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УКРАЇНСЬКА КНИЖНА ПОЕЗІЯ 
СЕРЕДИНИ XVII ст. 

Цей збірник продовжує систематичне видання пам'яток книжної поезії, писа¬ 
них староукраїнською мовою. Попередній його випуск 1 закінчувався на віршах 
30-х років XVII ст. Далі настає епоха розквіту української поезії у формах зрі¬ 
лого стилю барокко, що триває до 20-х років XVIII ст. Вона виразно розділяє¬ 
ться на два відрізка: середини XVII ст. і кінця XVII — початку XVIII ст. 

Наприкінці XVII ст. характер книжних віршів істотно змінюється. Це було 
зумовлено перешкодами, виставленими церковною, а згодом і державною, цен¬ 
зурою перед україномовним книгодруком та змінами в соціальній структурі і 
національно-культурній орієнтації українського суспільства. Один із піонерів 
вивчення поезії XVI—XVIII ст. В. М. Перетц писав у своєму напівзабутому 
згодом синтетичному огляді історії давнього українського письменства: 

«Звертаючись до змісту української віршової літератури, ми повинні відзна¬ 
чити збіднення її на кінець XVII ст. Змінюються обставини й умови життя ліво¬ 
бережної України, а водночас змінюються й інтереси видатніших діячів україн¬ 
ського народу. На кін виступають егоїстичні інтереси. Ми бачимо, як поступово 
нащадки борців за народну свободу, військова старшина, стягує в свої руки на¬ 
родне багатство — землю, і витворюється новий поміщицький клас, а під ним — 
«кріпаки», число яких особливо збільшується на кінець XVIII ст., що було ре¬ 
зультатом царювання імператриці Катерини II і [панування] її дочасних ставле¬ 
ників. 
Ще на початку XVIII ст. де-не-де проквітає —в середовищі духівництва й 

дрібної шляхти — старе віршотворство, в стилі віршів XVI—XVII ст., але пізні¬ 
ше ця література поступово зникає з лиця землі, а їй на зміну приходить нова, 
заносна — прийшла з Великої Росії. 

А проте де-не-де по загумінках і до недавнього часу ще зберігалися старі 
зшитки, «шпаргали» з віршами й піснями. І саме із цієї рукописної літератури, 
тісно пов'язаної з народним побутом і [народною] піснею, народилася нова 
українська поезія, яка дала Котляревського, Шевченка та інших, менш обдаро¬ 
ваних, народних поетів»2. 

Слід зауважити, що вірші й пісні цього типу і сам звичай записувати їх у 
зшитки, так звані співаники, можна датувати ще початком XVII ст., але утвер¬ 
джуються ці жанри і форми їхньої фіксації та донесення до «споживача» вже у 
наступному столітті. 

Грань XVII і XVIII ст.— час розквіту «високої» бароккової поезії, здебіль¬ 
шого польсько- і латиномовної, пов’язаної з гетьманським двором, насамперед 
з особами Івана Мазепи та його ближніх. Після 1709 року вона вироджується 
у панегіричне одописання російським імператорам, їхнім намісникам на Україні, 
владикам православної церкви тощо. Ця віршова спадщина (від 90-х років 
XVII до 20-х років XVIII ст.) з огляду на її змістові й формальні особливості 

1 Українська поезія: Кінець XVI —початок XVII ст. / Упорядники В. П. Ко¬ 
лосова, В. І. Крекотень.— К., 1978. 

2 Перетц В. Н. Очерки по истории малорусской литературн /У Северньїй курь- 
ер.— 1900.— 14 (27) декабря. 
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(в межах того ж зрілого барокко) та й з огляду на кількість наявних текстів, 
проситься в окрему книжку. 

Отож цей збірник зосереджує в собі україномовні вірші поетів ЗО—80-х ро¬ 
ків XVII ст. Звичайно, така хронологічна рамка відносна: творчість деяких пое¬ 
тів, які писали вірші у 80-ті роки, триває і в наступні десятиліття, а деякі пам’¬ 
ятки, виявлені в пізніших рукописах і друках, походять із раніших десятиліть. 

Слід розрізняти власне жанрові форми тогочасних віршів і жанрові форми 
їхньої реалізації, публікації, доведення до сприймана (слухача і читача), так би 
мовити, форми їхнього впровадження. 

Для літературного життя XVII ст. характерні такі основні форми публікації 
віршованих творів: 1) прикнижний реквізит: вірші-передмови («На два меча книги 
сея», «На титлу книги сея» Лазаря Барановича; «На автора книги сея» Варлаама 
Ясинського; «Стихи предословньїя к Господу нашему Ісусу Христу» Димитрія 
Туптала; «На книжку, віршами писанную, до чителника», «До чителника», «До 
добродія» Івана Величковського); вірші-дедикації («Оф'Ьрованню книжечки» то¬ 
го ж Івана Величковського); вірші-підписи, якими засвідчується авторство (бук- 
вені «грашки» Димитрія Туптала або Івана Величковського); численні гераль¬ 
дичні епіграми, а також більші посвятно-емблематичні вірші Лазаря Барановича, 
Варлаама Ясинського, Іоанна Армащенка; 2) віршові вкраплення в прозовий 
текст (вірші Іоаникія Галятовського про чуда Богородиці між поганськими про¬ 
рочицями сивілами) тощо; 3) цикл-збірник, рукописний чи друкований (вінці 
молитовних епіграм Варлаама Ясинського і Димитрія Туптала, «Зегар ц*Ьльій 
и полузегарик» та «Млеко, от овци пастьіру належноє» Івана Величковського. 
Загалом виразно виявлена тенденція циклізувати поезії, об’єднувати їх у групи 
на підставі жанрово-тематичної спорідненості, визначеності нагоди адресата, при- 
значеності («В*Ьрши на Євангеліє для иконописиов», «Д*Ьянія святих апостол», 
«Вірші на Апокаліпсис», вірші про святих, зокрема, на теми оповідань із патери¬ 
ків; 4) декламаційна композиція, яка має реалізовуватися як театралізована ви¬ 
става, а згодом фіксується у формі рукописної чи друкованої книжечки; 5) «Ліс 
речей» на зразок «антології» Івана Величковського чи збірника, що його можна 
приписати Петрові Поповичу-Гученському; 6) співаник типу рукописів, пов’язаних 
з іменами Кондрацького чи Доменіка Рудницького. 

При розгляді жанрових форм тодішньої поезії необхідно враховувати позалі- 
тературне, прикладне, етикетне призначення віршових творів: 1) молитовне, по¬ 
каянне; 2) полемічне; 3) панегіричне (вітальні, поздоровчі, подячні, похвальні 
вірші; поетично оформлені «побудки», як тоді казали, до доброчинностей, зокре¬ 
ма до меценатства; погребові й поминальні плачі, уславлення померлих, які 
окреслюють ідеал громадсько-церковного, військового, політичного, культурно- 
просвітнього діяча; тріумфальні або траурні орації з приводу перемог, поразок 
братовбивчих зіткнень, стихійних лих тощо); 4) учительне, просвітительсько-на- 
пучувальне, морально- чи релігійно-повчальне; 5) декларативне — проголошення 
тих чи інших суспільно-політичних, просвітительських, літературних позицій. 

У середині XVII ст. продовжується, а частково й завершується узгодження 
жанрової системи української поезії із жанрово-стильовою системою, виробленою 
західноєвропейськими літературами в епоху Ренесансу і теоретично розробленою 
в шкільних курсах поетики. Ця система склалася з різнорідних елементів, як кла¬ 
сичних (античних), так і середньовічно-фольклорних (новоєвропейських, християн¬ 
ських і автохтонно-поганських). Вона стала кістяком макроструктури новочасного 
європейського письменства, а згодом зазнавала змін і доповнень, але радикально 
не перебудовувалась аж до наших днів3. 

В процесі «трансплантації», «вживлювання» цієї системи в українську літе¬ 
ратуру перебудовуються традиційні середньовічні жацри, вироблені в письменстві 
візантіисько-слов янського ареалу впродовж попередніх століть. Вони поступово 
наповнюються новим змістом і набувають нових функцій, внаслідок чого змінюють 

з Наливайко Д. С., Крекотень В. /. Українська література XVI—XVIII сто¬ 
літь у слов янському і європейському контексті // IX міжнародний з’їзд славістів: 
Слов’янські літератури.—К, 1983.—С. 36. 
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свій характер і свою структуру, свою художню специфіку. Це стосується зокрема 
жанрів метафізичної, або духовної поезії, закоріненої в християнській літургійній 
гімнографії. Відбувається трансформація середньовічних поетичних жанрів у пое¬ 
тичні жанри Нового часу. З другого боку проходить перенесення жанрів, витво¬ 
рених у західноєвропейських літературах Ренесансом, на східноєвропейський і, 
зокрема, східнослов'янський терен4. Йдеться насамперед про світські віршові 
жанри, перейняті з античної, давньогрецької і, особливо, давньоримської поезії. 

Цей процес зумовлювали внутрішні потреби духовного життя України, вну¬ 
трішні тенденції розвитку її письменства. Водночас він інтенсифікувався зовніш¬ 
німи впливами і взірцями, які приходили, зокрема, через польське посередництво. 

Головною «ретортою», в якій виварювалися нові жанри і їхні стильові вла¬ 
стивості в XVII ст., була Києво-Могилянська колегія, її класи поетики, коло її 
вчителів та учнів. 

Київські курси поетики спиралися на поетичні підручники і трактати італій¬ 
ських гуманістів XVI ст.: головним чином, трактат Ієроніма Віди «Про поетичне 
мистецтво» (1527), підручник Юлія Цезаря Скалігера «Поетика. В семи книгах» 
(1561) і посібник Якова Понтана «Поетичні настанови» (1600). Трактат Віди і 
підручник Скалігера — найповажніші досягнення літературно-поетичної думки 
італійського Ренесансу, а книжка Понтана — один із найпопулярніших у Європі 
викладів головних її постулатів, пристосованих для потреб шкільної науки5. 

У навчальних підручниках і посібниках докладно викладалося вчення про ро¬ 
ди й види поезії, наводилися взірці різних жанрів, почерпнуті із спадщини давньо¬ 
римських та новопатинських поетів. Шкільні поетики вільно комбінували і узго¬ 
джували положення та висновки різночасових авторів, насамперед Арістотеля і 
Горація. Визначалося, кого з античних авторів треба наслідувати в тому чи іншо¬ 
му жанрі. Визначалась ієрархія жанрів. Із жанром пов'язувався певний стиль, 
чи стильовий регістр, вироблялися моделі жанрів. При цьому категорії виду і роду 
виразно не розмежовувалися. Логічно чіткої систематики поетичних жанрів не 
було. При класифікації родів і видів приймалися неоднакові основи поділу. 

Визначалася поезія епічна, або героїчна, яка імітує видатні чйни славетних 
людей, щоб викликати до них повагу і прагнення наслідувати їхні доброчесності. 
Спосіб зображення в епічних жанрах — наррація, розповідь. Епічна наррація — 
«виклад винайденого і продуманого предмета через опис обставин, дегресій, фа¬ 
бул, поетичного вимислу, уподібнень і різних почуттів» (Митрофан Довгалев- 
ський). При написанні епічних творів рекомендувалося використовувати, поряд 
із біблійними образами і сюжетами, образи і сюжети з античної міфології, літе¬ 
ратури та історії, надаючи їм значення метафор та алегорій (префігурацій) по¬ 
статей християнського Олімпу та новозавітних епізодів. Стиль має відповідати 
предмету зображення, і при дотриманні цього загального принципу можна за¬ 
стосовувати увесь арсенал риторичних фігур та тропів. Поети-епіки, прагнучи 
хвилювати й переконувати своїх читачів, мають всіляко виявляти дотепність. За 
взірець епічного твору києво-могилянські теоретики словесного мистецтва вистав¬ 
ляли італійську бароккову поему Торквато Тассо «Звільнений Єрусалим», знану 
тоді на Україні з польського перекладу Петра Кохановського (видання 1618, 
1651 і 1687 рр.). Десять її пісень за цією версією було переспівано українськими 
віршарями наприкінці XVII ст. До епосу відносили всі основні різновиди етикет¬ 
них віршів: віншування, панегірики, подяки, заклики, плачі тощо. Сюди ж нале¬ 
жали сатиричні та жартівливі поеми, «винаходжувані» для бичування людських 
і суспільних вад. Як писав Яків Понтан, сатира — медицина душевних хвороб, 
яка лікує висміюванням. Визначальними особливостями цих віршів є їдкість і 

4 Наливайко Д. С. Київські поетики XVII —початку XVIII ст. в контексті 
європейського літературного процесу // Літературна спадщина Київської Русі І 
українська література XVI—XVIII ст.—К., 1981.— С. 157; Наливайко Д. С. Жан- 
рово-стилевая система литературьі Возрождения // Вопросьі литературьі.— 
1979.— JSfe 11. 

5 Наливайко Д. С. Київські поетики XVII —початку XVIII ст. в контексті 
європейського Літературного процесу//Літературна спадщина Київської Русі і 
українська література XVI—XVIII ст.— С. 172—173. 
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необхідна якість будь:якого літературного твору доби барокко — дотепність. До 
цього жанрового різновиду слід віднести памфлети чи пасквілі на зразок анти* 
панегірика про Івана Самойловнча та його синів чи вірша про попа-п*яницю 
«Серед доля широкого церковка стояла...», гумористичні вірші Петра Поповича** 
Рурського та Климентія Зіновіева, а також низку епіграм Івана Величковського: 

До епічного роду киево-могилянськоТ поетики відносили і буколічну поезію, 
змістом якої мала бути «імітація. подій, що виражає прості звичаї і сільські та 
пастуші грубі жарти» (Поетика «Касталійське джерело», 1685). При цьому по¬ 
статі пастухів та селян і предмети їхніх занять тлумачаться як алегорії. Пишутьч 
ся буколіки в зниженому (простому, звичайному, ніжному) стилі; тропи і фігура 
застосовуються лише зрідка. Те саме стосується і георгічної (землеробської) пое¬ 
зії, яку складають вірші, що «простим стилем» описують працю селян-хліборо- 
бів. Цей жанровий різновид віршової творчості в україномовній поезії середини 
XVII ст. в самостійних формах майже не розроблявся, але в арсеналі художніх 
засобів тодішніх поетів образи буколічного і георгічного змісту трапляються не-' 
рідко, що, мабуть, можна вважати за вияв національної специфіки нашого ба- 
роккового письменства. 

Віршотворство середини XVII ст. багате на поезію, що її києво-могилянські 
професори визначають як «релігійну» та «ліричну». У ній переважає власне ліри¬ 
ка, хоча не виключаються з неї і деякі твори напівепічного характеру. 

Твори елегійної поезії мають епістолярну природу, це—поетичні листи лі¬ 
ричного «я» до когось, які можуть виражати переживання з приводу тих чи ін-и 
ших подій і обставин, звичайно сумних (у «скорботних» елегіях), чи похвалу 
адресатові (у «хвалебних», «панегіричних» елегіях). При написанні елегій засто¬ 
совується «середній» стиль, з помірним насиченням тропами і фігурами. В елегіГ 
можуть вводитися сентенції, характеристики, приклади. Як і в інших жанрах ба- 
роккової поезії, в елегії цінується дотепність, концептивність, зокрема в її кін-' 
цівці. Віршова спадщина середини XVII ст. багата на елегії як у сфері метафі-' 
зичної лірики (молитовні та покаянні вірші), так і в сфері лірики світської (вірші' 
з наріканнями на індивідуальну недолю). 

До категорії ліричної поезії києво-могилянські теоретики відносять «оди»,-* 
тобто пісні, які імітують радісні чи сумні події і співаються в супроводі музич¬ 
ного акомпанементу. Історичними орієнтирами щодо цього жанру були біблійні' 
псалми царя Давида і антична меліка. Як відомо, в давньогрецькій і давньорим-* 
ській літературі до ліричної поезії відносили елегію, ямб, дифірамб і меліку, або» 
лірику (у вузькому розумінні). Наші ж теоретики намагаються розрізнити лі¬ 
ричні вірші за функціями, поділяючи їх на показові, дорадчі й судові. До пока¬ 
зових вони відносили панегірики, віншування; до дорадчих — напімнення; до су-4 
дових (очевидно, оціночних)—дифірамби (по суті, ті самі панегірики). Особли¬ 
вості всіх трьох типів ліричних віршів містять у собі погребові плачі та «лямен- 
ти» з приводу тих чи інших подій і діянь. Очевидно, у віршовому репертуарі 
XVII ст. до ліричної поезії належать згадані вже як елегії молитовні та покаянні 
вірші і псальми, а також вся сукупність любовних пісень. 

Панегірична поезія у деяких курсах, і з цілковитою підставою, виділяється як 
окремий жанровий різновид ліро-епічного характеру. Для панегіриків характерна 
насиченість образами, зокрема запозиченими з античності. Писатися вони мали 
«високим» стилем. У виклад вплітаються, крім тропів і фігур, сентенції, оповідні 
приклади; сюжети цих прикладів могли запозичуватись не тільки з християнсько¬ 
го, але і з поганського літературного репертуару, але поганські сюжети і образи 
мали переосмислюватись як алегорії. 

Розгляд ліричної поезії в києво-могилянських поетиках завершується підсум¬ 
ковим висновком щодо основних достоїнств жанрових стилів: «Подібно до того, 
як у героїчній поемі і трагедії достоїнством є величавість, у буколічній поезії — 
простота, в елегійній — ніжність і легкість емоцій, у сатиричній — їдкість, у ко¬ 
медії — жарти, в епіграмі — дотепність, так у ліричному вірші основне достоїн¬ 
ство— приємність» 6. 

6 Прокопович Ф. Соч.:Под ред. И. П. Еремина.— М.; Л., 1961.—С. 321—322. 
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Особливе значення у барокковій поезії мала епіграма та її відгалуження — 
епітафійні, емблематичні, курйозні вірші. 

Характеризуючи ці поетичні форми, києво-могил янські професори орієнту¬ 
валися на схеми, накреслені ренесансними теоретиками. Визначниками для них 
були: матерія (предмет) «роду» чи «виду», спосіб викладу, метричне його втілен¬ 
ня, мета твору, класичний взірець жанру. Ці визначники при розгляді конкретних 
жанрових форм застосовувались не в сукупності, а розрізнено, що призводило до 
логічних непослідовностей. І все ж це була «теоретична проповідь загальноєвро¬ 
пейської системи літературних жанрів і стилів», яка безумовно впливала на твор¬ 
чу практику українських бароккових поетів, зокрема через освоєння численних 
зразків. Класи поетики закріплювали в свідомості тодішніх українських грамотіїв 
літературні моделі й стереотипи, а це «активно впливало на формування відпо¬ 
відних літературних поглядів, смаків та уявлень» 7. 

Цей «шкільний класицизм» функціонував у загальному силовому полі ба¬ 
рокко. У творчій практиці віршотворців XVII ст. на класицистичну теоретичну сос¬ 
нову накладалися бароккові нашарування8. «Барокковість» проникає у всі час¬ 
тини київських поетик, позначається на тлумаченні конкретних жанрів і стилі- 

.стичних приписів. Насамперед висуваються вимоги «дотепності», «винахідливо¬ 
сті розуму», несподіваності зв’язків між якнайвіддаленішими речами і явищами, 
знаходження між ними невідомих граней. На цьому українські поетики, як і 
їхні західноєвропейські джерела, грунтують домінанту бароккового стилю — його 
концептизм, метафоризм, алегоризм і символізм. 

Найактивніше ці риси виявляють себе в епіграматичних жанрах, а через епі¬ 
граму, котра виступає не тільки як самостійна жанрова форма, але і як мікро- 
форма, як першоелемент чи не всіх інших жанрових форм бароккової поезії, істот¬ 
но впливають на творчу практику тодішніх віршарів, на формування реальної 
жанрової системи тогочасної поезії, уявлення про яку дає сам репертуар кра- 

.щих її здобутків. 
«Елементний» характер епіграматичної форми зумовлює необхідність доклад¬ 

нішого опису її художніх властивостей. 
Терміном «епіграма» в XVII ст. позначали короткий віршований твір (від 

одного до тридцяти рядків), який просто, ясно, зрозуміло, з логічною чіткістю, 
дотепно і зграбно, з якнайбільшою потенцією художнього впливу на сприймана 
розповідає про певний предмет, певну особу чи подію. У простій епіграмі об’єкти 
розповіді «зображуються, не оцінюючись»; у складній епіграмі «на підставі зо¬ 
браженого робляться ті або інші висновки». Розрізняли епіграми-панегірики, уро¬ 
чисті характеристики, в яких міститься тільки похвала; епіграми-роздуми, «в яких 
що-небудь радиться або від чогось застерігається»; епіграми-присуди, «в яких 
щось або хтось звинувачується, осуджується»9. Отже, поет-епіграматист, описую¬ 
чи, мав повчати, вихваляти або засуджувати. Сатиричність не була обов’язковою 
якістю епіграми. Сатиричні «шпигачки», які в новій літературі майже цілком за¬ 
хопили простір жанру, в часи барокко були тільки одним із його різновидів. Епі¬ 
граму як жанр визначала сконцентрованість думки, найчастіше в межах двох-чо- 
тирьох віршових рядків 10. 

Характерно, що шкільні поетики ділять епіграми за поетичними родами: пане¬ 
гіричні епіграми вони відносять до епопеї; епіграми, які збуджують співчуття до 

7 Наливайко Д. С. Київські поетики XVII— початку XVIII ст. в контексті 
європейського літературного процесу // Літературна спадщина Київської Русі 
і українська література XVI—XVIII ст.—С. 186. Див. також: Маслюк В. Я. Ла- 
тиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у 
розвитку теорії літератури на Україні.—К., 1983.—С. 125—206. 

8 Наливайко Д. С. Київські поетики XVII —початку XVIII ст. в контексті 
європейськогр літературного процесу//Літературна спадщина Київської Русі і 
українська література XVI—XVIII ст.—С. 194. 

9 Крекотень В. /. Київська поетика 1637 року//Літературна спадщина Ки¬ 
ївської Русі і українська література XVI—XVIII ст.—С. 135—136. 

10 Див.: Чижевський Д. Український літературний барок.—Прага, 1941.— 
С. 51. 
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всього великого і значного,— до трагедії; епіграми, які містять у собі жарти й до¬ 
тепи,— до комедії11. 

Епіграматична поезія в українській літературі XVII ст. дуже багата кіль¬ 
кісно, різноманітна за жанровими різновидами, тематикою, функціями, художніми 
засобами. У кращих своїх зразках вона досягає дуже високого рівня мистецької 
якості. Цю поезію представлено численними анонімними віршами і творчістю 
кількох видатних поетів, знаних нам на ім’я. До вершинних її проявів належать: 
своєрідна плетінка геральдичних епіграм, що складає віршовану частину анонім¬ 
ного панегірика «Стовп цнот» (К., 1658), яким поминається київський митрополит 
Сильвестр Косів (інтуїтивно здогадуємось: чи не молодий Лазар Баранович є 
його автором?); «вінці» молитовних епіграм Варлаама Ясинського і Димитрія 
Туптала; оригінальні та перекладні епіграми Івана Величковського. Епіграма ж 
як поетична мікроформа виступає компонентом (своєрідною строфічною формою) 
макроформ бароккової поезії — декламацій, циклів, поем тощо. Це стосується 
більшості панегіричних композицій і, зокрема, такої характерної макрожанрової 
форми, як «вінці» — добірки пов’язаних змістом і адресатом молитовних епіграм, 
звернених до Ісуса Христа, Богородиці, «ангельських сил», святих, царів та їхніх 
небесних патронів. Найвидатнішим майстром «духовної» епіграми в XVII ст. 
виявив себе Димитрій Туптало. Його епіграматичні вірші пройняті щирим і гли¬ 
боким релігійним ліризмом і відзначаються поетичною витонченістю12. 

Найвидатнішим майстром «світської» епіграми був Іван Величковський. У його 
віршах філософські роздуми чергуються з побутовими замальовками; йому ж 
належать вправні переклади писаних латиною епіграм латинського гуманіста 
Джона Овена 13. 

Українські епіграми XVII ст. писалися переважно тринадцятискладником. 
їхні автори прагнули до максимальної лаконічності. Думка епіграми афористич¬ 
но загострювалася, «оперювалася», як стріла, «певними словесними та стилі¬ 
стичними засобами»14. Гарна епіграма повинна була дивувати і захоплювати. 
Цьому мали сприяти такі її якості: лаконічність (що менше в епіграмі віршо¬ 
вих рядків, то вона досконаліша — найкраща та епіграма, до якої не можна 
нічого додати і від якої не можна нічого відняти); дотепність (це «душа, 
життя, повітря» епіграми); особливо дотепними мають бути висновки 
(клаузули, аргуції, акумени, акутуми, концепти) із епіграматичної розповіді (що 
посутніший, влучніший і несподіваніший висновок з неї, то «приємніша» епігра¬ 
ма); привабливість, яка досягається доладним розміщенням слів і літер, вправ¬ 
ним жонглюванням поняттями і звуками 15. 

І для античної епіграми, і для епіграми західноєвропейського барокко, як ла¬ 
тино-, так і народномовної, і для давньої української епіграми характерні два 
ряди художніх засобів, які «підвищували естетичну якість невеликого, мініатюр¬ 
ного вірша»: 1) «повторення певних слів, зокрема тих, на яких робиться притиск, 
логічний «наголос», які найтісніше зв’язані з думкою, що її влито в форму епігра¬ 
ми»; 2) «співзвуччя, словесні гри, внутрішня рима чи асонанс або алітерація» 16. 

Отже, «епіграматичному письму» були притаманні різноманітні гри понят¬ 
тями і словами (повтори ключових понять і слів, зіткнення антонімів). Поняття і 
слова при цьому розміщувалися симетрично або асиметрично, зокрема часто пе¬ 
рехресно. Повтори та протиставлення «надають ясності ходу думок та роблять 
епіграму гострішою, «пікантнішою»». Вони «не повинні робити притиск безумовно 

11 Крекотень В. /. Київська поетика 1637 року.— С. 136. 
12 Див.: Чижевський Д. Український літературний барок.-—С. 55—56 (розділ 

«З історії української епіграми», зокрема с. 63—64). 
13 Див. там же.—С. 67—86 (розділ «Майстер малих форм»); Величков¬ 

ський 1. Твори.— К., 1972.— С. 16—36; Бетко /. П. Іван Величковський — пере¬ 
кладач//Українське літературне барокко,—К., 1987.— С. 193—211. 

14 Чижевський Д. Український літературний барок.— С. 51. 
15 Порівн.: Маслюк В. Я. Латиномовні поетики і риторики XVII —першої 

половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні.— 
С. 156—169. 

16 Чижевський Д. Український літературний барок.— С. 52. 
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на важливих поняттях вірша», але «не мають підкреслювати цілком випадкове, по¬ 
бічне». Щоправда, і при підкресленні побічних, випадкових слів поет може ма¬ 
ти якусь певну мету; центральна думка може своєрідніше виступати на тлі при¬ 
тиснених, наголошених побічних, припадкових слів» !7. 

Поряд із повторами та зіткненнями ключових понять і слів широко застосо¬ 
вувалася гра звуками і літерами (алітерації, асонанси, рими, зокрема внутрішні, 
анафори, акростихи, анаграми, каблограми тощо), які служили тій самій меті, 
що й повтори понять чи слів: наданню віршовій мініатюрі зовнішньої гостроти й 
пікантності18. 

Повтори, протиставлення та суголосся підтримують внутрішню структуру епі¬ 
грами, грунтовану на відношеннях між тими поняттями, які виражають думку 
твору. За повторами, протиставленнями та суголоссями слід бачити ці відношен¬ 
ня. Скажімо, в епіграмах більшості «вінців» основних понять щоразу по два: 
перше стосується Ісуса Христа, Богородиці, святого, друге — людини. Між ни¬ 
ми простежується або відношення подібності, паралелізму, або відношення анти¬ 
тези, несхожості чи протилежності. Ці відношення зв’язують між собою панегі¬ 
ричну та молитовну частини епіграми !9. 

Формальні якості українських епіграм середини XVII ст. залежать, очевидно, 
від їхнього змісту (насамперед, від міри їхньої «духовності» чи «світськості»), 
від їхнього функціонального призначення і, мабуть, не в останню чергу, від інди¬ 
відуальності епіграматиста. Про еволюцію залежностей у часовому діапазоні шес¬ 
ти десятиліть говорити важко. І все ж цікаво зіставити епіграми Димитрія Туп- 
тала та Івана Величковського. 

Димитрію Тупталу належать молитовні епіграми кількох «вінців» та чимало 
окремих епіграматичних віршів «духовного» спрямування. Мова його епіграм ви¬ 
разно слов’янізована. Повтори і протиставлення поет застосовує економно і міцно 
ув’язує їх з ідейним завданням твору. Ось, скажімо, його епіграма «На образ 
Богородиці Рудницкія»: 

Идіже творяшеся желізо от блата, 
тамо Діва вселися, дражайшая злата, 

Да людем жестокія нравьі умягчает 
и желізньїя к Богу сердца обращает. 

Тут маємо не тільки повтор слова (в різних формах): «желізо» — «желіз¬ 
ньїя», але й протиставлення понять: «желізо» — «злато», «жестокія» — «умяг¬ 
чает», а також побічні антитези: «Діва» — «злато», «желізо» — «блато». Вну¬ 
трішня структура домінує над зовнішньою. Протиставляться чистота і бруд 
(«желізо» і «блато»), твердість і м’якість («желізо», «желізньїя сердца», «же¬ 
стокія нравьі» і «нравм», звернені «к Богу», «ум’ягчені» Дівою) 20. 

У «світських» епіграмах Івана Величковського, писаних мовою, близькою до на¬ 
родної, помітно намагання «подати в мініатюрній формі максимальну кіль¬ 
кість гостро сформульованих думок та досягнути найбільшої інтенсивності у 
вжитку поетичних засобів»21. Поет виявляє вміння проводити думку чи то за 
допомогою опірних слів, чи то без них, актуалізуючи потрібні слова римуванням. 
Засвоюючи епіграми Джона Овена, він успішно надолужує втрати на грі слів 
та суголоссях, неминучі при перекладі новолатинської поезії, збільшенням кіль¬ 
кості повторів. Іноді ж він грає словами і звуками навіть там, де у Джона 
Овена такої гри немає. Думка в епіграмах Івана Величковського (і в оригіналь¬ 
них, і в перекладних) завжди проводиться чітко, грунтуючись чи то на пара- 

17 Чижевський Д. Український літературний барок.— С. 53. . 
18 Див.: там же.— С. 57. 
19 Див.: там же.— С. 62. 
20 Див.: Там же.— С. 64. 
21 Там же.— С. 67. 
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лелізмах, чи то на антитезах. Поет дбайливо вибудовує свої мініатюри як щодо 
змісту, так і щодо форми 

Різновидом епіграматичної поезії були так звані курйозні і, зокрема, фігурні 
вірші. Естетичний смисл цих словесних «іграшок», як іменував їх той же Іван 
Величковський, майстер і теоретик курйозного віршотворства, полягав у тому, 
щоб стимулювати інтелектуальну напругу, яка б допомагала осягнути невідоме 
і незрозуміле і давала естетичну насолоду від «розгадування загадок». 

У фігурних віршах словесна чи буквена гра втілюється в графічні і живо¬ 
писні форми. Як і в геральдичних та дескриптивних, зокрема, емблематичних, вір¬ 
шах, тут реалізується характерна для барокко тенденція до кооперування й синте¬ 
зування різних мистецтв. 

Репертуар україномовної поезії середини XVII ст. розподіляється на кілька 
жанрово-тематичних груп. 

Насамперед це рясна галузь метафізичної поезії. Тодішні віршотворці «барок- 
кізують» середньовічну традицію оспівування старо- і новозавітних біблійних сю¬ 
жетів та мотивів, літургійної гімнографії, молитов та покаянь. Цю поезію пред¬ 
ставлено багатьма як анонімними, так і авторськими віршами й піснями. Скла¬ 
даються гімни і псалми на честь Трійці, Ісуса Христа, Богородиці, апостолів, свя¬ 
тих; їм же присвячуються численні епіграми, зокрема дескриптивні вірші — напи¬ 
си до зображень різних постатей християнського Олімпу та сцен євангельської 
історії; особливо слід відзначити так звані вінці — своєрідні цикли молитовних 
епіграм, звернених до Бога, Богородиці чи святих. Набувають популярності вірші, 
приурочені до різних релігійних свят, насамперед Різдва й Великодня, складані як 
у серйозному, так і в бурлескному тоні. Сюди ж належать ліричні медитації мо¬ 
литовного, покаянного і напучувального змісту; полемічні інвективи проти іновір¬ 
ців, єретиків, одступників; роздуми на релігійно-філософські теми, часом пройня¬ 
ті мотивами соціальної критики. Розробляються мотиви несталості й швидко¬ 
плинності земного життя, осудження мирських спокус та. розкошей, неминучості 
смерті, рівності перед нею всіх, незалежно від родовитості, багатства, маєстату; 
елегійні роздуми про добро і зло, про сутність щастя тощо. Діапазон стилю цієї 
поезії розгойдується від урочистості гімну чи оди до бурлескної гротескності на- 
півнародної жартівливої пісні. Серед метафізичних, релігійно-філософських вір¬ 
шів чимало безсумнівних шедеврів бароккової витонченості. Щодо цього виді¬ 
ляються великодні поеми Андрія Ску(о)льського та Іоаникія Волковича, Лазаря 
Барановича та Димитрія Туптала, «вінці» Варлаама Ясинського та Димитрія 
Туптала, низка дрібних віршів. Безумовним класиком метафізичної поезії є Ди- 
митрій Туптало. 

Далі культивується «етикетна» поезія — вірші різних жанрів, що оголошу¬ 
валися на урочистостях, писалися з приводу тих чи інших дат і подій, на честь 
шанованих, владних і багатих людей, здатних надавати політичну, моральну й 
матеріальну підтримку діячам церкви, школи, літератури; людей, від яких не¬ 
рідко залежала доля авторів та виконавців цих віршів, зокрема укладачів, пере¬ 
писувачів і друкарів книжок. Це всілякі віршовані орації чи гратуляції; панегі¬ 
рики, що проголошувалися на урочистих зустрічах вельможних осіб або дарува¬ 
лися потентатам в подяку за підтримку чи в супровід прохання про підтримку. 
Насамперед це великі гратуляційні композиції, первісно проголошувані як де¬ 
кламації, а вже потім художньо вимальовувані чи друковані для презентування 
адресатам і розповсюдження. 

Розквіт панегіризму в новолатинській поезії італійських гуманістів XV— 
XVI ст. слід пов’язувати з тим, що доба Ренесансу «висунула на перший план 
роль індивідуального і дійшла до обожнювання видатних історичних осіб». А то¬ 
му прославлення окремих персон та їхніх справ стало одним із найпрестижніших 
завдань віршотворства. «Якщо держави і князі ушановували поетів і винагоро¬ 
джували їхню творчість не тільки схваленням і захопленням талантом і вченістю, 

22 Див.: Чижевський Д. Український літературний барок.— Розділ «Майстер 
малих форм».—С. 67—86; Бетко /. Я. Іван Величковський — перекладач//Укра¬ 
їнське літературне барокко,—С. 193—211. 
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то поети намагались відплатити похвалами, уявляючи, що вони роздають услав¬ 
люваним безсмертя. В ту епоху створилася дуже висока оцінка ролі письменника: 
адже тільки завдяки його праці нащадки пізнають предків, тільки письменник дає 
людині або вічну славу, або вічну ганьбу»23. 

На Україні панегірична поезія зароджується вже на межі XVI і XVII ст. 
У XVII ст. вона розквітає. Про це свідчать присвяти книжок різним меценатам. 
Поети-панегіристи вдаються також до похвал шляхті, козацтву чи міщанству 
як суспільним верствам, до уславлення тих чи інших подій, що мають, з їхнього 
погляду, історичне значення. Популярними стають геральдичні епіграми на честь 
покровителів книговидання. 

«...Похвали в українських панегіриках були продиктовані не самою тільки 
літературною модою: вони мали підставу також і в самому побуті, що складався 
під впливом глибших причин. Участь українських магнатів [...] разом із міським 
населенням і дрібною шляхтою, хоч і з різних позицій, в захисті національної 
культури [...] викликала і в письменницькому середовищі, яке виражало на¬ 
строї цих верств населення, прагнення прославити феодалів, котрі об’єдналися з 
ними. І тому, якщо польські автори, наслідуючи західноєвропейську моду вмі¬ 
щувати перед текстом книг віршовані епіграми на честь меценатів, могли обме¬ 
житися майже виключно оспівуванням їхньої шляхетності і пожертв на користь 
науки і культури,— українському автору часто доводилось вихваляти своїх ме¬ 
ценатів за захист «збройною і оружною рукою» народного буття, його мови, 
вірувань [,..]»24. 

Найвизначнішими пам’ятками цього типу панегіричної поезії є декламаційні 
композиції, присвячені Петру Могилі. Характерні вже їхні заголовки, по-барок- 
ковому просторі й пишні. 

Панегірики середини XVII ст. хоч і присвячувалися та адресувалися пере¬ 
важно високим особам — царям, гетьманам, церковним ієрархам, у кращих своїх 
зразках далеко не завжди мали сервілістичний характер й офіційне феодально- 
церковне спрямування. У багатьох випадках вони відповідали політичним, мораль¬ 
ним та просвітним й естетичним потребам досить широкого загалу тогочасної люд¬ 
ності. 

Цікаве щодо цього спостереження В. М. Перетца. «Недавно,— писав він,— 
нами було опубліковано [прозові латиномовні.— В. /(.] погребові промови [Бог* 
данові] Хмельницькому й Іванові Підкові — народним українським героям 
XVII ст. Всі ці панегірики — шкільні вправи, не більше, але вони свідчать, з 
якою пожадливістю в стінах школи ловилося все, що могло цікавити україн¬ 
ського патріота в діяльності захисників його батьківпіини й народності. У вір¬ 
шах, складених з приводу сумних подій XVII ст., як, наприклад, в Острозькому 
Ляменті 1636 р., в думі на битву при Берестечку 1651 р., а також в урочистих 
панегіриках Петру Могилі, [Петру] Сагайдачному та ін., звучить живий на¬ 
стрій того часу, і не треба бути навіть знавцем епохи, а [досить] мати лише 
хоч трохи чуття, щоб побачити під незграбною формою, шкільного, штучного 
[тобто літературного, книжного.— В. /(.] вірша глибоке душевне піднесення 
або скорботу»25. 

Панегірична поезія давала простір для висловлення прогресивних громад¬ 
сько-політичних ідеалів і навіть конкретних вимог від імені тих чи інших кіл сус¬ 
пільства до людей, наділених владою. Щодо цього характерні вірші Івана Ве- 
личковського на честь гетьмана Самойловича, написані з приводу проїзду 
того через Полтаву 1687 року. Поет закликає до конкретної діяльності, до реа¬ 
лізації «віри» в «ділах». Цей ідейний мотив (навіяний, можливо, антилютеран- 
ською полемікою) був актуальним і прогресивним в тодішніх умовах: 

23 Перетц В. Я. Из наблюдений над украинским виршеписанием XVI— 
XVII вв.Ц Перетц В. Я. Исследования и материальї по истории старинной укоа- 
инской литературн XVI-XVIII веков.-М.; Л., 1962.—С. 145. 

24 Там же.— С. 147—148. 
25 Перетц В. Я. Очерки по истории малорусской литературн // Северньгй 

курьер.—1900.—14(27) декабря. 
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От земного вигнання хто хочет до неба 
ЗалегЬти, первей крил добрих дЬл ему потреба* 

Рекл би ктось: сама в*Ьра до неба досягнет! — 
Отвіщаю: и кождій того з в'Ьри прагнет; 

Леч питаю: мертвій труп л'Ьтати чи может? 
А вЬра без дЬл мертва. Як же то возможет? 

Bfcpa едно ест крило, о едном несміло 
, Крнл*Ь летЬти, звлаща морем страшно дЬло. 
Прето добродЬтели не едной потреба, 

Аби-сьмо залетіли беспечно до неба. 

Анонімна «БесЬда человЬка з Богом» розвиває той же ідейний мотив, вико¬ 
ристовуючи споріднену образність. «Чоловік», звертаючись до Бога, висловлює 
надію, що йому «вом*Ьниться» «вЬра вмЬсто дЬл», і, отже, милість Божа буде 
явлена йому «з вЬрьі, не от д^л». Бог рішуче розвіює цю надію: 

Без в*Ьрьі невозможно спастися нікому. 
То истинна. Но в*Ьра не поможет злому, 

Аще при Bfcpfc добрих д*Ьл не исполняєт. 
Апостола моєго слнши, что в'Ьщаєт: 

Bfcpa без д1>л мертва ест, якоже и гЬло 
Не движется без душ-Ь. Bfcpy живить Д'ЬЛО. 

Bfcpa и доброд'Ьтель суть то двоє крила, 
На двоих rfcx вся висить спасенія сила. 

Не может єдннм крилом птица поднестися, 
Невозможно самою в-Ьрою спастися. 

Должна птица об*Ьма крнлома л'Ьтати, 
Должен челов'Ьк Bfcpy и д-Ьла стяжати **. 

Які ж діла імпонують панегіристові? В абстракції — звичайні християнські 
доброчинності: віра, надія, любов, чистість, послух, убозтво, втілені в житті Са- 
мойловичевого патрона святого Іоанна Кущника. В проекції ж на українську 
дійсність і на гетьманську гідність адресата ці абстрактні морально-етичні фор¬ 
ми наповнюються конкретнішим змістом. Гетьманові належить розширювати честь 
божеську, устрашати ворогів, бути «чулим і острожним», «покой в милой ОТЧИЗН'Ь... 

устрояти», мурувати церкви, прикрашати їх іконами, учених любити, бути особли¬ 
вим патроном наукам, з котрих росте слава, оздоба, підпора і скора утіха «милой 
ОТЧИЗН'Ь». 

Це не стільки панегіричне приписування якостей ідеального вождя Іванові 
Самойловичу, скільки програма вимог до нього і гетьмана взагалі, декларована 
в момент, коли булава виприсала з рук Самойловича під тиском опозиційних йому 
сил. Пригадаймо, що Самойловичів наступник Іван Мазепа набував собі політич¬ 
ний капітал великою мірою за рахунок реалізації культурницьких вимог, вислов¬ 
лених у вірші Івана Величковського. 

Панегірична спадщина поетів середини XVII ст. цікава літературною формою. 
Бароккові панегіристи винаходили несподівані тропи і витончені фігури, хитро¬ 
мудрі алегорії й символи, дотепні каламбури, складні концепти, запозичували об¬ 
разну матерію з античної міфології, літератури та історії, вдавалися до найхимер- 
ніших форм віршування, прийомів композиції. Щодо цього показові такі архітвори 
української бароккової поезії, як «Євхаристиріон» Софронія Почаського, «Еводія» 
Григорія Бутовича, анонімні «Герби і трени» із «Стовпа цнот», присвяченого 
Сильвестру Косову, вінці Димитрія Туптала чи його ж поема «Стихи на Страсти 
Господни». 

Цікавим різновидом громадянсько-політичної поезії XVII ст. були своєрідні 
«антипанегірики» —пасквілі на тих чи інших діячів з-поміж козацької старшини. 
У них яскраво відображаються соціальні суперечності. Показовий віршований 
пасквіль на Івана Самойловича та його синів. 

2в Порівн.: Соборне послання святого апостола Якова.—Гл. 2.—Ст. 14—26. 
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Поряд із просторими формами панегіричної поезії культивувалися епіграма¬ 
тичні її форми геральдичні та дескриптивні вірші. 

Геральдичні епіграми загалом є звичайним для XVII ст. елементом прикниж- 
яого реквізиту. Це — різновид емблематичних віршів. Як і кожна емблема («зрима 
метафора», в якій «слово і зображення вступають у складні взаємодії»27), гераль¬ 
дична композиція має три частини: заголовок, малюнок і пояснювальну епіграму. 
У геральдичних емблемах на малюнках зображено герби аристократичних родів, 
конкретних представників цих родів, міст, установ. Заголовки, як правило, вка¬ 
зують, кому герб належить. Епіграма коментує герб, даючи панегіричну характе¬ 
ристику його носію в подяку за допомогу при створенні книжки і як «аванс» за 
підтримку, потреба в якій може виникнути у боротьбі навколо книжки після її 
виходу в світ. Зміст епіграми зводиться до панегіричного оспівування чеснот гер- 
боносія через перелік або й тлумачення атрибутів герба. Геральдичні епіграми 
здебільшого анонімні, але в авторстві не важко запідозрити діячів, так чи інакше 
причетних до появи відповідних видань: у середині XVII ст. це могли бути і ав¬ 
тори книжок чи ініціатори друкування їх — Петро Могила, Лазар Баранович, 
Ігнатій Оксенович-Старушич, Іоаникій Галятовський, Інокентій Гізель, Іван Ве- 
личковський; і діячі друкарень, які ці книжки видавали,—Андрій Ску(о)льський, 
Іван Конотович, Михайло Сльозка, Дем’ян Хом’янський, Іоанн Армашенко, Си- 
меон Ставницький, Каліст Меновський. 

Дескриптивні вірші реально чи за призначенням є надмогильними написами 
(епітафії) чи написами, в яких розкривається зміст ікон та книжкових ілюстрацій 
і воздається хвала зображеним на них особам, пояснюються зображені сюжети. 

Етикетна поезія творилася також віршарями «низького» стилю, репрезентан¬ 
тами «низового» барокко. Серед віршової спадщини спудеїв, мандрованих дяків, 
провінційних священиків знаходимо чимало різного роду, переважно празничних 
(новорічних, різдвяних та великодніх), віншувальних орацій, витриманих у бур¬ 
лескно-травестійному й пародійному тоні. Цю категорію «етикетних» віршів 
XVII ст. репрезентують твори, що їх можна пов’язати з постаттю Петра Попови¬ 
ча-Гученського. Сюди ж належать жартівливі й сатиричні епіграми, епітафії, де¬ 
дикації, епістолії тощо. 

Продуктивним жанровим різновидом творчості мандрованих дяків та близь¬ 
ких до них за своїм соціальним і культурним рівнем «низових» поетів типу Петра 
Поповича-Гученського були гумористичні вірші. Щоб розважити, розвеселити, 
«повабити до слухання», виявити свої ідейні й художні уподобання й нахили, ці 
поети полюбляли вплітати в образну тканину духовних віршів, коляд, кантів роз¬ 
повіді про свої поневіряння. Так, у «Віршах на Воскресіння Христове», що їх ма¬ 
ли проголошувати двадцять чотири «отроки», перші дванадцять партій витримано 
у «високому» стилі, у них славиться Воскресіння Сина Божого і тріумф природи, 
а з тринадцятого отрока декламатори починають «валяти дурня», стиль пере¬ 
ключається на бурлескний регістр, вводяться сюжети, мотиви й образи із шкіль¬ 
ного й позашкільного побуту. При цьому застосовується типово барокковий при¬ 
йом контрастного переплетення «високого» з «низьким», аналогічний до переби¬ 
вання актів «високої» драми «низькими» інтермедіями чи пафосних пасажів цер¬ 
ковної проповіді дотепними «прикладами». Бурлескний тон стає визначальним у 
жанрі «ншценських» віршів-орацій, що відбивають життя «нищих школьних», 
тобто школярів, які здобувають собі засоби для існування жебраниною. 

Вірші-ораиії, і в «низькій», і у «високій» тональності, як характерний жанр 
бароккової поезії, з’являються ще на межі XVI і XVII ст. і активно побутують до кін¬ 
ця XVIII ст. В. М. Перетц припускав, що виникнення величезної кількості різд¬ 
вяних, великодніх і взагалі празничних віршів належить до XVII ст., хоч біль¬ 
шість із них дійшла до нас у рукописах XVIII ст.; певно датованих XVII століт¬ 
тям виявлено не так уже й багато28. 

‘ 27 Морозов А. А. Змблематика барокко в литературе и искусстве петровского 
времени//Проблеми литературного развития в России первой трети XVIII ве- 
ка.— Л., 1974.— С. 184. 

28 Перетц В. Н. Старинная украинская литература (XV—XVIII вв.) //Отечест- 
во: Сборннк национальной литературн России.— Петроград, 1916.— Т. 1.— С. 193* 
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Окрему галузь баррккової віршової літератури, цілком світську, яка продов- 
* жує і трансформує традиції героїчної поезії попередніх епох, складають витвори 
' «козацької музи» — вірші про суспільно-політичні і воєнні події, які найбільше 
хвилювали усі верстви народу. Ці вірші й пісні звичайно називають «історични¬ 
ми». Але треба пам’ятати, що тодішнім поетам і читачам вони промовляли не про 
минуле, а про сучасність. «Історичні» ці вірші в тому розумінні, що відбивають 
явища, які мали історичне значення для долі України. Доречніше визначати цю 
галузь віршової спадщини як поезію громадсько-політичну. Створена в добу на¬ 
ціонального піднесення, вона за ідейним спрямуванням, мовою, образністю дуже 
близька до народних пісень і дум. Як слушно пише Валерій Шевчук, фольклорні 
та літературні форми героїчної поезії поєднувалися й перепліталися, впливаючи 
одна на одну, і «справа майбутніх дослідників з’єднати їх у великій книзі пое¬ 
тичного діепису нашого народу»29. 

Книжна гілка цієї поезії відбивала найбільші воєнно-політичні катаклізми до¬ 
би: антипольську визвольну війну 1648—1663 рр., оборону Чигирина від турків 
1677 р., австро-турецьку війну 1683—1686 рр. Українські поети не тільки яскраво 
описували ці події, а й намагалися осмислити їхню суть, їхнє значення, висло¬ 
вити власну орієнтацію в них. «Твори ці писалися на гарячій від воєнного по¬ 
лум’я та крові землі, образно кажучи, «в пороховому диму», вони славлять ге¬ 
роїв, засуджують лихочиння, закликають до єдності, консолідації сили; поети 
оплакують померлих і загиблих, оплакують руїну, в яку потрапила земля, опові¬ 
дають про долю полонених у бусурманській землі, [...] щоб піднести бойовий дух, 
оспівують свободу»30. 

Цю поезію репрезентують, насамперед, пісні про переможні битви народного 
війська — Жовтоводську й Корсунську. У «Похвалі віршами Хмельницькому от 
народу малоросійського» великий гетьман атестується як «воїн в Росії славний, 
непобіжденний», котрий покінчив з «ігом лядським», як вождь, що завдяки йому 
«Україна на ноги повстала». Вірш «Дума козацька про Берестейське звитяжство» 
оплакує поразку зрадженого татарами Хмельницького. «Плач російський» відби¬ 
ває ночуття українського патріота: «Мала Росія», скаржачись, що її «всі матір’ю 
називають, а не всі за матір мають», корить тих авантюристів з-поміж козаць¬ 
кої старшини, які зробили її ареною міжусобної боротьби за владу. Автор 
стверджує, що біда для вітчизни йде від «ляхолюбців» — зрадників народу й 
віри, і закликає до відсічі їм. У вірші «Про гордих і гнівливих ляхів» описано 
спустошення України внаслідок безперервних воєн впродовж кількох десятиліть. 
У ньому осуджуються прихильники польсько-шляхетської орієнтації, які призво¬ 
дять своїми чварами до того, що «всі вразі ликують, веселяться і торжествують» 
із розорення колись квітучої землі. Вірші-пісні «Українонько, матінко моя» і «Ой, 
Українонько, бідная головонька тепер твоя» відбивають криваве господарювання 
турецько-татарських орд на Правобережжі в 70-х роках XVII ст. У поемі «По¬ 
будка християнським воям», як і в польськомовному «Чигирині» Олександра Бу- 
чинського-Яскольда, відображено Чигиринську війну 1677—1678 рр. У віршах- 
піснях, складених на Закарпатті в 1683—1686 рр., ідеться про події австро-ту- 
рецької війни. Облозі Відня турками в 1683 р. присвячено вірш-пісню «Послу¬ 
хайте, що з вас живо...», складення якої приписують Йосифу Шумлянському. 
У більшості із цих віршів домінує лірична стихія. Але деякі з них «можна, як на 
їх досить великий розмір, вважати за приклад історичного епосу», хоч загалом 
«на великий епос українська бароккова історична поезія не спромоглася»31. 

його представлено хіба що переспівом половини «Визволеного Єрусалима» 
Торквато Тассо, зробленим наприкінці XVII ст. з польського перекладу цієї сла¬ 
ветної поеми, що його здійснив Петро Кохановський. Українська версія, «не 
маючи легкості оригіналу та польського перекладу, [...] все ж іноді досить доб- 

29 Шевчук В. Героїчне у поетичному дієписі народу//Марсове поле: Кн. 1: 
Героїчна поезія на Україні X —першої половини XVII століть.— К. 1988.—С. 7. 

30 Там же.— С. 9. 
31 Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реа¬ 

лізму.—Нью-Йорк, 1956 —С. 274. 
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ре передає характер епічного стилю, а саме широкі порівняння («розвинені мета¬ 
фори»)...» 32. 

Причиною, яка вплинула на появу як польської, так і української версій 
твору Торквато Тассо, «було насамперед те, що майже весь XVII вік в Поль¬ 
сько-Литовській державі і особливо на Україні пройшов під знаком боротьби з 
турками і татарами, боротьби впертої і запеклої. Ця боротьба і релігійний за¬ 
пал борців живили інтерес не тільки до найближчого ворога, але і до тих відда¬ 
лених часів, коли вся Європа виступила на захист «гробу Господнього», «свя¬ 
тої землі», що про неї український читач дізнався і з давньоруського «Ходіння 
ігумена Даниїла» та його переробок XVI—XVII ст., і з польсько-білоруського 
опису мандрівки в Палестину князя Радзивіла»33. Про хрестові походи писали 
також літописи і хронографи. Але повідомлення цих джерел були бліді і недо¬ 
статні для задоволення гострого інтересу: вони зосереджувалися тільки на де¬ 
талях, особах і подіях, цікавих із церковно-релігійного погляду. Відповіді на 
запити світські і власне естетичні «доводилось шукати в новій літературі, котра 
трактувала історію завоювання Святої Землі по-новому, в стилі лицарського 
роману, хоч і пройнятого, у відповідності з сюжетом — духом релігійним» 
Спробою вдовольнити ці запити стало засвоєння італійсько-польського барок- 
кового шедевру, який часто рекомендувався як зразок епічної поеми в курсах 
лекцій києво-могилянських учителів словесності. Перекази окремих епізодів ЦІЄЇ 

славетної епопеї знаходимо в трактаті Іоаникія Галятовського «Месія правди¬ 
вий» (К., 1669 та 1672) і в літописі Самійла Величка 35. 

Свою поему Торквато Тассо написав близько 1575 р. Перші десять її пі¬ 
сень (саме тих, які дійшли до нас в українському перекладі) були надруковані 
1580 р. у Венеції, повний текст твору (всі дванадцять пісень) було видано 1581 р. 
у Пармі. Впродовж XVI і XVII ст. поема Тассо перевидавалася багато разів у 
різних містах Європи. Твір здобув світову славу, яка докотилась і до слов’ян¬ 
ських літератур: 1618 р. з’явився друком польський його переспів, здійснений Пе¬ 
тром Кохановським; 1620 р. фрагменти поеми переклав сербсько-хорватською 
мовою Іван Гундулич. 

Український переклад дійшов до нас у рукописі, який 1758 р. належав біб¬ 
ліотеці Успенського монастиря уніатів-василіян в Жировичах біля Слоніма (Бі¬ 
лорусія). Поема міститься в першій частині збірника. Другу його половину за¬ 
ймає твір «Путь, или Дорога Житія богоугодного всім правовірним народом, 
прежде латинским, италийским, фракійским, анкглійским (и іньїми язики) изда- 
на, нині з полскаго на язик словенский приложеная року от Рождества Христо¬ 
ва 1704». На звороті титульного аркуша цього твору написано: «Путь ко житію 
благочестиву всім православним христіяном. От многих святих и богоносних 
отец и учителей Церкви Святои Православно-кафолическои преданий трудом іно- 
ков общежительнои обители Кутеинскои, изложений и до типокграфии Братства 
православнаго могилевскаго Максима Вощанки поданий року 1704». Цей напис 
зроблено почерком, схожим на перший почерк «Звільненого Єрусалима» і на 
почерк виправлень у другій його частині. Чи виник переклад «Звільненого Єру¬ 
салима» в стінах Жировицького монастиря, а чи набула його тамтешня бібліо¬ 
тека згодом, разом з другою частиною рукописної книги, яка походить із Куте- 
їнського монастиря,— сказати важко. «Але можна з певністю стверджувати, на 

32 Чіжевський Д. Історія української літератури від початків до доби реа¬ 
лізму.— Нью-Йорк, 1956.— С. 274. 

33 Перетц В. Н. «Освобожденний Иерусалим» Т. Тассо в украинском пере¬ 
воде конца XVII — начала XVIII ввJ/Перетц В. Я. Исследования и материальї 
по истории старинной украинской литератури XVI—XVIII веков,—Л., 1928.— 
С. 169. 

34 Там же.— С. 175. 
35 Летопись собнтий в Юго-Западной России в XVII веке//Составил Самоил 

Величко, бивший канцелярист канцелярии Войска Запорожского, 1720.—К.; 
1851.—Т. 2.*— С. 401—409. Див також: Дзира Я. Італійські джерела в поемі 
«Великий льох» (Т. Г, Шевченка)// Всесвіт.—1964.—№5.—С. 21—26, 
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підставі почерку і мовних особливостей, що над перекладом обох творів тру* 
дились українські ченці уніати-василіяни...»зв. 

В. М. Перетц переконливо довів, що за оригінал для українського перекладу 
правила польська версія Петра Кохановського. Часом спостерігаються випадки 
різкого відходу перекладу від оригіналу. У перекладі іноді використовуються 
фразеологічні кліше українських пісень. Можливо, що український переклад 
здійснювався кількома поетами, один з яких проредагував увесь наявний текст. 
Таке припущення пояснило б і особливості письма, і різноманітність почерків, 
і спосіб виправлень. Одинадцятискладник польського оригіналу передається в 
перекладі переважно тринадцятискладником. Структуру октав витримано. Пере¬ 
кладач загалом дбав, щоб усі рядки були як слід заримовані. В перекладі бо¬ 
рються три мовні стихії: церковнослов’янська, польська і власне українська. Це 
зумовлює в системі римування певний «перебій». Охоче використовуються цер¬ 
ковнослов’янські рими: римуються дієприкметники, форми імперфекта й аорис¬ 
та; багато рим переноситься з польського оригіналу, але іноді в перекладі 
успішно долаються труднощі римування і винаходяться цілком нові поєднання 
рим, не підказувані польським текстом; українські рими — фонетичні й морфоло¬ 
гічні. Мова перекладу наближається до типу літературної української мови 
XVII ст., зафіксованого у творах Іоаникія Галятовського та інших прозаїків то¬ 
го ж кола. Але ці автори, намагаючись висловлюватись «простою мовою», уни¬ 
кали застарілих церковнослов’янізмів. У перекладі ж «Звільненого Єрусалима», 
навпаки, де тільки можливо, вживаються церковнослов’янські слова і форми, від¬ 
биваючи, мабуть, прагнення досягти «високостильності», відповідної сюжетові. 
Водночас мова перекладу рясніє польськими лексемами як в чистому, не під¬ 
фарбованому українською фонетикою, вигляді, так і з приноровленням до неї. 
Щедро насичений переклад і суто українською лексикою та фразеологією. З усіх 
цих спостережень В. М. Перетц робить такий висновок: перекладач — людина 
церковного виховання — залюбки вживає слов’янізми, але широко користується 
і полонізмами, звичайними в мові освічених українців кінця XVII ст., причому 
часом при перекладі польського слова чи висловлювання, близького за формою 
до українського, застосовує інше, теж польське. Очевидно, польська мова була 
добре йому знайома. Він вживає польські слова, українізуючи їх, а також широ¬ 
ко користується українською лексикою. Його тяжіння до полонізмів дозволяє 
припустити, що перекладач працював або ж у Галичині, або ж принаймні на 
правобережній Україні37. 

Впродовж усього XVII століття в українській літературі формується поезія 
індивідуального життя, поезія інтимних почуттів і переживань, пов’язаних не із 
взаєминами людини й Бога (це сфера метафізичної, релігійно-філософської, ду¬ 
ховної лірики), а із земним життям людської особистості, із взаєминами між 
людьми, поезія, яка розквітла на повну силу у XVIII ст. Йдеться про вірші й пі¬ 
сенні тексти, що дійшли до нас у так званих співаниках — рукописних збірни¬ 
ках, які утворювались із записів аматорів цієї поезії й пісенності. Тексти, що їхнє 
виникнення з більшою чи меншою мірою вірогідності можна відносити до XVII ст., 
відомі з публікацій О. Брюкнера, М. Возняка, М. Грушевського, Г. Нудьги, 
В. Перетца, І. Франка. 

У цій світській ліриці виділяється потужний шар віршів, які переломлюють 
соціальні проблеми крізь призму індивідуальної долі. Вірші такого змісту й ха¬ 
рактеру містить поетична спадщина Димитрія Туптала, Івана Величковського, 
Климентія Зіновієва та деяких інших поетів, знаних нам на ім’я, хоча загалом 
соціальні мотиви їхньої лірики звучать в абстрактно-християнських тонах, близь¬ 
ких до тону метафізичної поезії. Основний же масив пісень і віршів цього типу 
складають переважно анонімні тексти з рукописних збірників. 

36 Перетц В. Н. «Освобожденннй Иерусалим» Т. Тассо в украинском пере¬ 
воде конца XVII — начала XVIII вв.— С. 177—178. 

37 Там же.— С. 205. Див. також: Пахльовська О. Є.-Я. Українсько-італій¬ 
ські літературні зв’язки XV—XX ст.— К., 1990.— С. 64—66, 
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У цих віршах відбилися насамперед соціально-побутові явища і процеси: не¬ 
справедливості «цього світу», антагонізм поміж «властями» і «людьми», «много- 
мощними» і «неімущими», лиходійство, неправий суд, гірка сирітська доля, зли¬ 
денне, самотнє бурлакування на чужині. 

Типовими є популярні елегії, що нарікають на життя людини «мізерної», «без¬ 
дольної», «убогої», яка не має ні щастя, ні друзів і вбачає причину всіх бід у 
майновій нерівності, що панує на «цьому світі». Роздуми про соціальну нерівність 
проймають більшість елегій, створених тогочасними поетами. 

Поряд із лірикою соціально-політичною розвивається лірика любовна, щільно 
пов’язана з музикою і співом. Уже в польських друках першої половини XVII ст. 
трапляються українські пісенні тексти любовного змісту, літературне походження 
яких безсумнівне («Пастуше, пастуше...», «Чом, чом, чом, чому босо ходиш?..», 
«Пісня про козака Плахту», «Постій, постій, голубонько...», «Да зрівняй. Боже, 
гори, долини рівнейко...»). На кінець XVII століття книжна любовна лірика, тіс¬ 
но споріднена з народною ліричною пісенністю, переповнює рукописні збірники. 

У цих віршах вияви почуття, освідчення в коханні, надії на взаємність, страх 
перед підступом і зрадою, невгамованість любовної туги — усю гаму найінтимні- 
ших переживань — переплетено з наріканнями на бідність, сирітство, «злих лю¬ 
дей», житейські незлагоди. Оспівується, у дусі народних уявлень, любов, здатна 
подолати всі перепони; підноситься вірність; висловлюються мрії про щасливе ро¬ 
динне життя; виливаються нарікання на соціальну неузгодженість, що вбиває 
щирість любовних стосунків і занапащає долі. Серед цих віршів і пісень чимало 
творів жартівливо-фривольного й відверто еротичного змісту. Вони — виразний 
показник процесу секуляризації особистості. 

Любовній ліриці властива досконала версифікаційна техніка, стимульована її 
наспівністю, й яскрава бароккова поетика — різноманітність ритмів і строф, 
тяжіння до тонічності, багата фоніка, повтори ключових понять і їхніх словесно- 
звукових втілень, концепти, очуднена метафорика, гра словами і символами, зву¬ 
ками й літерами тощо. Все це йде від школи і через школу. Водночас більшість 
любовних елегій і пісень насичено народнопоетичними образами й символами. 
Вони багаті на зменшувальні пестливі форми слів і постійні епітети, притаманні 
фольклору порівняння й паралелізми, персоніфіковані звертання до птахів, гір і 
долин, «бистрих вод», «тихих скал». 

«...Через порівняння (мабуть, запозичені з старшої народної пісні) і через 
описи оточення, де розвивається роман», еротична поезія приводить до «лірики 
природи»38. Загалом же діапазон її стилю досить широкий: від риторичних засо¬ 
бів народної пісні до «фразеології виразно панської»39. 

Фіксовані у пісенниках літературні віршові тексти зазнавали постійних змін, 
перередаговувались, поширювались чи скорочувались, поліпшувались чи псувались, 
зазнавали мовних спотворень під пером різнодіалектних і різномовних (білорусь¬ 
ких, російських чи польських) виконавців і записувачів. 

Книжний любовний вірш перебував у постійній дифузії з народною любов¬ 
ною піснею, яка на XVII століття мала вже цілком вироблені форми і багату 
палітру образних засобів. Автори любовних віршів раз у раз перемішували свої 
власні поетичні конструкції з узвичаєними літературними кліше і фольклорними 
рядками та строфами. Водночас елементи книжної лірики проникали в народну 
пісенність. Світські поети XVII ст. спиралися також на досвід метафізичної ліри¬ 
ки, перелицьовуючи популярні духовні вірші на мирський лад. Скажімо, пісня про 
козака Плахту (про козака і Кулину), вміщена в польській брошурі Яна Дзво- 
новського 1625 р., має паралель у духовній «Пісні грішних людей». Звичайно, бу¬ 
вало і навпаки, тексти мирських пісень релігійні поети використовували при 
складанні пісень духовних. Часом духовні і світські тексти співалися на одні і ті 
самі мотиви. 

Любовна поезія барокко за посередництвом Ренесансу спиралася на тради¬ 
цію Стародавнього світу, переважно давньоримську міфологію і літературу, на 

39 Чіжевський Д. Історія української літератури...— С. 263. 
39 Там же.— С. 264. 
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спадщину Горація, Овідія, Вергілія, на досвід новолатинської та італійської лі¬ 
тератури, засвоєний латино- і польськомовною творчістю українських ренесансних 
письменників. 

У давній ліриці виділяються силабічні вірші, авторами яких були переважно, 
книжники з духівництва, обмежені традиційною християнською мораллю. Ці ре¬ 
лігійно-дидактичні вірші проповідували узвичаєну поведінку родинного співжит-. 
тя, засуджували «блудну пристрасть», спираючись на біблійні мотиви і сюжети. 
Хоч серед них трапляються твори вельми «ризикованого» змісту. Цей сегмент 
україномовної поезії на «любовні» теми представляють деякі твори Івана Велич- 
ковського, Климентія Зіновієва та чимало анонімних віршів і пісень. Але основ¬ 
ний масив інтимної лірики складає переважно анонімна поезія, нерозривно споєна 
з народною піснею. 

У любовних віршах-піснях розробляються мотиви туги, жалю, безнадії, роз¬ 
луки, зради, сподівання на вірність, на сприятливу долю, чекання зустрічі і по¬ 
єднання, надії на щастя і злагоду після шлюбу тощо. І ці мотиви, і застосо¬ 
вувані для їхнього втілення поетичні форми раз у раз черпаються з фольклору 
і вихлюпуються у фольклор. Широко застосовуються інтимізовані звертання 
(«дівонько», «дівчинонько», «серденько», «голубонько», «козаченьку», «мій милень¬ 
кий», «соколе сивенький»); епітети («миленька», «хороша», «дорога», «молода», 
«вродлива», з «красним і рум’яним личком», «з чорними очима», «чорнобрива» 
тощо. Відповідно і в чоловічому роді). Постійні епітети прикладаються і до по¬ 
чуттів, станів, обставин («щире кохання», «милі бесіди», невинна пригода», 
«сердечний жаль», «нещаслива доля»). На заваді щастю стоять «злі люди», «во¬ 
ріженьки», «лиха фортуна». З горя «болить серце», проймає «жаль тяженький», 
«вечеря немила»; «серце в’яне», бо марно тратяться «молодії літа». 

Для любовної лірики XVII ст. характерний певний «егоцентризм»: увага зо¬ 
середжується не на об’єкті, а на суб’єкті почуття. Образи «милої» чи «милого» 
великою мірою абстрактні, не конкретизовані, не індивідуалізовані, окреслені 
«взагалі». 

У любовних віршах використовуються традиційні книжні форми строф і 
рядків, 12-, 13- і 14-тискладові розміри з цезурою посередині, після шостого або 
сьомого складу. Рядки римуються переважно попарно. Часті дворядкові або чо¬ 
тирирядкові строфи суголосні з популярними народнопісенними восьми- і чо-. 
тирнадцятискладниками. Все це сприяло тонізації віршів. Змикаючись з народ¬ 
ною тонікою, книжна любовна поезія активно виробляла новочасну силабо-то- 
нічну версифікацію. 

«Оцінюючи українську любовну лірику XVI—XVIII ст. в цілому, не можна 
не відзначити певну обмеженість її змісту, скутість поетики; вчувається і деяка 
штучність вислову, надмірна афектація, риторичність. Проте історичний підхід 
дає всі підстави говорити про неї як про нове слово в красному письменстві. 
У той час, коли процвітала духовна лірика, ця поезія звучала по-новому, свіжо, 
оспівувала красу людських почуттів. Вивільнившись з-під церковно-релігійного 
впливу, інтимна лірика завоювала велику тему, яка стала однією з провідних у 
дальшому літературному розвитку. За деякою штучністю змісту і ускладненістю 
форми поступово визрівало і міцніло нове поетичне світобачення і світовідчуван¬ 
ня [...]. Давня українська любовна поезія пропагувала життєлюбність, радощі 
й утіхи земного життя, заперечувала грубу чуттєвість, славила чистоту й вір¬ 
ність у коханні, щирість у стосунках, протиставляла почуття класовим і ста¬ 
новим передсудам, церковно-монастирському аскетизму. Проникнення в поезію 
теми кохання стало великим завоюванням літератури, вивело її на широкі шля¬ 
хи зображення людських почуттів, думок і настроїв. Освоєння цієї теми було 
одним із істотних проявів початку нового, якісно вищого етапу в історії укра¬ 
їнської поезії» 40. 

Любовну тему тогочасні книжники розробляють і у формі великої поеми. 
Наприкінці XVII ст. переспівується один із шедеврів італійської ренесансної літе- 

40 Мишанич О. Давня українська любовна поезія // Пісні Купідона: Любовна 
поезія на Україні XVI —початку XIX ст.—К., 1984.— С. 15—16. 
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ратури перша новела четвертого дня «Декамерона» Джованні Боккаччо, про 
трагічне кохання Зігізмунди (Гізмонди), дочки салернського князя Танкреда, 
і його слуги Звіздарда (Гвіскарда). Український переспів цього сюжету походить 
від переспіву, який вийшов з-під пера польського бароккового письменника Ієро- 
німа Морштина. Історія про Зігізмунду і Звіздарда знаменна не тільки тим, що 
вона спеціально розробляє мотив «вільного кохання», войовничо утверджує пра¬ 
во закоханих на задоволення своєї пристрасті, нехтуючи приписами християн¬ 
ської моралі, а й тим, що рішуче відкидає феодальні станові передсуди. Тан- 
креда обурює не тільки і не стільки те, що його дочка впала в гріх, не встоявши 
перед спокусою, скільки те, що вона зважилась на любов із плебеєм. Молода ж 
вдова відстоює новий, ренесансний погляд: перед коханням, щастям рівні і шлях¬ 
тичі, і слуги; цінність людини — не в походженні, а в особистих якостях, у до¬ 
брочесності. 

Новелу перевіршовано силабічним тринадцятискладником. Переспів є її ба- 
рокковою інтерпретацією. Замість конкретних деталей, психологічних характери¬ 
стик тут бачимо розлогі абстрактні описи, постаті героїв деіндивідуалізуються. 
Загострюється трагедійність сюжету. Ліризуються і набувають патетичності моно¬ 
логи персонажів. Виклад відзначається декоративністю, велемовністю, важкува¬ 
тістю орнаментальних метафор 41. 

І в XIX, і на початку XX ст. в дослідженнях, які стосувалися тієї літератури, 
що тепер означається як література барокко, раз у раз вказувано на «вади» цієї 
літератури і, зокрема, на «вади» її віршової частини. «Чого тільки не закидали 
дослідники барокковій поезії: «неприродність», переобтяженість дрібницями, 
«штучність», скомплікованість, нездорову витонченість, а щодо змісту — ігнору¬ 
вання «реального» життя, неуважність до інтересів народних мас, темність та 
незрозумілість, непотрібне схематизування, змальовування залюбки огидного, 
скрайній натуралізм тощо...»42 

Д. Чижевський звертає увагу на ілюзорність цих закидів: «...Що таке «не¬ 
здорове» в мистецтві? лише те, що не подобається критикові або його сучас¬ 
никам; що таке «реальність»? барокковій поезії закидали нереальність, «нежит¬ 
тєвість» лише тому, що сучасні критики мають інші поняття про реальність, ін¬ 
ший масштаб «життєвості», аніж поети та письменники 17-го віку — атеїст 
19—20-го віку, розуміється, вважатиме «нереальним» поетичне оброблення 
проблем християнської містики, але для св. Терези, Хуана від св. Хреста або 
Ангела Сілезія «реальність» земного є реальністю цілком другорядною, а багато 
речей, зображенням яких захоплювались «натуралісти» та «реалісти» 19-го ві¬ 
ку, є взагалі нереальністю,— тому немає дива, що містичні поети барокка звер¬ 
тались в першу чергу до «дійсної» або «абсолютної», «безумовної» реальності, 
до Бога та божественного; скрайній натуралізм бароккових поетів, наприклад, 
в зображеннях еротики абр смерті, зв’язаний з конвенціями часу, а почасти з 
потребою сильних вражень у читачів часу загального неспокою та боротьби, 
яким був 17-ий вік; нарешті щодо закидів, які торкаються «перебільшеної» ви¬ 
тонченості технічних засобів поезії барокка (схематичність, «штучність», скомп¬ 
лікованість), то розвиток літератури з кінця 19-го віку показав наочно, що ін¬ 
тенсивне вживання технічних засобів є з’явище, яке має тенденцію повторювати¬ 
ся у розвитку мистецтва, і зараз ми не можемо вважати ті течії, що вживають 
технічних «кунстштюків», маловартними (...). Дослідження бароккової поезії при¬ 
вело до того, що оцінки змінились часто в протилежні. Ті риси бароккової поезії, 
що їх раніше дослідники ганили, нові дослідники почали оцінювати позитивно; 
певна група дослідників взагалі ухиляється від оцінок, але стремить до відкрит¬ 
тя в поезії барокка її власної поетики, і поетика барокка з’являється перед нами 
як витончена, досконала система, хоч би її закони та норми і не відповідали сма¬ 
ку нашого часу або —ще менше —смаку 19-го віку...»43 

41 Наливайко Д. С. Петрарка й Боккаччо в давній українській літературі// 
Радянське літературознавство.— 1976.—№ 12.—С. 52; Пахльовська О. 6.-#. Ук¬ 
раїнсько-італійські літературні зв’язки XV—XX ст.— G. 63—64. 

42 Чижевський Д. Український літературний барок.— С. 48. 
43 Там же.— С. 48—49. 
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Образність віршів українських поетів середини XVII ст. залежить від мови 
їхньої творчості. Мова — стимулятор поетичних форм. Від мови і традицій відпо¬ 
відного мовного світу великою мірою залежить репертуар і характер поетичної 
образності. Виразно виділяється образність церковнослов'янська (в основному 
почерпнута з Біблії, патристики, церковної історії, агіографії, гімнографії); образ¬ 
ність латинська, яка через латиномовну творчість як римських, так і ренесансно- 
бароккових західноєвропейських і польських, польсько-українських та й суто укра¬ 
їнських поетів переходить також у твори україномовних «учених» авторів — 
вона переносить на український грунт антично-ренесансні й антично-бароккові на¬ 
бутий європейської поезії; образність народномовна, українсько-білорусько-поль- 
ська, фольклорна, почерпнута із «живого життя». 

Церковнослов’янська образність характерна найбільше для метафізичної, ду¬ 
ховної поезії* Типові її зразки бачимо в творах Димитрія Туптала. 

«Латинську» образність, освоєну україномовною барокковою поезією середи¬ 
ни XVII ст., яскраво демонструють уже пам’ятки 30-х і 40-х років. «Євхаристи- 
ріон» Софронія Почаського увесь зіткано з поганських міфологем й образів, за¬ 
позичених із греко-римської історії44. Античними поганськими міфологемами пе¬ 
ренасичено й «Евфонію» — як в основному тексті, так і в «Дедикації». Те саме 
слід сказати і про «Еводію» Григорія Бутовича. 
Щодо народномовних образів, пов'язаних із повсякденністю, то слід мати на 

увазі, що вони черпалися поетами і прямо з навколишньої дійсності та живих 
говорів, і проектувалися на дійсність, запозичуючись із літературних надбань 
дальшого чи ближчого минулого, насамперед із образного арсеналу Біблії. На¬ 
кладання цих прадавніх образів на сучасні барокковим поетам реалії уможливлю¬ 
валось «реалістичністю» їхньої первинної генези. Це були образи із царини ріль¬ 
ництва (снопи, сіно, урожай, косовиця, засів, жнива), пастівництва (пастухи, вів¬ 
ці, череда, стадо, паша, вовки), мисливства, рибальства (сіті), ремісництва, бу- 
дівельництва, крамарства, лихварства тощо. Іноді можна, очевидно, говорити і 
про випадки прориву крізь традиційну образність цього типу індивідуальних 
конкретних спостережень над живою дійсністю, що засвідчує, скажімо, «Лямент» 
рівненського вчителя М. Н. про «пригоду міщан острозьких» 1636 р., в якому 
історична реальність проявляється не через штрихи та відгомони, не через книжні 
алюзії, а формує твір загалом. У зверненні «До кождого чителника» автор каже: 

Хоть є-м на тоє не смотрил очьіма своима, 
але єднак довожу людми цнотливими, 

от которьіх тую нещасную новину гд*Ь-м сльшіал, 
тен лямент во такий способ жалосней описал. 

Отже, в україномовній барокковій поезії середини XVII ст. тривають про¬ 
цеси, які намітилися ще наприкінці попереднього віку,— переживаються серед¬ 
ньовічні узвичаєння і дедалі інтенсивніше наростають тенденції, характерні для 
Нового часу. Поряд із метафізичними — релігійно-філософськими, молитовно- 
медитаційними, церковно-обрядовими й релігійно-звичаєвими віршами енергійно 
виявляють свою життєздатність вірші світські. Визначається специфічно худож¬ 
ня поетична тематика, яка відбиває загострення інтересу до життя індивідуаль¬ 
ної людини. Винаходяться форми і способи поетичного відображення явищ, спо¬ 
стережених у реальності. Віршотворство, як і інші галузі літератури, не обме¬ 
жується виконанням прикладних позамистецьких функцій, а його висліди еман- 
сипуються як естетичні цінності. Кристалізуються як самостійні поетичні роди 
лірика й епос. Набуває популярності гумор, зокрема у бурлескних формах. 
Найулюбленішими стають епіграматичні жанри, а також елегії й пісні соці¬ 
ально-політичного та індивідуально-побутового змісту. Україномовні віршотвор- 

44 Див.: Крекотень В. Я. Тема науки в барочной украинской поззии 30-х го- 
дов XVII века II Барокко в славянских культурах.—М., 1982.—С. 255—275. 
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ці, синтезувавши досвід європейської ренесансної та бароккової літератури і 
автохтонної народної пісенності, формують грунт, у якому розростаються паго¬ 
ни новочасного українського письменства. 

Процеси ці тривають і в наступні десятиліття. Доробок і досвід книжних 
україномовних поетів середини XVII віку не забувається. їхні твори переписую¬ 
ться, читаються, співаються, переробляються; відлуння їхніх віршів і пісень чує¬ 
ться не тільки у Івана Котляревського та інших українських письменників по¬ 

чатку XIX ст., а й у Т. Шевченка. 
В. /. Крекотень 



ПРО ВЕРСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КНИЖНОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ 

СЕРЕДИНИ XVII ст. 

Зародження української поезії припадає, як відомо, на кінець XVI ст. Збіг- 
лося воно з подіями, від яких залежали і майбутнє нашого народу, і його само¬ 
бутність. йдеться про католицьку експансію на Україні. Українська культура 
кінця XVI ст. стала ареною боротьби двох тенденцій — візантійської та латин¬ 
ської. Зрозуміло, ці катакліптичні зрушення не могли не позначитися на поезії 
і на версифікації того часу. 

Якщо в кінці XVI ст. ще помітним є пожвавлення взаємин між греками 
й Південною Руссю, що вилилися в інтенсивне вивчення грецької мови в шко¬ 
лах, появу підручників («Адельфотес») та словників (Памво Беринда), пізні¬ 
ше— підручників (Лаврентій Зизаній, Мелетій Смотрицький), листування грець¬ 
кою мовою між грецькими й українськими церковними та державними діячами. 
Це тривало, умовно кажучи, до 1630-х років — межі, після якої латинські, като¬ 
лицькі тенденції в культурі стали панівними Ч Переорієнтація, звичайно, не бу¬ 
ла раптовою. Скажімо, якщо в передмові до острозької Біблії (1581) грецька 
й латинська мови ще стоять поряд, то в «Ключі царства небесного» Герасима 
Смотрицького (1587) вже спостерігаємо протиставлення грецької та латинської 
віри, хоча Христофор Філалет в «Апокрисисі» (1597—1598) підкреслює, що «мьі 
не самою латьшою, яко ігЬкоторьіє нас удают, але римского костела... блудами ся 
бридимо». Маємо, з одного боку, переповнені іменами богів та героїв античних 
міфів (як грецьких, так і римських) поетичні твори Юрія Дрогобича, Павла Ру¬ 
сина з Кросна, з іншого — антилатинські вірші в Загоровському та Киево-Михай- 
лівському збірниках, у творах Даміана Наливайка. Грецькі симпатії простежую¬ 
ться у віршах Герасима Смотрицького, в «Просфонимі» та ін.1 2 їхньою харак¬ 
терною рисою є й те, що вони написані нерівноскладником, спорідненим і з 
давньоєврейським, біблійним віршем, і з антифонною силабікою, і з молитво- 
словним віршем. Одночасно пишуться твори 7-, 8-, 11-, 12- і 13-складниками, які 
набувають все більшого поширення. Отже, в українській поезії ніби співісну¬ 
ють дві версифікаційні системи — візантійська й та, що зорієнтована на ново¬ 
європейську версифікацію, зокрема польську. 

«Столп» Івана Величковського цілком може правити зразком силабічної сис¬ 
теми взагалі й віршування середини XVII ст. зокрема: 

2. Дьво, 
диво 

3. всей земли! 
Пріемли 

4. сію хвалу, 
любо малу, 

5. працьі моєя 
во честь твоєя 

6. славьі составленну, 
теб*Ь освященну. 

1 Детальніше про це — у статті І. Я. Франка «Відгуки грецької і латинської 
літератур в українському письменстві» // Франко /. Я. Зібр. творів: У 50 т.— 
К., 1981.—Т. ЗО.—С. 250—251. 

2 Див.: Українська поезія: Кінець XVI — початок XVII ст. / Упорядники 
В. П. Колосова, В. І. Крекотень.—К., 1978. 
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7. Юже раб твой принесе 
не от мудра словесе, , 

8. но от сердца чиста, права, 
зане твоя права слава. 

9. Достойно тя ничтоже может 
восхвалити, всяк [не возможет]. 

10. Твоя бо слава вьішш[е вс*Ьх земньїх] 
И над небесних благопри [ємньїх] 

11. Жителем умьі, первая по Боз^ 
Присно блажима в род*ь вірних мноз*Ь. 

12. Тьі еси столп славьі, пречистая д"Ьво, 
Дивн’Ьйшеє міру над седм дивов диво. 

13. Седм дивов погибоша, твоея, о [мати], 
Столп кр'Ьпости вовіки будет преб[ьівати] 3. 

Перше, на що слід звернути увагу,— це те, що підвалиною «столпа» є три- 
надцятискладник. І то не випадково. Цей розмір з кінця XVI ст. стає панівним 
в українській поезії. Не втрачає він лідерства й у середині XVII ст. Розмір ви¬ 
тримує майже ввесь жанровий репертуар української поезії цього періоду — 
від етикетної геральдичної мініатюри до монументального «Освобожденного 
Ієрусалима» Торквато Тассо, від «слезних» плачів до урочистих орацій на честь 
видатних політичних та культурних діячів. 

Хоча про інші розміри, з яких складається «столп», так сказати й не можна, 
однак пе аж ніяк не применшує їхньої ролі в українській поезії. Справді, твори, 
написані дво-, три- і чотирискладником, трапляються дуже рідко: і в XVI— 
XVIII ст., і пізніше до них зверталися здебільшого з експериментальною метою. 
Важливішою є їхня роль як складових частин інших розмірів силабічної поезії, 
тобто як ритмів-кліше. Два двоскладники — це чотирискладник, два чотирисклад- 
ники — це восьмискладник; восьмискладник+ шестискладник — це коломийковий 
розмір; п’ятикладник-мпестикладник— це одинадцятискладник; семискладник-Ь 
-fшестискладник—це тринадцятискладник; два шестискладники — це дванадця- 
тискладник; п’ятискладник — це складова частина сапфічної строфи (і доцезурна 
частина трьох одинадцятискладових рядків, і четвертий рядок—адоній)... 

Отож, озирнувши весь корпус української поезії середини XVII ст., помі¬ 
тимо, що майже кожен розмір «столпа» Івана Величкобського виявився, так би 
мовити, задіяним. Так, у панегірику Лазаря Барановича «Плач о преставленіи 
Алексея Михайловича» (1676) є двовірші, написані шестискладником («Со бла¬ 
гими жити, Зльїх же ся лишити»), семискладником («Не творити об'Ьдн, То бо 
снабдить от б'Ьди»),’ восьмискладником («На зльїя ся прогнивати. Зло творящим 
возбраняти»). 

Цими ж розмірами пишуться й масштабніші твори. 
Той же Лазар Баранович тим же шестискладником пише «Епітафіон гетьма¬ 

нові Івану Брюховецькому». Поєднання семискладника із шестискладником зу¬ 
стрічається у «Пісні о Будині». 

Восьмискладником написано вірш «Дай помощ от печали...» Афанасія Фили- 
йовича4, ним написано окремі розділки в «Чудах пресвятои Богородиця межи 
сибьллями...» у книзі Иоаникія Галятовського «Небо новоє» (1665) та деякі вір¬ 
ші сивілл у його ж «Месії правдивому» (1669), вірш про Петра Дорошен¬ 
ка, деякі розділки «Плачу...» Лазаря Барановича (1676). Як відомо, цей роз¬ 
мір—один із найдавніших і найпоширеніших у світовій поезії. Вірші, написані 
ним, відзначаються мелодійністю, особливою ритмічністю. Відшліфований впро¬ 
довж багатьох століть, восьмискладник прислужився й українським поетам 
XVJ—XVIII ст. 

Дев’ятискладником написано «Чудо первоє» в «Чудах пресвятои Богородиця 
межьі сиб*ьллями...» в книзі Иоаникія Галятовського «Небо новоє» (1665): 

8 Величковський L Твори.— К., 1972.— С. 85. 
4 У вірші е кілька не восьмискладових рядків, у тім числі й перший. 
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Прийдет на свінг великій пророк» 
З високих крани през облок, 
З ДЬви ся чистои народить» 
А нас з Богом-отцем погодить. 

На жаль, в українській поезії XVI—XVII ст. немає творів, написаних десяти- 
складником,— розміром календарної та обрядової поезії5 6, розміром, що ним» 
як вважав І. Франко, було написано зокрема найдавніший літопис5. 

Поширеним в українській поезії середини XVII ст. був одинадцятискладник. 
Зустрічаємо його в «Розмишляй*! о муцЬ Христа Спасителя нашего» Иоаникія 
Волковича (1632) —ним написано тексти, які виголошують 9 і 10 В^стники, Ду¬ 
ша побожная 2 і 3, ряд геральдичних мініатюр, одна епітафія тощо. Серед тво¬ 
рів, написаних одинадцятискладником, виділяються «Герби и треньї при гроб* 
и трунЬ... Сильвестра Косова». Той, хто читатиме «Герби...», не зможе не від¬ 
чути гнучкого, пружного ритму цього вірша. Він у поєднанні зі складною й ви¬ 
шуканою бароковою образністю, за допомогою якої оплакується видатний цер¬ 
ковний і культурний діяч середини XVII ст., несе в собі неослабну мелодію стри¬ 
маної і водночас глибокої туги. 

До цього розміру звертається також Димитрій Туптало та Іоанн Армашенко. 
Дванадцятискладником написано «В^рши з трагодіи «Христос Пасхон» Ан¬ 

дрія Скульського (1630). На жаль, цей розмір, яким наприкінці XVI ст. було 
написано величезний так званий полемічний комплекс, де досить виразно вияв¬ 
лялися його по суті необмежені ритмічні можливості, у середині XVII ст. випа¬ 
дає з метричного репертуару української поезії. 

І, нарешті, тринадцятискладник. Цей вірш, підкреслимо, так само, як у кінці 
XVI — на початку XVII ст., у метричному репертуарі української поезії середи¬ 
ни XVII ст. кількісно продовжує посідати панівне місце. Однак якісних змін у 
його ритмічному малюнку майже не відбулося. Це вірш із тими ж константами, 
які завдяки особливостям української акцентної системи постійно порушуються, 
в результаті чого з’являється необхідність у статистичних таблицях виділяти руб¬ 
рики дактилічної й чоловічої цезури тощо 7. 

Не зник у середині XVII ст. і так званий «неправильний» ізосилабічний вірш, 
тобто вірш із незначними кількісними відхиленнями від схем 5+6, 6+6, 7+6, без 
постійного місця цезури тощо. Найвиразнішими щодо цього є «В^рши з трагодіи 
„Христос Пасхон**» Андрія Скульського (1630), «Лямент о пригоді ... мешча[н] 
острозких...» М. Н. (1636) та ряд дрібніших творів. 

Продовжують писатися твори нерівноскладовим віршем, підвалини якого за¬ 
клав ще Герасим Смотрицький. Умовно вони діляться на дві групи: написані 
рядками із незначним коливанням кількості складів і з більш помітною ампліту¬ 
дою коливання. Останнє спостерігається в творах, що тяжіють до думної тради¬ 
ції, як, наприклад, у «Пісні про повстання Мартина Пушкаря», у вірші «Славний 
Триумф з народження Христова...», у «ПохвалЬ князю Владимиру» Симео- 
на Ставницького, яка є переробкою відомого вірша Герасима Смотрицького 
«Всякаго чина...», у вірші «Над Почаєвом [зоря] ясная стала...», у віршах про 
оборону Чигирина, в епітафії Паїсію Лігариду, в окремих віршах Петра По¬ 
повича-Гученського, у віршах «Феодор Коріятович князем бил...», в «Пісні 
грішних людей», віршах «Ісусе Боже поспйшивий...», «Архистратиже...», «Пре- 
подобен Роман...» та ін. 

Строфіка української поезії середини XVII ст. особливою різноманітністю 
не відзначається. Найпоширенішим залишається астрофічний твір, який складає¬ 
ться із дистихів; інколи два дистихи об’єднуються в катрени (див., наприклад, 
«ПЬснь о образь Клокочевском»); популярною в цей час залишається сапфічна 

5 Див. зокрема: Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упорядкуван¬ 
ня, передмова та переклади Михайла Москаленка.— К., 1988. 

6 Франко /. Я. Студії над найдавнішим київським літописом//Зібр. творів: 
у so т.— К., 1976.— Т. 6.— С. 5—187, 519—549. 

7 Детальніше про цей вірш див.: Сулима Лі Лі Українське віршування кін¬ 
ця XVI — початку XVII ст.—К., 1985. 
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строфа; нею написано частину «ЕФфот’ї веселобрмячої» (1633), «Трени на ус- 
піння Богородиці», «Придаток» до «Ляменту о пригоді ...мешча[н] острозких...» 
М. Н., тексти окремих дійових осіб «Розмьішляня о муц'Ь Христа Спасителя на- 
шего» Йоаникія Волковича, «Еводія» Григорія Бутовича (1642). «Пісню о Буди- 
ні» написано секстинами з римуванням аабввб. Завдяки перекладу «Освобож- 
денного Іерусалима» Торквато Тассо строфічний репертуар української поезії 
поповнився октавою з римуванням абабабвв (із вкрапленнями чоловічих рим). 

Зворушливою є спроба Івана Величковського українізувати зразки так зва¬ 
ної курйозної поезії, яка посідала помітне місце в латиномовних курсах поетики 
XVII—XVIII ст. Він обгрунтовує свій задум тим, що «в Малой нашой Россіи до 
сих час таковьіх н£ от кого типом виданих не оглядаю трудов». Отож, як спра¬ 
вжній син «Малороссійскои отчизни нашеи», береться «н^которие значн'Ьйшиє 
штуки поетицкіє руским язиком виразити, не з якого язика на рускій оньїє 
переводячи, але власною працею [...] ново на подобенство інородних составляю- 
чи, а н*Ькоториє и ц*Ьле русскіє способи вьінайдуючи, которие и иншим язиком 
ан*Ь ся могут виразити». 

На жаль, зусилля Івана Величковського не дістали активної підтримки су¬ 
часників, але зате були враховані на початку XX століття... футуристами8. 

До розряду курйозних можна віднести й одинокий вірш «Доброгласен тя 
орган...» (1652?), написаний шістнадцятискладником. 

Окремої розмови заслуговує поетична спадщина Димитрія Туптала. Вона 
ділиться на дві групи. До першої належать твори, написані звичним силабічним 
віршем — одинадцяти- й тринадцятискладником. До другої — «псальми, або ду- 
ховниє канти». Створюючи їх, поет відмовився від традиційного довгого рядка. 
До цієї форми він звернувся й у вірші «Полунощ Христа вяжет...». Розташування 
наголосів у ньому буде таким: 

склади 
_і_і_,_7-скл. 
_£_;_6-СКЛ. 

g _•__-_7-скл. 
к _і_6-скл. 
°" j,_*_*_6-скл. 

_£_£_£_6-СКЛ. 
_£_£_6-СКЛ. 
_£__£_6-СКЛ. 

Помітною в цьому вірші є метрична непослідовність. Димитрій спершу чер¬ 
гує семискладник і шестискладник. У п’ятому — восьмому рядках цього чергуван¬ 
ня вже немає — вірш стає шестискладовим. Але у вірші «Полунощ Христа вяжет...» 
привертає увагу інше — те, що в 4—7-му рядках спостерігається стійка хореїчна 
тенденція. Ця, можна вважати, випадкова екстраполююча тонізація одного вір¬ 
ша Димитрія Туптала вповні розкриється у його псальмах. Цикл складається із 
восьми творів. їх написано такими розмірами: I: (8+5)29; II: (5+6)2; III: (6+6)2; 
IV: (6) (4) римування аабб); V: (5+6)2; VI: (5+6)2; VII: (8+6)2; VIII: (6+ 
+6+8+6 (римування ааха). Як бачимо, поет не виходить за рамки поширених 
у той час силабічних розмірів — це одинадцяти-, дванадцяти-, тринадцяти- (зі 
схемою (8+5) й чотирнадцятискладники. Але при порівнянні його псальм із тво¬ 
рами інших авторів, у яких застосовано ті ж розміри, впадають в око певні якіс¬ 
ні зміни, притаманні поки що лише віршеві Димитрія. Ми зупинимося лише на 
III, IV і VIII псальмах, оскільки всі вони написані шестискладником (за винят¬ 
ком VIII псальми, де третій рядок написано восьмискладником. Обстеження 

8 Див. про це: Якобсон Р. Новейшая русская поззия: Набросок первьій: Вик- 
тор Хлебников.— Прага, 1921.— С. 66; Смирнов И. П. Художественньїй смисл 
и 9волюшія позтических систем.— М., 1977; Сулима М. М. Едементи поетики ба¬ 
роко в українській поезії 20-х років//Рад. літ-во.— 1988.—№ 6.—С. 19—28. 

9 Користуємося списком, де рядки псальм утворюють катрени, в яких риму¬ 
ються в основному другий і четвертий рядки. 
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розташування, наголосів у перших трьох строфах цих псальм, виявляє таку кар¬ 
тину: 

III IV VIII 

t * ____ * _____ ___ _____ / _ * _____ $ 

* _ * ____ * • _ _ _ / _ / 

Із 33-х рядків виразно хореїзовано 19. 
Якщо ми пригадаємо два шестискладові рядки із столпа Івана Величков- 

ського — славьі составленну / тебь освященну,—де наголоси розташовано так: 

#_і.__і_/_, і побачимо в них перехід від хорея до 
ямба у першій стопі другого рядка, то зрозуміємо, що у зв’язку з псальмами 
Димитрія Туптала маємо справу із зародженням нової версифікаційної якос¬ 
ті. Це ж саме явище спостерігається й у творчості іншого видатного поета 
середини XVII ст.— Лазаря Барановича, зокрема в «Епітафіоні гетьманові Івану 
Брюховецькому», де з 33 рядків також хореїзовано дев’ятнадцять. Отже, двоє 
з-поміж найталановитіших поетів середини XVII ст., випереджаючи час, зуміли 
зробити перші кроки в напрямку до впровадження якісного віршування, яке 
зароджувалося у кількісному віршуванні, не чекаючи теоретичного обгрунту¬ 
вання, базованого на нормативах західноєвропейської версифікації. 

У відомій роботі «Українська народна пісня на переломі XVII—XVIII вв.» 
(1928) Ф. М. Колесса писав, що пісенні розміри 6+6, 5+5+7, 4+4+6, 
4+3+6 складають «основи, на яких тепер спирається ритміка українських народ¬ 
них пісень», і що ці основи «були вже в XVI в. готові» 10. Завершення «головних 
типів» пісенного вірша припадає на XVII ст., бо «вже в записах із кінця XVII в. 
розгортається перед нами величезне багатство пісенних форм, у якому заступлені 
всі найважніші фасони вірша й строфи, відомі з теперішніх українських на¬ 
родних пісень» и. 

Обстеживши тексти тих пісень, які включено до цього збірника, Ф. М. Ко¬ 
лесса виявив: двоколійні вірші —4+3, 4+4, 5+5, 4+6, 6+6, 6+5, 5+6, 5+3, 
5+4, 5+7, 6+7; триколійні вірші — 4+4+6 (з модифікаціями 4+3+6, 6+6), 
4+3+6, 5+5+7, 6+6+7, 4+4+3, 4+4+4, 4+4+5, 5+5+3, 4+4+7; чотирико- 
лінні вірші — 4+4+4+4, 4+4+4+5; пісні, написані «свобідною віршовою бу¬ 
довою думи». 

«На перебуття довгого процесу еволюції,—пише Ф. М. Колесса,—вказує у 
давніх записах українських народних пісень не тільки їх вироблена віршова 
форма, а ще й високо розвинений поетичний стиль» (основні його ознаки —ти¬ 
пізація, сталі епітети, трихотомія, символіка, фразеологія, паралелізм, метафори- 
ка, порівняння й антитези тощо) |2. 

Лі Лі Су лиш 

10 Колесса Ф. Лі Фольклористичні праці.—К., 1970.— С. 67. 
11 Там же. 
12 Там же.—С. 79. 
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МОЛИТОВНІ ВІРШІ 

# * * 

Во невинности моєй, Боже мой, суди ми, 
От мужа неправа и льстьіва збави ми, 

Яко ти ecu, Боже, держава моя. 
Воскую мя остави, Боже, милость твоя? 

Пошльї ми, Боже, свит твой и истьіну твою, 
Яко та мя воведе в гору святу твою. 

Вийду в села твоя* ко олтару твоєму... 

А во гуслах исповимся, дару, пред тобою, 
А во арфь я прославлю, дару, славу твою. 

Надіюся на Бога, на Бога жьівого, 
А той ми открієт свит — то истина його. 

* * * 

Світом из гроба твоєго Вт>скресенія, 
Христе: просіяша повсюду ученія 

Євангелских вощаній: и всЬх просвЬтиша 
СвЬтом познанія, вт> вЬрЬ утвердиша. 

ТЬм, Боже, дажд крестоносну братству свЬтлЬти: 
Вь заповЬдєх ти непорочним пребити, 

Мирно безмятежну жизнь здЬ препроводити, 
И паки грядуща тя вт> славЬ видЬти. 

* * * 

Як око там, где мило, бистро поглядаєт, 
и як рука, где болить, там ся дотикаєт, 

Так сердце моє в тебь утопаєт, Боже, 
яко в скарбе, котрого тать красти не може. 

В бЬдах ти мн'Ь отрада, в скорбєх тьі угЬха, 
уповающу на тя не набавиш см^ха. 

Tu мн'Ь сердце, ти душа, тьі уфность, ти смЬлость, 
ти мнЬ всяка любезность, ти здоровя цЬлость. 

* * * 

Царю небесний, наш утЬшителю, 
Душе истинньїй, всЬх содержителю, 

иже сий вездє (2) и вся исполняяй, 
вся совершаяй (2)! 

ЗО 
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Сокровище благ щедрій подателю, 
жизни вічньїя всіх нас создателю, 

прійди от вншних (2) к нам и в нас вселися, 
а веселися (2)! 

И очисти ни от всякоя скверньї, 
сохраняя нас, яко же крин в терни, 

и спаси, Боже (2), от бід душа наша, 
то-бо власть ваша (2)! 

Тебі честь сполна со Отцем и Сьіном, 
Богу, во Тройци божестві єдином, 

ньіні и прісно (2) и во вік грядущій, 
без конца сущій (2)! 

Николаю 

Во сні явился царю, но от смерти яві 
избавил-єсь трех мужей о Божіей славі — 

Тім и мене през сей сон от вічноя смерти 
избави, Николає, врагов дажд ми стерти. 

Tu animus animae meae 1 

В бідах тьі мні отрада, в скорбєх тьі утіха, 
утекшій к тебі, назад не йду без успіха, 

Тн мні сердце, тьі душа, тьі уфность, тьі смілость, 
тм мні всяка любезность, ти здоровя цілость. 

* * * 

Всім вся во правду биваеши, Христе, 
но токмо чистим даеши ся чисте. 

Єгда же сердце зрю моє нечисто, 
не вижду, би в нем тебЬ било MfcCTO. 

Любо-сь вездЬ снй, в сердцу тя обаче 
нЬсть моєм, Христе. Чему то иначе? 

Яко при яслєх, полно грйхов гною 
при сердцу моєм, содЬяних мною. 

ТЬм во жилище теб^Ь не достойно, 
ЯКО смрадноє MfcCTO и нестройно. 

Но родивий ся, яко агнець, в стайнЬ, 
як агнець, внийди в сердце моє тайні. 

«Радуйся, пристанище житейских плаваній» 
(Икос IX) 

Призри, о Богомати, з горняго Сіона, 
утопох в мори страстей, якоже Іона, 

Во [з] стань на мя, адскаго отверзеся кита, 
како зубов избігну звіра ядовита, 

Погибну, аще своих не простреши дляний, 
вім бо тя, пристанище житейских плаваний! 

1 Ти дух душі моє! (лат.).— Ред. 
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* * * • 
Христу-Цареви в руць дана в сей печати 

Книга Живота, слова животнаго мати. 
Томужде и мьі Книгу Житій сих вручаєм: 

Книга єго да и се подасть Mfccro, чаєм. 

* * * 

Ісусе-Боже, посп-Ьшивьій сіа докончати: 
Подай же ми и чистим сердцем тебе виславляти. 

Да не предстану, пред судищем ти от д£л благих наг: 
Но да получу их же желаю безконечних благ. 

Пречистна матерє твоєя молитвами, 
И всЬх святих иже молятся Te6fc за нами. 

Аминь. 

* * * 

О Христе, царю BfcKOB, жизни начальниче, 
Существом неприступний живий источниче! 

Тебе беззаконній на крест пригвоздиша. 
Господа слави веВх, и горко уязвиша, 

Яже сьтворил єси вся дари благая, 
Они же віздаша Богу противная злая. 

Ми же, зряще, ужасом одержими бяху. 
Знаєм тя, животдавца, теб£ вопіяху, 

Долготерпеливе, Господи, славим смотреніє 
Твоє: рач нам, Христе, дати спасеніє, 

Силою креста даруй враги поб-Ьдити, 
И по смерти с тобою, творцем, вВчне жити. 

РІЗДВЯНІ ОРАЦІЇ-КОЛЯДИ 

* * * 

Славний триумф з нарожденя Христова 
З Дамаскином огЬваєт церков Ісусова. 
Которого триумфу полная вся земля. 
Весело агЬваєт християньское племя. 
«Христос ся народил»,— всюда огЬвают 
И радость невимовную всЬм опов-Ьдают, 
В котрой радости, пане отче и панЬ матко, 

бисте обфитовали. 
Весполи з приятелями утВшнє тиє свята целебровали, 
А проживши ту Мафусолови лЬта, 
Бисте ся сподобили с нарожденньш оного свВта ', 
То от мене завдячне приймайте 
А в ласц'Ь своей, як сина, ховайте 
Тим фалебним днем и славним праве 
Рождества Христова в так зацной справі, 
Давши хвалу Богу, ваших милостей поздоровляю 
И той радосний день вам обявляю. 

1 В рукописі: «вйка». 
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Ньіггь Христос-Бог в Вифлеєм'Ь ся народил 1 
А нас всЬх от проклятства вічного визволил. 
Которого ми Ісуса празнуєм 
И єден другому всЬх добр щире віншуєм. 
Прелюбимий мой пане отче господару, 
Благослови тя, вічний господи цару, 
И паць Матко моя с [о] приємт>не (?) 
Сподоби нас райской св’Ьтлости, Христе Боже, 
В добром здоровлю и побожне празновати, 
Дольгол’Ьтне и щасливе пребьівати 
Зо веЬми приятельми домовими 
И тиж з нами, слугами повольними. 
И вашим милостям того в^рне зичу и приношу, 
Рачте ласкаве приняти, покорене прошу, 
Кроль незвитяжоний ньіітЬ ся раждает 
И пречистой Дьвици в соб£ ся покладаєт. 
Межи скотом в яскиню темную вступил, 
Абьі в [І] преступльшій род искупил. 
Того аггелт>скии хори прославляють, 
Радости годной всЬх нас набавляють, 
Небо зв^зда земля то за дари 
Пустини з яселька з восток триє цари 
С троякими подарками Христа привитали, 
И пастушки до ног ему впали. 
И ми упомшгьки до Христа несемо 
И гойную ласгку Монархи просЬмо. 
Той доступитися Вашим Милостям сприяю, 
Великим празником днесь поздоровляю, 
Абьісте щасливе и дольгии вЬка святіли 
И небесной радости в^чной доступили. 

* * * 

Нин-fc чистая ДЬва Ісуса раждает, 
которого рождеством всЬх увеселяєт. 

Веселится днесь небо, яко Бог для того 
родится, да приведет в небо святьіх много. 

Веселится днесь земля, радуяся з’Ьло, 
яко от земних себі Бог приємит тВло. 

Веселится днесь вода, же источник гожий 
звници, як зирннци, изводит Cwh Божий. 

Веселится днесь и огнь, иж мисленний НИН-Ь 
огни при неопалимой зостаєт купині. 

Єдним словом мовячи, О СлОВВ во плоти 
днесь ся увеселила вся твар до охоти, 

Гди теди все створене так весело скачет, 
люб Сьін Божий во плоти умиленно плачет. 

Веселися й в[аша] м[осць] з рождества Христова, 
видячи тут на земли воплощенна слова. 

Слово тоє вьімовит, чого вам потреба, 
вся гЬм бмша, дом^стит тоє вас и неба, 

Где вам бьіти желаю, леч впрод прошу Бога, 
абисте и на земли жили лЬта многа. 

1 В рукопнсі: «Народилася». 
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Вірши на Рождество Христово 

Єгда Божиє Слово от Діви родися, 
тогда вічная тайна мирови открися, 

В ней же сокровенно бьість спасеніе наше, 
сея бо постигнути нікто не можаше 

Єстественним разумом, понеже се діло, 
божественна разума бість зіло, 

Над что болшеє в мири не можаше бити, 
чесо ради прежде вік начат творити 

Бог премудрий своєго предвічна совіта, 
да Слово плоть приімьлет гріховна ради навіта. 

Котороє Слово днесь на землю посланно, 
да будет вмісто Книги в сердцу в[ашей] м[ос]ці 

написанно, 
Да за начертанним сим небесна чертога 

доидеш — сіє ти прави путь дорога. 

ИАПУЧУВАЛЬНІ ВІРШІ 

* * * 

Не согришай, ото Бог-сердцевидець видит, 
аггел, стоя, твоими злостями ся бридит, 

Смерть грозит, непріятель душньїй оскаржаєт, 
совість гризет, а пекло уста отверзаєт. 

Бесіда человіка с Богом 

Ч е л о в і к к Богу 
О миогомилостиве Боже Ісус Христе, 

иже многія ради любве ко нам исте, 
Сошел и воплотился єси з чиста чрева, 

яко да спасеши всіх, иже вреди Єва. 
И паки, Спасе, тунє спаси мя, молю тя, 

по благодати твоєй самой да узрю тя. 
Аще бо от діл спасеши мя, ність се 

благодать и дар, но долг паче, кто не вість се. 

О т в і т Божій к человіку 
Истинну глаголеши, яко любве ради 

сніидох и воплотился, хотя вам отради, 
Но понеже снисках вас кровію своєю, 

многим трудом и постом, волею своєю, 
Не подобаєт же ли и тобі страдати 

по мні, взирая на мя, труд за труд воздати? 
Се ли долг, а не любов моя, яко сущи 

Господь ваш, страдах за вас, везді вдасть имущи? 
Ність ли се дар, яко аз, за вас, вседержитель, 

исполних всяку правду и всю добродітель? 
Не подобаєт же ли, дабьі и вьі діла 

благія исполняли мні взаєм до зіла? 
Без поту хліб временньїй сність от вас никтоже,— 

а небесних благ тунє хощеши, небоже? 
Труждайся, пости, не спи, ридай, не ліпися, 

хощеши ли спастися — до трудов потщися. 
ІІість се благодать и дар, но долг паче, тако 
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глаголеши. Но рци ми, должен єсм ти како? 
Сего ли ради должен, яко сотворих тя? 

Или яко во кровЬ моєй искупих тя? 
Тьі паче должен еси, аще правду в^си, 

и испов^дуеши, но праведен НВ си. 
Вся правда твоя яко руб ест поверженньїй, 

аще бьі не бьіл еси моєю спасенньш. 
Аще же аз, Господь ваш, толико страдати 

изволих, колко должньї вьі MHfc посл'Ьдовати? 

Челов'Ьк к Богу 
Єй многій в щедротах и неизреченньїй 

во милости, многія любве исполненньїй, 
ВЬруя в мя, рекл еси, о Христе, жив будет 

во вЬки, сир^Ьч смерти в^чньїя избудет. 
Аще убо в тя вЬра гр’Ьшньїх нас спасаєт 

и от віяння смерти сама избавляєт: 
Се в-Ьрую, спаси мя, в^рую, усердньїй, 

яко тьі еси Творець милосердний. 
ТЬм же вЬра bmBcto Д'Ьл мн-Ь да вомЬнится, 

з Bfcpu, не от Д'ЬЛ, милость твоя да явится. 
Не взьіщеши дЬл отнюд, бьі мя оправдили, 

но В'Ьра моя всЬх дЬл да превьішшить сили. 
Та вмЬсто всЬх д'Ьл моих благих да довлЬєт 

и отв'Ьщати во всем за мя та да смЬєт. 
Та да покажет мя от сьільї своєя 

сопричастника славьі в-Ьчньїя твоєя. 

ОтвЬт Божій ко челов'Ьку 
О многоглаголиве нев'Ьжо! Не вЬси, 

яко и в тЬх словесєх оправданньїй н£ си. 
Без Bfcpu невозможно спастися нікому — 

то истинна. Но В'Ьра не поможет злому, 
Аще при Bfcpfc добрьіх Д'Ьл не исполняет, 

апостола моєго сльїши, что в'Ьщаєт: 
В'Ьра без дЬл мертва ест, якоже и гЬло 

не движется без дуть. Bfcpy ЖИВИТЬ дЬло. 
В'Ьра и доброд-Ьтель суть то двоє крьіла, 

на двоих тЬх вся висить спасенія сила. 
Не может едним крилом птица поднестися, 

невозможно самою Bfcpoio спастися. 
Должна птица обВма крилома л'Ьтати, 

должен Челов'Ьк Bfcpy и д'Ьла стяжати. 
В'Ьруєши, яко аз єсм вседержитель, 

в^руй же, яко красна в в-Ьр-Ь добродЬтель, 
И В'Ьра красна в дВлех, не красно без в-Ьрьі 

Д'Ьло, и вЬра без д'Ьл не красна без м^рьі. 
Яко же скот без шерсти, и нива без класов,1 

и древо без отраслій, и глава без власов, 
Лампада без єлея и без дуцгЬ гЬло, ‘‘ 

тако и В'Ьра без д'Ьл некрасна всецЬло. 
ТЬм при вВри покажи свою добродЬтель, 

Тогда аз возлюблю тя, Бог твой и сод'Ьтель. 

Челов'Ьк до Бога 
О Христе мой и Боже! Остави мн-Ь, яко 

черв свій, прах же и пепел, дерзнух рещи тако. 
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Истинніе тако реку, яко ниже в вірі. 
совершен есм, Господи, соблюдих В ТОЙ МІрІ. 

Обаче невірію помози моєму 
сам по милосердію многому твоєму, 

Да бьіх, аки горчично зерно, стяжал віру 
и исполнил добрих діл святих отець міру. 

Лінив єсм, тім же, Спасе, ти мя сам укріпи мя 
и во добродітелєх бити утверди мя, 

Да не похитить мене сатана воскорі 
и похвалиться о мні во своєм соборі», 

Єже отторгнути мя от руки твоєя, 
огради мя бронею милости своєя, 

Но или хощу, или не хощу, спаси мя, 
хощет душа, не хощет плоть страстна, но ти мя 

И нуждею привлеци, предвари ВОСКОрІ, 

ибо скоро погибох во гриховном морі. 
Невоздержанієм си, ах, в ад вселихся 

вмісто рая, от тебе єгда удалихся. 
Тім же, яко Иону, оттуда воскорі 

извлеци, погруженна во гриховном морі. 
Тн-бо Бог мой, от чрева Матерє моєя, 

тім же сам, по множеству милости твоєя. 
Сподоби мя, Господи, днесь тя возлюбити, 

якоже прежде сего возлюбих грішити, 
И паки работати тебі, Господеві, 

распятому нас діля волею на древі, 
Якоже поработах прежде врагу льстиву, 

найпаче же послужу тебі незлобиву, 
Господев'Ь моєму, Богові, Христов-Ь, 

во всяком благом ДІЛІ, и В МИСЛІ и в слові, 
Дондеже єсмь во вся дни живота моєго, 

благость милосердія славящи твоєго, 
Всегда нині и присно и во вік грядущій 

без конца сущій. 

* * * 

Кто ест цар страстєм, богат в добродітель, 
к сему, яко цар, идет Вседержитель. 

Кто церков тіла своєго и смисли 
не растліваєт нечестивими мисли, 

В сем, яко в церкві, ієрей по чину 
Мелхиседека пребиваєт вину. 

Кто, як художник, сердце созидаєт, 
чисто в дому ся ему устрояєт, 

К сему приходить, якоже син мнимий, 
архитектона во вьішних славимий. 

При корени древ сказуя секіру, 
а не сикеру, вредящу над міру. 

Кто єст дівственна, кто от сердца чиста, 
сей Христу любим єст, яко невіста, 

Ко сердцу єго, яко ко чертогу, 
спішиться Христос-жених попремногу, 

Яко цвіт польннй, в вінець ся слагаєт 
и сам собою онаго винчаєт. 
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ВІРШІ ПРО СМЕРТЬ 

* * * 

НІСТЬ, иже укриется пред тобою, смерти! 
О горе! Цар или раб — должен ест умерти. 

Ти всяку твар движиму в гробі полатаєш, 
нища с князи на суд равно поставляєш. 

О смерти, коль ти страшну косу дано в руці! 
Блажен, єго же вічной не предаси муці! 

* * * 

Всякому ся родившу потреба умерти, 
смерть с престола может и царя в гроб уперти, 

Муж силньїй, десницею сокрушаяй брани, 
а от смертнои косьі сам не уйдет раньї. 

Вократці глаголюще: смерть вся погубляєт, 
блажен, иже во сердци память смерти маєт. 

* * * 

Зри изображеніє видимаго віка — 
таковьій єст по смерти образ человіка: 

Безчестен, безславен, неиміяй доброти — 
ність нікоєя в гробі слави ні ліпотьі, 

Смерть всіх соравниваєт, нища и убога. 
О смерти, коль твоя власть над всіми єст многа! 

Человік во юности подобен єст крину, 
єго же увядаєт злачньїй образ вину. 

Коса смертна, аки цвітьі, посікаєт 
всякаго человіка и в гроб вомітаєт. 

Смерть, як уж, в том ся младом крьієт вертограді — 
жій опасно, се ти гроб в сем предлежит саді. 

* * * 

Человік, яко трава; дніє єго, яко цвітьі — 
днесь цвітет, утро маєт посіченний бьіти. 

Коль кратко дніє наши нам возсиявают, 
понеже з цвітом полним нагле увядают. 

* * * 

Кто єст, иже поживет и не узрит смерти? 
Ніст ни єдин. Всяк рожден должен єст умерти. 

Младих, аки селніє крини, смерть взриваєт, 
силних, аки в Ливані кедри, посікаєт. 

Яко в младосилном, так и в старілим віку, 
умирати всегда прилично человіку. 
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Надгробок 
отцу Афанасію Филиповичу, 

ігумену Берестейському, 
в року 1648 зешлому 

О, матко моя, церкви православна, 
в которой правдиво мішкает Бог здавна, 

Тобі-м помагал речью и словами 
я, Афанасий, и всіми силами, 

А найвенцей в том своєго стараня 
з Бозкого-м власне чинил розказаня, 

Абьі не бьіла унея проклятая 
тут, толко тьі, одна Церква святая! 

Тепер мусил-єм юж так уступити, 
о кривду твою будучи забитьій 

От рук шляхетских под час козаччизни 
в Берестю Литовском на своєй отчизни. 

Предсе ти, Церкви, туши добре собі, 
Бог єще будет сам помочен тобі 

Найзрит з своєй святои столици 
до тебе, бідной, скажоной винници. 

Он ми дал, жем стал в Вилни законником, 
тут игуменом, а впрод священником, 

Тот же ми казал и теперь знать давати, 
Же юж пришол час Сіон ратовати. 

Амин. 

Всечестному ієромонаху 
Ігнатію Оксеновичу Старушичу, 
ігумену монастнра Видуби цкого, 
которій преставися року 1651 

октоврія ЗО дня 

Жив сьій, созда себі гроб, даби моє тіло, 
Отдавши духа Богу, покой в нем иміло. 

Ти же не хощеши мене мертва обидити, 
Не обикши живущи, кого оскорбити. 

Хощеши же ли знати, кто біх, живий в мирі? 
Ігнатій, монах, священ православній в вірі. 

Слова божій в церкві біх аз проповідник 
И на судах духовних судіям сосідник, 

Ректор біх братства, иже в Кієві-граді, 
Та же в Видубицкой ігумен ограді, 

Идеже безплатних сил церков воєводи, 
Погружающа в камень при Архиппі-води. 

На єго же душею крилі возложихся, 
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А гЬлом при сем єго храмЬ положихся. 
Се уже яже о мжЬ всяк знати возможе. 

Б"Ьх иногда, єже б^х, ньигЬ же ничтоже. 
Но аз тя знати не могу, обаче молюся: 

Моли о MHfc, да правій на судЬ явлюся. 

* * * 

Проходяй, челов'Ьче! Зд^Ь став, да взираеши, 
Дондеже вь мір"Ь сем обитаеши. 
Зд’Ь бо лежит мудр-Ьйшій отец Епифаній, 
Претолковник изящньїй священньїх писаній, 
Философ и ієрей вг монасЬх честньїй, 
Его же да вселит Господь и вь рай небесньїй, 
За множайшіи его трудьі вт> писаніях, 
Тщанно-мудрословньїе вт> претолкованіях 

На память ему да будет 
ВЬчно и не отбудет. 

* * * 

Паисій Лигаридій з Божеи ласки 
Преосвященьїй митрополит Газски[й], 
Богословіи учитель великій, 
Греко-римскіи учивьій ЯЗЬІКИ, 
Рожденний в Хіу, наученньїй в Рим^Ь, 
Почтенньїй саном в Ієрусалим'Ь, 
Не хотЬл чести при западней части, 
Избрал благую часть в Христовой страсти, 
В Церкви восточной избрал странствовати, 
В благочестіи росском жизнь кончати. 
В Могилеанском Кієвских школ братстві 
Пастир сей мудрий дался смертной паств-Ь 
В год спасеніа тисяча шесть сотній 
СєДМТзДЄСЯТ осмій почил в день суботній 
Серпня двадцять четвертій як клас зр£л пожатій 
Погребен же єсть грудня в девятнадесятій. 
Зриш єго образ, моли ему зр^ти 
Лице ветхаго денми в горнем свйти. 
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* * * 

Пастнрскій уряд значне Каллист одправуєт, 
Гдн овцам своим паству, науки дарует. 

Hex же вірний голодом жаден ся не трвожить, 
Каллист душам обфите покарму примножить. 

* * * 

Не всегда узрьшш на престолі сідяща; 
Многаждьі гріх ради ниц долу лежаща. 

Святое Богоявленіє 

Аще и наг водами облагаешися, 
И, яко раб безгрішен, сьій крещаешися, 

Но свнше возлюбленна Отець тя глашает, 
И Дух, низпослав Тройцу, всим благословляєт. 

Обитель под знаком сим Богоявленіа 
В Білоросских краинах от заложеніа 

Здобить сє привилеями в россейском роді 
При побожном ктиторє и духовной ЗГОДІ. 

Пречистая 
прнснодівая Богородица 

Пречистая Ісуса на руку носящи, 
Сих же с предстоящих преподобних зрящи. 

Сими о правовірних того молиствует, 
Помощ в нуждах комуждо от него дарует. 

* * * 

Доброгласен тя орган избра, Дух Пресвятий, Давиде: 
Тобою-бо благодать его, яко ріка, изийде. 

Красних глагол, иже отригнул вірних в наслажденіє, 
Яже святьш пріймаху, Церкви во украшеніє. 

* * * 

Благо зді пречестному знаменію трвати 
И небо небес, Матір Божію, всім знати. 

Под тим всю ктиторство старожитность маєт 
И, иле к хвалі ей належить, скланяєт. 
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Мат0. І 

Мр. І 

Лук. І 

Іоанн І, 
23 (Ісайя 
46. II) 

Лук. І 

Лук. II, 8 

Лук II, 16 

* * * 

Світом воскресенія твоєго из гроба 
Всему миру просія, Ісусе, оздоба 

Євангелских ученій: и всЬх просв-Ьтила, 
Так в цнотах, як в Bfcpfc святой, утвердила. 

ТЬм же подажд твоєму рабу Міхаилу 
В таких прочіих трудєх здравіє и силу. 

Узич му без мятежи временнаго св^та 
А на потом подажд му и вичини л'Ьта. 

Аггели Успеніе Пресвятьія/ видЬвше, 
удивишася, како Д%вая восходит 

от земля на небо 

врон Бозкій отходит до небеснаго брону, 
Сіон поступуєт до горнєго Сіону. 

Небо смьісленноє до найвьішшого Неба. 
Богородица идет до Бога, так потреба. 

Там будет молитися за в^весь свВт Царица 
Небесная Сьінови Матка и Давида. 

Вірши на Євангеліє для иконописцов 

* * * 

При Мат0еи челов'Ьк начертан бьіваєт, 
яко о плоти Христа книгу начинаєт. 

і 
* * * 

Марку лев знаменіє, яко он начал ест 
гласом в пустини, иже, яко лев, кричал ест. 

* * * 

Луки благов-Ьстіє жреца начася, 
того ради вол жремій при нем написася. 

* * * 

Іоанн орла имат, яко возлВтаєт 
к солнцу-Христу и єго божество являєт. 

* * * 

Гавріил зачатіє ДЬвт> возвВщаєт, 
Марій Христа-Бога Дух Свят устрояєт. 

* * * 

Аггел пастирем стада в св'Ьтлости явися, 
сказуя, яко Христос в вертепі родися. 

* * * 

Христос во ВифлеємВ от дЬвм рожденннй, 
от пастирей во яслєх лежащ обрВтенннй. 
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Лук. II 

Мат9. II, 1 

Лук. IV 

Мате. II 

Лук. II 
46—48 

Матв. JII, 
16—17 

Матв. IV 

Іоанн II 
1—8 

Іоанн 
III, 1—12 

Іоанн IV 

* * * 

В день осмнй по закону Христос обрЬзася, 
то кров єго во-первнх за ньі пролияся. 

* * * 

Волсви от Вавилона к Христу прійдоша, 
миро, злато, кадило в дар принесоша. 

♦ * * 

В день четиридесятьій в церков принесенньїй, 
от Симеона и Анньї хвалами почтенньїй. 

* * * 

Во обятіях матерє Христос-Бог гонзаєт, 
во Єгипет Іосиф осла провождаєт. 

* * * 

Млоденци во Вифлеом'Ь вои убивают, 
от сосцу родителньїх сильно оттерзают. 

Не Не Ні 

ДванадесятолЬтен Христос вопрашаєт 
учители премудро и сам отв^щаєт. 

В храм-Ь Божем всЬ ся ему удивляют, 
ту єго родители славна обрЬтают. 

* * * 

Тридесят л-Ьт им^я, Христос-Бог крестися, 
и на Иордани Тройца святая явися: 

Отець во гласЬ, Сьш во плоти, Дух божественний 
в вид-Ьніи голуба над христом явленний. 

* * И« 

Христа алчна дЬмон в пустнни искушаєт, 
но пред солнцем истьінни тми князь изчезаєт. 

Не Н« Не 

Христос чудо первое в Кан-fc сотворил єст: 
в скудости вина воду в вино притворил єст. 

Не Не Не 

Князь жидовскій Никодим в нощи посЬтил єст 
Христа, он же истинн-ь єго научил єст. 

Не Не Не 

При студенци, по пути, Христос почиваєт, 
самаряньїню правдЬ свягЬ поучаєт. 
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* * * 

Мат0. 
VIII, 5-13 

В Капернаумь сотник к ногам припадаєт 
о рабь болном — Христос словом исцЬляєт. 

Мат0. V 

* * * 

Сьд на горЬ, Христос-Бог слово простираше, 
ученики и люди долго поучаше. 

То слово Матбей в главах тріех заключил ест, 
в пятой, в шестой и седмой,— на сей укончил єст. 

* * * 

Мат0. VII, 3 Бервно первЬє изми из ока твоєго, 
таже сучець измеши из ока братнєго. 

* * * 

vi і?’94 or Спящу Христу корабль люто бЬдствоваше, 
VIII, 24—26 возбнув, зирити морю, вЬтру — и престаше. 

* * * 

Лук. V, Разслабленньїй к Христу чрез ся кров спущаєт, 
18—26 за В£ру и он принесших того исц'Ьляет. 

* * * 

Лук. VII, У врат града Наина мертва воскресил єст 
12—15 Христос, вдовьй єдинородна матери вратил ест. 

* * * 

Лук. VII, Фарисей нЬкій Христа хлЬбом учреждает, 
46—48 блудница нозЬ слезами очес омьіваєт, 

Трет власні, миром мажет, о грЬсєх ся каєт, 
Христос, зря любов многу, грихЬ оставляєт. 

* * * 

Мат0. СЬяй сЬєт, сЬмена различна падают, 
XIII, 4—8 в терніи гибнут, птици на пути снЬдают, 

Токмо, яже на землю добрую падоша, 
нескудни сЬятелю плоди принесоша. 

♦ * * 

Мат0. Іоанн Предтеча, пророк божественний, 
XIV, 6—11 обличивнй Ірода, бнсть обезглавлешшй. 

Дщер жени Іродовьі, безстидно скакаше, 
просила єго глави, Ірод ей отдаше. 

* * * 

Іоанн Пять хлЬбов и двЬ рибь отрок продавше, 
VI, 9—13 ТЬІЯ чрез апостоли Христос гднсь взяше, 

Пять тнсящ наснтил ест, внше того взяху 
укрухов дванадесят кошниць, что остаху. 
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Матв. 
XIV, 25—30 

МатО. 
XV, 22—28 

Лук. X 

Лук. X, 
38—39 

Лук. 
XI, 14 

Матв. 
XVII, 1—3 

Матв. 
XIX, 13—14 

Матв. 
XX, 1—2 

* * * 

Христос по водам ходит, Петр ся погружаєт, 
рек: «Спаси мя, Господи!» — тЬм спасен бьіваєт. 

* * * 

Жена хананейска псом уподобися, 
за то дщер от дЬмона Христом свободися. 

* * * 

От разбойник язвенна жрець леввит лишаєт, 
самарянин вино и єлей возливаєт. 

* * * 

Марба печется Христа брашна учредити, 
Марія словом тщится душу наситити. 

* * * 

ДЬмон во человВка н-Ьмнй водворися, 
Христос того изгнал ест, бВсньїй исцЬлися. 

* * * 

Христос-Бог на баворЬ в свВт преобразися, 
Мойсей со Ілією ему представися. 

* * * 

Людіє дЬти своя ко Христу приносят, 
да молится, й руц£ на ня возложить просят. 

Ученици претиша з дітми приходити. 
Господь возбрани им впред тако творити. 

* * * 

Домовит дЬлателей на єм посилаєт, 
по пВнязю за дЬло на день совВщаєт. 

* * * 

Іоанн 
VIII, 3—11 

На блудВ жену яту Христу представиша, 
что сотворити должно, єго вопросиша. 

І он писаше на земли; вся вон изб-Ьгают, 
Христа токмо и жену блудну оставляют. 

Господь же наказал ю, с миром отпустил ест, 
от законов сужденньш смерти свободил єст. 

* * * 

Челов'Ьку богату нива угобзися, 
он гумно разорити ветхо намислися. 

И болшеє создати сам ся ублажаєт, 
«Идший да ясть и пієт»,— своє в^Ьщаєт. 

А суд Божій глаголет: «Безумне, что лстишн 
сам себе, се в нош сію вся та оставити». 
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Лук. 
XV, 11—21 

Лук. 
XVI, 19—25 

Мат0. 
XXII, 2—13 

Лук. 
XVII, 12—15 

Лук. XVIII, 
10—13 

Лук. XVIII, 
35—41 

Іоанн 
XI, 1—45 

Лук. 
XIX, 2—6 

Мат0. 
XXI, 7—9 

* * * 

Блудньїй сьін, вся расточив, ко отцу возвратися — 
отець, напад на вьію, о нем умилися. 

* * * 

Богатий пиршествуєт, а Лазар желает, 
да от крупиць трапезьі єго ся питаєт. 

Язвьі єго пси лижуть, богатьій забьіл ест 
Лазара насьітити, сам доволно пил єст. 

Но по смерти в прохладЬ нищій Лазар бяше, 
богатьій каплЬ водьі, во огни сьій, моляше. 

* * * 

Цар сотвори брак, многи на пир зваше, 
убившим рабьі, огнем и мечем отмщаше. 

Вид"Ьв же не во брачну рьізу облеченна, 
со пиршествующими бити посажденна, 

Разгн^Ьвався, повел'Ь оного связати 
и во тму кромішнюю абіє предати. 

* * * 

Десять муж прокаженньїх словом очищаєт, 
єгда ко священником оньї посьілаєт. 

* * * 

Фарисей на молитв'Ь сам ся оправдает, 
митар очес возвести в небо не дерзаєт, 

Біет перси, милости у Господа просить, 
ов отвержен, сей паки благодать относить. 

* * * 

Грядий ко Іерихону сл-Ьпца приглашаєт, 
милость просящему словом очи даєт. 

* * * 

Лазар, недугом держим, на одр'Ь лежаше, 
Марія же со Мар0ою ко Христу послаше, 

Да прійдет; Лазар же во мал'Ь преставися, 
но Христос вгскресил и славно прославися. 

* * * 

Закхей Христа грядуща со древа смотряєт, 
Христос, пригласив єго, у него витаєт. 

* * * 

Во град Ієрусалим на осли-жребяти 
идет Господь волную страсть за нн пріяти. 

Народи ризи стелют, вЬтви подстилают, 
«Осанна Давидову сину!» — восцЬвают. 
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♦ ♦ * 

Іоанн Куплю дЬющим в церкви Господь изгоняет 
ІХ» 15 , и трапези торжником словом превращает. 

* * * 

Мат8. Господин рабом своим таланти вручаєт, 
XXV, 14—15 куплю тьми дЬяти оним завЬщаєт. 

* * * 

МатО. XXVI, Пасху ветхозаконну Христос совершил ест, 
20—28 по том хлЬб в тЬло, вино в кров си претворил ест. 

Іоанн на Господних персех возлегаєт, 
а Господь о предателЬ своєм предвЬщаєт. 

* * * 

Лук. XXII, Во вертоградь Христос Отцу си молися, 
39—42 єгда водній страсти время приближися. 

* * * 

Іоанн XVIII, іуда лобзаніем Господа предал ест, 
2—12 Петр апостол Малхови ухо урЬзал ест. 

Нечестивий вои Христа похищают, 
вяжут, біют, торгают, лють озлобляют. 

* * * 

Мат0. XXVI Христос-Бог КаяфЬ впервьіх представися, 
праведник неправедним мужем злЬ судися. 

Петр при огнЬ грЬєтся, но злЬ позябаєт, 
єгда ся Христа-Бога за страх отрицаєт. 

* * * 

Іоанн XIX у столпа каменного Христос привязанньїй, 
велЬнієм Пилата лють бичеванньїй. 

* * * 

Іоанн XIX Вои тернов вЬнець Христу возложиша, 
уязвенна народу жидовску явиша. 

«Се человЬк!» — сам Пилат євреом вЬщаєт, 
а злочестная спира «Распни!» возглашаєт. 

Мат0. 
XXVII, 
24—26 

* * * 

Пілат нетвердоумньїй на смерть Христа даєт, 
руцЬ уми, Варавву от уз нспущаєт. 

* * * 

Лук. Господь, крест на Голгобу нося, изнеможе, 
XXIII. Сімон же Кіринейскій нести єго поможе. 
26 27 Жени благочестньї Господа плакаху, 

в слезах на Голгобу во слЬд его идяху. 
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Мат9. 
XXVII, 38 

Іоанн 
XIX, 38—40 

Мат0. 
XXVIII, 
1-8 

Лук. XXIV, 
13—32 

Лук. 
XXIV, 49 

Бьітія, XV 

* * * 

На древі крестім Христа-Бога пригвоздиша, 
а с ним два разбойника близу повісиша. 

Хотяще с разбойники онаго вмінити, 
но славьі царя, славьі ність літ истребити. 

* * * 

Іосіф с Никодимом в гробі положиша 
тіло Господнє, миром доволно мастиша. 

Бяше ту мати слезна, и женьї стояху, 
яже Спаса нашего усердно любяху. 

* * * 

Єгда мироносици ко гробу прійдоша 
с миром, тіла Христова в нем не обрітоша, 

Ибо воскресе смерти, ада побідитель, 
рода человіческа всеблагій спаситель. 

* * * 

Ученіком, в Емманус грядущим, явися, 
но от них не бі познан, ибо утаися, 

Даже в преломленіи хліба єго познаша 
и, шедше, апостолом в Сіоні сказаша. 

* * * 

Христос пред ученики идет с Єлеона, 
силою носимьій в град горня Сиона. 

Во Ієрусалимі велів онім ждати, 
дондеже, исполнятся дару благодати. 

* * * 

Єгда мірови сему конец приближится, 
тогда Сни человіческ в славі си явится 

И будет вся ділеса всіх людій судити 
и всеправедную мзду комуждо творити, 

Праведньїм имать дати в небі живот вічний, 
грішники же вовержет вт> огнь безконечний. 

* * * 

Тебе, Христе, судію, сідяща високо, 
на страшном твоєм суді узрить всяко око, 

И всяк тамо воспріймет мзду по своим ділом, 
радость ли, печаль вічну, з душею и тілом. 

Даждь, молю, тогда и мні, грішну, тя узріти, 
и не печаль, но радость вічну получити. 

* * * 

Ною обнажившуся син ся Хам ругает, 
Сим же син со Афетом нагость покриваєт. 
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* * * 

Цар Давид гусли держить, не всуе играет, 
славу Богу и тЬмьі из уст воздавает. 

* * * 

Кто на чуждая рад, 
та и сам уловлен бьівает. 

Зльїй зл’Ь страждаєт; образ сей тое нам являєт: 
всяк ловяй чуждая, сам уловлен бнваєт. 

Кто не хощет, аки кот, злоблен бмти, 
аще-сь силньйшій, менших не хгЬй озлобити. 

Бойся многих, кто многим бьіл-єсь страшен з"Ьло, 
зло творящіи страждут зл“Ь за своє д“Ьло. 

Многих бо гризаяй, сей кот сам гризен бьівает, 
вистинну всяка злость зл£ ся скончаєт. 

Над Тайною Вечерою стихи 

Єгда сЬтовен глагол вслух Христос предаде, 
сьін Заведеов слезен на перси припаде, 

Рек: «Кто, Христе, кто, Спасе, имат тя предати, 
учеником, Ісусе, изволи сказати». 

* * * 

Се — чист отрок, се — дВвица, 
Се — Царіь силам, се — Царица. 

Мм вси — раби, Господь с нею, 
Яко со всЬх госпожею. 

Тим пред ними раби стоймо, 
несВдалну п'Ьснь воспоймо. 

* * * 

Архистратиже Христов Михаиле, 
возвал-єс Богу миле, 
кто Бог велій, яко Бог наш, 
показующ на Люципера огненній палаш, 
аби єго с небес сперти 
и всЬм діаволом глави стерти. 

* * * 

Преподобен Роман-піівець Д'Ьву прославляєт, 
Кгдьі Влахер'ьстей церкви во сн'Ь свиток пріймает. 

Тамо Аньдрей Первозванній на облацех взираєт, 
Когда пречистая паньна сьіна за мир благаєт. 

И святій Роман-п^вец агЬваєт согласно, 
«Д^вая днес» во церкви викрикае красно. 
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8 

На преславний клейнот вельможного 
єго милости Іо Мирона Бернавского, 

воеводьі Молдовлахіа 

Антіох, пурпурою вола оздобивши, 
Золотом, перли, слинним каміньєм упстривши, 

В Ієрусалим на жертву с хутью посилаєт. 
Бернавскій Бога сердца щиростю благает, 

Котрую при всіх цнотах пурпура красу [е]т, 
Любви к Богу, и славу вічную готует. 

На пресвітлий клейнот 
ясне освецоньїх нх мнлостей 

княжат Корибутов-Вишневецких 

Луносвітлим клейнотам Корибутов славних 
Вірне служить фортуна а служить з літ давних. 

Што Юно, што Апольліо, што Харнтес мілй, 
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Все то в герб того дому пристойне зложили. 
Тут ест Луна, ту Крестн, ту Марсова справа: 

О значна савроматов з Вьішневецких слава! 

На старожитньїй герб 
их милостей панов Проскуров-Сущанских 

епікграмма 

Гдн смотру, цньїй Сущанскій, на твой клейнотьі 
А взрок мьіслньїй внураю в сличньї приміотьі. 

Не поймую, чи стріла вждьі крест зголдовала, 
Чи крест стрВлВ одм^на з именем подала. 

ВЬм добре, же обоє покой практикують, 
Сущанским гдьі в єдно реч розную шикують. 

Будь безпечен, Сущанскій, крест з стрілою маєш 
В герб-Ь, ладно над врагом гору отримаєш. 

На старожитньїй герб 
их милостей панов Стеткевичов 

епікграмма 

Видить в том клейногЬ свой клейнот Церков наша 
Же и отчизна видить, то оздоба ваша, 

Стеткевичеве. А тож тепер юж вс-Ьм явно, 
Гдьі Церков, отчизна вас хвалить недаремно, 

Бо стріла и котвица с крестом ся скупили, 
Меч острьій, мЬсяци и гротьі СЯ ЗАЯВИЛИ. 

С котрих стріла, котвица — ку Церкви жарливость. 
Меч, гротьі — ку отчизн-Ь вашу кажуть милость. 
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На стародавньїй и пресвітлий герб 
ясневелможньїх их милостей 

панов Могилов 

Як небо, слонце, місяць з світлими звіздами, 
Так тот клейнот сияєт з своими знаками, 

Здавна світячи в дому Могилов презацньїх, 
Набьітьій з вірьі, цноти и діл их отважньїх. 

В большой тепер оздобі тот ся оглядаєт, 
Кгдьі Петр Могила церков вірне управляєт. 

Пречестноє знаменіє 
Братства ставропігіон Лвовского 
Успеніє пречистьія Богородиця 

присно дівьі Маріа 

Благо зді пречестному знаменію трвати, 
И небом небес, Матер Божію всім знати. 

Под тим, всю ктиторство старожитность маєт. 
И иле к хвалі єи належит, скланяет. 

На пресвітньїй клейнот 
их милостей пп. Могилов 

Марсови припасала до боку кривавий 
Ділности меч Фортуна, музства клейнот правий 

В гелмі Могилов славних: корона з звіздою 
На баволей голові под облоки тою 
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Промень славний пущает: снать не уступует 
В мустві нікому, цний дом, кгдьі тот знак піствует 

Пастир ку болшой лридал короні корону, 
Славі: годности засідши пастирского фрону 

Обідві за знак святять; тая превишшаєт, 
Бо ся духовной світа зацность не ровнаєт. 

* * * 

Світ Воскресеніа всім вірним днесь облиста 
Крестоносно же Братство світліти не преста. 
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Кгдиж от патріархов єст отческо надано 
И от кролев ясне всЬх упривильєвано. 

Сличне BbBtK Вежу герб свой вьістрихненьїй маєт, 
Бо ласкою Бога о Церкви промьішляєт. 

На преславний клейнот 
ясне освецоньїх княжат, их милостей 
Святополков-Четверти[е]нских 

Не див, гонче, же крушиш мужнє трон [ьі], 
Прагнуть абов^м твоєй оборони. 

Див, же крушиш найпротивн'Ьйших собв, 
Бо не спростают в слав'Ь, в моци Tofrfe. 

[Т] рудно с премоцньїм, моцно наєжджат[и] 
И хотячій внет мус'Ьл би знищат[и]. 

На старожитньїй герб их милостей 
панов Проскуров-Сущанских 

Старожитннй Проскуров-Сущанских дом в бою 
Отважним завше славний и славни[й] в покою. 

Пршгичне ся клейнотом таким внхваляєт, 
Котрий и стрілу з земли, и крест з неба мает. 

Бо мужство и побожность тут гніздо увили; 
Би ими Сущанскіи завше ся щитили. 

Щитяться: юж и небо их цноту познало, 
Тим же гербом своєго стрЬлца даровало. 

О найщасливший доме, з такого приміоту: 
И зодіак ся тЬшит з Сущанских клейноту. 
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На старожитній клейнот 
их ішло [стей] панов Сулйтицких 

Марс тя стрілою, небо звЬздами учтило: 
З котрими ся св'Ьтило лунное злучило. 

Стр’Ьлбою врагов тлумиш, світлом освЬчаєш 
Церков Христову, в котрой сам не угасаєш. 

На старожитній клейнот 
дому ясне освецоних князей 

их милостей Святополков-Четверти [е] нских 

Не тайна Четверти [е] нских княжат в полю слава. 
Не тайна в церкви всходней и в отчизнЬ справа. 

Св-Ьдчит шабля рьіцеру, и бок твой одкритий, 
Же всюди Четвертенских дом ест знаменитий. 

На старожитньїй клейнот 
их милостей Окгннских 

Крест роздартьій гойности знаком завше бьівал. 
М^Ьсяц з зв^здою к небу дорогу указьівал. 

Врембов до фундаменту церкви заживано, 
Стрілами зась отчизньї значне обороняно, 

Тим клейнотом Окгински здавна ся щитили, 
Кгдьі ж Богу, церкви, в-Ьрне отчизнє служили. 

На старожитньїй клейнот 
ясневельможньїх их милостей 

панов Киселов 

Намет с крестом, Марсови на мешканє даний: 
Би през него отчизньї враг бил поконаньїй. 
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Того знаку заживал, гетман россійского 
Роду: Святолдич котрьій для д’Ьла славного: 

Названий єст Киселем, аби потомними 
В-Ьку, слава сльшула, с потомки битньїми. 

За чим поки Киселев Полска битньїх маєт, 
О наєздьі биссурман нічого не дбаєт. 

[На ... клей] нот [... Мо]гило[в] 
[е]пікграмма 

[Зна] к звьітяств: буйвол офВрою, 
[Мв] сяц и звіїзди к небу дорогою. 

[К]опіє — отчизнв оброна, 
[Хрест] в усЬх вреновьіх от врага заслона. 

[Л]одка, котра на инного 
[М]чит, єно церков роду россійского: 

Петр Могила пастирем правдивим, 
[Це] рквьі, отчизньі велице горливьім 
[.] лВта Нестеровьі 
[.] дут б'Вги Фоебусовьі. 

* * # 

Валечньїх богатьіров клейнот знаменитий, 
В д-Ьлности, моци, слав-Ь, чулости обфитьій. 

Кгдн в цнотах сами єго цЬстуют пристойне: 
Тьім же своих потомков надто здобят гойне. 

ЛЬВОВ м-Всто таких собв продков бити знаєт: 
От княжати Лва имя и герб власний маєт, 

Роксоляном зась вежу, там же за герб дано: 
Чулим в хвал'В Божой бити приказано. 

Котріє при том гербв церков значне виставляют: 
И покармом духовним вЬрньїх посьіляют. 

На преславний герб 
их милостей панов Желиборскпх 

Арсеній врагов крестом побвждаєт, 
Жезлом от церкви волков отпужаєт, 

Хвраст безчинних плев зчищаєт косами, 
Цноти вьют митру святителем сами. 

На Желиборских гелми поглядаєш, 
Изали оним слави не признаєш? 

Их фамиліа крестом украшенна, 
До Емпиру юж з славою рушен [н] а. 

На пресв'Ьтнмй клейнот 
их милостей панов Могилов епікграмма 

Корона єст знак звьітяств: буйвол оф'Врою, 
Слонце, мВсяц и звйзди к небу дорогою. 

Мечн, шабли, копіє отчизнЬ оброна, 
Крест зась в устВх вранових от врага заслона. 

Придалася и лодка, котра не йнного 
Што значит, єно церков роду россійского: 

А той єст Петр Могила пастирем правдивим: 
К Богу, церкви, отчизнє велице горливим: 
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Нехай же прето живет в літа Несторовьі, 
Або поки трват будут біги Фебусовьі. 

На старожитннй герб 
их милостей панов Брозовских 

епіграмма 

Крест, Подкова и Рицер, прибраний до бою, 
Снать змірають до Марса, а не до покою. 

Дом панов Брозовских ест в отчизни не новий 
Нашой и на услугу всякую готовий. 

Подкова, Стріла, Рьщер землі наслугують, 
Леч Крест с Птахом до неба спішно ся [г]отують. 

* * * 

Світом из гроба твоєго Віскресенія, 
Христе, просіяша повсюду ученія, 

Євангелских вощаній: и всіх просвітиша 
Світом познанія, в вірі утвердиша. 

Тім, Боже, дажд крестоносну Братству світліти: 
В заповідєх ти, непорочним пребити. 

Мирно безмятежну жизнь зді препроводити 
И паки грядуща тя в слав-b видіти. 

* * * 

Воскрес Христос от мертвих, всім жнвот дарова: 
Вірних к себі призва, братію именова. 

Ві братолюбіи завіща пребивати. 
И друг другу в бідах и скорбєх помагати. 

Братство крестоносно кгдьі в любви пребудет, 
Жаден штурм, як замку и вежі, не добудет. 

Зблизка и здалека 
на герб панов Брьігалліров 

Слушне ся в гербі місєцьі знайдують; 
Гдьі ж Бригалліров цнот ясность знакуют: 

И звір, которьій от всюл ся боронить. 
Цнотьі н слави оньїх же хоронить. 
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Кто зась голуба добре уважаєт 
Людскость и щирость латво им признаєт. 

На старожитньш клейнот 
их милостей панов Желиборских 

Желиборских ДВ-Ь косьі в купу ся злучили 
Для того, абн волков драп-Ьжннх губили, 

Придано крест, знак певньїй менжного зв-Ьтязства, 
През крест всЬ з давньїх часов триумфуют пант>ства 

А тому клейнотови подпорою славьі 
Зостал Арсеній нний з єписко [п] ской справи. 

На старожитньш клейнот 
их милостей панов Желиборских 

Пастьіря преизбранна високими цноти, 
Речу и скутком значат такіє клейноти: 

Тіара і ф’Ьгура Ісуса распята, 
Жел-Ьза на драпіжних бестій злотом спята. 

Вельможних Желиборских всЬ тне оздоби 
Сходятся к тебь, в море струмен-Ь якобн, 

Превелебний пастнру, згний* волков з насл'Ьду! 
Крест значит данную ти с небес побуду. 

На старожитньїй и преславний герб 
их милостей панов Могилов, 

господаров землії Молдовлахійскои 
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Дом преславний Могилов, в клейнотьі обфитьій, 
През одважньїи дЬла стался знаменитий. 

В том Марс збройно ставаєт, трудно приступити 
Врагом, тут урадила слава гніздо мТ>ти. 

Славний, где теж цноти, окрито прибили, 
В Петр'Ь митрополиту ясне ся заявили. 

Солнце, місяць, з звт>здами небо об'Ьцують 
Славним Могилом земля снать тане шацують. 

На старожитнмй клейнот 
ясневельможньїх, вельможних, 
вьісоце урожоньїх ИХ милостей 
панов Трьізнов епікграмма 

Трьізнянская лилія, за столки в сеняти, 
И поля Марсовьіє, як ся даєт знати. 

Барз^Ьй co6fc на тот час м^стце улюбила, 
В огородку церковном, би снать пошлюбила 

Себе Панн-Ь Пречистой, а єй ку оздоб-Ь, 
Досталася на вінець паньєнской особ-Ь. 

[На старож] итньїй герб 
их милостей панов [Горба] цкпх 

епиграмма 

Ясне св-Ьтят клейнотьі, цньїх Горбацких дому, 
Хоть жадного зе знаков: Г [о] рнєго триону 

[.] еже их дале улюб [ила] 
Отчьізиа: з Неба для них кле[йн]отьі збавила. 
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[Арх] ієрейска Митра, єст то Клейнот з Неба, 
[. . .] в Гелм ю даєт отчизна: бн юж не треба, 

Жадних се штурмом земньїх намнЬй варовати, 
Сам з Неба Архієрей, хочет рятовати. 

На старожитньш и славньїй герб 
их милостей панов Желиборских 

Клейнот цннх Желиборских вкруг Луньї зложеньїй, 
Бьі в их потомствЬ завше свВтил напелненьїй. 

Злотим то звязком менжне цнота опасала, 
И в оборону м-ьрньїм бьіти зготовала. 

Ту ж над ним и крест в главах гн-Ьздо засаждаєт, 
Тьім знаком Bfcpy оньїх к небу розмнажаєт. 

Лучит крест з крестом в церкви восточной АРСЕНИ, 
Жесмо як пастьіреви в ней соединени. 

На старожитньш клейнот 
ясневелможного дому 

пх милостей панов Балабанов 

В небу найгойнЬй любов Балабана, 
В отчизнЬ цноти сродком разліяна 

Зась от привату дому наймцьй трваєт, 
Так три неровньїх р£к любви зливаєт. 

На старожитний клейнот 
их милостей панов Желиборских 

Врагов церкви отчизньї косьі подтинают, 
Вовчий волками ся враги назьівают. 

Для того коси тьіи сут в червоном полю 
Обляно кровю врагов громячи сваволю. 

За крест воюют креста святого з врагами 
Желиборскіи, прето крест єст з их косами. 

Митру святителскую на гелмВ вьісоком 
И пасторал уйзримо, кгди кинемо оком. 

Не тилко валечная Желиборских битва 
Помощ отчизн-Ь чьінит, але и молитва. 

На старожитний клейнот 
яснеосвецоних ксіонжонт нх милостей 

на Четвертні Святополков-Четвертинских 

Кто інфулу княжачую дал той то Погони? 
Она ли Четвертинским? Чили теж єй они? 

Єсли небесний жолнЬр тот строй принесл з неба? 
З н [е] б [ес] даров Четвертенсци, годин, в'Ьдат треба, 

Они в заснуг в отчизн* би короновали; 
Значніе снать заслуги, кгди, інфулу взяли. 

На старожитний и славний герб 
их милостей панов Желиборских 

Же мужннх Желиборских рука врагов косит 
Без взгляду, прето ж коси клейнот дому носит 

59 



ГЕРАЛЬДИЧНІ ВІРШІ 

Крест над косами, певньїй знак звитязства в бою 
Ясн-Ьйшій крест пастьірскій маючій з собою. 

ВЬнец кос и цнот в-Ьнец пастьірскій в-Ьнчаєт 
Третій в'Ьчности в^Ьнец в неб^ пастьір мает. 

На старожитньїй герб 
их милостей панов Могилов 

Дом Могилов назвати могу зодіаком, 
Кгдьі ся звіриним щитит ов Бавол'Ьм знаком, 

Назову и небом той дом, кгдьі ся зв-Ьздою, 
Приоздобляет веспол солнцем и луною, 

Там на рогах БаволЬх сіяєт корона, 
Бо там церкви єст слава, честь и оборона. 
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На пресвітлий, 
всему світу світящій герб 

месій правдивого 
Ісуса Христа, Сина Божія 

КРЕСТ ся Христов являет на вьісоком небі, 
Крест бовім за герб Христос взял в кривавой 

потребі, 
Кгдьі на кресті свою кров в остатній літа 

Вьіллял, за гріхи вт^сего широкого світа. 
Правдивого месію герб єго правдивий 

Показуєт вам, роде жидовскій здрадлівьій. 

* * * 

Обьїкоша издавна люде именити 
Различньїя печати в родіх своих міти. 

Кто звіром, кто птенцем дом свой печатлієт, 
Кто мечем, кто стрілою, кто солнцем світлієт, 

А Лазар Баранович сим славится словом: 
«Не хвалюся», точію о кресті Христовом. 

* * * 

О Лва граде, твоя тя слава именуєт, 
И в храмі сем Лев чулий покой отр[нмуєт], 

Сльїнеш благочестієм, Крестом огражденньі[й], 
Прійми от Христа-Бога вінець сей спас [енньїй], 

Матер єго, Марію, Діву Пречестную, 
В пініях святих чтуще благослове [нную]. 

* * * 

Братству Лвовскому лва и вежу за герб дано, 
Вежу в добродітель, лва в мужество признано. 

В добродітелєх писма хранити треба 
Чин побожности: кождьій ти доступнт неба. 

V * * 

Клейнот домов Шумлянских, відом всему світу, 
Славит ми болш не можем з нашего обіту. 

Толко тоє пондаєм, абис ти, пастьіру, 
Сіял долго на світі и бил світлом миру. 
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ш 

Etxpuma 

весел обрмячаа 

На висоцеславний врон 
митрополій кієвскои 

щасливе вступуючему в БозЬ преосвященному 
єго милости господину отцу кир Петру МогилЬ, 

воеводичу земль Молдавских, православному упривилейованому 
митрополиту кіе в ско му, 

галицкому и всея Россіи, екзарсЬ святого 
0рону Константінополского, архімандріту святои 

чудотворнои лаври печерскои Кієвскои 
от типографов в той же святой чудотворной лаврЬ Печерской 

працуючих, при унижоном поклонЬ прудко дедикованая. 

Літа Господня 1633. Іюля 5 дня. 

На пресвітлий герб ясневелможньїх 
их милостей панов Могилов 

Мусит то бьіть валечньїй дом, котрому з неба. 
Вікопомне фортуна сличность дала Феба. 
Ото в том гербі слонце не тепер з луною, 
Світит ясневелможньїм Могилам в покою. 
Світит Олимп з звіздами. Марс тут же складаєт 
Тарчи свои при крестах: снать Могилов знаєт. 
Або то раз Белліона их дознала сильї. 
Нераз ся прислужили Сіону Могили. 
Єсли-сь коли бьіл Петром, тепер, Петре, славьі 
Доказуй: кдьі през тебе прагнет Русь направн. 
Азаж Орон Митрополій не додасть охоти; 
Марс не трафит: тьі з неба вшак достанеш цноти. 
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Ефсротос 

веселобрмячаа, которой краєгранесіє: 
Петр Могила, Митрополит Кнєвскии 

Преч з Роксолянских смутки уступуйте 
Границ, ламентьі сердца не турбуйте: 
Юж єст весельє, ах, досьіт стогнаня! 

Преч нареканя. 

Єст по бурливьіх юж Єврах погода, 
Мисли похмурной єст юж охолода. 
По слезньїх р'Ьках, по бї>дах окрутньїх, 

По плачах смутних. 

Триумфу зачни, Євфрозіно, см-Ьле 
Гімн вьікрикати, почни волат миле; 
Што то за радость в россійском CioHfc, 

В кієвской зон^І 

Рожа то рожа першои оздоби, 
Берет початок през працьі, особи 
У Савроматов значнои щасливе, 

Берет згодливе. 

Могила славний на 0рон митрополі [й] 
Вступуєт годне з небеснои воли. 
О часе вдячний! О л'Ьта святьіи! 

Днн золотьш! 

Острая юж преч фортуна отходнт, 
Зефир лагодньїй юж Трофея родит 
По всей Россіи, преч юж слез потоки, 

Жалю оброки. 

Горкотиранскій юж нам не пануєт 
Декрет, кгди в святой Софія продкуєт 
Петр митрополит Могила велможний, 

Пастир побожний. 

И где ж по плачу радость не бьіваєт, 
Золотоокій пгЬ не об’ясняєт 
Титан по хмурах, мусит радость жити, 

По смутках в свЬти. 

Любо то часом фортуна ся ставит 
Срокгою многим, але то Пан справит 
Фортуни, же внет всЬм додасть ратунку, 

По злим фрасунку. 

Але тут добре трохи потерпЬти, 
А потим в cBfcrb невечернєм жити: 
Щастьє то щастьє, кгди през тую к Богу 

Ходим дорогу. 

Маєш, Россія, юж тепер отмйну 
Фортуни, маєш триумфу годину: 
Ото прав твоих Петр єст оборона, 

Тарча Сіона. 
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Йди ж по трудах, Петре, незличоньїх. 
Йди по працах юж незвитяжоннх 
На 0рон презацньїй, отбирай за цнотьі 

Тьіи клейнотн. 

Тебе Софіи руини чекали, 
З твоих направн рук ся сподівали. 
Вступи ж на свою столицу щасливе, 

Жій святобливе. 

Россія тебе на помоч обрала, 
Тобі тот престол годне даровала: 
Тебе Софія так з плачем витаєт, 

З жалю волаєт. 

О Петре, здавна гостю пожаданий, 
Витай, Россіи на утіху даний, 
Давай ратунку россійской оздобі, 

В мизерной добі. 

Помниш, яко пред тим Россія бивала 
Славна, як много патронов мівала, 
Тепер их мало: тебе хочем міти, 

В сарматском світи. 

Оздоба слави ти нашеи давно. 
Або то світу о твоих не явно 
Працах одважннх, котрими вспираеш, 

Русь украшаеш. 

Ледве-м утіхи в жалю дочекала, 
Моя направа цнот потребовала 
Твоих велможннх. Вшак же твоя слава — 

Моя поправа. 

Имя Могили и в словенской зони, 
И в богомнслном будет міти Тріони 
Несмертелноє своє залеценьє, 

И вьівьішшеньє. 

Тобі юж мури мои полецаю, 
От Ярослава которни маю, 
Любо то слави: ти их будь Атлянтом, 

Будь адамантом. 

Корони з лавров нехай вьют Могили 
Всі, всі, котрьіє сердечне хотіли 
Видіть в сіонских Софію с-ьборах, 

В пресвітлих хорах. 

И хто ж рук своих в двори неподносит 
Феболунннє? хто так не голосит? 
Христе, ти наша слава, ти корона, 

Ти оборона. 

Єсли, наш Боже, на нас штурмовати 
Захочут враги, ти их отганяти 
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Рач от нас, а мьі тебе при поклоні 
Славим в CioHfc. 

В небо подносим руки, тьі патрона 
Рач боронити кієвского 0рона: 
Нехай щасливе тоб'Ь услугуєт, 

Поклон даруєт. 

Сердцем, синове россійстіи, дайте 
Поклон пастьіру, ему повторяйте 
Подякованьє за трудьі, за працу, 

На кождом пляцу. 

Клейнот то у нас, а клейнот коштовний, 
Скарб то дорогій, а скарб невьімовньїй: 
За ним Россіа поживет в покою, 

По тьім розбою. 

И гарпій роги за ним схизматицких 
И хитрьіх злостей штуки геретицких 
Нам не зашкодят: он все добре справит. 

Добре направит. 

Йди ж, пресвітлий Могило, безпечне,1 
Архієрейскій 0рон прійми статечне; 
Жій многол’Втнє: Бог твоя заслона, 

Тарча, корона. 

Дедикаціа 

Добре хтось рекл, же дари у панов єднают 
Ласку людєм, в котрих ся не маль всЬ кохают. 
Кгдьі тя, ясневелможньїй пане наш, витаєм, 
И ми тот дар, ач щупльїй, на пляц вьіставляєм. 
Дар поддльїй, леч панская ласка все пріймуєт, 
От убогих немного даров потребуєт. 
Або ж то тмлко злото дар єст знаменитий, 
Без сердца єсли важнм будут хрізолити; 
Нехай тобгЬ смаракгди Крезове даруют, 
Нехай праць Гомеровьіх ритми услугуют, 
Нехай злото-зеленнй топазин приносят. 
Нехай о цнотах твоих в Россіи голосят, 
Нехай тя Калліопн аж з небом ровнают, 
Праци многоплодннє нехай внхваляют. 
Волно то все: ми тоє приносим, што маєм, 
Тим подарком маленким твой конспект витаєм. 
А в нем сердца упреймость при своєм поклонЬ 
Даєм в триумфородной ото твоєй зонЬ. 
То в св£гЬ упоминок згола передн'Ьшій, 
И над всЬ Пироповн кропл'Ь коштовн^йшій, 
Хто тя годне виславит; всЬ юж о том знают: 
Тебе цноти по cBfcrb твои залецают. 
Хто не знаєт же єст-есь Парнассов а0онских 
Фундатором, пастирем тих краев сіонских. 
И ми, што друкарскои пилнуєм роботи. 

1 В оригіналі «безбечне». 
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Знаєм, што нам панскіи твои справят цнотьі. 
Куншти наші вакуют, и ми ваковали, 
Не без шкоди своєи аж поти чекали, 
Кгди тя, пана своєго, щасливе витаєм, 
Внет ся далей ваковать юж не сподіваєм. 
Нехай из типокграфских кунштов тую славу 
Оносит имя твоє, през нашу забаву, 
Много плннет пожитков з друкарскои штуки, 
З неи свою относять славу всі науки. 
Она то богатнрев марсобистрнх справи 
Залецаєт их зацность и вельможность слави. 
Она и церковниє гімни описала. 
Она всіх учителев церковних зобрала, 
Што ж я тут тоє хвалю, што подобно в світи 
Кождий может виборне похвалами чтити? 
Фрідерик цесар третій римскій аппробуєт, 
Котрий герб оказалнй друкарня даруєт. 
Ти лепій, наш велможний, о том, пане, знаєш, 
Орлооким розумом все ти проникаєш. 
Твоє о том старанє, в том твоя забава, 
Як би міла оздобу россійская слава. 
Школи сумптом, з отчистнх добр, своим фундуєш, 
Своими профессоров сумптами ратуєш. 
Убогим филіомузом ласкаве ся ставиш, 
Як Адріан, их працьі здобиш, любиш, славиш. 
Важиш кошт на друкарню, жеби впрод Сіону 
Оздоба могла бити, потом Гелікону' 
€ст добрий и полскои друкарні початок, 
Жеби книг било розньїх в Парнассі достаток. 
През што свою оздобу россійская мает 
Краина, за што тебе вічне внхваляєт. 
Живи ж долгофортунне на своєй столиця, 
Котрую годне взял-єсь з Бозскои правици. 
Видиш, чого потреба россійскому роду, 
Все справуй, за што в небі маєш нагороду. 
Прійми ж тот упоминок от слуг своих вдячне, 
Преосвященний Петре, што учиниш бачне. 
В тебі панскій анимуш: чого ж ти не знаєш; 
Не трвожся, Euqxovia, приступ снадний маєш. 

Герби и треньї при гробі и труні того ж 
яснепревелебного его міілости господина, 
отца п пастира кир Сильвестра Косова, 
архієпископа, митрополита кісвского, 

галицкого и всея Россін, екзархи святійшого 
апостол [с] кого Константінополскаго трону, 

з світом разділенного, 
на поділеннє жалю, 

през музи коллекгіум Кієво-Могилеанского 
разділеньїє 

На разділеніє 
Косовіанських гербов 

Герби Сильвестра тут суть разлученн 
Свіцкіє, з світом кгди сам разділений 

Меж ним и нами, кгди смерть полагаєт 
Преділ, єго же прейти не змагаєт, 
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З* 

Кгдьі му стихія чтьірьі прироження 
Плоть разоряит, чтьірьі урожеїшя 

Разорениє знаки гербовьіє 
Сильвестра обач, же юж гробовьіе: 

N литера, лев в краті, стріла, врембьі — 
Кгдьі ся дух с плотю ділить, ту ж и герби. 

В гробу тьіх гербов мусять бьіть печати, 
Гроб воскресеньских же то дней, бьі знати, 

Печати, з гроба кгдьі Христос встал вціли, 
Кгдьі й Косов встане, не будуть в розділи. 

1 

Могилеанской музьі долегаєт, 
Кгдн ся в могилі писмо полагаєт. 

Мудрость СИЛВЕСТРА писмо в гербі міла, 
З гербу до гробу смерть тут складать сміла. 

Писмо звичайна, жебьі трудно стерти, 
Піском посипають, посипають смертн. 

2 

«2емля-сь и в землю пойдеш»,— потрясаєт 
Клепсидру, жизни годину кончаєт. 

Не літа, цноти піском полнчила, 
Піску не стало, смерть літа скончила. 

НЕЛ'ЬТОСТИВА з толь ся називаєт, 
НЕ Л'ВТА, цноти піском же злнчаєт, 

Сиплет лнтеру, би ся не стирала, 
З книг ся животних би не потребляла. 

67 



ПАНЕГІРИЧНІ ВІРШІ 

3 
Писмо, кгдьі мокро, то ся посьіпает, 

Писма Силвестра мокрим кто не знаєт? 
Мокро ся в трудєх ОТ ЮНОСТИ потить, 

В писма набитью крваво ся клопотнть. 
В потЬ лица жил, не о єдной сн^ди 

Хл"Ьба, о слова рачей проповЬди. 

4 

Силвестр Косов — пастир мудрий, земной, 
Писмо м'Ьл в герб"Ь фарбьі чорной, темной; 

Юж же Дух Святий в писм^ осинаєт, 
Юж, же тут чорний габит окрьіваєт. 

«ЧОРНА, ЛЕЧ ПІЄНКНА, єсть ми моя цера»,— 
Могла ся хлюбить Силвестра литера. 

Леч само ж писмо право об’Ьщало, 
Земноє земл'Ь би ся возвращало. 

Само иж земна праху деру маєт, 
Прахом ся сиплеть, в землю возвращаєт. 

5 

Чий то гроб? Хочет кто з руси читати, 
З гербу при гробь, же NALLI маєт знати: 

Всея Россіи глава умираєт, 
Кто ж зполумерти из члонков не маєт? 

Отцу не сущу, сьіном єднак бити, 
Реляція то не может стерпіти. 

Пастир впал в яму, яко ж ся покусим 
Овца минути, ити по нем мусим. 

N сиплючи, NAIII ЖИВОТ то всипають, 
Сиплють на NALLI и на NAC сипать мають. 

6 

Чи й той сам в гробіь, що в том положенньш, 
Небесний, чи и по смерти земленньїй? 

На котром св-ЬгЬ шукать, нехай знаєм, 
Спитавши. «З гербу в гроб»,— отв-Ьт маєм, 

.то NALLI слово повидають, 
Бо земл"Ь єден елемент всЬ знають. 

«МОЙ» — рекла б, леч неб не єден круг зм^рен, 
СвЬдитель третєм на небеси в"Ьрен. 

Naiu так Иебожчик, же Иебесчик значить, 
На земли з земних кто ж єго обачить? 

7 

Не бити, в неб-Ь, хиба як дитяти, 
В котрих науц'Ь, коли NALLI чуть знати. 

Тьім трибом Косов в небо ся подносить, 
От ферули ся лопатной не впросить. 

Ах кгди й [?] парки не пребачать! 
Перш от нас разять, так NAUI тут м-Ьть рачать. 
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8 

ИОБИЛИТАЦІЙ славу презначает, 
N слово Косов славу в персть вселяєт. 

9 

N"BCTb ЗДЄ нагробок аггелскій при гробЬ, 
Бьіл в мироносиць неделю; в той добЬ, 

Кгдьі в день аггелскій Косов умираєт, 
НІьСТЬ ЗДЄ при гробЬ N герб вьіражает, 

Леч обьі Н'БСТЬ ЗДЄ так ся тут значило, 
Жебьі Силвестра во гробЬ не бьіло! 

Але снать НАШ ЗДЄ простьім писмом всходним, 
Люб, же зшол в заход, eN, ово, заходним. 

10 

Насінне тоє слово значило. 
Що, в землю павши, мног плод сотворило. 

N слово, в землю кгдн ся тут всЬваєт, 
Жита в житници неба плод дать маєт. 

Бо НЕТЛ'ВНІЄ всЬянньїй встать рачить, 
N тут НАСБННЄ, НЕТЛЬНІЄ значить. 

11 

З двох пирамид герб N .Косов складает, 
По брани жизни в гроба вьіставляєт: 

Єдной — шерокость фундаменту в небй, 
Над духом, котрий з духи по потребі; 

Другая — к земл'Ь своим фундаментом, 
Над тЬлом, земним, иж под павиментом. 

Вкуп-Ь в єдин герб об"Ь ся злучили, 
Плоть з духом вкуп'Ь на них заробили. 

НЕДАЛЕИ, же ся их добивать мают, 
Той пирамидн напис то складают. 

Кгдьі N складают, отколь некгдись брало, 
Лемма НЕДАЛЄЙ на столп-Ьх начало. 

На своєм дух и плоть ся розширяют, 
Вшир пирамидн к небу, к земл'Ь мают. 

Але нам тЬсно, нам ся остро ставят, 
З неба и земл'Ь в кут пудят, як правят. 

Писмо, що з тих ся остростей складает, 
Очи колет, кров — не воду — зливает. 

Иж нам в джджу крвавом не пирамидами, 
Герб ся N ставить двома наметами. N. 

12 

НАУКУ єсли литера котрая 
Значить, N власне, як початковая. 

С'Ьется в земний п*Ьсок тут НАУКА, 
Значить, иж тнлко не еЬют неука. 

В апр"Ьли Телца з Зодіаку брала 
Смерть, кгди на тое насЬнне орала. 

Вьісокой знала науки глубину, 
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Глибоко гробу зорала долину. 
Леч, люб глибоко скарб тот заораний. 

Талант невірним рабом закопаний, 
Люб и каменем гробним привалений, 

Частими кашгЬ слез будеть скрушеннй, 
Котрнє скропить так насВннє води, 

Иж Бог возростит аж ку небу плоди. 
Где небо не пить, пятдесят обачит 

Талантов, як N всЬянноє значит. 

13 

Словесним овцам не м'Вл пастир правий 
В гербару иншой герби, иншой трави, 

Єдно герб слово, чим науку значил. 
По серцу Бога слова пасти рачил. 

Герб той словесний, коли пресажают, 
Як гербу албо зіолко присипают. 

Вертоградара премудра то дВло, 
Жеби ся писмо в земл"Ь где садило. 

14 

Писмо на тот час пуском засипают, 
Лист дописавши, кгдьі книгу складают. 

Книгою смерти єст труна з листами, 
Не з плотна, але з плоти меж дошками. 

Лист дописаний на той книз^Ь маєм, 
Кгди N як AMHN на концу читаєм. 

Архієпископ и метрополита 
И екзарха, N м-Ьвши в герб^Ь, з св-Ьта 

Зьішол, пришедшу кгди на запад слонцу, 
AMEN западннм язиком, як в концу 

Допису, Парка на книз^ читаєт, 
З чтьірєх писм болших, пуском заснпаєт, 

Кгди трунной книги дошки в гроб складают, 
Поки аж в судний день оттворить мают. 

15 

МудроВ дЬви СОФІИ святило 
Згасло, кгди й єлей мироносиць мВло, 

Попел, прах, п"Ьсок самий зоставаєт, 
Все, як по мудром, на писмо спадаєт. 

А ми при цЬску же воду видаєм, 
Слез до цЬску и писма приливаєм. 

Писмо на водВ и писку не трвало, 
Косова писмо обн не постало, 

Як гробовоє з гербового в гроб-Ь: 
N НЕМАШ, Н'ЬСТЬ ЗДЄ,— написало обн! 

В дЬску и водй лєч безпечность маєт, 
Н"Ьт вВтру, котрим жизнь ся називаєт. 

Н“Ьт ві>тру жизни — як в вод-Ь, так в праху 
Писмо Силвестра зостаєт без страху. 
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16 

Написаніем герб Силвестров Божим, 
Бо кгдьі NH в греков значит, всім ест згожим 

Именем Бозким взглядом нас відомим. 
Бо не чим ЄСТ Бог, леч чим Н'ЬСТ,— мьі мовим. 

Дость проказано ІЖЕ ЄСТ с небеси, 
Отець €СМЬ, ІЖЕ ЄСМЬ, сьін, ИЖЕ ЄСИ. 

Єднак над ИЖЕ Ht>CT ми не приймаєм, 
През Nh, Иивідом, Иипонят читаєм, 

З написаніем Божим прето в скрині 
Той трунной Богу податок то нині. 

Єжели замки где з литер видати? 
Замкненну з скарбом скриню ту з N знати. 

17 

Писмо Силвестру очи отворало, 
Яко заповідь світла просвіщало, 

Иж за живота жаден не могл бьіти, 
Кто бьі му чим могл очи запрошити. 

Власное власним тепер писмо прахом 
Кгдьі му смерть прошит, писмо в очах страхом 

Запрошенноє, Силвестру й нам очи 
Так прошит, же слез мьіттєм не помочи. 

18 

Як єст буяя сліпая смерть, знати, 
Кгди в піску мудрость зрим, и фундовати 

Написанноє леч на писку, в долі 
Гробовом, писмо для якой недолі, 

Би ся не могло знести и затерти, 
Кгдьі вітр вздиханя и лзьі могут сперти, 

Же и могила, гатячи, не радит 
Писму Божая так мудрость порадит, 

На горі Олимп писмо ся не зносит, 
На піску в Олимп неба переносит. 

19 

Прахом могилним сам ся посипаєт 
Инструмент Марса, котрий убиваєт 

Силвестра писмо, инструмент Паллядьі 
Спокойний, жадной вшак не мислить зваду. 

Нащо ж могилним піском ся всипаєт? 
Смерть єднак сиплет, ПИСМО УБИВАЄТ. 

О пнсмі писмом тим нам очи коле, 
З клоття и праху очом лзи и боле. 

20 

Земли сліпая Парка тут читаєт, 
ЗЕМЛЯ ЄСЬ,— писму рекши, посипаєт. 

Кто добре бачить, Nani не 2емлю зочит 
В смерти, же ямки там, где очи, бачит. 

Ямами не що, Nam упадок бачит, 
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З наша упадку ZeRwuo читат рачит, 
Бо кгдн Nam писмо в бок падет, кто гляне, 

Узрит же не що, 2емля писмо стане, 
Так в рЬчи Косов наш кгдн упадает, 

Внет му ся в 2емлю N герб обращает. 

21 

Єсли кто в гробов з слов нагробки бачит, 
N слово в гроба Narpo6oK тут значит. 

Нагробок пишуть вкротце й узловато, 
Тут в єдном слов"Ь герб и Nannc на то. 

Люб кроткій, связннй, достатній нагробок, 
Кгдн, где и коли зестє, пишет обок, 

Бо N єдино дві» вяжеть литери, 
Люди ку землЬ, люди к горней сфери. 

Чим ся NATYPA ЛЮДСКАЯ тут значит, 
Котрой часть в небв, часть в земл-Ь бнт рачит. 

Тоє ж N число пятдесят кгдн маєт, 
В пятдесятницу зестє внражаєт. 

Ораз же КОСОВ в лВтєх пятдесяти 
Косою смерти под заход подтятий, 

Заходней церкви значило то ясне 
Число пятдесят, кгдн як коса власне. L. 

Пятдесят просто, боком седм N значит, N2 
В пятдесят семьій рок смерть писат рачит. 

Так, єсли кому где при уроженю 
Ту ж написано з свВта о схоженю, 

Тут власне писмо цного уроженя, 
Кгдн значить конець л^т от нароженя, 

Значить и квітня м*Ьсяца тринастнй, 
Кгдьі, як квВт Косов под косу м'Ьл пасти. 

Бо й тут при кресгЬ N литера суща, 
Незарейскаго значит, люб квВтнуща. 

Аже край всходній N тринастнм бачит 
В литерах кгрецких — день трьінастнй значит. 

Пред уроженнєм Косов вмолил тоє, 
Скажи кончину и число дній коє. 

22 

Кгдн ся N пишет перш над он литеру, 
Котрая носить в собв кола деру, 

Значить Иичого, котроє самоє 
Упережаєт коло св"Ьтовоє. 

З Иичого Косов лин'Ью вьіводит, 
Кгдьі поостатней в Иищо смерти входит. 

ЯКО NH4TO ЖЕ ЄСМЬ припоминаєт, 
N герб так даний в гроба внставляєт. 

А по том гербв, иж взял О литеру, 
Коло вВчности, вінець, небес сферу. 

Але мн ах вспак! Люб тут в N читали, 
Люб НАШ, ВСЕ збивши, при НИЧИМ зостали. 

N все давало, НАШ все общим м-Ьло, 
По нем О цифри з Иичим настать смЬло. 

По N кругльїє иж ся лзи, прах, глави 
Труп іє, за О з смертной точат справи. 
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23 

Нехай кто хочет правит, же смерть глуха. 
Як виднт, нехай пишет, же без уха. 

Не маш глухого, где тоє НА слово, 
Дай хиба слухать, слуху не здорово. 

Косова N герб, НА же вьіражает, 
Прето й безухих Парок чуть зближаєт. 

Як без ух чуть N, так сухими брати 
Могуть руками, леч, ах, не отдати! 

24 

В ігЬску NH слово кгредкоє чуть свьішше, 
Як в Ієрусалим сам Бог слово пише. 

NHKTO-ТЬ ОСУДИ NH АЗ ОСУЖДАЮ, 
Такоє NH Бог в пВску пишет, знаю. 

25 

Кгдьі Косов мовній NH писмо в клейноти, 
Сам себе от нас, дух д"Ьлит от плоти, 

НИ, НИ, розділ тут писма, ах, читаєм! 
Леч читать ІЄ, ІЄ, коли дочекаєм. 

1 

Кгдьі ЛЕВ З КОЛОНА ЮДЬІ воскресаєт, 
Косовіанскій в гроб ся полагаєт. 

Косова чулость сміале может спати, 
Кгдм Ізраиля храняй рачил встати. 

Не воздрВмаяй, ни спяй, кгдн лев чует, 
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Косовіанскій паствьі уступует. 
Чергою лвяя чулость пасет люди, 

Косовіанскій чул, кгди спал лев Юди. 
А кгди ЛЕВ ЮДЬІ оставует ложе, 

Косовіанскій в ложу мар спать може. 
В сІвї'Ьтлий нань празник спанне припадаєт, 

Би не спал cBfcTfc, з тмьі ся упрашает 
Сну смертн, иж бил ВЕЛИК ДЕНЬ, леч спати 

Черга нань, поки св^та может стати. 

2 

В замкненном життю законном в оградВ 
Темной той крати, як лев, чул о стад"Ь, 

Силвестер-пастир, котрий метрополий 
Ишол крест взявши, по лва Юдьі воли. 

Лев предидущій Ісус бьіл при крати 
Врат смертних, вн-Ь врат изволи страдати, 

Где лвом бьіл чульїм, бо кгди усьіпляєт, 
Сердце не спяще, леч отверзто маєт. 

По предидущим лву, кгди лев Силвестра 
Градет, впадаєт до того ж секвестра, 

З кратьі немарной жизни тут впадаєт 
В марную крату, з котрой ся зпрошаєт. 

3 

В дни воскресиие Сильвестра кгди брала 
Смерть, воскресшему плястр то меду драла, 

У дверей кратних лва усмотриваєт, 
Самсонова тут мужства уживаєт, 

Преносить двери, котрими сам пастир, 
Самого ж, як лва, дВлить, где бьіл плястнр. 

Не инньїй єдно слов мудрость, котрую 
И през литеру значил гербовую, 

Кгдьі так Силвестра в трунВ полагаєт, 
Плястр воскресшему в улью виставляєт. 

4 

Кгдьі даровано живот сущим в гробв, 
Входить Силвестра лев во гроб в той добв, 

Где бьі чулости живот наш вонтлений 
На несмертелньїй могл бить замененьїй. 

См’Ьле доходить дарованой жизни 
Лев, як свой, близшій ку лва даровизни. 

Смерть тушить в гроб-Ь, же лев жити маєт, 
Як свой, бо, як смерть, так, кто дар пріймаєт, 

Не гледить в зубьі, леч в влочебном просить 
Силвестра лев, бьі, котрий ся возносить 

От земля з гробу, к себв влекти рачил, 
В дни св-Ьтльї, по тм-Ь смертной, бьі свВт бачил. 

5 

Аще й посредВ смертной єст-єсь сЬни, 
Не бойся, левку, при лвВ, Божом Сини, 
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Котрьій зядлого цербера збиваєт, 
На пса, не песка, весь свой гнів зливает, 

Иж не зостало ть, левку, ся бояти, 
Ввесь совершенну зриш любов страх згнати. 

6 

Марьі в воз смерти триумфалньїй даньї, 
Коли поідет на ком в жизни брани. 

Діравьій тот воз, бьі ся не напхало 
И под накрьіттєм бьі капель не мало, 

Без кол, бо не смерть, несмерте [ль] ность значать 
В жизни, не в смерти, бо ся писать рачать 

При колі світа, иж колом поселскім, 
Иж сенаторским, иж колом рьіцерскім. 

А так, кгдьі в марах смерть лвом керует, 
По брани свой то триумф целебруєт. 

7 

Мовим: сон мара; смертелньїє марьі 
Толко сном служать. Ах, що за тяжарьі! 

И неоспальїй лев марьі поносить, 
Як з поневолной темницьі ся просить. 

8 

Лев над всім звірєм царствующей власти — 
Силвестр звірскими надо всіми сласти 

Царствовал умом, умом лвом ся ставил, 
Аже и разум в послушенство вправил, 

Же поработил, же вязил Христови, 
В жизни й по жизни крата тому лвови. 

9 

Праведнік, як лев, притча притачаєт, 
Той же, як слонце, истинна зищаєт. 

Лев, як цар, жебьі наяснійшім бити. 
Не замружонмм оком звнкл смотріти, 

Як и орел-цар, в цілую твар слонца, 
В Косова лев зріл през кратьі оконца, 

Як в згардцн світа, з тмьі ся той зпрошаєт, 
Не толко світа, що в окні, бьіть знает, 

Иле през окно, кгдьі смерти тма входить. 
Котрая, як тать, окном влізши, шкодить. 

Праведнік, як лев, хочет к слонцу правди, 
Люб до той кратьі, где світ в окнах завжди. 

Праведних дуща в руці божей знаєт, 
Котрая окна гвоздов світ звізд маєт. 

Єжели крата двери суть з окнами, 
Христос — двер, окна пробито гвоздами. 

Той же сам світом світу, правди слонцем, 
За гвозди звізди дано рук оконцем. 

Там толко світа, иж що в окні, знает, 
К той краті жизни, з смертной ся впрошаєт. 
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10 

Слонечной очи лев натури маєт, 
Блищачим взроком з слонцем ся злучает. 

Силвестр м'Ьл вину тут в гЬла тян^ари, 
К Господу очи, лев же то през спарьі, 

През крату власне, би в твар творца зрЬти, 
З крати ся гЬла желал разр^Ьшити. 

11 

Трон метрополій з трону, кгдьі труною, 
Котрий рекл Господь, як слонце пред мною, 

З слонца (при котром бьіл, як в Зодіаку,' 
Лев смотрящ спящій, для чулости знаку), 

Юж зостал тмою и сЬнію смерти, 
Лев так в темници мусить ся заперти. 

Небо нам слонце своим затемняєт, 
Бо ассистенций болт нам присвйчаєт. 

Дость на Зодіак лва тут єдиного, 
Не два, дванадцять знаков, много злого, 

З котрих всЬ на нас, сам БАРАНОК шкодить, 
Так бодеть рогом, аж доброть виходить. 

И ТЕЛЕЦЬ топче, волом чорним ставши, 
В жалобу смерти в априлю прибравши. 

БЛИЗНЬЦИ нас квВлять, а РАК ущипаєт, 
ЛЕВ горній гору над лвом нашим маєт. 

И ДЬВА дива досить, ах, нам плодить! — 
Не на веселлє, люб єсть д^ва, годить. 

ВАГА нас кривдить, СКОРПІИ труить ядом, 
СТРЕЛЕЦЬ не хибить, КОЗЕЛ морить смрадом, 

ВОДНИК не воду, кров нам вьічерпаєт, 
РЬІБА не в вод"Ь — в слезах ся купаєт. 

Так кгдьі нас слонца позбавляють неба, 
Лва зодіачна темничним звать треба. 

12 

Лва прироженнє кура ся страхаєт. 
Силвестра лва страх смерти нападаєт. 

Ісус воскресшій, кгдьі, як птенца кокош 
Збираєт, котрих розгнал страшний рокош, 

Давши кокошій плод первьій знак встання, 
З скорупи где, як з гробу, жизни дання, 

Але при котром знаку, лву страх смерти, 
Той же, як встання знак, броню смерть стерти, 

При тьіх смерть кулях згнавши до Секвестра, 
Воскрес лев Юдьі, воскресне й Силвестра, 

Вшак кур до встання звичайне взбужаєт, 
Аже єго глас в вечор презначаєт 

Негоду. Албо ж мало слез негодьі? 
Кгди н"Ьт Силвестра, юж не маш, юж годи, 

Глас в єден вечор з воскресенскіх даний 
Дня аггелского, би птах кур слишаний. 

Курь запВл, мовим, кгди милять замисли, 
Силвестр чи толко ж би жил, било в мисли. 
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13 

Двер кратьт, окна бьі очи, з лвом міла, 
Дость тут пастьіра з чулости значила. 

Аз єсмь двер. Престол, як слонце, пред мною, 
Силвестра то глас бьіл пред смерти тмою. 

Взьішло нам бьіло слонце перед двери, 
Внутр бьіло царство небес, в щастя сфери. 

Тепер нещастє, ах, внутр же не сходить! 
Слонце пред дверми, в тму смерти заходить, 

Кгдьі пред пастьірем, по пастьіру рачій, 
Котрьій бьіл дверми. Жалобу носячій 

Єго престол зрим, которьій бьтл слонцем, 
Всея Россіи сіяючи концем. 

В велик день, слонце веліє КГДЬІ всходить, 
Затлумленноє меншоє заходить, 

Двоих слонц менших заход ораз міла 
Россія в вечор без пастьіра ціла. 

Так по заході РОСА слез в ней пала, 
Же от той самой РОССІЯ б ся звала. 

Тая то РОСА слез нам вьієсть очи, 
Нім слонце взьійде престол а з той ночи 

Жалоби смертной знову перед двери 
Пастьіря нова — нім лзьі зсушить з церьі. 

14 

Марне то в марах лва тут вязиш, Парко, 
До того гербу, не МАРЬІ, леч МАРКО 

Благовіститель на небі ся знает, 
Котрьій там в гербі, не в гробі лва маєт, 

Бо не все простьіх просто в небо збрано, 
Благовістящьш леч же глагол дано. 

Гербов ся мечем духа тим добили, 
З герби всі чтири, що благовістили. 

З мар так лву к МАРКУ треба поступити, 
Значачи кріпость, «Святьій кріпкій» піти. 
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1 

Стрілою Косов БРАНЬ ЖИЗНЬ презначаєт, 
Н'Ьм ся вспокоил, так et кончаєт. 

О своє било добиятся см-Ьло 
Небу о душу, земля в нем о гЬло, 

Так з Геркулесом тьім едньїм до герца 
На єдну стрВлу ср'Ьлцов ровна серца, 

Же й ни Геркулес на двох двох питають, 
СМЕРТЬ, ЯКО-ЛЮБИ, КРАПКА обр-Ьтають, 

Прето бьт з шанцу, з неба отворенна, 
От любви бозкой душа уязвлена. 

НЕБО НЕБЕСИ так подбито знаєм, 
Дух вшак тим небом, що внутр плоти маєм. 

А з ямьі гробу, як з окопу, гЬла 
Як свого, земля, през смерть ся добила, 

ЗЕМЛЯ-СЬ И В ЗЕМЛЮ пойдеш, идет правне, 
Люб сама крива, що з косьі знать явне. 

2 

Сами, як небу, так и землВ луки 
Спріяють тут, бьі власньїе их руки, 

Бо свои дали, що ся в них родили, 
Бьі стрельцьі — єсть лук, HtT рук — не скорбили. 

Кто зась свою бронь дасть, як рук збьіваєт, 
Бо «бій рукою моєю»,— мовляєт. 

Дуга ся з неба, коса з земли родять, 
Найближей o6t своих маток ходять. 

Так, як ближніє, як власньїе руки, 
Дость, як зрим, зичать, не крьлвьі люб луки. 

78 



ПАНЕГІРИЧНІ ВІРШІ 

3 

Шнур, втрой плетеньїй, же єст не прерваньїй. 
Такій до луков тьіх в тятиву даньїй. 

До любви луку сама ж єсть в союзи 
Трояком, бо Бог при ней, враг и друзи. 

До луку смерти втрой од Євьі сперва 
Сприяли три Парки, моцньїй єдваб черва, 

Котрьім ся самьш чловєк назьіваєт 
И иж три вЬки, як шнур, втроє маєт. 

BfcK прироженя от Адама взятьій, 
Моисеов права, Христов благодати. 

4 

Кгдьі капелюшем щитить ся екзарха, 
А метрополя тут трона єрарха 

Митрою, крестом, жезлом зась світилом 
Щитится, премудр и СЛОВОМ И Д'ЬЛОМ, 

Мусять тьіх луков постр'Ьл получити, 
Каплеюш, митра, крест, жезл, св^т, як щити. 

Иле же цЬлем кождьій тот щит знают, 
В капелюш, в митру, бьі в шапки, трафяют. 

В крест, же таблицьі єго мЬсто ц'Ьли 
Писмо Силвестра гербовоє м"Ьли. 

Общежитіє крест носящих значить, 
НАШ слово тьім ся на крестЬ тут бачить. 

Жезл ту ж чулого з оком бьіл неспящим 
За цЬль, при ц'Ьли св-Ьтили горящим. 

5 
Страшно єст впасти в руки жива Бога, 

На обь руки з всЬх перстов стр'Ьл трвога. 
Живу воскресшу Сильвестр кгдн впадаєт, 

В гроб впавши, десять стр"Ьлми жизнь кончает. 
Не як ся первей у мертваго, тЬло 

Пять жел'Ьзць стр'Ьлньїх в луку креста зр'Ьло. 
Не игра в псалтири тут десятоструннЬ, 

Десять стр'Ьл жезлми, кгдьі граєт при трун'Ь, 
Бьі в гроб скакала, як в землю, з землею, 

Високо в небо, як з небом, з душею. 
За десятструнну псалтир напинаєт 

Лук десятстр-Ьлньій — плоть — дух поражаєт. 
В креста тут пять ран би обоє м'Ьли, 

За пять бьі десять талант приобр'Ьли. 
Так в метрополя креста пятма раньї 

З плоти и духа, всЬ тут пять чувств згнани. 
Же пятми чувстви дух не оживаєт, 

Плоть ся не живить пятми, ни смисляєт. 

6 

Кгди ЧУЛЬІИ пастир Силвестр пораженньїй, 
ЧУВСТВ єго всЬ пять зрим то уязвленни. 

ВЗРОК в жезлЬ бдящом, СЛУХ в митри пострЬлен, 
ЗАПАХ при диму св'Ьщьі, СМАК несц'Ьлен 

При древй крестном, где смерти вкушено, 
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Где словом крестним уст смак виражено. 
Зась в капелюшу встрелено ДОТКНЕНЯ, 

Тичется за нас, он виїак стріл впадення. 

7 

Цілем Снлвестра смерть сліпая знала, 
Кгдьі в уроженю стрілу намацала, 

Котрая з писмом гербу ся злучила, 
Же УБИВАЄТ ПИСМО — так значила. 

Писмо не з тором, бо тилко приватним, 
Леч тут, при лісці подпорьі, удатним, 

И при желізі оброни В ОТЧИЗНИ, 
А так при стрілі бьіло в бранн жизни. 

Где, як на цілю уроженя тквіла 
Стріла, свою смерть тут же запустила, 

Же, як тінь маєт при світі ходити 
Смерть з урожеинєм, гроб з гербом ту ж бити. 

Так урожеиьім бьіл Косов з котроі 
Лииіи, з тон ж умерщвеи стрільноі. 

8 

Як меч пріємьій мечем умираєт, 
Герб N стрілу міл, стріла нань зміряєт. 

При сей не писмо убивает стрілі, 
Леч читать писма убивает смілій. 

9 

Граєт бозкая вдасть на людской власти, 
Рекреація смерти нам в плач впасти. 

Добрая єй мьісль, єй добре бьіваєт, 
Люб дость не под мьісль, лза ся нам зливает. 

Цілить до митрьі з єй камени водьі 
Слез, стріл жезл точить, а от капль вигоди 

Ніт з капелюша, котрий здиравленньїй, 
Огнь не осушить, світилник згашенньїй. 

Крест рік не ділить, при стрілі не крестньїй. 
Воду и кров множить, як и взрок болестний. 

Сліпая єднак взгляду смерть не маєт, 
Цілими цілев тьіх не оставляєт, 

В митру, в капелюш з рекрацієй цілить, 
Світилник з огнем з доброй мисли ділить, 

Же безокая, хоть в око трафляєт, 
На жезлі чулом тоє вьіполняєт. 

Ціль теж же пишуть, писмо міл крест тоє, 
Иазарейскаго значило котроє, 

Кгдьі в креста пять стріл смертних кгротьі тквіли, 
Трафляєт там смерть, як до давной цілі. 

10 

Просто сліпая смерть в ціли трафляєт, 
Бо за линію в гербі стрілу маєт. 

Просто трафляєт смерть, леч нам, як кривої 
Стріли Снлвестра не узрим, як живо. 
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Єдна линЬя стрЬли в уроженю 
Била, як много тих линЬй в схоженю. 

11 

Недоля наша, кто з смертю здолает, 
Кто отакій дол одолЬть єй маєт? 

Крест и всЬ разить святости стрЬлами, 
Дол стрЬл желЬзом копаєт под нами. 

Яким же правом так кривой преперти? 
Не знаєт права, мов кто хочеш смерти. 

БЬгла в СТАТУТЬ єдною умрЬти, 
И кто копаєт дол, тому в нем бьіти, 

Дол стрЬл жел'Ьзом виконала в митре, 
Бьі, як винная, сама впала хитре, 

Где, павши, не свой, наш упадок творить, 
При митрЬ главу и нас, члонков, морить. 

12 

В митру на трунЬ, кгдьі смерть, бьі в цЬль била, 
Обьі то в добрий цель такій чинила! 

Жебьі струтила з труньї и изгнала, 
Митра на трунЬ абьі не постала. 

При пюрах митра бьі з труни злегЬла, 
МнЬмал-єм, в той цель смерть стр'Ьльї вразила, 

Але нестетьі ж! К трунЬ пришпиляєт, 
Же, як пришитой, жаден не здиймаєт. 

Звитяжці трунЬ той вінець належить. 
Не тилко главЬ, що трунЬ прилежить. 

Труна собою главу покриваєт, 
Тот покров глави на себе вкладаєт. 

13 

От стрЬл навЬсу дошки суть тарчами. 
Неба коли тут з гори бют стрЬлами. 

През уроженнє же в небо стрЬлою 
Сильвестр м'Ьрил, зостал под труною, 

Под єй дошками би ушол пострЬлу, 
Митру дал в ц'Ьли, бьі главу мЬл цЬлу. 

През тарчиць тарчу збьіл так ввесь страх смерти, 
Ни злу, ни рань к трунЬ не натерти. 

14 

Смерть, люб сліпая, до ц'Ьли трафляєт. 
Же, як сл'Ьпая, плоту ся тримает. 

Як кулею в плот трафлять, так стр'Ьлою 
Зиститься может то и над сліпою. 

Вертоград Христов крестом ограждаєм, 
За чим Силвестров крест плотом бить знаєм. 

Смерть трупіой глави кулею трафляєт 
В тот плот и ту ж в плоть стр’Ьл ми разоряєт. 
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15 

Квалтом порвати бьі висоту неба, 
Певной там стрелбьі ліоту стр'Ьл потреба. 

Мечу, копгЬ, кгдм ж до того кгмаху 
Високо, стрелбь огненной дощ в страху. 

К небу м-Ьл Косов стр'Ьлу в брани жизни, 
З уз ся би вибнл, а взял бьіт в отчизни. 

Бо бил (люб крестом, як в свободі вспертьій) 
Не свобод в мертвих, прнгвождал страх смерти, 

Крест метрополій прето в лук для рогу 
Взял витягненних при ним для рук богу. 

В тятиву милость звязок обратила. 
Тая ж пастьірской лЬсігЬ дала крила, 

Би, як стр'Ьлою, небо досягнено, 
И толкущему аби отворено, 

Леч, як єдной стр'Ьл много звабяєт, 
З коль вьібіяєт, где ся й добіяєт! 

Дость луков, а дость тугих мають неба, 
Бо не напятих; юж еден лук Феба, 

Звитяженого у ног слонца правди, 
Юж лунньїй у ног луньї полной завжди, 

Юж на аггелских главах тьіє ж дуги, 
Юж на подножках земних святих круги, 

Що все суть луки, як знать з рог Мойсея. 
А стр'Ьл як много? Знать з жезла Єссея, 

Юж з Аронова, юж з ветхаго днями, 
Що в ремеснича сьіна все стр'Ьлами. 

При пюрах орлих, котрий при Іоани, 
Где й Меркурія л'Ьсц'Ь крила даньї. 

Полно Зодіак Стр'Ьлца там стр'Ьл маєт, 
Марс там и Іовиш планета стріляєт. 

А верв треплетен в ХрисгЬ не прерваний, 
З бозства, души, крве, где й жили в страсть дани. 

BmBcto тятивьі луки напинаєт 
Бог, прост дух, просто до души стрЬляєт, 

Так, бьі сам Силвестр не здобился неба, 
В небв запевне ему бить потреба. 

Небо Силвестра само ся добило, 
Стр'Ьлу й Силвестра же по собв м"Ьло. 

З земна зась шанцу любо смерть стреляєт. 
При своєй тилко землВ заставаєт. 

К земл-Ь стр'Ьлою, бо не зм-Ьрял Косов, 
Безпечен от стр'Ьл смертних И покосов. 

16 

Небо и земля тут ся добіяють 
N гербу, Ne6o и гемлю читають, 

N просто имя зачинаєт NEBA, 
Тому ж в бок павши, ZEMJIK) писать треба. 

Як в неб^ бьіл тут престол слонцем Богу, 
Як в гемли єго подножіє ногу. 

Ne6o и 2емля мимо йде наша. 
Небо и земля, кгди в NALLJ стрЬли даша. 

Кгдьі не йдуть мимо, леч снать наш міяєт 
Взрок, a NALU слово з СЛОВОМ пребьіваєт. 
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17 

Писмо где-сь SUMUS, люб ЄСМ СЄ, дость з страхом 
Зо вс-Ьх стран пише жизнь гЬню и прахом, 

В зьїкгарка гЬнна и пісочна ставши, 
Тут писмо стр'Ьлу сВни смертной взявши, 

Люб гЬнннй зьїкгар маєт то, як мЬло 
Писочньтй скончен в знак же ся зкончило, 

Же з сЬню стр'Ьльї смертной свііт дай свьішше, 
Не єсмь сє — N'bCM CBN, з всгВх стран, як N пише. 

18 

Где лук покоя взяту награждають 
С'Ьр’Ьлу Силвестра, десять нам вражають, 

Нестетьі ж! Лиху лихву десятину, 
Люб кгвалтом взявшим за вину боль вьіну. 

€й котрий на два мечи рекл довл'Ьєт, 
Досить стр"Ьл десять рци да боль сц'Ьл'Ьєт. 

Пирамис Церкви православнороссійскои 

1 

Восходить пастир наш, серцем покорний, 
З Ієрусалима втораго кгдьі в горннй. 

На память серце кгор-fe внставуєт, 
За пирамиду Россія нотуєт 

Восхожденія Kropt, не вроженя, 
Не пристя юж знак — смерти и схоженя. 

Помнячи зестє и восход до неба, 
Восхожденія в серцу чуть м"Ьть треба. 

83 



ПАНЕГІРИЧНІ ВІРШІ 

2 

Где пирамида з камени бьіваєт, 
Россія серце зкам*лоє знаєт, 

Бо так єй глава в камени заснула - 
Гробовом твердо, що в митреном чула. 

Же кгдьі спить глава, серце нам не чуєт 
Болш над скам*лость, що болш каменуєт. 

Той камень ставить вм*сто пирамидьі, 
Восхожденія на нем пишет сл*ди. 

Вшак на мармур* пишет ураженньїй 
И доброд*йстви так же ураченньїй. 

3 

Если на воску вьітискають герби, 
Суть н на серцу, як на воску, врембн, 

Так согр*яся сердечная скала 
Милостю, иж, як воск, в слезьі розтала. 

Як печать в серцу сами б положення 
Би не сполмертви звали восхоження. 

4 

Глава и серце ровне оживляєт, 
З главою сердце спол обумираєт. 

Упадать певне сердце звикло в справ* 
Воєнной, самой кгди упадок глав*. 

Россін глава, пастир упадаєт, 
Брань в воюючой церкви жизнь жекгнаєт. 

При метрополіом крест*, як в Ісус*, 
Склоненна глава при преданом дус*. 

Россія глав* спол обумираєт 
Серцем, в гроб з нею серцем упадаєт, 

Виверненноє вм*сто пирамидьі 
Серце тут ставить з тремя к небу сл*ди, 

Кгдьі в креста главу Силвестр вдол скланяєт, 
В небо столпами, як Петр то вступаєт. 

5 

Любви мешканнєм серце бьіти знаєм, 
Котрая, яко смерть, кр*пка, читаєм, 

Кгдьі над Силвестром смерть гору могили 
Берет, копаєт кгдьі копець, скопт*льій 

От дьіму жизни, як жалобний, власне, 
За котрий в*к наш не преходить, гасне. 

И любов тут же гору й копець маєт, 
К гор* и вгору серце обращаєт, 

Аже на гору вступують стопнями, 
Серце за стопи* щитится врембами. 

6 

Остатняя смерть зовется лин*я. 
Трояка зась єй звикла фамил*я 

По куделн ся Єви виводити — 
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Клото, Ляхезис, Атропос — по нити 
Тьіх трох троякой (бо жизни причина 

На влоску — Єдваб, Черва, Паучина), 
Клубка могильї звьікли доходити. 

Як по линіях, просто, не блудити. 
Смерть мьі Силвестра, кгдьі на серцу маєм. 

Три так линіи на нем вьіражаєм. 

7 

Третяя з смертей Атропос три тропьі 
В серцу своі то зоставила стопьі, 

Трема тропами три то записала 
Титльї, з котрих ся Атропос звать стала, 

Бо троп, труп, тропус, Атропос складають, 
Же втропьі ходить, же трупьі бьівають, 

Тропус зась в мудрих, же отміну значить, 
А кто отміньї смертелной не бачить. 

8 

Тінь кгдьі за світлом втропьі поступуєт, 
Линіи чинить, як компас всказуєт. 

Світом трояким бьіл Силвестер миру. 
Просвіщаючи вдень, внощ Тройцьі віру, 

Як слонце, яко луна совершенна 
Престол єго бьіл, як свіща вожженна, 

Антропос втропьі, як тінь прибьіваєт, 
Нам на компасі серца зоставляєт 

Ленін рядом не ровньїє трищи, 
З світа не ровна, слонца, луньї, свіщи. 

9 

Кто в серцу маєт тінь, той стопні маєт, 
Бо стопень чести тінь ся назьіваєт. 

Тінню нам смерти серце помраченно, 
Прето в нем стопні, як тінь, виражено, 

Як привація смертноє затменнє, 
През стопнєв тут ся значить положеннє. 

10 

О трох тих стопнях три ся роспирали, 
Власть, мудрость, доброть своими их звали. 

«Мой стопень!» — доброть, «Мой!» — и мудрость прави, 
Власть рече так же: «Мой тут стопень слави!» 

Бо в тих Сильвестер всіх поступить рачил, 
Що, кгди Бог в тройцьі, би в трох ступнях бачнл. 

Твой, прави, доброть,— стопень, твой з тих стосов, 
Мудрость, и твой, Власть, леч мой Силвестр Косов 

При нерозділной волить тройци бити, 
Ниж где три стопні хотять поділити. 

Тройци то сліди в архієпископи — 
Моць, мудрость, доброть серце маєт стопи. 
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11 

Им кто болш земних под ногами маєт, 
Болей до неба стопніов примнажает, 

Серце Силвестра врагов подоптало 
Трох — плоть, св1»т, ада,— при трох стопнях стало. 

Овшем мар земньїх илє верг под ноги, 
Тьілє м*Ьл стопніов небесной дороги, 

Але же, где три — там все, бо початок, 
Сродок и конець — веЬх тут стоп порядок. 

12 

Три стопив в серцу нашем виражаєм, 
Кгдн три Силвестра жезли памятаєм: 

Болшій екзаршій, митрополій втропьі, 
Як средній, меншій архієпископій; 

Тквят всЬ три в сердцу, як третина в воднистой 
Земл'Ь, ллють воду слез, як з скали истой. 

Дость води з скали єден злил Мойсея 
Жезл, що ж слез з сердца три архієрея! 

Кгдьі, кто и о трех жезлах упадаєт, 
В серцу так ткв"Ьти, як то нам не маєт. 

13 

Же уроженьш належить умерти, 
При уроженя трех стопнях три смерти 

Не на паперу, на серцу звнкл м"Ьти 
Силвестр, помн'Ьл гроб трох локтей бити, 

А тих, не ровньїх, бо як справедливе 
ПАРКА СКУПАЯ марить м*Ьла хтиве. 

При долгих цнотах л'Ьта прекратила, 
Нашего ж на нас ужила м'Ьрила, 

Три неровннми Силвестра жезлами 
Локтей неровних гроб м-Ьрить меж нами. 

Где м-Ьрять локтем, иж не уроженнй, 
Леч стал в той м^ри Косов умершвленний. 

14 

Тремя стопами зближилея до смерти 
Силвестр о жезл'Ь, столп в серцу не стерти. 

15 

При трех неровних врембах уроженя 
Три мйл Силвестер в серцу прироженя 

Лин-Ьй неровних — на пядь, локоть, сажень, 
Же пядію днем зм-Ьренньїм внражен 

BtK наш, же локтя не можем придати, 
Же всВ на сажень гробу маєм ждати. 

16 

Бог — слово, Божій Сьш по челов-Ьчи 
Снн-Ь, когдьі иншой не требуєт рйчи, 
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Кром тьілко серца, Сину, дажд ми (прави) 
Серце за серце, що-м дал в страстной справи. 

Чіє б взял серце? Уживає ліосов. 
«В руц'Ь твоєй тут жребій мой»,— рекл Косов. 

На серце сьінов кгдьі ліосу не пало, 
Три и отцевском Силвестра зостало. 

Богословскіє три цнотьі спріяли 
Там Богу слову серца, где бьіть знали 

Слово вроженно, NALLI мовлю гербовьі, 
Що Богу служит, где МОИ не маш мовьі, 

Bfcpa, НадЬя, Любов, прето ліосов, 
Три зоставили на серце то Косов. 

Ку небу так серце отца обращенно, 
Нас тяжкосердньїх сьінов зоставленно. 

При тих то ліосах в креста метрополя, 
ДЬлит нам серце, ліотра смерти воля. 

Иж в отца серцу кгдьі ліосьі читаєм, 
В нас сліозьі крове, в врембах трех ран знаєм. 

Раздйлом серце нам не двоит, троит, 
Архієпископ, екзарх метрополит. 

Три у нас времби красками сут смерти 
Такими, черти же єдной не стерти 

Небо дух, земля гЬло прехажаєт, 
З серца черта слез преходить не маєт. 

17 

Кто серцем в цноту поступуєт з цноти 
От сили в силу стопніов там клейноти. 

Душею з Павлом кто аж в третєм небь. 
Три стопив к ropfc серцу сут в потребі. 

1 

В пирамиду ся серце обращаєт, 
Пирамидалннй тройцн тріугл знаєт. 

СИЛВЕСТР як от СИЛ имя зачинаєт, 
Стопнями треми в силах поступаєт, 

Всею силою любов м'Ьл ку Богу, 
К силам небесним в день их взял дорогу, 

А през них третєй сили доступаєт, 
«Христос мн'Ь сила!» — где ся похваляєт. 

Так в третєм небв юж трєх сил стопами. 
Бо внутр первоє небо ест меж нами 

Образованним, ДЬва небом вторим, 
Третєє — Тройца, як в тронВ, в которим. 

18 

Три з того свВта дороги до неба, 
Пршилець землею в небо би вшол треба. 

Чий день, як корабль, водою вплнваєт, 
А кто крил просить, пов-Ьтрєм влВтаєт. 

Землею далей, водою там ближей, 
Повєтрєм єще найближей, где вишей. 

Пути то в серцу неровнне тне. 
Тне три стопнЬ, времби в нас котрие. 

* Дефект .стародруку. 
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19 

Тнх то трєх. путей Саломон не св^Ьдом, 
А Силвестр в серцу всЬ м”Ьл битим слідом. 

Трєма стопнями до Тройцьі вступает 
Серце: світом ся же и не наснщаєт, 

Бо св"Ьт округлий, серце тройуглясто. 
Тройцу триуглом виражають часто. 

Той самой серце благодать сполняєт. 
Той явленная слава наснщаєт. 

При неприступном Тройци маєстати 
Серце през стопніов три возможет стати. 

20 

Спал некгднсь Яков на камени, мЬли 
Аггели стопнЬ, над него сходили. 

Заснул наш пастир, при нашом скам-Ьлом 
Серцу, ми стопив ставим му над гЬлом, 

Бн-смн аггелскій день зестя вглядали 
В снЬ смертном в свой день, же тими схождали. 

Где же в дом Божій, в небесниє врата, 
Храм духа свята и двер овцам взята, 

Ним позостали в серцу смутной церьі 
От храму вруби, а стошгЬ от дверий. 

21 

ЛЬствичник власне Силвестр ся тлумачить, 
Л'Ьствицу стопніов кгдн в серцу м'Ьть рачить. 

Пасторал и крест, кгдн ся покладають 
При стопнях врембов, Л'Ьствицу складають. 

ЛЬствица — герб то Тектонова сина, 
Божій би Богу Отдан — то причина. 

22 

Л'Ьствицу врембов кгдн Силвестр м'Ьть рачить, 
За Христом, на крест шедшим, ишол значить. 

Яко ж и дошол креста метрополя, 
Зколь, иж за тим же Христом, в небо воля, 

По л'Ьствици той при тарчи сердечной, 
Взял град по битвЬ битія валечной, 

Котрому тьілко в лЬствицн до неба 
Восхожденія троє било треба, 

Посту, молитви и щодрой ялмужнн, 
Що все небесний мЬл кгвалтовник мужннй. 

23 

Силвестра серце глибоко в покорЬ, 
Стопніов в нем треба, восходячи кгорЬ. 

Як стопням звичай под ноги ся слати, 
Так тут подножка в покорЬ бить знати. 
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24 

«Прійди, ближняя, прійди, прійди!»— звано 
На царство душу, которой стоп три дано. 

Як стопив, так три краски то поданьї 
К тройцьі на царство, кгдьі Силвестр избраннй. 

25 

Основаній, вВрьі в Тройцу значить 
Трома врембами, которьіє рачить 

Нєгдє на святой горВ полатати 
Сильвестер, в серцу своєм сокрнвати. 

26 

В трунной тут скринВ скарб в дол копать чаєм, 
Где скарб, там серцем мВсце назначаєм. 

27 

На серцу тут бьіл закон написаний, 
Не двутабличньїй, як Мойсею даний, 

Ближняго тьілко и Бога любити, 
Але и врага, три тих таблиць мВти. 

«Любити ли мя?» — Бог, ректи три крати, 
Воскресший рачил пастири то дати. 

28 

Треми стопнями Силвестр доставаєт, 
Що на трех стопнях чувства не биваєт. 

Що ни видало око, ни слншало 
Ухо, що ани на серце вхожало, 

Але на серце що само не входить, 
Серце взнйти нань стопнями тут годить. 

З серцем зась ухо и око ту ж в тропи, 
Бо в серцу бдящом мисль, слух, взрок — три стопи. 

КгорВ в самой ся рВчи серце маєт, 
Взвнш ся вертаєт, всходн взвьіш складаєт. 

Так люб к Силвестру небо не низходить 
Преклоненноє, Силвестр там восходить. 

29 

Ужшіє стопив Силвестр к небу маєт 
По смерти, узким же путем ступаєт, 

В живот ведущим, ширшій опустивши, 
Для певной стежки з гостинца вступивши. 

Ужшим и серце концем обращаєт. 
Же ся в путь узкій тиснути пущаєт. 

Тим всВ спичасто пирамиди зводять 
Мертвим, же ужшим путєм в живот входять. 

Узкій там кгорВ путь при дщу слез слизкій, 
Кто маєт стопив, латвнй му и близкий. 
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30 

В серцу мЬл Косов врембов рьісованне, 
О душевное кгдьі дбал збудованне, 

Кгдьі серце чисто созижди жадает, 
Сьіна тектоня, врембьі в серцу маєт. 

Иле чист серцем, же на гору неба 
Взнйде, чистости всходов серцу треба. 

А всходов троє: пред рождеством чисте, 
В рождествЬ й по нем, бо Христа бьість присте. 

Так пред покутним вторим отроженнем 
В нем и по нем бнл Силвестр чист сумненнєм. 

31 

Гдн ся Силвестер наш преобразуєт 
На горЬ гробной, як три внставуєт 

СЬни, три стопнЬ, що поступал в силЬ, 
Силою свьішше осЬненннй в тЬлЬ. 

Леч, ах, нам яко не добре зде бити! 
При сЬнєх свЬта Силвестра не зрЬти. 

32 

Под тридневноє з серца земли встаннє 
Зестя, през стопн-fe три в серцу знать данне. 

Три то л-Ьн-Ьи значать три днЬ тни, 
З котрих бил кождьій день не без линЬи, 

Кгдн Апеллесом Бог бил в поправенню 
Свого образа в тридневном замкненню. 

33 

В восхожденіи на небо три зр-Ьньї 
Ісуса стопнЬ, воздуха краинн 

При виденію аггелов зявленя, 
В восхожденіи, Силвестр уроженя 

Маєт три стопнЬ, в небо так восходить, 
Во день аггелскій аггел там воводить. 

34 

В серцу тут стопнЬ, не в руках, ни в ногу, 
Поступков внутрннх стопнЬ люби Богу, 

А не котриє тилко позверховни, 
В внутрннх поступал наш пастир верховний. 

35 

Єсли где Бог персть перстми три тримаєт 
Сего персть серца, що три времба маєт. 

Бо герб трех врембов не иначей взятий, 
Кровю трех перстов змаліовал вождь тятий, 

Зачим тут врембьі персти презначають, 
Як персти перстнЬ по персти теж мають, 

А перстнЬ хиба небесниє кола, 
Перстнями тне дЬла перст зрим згола. 
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36 

Где-сь правьім серцем веселіє жали, 
В правом тут серцу коса нам жнет жали. 

Право тут серце, бо три линЬи маєт 
Леч, ах в том криво, же не ввеселяєт. 

37 

Стопив при тронах, при свищах бьівают, 
Люб при образах, в серцу чем ставают? 

Трон ставил Богу в серцу Силвестр Косов, 
Огнь любве, образ стаду всЬх поносов. 

38 

ТРИ в личби простих, три нарубьі значат, 
Три ся тут врембьі кгдьі на серцу бачат, 

ТРИ тих ЗЛИЧИТИ певне Силвестр зможе 
Простоит Тройцьі ТРИ ПЕРСОНЬІ Боже. 

39 

Смертний катафалк Силвестр помнЬл, знаєм, 
Прето му в серцу стопнЬ оглядаєм, 

Стопив з свого ж тут древа врембового 
До катафалку взяти гробового, 

Где ся в день аггелск Силвестр полагаєт, 
Не так, як некгднсь з Ісаком биваєт. 

Бо кгдн сам? Древо, як катафалк носить, 
Для аггелн меч смертельний не косить. 

40 

Писмо, би просто, лінЬами годят, 
Тут за лінЬи три врембн уходят 

При N гербовом, котроє в той добі. 
Як по лініях, не бочачи, в гробЬ. 

41 

Архієрейскій (если кто нотуєт) 
Амофор врембов гербом ся гафтуєт, 

А то по концах; тут през смерть сконченний, 
Амофор серцу в врембах назначенннй. 

42 

Восхожденія в серцу полагаем, 
В дол% плачевні кгдн серцем втопаєм. 

Плачем гробовий весь дол исполиивши, 
А за чолн труну до него спустивши, 

Восхожденія за вали в слез фили, 
Тне ж за стопіть при ropfc могили. 
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43 

Яко ся колвек назвать могуть врембьі, 
Чему то колвек подобнне герби? 

Юж стопи*, пути, иж гряди, иж сгЬньї, 
ЛакгЬ, лин*и, три персти, три с*ни, 

Юж жезльї, р*ки, юж таблицьі, ліосьі, 
Всходи, Л'ЬСТВИДМ, все то болю стоси. 

JBce кгдьі на серцу скамЬлом лза пише 
Все сл*д зостальїй, кгдьі Силвестр взят свише. 

Зостали стопи*, N*t Сильвестра трону, 
N*t св*щ*, дверей, N*t гори Сіону. 

Зостали пути, N*t пришелца в св*та, 
Зостали гряди, N*t в них в квітню кв*та. 

Зостали ст*нн, леч N*t фундаменти, 
Зостали лактей як би инструмента, 

Леч N*t возрасту, N*t креста марила, 
Лживой в мирилєх тма смерти покрила. 

Зостали лін*й, павзи, Ne чуть гласу, 
Зостали персти, N*t их (ах, без часу!) 

Благословлення. Nh агнцев всказують, 
Зостали с*ни, прибнток касують 

Мойсея з жезлом, Иліи в одежди 
Пастнрской, добре нам зде, N*t надеждн. 

Зостало жезлов три, леч N*t Єссея, 
N*t Аарона, N*t знову Мойсея, 

Зостало р*к три очес и серд жали, 
Крест з пасторалом води слез зламали. 

Зостало таблиць, без Nam гербового, 
По нем воланя О знак гробового. 

Зостали ліосн чорннє, Ne маєм 
Щастя нашего — Силвестра втрачаєм. 

Зостали, яко Яковлей восходн 
Л'Ьствицн, але Nfc суть в ней нисходи 

Аггела, во день аггелск восходяща, 
NfcMain Силвестра до нас нисходяща. 

Три врембн згола в трех черт гербовоє 
Пишуть Nam, значать NeMain гробовоє. 

Треньї з именьї 
при гроби з герби 

Т р е н 1 

СИЛЬВЕСТЕР — лесннй чи селний — тлумачу? 
При исходищах вод слезних и плачу, 

Иж Ісус— пастир селньш, Сильвестр — лесннй, 
Овдам би пажить всюди бил полезннй. 

Лесним, як древом подпори названий, 
Кгди сам, як лоза, Ісус обрізаний. 

В^Вдомости бил древом, мудрий в Руси 
Силвестр, при древВ живота Ісуси. 

Єви смерть постать на себе прибрала, 
Плод з вВдомости древа — митру — зрвала. 

Секира в слезах при том древВ, анВ 
За Єлисея в рВцВ ІорданВ. 

Тектона сину, юж того до неба 
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До обителей многих древа треба. 
Єй, Музо, мусиш предложить жаль слезньїй 

На небо, твой то Орфей и Лавр лесньїй! 
Радить леч трудно, сам Силвестр не з нами 

Стоить при неб"Ь, вщеплен з финиками. 

Т р е н 2 

КОСОВ смертельним знался урожоньїм, 
Звался в початку, як иж докончоньїм. 

О косЬ Косов имя зачинаєт, 
Котрою смерть всЬх зачатих кончаєт. 

Смерть где посліідній враг мЬл первшим Косов 
Знесл имЬніє осЬл єй покосов. 

Оживе мертва смерть з гробу в той добь, 
Кгдьі даровано живот сущим в гробь, 

Видить же Косов з єй косной лінЬи, 
Пріймуєт в свой гроб, як в герб фамилЬи. 

Т р е н З 
АРХІЄПИСКОП крест щекгулне маєт, 

Над єпископи котрий вьівьішшаєт, 
Руки [...] 1 пасет жезл овца єдиний 

Архієпископ двома, отца з сини. 
Хвалится он то, точію о крести, 
Же может жезлов тих двох бремя знести. 

Ієрарх той лінЬи над двЬ не виводить 
Христовой смерти, котрий з двох ся родить. 

Єще, ах, Косов лінЬю злучаєт 
Остатнєй косищах, крест отягчаєт! 

При кресгЬ Ісус бил жезл третій жизни, 
В креста Силвестра жезл смертелной близньї. 

Им'Ьл два лакти возрасту приданн 
Крестом з двох лінЬй, як честннх в честь званий. 

Смерть остатняя лінЬя втроила, 
А на три локти, ах, гроб откроила! 

Кто з єдньїм локтем єще до трех дале, 
Леч з двома лакти юж при гроб^Ь цале. 

О трех кто ногах близкій конной смерти, 
Кгдьі в старость з жезлом, з двома як не мерти? 

Пораженноє нам тими жезлами 
Скамен'Ьлоє серце, ах ллєть лзами. 

Т р е н 4 

МИТРОПОЛИТ же от митри походить, * 
Смерть так виводить, от митри отводить, 

Иж з глави нашей не корона пала, 
Леч самой главЬ смерть падеж скопала. 

Точимо слезьі, опливаєм в горЬ, 
При глав'Ь перел митри н^т в том мори. 

Раз перлам неба же приподобано, 
З тим ся подобним глав'Ь тЬшить дано. 

О снать ся й неба тЬшать, леч нам горе! 
А неб як перел тЬшить болш слез море. 

Перл'Ь честн”Ьйшой и славігЬшой дана, 
Славою й честью глава би вінчана. 

1 Дефект стародруку. 
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Он от камене частна бьі во славі, 
Як в смерти честной вінець вложен главі. 

Лучше зась к горі и честь воздать чаєт. 
Земну же земли митру возвращаєт. 

Избранньїх старцев вінца у ног вімьі, 
На подножію кладет для NAIII з ними. 

Тяжару глава, пастьір ся збавляєт 
Члонков, ах, тяжар в поті слез втопляет. 

Т р е н 5 

КІЄВСКІИ пастир в троні и престолі, 
Престол в престал, трон в трен змінил и болі. 

Ієрусалиме вторнй, дость гор маєш, 
Не гору, горе могили пріймаєш. 

Єй, правовірний Кієве, дофнися 
До віри, а рци горі сей: двигнися. 

Віра по смерти мертва ся являєт 
Пастира, а не гору представляєт. 

С піску храмини смертной фундованя 
Не зносять ні слез ріки, ні вздиханя. 

Котрий день Кієв міл своим гербовим 
Смерть, той безплотних день, чинить гробовим. 

Ієрусалиме вторий, сам собою 
Бог тут в убогих лзьі ллєть над тобою, 

Иж при безплотнам гербі МІХАИЛА 
Пастир безплотен дух взял и гроб тіла. 

Т р е н 6 

ГАЛИЦКІИ краю, серце краять галит 
Коса голящей з отцем в діл, в дол валит, 

Ачесь отлеглий, леч серцем и болем 
Тот долегаєт отлеглому полем. 

Лев росскій серцем не спить в том гербовий, 
Иж наш успе лев в серцу землі, в рови. 

Иж не галицким, але галилейским 
Стал при воскресшим Силвестр іюдейским 

Царі, бо ані в галилейской Кане 
З веселля серца, як з вина вспак кане 

Канал вод слезннх, котрий водоноси 
Очей россійских сполнил тими росьі, 

Ісусу сушу юж то при розводі 
З женихом Церкви год веселя годі, 

И так плач ЛЕЙ лзи над галицким свишше 
•И галиЛЕЙским (же и Христа зрить) пише. 

Т р е н 7 

И ВСЕЯ РОССИ очи, ах, росою 
Би тут росили, як з здрового здрою. 

Вимить прах смерти не Россієй сила, 
Прах еси рекши, що Россія сміла, 

Силвестра жеби могла где узріти, 
Люб всей Россієй болшим знаєм бити. 

Єй смерти! Око где світло то й тіло. 
Силвестру око що запрошить міло? 

Яко ж ся важиш тіло запрошити 
Всея Россіи, же всей трудно зріти? 

РОССІИ, ах, диесь! не що, ніщо смерти 
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Око так з тЬлом прошит, же не стерти. 
Очи в оцеан злій не во всЬ росьі 

Вся, Россіо, болш не зочиш над косьі 
Смертньїє, вм"Ьсто Косова самого 

Над труньї вм-Ьсто Силвестра лісного. 
Сучец свЬт ока где запорошаєт, 

Тут сук, признаєш, св"Ьт твой затемняєт, 
Ізраиль новьій иж котрого значить 

Оком не спящим, болей не обачить 
[...] 1 ло на нашом и вервено оку 

Кгдьі коса от зела, от древ труна в зроку. 

Т р е н 8 

ЕКЗАРХА маєт капелюш, щит даньїй, 
От капель поту люб джщу так названьїй. 

Ксенодохіом капелюш твой Косов, 
Кровом от всЬх бьіл капель слезньїх стосов. 

Аркою бьіл им во потопі слезньїм 
Бьіл им екзарха Ex area полезньїм. 

Россія вся днесь, ах, капли слез росить, 
Ах, той негодьі капелюш не зносить! 

Хоть капля инде камень вьідрожаєт, 
Хотя й з гостиньї инде вьіпужаєт, 

Ах тут екзархи слез каплями з арки 
Не отбить трунной, не визвать от Парки. 

Т р е н 9 

СВЯТ'ЬИШАГО бьіл Силвестр сьін послушник, 
З святих святЬйшим сином Богом слушний 

В небь ему трон, тому єдиному 
Святиня всяка подобаєт дому. 

Яко всяк живий тут не оправдитея, 
Отца, що в неб^, имя аж святится. 

Там Тройцу, «Свят, свят, свят» рекши, вси славять, 
«Святий, свягЬйшій, найсвягЬйшій» правять. 

"Ьздяй на тронєх найсовершен'Ьйшій 
Трон найсвягЬйшій маєт, не свягЬйшій. 

И так там тьілко святость совершенна 
В трех стопнях в ереднєм тут цногЬ явленна. 

Шествіє прето взял Силвестр до неба, 
Кгдн святителству совершенства треба. 

О том леч знаєм, же в святих святая 
В рок бнл святитель, зась ся возвращая. 

Где ж и коли тя, святителю, маєт 
Трон твой свягЬйшій чекать, нехай знаєт? 

Обн то дивний во святих дать рачил, 
Би тя премнтий лзами взрок обачил. 

Т р е н 10 

АПОСТОЛСКОГО блюститель престола, 
Сам соблюденннй в дол-Ь не от дола. 

Престол засЬдал равноапостолннй, 
Чи так же з ними, ах, ровннй и сполний! 

Область в исход“Ь там прах з ног зтрясати, 

1 Дефект стародруку. 
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Тут глава мусить прах плоть зоставляти. 
Сами зась в церкви, котрьіє ногами 

В праху суть смерти, котрий миють лзами. 
Там зоставляють крест, ллючи водою, 

Тут при зосталом кресті ллють слезою. 
Оним седіннє на престолєх дано, 

Тут ложко смерти з престола услано. 
Ловца всЬх смертних апостоли бьшіа, 

А тут смертньїя сіти предвариша. 
Світ мира бивши світом просвіщали, 

Ми на нашего світа тінь напали, 
Котрой непевна землі соллю званьї, 

Тут землі очес соль значить плач сланий. 
Обитель в граді едином там міти 

Казано з града в град не преходити. 
Грядеть тут з града не перебивает, 

Пребивающа ність зде града знает. 
Они в исході жезл міли з собою 

Тут зостал жезл слез бьі карал водою. 

Т р е н 11 

КОНСТАНТИНОПОЛСКОГО міл екзарху, 
Всея Россіи сталого єрарху. 

О том преходить з Констанціи к зміні, 
Кгди що міл, НИмаш, НИ, НИ, чтет отнині. 

Ни читать кгрецкой належить особі 
В Силвестра гербі оби NH во гробі! 

Силвестра душа NH герб в небі маєт, 
NH тут плоть НИНІЬ вічности складает. 

Такое нині оби нам читати, 
«Нині воскресну», бьі можна слишати! 

Але в вічности нині так ся стане. 
Тут в розлученню ні, ах, ні, вздьіханнє. 

Нипі аж в тот час зостане в злученню, 
Кгди плоть и душа будут в зедноченню. 

Тепер душею к духом Силвестр спішить, 
Плотію к землі з подобньїм их тішить. 

Иж само слово «плоть» сущеє в небі 
Плоть з словом гербу души не в потребі 

Незарейскаго N Силвестра значить 
На кресті в небі там спішити рачить. 

Окрест екзарха Константинополя 
Тут не трвал взял крест небесного поля. 

По Константині царі записаний, 
Котрому на знак звьітязства бьіл даний. 

[...] 1 сміле, юж и Христі в тіле 
При нем на небі, бьі ся хвалил ціле. 

Люб метрополій крест міл, отрішаєт 
Там ся ввязати, тут рушить власть маєт 

Смерть, послідняго врага, смертю знести, 
Яко-м могл знаку на небі о крести. 

Константинополь Цариград названо, 
Екзархом в небі Силвестра обрано. 

О котром певне, же царий град, знаєм, 
Град вел [...] кгдьі читаєм. 

> Дефект стародруку. 
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Град царя царем [...] 1 славьі царя то, 
Пред воз [...] нам там врата взято. 

О настьіру вшак [...] ', же єсть двери, 
В тьіх над над'Ью, ах, смерть, люб так з церьі. 

Т р е н 12 

ТРОНУ екзарха тепер в трунной арц£, 
ТРОН, ТРЕН и ТРУНА єдно слішой ПарцЬ. 

Россію не трон, трен трун^Ь належний, 
Роси той арцЬ потоп, поток слезньїй, 

Овьі от трону отплнла з водою! 
Би трон як слонце зась бьіл пред тобою. 

На ТРОНІ» конець Силвестра имени, 
А конець ТРОНУ на ТРУН-& и ТРОНИ! 

УМЕР СИЛВЕСТЕР, конець той ТРЕН ТРОНУ. 
ТРОН взаєм ТРЕНУ конець по ПАТРОНУ. 

» Дефект стародруку. 
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* * * 

Висипався хміль із міха 
І наробив ляхам лиха, 
Показав їм розуму, 
Вивернув дідчу думу. 
До жовтої водиці 
Наклав їм дуже хмельниці. 
Не могли на ногах стояти — 
Воліли утікати. 
Г етьманчику-небоже! 
Не туди на Запороже! 
Не найдеш гаразд шляху 
У Сидоровім байраку. 
Чи не ти, Степанку-сараче, 
Од козаків гарачи, 
Не ти-сь брав їм хутори? 
Єст інші тепер пори! 
Одже по бірки прокляті. 
Під Очаковим взяті, 
І по пастуші тебунці 
Приїхали к вам ординці. 
Не утікай же, ляху, 
З самого перестраху, 
Заждай юнаків в табори, 
Готуй деньги за хутори. 
Юж не будеш їх хати 
Поганцям оддавати. 
Не будеш пересудів брати, 
Ані їх воювати. 
Миліш вам жиди-збойці, 
Ніж запорожці-молодці. 
Хоть же маєте кримчухи, 
Дайте їм тепер кожухи. 
Отже Хмельницький може,— 
Поможи йому, Боже! — 
Тих куркоїдів бити, 
Як жидів, неживити. 
Юж утікають з валів, 
Бояться самопалів, 
Волять татарської юки, 
Ніж козацької руки. 

Піснь о пану Мпколаю Потоцькім, 
гетьмані короннім, а о Хмельницькім 

р[оку] П [енського] 1648 

Глянь, обернися, стань а задивися, которий маєш много, 
Же ровний будеш тому, в которого не маєш, нічого, 
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Бо той справуєт, що всім керуєт, сам Бог милостивий, 
Всі наші справи на своєй шалі важить справедливо! 
Глянь, обернися, стань, задивися, которий високо 
Умом літаєш, мудрості знаєш широко, глубоко! 
Не попсуй мозку, мудруй потрошку, в собі обачайся, 
І тих рада не лиха, що ходять стиха, і тих поражайся! 
Глянь, обернися, стань, задивися, которий воюєш 
Луком, стрілами, порохом, кулями і мечем ширмуєш! 
Бо теж рицері і кавалери перед тим бивали, 
Тим воєвали, от того ж меча самі повмирали. 
Глянь, обернися, стань, задивися і скинь з серця бути, 
Наверни ока, которий з Потока ідеш ку Славуті! 
Невиннії душі береш за уші, вольность одеймуєш, 
Короля не знаєш, ради не дбаєш, сам собі сеймуєш. 
Гей, поражайся, не запаляйся, бо ти рейментаруєш, 
Сам булавою всею Польською, як сам хочеш, керуєш. 
Мій Бога в серцю, а не май влегце шляхецької крові, 
Бо світ чернієт, правда нищієт а все ку твоєй волі. 
Гей, каштеляне, коронний гетьмане, потреба нам згола 
Єще пам’ятати і поглядати на жаднії кола. 
Жони і діти где ся мають подіти наші напотом, 
Кгди нас молодці, тії запорожці, набавять клопотом. 
Глянь, обернися, стань, задивися, що ся дієт з нами. 
Поручниками і ротмістрами, польськими синами! 
Глянь, обернися, стань, задивися! Видиш — людей много. 
Чи ти звоюєш, чи їм зголдуєш, бо то в руках Божих? 
Чини трактати а кажи брати гроші за заслуги. 
Бо то єст здавна заслуга славна запорозького люду. 

Одповідзь пана Потоцького 
на жолнірські слова так, 
яко се нижей ту описує 

Он глянул, як звір, внет крикнул, як лев, на жолнірськії 
слова. 

Острая, як міч, а груба, як піч, била ему тая мова. 
Зараз синачка, своєго єдиначка, шлет на Жолтую Воду, 
Там на большую і на горшую собі і всім шкоду. 
Бо скоро стали ляхи подлє Плавлі, зараз поскочили 
Хмельнитчики, ординчики, обуз заточили. 
А скоро привернули, зараз огорнули, розкопали моцнії вали. 
Одних постреляли, других порубали, третіх живцем в орду 

пооддавали. 
На том не досить, миру не просить Потоцький здумілий. 
На войну встає, штурми готує, бо міл встид немалий. 
Хочет битися, кривди мститися, под Корсунь вступає, 
А за собою, як за совою, молодцов запорозцов потягає. 
Там же на хвилю всю свою силу жолнірськую втрачає, 
Стрельб[у], штуки і ринштуки запорозцьом нажичає. 
Турецькії коні, дорогії убьори отдає по неволі, 
А сам іде і іних веде до татарської неволі. 

Пропорція теї пісні 

От так пиха наробила лиха коронному Потоцькому, 
От так бута і тобі скрута, польному Калиновському! 
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От так, жолніри, ідіте сміле всі на зимовисько 
В Білі Городи, в загороді мійте становисько! 
Нехай християне, ваші подоляни, розпложують кури, 
Що виловили і виносили ваші джури. 
А ви в татарах в тяжких кайданах до смерті сидіте, 
Як ми од вас, так ви од нас, нужі потерпіте. 

Подякования Богу за звицєнство 

Честь Богу, хвала, навіки слава Войську Дніпровому, 
Же з Божей ласки загнали ляшки ку порту Вісляному. 
А род проклятий жидовський стятий, чиста Україна, 
А віра святая вдале зостала, добрая новина. 
І ти, Чигирине, місто українне, не меншую славу 
Тепер в собі маєш, коли оглядаєш в руках булаву 
Зацного Богдана, мудрого гетьмана, доброго молодця, 
Хмельницького чигиринського, давнього запорозця. 
Бог єго вказал і войську подал, аби ім справовал, 
Ажеби покорних од рук оних гордих моцно обваровал. 
Вчини ж, Боже, всім нам гоже, аби булавою 
Войсько тоє славно всему світу явно [було] за єго головою. 

* * * 

Которнє пришли, Хмелницкого абьі поймали, 
Леч сами в неволю впали. 

Поихали бучно до Криму рьідванн, 
З совітниками оба полскиє гетманн, 

А возьі скарбнмє козаком ветали, 
Аби худобу свою полатали. 

Хотіли ляхи с козаков славу мати 
Аж Бог тому долг, кто вмієт ся смирати, 

Той вознєс[є] нині смиренних руснаков 
А гордих со престол низложи поляков, 

Богатих тщнх отпусти до Криму 
Хотівших русси наклонити до Рьіму. 

Что бнсть в року том же 1648, апр. в 24 [день]. 

* * * 

Домінік скомкой лежить, 
Козак до нього біжить. 

«Лежати тобі, князю, не войовати, 
Не будеш бити козаки, мої брати,— 
Ой, не будеш, панише, без серця, голови! 
Вернися додому з ляхи, коли ж здоровий. 
Познайте суди Бога святого, ляхове: 
Где слава ваша, достатки і гетьманове? 
Козак убогий тепер біжить войовати. 
Покиньте сваволю а мійте нас за брати! 
Тепер будет гаразд, пойдемо на погани, 
Побіємо все, що тилько єст бісурмани!» 

* * * 

Зри убо, коль єст храбра и непобіжденна 
• Козацка в бойні сила тверда, мужественна, 

Яже всю гордость польску до конца смирила 
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И всю их под нози смиренно склонила; 
Егда под Корсунем сих см-Ьрти предаваху, 

Гетманов и войско храбро прогоняху, 
ГдЬ воинство хлопами запомнили звати 

И принужденньї земли во користь отдати. 
Помнож, Боже, навики козацкую славу 

И покори под нози врагов наших главу! 
Да будет всегда плодна козацкая мати 

И дЬти єи в сил'Ь всегда процвітати! 

* * * 

Побіду над ляхами нося Украйні, 
Которьіх голод под Збаражем без числа нині 

Зличить хиба той, кому там здарилось бьіти, 
Где и найболшьш пан мусил головою наложити. 

Що ж слуги и войско грошовеє 
Тужитимуть всі ляхи веселлє Зборовеє. 

* * * 

Читателю, первій волиш прочитати 
Вірші всі, аніжелі суму вилічати 

Вибраного молодця, лічби не з міри 
Сорок тисяч, лєпш читать большей віршов, ніж чтири. 

Чтиридесять тисяч Богдан войська споряжаєт — 
Дость великий тяжар на собі двигаєт. 

Для тяжкості, знать, завше упадало 
Войсько, же само тяжар на собі двигало. 

Тепер Запорозькеє одважно ставаєт 
Войсько, бо своє Богдан рам’я подставляєт. 

У Бога іго благо і брем’я легкоє 
Богданов, знать, тяжар, бо брем’я тяжкоє 

Легко Войську, Богдана господ [аря] одного маєт, 
Тяжко Богдану, бо сам все Войсько двигаєт, 

Добрий подвиг, добрий господ [ар], гетьмана ся боїть 
Воїнство, для боязні у чулості стоїть. 

Не упадаєт господ [ар], стоїть Войско добре в справі, 
Гди чулость гетьманськая подпираєт яві. 

Гди под маєстат королевський низько упадаєт, 
Тяжчий, знать, над королевський тяжар Богдан маєт. 

І кроль под Богдановим бременем падати. 
Мусял, гди мусял тяжар Богданов двигати. 

Богдан Хмельницький Яна-короля признаваєт, 
Кроль Казимир Богдана за гетьмана маєт. 

Помазанець Божий кроль, а Богдан єст даний 
Од Бога, сего ради Богданом названий, 

На славу Владислава зезволил Бог взяти, 
Не іншого, хіба Бог Богдана міл дати. 

За одного Бог два рази нагорожаєт, 
Гди гетьмана Богдана [і] Яна-короля даєт. 

Щасливий Богдан — маєт ім’я в короля Яна, 
Іоана, в іменню своїм Богдана. 

В роськом роді кроль єст найяснійшим паном, 
Гди двоє денниці світять Богдан з Іоаном. 

З Бога Іоан Бога учил ся крещати, 
З Хмельницького Виговський в речах поступати. 
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Не див, бо Богдана Дух Святий умудряет, 
Іоаиа мудрості Богдан научает. 

Войсько Запорозькое Богдан ординуєт, 
Где Виговський Іоан вірно послугуєт. 

Послугует і Богдан, як, юж Войську жити — 
При вольностях в неволі не будет служити. 

Вдячность Богдану войсько повольную даєт, 
Гди ero fзі страшних робот Богдан визволяет; 

Визволил і всходнюю Матку, же Маткою 
Сином російським стала, а не мачухою. 

Унія — едность значить — леч як подвоїла 
Синов била, виродков множество сплодила. 

Одному Богу віру Богдан заховуєт, 
Іж унії, єдності другої не требуєт. 

Посполитоє добро російського рода 
Справил Богдан, же церквам стала ся свобода. 

Владицтва, гуменства, к тому монастири, 
Архімандрія также живущія в мирі, 

Святії обителі як би тен фундуєт 
Богдан, здавна вольності гди їм одискуєт. 

За Владислава права в Росії псовано [порвано?], 
За Богдана а Яна справа направяно. 

Запорозькому Войську вольность до мешкання, 
Границі певно дані не для замішання, 

Польськії і руськії войська зреєстровані, 
В покою Богдан-гетьман упривільований, 

Против неприятеля єст валечний в бою. 
Аби не била здрада, радить о покою, 

Розтропност во здоров’я гордого сам важить 
Своє і чужоє, леч хитроє зневажить. 

Пильность вся одним словом может ся назвати, 
Же єст гетьман, не треба больш описовати. 

При іменах єст годность, імена вписані 
В реєстр, на пот[ом]ную хвалу оддані, 

Славним продкам не треба б тут освідчити, 
Только ж потомком треба тоє ознаймити, 

Же в російськом народі єст Хмельницький Богдан *, 
Гетьман, писар Виговський Іоан. 

Дільность Хмельницьких тим не поблудила, 
Же ся в покою кролю одміннла 

Так по-рицерську Богдан услугуєт. 
Же за послуги крЬль ему даруєт 

І в руки булаву — значить звитязства. 
До рук і корогов — знак певний звитязства. 

През Богдана дал Войську кроль вольності, 
Так Богдан кролю дал ся з повольності, 

Дал ся в по[д1 данство, вольность визволяет, 
Богдан подданство повольноє маєт — 

В російськом роді польськая 1 булава, 
В народі польськом російськая слава. 

Гди кроль Казимир єст в Польщі пан, 
В Русі єст гетьман Хмельницький Богдан. 

Хмельницькі прийняли хрест, гди ся хрестили, 
Прийняли хрест за клейнот, гди ся заслужили; 

* У тексті «Brohdan». 
1 У тексті «pulskaia». 
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Заслужили хрест Хмельницьких продкове, 
Званий «Абданк», кторим ся щитять Голубове, 

Гди в Хмельницьких подобний клейнот і в Голубов, 
Подобная умр^ти за Отчизну любов. 

Возлюбленноє матки Отчизни синове 
Хмельницькі всі з продков также Голубове, 

Гди «Абданк» — знак щирості — з поволностю в гербі, 
Хрест — побіда над враги, хрест — похвала в небі. 

Божий то хрест Хмельницький в своїм гербі маєт, 
Лятво при Божім хресту і свой хрест двига[єт]. 

Хреста метрополиті заказано мати, 
Перед собою мусял Богда[н] свой хрест двигати. 

При Могилі Петрові хрести заслужонії, 
При Богдану в Русі єст воздвижонії. 

Два клейноти рожаних ся тут совокупляють, 
Же з них один другому почесть виражають. 

Мусять єднак Виговські стрілу завше мати, 
Низький уклон Хмельницьких кресту оддавати. 

Праці печаловання два герби споїли, 
Зобопольную щирость так нагородили: 

«Абданк» — подвиг добрий, хрест тяжар знаменуєт, 
Прудко летящую [стрілу] в помощ приймуєт. 

Хрест Хмельницьких придаєт Хмельницьким гонору, 
Которий стрілу собі маєт за подпбру. 

Віри бронь козак на дол хрест тут ограждаєт, 
Которим Бог, тим і Богдан врага поб'Ьждаєт. 

Хрест в гербі, хрест при шаблі — знак звитязтва маєт. 
Два рази больш над інних Богдан звитяжаєт. 

За наймоцнійшую тарч в гербу Хмельницьким даний 
Хрест Христов — певна зброя зупорних для брані. 

«Абданк» повольность значить при хресті умріти, 
Хмельницьких старожитность хрест может вскресити. 

Слушно в гербі Хмельницьких хрест ся воздружаєт — 
Во імені «Богдан» своїм імя Бога маєт. 

Доброго клейноту здоров’я хранила 
Стріла, в клейнот Виговських слушно ся зложила. 

Без лука в гербі стріла — знать, лук в руках маєт 
Виговський, завше, знать, із лука стріляєт. 

Межи планетами єст Стріла одна в небі — 
Одна Виговських стріла, як в небі, в гербі. 

Мислію, як стрілою, так в небо стріляєт, 
З лука любві до Бога Виговський зміряєт. 

В гербовім полю письму пером послугуєт 
Стріла, в поля дикії кгротом залітует. 

Войсько на похвалу польському Орлові, 
Орел в небі приданий єст Иоанові 

То і в началі по слово так ся подписуєт, 
А Іоан Виговський гротом шванк рисует, 

Гди неприятеля, в цель поставивши, мірить 
Знаком «Абданк», зразу стріливши, не хибить. 

Іоанне Виговський, чи од Бога дана 
Дільность тобі такая, чи пак од Богдана? 

Могло-бих то розуміти, же ся докончаєт, 
Где только що сама реч ся починаєт 

Щасливо пановання короля Казимира 
В руськом народі, як за Владимира — 

Той дванадцять синов міл, леч того не мало 
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Потомство, що Хмельницьких тепер доказало: 
З синов Владимирових Россія упала — 

. З Хмельницьких за Богдана на ноги повстала. 

Дума козац(ь]кая о войні з ляхами 
над рікою Стиру[ом] на те нуте: 

«Ой постил би-м я сім понеділкові 
ос(ь]мую неділен [ь]ку...». 

В року 1651 

Ой, ріко Стиру, що Хміль о віру, 
Як і я всьому миру, 

Где в Дніпр впадаєш, оповідаєш 
Радост[ь] з войни, чи миру. 

Хан наступаєт, сам помагаєт 
Козакам ляхов бити, 

Под Берестечком, малим містечко Гм], 
Міл оних кров пролити, 

На перевозі, чи пак в дорозі 
Короля погоомити. 

Войс[ь]ком, ге'і [ь] маном, корольом-паном 
Татарам заплатити. 

Хан згоду радит, а не порадит — 
Козаки войну любят: 

Ой, Казимиру, юж тобі миру 
З козаками не будет 

Досуль не знаєш, хоть посилаєш, 
Одкуль хан наступаєт; 

З ним згоднюсенГь]ко Хміль ранюсен[ь]ко 
Ік королю зближаєт. 

Била погода, а воєвода 
Рус[ь]кий знат[ь] войс[ь]ку даєт, 

Тот же о хані і о гет [ь] мані 
Королю ознаймляєт. 

Середа пришла, вся орда пришла, 
Хан і Хміль з козаками 

Зрана штурму [ю)т і наступаГу]ют. 
Тихо межи ляхами. 

Аж Конец [ь] пол [ь] с [ь] ки, хорунжи пол [ь] с [ь] ки, 
Найперши вибігаєт, 

З ним Любомирс[ь]ки, знат[ь] муж рицирс[ь]ки, 
Межи войс|ь]ко впадаєт. 

Ой, Любомипе, тобі fв] примірі 
Перед корольом іти, 

Не (А?) з козаками і татарами 
Не новина ся бити! 

Скочили хуткі: «А вже ж нас тутки!» 
Козаки утіка ют. 

За ними ляхи — були ж там страхи — 
До табору впадают. 

Орда не радит, хот[ь] хан провадит, 
Хот[ь] їх напоминаєт — 

Перед ляхами, ой, юнаками, 
Що живо, утіка [є] т. 

Да то нічого! Пало не много. 
Бульш войс [ь] ка єст Хмельови: 

Четверг поправит, як поле ставит 
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Хан і Хміль корольови. 
Четверг надходит, войс [ь) ко виходит, 

Хан і Хміль з козаками. 
Ой, у <не> Зборово, война то нова, 

Не як под Пилявцями: 
Не угікают, кров проливают 

І на татар не дбаюі, 
В крові татарські і бісурманс[ь]кі 

Остри міч свой купают. 
Тут Козановс |ь] ки, богатир пол [ь] с[ь]ки, 

Серця всім додаєт — 
Для оборони пол[ь]с [ь] кой корони 

Голову покладаєт. 
Б’єт[ь]ся, що живо, вел[ь]ми ж ми дивно 

Да на Осолінс [ь] кого, 
Що нас воюєт, не наслідуєт 

Канцліра, дяд [ь] ка свого: 
Тот бил спокойни, не шукал войни, 

На нас натирает, 
Яко лях давни і юнак славни 

Для Пол[ь1с [ь] ки умираєт. 
Бачил рицира хан подканцлира 

Сапігу, що зближаєт, 
А Вишньовец [ь] ки і Любомирс [ь] ки 

Єго не видаваєт. 

М о в и [т ь] Хміль: 

«Що, небоже хане, як, знаєш, стане? 
fHe] як по-пилявец [ь] кому? 

Не утікают, от наступают 
Ік бунчукові хане [ь] кому!» 

М о в и [т ь] хан: 

«Ой, не глядіте! Треба ся бити!» 
Хан мурз напоминаєт. 

А лях не дбаєт, мурз забиваєт, 
В крві міч свой купаєт. 

Пав страх на хана, шлет до гет [ь] мана, 
Яко нуч уступила: 

«Щоб твоя рада, істинна здрада, 
Нікому ся не снила! 

Я проч одхожу, да пак вихожу 
За здраду маю тобі, 

Що ми ся стало, кол[ь]ко пропало 
Мурз моїх тераз же собі!» 

В ноги падаєт, тисячі даєт 
Хмел [ь] ниц [ь] ки тут ханові, 

Щоб наступити да й ляхов бити 
Завтра велів войсґьїкові: 

«Я сенатори Пол [ь] с [ь] кой Корони 
І короля дам тобі, 

Всі бо нестатки і всі достатки 
Завтра їх оз [ь] меш собі». 

В п’ятницю рано ушиковано 
Войс(ь1ко до бою било, 

Ляхум вигода, а нам негода. 
Небо сонце закрило, 
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Бо ся прибрали, всі в шику стали, 
-Сонце їм засвітило 

Ляхи; козаку [а] м, славним юнаку [а] м, 
І глядут[ь1 страшно било. 

І довго стали, почат [ь] бояли, 
З ляхами ся не били, 

Аж бачат ляхи, що на нас страхи — 
І до нас скочили. 

Стали ся гуки. Хан всіми духи 
З Кракове [ь] ким ся стираєт; 

А Вишневец [ь] ки обоз витяжки 
І Хмеля одтирает. 

По десят [ь] шика пам’ятни віка 
Сам Король наступает, 

На крик, на гуки, на з діл на пуки 
Нічоген [ь] ко не дбает. 

Крик труб повстанет, гук за тим встанет. 
Дими денГь] ясни т[ь]мили, 

Стріл [ь] ці, янчари, а з діл пожари 
Непрестанно світили. 

Тут од гет [ь] мана ляхи з діл хана 
Заразом одлучили, 

За тим ся стало, гди мурз немало 
І татаров набили. 

Хан утікаєт і куПІш минаєт, 
Наметов одбігаєт; 

Ляхи гонили, татаров били. 
Хан ся не оглядаєт. 

Тут зас [ь] козаки, хотя й юнаки, 
Ой, різко утікали; 

Ляхи гонили і їх стинали, 
Аж табу [о] р розорвали,— 

І гди би ночі т[ь]ма на помочі 
Козакові не била, 

Не одна б мати, гди б хто дал знати, 
Козац[ь]кая завила. 

І так Бог знаєт, що бул[ь]ш бит[ь] мает. 
Татаре одступили, 

За тим бул [ь] ш ляхув, а у нас страхув, 
Бо нас тут обточили. 

Три крот кланяли і упадали, 
Короля сГь|мо просили, 

По-зборовому, люб по-старому, 
Щоб єс [ь] мо іще жили. 

Мовит [ь] не даєт, з очу зганяет: 
«Видайте ми гет[ь] мана, 

Панов слухайте, старшину знайте 
А ідіт бити хана!» 

«Панов слухаїм, старшину знаїм, 
Татаров будем бити, 

Але старшини, нашої дружини, ніт вісти, як одступити. 
Ніт вісти, як одступити. 

Голод не тучит, страх з діл нам кучит. 
Став треба перебивати, 

То пак у мосту ніт і хворосту. 
Ні з чого збудовати. 

В неділю вночі, Бог на помочі, 
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Будем ся перебивати, 
Вози постелем, кожухи стелем 

[В] воді того не знати. 
Ляхи познали, всі в шику стали 

І на нас пил [ь] новали, 
Всі в поле вишли, ми теж не пришли, 

Аж понеділка ждали, 
А в понеділок одбігли ділок 

І борошна усього, 
Перебиваїм да погибаїм, 
Щаслив, що вишов з того. 

Тиї пливают, до тих стріляют, 
Ставища заливают, 

А других в нетрі, в лісі, як вепрі [в] 
Диких, забивают. 

Глаголет Полща 
о бьівшей храбрости и плененіи своем 

и о покореній ко благочестивейшему царю 
и великому князю Алексію Михайловичу 

В жалости днесь з'Ьло обомираю, 
Слези точащи, чад моих рндаю. 

Аз — мати, лють опечаленная 
И всЬх радостей изовлеченная. 

Б^х-бо н'Вкогда тако украшенна. 
Яко над страньї славно вознесенна; 

Копіє моє на враз£х бнвало 
И сердца силннх в браних ужасало. 

Но ньініз мечи и щити державньї 
Во мні» кр'Ьпчайших чад всЬх надсміяннм; 

Вои велики худими бьівають. 
Од скифских язьік на земли падають, 

Сами-бо в себ'Ь меч свой угрязиша 
И мене, матер свою, уязвиша. 

Юнош прекрасних и дЬвиць удобренннх 
Полньї веЬ страньї ньін-Ь суть плененннх. 

Аз плачу, Полща, плачу неугЬшно, 
Рндаю в слезах из кровію см^сно. 

Чада во мн"Ь всЬ вкупіь пребнвали, 
Всюду страх лют, гдЬ ся обращали. 

В^нец мой златнй, в Полить положенннй, 
В тр£єх ми чад-Ьх словно упл'Ьтенннй: 

Ляхи, русь, литва — то суть чада моя; 
Два возгорд'Ьша, взяша мечи своя, 

Юнаго брата убить совіщаша, 
А мене, матер, з'Ьло обругаша. 

Юннй язнков соб"Ь умоляет 
І гординю ИХ, низлож, покоряєт.. 

Аз, мати, молих сим паки згодити, 
Но не хогЬша с собою смирити. 

Смиряте унни [они] не хотяху, 
Мя, матер свою, з'Ьло умерщвляху. 

Красоту мою лють увядиша 
І до срачицьі даже обнажиша, 

На брата щити с мечи наступають, 
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Низложить єго вскорі усиляють; 
Юний такожде на их ополчися, 

В мужестві своєм в них возвеличися, 
Положиша трупи, гор превисочае, 

И, низложив их, сам паки смиряе. 
Много на нь тия, много наступаху 

В руці єго вси кріпци па даху 
Градове, села в конепь раскопаша, 

Мужіє, жени скіфом вси предаша. 
Аз же, мати, зіло возридала, 

Златьш власн исторгала 
И молих сина моєго малаго 

Ужалитися отечества своего. 
Послуша мене мой не єдиною, 

Показа милость над родителкою. 
Но паки тне братія восташа 

И мене, матер свою, обругаша. 
Аз же повеліх тому уступити, 

Благовірному царю покорити. 
Но паки сам вскорі сіє сотвори 

И великому цареви покори. 
Сама же єго рада ожидати 

И власти єго хощу дати. 
Гряди, о царю, чад моих смиряя, 

Ни єдиному-бо єст мні ся покаряя. 
Да паки мою наготу покриєш, 

Когда мОих чад ярость всю сокриєш. 

О гордьі[х] и гнівливьі [х] ляха[х], 
како гордостію хотіша 

Росією обладати и православіе 
в єресь низложити 

Кто хощет, пріиди и узри, 
Очима своима возри, 

Что в мирі ся дієт, 
Что в нас самих спієт. 

Брани днесь умножишася 
И мечи изостришася, 

Брат брата убиваєт, 
Кров отца проливаєт. 

Ненависть междусобная, 
Изрещи неудобная. 

Точить крови токи. 
Падають отроки, 

Юноши млади и діви, 
Матери бивають вдови. 

Ох, ох, везді се слишим, 
Пріидіте, сія внушим: 

Нікогда страна славная 
И врагом всім ужасная 

Паде, паде мечем. 
Междусобннм січем. 
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Окрест вси врази ликують, 
Веселять і торжествують, 

Зря сію обнаженну 
И в конець спустошенну. 

Сильній вси и княжата 
Ведуть, яко отрочата, 

По руках связанньї 
Во скифскія странм. 

Подолье стонет, ридаєт, 
Волинь плачет, воздьіхаєт 

Чад своих заколенньїх 
И вездЬ избієнньїх. 

Тнсящи и тмьі падоша, 
Врагьі во плВн отв^Ьдоша, 

Земля стала пуста, 
Пред тьім сущи густа. 

Градьі-бо вси суть сожжени, 
Живущеи внутрь сотрени. 

Горе, горе оставшим, 
Блюдуть их к б^Ьдам вящшим! 

О гордость, то твоє д"Ьло, 
Иже отечество не ц'Ьло: 

Ся тя Бог смиряєт, 
Гордих низлагаєт. 

Господьством-бо вознесосте, 
К смиренним лук [напрягосте], 

р-Ьсте-бо: «Их погубим 
И радостно вострубим!» 

На Бога брань поднесосте, 
В хулах уста отверзосте. 

Єресь умножисте, 
Вірних оскорбисте. 

На Bfcpy ополчистеся, 
Клятвами утвердистеся: 

«Погубим православних, 
Всегда нам сопротнвних!» 

Но Бог совЬт ваш превратн 
И гордих ншгЬ у кроти. 

Ров-бо ископасте — 
Сами в онь впадосте. 

Но вЬрних Бог сохраняєт, 
В єдино их сочетаєт. 

Не к тому нх им"Ьйте, 
Єдини погибайте. 

О ляхи гордЬливия, 
Ярия и гнйвливия, 
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Русь вас не боится — 
Вірою щитится. 

Єсть-бо в них царь православний. 
Благій, кроткій и смиренний — 

Той ваши глави сотрет 
И вЬру вашу потрет. 

Помози, Господи, царю. 
Великому государю 

Врагов низложити, 
Силних покорити, 

Єго же сам избрал еси, 
Того рог славно вознеси, 

Да вси тя восхваляем 
И в пйснєх величаєм. 

ІГЬснь Кієвская 

Побйдителная всйм Кієвскія страни 
Воспойте матий божой, пришедшой от брани. 
От Вьішьгорода Днйпра Кієвоподолй, 
Єгда варварськім полком преславно одолй. 
Преизбранная всйм родом воєвода 
Потопи силу в Днйпри агарянська рода. 
И яко иногда в мори Фараона сильна, 
Под Константаном полем Скипрська звйря дивна. 
В тисящном року шестьсот шестьдесятом вт>тором, 
Хотячи плисти през Днйпр за своим табором, 
Взяли икону на плот в Вьішьгородськом храмй, 
В Днйпровой агаряне да не потонуть ямй. 
Стопоша на икону вси врази во водй, 
Дивна побйда ест сильной воєводй. 
Столпом огненним страшним над Днйпром явленним. 
Шумом бурним, облаком дождевним. 
Богородична же икона намйстна, 
Дйва пречудна, славна мати безневйстна, 
Носящи на руках єднородна сина, 
Взяла на свой образ врага татарина. 
И не утопе дйва страну Днйпра вину, 
Леч Днйпром в дожд понесет [в] кієвську долину. 
Єгда же ста под Києв Марія невйста, 
Плйненна кієвляном вьзавше невйдйста, 
Же и образом бьіти мати Бога жива 
Хотйла плисти Днйпром, и преславна дивна, 
Рождшія творца свйту, вйку стремленію 
Противно идет Бога по повеленію. 
Манастир Братьцькій просто в Днйпр измйряєт, 
Же недвижну противу веш в тя увйряєт. 
Позвавши люде чудо, иноци, пришедши. 
Сосуд вьзяли, божествень бисер произведшій. 
О як щасливьіє суть води Днйпровиє, 
Ибо сосуди єст неба перловьіє. 
От води взяли ковчег Мойсея новаго; 
Желал Кієв усердно здавна таковаго, 
Отсйченьній от гори камень Виші>города 

110 



ІСТОРИЧНІ ВІРШІ 

Взяли такова в ДнЬпри поразивьш рода. 
Над водьі виходить дщи фараона; 
К твоєму брегу спушить горняго Сіона, 
В ней же Бог явлень єст благоволил жити: 
Гора сія хощет твой Іордан здобити 
С таким триумфом [в] МЬСТО ПО ВОЙНЬ приходить, 
На знак видЬти от татар єдинаго приводить. 
Уподоби ся купцу Владимеру крестящу, 
Бисер показал и дЬву несящу, 
Бо оружієм незносним князія два брата 
В Кієв двор свой отчають, отмЬтають врата. 
Одній ся, дній Могило, витай Бога и Матку, 
Приходить фундаторка к тебЬ в недостатку. 
Открій, Могило, смерти могилу и яму, 
Изволи се зде бьіти премудрости храму. 
Уявлен образ и обвЬшен вербом 
В року тисящном шесть сот пятдесятком первом. 
Юж малярськая єго рука малювала, 
Не замалюванна в нем язва зостала. 
Благодарственния вси Кієвскіе страни, 
Воспойте матцЬ братцькой, пришедшей от брани. 

* * * 

Радосни лузи при густой купинь, 
ГдЬ Днепр распростертьш пльївет вь ширинЬ. 
Зрю: нЬчто ходить, и козу внимаю, 
Зближу: госпожу оружную знаю. 
Аз же помисли: да то єст [Бельона], 
Вь крови оружіє, сама скровавл[ьо] на, 
Знать, яко в малЬ часЬ з Марсом [знала]. 
Щит и меч острьій вь брань держала, 
И аз стекохся зЬльнЬ разсмотряя, 
Вь густой купинь ближе приступая. 
И вижу лучши: нЬкая царице 
Вь слез кровосмЬсних глава, глася сице: 
«Красними слезьі чад моих ридаю, 
Яко [Гекуба], Рахиль, вздихаю, 
Яко лагата придицкой шедше [?] 
О адо и йде [?] плач твой проповЬдшЬ 
И яко мати [своєй Прозерпини] 
Плакася вземше в темния глубини. 
И моя вЬжда так не усьіхаєт 
Преиди летейских [?] слези проливаєт. 
Згуби моєя обредить не могу, 
Жаль о господствіи радостей дорогу; 
Аз синов моих отечество воспитах, 
Прославихся в них и мати им прозвах. 

О велицЬй Росіи 
и о сопротивіи с ляхи 

и о градЬ КієвЬ 

Слишите, люди, и внушите, 
Господа-Бога благодарите 

И пойте пЬснями, 
славословяще єго. 
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Єлико творить чюдес преславних 
В царствіях, землях многодержавних 

Силою крЬпости 
своєю премногою. 

Силніи в мирь вси им храбрують, 
Царіє, князи мирно мирують, 

Єго же бо и моря, 
земля же и небо. 

Россія древле сущій преславна, 
В храбрнх воинЬх сльїнє издавна 

Славою многою, 
тезоименитою. 

От Рюрика, князя великаго 
И Игоря всенарочитаго 

До нинЬ 
в Украйні Россійськой непремЬнне. 

Плод прорастаєт боголюбивьій, 
Во вЬрЬ єго непозиблемий, 

Изящньїй, премощпьій 
и всеблагомощний. 

Владимер вьри єсть насадитель, 
Врагом окрестньїм преборитель, 

Богови угодил, 
сугубих враг побЬдил. 

По нем Ярославль в КиєвЬ-градЬ 
По отцЬ своєм на століть сЬде, 

Софію сотвори 
и во славЬ розширили. 

По сем в Россіи грЬх умножился, 
ГнЬв от Господа на нь излився: 

От скифов плененна 
и зЬло опустЬнна. 

ОттолЬ ляхи на ня восташа, 
Государство своє роспространиша, 

Кієв-град премогли 
и над ними возмогли, 

И Русь надвоє злЬ раздЬлиша, 
Многоє время в ней воцариша, 

И, яко своими, 
овластвовали всЬми. 

Великая Русь от низу вземше, 
Милость Господню паки пріємше 

И крЬпко распростре 
даже до моря простре. 

Цари вЬрніи в ней восіяша. 
Ляхом и Литвь сопротивляша. 

Но мало успЬху, 
несогласни бо бяху. 

Но Бог гординю мудрЬ укроти, 
Меч междусобннй на Литву пусти, 

Малими смиряєт 
и ляхи покоряєт. 

Россь-бо Малая обиждаєма, 
От ляха в лютих утЬсняєма, 

Ко Богу возопи, 
в крови меч свой утопи. 

На ляхов гордих их Бог возстави, 
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В кріпости своєй зіло прослави: 
Силніи и князя 

в сіни смертней угрязли. 
Россія паки совокупляєт 
И всім ужасна врагом бьіваєт: 

Царь-бо в ней царствуєт, 
иже в вірі красуєт. 

Но Кієв-град многождьі плененннй, 
От врагов окрестньїх опустошенньїй, 

Радостно ликуєт 
и, поя, торжествует. 

Помози, Боже, нашему царю, 
Благовірному днесь государю, 

Противних смирити 
и славно воцарити. 

* * * 

О Боже мой милостивій! 
возри на плачь мой ревнивій. 

Где бідница єсть такая, 
як я, Россія Малая? 

Всі маткою називають, 
а не всі за матку мають: 

Другій хощет загубити, 
в ложці води утопити. 

Бо чи треба горшой муки, 
як подати ляхом руки? 

Давно вони острать зуби, 
давно моєй ищут згуби. 

А ви, дітки, як чужій, 
садите их мні на шіи. 

От як скоро все забули, 
что виділи и что чули, 

Як под тими ворогами 
стогнала я тяжко з вами! 

Стогнала я, ни отради 
не міючи, ни поради, 

Коли жиди проклятіє 
держали церкви святив, 

А от святой креста бані 
витягали у нас дані. 

І тоє все вже би стало, 
щоб имя наше пропало, 

Єсли б Богдан, муж избранний, 
не бил от Бога нам даній. 

Той стер сімя проклятоє, 
зскинул з мене ярмо злое, 

И за мудрим сам совітом 
поставил под крипким щитом, 

Под рукою царей славних, 
самодержцов православних. 

А ви, дітки, ах, утіха, 
прошлого зхотіли лиха. 

Єще я крил не простерла, 
еще и слез не оттерла. 
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А вам, дЬтки, жалко стало, 
що я оддихнула мало. 

Ох, мнЬ бЬда! ДЬтей маю, 
не знать што з жалю гадаю. 

Ой не сини, ой не дЬти 
хощут мене загубити, 

Ляхолюбци, лихолюбци, 
тин мои, тни згубци! 

Як саранча, налетЬли, 
доми, церкви посквернили. 

Куда пойдем — ляхов хвалят, 
вЬрних тилько що не палят. 

Простим уши набивають, 
лихим ядом заражают. 

Без хвал лядских анЬ слова: 
йдать чи пють — о их мова. 

Знайте ж, дЬтки родиміє, 
як ви им же любиміє. 

Идать и пють и гойнують, 
еднак нЬ вчом не смакують. 

Що лядскоє, то им смачно, 
хочь лядащо, то им вдячно. 

Хощуть бути унЬяти, 
папу в ногу цЬловати. 

К ляхом весь дух, вся охота; 
то им мудрость, то и цнота. 

Тии теперь хощут цЬло 
привести замисл свой в дЬло. 

Тій мене загубити 
мислять,— не ви, мои дЬти. 

Да и на вас нарікаю 
и на самих вас жаль маю, 

Що з такими дружба ваша, 
а невдячна любовь наша. 

Що видите у их мосцЬ, 
опрочь дурной хвальшивосцЬ? 

Що мн'Ь за син, що з врагами 
серце єго, а не з нами? 

Не той то син мнЬ здажився, 
що в моєм дому родився; 

Нехай прийде и за свЬта 
да мнЬ жичить многа лЬта; 

Той мнЬ будеть син родимій, 
не иначе, як любимій. 

Осе ж, дЬти, ви глядЬте, 
лихолюбцев не любите. 

Поти добра в нас не буде, 
поки у нас сій люде. 

Нехай йдуть на сухЬй лЬс, 
куда зоветь их гордій бЬс, 

Нехай йдуть славить папу 

Нехай же им безголовя, 
а нам живучи на здоровья. 
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Лямент людей побожних, 
що ся стало в Литовской земли, 

меновите, хто хощеш, 
прійди и очима своими обач, 

що ся в мирЬ дЬет, 
снать, з волі Божои; 

хто хочет, то ся з нас смЬєт 

Брани бовЬм днесь умножішася 
І мечи на шіи наши изостришася, 
Брат брата убивает, 

І самого отца кров проливает; 
Ненависть междособная, 

Изрещи неудобная; 
Точатся кровю потоки, 
Падают невинньїє отроки, 

Юноши, младенци, немовятка і дЬви, 
Отцеве і матки зостают удивЬ; 

Єдньїх в неволю побьірают, 
Другіе от меча и голодною смертю помирают. 

НЬкогда страна бьіла славна 
И всЬм непріятелем ужасна, 

А тепер вся паде мечем, 
Междусобнмм сЬчем; 

Бо всЬ окрест вразь ликують, 
Веселятся и погибели нашей триумфують,— 

Видячи всю обнаженну 
І вконець спустошенну: 
Бо всЬ сильньїи и княжата 

В руках непріятелских зостали, яко и отрочата. 
По руках і по ногах повязаньї, 

В скибскіє страньї запроважени. 
Подоллє плаче, рьідая, 

Волинь стогне, вздихая, 
Чад свонх заколанних 

И до вщадку в неволю забранних: 
Бо тисяча тисячей и тми их падоша 

От меча, і во плЬн отидоша, 
Же земля стала пуста, 

Перед тим наддер бувши густа; 
Гради бовЬм всЬ сожжени, 

А жнвущін в них звнутр сотренни. 
О горе, горе оставшнм, 

Блудом и бЬдам вящшимі 
О гордости, твоє то дЬло, 
Иже отчество не цЬло. 
О то тя Бог смираєт 

І в. гордини низлагаєт; 
А вЬрних Бог нехай сохраняєт 

И воєдино их сочетаєт; 
Гордих н до конца низложити, 

А втом, в згодь бувши, христіянству, 
ВсЬх непріятелей под ноги своя положити. 

Их же, Христе, сам избрал єси 
І род вЬрних СВОИХ взнесл єси, 

Да вси Тя восхваляють 
І в пЬснєх святих величають. 
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А вьі, пап'Ьжници горделивьіи, 
Яри-сте и гн'Ьвливии! 
Русь вас не боится, 

Токмо вЬрою щитится. 
А ви в гордостн ся вознесосте, 
На смиренних лук напрягосте, 

Горесть умножисте, BfcpHHX оскорбнсте. 
На в'Ьру ся их ополчисте, 

С клятвами и присягами ся своими утвердисте, 
Мовячи: «Погубим кабуз всегда нам 

спротивних». 
Но Бог мисль вашу превратн 

І бол'Ьзнь их на главу вашу обрати, 
Іже ров изкопасте, 

Сами в он впадосте: 
Бо дарований нам от Бога цар православний [...]. 

Той вашу гордость сотре; 
І, если ся не обачите, 

І до конца главьі вашн, яко змієви [...] *. 
Которому сам, Спаснтелю-Хрнсте, помози, 

Яко вірному царю — 
Нашему благочестивому Алексію, 

Великому государю. 

* * * 

Не день, не два Виговський гетьман 
До Полтави сучив. 
У самого сорок тисяч. 
Та єще й ляхів вів. 

Ой куди то просучий Виговський 
Ляхів вів? 
Ой вів, вів ляхів 
Супротив козаків. 

Ой вів, вів ляхів 
Супротив Пушкаря. 

Ой будете знати, як мене поважати, 
Як Вкраїну до себе єднати; 
Ще будете знати, 
Як по лісах уганяти. 

То Виговський гетьман 
До Полтави дорогу верстав, 
Поверставши дороженьку, 
По Голтві станом став, 
А ставши собі станом, 
Пушкаря обликав: 

«Мартине, Мартине, 
Сучий ти сине, 

* Тут, мабуть, бракує кількох рядків. 
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Іди ізо мною мед-горілку пити. 
Козаків лічити. 

Которії голіннії, 
Тії до мене перейдуть; 
Которії ледащії. 
Тії ізо мною биться зачнуть». 

От надійшов Пушкар Мартин, 
По сей бік став; 
З гармат та з рушниць по гетьмані 
Стріляти почав. 

«Ой Мартине, Мартине, сучий ти сине, 
Що ти задумав-загадав, 
Що Виговського гетьмана 
Рушати зачав? 

Що в тебе, сучий сине, 
Латвою латва; 
А в мене й ляхи, й козаки, 
І татарськая орда. 

Ану, пане Стефане, 
Як ти себе маєш? 
Ти коні маєш, гармати маєш. 
Чом Пушкаря не оступаєш?» 

«Я ж би его враз оступив, 
Та ему Білий Цар помогає; 
А в мене що й коней, і гармат, 
Що й вірной душі немає». 

«Ану, пане Трофиме, 
Як ти себе маєш? 
Ти ж військо хоробре і вірну душу маєш. 
Чом Пушкаря не оступаєш?» 

«Я ж би єго враз оступив, 
Та ему Білий Цар помогає; 
А в мене що війська, що й коней, 
Що й вірной душі немає». 

Ото Пушкар по березі, по Голтві 
На коню виступає, 
До гетьмана Виговського 
Такі слова промовляє: 

«Ой пане гетьмане. 
Що ж ти думаеш-гадаєш. 
Що мене своїм войськом 
Та не оступаєш?» 

То Виговський мед-вино п’є. 
Волосся скубе; 
Що він не доброє чує. 
Недолю собі жде. 
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Тоді-то.стали пушкарівці 
На ляхів наступати, 
Стали ляхів середом-передом 
Бнти-побивати. 

То Виговський гетьман на коня сідав. 
У Чигрин-Дуброву втікав, 
Самого Стефана Омельченка 
На Голтві зоставляв. 

То Виговський на коня сідав, 
У Січ Тешлицьку втікав, 
Самого одного Трофима Сороку 
На Голтві зоставляв. 

* * * 

Побудка зпрудка християньским воем. 
По битв*, Боже, даруй нас покоєм. 
Исполняючий во благих желаниє твоє, пастоже, 

пастьір чого желаєт, 
Да пастир з. овечками то в битв“Ь з турком оглядаєт. 
Прудко турок зламаєт курок, 
Иже свою изволит магЬр угЬшити, 
Чрез аггела глаголя с нею себ^ бити. 
УгЬши нннє люд твой, се бо агарянн 
Приідоша к нам, порази ти гЬх смерт [н] нмі рани! 
Августа четвертого под Чигрином стали, 
Идеже их царскиє вои крапко ждали, 
Кулями и гранатами тих гостей частуют, 
Чесого сут[ь] достойни, гЬм і прив^тствуют. 
Окрест нечестивий внЬ Чигрина ходят. 
Густнє им з Чигрина кулЬ з'Ьло шкодят. 
Яко псов, много набито, уповаєм в Бозй, 
Яко и вси полягуть трупом в той дорозВ. 
Заказано и трупов погребсти з Чигрина, 
Да снєдают зв^риє с птаством поганина, 
Ибо Сам потопит дождем агарянн, 
В нашей земли смертннє не минут их рани. 
По дождах вьірослиє яко гриби збирают, 
Так турки от христиан братися да чают; 
Так, яко в кошель грибов, наберуть поганов 
Християне — скорая ждет смерть бусурманов. 
Дождь идет частий, скверна кров поганских башей 
Дождем да истєкаєт скоро з земли нашей! 
Недостойна тих псов кров, да би нам св-Ьтила, 
Праведно ест, би псов кров дождем во ад снисходила. 
Не возвратится уже паки восвояси 
В par креста, здЬ погибнет в в^чниє часи. 
Он з Махом^том, ми же на него со Богом, 
Н"Ьчтожа преусп"Ьєт с місячним [дворогом] 
.1 спешатся 
Тамо, что к нам принесли, зд£ всего лишатся. 
Аще Бог с нами, на нас кто востати може? 
Знайте язьщи, яко ждет вас смертно ложе! 
веодор ест Божий дар наш цар православний, 

1 У рукописі пропуск. 
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От прадєдов и дєдов, от царей цар славний. 
Тьш даром ударовал нам Бог веодора, 
Яко плВнит турчина всеконечнВ, вора, 
Бодрьій, аще и младьій, великодержавний 
Монарха, храня предєл царствіа си давннй 
Шлет против варваров великиє сили, 
Дабьі сили турчина здеся не ширили. 
Ромодановский идет князь вкупВ з гетманом, 
Ничтоже прВуспєєт Хмелницкий из ханом. 
К тому и князь Кгалицин готовий ко бран [и], 
З мужественннм воинством 1 грядет на погани, 
Бутурлин2 московскиє там же ведет орди — 
ВсВ тне на турчина свои острят корди. 
Люди твоя крестом си благослови, Боже, 
Дабьі уготовили врагом смертноє ложе! 
Благослови ньі. Боже, крестом преблаженннм, 
Да на[д] ту[р]ком восприимем гору прокаженннм! 
В сем знаменні людВм твоим до врагов крестовнх 
ВсеконечнВ погубить люнатиков овьіх. 
Восприіми оружие, Боже, и ти, Мати, 
Приімі щит, с вами воем удоб врагов прати! 
Не дайте, святая, псом здВ в наших предєлех, 
Да не станет варваров нога, скверннх в делех! 
Молятся презвитери при жертвах безкровних, 
Да не проливаєтся от турков злословннх 
Кров христіан, но паче сам турчин вскорВ 
Да в своей кровВ тонет, яко бараон в мори. 
Варвари не нашьі сут [ь] врази, твои, Боже, 
Попали тернь, а вВрньїм рци: «ПроцвВтай, роже!» 
Надежду полагаєм в тебВ, нашем БозВ, 
Яко турка поперем, люб і в силВ мнозВ, 
И Махомета, яко мета агаряном 
Будет именем своим, да речет поганом. 
На турчина толко би повстала голота, 
З богатств єго прибудет им в брани охота, 
А с при3 турецких завоєв, дорогой одеждн 4 
Добу[ду]т, сама вВра додает надеждн, 
При котрой Бог всемогий в помощь нам потщится 
А над врагами креста своєго помстится, 
В кровВ турецкой, егда их обнидуть бЬди, 
Обнм перо умочал и писал побВдн. 
Низложит Бог гордаго турка со престола, 
Низужит5 Бог обратит єго фортуннии кола. 
Господь бо 6 противится горду, а смиренний 7 
Люд свой вознесет, дасть им всяк дом возвншенний. 
В турках неомилная єст надежда наша 
В БозВ, яко побвжден будет с вои баша. 
Подай, Боже, воскорВ на турка побВди! 
Прославят тя и сего фараона бВдн, 

1 У рукописі: «З иужественом'ь войствомь». 
* У рукописі: «Бутурлим-ь». 
8 У рукописі: «прю». 
4 У рукописі варіант: «Аспрь турецких, завоєв, дорогой [о]деждьі>. 
5 Так у рукописі. Може: «незужите», тобто «без користі», даремно», «вхо- 

«0£ту»? 
• У рукописі: «Государь му». 
7 У рукописі: «Смиренними». 
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Яже оному светит отимется луна, 
Отм-Ьнится BocKopfc варваром фортуна. 
За то ньін'Ь да будет Бог благословенний, 
Яко под Чигрином турок посрамленний. 
Алфа пособствовала русом во начал'Ь, 
И до 1 конца русь турка низложить вомалЬ, 
Омега дасть, яко и конець таков будет — 
Пред русином до конца турок сил позбудет. 
Благ желая Роси!, бо в благих поможет, 
ВеЬх врагов оружию предати возможет, 
Кровию турецкою памят[ь] 2 родом в роди 
Будет писати, яко прегордой породи 
Турчин з своим воинством паде крапко з"Ьло 
Пред мечем христианским, поправшим их см£ло. 
О сем от духовенства да будет молитва 
Прил'Ьжная, а от вои мужествена битва. 
Презвитери з каділниць 3 в церквах да курят, 
А храбриї воини з самопалов бурят. 
Сам Бог да вас запалит на турков ко брані, 
Уповая на Бога, дасте туркам4 * 6 рани. 

«Богу же благодаренве, давшему нам по¬ 
буду господем нашим Иісус Христом». 

(І Кор. глав[а] 15, зач[ало] 163)* 
«Потопи, Господи, и раздели язьікн их». 

(Псалом 54) * 

О Русь презацна, в силє Христа правди солнца 
Гордую луну сармат окурн до конца. 
Не попущай злодею.7, 
Жеби не прибило ему ума! 

Помьіслиша совєтьі, 
их же не возмогоша составити 

Гость турчин непрошоний завитав к нам збро [й] ний. 
Кулми его частуймо, того он достойний! 
Неба мают перуни, турчин же вор Божий, 
И перун его знайдет, знак Pycfc негожий. 
Яковиє маєте не земним падол'Ь 
Стрелбьі н оружия в теперешнєй ДОЛ’Ь, 
Не жалуйте добиват [ь] на сія злого змня, 
Турчина безбожного, застит ему шьія, 
Змня, лва, васіллнска, же будем доптати, 
Сам Христос приоб’Ьцал тую власть нам дати. 
В наших краях дики звєрн то зявили, 
Оби их з Богом нашн сили уморили. 
Помощ наша от Бога, сотворшаго неба, 
Бога нам помощника на турчина треба. 
Боже, кров твоя, же ся в в-Ьрних почитаєт, 
Турчина оной.8 да не проливает! 

1 У рукописі: «да». 
2 У рукописі: «в памят». 
8 У рукописі: «закаділник'ь» 
4 У рукописі: «турковт>». 
6 Перше послання апостола Павла до корінф’ян, гл. 15, ст. 57. 
6 Псалтир, псалом 54, ст. 10. 
7 Дефект рукопису. 
8 Дефект рукопису. 
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Пожерла єси, земле, иногда Дабана, 
Пожри нннє злодєєв турчина и гана! 
Зло нам д^ют, ділами вальї вьіламуют. 
Нехай оних перуньї, Боже, преслєдуют! 
Фараона со вои море потопило, 
Обьі ся то з турчином знову отновило! 
О роде православний давньїй роксолянский, 
Аби-сь ся не возносил, рог збивай поганеній! 
Надєя в Богу, же в дом свой не возвратитея 
Турчин, тут ему бйдно bUk укоротитея. 
Земля, вода, воздух, огнь нам суть елемента, 
Тьіє ж зась турком будут инструмента: 
Земля их пожрет, вода потопить, як в мор"Ь 
Фараона, поветр^ зломит, огнь сfoe] же ескорт. 
Отвретит злая врагом моим, юже содєла, сам впаде ся 

в яму 1 — 
Турчин не будет нас ровнати хаму. 
Намети, дєла, скарби тур (чин] оставит. 
Християнский род сам Христос-Бог славит. 
Брагу оскудеша оружия, в копець на главу єго 

болєзнь возвратитея, 
Камєнь во щастє воспят преврати [т] ся. 
Ждет при Чигринє 
Смерть турчина ньінЬ. 
В Києв^Ь дадут києм турчину, а скрьіто 
Єсли битьіє утечат, скажат, як их бито. 
Битому кгди укажут псу кій, то в том страс^ 
Знову будет бігати пес в коротком часЬ. 
Дозр'Ьл турчин в фортуні, як яблоко на древ^Ь, 
Прето упасти мусит, будет в адском чрев£, 
Всякоя кончини видєх конець у...2 юже 
Тот пес, спробовавши пса, об^сити уже. 
Спробали-сте пса при Чигирині, 
Пробуйте и в далший час о Божием сннЬ. 
Іісус тут Христа исходит меч остр, а и Мати 
Тнсяща щитов мает — будут пособляти. 

«Радуйся, яко гром враги устрашавшая» 
(Ікос I I)3. 

«Предадятся в руки оружия: части лисовом 
будут. Царь же возвеселится о БозВ» 

(Псалом 62) 4. 
«Рука твоя язьїки потреби» 

(Псалом 41) 5 *. 
«Царь уповает на Господа и милостию вьіш- 
няго не подвижитея» 

(Псалом 20) *. 
веодору, церкві даруй Боже! 
«Царие фарсистьі и острови дарьі приведут, 
иарие аравсти и Сава дари принесут. И по- 
клонятея ему вси царіе земсти, вен язьши 
поработают ему» 

(Псалом 71) 7 
Даруй нас! 

1 Порівн.: Книга притч Соломонових, глава 28, стих 10. 
* Дефект рукопису. 
* Акафіст Богородиці, ікос 11. 
4 Псалтир, псалом 62, стих 11—12. 
* Псалтир, псалом 20, стих 9. 
* Псалтир, псалом 20, стих. 8. 
7 Порівн. Псалтир, псалом 61, стихи 1, 10—11. 
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* * * 

Послухайте, що з вас живо, 
Яко войськовоє жниво 
Нас, молодцьов, омилило 
І в неславу впровадило, 

Жалься, Боже, на гетьмана 
Самойловича Івана, 
Що заказав християном 
Пойти бити бісурманов, 

Турком приязнь в том показав,;*. 
А козаком славу змазав, 
Котру в полю батьки наші 
Здобували, б’ючи баші. 

Отож бачиш, що ся стало: 
І без тебе ся там жало 
Корольові і поляком, 
Каваліром і козаком. 

Вийшли турки всіми сили. 
Щоб цісаря й німцьов збили; 
Король німцьом посилкует. 
Турком битву ознаймуєт. 

Та в неділю барзо рано 
Всіми труби заіграно, 
Тяжко з гармат огня дано, 
Од короля заволано: 

«Нуте, ляхи, всі за мною, 
Скочте щире з охотою! 
Будуть турки утікати, 
А ми будем їх рубати». 

А од рана аж до ночі 
Не оден там замкнув очі 
І на крвавом полю зостав, 
Навіки ся з світом розстав. 

А везиря із турками 
Побив моцно з татарами. 
За тим німцьов оборонив. 
Так теж Відень освободив. 

Там здобичі немалії 
Брали ляхи золотії; 
Наметов ся позостало, 
Відняном ся все достало. 

А кгде ж коли так щасливе 
Бито турків та сквапливе 
І вигнано з їх же шанців? 
Лягло сто тисяч поганців. 

Діла німці всі забрали, 
Королеві дякували: 
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«Нас, королю, одкупив-єсь, 
На світ повторне вродив-есь. 

Нехай твоя слава слине. 
Турецькая нехай гине, 
Hex по смерті твої кості 
Посвятяться з високості». 

Король тим ся барзо тішить, 
А із Відня з войском спішить, 
Кождому ся мило ставить, 
Нікгде ся з войськом не бавить. 

Турки зраду там готують, 
При Парканах ся шикують 
І зненацька наступають, 
В четвер ляхов побивають. 

Король по том передмову 
Чинить до них невесьолу: 
«Милі ляхи, не дивуйте, 
На суботу ся готуйте!» 

Скоро тоє вимовляєт, 
Всіх войськових потішает: 
«Допоможи, Боже, просим! 
Руки наші к тебі зносим!» 

Та в суботу під Парканом 
Дано хльосту турком-паном — 
На полю їх покладано. 
Зо всіх сторон в Дунай гнано. 

Баші-турки, як бидлята, 
Пошли в Дунай, небожата; 
Там же ляхи їх рубали, 
Кров’ю Дунай фарбували. 

Отож, турки, ваша пиха, 
Наробила вам же лиха: 
Хтіли-сьте ліпшії бити. 
Та есте-сьте добре биті. 

Башов ваших іспіймано 
І до Польщі їх забрано, 
Україна тепер скаче. 
Цар турецький ревно плаче — 

Міст позбув, івший їх здобув. 
Король міста поодбирав 
І німцьом їх пооддавав. 
Вином ляхом учестовав. 

Було вино по чотири, 
Бо го пили і костири. 
А ми за Дніпром сиділи, 
Простуду та воду пили. 

123 



ІСТОРИЧНІ ВІРШІ 

Так по славній в Німцях войні 
Пішов король до свой землі, 
Україну одбирати 
І волохів осаджати. 

На весну ся ізбирае 
Всіх християн запрошає: 
«Поможіть мні турков збити, 
Будет сам Бог нам щастити». 

А молодці-небожата, 
Щасливії козачата, 
Войну строгу одступили, 
Здобич многу утратили. 

Королю наш милостивий, 
Будь же ти нам літостивий 
І вийми нас з той неволі, 
Будем тобі завше к волі. 

Кролю славний, додай слави, 
Не борони переправи 
Нам, козаком-небораком, 
Пойти ік тим [з] паном-ляхом. 

Юж, гетьмане, наша нива 
Достигає, будуть жнива: 
Зеленая весна іде. 
Козакові служба буде. 

Ідуть з Низу запорожці 
До короля його мосці! 
Ідіть з нами, задніпряни, 
Потішайте християни! 

Возьмімося всі за руки, 
Би-сьмо вміли пойти в муки! 
Зопорожці, станьте з нами. 
Ачей, будет Бог за нами! 

П%снь о Будинії, воєнска 

Веселая новина 
Прішла од Будина. 

Веселитеся, люде! 
Рукьі возносЬте 
А Бога просите, 

Hex навики так буде. 
Славній княжата, 
Многьіи панята 

Под Будин кгдьі стояли, 
Моцніи винетьі 
Там своя наметьі 

Из иніми разстілали. 
Чехи и горватн, 
БарковцЬовн свати 

Весело там тріумфують. 
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Там же и БарковцВй 

Из уграми веселится. 
Же меч христіянскій 
На народ поганеній 

Моцно ся наганяєт, 
Из угорських давньїх 
Из городов славньїх. 

Як псов, их виганяють. 
Бо юж турчина 
З славного Будина 

Мечем єго виганяли. 
Там довго стояли, 
С кровлю єго взяли, 

А турков всіх постинали. 
К.гди ся уваліли, 
Як огнем, паліли 

Турков у Будін’В, 
УсЬх забивали 
А не фолкговали 

Нь меншой дитині. 
Юж турческоє горе 
Чути аж за море — 

Турки у Будин-Ь 
Юж вьінищеньї. 
Мечем посвченьї, 

Побити, ЯК СВИН"Ь. 

А Божая воля: 
До Костантин-Поля 

Право предстануть, 
Пред пречистую Панну, 
А Панна чистая 

Нехай турков загладить. 
Хоть где хогЬли, 
Та не мають сили, 

Бо турки угькаю [ть]. 
Тепер, Текел-вю, 
Загражало мвєш, 
Що не хогЬл єси покою. 

І. 
А туркьі нєх плачуть. 

Бо чого жадали. 
То не доказали. 

Нехай за море скачуть. 
Тепер обборунн 
Тепер обборуни 
Жаднои юж не маєш 

Из турками нудгуєш 
А до дому трудно [...] 

Що тепер думаєш. 
Тепер тоб-Ь [видно] — 
Юж прішло бВдно, 

Мукачов твой не буде. 
Завше угЬкаєш, 
Щастя юж не маєш, 

Бо прокляли тя люде. 
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Кудьі СЯ порушиш, 
То всюдьі пустошиш, 

• Не збал-єсь ні» на кого, 
И през свою волю 
Завдал-єсь [в неволю 

Людей дуже много]. 
Ус* твои кости 
Похьілньїи били злости. 
Що не хогЬл-єсь покою, 

Не сід^л-есь тіхо, 
Отже тобі» лихо 

И смуток из б-Ьдою. 
И Божого дару 
Римскому цесарю 

Слава нехай процвитает, 
У цесарском панстві. 
На угорском кролевствЬ 

Неха[й] мир навики будет. 

IltcHb о образе Кло [ ко ] чевском 

Прислухайся кто из боку и присмотрися 
справам бозским великим и зачудися, 

что ся дЬє на сем cefcrb 
а в угерском пов^гЬ. 

Плакал образ Пречистой в Клокочев-Ь, 
котри взяти поставлени в Мукачеве. 

ГнЬв Божій ся готуєт, 
образ Панни ляментуєт. 

През куруцов в Клокочеве церков спалена 
а Угорска вшитка земля испустошена. 

Легко тоє било знати, 
же ся треба Бога бояти. 

Ото куруци з лабанцами себе зганяють 
а лютцкіе орсаги кгвалтом отбирають, 

брат на брата наступует, 
син отцевн смерть готуєт. 

Хотяй кто из боку прійде, мусить признати, 
же Угерская земля добра била мати, 

але злия мала д'Вти, 
же не хотіли в покою сЬд-Ьти. 

Медом, млеком, достатками ся опливали, 

а синове [з] своєй вол'Ь 
дочекали злой недолі. 

На цесаря свои руки.подняли, 
Из Текелим.раду узяли, 

од цесаря отступають, 
и турчинови присєгають. 

Ото йдуть до Будина примера брати 
и хотять ся турчинови приятелми стати. 

126 



ІСТОРИЧНІ ВІРШІ 

Турчин их к себ* пріймует 
а под Ви день ся стягует. 

Строго били, мордували, не як панове, 
Текелєго вермеде юж (стоять) готове, 

а посполу з ним.. 
як сами хотять, плюндрують. 

Сплюндрували всю землю Угерскую, 
еще хотять сплюндровати и Немедкую, 

под Пожоном аж ставають, 
что ся стане, то не знають. 

А табори турецки стали под Відень, 
а не знають, же им прійдет горко обідень. 

Цесар на то нич не дбаєт, 
а над*ю в Богу маєт. 

Бог нам з Пречистою вся оборона, 
прійде до нас и полская вшитка Корона, 

изберется християнство, 
оджене од нас то поганство. 

Кдьі ся стали немци с турком см*ле витати, 
стали турц* з-под В*дня як пилно угЬкати! 

Н*мци хвалу Богу воздають, 
за турчином угоняють. 

Йдуть за ним з ут*хою аж до Будина. 
Турци мовять: «Недобрая то у нас єсть новина!» 

Єднн в Будинє зостали, 
а другіє поутЬкали. 

Небесков [помочю] Н'Ьмци Будин достали 
а в Будинє великую кров розляли, 

а турков вс*х мечем постинали, 
а христіани осад[жа]ли. 

Йдуть Н'Ьмци аж под самий Нандор Феєрвар, 
турчинови крвави мечи указують. 

Турчин тоє кгди обачил, 
из таборов утечи рачил. 

Єкгерскіє тоє турци кгди увндЬлн, 
свою раду зараз одповидЬли. 

Провадять ся через Тису нЬмци под Варад, 
а варадскій тому баша барзо нерад. 

В єдну среду барзо рано 
Ганзерови Варад дано. 

В город* при холод* турци СИД*ЛИ, 

од стрнлянія кгранатов св*та не вид*ли 
през Ганзера преславного, 
еднораля немецкого. 
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Но по вол£ Варад дали, 
бо ся смерти в нем бояли. 

Юже турци отступують, 
а христіяне триумфують. 

Провадять ся из Варада,— 
дай, Боже, жеби пошли и з Цареграда! 

Дай-то, Боже, дочекати 
в ЦареградВ п'Ьснь воспЬвати! 

И Бог з високого трону 
нехай упокоить Угорскую Корону, 

небес [?] з високого трону 
нехай радость дасть цесару. 

Аби єще лЬта многа 
бьіл през звьітязства . . . . , 

аби ему слава просватала 
и навики все тревала. 

* * * 

Зй, Йване, поповичу-гетмане! 
Чому ти так пустив себе в недбаньне? 

Ой був еси зпершу добрим всЬм паном. 
Потом еси зостал гордим всЬм станом! 

Принявся есь ігЬлодушне гетмановати, 
Жеби твоим и потомкам в том стати. 

Неуважав давнои в войску волности, 
И всЬм станом належитой годности. 

Себе тилко почитал-есь так бити, 
Же твой рожай з давних давен стал жити. 

Забув еси, же тя з любви избрано, 
И старшим себт> паном названо. 

Ради теб’Ь отнюдь стало нетреба, 
И мислил-есь, аки би изшел з неба. 

Не любил-есь межи людми любовВ, 
Б^сЬди всЬ прировнал-есь обмові, 

Жеби никто ни с ким не Ьл хл-Ьба: 
Сварки теб’Ь у всЬх бьіло треба. 

Ой чому ж так против нашои речи в^ри 
От коеи виникане нев-Ьри? 

Бог сам лгобит у всЬх любов и згоду, 
Ти противку показал-есь уряду. 

Не хогЬл-есь того нічого видЬти, 
Жеби и то з ким дружно мЬл жити. 
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* * * 

Серед поля широкого церковка стояла, 
Там попадя до церкви люди звабляла. 
Прийшли люде до церкви Богу ся молити, 
A non пошед до корчми горілочку пити. 
Пошли люде до корчми попа вибавляти: 

«Пора тобі, батухно, обідню співати! 
Чи забув ся, батухно, що неділя нині? 
Бути чортом, не попом, пасти тобі свині!» 
Там попадя перед людьми попа оскаржала: 

«Єще-м сі я таковего бачка не видала — 
Пропив ризи і патрохаль, к тому всі убори, 
А до того все домовство, коники і воли». 
Там попадя просила, щоби попа били. 
Били попа киями, обухами били, 
Били попа киями, били обухами, 
Казали му утєкати до церкви з книгами. 
Поп, утєкаючи, зронив черевики — 
Обадва му з ног спадали, били великі. 

«Змилуйтеся, мужове, пустіте з душею. 
Не розлучайте ви мене з мою попадею! 
Да не буду, не буду до корчми ходити — 
Буду за вас і за себе Богу се молити». 
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Андрій Скульський 

0 

Вірші 
з трагодіи «Христос пасхон» 

Григоріа Богослова 

Першій в святий Великій Пяток 
при положен[н]ю плащениці до гробу. 
Другіє — на пресвітлий день воскресеніа 

Господа нашего Ісуса Христа 
Герб презацньїй Іо Мирона Ергнавского, 

Пресвітлого господаря молдавского 
Що за знаки и през що на собі их ту маєт, 

Не без того, же кождьій добре о них знает? 
На котрій ся кождьій цньїй хоти позирати 

И герб тот знацньїй оу себі ушановати. 
Смерть, котруй ся збавитель наш рачил отдати 

И для нас, вірньїх, дати ся укрижовати, 
Учтивостю ся нашею вірньїх находит 

И по жалю муки Христовьі радость родит. 
Крест честньїй гербом ся всіх вірньїх найдуєт, 

Котрій прикрий єсть дьаблум и их збит турбуєт, 
На котром Христос кровь свою рачил пролляти 

И презень непріятелеви нас отняти. 
Тот же, котрій ся найвьішшим гербом найдуєт 

И христіанство наше ним ся тітулуєт 
О кресте честньїй, дай же нам дочекати 

Христа распятаго з гробу оглядати. 

Христолюбивому и благовірному господару 
ясне велможному господину 

Іо Мирон Могилє Бргнавскому, воєводе земль Молдавсшх, 
пану своєму милостивому, при унижоньїх службах 

типокграф многолЬтствія вЬниіуєт. 

От многих сльїшачи о преважности вашоє господарскоє вел- 
мо*жности ку хвалі Божой, так фунтздованьєм церквей и монастн- 
рей святих, як теж и по многих місцах, о гойном ялмужнн роз- 
даваню и розснланю, великую, в том еи вельможность христо¬ 
любивую імя рек, Домну, матку свою, споспішницу маючи, яко 
некгдьі равноапостольннй цар Константін Єлену, с котрими и 
ваше господарскоє христолюбіє, ликостояніє по щасливом и мно- 
голітном ту панованю, в небесних ликостояніях да сподобится. 
О котром хентливом подавашо и фундованю місц святих, и спо- 
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собеню в том, як руці з рукою, христолюбивои Домнн матки, з 
вашею господарскою вельможностю, в устах людзких всюдьі ся 
носит и славит, а особливе в презацном місте кролевства полено¬ 
го Лвове, як палцем, всім показуєт, пречестного храма Успеніа 
Божіа Матере, церкве прекраснои и велце удатнои ктиторство 
велможности вашеи господарскои, котрая церков всему снать 
місту и махинам виєм пьекньїм и значньїм оздобою єсть. 

Прето ж тедьі, яко до так заднє вельможного пана и найпред- 
нійшого помінєнои церкве ктитора найзначнійшого, взял-єм пред- 
ся за реч вьіборне слушную з залеценьєм типокграфіи при той поме- 
неной церкви святой до вельможности вашое господарскоє удати¬ 
ся, а хоца ж и напрудце, леч же не так з гольїми руками ремесла 
моєго друкарского, ані без якого ж колвек овоцу и знаку той 
то типокграфіи, иле при церкви ктиторства велможности вашоє 
господарскоє с подлою персоною своєю пред велможною И ВЬІСО- 

це поважною особою вашеи господарскои милости сміти указати¬ 
ся, але якій ж колвек квіточок овоцу єи оздобне оказалого и 
вдячне вонного ускубши, яко ктиторови найпреднійшему и так 
вьісоце зацному и поважному, снать не самоє тьілко поміненноє 
церкве ктиторства вельможности вашеи, але и типокграфіи, ко¬ 
трая при той же церкви єсть, на пожиток всеи церкве, яко ктито¬ 
рови, ово книжечку тую, рифмами вдячньїми в упоминку, з кгрун- 
ту помінєнои церкве, з уклоном найнижшим, приношу. 

Здалося албовім милкому баченню моєму персоні иайподлі- 
йшой, иле в тьіє пречестньїє дньї, ту теж пресвітльїє и превесольїє 
овде, взглядом в великій пяток погребу найповажнійшого пана 
збавителя нашего Ісуса Христа, овде зась, взглядом пресвітлого 
тридневного воскресенія Христова, яко світно триумт>фовного дня 
и яко з отриманя звитязетва Христова над непріятелем душ поті¬ 
хи нам радостнои. Котріє то рифмьі не з мого мілкого довтіпу, 
але с писма святого, а меновіте с трагодіи «Хрістос пасхон» Гри- 
горіа Богослова суть взяти и под именем велможности вашоє гос¬ 
подарскоє, яко ктитора предреченнои церкви, Богу ку чти и хвалі, 
пасце, за нас офірованой, Христа пана збавителя нашего, овде 
муку єго святую виносячи, овде зась с пресвітлого воскресеніа 
триумфуючи, на світ сут внданн. Котрую книжечку, яко снопок 
першій жнива, на котроє ся заносит, и, яко квіток овоцу, с кот¬ 
рим предреченная типокграфіа церкви показатися мает, вельмож¬ 
ности вашей, яко ктиторови своєму, приносит. 

Рач же вельможность ваша господарская, хутю сердечною и 
оком ласкавим паньским тот убогій и малозначний с типокгра¬ 
фіи, при церкви зацного ктиторства вельможности вашеи упоми- 
нок и квіток заквитнулои типокграфіи славного ктиторства вел¬ 
можности вашеи от мене, служебника своєго, вдячне приняти, не 
взглядом так малого упоминку подлои праці моєи, але на урожо- 
ную людзкость, и анімуш панскій респектуючи болш охотною ус- 
лугою моєю, велможность ваша, снать погоржати не будеш рачил, 
але овшем, вдячне принявши, яко пан рачити росказати слузі 
своєму, в операх значних писма святого церквам Божіим, собі и 
на несмертелную памятку свою, в типокграфіи предреченной 
церкве и на превелможноє имя своє господаріскоє, яко ктитору, 
в посполитий всему православію пожиток през розмноженьє книг 
служити, в котрих на початку книгах имя ваше панскоє госпо- 
даріскоє, по церквах Божих и в домах христіаиьских аби ся на¬ 
ходило и на несмертельную памятку Іо Бргнавьского, воєводи 
молдавского, висоце зацное и поважноє имя аби не сходило до 
котрои у слуги в видаваню такових книг хентного мя завше вел- 
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можность ваша господаргская, яко поволного и найнижьшого 
слугу своего, знати рачит. При котром до послуги велможностн 
вашой себе оф'Ьрованю, радости воскресенія Христова віншую. 

Вашой господарской велможностн нанижшій слуга 
Андрей Скульскій. 

Трагодіа «Христос пасхон», 
в Пяток Великій, по вложеню 

плащеницЬ в гроб 
Акт тот презацньїй, «Хрістос пасхон» названий, 

В церкви нам, вірним, з уживаня поданий. 
Повинность наша, аби го отправити 

И в жалю погЬхи себе набавити. 
Як бов^Ьм не жаль нас великій обходит, 

Кдн ся пан, збавитель наш, в гробь находит. 
Би злочинца, добродЬй укрижованнй 

И от безбожнх жидов замордований. 
Котрий небо и землю вт> горсти маєт, 

Тот ся за нас в гроб£ малом погрЬбаєт. 
Чого ся и моцарства аггел лякают, 

И херувими с страху твари скривают, 
З боязню, на гроб ся тот позираючи 

И справі ся туй панскуй здум^ваючи. 
Поготове и нам годится бояти 

И при так зацном акгЬ с страхом стояти. 
И ми тедн ту, с хутю в церкви ся скупивгши 

И гроб тот с хори аггелов окруживши, 
Повинности своюй досить учинимо 

А през тот час хентне внтрвати хогЬмо. 

Димигоріа трену 
утерігішя муки Христовьі 

Обач небо, шо ся стало, и злякнися, 
И с страху, с св'Ьтлн своими все затмися. 

И ти, ввесь кругу земний, стань ся бояти 
И в моци ти з кгрунту не сміти стояти. 

Гори нех држат, и скали ся розпадают, 
И пред трясеньєм, гроби ся отвирают. 

И гЬла их, з гробов, преч нехай повстанут 
И пред царем небесним хором свьім станут. 

Спул и вали морскіе нех ся лякают 
И з брегов своих широко внливают. 

И все створеньє страхом нех будет знято 
И на див окрутне великій завзято, 

Же пан, котрій все створеньє в горсти маєт, 
И животом, и смертю дужо владаєт, 

И тот, неогорненнй, дал ся поймати 
И, би злочиньца, назад руки звязати. 

О, як-єсь, небо, и ти, солнце, стерпіло 
И до перунова ся луку не м'Ьло 

Звисока на таких зухвалцов зміряти 
И стрілами просто в сердца их трафляти? 

И ти, о земле, як-єсь могла зносити 
И так безбожним на собй допустити, 

Преч, аж до отхлацЬ, ся не роступивши, 
И так, веЬх ораз, собою не закривши? 
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И вальї морскіє, як ся не скупили, 
И так их порвавши, спул не затопили? 

О створеньє, певне бн-сь им не стерпіло, 
Спадне бьі-сь в тоє потрафити ум'Ьло 

Вшеляко ся за творцем своим земстити 
И богобуйцам задосьіть учинити, 

Кгдьі бьі не збьітняя доброть закрочила 
И справедливой земсгЬ не допустила 

Пана, котрій то оньїм всВм перебачил 
И до отца за них молити ся рачил, 

Аби ся ото над ними не земстити 
И за нев^домость то им положити, 

Що им у отца своєго пан бьіл справил 
И долгого покою оньїх набавил. 

Поки аж ся бунтовници з св-Ьта звели 
А доброхотне згубу на ся привели, 

Же цесар рьімскій мусЬл их наводити 
И вколо м"Ьста войском ся положити. 

О чом ту історій не вспоминаю, 
Кгдьі ж з жалю буль срокгій в сердцу моєм маю, 

Же свого доброго не хогЬли знати, 
Але преч от себе єго отпьіхати, 

ДобродЬя злочинцем називаючи 
И фалінь на него, ах мнЬ, сшиваючи, 

Все смЬльцове на сторону отложивши 
И на то ся праве дужо усадивши 

Же пана, котрого ся моцарства боят, 
Херувімьі с серафімьі с страхом стоят, 

Творца своєго дивне ся лякаючи 
И твари свои пред ним закриваючи, 

Гимнм свои, з боязню пану спЬвают 
И трисьакгіон с страхом всЬ внкрикают. 

И такого монарху пред себе ставят, 
И Кайфаш з Аннашем до него реч правят, 

Щоби зач бил, см'Ьле ся пана пьітают 
И поличок му, ах мнЬ ах, вьітинают. 

О земле, якож-єсь их не загорнула 
И знагла ораз живо всЬх не полкнула? 

Що ж теди за скарги на пана вносили 
И на горло пред судом дужо просили, 

На збавителя фалш срокгій сшиваючи 
И потвар тую на него вкладаючи, 

Яко би цесаровн не голдовати, 
АнЬ панству римскому даній давати, 

А до того, же церков мЬл зепсовати, 
А за три дни знову єи збудовати. 

И з мЬстца на мЬстце пана отводили, 
О мордирцов, як хогЬли, так чинили, 

И в плащ го посмЬвиска убираючи, 
И третиною по головЬ взбираючи. 

Там же и в корону с терня убирали, 
И на пренайчистшую твар му плювали, 

Спул, як пред кролем, пред ним уклякаючи 
И в смЬх кролем го юдским називаючи. 

По том, кгди юж ся праве науругали, 
И посмЬвиску с пана досит там дали, 

Теди роти жолнЬрства зась ся скупивши 
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И гурмом вкруг збавителя оступивши. 
Аж до Голгофи го с крестом провадили 

И там болшую еще тлущу звабили, 
Где до креста тЬло святоє прибивши 

И там уруганю дость учинивши, 
Отцом и жолчу го, ах мн"Ь, напавали, 

И, же не зл'Ьз с креста, збить ся уругали, 
Ркомо на см-Ьх кролем го називаючи, 

Алеть и правду под тим признаваючи. 
На конец и бок святий влочню пробили 

И так справу тую, нецнотн, скончили, 
Пречистую матку-панну засмутивши, 

И материнским ю жалем обложивши, 
Преч ся всЬ морднрцове поросходили, 

Ркомо теж то, на триумф'Ь яком били. 
О небо, як-єсь з внсокости стерпіло 

И до земстн ся над такими не мЬло? 
И ти, о земле, як-єсь не огорнула 

И розстемпне таких в себе не полкнула? 
Але о, прійдет ти пан повторе, прійдет, 

И з брменьєм труби страшнои з неба знйдет, 
И тогдьі страшним судом таких судити 

И окрутньши муками им платити. 
Котрнє муки таковнх ожидают, 

И діаблн з отхланій на них внглядают. 
А ти, о пренайчистшая дЬво-мати: 

Не хоти ж так срокгим жалем ся зривати 
По наймилшом сину, котрій ся ти ставит, 

И, з мертвих вставши, радости тя набавит. 

Лямент матки 
Збавителевьі над Сином єн 

Ту зо мною, маткою, у гробу трвайте 
И в трену смутном лзн гойне виливайте, 

Сина моєго в гроб'Ь том жегнаючи 
И з жалю слова тни простираючи. 

Пошол-єсь, о сину, мене зоставивши, 
И смутную матку, жалю набавивши, 

Кгдьі-м ся морднрцов окрутннх не бояла 
И з умилованньш учнем спул стояла 

Под крестом, на котором-єсь там бнл прибитий, 
Замордован, ах мнЬ, и на смерть забитий, 

Тогди ми єднак, yrbxa в сердцу трвала, 
Кгдьі-м ся єще на живого позирала. 

A HHHfc и тоє світло з очій ЗЬІШЛО 
И аж до отхланій пекла темних зашло. 

О солнде, юж ся ми болш не ульїскуєш, 
Ан^ ся світло в очах моих найдуєші 

Рачил-єсь до адовьіх кгмахов еьступити 
И там в темности собою розсв^тити. 

С чим хочеш позвЬрховне ся затаити 
И през то непріятеля в горсти М"ЬТИ. 

На карк му, о сину, дужо наступаєш 
И горкостю ся ему в горл£ ставаєш. 

На падол-єсь подземний, о сину, пошол 
И през брами пекла до отхлани-сь вошол, 
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Хотячи там всЬх собою осв'Ьтити 
И Адама, всЬх отца, освободити, 

Котрого зезволил-єсь взяти особу, 
Абьі през тоє зась му дати оздобу, 

Котрои ся сам през rpfcx в рай позбавил 
А ошпеценя самохотне набавил. 

Ах, мнЬ, упадок продка и вспоминати 
И до жалю жалю собЬ придавати! 

До сьіна мого знову ся обертаю 
И в трену том слова мои простираю. 

Сступил-єсь преч до пекла темного мроку, 
Где там н^кгдьі не бьівала св^тлость в оку. 

Зезволил-єсь на тЬлЬ смерти пожити, 
Абьі през то звитязтва свого зажити 

Над непріятелем, котрій нас позбавил 
И вмЬсто живота смерти всЬх набавил. 

Алеть кгдиж-єм ся я в жалю том зостала, 
Ах мнЬ, матце, смутку ся дочекала! 

А все то доброть отцевская справуєт, 
Котрій ся гойним в милосердю найдуєт. 

О тяжкій жалю, котрій мя внутр турбуєт, 
Же тя, о сьіну мой, гроб тот поднймуєт, 

На жадном мЬсцу н"Ькгдьі незмЬщенного, 
И жадним створеньєм неогорненного. 

Мудрьій-сь ти мудрий, и так мудре-сь смерть поднял, 
Як бьі-сь през ню с тиранства смерти всЬх отнял. 

Котрьіє тьілко в тебе варити будут, 
Певне, ся тим пред смертю вічною збудут, 

Котрою то Адам муеЬл умирати, 
А по нем всЬ до пекла ся доставати. 

Смерть єго на собЬ мудре-сь гЬлом поднял, 
Абн-сь през ню, вірних своих смерти отнял. 

Хоть же сь и в гроб'Ь рачил ся положити, 
Але на то, рачил-єсь то учинити, 

Аби-сь през встаньє з гробу тоє всЬм справил, 
Радости в'Ьрних своих гойне набавил, 

Аби смерть, котрая з вЬку пановала, 
Тоб^Ь, владару смерти, не подолала, 

Котруй то, як юж и єст, прикростю станеш, 
А вірним своим на радость з гробу встанеш. 

В повиновацтво гЬло з боством злучивши 
И превазЬ своєй досить учинивт>ши 

Княжати темности на карк наступуєш 
И в'Ьрних своих з горсти му одиймуєш. 

О царю, царю, бозства не отступивт>ши 
И, мертвий тЬлом, в гробь ся положивши, 

Бог, под плащем гЬла, до пекла сьступуєш 
И княжати темности, моц одиймуєш, 

Ворота брам пекельних ораз скрушивши 
И на моц Велзевулову наступивши. 

Добре ть добре, же-сь тую землю зоставил 
И през то прибнтков вічних нас набавил. 

На котрую*сь бил от отца з неба зишол 
И в дом невдячних ізраильчиков пришол, 

Згинулих овец хотячи позискати 
И им у себе, як пастир мЬсце дати. 

А тоє не просто-сь схотЬл учинити, 
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Але впрод бозство с чловеченством злучити. 
И през иевьімовноє-сь презренье справил: 
Же-сь веЬх збавеня непонятне набавил. 

Як бов£м отец без сказьі завше родит 
И в тоб^Ь ся предв-Ьчне завше находит. 

И я, о ємну, чисто-м тя породила 
И кресу панянства нич не уступила. 

Котрий-сь чловеченство з духа рачил взяти 
А на особу бозства з мене приняти. 

Под котрою особою много-сь справил 
И дивних доброд^йств невдячних набавил. 

Але ть хвали тобй не хотіли дати, 
АнВ тя збавителем своим признати, 

И розмайте нецноти удавали, 
А по том ся и забити постарали, 

ДобродЬя, о котром не час правити, 
Яких-єсь добродЬйств рачил набавити. 

До невдячних, в дом их, з неба завитавши 
И оплавитую ласку указавт>ши. 

Котрой ласце, кгдьі ж ся невдячними стали 
И, би злочинду, добродЬя поймали, 

Слушне тедьі, вирок маєт их поткати 
И злоє злим ся им, от тебе отдати, 

Же, як буря, Тітус, цесар рнмскій прійдет, 
Ієрусалим вколо з войском обнйдет, 

Зевшонд арт>матою моцне обляжет 
И кожному против него сердце звяжет. 

Же не тнлко не змогут ся боронити, 
Але и сами ся будут полонити, 

ВмЬсгЬ єдин другого забиваючи 
И кровь свою штихами проливаючи. 

ЗвЬр теж срокгій знагла будет находити 
И в самих шкоду окрутную чинити. 

Слушне, аби MfccTo на собЬ дознало 
Срокгости, якои нЬкгдьі не слнхало, 

Же и матки, з оренжем ся приготуют 
И дЬток своих наймилшнх замордуют. 

На кухню, ах мнЬ, собь их готуючи 
И на болесннй покарм приправуючи. 

Ах нестуте ж, нестуте, нащо то прійдут 
И нащо слова сина моєго вьійдут?! 

Ах мніі, широце о том и вспоминати 
И до жалю жалю собВ придавати. 

Досить мя росстаиьє ся з сином фрасуєт 
А праве з кгрунту сердце во мн"Ь турбует. 

Прето ж, далшіє речи и помияю 
И для широкости их, не вспоминаю, 

О зрадци-учню нич не вспоминаючи, 
Овшем того бридкого преч мияючи. 

Котрій по шнур’Ь преч до пекла ся спустил 
И княжа темности мВсца му допустил, 

З ним там в отхланєх, завше пребнвати 
И на декрет страшний спул очекивати. 

ДЬточки при персєх того превншали 
И «осанна» криком хвалу му давали. 

О чом минувши, до гробу ся вертаю 
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И жалоснии лзьі мои вьіливаю. 
О в яком же ся, ах мнЬ, смутку найдую 

И як ся материнским болем турбую, 
Як матка, жалем барзо будучи знята 

И на лямент срокгій по сьіну завзята! 
Як бовЬм матка, маток всЬх перехожу, 

Так и над всЬ матки, в болю ся нахожу, 
По сьіну, якого не бьіло слнхати, 
Жебьі ся кгдн, без отца, мЬл показати, 

Як теж и матце, жебьт в цале зостала, 
И, над звьічай, панною ся показала. 

Леч же в надЬи моєй неуставаю, 
Же сьша моєго з мертвьіх оглядаю, 

Але нЬжли мя тот смуток преч отидет 
A norfcxa змертвьіхвстаня ко мнЬ прійдет. 

Чиню ть, о Іосифе, подякованьє, 
Учню таємний, за твоє в том стараньє, 

Же-сь смЬл, цний мужу, до Пілата вступити 
И о учителево гЬло просити. 

И ти, з учнев котрій-сь опекуном зостал 
И тітулу теоліокгом бити достал, 

Учителя своєго не отступуючи 
И под крестом ся зо мною найдуючи, 

Поки аж сьш мой рачил духа отдати 
А мене, цний, в опеку тобЬ подати. 

Спул от гробу также абьі-сь не отступал 
И оком твоим чулим ту не засьшал. 

Трвай же ту, о умилованнй учню, трвай 
И на воскресеніє спул очекивай, 

Поки аж учитель твой знову к нам прійдет 
И голос сина радостннй, нас обнйдет. 

Іоанн Теолог 
Я по учители будучи жалосннй 

И буль в сердцу своєм маючи незносний, 
Хочу ту при тобЬ, смутной матце, трвати, 

И дотонд ми от тебе не отступати, 
Поки аж тяжкій тот смуток преч отидет 

И радость воскресенія до нас прійдет. 
Тнлько ти, панно, не рач ся фрасовати 

И материнским ся жалем уривати. 
Син албовЬм твуй всЬм нам з мертвих ся ставит 

И радости с тобою всЬх нас набавит. 
На котрую радость буду ту чекати 

И тя, о матко-панно, не отступати. 

І о с и ф 
О найслодт>шій Ісусе, всЬх збавителю 

И през найдрожшую кровь откупителю, 
ВсЬх, тих, котрнє в тобь надЬю мают 

И жадному вонтпеню не подпадают, 
Вьрячи, же-сь ти єст Бог з Бога правдивий 

И з матки-паннн чловек невонтпливнй. 
Смерть твоя ачьколвек живот нам справила, 

Вшак же и жалю нас смутних набавила, 
Же-сь ми ся юж, ах нестуте ж, пожегнали 
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И з учителем ся смутніле ростали. 
О царю, царю, як бьі нам ту стогнати 

И жалобньїе лзи нині виливати! 
О Боже, Боже, як бьі-м тя міл назвати 

И надгробную ти пісньку заспівати! 
Лежиш бовім, замордован и забитий 

И в гробі новом в простирадлі завитий. 
О голово пана, терньєм збоденая, 

О твари бозская, крвю вся сплиненая! 
О плечій, у столпа так сурове збитих, 

О рук и йог, ах, мні, до креста прибитих! 
О боку збавенний, влочнею пропхненнй 

И разне так за збавеньє всіх скрвавлений! 
О всего тіла святого так збитого 

И, би злочинцу, до креста прибитого, 
О котроє-м сміл до Пілата вступити 

И Понтійчика Игемона просити, 
В тне слова з жалем до него мовячи 

И о збавенноє ти тіло просячи: 
«Дай ми, о Пілате, преслідованого 

И от безбожних так замордованого. 
Дай ми, котрого ніч а ніч не зміщаєт, 

Все, бовім, створеньє в горсти своєй маєт». 
А нині пан покори рачил зажити 

И в гробі новом дати ся положити. 
Чого ся и аггелов чини лякают 

И «Трисакгіон» тнлко с страхом співают. 
А нині гроб мой тот небом ся найдуєт, 

Кгди ж тя неогорненого подиймуєт. 
Виношу утерпіньє твоє, виношу, 

И жаль срокгій в сердцу моєм отношу, 
По учителю ми ся, ах мні, зоставгши 

И такового ся жалю дочекавши. 
Жегнаю ж тя юж, о найслодшій, жегнаю 

И надгробнне лзьі мои виливаю! 
Не дай же нам в смутку том по тобі трвати 

И недолго лзами ся нам обливати. 

Н и к о д и м 
О найслодшій мой Ісусе, учителю, 

Всіх віруючих в тя, пане збавителю! 
И я, Никодим, котрій ночу-м приходил 

И на розт>мові с тобою ся находил. 
Учень ачі>колвек для жидов потаємний, 

Леч же до тебе, учителю, приємний, 
И я з жалю сердцем ся ввесь уриваю 

И спул з Іосифом в гробі тя том жегнаю, 
Спул оба в тяжком жалю ся находячи 

И с страхом около гробу уходячи. 
Кгди ж невидоме аггели ся зебрали 

И херувими полки своими стали, 
С серафіми страшними ся скупивши 

И гроб святий зевшунд чинно обступивши. 
И маєстатове вколо гробу стоят, 

И шестокрнлніи, в порядьку ся боят. 
И ииших всіх таксіархов страх зднймуєт, 
Же цар моцарств и живот, смерть подиймуєт. 

140 



АНДРІЙ СКУЛЬСЬКИЙ 

О чом широкой мовьі занехавьши 
И трену тьілько з жалем себе отдавши, 

З Ариматфеєм лзьі мои вьіливаю 
И погреб твой, Ісусе, оплакиваю, 

Олійки коштовниє в руках маючи 
И ту на простирадло вьіливаючи 

Алое спул и змирну ти офірую 
И в жалю ся тяжком по тобі найдую. 

Дай же нам з Ариматфеєм дочекати, 
З гробу єго живо тя оглядати. 

Симон Киринейчик 

И я, котрого мя, идучи, спогькали 
И тяжар збавенньїй нести ми задали, 

Симону, Киринейчиком названому, 
На тую послугу снать от Бога данному, 

Под котрьім крестом вдячньїм єх ся найдовал 
И аж до Голгофи под ним єх працовал. 

Котрій тяжар легкій виділ ми ся бьіти 
И снадне под ним здало ми ся ходити. 

Котрого то през крест и на смерть сказали 
И межи збуйцами повісити дали. 

И я тедьі погреб твой оплакиваю, 
И в гробі том, о Ісусе мой, жегнаю, 

В котром єсь нині рачил ся положити 
И през хоренкгев креста моди зажити 

Над непріателем, котрий нас позбавил 
И місто живота смерти всіх набавил. 

Под котрою хоругвою кгдьі зась прійдеш 
И з небес всіх судити на землю зьійдеш, 

Кгди труба страшная всюди брміти будет 
И жаден ся пред судом твоим не збудет. 

•Кгди и аггельскіє хори будут дргжати 
И всі з віку святьіє збить ся бояти, 

Тогди и мене рач, пане, домастити, 
Под хоругвою ся креста находити 

И голос он вдячний аби мя доходил 
И з вьібранньїми жеби-м ся теж находил. 

Маріа Магдалена 

Кгди ся на тя, Магдалена, позираю, 
Учителю мой, з жалю ся уриваю. 

На образ, тилко фарбами виражений 
И в гробі том на памятку положений, 

З жалю ся тяжікого, ах мні, уриваю 
И щоби-м с собою чинила, не знаю. 

Не відаю, як би-м міла нарікати 
И лзн мои ах мні, буйне виливати, 

Же-м ся с паном и учителем ростала 
И такого-м ся ту смутку дочекала. 

А иж мя тоє нещастье поткало, 
Чого ся нікгди пред тим не сподівало. 

Теди не дам тілу моєму витхненья, • 
Ані ногам и би знак отпочненья, 

Але о пану, буду ся всіх питати 
И учителя мого всюди шукати, 

Нічого ся не перестерігаючи: 
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Ані теж ся кого в том обавяючи. 
Петром не буду, жебьі-м ся так бояла 

И до учителя ся не признавала. 
Бьі и менщизна, не буду ся лякати, 

А не тнлко през невісту отступати. 
Hex ми хто-колвек задаст, же-м ест Христова, 

Признатися до того ест-єм готова. 
Не дам ногам моим намній спочивати. 

Всюди буду пана моєго шукати. 
Би теж и якій пострах, нех нападаєт, 

Теди смілостн моєй не подолаєт. 

Лик мироносиць 

И ми хор мирофор, будемо ту трвати, 
И от гробу святого не отступати, 

Олійки коштовниє в руках маючи, 
Намній ся нікого не обавяючи. 

Иле нас єсть Марій, кождаа ся ставит 
И зо всего сердца щире о том правит, 

Гробу учителева не отступати 
И при найчистшой матце-панне ту трвати, 

Поки аж з мертвих встаня дочекаємо 
И аггела світлого оглядаємо. 

Отзебраня всіх 

О Ісусе-пане, нас всіх збавителю 
И през найдрожшую кровь откупителю! 

Жалосньїє лзьі наші виливаємо 
И в том тя гробі всі жегнаємо, 

Пред плащеницею ти припадаючи 
И ран святьіх устьі ся дотьїкаючи. 

Цалуємо голову увельбеную, 
Терновою короною скрвавеную. 

Цалуємо руки к кресту прибитьіє. 
И на непріателя душ добьітьіє. 

Кланяємся ногам, котриє ходили 
И землю доптаньєм своим посвятили, 

Покуй и доброє нам оповідуючи 
И ку небу стежку вірним торуючи. 

Цалуємо бок, скрозь влочнею пробитий 
И през дві жродла збавеня нам набитий. 

И пред всім тілом ти святим припадаємо 
И гроб честньїй руками обьіймаємо. 

В перси ся бг>ючи недолго в смутку трвати 
И з жалю ся вірним твоим не уривати. 

Вість през аггела рьіхло нехай нам прійдет 
И радость воскресеніа нас обийдет. 

О дай же нам, Христе, рьіхло дочекати 
И «Христос воскрес» ту у гробу співати. 

Вірші на пресвітлий день 
Воскресеніа Христова 

Пролог 

Радость над радости, котрая нас обходит: 
И в сердцах вірних нині обфите ся родит. 

Привела нас, абьіс ми єи вам додали 
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И ту з рифмами ся нашими показали. 
Котрьіє то през оголошеньє вносимо 

И о пилноє их вьіслуханьє просимо. 
Христос же, котрьій нин"Ь рачил з мертвнх встати 

И радость в сердца всЬх нас обфите дати, 
Тот вьпосродку нас нехай нин^ завитает 

И вам ту, цньїм слухачум, посилком бьіваєт. 
До конца ритмом тьім слухи свои надати 

И през оголошеньє з нами хентне трвати. 

П е р в ьі и 
Ннн-fe юж збавеньє, всему свЬту ся стало, 

Гдьі ж ся звитяжцу смерти з мертвьіх оглядало, 
Христа, котрьій през крест свой з невол'Ь нас збавил, 

А през найдрожшую кровь, волности набавил. 
Христос з мертвьіх встал. В сЬ ж з ним нинЬ 
повставайте 

И на радощах воскресеніа спЬвайте 
«Христос з гробу», як звитяжци ж ся поклон'Ьте 

И з звязков гріховних вс-Ь ся освободЬте. 
Христос, плЬн с пекла на небо запроважаєт. 

Hex же кождьій вірний з ним ку гор"Ь ся маєт, 
Падол тот земньїй пусткою зоставуючи, 

А к небу, як до отчизньї, ся готуючи, 
Где радость, якои ан-Ь око видало, 

АиВ навет коли-колвек ухо сльїхало, 
Якую то Бог своим рачил зготовати 

И през наймилшого сьіна на ню взьівати. 
Нин-ь Велзевул-княжа, ввесь смутком єст знятьій, 

Кгдьі му през крест праве в бров стал Ісус 
распятий. 

Брами пекелннє преч ся отвирают, 
Дьабльї теж вс£ с трвоги по кугЬх утЬкают. 

Адам зветшалий преч юж отложен бьіваєт, 
А новий досконалим ся в соб-Ь ставаєт. 

Нин-fc аггелове на хори ся збирают 
И як венц в нароженю, так и ту спЬвают 

«Хвала на внсокостях Богу», кгдн ж ся стало, 
Же ся непріателя през крест поконало, 

И юж хоругов звитязства єст поднесена, 
А потенжность тиранна душ преч юж знесена. 

З аггели ж и ми на радощах викрикаймо 
И веселими голоси з ними спиваймо, 

ВсЬ краинн св'Ьта вкруг оголошаючи 
И в тнє слова з ними разне спВваючи 

«Пасха панская Пасха»,— и зась реку знову: 
«Пасха»,— на честь Тройци, здобячи свою мову. 

Тоє свято над всЬ иншіє наш'Ь свята, 
Кгдн ж земля долняа, з горним небом єст знята. 

И так з мертвих встаньє всЬ свята переходит, 
Иле солнце, над всЬ звВзди виш ся находит 

Тиле всЬ свята, собою превишаючи, 
Иле собою, ведне их закриваючи. 

Святно ся през св'Ьтла ноч тую обходило, 
Кгдн ж ся през cBfcnt всюди світло находило. 

Так по церквах в зебраню, як теж и зтюсобна, 
Ноч тая през світло пьєкне била оздобна. 
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И котрим ся св'Ьтлом ноч тую обходило, 
Світло бозства Христова през ся нам значило. 

Котроє зорЬ с себе м“Ьло подавати, 
И в очах вірних всюди ся ульїсковати. 

А св’Ьтлозорнои ночи ся ознаймило, 
Кгди ж в ней солнце справедливости взийти м'Ьло. 

А в день юж самого-сьмьі світла дочекали, 
Кгди-сьми истоту світла, Христа, оглядали, 

От котрого вшелякое світло походит, 
И з него ся и аггелскоє світло родит. 

А той ночи світло радость нам значило, 
Котроє нас зе днем з гробу всЬх освятило. 

Котрим то обфите будучи осв^чени 
И в воскресеніи гойне розвеселени, 

На справедливости ся солнце посмотривши 
И променми єго вкруг огорненьї бивши, 

В невимовной радости ся ницЬ найдуймо 
И з моцарствьі рицерств небесних триумфуймо. 

Кгди ж ся ту цар небесний рачил показати 
И непріателеви досить пляцу дати. 

Тому ж можному монарх честь-хвалу даймо 
И на радощах з аггели ему сдЬваймо. 

Не ведлуг власности, як би ся то годило, 
Жеби ся пристойне творца своєго учтило, 

Гди ж анЬ аггели, могут того сьстигатн, 
Пристойную творцу своєму хвалу дати, 

Котриє ся на хвалу бозства позирают 
И первшим стонд св'Ьтлом осв^Ьчени бьівают. 

Але иле з нас уломности может стати, 
Тиле хогЬмо пану честь и хвалу дати, 

«Пасха а пасха» ту ж а ту ж всЬ спиваючи 
И з звитяжства ту вспан'Ьле вьікрикаючи. 

Христос през смерт свою смерть рачил поконати 
И котрьіє в гробах, живот им даровати. 

На радощах же тих живота тріумфуймо 
И в невнмовном веселю всЬ ся найдуймо. 

И н ш і и 

В св'Ьжом жалю отм^ньї ся юж дочекало, 
Кгдьі ся ту збавителя з гробу оглядало. 

Іоанн-єваггелиста, учень коханий, 
От Христа за опекуна матце приданий, 

Матки учителевьі не отступаючи, 
През ввесь жаль єн статечне прі ней трваючи. 

ПотЬхи ЮЖ ЄСТ НИНІі, з нею дом'Ьщенний 
И радости з воскресеніа наполненньїй. 

Втож и Никодим, учень Христов потаємний, 
До учителя своєго барт>зо приємний, 

Котрий на послугу тую, себе даровав, 
Абьі ту пречистоє тЬло бьіл поховав, 

Спул з Іосифом около того ходячи. 
Мислю побожности с собою ся водячи, 

З вонностями, гЬло пречистоє повили 
И в простирадлі до гробу го положили, 

Лзами ся горкими гойне обливаючи 
И з жалю тяжкого сердцем уриваючи 

По учители, котрого миле набили, 
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А потом с тяжким го жалем з очій збьіли. 
Нині тот их жаль в потіху ся им обернул, 

Кгдьі ся учитель их з мертвьіх живо им вернул. 
О щасливьіх рук их, котрнє погребали, 

Кгдьі ж з гробу того потіхи ся дочекали. 
Щасливьій и гроб, скарб такій в собі маючи, 

И жрудло живота, с себе виливаючи. 
Не меншій и тот, щасливости собі'додал, 

Котрий рамена свои под крест честньїй поддал — 
Симон Киринейчик, котрий то с села ишол 

И с тяжаром креста аж до Голгофи пришол. 
И мироносиці щасливими зостали, 

Котрьіє у гробу през всю поч стояли. 
Напервій дал ся им пан з гробу видати 

И з радостю воскресеніа их поткати. 
А з их всіх Магдалена єст найщаслившая, 

До учителя своєго найгорлив"ьшая. 
Не дала бовім очом своим засипати, 

Ані ногам бьінамній отпочивати, 
Але лзами ся горкими вся обьливала 

И през всю ноч учителя всюди шукала, 
Поки аж як, щасливая, до того пришла. 
Же го в особі огородника знашла. 

Котрий не казал близко себе приступати, 
Ані жебьі тіла ся єго дотикати. 

Щасливьіе ж и мьі того ся дочекавши 
И през віру спул з ними Христа оглядавши. 

Спул теди с тими и на радощах бьіваймо, 
И з мнозствьі світних аггел гимни видаваймо, 

«Христос воскрес» збитне весело співаючи 
И незмірнои радости заживаючи, 

Даючи хвалу, котрий з мертвих рачил встати 
И себе з гробу вірним дати одлядати. 

И н ш і и 

По жалю радость, котрая нас всіх обходить 
И з воскресеніа Христова в нас ся родить. 

По муце, котрую-сьми ту оплакивали 
И у гробу збавенного смутно стояли, 

На тіло ся збавителя позираючи 
И рани найдрожшіє оплакиваючи, 

Котриє за всіх збавеньє рачил подняти, 
Аби нас с тиранства смерти вічнои отняти, 

С княжатем темности на гарцу ся поткавши 
И кгротом креста през сердце разне му давши. 

Того теди звитязства триумф обходімо, 
И при радости ся гойной всі находімо, 

Же-сь мьі звитяжцу смерти з гробу оглядали 
И през то в смутку радости ся дочекали. 

Котрои, о пасхо, аби-сми дочекали 
’ И тебе в немеркаючом дни заживали. 

И н ш і и 

День той, котрого пан рачил постановити, 
Аби нас, вірних в нем, гойне розвеселити. 

Будмо ж теди нині в пану розвеселени 
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И в невьшовной радости неполненьї, 
Кгдьі ж Христос собою рачил смерть поконати 

И, як звитяжца еи, святно з мертвнх встати. 
Юж княжа чартовскій преч ест с трону знесеньїй 

И кгротом креста острнм навмлот пропхненьїй. 
Полки дьаблув моцю креста суть роспрошеньї 

И, як дим по повітрю, преч порозношени. 
Нині брами пекелнин на дол упали 

И моцарства шатанскіе тил подали, 
Кгди лисканье бозства страшное их обняло, 

Теди ляканьє ся окрутноє их зняло. 
Нині Велзевул ланцухами ест скрепован 

И на декрет суду страшного наготован 
Огня геєнского, котрий го ожидает 

И спул з ангели єго на него чекает. 
А ми, вірній, радости сут доміщени, 

Кгди ж з неволь пекла вічне освобоженн. 
Котрий огнь нез’гашоний нині згасает, 

И робадтво незаснулоє юж здихаєт. 
Нині дьабли, з моцю своєю, преч упали, 

И ушикованьїє полки тил подали, 
Ад темний и сумний, в трвозі ся ввесь найдует 

И з отхланю и дьабли обою турбуєт, 
Не могучи ся и бьінамній поправити 

И монарсЬ небесному в чоло ставити, 
Кгди ж му праве в чоло стал на кресті роспятий, 

И плін з віку померлих ест му отнятий, 
До раю на роскош світно запроважон, 

А непріатель душ, вічне єсть поражон. 
Співаймо ж з звитязства нині гимньї, співаймо, 
И «Христос воскрес» всі весело вьікрьїкаймо! 

Епілог 

За вдячность, котрую-сте церкви показали, 
И промовум нашим хентне слухи надали, 

Людзкости вашой чинимо подякованьє: 
За так миле охотноє нас вьіслуханьє. 

Христос-пан, котрий нині з мертвих рачил встати 
И гойною радостю нас обдаровати, 

Hex же то вам, о цньїє слухаче, даруєт 
И сердца ваші напрезт>рок зась приготуєт 

Уши свои на оголошеньє надати 
И намь, як и тераз, тую ж хуть указати, 

Особливе руки ку небу подт>носячи 
И спул всі Бога о тоє пилно просячи, 

Абьі и ктитора церкве той заховал, 
И в помнсльннх потіхах бьіти му даровал, 

Воєводє Іо МИРОНЕ Брт>навскому, 
Великому господареви молдавскому. 

Котрому и «Полла та ети» заспіваймо, 
И с панованя єго Богу хвалу даймо. 



Йоаникій Волкович 

в 

Розмьішлян [н] с 
о муці Христа, спаси теля нашего. 

При тим веселая радость з триумфалного 
єго воскресеніа 

Вящшихт» сподобляєтся пріатію, иже иску- 
шент> будегь собьівшая ся на немт> благо- 
дііянія в-ьсегда вт> сердиу имЬти. 

Касіан 
Не благодарно упованіє, яко зимний иній 
растаєгь и излієгь ся яко вода неключима. 

Премудрость, Глав. 16 

Побожному и благовірному мужу пану Гавріелю Марковичу 
Ланкгишу, славному купцу и мещанину лвовскому, добродієви 
своєму ласкавому. 

При благословенстві найвьішшого, всі добр душевних и те- 
лесннх з упріймого сердца зьічит жадаєт и молитствуєт. 

Найпреднійшій а праве гетман и вож всіх красомовцов рьім- 
ских, сладкомовньїй Цицеро, ласкавьій добродію, знаменитую 
цноту вдячности улюбивши, и в оной роскохавшися, овии слова 
в одной с книг своих написал: «Хочу же бн-м и бьіл и всі мене 
міли за вдячного». Того ж и я, з дитинних праве моих літ праг¬ 
нучи, каждому добродієви моєму старал-єм ся яковим-колвек 
слушним и от мене можним способом за отриманий добродій¬ 
ства нагородити, в чом и тепер, не уставаючи, поневаж на том 
святом містцу, в том богоспасаємом граді Лвові странствую- 
чи, спосрод иньїх добродієв моих, от вашмости, яко от гор- 
ливого милостника всіх духовних, найпервій и найзначній 
ласки, упріймости и добродійств дознал-єм, и по всі часи гойне 
дознаваю, вашмости, добродієви моєму, найпервій знак вдячнос¬ 
ти оказати, и за онии нагородити пристоит и приналежит. Иж 
теди тии вірші, от мене грубо и неумієтне написаний, за усил- 
ною прозбою многих зезволил-єм до друку подати, онии на знак 
вдячности за добродійства принятии под именем вашмости на 
світ подаю, и вашмости, добродієви своєму, при жаданю гойного 
благословенства Божого, долгофортунного здоровя, огляданя лю- 
бои утіхи з милого потомства, и по промешканю спокойном вес- 
пол з боголюбезною панею малжонкою, добродійкою моєю, и 
цним потомством, до волі Божеи, на той мізерной виспі вигна- 
нья нашого, в небесной утішной радостной отчизні вічнои коро¬ 
ни отриманя, дедикую, офірую, и приношу, а о милостивоє и лас- 
кавоє принятье просячи, звиклой ласце и упріймости вашмости, 
пилне ся вручаю. 
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Смутний трени 
в смутний день страстей Христа, 

спасителя нашего 

Душа побожная І. Георгіевич 
Тяжкая туга сердце моє уязвляєт, 

Всі внутрности, всі смьісла сродзе прободаєт. 
Знагла бо вім новая отміна ся стала, 

Котрая всім округом світа замішала. 
Недавно всі радости гойнои заживали, 

На високости богу «Осанна!» волали, 
А тепер все створеньє горко ляментуєт, 

С преразливим ужасом, смутне болезнуєт. 
Солнце слнчную свою шату отмінило, 

Темносмутним одіньєм смутне ся прикрило. 
Місяць, сребрнобілои шатьі позбьіваєт, 

В кровь ся з трепетом всего світа преміняєт. 
А снать с фирмаменту и звездьі ся рушили, 

Всі елемента своєи власности позбшш. 
Над прироженьє своє земля ся рухаєт, 

Всіх земнородньїх знагла страхом наполняєт. 
И моцноє каменьє ото ся скрушило, 

З ужасно страшньїм кгрмотом впольї розвалило. 
В церкви Катапетазма смутку теж узнала. 

Зверху ся до исподу надвоє роздрала. 
Що-с ся то на світі, щось и дивного стало. 
Що от створеня єго нікгди не бивало. 

ВЬстник 1 

ОповЬдаєт, що за диво ся стало. 

Оле скорби: чудо и дивноє ся стало, 
Котороє на світі нігдьі не бьівало. 

Народ ізраильскій, сьін он перворожденньїй, 
Над все створеньє честю честно увелбенний, . 

Сьін, млеком ласки Божеи гойне воспитаннй, 
В особливой милости отцевской хований, 

Тяжкій камень на срт>дце своє наложивши, 
Мерзкою невдячностю очи засліпивши, 

Над власним своим отцем страшне ся збьіткуєт, 
Ісуса невинного, невинне мордуєт. 

Ісуса невинного на крест прибияєт, 
Створителя своєго сродзе умерщвляєт. 

Що, видячи створеньє, горко болезнуєт, 
И тому ужасному чуду ся дивуєт. 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
О смутная новина, полная фрасунку, 

О пелинногорчистьш мерзкой скорби трунку, 
О трепетний ужасе, котрій сердце псуєш, 

О диво, котороє ввесь округ мордуєш. 
Ісус Христос, сьін Бога вишняго, страдаєт. 

Безсмертний окрутною смертю умираєт. 
Всі ж ся зо всего світа охотне зберіте, 

Чудеси предивному сь страхом давіте. 
Обачте, чого око нікгдьі не видало, 

Слухайте, чого ухо, як жив, не слихало: 
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«Бог чловек, сьш Божій, сьііі Марій, страдает, 
Агия незлобивое смертю умираєт». 

Душа побожная 3. Буневскій 
О жалю срокгій, творец мой страдает, 

На древі крестнім Ісус умирает. 
Але що ж того, творче, за причина? 

Азали в тобі ест якая вина? 
Тьі єст-есь агнец, агнец незлобивий, 

Чистий, безгрішний, святий, справедливий; 
Ти, спасе, єст-есь самая чистота, 

Бога и отца вічная красота; 
В тобі, о пане, жадиой німаш змазьі, 
Жадного гріху, жадиои прокази. 

А для чого ж ти сут сродзе заданн 
Так окрутнни, о творче мой, рани? 

Чему, безвинний, безвинне страдаєш, 
Безгрішний, сродзе умираєш? 

Милость Божіа 
Твои-то, о чловече, тяжарьі мордуют, 

Ісуса невинного окрутне крижуют. 
Твои тяжари гріха сам з хутю пріймаєт, 

Пресвятий, проклятством ся для тебе ставаєт. 
Йди ж за ним охотне, иди а слезися, 

С тяжко болньїм стогнаньєм в сердцу умилися. 
Твердни сердца твого покруши опоки, 

И внпусть з очій крвавих слез тепльїи токи. 
Видячи, иж пресладкій Ісус вожделінньш, 

Милостію ку тобі єст так уязвленннй. 
Же ото строкгоболне для тебе страдает, 

Окрутнни терпливе муки поднймаєт. 

Душа побожная 3. Буневскій 
Ах мой жалю, Ісус мой для мене страдает. 

Для мене окрутнни муки поднймаєт.. 

Душа побожная 1. Георгієвич 

О милости Божіа, тож ся розтираєш, 
Тож ку нам беззаконним горливе палаєш. 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
Всі жалі, всі болезни, к нам ся згромадіте, 

Нас смутно болннх отвсюл смутне обточіте. 
И дайте, бн-смо могли обфите ридати, 

Пана нашего муку, слезне уважати. 
Але где ж пан єст, где наш любий пребиваєт, 

Где ся облюбенец наш милий поспішаєт? 
Повіжте нам, где єго маємо шукати? 

Прагнемо бовім при нем миле умирати. 
Повіжте, нехай за ним йдем спішно втропи, 

Слезми кропячи єго пречистий стопи. 
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ЙОАИИКІЙ ВОЛКОВЙЧ 

ВІСТИ ИК 2 

ОповЬдаетиж звязаного Ісуса до Аннаша порвали. 

Связавше, и ведоша его кт> Анн£ перв^е: в 
єдині» от предстоящихт» слугь, удари вт» ла¬ 
ніту Ісуса. 

loan, зачало, 58 

Юж Ісус пресладкій ест в огродку порваний. 
Як агнець незлобивий моцно скрепованьїй. 

Преч законная арка нехай уступуєт, 
Бо истотная арка в руках ся знайдуєт 

Филистинчиков срокгих: иж єн ПЛІНИЛИ, 

Аби, о тяжкій жалю, сродзе умертвили. 
Мисленнаго Сампсона юж ото крепуют, 

Смерть ему поносную безвинне готуют. 
Ієреміа истний ото єст пойманий, 

До Вавилону в тяжких оковах посланий. 
Где ся темности сини над ним збитковати 

Будуть, незлобивого агньца мордовати. 
Леч не тут конец: далей треба поступити, 

Смутной ся тракгедіи смутне присмотрити! 
Звязаного Ісуса безчестно порвали, 

И з ним пред трепроклятьім Аннашом предстали. 
Ово ж от невірних юж єст арка шгЬнена, 

При мерзливом Дагон'Ь ово поставлена. 
Где ся один з небожних сродзе заюшаєт, 

Громогласньїй поличок пану витинаєт. 
Так негдьісь и Михеи поличок задано, 

Кгди правди от єго немиле слухано. 
Для тебе то, чловече, Бог-творец страдаєт. 

Для тебе так окрутне безчещен биваєт. 
' Приступи ж к нему, сердцем теплі умилися. 

За мнозство твоих гріхов болестне слезися. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
Я до тебе, творче мой, сродзе поличкую, 

Множеством ГрІХОВ моих я тебе мордую. 
Я годен, би пащеки земля отворила, 

Мене, обтяженного гріхами, прикрила. 
Лечь тьі, творче, мою злость на себе гіріймаєш, 

Окрутною мукою оньїи зглажаєш. 
За що тя не престану навики велбитн, 

Тобі пристойную честь миле приносити. 

Душа побожная 3. Буневскій 
О душе моя, душе моя, умилися, 

С тяжко горким стогнанєм тяжко в перси бійся. 
Рьідай горко, ляментуй, вьіпущай слез токи, 

Скаменілого сердца покруши опоки. 
Бій ся в перси, а обач, що-с то тьі зробила, 

На смерть прикро-горкую вічне-сь заслужила. 
С котрои хотячи тебе пан освободити, 

Ото ся праве рабско зезволил знижити, 
Ото єго власний синове крепуют, 

Ісуса невинного моцно поличкуют. 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
О душе моя, душе моя, отрезвися, 
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Душе моя грішная, горко умилися. 
Ото твой творец сродзе, о жалю, страдаєт, 

Ото чистая панна жалостне рьідает: 
Иж єи агньца волки срокгіи порвали, 

Єднородного сьіна модно скреповали. 
Иж над єи любезньїм дико ся збьіткуют. 

Без вшелякои лютости сродзе поличкуют. 
Плачет чистая горко, слезьі вьіливаєт, 

От срокгои скорби, ледво жива оставаєт. 
О пречистая панно, рач и мн^ то дати, 

Бн-м гойнокрваве и я, грішний, могл рьідати. 
Бьі-м обфитьіи слезьі з очій моих точил, 

Пельшною водою полички обмочил. 
Бьі-м могл при пану моєм завше пребьівати, 

С превожделВнньїм моим Ісусом страдати. 
Леч где єсть? Пред Аннашом юж єго не найдую. 

Зачим тяжкій боль в сердци своєм бьіти чую. 

ВЬстник З 

ОповЯдаєт, иж пред Каіафою Ісус предстоит: 
где Петр смілий Учителя ся своего запираєт. 

Они же, ємше Ісуса, ведоша кт> КаіафВ 
Архієреови: Петрт» же вніь сЬдяше вт> двор*: 
и приступи кт> нему єдина рабьіни, глаголю- 
щи: «И тьі бьіль єси сь Ісусомт» Галилей- 
ским»: Он же отвержеся пред всВми, глаго- 
ля: «Не BfcM-ь, что глаголеши». 

Матфей, зачало 109 

В дому Каіафьі юж ся Ісус знайдуєт, 
Где єго тренещасньїй род сродзе мордуєт. 

Блюзніірцею Каіаф см"Ьле називаєт, 
ОдЬньє безрозумний на соб-Ь шарпаєт, 

Без лютости Ісуса юж там поличкуют, 
На любоє аггелом лице єго плюют. 

Юж там и смілий Петр ся даремно лякаєт, 
Учителя своего юж ся запираєт. 

Нендзная одверница єго побудила, 
Нікчемная рабини латво звитяжила. 

През нев^сту, Адаме, продку наш, упал-єсь, 
И ти, Сампсоне, сили своєи пострадал-єсь. 

И Давида, котрій мод над лви роспростирал, 
И живот Голіадом окрутним вьідирал, 

Вирсавеа невЬста ораз обалила, 
И Соломону невЬст моць тож учинила. 

Ово ж и Петр камень он латво упадаєт, 
На одно слово раби латво ся скрушаєт. 

«Чловека того,— мовит,— овшеки не знаю, 
И овшем, що зазав єст, тебе ся питаю». 

Зачим п'Ьтел по трикроть голос випущаєт. 
До сердечнои скрухи Петра побужаєт. 

Б“Ьжи ж, о Петре, б“Ьжи, горко умилися, 
З тяжко смутним вздиханєм усердно слезися. 

Б'Ьжи, и ляментуй, же при пану не стал-єсь. 
Же его явне пред веЬм родом не вьізнал-єсь. 
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Душа побожная 1 

Рабьіни верховного Петра звитяжает, 
А мене мнозство гріхов люті побіждаєт. 

Леч апостол Петр жалем сердце ськрушивши, 
Вевнутр лютои жалости сердечне набьівши; 

За тяжкій свой вьіступок лзи горкіи точит, 
Горкопелннньїм плачем лице своє мочит. 

З сердца свого стогнаньє тяжко вьіпущаєт, 
За явногрішника бить себе признаваєт. 

Проект о милосердьє, би ся злнтоватн 
Пан рачил, в том упадку силном ратовати. 

А я зась що: през гріхи пана ся запріл-єм, 
Єго отступити, о окаянний сміл-єм. 

А єднак не хочу ся в сердце своє ткнути, 
До правдивои покути охотне дерзнути. 

За гріхи ни слезную каплю вьіпущаю, 
Ни щирей в сердцу моєм скрухи набиваю. 

Ах, мой смутку, Боже мой, рач ся злитовати, 
В мнозстве гріхов моих рач мене ратовати. 

Душа побожная’ З 
Кгди мнозство моих гріхов тяжких прекладаю, 

Окаянним себе бить, окаянний, знаю, 
Але, о душе моя, Петру подобися, 

За гріхи, душе моя, усердно слезися. 
Христе-цару, тьі рач сам кт> мні приступити, 

Рач сам сердца моєго двері отворити. 
Закаменілость мою рач сам зепсовати, 

Моцност каменій моих тяжких зкгрухотати, 
Затверділоє сердце моє рач змякчити, 

Посухом милосердья рач в него вдарити. 
Абьі обфитоє слез море испустило, 

Котороє би гріхи мой очистило. 
Котороє бьі могло мене уб’ЬЛИТИ. 

З чорного крука більш голубом вчинити. 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
Я, которьій моими гріхи скреповал-єм 

Папа, на муки, ах мні, ерокгіи вьідал-єм. 
Не смію, окаянний, на небо взирати, 

Не смію плюгавих рук моих простирати. 
Прето ж к тобі, чистая панно, прибігаю, 

К тобі умиленньїй, з уст голос вьіпущаю. 
Ти, котрая тяжкого смутку заживаєш, 

Кгдьі на срокгость мук сьіна своєго взираєш, 
Рач мні, окаянному, сердечную дати 

Скруху, рач милосердьє у него з'єднати. 
Бьім и я с Петром точил слезньїи потоки, 

Затверділого сердца покрушил опоки. 

Милость Бож і а 
Плач, чловече, ляментуй, випущай стогнаня, 

От внутр твоих тяжкій з болестю вздьіханя. 
Плач за гріхи, котрій Ісуса мордуют, 

Незлобивого агньца убить усилуют. 
Плач, а при ием соизволь любовне страдати, 

Срокгіи єго муки з болем уважати. 
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Душа побожная 2. Ланкгиш 
Прагнемо лзьі горкіи обфите точити, 

Болестньїи вздьіханья з внутра испустити. 
Тьілко тьі сам, о творче, рач нам скруху дати, 

Рач сам ласкаве сердцем нашим керовати. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
Прагнемо, абьі в духу, при папу страдати, 

Але где ж єго маєм, смутньїи, шукати? 
В дому Каіафьі юж єго не знайдуєм. 

Где ж за ним сердечний стропьі закеруєм? 

Вїстник 4 

ОповЬдаєт, иж Ісуса юж до Пілата отдано. 

Ведоша его кь Пілату, и разумЬвь, яко от 
области Иродовьі, посла єго кь Ироду: уко- 
ривь же его Ирод возврати кь Пілату. 

Лука, зачало 111 
Тогда убо Пілать поять Ісуса и би єго. 

loan, зачало 59 

У каменного столпа юж пана шукаймо, 
И там веспол з ним смутне, смутньїи, страдаймо. 

Безбожноє ся бовім сонмище згодило, 
Аби пана своєго невинне убило. 

Прето ж єго Пілату Понтскому предают, 
Всі єднодушне, абьі бил распят жадают. 

Которьій до Ирода напрод посмлаєт, 
А потом, кгди сонм «Распнн!», «Укрижуй!» волаєт, 

Росказал тиранско до столпа привязати, 
Ісуса невинного сродзе бичовати. 

Росказуєт Голоферн, некгднсь розгніваний, 
Аби Ахіор бил у древа привязаний. 

Тоє ж и Пілат чинит, невинне мордуєт, 
Невинного Ісуса у столпа крепует. 

З пречистого тіла крве токи виливаєт, 
Которьіх гойность гойне землю напаваєт. 

Непріателю наших душ скоро моць дано, 
Терпливости Иовой аби спробовано. 

От глави до стопи ног сродзе заражаєт, 
Страшний рани по всем тілі разшираєт. 

Сродзе ся и проклятий народ заюшивши, 
Над власним добротливьім отцем розбествивши. 

Тисячми ран на тілі пречистом задаєт, 
Жаднои литости над ним незбожний не маєт. 

Плач же, о вірний роде, и горко слезися, 
Великому тиранству злих синов дивися. 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
О пречистая панно, як можеш витрвати, 

На окрутност мук сина як можеш взирати? 
Видиш любоє своє чадо обнаженно, 

На всем пречистом тілі болестно зраненно, 
И сама болестнии вевнутр терпиш муки, 

Кгди чистого катуют нечистий руки. 
Наполи жива слези горко виливаєш, 

Тресмутнии стоги анья з сердца випущаєш. 
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О смутная матко, рач же и мні дати, 
Жебьі-м и я могл гойне з стогнаньєм ридати. 

Видячи, иж для мене сьш твой умирает, 
Єдинородний твой крве токи внливаєт. 

О душе моя, душе моя, умилися, 
Смутне ляментуючи, смутне прослезися. 

Душа побожная 3. Буневскій 
Ах, мой смутку претяжкій, тху и сил не стает. 

Сердце ся вт> мні впольї, ах, мні раздирает. 
Стойте, горніи кгмахи, смутне ся дивіте, 

Крвавую з себе росу гойне испустіте. 
Видячи, иж пред котрим не могли-сте бити, 

Чисти, ни в своих кгмахах пространннх вмістити 
Каменннй столп, о смутку, ото вміщаєт, 

Предвічную красоту темность помрачает. 
Невинного невинне окрутне бичуют, 

Пренайчистшее єго тіло канцеруют. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
Чинове аггельстіи, с небеси.зступіте, 

Окрутной муці панской смутне ся дивіте. 
И обачте, що ся то предивного стает, 

Як страшноє ся чудо на земли являєт. 
Той котрого-сте пред тим в облачном видали 

Столпі, світлоогненннм на пуши познали. 
При марморовом столпі ото ся являєт, 

И окрутне, о ужас, катован бнваєт. 
О хори аггелскіи, с небеси зступіте, 

Безчестіа панского сурове ся мстіте. 
Острого, ревнуючи, меча добивайте, 

А той трепроклятнй род з кгрунту винищайте. 

Милость Божіа 
Горливая Божіа милость то справила. 
Же єго на той падол мізерний звабила. 

Же єго чловеченства шатою прикрила, 
Рабій зрак а послідній на него взложила. 

Милость ото и тепер окрутне мордуєт, 
Ісуса невинного невинне бичуєт. 

Милость не допущаєт над злими ся мстити, 
Овшем прагнет каждому спасенному бити. 

Прагнет, горними аби всі мешканци били, 
В вьішиих любоутішннх кгмахах вічне жили. 

У столп а камеиного привязан бьіваєт, 
Бо на собі каменю церков закладаєт. 

На котором фундовне з кгрунту заложенна, 
И пречистою кровью єго печатлінна. 

Будет до конца віку недвижно стояти, 
И жадних ся вражіих штурмов не бояти. 

Милость то в нем любая, милость все справуєт. 
За твоє преступленьє, чловече, крижуєт. 

Душа побожная 2 

Милостю к тобі и ми, о творче, палаєм. 
Тую завше міть в сердцу усилне жадаєм. 

Тую вевнутр нас рач сам, пане, разжарити, 
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Наше сердце ку тобі моцио приліпити. 
Бисмо на твои муки з жалостю смотрили, 

При тобі, творцу нашем, сердечне терпіли. 
Леч где ж тебі, о пане, маємо шукати, 

Юж бовім и у столпа тебе не видати. 

В і с т н и к 5 

Оповідаєт, иж с пана ся насмЬвают. 
Воини же сплетше Вінець от терніа, возло- 
жиша ему на главу, и вт> ризу багряну обле- 
коша єго, и глаголаху: «Радуйся, Цару 
Іоудейскій», и біаху по ланитома. 

loan, зачало 59 

По смутку смуток, срокгом срожшій, в тропьі ходит, 
Що и час тяжшая ся болезнь в сердцу родит. 

Досить мордерско пана нелютостне бито. 
От главьі аж до ног все тіло страшне зрито. 

А єднак ово єще сродзе ся ругают, 
В порфирноє одіньє пана одівают. 

Місто сцептрум — трость в руки пречистьш дано, 
З насмівиском, жидовским кролем називано. 

З остробольного терня корону увили, 
На пречистую главу окрутне взложили. 

Ово ж, Ісус мой, вінцем терновим вінчаний, 
Стоит агнец, которнй маєт бить закланнй, 

Котрій маєт бить для нас окрутне убитий. 
На крестном древі сродзе невинне пробитий. 

К нему ж, о сіонскіє дщерьі, приступите, 
Горкіи з зріниць своих слезн испустіте. 

Вадячи, иж прекрасний жених возлюбленннй, 
Стоит наполи живий сродзе уязвленннй. 

Видячи, иж пан наш, ест сродзе скатованн, 
Безчисленньш терпит окрутнни рани. 

Видячи, иж невиннй безчестно страдаєт, 
Пресладкій наш, поносне для нас умираєт. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
Ах жалю срокгій, юж ми всі смнсла слабіют, 

Всі сили, всі внутрности остатнє трухліют. 
О душе моя, душе моя уязвленна, 

Острим копієм болю сродзе прободенна, 
Як ся вт> мні, ах, грішном, можеш затримати? 

Як можеш в такой тузі тіло посилити — 
Претяжкост горкои скорби дом бідно струхлілий? 

Опусти твой марний кгмах, окрутне зболілий. 
Нехай я окаянний, нехай умираю, 

Далій на муки пана мого не взираю. 
О болю страшно вспомніт, цару царем дано, 

В руки трость острим вінцем окрутне вінчано. 
Мон то гріхи тебе, Ісусе, вінчают, 

Мои тим острим терньєм остро уязвляют. 
Боже мой, рач тернієм скрухи уранити 

Моє сердце, мою мисль миле уязвити. 
Би-м я, горко за гріхи мои ридаючи, 

Твой окрутний боль в сердцу виритий маючи, 
До небеснои отчизни спішне пелькгримовал, 

За тобою, гетманом, миле в путь шествовал. 
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Душа побожная 3. Буневскій 
О душе моя, душе, чему не ридаєш, 

Горкобмстрих слез з очій чем не вьіпущаєш, 
Видячи, иж ся творцу твоєму ругают, 

С пана ся з безчестієм спросне насм-Ьвают? 
О Боже мой, чему их сродзе не караєш? 

Чему страшних перунов на них не вьіпущаєш? 
Роскажи, би пащеки земля отворила, 

В своих отхланях адских нав-Ьки закрила! 
Роскажи огню з неба зненацка зступити, 

З ужасом всего св-Ьта з кгрунту винищити! 
Роскажи, бьі дикіи звірята повстали, 

Незбожньїй проклятий род вн-Ьвеч пошарпали! 
Вждьі, кгдьі з слуги твоєго см-Ьх дЬти строили, 

През диких звірят знагла живота позбили. 
А тепер чем не кажеш тим ся ж заюшити, 

Твоих треокаянних дЬтей поглотити? 
Але милост руки от карности крепуєт, 

Милость тебе от помсти, о пане, гамуєт. 
Мнлость на окрутнии болести видала, 

Милость болестньїм вінцем терновим вВнчала. 
Которий и я, смутний, на главу пріймаю, 

С тобою, о творче мой, страдати жадаю. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
Где-сь єст чистая панно, где тяжко страдаєш? 

Откуль на любезного своєго взираєш? 
То ли єсть, о дЬвице, син твой возлюбленний, 

Над всЬ израильскіи сини увелбенний? 
То ли над чловечіи всЬ синьї красн'Ьйшій? 

То ли любий Соломон над всЬ оздобн'Ьйшій? 
То заисте: леч лице єго помрачила, 

Окрутност трепроклятьіх окрутне затмила. 
Ово стоит, кровію очи загЬкают, 

Уши мерзливост многих бласфемій слухают. 
Лице єго, о смутку, безчестно оплвано. 

Все пречистоє гЬло сродзе скатовано. 
На глав-Ь прикрій в"Ьнец, с терня уплетений, 

Глубоко, до самого мозгу притиснений, 
Котрій и твоє сердце, панно, проникаєт, 

Твою мьісль, твою душу остро уязвляєт. 
Рада бьі-сь вм-Ьсто єго той в-Ьнец носила, 

Сама ся з тяжким болем тим в'янем крвавила. 
Але где-сь єст, о панно, где тяжко страдаєш? 

Откуль на любезного своєго взираєш? 
Нехай и я при тоб-Ь, панно, пребьіваю, 

Нехай при тоб-Ь, д-Ьво чистая, страдаю, 
Леч где єст наш Ісус, где маємо шукати, 

Кгдьі ж юж и пред Пілатом єго не видати. 
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ВііСТНИК б 

ОповЬдаєт, иж пан крест 
на гору Голгоф двигает. 

Тогда предаде єго имь Пілагь да распнет 
ся. Поємше же Ісуса, ведоша, и нося 
Кресть свой, изьійде на М'Ьсто глаголемое 
Лобноє. 

Іоан, зачало 60 

Декрет несправедливий, юж-юж ест вьіданьїй, 
Абьі Ісус невинньїй бьіл укрижованьїй. 

Юж на рамо єго ключ Давидов взложено, 
Которим маєт бьіти небо отворено. 

Юж Феникс єдиний сам древца згромажаєт, 
На которих спалений для нас бьіти маєт. 

Юж ся Исаакова фігура сполнила, 
Незбожност на рамо стос юж творцу взложила. 

На котором за ввесь свйт маєт бить пожреньїй, 
Огнем любве к народу людскому спалений. 

Двигнет Ісус крестньїй стос, и хто ж помагаєт? 
Хто в так значном тяжару Ісуса вспираєт? 

Сам тьілко Киринейчик, старушок зветшальїй, 
В слабом допоможеню двигати бьіл трвальїй. 

Аггелскіи хорьі вьі вжди с небес зстудЬте, 
Двигат тяжар своєму пану поможете. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
О смутку, о болезни, ах, що мовит маю, 

Юж в словах, юж и в силах моих уставаю. 
Тяжкая болезнь сердце моє тяжко щиплет, 

Слеза ся за слезою с крвавнх зр^ниц сьіплет, 
Видячи, иж кгдьі Ісус крест силннй двигаєт, 

От тяжкости на землю частокрот падаєт. 
А то все мои гр^хи тяжкій справуют, 

Мои злости невинне Ісуса мордуют. 
И що ж за то ти маю, о творче, воздати, 

Якими тя, о смутку, почестми вінчати? 
Не знаю, о нещасний, овшеки не знаю, 

При To6t, Ісусе мой, страдати жадаю. 
При тобі прагну муки срокгіи терпіти, 

Прагну при тоб-Ь, пане мой, ораз умрЬти. 

Душа побожная 3. Буневскій 
О стріла скорби, сердце котрая збодаєш, 

О мечу острий, котрій внутра преражаєш! 
Ісус на рам^х своих крестний стос двигает, 

Под тяжаром rpfcx моих на землю падаєт. 
О тяжкость, которая сили вьінищаєш, 

Сампсона, мисленнаго к земли приникаєш. 
Двигнет Ісус махину, котрую зробили, 

Мои тяжкій гр'Ьхи на рамо взложили. 
Двигнет тяжар, аби могл мене облегчнти, 

З моєи шин тяжар пекелний зложити. 
Двигнет тяжар, котрого дЬхт не могл двигнути, 

И єдним перстом не могл жаден ся дотанути. 
Двигнет з тяжкостю през мою окрутност зболілий, 

Пренезмйрност тиранства незмірне земдлЬлий. 
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ЙОАНИКІЙ ВОЛКОВЙЧ 

Двигнет, а кровь з єго ран струменем ся тсчит, 
ВеЬ дороги обфите, о жалю мой, мочит. 

А того причина — я, о горкій фрасунку, 
О растворенний скорби прикрим плачем трунку! 

Ісус мой, отец мой, пан мой, на смерть шествуєт. 
Bet стежки пречистою кровью знаменуєт. 

Ісус мой єст моими rptXH потлаченьїй, 
Тяжарем беззаконій моих обтяженьїй. 

Йди ж, о душе моя, за Христом спишися, 
З тяжко-горким стогнаньем обфите слезися! 

Йди с посдЬхом и вждьі слезми стежки мочи, 
FIpeHeSMfcpHOCT болю, лзьі обфитни точи! 

Йди, а стопьі єго миле лобьізати, 
Не престань пречистои крве кропл'Ь збирати! 

Душа побожная-2. Лянкгиш 
О пречистаа панно, духу в MHt не стаєт, 

Гартовньїй кгрот болести сердце преражаєт, 
Видячи, иж любого юж-юж утрачаєш, 

О голубице-дЬво, юж ємна Ht маєш. 
Юж твой любезньїй на смерть єст срокгую зданий, 

Бьі на безчестном крестЬ бьіл укрижованьїй. 
Юж ото крест поносний на co6t двигаєт, 

Частокрот з тяжким болем на землю падаєт. 
На що смотрячи, о як срокгои заживаєш 

Скорби, панно, як болно, увьі MHt, волаєш, 
Як ся утроба твоя чистая терзаєт, 

Як сердце болестноє тяжко ся смущаєт. 
В путь некгдьі-сь, кгди Товію матка вьіправуєт, 

З горкою печалію горко болезнуєт, 
Сердцем ся трвожит, часто єго вспоминаєт, 

Пред вратьі еЬдит, сьіна видЬти жадаєт. 
А ти, о пречистаа, тяжко взираючи, 

СкрвавлеНного сина пред очима маючи. 
Не ровно срожшеи скорби срокго заживаєш, 

Бо юж-юж пресладкого свого утрачаєш, 
О сердце моє горким трунком упоєнно, 

Пелинномерзким ядом скорби обтяженно. 
Чем тяжкого стогнанья звнутр не отригаєш, 

Пресрокгость болю вт> MHt не обумираєш. 
О чистая панно, рач мене ратовати, 

С каменя сердца мого рач слез добивати. 
Рач дать, бн-м rptxn мой могл слезми омити, 

Муку сина твоєго в памяти носити. 
Але о болю, сердце вт» MHt смутне мдл-ьєт, 

Не в'Ьдаючи, що ся с паном далей дЬєт. 

В t с т н и к 7 

Опо&Ьдаєт, иж на крест єст Ісус поднесеньїй. 

Идеже пропяша єго, Ісусом. 
Іоан, зачало 60 

Bet ся горніи чини чудне ужасайте, 
Небо, земля, море, ст> страхом ся лякайте. 

Обачте, ово чудо новоє ся стало, 
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Дивиоє ся на світі диво оказало. 
Створеньє створителя своєго убило, 

Ісуса невинного на крест пригвоздило. 
Безгрішного грішний ото утискують, 

Ісуса невинного окрутне мордують. 
Діти власного Отца ото забияють, 

Ісуса невинного сродзе умерщвляють. 
Слуги пана своєго юж на смерть предали, 

Ісуса невинного окрутне распяли. 
Безсмертньїй яду смерти ото юж вкушаєт. 

На древі крестном Ісус невинньїй вмираєт. 
Юж єст посродку пущи світа поднесениьій, 

На превьісокой горі сродзе завішенньїй. 
Юж ся чистоє агня ото закалаєть. 

Для спасенья нашего ото умираєть. 
Плачте ж всі обфитьш, слезьі испустіте, 

З тяжким воплем тяжкого ляменту зажите! 

Душа побожная 3. Георгієвич 
Ридай о душе, душе умилися, 

С тяжким стогнаньєм болестно слезися. 
Вьіпущай з очій слез бьістроє море, 
Волай умилно: «Горе мні, о горе — 
Отец любьій юж ото умираєт, 
Для гріхов моих проклятством ся стаєт, 
На крест Ісус мой юж єст поднесеньїй, 
Острьім гвоздієм сродзе пригвожденьїй. 
О жалю, чему сил моих не псуєш, 
Чему и мене ораз не крижуєш, 
Чем дху и мене ораз не збавляєш, 
Мертвого в гробі чем не покладаєш?» 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
Чистая панна з болестю взираєть, 

На сина свого смутне поглядаєть. 
Наполи жива у креста предстоит 
Окрутньїй ся боль в сердду єи роит. 

Претяжкость смутку ні уст отворити, 
Ни одно может слово испустити, 
Бо стріла болю сердце преразила, 
Скорб претяжкая отвсюль обточила. 

Стоит от смутку праве скаменіла, 
Чистаа панна окрутне дрентвіла. 
Заледво очи ку небу двигаєт, 
В тяжкой болезни ратунку жадаєт. 

Але юж прожно надія устала, 
Любого сьіна юж-єсь пострадала: 
Острим гвоздієм єст сродзе прибитий, 
Невинний агнец окрутне убитий. 

Мои то гріхи тоє уробили 
Гвоздіє пана на кресті прибили. 
И чем же горко, чем я не ридаю, 
Чем с тяжким воплем слез не виливаю? 

Чистая панно, ти мя ратовати, 
Ти скруху сердцу моєму рач дати. 
Би*м тяжко стогнал, плакал ляментливе, 
Смутний пісни співал жалосливе. 
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ЙОАНИКІЙ волкович 

В І С Т н И К 8 

. ОповЬдаєт, иж Ісус прагнет. 
Глагола, Жажду. 

Іоанн, зачало 61 

Висит Ісус на древі сродзе пригвожденннй, 
От власних своих синов люті уязвленннй. 

Висит, а горливое прагненье зснідаєт 
Єго внутрности, як меч острій прободаєт. 

Жажду, жажду, Ісус мой, Ісус незлобивий, 
Творец наш, предвічний он судья справедливий. 

Смутне волаєт, а хто б хижо утолити. 
Ні маш, хто б хотіл его жажду усмирити. 

Некгднсь Сампсона жажда тяжко утискуєт, 
Вполн праве живого знагла оставуєт. 

Але врнхлі вода ся ему оказала, 
В тяжком небезпеченстві живот даровала. 

З Вифлеємскои криниці и Давид жадаєт 
Води вкусити, о то горливе волаєт. 

Леч ся през врагов войска мужнє пребивають, 
Три мужнни рнцері, и води достають. 

А Ісус прагнет, оцет леч з жолчю подано, 
И тим Ісуса-творца прикро напавано. 

Душа побожная З 
Що чиниш, о проклятий, о невірний роде, 

Котрій-сь сприкрил, жиючи в небесной свободе? 
Що чиниш, чим прагненье панское всмираєш? 

Оцтом з горкою желчю пана напаваєш. 
Не того-то Ісус мой напою жадаєт, 

Не о той трунок смутне до тебе волаєт. 
Прагнет, абнсь ся в оердце могл з скрухою ткнути. 

До пастнра своєго знову ся вернути. 
Леч не хочеш прагненья того усмирати, 

Волиш вт>віки віком вічне погибати. 
Зачим преблагій Ісус окрутній страдает, 

Кгдьі на вольную твою згибель поглядаєт? 
Срожей то єго мучит, же ся покорити 

Не хочеш, до него ся вт>спят возвратити? 
Ніж найокрутнійшіи з безчестієм муки, 

От тебе заданий срокгіи докуки. 

Душа побожная 1. Буневскій 
Я, о творче, цару мой, к тобі прибігаю, 

Я пред твои святии ноги упадаю. 
Я твою жажду з хутью прагну утолити, 

За гріхи мой слезьі горкіи точити. 
Я до себе тяжкій мой гріхи знаю, 

З тяжким воплем до тебе, пане мой, волаю. 
Рач ся над мною, грішним, рач ся злитовати, 

Мене, окаянного, до ласки приняти. 
Кгдн прійдеш в царствіє, рач мене вспомянути. 

Рач при разбойнику и до мене рекнути: 
«Днесь ти со мною в рай подобаєт бити, 

Юж ти навіки в ласці моєй маєш жити». 
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ЙОЛ ник їй волкович 

В t с т н и к 9 

ОповИдаєт, иж Ісус, тестамент учинив¬ 
ши, уснул. 
Отче святьій отпусти имь, нев'Ьдять-бо, что 
творять. 

Матфей, зачало III 

Глагола матери своей: «Жено, се сьінь 
твой». Потом же глагола ученику: «Се Ма¬ 
ти твоя». И преклонь главу предале духь. 

Іоанн, 61 

Юж сладкий Ісус срокго страшне збитьій, 
Яко злочинца на кресті прибитьій, 
Претяжкост болю к смерти ся зближает, 
До Бога-отда болестне волаєт: 

«Отче мой, чему мене опущаєш? 
Боже мой, чему мене оставляєш? 
Отче мой, рач ся бозко злитовати, 
Над зльїми сьпіьі карности нехати. 

Рач им гріхи их цале отпустити, 
Покровом ласки твоєи прикрити, 
Бо вім, що чинят, овшеки не знают, 
Засліпленнии очи свои мают. 

А тьі, о матко, котрая рьідаєш, 
Крвавьіи слези з очій виливаєш, 
Попрестань плакат, попрестань стогнати, 
За сина будеш Іоанна знати. 

И тобі ото, о друже, вручаю, 
Любую матку в опеку предаю. 

Умій зерцало чистоти ховати, 
Єй пристойную почесть виражати. 

Але юж ся все скутком вьіполнило, 
Все пророцтво юж, юж ся совершило, 
Пристоит юж мні духа испустити, 
В руці твои, о отче мой, вручити. 

Випустил Ісус духа, що познало 
Все створеньє, кгдьі отмінноє стало, 
З своєи моцьі кгди ся все рушило, 
Власности своєи зненацка позбило. 

А проклятий род єще не вставаєт, 
Єще ся пану окрутне ругаєт, 
Єще смієт бок копієм пробити, 
Бистроє жрудло крве з ребр испустити. 

Душа побожная 1 

О смутку, уснул Ісус, агнец незлобивий, 
Забитий ест окрутне судья справедливий. 

Уснул отецт» наш любий, от синов убитий, 
На крестном древі, уви, окрутне прибитий. 

Уснул живот всіх, на крест за всіх повішенний, 
Окрутною мукою сродзе умерщвленний. 

Уснул пастир того, кгди овци ся збествили, 
Без лютости драпіжне живота збавили. 

Уснул безсмертний, и хто ж не будет ридати. 
Бистрих слез з очій своих гойне виливати. 

Старий и младии, плачте, горко плачте, 
Умершого Ісуса слезами урачте. 
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ЙОАНИКІЙ волкович 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
Уснул Ісус, а панна чистая здрентв'Ьла, 

Смутная матка тяжко в сердцьі скаменіла. 
От болю и слова з уст юж не випущаєт, 

На мертвого смотрячи, сама умирает. 
Мои то гріхи сина твого умертвили, 

Тебе, чистаа панно, жалем наполнили. 
Даруй мнЬ скруху, дЬво, абм-м могл ридати, 

Аби-м могл слезмн мои скверни очищати. 

Душа побожная З 
Уви мнЬ, душе, радость моя юж вмнраєть, 

Ісус мой пресладкій юж духа вьіпущаеть. 
Висит Ісус на древй, висит обнаженньїй, 

Окрутностю, о жалю, мук юж умерщвленний. 

Душа побожная 2 

Висит, але где ж висит; юж преч с креста снято, 
От очій наших юж гдесь спасителя взято. 

Душа побожная 1 

О смутку тяжкій, отца юж-юж не видаєм, 
И мертвого Ісуса юж-юж утрачаєм. 

Пов'Ьжте, о друзи, где єст наш возлюбленний, 
Где єст Ісус мертвий, где от нас пренесенний? 

[Душа побожная] 2 

Поважте, о сестри, где єст наша угЬха, 
Ку радостн душевной скорая посп-Ьха? 

[Душа побожная] 1 

О сіонскіи цорки, поважте, где взято, 
В котрій кгмахи пана нашего принято? 

[Душа побожная] З 
Пов'Ьжте, любимим, где наш пребьіваєт, 

Где превозлюбленньїй наш уснув, почиваєт? 

[Душа побожная] 2 

Пов'Ьжте, нехай єго с поспіхом шукаєм, 
Нехай и ми, смутний, при нем почиваєм. 

ВЬстник 10 

ОповЬдаєт, иж с креста снятьій Ісус єст 
и в гробЬ положений. 

И снемт, и Іосифь обви Плашеницею, и по¬ 
ложи ВТ> гроби H3Cb4eHHt. 

Лука, Ш 

Дерзостне до Пілата смутний приступивши, 
Іосиф, Ісусово т'Ьло испросивши, 

В плащеницу чистую с плачем обвиваєт, 
В темноузким каменньїм гроб-Ь покладаєт. 

Ку гробу ж веЬ охотне сердцем приступимо. 
Над умерлим Ісусом слезьі испусгЬмо. 

Видячи, иж творец єст для нас пониженннй, 
В гробЬ каменном, як мертвец положеиний. 
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ЙОАНИКЇЙ БО ЯКОВИЧ 

Душа побожная 2. Ланкгиш 
Где u плач пречистои панньї. 

Стойте, небеса, крвавьіи точите 
З облаков слезьі, всю землю мочите. 
Перунную моць на низкост спускайте, 

Страшно блискайте. 

И тьі, о земле, чудне ужаснися. 
Над прироженье твоє подвигнися, 
Нехай ся кгмахи з землею ровнают, 

Модно падают. 

И ти, о море, отвори зрЬницЬ, 

З замЬронои вискакуй границь, 
Нехай води ся гойне розливают, 

Злих затопляют. 

Превинесльш гори ся трясЬте, 
Страхом ввесь округ свЬта наполнЬте, 
И ви твердий скали ся лякайте, 

Впольї падайте. 

Ово згола все створеньє двигнися, 
З тяжкои отмЬньї тяжко ужаснися, 
БовЬм котроє нЬкгди небьівало, 

Диво ся стало. 

Ісус наш, сродзе от створенья збитий, 
На древЬ крестном окрутне прибитий. 
Мертвий ото ся в гробь покладаєт, 

Там почиваєт. 

Образ вьчного отца украшенний, 
Ото юж єст, о смутку, помраченний. 
Юж єго темност тиранства затмила, 

В гробь закрила. 

Ото Соломон, котрого вЬнчала 
Матка, в женитви день короновала. 
Открутне збитий, юж-юж умираєт, 

Мертв ся явяєт. 

Нащо чистаа панна, взираючи, 
Тяжкоприкрую скорб в сердци маючи, 
Горкокрвавии слези виливаєт. 

Смутне волаєт: 

«Увн, тяжкая скорб мя обточила, 
Отхлань окрутних смутков поглотила, 
Обнйшло мене глубокоє море, 

Горкоє горе. 

Бо любий мой син сродзе скатований, 
От власних свонх дЬтей поруганий, 
Юж єст тиранско, ах, мнЬ, умерщвленний, 

В гроб положенний. 
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Й0АИИК1Й волкович 

Юж моя радость, юж преч уступуєт, 
Лютая туга люгЬ обиймуєт. 
Моя юж преч, юж угЬха отходит 

В землю заходит. 

О св-Ьте очій моих, тож зникаєш. 
Мене, смутную, горко уязвляеш, 
О солнце, мрачно тожесь ся затмило, 

Мене земдлило. 

И где ж твоя, о сьіну мой, л-Ьпота, 
Прелюбезная где твоя красота? 
Юже-сь моя сличност опустила, 

Мене знищила. 

Юж на мя, любьій сьіну, не взираєш, 
АетЬ слова з уст кт> мнв вьіпущаєш. 
О тяжкій болю, о прикрій фрасунку, 

/Пелннньїй трунку! 

Утробою ся нестьітеж терзаю, 
Живая спольї, ах мн-ь, умираю, 
Бо живот, сьін мой, мене оставляєт, 

Мертв ся явяєт. 

А що ж, смутная, що буду чинити? 
Откуль утЬхи маю юж зажити, 
Кгдьі в гробЬ моя угЬха ся скрила, 

Там ся затмила? 

Нехай и я, о сину, умираю, 
С тобою в том ся гроб-Ь покладаю, 
Бо розлученья не могу терпіти, 

Волю умр-Ьти. 

Леч юж от гробу твоєго не встану, 
Горкокрвавьіх слез точит не престану. 
Тут, смутная, тут буду почивати, 

Болно стогнати. 

Аз, воскресшого, тебе оглядаю, 
Веселую nfccHb миле заспіваю. 
Востаньєм твоим аз буду учтенна, 

И угЬшенна». 

Мой то гр-Ьхи, дЬво, обнажили 
Сина твоєго, в том гроб-fe зложили. 
MhB горкосмутне пристоит ридати. 

Тяжко вздьіхати. 

Леч хто ми может источник слез дати, 
Твердость моєго сердца зкгрухотати, 
Абьі за грЬхи болестне стогнало, 

Ляментовало? 

К тоб-Ь, чистая панно, приб-Ьгаю, 
От тебе, гр-Ьшний, ратунку жадаю. 
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ПОАППКІП волкович 

Рач сама душу мою посВтити, 
Сердце змякчити. 

Аби до скрухи любо приступило, 
Страсти Христови вевнутр обносило. 
Огнем милости к пану би палало, 

За злость ридало. 

Душа побожная 1. Георгієвич 
А, а, малий отрок єсм, не могу мовити, 

Не могу, уви мив, уст моих отворити. 
Сердце моє смутноє тяжко скаменВло, 

Сердце моє бвдноє мВзерне струхлВло. 
Язик вт> мнВ окрутне, нестетнж, дрентвВєт, 

Взрок зрениць очій моих овшеки слабВєт. 
Кгди вижу, а Ісус мой сродзе умираєт, 

Ісус мой сладкій в гробВ темном почиваєт. 

Душа побожная З 
Для меня то, грВшного, Ісус умираєт, 

Моих грВхов мнозство в гроб єго покладаєт. 
Мой то грВхи пана окрутне убили, 

И той каменний мой злости гроб зробили. 

[Душа побожная] 2 

Оле мнВ, я и тепер люгВ уязвляю 
Ісуса, мнозством грВхов моих роспинаю. 

О незбожннй чловече, що то учинил-єсь. 
Не досить же раз пана грВхами убил-єсь. 

Леч тож и тепер смВєш дерзостне чинити, 
Спасителя своєго смВєш злостьми бити. 

[Душа побожная] 1 

Я, грВшннй, признаваю, иж тебе убил-єм, 
Тебе, о пане мой, в том гробв положил-ем. 

Лечь того жалуючи, к тобв прибВгаю, 
В твоих пречистих ранах гніздо увияю. 

Прагну з горячостю там завше почивати, 
Крест твой пречестннй прагну в руках пВстовати. 

[Душа побожная] З 
(Крест хочет в руки взяти.) 

Я той мой клейнот, тую утВху пріймую, 
Стою и до гробу ся моєго готую. 

[Душа побожная] 2 

(Того ж хочет.) 
МнВ дайте в руки той щит, тую оборону. 

Нехай пВстую тую от всіх бВд заслону. 

[Душа побожная] 1 

(Тримаєт крест моцно в руках.) 
Мило ми любо тоє коханьє тримати, 

Тое многоцВнноє древо лобнзати. 

(Bet три крест цЬлуют.) 

Тебе всЬ, пречестноє древо, лобьізаєм. 
Тобі ся з любовію утЬшне кланяєм. 
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ЙОАПИКІЙ волкович 

На тобі* пригвожденна царя величати. 
Не престанемо страсти єго ублажати. 

Твои, о Христе-цару, страсти величаєм, 
Погребеніє твоє, пане, ублажаєм. 

Здар нам бьі-смо воскресша тебе оглядали, 
УтЬшнои радости миле заживали. 

И по смерти при тобі здар нам ликовати, 
В немерцающем ceferfe в^Ьчие пребивати. 

Упованіє спасеніа моєго, 
пречиста дЬво! 

Обач рани висячого, кров умираючого, цЬну откупуючого, язви 
востаючого. Главу маєт преклоненну ку поцЬлованю, сердце отво- 
реноє — ку умилованю, рамени распростертьш — ку обт>ятію, все 
гЬло виставленноє — ку откупеню. 

Тии веЬ речи, яковий суть,— уважайте, тии на шалях сердца 
вашего зав'Всте, аби ввесь на вашом сердцу бил завьшенний, 
которій ввесь єст для вас на кресть пов-Ьшений. 

Августіш в КнизЬ о панянствЬ. 

В'ЬрпгЬ на радостньїй день 
воскресеніа Христа, спасителя нашего 

Ангел 
Воста нЬст зде. Радуйтеся. 

Новину утЬшную, з BtKOB жаданую, 
От Бога-творца, з давних лЬт обецаную, 

Которои всЬ пророци горливе жадали, 
Бьі єи з угЬхою миле оглядали. 

Ото з небесних кгмахов всЬм оповідаю, 
Ку радости зевнутрней и внутрней взбужаю. 

Христос, син Бога, жива сродзе умерщвленний, 
Яко мертвец, в каменном гробь положенний. 

Дня нинЬшнего з мертвих всесилно повстаєт, 
ВсЬх срокгих непріатель славно побЬждаєт. 

Радуйся, веселися, христіанскій роде, 
Же юж навЬки вЬком будеш жит в свободе. 

Радуйся, же суть твои враги побЬжденньї, 
Зо всей своєй потуги юж суть обнаженни. 

Радуйся, же строкгая смерть юж упадаєт, 
Діавол трепроклятий моцьі позбьіваєт. 

Радуйся, же адскоє панство звоєвано, 
Же юж моцньїи єго брамьі зкгрухотано. 

Радуйся, же віічной юж збиваєш тескншгЬ, 
З темнопреисподней юж виходиш темниць. 

Радуйся, же твой запис юж єст пошарпаний, 
Которьш от тебе бил діаволу даний. 

Радуйся, же за твой грЬх досит учинено, 
Ласку Бога-отца юж тобь привернено. 

Радуйся, же юж небо отверзтоє маєш, 
Же до небесних кгмахов юж дорогу знаєш. 

Радуйся, же преславно єст-єсь увелбений, 
Вьнцем несмертелности навЬки учтений. 

Радуйся, веселися, угЬхи заживай. 
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ЙОАПИКІЙ ВОЯКОВИЧ 

Взьігравшися вь духу меліодійне співай. 
Христос воскрес из мертвих, Христос триумфуєт, 

В безконечний род той потужне царствуєт. 
Воскрес Христос из мертвих, всім живот даровал, 

Всіх непріателей под свою моц зголдовал. 

Воскресеніа день просвітімся люді є: 

О новина вдячная, полная радости, 
О любая утіхо, вічная сладости. 

Христос, син Бога, жива з мертвих повставаєт, 
Народ чловечій вічной неволі збавляєт. 

И хто ж ся з нас не будет миле веселити, 
Хто не допоможет нам утіхи зажити? 

Емпирейское небо з містца подвигнися, 
Над прироженьє твоє моцно порушися. 

Кришталнни окажи нам твои сличности, 
Заживай веспол з нами любезнои радости. 

В подземнни, Титане и ти злотовлосн, 
Темний край, пусти світло твои коси. 

Веселий, ясній, раній, з оцеану мора, 
Нехай повстаєт твоя пресвітлая зора. 

В нагороду отміньї, котрую терпіл-єсь, 
На умерлого пана, кгдьі смутне смотрил-єсь. 

З веселим лицем виступ сміх в устах маючи, 
Всіх к радости обфитой миле взбужаючи. 

И тьі, Луно, крвавого одінья позбьівши, 
В сребросличную шату сличне ся упстривши, 

Распущай світлость, нехай темност уступуєт, 
В день и ноч радости ся світило знайдуєт. 

И тьі, оцеанскоє глубокоє море, 
Радуйся, вискакуй, прерадост взбійся взгоре. 

И ви, земле, каменьє, гойной заживайте 
Радости, горких смутков овшеки нехайте. 

Всі розньш музики, к нам ся, к нам зберіте, 
Прелюбезнои утіхи нам допоможіте, 

Орфеє и Аріон, вас к собі взиваєм. 
До нашего веселья и вас запрошаєм. 

Стройте цитари, лютні, в арфи миле бійте, 
Меліодійними думи нас всіх веселіте. 

Війте в лютні а нехай ліси вискакуют, 
И мореній делфини при брегу танцуют. 

Хори аггелекіи, и ви к нам завитайте, 
И з нами «Христос воскрес» весело співайте. 

Отрок 1 

О радости богородици. 
Тьі же, чистаа, красуйся, богородице, о 
востаніи сьіна твоєго. 

Меліодійний музику, кролю и пророче, 
Мужу по сердцу Божію, небесний отроче, 

Обфитою радостю гойне исполнися, 
Взигравшися ві духу, миле веселися. 

Пред мисленним кіотом заживай утіхи, 
Бій любезні в арфу для в радости поспіхи 

Ликуй, триумфуй, скачи, бо кіот пліненний, 
Обфитой радости єст ото исполненний. 
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ЙОАНПКІЙ волкович 

Ото юж тескливого смутку позбмваєт, 
Що живо миле єго юж поздоровляєт. 

Юж чистая, котрая над всіх засмущенна, 
Острим била копієм сродзе прободенна. 

Панна, котрая над всіх барзій ся смущала, 
Кгдн, видячи мертвого, сама умирала. 

Гойнійшого веселая над всіх заживаєт, 
Обфитшую утіху над всіх в сердцу маєт. 

[Отрок] 2 

Тоєй радости и ми ть, діво, помагаєм, 
Тебе, матку утіхи, любезно витаєм. 

Радуйся, панно, тобі над всіх ликовати. 
Над всіх ся приналежит тобі радовати. 

Бо твоя радость ото от гробу повстаєт, 
Ввес світ тяжкоприкрого смутку позбавляєт, 

[Отрок] З 
Радуйся, вмістилище, ти-с бовім вмістила, 

З віков пожаданого гостя породила. 
Ти єго, воскресшого, первій оглядаєш, 

Утіхи любезнійшей над всіх заживаєш. 

[Отрок] 4 

Радуйся, заре солнца, котроє затменьє 
Утерпіло, в смутноє сьіна погребеньє. 

Радуйся, бо аж ввесь світ солнце освіщаєт, 
Зіло рано промені свои роспущаєт. 

[Отрок] 5 
Радуйся, небо, небес всіх пространійшеє, 

И над емпирейскіи кгмахи чистійшеє. 
Радуйся, бо твой цар, Ад темний, побіждаєт, 

С преславним триумфом нам ото ся являєт. 

[Отрок] 6 

Радуйся, Діадимо, предвічной денниці, 
Радуйся, вінче, в горней увитий винниці. 

Tu-с бовім, панно, слово вічноє вінчала, 
Дня ньінішнего чести преславной узнала. 

[Отрок] 7 

Радуйся, вишній троне небесного слова, 
На котором почивал предвічний Єгова, 

Котрій єст-єсь в горніи кгмахи пренесенньїй, 
В емпирейских палацах сличних поставленний. 

[Отрок] 8 

Радуйся, мосте, котрій до небес провадиш, 
На превьісоком столку всіх роскошне садиш. 

[Отрок] 9 

Радуйся, Ліствице, по которой вступуєм 
На висоту горнюю, там вічне царствуєм. 

[Отрок] 10 

Радуйся, столпе церкви, которій вспираєш, 
Церковь воюючую моцно укріпляєш. 
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ПОАНПКІП волкович 

[Отрок] 11 

Радуйся, пречистая, живота всЬх мати, 
Єдиної! ся пристоит тобь радовати. 

Ангел 
Радуйся, кролевая небесного двору, 

Радуйся, о царице превьішнего хору. 
MecTHfcfuuaa херувім гойне веселися 

Славн-Ьйшая серафим, угЬхи исполнися. 
Радуйся, бовіім твоя радость триумфуєт, 

Врагов побудивши, сьін твой о то ликует. 

Радость церкви 
Святися, свїтися, новий Іерусалим, 
слава-бо Господня на тебй восія. 

Іастин кролевая, некгдьісь ураненна, 
Упорною гордостю лють уязвленна. 

Корону знагла тратит, панства позбьіваєт, 
Безчестне погоржена от кроля бьіваєт. 

А вм'Ьсто єи Єсфир корону пріймает, 
Єсфир возлюбленная преславно царствуєт. 

Іастин мьісленная ласкою взгордила, 
Кроля кролем на себе сродзе образила. 

Зачим теж ласку єго знагла утрачаєт, 
А праве рабьінею юж, юж зоставаєт. 

Юж церков законная юж преч уступуєт, 
Як раба невдячная безчестно голдуєт. 

А вмЬсто єн Єсфир єст коронованна, 
Церковь благодатная честію в^нчанна. 

Юж цар царем милости ку ней ураненнмй, 
Упреймою любовью миле уязвленнмй. 

За малжонку охотне соб£ обираєт, 
Неотм-Ьнньїй на кресгЬ шлюб миле пріймает, 

Которьій би могл в^Ьчие недвижиме трвати, 
Ото кровь свою гойне зезволил проляти. 

Ото найдорожшою кровью печатл'Ьєт, 
Короною, котрая н-Ькгди не звендЬєт. 

Ото єн з любовью преславно вЬнчаєт, 
Ото для любвн ку ней, охотне вмирает. 

Ото от гробу, як от чертога вьіходит, 
На престол слави, єн з триумфом возводит. 

Радуйся церкви гойне, гойне веселися, 
Гойною утЬхою, гойне исполнися. 

Радуйся, же-сь кровью єст єго фундована, 
Кровью агньца чистого моцно вкгрунтована. 

Радуйся, же-сь силная єсть же побудити 
ВсЬх врагов, латво можеш вн-Ьвеч роспрошити. 

Радуйся и весело не престань волати, 
«Христос воскрес из мертвих» радостне спивати, 

Милосердіє Божіє 
Радуйся миле и ти, смертельний члов-Ьку, 

А уваж, що ся стало в том остатнем вЬку. 
Як невдячний син тяжко пред Богом згрйшил-єсь, 

Отца свого любого сродзе образил-єсь. 
Годен-єсь, аби твоя памятка знищена, 

С книг живота навики візком виглажена. 
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ЙОАНИКІЙ волковнч 

Але пан милосердний того понехавши, 
Над тобою ся, бідним, бозко злитовавши. 

Твоя гріхи на себе охотне пріймуєт. 
Тебе силньїй остатнє падлого ратуєт, 

Милосердієм знятий незносне страдаєт. 
На безчестном древі для тебе умирает. 

Милосердьє то его послідне знижило, 
Подлую чловеченства шату на нь взложило. 

Моць милосердя его всю землю тримаєт, 
На милосердю его модно ся вспирает. 

Радуйтеся, людіє, в духу возиграйте, 
Милосердьє панское славно ублажайте. 

Радуйтеся, иж Христос от мертвих повстаєт, 
Радуйтеся, же з Богом-отцем вас єднает. 

Милость Божі а 

Слово вічноє огнем милости зраненно 
Ку чловеку, а праве люті уязвленно. 

Бога-отца хотячи годне ублагати, 
Долг от чловека винний достойне отдати. 

В шату ся чловеченства рабско одіваєт, 
Кровь пренайдорожшую гойне проливаєт. 

Радуйся, о чловече, же тя обточила 
Милость слова вічного ласкою прикрила. 

Радуйся, же-сь ест честно славно вознесенний. 
Безцінною ціною любо откупленньїй. 

Радуйся, а взаємне огнем роспалися 
Милости к Богу, в духу миле веселися. 

Старайся его любовь в памяти носити. 
Душевную офіру сердечне чинити. 

Розум 

Розумом чловек ест гойне учтеньїй, 
Над аггельї щось ледво умаленннй. 
От бидлят его розум разрозняєт, 
Розум его мисль ку Богу вперяєт. 
Розум то значне, явне оказует, 
Иж кождьій слуга панови голдуєт. 
Створеньє творда иж маєт велбити, 
В памяти его ласку обносити. 
Бог для нас умер, ест ласка обфитая, 
Ласка то свьіше ест знаменитая. 
Тую пристоит завше памятати, 
И добродійства его уважати. 

П а м я т ь 

Пристоит то заисте памяти чинити, 
Внутр себе страсти Христовьі виразити. 

Толко нехай в том воля розуму слухаєт. 
Различних фарб охотне нехай додаваєт. 

Треба чирвоной любви, зеленой красоти, 
Чорной покори, білой внутрнеи чистоти. 

О пендзель ласки Божей, треба ся старати. 
И так страсти Христови всі обмалевати. 
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Воля 
И Воля маєт на том же престати, 

Розумови в том маєт голдовати. 

П а м я т ь 
Воля з розумом нехай ся злучаєт, 

Нехай памяти з хутю помагаєт. 

Воля 
Воля на том, 

П а м я т ь 
А память простираєт 

Руки, 

Розум 
Сам розум за майстра бьіваєт. 

Знак то єст добрій, можем подолати, 
Толко ж вдячности фарб треба додавати. 

Воля 
Тьіх досить, может спотребу тих стати, 

Розум 
Просто пристоит пендзлем керовати. 

Добре єст, значне, пьєнкне вираженний, 
Нехай же єще будет покощенньїй. 

Любве покосту обфите додати 
Треба, аби ся могл полисковати. 

Память 
В памяти, о чловече, пристоит носити 

Муки Христови, тими завше ся щитити. 
Оглашай, иж от него єст-єсь увельбенний, 

Шатою несмертелности сличне приодінний. 
Триумф єго опівай, а миле волати, 

«Христос воскрес из мертвих» не престань співати. 

Звитязство 
ВсЬ смутки, всі скорби преч от нас отступіте, 

К нам ся всі радости, всі веселья зберіте. 
Бо гойне утіха нас ото обиймуєт. 

Кгди пан над пани, и цар над цари кролюєт. 
Ото триумф на світі нігдьі не слиханий, 

Триумф здавна от продков миле пожаданий. 
Церковь матка утішне з весельєм празднуєт, 

На що смотрячи, и хор аггелскій ликуєт. 
Ото монарха світа потичку сточивши. 

Непріателей срокгих срокго роспрошивши. 
Яко потужний гетман мужнє побіждаєт, 

На знак звитязства, тую хоругов виставляєт. 
Под тую ж всі охотне миле ся зберите, 

З утішним сердцем гойной радости зажите. 

Триумф 
Ово славний звитязца, славне триумфуєт, 

На триумфалном возі весело ликуєт. 
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Ово три тираннове лежат уязвленни, 
Зо всей своей потуги внівеч обнаженни. 

Ово цар царем смертю смерть силно зголдовал. 
Нам об умерлим живот навики даровал. 

Ово діавол, котрій, яко лев рьїкаєт, 
Кгди бідного чловека поглотит шукаєт. 

Лежит праве бездушний, лежит потужне скремпованнй, 
Мисленний гигант лежит, потужне звязаний. 

Ото ад темний внівеч силне зкгрухотавши, 
Всі моцнии фортеця з землею зровнавши. 

Вязней долго триманих с пащек вьірнваєт, 
С подземнои темниці вічне свобождаєт. 

Ото монарха вічний всіх врагов крепуєт, 
Ото, яко звитязца, славне триумфуєт. 

Ото трофеа єго всім нам вьіставляет, 
Церков матка к радости всіх нас побужаєт. 

Крест 
Ово ключ Давидов, тьім небо отверзено, 

Ово махина, тою пекло превернено. 
Ово ліствица тая до неба провадит, 

В превьішних горних кгмахах безконечне садит. 
Ово мост, през которій єсте-смо введеньї 

До обецанной землі, и там вкорененьї. 
Ово меч, которим єст Голіад зранений, 

Трепроклятий діавол вічне умерщвленний. 
Ово оружьє тоє врага побідило, 

Непріателя всіх нас вічне умертвило. 
Ово древо, котрое проклятством бьівало, 

Благословенством вічним ото ся юж стало. 
Ово древо, котроє нас возвеличило, 

Неволников свободи вічной набавило. 
Древо, котороє єст славне увельбено, 

Кровьію чистого агнца гойне покроплено. 
Радуйся, о чловече, же-сь єст увелбеньїй, 
Же-сь тим древом с тяжкого рову поднесений< 

Радуйся, и не престань весело волати, 
Триумфалнои пісни не престань співати. 

Копіє 
Ово трофеум, котрим смерть єст уязвленна, 

Ядовитая Парка сродзе умерщвленна. 
Копіє, Голіад єст котрим ураненьїй, 

Діавол трепроклятий внівеч обернений. 
Копіє, котроє бок пану отворило, 

През рочистоє окно аж к сердцу вчинило, 
През котороє можем латво оглядати, 

Якою милостю пан рачил к нам палати. 
О копіє, тьі в церкви вічне пребьіваєш, 

Тьі непріатель наших завше побіждаєш, 
Тобою діаволскіи полки прогоняєм, 

През тебе преславноє звитязство міваєм. 
Радуйся, чловече, же-сь єсть вооруженньїй, 

Так славними армати моцно узброенний. 
Радуйся прелюбезне, гойне веселися, 

Тьім оружієм завше утішне щитися. 
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T р о с т ь 
Ото трость, котрою ест діавол попраний 

Смерть срокгая, Ад темний, внівеч звоєваннй. 
Трость, которою гріх наш незбедннй змазано, 

А вічную свободу вічне подписано, 
На котрую з любою радостю взираєм, 

И тую з утіхою миле лобизаєм. 

Г в о з д і є 
Ово гвоздіє, тими дьавол пригвожденннй, 

Яд окрутнои смерти внівеч оберненннй. 
Тьш вічной туги ад темний набавили, 

Нам вічноє спасеньє навики справили. 
Тьш тяжкій гріхи наші пригвоздили, 

Проклятство наше вн-Ьвеч з кгрунту винищили. 
То сличнии клейнотн, то церкви красота, 

То благовірним царем любая ліпота. 
Тими ся христіане утішне щитили. 

Тни в коронах своих любезне носили, 
Тьш не преставаймо и тепер велбити, 

Тими ся як сличними, клейнотн здобити. 
Тни трофеа завше в сердцу обносімо, 

Тими ся з усердієм пред всіми хвалімо. 

Ангел 
Радостію ж, чловече, гойне исполнися, 

Миле триумфуючи, миле веселися. 
Радуйся и трофеа тьш ублажати, 

Не престань воскресшаго пана величати. 

Отрок 1 
Тни знаки звитязства в духу ублажаєм, 

Воскресшого Ісуса славно величаєм. 
Єму пристойний поклон вічне отдавати, 

Не престанем востаньє єго прославляти. 
Воскресеніє твоє, творче, ублажаєм, 

Триумфалнни гимнн весело співаєм. 
Христос воскрес из мертвих, живот нам даровал, 

Непріатель срокгих под моц свою зголдовал. 

Рознни отрочата 
Христос воскрес из мертвих, то й нехай царствуєт, 
Щасливий Жнкгмунту-кролю дни даруєт. 

Сенатором — пораду, потугу — рицерству, 
Мужност, силу, побіду — славному жолнерству, 

Побожних пастирей рач здорових ховати, 
Долгоденственннх, пане, рач нам даровати. 

Союз братства от тебе нехай поспіх маєт, 
Во всем благим помочи с небеси уживаєт. 

Всім ктитором церкве, рач ласку оказати, 
Живим — здоровьє, всопшим — вічний по кой дати. 

Всіх под кровом крил ховай, всі нехай узнают 
Твоєй ласки, всі тебе вічне ублажают. 

Всім дай, би тебе — пасху — в небі оглядали. 
За столом твоим вічной пасхи заживали. 

Упованіє спасеніа моєго, 
пречистая діво! 



Софроній Почаський 

Ш 

ErXAPISTHPION, албо Вдячносте 
ясне превелебнійшому в ХрисгЬ сго милости 

господину отцу кир Петру Могилі, 
воєводячу земль Молдавских, 

великому архимандрітови святои великои 
лаври чудотворнон Печерскои Кіевскои, 

Btpu православнои в Церкви святои 
вьсточнои промоторови побожному и несмертелнои 

слави годному оборонцн 

од спудеов гимназіум єго милости з школи реторіки, 
за гойнии добродійства, собі и Церкви православной, 

в фундованю школ показаний. При вЬншованю свят хвалебних 
Вьскресенія Христова, спасителя міру, 

повинне а упрейме отданая. 
В друкарня того ж монастира Печерского Кієвского року 1632, м-Ьсяца марта, 
29 дня. 

С т е м м а 
я с н е в е л ь м о ж н м х Могилов 
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О орле, то ж вьісоко наддер вил*таєш, 
Гдьі на герб цньїх Могилов короньї вкладаєш, 

Не только того св*та знак владзьі монархов, 
Але теж и духовньїх оздобу екзархов. 

Позволяю (бо-сь годен), продкуй в том клейнот*, 
Пристоить, абьі-сь служил их так св*тлой цнот*. 

B-fcM, же-сь н*гдьі-сь срогіи звьїкл громьі носити, 
Тепер срогость в ласкавость час юж отм*нити. 

Орле, пильнуй презацньїх Могилов короньї, 
Бо тот знак всей Церкви єст знаком обороньї. 

Превелебн*йшій милостивий господине отче, 
пастьіру, патроне и фундаторе наш! 

Кроль вафаленській, ясне вельможньїй милостивий отче, в зви¬ 
чаю бил положнл часов певних св*чу запаленую подданьїм свонм 
висилати на знак того, абьі горячость мнлостн своєи ку оньїм 
виконтерфетовати могл. Кролевая наук Мінерва православно-ка- 
боличеськая, превелебньгь патроне, до того часу барзо неплодная 
(для великих навальностей и штурмов от вьіродков сьборнои 
Церкви, матки нашеи), уродивши за ласкою и промислом Божіим 
не малоє гроно в провославной науц* православних сьінов, кото- 
рии под намет твоєи щодробливости, под плащ твоєго стараня, 
под упреймость твоєи ку науком зьічливости зобравшися, що бьі 
за симвоилин 1 своєє ку тоб* прихильности виставить м*ли, не 
видають. Зишло бьі ся в правді, яко пану, злото, але-сь тьі з зло¬ 
том посполу себе оной отдал. О несльїханои в Россіи щодробли¬ 
вости! Зишло бьі ся, яко од кролевои, дорогоє кам*ннє, але-сь 
ти каменем неошацованьїм в цнотах н побожности будучи, за 
кам*ньє дорогоє синов онои соб* розумієш, твердиш и голосиш. 
А сам (усти вс*х людей в бачене и розум не убогих) тьім будучи, 
чим єст золото межи крушцами, чим діамент межи кам*ньєм 
коханков наук з милости ку Церкви, матцє своєи, за таких же 
др'ьжиш бити. Которую-то Церковь православную, земное небо, 
як н*колись Атлас тон уранон ипобексато2 двигати и посилкова- 
ти рачиш. О заисте золотом єст-єсь, гди золотом погоржаєш, а пра- 
вославно-каволичеськую науку любиш. Єст-єсь и діаментом, гди 
перешкоди и клопоти за школи терпливе зносиш. Єст-єсь и сил 
Атлянтових, гди в так тяжких трудах и працах уставати не хо¬ 
чеш. А поневаж станула оной перед очи слава презацнои фамиліи 
ясневельможних Могилов, которая з дЬдичньіх двох столиць, Мол- 
давськои и Волоськои, лин*ю свою ведет, и марсових твоих праць, 
которих-єсь напротив оттоманським цербером подиймовал и доб- 
ровольноє згоржене св*та которого под ноги подославши, за Бо- 
гом-єсь ся Христом удал, а при той зась слав* обок станул гуфець 
ушикований, оная люд [сь] кость, побожность, онии твои цноти, 
оная до намн*йшого склонность, згола на здум*ваньє Мннерв*. 
Умислила прето, вельможньїй наш доброд*ю, гору тоб* вистави¬ 
ти Гору, мовлю, Парнассу и Геликону, на которих аби ся весь 
світ малий могл твоєи слави и тєлесним и душевним оком, до¬ 
читати. Не дивуйся, пристоить так зацной слав* на гор* вдяч¬ 
носте от нас поставленой, бити. Бо слава, високо л*таючн, ви¬ 
соко сЬдаєт. Пристоить так зацной слав* на гор*. Бо маєт гуфци, 
которин для показаня гойних Церкви Божой добродЬйств доби- 

1 Символи (грецьк.). — Упор. 
2 Атлас небо на себе взяв (грецьк.). — Упор. 
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вають. Пристоить так зацной славі на горі, абовім так знаме¬ 
нитим н немаль врожонии тобі поступки на гору небесную вьпро- 
важати побожних людій звикли. Пристоить заисте, гди за всту- 
пеньєм солнца в знаки пулгночнии світ земний з зимьі ся смієт, 
гори квітками одіваєт и, взрок утішаючи, фарбуєт, а звлаща, 
гди солнце предвічноє з-под земних краєв виникнувши, душу 
знову на гору спасеній подносить. Отвори ж, вельможний патро¬ 
не, ворота зичливости твоєи той горі, котории ся кождому отво¬ 
ром ставили. Отвори, ач подлой и невьісменитой, єднак же прав- 
дивои и не облудной, поневаж правда и щирость хоч в наубожших 
великои завше у тебе поваги єст. 

Найменшій з братіи общежительнои монастиря Печерського, 
превелебности твоєи в духу син и послушник Софроній Почаській, 

гимнастес кіновата монах печерській, реторики професор. 

Сцептра тот зоставуєт, шарлат и короньї, 
Кого Бог взьіваєт до свои оборони. 

Щастливьш-сь, пречестнійший о архимандріто, 
Которому познаньє Бога єст открьіто! 

Зверхность, слава, оздоба — то все по [д] ногою. 
Віра, милость до Бога — то над головою. 
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Геликон, то ест Сад ум^етности первьій, 
осьм кореній вьізволеньїх наук 

в соб1> маючій, през пречестн'Ьйшого его 
милости господина отца кир Петра Могилу 

в Россіи ново фундованьїй 

Вдячность 
Геликон, жродло наук, вдячность посьілаєт, 

Твоєй, отче, святьіни, бо в ней міістцє мает. 

Геликон 

Старьіх гордость поганов весь св^т наполнила 
Скоро только их глупство мудрость заслонила, 

Бо гдьі наук початок з Гиппокріну мает, 
Юж Пегаза аж назбьіть з Кадмом вьіславляєт. 

Чему ж барз^Ьй не нам честь тая тепер служить, 
Котрьім власность правдивих наук первВй плужить? 

Кто не св-Ьдом, иж мудрость з Едема Сіону 
Подана ест, а то фальш, же бьі з Геликону? 

А нам зась от Сіона закон, мудрость, в^ру 
Даровано, за тим теж и слави над м£ру. 

Приступи, Геликоне, дай честь, познай пана, 
Опустивши жолн'Ьрство, привитай гетьмана, 

Наклони верх з-под неба до земного долу, 
Зв-Ьтяжцу там поткаєш з в’язнями посполу. 

В особ£ ТВОЄЙ СВ'ЬТЛОЙ, отче велебнВйшій, 
Витаю кроля, вижу триумф презащгьйшій. 

Юж Геликонид з Фебом роскошньїм ховати 
Не позволю и п-Всней вдячних им спивати. 

То твоєй превелебной все служить особ^Ь, 
Високоє В ВЬІСОКОЙ им’я єст оздобь. 

Стефан Стрибьіль 

Корень ум^єтности першій 

Грамматіка 

Учить слов и мови 
Розумному под небом где м^Ьстце звіряти 

Позволено, там можеш то латво познати. 
Якого бьі пожитку бьіла н похвали 

Слов складанья наука, през час так немалий. 
Хто бьі в'Ьдал, як звано кити вод глубоких, 

На повЬтру и земл-Ь мешканцов широких? 
Єще людєм и над тих потребна єст мова: 

Хто не глупий, заж не тот, що не мовить слова? 
Не дивуйся, бо негдьісь до згоди призваний 

То ж поб-Ьдил син з Май, под Ксанфом спитаний. 
И я теди, спитавши, если не по мови 

Знать ретора, по ту дам глупство ослови. 
Тот корень в твоєм сад-Ь, отче пречестн'Вйшій, 

Заквитнет з Геликоном над солнце яснішій, 
Кгди в Россіи потомок славних роксолянов 

В науках поровнаєт премудрих поганов. 
Тилько аби звнтязца пекельного смока 

Заховал вдале Btpy правую з востока. 
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А где солнцу ест містце, того ж дознавает. 
Твоє им’я, кгдьі містив в грамматице маєт. 

Григорій Трипол ьській 

Корень ум-Ьетности вторьій 

Реторика 
Учить слов и вьімовьі 

Кдьі бьі в земли Єгипськой не Ниловн ВОДИ, 

Завше би без пожитку били огороди. 
Нил в Єгипті хліб множить, з Нилу весь достаток, 

Питье, покарм и пришлнх пожитков задаток. 
Лечь пад міру гдн берег вода превншшаєт, 

Юж в том року жизности земля не пущаєт. 
Альбо мній, ніж потреба, гдн водн приносить, 

Мній теж и того літа травн косар косить. 
Красомовство заисте того ж подобенства 

Било негднсь у старьіх, бо кдн набоженства 
Учить, там урожай цнот приносить обфитьій, 

Гдьі зась впротив — упадок души знаменитий. 
Мірность — реч дорогая, кто ся в ней кохает. 

Над весельє больш в житю ничого не знает. 
Пречестнійшій наш отче, Прометеом званий, 

Оттоль будеш в Россіи запоміркованнй. 
Нурт ріки красомовства, юж початок Нилу 

Будет знати поета, бо от тебе силу 
Нил принял седможродлнх юж наук високих, 

Юж потечет до границь Россіи широких. 
Реторика звитязцу з триумфом витаєт. 

Але впрод на патрона пильно поглядаєт, 
При нем триумфальннй день будет опівати, 

Фундатора теж в вічной славі фундовати. 

Александер Олекихич 

Корень ум'Ьєтности третій 

Діалектика 
Учить розумного в речах познаваня 

Межи штучним фальшивих розмов ошуканєм 
А щирим от неправди правди розезнаньєм 

Тая дает наука способ досвідченья, 
Ту ж відомость приносить скрнтого створенья. 

За тим розум субтельний біглость в каждой речи. 
Як, ростропне мовячи, здрадьі ся стеречи. 

Так, як би ово солнце, гдн мглу розганяєт, 
Дожчі, громи, темности, а день роз’ясняєт. 

Над то вкротце доводом кого поконати 
Латво можеш и мудро філософовати. 

Терньєм острнм тот корень зовет Стагирита, 
Карнеадес им’я му дал морського кита. 

Hex же квитнет тот корень в твоем Геликоні, 
Пречестннй наш отче, ку вірних оборон-Ь, 

Би снать в церкви Сіонськой овоц єго цв-Ьту 
Юж осв-Ьдчил Христово, з мертвих встане світу. 

Hex взрок терньє мудрости тепер колет смутних 

178 



СОФРОНІЙ ПОЧАСЬКИЙ 

Базилишков уцЬтських, аспідов окрутньїх. 
Оттоль слава Могилом вічная повстанет 

И лилВя високих цнот их не ув’янет. 

Саму ель Мужиловській 

Корень умієтности четвертий 

Аріфметіка 

Учить личбьі 
€ст м^Ьстце на високом земл'Ь положеню, 

Труднои працьі назбмть людєм в прохоженю, 
Оказалоє м-Ьстце, и верх знаменитий, 

Леч гостинець и пребьітю барзо неужитий. 
На верху том пресличном пальма вирастаєт, 

А на палм-ь зась цнота гнВздо своє маєт. 
Им’я мВстцу Час Долгій і многіи л'Ьта, 

До зличенья трудний от початку св^та, 
Але скоро рахунок з науки приступить, 

Праца, трудность з стараньєм заразом уступить, 
Бо унцій познаєш, зличиш міріади, 

Латв'Ьй, н’Ьжли Геркулес переплов Цикляди, 
Пропорцій досв-Ьдчнш межи поровнанєм 

Дня з ночю а правдивим свят отправованєм. 
О як дивньій тот способ и барзо хвалебний! 

Фундаторе цньїх наук, отче превелебний! 
Подал-єсь нам в Россіи знати в часах мВру, 

В чом покажем отступним фальш их и невіру. 
Твоєй от нас честности, поки часу станет, 

Вдячность з наук поданья нигди не устаєт. 

Андрей Черхавській 

Корень уміетности п’ятий 
Музика 

Учить спЬваня 
Хох то негдись строфовал философ убогій 

Діогенес музиков, гди, цноти дороги 
Занедбавши, на лютнях кант модеровали 

И стройне в обичаях нестройних сп-Ввалн, 
Ньгди єднак в том виньі наука не маєт, 

Кгди учачій науцЬ сам не подлегаєт. 
Музика — цв-Ьт веселья, корень пЬсній значних, 

Музика — сад угЬхн, жродло мислій вдячних. 
Орфеова спЬваня л'Вси, р^Ьки, скали, 

Здум'Ьвшися, слухали, и Евріп несталий, 
Ту ж втропи шол звВр дикій, птаков и риб много, 

Вдячностю потягнений голосу такого. 
Але слушний заисте правда потребуєт 

Сп-Ьваня, гди науки до себе керуєт. 
Показал то церковний филяр барзо ясний, 

Всей Сирієй оздоба, Дамаскин прекрасний. 
Бо день Пасхи и в-ьстаня от мертвих сп-Ьваєт, 

Воскресшаго всЬм Христа ясно осв^дчаєт, 
Христов триумф весолий и тот день хвалебний 

В гимнах вдячних целебруй, отче превелебний. 

Василій Климович 
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Корень умівтности шестьій 

Геометрія 
Учить землЬ розмЬреня 

Ксенофанес, значн’Ьйшій з філософов давньїх. 
Обиватель з Греція Коліофонов славних, 

Архетнпом н'Вяким'ьсь Бога називати, 
Без початку и конца казал признавати. 

Змилил єднак тот мудрець, бо розум в поганськой 
Єще ховал темности и владзи шатанськой. 

Геометра, в познаню правдивом о Богу 
Юж будучи, такую дасть пересторогу: 

Бог не ест фігуральний, але круглость свЬту 
Припишет, личбу дневи а одмйнность л"Ьту. 

Кто хочет землю, небо и всЬ елемента 
Познати, геометрес подасть документа: 

На шестьдесят всю землю частій розмЬряєт, 
Архімедес на сфери небо роздЬляєт. 

Леч найвишшьій вимірник з-под земл'Ь виходить 
И в’язнєв своих мнозство з собою приводить. 

Тот, котрий п’ядю небо мЬрить, добротливьій, 
Hex в науках даруєт початок щасливий. 

Твоєй зась, отче, славЬ конець тот готуєт, 
В котором своих вірних до неба пріймуєт. 

Василій Кименицькій 

Корень ум’Ьєтности седмьій 

Астрономія 
Учить бЬгое небесних 

Где ясньїй палац Фебов, розний в будованю, 
В положеню високій, сличньїй в маліованю, 

Где св-Ьтльїй лихтар в небь, з седми лямп зложоний. 
От всЬх сторон крьіштальом моцне обточоний, 

Где ест мЬстце планетом и звЬздам грунтовним, 
Отколь свЬтлость променем спадаєт кляровньїм. 

Там мисль тая наука людськую заносить, 
През що скрьітнх познанє натур до нас вносить, 

Астролюг бЬг солнечньїй в ЗодіацЬ знаєт. 
И през то в речах пришльїх скуток освЬдчаєт. 

ДовгЬп людській прикрую подиймуєт працу, 
Аби могл свЬдом бьіти горнєго палацу. 

В науцє зась кто добре звЬздарськой цвичоньїй, 
Не барзо в том познаню будет утружоньїй. 

Щаслившій ест над иньїх, могу речи смЬле, 
Астроном, бо он першій познал Бога в гЬлє, 

Тому ж мирру з кадилом нєх в'Ьщкове носять, 
Не Рождество, леч з мертвьіх вгстане юж голосять. 

В якой слав’Ь арабов астроном зоставил, 
Такую-сь, честньїй отче, юж Россіи справил. 

Михаил Полубенській 
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Корень и верх всЬх наук и ум^єтностіи 

0ЄОЛОГІЯ 

Учить бозських реній 
Где учинил границу Геркулес он сильньїй 

Праць своих богатирських, там теж гішпан пильний 
Мармуровий поставил столп, где з оцеаном 

Buena мЬстце подаєт дЬльньїм гадитаном, 
Тоє мЬстце початком всЬх вод єст глубоких, 

З него плинуть всЬ рЬки до краєв широких, 
Оттоль берет отцеан назвиськ своих розность, 

Оттоль вода пріймуєт в плитью своем можность, 
Бо гдьі море всю землю в около обходить 

А конець до початку незначне приводить, 
Оцеаном зоветься, гдьі зась впосред свЬта 

Идет, розне єго теж зовет аравіта. 
Тьіх же праць неужитьіх столпом превисоким, 

Любо теж оцеаном именуй глубоким 
Небесную науку, мудрости початок, 

ВсЬх наук жродло Бозьких, а свЬтських остаток. 
ЗвЬтяжцею Цекропов кто хочет зостати 

А в цвиченью цньїх наук сам не уставати, 
За бьістрьім злоторогим кто єленем гонить 

И з наук в свой пожиток дорогій час клонить. 
Єст граница праць твердих бозькая наука, 

Узичаєт учоньїм, гдьі в бЬгу, мунштука. 
Єст колюмна и конець праць Алкменидовьіх, 

Бо вЬм мнозство приносить добр Ляомедоновнх, 
Оцеан медоточньїй мудрость безських речій. 

Слабий розум поняти що может чловечій, 
З того моря виходять слодких наук рЬки, 

РЬки а вод обфитость дають во всЬ вЬки. 
веолог оцеаном нєх ся назьіваєт, 

Бо тот наук, а ов зась всЬх вод жродло маєт. 
Але не допустил-єсь, отче велебнЬйшій, 

Аби кресом праць долгих бьіл столп он давньйшій, 
Укопал-єсь колюмну от зимнои зони, 

При берегах ДнЬпрових под седмитріоньї, 
Где задержиш мешканцов россійських в шуканью 

Цних наук н в далеком юж пелгримованю. 
Дал би то Бог, гди бьі-сьмьі чужих криволіогов 

Понехавши, слухали своих беоліогов 
А впрод в церкви славили Христа з Дамаскином, 

Духа з отцем хвалили из предвЬчньїм сином. 

Мартин Сурин 

Вдячность 

Що син матцЬ повинен вельце укоханий, 
Що слуга пану, в его ласце вихований, 

Що теж пастир, овчарнн чулий, неоспальїй, 
О повЬренном собь стадЬ завше дбалий, 

То-сь учинил син Церкви, отче пречестнЬйшій, 
То-сь справил слуга Богу, и єст-есь вЬрньйшій, 

То-сь теж лаврЬ виконал пастирства твоего, 
В превротностн не пасеш гди стада своєго. 
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Церков — матка сьінови, иж еи прагненьє 
През мудрость утулил-есь, подасть внживенє, 

Пан теж слузі, Бог-творець, за вірность в подданстві 
Нагородить, по смерти, в безконечном панстві, 

Мьі зась, овцьі, пастьіру духовний добиток 
Пренесемо з овчарнн наук на пожиток. 

З добрих отцев доброе потомство ся родить, 
За цнотливим цнотливий слуга паном ходить, 

Пастир теж неоспалий доброть овець знаєт, 
Злий зась преч з овчарні завше викндаєт. 

Отцем, паном, пастиром завше нашим будеш, 
Єсли нас в твоєй ласцє нігди не забудеш. 

Філипп Миклашевській 

В пресвятой Троици 
єдиносильному и єдиночестному Богу 
честь, поклон, слава, вдячность навіки 

Поганськое, о Боже, глупство юж устало, 
Котороє Іовища Богом називало, 

Юж щезло н поетов шаленство учоних, 
Бо ест у всіх Бог еднн вмісто незличоних. 

Прето з нашим падаєм подлим Гелнконом 
Перед страшним твоєн вельможности броном 

А едного в трех лицєх знаєм тебе, пана, 
Єдна Богу єдному честь будет отдана. 

Только просим, справ сердца горячость в патроні. 
Аби в новом загрівал квітки Геликоні. 

Іоанн Заруцькій 



С0ФР0Н1Й ПОЧАСЬКЙЙ 

Єсли члонка своєго не жаловал в бою 
Тот сильний римській рицер, що, речеш, покою 

Як боронил отчизни Сцеволя безпечний, 
З которого повстал род Могилов сердечний. 

Знак заисте потомка, по том гдьі все тЬло, 
Не только руку, жарет наш Сцевола см'Ьло. 

Парнасе, 
альбо Сад умієтности вторьій 

Стараньєм u коштом ясне превелебнЬйшого 
в'ь ХристЬ єго милости господина отца 

кир Петра Могильї, архимандріта кієвського, 
воєводина земль Молдавських, 

под час весни особливеє ку народови россійському 
ласки Божеи десять лЬтораслій наук 
визволених юж з себе випущаєт. 

Вдячность 

Двоверхій Парнассе, поднеси до неба 
Им’я славних Могілов, вдячности потреба. 

Парнасе 

По смутку завше радость втропьі наступуєт, 
По темностях зась свЬтлость ту ж ся показуєт. 

По сухом Л'ЬгЬ оеЬнь, за тою теж ходить 
Зима и час троскливий з собою приводить, 

За фрасунком весельє завше поступуєт, 
По зимЬ часов прикрих весну Бог даруєт. 

Юж весна утЬх нових, веселя нового 
Крнница а пожар зась фрасунку старого. 

З’явилося Гиблейських юж вод струменистих 
Жродло пісній, з Парнассу, от каналов чистих, 

При том теж з поль Актейських Зефіри повстають, 
Пристьє весни весолим вітром освЬдчають, 

Впрод єднак в твоєм сад-Ь справять охолоду, 
Л-Ьторосли поднесуть и дадуть погоду. 

Фундаторе побожний, цних наук патроне, 
ВсЬх утЬхо учоних, всЬх муз Цитероне! 

Твой Парнасе л“Ьторасли вдячний вьідает 
И запахов роскошних вонность вьіпущаєт, 

А им свой верх до неба он вишей подносить, . 
Тим яснЬй твой хвалебний стан свВту голосить. 

Василій СущанськІй-Проскура 

Л'Ьторосль наук первая, Клио, 
то ест Цвиченє в читаню гисторій 

Давних в-Ьков отм-Ьнний час трудне завитий 
Будет MfcTH, кто хочет дость латво открити. 
Скоро только з гісторій науки набудет, 
В тот же час глупства в речах заразом позбудет, 

Познаєт д'Ьльность славних россійських геть мано в, 
В-Ьдомости доступить в житю можних панов, 
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Європу тот, Азію з Афрікою зморить, 
Котрій розум в широких гісторіах ширить, 

Леч гдьі з земл'Ь обернет свою мисль до Бога, 
З гісторій єст простая до неба дорога. 
Дай покой, Клио, прошлим в дЬльности поганом, 
Христов живот описуй, иди юж за Паном. 

Филон Ильковській 

ЛЬторосль наук вторая, Мельпомене, 
то ест Цвичене в писаню віршов 

смутних н жалобних 

Нас, Музо, жалость BfcpuiOB смутних отм^нитн, 
Час з ляменту весельє юж теж учинити. 
Мельпомене, зостав юж срогіи жалоби, 
Не псуй плачем дня того св^тлои оздоби. 

Гнпполіта сталого Цекропом отдавши 
И єго несмертельних похвал занехавшн, 
Отдавай честь звВтязци, славу, годность, Bfepy, 
Нехай єго шириться можность до Єпиру. 

При небесном земного не забивай вожа, 
В Христовой овчарни дость пильного строжа, 
А хвалячи, дивуйся, як єст опочистий, 
Петр в зв^тязтвВ, а в житю, як бьі кришталь, 

чистий. 

Стефан Кольчицькій 

Л'Ьторосль наук третяя 
Уранія, 

то єст Цвичене в біглости зв'Ьздарськой 

Ту юж Атляс, о Музо, перестань зстарВлим 
Прешлим байком варити, внимай сердцем см'Ьлим, 
Юж не кроль мавританській сфери модеруєт, 
Леч найвишшій монарха сам небом керуєт, 

Гдьі затьмил в двох планетах ясность всего св“Ьта 
И не дал розезнати от осени лВта, 
Тот правдивий астроном з-под землЬ виводить 
ЗвЬздьі душ святих отцев, сам до неба входить. 

Але наш дужій Атляс тяжар дость немалий, 
Небо носить земноє, в працах неустальїй. 
О як слушне, пречестньїй отче, в такой силй 
Небо, Церков двигаєш в небезпечной хвиль! 

Максім Кресловській 

Л'Ьторосль наук четвертая, Каллиопе, 
то єст Цвичене в писаню високих 

и поважних речій 

Каллиопе, звитяждов преславних похвало, 
Умолкни, що ся пред тим за поган ставало, 
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Не виноси Альциду з Ахиллесом дільннм. 
Не залецай Гектора з Енеашем сильним. 

Ото маєш рицера моцій неслнханьїх, 
Звитяжну над Еребом сил непоровнаннх, 
Єсли для справ високих до пекла дорогу 
Етеови змислила, признай то все Богу. 

По нем теж задивуйся, иж не только старий 
Вік множил богатнрев, леч и наш несталий — 
Поровнаєт рицеров наш Могила давньїх, 
Бо звітяжца таємних єст весполь и явних. 

Qeodop Сусло 

Літоросль наук п’ятая, Полимпіа, 
то єст Цвиченє в бьістрой пам’яти 

мііогих речій 

Пам’ять, Музо, приводиш на пляц залеценья, 
Пам’ять, скарб непребраний сличного мовеня, 
Где слава Цинеова, котрий всіх римлянов 
Имена міл в пам’яти и розность их станов. 

©ємистоклес валечний добре пам’ятаєт, 
Гдн отчизни здоров’є над все прекладаєт. 
Гортенсіа и Кира припомнінєм гойним, 
Полимніа, внславуй, з уклоном пристойним. 

Але, ражу мармуром роспам’ятнванья 
Терпеніа Христова будь, из мертвих встанья. 
Зостав, Музо, похвалу на містцу внсоком, 
Где Бог стал звітяжцею над пекельним смоком. 

Василій Чудновець 

ЛЬторосль наук шостая, 0алиа, 
то єст Цвиченє в писашо віршов весольїх 

Світлий промень солнечний всіх увеселяєт, 
Гдн на землю бляск ясний з Олимпу спущаєт, 
Тогдн стада в широких полях дознавають 
Обфитои радости и утіху мають. 

А пастушок убогій, под листьєм буковим, 
Простих пісній складаєт ритм, в тіню здоровим, 
Аркадській бидлята надставляють уха, 
Гди співаєт, он зась дмет, поки стает духа. 

Що ж за радость нам в сей день з солнцем завитала 
А з солнцем справедливим з неба восіяла? 
О зансте веселя маєм заживати, 
Поки солнце, Христос, світ нам будет спущати. 

Василій Устрицькій 
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Літоросль наук седмая, Евтерпе, 
то ест Цвичене в співаню 

Повіж, Музо, для чого Измар Орфеови 
Дивовался и Парнас скалистьій Фебови? 
Чили, же он пекельних свідом бил палацов, 
Ов зась з крвавих отходнл звітяжцею пляцов? 

Не то. Леч иншую снать моць обадва міли, 
З которою до значних похвал приходили. 
Орфеово співане ріки, лісьі, бори 
Тішило, Фебово теж роз’ясняло гори. 

Тут здумійся, Парнассе з Родопом високим, 
Бо вездє полно пісній под небом широким. 
Єсли ж за кант весьолий гори людей чтили. 
Слушній би-сь ми нам радость даную святили. 

Георгій Негребецькій 

Літоросль наук осьмая, Терпснхоре, 
то ест Цвичене в співаню инструментальном 

Що за скуток співаня в тот час показуєт 
Терпснхоре, гди лютню для пісній пріймует, 
Слодкомисльних, весьольїх н наддер утішних, 
Юж там забав дознаєш и годин поспішних, 

Где Музи на цнтарах струни напинають. 
Землі, неба и світа початок співають, 
Вода, огонь, повітре, отколь вихрьі, громи, 
Солнце, місяць н где суть пекельний доми. 

Завнтайте юж до нас на триумф весьоло 
Вьі, о Музи, з Парнассу пресвітлоє коло! 
Тут мелодій, тут канту, пісней тут потреба, 
Бо сам Пан триумфуєт, котрий зступил з неба. 

Євтихій Соболь 

Літоросль наук дев’ятая, Ерато, 
альбо Цвичене в співаню умильном 

Єсли от зльїх до добрих речи преносити 
Звикли люде, не треба злого коренити, 
Тедьі паф опустивши. Музо, и цитеру. 
При пекельном зостав то, Ерато, кацеру. 

До небесних, о Музо, прибирайся тронов. 
Там скоштуєш, що за смак вншних Геликонов. 
Юж хорьі виступують з умильньїм співанем. 
Допоможи аггелов сличннм вьікриканєм. 

Єсли з доброго стался зльш человік першій, 
Вторий все то отмінил, діавола стерши, 
Тедьі з наук поганських латво учинити 
Христіаном Христову и за свою міти. 

Стефан Трипольській 
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Літоросль, цвіт и оздоба 
всіх наук и умієтностій Аполло 

Справцо плянет пресвітлих, кролю звізд вшеляких. 
Вдячних годин отміно, часов не єднаних, 
Фебє, давцьо світлости, всего світа око, 
Котрого взрок всю землю займуєт широко, 

Спусти на наш хоризонт скуток твоєи моди, 
Би не усхли от зими новин оводи, 
Завитай до Печерських садов цнотородннх 
И до краєв Россійських, в науку голодних, 

Там впрод звальчиш Питона, Цикліопн зголдуєш 
А на приізд Минерві містце приготуєш, 
Єст Геликон, суть Музи в Парнасськом покою. 
Зараз зачнуть весьолий кант писний с тобою, 

Только слави в звітяжстві першом уступити, 
И пляцу похвал Богу треба допустити. 
Цитра єднак з лютнею при тобі зостанет. 
И в науках твой гонор нігдн не устанет. 

Єще пам’ять вдячности гдн при тобі будет, 
Меценас теж аблетов твоих не забудет. 
Що кролевич Тебанській злотим влосом справил. 
То ж ти, Фебе, патроном, бо-сь ся для них вславил. 

Вдячность 

Артаксерксес, в Персіи кроль негднсь богатий 
Обфитои земли в злото, в пурпуру, в шарлатн, 

Кгдн звичаєм кролевським замки свого панства 
Навіжал, в тот час віри дознал от подданства. 

Бо єдни перла з коштом неощацованим 
Несли пану [в] подарок, з скарбу дарованим, 

Хрисоліси, смарагди, яспнси, шафіри, 
Діаментн, коралі несли там без міри. 

Леч єден наубожшнй с подданннх а сталий 
В сердду, принес до кроля подарочок малий — 

На долонях обудвух води барзо мало, 
Бо му злота, сафіров згола не ставало. 

Кроль єднак (дивная реч) принял барзе вдячне 
И убогій подарок нагородил значне, 

Кгдн му конов зе злота внет росказал дати, 
Абн води другій раз міл в чом даровати. 

Того ж и ми прикладом, ач в злото убоги, 
Повинности єднак же не хибим дороги — 

Води мало приносим з жродел Геликоньських, 
Води он знак давнійшій, води копит донських. 

Фундаторе и отче, нам превелебнійшій, 
При той воді зостаєт человік світлійшій — 

Як тедн Язон греков богатил през воду, 
Так мудрость дасть Могилом в славі охолоду. 
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Пречистой и преблагословенной діві Марій, 
матери в-ьскресшаго спасителя нашего 

Іисуса Христа, 
хвала, годность я поклон вдячности навіки 

Пресличная кролевно, райських садов цвіте, 
Виборнійшій клейноте з людій на том світе! 

Ми з своего Парнассу преч Феба з сестрами 
Вигнавши, а в нем, просим, рач мешкати з нами. 

За патронку всіх наук тебе признаваєм, 
Ми Паллядьі-богини оттоль юж не знаєм, 

Але вірим, же-сь з бозькой мудрости нам дана. 
От пророков пред віки світу обецана. 

Прето, наук патронко, в ласці теж ховати 
Того рач, хто науки будет фундовати. 

Трофим Онушкевич 

Зоилеви невдячному вдячность 

Не шарпай, зльїй Зоиле, псім зубом таємне 
Ни в чом слави людськои, бо на то ж взаємне, 

€сли трафиш, дознаєш, иж камень скалистьій 
Зубьі крушить, и псуєт гвоздь ногу сталистий. 

Кто на містцу вьісоком, пес тому не шкодить, 
А где острий гостинець, там нихт не доходить. 

Опочистнй ест Олимп славьі цньїх Могилов, 
Не боиться шарпанья зубатих Зоилов. 

Цвичоньїх людей гвоздьєм острим обточоньїй, 
Не шарпай єго славьі, би-сь наддер учоний. 

Ієремія Войсяцькій 



м. н. 
s 

Лямент 
о пригоді нещасной 

о зелжьівости и мордєрстві мешча [н] 
острозких, що ся им власне прьідало 

на день урочьстаго свята з мертвьіх востання 
пана спасителя нашего в понеделок 

в процесии йдучим под приизд єн мнлости 
паней воєводинои виленскоп, которая-то 

з обох сторон жалованая пригода 
в тьіх ритмох нижей достатечне ся окажет 

До кождого чителника 

Ту кождому тую справу подаю пред очьі, 
Абьі кождьій, чьітаючьі, знал що ся в ней точить. 
Хот сут речьі мні удатньїє и здаются прожньїє: 
Може ИХ КТО Собі КріїСТИТИ, иж сут грутовньїе; 
Єднак що ся мещаном острозким придало, 
То ся вшьітко в тьіх ритміх ширій описало. 
Еслн би мя в тих речах назвал кто матачем, 
Теди му ся хочу справити добрим повідачем. 
Хоть єм на тое не смотрил очима своима, 
Але єднак довожу людми цнотливими, 
От которьіх тую нещасную новину гдим сльїшал, 
Тен ляме [н] во такий способ жалосней описал. 

Пренайдостойнійшему в Христі отцу и пану єго милости гос- 
подину Петру Могилі з ласки Божей митрополиту києвскому, 
галицкому и всей Руси, воєводичеви земл молдавских, пану своє¬ 
му милостивому М. Н. здоров’я, щастя и долголітнєго повоженя 
вірно зичу и віншую. 

Приналежачая то єст розумови людскому до такового кресу 
справи поважниє умієтностн и біглости своєй кероват, отколя би 
усилованя своєго яко би корист и нагороду якую з славою и 
потіхою позискати могл. А ні для чого иного жолнір в ділах 
рицерских вицвичоний працам, невчасом вшеляким и небеспечен- 
ством розмаитим живот свой яко би на шанц виставуєт, толко 
нж своим учи [н] ком воєним несмертелную славу з слави плину¬ 
чую, оздобою з оздоби наступуючую, потіху яко би нагороду 
якую трудов свонх одержати ся сподіваєт. Як теж и человік 
посполитий, которий ач в науці и довтіпі не єст над люде ви- 
вишоний, але єдна[к] стараюся о тоє, жеби до смаку вдячного 
припадаючий, опера свои ростропне и мудре написано княжатом и 
монархом офіровал, которих слави для их зацности и достой¬ 
носте часу бинамній не уменшит и овшем тим барзій они ви- 
визшает и коренит. Не от речи здалося и мні ити тим же тором, 
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мудрьіх наслідуючи, аби-м, тиж тую книжечку мою ведлуг под- 
лои инвенции моєи о несщасном припадку утрапених мещан 
острозких ритмом описавши, под протекцию велибности Вашеи, 
пана моєго милостивого офіровал, за чим тая подлая книжечка 
моя Вашей милости моєго милостивого пана протектора собі оби- 
рает, зацностю, годностю и мудростю великою, яко того, которий 
од молодости літ своих аж до того часу науку милуєш, кохаючи- 
ся в читаню книг потребних, отколя ся розу острит а памят им 
добитим болшая ся помножаєт, от которои предсявзятои науки 
жадниє рекрациє и забавки в молодом віку Вашу милость ото- 
рвати не могли, и овшем трудност якоби Геркулес який працею 
и сталостю звнтяжьіл-єс. Знак певний єсть милости и вдячности 
противко наукам, коториє Вашей милости, мой милостивий пан 
недавно коштом немалим в Києві фундоват рачил, поставивши 
так много лябінатов, же так реку, отколя вшитки, которий ся 
там удают, солодкий овоц наук относят. Которую рач пане Боже 
помножат н разшират, аби ся тим болшая пилность научителей 
найдовала до насіня дорогого земли, а ку оброні вшитких тих, 
которий суть тому противний. Ні маючи теди над то иншого 
упоми [н] ку, чим бил могл Вашу милость моєго милостивого пана 
[обдарувати], [прошу], абис той малий упоминок, тиє віршики 
от мене, найнизшого слуги своєго, вдячне приняти рачил. Ач 
відаюо певне, же Вашей милости моєму милостивому пану не 
трудно о книжки розних авторов латинских и грецких, в которих 
ся Ваша милость мой милостивий пан кохати рачиш, єднак же я, 
хотячи вдячность мою шчирую оказати, умислил-єм той лямент 
мещан острозких подат под розсудок Вашей милости моєго мило¬ 
стивого пана, о що прошу, нехай теж и я за иних найподлійшьій 
с тим подарком не буду взгорженьїй, що до уваженя остаток муд¬ 
рим подаю. Бо гдьі би ми пришло виличати зацноє уроженя, діл- 
ньіе справи, мужество продков Вашей милости моєго милостивого 
пана, которьш як в побожности, та [к] и в статечности завше-с оби¬ 
рали бит сталими, пришла бьі вшитка реч ку збитней а просто- 
ронней мові. Нехай же теди люде, читаючи тую працу мою под 
зацним именем Вашей милости моєго милостивого пана поданую 
и написаную, цноти вєликиє и достоиности Вашей милости моєго 
милостивого пана собі смакуют, єсли собі чого міти прагнут. 
Вашей милости моєму милостивого пана долгого здоровья и щас¬ 
ливого повоженя віншую, с которьіми ся сполне тож чинячи 
поволности послу моих в ласку Вашей милости моєго милостивого 
пана отдаю. Дата з Ровного, з найубогшеи школи Вашей велебнос- 
ти моєго милостивого пана всей добра зичливий найньїзший слу- 
же [б] ньік з служебников. 

Ту ся починаєт лямент 
о утрапеню мещан острозких и о зневазі 
шляхти преднійшеи от люду посполитого. 

Во имя Господнє. Ами[нь]. 

Дни веселиє, дни зацньїє, дни великои радости 
Обернулис в смуток и вєликиє жалости. 
Ден той власне, которьш м1>л бьіти Богу на хвал'Ьньїє, 
Обернулся на взгарду през люде зухвалньїє. 
О нензная ваша пасхо, нензньїй ваш об^де, 
Прьіятелская yrkxo горкая прьі бесЬдє! 
Єщо то меншая той об£д, которьш гЬлу служнт, 
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Мовлю я о пожиток, которий дцьі плужит, 
И тон вас бьіл омьінул. Жался, моцньїй Боже! 
Чого з вас обжаловати снат жаден не може. 
Азали то не жалос — на первшом потканю, 
На первшом, мовлю, на пляц люду вьіиханю. 
На послугу так великую, которая небесного 
Монархи великои моци округу земного, 
Якая великая поражка и деспект не малий 
Поткал оньїх мещанов, которьш панскои хвальї 
Стерегли з великою охотою, вслід за нею идучьі, 
Створьітелеви своєму звикле ся молячи. 
Которьій же то та бьіл гордий, же ся вам спротивил? 
Не вам то, але Богу самому провиньїл, 
Же сміл руку подносити на так святьіє справи, 
Чим ся всі щитимо и достаємо слави. 
Розсуди, которьій ту вьіннійшьій в таковой гордости, 
Кто бил затверділшьій в своєй злой крнобрности, 
Иж под той час таковая справа ся точила, 
А правді ведлуг світа неровна прибила, 
Же пани міста того на той час іхала 
И с тою ся процессиею людей оних поткала. 
Що в правді кром похлібства зступитися годило, 
Леч гдьі би на увагу мудрих приходило, 
Єсльї людей, прьінамні Бога, пошановат, 
Постояти било, вша коні могли би загамоват, 
Могли ж би на господи зараня ся ставити, 
Гдьі ж там спона години не могли забавити. 
Єсли они през упор свой противниє били, 
Же ся болшой потузі горде поставили, 
Яко твердят нікотории, же бьі то бити міло, 
Яко би послов поспольство паньских зневажило. 
Але зацно потвору людей поклепиват! 
Кто ж би ся сміл з мотикою на солнце пориват? 
Яко ся колвек стало и чий бьіл початок, 
Єсльг ж с шляхти алболи розних небожаток, 
Жался, Боже, их глупства и мудрих мудрости, 
Же не уміли розумом спокрити их глупости. 
Тим ся раз притрафило к урочистиє свята, 
Же снат тая процасия на жал свади зачата. 
Смотри, з якою зневагою мусили шванковат, 
Иж ся при том схогЬли дужо опоноват, 
Що ач з жалю тяжкого мусили учинит, 
Гди ж ся такои пригоди знагла не сподівалн. 
Ах, албо то не жалосная! Кто правду милуєт, 
Нехай кождьій уважний в тую реч усмотруєт, 
Как трудно єсть зносити кривди в невинности, 
Или что ся дотиче бозкои учтивости. 
Єсли люде поганскии того перестерігали. 
Аби учтнвос[ть] свонм Богом виряжали, 
Як ся о нх славу заставляли менжне, 
Боронячи нх учтивости аж до горл потенжне, 
О чом єсть в гисториях прикладов не мало, 
Котории гди би-м вспомннал, місти а би не стало. 
Але хто би хотіл читати красомовцу цного 
Цнцерона, Ясона, Марцера давного, 
Тин би му достатечне о том повіділн, 
Як ся о их славу заставити уміли. 
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Юж прикладов поганских болш занехавшьі, 
Але другий над иньїє святих придавши, 
О муці доброволной Христа спасителя. 
Надій и теж віри нашой скончителя: 
Коли бил до Аннаша од жидов веденннй, 
Аби бил в нєвиности на смерть осужденний, 
Смотри ж, як ся найшол єдьін з оньїх смілий, 
Любо бил не до конца при своєм пану сталий. 
Єднай и той до меча порвался з жалости, 
Хоч нілга било боронити панскои учтивости. 
Яко ж ся тиж нначьій оньїм не годило, 
Гди-с сердце напол з жалем заятрило, 
Бо гнів єсть у человіка [на] двоя ділений — 
Частю добрий, а частю на злоє запалений. 
Тин бовім о потребі духовной ходили, 
Аби церков с похвалою панскою навідили; 
Тин ся на тоє зо вшнткою щиростю удали, 
Аби свон офіри Богу залецали, 
Там за свон преложонин звикле молили, 
Але тоє невдячностю оним заплатили, 
Що ж далей било чинити? Хот би камінноє било 
Сердце в людєх, снат би ся н тоє ужалило, 
Посмотрьівши на такоє срокгоє замішаня, 
На такий великий утиск н пренагабаня, 
Которого бьі не витрвал снат н святий ньіні, 
Хиба би зошол з світа где в глухни пустині. 
Ач много причин дают нещасним мещаном, 
Славним, мовлю, ніколи-с милим острожаном, 
Звлаща тьіи, котории звади таємне вщьінают,— 
Хоч ся людєм на постав святобливьіє удают: 
Яко би сами мещанє здавна тог хотіли, 
Аби деспект таковьій им вирядити міли,— 
Єднак латво о ліску, хто хочет песка карати, 
И о леда причину лацно-с постарати. 
Би так міли доброг що-колвек учинити, 
А тии звади не взгніщати, згоршеня не чинити, 
Звірхности не побужат ку таковой срокости, 
Але и овщем научат святои побожности! 
Абьі ся своим подданьїм ласкаве ставили. 
Не яко лвьі тиранско з ними ся рядили. 
И на що ж ся вам зьійшло, презацньш отцеве, 
Хотя ж будет з вас которий противний моєй мови, 
Же-сте к тому привели поцтивую матрону, 
Же єсть тіло порушеноє отца єи з гробу! 
Снат ся ніньї молитви даремне мовляют. 
Бо тИла людскиє покою в гробіх не мают. 
Що ж вждьі с того за корьіс, повіжте ми, прошу. 
Нехай я за тоє неласки от вас не отношу, 
Же ся спираю: для чого тоє тіло вьінятоє? 
Бо вшак бьіло непророцкоє, могу мовити, не святое. 
Любо то бил за живота человік справедливий, 
Хвалца Божий, милосник отчизньї правдивий. 
Але що ж, кгдьі по смерти юж вшистко устало, 
Хиба слава и межство трваєт и будет трвало. 
Рекл бьім, же бьісте жадали за жьіт єго ради, 
Але ж бьі то розсудо бьіл барзо шкаради, 
Гдьі ж и святьіє на оньїх сродзе нарікали, 
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Которьіє им отпочьінков в гробіх не давали. 
Мовьіл грознє Самуил-пророк ку кролеви 
Оному взгорженому от Бога Саулови, 
Которого для порадьі през чари взбудьіла 
Оная віщая невіста, кгдьі над ним ворожила, 
Мовячьі: «Про що ж ми покою не даєш в моєм гробі, 
Жеби-м з отцн моими отпочивал собі? 
А то ж вмісто поради марне згинути мусиш, 
Кгдьі ж тя господь Бог откинул, юж ся прожно кусиш». 
А той ради Саул от него потребовал, 
Коли го фетлистимскьій народ преслідовал, 
Которьій дознал, бо внятки на тоє угодило 
Пророцство, котороє вон час вьіреченоє бьіло, 
Же Саул мусіл згинути на меч ся пробивши, 
Неприятеля своєго очи натішивши. 
Для того я той приклад даю не от речи, 
Абьісмо ся им каручи умьісл свой на печьі 
Завше пьілне ховали, бьі нас тоє не поткало, 
Єще горшеє нещастя, ніж ся тому стало. 
Кгдьі ж нам господь Бог до часу ласкаве фолкгує, 
Але сами не взглядаємо, якую кару готує. 
Не сподівалися тьіи нещасний мещане, 
Аби такая пригода міла прийти на всіх єдностайнє. 
А вждьі видимо, якую Пан казн на ньіх спустнл, 
Єсльї ся которьш гріху якого допустил. 
Юж я на обі стороні правду признати мушу, 
А похлібоват жадному намній ся не кушу. 
Пане Боже, пожался обоих пригоди, 
Межи духовними так великои незгоди! 
Не див, єсльї зводят битву с посторонньїми. 
Але то дьів, же валчат з мещаньї своими. 
Не дьівно, же герезию з світа затлумляют, 
Але дивно, же свои ж власний члонки забивают. 
А чти господь Бог не каже потлумляти жадного, 
Гдьі ж собі к воли хоче міти человіка кождого, 
Аби ся тедьі всі вобец обачьіли, • 
А в згоді в якой нікдьі за оньїх літ били, 
Якби то [нас] найвьішшьій Пан велце миловал, 
Ище бьі нам грішним ніщо пофолговал, 
И літа урожайньїе жьізностю здоблениє 
Привернул бьі обфитою ласкою окрашениє, 
Которьіх би хрьістияне снадно певне дознали, 
Гди би тьілко тих незгод кновати перестали. 
Що ми нині за уцтивос, сщо ми за забава, 
Що ми за кротофилі, що за добрая слава! 
Тиє ся сполне упором шкарадьім посплітали, 
А правду и покой нізащо почитали. 
Присмотрися, як заиную шляхту зневажоно 
И дворян що значнійших нікчемне зелжоно, 
Котории били на той час при боку єй милости, 
Которая єс накормленая той зелживости. 
През кого ж ся тоє стало, нехай ся сами судят: 
Русь то чи ЛЯХИ мои милии блудят? 
Гди би они покорою упор премагали, 
И тии би ся мещане на ни не торгали. 
Чому тиж уступуєм подчас людем з дороги, 
Хотя ж ся тиж притрафит пан не барзо срогий? 
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Леч там предся неровне далекая розница. 
Як небо от землі далекая граница, 
Же ся подлое створеня Богу спротивило 
И руки свои на святьіи справи подносило. 
О великая неуваго! Хто ж до того радил, 
Аби люде з обох сторон так ганебне зваднл? 
Присмотрімося, як свои речи оздобляємо, 
Чему собі теж нние лехце поважаємо? 
Так святости костелньїє велце шануємо, 
Для чого ж и церковним той чести уймуемо? 
Коли свои послуги Богу залецаємо, 
А чему ж и на иниє криво поглядаємо? 
Кгди ж кождьій своим способом хвалит Пана своєго 
И всякий потребуєт святои ласки єго. 
Далей болше не мовлю, але на остаток 
Положу а зособна ту єден придаток: 
О зневазі, мордьірстві мещан нещасливих, 
О гордости противной людей нетерпльївьіх, 
Як ся там посполитству тому спротивляли. 
Яко тиж з обох сторон шкоди начинили. 
Юж там било заровно кождому станови — 
Як попови, так хлопови, ба и шляхтичови. 
Досталося там діткам, млоденцом учтивим, 
Більш головам пребраним, паном и особливим, 
Бо там юж сплощ бито, а снат не смотрено — 
Каменем ли, обухом кого ударено, 
Ні за що там бнл дар Божьш и прьіготованьїє 
Хоч з внмовкою, як звичай, яйца фарбованиє. 
Чьім так свои одіня сродзе пошпетили, 
А в оном замішаню нікого не познальї. 
Зачим сами ж задавши до гніву причину, 
Єще на них, небожат, свою ж власную вьіну 
Вскладают, вензеням их сродзе обтяживши, 
Малжонки з дітками оньїх розлучивши. 
Єще другим аж дотоля смерт прьіражают 
На тих, которьіє стратили, снат не досьіт мают. 
Але би на тоє прийшло, же бьі и тьіх стратили, 
На коториє ся с порадою єще забавили, 
Якоє бьі теж з оньїх прийшло доконаня? 
Тут потреба міти судиям доброє розезнаня. 
Кгдьі ж ту лацно невинньїє на суд зльїй скаровати, 
Але кгдьі пред Божий прьійдет апелювати, 
Так ся оная невьінность на той час покажет: 
Кгдьі Пан будет в он час неправих навіки покараєт. 
Чого их невьіньїх рач заховат, Пане, 
И тьім истикгатором дай упом’ятаня, 
Абьі ся в своих справах добре огляділи, 
А имя твоє з оньїми сполне хвалили. 
Боже, которьш з оковов вязні розвязуєш 
И оньїх над надію свободою даруєш! 
Вьібав и той остаток вязнев утрапенньїх, 
Рач их тішити в фрасунках их неутуленньїх, 
Не дай всім загинути и стережи их до конца, 
Потіхо и надіє, єдиний оборонца! 
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Придаток: 
замкиеня той же матерій 

Срокго, тиранено на світі повстали, 
Котороє нині явне показали 
Несподіване нещасних острожанов, 

Трвога по трвозі, трудность по трудностн, 
Жалость припала на них по жалости 
Яко нікгдьі-с на Давида цното, 

Мужа побожного, 

Которого власний сьін пренаслідовал, 
Пред которьім в темних яскинях ся ховал, 
Світла не видячи очима своими 

Пред людми злими. 

Заровно той справі и нині ся стало 
Кгдьі ж свои ж члонки, як бьі власноє тіло, 

2 

Як ся тоє стало, о Боже всемоцньїй. 
В місті Острогу на день великоночньїй, 
Гдьі в понеделок всі виступили, 

Бога хвалили, 
Та ся споткали с панею міста того, 
Не маючи на сердцу гніву жадного, 
Але ж найперше им причину дали 

Зступити казали. 

Єще нікотории того докладают 
И такіе слова повідают, 
Якоби кулку послов присилано, 

Жеби почекано. 

Єди [н] мещани [н] обралея зухвалий, 
А для едного вшитки вини зостали, 
Же ся на посла панского за мірил, 

Снат го ударил. 

Такиє новини о том повідали 
Люде, коториє на той див смотрили. 
Але ся в мові своєй не згажают, 

Розно бают. 

Єднак як ся на мості споткали, 
З замку вийшовши, внет ся замішали, 
Коли возница почал их бьічовати, 

Казал вступовати. 

Що видячи онии люде нещасливий. 
Будучи с того барзо жалосливии, 
С попудливости всі ся порвали, 

Кий побрали. 

і Очевидно, тут один короткий рядок пропущено, 
s Очевидно, пропущено два рядки. 
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Слуги той паней и всі дворяне, 
Видячн, же не жарт, кинулися на них едностайне, 
Шабел добивши, внет же по собВ: 

То мнВ, то тобі. 

На той час єн мнлость в каретВ сидЬла, 
• • «Перестате!» з обох сторо [н] вшитких гамовала, 

Аби тон звади болше понехалн, 
Дал'Ьй ихали. 

Леч трудно бьіло: барзо заюшили, 
З обох сторо [н] битих, раних начнншщ, 
Єдни с перестрахов в вал з мосту падали, 

Ший ламали. 

Хто ж що несл в руках, того не жаловали: 
Яйца фарбование тим шати смаровали, 
Не смотрено тог, вара кого замЬрил, 

Биле би ударил. 

ВвдЬла тоє пани, поцтивая матрона, 
Же єсть з дворяни своими зелжона, 
Нат звичай панский на цви[н]тар угЬкаєт, 

Битва ся розмножаєт. 

В том зам'Ьшаню а знат не бес того, 
Бо приходило близко коло того, 
Же ся в той звадВ и самой достало, 

Дай ся золгало. 

Там на цвинтару плачливе вздихала, 
До Христа пана где крижем лежала, 
Аби тую зваду успокоити рачил, 

Бис обачил. 

Наконєц там же паня [н] ка поцтивая, 
Цорка мешанская, в цногЬ особливая, 
Хотячи ся вивиляти с тумулту оного 

До дому свого — 

Єде служалец, а що вВдати який, 
Єсли бил зацньш албо ляда-який, 
Тял би в лоб шаблею, аж упала, 

Тканка єй спала. 

В том єи з убіоров сличньїх обнажьіли, 
А по поли умерлую там же зоставили, 
А мати нещасливая гдьі до неи прнб'Ьжала, 

Горко плакала. 

А других зася сродзе посЬчоно, 
КийЦи побито, нікчемне золжено. 
Чого за них, ах, не стуйте ж, пане! 

Трудноє зезнаня. 

Потом заледве гди ся уконли, 
Крве людскои гдьі ся сполне наситили, . 
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Помалу-малу почали отходити. 
До дому входити. 

В том псяжа пришльї, панюю подвигнули, 
Велце смутльївую упоминати почали, 
Абьі фрасунку того понехала, 

В замок ихала. 

А она в жалю праве омдл'Ьвала, 
Абов^Ьм в тьіх трм-Ьнах нЬкгдьі не бьівала, 
Пресвятой Богородици себе полецаючьг, 

Оной ся отдаючьі. 

Там же с цви[н]тару оного повставши, 
ВсЬла в карету слезами ся облявши, 
Мовлячи: «На якиє прихожу зневаженя ганебньш 

През свои подданьїи!» 

На заутрйє рано раду учинили, 
Вшитких до суду зособна водили, 
Питаючи: «Которнй бнл би причиною того? 

Ставте винного!» 

Онн в той способ так отпов'Ьдбльї: 
«Ми своих духовних в туй Mfcp-b слухали: 
Кгдьі би ся онн до церкви вернули, 

А ми би били». 

А в том и попов призвати росказано, 
И в тни теж слова власне запитано: 
«Для чого с процасиєю не уступали, 

Гди им казали?» 

Єден презвитер на то одпов’Ьд’Ьл: 
«Мосци панове! Би то кождий видЬл, 
Єсли вам идет о свои зелживости, 

Нам теж о святости». 

«Для того вам з дороги не уступили, 
Бо-смо ся били на тое спорядили, 
Жебн поцтивос впрод Богу отдали. 

Ви не витрвали». 

Внет мещан зацннх в колоду посажано, 
А найубогшнх в темницу загнано. 
Аби росправи до часу чекали 

И горло дали. 

ХотЬлн духовний в тую'справу вложити 
А на их здоровя горло своє положити, 
Але им слова на то рещн не дано, 

Преч им казано. 

Под час юрмарку н-Ькгдн-с славного, 
А тепер, реку, юж занедбалого. 
На самую взгарду звести их казано, 

Жебн стинано. 
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Там килку мещан мечем прикро стято. 
Четвертому ушьі и носа утято, 
А ониє трупьі ховат заказали, 

Псом торгати дали. 

А других еще дано за поруку, 
Радячи, що им дадут за муку; 
Толко потаємне звадьі якиєсь кнуют, 

Що им готу ют. 

Болше убогих там єсть вьіноватьій 
И предше згинет, н'Ьжльї богатнй, 
Хто зась лйпше ігЬнязми заложит, 

Той ся не трвожит. 

Н-Ьмаш ся як розмовити з сусЬдами, 
Бо потаємнои здрадн полно завсЬгдн, 
Там под окнами и в ночи слухают. 

Що розмовляют. 

О тьі, О [с] трогу, Mfccro справедливоє! 
В тоб-fe бивали мешканцьі цнотливьіє, 
Не єден тепер твоєи прьігодьі плачет,— 

Єсть кто и скачет. 

Тьіс било хл-Ьбом завжди приходневи, 
Тьі убогому маткою бьіло студентови, 
В тоб"Ь хто мешкал, н^гди не шкодовал, 

Хто ся шановал. 

Тераз не стуйте ж! Нащо ж юж прьіходит! 
Снат ся юж на тоє, подобно, заводит, 
Жеби-с юже било в н'Ьвеч обернено, 

З грунту ЗНИЩОНО. 

О панн зацная! Буд же литостивая, 
Не буд крве людскои так ганебне хтивая, 
А тот игЬв в соб^Ь рач умодероват, 

Ласку дароват. 

Отпустьі ж вини внноватцом своим, 
Би теж Пан єслн-с пребачьіл и твоим, 
В которьім ся кохаєш, єго наслідуєш, 

В-Ьрне милуєш. 



£®е*йге 

Яків Седовський 

г 

ANA0HMA ТНЕ TIMHS 
добродітельми и благочестієм украшеяну 
искуснійшему я ц'Ьломудр'Ьйшому мужу 

кир Григорію Кірніцькому, 
в Россіі Лвовскіа земля обивателю 

Єгда ученій своєго трудов достойную мзду 
в преславной АкадеміЬ Патавськой учительства глаголю 
философичного изволеніем, и совЬтом всЬх вкупЬ учителей 

совериіенньїй воспріат степень вкратцЬ отчеським 
его діалектом чрез Іакова Седовського описанно. 

Року от рождества Христова 1641 ксЬся- 
ца юніа 10 

В преславном граді Венецію. 
В типографиі Марка Гинамма. Позволе- 
нієм старших. 

MVj6eo crwv peyaxXesg I^o^e рярто? 
rpaixwv, ypaixoxpoqxov r^s ея’ epoi ^apixwv 
OIs x«PlS W4 o^Pos» єтт|5 exi paxpa xikow&cc 
Toiov epoi crxetpavov apri 

Слушне патрона свата Георгиа маєш, 
Чесний народе, прето теж при вірі зостаєш — 
Добра ест реч при старом и святом жолнірі 
Держати сиа святок отчеськоі вірі. 

К. Г. 

Преосвященному и превелебн'Ьйшому 
его милости господину отцу 

Афанасію Валеріану, архієпископу 
метрополигЬ филадельфийському и проч. 

ВкупЬ и всЬм іх милостім паном 
гражданом венецьким братіи и ктиторем церкве 

святого великомученика Христова Георгій 
вЬрьі святия восточной кафолическія 

православним сином Іаков Седовській 
здравія и благоденствія. 

Приспівши до славнаго Власькія земля Града Антенорова и се 
смотренієм нікоим вьішняго обрітох нікоих от земля, и отчествія 
моєго ученієм прилежащих от них же єдинаго сего искусна и 
ціломудренна мужа именем Грігоріа Кирницького на степень учи¬ 
тельства обилньїм иждивенієм, и прилежанієм милостей ваших 
достойні восходяща видя Бога моєго со радостію душа моєа бла- 
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годарих, иже сице достойних винограда своего ділателей промиш- 
лаєт толиких убо благих не неблагодарен сьій радость, юже на 
серцу моем ИМІХ устьі й тростію отческими моими метри во общую 
ползу и утішеніє прочіім православним (найпаче же людем діа¬ 
лекту славенськаго, єго же шерокость земли шерокости равна) под 
пресвітлим именем милостей ваших (их же саміх по Бозі помо- 
щію и промншленієм сіє бисть) вкратці изобразити ненебрегох, 
єже любовні да восприймете со всяцім смиреніем и говінієм мо¬ 
люся. 

Патріархов четнрєх навідилісь миле, 
отважигши дость часу, не малую хвиле, 

Там ратунку дознал-єсь чудовне от .Бога, 
жадна ти небезпеченств не шкодила трвога, 

Без сумту, без достатку опатренє з неба 
міл-єсь, бо-сь теж мисль завше простовал до неба, 
Постигл єси язиков віжествіє многих — 

латинського, власького и греков убогих, 
И по тим аж до Риму достиже самого, 

тіла Петра и Павла навідил святого. 
Так теж и інших кости мученик Христових, 

а тих міл-єсть причинцов до Бога готових. 
Жадна тя прелесть світа от віри святоі 

отвести не могла до секти проклятоі. 
И так тедьі скончивши щасливе дорогу, 

котрую-сь офіровал єдиному Богу, 
Остаток сил и часу в забавах пристойних 

травиш, доступуючи наук вьізволіоньїх, 
В которнх и докторством годне-сь єм уччоний, 

цноти и наукою ораз вьівишшоннй. 
Жій же, церкви, отчизні, домови, щасливе 

прежи Мафусалове літа нетескливе. 

Превелебним и прісвітльїм 
іх милостєм панам обивателем 

венецьким славнаго народа гречеськаго 
братіі Братства святого муч [еника] 

Христова Георгія 

Ода 
Мзда добродітели похвала 

Не устала побожность и сталость у вірі, 
хоть пренаслідованьє, ах, терпиш без мірі, 

О презацннй народе! А гдеш тні літа, 
Гдьі-сь міл в руках скипетрн праве всего світа? 

Не могл нігдись шерокій оцеан цней слави 
огорнути — відоми світу твои справи. 

Урожона вам била реч панствн владати 
и всему нігдись світу наук узнчато 

Так ся прудко фортуни кола обертають 
сцептри в ярмо, достатки в недзу отміняють. 

Але ти, цньїй народе, люб терпиш отміну 
в дочасних річах віру держиш неотминну — 

Жадний ти тоі тиран не может отняти, 
ани секти новні в чим спрофановати, 
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Леч цалую Христови — жениху невЬсту, 
як UBtT в терни рожаннй, заховуєш чисту. 

Суть досьтть и інші-fe побожньїє справьі, 
щодробливость и милость, знак вйч [нои] слави. 

Єст свйдком тих цнот ваших свйжо креованнй 
на стан докторства, вашим хл'Ьбом промованьїй. 

Прето ж квйтнеш и в славном ту градй Венецьком — 
дає цнота цньїм мйсце и в панствй турецьком. 

Але вждьі коли кольвек Бог умьісл твуй сталий 
примет, в терпливостях и Bbpb с[вятой] трвалнй, 

Здарить час, гдьі сланий дожч уступить от очи, 
а слонце ласки єго мрак отженет ночи. 

Finis. 



Афанасій Филипович 

Даруй покой Церкви своєй, Христе-Боже, 
Терпіти болш, невім если хто з нас зможе. 

В віри святой непорочной в мили літа 
Гдиж приходит страшньїє дни в конец світа. 

Звитяжай же зрайцов, первій уніатов, 
Препозитов, также и их поминатов. 

Поглуми всіх противников и их ради. 
Аби болшей не чинили гніву и зради. 

Пришол той час розділеня з проклятими: 
Не зьіст хліба ошарпанец з везваними. 

Тут юж злости антихриста! Уніате, 
Кламцо и похлібце, рожоний лжи брате! 

Пекло на тя горящее зготовано; 
Гордость твою и думьє зле би спаліоно 

Для тебе то Церков грецка ляментуєт: 
В многих містцах много утисков пріймует. 

Не барзо тебе Рим прагнет и латина. 
Може бовім обитися без русина. 

Поможет в том Пречистая и святий 
Молитви свои даючи приємний. 

Будь же сином православним, уніате, 
Єст покута живим людям, милий брате! 

Просит за тя з плачем горким в трубі страшной 
Матка Сина в крижу мовячи мні жалосной. 

Хвалим же вси Христа и Творца нашего 
Же нам дал юж Матку неокрутно Єго. 

* * * 

Дай помощ от печали, 
абисми в ціли зостали: 

Вилучаєш, хто з нас, Пане, 
по правнци Твоєй стане, 

Аби болш не КОЛОТИЛИ, 
в покою літ конец ЖИЛИ, 

Межи Греки и Римляни, 
гдиж то люд твоя єст вибраний. 

До темности каже втрутить, 
звязаного в віки мучить; 

Памятайся в своєй злости, 
зажій на собі литости 

Стережися того огня, 
не вір діаблу рукимя, 

Перестань же такой злости, 
на чини болш юж прикрости. 

Навернися до Всходнеи 
Церкви своєй святой, 
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В славу Богу своєму 
в Тройце Святой єдиному, 

Христос то тебе взьіваєт 
и Пречистая чекаєт: 

«Теперь члов'Ьк ласку маєт, 
напотом больш не узнаєт». 

Реч святая и знаки 
неомнлнм суть навики. 

Амин. 

По том о волности Божей тьіи в%рши 

Престерегаєт Бог голубком Ноя 
И ослом Валаама, а челов'Ьком своя 

Люди упоминаєт, бьі волю святую 
Єго ховали, а не якую иную. 

Сумма з псалму 

Похвалная то реч зла кому не чинити, 
Леч при той єще треба добре творити. 



Григорій Бутович 

ш 

Бишбих 
албо Слодковонньїй дойзр’Ьлнх 
в молодом віку его милости 

господине отца Арсенія Желиборского, 
з ласки Божеи єпископа лвовского, 
галиц [кого] и Каменца-Подолского, 

духовних цнот Запах 

През Григорія Бутовича усмакованний 
а на день урочистий святого великомученика Георгія 
при щасливом в церкви катедралной лвовской, 
першого акїу рочно[го] отправованю самому ж 

его, милости господину отцу єпископу при унижоном 
поклонЬ отданний и дедикованний. 

В Лвові. В друкарни, с позволенєм братским. 
Року 1642 місяця априля 21 дня 

На преславний клейнот 
их милостей панов Желиборских 

Барзо в кунштах Марсових можне суть клейноти, 
Котрих соб-Ь набили продков твоих цноти, 
Цний Желиборских доме, бо коси, СХИЛІОНЄ 
Бистро на карк варварскій, носиш иаостроие. 
Не может оним жаден, бьі били скрушени, 
Доказати, бо крестом святим суть змоцнени. 
Страшлива єст ворогом тєлесньїм оброна. 
Страшлива и душевним на гелм'Ь корона, 

Превелебн'Ьйшему єго милости 
господину отцу Арсепію Желиборскому, 

з ласки Божои єпископу лвовскому, 
галицкому и Каменца-Подолского, 

пану и пастьіру, мнЬ велце милостивому 

Вікопомна некгдьісь старожитность, превелебнЬйшій о ХристЬ 
пане и пастиру, мшЬ велце милостивий, так великую любов ку 
порядковой власности м'Ьла, же над иншіє и велможньїє речи, в 
оной смакуючи, перекладала. А причини тому я слушнЬйшои жад- 
нои бити не розумЬю, тилко долгофортунного помешканя з славою 
их прагненє. Що и м'Ьла, бо порядок, душею речій (яко и так єст) 
називала. И яко оних, любо в поганстві зануренньїй, єднак в собЬ 
сам святобливий звичай нЬсл, потомности в-Ьку велице то собЬ 
важачи, писмом об’ясняючи, подавали. А так поступуючи, до ве¬ 
ликого розширеня и слави, так себе самих, яко и отчизни своєи, 
приходили. Що, кгдьі бьі-м живими (яко мовять) хотЬл доводити 
документами, мусЬл би-м долгого часу на тоє отложитн годину. 
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Але, так короткости оного фолкгуючи, яко теж и щуплость матерій 
самои уважаючи, на розсудок уважньїй чителников пуститися му¬ 
сить. Которую тедьі и я, найнижшій в православіи святом, кгдьі 
неровно оних болшую до вшеляких обрядков церковних хуть и ми- 
лость, до скутку юж за ласкою Божою йдучую, у превелебности 
твоєй, на том новощасливом духовного пановання року, углядаю, 
велице, яко бьі от гробу з повсталои, ся тішу. А аффект той пре¬ 
велебности вашой святобливий хотіл бьі-м не тьтлко на світ в яво 
подати, але и до неба винести, аби міл ясноє місце межи плане¬ 
тами. Леч не могу так великого тяжару утлими довтіпу моєго под- 
нести раменми. Єднак ведлуг сил моих (моцнійших до того вт>збу- 
жаючи) яким-кольвек променем, в том діалекті руском світу 
об’ясняю. И тую барзо плохую мою працу, яко задаток до далших 
услуг моих превелеб [ности] твоєй приношу и офірую, тоєи надій 
будучи, же ваша милость мой милостивий пан и пастир, вдячне 
принявши, мене, найнижшого з слуг своих, в ласце своєй панской 
и благословенстві пастнрском ховати будеш рачил, до которого 
на тот час з найнижшим услуг моих поклоном пилне ся залецаю 
и отдаю. 

Превелебности твоєй, 
мнЬ велце милостивого пана и пастиря, 
найнижшій служебник Григорій Бутович, 
студент презацнои Академій Замойскои. 

На годньїи хвали єго милости 
господина отца Арсенія Желиборского, 

милостію Божією православного єпископа 
лвовского, галицкого и Каменца-Подолскаго, 

душевннй скуток, здавна єпархій єго 
велице пожаданий 

Проодон 

Авва непостижимн'й, Бог предвічних віков 
Розумновічною всіх обдарил чловіков 
Словесною душею, с котрои походить 
Єдновласность всіх смнслов, бовім она родить 
Найменшіє аффекта, обоих строн міри, 
Іако то єст горливость, невірства и віри, 
Истность, лож, гнів, любов, злость, смуток и веселе, 
Жарливоє до каждой речи роспалене. 
Єднак не всі: єднакой зроженя натури, 
Любо к єдной належать душевной фикгури, 
Иле єст их в животі, рознн розних смаки, 
Бо теж не єст их аффект заровно єднаній. 
Ото: в превелебности твоєй углядаю 
Розность тую: из домом на вагу пущаю. 
Смак душевний, не єст твой, юж смаку подобннй, 
Котрий собі цукруєт Желибор оздобний. 
Істность бовім оного в Марсі фундована 
И в валечной Мінерві моцно вкгрунтована, 
Загони роспущаєт в світиє двори, 
Летить на внсокіє рнцерства гонори. 

'Ач тя досить, на ложу крвавом узброєна 
Слави своєй, пристойне носила Белліона, 
Кто ми єднак некгуєт, же, для вічной слави 
И Марсовн вложил-єсть под ноги булави/ 
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Береш в руки крест Христов, палашем згордивши, 
Остроносне убозство пріймуеш, не м-Ьвіпи, 
Живот, над св'Ьт защгЬйшій ,влюбил-єсь законний, 
Уродил-есь ку матцВ духовной подобний, 
Им’я слави в покорни-сь образ виннцовал 
Ємпирійского врону, би-сь с паном обцовал. 
Пріймеш дар пожаданий, бо тя Бог пробачил 
И з дЬтинних літ собв на службу назначнл. 
Славним тя в том оршаку учнннл рицерем, 
Корогви єго би-сь бил моцним кавалєрем, 
Орла бистроліотного годность ти даровал, 
Под скрьідлами би-сь тьш завше пташки ховал, 
Лебедь, в лВтєх згрВбВльїй, котрих ти дойзрЬтн 
В опекунство оставил: ycfc свои дЬти. 
Острожного иж собВ патрона достала, 
Велице ся гЬшить и вдова позостала, 
Слези горкоточние прудко усушуєт, 
Квитком слнчньїх запахов иж тя полтьім чует. 
Іавне тя Бог пред всВми увелбил народи 
И учнннл филярем своєй огороди, 
Годними тя приодЬл зверхности дарами, 
Архієрейским чином и в нем гонорами. 
Лямпи на кшталт небесной род наш розсвВчаеш 
И всякій недбалства в нем викореняєш. 
Церкви Божой стал-єсь ся ясноє св-Ьтило, 
Котрое на оризонт лвовскій засвітило. 
Іож под землю вступили шкодливьіє хмури, 
И вихрити престали страшливьіє бурьі, 
Ирис бовВм в сличннє фарбьі ся прибрала, 
Кришталовий дожч засхлой кревинВ виляла, 
Аби вгору весоло шла, на росквитнене 
Миловдячни ховоцов, хтивим в насичене. 
Єст юж овоц, ест зацньїй, с тоєи кревини, 
Новои кгдьі нащепил господар древини. 
Церков Божа юж того с маку заживает, 
АбовВм ся в вшеляких порядках зновляєт, 
През (твоєи святьіни) дойзр'Ьльїе цноти 
Острободньїє крушить апостатов кгроти, 
Досить ся наситила по долгим прагненю, 
Охолоди дость свойму маєт упаленю, 
Лявром твоей оздоби обточаєт скронВ 
Свои, кгдьі юж тя видить на столечном вронВ. 
Квитни ж, полна лилВю вонностей духовних, 
Оздоровляй запахом розуми уломних! 
Геликон ти мой зичить, аби-сь поки Феба 
Округ земний престанет заживати з неба. 
Поти, на той седячи щасливе столиця, 
Веселиє простирай в Россіи зреници. 

Ода першая на собор 

Першій щасливе синод отправует 
Єпископ лвовскій, кгди рок целебрует 
В церкви столечной, як звичай ест давний, 

От Бога данний. 

і у першодруці: сЄродінсь». 
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На вирок годний чистои Паллядн 
Днесь з виридаров, райскіє дріади, 
Вдячних запахов вонВ упросите, 

Там принесете! 

И ви, которнх в моци єст бобково 
Древо триумфу данное ляврово, 
Вінець уплетши, дайте му для слави 

Духовной справи! 

Ту теж, Харнтесь, уступивши такта 
В своєм сп^ваню, прибудте на пакта, 
Котрнє пастир овечкам феруєт 

И приказуєт! 

Небесннє всЬ нині» Орфеове, 
И ви прійдЬте там, Аріонове, 
Вдячного тону музику всщннайте 

Й дзвенк видайте! 

Церковне Музи, в огЬваню цвичоне, 
Нин£ оставте на филю пещоне 
Жродла крншталне, емпирійской води, 

Злотой породи! 

Там єдностайне прудко завитайте, 
Архієрея на бронЬ витайте, 
Где засВл в кол’Ь споряжати CBofc 

Духовенства pot! 

Вотуйте хтиве, каждая з вас вота. 
Чого єст годна зацна єго цнота; 
BtM, же зрекнете: склепов емпирійских, 

И поль єлизійских. 

Вотуйте му в том року святобливим 
Порядком бити початком щасливим. 
Аби юж завше так йшла безпечна 

Рота статечна. 

Вотуйте, би мЬл фавор Зодіаку, 
В 6try дорочном би ся тЬшил з знаку. 
Би ведлуг єго ходила аспекта 

Кажда планета. 

Вотуйте, би мВл сатурнусовими 
Земний урожай часи золотими 
Приоздобленний, к тому господиню — 

Церес-богнню. 

Вотуйте, би теж м’Ьл Ксенофнліово 
Сталне здоров’є и Поликратово. 
Щастье в пожитю: л'Ьта Пріамови, 

Люб Несторови. 

Дайте му вирок з уст свонх коралних. 
Зичачи зборов в своєй єнеоалньїх 
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Діоцезіи; отправлять щасливе 
И святобливе. 

Нехай Арсеній, Богом пастир данннй 
И Лвовской ново столици внбранннй, 
Чулий становить способ овцам рядний 

В своєй овчарнЬ. 

Нехай порядне их ушиковавши, 
И богу з оннх добрий зиск отдавши, 
Станет ся годним небесного @рону, 

В-Ьрний Сіону. 

Ода вторая до духовних 

ВзийдЬте всЬ днесь Сіонскіи зори, 
Омивши темность в Роксолянском мори, 
А тварь на себе ясную вложЬте 

И засв'Ьт'Ьте. 

Абов£м Юно в Ємпиру злоцистьім 
Юж запалила променем огнистим 
Лямпу новую словенского двору, 

Из Желибору. 

Котрая русскій на оризонт впала, 
Зодіак лвовскій соб-Ь зпановала, 
Ви курс дорочний ку ней навернете, 

Св'Ьтлость берете. 

Навчиться 6try от неи нового, 
Як не зблудити от пути правого, 
Тая вам будет додавать помочи 

Темнои ночи. 

Тая рЬспудить страшливьіє хмури. 
Тая ускромнть вихристьіє бури, 
Тая вам будет тихою пристаню 

В бистрим плнваню. 

Тая вам коло обернет до неба 
Ємпирійского й приведет до Феба, 
Жебн-сте в'Ьчной радости достали 

И там зостали. 

Ода до презацньїх родичов 
его милости отца єпископа 

Презащннй доме Желиборских сектьі, 
Кгдьі поглядаю на твон аспекти, 
Барзо високо уступнл-єсь кроку 

От мого з року. 

Яко недопьір ку слонечной зари 
Своєй не может обернути твари, 
Так я не могу прибрать соб-Ь нотьі 

На твон цноти. 
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Леч, люб не єст-єм островидз В ТОЙ Мірі, 
Ьднак ми милость ку ОТЧИСТОЙ ВІрІ, 
Котрую маєш, на Кретови очи 

Дает помочи. 

Абов-Ьм так-єсь в оной засмаковал, 
Же-сь и здоров’я з сумптом не жаловал, 
Як би мутньїє очистил-єсь здроі 

Церкви святок. 

Спосродку-сь себе вьінурьіл Стефана, 
Власне, бьі вара пред тьім Авраама, 
Котрий му в вірє, во всем ест подобньїй 

И в дарьі гойньїй. 

Авраам в собі міл такую віру, 
Же Иссака хотіл на офіру 
Отдати Богу, в надій другого, 

Люб міл едного. 

Стефан кгди в новой ласці обфитуєт, 
Андрея в закон Христу офіруєт, 
Не поглядаєт на потомне сьіньї, 

Єго кревиньї. 

З свіцкой оздоби єго розвлікаєт 
И вор духовной жалобьі вкладаєт — 
Тіло вбогому велможноє духу 

Подает в скруху. 

Ведет, би на смерть скромного баранка, 
Милого сина, сам отець н матка. 
Он теж родичов зараз ся зрікаєт, 

Світу вмираєт. 

Чинить им досить в хотн святобливой, 
Бьі не росквнлнл старости шедивой, 
Берет охотне духовную зброю, 

Идет до бою. 

О щасливи-сте, роднчове мили, 
Же-сте в такую войну виправили, 
С котрои лупи вічниє походять 

И світ оздобить. 

Щасливий замисл, котрий есте міли, 
Би-сте в том стані синачка виділи: 
Щасливий струмень слез, през вас вилляньій, 

Кгди бил обраний. 

Ото тропами сміх за плачем ходить, 
Которий радость в серцу вашом родить, 
Кгди в епископской тепер єго скроні 

Зрите короні. 

Що уже мівши, аффект угасіте, ’ 
Сами ся з єго в духу отродіте, 
Би-сте в овчарні едной огороди 

Жили, род в роди. 



Йоаникій Галятовський 

Чуда пресвятои Богородице 
межи сибіллями, пророчицями поганскими, 

которьш пред зачатіем ви, 
за обявленівм Бозским, 

знали ви и в книгах своих оную писали 
и людєм проповідали и виславляли 

Чудо первов 

Сибілля Персика, пророцким духом от Бога наполнена, такій 
слова о пречистой Діві в своих віршах написала: 

Прійдет на світ великій пророк, 
З високих краин през оболок, 
З діви ся чистои народить 
А нас з Богом-Отцем погодитьі. 

Чудо второе 

Сибілля Либика, за побудкою Духа Святого, так о пречистой 
Діві пророковала: 

Ото прійдет день світлости, 
Роспорошить всі темности. 
Котрого часу вічний Пан 
Для всіх гріха будет послан, 
Будет ведлуг тіла жити, 
Панна єго будет міти. 
Накормить персьсми своими, 
Так єст тайнами Бозскими. 

Чудо третєє 

Сибілля Делфика, маючи в себі Духа Святого, такоє о пре¬ 
чистой Діві написала пророцтво: 

О человіче, знай Пана своєго, 
Пророк прійдет, для збавленя твоего. 
Той наукою вт>весь світ освіщаєт, 
Нехай в памяти кождий єго мает, 
Бозским ся дійством з дівици народить 
И своим вірним серца охолодить. 

* На березі вказано джерело: «Мартин Біленій, книга 1, лист 120». 
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Чудо четвертеє 

Сиб’Ьлля Химерія, от Духа Святого наученна, такіе о пресвятой 
Богородиця слова написала: 

Д'Ьвица в молодом вЬку 
Будет в чести человЬку, 
Мьі всЬ будем єи чтити, 
Царя в руках будем мЬти, 
Котрому принесуть дарьі 
ПравовЬрньїє три царьі. 

Чудо пятоє 

Сиб^лля Самія, за справою Духа Святого, о пречистой ДЬв£ 
так пророковала: 

Ото на св1>т к нам прійдет Пан богатьій з неба, 
Народится з убогой дЬвици, так треба, 
Звірята ему хвалу будуть отдавати, 
Небо, земля, аггели будуть визнавати. 

Чудо шестоє 

Сиб'Ьлля Кумеа такоє пророцтво мЬла о пречистой ДЬвЬ, даноє 
собЬ от Духа Святого: 

Юж мои слова юж остатечньїє 
Правдиве суть и будуть теж вЬчниє, 
Которьіи нам Царя знаменують 
И пристьє єго на св^т обЬцують, 
Котрий в покою будет з нами жити 
И всему св^Ьту милий маєт бити, 
Пріймет на себе людскоє он гЬло, 
Господу Богу тоє барзо мило, 
ДЬвицу озмет собЬ он за матку, 
Обачить бов^м єи в правим статку, 
Прейдет певне нас нев^ста годностю, 
Покорою и цнотою, чудностю, 
Для того звабить Пана тут своєго 
В чистий живот свой з неба високого. 

Чудо семов 

СнбЬлля Гелт>леспонтика о пречистой ДЬв'Ь духом пророцкнм 
так написала: 

Кгди-м теж якійсь речи розмишляла, 
Панну-м в вєликой чести оглядала, 
Котрая свого дару такового 
Годна з прейзреня Пана премудрого. 
Так уважить Пан свою служебницу. 
Же в єи живот прійдет, як в ложницу. 
А той Рожай ест барзо знаменитий, 
В Бозской справЬ так пред людмн закритий. 
Же велнкоє диво ся покажет. 
Панна такон речи кгди докажет. 
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Чудо осмов 

Сибілля Фрікгія през науку Духа Святого пророцкіе вірші 
такій о пресвятой Богородиди зложила: 

Виділа-м Пана над всіх найвншшого, 
На злосливий світ барзо гнівливого, 
Міл юж незбожннх людей загубити, 
Знову братерство з ними схочет міти, 
Пошлет к дівици аггела своєго, 
Жебьі з вірою приняла оного. 
Предвічному єст Богу тоє мило, 
Єсли он озмет от дівици тіло. 
Тоє за своих Он офіровати 
Маєт, упалнх людей заховати. 

Чудо девятов 

Сибілля Європеа, за споряженьєм Духа Божего, такоє пророцт¬ 
во о пречистой Діві світу обьявила: 

Прійдет на світ Слово вічноє, 
Вірньїм своим пожнтечноє, 
З неба єст от Бога посланньїй, 
През живот цнотливои панни. 
Горн и великіє вали 
Прейдет, будет тут час немалий. 

Чудо десятое 

Сибілля Тибуртина, Духом Бозским наполненная, такіє слова 
о пречистой Діві Богородиди в віршах своих написала: 

Бог правдивий дал мині вимову такую, 
Же-м обявила світу дівицу дивную, 
Котрая в Вифлеомі синачка породить, 
Єднак дівицству єи тоє не зашкодить. 
Святая то годная, щасливая мати, 
Которая дасть тому свой покарм дитяти! 

[ВІРШІ 
ПРО ВІЩУВАННЯ СИВІЛЛ] 

* * * 

...міл Христос з Марій уродитися, бо в своих віршах написала: 
«З живота Маріи-дівици новая світлость востала». 

* * * 

Сибилля Геллеспонтика в віршах своих о том пророковала, же 
міл Христос остатних часов бити посланий на світ от Бога-Отца, 
бо мовить: 

А так віку остатніого 
Пошлет на світ справцу свого. 
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* * * 

Сибилля Тибуртина о том пророковала, же Христос міл уро¬ 
дитися 3 ВиОлІОМІ от д^Ьвици и рождеством своим дівства єи не 
нарушити, бо в віршах своих так мовить: 

Бог правдивий дал мині вьімову такую, 
же-м обявила світу Давиду дивную. 

Котрая в Вйблеомі сьіначка породить, 
єднак дєвицтву єи тоє не зашкодить 

* * * 

Сибилля Химерія, пишучи о Христі новорожденном, пророкова¬ 
ла о том, же єму подарунки міли три цари офіровати, бо в своих 
віршах написала: 

Котрому принесуть дари 
правовірний три цари. 

* * * 

Сибилля Єрибреа о тьгм пророковала, же под час Рождества 
Христового міла звізда новая, от Бога учиненая, показатися волх¬ 
вом и до Христа новорожденного их провадити и єго в яслєх по¬ 
казати, бо такій вірши написала: 

Волхви теж звізду видячи новую, 
шановали, кгдьі виділи [...] 2 

Которая в яслєх дитя им открьіла, 
так шануючих Бозкій Закон чтила 3. 

* * * 

Сибилля Європеа пророковала о том, же Христос міл ся ужа¬ 
лити над людми своими й для них зостати кролем убогим и, Богом 
будучи, міл ся в тілі людском показати, бо в віршах своих так 
написала: 

Будет в убозстві людєм кролевати, 
бо схочет своих ся ужаловати, 

Так я вірую и так ознакмую, 
же Бога в тілі всім исповідую. 

* * * 

Знайдується и о том пророцтво в Книгах 1 сибилл!>ньіх, же Me- 
сія. пятьма хлібами и двома рибами міл . пять тисячей мужей 
накормити, и уломков того хліба міло дванадцять ^кошов зостати, 
бо в сибиллиньїх віршах написано: 

Гойне он пятьма хлібами, 
так же водними рибами, 

Пять тисячей маєт люду. 
накормити з свого суду. ‘ 

Дванадцять кошов зостанет 
уломков, єднак всім станет4., 

1 На березі вказівка на джерело: «Мартин Білскій, книга 1, лист 120». 
2 у книжці бракує слова. «, ■ 
8 На березі вказівка на джерело: «Сибилля Єрибреа, книга 50, .Оракул 

^бЯМІа березі вказано джерело: «Книг 1 Оракул. Сибил». 
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* * * 

Сибилля Персика о тьім пророковала, же міл Христос до 
міста Іерусалимского на ослици пріихати и міл з темностей пе- 
келннх отдов святьіх, пророков и патріархов старого и прирожо- 
ного закону випровадити, бо в своих віршах так написала: 

На ослі к місту пріідет, 
з темностей отцов виведет. 

* * * 

Сибилля Делфика пророковала о тьім, же Месія міл бити по- 
личкований, и оплеваньїй, и желчю кормлений, и отцом от жидов 
незбожних напоєний, бо в віршах своих, в Книзі 1 пророцтв си- 
биллиннх, так співаєт: 

В той час незбожний єго жид поличковати 
будет и на твар єго святую плевати, 
Желчю теж єго будет кормити горкою, 
оцет ему дасть пити з прикростю квасною *. 

* * * 

Тая ж сибилля Делфика пророковала о тим, же под час муки 
Христовои міла завіса церковная бити роздертая, и солнце о 
полудню міло ся затмити, и през три годині вьвесь світ міли 
темности прикрити, бо там же співаєт: 

Церковная теж будет завіса раздрана, 
в день през три годині нощ будет неслихана. 

* * * 

Сибилля Фрикгія о тим пророковала, же Христос міл тіло 
своє за народ людскій офіровати и през тоє людей упалих зба¬ 
вити и заховати от гріха и от вічнои неволі пекелнои, бо в вір¬ 
шах своих мовить: 

Предвічному єст Богу тоє мило, 
єсли Он озмет от Дівици тіло. 

Тоє за своих Он офіровати 
маєт, упальїх людей заховати. 

* * * 

Знайдуєтся о том пророцтво в книгах сибилліних, же тілом че- 
ловічим Бог приодітьій, Месія наш, міл бити на кресті приби¬ 
тий, и крест той маєт под час страшного суду на небі показати¬ 
ся, бо нКига 6 віршов сибилліних такою крест чтить піснею: 

О щасливоє древо! Бог бил на котором! 
Земля тебе не поймет! Леч небесним тором 

Прохожатися будеш, кгди сядет на броні 
и світ судити будет правий Бог в Сіоні1 2. 

* * * 

Знайдуєтся и о тим пророцтво в книгах 1 сибиллиних, же Ме¬ 
сія на голові своєй міл носити корону терновую, и бок єго міла 
рука жолнірская копією пробити, бо там написано: 

1 На березі вказано джерело: «Делфина, Книга 1 пророцтв снбил [линьїх]». 
2 На полі вказано джерело: «нКиг 7 Пророцтв снбил [линьїх]». 
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Корону з терней будет на глав^ь носити, 
Бок єго мает рука влочнею пробити 

* * * 

Знайдуєтся там же в книз^ 1 пророцтв сибилл-Ьнмх пророцтво 
и о тим, же Месія м'Ьл третєго дня з мертвих вгстати и през обо- 
лок до неба виступити, бо там написани суть в^рши такій: 

Третєго дня, кгди з мертвих Он повстанет 
и св'Ьтлость єго науки настанет. 

До небесного вознесется кгмаху 
на оболоках, до горнєго даху. 

1 На березі вказано джерело: «Книга 1 пророцтв сибил [линьїх]». 



Лазар Баранович 

Ha ero пресв'Ьтлаго 
царского величества знаменіе 

Крест на облацєх Ісусов сіяєт, 
Пресвітлий царскій дом ваш просвіщает. 

Род умножаєт рука со звіздами, 
Другая главу вінчаєт вінцами. 



ЛАЗАР БАРЛПОВИЧ 

Крест знаменуєт побуду цареви, 
Силою царя, распята на древи. 

Сугубоглавньїй парящій вьісоко 
Орел на солнце обращаєт око. 

ЧеловЬк Божій АЛЕКСІЙ на Бога 
Смотрит: МАРІЙ к МАРІЙ дорога. 

Аще св-Ьт БОГА и МАРІЙ с Вами, 
Луна всЬх варвар у Вас под ногами. 

Орел воздушньїх врагов побЬждаєт, 
А воин земньїх гоня скончеваєт. 

От сего орла орльї ся раждают, 
Во вЬнцах царских, царми бо бьівают. 

Благославится, як звЬздьі, род правьій, 
Исполн богатства, дом исполн и славьі. 

Аще корень свят, то и ВЬТВН святьі. 
Красят дом царскій Борис и ГлЬб, братьі, 

Красят, єгда кров красную приносят, 
А Царя Неба за дом царскій просят. 

Корень Владимер, свят, от єго рода 
Свята ест, царю, вся ваша порода. 

АЛЕКСІЙ БОЖІЙ человЬк названий, 
Богом за царя нам АЛЕКСІЙ даний. 

Да здє царствуєт донел'Ь круг солнца, 
А в небь имат царствовать без конца. 

На два меча книги сея 

ДвЬ руцЬ чада имЬють церковна, 
Два им даються здє меча духовна. 

Сими мечами хранитися требь 
От зла во мірЬ: сице будем в небь. 

Нуждно то Царство, мечами толкати 
Сими вонь треб'Ь: тако отверзати. 

Бпитафіон 

Немаш во свЬтЬ статку, 
Бувал-ем гетманом, 
Єдина година — 
Окрутне-м забитий! 
Ннкто ся з нас смерти 
Царская корона 
Гетманска булава 
Хорогвн звияєт, 
Як шабль, так мечи 
Ломятся и луки, 
Никто не устоить, 
Убогий, багатий — 
Я — толко убранннй — 
Чи за мои злости 
За всЬх обнаженний 
Нехай буду в раю 
Прошу всЬх посполу, 
Не стався сурово, 
«ВЬчна ему буди 

Знай з мого припадку. 
Звано мене паном. 
Айв той одмЬна: 
Обавляйся и ти. 
Не может отперти. 
Не ест оборона, 
У смерти не слава; 
Бунчуки складаєт, 
Ровно мусять лечи, 
Опадають руки — 
Смерть, що хочет, броить. 
Смерти дають шати. 
Бнл смертю скаранний. 
Обнажени кости? 
Христе! Аз, вспомненний. 
От земного 1 краю! 
В земном лежа долу: 
Тоє дай ми слово: 
Память от всЬх людий!» 

1 У рукописі: сзеленого». 
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Іван в сем зложон Бруховецкий гробВ, 
Споминай то собі !, 

Що мой гроб минаєш. 
Я тя здє, не ти мене дочекаєш. 

Речеш ли добре що тут надо мною, 
Отдасть Бог взаєм, рекуть над тобою. 

Сорок и пять л'Ьт вйку мого било, 
До в^чности ся тепер прилучило. 

«В^чна память» — церковную ноту — 
Рекни над гробом — Бог заплатить цноту. 

Тисяча шест сот шестдесят осмого, 
Седмого іюня, зшол-єм з свВта того, 

У понедєлок, день, аггелом данний, 
Немилостиве єсмь замордов [анн] ий. 

На титлу книги сея 
и на вся во дверех єя начертанія 

со дванадесятьми небесними 
знаменіями изображенньїя 

На сія ТРУБЬІ уши накланяйте, 
ТРУБАМИ ТРУБЬІ суда вспомцнайте! 

Праздники святьіх сія ТРУБЬІ трубят, 
Да празднолюбци их соб^Ь улюбят. 

В день нарочитьій праздника казано 
Так: «ВОСТРУБ'ЬТЕ!», абьі не карано 

З непослушенства, на праздники ТРУБИМ, 
БОГОМ и єго святьіми ся хлюбим. 

Не нам, Господи, не нам, дай Твоєму славу 
Имени. А так певне я виграю справу. 

Господскій праздник КНИГА визначаєт, 
Богородичнн в солнци сіяєт. 

А ту ж латають при Честн-Ьйшой лики 
Архаггел, Матер чтять свого Владики. 

ІОАКИМ, АННА, святьіи кореня 
ТЬшатся з свого буйного насЬня. 

Іоаким ГРОЗДЬ и СОСУД избранний 
Несет, угЬха в том єст святой Анни. 

Анна СВ"ЬТИЛНИК не згашенньш маєт, 
МЕДОМ и МЛЕКОМ землю поливаєт. 

Чисто зачата ПРЕСВЯТАЯ Дьва, 
Чиста в роженю и по смерти жива. 

Грйх первородньїй кождого от в"Ька, 
KpoMfc Марій, змазал челов'Ька. 

Вся красна єси, цВсть в тебв порока, 
И першим прахом не прошать ти ока. 

И слушность сама радила ти, Мати 
Божія, першой змазьі не узнати. 

МІХАИЛ МЕЧЕМ утнет кламци главу, 
С єретики не попирай справу. 

Заградят уста, кто не правду кнуєт, 
Сам ся нечистий, блюзнячи, отруєт. 

Над херовими честн-ьйшая Д'ЬВА, 
ПЬснь сія Церквє святьія правдива. 

1 В інших списках: «Бував на св^тЬ в гетманской оздоба. / Вспомин то 
собь, що мой гроб минаєш...» 
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И херовімьі вшак змазьі не мают, 
А ДЬб^ в д^бств^ ніьгдьі не ровняют. 

Як солнце, кождьій так будет святити 
На небв з святих, на Бога смотр^ти. 

ДВАНАДЦЯТЬ ЗНАКОВ солнце в неб^Ь мает, 
Круг свой чрез тьіи що день отправляєт. 

ПЕТР, ПАВЕЛ в РИБАХ тот з тьім рибьі ловит, 
З АГНЦЕМ креститель, агнець Божій мовит. 

Н t Т Й Т J ? КНЙГНОІА.Й 
Н4ІСА Є0Д.Е 6ГЄХ1 £ А нЛібГТДНІА СО 
АВ4В4А60АТІМЙ И§БЄСНММЙ ЗНДмбйІАМ 

ЙЗОБГДЖбИНЬІА. Ш0і4> ТГХ£Ц тлкллкаНяггі , 
ТГІ'КЧШі ТрШ/ сіАл Ііпомнпії™. 

Цф*/>д*пкп£*еі*хг% с'і*> Т Тf Лжп-г* р 
І4ІІ^Зі(ОАМ«||4І Нді* COtrfr #уд***«ГГ»« 

{ Дів KtfovHfrkm |[^^niik4 К4<аяо 

I jeers: fiOGIf ВДіІв, *•« HiiC4f4no 
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Г4^п/^міп> дам 4М<НА74#»ГГ» » 
ЕгВ^^ІПЯЙГ» ІП СЦ« СІАІІП» • 

Першій мученик СТЕФАН з СТРАТИЛАТОМ 
В ВАГАХ, важатея кровію, не златом. 

ГЕОРГІЙ з ДИМИТРІЄМ в СКОРПІИ, бо смока 
Сей забіл, а ов лія трафил злого з ока. 

ПАРАСКЕВІЯ в Д'ЬВ'Ь и ВАРВАРА, 
Бо пострадала в д^вств^ сія пара. 

ПАРАСКЕВІЯ и єгиптянини, 
МАРІЯ в ТУР'Ь, жили на пустиня. 

Святителів три в знаку ВОДНИКА, 
Наука з оньїх пливла, яко р'Вка. 

Євангелиста ІОАНН, ШКОЛА, 
З неокесару чудник во ЛВ'В згола — 

Голосна бьіла тих трех святих цнота, 
До лвова рику зровнана робота. 
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КОНСТАНТИН з святим ВЛАДИМІРОМ в БЬІКУ 
. В офірах Богом впред внимали рику, 
А єгда агнца Христа улюбили, 

Идола, яко бнка, так забили. 
БОРИС из ГЛ’ЬБОМ суть в Церкві БЛИЗНЯТА, 

З родного брата а дознали ката. 
КОЗМА, ДАМІАН били врачи в РАКУ, 

Масти раковой не брали в том знаку, 
Дармо лечили кождого без сребра, 

Єсли трапила кого злая фебра. 
В СТРЕЛЦУ АЛЕКСІЙ бьіл челов'Ьк Божій, 

Стрелял без рани и з ним пастир гожій. 
Тни св'Ьтила живота держали 

Книги, до злата сердець не прикладали. 
АНТОНІИ ЗВ'ЬЗДА, 0ЕОДОСІИ, в небі>, 

В книзЬ смак м"Ьли, не в хл"Ьбной потреба. 
На вінець взяла тьш зв'Ьздн дщера, 

Покору свою явила пещера. 
Опасал з неба ЛУК святих печарьі. 

Духа Святаго там спливають дари. 
КОПАЮТЬ землю, скарб в оной знаходят, 

К такой же праци и иньїх приводят. 
Свют слезами, радостію снопи 

В житници горней будуть складать в копи. 
«ПрійдВте с трудом! — аггел их взнвает.— 

ТЬшить з покори, кто землю копаєт!» 
Ту ж з серпом аггел жатву совершаєт, 

Доброго раба к Господу глашает: 
«Cfceiu слезами, радостію смВло 
Жати по трудЬ великом як мило! 

Процвіітет плоть нам в Л'ВЛ’ЬИ и РОЖИ!» — 
З неба кроплений мовит слуга Божій. 

ТРУБАМ тим уши, молю, ваши дайте, 
Кто ТРУБИТ, в молбах не запоминайте! 

Єгда на Страшний Суд ЗАТРУБЯТ з неба. 
Нехай ся надаст в тот час нам потреба. 

Я, чителнику, сердечне желаю, 
Абьі-сь царствовал з Богом в горнем раю. 

Щастя такого и мн'Ь зич от Бога, 
Да нас до неба доведет дорога. 

На єго царскаго 
пресв’Ьтлаго величества знаменіе 

Христос и Єго Матерь орлими КРИЛАМИ 
ВозлегЬли на небо: там пекутся нами. 

Держить СЕРЦЕ царево Бог в своєй десници, 
Не внпущаєт з РУКИ и царской ЗРЕНИЦИ. 

Богородица молить, аби царство стало 
А под ноги цареви всяко зло попрало. 

МОЛИТВА, як КАДИЛО, приходить до Бога, 
Праведнаго молитва добра творить многа. 

Держить аггел КРЕСТ, яко цареву державу, 
Другій КОП^Ю, юже воин крушить главу. 

Горняя гонить ОРЕЛ, зря в вншннх Бога, 
До котрого и Матки Божей му дорога. 

Дугу дал на ОБЛАЦ'В Христос, образ мира, 
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ГОЛУБ летить з РОЖЧКОЮ, же мир — наша 
в£ра. 

У ПАЗУРАХ у орла МЕЧ и ТРИ КОРОНЬІ: 
И МИХАИЛ с свьім МЕЧЕМ скор до обороньї. 

ТРИ КОРОНЬІ на мечу, бо скоро звоіоет 
ОРЕЛ МЕЧЕМ, Бог ему и ВІНЕЦЬ даруєт. 

ЖЕЗЛ правости з ОЧИМА, ОРЕЛ всюдьі смотрить, 
Аще кто добрВ творить, или в царстві лотрить. 

МЕЧ злому, а доброму В'ЮНЕЦЬ зготованьїй, 
Зльїй будет покараньїй, а добрьій вінчаний. 

И царь КОНСТАНТИН з СКИПТРОМ себе вьіставляєт, 
По благом земном царствВ вам небо являет. 

МАТ0ЕИ ВОИН, ЛЕВ МАРКО, ЛУКА ВОЛ 
з крьілами, 

ОРЕЛ образ ІОАННОВ: евангелистами 
Хвалишся, царю, а синове, яко 

Суть Л'ЬТОРАСЛИ маслинньїя, всяко 
В ВІЬНЦАХ ПЛЬІВАЮТЬ, бо будуть царями, 

Во мВсто ВЕСЕЛ пльївуть СК.ИПЕТРАМИ, 
Крестом ся хвалять, крест — царем поббда, 

Крест — им похвала, а их врагом б-Ьда, 
Крест — им держава, крест — цареви сила, 

Робота царем православньїм мила. 
Понеже в кресгЬ, православньїй царю, 

Хвалишся, исполнь з неба всегда дару, 
Же ЖЕНА — ВІНЕЦЬ Богом теб-Ь дана, 

К ТРЕМ твоим В'ЬНЦЕМ, четверта придана, 
Да будет тебВ лоза плодовита, 

Всякая помощ з бнои у свВта! 
Да, як сад вонньїй, царству сьіньї родить! 

Да тя Бог з нею от bcBx зльїх свободить! 
Тьі-сь солнце, жена тебВ луна дана, 

А в звВздах, в сьінах, плодность обВцана 
Царству, як небу, будет святити, 

По земном царстві и в небв вам бити. 
Мирное царство Христос межи вами 

Давать вам будет з иньїми дарами. 

В "брига на Воскресеніє Христово 

1 

Христос воскресє, Живот нам даруєт 
И лучше єще дати обВцуєт. 

Христос воскресє и не умрет к тому. 
Но всегда будет жити в нашем дому, 

Благая вносить вся в дом наш з собою, 
Діавол мусить уступит [ь] зв злобою. 

ТЬштеся ж с того, же Христос В"Ь вВки 
Царствовать будет в небв з человВки. 

По долгом вВку зьічу царствовати 
И вам: в ЦарствВ Христа оглядати. 

2 

«По трєх днєх встану!» — яко рекл Спаситель, 
Днесь [ь] зистил слово своє Откупитель. 

Архіереє лестцем єго звали, 
• Да се исполнить, вВрьі не давали^ 
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Слово, Сьін Божій, додержал им слова, 
А их лживая завстьідила мова. 

Небо и земля мимо ити може, 
А что Ти рекнеш, то стат[ь] имать, Боже. 

И вставши, яко рекл: «Мир вам!» — так буде, 
А ви ся с того мира гЬште, люде. 

В мірЬ мира долго заживайте, 
В He6fc в-Ьнаго от Христа чекайте. 

3 
Живот Віз Гроб"Ь не могл долго бити, 

Пошол умерлих з Гробу воскресити. 
И Гроба Живот жити научаєт, 

Живот умрйти и в Гроб^ не знаєт. 
Научил Живот умерлих ожити, 

Добре умерлим Живот в Гроб^ м^ти. 
Кгдн би вь Гроб^ Живот ся не бавил, 

Лежачих в'ь Гроб^ живо б не поставил. 
Да сей Живот віз вас житіє усладить 

И о всем благом, яко благ, нам радит. 
«Аз стз вами буду до скончаніа в^ка!» — 

Об'Ьцал то нам Небесний Владика. 
Да всегда з вами Христос пребнваєт, 

А, яко благій, всЬх благ подаваєт! 

4 

Воскрес из гроба Христос, Цар наш міра, 
Сицева наша восточная в^ра. 

Яко Іона три дни бнл віз кигв. 
Кит не можаше єго поглотити. 

Іона-Христос три дни бнл вт> гроб^, 
И сам ад блага Христа не озлоб'Ь. 

Не могл полкнути гроб Владику гроба, 
Возврати Христа адова утроба. 

З лихвою єще нужно возвратити, 
Мертвим дадеся на Христа смотрізти. 

Мертвими Христос в гробах обладаєт, 
Полньїи костми гроби испражняет. 

З Господем живим и раби восташа, 
Луча віз свізту свізт им показаша. 

И ви стз Христом повстанте от гроба, 
Да никакова не мучить хороба. 

Здраво и долго на св^тЬ живете, 
Воскресша Христа, Живота держите! 

З тим же Животом и в Неб-B вам жити, 
Треба вам єго гріхом не гнівити. 

Аще кто грішить, паки умираєт, 
И сего Христос благій візскрешаєт. 

Воскресшій Христос да живет сг> вами, 
Исполняя вас многими дарами! 

5 

Рндал мір зтз смерти умерша Владики, 
Ннн-Ь ся гЬшить з аггелскими лики. 

Єгда вт> гроб"Ь Спаситель лежаше, 
«Востани слава!» — Церков вопіяше. 

На сей глас Церквє днесь воста от гроба, 
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Да тебВ, Мати, не горить утроба. 
Красуйся hhhB, КраснВйшаго Мати, 

Минуло время уже ти ридати! 
Повстал от гроба, Бозскую моць зт>явил, 

Отець вт> адЬ Сина не оставил. 
«Сниди еь креста, аще єсь Сьін Божій!» — 

Остріє слова ставили, як ножьі. 
Знятьій сь креста сам воста от гроба, 

Твоя окраса и твоя оздоба. 
Оь Пречистою всВ ся веселимо! 

Як рекл «Востану!», то не пошло мимо. 
Да сія радость наше сердце гЬшить, 

Господь пасет нас и ничтоже лишить, 
По долгом вВку пасти будет в НебВ, 

Там нашой вВчне вьігодит потребі. 

Плач 
о преставленіи великаго государя 

Алексея Михайловича 

«Вечер водворися плач и заутра ра¬ 
дость». 

(Псалом 29, ст. 6) 

JTUIA4, яко великій государ, цар и великій князь АлексВй Ми¬ 
хайлович, всея Великія, и Мальїя, и БВлня Россіи самодержець, 
и проч., в тридесятий день мВсяца іануарія, по пренесеніи мощей 
святаго Игнатія-Богоносца от земнаго до небеснаго царствія тре- 
теи години в нощ, до Бога, во Троицьі славимаго, пренесеся. 

РАДОСТЬ же, яко еще за живота от плода чрева своего поса¬ 
ди на престол'Ь своем Божіею милостію великого государа, царя 
и великого князя Феодора АлексВевича, всея Великія, и Малня, 
и БВлня Россіи самодержца и многих государств и земель восточ- 
ннх, и западннх, и сЬверннх отчича, и дідича, и наслВдника, 
и государя, и обладателя. 

Тот плач со радостію трудолюбієм яснВ в Богу преосвященна- 
го господцна отца Лазара Барановича, архієпископа Чернигов- 
ского, Новгородского и всего Сввера, року от рождества Христо¬ 
ва 1676, мВсяца февруарія, дня 13 списася. 

Цар небесний, Бог, иже тройцу любить, 
Сею царскою тройцею ся хлюбить. 

Два в^нци орла царска вінчають дв'Ь глави. 
Третій кого в^нчаєт? Певне, Царя слави! 

Цар неба в среднєм в^нцу благо изволяет, 
Помазанцу своєму во всем угаждаєт. 

Внсоколарний орел смотрить єстественно 
На свііт св^Ьтозарнаго солнца неврежденно. 

Сугубоглавнй орел царскій смотрить убо 
На сугубоє солнце, раздВлен сугубо. 

Смотря пилно на запад АлексВя солнца 
Плачет, яко заходить от него до конца, 

Смотря паки другою главою на ясно 
Восходящеє солнце, веселится красно, 

Веселится, яко нам носія свВт ясний, 
Царствуяй вмВсто отца син Феодор красний. 

Вечер плач водворися, на заутра — радость, 
Почерпаєм обильно веселія сладость, 
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Яко Феодор, Божій Дар, нам дарованннй 
Єсть от Бога, за царя отцем преизбранньїй. 

Дар совершен от Отца, свВтов сходяй свьшіше, 
, Феодор, Дар Божій, дар совершен н лишше. 

1 
Тисяча шестьсот сЬмьдесят шестого року, 

Генвара тридцатого, з Божого вироку, 
АлексЬй, самодержець Россіи троякой, 

Отдал Вседержителю дух доброгЬ всякой; 
Тридесять лВт жил и седм мВсяцей на царств-Ь, 

HuHfc в^чне царствует в небесном моцарств'Ь. 

2 
По шестодневном Д'ЬЛ'Ь отпочил в суботу 

Цар царем, творець твари, скончивши роботу. 
И цар земний АлексЬй ему подражает — 

В суботу ся к недели упокоєваєт. 

3 
Єгда пренесенія мощей празднік бяше 

Святаго Ігнатія (Ах, нещасте наше!), 
По времени том з земли и челов'Ьк Божій 

Пренесеся до неба, АлексЬй, цар гожий. 

4 
Трех святителей празднік уже дост^гаше, 

Єгда трев'Ьнчанннй цар дух Богу вручаша. 
Пред тремя святительми своя три корони 

Оставил, аки би им дал до оборони. 

5 
Пасхалія на добрВ сего року стала, 

Яко явить нам добро надежду взб'Ьжала. 
Коє же нам принесе добро? Ах, найпаче 

Отят от нас, понеже вся Россіа плаче, 
То токмо угЬшаєт, яко не до конца 

Отят от нас, абовЬм, аки лучу солнца, 
Оставил нам АлексЬй-цар, челов'Ьк Божій, 

Феодора, иже єсть Дар Божій, дар гожий. 

6 

В Водолій на неб^Ь тогда солнце бяше, 
Єгда запад свой во гроб солнце позна наше, 

Знаменоваше, яко слези, а не воду, 
Пролити приключится россійскому роду, 

Яко на р^ЬцЬ сядет и плакати будет, 
Поминувше монарху. Кто ж бов-Ьм забудет 

Єго премногих щедрот, яже изобильно 
Богатою рукою всЬм расточал сильно? 

ЗрВнія, милостивих словес и походи 
Кто не помянет, к тому всякоя вигоди? 

Во правду то челов'Ьк нам царствова Божій, 
Понеже воцарися и наслЬднік гожий. 

Умре — не умре, живет АлекеЬй и нинЬ 
В насл-Ьдніку и, яко отець, бієт в син^Ь. 

ОрловЬ ся царскому кто не покланяет? 
Орел притискаєт, а воин накланяет. 
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7 

Мудр, благ, благогов'Ьнен, мужествен до зйла, 
Сам Бог скипетра єго чинотворил дЬла, 

Яко нам помазаннік-человЬк дадеся 
Божій, гЬм Бог-человЬк о нем попечеся. 

8 

Царя им"Вхом, яко б^ по Божей вол'Ь 
Неба єго отяша. Ах, нашой недолЬІ 

Божій бяше челов"Вк, бо данньїй от Бога, 
От Бога єсть взятьій — казнь то миру многа. 

Як солнце, сіал Богу и нашей потреба 
Престол єго, гЬм єго Бог просв-Ьтил в НебЬ. 

На земли токмо запад позна сего солнца. 
Но в Неб-Ь он пред Богом сіяєт без конца. 

Умолил Бога-Отца отец, яко сьіна 
Даде за царя. В жалю то радость єдина. 

«Аз єсм єго насл'Ьдник, Феодор, Дар Божій, 
При терніах тецЬте во воню ко рожи, 

Отец во сьініі живет, отца плачет стадо. 
Он царствуєт на неб^, мене, своє чадо, 

До скипетра породи и, єще жив, миру 
Яви мя, яко ему сохранисте в"Ьру 

И любов, сице и мн"Ь Bfcpy сохранЬте, 
От царя рожденнаго царя возлюб'Ьте». 

9 

Духовньїй чин и мирскій, вси царя ридають, 
В лишеній знаєтся добро, добре знають. 

Войско Запорозкоє плачет по премногу, 
Яко он ему бяше зашитнік по Богу, 

Щастєм єго повсюду славно ест до з^ла 
Оком царским признал их храбрая дЬла, 

Царскіє изобилно всегда давал дари 
И отческо их любил, даже злегл на мари, 

Грядущих до крил орлих покриваше крили 
Благодати царскія, з рук дая дар милий. 

Все Войско на твою смерть, царю, ридаєт, 
«Лншихся челов'Ька Божія»,— в'Ьщаєт. 

Таков плач єсть веЬм людєм, нешасноє з'Ьло 
Время, в не[м] же слишится царско в гроб^ гЬло. 

Сице цар милостивий оби жил довЬка, 
То би плач не мил очес росска челов'Ька. 

Аще бихом живаго царя тя не знали, 
То бихом н по смерти твоєй не ридали, 

Аще єси мил ноги пастирем смиренно, 
И мн'Ь тот же царскій нрав отдал незабвенно. 

Аще из святим Петром сего возбраняхом. 
Но понеже от уст ти се слово слишахом: 

«Не умию лн вам ног?» — разум-Ьти треб^: 
«Части со мною м?ти не будете в Неб-Ь 

Дахом мйсто. А ти, нас миючи, о, цару, 
УбЬлился єси сам, же божому дару 

Стался бити достоин, сице тя возвано: 
«Возлюбленний мой єст б"Ьл!» — Своєго познано. 

ЦаріцЬ, царевичем писах плач надгробний, 
Бисть днесь умолчал бил, бих каменю подобний 
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Нам егда Алексія взємлет Бог-Сьін в небь, 
Люб, справедливий, в той нас обидить потребі*. 

Привикохом ми царю, яко отцу дЬти, 
И далей царем єго желахом имЬти, 

Божій бяше человЬк, а понеже треба 
Божая дати Богу, взяша єго Неба, 

Яко своєго, токмо здЬ слЬдьі осташа 
Єго добродЬтелей — то отрада наша. 

ЛитвЬ дал себе знати; Смоленськ, град свой давний, 
Отшукал; и, столицу держа, держить Кієв славний; 

Польским собособствовал воєм бити турка — 
ПобЬждають турчина не без єго курка; 

Ставил и красил церкви, жилище господнє, 
В тих молитви воздаєм Богу от днє до днє; 

Воспоминаєм, яко служил Богу дивно, 
На подданьїх, яко отець, зряше милостивно; 

Архієреом часто главу преклоняше, 
«Здравствуєте ли?» — сердцем правим вопрошаше; 

Воспоминаєм, яко всегда трудил ноги 
На всякой процессіи, яко зЬло многи 

Милостиньї шпиталем давал изобильно, 
А на всенощньїх стоял прежде всЬх умильно; 

Во правдЬ, яко солнце, здЬ сіял лучами 
ДобродЬтелей, злато сЬял между нами. 

Бояре на нь, яко же на Бога, смотрЬли, 
Помазанника єго во чести имЬли, 

Яко цар милостивий, всЬм бьіл в молбах близко, 
А яко слуга Божій, покланялся низко. 

Уже во ФеодорЬ то усмотрим ньінЬ — 
Тиє ж добродЬтели гнЬздятся и в сьінЬ. 

Равний равнаго своєм посадил на тронЬ, 
И сьін похвали додасть отческой коронЬ. 

ДЬдичним правом ему тот наш благодЬтель, 
Яко наслЬдніковЬ, вручил добродЬтель. 

Добрих любити отець дал науку сьіну, 
Зльїх же злЬ погубляти и казнити вьіну. 

Яко же во зерцалЬ, отца будем мЬти 
В сьінЬ, токмо єго нам подобаєт чтити. 

Бога ся нам бояти, царя почитати, 
Дух свят през Петра рачил закон тот подати. 

Тьі, царю АлексЬє, царствуй вЬчне в небь, 
А Феодоре, царствуй тьі в нашей потребЬ! 

Слезьі точим по отцу ласкавом широко, 
Милосердієм твоим наше отри око! 

Что в отцу погубихом, во твоєй оздобь 
Да обращем, так отец не будет во гробЬ! 

ВЬчная память буди на небЬ и доль 
Отцу, а тьі, яко сЬл єси на престолЬ, 

На премногая лЬта царствуй, Феодоре, 
По отцу-солнцу, млада утреняя зоре, 

Но сицевая зоря, яже свЬтиш солнцем 
ДобродЬтелей своих лучами всЬм концем! 

Бог, иже тя вознесе на царск престол земний, 
Тот и облак разженет всЬх печалий темний, 

ВсЬх благодатій тебе облечет в одежду, 
Ти же нас облечеши, имамьі надежду. 

Долгьіх пред царем бесЬд не достоить мЬти, 
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Должно АполлиновЬ з пером уступити. 
Не долгіе словеса, но долгая радость 

Должна бити — по отцу cwh горких слез сладость. 
Юже АлексЬєва Небо добродЬтель 

Заслужила, тую мзду ему Вседержитель 
Не бавил, но вЬчноє дадє царство горЬ, 

Благодать возблагодать воздаде воскорЬ. 
Яко со отцем всегда Бог бь, сице будет 

И з сьіном, Феодора, певне, не забудет. 
Аще же Бог с ним будет, то всЬ Феодору 

ДЬла пойдут во славу, пойдуть в силу, вгору. 
ХлЬбом будет и вином Бог ему при столі», 

Помощ и оружіе на воєнном полЬ. 
Во имени Феодор своєм носить Бога, 

Аще же Бог єст с нами, кая на нас трвога? 
Яко тя Бог посади на том царском тронЬ, 

Сице будет пещися о твоєй коронЬ 
И о всем подасть раду, и рада, не здрада, 

Божіа, но паче єст защит и ограда. 

10 

В слезьі омоченноє перо моє пишет, 
Яко цар мертв, моє же тЬло єще дншет. 

Аз, немощньїй в немощи моєй, ко престолу 
Єго принесох мольбу, да, єгда мя долу 

Дасть суд Божій гробному, изволить свой царскій 
Повелительньш дати указ государскій, 

Да бих бил в поминники вписан, а от свЬта 
Єго аз сподобихся такова отвЬта: 

«Мьі тебь, богомольцу, многих лЬт желаєм, 
Єгда ти Бог преставить, и то содЬлаєм». 

Сам помазаник Божій отиде до Бога, 
А мнЬ, немощну, єще на землЬ дорога, 

МнЬ царскоє в книги имя написати 
Случися, з болЬзнію мушу то долати. 

11 

На свЬтилніцЬ царства свЬтлость многа бяше, 
Єгда АлексЬй, свЬща світлая, горяше, 

Єгда же тую свЬщу, горящую ясно, 
Смерть угаси, нападе темница ужасно. 

Но абіє Бог свЬщу єще з свЬщи ясной 
Сжегл на царство, да той тмьі не терпить ужасной. 

И тамтая не згасла, но взята до Неба, 
Сицевои бо св'Ьщи и в Небь потреба. 

12 

Аще кто сам ридаєт, не удоб такому 
Инаго утЬшати, да вручить другому. 

Як рЬки, так пливет ток слез не безпомощно, 
Самому оплакати царя нЬсть ми моїцно. 

Живот царскій, имЬя подобіє пари, 
Ах, прейде, тЬло царя зложивши на марьі! 

ДобродЬтель точію вЬчность получила — 
Несмертельний суть добра царскіє дЬла. 

О, Боже-человЬче! Сам ти человЬка 
Божія, єгда бил, нам дал нашего вька, 
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Тьім нас з'Ьло угЬшил, но єгда до Неба 
Взял, з'Ьло нас оскорбил. (Ах, рьідати треба!) 

Понеже син образом отца живим будет, 
Як с отцем, мнлость твоя и с ним да пребудет. 

Живот человЬческій в Божіей ест волі — 
Для приключившейся не ридай недол"Ь. 

Яко здЬ жил побожне, так душа побожна 
От царствія к царствію йде нездорожна. 

За храми, нх же ставил, АлекеЬє, Богу, 
Вславить тя в домах своих и Бог, попремногу 

Прійде, благословенний: «Днесь отца моєго,— 
Речет тебЬ,— воспрійми мзду дЬла твоего; 

Єгда алчен бЬх, ти хлЬб дал моєй потреба, 
ТЬм же моєя слави наситися в НебЬ; 

Єгда жаждах, от тебе мнЬ подана чаша, 
ТЬм вкуси и увЬдай, коль сладка ест наша; 

Єгда странствовах, ти мя воведе до дому, 
Даю за то блаженний покой, як благому; 

За твою, мнЬ даную нагому, одежду 
Прійми ризу, на ню же ти имЬл надежду; 

Єгда бЬх в темниця и болен на одрЬ, 
Ти, любо цар, обаче поеЬщал мя бодрЬ, 

ТЬм далече от тебе тма и болЬзнь будет, 
СвЬт же лица моєго с тобою пребудет; 

Яко церкви, шпиталь построил тщатливе, 
Живи в небесной хвалЬ вЬчне и щасливе». 

Святому Владимиру, царю Константину, 
Князем ГлЬбу, Борису равен бяше вину 

Во всЬх добродЬтелях великодержавний 
АлексЬй-цар, тЬм с ними и в Небь ест равний. 

Понеже душа твоя, люб здЬ плоть ест мертва, 
Приближися Богови, наша то ест жертва. 

ЧеловЬче Божій, до человЬка-Бога 
ТебЬ ест пространная на Небь дорога; 

За своим царством земним молися ко Богу, 
Да хранить е от врагов и дасть крЬпость многу, 

Да ПредвЬчная Мудрость мудрости и сьіну 
Твоєму додасть блюсти царство мирно вину, 

Да сохранить єго здЬ, як ока зЬницу, 
Да дасть ему в столпЬ крЬпок Бог свою десницу, 

И от моря до моря вдасть его разширить, 
Долготу дній, честь, славу и щастє вовЬрить. 

В лЬпотЬ на престолЬ всегда, цару, буди, 
«Буди славен и силен!» — так рекут всЬ люди,— 

Аминь, аминь, даждь, Боже, цару Феодору, 
Призри на єго царство з небесного двору. 

Дар то Божій наш цар ест, рач благословити, 
Отче, Сьіне и Душе, даров удЬлити! 

И ти, ДЬво Маріє, царствующа в небь, 
Милостива цареви буди ко потребь! 

Святне вси, своими к Богу молитвами 
Сильну сотворите вдасть, царствующа нами, 

Да по долгих днєх царских ради слави Бога 
И дЬти єго царми будуть в лЬта многа! 

Архієпископ писал, писал бьі множає, 
Аще ест и немощен, но скорб возбраняє. 
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. [Далі починається прозова частина панегірика]... 

«Аз, Мудрость, вселих сов^т и разум, и 
смьісл аз призвах. Мною иаріе царствуют 
н силніи пишут правду. Мною велможи ве- 
личаются. Аз любящія мя люблю, ищу- 
щіи ж мене обрящут благодать». 

(Книга притч Соломонових, гл. 8). 

Трегуба богословцов славна доброд’Ьтель 
В трех царских діадемах сотвори обитель. 

В^ра — в єдиной, в другой — надежда царствует, 
А в третєй совершенна любов господствуєт. 

Злато, смирну и ливан иногда три царьі 
Цару Царем и Богу принесоша в дарьі. 

Прев-Ьчньїй Монарха благочестивіший 
В-Ьру, надежду, любов даєт [в] дар честн'Ьйший. 



Іоанн Армашенко 

На его царского пресв'Ьтлаго 
велнчества мирное знаменіе 

Царь мира, Бог в Тройци, с небес призирает, 
Миром в^нец тройственннй царск благословяет, 

Зрит двох орлих глав едно серце в едном гЬлВ — 
Знаменіе то мира: «Буди мир ти в сил'Ь, 



10AHH ЛРМАТПЕїтО 

Миротворче АЛЕКСІЙ! Ти сьін мой любезньїй!» — 
Сице благословляет глас Отчій небесний. 

А Дух Свят с своим мирним плодом в-Ьтв являет, 
Плод духовний «Люби мир!» мирно насаждает. 

Сьін же Божій, посредник наш и примиритель, 
Среди сердца любяща сотвори обитель 

Со Матерею си мира и зде ся вселяя, 
Ставит среди, мир дает, грйхи отрицая. 

Тако благословится боящійся Бога. 
Мирна яв-Ь чрез воздух зде орлу дорога, 

Его же возвьішает не иньїх крил сила, 
Стяжавающая с Богом мир, добрая д-Ьла. 

В коих д'Ьлах от сильї в силу уогЬвая, 
Обновляется орел сей, к вічним л'Ьтая. 

Крьілам орлим на помощ небесний крьіл-Ь 
Хранителей Печерских, херувимов в гЬл'Ь. 

Мир от Bfcpu дателя вземши дает В’Ьрньїм, 
Но противним, от орла, язва лицемірним. 



ЮАНЯ АРМАШЕНКО 

Co орлом и вони, миром ущедренннй, 
Цгда его копіем змій-враг пораженньїй. 

Еще егда ся струйми крови поливает, 
Яко жезл Ааронов в финик процвитает, 

В финик, родящ побуду, и вся мирньї плодм, 
Ими же наш да живет царь от рода в родм! 

К читателю сего літописця 
от типографов 

Ізволившему Богу помощ свою дати, 
Обн книжмца сіа йшла в мір з печати. 

Аллилуя, рещи яко подобаєт, 
Напечатанна діла конець возглашаєт. 

Аще же и гріх яков знайдется в сем ділі, 
Разум какой, сам віси, в немощном єст тілі. 

Мудрость дарова ти Бог зло и добро знати, 
А любовію гріхи како покривати. 

Широтою зде словес тебі не стужаєм, 
Єсмьі ли скудоумнн, умну ся смиряєм, 

Не вотще ся худше лучшу покаряєт, 
Когда сам Вишній Господь так повеліваєт. 

Его царского 
пресвітлаго величества 

россійскому роду 

Російскій роде, коль ти благородний! 
Ноє праотец, Афет отец родньїй 

Твой по естеству, а Владимір в дусі 
Отродил тя ест о Христі Ісусі. 

Свобожден еси от ига поганска, 
Стяжавши себі царя христіанска. 

Феодор, Божій Дар, нині царствуєт. 
С тим Даром россійскій род наш ликовствует. 

Под кровом Орлих Крил знамени царска 
Не повредит нас Луна бісурманска. 

Літописец сей россов описует 
Корень и царскій род твой извіствует. 

[О] Феодоре! Якось дан от Бога 
За царя россом, радость наша многа. 

Дажд тебі, Боже, долго царствовати, 
А врагов всяких всегда побіждати: 

Ти еси роду россійскому глава. 
От россов буди и от всіх ти слава. 

* * * 

Православнаго царя орел двоєглавннй, 
От восток солнца даже до запада славний, 

Благочестієм віри, силою держави, 
Врагов души и тіла побіждаєт глави. 

На его царского 
пресвітлого величества знаменіє 

«Обновится, яко орлу, юность твоя». 
(Псалом 102) 

Сам Небесний Царь, всіх вік во Тройци славимнй, 
В юношеском тричислном лицу древле зримнй, 
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Яко орел своєго птенца, покрнваєт 
Вінцем мудрости, правдьі, милости, в’Ьнчаєт 

Обновленнаго орла в юности царственной 
Твоей, цару, Божіим даром наставленной. 

Високо летить орел горная мудроствуяй, 
Сердце царево в руцВ Божій дарствуяй, 

Світло смотрить на солнце, правду ис[правляяй], 
Світом правди св^т мира многа стяживаяй, 

При солнцу правди кршгь щедро простираєт, 
Милостію найпаче юность обновляєт; 

При сем дар"Ь тройческом силен ест о БозЬ 
Власть лунну б^Ьсурманску поврещи под нозЬ. 

Прострнй pyut на кресгЬ Господь сил, Царь слави, 
Расторжет роги и стрет врагом креста глави. 
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Поспішить и при кресгЬ стоявшая Мати, 
Яже и в успеніи BfcCTb не оставляти, 

Поспішить орлу, яже орл'Ь имат крнл'Ь, 
И луну под ногама стерти в єй же сил*. 

При орл'Ь царском, яко орли, ся являють 
И заступники наши, молбу возвишають, 

Дарми, яже даде им Бог и Богомати, 

Цару дароименну чають помагати. 
ИзряднЬ >ке заступник тезоименитьій. 

Святий побЬдоносньїй вождь войск нарочитий, 
Феодор, Божій Дар, єст на помощ цареви, 

Да главу богохулну сокрушить зміеви, 
Да віьру, яже Дар єст Божій, защищаєт, 

ВЬрою же невЬрних царства побЬждаєт, 
А по долгих побЬдах да вЬчне ликуєт, 

Дар Божій, живот вічний имий, да царствуєті 



Варлаам Ясинський 

в 

На автора книги сей 

Третій плод то, авторе, спасенних ти трудов, 
На славу Богу в Троици, в ползу Церкви удов. 

Ключ и Небо недавно, а МЕСІА ньінії: 

Твоим трудом состоят, тьіх трех Книг три сЬн^Ь. 
Ключ твой Небо отверзет, и през Небо твоє: 

МЕСІА Бог правдивий явит лице своє. 
Мудрость и Правовірності» и діл добрих дбалость; 

В тих трех книгах; три сія мають досконалость. 
Мусит ся тут Зоилюс ожувца встьідати. 

Котрій бьі дерзал книги твои огижати. 
Ключа певне не згризет зуби собі скрутить, 

Зганить Небо, тож собі в Небі жить не тушить. 
МЕСІЙ ли схочет як уж вредити ядом, 

Ужеви он сокрушить главу и всім гадом. 
Нетщій труд рачиш в книгах тих авторе міти, 

Достоин єстес в книгах жизни вписан бьіти. 

Нагробок 
всечестному отцу Михайлу Лежайскому, 
архимандриті Новгородка-Сіверского, 

преставшемуся року 1699, 
місяца іюля дня 16 

Се Михаил Лежайскій лежить, плоть зложивій, 
Архимандрит Сіверска Новгородка бьівий; 

Не лежал он во трудах подвигов духовних, 
Лежати творил мертви страсти діл гріховних. 

Да возляжет з Лазарем в лоні Авраама 
Обновитель сей Спасу Новгородска храма. 

Девятьдесять девятій тисяча шестьсотній 
Год временній премінил он в вічноживотній, 

Девятьдесять и девять овець оставивій 
Безплотних девять чинов пастир в плоть зниживій. 

Ко тіх числу безплотна вожда их молбами 
Да причтет Михайла сего, живша з нами! 

В день місяця іюля шестій на десятій, 
В неделю Святих Отець, в собор тих он взятій. 

Да убо сей лежащій почіет во віки 
Зчрадостними на ложах в мірі вишнем лики. 

О сем моліте, молить брат, в духу ерожденний, 
От ієрарха Лазара с ним сопостриженннй. 

То пишущ, митрополит Кіево-Россійскій 
Варлаам Ясинскій. 
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Епітафіон 
аде мощами почивающему 

в затворі блаженнія памяти преосвященному 
Іосифу Нелюбовичу-Тукалскому, 
митрополиту кієвскому, галицкому 

и всея Руси 

Іосиф Нелюбович, Тукальскій реченній, 
Нелюбящ в себі тука лети, бі заточенній; 
Отступства правой віри кріпкій обличитель, 
Православія ся горлив защититель, 
Немалованій пастир россом всегда бмвій, 
Обаче на престолі в Кіеві не живій; 
Во небесном жилищи престола искавій, 
Да тамо вічно живет в любві правой слави; 
Сію же жизнь оставя в год седм десят пятій 
Тисяща шесть сот юля шесть два десятій; 
Шесть десят осмаго же от рождества літа 
Благословен Богом в сан бнеть митрополіта 
Чрез писмо вселенского свята патріарха 
Мебодія, его же брону бьіеть екзарха. 

* * * 

Николае, побіді тезоименитнй, 
Мирликіи святитель чудно нарочитий, 

Пбідою, и миром, и ликованіем 
Благословит тройческим сим дарованіем: 

В силі вишняго Отца побіду являет, 
В ходатайстві Сина мир, в Дусі утішает. 

Сице благословляет орла тривінечна, 
Богом вінчанна Цара в літа безконечна; 

Виблеемских пастнрей благословеніе, 
При радости слава, мир, благоволеніе — 

Того жде, Ніколае, пастир Мирликійскій, 
Желаем, да исполнен живет Цар Російскій! 

О полунощници и утрени 

Полунощи востаях, рано востану, 
да узриш мя, Боже, заутра предстану. 

На утрню то в церков пророк возбуждаєт, 
кто не встанет, зрінія Божія не чаєт. 

Ни Бог в церкві сий может на єго призріти, 
ни он, на суд вставши, будет Бога зріти. 

Седмицею днем Бога должно єст хвалити, 
нощно утрнеє в церкві моленіє піти. 

Час первьій, третій, шестьій, девятьш читати, 
вечерню, павечерню чинно совершати, 

Сими долг седми гріхов смертних отпущенннй 
будет и подан духа дар седмочисленний. 
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«Радуйся, пристанище житейских плаваній» 
(Икос IX). 

Призри, о Богомати, з горняго Сіона, 
Утопох в мори страстей, якоже Іона, 

Во [з] стань на мя, адскаго отверзеся кита, 
Како зубов избЬгну звЬра ядовита. 

Погибну, аще своих не простреши дланий, 
ВЬм бо тя, пристанище житейских плаваний. 

ТРИ ВЬНЦА МОЛИТВЕННЬІЕ 

БОЖІ ЄЮ МИЛОСТІЮ пресвЬтльйшим и державнЬйшим 
Богом вЬнчанньїм благочестивЬйшим православним монархам 

ІОАННУ АЛЕКСБЄВИЧУ, ПЕТРУ АЛЕКСЬЄВИЧУ 
u ееликой государинь наигей благовЬрной царевнЬ 

и ееликой княжнЬ СОФІИ АЛЕК.СЬЄВН'Б, 
всея Великій и Мальїя и БЬльїя Россіи самодержцем 

и многих государств и земель, восточньїх, и западньїх, и сЬверньїх, 
отчичем, и дЬдичем, и наслЬдникам, и государям, и обладателем, 

их царскому пресвЬтлому величеству 
нйиіим всемилостивЬйшим великим государем. 
Во время всесвЬтлаго праздника царственнаго, 

тридневнаго воскресенія царя царствующих господа Бога 
и спаса нашего Ісуса Христа смиреннопокланяємоє приношеніє 

трех вЬнцев молитвенньїх дванадесятозвЬздньїх приличньїх 
трем святим заступникам их царскаго пресвЬтлаго величества 

тезоименитим 
От святия великія чудотворная Лаври 

Печерскія Кіевскія. 
В л^то от сотвореній міра 7196. 

От претворенія же 1688. 

Во всесвЬтлий сей праздник царскій, иже єсть всЬм праздни- 
кам цар и господь, покланяйся тридневному воскресенію єдинаго 
от тройческих свЬтов, цара царствующих господа нашего Ісуса 
Христа, Бога и человЬка, в двох естествах, яко двоглавнаго орла, 
обновившаго востанієм своим от мертвих иность плоти своєя и 
нашея человЬческія и носящаго вінець тройственньїй милости, 
истинни н премудрости; воздаю нижайшеє моє поклоненіє под 
стопи Вашего царскаго пресвЬтлаго величества, яко трех свЬтов, 
трех лиц пресвЬтлЬйших соименитих МИЛОСТИ ИСТИННЬ и премуд¬ 
рости, великих государей наших царей и великих князей ІОАННА 
АЛЕКСЬЄВИЧА, ПЕТРА АЛЕКСЬЄВИЧА и купно соцарствую- 
щея великія государинь нашея благовЬрния царевньї и великія 
княжни СОФІИ АЛЕКС'ВЄВНЬІ. По истиннь бо в царственной 
печати Вашего царского пресвЬтлаго величества, знаменіє орла 
двоглавнаго, под треми вЬнци горь парящаго, являєтся бити изоб- 
раженієм воскресшаго тридневно цара Христа, Бога и человЬка, 
двоєстественна, яко орла двоглавна, обновившаго иность, иже яко 
побЬдитель смерти, діавола и грЬха, вЬнец имать тройственний, 
имать вЬнец милости и щедрот, аки вЬнец масличний, єгда поми- 
лова люди своя одолЬнния смертію и побьдивши оную вЬнчаєт 
их милостію своєю и щедротами, даруя им сущим в гробь живот 
и самий вЬнец живота вЬчнующаго. Имать вЬнец истинни н прав¬ 
ди, аки фіниковий, єгда истинноє и праведноє довлетвореніе воз- 
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даде правді Бога отца, пострадавши сам за преступленіе челові- 
ка, искушеннаго от отца лжи діавола и побудивши того искусите- 
ля человікоубійцу, примиривши же с Богом человека и тако 
отлагая людєм своим вінец правди, со облобизаніем мира, огра- 
ждающаго такожде, аки вінца о нем же глаголет ко учеником 
своим «Мир вам». Имать вінец премудрости и благоразумія, аки 
лявровий, егда яко же исперва вся премудростію сотворил єсть, 
сице и в воскресеніи своєм, премудростію претворил и исправил, 
разоривши діла безумія гріховнаго, нанесшаго в чести бившим и 
неразумівшим грішникам, єще в праматери Єві зачатую болізнь 
и печаль и свобожденних от гріха вінчаєт славою и честію пре¬ 
мудрости, привносящея веселіє і вінец радости, глаголя ко бого- 
мудрим мироносицам «Радуйся». Сицевьіх тройственних вінцев 
своих побідителних, тридневно воскресшій Христос цар и господь, 
яко орел обновивьійся, участіє первіє всіх, аще кому яко же 
Вашему царскому пресвітлому величеству, трем лицам царствен- 
ним, именами и вещми достойним таковаго божественнаго вінча¬ 
ній дарствуєт. Кому бо приличнійшій єсть вінец милости и щед¬ 
рот, яко же пресвітлійшему Богом вінчанному великому госуда¬ 
рю нашему царю и великому князю ІОАННУ АЛЕКСЬЄВИЧУ, 
єго же имя ЮАН знаменуєт благодать и милость. Кому прислуш- 
нійшій єсть вінец истинни и правди, яко же пресвітлійшему Бо¬ 
гом ві[н] чанному великому государю нашему царю и великому 
князю ПЕТРУ АЛЕКСЬЄВИЧУ, єго же тезоименитьій заступник 
святий Петр истинно и праведно исповіда Христа бьіти сина Бо- 
жія. Кому свойствєннійшій єсть вінец премудрости и благоразу¬ 
мія, яко же пресвітлійшей Богом вінчанной великой государині 
нашей благовірной царевні и великой княжні СОФІЯ АЛЕК- 
СЬЄВНЬ, яко именем и вещію ознаменованіе СОФІИ сі єсть пре- 
мудрость показующей. Вашего убо царскаго пресвітлаго величе- 
ства трем лицам всім купно, яко сіє тріє в^царствованію єдино 
суть, вся тьія три вінцьі — вінец милости и щедрот с дарованіем 
живота благополучнаго, дни на дни прилагая літам Вашим цар- 
ственньїм до дне рода и рода. Вінец истинньї и правдьі с огражде- 
нієм мира и тишиньї незиблемня и вінец премудрости и благора¬ 
зумія с неотємлемою радостію и веселієм тревінчаньїй той мис- 
ленньїй орел, тридневньїм воскресенієм обновленньїй Христос цар 
всемилостивьій, истинньїй и премудрий, животодавець, глаголю- 
щій «Мир вам», «Радуйтеся», яка же ньіні дарствуєт, сице по 
долговременном на земли царствованіи да сподобить и в небес- 
ном царствіи от трех лиц тройческих, Вашему царскому пресвіт¬ 
лому величеству получити вінчаніє на вічноє по общем всіх вос- 
кресенію царствованіє сего и аз недостойньїй нижайшій раб и 
богомолець всегдашній усердно привітствуя Вашему царскому 
пресвітлому величеству молитвенно желаю. Се же за помощію 
трех святих тезоименитьіх Вашего царска пресвітлаго величества 
заступников им же ТРИ ВЬНЦЬІ молитвенньї, аки от дванадеся- 
ти звізд, от дванадесяти моленій коємуждо приличних с жела- 
нієм немерцающаго світінія Вашему царскому пресвітлому вели¬ 
честву дванадесяти подаяній божественних от руки господней, аки 
звізд мьісленньїх, сі єсть седми даров духа святаго и пяти талан- 
тов вишше єстественньїх понудихся от усердія моєго стіхотворні 
устроити и дерзаю в знаменіє всегдашнєго моєго богомолія и ра- 
боліпнаго повиновенія, таковьія В'ЬНЦЬІ пред престолом Вашего 
царскаго пресвітлаго величества полагати, припадая и кланяйся 
с всесмиреннійшим прошенієм о милостивоє пріятіє и аше вчесом 
от невіжества моєго погріших, зато все чолом бія о сіє преми- 
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лостивійшеє воскресенское слово, єже простити вся воскресенієм. 
Аз же нєдостойньїй богомолець, нижайшій раб и подножие, обі- 
щавая до животноє моє благодарствіє молитвенноє и сторицею 
под стопьі ножньїя Вашего царскаго пресвітлаго величества, все- 
смиренно поклоняяся, припадаю. 

Вашего царского пресвЬтлаго величества 
наших всемилостивЬйших великих государей и благодЬтелей 

всещедрШших всегдашній богомолець нижайшій раб и подножіе, 
нєдостойньїй архімандрит Кієво-Печерскій 

Варлаам сь всею о ХристЬ братією. 

Вінець з звізд дванадесять 
христовой десницн, предтечи святому, 

з мольб дванадесяти 

Сим вінцем кто вінчаєт Іоанна главу 
В вінцу жизни той преймет благодать и славу. 

Седм даров и пять талант за звіздьі таковн, 
Тому в руці господней с ним сущей готови. 

1 

ЗАЧАТЬІИ от неплодньїх в концу ветхой сіни, 
В началі благодати, плоде благостьіни. 

ІОАННЕ, даждь за мя глас ко Богу слову, 
До начну днесь изміну діл всіх в благость нову. 

2 

Взигравьійся в матернем чреві освященннй, 
От матере БожІя в твоєй посіщенньїй, 

В жизни всім зде печалной от матерня чрева, 
Моли да мні отраду дасть вторая Єва. 

3 

РОЖДЕСТВОМ ти радости многих исполнивнй, 
Родителска язьїка узи разрішивий, 

Гласе слова рожденна от отца пред віки 
Пригласи мя на радость с небесними лики. 

4 

Удалівийся з дітска на труд во пустиню, 
Растий тілом и духом во всяку святиню, 

Не удали растущей помощи твоєя, 
Да пуста злих діл будет жизнь души моея. 

5 
Ризу остру от власов велбуждих имівий. 

Пояс тверд от ременя на чресліх носивий, 
Тако зраком велбуда в узкость врат вхожати, 

К жизни горней грядущу устрой плот смиряти. 

6 
Снідь акриди, верх зелій и мед дивий лісний 

Имівий, проходя путь к жизни вічной тісний. 
Тако ии ядшій сластно, ни пивий сикери 

И мні постну готовность даждь к агнчей вечери. 
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7 
Покаянія ділом и словом учивьій, 

Христу уготовляв путь многих крестивьій. 
Покаянія путем дажд и мні ходити, 

И к души моєй Христу путь уготовити. 

8 
В Іордані Ісуса безгр-Ьшна крестивьгй, 

Руку к ногам несмівшу на главу вложивьій. 
Сію простри храня мя от гріхов потопа 

И окропи от даров небесньїх Іссопа. 

9 
Отверзшимся небесем глас отца слншавнй, 

Сина в тілі в голуба зраці дух познавьій. 
Даждь, да и мні не будет небо затворенно, 

Да будет ми и трчено зрініє явлено. 

10 

Се агнець Божій вземляй гріхи всего міра, 
Сим крещшимся данная яко спасет віра. 

ХРЕСТИТЕЛЮ, сіє всім показавмй яві, 
Даждь мні от гріх изяту бьіти в агнчей славі. 

11 

УСІКНОВЕНІЄМ ти всечестньїя глави, 
Отсіченьї да будут всіх нечестій нрави. 

З Христом церкви главою живнй непресічне, 
Даждь з тімжде и з тобою и мні жити вічне. 

12 
ОБР^ТЕНІЄМ глави твоєя трикратним, 
Пред тройческим лицем мя сотвори пріятньїм 

Треблаженна ти глава от тройци вінчанна, 
Да будет же часть твоих блаженств и мні дана. 

Вінець верху 
апостол святому Петрови 

от звізд дванадесяти молитв к нему 
в сем слови 

Сим вінцем кто вінчает свята и всехвална, 
Верх апостолов Петра пастьірей начална. 

Пріймет неувядающ верху своєй слави, 
В царстві верху небесном вінец вічной слави. 

1 

ПЕТРЕ святий верховний, апостол названий, 
Божею милостію свьіше дарований. 

Ко величеству даров твоих притікаю, 
От Бога же милости чрез тебе желаю. 

2 

Христа, сина Бобія, первий исповівьій, 
Бога отца дуж, что ти явил, то откривьш, 

И мні словом и ділом даждь исповідати 
Бога в тройци с тобою єго созерцати. 
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3 

Камень в'Ьрьі и церкве зданія реченний, 
Христом краєуголньїм каменем почтенньїй. 

Буди мн^ прибВжище в Bfcpfc непорочной, 
Да ад не одолВєт мн"Ь в Церкви восточной. 

4 

Ключа врат небеснаго царствія держиши. 
На земли, на небеси вяжеши рВшиши. 

Отверзи ми молбами небесная врата, 
Раздр^ши мя от грВхов даров духа свята. 

5 

Фавор земний в жилище имВти желавьій. 
Господи добро нам зде бити глаголавмй. 

Днесь лучшую пріємньїй сЬнь в вьішнєм ФаворВ, 
Даждь и мцЬ часть с тобою на небеси ropfc. 

6 

Ей, Господи, люблю тя, отвВт твой трикратний, 
Христу з отцем и духом святьім єсть пріятний. 

Сердцем словом и д’Ьлом рекл єси любити, 
Обнм сице любящи тройцу могл хвалити. 

7 

Пасти овца господня пріємьій словесна. 
Наставляти на пажить стоянія десна. 

Пасл єси их спасенно, яко пастьір добрий, 
Упаси же и спаси мене стражу бодрий. 

8 

И сЬнію твоєю многих осЬненних, 
Творивьій от недуга всяка исцЬленних, 

ОсЬни милостію и мене твоєю, 
Да буду исцЬленньїй гВлом и душею. 

9 

Хрома от рожденія исцЬливий словом, 
Да право о имени шествует Христовом. 

Стони моя направи на стезю спасенну, 
ИсцВли плоть и душу к страстєм преклоненну. 

10 

Аггелом из темници на свВт изведенний, 
Прешедий Иродову стражу неврежденний, 

Помози ми изийти з темници Гр-Ьховной, 
Достигнути же свВта свободи духовной. 

11 
Тавиду умершую з мертвих воскресивий. 

Молитвою на живот смерть єй премЬнивий. 
Воскреси душу єгда мертва єсть гріхами, 

Даждь ми жити безгр-Ьшно твоими молбами. 

12 

Кончина ти на хресть вниз главу держащу, 
Христа, главу Церкви, не твою возносящу, 
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Христу главі и мою главу покланяю, 
С тобою по концу літ вінца в небі чаю. 

Вінець святой Софіи 
8 звізд дванадесять з молитв 
о седми дарах и талантах пяти 

Сим вінцем премудрости соименитую, 
Кто моляся вінчает СОФІЮ святую. 

От премудраго Бога ея молитвами 
Пріймет вінец нетлінний з мудрими дівами. 

1 
ДУХА СВЯТАГО дару первому святая 

СОФІЄ ПРЕМУДРОСТИ соименитая 
З тим даром и всі дари и таланти в тебі, 

Умоли мні з мудрими діви царство в небі. 

2 
РОЗУМ'ВНІЯ даром тайни ти спасенни, 
Писаній живот вічний имущих явлений. 

Моли да вразумлюся и аз ділом знати 
Тайну спасающу мя жизнь вічну стяжати. 

3 

СОВ'ЬТА даром на путь правий наставленна, 
Аггелу ти велика совіта врученна. 

Сопричти же и мене твоєму совіту 
Да право путь шествую троическу світу. 

4 

КР'ВПОСТИ даром сердце твоє утвержденно, 
Всяким ти сопротивним злим непобіжденно. 

Моли господа сил и мні о кріпость сію, 
Да среди враг души и тіла одолію. 

5 

В'ВДЬНІЯ ти даром лучшее избрала, 
Ісуса паче всего відати взискала. 

Даждь в законі єго и мні ся поучати, 
Тім відінієм живот вічний снабдівати. 

6 

БЛАГОЧЕСТІЯ даром Бога благо чтила, 
Благую часть ти чести в небі получила. 

Даждь и мні участіє сего дара блага 
Благочестія на все полезна и драга. 

7 

СТРАХА даром хранимьш радостно ко Богу, 
Пріємшая со всіми святими мзду многу. 

С тіми и мні помози Бога ся бояти, 
И в страшний суд радостно одесную стати. 

8 

В'ВРЬІ талант над злато огнем искушенно, 
Умножил угодіє в тебі божественно. 
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Да возмогу же и аз Богу угождати, 
Помози ми ко Bfcp-b дЬла умножати. 

9 

НАДЕЖДЬІ талант в теб£ не тощ обр"Ьтеся, 
Пріятіє чаємьіх благих ти дадеся. 

Даждь и мн'Ь несум"Ьнно в бозВ уповати, 
С тобою причтеніє у него пріяти. 

10 

ЛЮБВЕ талант им£я ко Богу и ближним, 
Живеши днесь со Богом помагая нижним. 

Бога и челов^ка в ХрисгЬ мн*Ь любити, 
Помози зде и в неб^, любя Христа, жити. 

11 
БЛАГОДАТИ Божия талант ти врученньїй, 

На твореніє всЬх дЬл благих обращенньїй. 
Даждь же и в мнЬ благодать да не будеть тщая, 

Но поспішить вся дЬла творити благая. 

12 

СЛАВЬІ віічньїя талант имаши дражайшій, 
Образ Божій лицем зря на неб^ ближайшій. 

Сподоби же и мене, царя славьі, зр^Ьти, 
Всяк дар и всяк талант в нем самом получити., 



Симеон Ставницький 

ш 

Всякаго чина православний читателю, 
Господу Богу благодареніе воздаймо, яко 

благодателю! 
Сподобил убо нас аще и напослідок літом, 

Познати волю свою с благим отвітом. 
В сіє время люто и плача достойно 

Ужасається сіє зря серце богобойно, 
Дійствуєт-бо Бог, якоже сам вість, 

Своим созданієм ум чоловіч не еьвість. 
Слово-бо Божіє ни в чом премінится, 

Род правих в всем благословиться. 
Прежде-бо великій Владьімер крещенієм просвітил, 

Всю землю Рускую благоразумієм освітил. 
Слал посли нзбранньїя, да увідять яві, 

В коєй Церкви устави к Божієй славі. 
Зразуміют достойньї сих послідовати, 

И на літа вічний потомству подати. 
Они яко искусни приліжно внимали, 

И благоразумно увідавши, пославшему дали. 
Восточния Церкве яко дневи начало, 

И дійтви богоподобними изрядно сіяло. 
Нам же преславно явися всемирная радость, 

Всесвітлих писаний неизглаголанная радость. 
Владимир-бо свой народ крещенієм просвітил, 

Писанієм богоразумьія гойне освітил. 
Тогда многобожіє упразнися идолскія лести, 

Ньіні же славиться божество єдиноя власти. 
Болше о сем недоумію, ниже дерзаю писати, 

Ини-бо о сем множає могут и лучше сказати, 
0[т] блаженна-бо корене благій прозябе плод, 

Тако-бо благословится от Бога православний род. 
Являшеся преславно от начала даже и до нині 

Видимих враг и невидимих неизглаголаннои гордині. 
Вічний и всєсилньій Боже всякоя благодати, 

Своим милосердієм благоволи нам ся дати, 
Да обитель сія богатно благословится на многіє літа. 

И да не оскудієт слава єи до скончанія світа! 
И нас, Христе Боже, сподоби одесную тебе стати 

И с избранньїми радостньїй глас услишати! 



Антоній Радивиловський 

♦ * * 

Христос, иже єст Церкви, матки нашей, глава, 
Огородку Марій, матки своєй, слава. 

В ОГОРОДКУ сем криньї и рожн збираєт, 
Тих же ку чести матці своєй уділяєт. 

На цвітах в огородку святьіи зостали, 
Бо яко цвіти в Церкви сами процвитали. 

Марія зась ку Небу руці простираєт. 
За так вдячний Дар сину дяки воздаваєт. 

В ОГОРОДКУ сем церков печерская стала, 
В ней найпаче з словес сих Марій похвала. 

Марія 

Ям рай 

Именем тим Марія, ям рай, Діво правиш. 
Власне то огородок пред очи нам ставиш. 

Кгдн в имени твоєм рай Дух Святий насадил, 
На честь онаго и ям сей труд мой спорядил, 

«ОГОРОДОК Марій» имя ему давши: 
Вись мя ввела до раю одесную ставши. 

На той год, кгдн литера Д в пасхалій, 
Пишучи сію книгу Див Марій. 

Вся добра єси, в твоєм имени рай маєш. 
Кто ж не речет, же Добро в себі нам являєш? 

Тут на земли завше Д рядит літом, 
Бо и сам человік з добром преходит и з світом. 

Там добро, не Литера Д где пануєт, 
Но Бог благій єдиний всім добром керуєт. 

Тут Алфа и Омекга всім добрам бивает, 
В небі ність омекги добр, вічна Алфа трваєт. 

Там рай добрий, где-сь ти вся добрая Марія, 
Нехай же в том небесном добрі буду и я. 

И кто в ОГОРОДОК сей любезно взираєт, 
Кто мні и типокграфом омнлки прощаєт. 

И тому добро в небі обецуй подати, 
Бьі с тобою Маріє, там могл царствовати. 
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АНТОНІВ РАДИВПЛОВСЬКИЙ 
9 

* * * 

Благодареніе Марій Богородиця о не* 
исповьдимом ея дар* 

(В. Кор.: Є)1 2. 
О всем благодарите 

(А. Солуняном, Глава 6)г, 
Благодарни бьівайте. 

(Колас: Глава Г.) *. 
Благодарю укріпляющего мя Христа 
Ісуса нашего и его 
Пречистую матір Марію. 

(А. Тімовей. Глава А.)* 

Будь слава Марій 
За вси труди сій. 

Кгди на літері Д літо заставало, 
В типокграфію моє діло завитало. 

При добрі зачатому, добро и концеви, 
Кгдьі в того ж літа Д, идет в честь Вінцеви. 

Тн-сь вінец, о Маріє! Кто ж ліпшій над тебе? 
Сей працьі моєй прошу дай місце у себе, 

Я-м тилко бьіл инструмент, ти-сь все справовала, 
Кгдьісь ми здравія и сил, на то додавала, 

Рука з умом писала, уста повідали, 
Помози ж мні и далій ку своєй похвалі, 

Поки дух в моєм тілі, буду тя хвалити, 
Славі сьіна твоєго и твоєй служити. 

Же-сь мя за инструмент в том ділі уживала, 
Нехай же ти за то все честь будет и хвала. 

Славу сина твоєго, и тебе самои, 
Мілем на мисли, коли-м слова тни мои, 

ОГОРОДОК названий, подавал до друку, 
Справа бнм в рай бнл пріятннй от твоєю руку. 

Любо єстем и грішник надій не трачу, 
Же тя за труд сей з Христом, и в небі обачу. 

Вірую, Маріє! же спасти мя можеши, 
Тилко рци: буди тебі, якоже хощеши. 

Аминь. 
Жесь алфи и юмеги Маріє корона, 

Буди от зоилов, сей книзі оборона. 

О титлі книги «Вінца Христова» 
сія да будут прочтенна слова 

По насажденном прешедшими літи, 
Вг.пред огородку словесними цвіти 

Пречистой діві, родителці слова: 
И вінца книга се уже готова. 

«Вінец Христов» ся тая нарицаєт, 
Яко славою словес здє вінчаєт 

По вся неділи Христа, цара слави, 
Вінец терновий зложша уже з глави. 

Сонмище єго тернієм вінчала, 
Нечестивая нечесть на нь влагала: 

Православію здє суть словес рожи. 

1 Друге послання апостола Павла до коринтян, гл. 9. 
2 Перше послання апостола Павла Д° солунян, гл. 5, [ст. 18]. 
8 Послання апостола Павла до колосян, гл. З, [ст. 15]. 
* Перше послання апостола Павла до Тимофія, гл. 1. 
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Да вЬнчан будет славою сьш Божій. 
Славою єго Бог-отец вЬнчаєт, 

И человВк да єго ж прославляєт. 
Прославляяй же будет прославленньїй, 

Процвитет в дому єго насажденньїй. 
ВЬнчающаго на небь звЬздами, 

На земли развЬ вінчати центами; 
Центами словес цара Бога слова 

Глава да будет вінчана Христова. 
Глава єго єст вся духовні злата, 

ВЬнец злат земньїй єст єй аки з блата: 
Слава Христова от словес церковньїх, 

З злата духовна и з цвЬтов духовних. 
Жених церковний, ада побЬдитель, 

Сим вЬнцем почтен да будет Спаситель. 
Ко єго славЬ чти по вся недЬли, 

Словеса в князь с [ей] з ползою в дЬлЬ: 
Да и сам в НебЬ будеши вЬнчанний, 

В книги живота вЬчнаго вписанний. 



Іван Величковський 

ш 

♦ * * 

Аз благ всЬх глубина, 
Живот зачах званньш 
Котрій люди мною 
Райска собираєт, 
Умне феникс Христе, 
Шествуй щедротами, 

Дйвая єдина. 
Ісуса избранньїм. 
На об£д покою 
Тунє учреждаєт. 
Отче царю чисте, 
Матерє молбами. 

Со см Богом де ж л 
Н о п нас ст блюсти буде. 

[Со святим Богом добре жити, люде,— 
наш он покой, нас свято блюсти буде] *. 

* * * 

Рьідал би єси, аще видать бн возможно, 
яко сего місяця умреш непреложно. 

Время весма безв^стно, тн же ся см^еши, 
нев^мй, аще єдин день сей поживеши. 

Полунощ Христа вяжет, 
Утреня в лице плюєт, 
Будет бок девятьш, 
Сумрак провождаєт 

Котрий грЬхи мажет. 
Первьій коронуєт. 
Ждет вечерня снятий. 
И в гроб полагаєт. 

* * * 

Не жити, єже ясти; 
но ясти, єже жити. 

Не того ради жити, єже преснщати 
утробу и многія брашна поглощати, 

Но толико точію ясти, даби гЬло 
возмозгло житіє си соблюдати цЬло. 

* * * 

Не жити, єже питі;; 
но пити, єжи жити. 

Не того ради жити, єже випивати, 
Mfcpbl полньї во чрево, як в делву, вливати, 

і Розшифровка упорядників. 
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Но єдинощи токмо испій или дваждьі, 
дабн в гЬл'В живущи, не умер от жаждьі. 

Пишущему стихи 

Труда, сущаго в писаній, знати 
не может, иже сам не в^сть писати. 

Мнит, бьіти легко писанія дЬло — 
три персти пишуть, а все болить гЬло. 

На хм’Ьль 

Щось бозкого до себе пан Хмііль закраваєт, 
бо смиренних возносить, винесльїх смиряєт, 

Вьішшіє суть голови над всЬ члонки гЬла, 
а ноги теж в низкости смиренньї до зЬла. 

Леч пан ХмЬль, кгди до кого в голову вступает — 
голову понижает, ноги задираєт. 

РАКИ 

* * * 

Анна пита мя я мати панна. 
Анна дар и мн£ сЬнь міра данна. 
Анна ми мати и та ми манна. 

Марія Євва 

Со мною жизнь не сЬнь смерти, 
мною жити не умерти. 

На образ пресвятои Богородиця, 
ветху и некрасні» начертанну 

Ветха есм на икон^, но в будущом Bfcufe 
достойній узрят мя младу в дЬвиц ЛИЦ"Ь. 

Некрасна начертанна здЬ — в небь красніша, 
паче звЬзд и міісяца и солнца св'ЬтлЬйша. 

* * * 

Латвий, трудний, пріємьій, острий ест-сь з себе, 
с тобою жить не могу, трудно и без тебе. 

На образ юноши красящагося, 
ему же смерть тайно восл^дует 

Не з"Ьло, о, юноше красний, веселися, 
кто татски восл'Ьд тебе ходит, обозрися. 

Се тя смерть прежде часа в гроб£ хощет мЬти, 
BtcTb коса и красние пожинати цвЬти. 

249 



ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ 

На образ старца, 
держащаго клепсидру 

Всує, старче, клепсидрньїм піском изміряєш 
дни твоя и толико еще жити чаєш, 

Не віси, минуту ли преживеши Цілу, 
много єст піска в гробі, а несть жизни тілу. 

Кто на чуждая рад, 
то и сам уловлен бьіваєт 

Зльїй злі страждаєт; образ сей тоє нам являєт: 
всяк ловяй чуждая, сам уловлен бмваєт. 

Кто не хощет, аки кот, злоблен би fui ти, 
ащесь силнійшій, менших не хгЬй озлобити. 

Бойся многих, кто многим билєсь страшен зіло, 
зло творящіи страждут зл'Ь за своє дЬло. 

Многих бо гризайя, сей кот сам гризен бьіваєт, 
воистинну всяка злость зл'Ь ся скончеваєт. 

* * * 

Тяжкая рана тому єст без міри, 
хто правду мовит, а не дают вЬрьі. 

* * * 

Голуб желчи не маєт, 
Ногтми не шкодит добле, 
Ко водам учащаєт, 
Люб радость в сердцу носить, 
Инних дЬти виводить, 
А на містцу безпечном 

Носком не ображаєт. 
Зерня чистіє зобле. 
Крилом прудким літаєт. 
Завше «у, у» голосить, 
Сполне лЬтати годить, 
Гніздится и статечном. 

* * * 

На лиці убруса 
Рукотворенний убрус, но лице Христово 

Зря лице Ісуса, 
Єст нерукотворенно Авгару. здорово. 

Ісус сладка вкуса 
Хліб сего убруса. 

Не кождій свят и святоша 

Не всі сут святьі, не всі в святость многи, 
що церковніє збьіт допчут пороги, 

Не всі за святих у Бога уходят, 
хоч которіє и до церкви ходят. 

Шевцу убогому стихи 

Єдному шевцу, же ся не згодило 
шило, для того сам звівся на шило. 
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О сивизні 

Зима, наставши, прейдет у дом своим бігом, 
нам же, єгда влас главньїй покрьіется снігом, 

Уже и весна прейдет, уже и зной літньїй, 
а тот з главьі нашея мраз не згинет цвітний. 

О распятіи Христовом 
и о распятіи Пстровом 

Чем Христос вниз, Петр вгору дал ноги распяти? 
Тот во ад, а сей в небо иміл шествовати. 

Солнце, время 

Прудко єст солнце, але прудшій час немало, 
час ніколи, а солнце колись юж стояло. 

Трохи, нічого, иазбит, досить 

Убогій трохи маєт, а жебрак нічого, 
богатий назбить, досит не маш ні у кого. 

* * * 

Прошу, край хліб мой, з ласки моея, 
але не чини Варволомея. 

* * * 

По-словенску 
Земля, аки темница человіку, се бо 

аки каменни стіні [ьі] окрест землі небо, 
Гріси — стражіє кріпцн, узьі же суть .тіло. 

в тем же місто узника душа страждет зіло. 

По-латині 
Carceris est instar tellus, quasi moenia coelum, 

custos peccatum, vincula corpus erit l. 
* * * 

Кгдн пльївуть, неровни суть в смаку рікам ріки — 
за живота так люде, пани и каліки; 

Єднаний зась смак стаєт рікам, впадшим в море — 
так всіх нас смерть ровняєт, всім от неи горе. 

ЕПІГРАМИ АНГЛІЙСЬКОГО ЛАТИНОМОВНОГО 
ПОЕТА ДЖОНА ОВЕНА, 

ПЕРЕКЛАДЕНІ ІВАНОМ ВЕЛИЧКОВСЬКИМ 

На книжку, віршами писанную, 
до чителника 

Книжка сия єст то світ, вірши зась в ней — люде, 
мало тут, чаю, добрих, як на світі, буде. 

1 В’язниця — образ землі, її мури —небеса, сторожа — гріхи, кайдани —тіло 
(лат.).— Ред. 
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* * * 

Смерть, яко тать, ба, еще и горшая татя; 
в том, яко тать, же нагла, человіче, на тя, 

Горшая зась, бо злодій крадіж часом вернет, 
а смерть не ворочает, що к себі завернет. 

* * * 

Ошукати, плакати, лгати, носить вісти, 
нічого не мовчати способни невісти. 

На скупого 

Хвалцу тя, а не давцу хвалю: похваляти 
не вмієт болш над тебе ніхто, а мній дати. 

На слугу, двом услугуючого 

Нещаслив єстесь, слуго двох панов: тот, много 
мівши, не дает, а ов не маєт нічого. 

* * * 

Поп за люди молит, Люд за попа мелет. 

До друга 

Содержат дружбу число найбарзій двойственно, 
ледво ся ділит любов в число множественно. 

Стан царский 

Иншій не хочет, иншій боится сказати 
правди царем. О нендзньїй стан царский! — зтонд 

знати. 

Смерть 

Що ест смерть, питаєш мя. Єсли бнм знал, уже 
бнл бьі мертвим. Гди умру, прийди в тот час, друже. 

На лисого 

Я моих власов нігде не зличу до кола, 
и ти, лисаку, также, бо их не маш згола. 

Уж, Євва 

Прелщаючи уж Євву, шептал ей до уха — 
аби люб тот бьіл німим, люб та била глуха! 

О Богу и світі 

Не Бог ест на сем світі світ сей в нем во мнозі; 
в світі сем ми єстесми, Обьісми и в бозі 
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Албо так лучше: 

Не Бог єст в світі, але світ в нем, як сноп в стозі. 
мн> як класи, в сем світі, обьісми и в бозі. 

* * * 

«Магнас» — великий пан», по лацин'Ь. 
«Магнес» — жел’Ьзо тягнучий камень. 

Магнас, як магнес. Довод такий на то, 
же тот желізо, а ов тягнет злато. 

До чителника 

Мних ли єси? Чти сія. Мирскій ли? Чти ова: 
суть ЗДІ и духовньтє, и мирскіє слова. 

На скупого отца 

Им єси, скупшим, тьім, скупче, ЩОДрІЙШИМ ся ставиш 
синові, бо по смертн все ему оставиш. 

До жонатих 

Часто прожнюєт нива, а невіст названо 
нивами, леч требуют, би завше орано. 

До добродія 

Би книги мои міли патрона, вручаю 
книги четцом, а себе тебі полецаю. 

До чителника 

Чтивьій сія, єсли хвалить все, то-сь глупий; але 
єсли нічого згола, то-сь зазрослив цале. 

* * * 

Отколь жена именем тим ся називаєт? 
Оттоль, же «на» мужеві завше повідаєт. 

Нев'Ьста 

Чему ся невВстою жена именуєт? 
Бо не вЬсть та, яко ся о всем муж фрасуєт. 

Сердце 

Чем сердце в лВвом боку, не рачей на правом? 
Бо до лівих єсть склонно прирожоним правом. 

Тіло, душа 

Впред Бог тіло сотворил, по тим водхнул душу, 
гди юж цале зформовал телесную тушу. 

Чи не оттол ся теди не хочет корити 
плоть духові, же здаєт старшою ся бити? 
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О жоноцком розумі 

Чему суть мудр'Ьйшіе мужеве, нВж ЖОНЬІ? 

Бо з ребра (безмозкого) *, не з голови оньї. 

До Кондрата 

Дивуюся, же-сь з двома очима, Кондрате, 
гдьі ж отец твой и мати однооки, брате. 

Слова старого до молодого 

Живот мой єст короткий, анЬ ся за часу 
продолжити возможет, мн"Ьйша єст от часу, 

Живот твой 1 2, молодику, вправд"Ь должший, вшак же 
вВдай, же и тот впрудце скоротится также. 

Адамова вимовка 

Чему мя грВха первмм мнят бьіти авторем? 
Не я-м впрод згрЬшил, Єва; я-м шедл єи торем. 

Смерть. Натура 

Не впрод би, смерте, сьіна, нежли отца, брала, 
гдн-бьісь вожа натури в том насл'Ьдовала. 

За натурою идЬм в животЬ и в смерти, 
хочет она нас жити, хочет и умерти. 

До человіка, 
не хотячого умирати 

Плакал-єсь, гди-сь ся родил. Знат, же ся родити 
не в смак ти било. Чему ж не хочеш умрЬти? 

До когось 

З чрева матки пришедл-єсь наг на св^т, небоже; 
з св^та в землю отходиш юж не наг, в рогоже. 

Болш, н'Ьжели-сь з собою принесл, см-ьєш брати, 
болш отдаєш матери, нВж она дала ти. 

Мудрий, добрий 

Муж мудрьій над доброго нехай єст мудрВйшим, 
бнле би над мудраго бил добрий добр^йшим. 

День страшнаго суда 

На суд оний, на котром на все и всЬ люде 
отв^т дадут, чи досит єдного дня буде? 

1 Дужки в рукописі. 
2 У рукописі — «мой». 
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Вірш власнои праци мови, 
не з Овенуса. 

Ліствьіца Іаковля 

Світ сей сну єст подобен, а щастє драбині: 
ВОСХОДЯТ И НИЗХОДЯТ ПО ней МНОЗИ НННІ. 

Пиворізови 

Им кто барзій з куфля тягнет, 
тим тот барзій по тим прягнет. 

Офірованим) книжечки 

книжицу дарую, 
Извол непрестанно 
приносити Богу, 
помолися сице: 

Иоанна, от него же ми ся книжечка данна» 
и аз не забуду 
всегдашнєго часу 
милости просити, 
и спасет от злаго, 
и жизни податель, 
буди и держава. 

О согрішающих 

Аще вовіки кто хощет не согрішати, 
должен єст смерть, суд, ад и небо поминати. 

Потрудимся первих сих трєх обіжати 
и возможем в четвертом всегда пребивати. 

* * * 

Буй и немудрий к небесному текуть, 
отечеству, нас же, мудрьіх, часто во аж влекуть. 

* * * 

Змишляют поетове, иж Дедал, отданій 
бивши в заточеній, за море засланій 

В лябаринт, з которого вийти бьіло трудно 
для помотаних дорог, а сидіти нудно, 

Учинил себі крила з различних матерій, 
и так, не шукаючи в лябаринті дверій, 

Вилетіл з лябаринту, и през море снадне 
прелітів, приправивши крила себі складне. 

Світ сей — то широким морем и пространим, 
земля — заточенієм всім з рая вигнаним, 

А небо єсть отчизна, але ко небесним 
двором трудно летіти з тяжарем тілесним. 

От земного вигнаня хто хочет до неба 
залетіти, первей крил добрих діл ему потреба. 

Рекл би ктось: «Сама віра до неба досягнет», 
отвіщаю: «И кождій того з віри прягнет», 

Леч питаю: «Мертвій труп літати чи может? 

Сию ти малую 
Февроніє-панно. 
за всіх молбу многу 
И о мні, сестрице, 
«Господи, спаси раба 
Аще же жив буду, 
за тебе ко Спасу 
молби приносити, 
да даст ти все благо 
яко благодатель 
ему же честь, слава 
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А в-Ьра без дЬл мертва, як же то возможет?» 
В-Ьра єдно ест крило, о едином несміло 

кршгЬ лет-Ьти, звлаща морем — страшно дЬло. 
Прето добродЬтели не єдной потреба, 

аби-смо залегЬли безпечно до неба. 
З тих м-Ьр и преподобній тут на земля суши, 

як в вигнанню Іоан, названій от Кущи, 
Аби могл велнкоє свЬта сего море 

пребити и попрати свЬтовоє горе, 
Для безпечности шесть крил приправил превзятих, 

би достнгл серафимов так шестокрилатих. 
В-Ьру, над-Ью, любов взял на бок єдиній, 

чистость, послушаніє, убозство — на иній; 
А так окрилагЬвши, сам — и юж безпечне — 

дотел-Ьв неба, живши до конца статечне. 
А от небес своєго тезоименита, 

нашего російского вожда знаменита, 
Десницею своєю, яко патрон власній, 

благославляєт, таков глагол доброгласній 
Дая: «Іоане, мн-Ь тезоименитий, 

малоросійских воинств вож[д]у знаменитій. 
Буди благословеній на л-Ьта премнога, 

вшелякую щасливость отб^рай от Бога! 
Трема сими крилами, данними ти свишше, 

буди благословеній трикратне и лишше! 
Єдним албов-Ьм крестом значне розширяєш 

честь божескую, а другим — врагов устрашаєш, 
Третим зась з Бозской теб-Ь даной благодати 

покой в малой отчизнЬ знаєш устрояти. 
З христіянского нраву апостолским словом 

над все хвалился єси о кресгЬ Христовом. 
А жеби совершена била память крестна, 

даровал Бог три знаки тебь креста честна; 
Три тіє крести знаки тоє призначали, 

иж ся троє началства во єдино злучали. 
Бог во троици єдиній дал теб-Ь єдину 

булаву, которая аби трвала вину. 
Покорил єй єще двЬ на болшой подпор-Ь 

тебе найбарзЬй в своєм м-Ьютши дозорЬ, 
Которому одесную побожность предстоит, 

а звиклости своєи все доброє строит, 
Бо гди разженое сердце носит, 

чого оним у Бога теб-Ь не упросит. 
Тая сердцем керуєт твоим во все благо, 

тая тя сохраняєт от всякого злаго, 
Тая тя побудила церкви муровати 

И честними ікони благоукрашати. 
Тая тя устрояєт учених любити, 

а наукам патроном особливим бьіти, 
З которих ростет слава, оздоба, подпора 

милой 1 отчизнь нашой и утЬха скора. 
Тая доведет тебе и самого неба, 

кгди ж з тих всЬх учинков неба тебь треба. 
Иоан 2 Кущник неба тебЬ, Іоану, 

спріяю и до неба и до Бога о сем непрестанну 
1 У рукописі первісне «малой» виправлено на «милой». 
2 У рукописі «Ион». 
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Молитву возсилаю, аби-сь бил зо мною, 
которій трема крести хвалишся и мною. 

Пребьівал на земли барзо в тісном кущи, 
не требовалем другов, але нині, сущи 

На пространю в небі, всіх тут хощу зріти, 
всіх, сопрославляющих Бога, прагну міти, 

А особливо тебе, тезоименита, 
пред Богом и людми в ділех знаменита. 

Тилко впред на земли пожий літа многа, 
а я тобі ладно зєднаю у Бога». 

То и тим подобная со небес віщаєт 
преподобній Іоан, кгди благословляет 

Тебе, яко патрон твой, вожд, ясневелможній 
малоросійскій гетмане, чулій, осторожній. 

ЗЕГАР ЦІЛИЙ И ПОЛУЗЕГАРИК, 
НІБЬІ ДВА ЛЕКТОРАЛИКИ, СОСТАВЛЕННЬІб 
ВО ЧЕСТЬ И СЛАВУ ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОІ 
ДІВЬІ МАРІЙ, МАТЕРЄ БЕЗЛІТНАГО ПОД ЛІТЬІ, 
ИЗ НЕЯ РОЖДШАГОСЯ ВСЬХ БРЕМЕН ТВОРЦА, 

А ОФІРОВАННЬІЄ ЯСНЕ В БОГУ 
ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ЄГО МИЛОСТИ 

ГОСПОДИНУ ОТЦУ В [А] РЛААМУ ЯСИНСКОМУ, 
ПРАВОСЛ [АВНО] МУ АРХІЄПИСКОПУ, 

МИТРОПОЛИТІ КІЄВСКОМУ, ГАЛИЦКОМУ 
И ВСЕЯ РОССІИ, РОКУ 1690 
АВТОР КО ЧИТАТЕЛЮ 

І О смерти пАмятай, и На суд будь чуткій, 
ВЕЛмИ Час біжит сКСро, В бігу Своем прудКІИ. 

* * * 

Луна, гди нам ущербна зрися, в той час свншше 
Єст світлійша, ест кругла, ест вполні и лишшє. 

Прето луна єст колом болілим, а звізд парка, 
Певне, сут то меншнє колка до зегарка. 

Стріла зась єст то индекс години являти — 
І так можем Ясинских герб зегаром звати. 

Ущербна луна дві нозі лобизаєт. 
Что єст се? Бити полна от Діви желаєт. 

Луна во область нощн. 
Псалтир, [CXXXV, 9]. 

Аз, яко нощ несвітла, потемнен злобою. 
Ти добра, яко луна. Обладай же мною. 

* * * 

Ясне в Богу преосвященному єго милости господину отцу Вар- 
лааму Ясинскому, православному архієпископу, митрополить кієв- 
скому, галицкому и всея Россіи, мнЬ велице милостивому пану, па- 
стиревЬ и великому добродієві, здравія, долгоденствія, щасливих 
годин н душі пожитечного спасенія от господа все усердно зичу. 
Да не явлюся пред преосвященством вашим, паном и пастирем 

монм, тощ, два пектораликн — єден цілий, а другій полузегаро- 
внй — приношу прео [священс] тву вашему, ясне в Богу п [реосвя] - 
щенний архієрею, вправді не зе злота ані з сребра, але з подлого 
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ума моєго, нВби з твердого желОза, составлениьіе, яко собьітися 
здь словесєм апостолским: «Сребра и злата ігЬсть у мене». А то ли 
тим самим над злато н сребро дражайшиє, нж зм'Ьряют во честь 
и славу преблагословеннои дЬви Марій, самого Бога матки. Кото- 
риє по Богороднцн и преосвященству вашему, яко новоконсекро- 
ванному пастиреві нашему, всеусердно консекруючн, щирослужеб- 
ничо желаю, аби преосвященство ваше на том високом преслав- 
нон и православнои митрополій Києвскои престолі, яко на Божієй 
стражи богоглаголивий Аввакум, о спасеній врученних себ-ь от 
Бога о [ве] ц, чуйне бодрствуючи, личил щасли [віє] години во мно- 
гіє л'Ьта, а, дай, Боже, [як] в найдлужшиє. 

Пріймн теди, преосвященний пастьіру, з врожонои своєи ласка- 
вости тиє два пекторалнкн a sincero pectore 1 2 слуги и подножка 
твоєго составленниє. Которий з тим подльїм свонм трудолюбієм 
не где инде почити желает, тилко in pectore ? премнлостивон прео- 
свещенства вашого ласки, яко тезоименитьій возлегшему негдьіс 
на перси превисочайшаго архієрея, єго же преосвященство ваше 
образ на себЬ носиш. Пріймн, преосвященне, теб^Ь дар оІфЬро- 
ва]нньій, прийми два пекторалики, [нВ]би дв'Ь лепгЬ, а мн'В ми¬ 
лостивую свою простри десницу вО подаяніє архієрейского своєго 
благословенія, которого всЬм сердцем мои[м] всежелателн'Ь 
прагну. 

Преосвященства вашего, моєго милостивого пана, 
пастьіра и добродЬя великого, унЬжоньїй слуга и подножок 

Іоанн Величковскій, недостойньїй презвитер 
святоуспенскій полтавскій. 

Зегар ц'Ьльїй, 
содержащ в себі часов 24 

Часі 
Час первьій возглашаєт: «Радуйся, єдина, 

ПервВйшаго от времен родившая сьіна». 

Ч а с 2 

Час вторьій возглашаєт: «Радуйся, о д^Ьво, 
Єя же сьін єст сугуб єстеством, о диво». 

Ч а с З 
Час третій возглашаєт: «Радуйся, нев^сто, 

От тройца єдинаго родившая чисто». 

Ч а с 4 

Час ч[етвер]тьій возглашаєт: «Радуйся, четнри 
Ю [же] о твоєм сьін-Ь гласят столпьі в^ри». 

Час 5 

Час пятьій возглашаєт: «Радуйся всед'Ьло, 
Яко сьіна твоєго пят ран им-fe гЬло». 

Ча с 6 

Час шестьш возглашаєт: «Радуйся, на древ-6 
Распятися изволшу в той час господевО». 

1 Від щирого серця (лат.).— Ред. 
2 In pectore (лат.) — на персах. 
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Час 7 

Час седмьій возглашаєт: «Радуйся, о мати, 
Исполненна седм даров духа благодати». 

Час 8 

Час осмьій возглашаєт: «Радуйся до з-Ьла, 
Сьін-бо твой осмодневен терп'Ьл бол'Ьзн тЬла». 

Час 9 

Час девятьій глашаєт: «Радуйся, бо часа 
Девятого со креста снято Христа Спаса». 

Ч а с 10 

Час девятнй глашаєт: «Радуйся, дівице 
Небес десяти, дЬвам подо [би] ьіх, царице». 

Час 11 

Час єдина десятий: «Радуйся во [ви] шньїх, 
Бо и в той час пришедшьіх син приємлет грішних». 

Час 12 

Час єст дванадесятий: «Радуйся, єго же 
Дванадесят апостол ти мати, госпоже». 

Час 13 

Числ., XXIX, Час єст тринадесятьій: «Радуйся, бо жертва 
стих 13 Тринадесяти телцов твоим агнцем мертва». 

Ч а с 14 

Час чтиринадесятьій: «Радуйся, млоденец 
Чтиринадесят тисящ твой избра первенец». 

Час 15 

Час єст пятнадесятьій: «Радуйся в честь многа 
В пятнадесяти л'Ьтех родившая Бога». 

Час 16 

Час єст шестиадесятий: «Радуйся, превзятих 
Десять небес вишшая и шестокрилатих». 

Час 17 

Час єст седмнадесятий: «Радуйся, вся слава, 
Семнадесят л’Ьт, сляка сином, ти бисть здрава». 

Час 18 

4 Цар-^XXV, Час єст [осмн] адесятий: «Радуйся, корона2 
стих 17 цад схолпом, осмнадесят лактій, Соломона». 

Час 19 

Час девятнадесятий: «Радуйся, єдина, 
Над десять мнас вземшая девять блаженств сина». 

1 У рукописі — із. 
3 На березі проти цього рядка написано слово capitelus (лат.) — колона. 
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Час 20 
Бьіт., XVIII, Час двадесятий гласит: «Радуйся, тя любит, 
стих 31 А для двадесят добрих Бог и злих не губит». 

Час 21 

Числа, Час ест двадесят первий: «Радуй и лишше 
XIV, стих 29 Дажд зр'Вти нам рай от Л'Ьт двадесят и вишше». 

Час 22 

Map., XII, Час ест двадесят вторий: «Радуйся, о мати, 
стих 42і 

І Кор., 
X, стих 8 

[Н] ад двадесят и вящше син блажит дв-Ь цяти». 

Час 23 

Час ест двадесят третий: «Радуйся, да, яко 
Двадесят и три тисящ, не погнбнем тако». 

Ч а с 24 

[IV, 101 
Апок., Час двадесят четвертий: [«Радуй] ся, бо сину 

Двадесят чтирн старц[и честь воз]дают вину». 

Полузегарик, 
содержащ в себ^ 

особ часи дневнмя, 
а особно часи нощньїя 

Часі 
Д н е в н и й 

Час гласит первий: «Радуйся, начало 
Чудес Христових всЬх, жизньі зачало». 

Ч а с 2 

Час гласит вторий: «Радуйся, благ море, 
Рожденна отцем. Рождшая повторе». 

Час З 
Час гласит третий: «Радуйся, о мати, 

В час третій вземшая дух благодати». 

Ч а с 4 

Час ест четвертий: «Радуйся, четьіри 
З [емни] я конца исполншая вЬрьі». 

Час 5 

Час гласит пятьій: «Радуйся отсюду: 
Сьін пятма хл'Ьбьі кормил много люду». 

Час 6 

Час гласит шестьій: «Радуйся без лестій, 
К теб-Ь архаггел послан в мЬсяц шестий». 

Час 7 

Час гласит седмьій: «Радуйся, главизно 
Седми соборов, еретиков близно». 

і у рукописі — 24. 
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Час 8 

Час гласит осмьій: «Радуйся в честь горну, 
Сьін по днєх ocmwx пройде двер затворну». 

Ч а с 9 

Час єст девятнй: «Радуйся, дом в npeet 
Девят мВсяцей давша господевВ». 

Ч а с 10 

Час єст десятий: «Радуйся, врежденннх 
Син твой очистил десять прокаженннх». 

Час 11 

Над десять єден час: «Ра [дуйся, о] д^во, 
Єдна над десять дЬв чистша [я, о д] иво». 

Час 12 

Дванадесятьій час: «Радуйся, суща, 
З дванадесяти зв^зд вВнец имуща». 

Часі 
Н о щ н ьі й 

Час гласит первьій: «Радуйся, єдина 
В тм"Ь міра cero cBfcT рождшая сьіна». 

Ч а с 2 

Час гласит вторнй: «Радуйся повторе 
ДЬвства з рождеством тих двох перел море». 

Ч а с З 
Час гласит третьій: «Радуйся през-Ьло, 

Трех богословских дЬл изрядно дЬло». 

Ч а с 4 

Час єст четвертий: «Радуйся, четнрн 
Освятившая стихія без м^рн». 

Час 5 

Час [гласит] пятнй: «Радуйся в честь многу, 
Пят чувствій своих соблюдшая Богу». 

Ч а с 6 

Час гласит шестий: «Радуйся, от лестій 
Спасшая Євву, прелщенну в час шестий». 

Час 7 

Час гласит седмнй: «Радуйся, священних 
Син твой седм тайн даде нам спасенних». 

Час 8 

Бат., гл. VII Час гласит осмий: «Радуйся, прев£чна, 
В день осмий потоп, храни нас отв-Ьчна». 

Час 9 

Числа, XXIX, Час єст девятий: «Радуйся, бо жертва 
стих 261 Девяти телцов твоим агнцем мертва». 

* У рукопнсі — XIX, стих 27. 
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Час 10 

Час ест десятий: «Радуйся, Псалтнри 
Десятострунна, в согласіи Bfcpu». 

Час 11 

Над десять един час: «Радуйся, мати, 
Син твой явися еди [н над дес] яти». 

Час 12 

Час дваждьі шестьій: «Радуйся, спаситель 
В дванадесяти лЬтех бьість учитель». 

МИНУТЬІ 

До Зегарка належат еще и минути. 
Прето подобно и тих не треба минути. 

Минути всЬх общьіе 

Минет младенчество. 
Минет отрочество. 
Минет юношество. 
Минет мужество. 
Минет старчество. 
Минет престар'Ьлость. 
Минет в [есна]. 
Минет [л'Ьто]. 
Минет [осЬ]нь. 
Минет зима. 
Минут всЬ л'Ьта. 
Минут всЬ Бремена. 
А над все минет час покаянія. 

Минути ЗЛЬІХ 

Минет слава. 
Минет бога [т] ство. 
Минет честь. 
Минет пянство. 
Минет помпа. 
Минет гордость. 
Минет пиха. 
Минет тщеславіє. 
Минут високіє думи. 
Минут похлЬбства. 
Минут пещотьі. 
Минут банкети, піятики. 
Минут служби. 
Минут дружби. 
Минут жарти. 
Минут см-Ьхи. 
Минут угЬхи. 
Минут роскоши. 
Минут скарби. 
Минут ради. 
Минут здради. 
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Минет хитрость. 
Минет ошуканство. 
Минет кламство. 
Минет зайзрость. 
Минет ненависть. 
Минет урода. 
Минет телесная красота. 
Минет мужность. 
Минет сила. 
Минет красномовство. 
Минет удатность. 
Минет справность. 
Минут драп'Ьжства. 
Минут кривоприсяжства. 
Минут и прочая безчисленная суєтьная, 
Албо в"Ьм в [се] суєтіє человВческоє, 
Єлико [не б]удет по смерти, 
Не пре [б] удет богатство, ни сніидет слава, 
Нашедши бо смерть, вся сія погубит. 

Минути добрих 

Минут хоробьі. 
Минут пресл'Ьдованя. 
Минут мученія. 
Минут б-Ьдьі. 
Минут скорби. 
Минут слезьі. 
Минут обидьі. 
Минут рани. 
Минут наруганія. 
Минет голод. 
Минет прагнене. 
Минет нагота. 
Минет убозство. 
Минет кал'Ьцство. 
Минет сліпота. 
Минет німота. 
Минет хромота. 
Минут труди, невчаси, невпокои. 
Минет всякоє злое *. 

Дв% страшниє минути 

Мовит-бо ві>м Господь: «Небо и земля 
Мимо идут». 

1 Літеру «е» дописано блідішим чорнилом. 
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Квадрантес, 
то ест Роздініеньв годин 

на чотири части, которие могли би ся 
до сих Зегарков придати, 
але мн4 час не позволил 

Зачьш во кратцЬ тут их з килка прекладаю. 
А кто схочет, может их много назбирати и розширити. 

Смерть, [страшний] суд, ад, небо, Ht6u чтнрьі квадри, 
Завше нх м'Вй при серцу, як компас в занадри. 

Восток, запад, юг, еЬвер сут части четири 
Міра, а вси Божію матер чтут без Mfcpu. 

Іоанн, Лука, Марко и Матвей в початку 
Чтут Бога воплощенна, то и его матку. 

В вечер, рано, в полуден и в полунощ чгЬте 
Бога воплощеннаго и Матер хвалите. 

Весна, л'Ьто, и осень, и зима преходят, 
А так млоденцов, юнот, мужей в старость вводят. 

Час, младость, дЬвства страта и слово — як скоро 
З уст вийдет, не вернется назад тоє чворо. 

Заступи, 
спаси, 
помилуй и 
сохрани нас, Боже, [своєю] благодатію. 

Тии чтири квадранси личити потреба 
ЯкнайчасгЬй, абмсмо доступили неба. 

Конец Зегаркам. 
МЛЕК[0] ОТ ОВЦЬІ ПАСТЬІР [У] НАЛЕЖНОЄ, 

АБО ТРУДЬІ ПОЕТИЦКІЄ ВО ЧЕСТЬ 
ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОИ ДЬВЬІ МАРІЙ СОСТАВЛЕННЬІЄ, 

АБО ЗНАМЕНІ6 СЛУЖЕБНИЧОЙ ПОВОЛНОСТИ 
ЯСНЕ В БОГУ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ЄГО МИЛОСТИ 
ГОСПОДИНУ ОТЦУ ВАРЛААМУ ЯСИНСКОМУ, 

ПРАВОСЛАВНОМУ АРХІЄПИСКОПУ, 
МИТРОПОЛИТЬ КІЄВСКОМУ, ГАЛИЦКОМУ 

И ВСЕЯ РОССІИ, ОФЬРОВАННЬІЕ 

Аз млеком питала 
Христа в літех мала, 

Чистаго младенца 
А тварєм первенца. 

Млечная на небесєх от зв^зд єст дорога, 
[Ч] аю, и сія звВзди от того ж зв-Ьзд слога. 

Бо просто, як и стріла, до [неба ся] мают 
И лунними рогами там [ся возвьі] шают. 

А прето млечньїм звВздам Мл [еко ся п] риносит, 
З млечннми, чаю, Млеко належне ся зносит. 

Бо млеко — Primitiuum *. 
Млечний — Deriuatiuum 2. 

1 Перше, первісне, початкове, первинне (лат.). — Ред. 
2 Похідне; те, що випливає з чогось; вторинне (лат.).— Ред. 
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* * * 

...яковьіє поважн'Ьйишє, звлаща от проповіьдій слова Божого, пре- 
кладати трудьі, в которих господу посп'Ьшествующу, иле змож- 
ность подлого ума моєго позволяєт, сими часи не мніій труждаюся. 
А то ли абьі и тая прошльїх л"Ьт моих праца в гЬни забвенія не 
зоставала, умьіслилем оную до превисокого святини вашея подати 
разсудку, тоєи будучи над£и, иж от ласки преосвященства вашего 
не будет отрьіновенна, принамньй з тих мйр, же во честь и славу 
славнои владичиця нашеи Богородиця и присно Д”Ьви Марій со- 
ставленная, которои слава єст и самаго Царя Славьі слава. Сла¬ 
виться бо віш син в [матері] и мати в cuHfc. 

Якнайнижей тедьі недостойную главу мою под стопьі ног пре¬ 
освященства вашего святителских схиливши, покорне прошу, 
изволь, милостивий добродію, тую млечную млоденческую працу 
мою ласкаве приняти, не ради подлости моєи, але ради превьісо- 
кои годности матерє ветхаго деньми, нас дЬля младенчествовати 
язволившаго и от сосец девических ссати МЛЕКО не возгнушав- 
шагося. 

Прийми, добрий пастьіру, от овци теб-Ь належноє МЛЕКО, 
належноє мовлю, кто бов^м пасет стадо и от млека стада не яст? 
Прийми знаменіє, слу [жебни] чеи поволности моєи. А мцЬ бл [аго- 
словл] яющую свою во составленіє и поважн-ьйших священнических 
трудов архієрейскую простри десницу, которую сердцем и усти 
якнайчасгЬй лобизати прагну. . 

Преосвященства вашего, моєго милостивого пана, 
пастьіра и добродЬя, всегдашньїй всЬх благ зичливий богомолец 

и низкій слуга Іоанн Величковскій в грЬхи. 

* * * 

[Усири]ся, яко млеко 
сердце их. 

Псалом CXVIII», (70) 

Которих усирися сердце, яко млеко. 
Далеко сердце моє от тих єст, далеко. 

Отложше всякую злобу, и всякую лесть, и лицем'Ьріє, и за- 
висть, и вся клевети, аки новорожденніи млоденци, словесноє, не 
лестноє МЛЕКО возлюб'Ьте, да о нем возрастете, во спасеніє. 

/ Петр., II, стих 1 и стих 2 

Радуйся, земле об'Ьтованная, 
Радуйся, из нея же течет мед и МЛЕ [КО]. 

Акафіист], ікос 6 

Предмова до чителника 

Уважаючи я, иж многіи народове, звлаща в науках обфитуючіє, 
много мают не тилко ораторских, але й поетицких, чудне а ми- 
стерне, природним нх язиком, от високих разумов составленних 
трудолюбій, которими и сами ся гЬшат, и потомков своих довцй- 
пи острят, я, яко истнний син Малороссійскон отчизни нашеи, бо¬ 
ліючи на то сердцем, иж в Малой нашой Россіи до сих час тако- 
вих нЬ от кого типом виданих не оглядаю трудов, з горливости 

1 У рукопвсі—117, 
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моеи ку милой откизні, признавши Бога, и Божію Матку, и [свя¬ 
тих], умьіслилем, иле зможность подлого [довці] пу моєго позво¬ 
лила, нікоторие значнійшиє штуки поетицкіє руским язиком ви¬ 
разити, не з якого язика на рускій онне переводячи, але власною 
працею моєю ново на подобенство інородннх составляючи, а ні- 
коториє и ціле русскіє способи вннайдуючи, коториє и иншнм 
язиком ані ся могут виразити. 
Найдовалем теж в штучках іноземних многіе оздобнне и ми- 

стерніє штучки, але не на славу Божію, тилко на марннє сего- 
світниє жарти виданнє, з которих я, тилко способ взявши, ло- 
жилем труд не ку якому, не дай, Боже, тщеславію, але щегулне 
ку славсь Бога слави и славнои владичиця нашеи Богородиця и 
присно діви Марій а на оздобу отчизни нашеи и утіху малорос- 
сійским сином єн, звлаща до читаня охочим н любомудрнм. 

Упевняю теж ласкавого [читателя, иж єсли сій вірши моі 
скоро [про]йдет, не уважаючи, що ся в кождом за штучка замьі- 
каєт, мало, або жадного не отнесет пожитку. Леч єсли над кож- 
днм віршиком так ся много забавит, аж поки зрозумієт, що ся в 
нем за штучка замнкаєт, велце ся в них закохаєт. Гдн ж тут жад¬ 
них простих (которих н простаки складати могут) не маш вір- 
шов, тилко штучки поетицкіє, коториє любо суть короткіє, мален- 
кіє, але великую компонуючим нх задают трудность и долгого, 
поки ся зложат, потребуют часу. Суть з них нікоторие, яко то рак 
літеральний и вірш чворогранистий, коториє и за місяць ледво 
ся зложат. Хто [спробу] єт, певне, ми то признает. А прето, лас¬ 
ка [вий ч] ителнику, єсли з них хочеш отнести утіху, долго поймуй 
их, и єсли би ся которая штучка здала бити до поймованя при- 
трудною, слушная річ, єдного и другого призвавши, сполне ся до- 
мишляти. Гдьі ж всі все можем, а єдин всего знати не может, 
кромі всемогущаго Бога, которий як дал мні охочо в том попра- 
цовати, так и любві твоєй да подаст охочо читати и поймовати. 
В недостойних молитвах моих горячо о тоє всемогущую єго помощ 
благаю. 

Любові твоєй всіх благ желатель и бого[молец] 
Іоанн В[еличков]скій, недостойньїй з презвитеров. 

Ехо 

бет вірш, в котором якобьі нікоє ехо, 
то ест одзов, 

до кождого стихов конца дві силлябьі, 
з конечних же літер уформование, 

отзьіваються. 

— Что плачеши, Адаме: земного ли края? 
— Рая. 

— Чему в онь не внійдеши, боиш ли ся браньї? 
— Раньї. 

— Не м [ожешн] ли внійти внутр єго побідно? 
— Бідно. 

— Или возбранен тебі вход єст херувими? 
— Ими. 

— Откуду дієт ти ся сицевая досада? 
— С сада. 

— Кто ти в саді снідь смертну подаде от древа? 
— Єва. 
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— Кто же Єву в том прелсти, змій ли вертоградскій? 
— Адскій. 

— То сієши слезами не без вини поле? 
— Оле. 

— Отселі вся будеши со трудом стяжати? 
— Жати. 

— Отселі тебе, чаю, смерть возмет ко гробу? 
— Обу. 

— То смерти уже есте во віки предани? 
— Ани. 

— Откуду же жизнь паки начнете взьімати? 
— Мати. 

— Мати, чаю, отродит вас, [як смерть] Христова? 
— [О] ва. 

— Плодом ли пречистая матере ожисте? 
— Исте. 

— О би и нас спасл тот плод дівия утроби! 
— О бьі. 

Рак літералньїй 

Єст вЬрш, которого лЬтерьі, 
u вспак читаючися, той же текст вьіражают. 

Мене ради на радость Богом міру данна 
Анна во дар бо имя ми обрадованна, 
Анна дар и мий сін мира данна, 
Анна ми мати и та ми манна. 
Анна пита мя я мати панна. 

Знай всяк, аз в небі єсм чиста нива, 
А відай, там я мати а діва. 

Знай о [нас в] небі, чистая ниво, 
[О відай] тамо мати а діво. 

Тебі силной все небо отверзеся само, 
О мати великая, аки лев, и тамо. 

Аки лев, и тамо, о мати велика 
Аки Лот, о мати и тамо толика, 
Лот — з святих чина, ти — з святійших лика. 

Марія в небі и по смерти жива, 
А відай, тамо то Мати а Діва. 

Або так: 
А відай, там ест се Мати а Діва. 
Аще би и под морем могл люд пребивати 
И тамо відом Ісус ім, о Діво Мати. 

От гроба Клементіа мощно то познати. 

Відай, читателю, иж гроб святого Климентія, папи римскаго, 
бил на дні моря. А кождого року во память єго море уступовало, 
где правовірній при гробі єго славили Іисуса, дивнаго во святих 
свонх. 

И се назад чита [ти]: 

И ТАМ ІСУС І [МАТ] И. 
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Рак словньїй 

бет «Ьрш, которого не лЬтери, 
але слова вспак читаються. 

Вьісо [ко Д'Ь] ва ест вознесенна, 
[Гл]убоко яко бяше смиренна. 

Рак прекословньїй 

бет etput, которого слова, вспак читаючися, 
противний текст виражают. 

g Со мною жизнь не страх смерти, 
*£§Мною жити не умерти. 

а Богу пожру жертву тучну не худую, 
І Многу не малую, [благую не] злую 
< 

■3 Sacrum pinque dabo nonmacr(um sa) crificabo *. 
.o 
< 

Чворогранистьш 

бет etpui, в котором так вздлуж, 
яко и вшир еден же текст виражається. 

Маріє Ти Єдина Мати Богу Сину 
Ти паче всЬх вишнему возлюбленна вину 
Єдина всЬх надежно творцу ти предстанн 
Мати вьішнему творцу станьї присно за ни 
Богу [возлюбленна] ти присно ДЬво З'ЬЛО 
Сину [в] ьіну предстаниза ньі 3"ЬЛО СМ"ЬЛО 

Згожаючійся 

бет вЬрш, в котором обЬ строки 
ередних слов згодне заживают. 

Марія без та в рай водит 
Єст rpfcxa души 

Арія полн той в ад сводит 

Lupus ' nutritus perdit 
Est in syevis e [t vitam] 

Canis uenatur [an] seruata 

Порядний непорядок 

бет etpm складне помЬшаного порядку, 
которий як ся маєт винайдовати, нижей указано єст. 

Отец, сьін, угЬшител, дщер, матер, нев-Ьсту, 
избра, возлюби, сниска, красну, благу, чисту. 

1 Це латинський текст попереднього двовірша. 
2 Вовк в лісах годується — і життя втрачає. Пес в лісах полює —й життя 

зберігає (лат.) — Ред. 
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Тут такій порядок маєт бьіти: 

От[ец дщ]ер избра красну, 
Син матер возлюби благу, 
УгЬшител нев'Ьсту сниска чисту. 

Єдиногласимй 

бет вЬрш, в котором кождая силляба 
єдиною гласною літерою замикається, 

именно сею: О. 

СлОвО плОтОнОснО 
МнОгО плОдОнОснО. 

Много плода бог слово [в рай пр] иносит, 
Вся гЬм биша, вся даєт, че [сомо] кто просит. 

Єдинопадежньїй 

бет вЬриї, на єдину каденцЬю конча[ю]чійся, 
в котором всЬ стииіки в єдно сеє имя АННА впадают. 

Роди, избранна 
[пречистую, Анна], 
В cno[tach пр]остранна, 
Порока странна, 
Сладкая манна, 
Чистая панна, 
Яко нам данна, 
Богу осанна. 
За корень сей купині предложенню Анну, 

Яко сія израсти пречистую панну. 

Азбучний 

бет вЬрш, которьій кождоє слово 
от азбучних лЬтер порядком азбучним зачинаєт. 

Не положени теж в не[м] г, и, ь, Ь, 
бо то літери конечниє, а не початковиє. 
Над то не положени сут и тиє: |,<р, 0, 
бо то лЬ[те]ри грецкіє, а не рускіє. 

Аз Благ ВсЬх Глубина 
Д'Ьвая Єдина 

Живот Зачах Званним 
Ісуса Избранним, 

Которий Людей Мною 
На Обйд Поко[ю] 

Райска Собираєт, 
Тунє ОУщедряет. Тут мова пресвятои 

Богородиця. 
Умне Фенікс Христе, 

Отче Царю Чисте, 
Шествуй Щедротами, 

Матере Молбами. А тут мова наша ко 
Христу. 
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Акростихис 

Єст еЬрш, которьій краєгранесіем, 
то ест початковими літерами, 
имя сіє МАРІЯ изображает. 

А до того и лЬтери, яко то М, А, Р и прочіи, 
що значат, прозвиском вьіражаєт. 

МислЬте, мисль нм^йте, но не мощно знати. 
Аз, д£ва, како могох господа зачати. 
Рци токмо со Bfepoio, всяк христіянине, 
Іже вся св-Ьдий, Боже, ТЬІ BfcCH єдине, 
Аз, чиста єдина, дВва ношу сина. 

Так[овий] Bfepui не может зложитися римским язиком, бо у 
них літери не виражают слов. 

Акростихис вторьій 

Так же краєгранесіем 
тоє ж пречестноє имя МАРІЯ виражаючий, 

тилько першьіє мови в лЬтерах числом 
замикаючій, яко то: М значит «четиридесят», 

А — «єден», Р — «сто» и проч. 

М. денми землю одождивьій 
А. тойжде, Маріє, Бог сьін твой правдивий. 

Р. имат овец, причти к тЬм и мя, єдину, 

І. дЬв со мудрими предста[в свому] сьіну. 
Я. любо и не в числ'Ь, бо без числа грешний, 

. Обаче числа святих да не буду вн^шний. 

Акростихіс третьій 
В котором не преднЬми лЬтерами виражається 

тоє имя МАРІЯ, як у вишших, але встяж в обох строках. 
РаздЬляєтся те ж имя на силляби, 

а по кождой силлябЬ починаєтся мова подобною силлябою 
прешедшей силлябЬ, 

якоби кождая силляба, що значит, толкуєтся. 

М [а — м] ати блага, РІ — риза драга, Я — яже нас крьієт, 
Ма — малодушних, РІ — ризонужньїх, Я — як руно гр^єт. 

Акростихіс четвертий 
Прежнему подобний, вздлуж пречестноє имя МАРІЯ виражаючій, 

которого лЬтери, в том имени [МАРІЯ] знайдуючіися, 
до обох строк належат. 

аріа 3 одила суса дам* 
М А Р І А 

Hfc 3 ггели адуйся 

Жартовньїй 

[чти] [в]рааме. 

Єст вЬриї, которий, гди читаєтся, 
як вЬрш идет, жарти тилко строит. 

. Леч гди в нем каждоє словко першои строки, з словами другои. 
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противко стоячими, злучати будеш, зараз інший сенс, 
правдивий, укажет. 

Сстав молитву Д^ВСТВО растли. ЗЛЬІХ чти, друже, 
Льность люби, сохраняй злость, лай добрих дуже. 
Возненавижд трезвенннх пяниць люби ЗІУІО всец'Ьло. 
Гордих почитай злослов смиренних 

Сін в^рши не 0 пресвятой Богородици, тшіко для штучки 
поетицкои тут ся положили. 

Программа 
анаграмма 
епиграмма 

Программа ест тоє, з чого может ся зложити анаграмма. 
Анаграмма єст тоє, що ся зложит з программати. 
Епиграмма зас єст в^рш замьїкаючьій в соб^Ь анаграмма, зло- 

женоє з программати. 
Наприклад, тут программа єст 

имя сеє — МАРІЯ 
анаграмма — ЯМ РАІ 
епиграмма — посл’Ь [дуючій] 
в-Ьрш со прочіи[ми]. 

В каждом теж епиграммати вьіражаєтся анаграмма для снад- 
н^йшого познаня червоними літерами. 

1 

МАРІЯ 
ЯМ РАІ 

Которьш з рая вигнанні, не дбайте, 
ЯМ РАЇ Марія, ко мн-Ь утикайте. 

2 
МАРІЯ 
РАЯ МИ 

Марія єст надежда РАЯ, МИ єдина, 
Сія ми рай обрости упросит у сина. 

3 
МАРІЯ 
РАЯМИ 

Р [АЯМИ] Маріино імя насажденно, 
Т[о)є над всЬ роскоши рая возлюбленно. 

А пір бим могл Марію, рай мисленний, зрЬти 
И тмами тем РАЯМІ готов бим горд-Ьти. 

4 
МАРІЯ 
ІМ РАЯ 

Іже мя наслЬдуют в цнотах и в звичаю, 
Аз, Марія', усердно ІМ РАЯ спріяю. 
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5 

МАРІЯ 
Р АІ МЯ 

Райскую Євва мало зрй окрасу. 
РАЇ МЯ держится всегдашнєго часу. 

6 
МАРІЯ 

Я М АІ Р 

Май місяць в квитках звьїкл обфитовати, 

Я МАІ обфитшьш, Р [раз в благодати]. 

7 
МАРІЯ 
А я РІМ 

Христос ест глава церков^, А Я єсм РІМ, знайте, 
В сем РимЬ бити главу церкве дозволяйте. 

8 
МАРІЯ 
А Я МІР 

НЬсть мира в костєх моих, мовит ли которьій, 
Б"Ьжи к нам, снн мой, мир ест, А и Я МІР вторьій. 

9 
МАРІЯ 

Я МІРА, то ест покою 

Бн бші Янус храм мира — ложная б^Ь в^ра, 
Я храм не ложно єстем прев^чнаго МІРА. 

10 
МАРІЯ 

Я МІРА, то ест світа 

Я избранная єсм прежде сложенія МІРА, 
Т [ому в мірВ] моєй хвал-Ь не знайдете [я] міра. 

11 
МАРІЯ 

Я МІРА, то ест олійку 

Гдн я не лишаюся и в имени МІРА, 
Іж єсм мудрая д'Вва, кто єст недов-fepa. 

12 
МАРІ Я 
Я РАМІ 

И образом челов'Ьк Христос обр^теся, 
Зачьім слушне Я РАМІ дЬва наречеся, 

Зане якоже РАМІ образ окружают, 
Сице ложесна єя Христа обьіймают. 
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13 
МАРІЯ 
Я МАРІ 

Снята з креста мертваго аз царя над цари 
Єгда на руках держах, бьіла то Я МАРІ. 

Леч не общьіє марьі, бо моя утроба, 
Люб з моих мар бьіл в гроб-Ь, єднак встал от гроба. 

14 
МАРІЯ 
Я МАРІ 

Яко мати живота Я МАР І не знаю, 
И по смерти єсм жива, сію цЬснь спиваю. 

15 
МАРІЯ 
ІМ ЯРА 

Их же ни мзда вічних благ, ни мук в-Ьчньїх кара 
До цнот не побужают, Марія ІМ ЯРА. 

16 
МАРІЯ 
ЯРА МІ 

Гр-Ьшному то Марія ЯРА МІ єст, чаю, 
Но и грішний 1 в милости не отчаєваю, 

Благаго бо в“Ьм царя благая и мати 
В£сть праведних любити, а грішних спасати. 

17 
МАРІЯ 
А ІМ ЯР 

Благ благим син твой будет, Маріє, на судй, 
А ІМ ЯР, іже злая д“Ьют, пойдут в студ-Ь. 

18 
МАРІЯ 
А ЯР МІ 

Ах, снат, ЯР МІ, грішному, єст син твой, госпоже, 
Леч пгЬв той твоя молба укротити може. 

19 
МАРІЯ 
РАМІЯ 

М[аріи образ видя] вся чиста и свята, 
[Аже РАМ] І Я єя в блещаніи злата. 

1 У рукопис! — «rptptuiHbifi». 
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20 
МАРІЯ 
А ІМЯ Р 

Марія дЬв-Ьй імя, А ІМЯ прекрасно, 

Не Р раз, леч без числа паче солнца ясно. 

21 
МАРІЯ 

1 М Я РА 

Не дармо тут РА силляба зостала, 
ІМЯ РАдости абн презначала. 

22 
МАРІЯ 

І МЯ РА 

Імя радости твоє єст, царице, 
І МЯ РАдости наполни, дівице. 

23 

Марія именем си Я ІМ РА в^щаєт. 
През РА силлябу, чаю, сія презначаєт. 

Іже в радость оскудньї, Я ІМ РАдость многа, 
А іже в разум, Я ІМ [РАзум], мати Бога. 

Радуйся, многих [в] разумь просвіщаю 
[щая]. 

Акаф., Ікос 9 

24 
МАРІЯ 
МАРІ А 

Бм Богородицею не бьіла Марія, 

Не докажет, хоч бьі глав м£л М (сорок) APIA. 

25 
МАРІЯ 
API AM1 

Аріям, Несторіям погибель готова, 
Не HcnoBfcAaKUHbiM магьр бога слова. 

Албов-Ьм гдьі Марія АРІАМ в^щаєт, 
Иж АРІАМ отмститель бог єст, презначаєт. 

26 
МАРІЯ 
І ЯРМА 

[Марія не] лишися І ЯРМА Христова, 
Яко раба господня на службу готова. 

1 У рукописі — «Маріам». 

274 



ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ 

Многопрем-Ьнителньїй 

Єст вірш, которьій килка десят разьій 
перемінятися может, яко нижей обанииі. 
У римлян назьіваєтся тот вірш. ПРОТЕУС. 

Яко ниву рясно плодьі украшают, 
Тако дЬву красно родьі ублажают. 

Ниву рясно плодьі украшают яко, 
ДЬву красно родьі ублажают тако. 

Рясно плодьі украшают яко ниву. 
Красно родьі ублажают тако дЬву. 

Плодьі украшают яко ниву рясно, 
Родьі ублажают тако дЬву красно. 

Украшают яко ниву [рясно пло]дн. 
Ублажают тако д[Ьву красно род]ьі 

Яко плодьі рясно ниву [украшают], 
Тако родьі красно дЬву ублажают. 

Ниву украшают рясно плодьі яко, 
Д-Ьву ублажают красно родьі тако. 

Рясно яко плоди украшают ниву. 
Красно тако роди ублажают дЬву. 

Плоди яко ниву украшают рясно, 
Роди тако дЬву ублажают красно. 

Украшают яко рясно ниву плоди, 
Ублажают тако красно дЬву роди. 

Таковьім способом сей вЬрш и далей может ся перемЬняти до 
килка десят разьій, волно кому досвЬдчити. А з мене тепер досит, 
же сп[ос]об наменилем. 

Лябиринт 1 

я і р а М а р і я 
і р а М с М а р і 
раМсусМар 
аМсусусМа 
МсусІсусМ 
аМсусусМа 
раМсусМар 
і р а М с М а р і 
я і р а М а р і я 

Сей лавиринт починається 
от среднеи лЬтерн, а кончить- 
ся на рогах. 

Лябиринт З 

МсусІ сусМ 
аМсусусМа 
раМсусМар 
і р а М с М а р і 
я і р а М а р і я 
іраМсМар! 
раМсусМар 

Лябиринт 2 

ІсусМсусІ 
сусМаМсус 
усМараМсу 
сМаріраМс 
М а р і я і р а М 
сМаріраМс 
усМараМсу 
сусМаМсус 
ІсусМсусІ 

Сей лявири[н]6 починаєть¬ 
ся от чотирох рогов, а кончит 
ся впосродку. 

Лябиринт 4 

М а р і я і р а М 
сМаріраМс 
усМараМсу 
сусМаМсус 
ІсусМсусІ 
сусМаМсус 
усМараМсу 
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аМсусусМа сМаріраМс 
М с у с І с ус М МаріяіраМ 

Сей лавиринб починається Се[й лави] ринв починаєть- 
зверху и знизу, а кончиться по ся на боках, а кончиться на* 
боках. верху и нанизу. 

[Столп] 

В сем столпЬ виражаються в£ршьі 
от двох снлляб аж до тринадцяти. 

2. ДЬво, 
диво 

3. всей земли! 
Пріємли 

4. сію хвалу, 
любо малу, 

5. працьі моєя 
во честь твоєя 

6. славьі составленну, 
тебь освященну. 

7. Юже раб твой принесе 
не от мудра словесе, 

8. Но от сердца чиста, права, 
зане твоя права слава. 

9. Достойно тя никтоже может 
восхвалити, всяк [не возможет]. 

10. Твоя-бо слава вьішш[е всЬх земньїх] 
И над небесних благопрн [ємних] 

11. Жнтелей умьі, первая бо Боз^Ь 
Присно блажима в родь вірних мнозЬ. 

12. Ти єси столп слави, пречистая дЬво, 
ДивнЬйшеє міру над седм дивов диво. 

13. Седм дивов погибоша, твоєя, о [мати], 
Столп крЬпости вовЬки будет преб [ьівати]. 

ПресЬкаемнй 

бет еЬрш, которьій єдни імена пресЬкши, 
другіє імена посредЬ их вомЬшает. 

МногАя І’з СУщих Созда сен твоРенІА 
ДаД'Вм ХеРувИмСкую ТОму пЬСнь хВАленіа. 
[МАю] Миру дАТИ Радость І соДБлоВАти слАдость. 

Остатняя штучка 

Ісуса Христа ВЕКИЧайО, яКО Ввес ест СлАдКІЙ, 
зНаймо 

Із несОздАННа отца восіявьій чисте 
ВЕЛИЧаю з матКОю тя, ВсеСладКІИ Христе. 

Автор до чителника 

НАстрОЙ навспак цинобру. Єсли угадаєш, 
ГоршИИ Кто з Сих? ВОлК? ЧИ ЛЕВ? 

То мене познаєш. 
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Конец штучкам п[оетицкимІ, 
составленньїм во честь Божія мате р [Я] 

без конца. 

* * * 

В року тисяча шестсот девятдесят пятом, 
по славном КизикермецЬ от христіан взятом, 

За царства росских царей Петра, Іоанна, 
за гетманства Мазепи, Богом дарованна, 

Сооружен єст звон сей ко Божієй слав'Ь 
до храму Успенія во градЬ Полтаві, 

Из штук кизикерменских, армянских, здобичньїх, 
зт> придатком матерій, до звона приличних, 

Коштом єго милости войск полтавских вожа 
Павла Семеновича, Украиньї сторожа. 



Димитрій Туптало 

ш 

Стихи предословньїя 
к господу нашему Ісусу Христу 

Ісусе, мой сладчайшій и преблагій Боже, 
кто благодарити тя достойно возможе, 

Яко изволил єси страсть и смерть подяти 
и кров свою нещадно о нас изліяти? 

Обаче должньї єсмьі воздавати славу 
теб-Ь, давшему за нас душу си избаву. 

Начинаєт же сице: 

Страсть Ісуса моєго з жалем размьішляю 
и из глубиньї сердца сице вознваю... 
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Вінец 
главі церковной Ісусу Христу 

от звізд дванадесят, 
от молитв чрез праздники 

его дванадесят 

1 

Спасенія нашего ради в'ьплощенннй, 
Ісусе, дажд, да буду во плоти спасенний. 

2 

Обрізаніє плоти пріємьій пречистой, 
дажд, да страсть ся обріжет плоти ми нечистой. 

3 

Стрітенннй и пріятньїй старцем, ждущим смерти, 
дажд и мні, непріємшу тебе, не умерти. 

4 

Крестивнйся во Ієрдани, явлей в Бозі тройцу, 
дажд, крещисуся мні, да чист явлю ти ся творцу. 

5 

Преображенія світ явлей на ваворі, 
дажд ми зріти тя в світі на небеси горі. 

6 

В Ієрусалим на царство вшедьій на осляти, 
смири ж плоть мою, внійди в душу царствовати. 

7 

Страдавий за грішних, мертв бив и погребенньїй, 
дажд, да буду ко страстєм гріха умерщвленннй. 

8 

С поб'Ьдою вьскресьій от мертвих тридневно, 
дажд ми побиждати смерть гр^ха повседневно. 

9 

Со славою на небо вознеснйся в гЬл£, 
дажд таможде вознйти мн-Ь о твоєй сил'Ь. 

10 

Низпославнй от отца, духа, в тройчном світи, 
утішеніє дажд ми духовно иміти. 

11 

Образ твой оставлей нам нерукотворенннй, 
дажд, да лицем к лицу зрак узрю божественний. 

12 

Воздвиженіем крестним и днесь и в суд страшний 
воздвигни мя от всіх-бід, да не паду страстннй. 

Сим вінцем вінец всего літа, 
от благости самаго создателя світа. 
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За сей вінец в временной жизни молитвенньїй 
цар Неба вінец в Небі даст вічно царственннй. 

Вінец Богородиця 
от звізд дванадесят, от молитв 
чрез праздники ея дванадесят 

1 
Зачатая без гріха, о Божія мати, 

Молю, дажд ми безгрішно житіє зачати. 

2 
Рожденная от ветхой утроби неплодной, 

дажд души ми неплодной бити доброплодной. 

3 
Воведенная во церков, в трех літєх, в дар тройци, 

дажд ми входом во церков вход в храм вишній творци. 

4 

Заченшая Спаса в день благовіщанія, 
благовісти зачатий мні день спасенія. 

5 

Рождшая Бога-снна при дійстві печати, 
дажд, да буду печатлін в сина благодати. 

6 
Очищенія закон творша в стрітеніи, 

очисти мя, стрітенна в беззаконіи. 

7 

Стоявшая при кресті душею язвленна, 
дажд ми о кресті мисль от сердца сокрушенна. 

8 
В успеніи безсмертном воставшая к сину, 

дажд ми от сна гріховна воставати вину. 

9 

Положеніє ризи чтущу ми твоєя, 
облеци душу нагу в благодать єя. 

10 

Положеніє чтущу пояса твоєго, 
препояши ми немощ силою от него. 

11 

Покривающа вірних честннм омофором, 
прійми мя под твой покров зде и к вишним двором. 

12 

Похвалная с побіди даной над каганом, 
дажд побіду над бісом и над бісурманом. 

Сим вінцем благословен вінец всего літа, 
от благости матерє несозданна світа. 
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За сей вінец в временной жизни молитвенний, 
царици Неба помощ даст вічно царственннй. 

Вішец от дванадесят звізд 
аггелскім силам, от молитв к ним 

о помощ нам к добрьім ділом 

1 

Архистратиже Божій святьій МИХАИЛЕ, 
кто, яко Бог, о сем ми дажд внимати ціле. 

2 

ГАВРІИЛЕ, дажд радость, по бозі кто, яко 
Богородица, кріпко внимати ми тако. 

3 

РАФАИЛЕ, настави на стезю спасенну, 
сліпоті дажд душевной цілбу божественну. 

4 

СЕРАФИМИ, огнем мя любве раждезіте, 
да всім сердцем возлюблю Бога, помозіте. 

5 

ХАРУВИМИ, світом мя разума о Бозі 
просвітите, да узрю світ в горнем чертозі. 

6 
ПРЕСТОЛИ, исправте мя правду исполняти, 

да в суд страшний возмогу одесную стати. 

7 

ГОСПОДСТВІЯ, плоть мою духу покарайте, 
да, раб, волю господню творю, понуждайте. 

8 
СИЛЬІ, Вишняго силу явіте в мні чудну, 

оживіте умершу душу мою блудну. 

9 

ВЛАСТИ, сподобіте ми над бісом побіди, 
да мною не владіють властей темних біди. 

10 

НАЧАЛА, да над страстьмн ум мой началствует, 
наставте тако, да гріх во мні не царствует. 

11 

АРХАНГЕЛЬІ, мні тайни спасений віщайте, 
глас архаггелскій, на суд зовущ, в мисль влагайте. 

12 

АГГЕЛИ, храняще на земля живущих, 
молю, сохраніте мя от всіх бід грядущих. 

Сей вінец кто приносить аггелом ко славі, 
приймет неувядающ вінец своей главі. 
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Будет з аггелами зріти лице Бога вину, 
кто в молитвах не презрит когождо их чину. 

В’Ьнец от дванадесят звізд 
святой Варварі, от молитв к ней 
о крайнем доброи смерти дарі 

1 
Варваром родителем рожденная діво, 

терна злаго цвіт благій, себе явлша живо, 
Варваро, черна в титлі, красна в вірі, в ділі, 

діл злих варвар храни мя на душі и тілі. 

2 

В внсокой вері ради красоти тілесной 
храненная, ближайша красоті небесной, 

Дажд ми горі иміти сердце сохраненно, 
небеси достойними діли украшенно. 

3 
Три окна повелівша в бані сотворити, 

світ троичний вожделівша сердцем чистим зріти, 
Мні память, ум и волю, душевньї три сили 

твори, троици угодньї, мьісльмн, слови, діли. 

4 

О твердійша над камень отца, тя гонивша, 
в отверзшемся камені, діво, себе скривша. 

Мене в твердом покрові твоєя молитви 
сокрий от гонящія вражія ловитви. 

5 

Отец-варвар тя в нечесть влекл за власьі глави, 
а Бог-отец союзом любве — к вінцу слави. 

Подножіє Господнє землю отнраху — 
твоя власи да отруть мя от гріхов праху. 

6 
Яко єлей, носяща кров многих ран в тілі 

и жженіє огненно в нем, яко в світилі, 
Вніиде, мудрая діво, к Господню чертогу, 

виведи тамо и мене мольбами ко Богу. 

7 

В темници світом міра Христом посіщенна, 
врачем души и тіла от ран исціленна, 

Дажд ми в темном сем світі Господа предзріти, 
ран гріховних и смертной тми в души избити. 

8 
За Христа ссавша діви сосца преблаженна, 

дівически ти сосца люті отсіченна, 
Но благодать и славу вишній Сіон мати 

даде ти; дажд ми тіх вкушати. 
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9 

Обнаженна безстудно водима по градЬ, 
покров світлий аггелскій им-Ьвша в отрад-Ь, 

И моєй души нагой, Христова невЬсто, 
одЬяніє брачно дажд имЬти чисто. 

10 

Предасть же отец на смерть чадо: сіє явЬ 
отец-варвар на твоєй мечем списа главЬ; 

Но небесний отец ти дал жизнь безконечну, 
юже и мнь умоли чрез твою смерть мечну. 

11 

Отец плотскій дерзал ти плоть и кров отяти, 
а Христос ти плоть и кров дал свою даяти; 

Да без тЬх невозможет всяк чтий тя умерти, 
молю и аз тя о сей дар при моєй смерти. 

12 

Блажен град Кієв, хранящ святоє ти тЬло, 
єже больни [и] х врачуєт и хранит в нем цЬло. 

Хранима тЬлом в храмь вожда сил небесних, 
с ним мя всЬх бЬд душевних храни и тЬлесньїх. 

Сице кто богомудру Варвару вЬнчаєт, 
поб-Ьди на безбожних варваров да чаєт, 

На болЬзнь — цьлбьі, на смерть — готовости дара 
сподобить в^нчанная сим вінцем ВАРВАРА. 

Вінец от дванадесят зв-Ьзд архісрейскій, 
от дЬл, чрез них же молим 

ест пастир миррейскій 

1 
От рожденія чудний, в купели стоявий, ‘ 

от сосец в среду и в пяток себе воздержавий, 
Николає, подажд ми от гр-Ьхов востати, 

в воздержаніи постном тя насльдовати. 

2 

Трех д"Ьв златом, втай данннм, от скверн сохранивий, 
милостію пред троичним божеством служивий, 

Удиви во мн-Ь милость, скверни очнщая, 
любов ко Богу, и ближнему, и к врагом влагая. 

3 

Путешествіє ко гробу Христову творивий, 
морю кротость, жизнь мертвецу тогда возвративий, 

Скажи ми путь, да с Христом терпя спогребуся, 
укроти страсть, дажд, да жив Богови явлюся. 

4 

До церкви к молбам утрним первий шед, избранний 
на сан пастирский судом вишняго вЬнчанний, 

Помози к молбам гЬм же мн-ь утреневати, 
да ускору в чертозь вишиєм ся в-Ьнчати. 
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5 
За исповВданіе догмат христіянских 

страдавьій во узилищах от царей поганених, 
Дажд, да буду союзом Христовим плВненний, 

а от уз царствующа грВха раздрВшенний. 

6 
Сокрушивший идолов поганених божници, 

при царв КонстантинВ изшеді [и] й с темницн, 
Помози ми крушити гриховньїя нравьі, 

да будет в мив храм токмо Христу, царю слави. 

7 

Арія злочестива єресь побВдивий, 
в Никеи Христа-Бога честь правословивий, 

Помози ми бисовску прелесть побВждати, 
правовВрньїми дВли Бога прославляти. 

8 
Неправедно сказаний [и] х на смерть свободивий, 

цареви Константину во снВ ся явивий, 
Мене, праведним судом достойна умерти, 

явлея сердцу, в злВ спящу, избави от смерти. 

9 

Явлея во снВ купцеви, в залог злато давий, 
призвав з житом здалече, в гладВ град питавий, 

Напитай и мив душу, не Житопродавца, 
но уснувша на крестВ брашном животдавца. 

10 

Во успеніи ти смертном аггелов видВвий, 
с ними же в жизнь безсмертну духом возлетВвий, 

Дажд ми, во грВсех спящу, в чувствВ жизнь кончити, 
радующся и о мнВ зрак аггелекій зрВти. 

11 

По успеніи твоєм миро источаяй, 
от мощей ти и гроба многих исцВляяй, 

Многи рани мнВ, грВшну, исцВли, молюся, 
твоим миром милости исцВлен спасуся. 

12 

От востока на запад чтем тя пренесенна, 
да зрить запад в восточной вВри тя спасенна. 

Моли той святой вВрВ сохраненной бити, 
в ней до запада смертна мнВ спасенно жити. 

Сице кто Мирликійска пастира вВнчает, 
в благословеніи мир ликуя взимаєт, 

ВВнчаніє милости от него испросит, 
в нуждах тВла и души отраду относит. 

В року тисяча шестсот осмдесятом, 
декамврія по дню пятнадесятом, 

Пред четвертком, днем НИКОЛЬІ святаго, 
в нощ знаменія звВзднаго страшнаго 
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В монастирЬ то Николском списася, 
типом й Печерском Кієвском издася. 

ВЬнец звЬзд дванадесят Христовой денницьі, 
Предтечи святому, з молб дванадцяти 

1 

Зачатий от неплодньїх в концу ветхой сЬни, 
в началЬ благодати, благостинь, 

Іоанне, дажд за мя глас к Богу-слову, 
да начну днесь измЬну дЬл зльїх в благость нову. 

2 

Взигравьшся в матернем чревЬ освященньїй, 
от матере Божія в твоєй посЬщенньїй, 

МнЬ в печалєх гріховних от матерня чрева 
умоли, да отраду дасть вторая Євва. 

3 

Рождеством ти радости МНОГИХ ИСПОЛНИВЬІЙ, 

родителска язика узи раздрЬшивьш, 
Гласе слова, рожденна от отца пред вЬки, 

пригласи мя на радость с небесними лики. 

4 

Удаливьійся з дЬтска на труд [ьі] в пустиню, 
растьій тЬлом и духом во всяку святиню, 

Не удали растущой помощи твоєя, 
отпусти я в плод благих дЬл души моея. 

5 
Ризу Остру от власов велбуждих ИМЬВиЙ, 

пояс тверд от ременя на чреслЬх носивий, 
Тако зраком велбуда в узкость врат входити, 

в жизни горней грядущу дажд ми плоть смирити. 

6 

СнЬдь акриди, верх зелій и мед дивий лісний 
имЬвий, проходя путь к жизни вЬчной тЬсний, 

Тако ни ядшій сластно, ни пивий сикерн, 
и МН'Ь постну готовость дажд к агнчей вечери. 

7 

Покаянія дЬлом и словом учивий, 
Христу готовляя путь многих крестивий, 

В покаяніи и мнЬ дажд слези излнти 
и к души моєй Христу путь уготовити. 

8 
Вь ІєрданЬ Ісуса безгрЬшна крестивий, 

руку, к ногам не смЬвшу, на главу сложивий. 
Сію простри в помощ мнЬ, в грЬхах погруженну, 

и омий ми от всЬх зол душу осквернену. 

9 
Отверзшимся небесем глас отца слишавий, 

сина в тЬлЬ, в голуба зрадь дух познавий, 
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Дажд, да и мні не будет Небо затворенно, 
да будет ми и троично зрініє явленно. 

10 

Се агнец Божій, вземляй гріхи всего міра, 
сим крещшимся данная, яко спасет віра, 

Крестителю, сіє всЬм показ а вий яві, 
дажд ми от гріх изяту бити в агнчей славі. 

11 

УСЬКНОВЕНІЄМ ти всечестньїя глави, 
отсіченни да будуть нечестій ми нрави, 

З Христом, Церкви главою, живий непресічне, 
дажд с тімжде и з тобою и мні жити вічне. 

12 

Обрітенієм глави твоєя трикратним, 
пред троическим лицем мя сотвори приятним, 

Треблаженна ти глава, от Тройци вінчана, 
да будет же часть твоих блаженств и мні дана. 

Сим вінцем кто вінчаєт Іоанна главу, 
в вінцу жизни той пріймет благодать и славу. 

Седм даров и пять талант за звізди такови 
тому в руці Господней, с ним сущей, готови. 

В'Ьнец от дванадесят звізд страствм Христовим, 
от молб к етрадавшому в вішцу терновим 

1 

ІСУСЕ, за тридесят сребрников проданний, 
им же ест искуплен мір, от тройци созданний; 

В честь тройци заповіли дажд десят хранити, 
умом, словом и ділом: з гріх ся искупити. 

2 

ІСУСЄ, в вертограді пот крове изливьій, 
прискорбен бьів до смерти, трижди ся моливий, 

Дажд ми слезьі в молитві к Тройци изливати, 
в скорбєх противу гріха и до крове стати. 

3 
ІСУСЕ, страждьш в узах на руках и раму, 

от уз адскіх подая свободу Адаму, 
Дажд, да буду от плениц гріховних свободен, 

а не к тому раб гріху, но тебі угоден. 

4 

ІСУСЕ, на судищи бієнний в ланиту, 
за безстудіє моих уст студом покриту, 

Дажд ми на праведном ти суді непостидно 
зріти неотвращенно лице світовидно. 

5 

ІСУСЕ, из риз твоих на страсть совлеченньїй,^ 
им же от страданія грішник покровенний; 
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Дажд ми, обнаженному, з незлобни одеждьі, 
ризи спасенньї в^ри, любве и надежди. 

6 

ІСУСЕ, язв премного при столпй терп^вий 
и тіш же столпом немощ нашу укр^Ьпивий, 

Столп той кр-Ьпости щитом тисящ ми имущій 
дажд, да будет з б£д мірских в Небо мя ведущій. 

7 

ІСУСЕ, тернов вінець носивий ужасньїй, 
в нем кровію багрен бьів, аки рож цв^т красньїй. 

Молю тя, да гріховний терн мн'Ь не унзаєт 
и сЬмени слов твоих в мн-Ь не подавляєт. 

8 
ІСУСЕ, осужденньїй бьівьій на смерть крестну, 

тогда сущу безчестну, HUHfc з"Ьло честну, 
Дажд ми, грішнику, лютой смерти жало стерти, 

не пасти в безчестн-ьйшій суд в"Ьчньія смерти. 

9 

ІСУСЕ, крест носивьій на гору Голгобу, 
бремя тяжко господу силам Саваову, 

Дажд ми легкоє бремя в [с] л-Ьд тебе носити, 
в сил'Ь креста твоего к небу восходити. 

10 

ІСУСЕ, за наш дерзк rp-fex кресту пригвожденний, 
на горку смерть желчію со отцом нужденний, 

Призвозди ми плоть страхом, не дажд в гр-fex простерти, 
да не вкушу горкія з горем адским смерти. 

11 

ІСУСЕ, душу твою за нас положивнй, 
разлученіем єя нас совокупивий, 

Дажд и моєй дуіігЬ, от тЬла разлученной, 
теб£, Богови, бити присовокупленной. 

12 

ІСУСЕ, пят язв болших — в ребрах, в руку, в ногу — 
пріемий, за пять чувств, в нас согр^шших ти Богу, 

ТЬх язв пятми таланти пять приобр^Ьтенни, 
моя чувства да будуть в'Ьчно ти вручений. 

Сице кто страсть в^нчаєт Христа, Церкве глави, 
за терніє пріємша честний вйнец слави, 

Пріймет не терн гріховний, на землЬ клятвенний, 
но в небЬ в"Ьнец вічних л'Ьт благословенний. 

В&нец [Христу], 
исплетеннмй от звізд дванадесяти, 

во его вертоградном моленій просіявших 

1 

Зри, челов'Ьче, како Бог возлюби тебе, 
Егда твоея ради любве даде себе 
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На смерть. Нині ко Отцу сія отвіщает, 
Яко на раньї готов, аще ність зла знает; 

Не устрашися своей жизни оставити, 
Даби тя могл от смерти вічной избавити. 

2 
Преклонивше КОЛІНІ Ісус КО МОЛИТВІ, 

Бодрствует, человіче, о твоей ловитві, 
Дабьі тя могл от сіти вражей исхитити, 

В ней же тя враг душевний хоті поглотити. 
Ти же твоє серце к нему и коліні 

Приклони, да будешн в руці его нині. 

3 
Во вертограді Христос егда приклонися 

Ко молитві, се аггел с небесе явися, 
Приносяще к нему в руці своей чашу, 

Даби творил ко Отцу жертву за жизнь нашу. 

4 

Вся словом сотворивий нині упадает 
Во вертограді Христос, с небеси желает 

Помощи. Како тяжко гріховное бремя, 
Еже на Христа вложи Адамово племя! 

5 
Напаяется земля усохшая нині 

Кровию, аки дождом: егда наедині 
Молитствует Христос, паде пот крвавнй от тіла 

На землю, даби вмісто терній крині міла. 

6 
Огнь гріха в человіка враг во вертограді 

Райском воверже, иже плода вкуси в саді. 
Сей огнь Бог и человік егда угашает, 

Во вертограді потом тіло изливает. 

7 

Во вертограді Христос потом излияся: 
Пот от крове Авеля на нем показася; 

Но егда пот во каплех крове истікает, 
Человіка от скверни Христос измнвает. 

8 
Чашу приносит аггел Христу в вертограді, 

Егда о своих овец он бодрствует стаді. 
Твоя, человече, милость Христа распалила. 

Но Отчая чашею любов укріпила. 

9 

Тако истинная любов творит: человіка 
Хотяще в любви міти, устави от віка 

Зань умріти. Вся дает, вся и оставляет, 
Егда тебе погибша к себі обрітает. 

Остави, человіче, вся суетства нині, 
Да обрящет тя Бог твой во страждущем сині. 
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10 

Благословится земля, проклятая ньінЬ, 
Егда Бог преклонился ко ней на колЬнЬ; 

Но и человЬк, земля, благословеніе 
Пріят, за его-бо Бог страждет спасеніе. 

11 

Паде челов’Ьк, паде и Бог на колЬнЬ, 
Дабьі тя, упадшаго в беззаконной сЬнЬ, 

Воздвигл к себь на лоно. Тьі же, грЬхов бремя 
Отвержше, внемли себь спасен [н] ое время. 

12 

Хотяще смоковницу паки украсити 
Иссохшую цвЬтами, зде потом кропити 

Землю начат; но дабьі сія окропила 
Роса всЬх сердца, милость Христа усушила. 

[ВЬнец Христу страждущаму] 
от звЬзд дванадесяти, 
во страданіи просіявших 

1 

ДЬлают, но зло дЬло на хребтЬ Ісуса 
ГрЬшници, егда его паче над Іруса 

Обнаженна у столпа сЬкут розги тЬло, 
Страждет сія, человЬче, любяще тя зЬло. 

2 

Достойна бієнію Ісуса предаша 
Сего ради, понейже винн не познаша, 

В нем жадноя; но страждет, дабьі всЬх нас вини 
ГрЬховньїя избавил, яко своя синьї. 

3 

Вянет лоза: се лозу к столпу привязаша, 
Егда во вертоградЬ дЬлатн начаша 

Рабьі злий; добрьш раби винограда 
К сердцу привяжут божественна сада. 

4 

Язви пріят у столпа Ісус привязанньш, 
Язвам нашим во врача со небесе данньїй. 

К сему врачу прибЬгни, кождо уязвленний 
ГрЬхами человЬче! Будеш улЬченний. 

5 

ОдЬваяй вся свЬтом, ризи крином селньїм 
Даяй, се нинЬ сам єст цЬло обнаженний: 

Христос тя, человЬче, свЬтом оздобити 
Хощет, точію грЬхи изволь оставити. 

6 

Привязанний у столпа Христос пріят рани. 
Кров тако излияти возлюбивьій за ни. 

НЬст бользн, яко болЬзн, юже ти терпиши, 
Христе мой! ЧеловЬку врачевство твориши. 
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7 

ДЬлателіе злий к столпу привязаша 
Ісуса, вмВсто земля тЬло ископаша, 

Кров Христова неплодну егда окропила 
Землю, во плодоносну паки претворила. 

8 

Сотворивий ВСЯ СЛОВОМ НЬІНІ> М'ЬЄТ руцВ 
Присвязанни ко столпу. Давьій себе муцв 

Христос тя от работьі хощет свободити 
ВВчноя, человВче: дает ся кропити. 

9 

Беззаконний к столпу Хрнста привязаша, 
Не внимающе тьіх благ, от него же взяша: 

Се бо нм от работьі даде столп огненний 
Во вожда ньінв от них у столпа биенньїй. 

10 

Иногда во огненном столпВ глаголати 
Изволил ко евреом Христос; зде вязати 

Даде себе ко столпу, нВчто отвВщавьій, 
Недостоин-бо словес господних род жвавий. 

11 

Сладкую от камене источивьій воду 
Иногда іюде(о]м, ньінв сего ж роду 

Племя к столпу каменну Христа привязати 
Дерзнуло, хотяще зло за благо воздати. 

12 

Егда камен о камен кто ли ударяет, 
Скоро огнь во молніях от них воскрешает; 

Но у каменна столпа мьісленньїй той камень, 
Ісус, біен, от него любве горит пламень. 

Вішец от яв+»зд дванадесяти, 
во страданіп от в'Ьнца терноваго 

восіявших 
1 

Се агнец Божий, грвхи вземляй всего мира, 
Увязе во терніи, яже ради пира 

Райска земля израсти. Внимай, яко вина 
ГрВх твой єст, человВче, и агнцу кончина. 

2 

Іже златьіми вВніш всВх царей вВнчаєт, 
Ньінв терновий ввнец на себе пріймаєт: 

Тако Т'ворен любимий созданію даде 
Вся, сам, обнищавше, во терніи сЬде. 

З 
Небесноє в терніє сп.мя упадаєт — 

Христос, но в достойньїе плоди прозябаєт: 
Егда бо от сВмене сего процв-втают 

ЦвВти, тогда тернія грЬхов увядают. 
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4 

Процвітает в тернім крин небесна сада, 
Рукою ділателя райска винограда 

Насажденньїй, єгоже терніє покрьіло 
Сіє, еже от сердца грішних возраст міло. 

5 

Достоин єст ділател мздьі всегда, своєя, 
Обаче мзду воспріят злу от іюдея 

Христос, сей-бо ділател в єго винограді 
Нині в терновой зрится вінчанньїй ограді. 

6 

Подножію ног твоих — земля, но израсти, 
Христе, терніє тебі, им же главу бодсти 

Дерзнули іюдеє. Ах! Поруганіє, 
Егда Творца тернієм вічна созданієї 

7 

Сей ест цар. Изьійдіте, Ієрусалима 
Дщери, зріти, его же видасте очима 

Входяща в Ерусалим. О жалю причина 
Тяжкого, егда зрится такова отміна! 

Прежде царя нині же разбойника знают! 
Судій погибшии всіх жизн убивают. 

8 

Исполненньї тернія гріхов тя вінчают 
Терніем, Христе! Болізн в сердцу умножают 

Твоєм. Ти же, Христе мой, вся сія терпиши, 
Да человіка болізни вічноя лишити. 

9 

Грозд винньїй Ісус егда дозрі в вертограді, 
Зріте, в коей нині єст от єврей отраді! 

Сій от него вино егда истачают, 
Тернієм весма єго острим избождают. 

10 

От неплодния земли егда пожинает 
Терніє Христос гріхов, кончину віщает 

Жатви, понейже вінец терновий на главу 
Пріят, емуже даде злий род во неславу. 

11 

Чесо беззаконний тернієм вінчают 
Ісуса, егда на смерть люту осуждают; 

Но паче недостойних хотяй попалити 
Огнь — Ісус, и се начат в терніи горіти. 

12 

Се з небесного гумна клас зіло обфитий 
Израсте в неоранной землі плодовитий, 

Егоже плод хотяще враги умалити, 
Тернієм его острим начаша давити. 
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В'Ьнец от дваяадесяти зв&зд, 
от бремене крестнаго проспявших 

1 

Аки вторьій Ісаак, истинньїй грядеши, 
Христе, крест твой воспріем, да ня нем пожреши 

Себе жертву во воню благоуханія 
Отцу твоєму грЬшна ради созданія. 

2 
Ісусе уязвленний, градеши, мой, камо, 

Крест воспрі [и] мше зЬло тяжчайшнй на рамо? 
На Голгофу ли, да тя сій распинают, 

Иже теб"Ь Голгофу, сердде своє, знают? 

3 
Рекл еси, дабьі, вземше крест, посл^довали 

Тебь, Христе, и мира вси ся отрицали. 
Ти же кому со крестом посл'Ьдуеш НЬІН-Ь? 

Аз тя, Христе, принудих в моей гр^шной винЬ. 

4 

Пріемше крест, восходит Ісус на Голгофу, 
Аки Авел, принести хотяй Саваофу 

Жертву: ему же в сердцу огнь любве палает, 
Имт>же на кресгЬ в жертву Отцу согаряет. 

5 

Благо всЬм даяй, іго сам воспріят, бремя 
На раму свою тяжко, страсти твоей время 

Егда прийде, Христе мой! Вся словом носиши; 
Наша грЬхи пріемше, ах! зЬло стениши. 

6 

Ах! ГрЬховное бремя како отяготЬ 
ра рамЬ твоем, Христе, егда ти восхотЬ 

Нас1... 

ТЬм изшедше на мало, жалуйте за сію 
Дерзость вашу. Се и аз молитву пролЬю 

Ко Господу за вами, дабьі призрЬ на ньі 
И желаемоє дал врачевство на раньї. 

ВЬнец от звЬзд дванадесяти, 
от [распятаго Христа] на древЬ крестном 

всему миру просіявших 

1 
Истинное Ісус наш ста солнце во чин-Ь 

На кресгв, да просв"Ьтит в подземной глубинВ 
Bcfcx бивших, иже єго усердно желают, 

HuHfc радости своей начало взирают. 

2 

Простре Ісус на кресгЬ руци собирати 
ВсЬх ко себ^Ь, кто его, Творца, хощет знати. 

1 Далі в рукописі бракує аркуша. 
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О неизреченная, Христе, любов в теб£, 
Егда, страждущій, чада соб^раєш к себ^! 

3 

На крестноє вознесен Ісус знаменіє, 
Дабьі пріят по д'Ьлех успокоеніе. 

ДЬлал еси, Ісусе, но паче долали 
На хребгЬ твоем зльїи, иже тебе знали 

Истинна насл'Ьдника отча винограда. 
Се HHHfc ложе м-Ьєш от райскаго сада. 

4 

ИсгЬкает на кресгЬ кров от ребр Ісуса. 
HhhB на истиннаго взьірайте І руса, 

Іже, хотяще вся нам сокровища дати, 
Ребра, руцЬ и нозВ даде ископати, 

5 

Создавьій землю и вся, небо, яко кожу, 
Пропинаяй, пропятьій сам на крестном ложу. 

Но зр^те: не слезами свою омочает 
Постелю, р-Ьку крове от ран истачаєт. 

6 

Распятому Ісусу рану отверзают 
Во ребрах: н£ст ли имат порока, взнрают, 

В сердцу. Аще нВчто же, іудею, зриши, 
Обаче невВрствіем очеса сл'Ьпиши. 

7 

Распятьій новий Адам, ветха избавити 
Хотяй Адама вини, же дерзнул вкусити 

Возбраненнаго яблка. Ах! сладкояденіе! 
Тя ли ради претерпВ наше спасеніе? 

8 

Возшел еси, Ісусе, на крестноє древо: 
Сіє ли с'Ьдалище имаши царево? 

Но паче тя истинна роду являєши 
Пастиря, егда овца свьішше взираєши. 

9 

На древо тя крестноє, Христе, вознесоша, 
РуцЬ, нозЬ и ребра теб£ прободоша, 

Злату гривну тя, Христе, царя вЬков, знают, 
BMfccro каменій драгих гвоздми украшают. 

10 

От тебе в пяти тнсящ пятми насищений 
ХлТ.би людіе, но род, з-Ьло развращенний 

Еврейский пят ранами, Христе, хлеб тя краєт: 
Смнслов пяти не имий зло дЬло дерзает. 

11 
Простер еси, Ісусе, на крест твоя руцЬ, 

Егда вся совершенна в твоей горкой муцВ; 
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Лук напрягл еси, Христе, стрилу тя твориши, 
Да темньїя вовіки враги побЬдиши. 

12 

Нин£ юже престани, сердечння брани, 
На Ісуса распятаго взьірающе рани: 

Сей бо єст знаменіе блаженна покою, 
Сим небо примирися вов-Ьки с тобою. 

* * * 

Христос єсть глава, той главЬ уди — 
Честною кровію искупленньї люди. 

Возри, колико разнствуют з собою, 
Коль несогласнц уди со главою. 

Глава в терніи, уди в рожах ходят — 
Христос страсть терпит, люди роскош плодят. 

Оби роскошни уди студ познали, 
Неби под тернем мякких рож желали. 

* * * 

Камо, сладкій Ісусе, сь крестом грядеши? 
На гору ли Голгобу, да себе распнеши? 

Аз тя скверними в сердцу мислми распинаю, 
Сердце моє скверноє Голгобу бьість знаю. 

На Голгобу сердце ми, Христе, посцьшися, 
Да тя не распинаю, в сердцу ми распнися. 

Взем rpfcx міра, носиш крест, аз см^ю просити, 
Сам неси rpfcxH моя, мкь дажд крест носити. 

Воистинну тяжек крест, но rpfcx мой тяжчайшій — 
ГрВх мой понеси, Христе, мнЬ дажд крест 

легчайшій. 
Не крест то тебе, Христе, во странноє время 

Сице долу преклони, rpfcXOB моих бремя. 
Что всує на вьію ти уже возложенно, 

На волную ли муку даби тя влеченно? 
Не требь єсть влещи тя, волею грядуща, 

На мя се вложи уже, ити немогуща, 
Да аще и не хощу, влечеши з собою, 

Бьім виудь сораспялся, Христе мой, с тобою. 

* * * 

Почто глава в терніи изволи ходити? 
Не достоя [й] ше ли єй злат вЬнец носити? 

Достоя [й] ше, но понеж Христос єсть червленна 
Рожа, власною крові <ьі>ю в страстєх обагренна, 

А при рожЬ обьічнЬ терніє биваєт, 
ТЬм взял терн, да, як рожа, в терніи процвЬтаєт. 

* * * 

ВЬМ, почто, Ісусе мой, в Єгипет грядеши — 
Да вся єгипетскія ідоли сотреши. 

Єгиптом ми єсть душа, а ідольї — страсти, 
В мой Єгипет вшед, вели идолом упасти. 
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* * * 

«ГдЬ, о мати, твоєго подЬла-сь отрока?» — 
«В сердце и в ложих людій, сущих без порока». 

* * * 

«Дажд ми сосца, сосца дажд, о благая мати!» — 
«И сосца и сердце зволь, ємну мой, пріяти».— 

«О, коль сладок ми, мати, сосец твой дражайшійі» — 
«О, коль благ ми єси тьі, сьіне мой сладчайшій!» — 

«Усладила мя єси, мати, твоєго сьіна».— 
«Тьі ми єси, сине мой, вес сладость єдина». 

* * * 

«Востани, славо моя»,— яко рекл Бог до сьіна; 
Кто з нас не признаєт, же добра новина. 

Бо хот єго на три дни во гроб'Ь сховано, 
Предся, яко послушний сьін, рекл: «Встану рано». 

* * * 

До каменнаго гробу, Христе, не кладися, 
В окамененном сердцу моєм положися. 

BfcM, же ест твердЬйшеє над діямент-камень, 
Которого не скрушит жел'Ьзо ни пламень. 

Однак, як діямент кровію ся скрушит 
Козлею, так и моє сердце, скоро внушит 

Тебе, агнца, внутр себе, чаю, же ся може 
Оькрушити кровію твоєю, мой Боже. 

* * * 

Двигаєш, о Христе мой, сам крестноє бремя, 
Облившися кровію вт> страстноє время, 

Извол мене приняти BMfcCTO киринея, 
Бьім тяготьі допомогл теб-Ь нести сея. 

* * * 

В особах подорожньгх, кгдьі, Тро[й]це святая, 
Гостиш у Авраама, тьілко припадая, 

АВРААМ с Саррою к сн-Ьди тебе просить, 
Ин же никто к тебв свою прозбу вносить, 

Моля в дом свой гостити; прето я, негодний, 
Любо в добродЬтели и сам єсм голодний, 

Прошу тя, изволь вньі<і>йти в дом душа моєя, 
Всего будет обилно з милости твоєя. 

♦ * # 

В матернєм чрев-ь, Ht6u во мрачной темници, 
Игралес, Іоанне, кгди твои зйници 

Още, н-ьби в зерцалй, узр^ша прекрасну 
Матер Божію, матер свЬта, св^щу ясну. 

Играй нині» сугубо вьішедшн з темници, 
Гди юж лицем ко лицу зрят твои зреници 
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ДвЬ св'Ьщи, двоє солнца, матер и отрока, 
Иже тя благословить, зарю без порока. 

* * * 

Аки плод н£кій красен, лице твоє, Боже, 
На обруеЬ оставил єси нам; єго же 

ЗдЬ дух наси<ьі> щаєтся, єгда на нь взираєм, 
Дажд нам, да ся и в небь єго насищаєм. 

Ужас на лице, творче мой, тя зрЬти, 
Много на нем ран, како ми стерпіти? 

Понесий рани толикія, Христе, 
Изми ж мя от ран rpfexa, о пречисте. 

На хребтЬ твоєм, Христе, грішниця дЬлаша 
И лице ти чистоє люгЬ окаляша. 

ГрЬшннй аз душу мою окалях гріхами, 
Дажд ю омити сердца моєго слезами. 

О, кто не усумнится, зря толики рани. 
За rpfcxH всего міра в лице Христу данн. 

Признрая на лице Господа твоєго 
Буди терпіти готов всЬм сердцем для него. 

Множество ран, о Христе, на лици носити, 
Много на сердцу мене терп-Ьти учиши, 

Рани на лицу твоєм всяко ми ползуют, 
Язви на сердцу моєм понеже врачуют. 

Лице ти, Христе, что тако язвенно? 
Солнце ли аки мраком покровенно? 

Солнце да святить, темность разганяєт, 
Твоє же лице и во тмЬ сіяєт. 

* * * 

Образом снй челов'Ьк, єдинородній сине, 
Образ мя твой обнови, Боже мой єдине. 

Нин-Ь образ твой вижду, потом же тя живу 
Дажд в неб^ в£чне зр"Ьти пречистую д^Ьву. 

Зря тя пресвітла, Христе мой, сти<и>ждуся, 
Како аз темний лицу ти явлюся, 

Но ти иссопом єгда окропити, 
Мя прем'Ьншася BOCKopfc узриши. 

* * * 

Не убоюся и в нощи падежа: 
ДЬва пречиста добра ми надежа. 

И посред тмн та, аще єст со мною, 
Засв-Ьтит солнцем, зв^здами, луною. 

* * * 

О зачатій Божіаго Сина 
Радуйся, дЬво, чистая, єдина. 

Аз же о теб-Ь радоватися буду, 
Єгда печали тобою избуду. 
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* * * 

Сердце ми, Христе, аду ест подобно, 
Страстєм, яко бісом, жилище удобно. 

Сей ад разорша ражденими страсти. 
Воскреси душу, не дажд єй болш пасти. 

♦ * * 

Божія сина родиши без мужа, 
Ногами главу попираєш ужа; 

Ужа гріховна снідаєт мя жало — 
Сіє попери, би мя не снідало. 

* * * 

Пред рождеством неврежденна, 
Во рождестві; хощеш знати, 
По рождестві паки чиста, 
Матерєм и дівам слава. 
На руку же имать сина 
Діво, чистоту ми дати 

Діва Богу соблюденна 
Кто сія єсть діва-мати? 
Сице всегда діва иста. 
Вінцн увінчанна глава. 
Мати-діва та єдина. 
Изволь, храни же мя, мати. 

* * * 

С орудіи страстньши в серци сідиши, 
Ісусе мой, да тьми гріхи мои казнн<и>ши. 

Казни гріхи, но мене пощади самаго, 
Да аз, злий, єднаго тя знаю благаго. 

Почто тебі связаннн, Ісусе мой, руці? 
Да не возбраниши ли ся мучителем в муці»? 

Ни! Но да грішнаго мя не казниши, Боже; 
Любов тя твоя ко мні связати возможе. 

* * * 

Уви мні, сине, увн мні, сладчайшйі 
Ісусе, уви, світе мой дражайшій! 

Коли без милости тя окровавленно, 
Тебі тіло, мні сердце уязвленно. 

Гді тя, о чадо, имам положити, 
И сама без тя не могущи жити? 

Да умру и аз, и во єдином гробі 
Тілеса наша положатся обі. 

* * * 

Идіже творяшеся желізо от блата, 
Тамо діва вселися, дражайшая злата, 

Да людєм жестокіє нравн умягчаєт 
И желізні<н>є к Богу сердца обращаєт. 

Обуреваємнм ти<н> пристанище, мати, 
Ти не гнушаєшися болннх посіщати. 

Ти и мои немощи покривати віси, 
Тобою прогонятся и страсти и біси<и>. 

На персєх ношу твою икону святую, 
МАРІЄ, обнх тя носил в сердци самую. 
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* * * 

БОГОСЛОВЕ, умоли Слова воплощенна, 
Да не будет ми душа адом поглощенна. 

Образ пасти<н>ра добра, иже своя овца 
Пасет добр^, храняя от адского ловца, 

Благословит рукою, устьі мір в^щает, 
Бо книгу пишет, под кров свой вс-Ьх вомЬщаєт. 

Се образ предобраго пастьіря, смотр^те, 
А яже то сам творит, сія вьі творЬте. 

Усти мір всЬм глаголет, а благословляєт 
Рукою, никого же он не озлобляєт. 

* * * 

ОбЬд в неб-fe тьі яси, Боже благодати, 
Изволь от столу твоєго крупици нам дати. 

* * * 

К Златоусту бренньїми устнами молюся, 
Да от бремія моих гр-Ьхов избавлюся. 

* * * 

Образ дЬвьі Марія яже усмотр'Ьла. 
Тройцу трема окнами еле иже имЬла. 

С кровію излитою за Христа см-Ьшенний, 
Сиде та д£ва внійде в чертог украшенньїй. 

* * * 

Варваро, от варварска храни нас находа, 
Храни и от воздушньїх во время исхода. 

* * * 

Образ добра воина, до смерти страдавша, 
За любов Господа си, на рани ся вдавша, 

Иже ребром збоденньїм явися ревнитель 
Христовои страсти, и бьість врагов побЬдитель. 

* * * 

В позорах древле копій ношаху, 
Ими же в перстень тироньї лучаху. 

Кто в большій перстень может улучити, 
Яко ДИМИТРІЙ, в горнем крузЬ жити? 

* * * 

ДАНІИЛ преподобний, на столп-Ь стоящи, 
Авксентій же во своєй пещер"Ь сЬдящи, 

Здалече зряхуще, како оного Сімеона 
Аггели до горнєго несяху Сіона. 
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С [вятому] м [учснику] Севестіану 

Зрите, что добрій сей страдалец д^Ьєт, 
За Господа си души не жал’Ьет. 

Стрілами имать гЬло устр'Ьленно, 
Любовію же сердце уязвленно. 

Под трупюю голову 

Глава єсм, но нВсм глава, ибо єсм безгласна, 
Уст, язика не имам, зр-Внію ужасна, 

Очес и ушес кромй єсм ли убо что же? 
Btx иногда єже б-bx, ньін-Ь же ничтоже. 

Преподоб [йому] Герасиму 

При Йордані Герасим живяше, 
Лев же оному, акьі раб, служаше, 

Плотскія в себв укротивнй страсти, 
Силен и зв^рн, яко овци, пасти. 

Преподобному Євстратію Печерскому 

Кто может Христу сице бить подобньїй, 
Яко Євстратій преподобний? 

Христос бьість за ньі на кресгЬ распятнй, 
За него же взаєм распят ся Євстратій. 

Святому Игнатію 

Н^когда Даніил, в ров между лви воверженннй, 
Яко сн-Ьдь горка, оттол прошед неврежденннй. 

Игнатій, єгда от лвов снВденннй бьіваєт, 
Плястр то сладкій Богу ся на стол прекладаєт. 

От Патерика слово XIX о смотреніи 

Отца Макарія брат н-Ькій вопрошаше: 
«Како, отче, спасуся?» — Он же отвВщаше: 

«Буди мертв, ни досаждай и слави блюдися, 
И во всем ти житіи, яко мертв, вм-Ьнися, 

СлЬп, глух, н-Ьм, нечувствен будь, тако ся спасеши, 
Єгда, живя Богови, мірови умреши». 

Там же. Рече авва Пімин 

Создати ин'Вм храм, свой разорити, 
Кую ползу си непщуєши бити? 

От святаго Ніла. Глава LVIII 

Брат вопроси отца 
«Падох блаженне, что творити маю?» — 

«Востани, чадо».— «Но втажде впадаю».— 
«От тЬх же встани».— «Паки падох зЬло».— 

«Паки востани, остави зло Д'Ьло».— 
«То докол будет сицевая брани?» — 
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«До скончанія, по падежи встани, 
Єлико паднеш, толико потщися, 

От паденія встани, не лЬнися. 
Да всегда встающ Богом обрЬтенний, 

В чесом обрЬтен, в том будеш сужденннй». 

От Патерика, глава XIII 

Два брата в пустинь еднной пребьіваху 
И по ХристЬ ся много оба подвизаху. 

Но един подвижен бисть множайшнмн труди<н>, 
Другій обрЬташеся в трудЬх косен всюди. 

И вселися в него Бог. Рци, ради коєя 
Вини первому не дал благодатн сея? 

Та вина, яко Богу проста сердца дЬло 
УгоднЬйшоє, неже многотрудно тЬло. 

От того ж, глава ХСУІІ 

Свят нЬкто, сЬдя мног час, пребьіт во восторзЬ, 
По сем востав, паде ниц, плакаше надолзЬ. 

Ученик виньї плача отца вопрошаше, 
Он же, сЬдя н плача, не отвЬщаваше. 

Стужившу ученику отвЬща ридая: 
«Бих,— рече,— восхнщенньїй до Божія рая. 

Тамо нЬких от мірян внутр видЬх вселенньїх, 
Многих же инок рая внь сущих лишенних. 

* * * 

Рьідал би єси, аще вЬдать бьі возможно, 
Яко сего мЬсяця умреш непреложно. 

Время весма безвЬстно, ти же ся смЬеши, 
НевЬдий, аще един день сей поживеши. 

Полунощ Христа вяжет, 
Утреня в лице плюєт, 
Будет бон девятьій, 
Сумрак провождаєт 

* * * 

Котрий грЬхи мажет. 
Первий коронуєт. 
Ждет вечерня снятий. 
И в гроб полагаєт. 

ДЬянія святих апостол 

1 

Апостоли святьіи в собраніи бяху, 
об'Ьщанньї сильї свьіше ожидаху; 

И се в день пятдесятньїй шум велій бьіваєт, 
дух свят в язьїцєх огненних схождаєт. 

Діянія, II (І—4) 

2 

Петр со Іоанном хромца бЬдна устрабляют, 
в милостиньі мЬсто нозЬ утверждают. 

Діяніяг III (1—7) 
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з 
Ананія часть цЬньї села утаил єсть, 

прочеє пред апостол ноги положил єсть. 
Петр, духом лжу мужа увидЬв, обличаєт, 

он, пад, издше, и жен'Ь тожде ся случаєт. 
Діянія, V (1—10) 

4 

Стефан свят каменми убієн биваєт, 
Савл рьіз страж на дВло то соизволяєт. 

Діянія, VII, 58; VIII, І 

5 

Філип євнуха Bfcpfc правдьі научил єст, 
и [з] сЬвши с колесници, во пути крестил єст. 

Діянія, VIII (39) 

6 

Савл йде в Дамаск христіан искати, 
на различни муки оньї предаяти. 

Но бьість глас: «Савле, Савле, что мя гониши?» 
Он же: «Господи, что ми творити велиши?» 

Діянія, IX (3—7) 

7 

Петрови плащеница с небесє св^сися, 
притчею не презрВти еллин наставися. 

Корнилієв посланник єго приглашаєт, 
он, шед, самаго и весь дом єго крещаєт. 

Діянія, X (11—48) 
8 

Петр всажден во темницу, сред^Ь стражей спаше, 
церков о нем молитву прил'Ьжно творяше. 

Аггел єго возбудил, от уз свободил єсть, 
провед мимо дв-ь стражи, церкви возвратил єсть. 

Врата желЬзна сама себе отверзоша — 
сіє молитви вірних у Бога могоша. 

Діянія, XII (4—10) 
9 

• Павел хрома рожденна в Лнетрях исцЬляєт, 
народ Єрмія Бога бити єго вм^няєт. 

Варнаву паки Діа жреци пріидоша, 
телци има на жертви тучни приведоша. 

Но Павел с Варнавою того возбраняєт, 
єдинаго Бога бити Творца всЬх в-Ьщаєт. 

Діянія, XIV (8—15) 
10 

На МилитВ-островВ при огни сЬдоша, 
иже си сокрушившу кораблю спасоша, 

Єхидна Павла в руку уськнула бяше, 
человВкоубійцу всяк єго непщеваше. 

Єгда же, отрас ю во огнь, без вреда явися, 
от несмисленних еллин за Бога вм^нися. 

Діянія, XXVIII (1—7) 
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Вірш сімдесяти 
и двом апостолом 

Седмдесят двох апостол имена святьія, 
Аще кто не вість, у бо да у вість, суть сія: 

Іаков, брат Господень; Клеопа избранннй; 
Симеон, сьін Клеопьі, в чин апостолск званими; 

ваддей, едеска князя з струпов очистивьій; 
Ананія же, Павла верховна крестивнй; 

Стефан первострадалец и Филип діакон, 
Истолковавьій красно каженику закон; 

Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, Варнава, 
Благ вістник Марко, Сила, и его же слава; 

В благовестіи Лука и Силуан мирньїй, 
Крискент, Крисп, и Єпенет, и Андроник вірньїй; 

Аліплій, Урван, и Стахій, Апеллій послушньїй, 
Апполос, Аристовул, Наркис благодушний. 

Іродіон провидец, Аггав, Ру0 избранннй; 
Асцисрит, Флегонт, Єрмин, Патров богоданннй; 

Ірма, Лин, и Гаіе, і Філолот с ними, 
Лукій, і Ассон, по сем и Сосипатр с тіми; 

Тертій, Ераст, и Кифа, Сосбень в тойжде славі, 
Тихин, и Епафродит, Марко, свой Варнаві; 

Ісус, наречен Іуст; Климент, и Артема, 
Онисифор, Куарт, Карп, со ними же трема; 

Євод, Аристарх; Марко, Іоан реченньїй; 
Филимон, Зина и Пуд, Трофим посіченньїй, 

Онисим, и Фортунат, Тимобей, Тит славньїй, 
Єпафрас, Архіпп, Кондрат, Олим православний; 

Ахилла, Діонисій, и по смерти чудний; 
А Симеон Нігер лик кончит многотрудннй. 

Седмдесят двох апостол, их же молитвами, 
Боже, милостив буди над грішними нами. 

Николая з апостол, апостата бивша, 
И Дамаса, нинішній вік сей возлюбивша, 

Такожде и Фіггела с Єрмогеном, в новой 
Благодати противних науці Христовой, 

З седмидесят апостол лика извергаєм, 
В молитву и помощ тіх ми не призи<н>ваем. 

Яко ниже в соборних празнуєм Іюду 
Лстиваго, но Матвія честна чти [м] повсюду. 

[Вірші на Апокаліпсис] 

1 
Іоанн в остров Патмос єлма заточися, 

син человіч в восторзі оному явися, 
Иміяй седмь 1 звізд в руці и меч испущенньїй 

из уст, между світилник седмію ставленннй. 
Апокаліпсис, І (9—16) 

2 

Бог-отец на престолі сідяше проявленннй, 
двадесят и чети [н] рми старци [и] окруженний, 

Іже, єгда звіріє чети [и] ри пояху 

1 У рукописі число позначено цифрою («З», тобто «7»), 
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пресвятоє п^Ьніє, ници припадаху, 
Вйнци своя под ноз"Ь Господня кладуще, 

«Достоин сси, Боже, взяти честь» — зовуще. 
Апокаліпсис, IV (2—11) 

З 
Єгда агнцем печать шеста рушена бяху, 

с луком, с мечем, с м'Ьрильї яздци исхождаху. 
Смерть с косою, всліід єя огнен ад идяше, 

души под престолом, зв-Ьзд спаденіє бяше. 
Апокаліпсис, VI (12—43) 

4 

Єгда седмая печать агнцем разр’Ьшг.шися, 
от четьірех аггелов прем-Ьнно трубися. 

Всяк глас горе новоє міру возвЬщаше: 
по первой, кров, град и огонь на землю падаше; 

По втором, огненная гора низвалися; 
по третієм, звіізда пельїн в водьі низпустися; 

По четвертом, в св’Ьтил'Ьх тма св^т помрачаше, 
єще ин «Горе, горе, горе!» — вопіяше. 

Апокаліпсис, VIII 

5 

Воструби аггел пятій — зв^зда низвалися 
и бездньї з дьімом пругов множество пустися, 

Смертно язвящих водьі; также вострубил єсть 
шестьій и на ЄфрагЬ-р-Ьц-ь разр^Ьшил єсть 

Четверицу аггелов, готових изьійти, 
трегію часть челов"Ьков во мир£ избьіти. 

Апокаліпсис, IX (1—15) 

6 

Лицем солнечннй аггел в облак облеченний, 
на глав^Ь дуга, столпьі низу утвержденннй. 

Богом кленется, яко время се кончаєт, 
Иоанну книжицу єже снасти даєт. 

Апокаліпсис X (1—9) 

7 
Єнох со Ілією будут прор^щати 

в конци вьков и люди к Богу ув-Ьщати. 
Змій-антихрист иматся в Сіонії убити, 

но в день третій хощет Господь оживити; 
Речет «Взийд^те сЬмо и будете взяти 

на небо зрящим врагом яко мужи святн». 
Апокаліпсис, ХНІ 

8 
ЗвЬр лют грядет из моря, злих сонм знаменуєт, 

первая антихриста глава изявляет; 
Ин из земли исходиг со агнчими рогами, 

оба будут хули ригати устнами. 
:Сей лжепророк огнь сведет, люди убоятся, 

не писанніи в неб'В звЬрем поклонятся. 
Апокаліпсис, XVI1 

1 Зміст цього вірша ближчий до XVII глави «Апокаліпсиса». 
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9 

Град великій Вавилон огнем согоряєт, 
скоро, яко жерновньїй камень, упадает. 

Плачут єго царіє, купци, художници, 
рибаріє и дЬвьі и корабленници, 

Яко прибмтков своих не могут стяжати 
никто, ясти в нем и ликовати. 

Вавилон же сонм людій злочестивих являет, 
ИХ же погибель В КОНЦИ BfcKOB ожидаєт. 

Апокаліпсис, XVIII 

10 
Аггел змія связанна в бездну вовергает, 

єгда Хрнстос дЬмоню силу укрощаєт. 
Той по тьісящи годищ паки разр'Ьшится, 

ибо во антихрист* зЬло укрЬпится, 
Соберет безчисленньї на всю церков рати, 

но судія воскорь казнь хощет воздати. 
Апокаліпсис, XX (1—10) 

11 

Ієрусалим новий наконец явися 
Іоанну святому и з-Ьло святися 

Небесними красоти; цЬсть л"Ьт описати 
доброти его ниже помьіслов отбяти. 

В том Бог людем си в-Ьрним жилища готуєт, 
сам в неприступний слав* вовіки царствуєт. 

Апокаліпсис, XXI (10) 

О преподобном Лаврентіи Печерском 

Лаврентій преподобний над духи нечисти 
Им^Ь власть, и принуди бЬса испов-Ьсти, 

Яко в Лавр'Ь тридесят святих отцов бяше, 
От них кождо словом бЬса нзгоняше. 

Со инЬми же всЬми б^Ьси брань творяху, 
А ко пещер'Ь ниже приступить смЬяху. 

ТЬМ, кто хощеши от них себе свободити, 
Потщися часто ко пещер'Ь приходити. 

Преподобному Антонію Печерскому 

В Любечу народился, Бога возлюбивьій, 
И у мети зань весь мір Антоній вмЬнивий 

В Святую Гору пойде, горняя мудрствуя, 
Приближитися к Богу зЬло усердствуя, 

В отчество пришед, отец духовен бьість чадом, 
Обители устроив по различньїм градом, 

В КієвЬ, в ЧернЬговЬ и в Любечу, камо 
Плотски рожден, духовні ин-Ьх роди тамо. 

А найпаче в Кієви, инок собрав лики, 
Авва им бьість, показа подвиги толики: 

Ископав пещерьі, в них погребеся живо, 
Мертв міру, жив Богови, таков мертвец диво; 

Таже на живот преиде, с пещернай темници, 
Идеже лицем к лицу зрят Бога зЬници. 
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И єго же любил єсть, того видит ясно, 
А о нас єго молить дерзновенно гласно. 

На образ всЬх преподобніх печерских, 
вколо с [вятаго] креста написанньїх 
на стинії в церкви Честнаго креста 

Над ближнею пещерою 
Єгда Господь наш распят на ГолгобЬ бяше, 

Тогда мало при кресть єго кто стояше, 
Точію з Іоаном пречиста мати, 

Прочіи потщашася от стража бажати. 
Ньінь же, о, коль мнози окрест креста сташа: 

ВсЬ тьіи, иже Христу себе сораспяша. 
Антоній, 0еодосій, а с ними толико 

Преподобньїх печерскіх, звЬзд в небЬ єлико. 
ВсЬ, вземше крест свой, спЬшно за Христом пойдоша, 

Распнєшеся 1 со страстми, мирови умроша, 
Ннн-b же со Христом живут, з аггели спЬвають, 

А гЬлом при сем храмЬ Кресном почивають. 

Над дверми, 
до святои пещери воводящими 

Увидите, як Господь удивляєт, 
Преподобних сих чудесмьі вславляєт. 

Рая херувим хранит, а та — мЬста, 
Над херовимов честнЬйша невЬста. 

Сокровища здє лежать многоцЬнни, 
Святих печерских гЬлеса нетлЬннн. 

Кто хощеш бити богат в благодати, 
З вЬрою тщися сЬмо притЬкати. 

Христос зранений 

На хребгЬ твоєм, Спасе, гр^Ьшници дЬлаша, 
Сами ран достойний — тебь рани даша. 

Аще толь многи данн безгрЬшному рани, 
Коль многи сами будуть грЬшнни карани! 

На Христову главу страстную 

Зайде доброта твоя, сладчайшій мой свЬте, 
В Остром тернню кровію очервленній цвЬте. 

Ланити заплевани, уста желч пріяша, 
Власи терзани, очи слези изліяша. 

Аще и муками ти лице помраченно, 
Аще и желчію тя, Христе, огорченно, 

Обаче тими єси, паче всЬх краснЬйшій 
И паче всЬх сладкостей ти<н> ми любезньйшій. 

1 У рукопис! — «распеншеся». 
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Ко МагдалинЬ, 
плачущой у ног Христових 

Глагол гр^шнаго 
Уступи, Магдалино, от Христову ногу, 

МнЬ дажд мВсто, аз имам о грЬсєх скорб многу. 
Уже твои слезами грЬхи очищеним 

И беззаконія ти уже отпущеннм. 
Аще аз валяюся во грЬховной тинь, 

Аз хощу у ног єго искати простинь. 

Уступи ми, о жено, от ногу Христову, 
Да і аз милость єго обрящу готову. 

Уже тм их довольно слезами омочила, 
И прощеніє твоим грЬхом получила. 

Аз єще хощу ему упасти на нозЬ, 
И, яко грЬшник болшій, рьідати намнозЬ. 

Уступи, Магдалино, возлюблша не лестив 
Христа, и припадшая к єго святЬй плеснЬ. 

Уже тьі до сьітости сердце усладила, 
Лобзанієм любезним тому угодила. 

Аз хощу к любимому мнЬ припасти Богу 
И лобизать усердно чисту єго ногу. 

ОтвЬт Магдалинин грЬшникови 
ВсЬм щедр єсть Господь наш, всЬх вмЬщаєт нетЬсно, 

ВсЬх пріємлет, всЬм рад, всЬх любить, вЬжд 
извЬстно: 

Аще бьі з всего міра зде притекли люде, 
У ног Христа моєго не гЬсно им буде. 

ВкупЬ убо со мною ног єго имися, 
Аз о моих, тн о своих грЬсєх молися. 

* * * 

Стоя посредЬ, сЬмо и овамо 
Смотрю и не вЬм, обрящуся камо: 

ЗдЬ сладкій Іисус язвою питаєт, 
ЗдЬ сосець дЬвич млеком напаяєт. 

* * * 

Каков Василій, Єфрем молитствуєт — 
Небо огненним столпом извЬствуєт. 

Но и сам Єфрем столп огненний бяше — 
Пламенем любве Божія горяше. 

О убогом и богатом, 
молящимся в церкви 

Два внійдоста во церков, но не єдинако: 
Ов просгЬ имать к Богу сердце, ов опако. 

ПростЬ к Христу ум вперен нища и убога; 
РазсЬян имущаго стяжанія многа. 

Бог же сам вЬсть когождого сердечньїя бездни: 
Тщи у него богати<ьі>, нищи небезмезднн. 

ТебЬ оставлен нищій, милосерде Боже, 

306 



ДИМІІТР1П ТУПТАЛО 

Тьі му част, ибо в мирі не имат ничтоже; 
НІСТЬ сокровищ, в них жебьі сердце углубити, 

И что ино, разві тя, имать возлюбити? 
Убо, єгда предстоит в молебну годину, 

Возносит ум и сердце к тебі єдину. 

Не тако богатьій, но разнствовати зрится, 
Аще и приліжно зді молитися мнится: 

В дому злато и сребро, разльічні<ьі>я служби<ьі>, 
Тамо діла, овамо пировні<ьі>я дружбьі, 

Всюду же прілпе сердце, ум имать мьісль многу, 
Убо устьі молится, ність же сердца к Богу. 

Бьітія, XV 

Ною обнажившуся сьін ся Хам ругаєт, 
Сим же сьін со Афетом нагость покрьіваєт 

* * * 

Цар Давид гусльї держить, не всує играєт, 
Славу Богу и гЬмн из уст воздаваєт. 

* * * 

На кресгЬ мой сладчайшій Ісус протяженньїй — 
Лук то на стріляніє вижу напряженньїй; 

Пять язв в нем — суть то пять стріл, готових карати; 
Но на кого, Христе мой, будеши стріляти? 

На врага ли? То аз враг, на мя сія стріли 
Испусти, дабн ся в сердце моє ся унзили. 

Тьми сладці язвенннй гріху умріт мушу, 
Ти же в любов пліниши сердце ми и душу. 

* * * 

Призри на лице Христа твоєго Ісуса, 
Єже сам изобрази, прилож до убруса, 

На желаніє вірно царя Агавара, 
Єму же посла вмісто многоцінна дара. 

Мнози царіє прежде желаше то зріти, 
Но не могоша сего дара получити. 

Блаженная очеса царя православна 
Се зде зряще и в небь узрят Бога явна, 

В трех лицєх єдинаго царя над царами, 
Єго же зрЬти царск єсть вЬнец над вЬнцами. 

* * * 

В столпЬ облачном к людєм глаголавий 
Столпа огненна вожда огнЬм давий. 

К столпу каменну от тьх привязася, 
За добродійство от злих злі воздася. 

К древу вяжут лозу винограда, 

1 У рукописі було «покрьівают»; «ю» кіновар’ю виправлено на «е>, певнв) 
щоб зберегти риму. 
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Инако лозу божественна сада — 
К столпу каменну лють привязаша. 

Плоть, яко грозд здрЬлу, нещадно р'Взаша. 

* * * 

Незлобіє Господнє в ярость премЬнися, 
Понеже Церков єго купли наполнися. 

Вервом гонит торжников з дому молитвенна, 
Да не будет з куплею молитва см^шенна. 

О, аще бьі явЬ зде пришел єси, Христе, 
Изгнал бм и отсюду всЬх таковнх исте. 

Торжников, иже входят на молитву к Богу, 
Не молби<ьі>же, но куплю содЬвают многу. 

Друг к другу бесЬдует, что где купил бяше, 
Что предал, что приобрЬл, торг добр имЬяше, 

ТЬх би всЬх єдни<н>м бичем изгнати 
Из церкве — молитви ест зде мЬсто, не купли 

гадати. 
Мьста торжников в церкви зря опроверженньї 

От Господа, и вся вон купли изверженньї, 
Убойся, человЬче, в церков входящій: 

И не молящійся, но с други молвящшій: 
Да не постраждеши тьі лютьйшоє горе — 

Опровержет тя Господь с домом, с містом вскоре. 

Святому Дамаскину вгріли 

1 
Вншнею благодатію во снтость упоєн, 

глубиною мудрости обилно исполнен, 
О благодати горней Дамаскин мудрствуєт, 

Благодатному орлу в слЬд путешествуєт. 

V 

Іоанн Дамаскин, цЬл душею святою, 
От икономах же бив усЬчен рукою, 

От Матере ся Слова паки исцЬляєт 
И, пиша имя Сина, єя прославляєт. 

VIII 

Святий Іоан Дамаскин, з Богом начиная 
И споспЬшеством духа книгу скончевая, 

З Сьіном Матери Божой хвалу возсьілаєт, 
П»снословити и нас всегда научаєт. 

•ft sft 

Ілія, Сидонскую страну шествующе, 
Прійде в дом єдиноя жени, сЬтующе, 

Яко син єя умре; но он ревность к Богу 
ИмЬя, печаль в радость премЬниши многу; 

Абіє язик удом мертва прилегаєт 
И так сумаитяниня сина воскрешаєт. 
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* * * 

Петру, до Іопіи в проповідь пришедшу, 
Предлагают сродници дЬвицу умершу, 

С плачем сЬтующе; но он, ради многа 
Народа предстояща, молитствуяй Бога, 

Внезаапу Тави0у мертву воскрешаєт 
И сим чудом в B-fepfc народ утверждаєт. 

* * * 

Павел, єгда Христова закона учаше, 
Премнози ся народьі к нему сохождаше. 

Случися до помощи протязати слова; 
Тогда он от трикратна мертв спаде покрова. 

Павел, хотя паче мір в вВрВ утвердити, 
Потщался гЬмжде словом мертва воскресити. 

* * * 

Спасеніє Христос на кресгЬ сод-Ьявьш, 
Тоєжде Андреєви в образ-Ь давьш. 

Христос вт> Іюдеи закона учаше, 
Андрей в Кієвских горах благодать в-Ьщаше. 

Христос тамо изволи на кресгЬ страдати, 
Андрей здВ креста благость водрузи сіяти. 

* * * 

ИжЄ в Рун-Ь инОгда прообразованна, 
Милости сОтворшего НАс всЬХ здВ написанна, 
Душею И МьіслИю Ту книжку пРІИмВте, 
САми ей Внимающе И другим проЧтЬте. 

* * * 

«Книга отверзеся, яже єсть живота> 
(Апокалипсис, 20) 

Аще кая писмена испнтати требв, 
Хотящим живот вічний з гЬх стяжати в небв, 

Житій святих найпаче треб£ чести книгу 
И в благом животдавца труждатися игу. 

Живот и животдавец, сам Ісус, творити 
Начат, житіем своим первВе учити: 

Тако и всь святни житіем учиша, 
ДЬлами своих житій книгу сочиниша, 

Во труд ех от юности до кончинн бяху, 
Алфа нам и омега тако прописаху. 

Слово Божіе живо в них 6t и дВйственно, 
Сіє писменам Книги Житій их свойственно. 

И єдина іота не 6% оставленна, 
Вся десять заповідей от них исполненна. 

Ісуса распятаго мудрость их 6fc знати, 
Пять язв его з мудрими д^вн размишляти. 

Пять словес умом тако чтуще глаголаша, 
Аки пять книг Моисеа в єдину собраша 

Книгу Житій, своими дЬльї исправленну, 
Юже ее зде зр^Ьти єсть типом отверзенну, 
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В ней же бьітіе святих подвижное в мірі 
И исход смертний живших в ділотворной ВІрІ. 

И левитскія жертви служба преходяща, 
Дух сокрушен и сердце Богу приносяща. 

И числа сил и даров, данних святим многа, 
Исчитаемих лучше з числом звізд от Бога. 

И второзаконіе жизни второй вічной 
Пишется их, что в книзі Моисейской приличной. 

Но не по вітхой сіни, в новой благодати 
По книзі сей и жити требі и читати. 

Тако чтий сію Житій Книгу єсть блаженний, 
С Книги Живота вічна не будет сотренньїй. 

* * * 

ИзсохшЕ нам се Руді орОси, о мати 
Маріє, ОбильНАя в водаХ благодати, 
Душам, палИМИам сТРастИ огнем, свишше чашу 
Студенои подАждь ВодИ, пеЧаль видя нашу. 

О иконі чудотворной 
Ил [л] инской Черніговской 

Тисяча шістьсот шестьдесят второг року, 
яко Христос родися от чистаго боку, 

В монастьіру Иллінском икона плакаше 
Дівьі, да и человік не скачет являше, 

Аще не бьі Дівая слез до Сина за ньі 
приносила, иміли бьіхом многи рани; 

Но яко виді слезьі, и Бог ужалися, 
тім же и бьість, яко враг от нас удалися. 

Всує слез Мати Твоя да не истачаєт, 
запріти, скиб християн да не погубляєт. 

Аще и в самой церкви татарове біша, 
но обаче икони сея не видіша, 

Уже и ко самому дерзнуша престолу, 
и вся икони в церкви поверзоша долу, 

€дин обаче образ Дівьі у пророка 
во всіх приключившихся избит без порока. 

Братія вся от страха в пещеру біжаша, 
юже трудолюбієм своим соділаша, 

Тамо же ходотайством присно Дівьі здравьі 
пребиша, хваляще ю, яко матер славьі; 

Дверми до них татаре прійти не могоша, 
бо непроходиму двер — Діву — обрітоша. 

Множества чудесєм образ сей соділоваєт, 
не исходить тощ, кто в нем віру полагает; 

Глухим слух отверзаєт, хромим даєт ноги, 
безумних умудряет, чуда творить многи. 

Бісноватих без числа присно свобождает, 
недужних возставляєт, сліпих просвіщаєт, 

И коим ли недугом кто изнемагаєт, 
притікая ту, тунє цілбу почерпаєт. 

Тім вси до Ил [л] инскои Дівицьі теціте, 
спасет от бід, точію «Помилуй!» реціте. 

Іл [л] инская Дівице, внегда сама за ни 
плачеши, Сьін твой будет милосердний на ни; 
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Тьі планети ач за ньі, мьі возвеселимся, 
єгда от всяких скорбій и бЬд свободимся. 

Имаши манастир Ил [л] инский и лишше, 
о чом радоватися дано тебі свьішше; 

Имаши, игумене, в чесом ся хвалити 
со всею братією н радостен битьі, 

Єгда благоизволи Бог твоєго віку 
даровати благодать людєм си велику. 

Зосим Марією зді болшею ся хлюбить 
яві, яко со старцем Бог Марію любить, 

Им же образом пчели до улій літають, 
сице ко Діви чистой вси да прибігають; 

Царіє к ней да текуть, она им корона 
по временной вічная горняго Сіона. 

Тьісяща щит у Дівьі, гетмане, спішися, 
даст вобіду воинству, токмо помолися. 

Не косньї много, кождий во своєй потребі 
біжи ко ней, будеши воистинну в Небі. 

Стпхи па страсти Господнії 

Отміна зіло страшна, отміна напрасна, 
ах, глаголом, зрінію и слуху ужасна. 

Царь неба и всей земли, творец всего міра, 
от лютійшаго лютьім предаємьій звіра, 

От Юдьі треклятаго и юдейским полком, 
агнец пренезлобивьій кровожадньїм волком, • 

Прискорбен ест душею, видя смерти чашу, 
планет крьівавьім потом, ах, за злобу нашу; 

На землю нося гріхи наши упадаєт, 
На небо возвед очи, «Отче!» восклицаєт. 

Но ніст му гласа «Сей ест сьін мой возлюбленннй», 
не на Фавор бо, но на Голгофу веденньїй, 

Ність Петра, гляголюща «Добро нам зді бьіти, 
токмо Юда сі вои, ищущими убити; 

Тот єго, в нем же лети ність, лестно лобьізаєт, 
Тако звірообразньїм жидом предаваєт. 

Єго же, веригами связанна, влекоша 
По пути и неправим судіам вдадоша. 

Єго же неправедно на смерть осудиша, 
и по премногих муках на крест пригвоздиша. 

Се всяк зри орудіа убийства и муки: 
вервь, бич, столп, копіє, желізньїє руки 

Зри, коль злі и безчестно за тя пострадавьій, 
иже тебе славою, честію вінчавий. 

Зря же сія, восплачи, воздхни, умилися, 
каменію бездушну поне вподобися. 

Камень, творца умерша зряще, разпадеся, 
Земля, ужасу полна, зіло потрясеся, 

Всяка тварь измінися и страхом обьята. 
Ти на крест, муки зряще, ина с креста снята. 

Припади и лобизай в гробі положенна, 
цілуй сердцем и усти за тя уморенна. 

И ви сімо прійдіте, младии отроки, 
подробну орудіа прійміте жестоки. 
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Пріемши, пречистому тЬлу предьидЬмо. 

Отрок 1-й 
Се аз со смиренієм припадаю первьі, 

и честньїя усердно воспріемлю вервьі. 

Отрок 2-й 
С тобою аз воинску воспріемлю руку, 

яже первая творцу нача творить муку. 

Отрок 3-й 
Ми їв бич и розгу взяти повелите, 

Отрок 4-й 
Мн-Ь со усердієм столп, молю, дадЬте. 

[Отрок] 5-й 
Аз, поклонся, пріемлю В"ЬНЄЦ сей терновий, 

им же бЬ ув-Ьнчанньїй царь юдейский новий. 

[Отрок] 6-й 
Я же дадеся Богу поруганну, 

сь страхом пріемлю трость, за скипетр данну. 

[Отрок] 7-й 
Гвозди, ими же руїгЬ и нозь пронзенни 

Ісусови, пріемлю четверочисленни. 

[Отрок] 8-й 
Млат, Христа пригвоздивьій ко кресту болезно, 

с любьізанієм вземше, понесу любезно. 

[Отрок] 9-й 
Аз трости преклоняю главу ми смиренну, 

сладдЬ пріемлю желчт>ю с отцом исполненну. 

[Отрок] 10-й 
Дражайшую от злата, честн-Ьйшую сребра, 

беру копіє, Христу прободшоє ребра. 

[Отрок] 11-й 
Аз дерзаю крестноє по вас нести ложе, 

на нем же почил єси, творче мой и Боже. 
Ab suos К 

Пріимше, пречистому тЬлу пред идймо, 
славя, погребеніи п^снь всЬ воскликнВмо: 

«Благообразньїй Іосиф» etc. 

[Отрок] 1-й 
Внимай, о челов-Ьче всяк благочестивий, 

что сотвори юдейскій совЬт нечестивий. 
Нощи сьінове в нощи Христа яша, 

сими немилосердно вервами связаша. 
Горе! Связали агнца, незлобива суща, 

1 Для своїх (лат.).— Ред. 
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за тя, о челов^Ьче, на жертву идуща. 
Сд’Ьлали на небеси с вервов сВти, птенца 

уловиша, д-Ьвьія пречистой первенца, 
Єгоже пеленами мягко повивала, 

воинска рука верхом твердішим связала. 
Вяжется іееьсеов цв-Ьт сред огорода, 

вяжется пречистаго клас Марій плода. 
О, зльїй Юдо, на Господа тьі вервь возлагаєш, 

скоро на твоєй вьіи сам верва дознаєш. 
Рекл єси: «Не пріємлю от челов'Ьк славу, 

Христе, днесь безчестіє превзнйде ти главу. 
Тьі власть им-Ьєш вязати, рушити; 

почто дал єси себе так уничижити? 
Ах, влекут немнлостно воинове люти; 

сЬмя благословенно падаєт на пути. 
В нощ из Єгипта Ізраиль имже изведеся, 

Тот Ізраилем в нощи узом предадеся. 
О Ісусе, вервами днесь лють связанньїй, 

да аз ти к любвТ. буду всегда привязанньїй. 

[Отрок 2-й] 

У первосвященника предста Ісус Анньї, 
немнлостно рукою сею привитанньїй. 

Єго же свято лице, як солнце, сіяєт, 
синостію жел’Ьзна рука потемняєт, 

Кротко-молчаливаго звучно ударяєт, 
проречет ли «За что мя бієш?», искушаєт. 

Всего гЬла молчалив Бог язви ношаше, 
ибо та одеждою прикрити можаше. 

Пресв'Ьтлаго же лица крити невозможно, 
єгоже та рука, ах, уязви безбожно. 

Пять имать перстов, пять ран болших презначаєт, 
прежде времени в лице гладко начертаєт. 

Нива блага Христос ест — так церков в^щаєт, 
орет рука желЬзна, смерту уязвляєт. 

Краєуголн жел'Ьзом ударяєт камень 
темний народ, да єго осіяєт пламень 

Не видящий истиннн, осл'Ьплен злобою, 
поиска ту руками, понужден собою. 

О, сладчайший Ісусе, животе всей жизни, 
подал єси ланиту на вся укоризнн. 

Лица ти пресвятаго не возбранил бити, 
не возбрани нам в небь лице твоє зрЬти! 

[Отрок] 3-й 
Рука лице Христово поорала з'Ьло, 

бич и розга все свято поорали гьло. 
Ореш, злобо жидовска, но не будеш жати, 

ми же оттоль небесний ХЛ'Ьб будем вкушати. 
Казниш благод'Втели, в коєм н-Ьсть преступства, 

Учиш в-Ьчну премудрость, з своєго си глупства. 
Не твоєю силою стоит обнаженннй, 

но любовію за себе любящих разженний. 
Кто ту злости жидовской подаде пораду, 

Яко сладкому горку сотвори прохладу. 
Ах, не знать пречистаго за язвами тьла, 

угл'Ьбают бич, розги, уви, в плоть до зЬла. 
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Уже и пресвятая видятся в нем кости, 
яже вся исчетоша з лютой своєй злости. 

От верху главьі честной до святую ногу 
Не оставили м-Ьста ігЬла Христу Богу. 

Зри умом, челов-Ьче, на Божія енна, 
како в чистой си крови стоит по колона. 

Put со умиленієм: увн, Божій слове, 
За гр'Вх мой дражайшая кров твоя исплове. 

За мя, неблагодарна, горе, увьі, горе, 
разлися, крове пречиста, аки Чермно море. 

Погрузивнй во мори 1 фараона роги, 
потопи в твоєй крови наша грВхи многи; 

Нас же преведи чистих в землю об-ьщанну, 
в небесних селеніах всЬм уготованну. 

[Отрок] 4-й 
Столп твердий, глава Церкви, Христос, Бог названннй, 

к сему намилостивно столпу привязанний. 
Тщи благословеніе от святую руку, 

яже созади вяжут на болшую муку. 
Древле в день столп облачен, в нощи же огненний, 

бнл вождом, єгда бяше от пл'Ьна веденни 
Ізраили; ннн-fc же он столпом шгЬни Бога, 

єгда к нему привяза. О, коль злоба многа! 
Преведе их по суху, они же бродити, 

в крови Бога с'ьдЬлали, хотяще убити. 
Прійди сЬмо, Іюдо, им же омочися 

хл'Ьб в солило и снЬден, крове Христа впися. 
Порази Христа камен уже не в пустиня, 

пи убо кров, не воду. О немилостнни! 
О како, земле, с столпом непокол'Ьблешся, 

зрящи творца мучима, что не потрясешся? 
Люд, иже древле в столп'Ь глас от Бога сльїша 

да не сльїшит, кровію уста заградиша. 
На столпах Соломон-царь кедрових царствуєт, 

царь небесний к каменну привязан б-Ьдствуєт. 
О, сладкій наш Ісусе, мудрий Соломоне, 

о, прелюбезний Христе, кр^пчайшій Сампсоне, 
Изрини столп сей, побій твоя враги, 

да погибнит милости твоєй вов^к наги. 

[Отрок] 5-й 
Єгда бяше от столпа Ісус отр’Ьшенньїй, 

разум^Ь, яко страстей уже свобожденннй. 
Но поняже терн в главу глубоко унзаєт, 

и Христос «Возвратихся на страсть» восклицаєт. 
О, аше би кто ми дал очесам слез море, 

источил бнх, толику бол-Ьзнь зряще, вскоре. 
Ах, свягЬйшіи очи в крови утопают, 

лице свято и уши кров’ю запльївают. 
Иже царем златьія даєт діадьімьі 

в-Ьнчаєтся терновим вінцем, ах, мучимьій. 
Терн древесам ест царем, глава, престол Божа, 

окровавленна в терни. Бог краснВєт рожа. 
Пресвягьйшую главу вЬнец окружаєт, 

1 На полі: «понгь». 
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Бог, за круг всего міра, мір да вість, страдаєт, 
Глава єго круг міра яко управляєт, 

кто вість: терніє ли ту или мір пронзаєт? 
Не земля ли прорасти терніє на главу? 

Сущи вся подножіє, возносится в славу, 
Тернієм ли человік да не уязвляєт 

ног, ходяще, на главу Бог свою влагаєт. 
Исповість, иже вість о євангелском зерни, 

Христос, зерно небесено, паде нині в терни. 
«В скорби вінчан будеши,— глагола,— вінцами» — 

Ісаїа; ньіні же зримо всі лицами. 
Радостно человіка честію вінчаєш, 

Сам поруган, царскую титлу отбираєш. 
Имієт кореніє вінец в твоєй главі, 

помни ж о тебі данно[й] от челов'Ьк славі, 
Христе, в терновой руган діадим-Ь, 

даждь нам небесньїй вінец со святьіми! 

[Отрок 6-й] 

Царь царем, Христос Бог наш, царствуяй во всем міри. 
даяй вінцьі всЬм царем, скиптрьі и порфири, 

В смрадную одіяся ньін-Ь багряницу 
и на безчестіє трость пріємлет в десницу. 

В кріпости та десница в вік єст прославленна, 
ньін-Ь же зиблемою тростію почтенна. 

Мн то трость колеблема єсмьі человіцьг, 
да постоянньї будем, Бог держит в десницьі. 

Образ непостоянства творит род єврейскій, 
падающ на коліна: «Цару іюдейскій, 

Радуйся!» — глаголюще, царя же не знают; 
не вірующе в правду, в злость исповідают. 

Радуются царіє, царствующе мирно; 
ти же, наш царю, плачеш, увінчай не смирно. 

Пестриш, аки бисером, слезми багряницу, 
пловущими сплачливу святую зіницу. 

Что плачеши, єгда ти «Радуйся!» глашают? — 
плачет: ибо з словами купно оплевают, 

Ударяют во уши, біют у ланиту — 
видінія доброти ніст нашему світу! 

Должнн сердцем трястися, покиваша глави, 
не відуще, яко єст царь царем царь слави, 

Не познаша, єще бо не на 0рон-Ь крестном, 
Но в місті мученія смрадном н безчестном. 

Сему царству никто же завидіти може; 
Зазрят, єгда, пострадав, прославишся, Боже. 

[Отрок 7-й] 

Сій суть гвозди четверочнсленни, 
ими же Христу руці и нозі пронзенни, 

Ископаша святий н нозі и руці, 
прилагающе болшу люти муку к муці. 

Иже вседержайшую руку отвергаєт, 
благоволні животно всяко насищаєт. 

Тому руці, прибивши, гвоздми удержали, 
даби щедрому Богу щедроту препялн. 

Но злобним препятіе не помоществуєт, 
лрнгвожден разбойнику єгда рай дарствуєт. 
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Матери Іоанна за сьіна вручаєт, 
«Же [но], се син твой, мати се твоя»,— глашает. 

Син погибели творцу руці пригвождает, 
да спасенія міру не соділовает. 

Творит спасеніє всЬх спасти [всіх] рачитель, 
не хощет бо всім грішним смерти сотворитель. 

Пригвожденннй рукама землю потрясаєт, 
раздираєт завісу, всю тварь ужасаєт. 

Силен ест вся творити, силен ест вся дати, 
в десиой богатство, славу, власть имать держати. 

Гвоздми, аки ключами, язви [пропуск в рукописі] 1 
не себі же богатство, но нам обрітоша. 

З ада аз сокровищем тім ест искупленннй, 
искупивий мя, Боже, будь благословенний! 

[Отрок] 8-й 
Сим млатом ко кресту Бог люті пригвожденннй, 

царь болізни на крестном троні посажденннй, 
Совітом нечестивим мерзкаго Пилата, 

в нем же не видіх вини, суди бить распята, 
Должен сий умить руці и язик блядивий, 

да зрит и речет «Почто?» на смерть осудивнй. 
Блядив язик рече-бо: «Власть имам пустити», 

мьіслію же желаше на крест пригвоздити. 
Царем неба наказан в сні, не наказався, 

земному-бо кесарю лучше увірявся. 
Сіє, о человіче всякій, да внимаєш, 

иже наказаніє сон себі вміняєш 
Сим млатом на каменном начертати сердци, 

им же краєуголний трут камень мордерцн. 
Дражайшій адамант сим млатом искушенннй, 

в кров си агнчу омочен стался сокрушенннй. 
Сокрушенно и сердце мати иміше, 

єгда звук сего млата гвоздяще слишаше, 
Сколь ударов, столь мечей иміяше в сердци, 

єгда немилостивно распяша мордерцн. 
Рай мьісленний, Ісус наш, даяй плод вовіки, 

с четьірех язв четьіре источил нам ріки. 
Имієш, человіче, весло — млат желізньїй, 

мієш четьіре ріки плисти к вИчной жизни; 
Токмо четьіри в умі имій непрестанно: 

смерть, суд, пекло и царство добрим зготованно. 

[Отрок] 9-й 
В[в]есь сладость, желаніє, Ісус возлюбленннй, 

горестію чрез сію трость ест напоєнньш. 
Напоивьій сладкою водою в пустнни, 

горку желч пієт и оцет. О, немилостнни! 
Нині Ісус горести міра дознаваєт, 

в ней же неисходимо весь мір почиваєт. 
Не токмо желч и оцет, но и яд в нем смертний, 

єго же сам вкусивши, Бог умре беземетньїй. 
Море упиваяйся сладости потоком, 

от обилія дому, его же в жестоком 
Питіи в желчи, отцту ядн растворяєш, 

вся страсти Бог понесе, ти сим умораєш. 
1 Реконструкція: «прободоша».— Ред. 

316 



ДИМИТРІЙ ТУПТЛЛО 

Не рекл «Совершися!» на крест пригвожденньїй, 
дондеже твоим ядом не бьіл напоєнннй, 

Не віси ли, о міре, чего Бог жаждаєт, 
да человік слезами жажду утоляєт. 

Подражай, человічє мудрой Магдалині, 
рцьі, яже она прежде слова рекла, ньіні. 

Ах, «Жажду!» — гласиш, но вод не дают опоки ', 
єдиньї з очес слезьі текут; пій слез токиї 

[Отрок 10-й] 

Трость [пропуск у рукописі] Христа уморило 
копіє з смертна вічну нам жизнь отворило, 

Дражайше сокровище над злато и сребро, 
єже Ісусово нам днесь источи ребро. 

Да узрят человіци, что Бог всієт, 
восхоті, да копієм воин то открьієт. 

Не жезлом, но копієм камень пораженньїй, 
источи нам ток жизни Ісус возлюбленньїй. 

Противу єстества Бог писца себі маєт, 
в книзі живота смертно писмя начертаєт. 

Вьішше єстества, яко воин осліпленньїй, 
вічний живот написа, и бі просвіщенньїй, 

Тьла и ума оком злости осліпися, 
потом обойм зраком ясно просвітися, 

Горкую вдати язву Христу, роз^яренньш, 
сладости исполнися, сущи просв'Ьщенньїй. 

О, пресладкий Ісусе, сам горесть вкушаєш, 
нам же несказанную сладость источаєш. 

Сладость, но не всім сладость єст, горесть невірньїм, 
паче меда и сота нам єст, правовірним. 

Гоняй гоними в мири, єгда гладом таєм, 
сим копієм мед сладкий в пищу нам достаєм. 

Не предаждь нас, Ісусе, не зріти тя гладу 
и не пошли нас во огнь ко вічному аду. 

Да угаснет геєнна чрез кров ти и воду, 
вірним от нея вічну чрез кров дай свободу! 

[Отрок 11-й] 

Всі мимоходящіи, болізнь Христа зріте, 
аще болізнь, як болізнь єго єст, смотріте. 

Рціте умом на крестно Ісусово ложе, 
како на нем почил єст, кто изрещи може? 

Гвоздми млати положен, да не разорится; 
ах, кому сіє ложе не страстноє мнится! 

Терн вмісто подглавія, на гвоздь руці, нозі 
возложили, да уснет Бог наш на премнозі. 

Ах, ложе не мягкоє, ах, остроє ложе, 
на нем же зпочил єси болізненно, Боже! 

Аз з рая за преступство древом біх изгнанний — 
ти мене в рай воводиш, к древу прикованний! 

Обнажихся змія прелестним совітом — 
ти, наг, мя окриваєш, одіяйся світом! 

Препял єси пучини мира, суєтств полни, 
крест ти днесь пристанище пресвятий мира волни 

1 Казус: у ярославському виданні слово «опоки (тобто «каміння», «камені», 
«скелі») перекладено в підрядковій примітці на сторінці 9 як «пьяницьі»! — Ред. 
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Дотоль не м1>л еси гдЬ глави приклонити, 
ЗДЬ со миром безмирннм изволил почити. 

Мир безмирен до смерти желчю уморают, 
з смертнаго сна коп-Ьем острнм возбуждают. 

О, болЬзни лютоя, кто изрещи може, 
яже за мя гр-Ьшнаго терп-Ьл еси, Боже! 

Зрящи сія, челов-Ьк всяк, да разсуждаеш, 
да не к тому ко страстех страсти прилагаеш: 

Не вяжи Бога, себе, на зло вьіуздивий, 
не бий в ланиту, хищать чуждое жадивнй; 

Не осуди на розги, судія неправий, 

Не вяжи ко каменю, сердцем скамененннй, 
не пронзай глави тернем, гордо вознесенннй. 

Не давай трости в руку, снй непостоянний, 
царем юдским, не зови, лестію напханннй, 

И не заплевай очес скверньши словами, 
не заушай, хищаяй чуждое руками, 

Безстудную во очах [им-Ьяй] зиницу, 
не возлагай на Бога смрадну багряницу; 

Не распинай на крест-ь живи[х] самоволно, 
не пой желчію, сладость вкушаяй доволно; 

Не прободай впослЬдок копієм сердца, 
буди сердцем милостив, не лютий мордерца. 

Понесе Христос язви за вся злая дЬла — 
о, кто силу бол-Ьзни исповЬсть дозЬла?! 

ПервЬє сьчтутся звЬздн на небесном двори, 
перв-Ьє дробин капли исчислятся в мори, 

Никтоже сего может изчислити в жизни, 
кая страсти Бог за нн терп-Ьв и бол-Ьзни. 

Довл'Ьєт страсти и крест всЬм во ум-ь мЬти, 
на нем же Бог изволил за нас всЬх умрЬти. 

На крест-Ь спасеніє наше умираєт, 
кром-Ь креста спасенія да никтоже чаєт. 

* * * 

Іисусе мой прелюбезннй, 
сердцу сладосте, 

Єдина в скорбех утЬха, 
моя радосте. 

Рцьі души моєй, твоє єсмь 
аз спасеніє, 

Очищеніє грЬхов и 
в рай вселеніє. 

Мн-Ь же тебЬ Богу благо 
прилЬплятися, 

От тебе милосердія 
надіятися. 

Никто же мнЬ в моих бЬдах, 
грЬшному поможет, 

Аще не ти, о всеблагій 
Іисусе-Боже! 

1 Пропущено рядок. 
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ХотВНІЄ МНВ єдино 
с тобою бити: 

Даждь ми тебе, Христа, в сердцВ 
всегда имВти. 

Изволь во мнВ обитати, 
благ мнВ являйся, 

Мною, грВшньїм, недостойним, 
не возгнушайся. 

Изчезе в болВзни живот 
без тебе, Бога: 

Тьі мнВ крВпость и здравіє, 
Тьі слава многа. 

Радуюся аз о тебВ 
и веселюся, 

И тобою во вся вВки 
Боже, хвалюся. 

* * * 

Надежду мою 
В БозВ полагаю, 
Промьіслу єго 
Весь себе отдаю. 

Яко он хощет, 
Так о мнв устроит, 
А єго воли 
Никто не престроит. 

Судьбн господни 
Есть то бездна многа. 
В тайнмх совВтВх 
Кто постигнет Бога? 

Аще что кому 
Он восхощет дати, 
Людская зависть 
Не может препяти. 

Кому у него 
Что предоставлено, 
То непремВнно 
Будет исполнено. 

Убо надежда 
Моя буди к Богу,— 
Удивит на мнВ 
Милость свою многу. 

Не надіюся 
На князя и люди, 
В тЬх уповая, 
Постьіжен єсть всюду. 

Часть моя єси 
Ти, єдиний Боже, 
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Твоя десница 
Во всем МНІ поможет. 

Деснида твоя, 
Та сотворить силу, 
Исцілить душу, 
Дасть здравіе тілу. 

Та и вся блага, 
Аще их єсть требі, 
Вскорі дать может 
И по том жить в небі. 

* * * 

Тьі мой Бог, Исусе, 
Ти моя радосте; 
Тн ми веселіє, 
Ти моя сладосте! 

Аще бьі вся моя 
Погубил во мірі, 
Тя паче, Боже мой, 
Всегда имам в вірі. 

Богатства земная 
Ни во что вміняю, 
Єгда, зря на небо, 
Тя, Бога всіх, знаю. 

Аще мя скорбиши, 
Должен єсмь хранити, 
Аще мя бієши. 
Буду тя хвалити. 

Люблю тя, Боже мой, 
Над всіх святійшаго; 
Хвалю тя, царю мой, 
Всіх достойнішаго. 

Дверь сердца моєго 
Сокруоіи каменну, 
Положи в нас любовь 
К тебі пламенну. 

Аще бьі людіє 
Тя, Христе, познали, 
Никогда бьі тебе 
Гріхми прогнівляли. 

Аще тя познаєм 
В мольбі херувимской, 
Тогда тя прославим 
В хвалі серафимской. 

Хощем всеусердно 
Тя, Христе, познати; 
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Тьі нас лицем к лицу 
Сподоби взирати. 

* * * 

Похвалу принесу 
Сладкому Іисусу, 
Бо той моя слава 
И всЬм єсть похвала. 

Іисусе прекрасний! 

В Тройці славимьій, 
ВсЬм непостижимий, 
Архангелов творче, 
От б^сов поборче, 

Іисусе прекрасний! 

Монахом радосте, 
Ієреом сладосте. 
Дай же и мн-Ь радость, 
Спасеній сладость, 

Іисусе прекрасний! 

Не отрини мене. 
Святе, взищи мене, 
В гріхах лежащаго, 
Не востающаго, 

Іисусе прекрасний! 

Вншних создателю. 
Земних искупителю, 
Не забуди мене, 
Не погуби мене, 

Іисусе прекрасний! 

О царю преславний, 
Агнче непорочний, 
Надеждо во смерти, 
Живот всЬм по смерти, 

Іисусе прекрасний! 

Одеждо краснаго 
Отца небеснаго, 
Одьй мя твоєю 
Ласкою твоєю, 

Іисусе прекрасний! 

Скорбящим радосте 
И жезле старости, 
Дай же мнЬ утЬху — 
В подвизех ycnfcxy, 

Іисусе прекрасний! 

Не остави мене, 
Творче, взищи мене. 
Пастирю всещедрий 
И премилосердий, 

Іисусе прекрасний! 
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Не ПО ДЬЛОМ МОИМ, 

По щедротам твоим 
Суди мене, пане, 
Вьішних сил гетмане, 

Іисусе прекрасний! 

Прійми се малоє 
Моленіе моє 
И скоро потщися. 
На мя умилися, 

Іисусе прекрасний! 

Останную мольбу 
К тебь приношаю 
И смиренним сердцем 
До тебе взиваю, 

Іисусе прекрасний! 

* * * 

Христе, мой Боже, 
Іисусе сладчайшій, 
Спасителю мой 
З-Ьло величайшій! 

Подаждь ми присно 
В воли твоей жити 
И страсти твоя 
В сердци МИ НОСИТИ. 

Да образ твой зря, 
Свята Бога знаю 
И в руцВ твои 
Дух мой предаваю. 

Яко хощеши, 
Твори, Боже, мною, 
Да не скрьієт тма 
Гр-Ьховная мглою. 

Господи Боже! 
ДЬла твоя дивна; 
Прими раб твоих 
Словеса умильна, 

Иже молитви 
Теб-B приношают, 
А матерь твою 
ПВснми почитают. 

* * * 

Превзьщох М"Ьру, 

О мой вВчньїй Боже, 
Во дневньїх злобах. 
Кто ми в том поможет? 
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Преступих закон, 
О мой крупкій Боже, 
И КТО MHt HUHfc, 

Грішному, поможет? 

Развь тьі, отче, 
Високій в милости, 
Подаси руку 
МнЬ в моєй б-Ьдности. 

Яко вся моя 
Л-Ьта иждих блудн-Ь, 
В мірских суєтах, 
Грішний, пребьіх гнусн-Ь, 

Воспрійму на ся 
Зрак сьіна блуднаго, 
Пойду умолю 
Отца небеснаго: 

«Согр^ших, отче, 
И моя єсть BHHat 
НЬсмь достоин бить 
У теб^ за сьіна. 

(Зогрітих к тебв, 
Отче милосердий, 
БУДЬ MHfc милостив, 
Молю аз злосердий. 

А гр^хи, их же 
Творих от юности, 
Остави, прости 
По твоей благости. 

И научи мя 
Безпорочно жити, 
Впредь сохрани мя 
От rpfcxoBHoft сЬти. 

Днесь же да буду 
Твоим наємником, 
В-ьрним ти рабом, 
Вірним послушником. 

Даждь ми до твоєй 
Воли всегда жити. 
По здЬшней жизни 
Небо улучити». 

* * * 

Воплю к Богу в бЬдЬ моєй, 
Да мя он услишит 
И в велицЬй скорби моєй 
Весело угЬшить. 
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Обратить мой плач в веселіє 
И в радость преложить, 
Тяжкое ми злолучество 
Во благо приводить. 

Не ві>м, откуду вВтр возвЬєт 
В сладостной охлад'Ь,— 
Уже падаю отвсюду, 
Сущи на свободі. 

Надежда мя утверждает, 
Мьісль ми направляєт, 
Указуєт тещи к Богу, 
Кій все устрояєт. 

Аще би под землю скрился, 
И так мя обрящет, 
Аще в камень заключился, 
И там мя досяжет. 

Но аз, стоя издалеча 
Прикладом грвшнаго, 
Реку: «О Боже, почто мя 
Оставил страстнаго? 

ПрисггЬ время исправленья 
Живота моєго, 
Из младнх-бо лЬт в жизни сей 
ДЬях много злаго. 

Помилуй мя тьі, грВшнаго, 
О мой ввчний Боже! 
И в уши святьія твоя 
Прійми вопль мой уже, 

И подаждь ми терпінів 
Всіх страданій моих, 
Управи мя, яко ж вЬси, 
Духом святим твоим. 

Аще волиш наказати. 
Буди воля твоя, 
Токмо да спасется душа 
Милостивно моя. 

Весь день, всю нощ восклицаю, 
Господи мой, к теб"Ь, 
Услиши молитву мою 
И прійми ю к себ^, 

Подаждь же мнЬ милость твою, 
Избави от муки, 
Понеже аз вельми впадох 
Чрез грВх в твои руки. 
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* * * 

Мати милосерда! 
Ти єси ограда, 
От лютаго врага злаго 
Храниши мя всегда. 

Он, лютий, рнкаєт, 
Бідна мя хищаєт. 
Скоро, скоро твоя помощ 
От того збавляєт. 

На всякій час зову, 
В немощи воззову, 
Воплем кріпким, Мати, тебе, 
Чиста Діво, молю. 

Не вім аз кончину, 
Дне того годину, 
К тебі, к тебі, всіх царице, 
Очи мои вину. 

Прошу тя, всещедру, 
Матерь милосерду, 
Глас услиши мой, плачь внуши. 
Молю тя, всещедру. 

Руці да воздіну 
Ко твоєму Сину, 
Мати, Мати преблагая, 
Ходатайствуй к нему. 

Тебе, Діво, молю, 
Воплем крупким зову, 
Душу, сердце, в воздиханій — 
Преклоняя главу. 

Кіевокалекскія 

О. горе мив, грішнику сущу. 
Горе, благих діл не имущу! 
Како пред суд Божій явлюся? 
Како со святими вселюся? 
Отступих от Бога злобою, 
Гріхолюбив сам сий собою, 
Темность паче світа кохаю, 
Світа Благодати не маю. 
Совлекох первия одежди, 
Божія лишихся надежди. 
Се моя одежда и діло 
Убивает душу и тіло. 
Огьидох далече на страну, 
От рожец питатися стану. 
Дому чужд небеснаго Владики, 
Недостоин жити с человіки. 
Временная предпочитаю 
А о славі вічной забиваю. 
Что ж я имам, бідний, сотворити, 
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Егда Бог пріидет всЬх судити? 
Пойду же я прежде дня судна 
И представлю д-Ьела моя блудна; 
Пойду пред Отцем умилюся, 
Да не Его пищи лишуся; 
Пойду и реку Ему смЬло: 
«Corpfcuiax Tu, Отче мой, зЬло! 
Прими мя, заблудшаго сина, 
Яко от наемник єдина». 

* * * 

Взирай с прилЬжаніем, тлЬнний человЬче, 
Како в^к твой преходит, и смерть недалече: 
Готовися на всяк час, ридай со слезами. 
Яко смерть тя похитит, с твоими делами: 
Ангел же твой хранитель тебь извЬствует, 
Краткость жизни твоей перстом показует: 
Текут времена лЬта во мгновеніи ока, 
Солнце скоро шествует к западу с востока: 
Содержай меч мщенія во своей десниць 
УвЬщает тя всегда и глаголет сице: 
«Убойся сего меча, отсель покайся, 
Да не посЬчет тебе, зЬло ужасайся!» 
Пріидите, людіе, в верь просвЬщенни, 
Теците во святий храм, кротци и смиренни! 

* * * 

Господи мой, ярость Твою не покажи надо мною, 
О жестоком гнЬвЬ Твоем не суди мя в rpbcb мем! 

Господи мой, стрЬли Твоя поразиша сердце моє, 
Всяк час на мнь рука Твоя, обетшаша кости моя. 
НЬсть-бо мира в костЬх моих от ярости очес Твоих: 
ГрЬх мой видЬх предо мною, превосходящ главу мою. 
О тягогЬ на мнЬ грЬх мой, яко видЬх, Боже, гнев Твой: 
Озлоблен бих и смирихся, ко нищеть преложихся. 
Возлюбило сердце моє, на всякий час творя злое. 
В нутри моем полно злаго, не видимо, что єсть благо. 
И сотворих многу злобу, Господи мой, пред Тобою. 
Прости, Боже, грЬхи моя, что сотворих пред Тобою. 
Не остави мене, Боже, но всегда буди со мною. 
Господи мой и Спасе мой, Тьі ми вонми в помощ мою. 

* * * 

Добраго воя цареви избранна, 
Иисусу Христу врагов непопранна, 
Мученик славу Димитріа чтемо 
И пЬсней вЬнец ему соплетЬмо. 
Тріумфуй вЬчнЬ над врагом соборьі, 
Радуйся между ангельскія хори. 
Иисусе яко сладка возлюбивий 
И за честь его душу положивий: 

Чашу спил смертну в любовь ражденний, 
Агнец за агнца умер заколенний; 
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Ребра копіям любезно предавьій, 
Христу с любовію славно сострадавнй 

Не отрини нас, воине избранннй, 
От полков идВ же еси сочетанньїй; 
Врагом всем мир^ тьі сотерьі главу, 
Господа твоего пришедьій в славу 

Стани в помощь всегда воруженньїй, 
Копіем крестом стани возлюбленньїй; 
Іменоносцу ту долго здравствует, 
И вВчнВ в небв с Христом да царствует. 

* * * 

Зрящи сина, поносной смерти [о]сужденна. 
От ближних и знаемьіх весьма оставленна, 
Зрящи сьіна своего в ланитьі біема, 
По лицу ругаема и заплеваема 
Пребьість во многих слезах Маріа єдина: 
Зрящи тяжки болВзни страждущаго сьіна 
Воскорв узр£ на крест сьіна возложенна, 
Острьіми гвоздми в руцВ, ноз^В прободенна. 

«О енну, познай матерь без мВри плачевну, 
Твоих ради страданій сердцем уязвленну! 
О смерти пресладкая, воскорВ прибуди, 
УгВши мя, плачевну, не тщи твори труди!» 

Желаю купно с сьіном живот умертвити. 
Сладко єсть с ним умрети, горко не с ним жити. 
Воспримут матерь енна, его же убисте, 
Ни единой пощади со мною им-Всте. 

Не пріемши от людей мати прошенія, 
Простирает прилвжно к сьіну моленія: 
«О енну умершвленнн, вся можеш творити, 
Аще С тобою НЬІН'В возмогу умрети, 

Испусти глас любезнн к матери плачевной, 
При крестВ мнВ стоящей от всВх оставленной. 
Да вселиши мя в крови с тобою вовВки, 
В радости пр [и] сносущнВй енна, тебе, зр^ти!» 

* * * 

Имам аз своего Иисуса моего, 
Не творил-бо есмь благаго любве ради его. 
Егда б аз возрасл и руїтВ бьіх вознес, 
Даждь ми, Господи Исусе, да бн аз л'Вт дошел. 
А егда лВт дойду, в монастир аз пойду, 
Тако ми, благій Исусе і монахом буду. 
Буду тя хвалити и сердцем блажити, 
Господа превисокого, Царя Небесного. 

* * * 

Нас д'Вля распятаго Марія видящи: 

«Ах, увн, чадо моє,— вопіет, слезящи,— 
Тя, бол-Взненна уединенна 
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Зрящи на древі, и аз язвленна! 
Сердце ми от болізни сродзі омлівает 
И о меч страстей Твоих, сіє прободает. 
Уврачуй рани, за мир скаранньї, 
Бог, спасти міра з неба призванньї, . 
Утіш мя, матерь Твою, восстаніем своим, 
Да прочее мні не знойне горит утроба, 
Юже в рождестві соблюді в ДІВСТВІ, 

Сохранив цілу и по рождестві, 
И нині подаждь радость печалному сердцу, 
Да не вянет ліпота в девическом вінцу. 
Прекрасньї крине, слове єдине, 
На радость мира воскресни, енне!» 

* * * 

О возлюбленньї сине, что сіє сотворнл? 
Сітованіе в радость матере претворил. 
Рци, пресладкн Иисусе, сине возлюбленне [ий], 
Язвенни без мнлости и от всіх збавенне [ий]! 
Живот души моей, что не глядеши 
И единаго слова почто не речеши? 
Лишенна есмь утіхи, лишенна отради. 
Нн единой имію во слезах прохлади. 

Изволнла под крестом ти, Діво, стояти — 
Благоволи милость мя под свой кров пріяти, 
Произобилни слезьі ти, Діво, нзліяла, 
Егда со Иосифом Христа погребала. 
Хощу слези нзліять, бес тебе не могу, 
Помози ми, Маріє, простри руці к Богу! 
С твоим сином, Маріє, хощу воскреснути, 
Буди со мною, Діво, дажд в мирі уснути! 

* * * 

О душе каждая вірна, ко Богу не лицемірна, 
Призри на Христа єдина, Бога превічнаго Сина, 
Смотрн на кресті распята, немилосердно пропита, 
Без мнлости уязвленна и всего окровавленна, 
Присмотрися приклоненной главі вінцем уязвленной, 
От острьіх остей тернових н ударени [й] сурових 
Очн кровію залиша, з жажди уста смажньї биша, 
Вся жили в нем растерзаша, святую кров ізліяша. 

Смотрн, душе, якою куплена есн ціною: 
Бог все сокровище своє дал за спасеніе твоє. 
Должен всяк человек зріти, яко недолго зді жити: 
Тисяща літ не долгота противу вічна живота. 
Тим же гріхов ся хранимо, Христа Иисуса любимо — 
Он нам даст зді смерть чистую, а по смерти жизнь 

вічную. 

* * * 

Ісусу, Єдиному премудРОму Богу, 
МалОумНий, воздАю о всіХ славу многу, 
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Давшому И сію МнВ ИсТоРІЙ спасенних 
Списать вторую Книгу, в честь слуг Божественних. 

* * * 

Благочестивий муж Туптало Сава, 
Запрожскаго войска честь и слава, 
В Богоявленскій день отверсту небу 
Восшествія тамо совершил потребу, 
В третій час на день третьяго року 
Семь сот тьісящна — з троична кроку, 
В троичном кирильском почи чину, 
Душею Тройцьі лице да зрит вину. 
В вВку сем добрВ жил сто и три лВта; 
Оби сторичну взял мзду троична св£та. 



Петро Попович-Гученський 

S 

ВВРШИ НИЩЕНСКИЄ, УТВШНИЄ 

Завше-м я в школь того по вас потребовал, 
Абм-м вас всЬх сполечне у церкві оглядал. 
Тепер вас роковоє свято днес зобрало, 
И мшгЬ тут щасливе оглядати дало. 
От тепер же и з вами буду розмовляти 
И святом тим хвалебним всЬх поздоровляти. 
Але вперше школную скажу вам пригоду. 
Волю кому носити хоч решетом воду, 
Н-Ьжли в школ-Ь клепати таковую б^Ьду, 
Бо-м и ньінЬ слушного не ил-єм об^ду. 
А также-м ся готовая, як иншие люде, 
И мовил-єм до себе, гаразд уже буде. 
Зготовал-ем бьіл собв в юшц"Ь по блошчицЬ 
И поставил-єм страву тую на полиці. 
Гдес ся вош от як курка великая взяла 
И л-Ьзучи лапами, юшку мдЬ пролила. 
И мясо все у см-ЬгВ барзо поваляла, 
А сама, от як заяц, надвор поскакала. 
Я — за нею, а она на порозі стала 
И на мене зубами, як вовк закландала. 
Я — до кия, она там чудо учинила, 
Бо ворону на смВтю зараз ухватила 
И почала лабами с дЬря оскубати, 
А мене страх великий почал изнимати. 
Витну єи кииском, хгЬл-єм, щоб застила, 
А вош зараз ворону из зубов пустила. 
А мин-Ь так до очий скочила потужне, 
Же-м ся мусЬл против ней поставити мужнє. 
Але-м пляцу той воши щире не дотримал, 
Бо мене так вдарила, аж-єм из ног упал. 
Так я кгвалту закричал, аж нищии напгЬ 
Прудко з школи вьіб'Ьгши и горщиско квадгЬ 
Винесши, та квашею очи єй залляли, 
А другиє вижками прудко вош звязали 
И почали до школи вош тую тягнути. 
Шесть нас тягло, не могли воши той двигнути. 
А наш Самсун Товариш, ухвативши вила, 
Притиснет вош за шию, як и змогла сила. 
А вош с-под вил так прудко барзо вискочила, 
А Самсона нашего за нос ухватила. 
И так єго вкусила своими зубами, 
Же лВкарства не знайдем и межи бабами. 
Тепер пилно питаєм премудрих докторов 
И довц-Ьпних шукаєм усюди л-Ькаров. 
Бн наш Самсон Товариш до здоровя пришов, 
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Так я ему л’Ькарство здоровоє найшов. 
Кажуть люде якиєс, з маслом паленидЬ 
Горячиє прикладат щодень к потилидЬ. 
И ковбаси до зубов, кажуть, прикладати, 
Солониною радят также нос вкладати. 
Єще ж мий едни кажут: «Якоєс порося 
Печеноє к л’Ькарству барзо би здалося». 
Коли б тилко а латво где єго достати, 
Обачите, як єго буду утинати. 
Дайте мин-Ь, для Бога, из шмат солонини, 
Бо ми не м"Ьли такой у школ'Ь звірини. 
Ачей бьісмо Самсона своєго вл’Ьчили 
И здоровим пред вами всЬми поставили. 
Дайте втож и ковбаси, бо чомус вмл’Ьваєт 
И невесело з огню чомус все сп^ваєт. 
Коли б тоєй ковбаси доволі скоштовав, 
То б вам «Христос вродився» весело заспівав. 

В'Ьрш нищенскнй 

А що, панове, либой єсте мя познали, дворака, 
Відомий запевне, бо вм^Ью добре стріляти с пузака. 
Що вдень обачу, то вночи застр'Ьлю. 
Пойшовши на козину, то мужик кричит улю. 
Имай которого сина, 
Бо не одержится ему на голові чуприна. 
То я з сирока ногами закидаю, 
А на товариство голосно волаю: 
«Втикайте коло берковои хати, 
Бо юж мужик хоче вас забігати. 
А я ся му зоставлю, як кобшгЬ заяць!» 
Тилко-м, панове, вимовил, а он мене кияском по 

гребту — падь!» 
Взяв 1 мене кияком окривати, 
Аже-м мусЬл кгвалту волати: 
«Кгвалт, панове, ратуйте, хто чує, 
Бо юж ми на кгвалт духу не стає!» 
Не треба вам, панове, сколнои роскоши повідати, 
Бо могли єсте коли-колвек о н-ь давно чувати. 
Волимо вас, панове, святи в^ншовати, 
Бо в сей день предпразденственій люде празнуют 
И всЬ соб£ заємне свати в'Ьншуют. 
Є особливе тій люде — ПЯНИДВ роковіи, 

Поглядают на мене, як вовки лЬсов^и. 
Поглянте-но, панове,— каздий пяницю познае, 
Бо в пянидЬ сукня латами пошита, 
Як мосева хата рядном побита, 
В пяницю чоботи ис того ременю, 
Що в лЬтЬ дерут по деревю. 

Вірш другий ншценский 

От юж и я з далекой земли привандровав. 
Сто мнль єсми з чучманских краев мишуровав. 
И вид'Ьл-єм там барзо великиє дива 

1 В рукописі «взав». 
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Скажу вам веЬм, если хто купит минй пива. 
Там гори масляниє, книшами поросли, 
Дв'Ь стоят високие, до купи ся зросли. 
На тих горах двЬ бабь, що пероги плещут, 
Два заяц£ лапами усе у пЬч мещут. 
Так я перог оттилкий бмл-ем там ухватив 
И вкусил-єм зубами, аж он зараз застив 
И зубьі мнЬ закленув, що-м бьіл oHfeMfcB 
И говорити слова едного-м не умі&в. 
Але тепер Господь-Бог отворил мн-ь мову. 
Повім же вам, панове. Поймав я бив сову. 
Так тая сова очи мні видрала 
И самая з рук моих фортелне вирвала. 
Дайте мині, панове, горячого книша 
А потіште в нещастю бідного голиша. 

Вірш нищенский, хороший 
и смішний 

А чи чули-сте, панове, о нашой пригоді. 
Ос коли то я повім...1 моей в роді». 
Що ж, коли ся не щастит, мусимо терпіти, 
А при едном сухарі в церкві Божой піти. 
И я-м ся бьіл на тие свята приготовал, 
Леч хтос из ненависти мене очаровал. 
Вчинил-ем бьіл в великой и я конві квашу. 
На котрую просити міл-єм милость вашу. 
Аж якас невіста так мя счаровала, 
Же ввес пожиток с кваші моєй одобрала. 
Коли стала квашище по печи игоати. 
Мусіли всі нищиє з запічка втікати. 
А Гапон, наш товариш, ухватив лопату, 
Почал квашу тиснути, видячи утрату. 
А кваша, як живая, по школі скакала. 
Мівши гнів на Гапона, по кутах шукала. 
Коли кваша Гапоном о землю вдарила. 
Аж головою єго двері отворила. 
Здумійтеся, панове, що за моц у кваші, 
Не могли єй вгамовати всі нищиє наші. 
Оден кричит: «Панове, по човен ходімо, 
А по шию в той квапгЬ уже не бродЬмо!» 
А кваша валом стала през порог ся лляти. 
Єдна свиня прибігши, почала хлептати. 
Кваша тая и свиню так прудко промкнула, 
Же квикнула, як єи о землю кинула, 
А сама так почала, як море шуміти. 
МусЬли-смо ся ycfc той речи здумати. 
Такой б£ди квашище нам всЬм наробила, 
Же шипом ся до гори, як живая, збьіла. 
А один нам порадив сулю присолити, 
Тогди ж уже не могли-смо из запЬчка вийти. 
Коли почала нас та й кваша обливати, 
Не могли-смо юж жаден у задЬчку спати. 
Не познала ж сина там и родная матка, 
Бо кождому од квашь присхла и рубатка. 

і ВУГУ (нечітко або помилково). 
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Просимо ж вас, панове, о нас памятайте, 
А до школи нам страви и хліба давайте. 
Бо носите колачі од кума до кума, 
А до школи принести не маш у вас ума. 
Не принесете до школи жаден солонинки 
И минет вас, мовите, кучати дур ниньки. 
Забули-сте, панове, о нас и о Богу, 
Пойдемо ж и мьі од вас в иншую дорогу. 
А чим церков Божая себе украшаєт, 
Чим ся, чловече, твоя душа подношаєт. 
Церков Божая з гимнов читаних сияєт, 
А читаня з співаням за клейноти маєт. 
А мьі то в церкві Божой щоденне співаєм, 
А за ваше здоровя Господа благаєм, 
Абьі вам тут Бог дал вік в фортунах проживати. 
Потом з Христом рожденним в небі царствовати. 

Вірш нищенский 

Ос и я с Кобиволок триста мил з-за світа 
Привандровал-єм до вас зараня на свята. 
Осідлал-єм собі кий, кий модний, дубовий, 
А прилетіл-єм до вас от тут на світ новий. 
Взял-єм собі у торбу кабаки и хлеба. 
Бо служалому того завше тилко треба. 
Тилко-м бігучи през ліс, за хащ зачапался, 
Обернуся взад, аж мні бандолет урвался. 
Ихал-єм через ліси, так теж и болота, 
Не боял-ем ся збойцов ні мита голота. 
Правда, бьіл-єм гетманом, рядил-єм обозом, 
Спотикал-єм ся с курми, лежачи под возом. 
А як почала мя гусь за ноги кусати, 
МусЬл-єм ис-под воза дале утікати. 
Правда, пиятиками перад ся я бавлю, 
Где вижу повен куфель, то там ся я ставлю. 
То юж мя там витают за лоб и чуприну, 
Не раз мою и тую дерут сукманину, 
А все мене волают: «Ти мосцівий пане, 
Не кождому твоєи чуприни нам стане!» 
Радьте мене, панове, що маю чинити, 
Чи єще ся мн-Ь вчити, чи ся оженити. 
Пойду соб-Ь до когос панни обзирати, 
Бо мене там всЬ хотят войтом обебрати. 
И вам всім на мешканя там же ити ражу, 
Пошлюблю же, на добрих кгрунтах вас осажу. 
Там-то, панове, небо низко барзо лежит, 
Тилко ся на двох кишках, юж печених, держит. 
Там жонки, коли собі в морю хуста перут. 
То на небо пранники, як на кам-Ьнь, кладут. 
От там-то у коморі м-Ьсяць наставаєт, 
А в ден ясний на печи слонце спочиваєт. 
А звізди там, як дин-ь, всюди ся валяют, 
Свин-Ь в золотих коритах микгдали -Ьдают. 
Р-Ька горілчаная через ринок течет. 
Пий там кождий хоч кгарцем, ніхто слова не речет, 
А воробці у срібних там панчохах ходят 
И ковбаси живии по вербах ся родят. 
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Свині в літі и зимі в дубах ся поросят, 
Пчоли меду по чверці в кождий день приносят. 
Місто тое барзо ест обварованноє, 
Кропивою, лободою обмурованное. 
Там моя и отчизна стоит над водою, 
Укритая пранником, пошита бідою. 
Идіт там на мешкання, кгди буду вмерати, 
Могу тую отчизну я вам отказати. 
Завчасу и дороги мене испитайте, 
А за працу хоч по три гроші мині дайте. 
Йдіте ж всі а право з Янова до Крилова, 
С Крилова — до Зборова, з Зборова — до Яворова, 
З Яворова — до Бузанова, з Бузанова — до Кремянця, 
С Кремянця — до Камянця, 
З Камянця — до Лвова, зи Лвова — до Кракова, 
З Кракова — до Очакова, з Очакова — до Піотркова, 
З Піотркова — до Чигирина, 
З Чигирина — до Оринина, 
З Оринина — до Карапчієва, 
С Карапчієва — до Оліева, 
З Олієва — до Кудринец, 
А с Кудринец — до Федковец, 
С Федковец — до Ожеговец на ожини, 
Бо там чверть за шелюг свіжини. 
З Ожеговец — до Городка, 
Аж там ріпа солодка. 
З Городка—до Бучача, 
Аж там по шелюгу кляча. 
З Бучача идіт просто в землю чучманскую, 
А будете там міли повагу панскую. 
Там єст староста, котрий от як кут морчит, 
Мов до него, що хочеш, а он усе мовчит, 
Бо ест барзо богатий, у скарбах обфитий. 
Мовлю то вам, панове, пан там знаменитий. 
Там вола печеного за грош тилко купиш, 
Коли того не будет, змовите мні мутиш. 
А у вола с-под хвоста чосник течет с оцтом, 
Зеленая салата, коли схочеш с постом. 
Там земля богатая, о том усі знайте. 
За відомост певную коляду мні дайте. 
Я був гетманом славньїм, а тепер капланом. 
Ліпше мя тое здобит, ніж що єст-єм паном. 
И вам до домов своих благословлю пойти. 
Можете ся з сватами и с кумами зийти. 
Йдіте ж, а церковних дверий не зопсуйте, 
Поєдинцем йдіте, всі ся разом не сунте. 

Віршн на воскресеніс Христово 

П р о л о к г 
Злотосвітна фортуна витаєт нас ньіні. 
Триумфуймо ж, чловече, о той-то новині, 
Иж стала предвічная Бога-творца рада, 
Абьі звітяжонная сила бьіла Ада. 
Ото ж Христос монарха того днес доказал, 
Котрий пекло разорил, смерть вічную звязал. 
Троглавнаго цербера скрушил бозтвом главьі, 
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А вірних до небесной понесл нині слави. 
Смерть лежит забитая, пекло ляментует 
Н сам ксіонже темности в жалости сітуєт. 
Всі дяволи утекли в глубокиє кгмахи, 
Бо виділи на собі незмірниє страхи. 
Кгди божество Христово темност освятило, 
В тот час всіх бісов в пеклі барзо засмутило. 
Bet ся в прах росипали од бозкой світлости, 
Bet згубили проклятих сил своих смілости. 
Bet волали до Ада: «Брате наш, крайся, 
А ти ксіонже темности, просим, не смутися!» 
Леч кгди в сердцу Konte єго обачили, 
Yet ся до Тартару росипат рачили. 
И ЮЖ ОДТОЛЬ НЄ ВИЙДуТ, ПОКИ Bt4HOCT стоит, 
Нехай же ся и чловек rptniHHft того боит, 
За котрого Христос-пан на кресті умерал, 
Аби нас до живота Bt4Haro ectx зобрал. 
Ото ж то днес из гроба в світлости повстаєт. 
Тебе Bt4HHM животом, слухачу, витаєт. 
Витаєт и триумфом, абьіс триумфовал, 
Одкупленним будучи од смерти, ликовал, 
Виносячи весело славу Христа-пана, 
Которий крестом забил Bt4Haro тирана, 
A BtpHHx випровадил з пекельной темности 
И впровадил ДО Bt4HOft небесной СВІТЛОСТИ, 
Где хори аггельскиє завше триумфуют 
И нам тот свой небесний триумф виставуют, 
Бьісмо ся веселили з воскресшаго Христа, 
Котрий, ЯК Бог чудовне HbIHt з мертвих воста 
И нас, яко воскресший монарха провадит 
И в He6t емпирейском з аггелами садит. 
CntuiMo ж ся и ми HUHt, вірний авдитору, 
А Воскресшому Христу откриймо покору. 
CnteaftMO ему згодне звітязкую славу, 
А поднесши до неба смертельную главу, 
Викрикаймо весело: Христос з мертвих востал, 
А нас Bt4HHM животом, яко Бог привитал. 
Витаймо ж и ми єго, яко творца неба, 
Которого HaetKH хвалити потреба. Амин!» 

Отрок первий 
О Христе воскресший, наш орле злотопарний, 
О дню незаходимий, Bt4HHfi и заранний. 
Глухой нощи и темной ти-с ест просвітитель, 
Слонца, луни, дробних звізд правдивий створитель. 
Світе незаходимий, емпірейский пане 
И злотопроменистий истинний титане, 
Освітил-єс темниє наші нині гріхи, 
А провадиш нас смутних до вічной потіхи. 
Світе незаходимий, Христе, світе вічний, 
Сине єдинородний, Божий, барзо слічний, 
Вилетіл-єс из гроба крили золотими 
З пророческими лици и всі ми святими, 
Коториє в пекельних темностях сиділи 
И там през пол шест тисящ світа не виділи, 
А тепер през смерть твою ликуют в радости. 
Налившися з ребр твоих вічной сладости. 
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Отрок вто рий 

Днес з гробовой темности виростает квиток, 
Которий-то нас барзо гЬшит малих діток. 
Квіток, Христос воскресший, червонофарбистий, 
Кровию искропленний, яко клейнот чистий. 
Того квіта правица Бога-отца носит 
И всім вірним збавленя през него голосит. 
Двигни на того квіта, чловече, зреници, 
То позбудеш вічнои душевной тескници. 
Бо тот квіт, яко рожа, зкравленний повстает, 
Тебе вічним животом и щастям витаєт. 

Отрок третий 
Юж темности хмурние уступили з неба, 
А золотим променем засвітила феба. 
Юж и жалі смутние нас, вірних, минают, 
А радост з триумфами чловека витают, 
Котрий гріхом преступльства рай піенкний затворил. 
Ото крестом воскресший нам знову отворил 
И всі в оном богатства вірним офірует; 
Злото, сребро, клейноти, як творец, дарует. 
Даруєт живот вічний и славу даруєт, 
А од смерти всеродной навіки варуєт. 
И ти ж себе обваруй, чловече, од гріха. 
Аби тя привитала у небі потіха. 

Отрок четвертий 
Уступуйте, ляменти, и жалі, вступуйте, 
А радости з веселям, юж днес наступуйте. 
Ото радости давца Христос повстал з гробу 
И світу затменному привернул оздобу. 
Виражает на слонцу світ божества свого. 
День ясний одновляєт для фрасунку твого. 
Человіче мізерний, уваж собі тое 
Воскресшаго монархи діло пресвятое, 
Иж за тебе, мізерний, умерати рачил, 
Абьі-с ти як смертельний світ вічний обачил 
И корону вічную отримал од Христа, 
З котрой плинет, як слонце, радост вікуиста. 

Отрок пятий 
Цинозуро денная, точи з себе млеко. 
Котрая світ свой стелеш у небі високо. 
Бо ото Пречистая Сьіна оглядаєт 
Из мертвих повсталого и нам того ж дает, 
Абьі-смо оглядали яко Створителя, 
Ласкавого монарху и одкупителя, 
Которий за живот наш рачил умерати. 
Аби нас могл до неба, як синов зобрати. 
Ото ж тепер, яко Бог славно з мертвих воскрес 
И нас так же до неба високого поднесл. 
Хвали ж его, чловече, як своєго пана, 
Котрий крестом поразил вічнаго тирана. 
Хвали ж того, котрий тя одкупити рачил, 
Абьі-с єго у небі в радости обачил, 
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Бо тот для нас, мазерних, як Бог з неба зступил, 
А ньін-ь нас кровию своєю одкупил. 

Отрок шести й 
Баранку, св-Ьта полний, взял-єс наїїгЬ гр-Ьхи. 
Нас, смутних, впровадил-єс до вЬчной потЬхи. 
Ти-с руно золотоє из себе зложил-єс, 
Ти-с по тридневной смерти предивне ожил-єс. 
О, баранку шляхетний, Христе-спасителю, 
Незлобивий и тихий св-Ьта створителю, 
Твоє имя во слонцу положенно в-Ьчне, 
Тьі-с то рачил и слонце виразити сл-Ьчне. 
Твоя рука св-Ьт денний з небом излучила, 
Абьі ся душа наша во тм-Ь не мучила, 
Але, свЬт твой видячи, весело волала 
И з тобою, воскресший, в неб-Ь кролевала. 

Отрок семий 
Амф-Ьоне лютн-Ьсто, на лютн-Ь золотой 
Видавай меліодию о той слав-Ь святой 
Днес Христа-спасителя, котрий смерть зв-Ьтяжил 
И всю силу дяволов под ноги положил. 
Грай на триумф веселий, бо Бог з мертвих повстал 
И слонце затменноє св’Ьтлостю привитал. 
Грай, бьі л-Ьси и скали весело скакали, 
Котриє вчора смутне по пану плакали. 
Грай весело, лютн-Ьсто, на триумф Христови, 
А ми триумфовати, в-Ьрниє, готови. 
Грай радостно, аби ся князь темности смутил, 
Бо Христос-кроль кровию всЬх вірних одкупил. 
Бий лагодно, граючи, в золотиє строни. 
Бо юж в пекл-Ь упали темниє магони. 

Отрок осмий 
Юж и Язон премЬрил циянскиє води, 
Юж ниць прижекгліовал до порту погоди. 
Юж оминул строкгиє и страшниє смоки, 
Юж лвом твердим затворил сном страшниє взроки 
И високогорниє, скалистиє гори 
Преминул для в-Ьчнои Христовой покори, 
Которий для чловека окрутниє муки 
Утерп'Ьл добровольне од тиранской руки. 
Юж зближился до Колхов, до руна златого, 
Юж и в руки взял єго; хто видЬл такого 
Одважнаго жолн-Ьра од створеня св-Ьта? 
Ото ж нам показали остатниє л-Ьта 
Преславного Язона, Христа-спасителя, 
Воскресшаго монарху, св-Ьта створителя, 
Которий през оциян крви своєй приплинул 
До порту щасливости и всЬх смоков минул 
И усЬм лвом страшливим огнистиє очи 
Засл-Ьпил сном, в котрого шукаймо помочи. 
Тот бов-ьм бозством своим всЬх вЬрних зрениц-Ь 
ОсвЬтил и впровадил до ясной св-ЬтницЬ. 
Того хвал-Ьм, в-Ьрниє, поки станет слонца. 
Як в-Ьчнаго монарху, не м-Ьюча конца. 
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Отрок девятий 

О Ієрусалиме, просвіщайся, новий. 
На спотканя Христово став ся тут готовий. 
Дай дари богатие, котрий тя збудовал 
И од всіх неприятелей моцно обваровал. 
Світися и ти, новий Сионе, дня того, 
Хвалячи Христа-пана, баранка святого, 
Котрий небо рукою своєю виставил 
И слонце огнистоє на оном поставил, 
Абьі тобі, чловече, весело світило. 
Отож ся то дня сего все скутком зистило, 
Бо слонце предвічноє восияло з гроба, 
Небеснаго монархи вічная оздоба, 
Агнец найпокорніший, сьін Бога и отца; 
Тому не маш початку, не будет и конца, 
Котрий за мир заклан бьіст, а нині з гробу встал 
И світом бозтва свого світ хмурний привитал. 

Отрок одинадцатий1 

Здумійся, о чловече, той Бозкой милости, 
А видай горливиє из сердца литости. 
Которий тя литуєт так, яко свого сина. 
Ото на нем виражона уся твоя вина. 
Же на кресті умерал, грішнику, за тебе, 
Не злотом тя одкупил, але видал себе 
На окрутниє муки, уваж тоє собі, 
Иж за тебе творец твой три дни лежал в гробі. 
А нині славно воскрес з гробовой темности, 
А тебе запровадил до вічной світлости. 
Хвали ж єго, чловече, як своєго пана. 
Котрий тя вивел с пекла, а забил тирана. 

Отрок дванадцятий 
Квітнет радост на світі, яко пресличний квіт. 
Нехай же ся веселит увес тот хмурний світ. 
Бо світ вічний, Христос-пан, из гроба повстает, 
А славою вічною чловека витаєт, 
Которая всіх вірних чекаєт у небі. 
То все Христос одновил у каменном гробі, 
Понесши страшливиє и больниє рани, 
Которих намножили, ах, злиє тирани. 
А тепер, як квіт квітнет з гробовой темности 
И нас, вірних, провадит до вічной світлости. 

Отрок тринадцятий 
Не боймося юж смерти, бо смерть извязанна 
И до пекла темнаго юж Христом сказанна. 
Играймося цюцика, маленкиє діти, 
Бо будемо у рай росквітлом сидіти. 
А на смерть наготуймо кии дубовиє 
И векгері у ріках міймо грабовиє. 
Як смерть до нас повернет, міймося в запасі, 
А по кулакови разом зложімо юй усі. 
Ти за кости бери смерть, товаришу, сміло. 
Берімося, бо на мні чомус трижит тіло, 

1 Мабуть, помилка в нумерації. 
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Бо смерть хитра, щоб ся з рук наших не вирвала, 
А котрого з-межи нас зараз не порвала. 

Отрок чотирнадцятий 
Не боймося, друже мой, и зацний компане, 
Азали нас на хитрост смерти тоєй стане, 
Маю я міх полови з муки гречанои, 
Зажнемо над нею штуки звичайнои. 
Обваливши на землю, у рот єй напхаймо, 
А сами у дорогу чим прудше махаймо. 
То она будет луску з рота виберати, 
А мьі юж не будемо смертю умерати. 
Спішмо ся воскресшаго Христа привитати 
И з ним вічне будемо в небі царствовати. 

Отрок пятнадцятий 
Зле радиш, товаришу, не так учинимо. 
Моя рада, иначей тоє одмінімо. 
От мьі смерти спечімо щонайбольший колач, 
Тоє мині похвалит найподлВйший орач. 
Та пойдВмо до смерти усВ не поклоном, 
То она далей пойдет и своим загоном, 
А нам все перебачит, що-смо ся хвалили, 
Хочай єй єще-смо и трохи не били. 
Бо слово вражливоє чловек памятаєт, 
Так перехвалки нашв, вВм, же юж смерть знаєт. 
ПойдВм мьі покорою, як Христос поступил, 
Которий нас од смерти вВчнои одкупил. 

Отрок шеснадцятий 
Рада то здоровая, каждий то похвалит, 
За зрадливиє слова Христа сердце болит, 
Которий на то пришол з неба високого, 
Абьі чловека вирвал з пекла глубокого. 
Уваж, в якой покорВ ходил творец свВта, 
Як баранок невинний не давал отвВта. 
Хоча й єго окрутне и страшливе бито, 
Же кров єго святая плинула обфито, 
Он, як невинний, молчал и покорне зносил. 
Хоч бьіл творцем небесньїм, того не голосил. 
А ми хочем штуками живот заховати, 
Будучи смертельними на смерть воєвати. 
Хоч бьі-сми воєвали, але в побожности, 
Хочем ли кролевати в небесной вічности. 

Отрок сімнадцятий 
Ото ж правит терені, як не воєвати, 
Коли нам смерть не хочет в світі фолкговати. 
Ба биймося из нею, поки нас тут стане, 
Хиба живот шацуєш, пане брате, тане, 
Же смерти похлібуеш, котрая не знаєт 
Ні похлібства, ні правди,— всіх заровно маєт. 
Давная то приповість, не грій ти гадини, 
Щоб тебе не вкусила люб твоєй дитини. 
А ти з смертю братерство хочеш собі міти, 
Що тебе зомкнет з світа, ба и твои діти. 
От дурнину говориш, чого сам не знаєш, 
Що смерть за приятельку собі, вижу, маєш, 
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Же ей колач великий сам тут обецуеш, 
А свой живот в смертельний юж порох ницуеш. 

Отрок осмнадцятий 
Милишся, товаришу, на той своєй радь. 
Хочай смерть звязанна ест и лежит во аді, 
Таки она справится на нендзний наш живот, 
З смертю войньї не точім, але зажиймо цнот; 
И з цнотами побожност, як банкет готуймо, 
Тим ся од смерти вічной, як мога, ратуймо. 
А войною нічого з смертю не врадимо, 
Тилко хиба живот наш в гробах осадимо. 
Ліпше будет, кгди будем жити у покорі. 
То будемо в небесном жити с Христом дворі, 
Которий за живот наш умерати рачил, 
Аби кожднй чоловік світ вічний обачил. 

Отрок дев ятнадцятий 
Дай же, Христе воскресший, щоб росла кропива, 
От то-то будет моя година щаслива. 
Окрий же, пане можний, и ліси листами, 
Щоби ми в них гуляли собі з телятками, 
Бо вже ся мині школа барзо избридила, 
А як у турмі темной мене посадила. 
А єще дяк на покуті от як ведмідь сидит, 
Що мьі тилко робимо, все ся на нас глядит. 
Ніяк нам попойграти, зараз хлосту дает, 
Хоч мама борщу пришлет, на тоє не дбаєт. 
А коли б то кропива, то б ся я и сховав, 
И хоч бьі мя шукав дяк, в кропиві б я не дбав. 
А коли би шукали, хиба би из псами, 
Нездоровим мя знайдут у кропиві сами. 

Отрок двадцятий 
«Христос воскрес из мертвих», мні ся сердце крає. 
Же ся на улици дітий барзо много грає, 
А мині то невольно и за школу вийти, 
Бо зараз дяк розкгами будет мене бити. 
И мьішлю я, що маю далей учинити, 
Тилко бьі ліс розвився, гадаю ся скрити. 
Нехай же мя шукаєт зо всею школою, 
Я накриюся в лісі под дубком полою. 
То он скажет: «Пень лежит», не будет мя знати, 
А я далей от него буду утікати. 
Нехай же лелекаєт тепер сам у школі, 
Я ся награю в лісі з хлопцями доволі. 

Отрок двадцят первий 
[Бракує однієї сторінки.] 

Але коли б мні Бог дал вимкнутися з школи. 
Волю я пасти в полю корови и воли. 
Як же мя будет тато знову посилати, 
Не пойду, але буду юж кгвалту волати. 

Отрок двадцят четвертий 
Квітнут ліси и поля розними квітами, 
Коронуєт и нас Бог вічними літами. 
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Триумфуймо ж, вврниє, же пан з мертвих воскрес. 
Нам веселя и радост незмірную принес 
И живот нам даровал, яко творец свВта. 
О щасливиє ж то к нам наступили лВта. 
Веселимся, вВрниє, з воскресшаго Христа, 
З котрого як здрой плинет радост ввкуиста. 
МВнВ зас, маленкому, писанки даруйте, 
Самих себе Христови вВчне офіруйте. 

Е пЬліокг 
Христос воскрес из мертвих, смерть вВчне зголдовал, 
А нам всВм вВрним своим юж живот даровал. 
Радуймо ж ся, слухачу, у покорном духу, 
А Христу воскресшому покажемо скруху, 
Которий за нас рачил, як Бог умерати, 
Аби нас могл, як творец до неба зобрати. 
Оддаймо ж и мьі ему поклон яко пану, 
Которий ся за нами заставил тирану. 
А поклонимся ему з сердца глубокости, 
Бо тот нас вирвал усВх з пекельной темности 
И до свВта вВчнаго рачил впровадити, 
З аггельскими хорами у небв посадити. 
Хвалимо ж, авдитору, воскресшаго Христа, 
Котрий за нас умерал и из мертвих воста. 
А хвалячи, триумфуй на многие лВта, 
Доколь будет вдВляти слонце свого свВта. 
Того мьі вам зичимо, як вВрние слуги, 
Абн-сте юж не мвли в сердцах своих туги. 
Але нехай витает з небеснаго трону 
Радост, в котром озмете также и корону 
З руки монархи того, которий смерть поправ, 
А тобі рай пресличний, богатий даровав. 
Жийте ж в сввтВ щасливе, поки того воля 
Будет тут вам щастити небеснаго кроля, 
Которий вас кровию святою одкупил 
И з неба високаго для вас цВло зступил. 
Жийте ж в щастю сполечне, а хвалВте того, 
Которий вам удВлил живота вічного, 
А нам, дВтем, пребачте, в чом ся поблудило, 
Кгди ж ся на приготованю нашом так згодило. 
Як ся больш научимо, больш будем мовити, 
Воскресшаго монарху вВршами хвалити. 
Тепер од нас приймВте, що офіруємо, 
Живот вічний и радост вам всВм даруємо, 
Аби Христос воскресший вас тут благословил, 
А здоровя, побожност в сердцах ваших зявил. 
Бо побожност Христос-крол так собв шацуєт 
И небо за побожност вВрним обецуєт. 

Амин. 

ВВрпш ншценскиє а смВіпниє 

Грицю, брате мой милий, час и нам на влови, 
Озмиш сюти и з м"Війок житнои полови. 
ВидВл-ем, же летВло з неба пасок много, 
Я тилко не вловил-єм, мВзерний, нВчого. 
Прудко барзо летВли и на цминтар впали. 
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Люде зараз коло них громадами стали. 
Коли ж стали всі разом оние ловити, 
Я засупся, бігучи, не могл-ем мовити. 
Аж прибігу — жаднои уже не застал-ем. 
Ходячи по цминтару, тилко засвистал-ем. 
Где ся тое поділо, поммслил-ем собі, 
И зотхнувши, поднесл-ем руки в небо обі. 
О Боже, дай же и мні хоч одну поймати 
Пасху с передпічкою, нехай буду знати, 
Що то нині за манна из неба зступила, 
Але мене, як бачу, єдного окпила, 
Що-м жаднои не поймал, як купою впали 
И шерекгом в цминтару поважне стояли. 
Аж гляну на улицю до єднои хати, 
Пієнкний мя запах зайшов, почав я вонхати. 
Помишлю, чи не пасху там то тепер идят, 
Прикрадуся, аж yet поза столом сидят. 
А єдина дитина на припічку сидит 
Та еще нескубену передпічку держит. 
Я тихенко скравшися, мьіслил-єм, же вхвачу, 
А ухвативши хиже, полегенку втечу. 
Скоро я у дитини вхватив передпічку. [...] 

Вірш третнй 

Повім я вам, панове, красную приповість, 
Хто собі варив исти, знаю добре, же той исть [...], 
Витайте, що вам хустка тютюном зробленна, 
От як єдвабом рудим хороше упстренна. 
Витайте, що шапки вам обшити соболем 
Таковим, що бігаєт, задерши хвуст, полем. 
Витайте, що маєте чоботи з ременя 
Такового, що дерут мая из дереня. 
Витайте, що чуприни на вітер вам встали, 
А чому-сте у коршмі мене не витали? 
Витаю вас, пяниці, всіх сполечне разом, 
Бо вас дідко заберет до пекла заразом. 
Ви на мене, прошу вас, за то не дивуйте, 
А як прийду до коршми, таки мя частуйте. 
А я вам компании гаразд допомогу, 
Хоч з вами до пекла пойду в єдину дорогу. 
Так же и волочебним мене подаруйте, 
Сами в коршмі и в домах весело ликуйте. 
А я на тоє єдин тилко не зобрався. 
Жаль ми того великий, для того-м озвалея. 
А що ж, хоч бьі-м и рад був заложити кухню, 
Мусіл бьі-м заставити остатную сукню. 
Бо в котрий кут погляну, не знайду нічого, 
А в запічку табором вЬший лазит много. 
Скажіт мині, где воши дорого продают. 
Мині за сто шелієга жадного не дают. 
А ми то, небожата, много бід зажили, 
Нім тих воший у школі собі намножили. 
А єст такиє люде, що нізащо мают, 
А особливе тиє, що бідьі не знают. 
Таж и вош мізерная тилко, где струп чуєт, 
Там звикла и мешкати, не тилко ночуєт. 
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А ми то з давних часов, учачися в школіЬ, 
Нічого не маємо, а нендзи довол'Ь 
Мусимо заживати для святой науки, 
Би-смо клейнот дорогий дали церкв-fe в руки. 
Нехай ся просв^щаєт з нашого убозтва 
И нам теж уд'Ьляєт щедрот Бозких мнозтва. 
Мусимо и вошами в св^тЬ торговати, 
Коли злота не маєм людем даровати. 
Чей, ми що за свой товар в Христа виторгуєм, 
А чого нам не станет, ми ся заборгуєм. 
Азали Христос-господь и нендзу познаєт, 
Котрий и достатки всЬм вірним в CBfcrk даєт, 
А нас нищих достатком небесним збогатит. 
И покармом аггельским в в^чности наситит. 
Бо-смо тут богатиє в убозтво и скорби. 
Же нам повиростали юж на хребтах горби. 
Маєм твари висхлиє каждий из голоду, 
А натерп’Ьли-смо ся зимна и холоду, 
Кождого дня встаючи до церкви дзвонити. 
А коли бьі не пошов, то дяк почнет бити. 
Йди голий и босий до церкви читати. 
Чи маєш ти чоботи, не будут питати. 
Але скоро крикнет дяк: «До церкви вставайте!» — 
Зараз ся, небожата, до дзвона хватайте, 
То ниший за повороз скоро тилко порвет, 
Юж руки од морозу не прудко одорвет. 
Памятаймо ж тут усЬ на щастя оброти, 
Бо єдними входимо на свйт тот вороти. 
З живота матки нашой єднако ся родим, 
Хоч не еднаково з св^та того зходим. 
Леч чловека фортуна не єдна цЬстуєт, 
Бо Бог и щасливости в нещастя ницуєт. 
Сам бьівши створителем, у своєй в-Ьчности 
Взял на себе убозтво нашой м'Ьзерности, 
Вбогих кал"Ьк, мазерних братиєю назвал 
И оним богатий дом у небЬ зготовал. 
Сам взиваєт нишетних на банкет до себе, 
Сам себе видал на смерть, чловече, для тебе 
Сам не м"Ьл где на св^тЬ приклонити глави, 
Аби тебе впровадил до в^чнои слави. 
Сам теж до пекельнои пушался темности, 
Би тебе з нендзи вирвал, а ввел до св'Ьтлости. 
Сам нищим и убогим до нас прийти рачил, 
Бо напгЬ недостатки из неба обачил. 
Тепер нас поратовал в остатниє л'Ьта 
И живот нам даровал творец всего свйта. 
Юж не будеш, чловече, навики вмерати, 
Тилко рач побожности и цноти зберати, 
Бьіст ся з ними пописал у солнечном небЬ 
Пред своим створителем, уваж тоє ce6t *. 

• Цим аркушем рукопис закінчується. 
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ІЗ ЗАПИСІВ 
ЯКУБА МИХАЛОВСЬКОГО 

© 

Дівонько, моя голубонько... 

«Дівонько, моя голубонько, 
Клопочеш мою головоньку, 
Не даєш міні вночі спати. 
Кажеш мі тяженько вздихати. 
Кажи ж ти, ци мене любиш, 
Ци моє серденько лу[д]иш?» 
«Люблю я і буду твоя, 
Буде лі Бога воля». 
«Коли би-м я мал крила, 
Летіл би-м до тебе, мила, 
І с [т] ал би-м на твоїм двору, 
Рад би-м я бил тобі вскору. 
Як рибі без води трудно, 
Так міні без тебе нудно, 
Без тебе, моя голубенько, 
Без тебе, моя стобенько. 
Без тебе, моя головенько. 
Ой тяжко ж серденьку тому, 
Хто єст приятелем кому. 
І тепер же, кгде-кольвек буду, 
Тебе, дівчинонько, не забуду». 

Ой не раз, не два ти, 
псій народе, заплачеш... 

«Ой не раз, не два ти, псі [й] народе, заплачеш. 
Коли ти мене, свою любеньку, вспоменеш. 
Прилети лиш мі, білозору, до мене!» 
«Вельми ж мі [с]кучно, моя манжелько, без тебе. 
Ой не стою я за новий горнец з водою, 
Коли немає своєй манжельки fз] собою. 
Буду [їжджати] до своєй хати радненько, 
Принеси, Боже, кого я люблю, хутненько. 
Призову попа, што мене звінчат з тобою, 
Будемо жити, Бога хвалити [з] собою. 
Не слухай раду ані приказу чужого, 
Будь [же] ласкава на мене, служку сво [його]». 

Рано встати, миленькая, погадати... 

Рано встати, миленькая, погадати, 
Як [до] тебе, душа моя, побіжати. 
Дороженька милинськая далекая, 
Серцу туга, душа моя, немалая. 
Кониченька вороного осідлати, 
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Ой до тебе, душо моя, поїхати. 
Біда била, миленькая, пожегнатися. 
Ой тяженько, не легенько розстатися. 
Очі мої, миленькая, постопіли, 
Што на тебе, миленькая, не гляділи. 
Уста мої, миленькая, побліділи, 
Што з тобою, душа моя, не мовили. 
Пусти ж мене, миленькая, до себе, 
Нехай перемовлю словенько до тебе. 
Єсли ж мене, миленькая, да не пустиш, 
Ай же вельми серденько моє засмутиш. 



ІЗ ЗАПИСІВ 
СТАНІСЛАВА ВШРШГЕРА 

Руська [пісня] о Рижику 

Сидить Ридзек при соснині, Сироїчка при дубині. 
Послала Сироїчка пусли до пана Ридзка: 
«О мой м [и] леньки [й] Рижку, пуймєш мя, Сироїчку. 
Чи я тобі не красная, чи я тобі не в[дя]чная? 
Я зверху краснесенька, а зе споду білесинька. 
Чему мя ти пок [и] даєш, чему о мні не дбаєш?» 
«Не хочу я Сироїчки, немилой мі тей дружічки. 
Ой вол [ю] я Волняночку, хорош [ую] панночку». 
«Ой лихо, Рижиньку, лихо, прийде до тебе лихо. 
Ой випаде б[і]лесиньки[й] сніг, сніг, сніг, сніг. 
Учинить із тебе сміх, сміх, сміх, сміх». 
Юже сніжек випадає, Рижок к землі присідає, 
Сироїчку вспоминає. 
«Чи не мовила я тоб[і], Рижку, пойми мє, Сироїчку?» 

Амінь. 



ІЗ РУКОПИСНОГО ЗБІРНИКА 
БІБЛІОТЕКИ МУЗЕЮ ЧАРТОРИЙСЬКИХ 

8 

Ой, хто ж мене буде 
в мойом жалю т [і] шити?.. 

Ой, хто ж мене буде в мойом жалю тішити, 
Хто ж зо мною буде горкі сльози пити, 
Коли ніт дівоньки, которую люблю, 
Бо для неї житє моє і здоров’є згублю. 
Ой глянь хто на Бога, а потіши мене, 
Скажи, що дівонька ділає без мене, 
Чи спить, чи ночує, чи з ким бесідує, 
Чи так тяшко, як я, горенько горує. 
Щаслива ж то була годинонька мила, 
Коли мене од неї відомость була. 
З дальокого краю, як би з-за Дунаю. 
А тепер ни маю; забула мене, знаю, 
Ой, коли забула дівчинонька мила, 
А своє словонько в непамєть пустила, 
Тадже, моє серце, сама сє осудиш. 
Чи я тому винен, що ти в слові блудиш? 
Я помню на Бога і на свої слова, 
Якая там була нашая умова, 
І служити буду, покуль світа стоїть, 
А хто мене гудить, Бога сє не боїть. 
Сам Бог тоє знає, що кому дати має, 
Лихії вороги, проч порозганяє. 
З тобою мні мило горе горевати; 
Дай же, Боже, хутко, миленькую знати. 

Неволюнька ж моя з вами... 

Нєволюнька ж моя з вами, 
С хорошенькими оченьками, 
Що мні спати не даєте, 
Тугу серцю задаєте, 
Я ж не могу ні спатоньки, 
Що мні тошно до дівоньки. 
Принеси, Боже, годиною, 
Щоб се бачив з дівчиною. 
Дівчинонька хорошая, 
Будь на мене ласкавая. 
Люби, хорошая дівчино, 
Не будь нудності причино[в]. 
Лєпшей було не вщинати, 
Ніж любивши, перестати. 
Сам Бог тому суддя буде, 
Хто кого первєй забуде. 
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Сам я не знаю, що ділати маю... 

«Сам я не знаю, що ділати маю, що милої не вижу. 
Ой, дай же, Боже, в борзеньком часі, щоб била поблизу. 
Сам я поїду, милую найду, по садуньку ходячи, 
Аж моя миленькая, сльози роняя, думоньки співаючи». 
«Головонька ж моя бідная, кому сє я подобаю, 
Хто ж пожалує журбоньки мої, що мили [й] не биває. 
Бувай, миленьки [й], отри сльозоньки, потіш серденько 

М.ОЙО, 

Щоб не тужило, тебе любило, возьми ж мене з собою». 

Вспоможи, Боже, моє серденько... 

Вспоможи, Боже, моє серденько, 
Нехай не тужить вельми тяженько, 
Нехай не тужить, що од ворога 
Терпить бідноє пробог для Бога. 
Чого ти, серце, з мисльою блудиш, 
Як би-сь не знало, кого ти любиш? 
Я тоє знаю, що тобі мило, 
Тойо ж бо мене вельми сушило. 
Знають і люди, бісу їх долі 
Як бих не любять люди ніколи. 
Якії дива, що хто мил кому, 
Собі я люблю, не кому інному. 
Нехай говорять, як собі знають, 
Коли інної журби не мають, 
А я на тоє крихи не дбаю, 
Бо що тяшшого на серцю маю. 
Ой я ж бо вельми тяжко кохаю, 
Ой коли люби [й], того не знаю, 
Що за доленька моя такая, 
Чи мене згудила інна якая 
Перед тобою, люба дівчино, 
Нудності мойго серця причино, 
Жий здоровонька, як соб^ знаєш, 
Нєх здоров буде, кого кохаєш. 

Ох, єго ма • •• 

Ох, єго ма. Не велика сума, та не зойдет з ума. Ох, єго ма. 
Ох, єго ма. Аж но ідет молодець, міяєт мой дворець. Ох, єго ма. 
Ох’, єго ма. Аж но ідет молодець, міяєт мой дворець. Ох, єго ма. 
Ох,’ його ма. Ні шапоньки не зняв, помогайбо не дав. Ох, єго ма. 
Ох] його ма. Чи любити єго, чи лишити єго. Ох, єго ма. 
Ох] єго ма. Дай любивши єго, не мети другого. Ох, єго ма. 
Ох] єго ма. Дай любивши єго, не уйти сорома. Ох, єго ма. 
Ох’ єго ма. Дай ні мал, ні велик, середній чоловік. Ох, єго ма. 
Ох єго ма. Дай миленьки [й] рум’ян, хорошонько убран. Ох, єго ма. 
Ох, єго ма. Не велик [а] сума, да й не зойдет з ума. Ох, єго ма. 
Ох, єго ма. Не велика напасть, да й спатоньки не дасть. Ох, єго 

’ ма. Ох, єго ма. 
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Ніхто [ме]нс не погадає... 

Ніхто [ме] не не погадає, 
Хто свого милого має. 
Мойго нєту голубонька, 
Бідная моя головонька. 
Що ділати, не плакати, 
На ворога да й нарекати, 
Що одняли молойчина, 
Хорошого челадина. 
Біса [в]они самі мають, 
Хоть мене розлучають. 
Мні нічого, їм другоє, 
Не забивай, серце моє. 
Ой. вернися, оглянися, 
Приїдь, порадьмисє, 
Як ворогом одпор дати, 
Що маю з ними ділати, 
Бо зжурили головуньку 
Невинному дівчиноньку. 
І сам їм допо [ма] гаєш, 
На Бога не пам’єнтаєш. 
Чи я впила, чи я в’їла, 
0[й] чи хороше сходила.. 
На серденьку тугу маю, 
Сльозеньками се обливаю. 
Добро радять, що [б] забити, 
Нещирого не любити. 
Трудно в серцю укоїти, 
Щоб і тебе не любити. 
Трудно в серцю росказати, 
Щоб о тобі не думати. 
А хоть вижу нещирого, 
Не перепру серця мого. 

Ой, пойду я у ліс, тужачи... 

Ой, пойду я у ліс, тужачи, міжи гори і долини, 
Смутненьки [й] хожу, тяженько тужу да без мої дівчини. 
Мислю посилати, ой, чи сам їхати да до мої дівоньки, 
Дармо журусє, сам же я кинусє до мої любоньки. 
Вороний коню, неси ступою, ровняй гори і долини. 
Принеси мене хоть о повночі да до мої дівчини. 
Стану у порога, да прошу Бога, щоб милую обачив, 
Аж но ма миленька седить у воконка, як ясна зоренька. 
Седячи гадає, о мні не відає, з вітриком розмовляє: 
«Вітре з повночі, скажи, сеє ночі, що мой мілий гадає. 
Ой, коли гадає, нехай сам буває, мене не забуває. 
Ой, коли забуде, Бог судьйою буде і Пречистая Мати>. 
Вшак ми присєгали, ручоньки дали [с] ебе не забувати. 
Я не приступаю, ручоньку даю, милая, не журисє, 
Ой, не журися, на мене оглянися, таки ти моя будеш. 

Люби мене, дівчинонько... 

«Люби мен [е], дівчинонько, 
Люби мене, голубонько, 
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Люби мене, серце моє, 
Только ти мене не чару [й]». 
«Ой, я чарок не знаю, 
Чаровати не умію. 
Любити не смію, 
Ой, усе ж мої чароньки 
Чорнії очі і бровоньки». 
«Подай, хлопче, лучонька, 
Хоть болить ручонька, 
Заведу я дві стрелоньки 
За зд [о] ров’є дівчиноньки. 
Що на стрелоньки погляне, 
То на мене успом[ян]е»: 
«Ой, ти милий, од’єжджаєш, 
Кому мене покидаєш? 
Ой, чи Богу, чи матоньці? 
Що ділати сиротоньці? 
Ой, козаче, любче мой, 
Виведьон коничок твой. 
Нехай же он з’їсть оброчок. 
Нехай напасу своїх очок». 
«Ой, коню мой вороненьки, 
Будь же ти так щасливеньки, 
Коли маєш в ноженьках моц, 
Бєжи до милої на всю ноч. 
Ой, прибігши к воротоньком, 
Заколатай копитоньком». 
«Чи спиш, мила, чи гадаєш, 
Чи вже пана забуваєш?» 
«Ой, не только ж бо я спала, 
Колько о пану гадала». 
«Ой, коню ти мой сивеньки, 
Бєгай же ти до стаєнки. 
Будеш там мети що їсти, 
Скажу, що пану повісти». 
«Ой, пойду я до стаєнки,— 
Заржел коник сивеньки,— 
Тен твого пана, небоже. 
Принеси єго, моцни [й] Боже». 
«Бігай ти, коню, з гостини, 
Завези пану новини, 
Що я єго не забуду, 
Покуль оно жива буду». 
Ой, прибіг коник сивеньки [й], 
Спитаєт пан молоденьки [й]: 
«Що ускурав, коню-небоже, 
Потіш мене, м[о]цни[й] Боже». 
«О, паноньку, не журисе, 
Як ті кажу, утішнеє, 
Що она те не забуде, 
Покуль она жива буде». 

Аннусю, серденько... 

Аннусю, серденько, моє ти кохане, 
Дай же мні ручоньку через дильованє. 
Аннусю, серденько, палиш мою душу, 
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Серед ночі оповночі до тебе при [й] ти мушу. 
Аннусю, серденько, хорошое зєлє, 
Дай же мні ручоньку, будеш міти спасене. 

Через сад на посад їстоньки носила, 
Чому ко мні не при [й] шов, еще-м те просила? 

Било ж мене спсрва не любити... 

Било ж мене сперва не любити, 
Било ж мені жалю не чинити. 

Тепер од’їжджаєш, 
Мене покидаєш. 

Ой, як собі, мой паноньку, знаєш, 
Коли мене ужо покидаєш. 

Я о тоє не дбаю, 
Бо іншого маю. 

Насте, Насте, 
Велика напасте, 

Що за зілля дала, 
Що очаровала? 

Ой, Настонька вельми присєгала, 
Що я тобі зілля не давала. 

У мене чароньки — 
Чорнії очоньки, 

У мене зіленько — 
Білоє личенько. 

Бодай тиє всі люди пропали, 
Бодай оні да й щастя не мали, 

Мене розлучили 
І самі не міли. 

Ходить дівчина по покойові... 

Ходить дівчина по покойові, 
Вельми се журить по жолнірові, 
Ручоньки ломить, сльозоньки ронить: 
«Хто ж моє серденько в жалю укоїть? 
Ой, якби хто знав, як же мі нудно, 
Що мні з милим говорити трудно. 
Ей, трудно, трудней же буде, 
Коли єго довго не буде. 
Любились ми се півтора рока, 
Покуль не знали вороги збока. 
Ой, як познали, розклеветали, 
Бодай од Бога щастя не мали!>. 

Ой, ішов жолпєр од обозунька... 

Ой, ішов жолнєр од обозунька. 
Вісті везе дівчині од милого, вісті. 
Она к нему вишла, стала сє єго питати: 
«Що, жолнероньку, од обозу чувати?> 
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«Ой, казал ті се твой миленьки кланяти. 
О, ти дівчино, чирвон [а] я калино, 
Чом же се тобі личонько ізмінило?» 
«Ой, змінило се, і з того добриє знаки, 
Хочет ме мати за нелюбого оддати». 
«Давай же ти мені до обозуньку знати. 
Ой, зберу ж бо я сто кониченьков люда, 
Ой, заб’ю ж бо я да й твого нелюба». 

Щасливая дороженька... 

Щасливая дороженька, куди милий приїжджає, 
Нещасная годинонько, коли мене покидає. 
Слова єго вспоминати, мушу горенько плакати, 
На особу вспоминати, мушу серденьком вздихати. 
Взаємності не видаю, людським мовом не вєраю, 
Бо [ох] люде се кохають і щирості не знають. 
Таки о тоє не дбаю, як кохала, так кохаю, 
Одно неровноє особє, мушу дат [и] покой собє. 

Доленько ж моя лихая... 

Доленько ж моя лихая, 
Головко ж моя бідная, 
Люди о мні гадають 
І покою мні не дають. 
Хоть я нічого не знаю, 
Бог мя, і думати не думаю, 
Таки они розуміють, 
Говорити лихоє уміють. 
На себе нічого не знають, 
Только о людях гадають, 
А я, оддавши сє Богу, 
Перебуду всю ворогу. 

Ой, чого ж ти, дівчино, думаєш... 

«Ой, чого ж ти, дівчино, думаєш. 
Чи для того, що свого не маєш? 

Ой, не думай, дай покой, 
Серденько свойо успокой, 

Ой, приїде борзенько мили твой». 
«Которая недєля минула, 

Як я о свойом миленькім чула? 
Ой, уже ж бо МН"Ь тошненько, 

Що нєт єго близенько, 
Що од’їхав од мене далеко. 

Воліла би-м ніколи не знати, 
Ніж познавши, з ним сє ро [з] стати, 

Хотіла ж би переломить, 
Щоб єго не любить. 

Ой, трудно ж бо, любивши, забить. 
Тобі, Боже, я єго оддаю, 

Вшак відаєш, кого я кохаю. 
Ой, дай, Боже, огледать, 

В добрім здоров’ю приустать, 
На той час я весьолая буду». 
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Зоря заходить, вечор близенько... 

«Зоря заходить, вечор близенько, 
Не з ким говорити, бідна головенько. 

Ах, мой сподару, люби, миленьки, 
При[й]ди до мене, нема ж матоньки! 

Ой, при[й]ди, при[й]ди, не чини жалю, 
Ягода моя, дороги [й] кришталю! 

Розмовлю з тобою словко вірне[ньк]о, 
Ягодо моя, красна вишенько, 

Випущу тебе вельми раненько, 
Як слонце взи[й]де, мой голубенько! 

Ой, випустивши, да й заплакала, 
Взявши за ручоньку, поцаловала. 

По полю хожу, голосок розвожу, 
Погуківаю, тяжко вздихаю». 

«Не гукай, голуб [ко] [на] твой голубочик. 
Полетів же он у вішньови садочек. 

Сів над рекою увесь білоненький, 
Погукиває своє голубоньки: 

«Прилети, голубоньку, до мене бордзенько 
Потіши моє смутноє серденько. 

Я своєй голубоньки не наглєжусє, 
Не глєди хто, прошу, порозимєваюсє. 

Не ходи туди, куди я хожу, 
Я тобі стеженьку перегорожу. 

Не люби того, кого я люблю, 
Я тобі камінем голову проб’ю». 

Чого ж моє серденько тяженько взднхае?.. 

«Чого ж моє серденько тяженько вздихає, 
Либо[нь] оно на собі велики жаль має. 
Чого ж мої очуньки смутненькії плачуть, 
Либо [нь] они на собі великий жаль бачать. 
Ой, снив же сє мні сон вельми дивнюсеньки, 
Як би мене, здрадив, ах мой милюсеньки. 
Я ж бо се того да й не сподівала, 
Щоб якую здрадоньку од милого знала». 
«Ой, у полю вербонька да й не похилая. 
Не буйсє, Аннусю, не покину я. 
Ой, хоть я поїду, таки я вернуся, 
А для твого імен [н] я, да й що ти Ган[н]уся». 

Ой, взєла ж мене великая туга... 

Ой, взєла ж мене великая туга, 
Що я не вижу свого милого друга. 
Пошла б я за ним, і сліду не знаю, 
Що ж я чинити, бідная, маю? 
Тяжко ж то моєму серцю вздихати. 
Що я не могу щодня видати. 
Ой, устану рано, лягу позненько. 
Тебе ж я не вижу, моє серденько! 
Лягу позненько, а на зорі встану. 
На миленького ніколи не згляну. 
Як не тужити, давно не видавши, 
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Єго любості по усьом дознавши? 
Скаржиться мушу, гей, на милого, 
Ой, що-м так давно не видала його. 
Тогди се серце з жалю розв’яже, 
Коли з миленьким [г] уторити каже. 
А ти миленьки, да й коли поблудиш, 
Сам же се з своїм розумом осудиш, 
Будеш інную, не мене любити, 
Скажу тобі правду, буде Бог судити. 

Ой, коли я тобі да нелюба била... 

Ой коли я тобі да нелюба била, 
Било ж мене ие любити. 
Ти до мене ходиш, з розумоньку зводиш, 
З іншою розмовляєш. 
Oft, бідонька ж моя, да ненови [й] горщок 
Да й не кипіл із водою. 
Ой, горшая біда, да й не мой миленьки [й] 
Не говорить зо мною. 
Ой я за ним хожу, кониченька вожу, 
Немочі к серденьку прилегаю. 
Бодай того син Божи[й] не множив, 
Кто тиє любості зложив. 
Зложило любості білоє пахолє, 
Перед паннами стоє. 
Ой, листоньки пише, тяженько вздише, 
Любості вспоминає. 
Ой, тие любості горшиє немочі... 
Ой, волю я хиріти, боліти, 
Ніж тиє любості міти. 
Хирівши, болівши таки перебуду, 
Любості не забуду. 
Ой, тиє любості, горшиє немочі, 
К серденьку прилєгає. 
Пусти мене, мати, 
Міжи люди погуляти, 
Нехай я погляжу, нехай я обачу, 
З ким мой мили[й] говорить. 
Ой, коли з тойою, що я йої не знаю, 
Сподоби єго, Боже, 
А коли з тойою, да й з товаришкою, 
Побий його, Боже. 

Постуй, прошу, голубоньку... 

«Постуй, прошу, голубонько, розмовлю з тобою, 
Коли буде воля Божа, жить будем з собою». 
«Ой, як же мі, мій паноньку, з тобою стояти, 
Маю ж бо я вороженьки, що будуть брехати? 
А ще к тому, мой паноньку, тепер од’їжджаєш, 
Змовлять мої вороженьки, що о мя не дбаєш». 
«Ой, хотя й же я поїду, тебе не забуду, 
На злость нашим вороженьком споминати буду. 
Побий, Боже, вороженьки, що нам зичать лихо, 
Ми з тобою, голубонько, любімося тихо. 
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Тот час своїм вороженьком зав’яжем [о] губу, 
Коли з тобою, любонько, станемо до шлюбу». 

Ой я, молодая, 
где розум поділа... 

Ой я, молодая, где розум поділа, 
За жолнєра, за злодєя сама-м захотіла. 
Ой, я розум мела, що з ним буду жити, 
Бідна моя головонько, що маю чинити. 
Ой, пожальсє, Боже, моєй молодості, 
Погубила-м літа свої, жиючи в жалості. 
Краса, молодосць моя, где сє ти поділа, 
Журба ж мене, недоленька лихая із’їла. 
Ой, пойду я в поле, житко се пловіє, 
Добра моя головонька, що не ошаліє. 
Ой, затекли очі рудою водою, 
Жий же собі, мой миленьки, зо всею бідою. 

Ой, што ж я маю, 
бідная, ділати • •• 

Ой, што ж я маю, бідная, ділати, 
Як же я маю нелюба любоньком звати? 
Звавши любоньком, серце омдльова, 
Звавши нелюбом, людська обмова. 
Стану я в оконце, аж зезуленька, 
Кукуєт она в моїх головеньках. 
Кукуй же, кукуй, моя зезуленька, 
Порадзь же ти мні, моя матенька, 
Як же я маю на світі жити, 
Як маю, молода, вік коротити? 
«Як же я маю тобі радити, 
Коли не маєш нікого, з ким жити? 
Ой, ти, небого, радзь се другого, 
Штоб тобі помог з нещастя того!» 
Зоря зоряє, а я з ним лягу, 
Хоць маю на моїм серденьку смагу. 
Зоря світає, я обернуся, 
Смачними сльозами обливаюся. 
А он не знає, часто питає: 
«Чого серденько тяжко вздихає?» 
«Альбо не знаєш, чого питаєш, 
Сівши на ноби мало надоби. 
Бодай ні злості, як плачу того, 
Ох, я жалую нещастя свого!» 
Ох, хоть би я міла скарб непшебрани, 
Хоць я засяду обок із пани, 
Всьо мні не мило, всьо мні не смачно, 
Аж по моїм личеньку значно. 
Дай же мі. Боже, не дати знати, 
Где мой миленьки буде пребивати! 
Уміла би-м сє з ним познавати, 
Як свого люба любоньком звати. 
Кажу любому лужко тєсно зробити, 
Щоби сє од него не одкотити. 
Тепер ложище зе всього ліса, 
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Викину нелюба із ним до біса. 
Смертенько, матенько, возьми ж ти мене, 
Не бери його для всього діла, 
Бо люде скажуть, што я дала зілля. 
Люде б сказали што іншого. 
Нехай же перша я умераю, 
Хоть на серденьку жаль узнаваю. 

Ой, не кажи ж ти, 
дівчино, на мене ••• 

«Ой, не кажи ж ти, дівчино, на мене, 
Що я ночовал ноченьку у тебе. 
Ой, скажи ж ти, дівчино, на того, 
Що не знає ніколи нічого. 
Ой, зоставай же се, дівчино, здорова, 
Ой, припала ж бо мні на Україну дорога. 
Ой, чи не будеш ти, дівчино, тужити, 
Коли я поїду на Україну служити?» 
«Ой, не буду, серденько, не буду, 
Ти за воротонька, я тебе забуду». 
Ой не сподівался твой служенька по тобі, 
Ой, розуміл же вун, що ти будеш в жалобі. 
«Нащо ж я по нім в жалобоньці ходить маю, 
Як вун мене любить, того, Буг мя, не знаю». 
«Дівчинонько моя, Богу я присягаю, 
Що на ділом світі так милої не маю». 

Аннусю, серденько, 
палиш мою душу... 

«Аннусю, серденько, палиш мою душу, 
Серед ночі о полночі до тебе при [й] ти мушу». 
«Треба тобі, мой паноньку, вельми дяковати, 
Що для мене невчасоньку хочеш подеймати». 
«За щасливость невчасоньки теї собі маю, 
Коли твої, Аннусенько, ножки обіймаю». 
«Панусеньку, голубоньку, чи маю вірити, 
Що твоє серденько хочет мні служити?» 
«Аннусенько, голубонько, Богу присягаю, 
Через усі годиноньки о тобі гадаю. 
Тиє в мене, голубонько, большиє тужості, 
Не сподіваючися од тебе взаємності». 
«Прошу ж тебе, мой паноньку, не дивуйся тому, 
Коли моє серденько належить іншому». 
«Не хочу ж я серденька од любонька брати, 
Тулько хочу в ласцє твоєй всьогди пробивати». 
«Не могу ж я, мой паноньку, по ве [сь] день забити 
Твоєй ласки, которую-сь для мене хотіл міти». 
«Уже ж твої, Аннусенько, ножки обеймаю, 
В далекую старононьку сам сє оддаляю. 
Будь ласкава, Аннусенько, на служоньку свого, 
Котори ті служить буде до життя свойого». 
«Неси, Боже, мой паноньку, в добру годиноньку, 
Дай те, Боже, привітати з хорошов жононьнов». 
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Неволя ж моя вельми тяженька... 

Неволя ж моя вельми тяженька, чом я долі не маю, 
Не могу знати, в котору[м] миленьки обертається краю. 
Серденько ж моє в жалю ся крає, сльозьми ся заливає. 
Коли спом’яну, где ж мой миленьки, ох, тяженько вздихаю; 
В которуй стороні, що поробляє, чи іншую не кохає, 
Селі не мене, що-м його любила, ужо не забива [є] ? 
Ой, прибудь, прибудь, мой голубоньку, там, де твоя милая, 
Прибудь хутенько, твоя миленька нєх буде веселенька. 

Hex сє не тішуть мо вороги, що, кажуть, покидаєш, 
Що прездолгий час, мой голубоньку, до мене не биваєш. 

Принеси єй, Боже, неприятелі, не будуть ся сміяти, 
А ми ся будем на пересаду вороженьком кохати. 

Ой, мела ж бо я товаришонька... 

Ой, мела ж бо я товаришонька, тепер його не маю, 
Коли ж я собі його згадаю, тяженько вздихаю. 
Ой, пойду ж бо я до окононька, стану я виглядати, 
Ой, чом не видно, серденьку нудно, чом його не видати? 
Ой, де сє-ж подів, мой голубоньку, од мене молодої, 
Чом же ти мене з собою не взяв, дівчиноньки бідної? 
Всі голубоньки, всі дівчиноньки, тішаться з голубами, 
А я бідная дівчинонька — горькими сльозоньками. 

Послухайте пильно, прошу... 

Послухайте пильно, прошу, 
Для кого я вам голошу, 
Жалость моя, котру маю, 
Сама сказать, ах, не знаю. 
Бо вимовить трудно того, 
Коли збудет кто милого, 
Як мені тяжко, що-м позбила, 
Лебж нехай би-м я не жила. 
А я однак пам’ять тую 
Ко свим милим зоставую, 
Которая буде потоль трвати, 
Поколь збире земля-мати 
З того світа молодую. 
Вже на той час не учую. 
Ах, милосте, которая була, 
Чо-сь ме з світом розлучила? 

Казала мні дівчинонька 
і до себе при [й]ти... 

Казала мні дівчинонька і до себе при [й] ти, 
Коли буде годинонька сьомая на ноч бити. 
Ой, я при [й] шов до єї, она спить, не чує, 
Нехай собі з милим Богом здорова ночує. 
«Дівчинонько, голубонько, пусти ж мя до себе, 
Альбо ж ти мні дороженьку укажи од себе». 
«Як я тебе не знала, так не хочу знати, 
Ой, не буду ж бо я тобі дороги казати». 
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Зжаль се, Боже, неборака, що дармо приходив, 
Сукманоньку покалял, чоботоньки збродив. 

При [й] шов до мене любий товариш... 

При [й] шов до мене люби товариш: 
«Що ти, дівчинонько, на вечерю вариш?» 
«Варю я, варю круп да й росаду 
Моїм вороженьком на пересаду. 
Трескайся, пукайся, дідчи вороже, 
А мой миленьки, Бог мя, в дорозі. 
Сказали ж бо мні добріє люде, 
Що мой миленьки на неділю буде. 
Ой, буде, буде до мог [о] боку. 
Хочет мє взяти уже в сім року». 

Текуть річеньки, 
шумять дуброви ••• 

Текуть річеньки, шумять дуброви, 
Буг тоє відає, мой чи здорови. 
Ані стеженьки, ні дороженьки, 
Ой, пошла ж би я до сусідоньки; 
Щоб вона мене да й порадила, 
Где[б] я миленького свойого обачила. 
Думко, думонько, чим пошибаєш, 
Чему ж бо ти мні вісти не даєш, 
Где мой миленьки буде ночовати? 
Тогди б я бігла на всі ночононьки, 
На вс [ю] ноченьку к мойому голубоньку. 
На всходу слонця зоря світає, 
Ворог серцю мему тугу задає. 
Да вже ж вишеньки час ощипати, 
Моїм вороженьком час перестати. 
Трескайся, пукайся, дідчи вороже, 
Як гнів, так» ласка твоя не зможе. 
Кого я люблю, любити буду, 
Люб’ячи його, все перебуду. 

Амінь. 

Ой, ішол я мимо твой двор... 

«Ой, ішол я мимо твой двор, та й дівчинонько моя, 
Ой, зачул я твой голосок, та й голубонько моя. 
Тебе матонька лає та й і мене проклинає, 
Тебе матонька лає, мене зле вспоминає. 
Не журиш сє, дівчинонько, перебудеш ти тоє, 
А я буду твой служенька за утрапе[н]нє твоє». 
«Много маючи бідоньки перебивати лихо, 
Коли много гризотоньки од мей матоньки тихо». 
«Дівчинонько миленькая, тоє ж і мене сушить, 
Коли тобі ме серденько та й в обмовоньках служить. 
Тут старшії забраняють, тут до тебе оскаржають, 
Якби-м ті невірне служил, бодай би мє Буг не множил». 

360 



вірші-піст із спів лишав 

Ой, добраноч, та й чи чуєш?.. 

«Ой, добраноч, та й чи чуєш, 
Ой, з ким же ти сюю иоченьку ночуєш?» 
«Не сплю ж бо я та й горюю, 
Коли тебе близько себе, о не чую. 
Не забивай же ти мене, 
Прибивай же, мой миленьки, та й до мене». 
«Як до тебе прибивати, 
Будуть тебе вороженьки обмавляти?» 
«Я ж о тоє та й не дбаю, 
Коли тебе, вашеці, серце моє, привітаю». 

[В] же мой миленьки, мой хорошеиьки... 

[В] же мой миленьки, мой хорошеньки коника сідлає, 
На Вкраїноньку по дружиноньку сам ся’ виправляє. 
Я постеленьку свому голубоньку м’ягко переслала, 
Встала раненько, щоб ся хутенько з мнлим повидала. 
Нощно н [е] спанє, день розмишлянє, а серце ся смутить, 
При[й]ди, миленьки, мой хорошеньки, хоч на[с] люде 

видять. 
Виговорити, світу мутити, я о то не дбаю, 
Бо хорошого і розумного собі друга маю. 

А що ж за жит [те], 
коли не любо... 

А що ж за жит [те], коли не любо, 
Тяжка ж моєму серденьку згуба, 
Коли не вижу, кого-м любила, 
Тяжкости серц [е] своє розлучила. 
Як розлучоне серце зостало, 
Нічиєй потіхи ні в чим не знало. 
Овшем, зо всіх сторон вороги жили, 
Що перед тим приятельми били. 
А ти, мой Боже, не кар за тоє, 
Єно сє змилуй над сиротою. 
Допусти смерти всього позбути, 
А своїм серцьом злучоно бути. 

Красна в пані урода... 

Красна в пані урода, 
Хорошая, молода, 
А єй муж стар, недуж, пу[й]дімо до хати, 
Щоб весола пані була, будем забавляти. 
«Помагай Бог, борода, 
А где жунка молода? 
Леж тихо на лихо, бо вельми стогнаеш, 
Веселити молодую нам перешкажаєш. 
Коли хочеш стогнати. 
Волиш вийти із хати. 
Там, діду, на біду будеш нарікати, 
Ми за твою душу Бога будемо прохати», 
З діда душа виходить, 
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Красна пані приходить. 
Хорошая удова позбяла старого. 
Люби ж тепер, молодая жуйко, молодого! 

Ой, хожу ж я над берегом... 

Ой, хожу ж я над берегом, травонька сє зеленіє, 
Мислю собі, що без долі щасте моє не красніє. 
Молодії мої літа вед [у], дівка нещасная, 
В смутку, в тузі, в наріканю, аже-м ледво що живая. 
Годинами зірок стане, нещасний день проклинаю, 
Коли собі уважаю, що бідну долю імаю. 

На бер [е] женьку стояла... 

На бер [е] женьку стояла, 
Білі ноженьки вмивала. 
«Мої ноженьки біленькі, 
Кому ж будете миленькі? 
Єслі любому, приверни хутенько, 
А нелюбому, оддали серденько». 

На береженьку стояла, стояла, 
Свого милого чекала: 
«Ой, прибудь, прибудь хутенько, 
Розвесель смутне серденько, 
Що по вше часи бивало, 
Аж тебе, милий, дождала. 

Чолом, миленький, чи здоров, 
Чи вже ти мене не забив? 
А я по тобі тужила? 
Що відомості не міла. 
Добра хвиленька припала, 
Що миленького видала». 

«Чолом, любонько, не думай, 
Мене, вірного, не забивай». 
«Ой, я о тобі думала, 
Усі ночоньки не спала». 

Кінець. 

Да нема ж мого хомута... 

«Да нема ж мого хомута, нема ж мого ла [н]ця, 
Нема ж мого миленького, нема ж і коханця». 
Гнівалася дівчина, я не вєдав о тим, 
«О мой мили гнєвошу, да й що ж било потім? 
Серце псуєш гумороньком, а очі сльозами, 
Ой, чому ж ти [ветрни баснє] не пустиш з вітрами? 
Буйнос [ть] моя да й жартунки з тобою бивали, 
Нехай скажуть дні, ночуньки, которі, ох, не спали. 
Ой, милая розмовунька нам била з собою, 
Чи я коли посварився, чи гнівав з тобою? 
Од’їжджаю, в серцю маю да й жалос [ть] по тобі, 
Блогослав же моє серце, а я взаєм тобі». 
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Ой, любю я хорошую дівоньку... 

Ой, любю я хорошую дівоньку. 
Тиха вода, бистренький Дунаю. 

Ой, я [єї] люблю, она мене не любила. 
Тиха вода, бистронький Дунаю. 

Прошу я бабоні, щоб зілейка дала. 
Ой, тиха водо, бистрий Дунаю. 

Заказала бабонька зілє над Дунайом. 
Тиха вода, бистрий Дунаю. 

Казала его рвати, з коня не [з]сєд[а)ти. 
Чуй, кониченьку, о полю дороженьку. 

Я зілейка нарвав, з коника не [з] сідав. 
Чуй, коню, о полю дороженьку, 

Приїду до дому, дівка замуж пошла. 
Тяжкости ж моя, вельми немалая. 

За сусіда мого вельми близького. 
Тяжкости ж моя, вельми немалая. 

Через моє подвор’є по воду ходила. 
Тяжкости ж моя, вельми немалая. 

А у мойом садоньку трєсочки ломила. 
Ой, тяжкости ж моя, вельми немалая. 

На моїм сердоньку огник палила. 
Тяжкости ж моя, вельми немалая. 

Ой, учинила дівонька, учинила... 

Ой, учинила дівонька, учинила, 
З біленьким личком і з хорошими очуньками. 
Ой, бодай ти так знав з тей сені до хати, 
Ой, як же я знаю, чим тебе чаровати. 
У мене чароньки — хорошиє очоньки, 
У мене зілейко — рум’яноє личонько. 
Ой, текуть рєчоньки з криниці до єзьора. 
Думала дівонька з поранку до вечора: 
Гей, чи замуж пойти, чи дівчиною бити, 
Бідна головонька, нікому порадити. 
Ей, замуж пошовши, мужнея неволенька, 
Ніжлі на потом лодзк [ая] обомовуньк [а]. 
Ей, ви [й] ду к Дунаю, над бережоньком стану, 
Бог тоє відає, кому сє я достану. 
Ой, коли доброму, то хвала тобі, Боже! 
Ой, коли лихому, борони мене. Боже! 

Дівче моє молодоє... 

Дівче моє молодоє, 
Хорошо око твоє 

Под дубиною, под зеленого. 
Ой, для твого білого лиця 
Утратив я коня. 

Под дубиною, под зеленого. 
Ой, для твоїх білих ручок 
Утратив я злоти лучок. 

Под дубиною, под зеленого. 
Для твоїх хороших очи [й] 
Не спав я чотири ночі. 

Под дубиною, под зеленого. 
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Ой, для твоє красние уроди 
Скакав не раз через води. 

Под дубиною, под зеленою. 
Недалеко кєр з дембіни, 
Пошли панни по малини. 

Под дубиною, под зеленою. 
Одна другую запитала: 
«А чи много назбирала?» 

Под дубиною, под зеленою. 
«Не много ж я назбирала, 
На милого погледала». 

Под дубиною, под зеленою. 
Недалеко рєчки 
Пошли панни до порєчки. 

Под дубиною, под зеленою. 
Адна другую запитала: 
«Чи много назбирала»? 

Под дубиною, под зеленою. 
«Не много ж я назбирала, 
Бо на милого ждала». 

Под дубиною, под зеленою. 
Ой, недалеко вода, води, 
Пошли панни по ягоди. 

Под дубиною, под зеленою. 
Одна другої запитала: 
«Чи много назбирала?» 

Под дубиною, под зеленою. 
«Не много ж я назбирала, 
Бо з миленьким розмовляла». 

Под дубиною, под зеленою. 

Жолнер Іде на Вкраїну... 

Жолнєр їде на Вкраїну, дівчиноньці поклоняєсє, 
Она к нєму ні словунька, сльозоньками обливаєсє. 
«Не журне [є], дівчинонько, що я їду на Україну, 
Не утішу ворожонька, ой, я тебе да й не покину. 
Ті [шся] мила, пісеньками да й думоньками, 
Покуль мене Бог принесе з України да й з подарками. 
Зеленоє житко жати, коноплі брати, 
Проси Бога, дівчинонько, хочу я тебе узяти. 
Ой, у полю течет річка — ні перейти, ні перебристи, 
Проси ж Бога, дівчиноньк [о], щоб да на войні 

не загинути». 
«Ой, летіла зезулонька з України, пожи [в] ившисє, 
Приїжджай же, мой миленьки, з України, не женившисє». 
Ой, лугом, ой лугом, зеленою дубровою, 
Накаж [у] я до милого хоч чорною да й ворон [о] ю, 
Нехай голубонько да й до мене прибуде, 
Узяла ж мене тужонька, а сльозоньки в мене не буде. 

Котитьс [я] кришталь по сіножаті... 

Котиться кришталь по сіножаті, 
Хочет ляшенько русоньку взяти. 

«Ой, [я], ляшенько, а ти русенька, 
Припала до тебе моя душенька!» 
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Летіли гусі з Білої Русі, 
Ой, замутили воду Марусі. 

«Ой, гиля, гиля г [у] соньки на став, 
Добраноч, дівчина, єще я не спав». 

«О, коли не спав, не будеш спати, 
За годиноньку буде світати». 

«Ой, мати, мати, шершень у хаті, 
Як буд[ить], так буд[ить], не дає спати!» 

«Бий єго, доню, хоть коцюбою!» 
«Боюся, мати, щоб сє не каяти». 

Ой, любив же я Марину... 

Ой, любив же я Марину, да й і всю зиму, 
Коли весна пришла, Марину покинув. 
Ой, говорила Марина, подпивши: 
«Не покидай, козаченьку, вельми полюбивши». 
Ой, я Марину вік не покину, 
Ой, я за Марину да й і сам загину. 
Ой ти, Марино, не нашого повку, 
На Марині сороченька з червоного шовку. 
Ой ти, Марино, хороша дівчина, 
І седиш, і ходиш, глєдєть на то мило. 
Ой пошла Марина у дуби по губи, 
Ой стріла ж Марин [у] стареньк[ая] мати, 
Почала Марину правдоньки питати: 
«Ой ти, Марина, хорошая дівчино, 
Чи ти мойго сина вельми полюбила, 
В зелений гай заблудила?» 
«Коли б я твойго сина вельми не любила, 
То б я в гай зелений не ходила». 

Ой, улице, ой, студнице... 

Ой, улице, ой, студнице, мні по тобі не ходити, 
Чернявоє, білявое за рученьку не водити. 
Ой, хоть она чернявая, таки ж она хитлявая, 
Що дівчина біленькая, ото ж моя коханная. 
Ой, стану ж я на каменю біленькими да й ноженьками, 
Обернис[я], дівчинонько, з чорними оченьками. 
Шкода моєй постелоньки, шкода моєй молодості, 
Погубила л [і] та свої з лихим [д] рабом да й 

у нелюбості. 
О, я у лісе не була, а у себе не кохалася, 
Шкода моєй молодості, що гультяйові досталася. 
Не зродили ягодоньки, не здродили полуничоньки, 
Минулисє жарти мої у позниє вечорниченьки. 
І зродилисє ягодоньки, зродилисе суничоньки, 
Оженилеє мой миленьки, а я пойду у черничоньки. 
Ой, на лоток вода рине, а к [о] лес [о] не повернетьсє, 
Хо [ч] очонько узгляне, а серденько не привернесє, 
Ой, мой миленьки, моє серденько, поговори з [о] мною. 

Седить козак на конику... 

Седить козак на конику да й в кобзеньку грає. 
Сам собі припєває: 
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«Ой, ви, браття молойці, 
Накажіте дівоньц[і], 
Молодой Галоньц (і], 
Нехай она не тужить, 
Своєй краси не тратить, 
Бо я єї озьму». 
А в свєтлиці при скамниці в цимбалоньки б’ють, 
А вжо ж мою дєвчиноньку до шлюбу ведуть. 
Один веде за ручоньку, а другому жаль, 
А третєму серце краєт, що любив, да не взяв. 
Не жаль же мні податечку, що я даровав, 
Як жаль [же] ми [і] кониченька, що я змордовав. 

Ой, розв'язане [я] 
мой черевичек на нозі... 

Ой, розв’язавс мой черевичек на нозі, 
Ой, зажурилс мой миленьки в дорозі. 
Ой, зав’єжу я свой черевичек на нозі, 
Розвесели [ться] мой миленьки в дорозі. 
Ой, пошлю ж бо я шесть кониченьков, сьодмий воз, 
А осьмого возниченьку, щоб привьоз. 
Ровняй же, Боже, гори, долини ровненько, 
Принеси, Боже, кого я люблю, борзденько. 
Ой, хоць і рано, хоць і не раненько, не дбаю, 
Я свого голубонька [по] голосеньку познаю. 
Ой, прилет[і]ло стадо голубов на мой двор, 
Ой, що біленьки, то мой миленьки самовтор. 

Ой, листоньком дороженька 
запала, запала... 

Ой, листоньком дороженька запала, запала, 
Давно ж свого миленького видала, видала. 
Ой, прилети, голубоньку, до мене, до мене, 
Стескнілосє моя серденько без тебе, без тебе. 
Я до того да й до сего словуньком, слувоньком, 
А до тебе, голубоньку, серденьком, серденьком. 
Прилетіли два голуби на мой двор, на мой двор, 
Вдарили скрилуньками в мой покой, в мой покой. 
Ой, чого ж ти, голубоньку, гукаєш, гукаєш, 
Чи над мене милшої шукаєш, шукаєш? 
Ой, не гукай, голубоньку, не гукай, 
А над мене милшої не шукай, не шукай. 

Ой, Боже ж мой, Боже, дієт мі сє все негоже! 
Коли же ти мене забудеш, Боже, хто ж мене та й 

вспоможе? 
Дружина од’єжджає, приятель одступає, 
Ой, ніхто ж мині та й біднойкому порадойки та й не 

додає. 

Дівчинонько, голубонько, 
біло личко маєш... 

Дівчинонько, голубонько, біло личко маєш, 
Одно, же мні, молодому, тугу задаваєш. 
Дівчинонько, голубонько, чорні очі маєш, 
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Одно, же мні, молодому, тугу задаваєш. 
Дівчинонько, голубонько, упала-сь мі в мислі, 
Ой, що же я мів інших, і вишли мі з мислі. 
Ой не ходи коло води, набере [ш]сє пуду. 
Нехай тебе козак любить, я тебе не буду. 
Ой, не ходи коло води, ідь до моей хати, 
Куплю тобі гориець меду і горілки кварт [у]. 
Гуляй, гуляй, дівчинонько, не дай сє зводити, 
Козак дума, зведе з ума, не буде любити. 

Чи я тобі не казала, 
чи не [гов]орнла... 

Чи я тобі не казала, чи не [гов]орила, 
Не йти било на Самарин, щоб я не тужила. 
Ой, дзень-дзень, на весь день, ой гуц-гуц на всю ноч. 
Чи я тобі не мовила, не бери волошки, 
А [в] волошки білі н [о] шки, червоні паичошки. 
Ой, дзень-дзень на весь день, ой, гуц-гуц на всю ноч. 
Чи всі тії сади цвітуть, що розвиваютьс [я], 
Чи всі тії венчаються, що залицяютьс [я] ? 
Ой, дзень-дзень на весь день, ой, гуц-гуц на всю ноч. 
Чи я тобі не мовила, ти поганськи сину, 
Не вєру я твей любості, нарадиш новину. 
Ой, дзень-дзень па увесь день, ой, гуц-гуц на всю ноч. 

Амінь. 

Ой, ходила дівчинонька 
по береженькові... 

Ой, ходила дівчинонька по береженькові, 
Указала білу нужку да й козачонькові. 
«Я на одн [і] м береженьку, ти на другім стоїш, 
Переплинь же, козачоньку, єслі сє не боїш». 
А козак-н.еборак руського сумненя, 
Не боявся зимной води, ані утопленя. 
А дівка-злодійка козаком зводила, 
Як козака обачила, з очу му сє скрила. 
«Постой, дівко, не втікай, я тебе догоню, 
А узявши за рученьку, поведу, як свою». 

Конець. 



ІЗ ДРУКОВАНОЇ БРОШУРИ 
КШЦЯ ХУІІ ст. 

«PIPCNA Y WESOLA VCIECHA PRZY DOBREY MYSIA...» 

Ш 

Да біда ж моя, да не малая, 
да нестарая мати... 

Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати, 
Що заказала, заповідала з миленьким розмав’яти. 
Бодай ворога напала туга і розл [уч] ницю ту [ю], 
Що розлучила, що одд[і]лила мене, милий, з тобою. 
Пошлю я посли, щоби єго знашли і дали мен [і] знати, 
Нехай я знаю, в которим краю єго маю шукати. 
Положу лавку через муравку, через бистр [у] ю р [і] чку, 
Лавка хібенька, р [і] чка бистренька, прийде плисти до нєго. 
Хоч я упаду по шию в воду, що ж я маю діяти, 
Хоч я і загину, прецє поплину з милим сє повидати. 
Ой, плини-плини, мой селезеню, р [і] чкою бистренькою, 
Я за тобою, мой голубеньк [у], з сірою утенькою. 
Тепер же гоже, мой моцни Боже, мин[у]ла мен[е] туга, 
Одно я вишла, зараз зналязла св[о]го мил[о]го друга. 
Да й мой миленьки, мой дороженьки, то ж мні [т] рудно без 

тебе, 
Не одна сльозка випала з очка, чекаючи на тебе! 

Тяжкая ж моя бєдунька... 

«Тяжкая ж моя бєдунька, 
Побієт мене матунька. 
При [й] детьс [я] утечи 
Од своєй матері вночи 

К Сергейці. 

Сергеєць [м]ене схоронить, 
І од матері обронить. 
Щоби мене не била, 
Скажу я, що переступила, 

Матуньці». 

Прохал Сергеєць матуньки: 
«Не би [й], [го] споже, своєй дононьки! 
Молодая д[і]вчина, 
Невеликая причина, 

Перебач!» 

Вибігла д[і]вчина з хати, 
Стала матері прохати: 
«Чи не будеш бити, 
Скажу, що маю чинити, 

Я винна. 
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Коли ти, мате[е], заснула, 
То я Серпейця кликнула. 
Сергеєць хороши 
Несет меніі] копоньку грошиїйі, 

Щоби дала. 
Та й ти, мате[е], мнємала, 
Щоби я дар [о] м давала. 
Давала-м я за гроші, 
Коли прохал Сергеєць хороши 

Обняти. 

Под липою стояла, 
і миленьким розм[о]вяла... 

Под липою стояла, 3 миленьким розм [о] вяла: 
«Русая коса, ч [о] рн [ії] очі, кому сє достаць мацє? 
Чилі м[у]жові зл[о]му, Чи жолнєрові добр[о]му? 
Жолнєр поц[і]лує, облапи[ть], жартує, при тім і зостаць 

маю». 
А в огродечку зєлє, Прось же мє о не сьмєлє: 
«Приди, миленьки, приди, душеньк[о], не будет тобі кривди!» 
Просила Кася Яся на рибк[у], на карася: 
«Приди, Ясєньку, приди, душеньку, не будет тобі кривди!» 
Просила дочка Климка На кон [о] в [о] чк [у] пивка: 
«Приди, Климку, приди, душеньку, не будет тобі кривди! 
Прошу на подушеньку, Кохани [г] олубеньку! 
Подь же, миленьку, под же, душеньку, не будет тобі кривди! 
Да будем собі спати, Да і теж облап’яти! 
Подь же, миленьку, подь же, душеньку, не будет тобі кривди!» 

О як мі тяженько, о як мі нудненько... 

О як мі тяженько, о як мі нудненько, мили дома не но[ч]ує, 
А мні старшно спати самі [й] [о] дні [й] в хаті, [щ] о 

мене не любує. 
Лихая доля моя, чи не своя воля, що не йде до дому спати, 
Да чи я вдовиця, чи я молодиця, сама одно но[ч]овати? 
Глєжу о пулноци, проглед[і]ла очи, миленького чекаючи, 
Ал [е] ж мой миленьки, взявши за рученьки, чужу жону 

проваджає. 
Щоби тобі, миленьки, заросли с [т] еженьки, що поно [ч] и 

до чуж [ої] ходи [ш]! 
Іди ти додому, не чини сорома, нехай [і] де к бісу спати, 
Іди, не крутися, з [о] мною ложися! Чи не люба молодиця, 
Чи не руса коса, чи я не хороша, чи не ч [о] рн [і] брови? 
Вишла молод[о]нька до свого любонька, ручку поц[і] ловала: 
Ходи, мой голубе, тебе мні надобе, рада-м тебе достала! 



ІЗ ЗАПИСІВ КОНДРАЦЬКОГО 

ш 

Ой королю, королю черевати 

Ой королю, королю черевати, 
Чи еще ж не бачиш у вуйску страти? 
Ой, чи єще ж Буджацькая волокита 
Не доїла без тебе, ворожбита? 
А і гетьман йому помагає, 
Бо такую ж товсту сраку має. 
Єще завели ляхи на Волохи, 
Где розогнали з місць люд плохи. 
Там вуйска велікую здобич брали, 
Вс[е] сливами Волохи обосрали. 
Тулько що Краснотаргськє збож [ж] е з’їли. 
Вино і мед комарський преч випили, 
Місто Красний Торг собі запалили, 
А при меду ляхи сє крепко били, 
За лоб сє муцно рвали, 
А дракгани їм помагали. 
Дракгани всі по лісах сливи рвали, 
А Орда їх із сливами забрали. 
А король їм в наметі пораджає, 
На мултанскі дудки гадки має, 
Вином до мостивих панув пропиває, 
А на сніг вуйску тяжки не дбає. 
Прецє вуйску німця каже добивати, 
З таборами до нього по ріках пливати. 
Не німці, то смерть гидка дракганськая. 
Не стрільба, Буковина поганськая. 
Всі пани свої кобили поморили, 
Вози, намети, зброї погубили. 
Не оден там челядка став жебрати, 
Свою голову в болоті покладати. 
І коли б не семенські сокири, 
То б привезли короля в Польщу в кіри. 
Скоро його в огню розогріли, 
Так сап’янці сє на ногах покурчили. 
А где сє слава старих ляхов діла, 
Що вперш в кр [о] ві по коліна бродила? 
Тепер смердячая слава в болоті 
По коліна всій бродити голоті. 
Тулько того лиха Іскра не хтів здати, 
Волів над чистим Прутом погибати. 
Не хтіла голова назад сє вертати. 
Ради шальбірськії на сеймі слухати. 
Ой, чи для того в Стамбулі остала, 
Щоби короля до себе призвала? 
Держиш ти за хвуст Німці і Сороку, 
А нас Каменець пукає по боку. 
Оганяєш ти землю Волоськую, 
А продаєш Орді кров Волинськую. 
Будет та, королю, навіки слава, 

370 



ВІРШІ-ПІЄНІ ІЗ СПІВАПИКІВ 

Що повна стала дракганов Молдава. 
Будуть тебе і діти по тім знати, 
Що-сь в болото загріб славнії армати. 
Там всі Німці плюдри сви зашаргали, 
Як стрільбу дракганськую загрібали. 
Там збитки пани з карит свих чинили, 
По шість волов замість кони[й] запрягали. 
Коли дракганов на Орду не стало, 
То карит на другий рок щоб було немало. 
Будет і литовськи кгерос пам’ятати, 
Як в Волохи по здобич сє заганяти. 
Не схочуть там зась на одпуст ходити, 
А взад без коні [й] болотом бродити 
Тулько сє що в Замуйщину достали, 
Аж зараз коні у ляхув накрали. 

Не ходи, панойку, до млина спати 

Не ходи, панойку, до млина спати, 
Сором тобі, панойку, [к] урочок брати. 
Твої ж то служейки копи побрали; 
Бодай їм коники поуставали! 
Твої ж то служейки двері розбили, 
Красную дівойку в лубик завили. 
Коли ти, панойку, на войну поїдеш, 
Биструю шабельку в ручках заб[ачиш], 
Не пуйдеш, панойку, на войну красно, 
Коли будеш глядіти в дівчину гарну. 
Дай мені ручейку, на ж тобі обі, 
Пуйдеми до попа шлюбовати собі! 

Ой, коли я, панове, в Оронках бивав 

Ой, коли я, панове, в Оронках бивав, 
То я там овечки пасав. 
Пас же я, пас, 
Пас в Божи час, 

s Пас по горах, пас по долинах, 
По буковинах. 
Пас же вувці, пас же я в увсі, 
Правда, не всі. 
Пас я овечки, 

іо Пас коло гречки, 
Пас я в горосі, 
Правда, потросі. 
Пас же я овці. 
Пас я в пшениці, 

15 Пас же я в просі, 
Правда, внароці. 
Пас же я в житі. 
Тож мині за тоє нещасноє жито 
Добре боки набито. 

20 Пас же я в гречці, 
Взяли мині козаки по овечці. 
Пас же я в пшениці, 
Взяли мині козаки по ягниці. 
Сам же я не знаю, 

25 Що чинити маю. 
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Догажаючи свому нещасному боку, 
Пожену я овечки всі на толоку. 
То вувці на толоку виганяв, 
Сам на могилу зхажав, 

з° В фуяру свому вуйську пригравав, 
Ой, що тулько трошки на могилі припав. 
Трошки, немнужко задрімав, 
Ледві третього дня о полудню встав. 
Тулько що бідний овчар одно око заспав, 

36 Тож вставав, 
Очі нюгтями продирає, 
Сльозами се промиває, 
В чисте поле поглядає, 
Що овець свих не має. 

40 Бідная моя головойко, либонь то тому кулька літ. 
Як при мні овечок ніт. 
Сам же я не знаю, 
Що чинити маю. 
Пошов би я господарові свему знати давати, 

45 То мене зараз вилами схочет госп[одар] вітати. 
Не пуйду я господарові казати, 
Пуйду в чисте поле овець шукати. 
Ген же мой цап, 
Ген же баран, 

50 Ген моя штира, 
Ген векгерина, 
Що мої [й] ватазі перед водила, 
По корцові солі з’їдала, 
По козанові молока давала. 

55 Ген і мой Сірко, 
Ген і Білко, 
Ген мой Кудла, 
Щоб [в]увчарові шия не схудла. 
[Аж] я, панове, близько прибігаю, 

60 Пильно [сє] приглядаю, 
Розуміючи, же овечки. 
Аж єно мужик-поганин нажав гречки, 
В снопи не пов’язав, 
В копи не склав, 

65 Осочаю, молочаю навикидав. 
Осочай, молочай біліє, 
А овчарові в очах хмиліє. 
Нива мужикові мила, 
А мні она не мила, 

70 Що мене од гостинця далеко подгулила, 
Очі та ноги мої ввередила. 
Сам я не знаю, 
Що чинити маю. 
Хо[ч] би я пошов о тім господарові сказати, 

75 То он мене великим обухом схоче вітати. 
Єще пуйду в поле овець шукати. 
Так я юже, хвала Богу, згадав, 
Где свої овечки спасав. 
Там на Солонці, 

80 На текучі водоньці. 
Ой, коли ж я близейко прибігаю, 
Пильнейко сє я приглядаю, 
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Я ж мовлю: «Мої овечки», 
Аж 0110 стоять полуплені березовії пенечки. 

85 Я ж мовлю: «Сірко та Бірко», 
Аж стоїть обгорілий березовий пенько. 
Я ж мовлю: «Моє товариство кашу варили», 
Аж оно скурви синове дюгтярі дьоготь курили, 
Мене тим димом далеко од гостинця подгулили. 

90 Сам же не знаю, 
Що чинити маю. 
До свого господаря не вернусє. 
Знаю, що я маю се 
У господаря з векгєром вітати. 

95 Волю в поле пойти овець шукати. 
Гдесь мой цап і баран 
На давний звичай тяв, 
Ну ж на гору, 
Б’ю табалу. 

,<ю Я свого панка ніт, не боюся, 
Коли з вувцями в двор приженуся. 
Под гору скоком, 
На гору боком. 
Ген же мой цап, 

105 Ген і баран, 
Ген моя гира, 
Ген векгєрина, 
Що моєй ватазі перед водила. 
Ген мой Сірко, 

мо Ген і Білко. 
Ген і мой Кудла, 
Щоб вувчарові шия не схудла. 

т Ой, коли ж я близейко сє приглядаю [...] * 
[Ой, коли я близейко прибігаю, 
Пильнейко сє приглядаю, 
Я ж но мовлю: «Мої овці та ягниці!» 
Аж но дівки та молодиці 
На долі брали червець та полониці. 
Низенько в траву голови посхиляли, 
К ньому сє сраками пообертали. 
Овчарові ледвами очі порвали. 
Бодай же они собі хляки побили, 
Щоб тиждень і три дні по степу блудили, 
Що мене, бідного овчара, од гостинця далеко 

подгулили. 
Чи я ж при городах не бував, 
Чи я такої челяді молодої не видав? 
Як би мині которую догнати, 
Коли б дав Буг под себе подобрати, 
Щоб се з себе не дав насмівати. 
Сам же вже не знаю, що маю починати. 
Пошов би свому господарові казати. 
Юже ж бо муй господар не буде ніяк за свой 

статок карати, 
Тилько зхоче без суда, без права на шибеницю 

загнати. 
Не пуйду ж уже господарові казати, 

* Далі за довшою редакцією тексту. 
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А пуйду в поле овець шукати. 
Годі юже своїх ног напотай подбивати, 
Пойд [у] я юже в Волощину, 
Єднаково я умію по-волоскій говорити: 
«Szteremaneszte szteromanu peregni wegiera». 

Проте, забив хліба взяти, 
Нічого юже мині буде уживати. 
Ну я од села Великії Овчари [до] села 

перебивати, 
Хліба прохати. 
Не схотіли мині Великії Овчари хліба дати, 
Ну я в Малих прохати. 
Которий дав — я поклонився. 
Которий не дав — Богу молився, 
А я увзяв, 
Об землю тяв, 
На грудєх му хліба одняв. 
Юже повен бурдюг і повен запол наклав, 
Юже б тиждень перед собою десяти молодцюв 

погод [ов] ав. 
Юже ж пултори милі од Дн [і] стра ухожае. 
Я ж но мовлю: «Вітер шумить», 
Оглянусє, аж господар конем біжить, 
Як чорний ворон летить, 
На воронім коні, 
В голубім жупані, 
На увчара махає: 
«Стой, вовчару, не буйсє, 
До мене вернисє, 
У мене вп’ять наймисє!» 
Бідни овчар став, 
З бурдюгом сє поражав: 
«Стуймо, небоже бурдюже, не буймосє 
Вп’ять у свого господара наймімосє. 
Будемо пити і їсти, 
Хорошейко ходити, 
Вночі спочивати, 
З господинькою спати». 
То бідни овчар хліб под пенька, 
А сам на пенька. 
Ген господар біжить, 
Я ж но мовлю: «Мой господар теє гадає, 
Хоче мене за бедра взяти, 
Додому примчати 
Овечок пасти». 
Аж господар прибігає. 
Овчар одною ногою на пенька ступає, 
Другу за бедра поднимає. 
Аж господар руку міняє, 
За лоб хватає, 
Жилавую дубину з-за плеч [ей] виймає. 
Тож мене бив, бив, 
Волочив, 
Тую дубину розпрадивив. 
Мою сорочку [до] моїх плечи [й] он приліпив. 
По коню — раз, по мині — дв [і] чі. 
Пришлосє мині за конем бігчи. 
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Коня затне раз, овчара бідного — десять раз. 
То прибігав до двора, 
Овчара покидав. 
У двора сам пошов на ток робити. 
Господинька на ток прибігала, 
На мужа свого парі [к] ала: 
«Добро било, поганський сину, на самоті сироту 

бити. 
Нездоров, будеш головщину платити». 
То снуп овса взяла. 
Унесла, на печі послала, 
Кислим борщом попорскала, 
На овчара промовляла: 
«Ходи, овчару, трошки попа [р] ся немножко. 
То ж тебе поганин бив, 
Ледва чи будеш жив». 
То бідного овчара на печі господинька положила. 
Од голови до ног огляділа. 
Аж оно у бідного увчара всі жили помліли, 
Лиш тулько одна жила не умліла, 
Котору господинька живила. 
Господинька до наймитки промовляла: 
«По[й]ди ти, двоє куряток заріж, 
Одно спеч [є] мо, 
Другоє зваримо 
З перцьом, з шапраном, 
Аби бідному овчарові к животу і серцю пристало». 
Наймитка як побігла, четверо разом задавила. 
«Хоча б ти, небого, шестеро задавила, 
Аби бідному овчарові догодила». 
Єще дванайцать локоть льняного полотна з скрині 

взяла. 
Що у 12 пасом ткала, 
До шинкарки понесла, 
Конов меду взяла, 
Додому принесла, 
Овчарові на піч подала. 
Бідний овчар як взяв за ухо, 
Учинив на дні сухо. 
Гидко, гидко, 
Що в коновці дно видко. 
Тоді овчар як напивсе, 
То єще гурше розболівсє, 
Як червона холява вид закраснівся, 
Як п’ятка нус заострився. 
Господинька по хаті ходить, 
Білиї рукі ломить: 
«Бідная головко, либонь овчар конаєт, 
Йому свічки в руки не мает. 
Овчар з печі руку спускає, 
Господиньці конов в руки подаває, 
Господиньку научає: 
«На, господинько, тую коновку пополощи трийчі 

водою. 
Щоб не догадавсє господар з лихом і з бідою, 
Щоб не начинив колоту в хаті з тобою». 
Господин[я] на ток вибігає, 
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До мужа промовляє: 
«Мужу мой, мужу, 
То же-сь задав овчарові великою нужу, 
То же-сь його вельми убив! 
Чи буде жив? 
Добро було на самоті сироту бити, 
Нездоров, головщини не будеш платити. 
Юже не будем ніколи такого челядника мати, 
Будет други коло нашого двора тії двори минати, 
У нас не бувати. 
Пу [й] ди ти, мой мужу, приведи попа. 
Нехай бідного овчара висповідає за живота. 
Господар чого[сь] догадавсє, 
У хату вбігав, 
За кочергу взяв, 
На порозі став: 
«Годі, овчару, скурви сину, в хаті з молодою 

господин[е]ю потягати. 
Іди за моїм статком в поле гуляти!» 
То[ді] мой овчар з печі зхопився, 
То покраснівся, 
То побілівся. 
Дуду под руки, бурдюг на плечі. 
В дуду заграв, 
«Голубця» вдарив, 
Свою господиньку молодую звеселив. 
«Ще я господиньці в ЄЇ домовці ще догожу, 
Дровець утну, 
Води принесу, 
Господар бив мене, бив, 
Волочив, 
Дідчую матюр не научив. 
Мене не научив, 
Свою господиньку гурш знаровив». 
Господар же лих, а господинька—добра, 
Вовчарові два каплунці в бурдюжок втепла. 
Бідний вовчар як свиснув, 
Усі овці за ворота потиснув, 
В чистоє поле овці виганяв, 
Сам на могилу зхажав, 
Хліба, солі вживав, 
Сльозами се обливав, 
Господара споминав: 
«То ж мене поганин вельми бив, 
Правда, не на лихо учив, 
Щоб я всі овечки в цілості, в радості до дому 

прогонив. 
Господар лих, господинька — добра. 
Бодай господарові тая рука, 
Що мене бив, по локоть усхла». 
Посипала ж господинька куряткам пшона, 
То малиї курятка пшона не Їдять. 
То господинька на улицю вихожає, 
До жоночок промовляє: 
«Біда, мої жоночки, 
На мої курочки — 
Пшона не їдять. 
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Так, бувало, иаймитко, бідний овчарище, 
пирогов в сметані не їсть, 

А муй мужичище, 
Як чорний волище, 
Сироватку хлище, Аби била»]. 

Приготовавсє зятейко... 

Приготовавсє зятейко 
для свеї тещейки над чес [ть], на бенкет. 

Накупив хмелю 
За сім к[і]п жменю, 
Намочив ячний колос, 
Учинив велики солод, 
Наварив пива. 
Начинив зятенько з тещею дива. 
Убив чмеля, наситив меду, 
Зазвавши тещейку к собі на бесєду. 
Убив синицю 
На бужаницю. 
Поїхав же зятейко на улованє 
Для своєй тещейки на спомаганє 
Звірці імати, 
Свою тещейку та годовати. 
Убив же комара, 
Насолив бочку того масла. 
Убив воробця, Навішав полтьов, 
Начинив ковбас. 
Все то не для нас, 
Для своєї тещейки, для ласкавої, добротливої, 

зичливої. 
Зарізав муху 
Для тещі в юху. 
Надавив комашок, 
Наварив галушок. 
Все то для свеї тещейки ласкавої, для зичливої. 
Убив же вош 
Для тещейки в борщ. 
Убив же блоху, 
Навари [в] гороху. 
Приїхав затенько, 
Приїхав батейко 
До свої тещейки просити на чес [ть], на бенкеті 
«Тещейко, 
Жунчина матюнко, 
Прошу ж я тебе 
На чес[ть] для себе». 
Стала тещейка одмагати [ся], 
Стала тещейка прохатися: 
«Не пуйду, затейку, 
Не пуйду, батейку, 
Не маю і з ким, 
Не маю і з чим, 
Не маю і на чім. 
Муж в громаді. 
Кобила в стаді, 
Хомут на дубі, Дуга в лісі. 
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А гужка в стрісі, 
Черевички у шевця, 
Суконки у кравця, 
Кошуля у прачки, 
Чипчик у швачки, 
Серпанки у ткахи». 
«Тещейко, 
Жончина матюнко, 
Хоть у людий ти добудься, 
А таки к мені на чес [ть] прибудься». 
Побігла ж тещейка од дворця до дворця 
Все того позичаючи, 
Все того ж прохаючи. 
Забігла тещейка своє село з конця до конця, 
Не минула тещейка жадного дворця, 
Не позичила ні того чіпця. 
Жадна єй сосіда докорала 
На раді не позичала: 
«Було тобі, бабойко, змолоду робити, 
Щоб було на старос[ть] в чім ходити». 
Побігла тещейка в вишньови садочок, 
Урвала собі три лопушини, 
Пошила собі дві хвартушини, 
Хмелиною помережила, 
Павутиною пообрубила. 
Тещейка ззаду рясна, 
А спереду красна, 
Ззаду груба, 
А спереду люба. 
«Прийди ж ти, тещейко, не обаряйсє, 
Я ж бо для тебе приготовавсє. 
Прийди ж ти, тещейко, хоч на світанє, 
Наготовав я тобі добре сніданє». 
Не могла ж тещейка як од свого зятейка 

та одмогтися, 
Лиш таки к затьові поволоктися. 
Достала тещейка коня вороного, 
Возка мальованого 
Похати на чес [ть], на бенкет до свого зятейка, 

до коханого. 
Поїхала тещейка до свого зятейка на чес [ть], 

на бенкет, на холозію 
На котори день та на неділю. 
Як узяв зятейко свою тещейку та под плечиці, 
Повів же зять тещу та до світлиці. 
Посадив же зятейко свою тещейку к столу 

плечима, 
К стіні очима, 
Щоб же тещейка у свого зятейка по стіні блохи і 

мухи лічила. 
Треба тещейці горілочки, 
Аквавіточки — 
Дратованих гужечок, 
Солодкого меду — 
Дубового кия, 
П’яного пивця — 
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Голоблі конця. 
«Мої милі служки, 
Подайте мні дратованії гужки 
Зв’язати тещейці ручки та ножки!» 
Настовав зятейко свою тещейку горілкою. 
Аквавітою, 
Дратованими [г]ужками, 
Щоб не брикала теща нужками, 
Солодким медом — 
Дубовим кийом, 
П’яним пивце [м] — 
Голоблі концем. 
Побігла тещейка з зят[и]ього двора. 
Не минула жадного кола, 
Подпивши, з скоком 
І з одним оком. 
Одчинила тещейка двері боком. 
Не трапила тещейка в двері рукою, 
Трапила она в ушак головою. 
Не трапила тещейка, куда люде ходять. 
Трапила тещейка, куди гуси лазять. 
Голова вулізла, 
Гузиця зав’язла. 
«Мої милі вузниці, 
Хватайте тепер мої дупиці, 
Рятуйте мої гузиці! 
Моя гузиця — 
Старому дідові она згодиться». 
Не ждала тещейка тої дупиці, 
Вирятовала сама гузиці. 
Перед війтом, перед бурмістром 
Закрила тещейка шелемендик листом. 
Побігла тещейка хильцем 
Попод тинцем, 
Попод вербами, 
Щоб о тім люде з села не знали. 
Щоби сє жаці не насмівали. 
Прибігла тещейка 
До свого дідойка: 
«В ар а, діду, з печі, 
Нехай я поподпарю плечі! 
Зятньоє пиво в плечі вступило, 
Костки поломило. 
Солодок медок головку клонить, 
Аквавіта-горілка ледвиці ломить. 
Зятнії пирожки боки заклали. 
Упилася пива, 
Не знаю, дідойку, чи буду жива. 
По боках коле, 
В плечицях болить, 
У вухах дзвинить, 
В голові шумить». 
«Добро тобі, бабойко, на чес [ті] бувши, 
А мні яково старому, дома сидівши?» 
Що сучка брехне, 
Баба з печі до діда порхне: 
«Глядіте, дітойки, чи не зятейко іде?» 
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Скочила з печі. 
Оббила плечі, 
Упала з полу. 
Зломила ногу. 
Приїхав зятейко до свої тещейки, 
У три неділі навіжаючи, 
Ще на бенкет єї взиваючи. 
«Не пуйду, зятейку, 
Не пуйду, батейку, 
Давсє мині добре твой бенкет знати, 
Ледв[е] я утекла з твоєї хати. 
Вже ж мої плечиці, як гной, 
А ти, зятейку, по-старому мой». 

Од неділі першого дня 

Од неділі першого дня 
Стояв обоз невелик 
В чистім полі на Цецорі. 
А в тім обозі бив гетьманом 
Всім жолнірум і всім панум 
Ксьонже Димитр, князь Корецьки. 
Третього дня з своєю дружиною 
Обід з ними обідає, 
А о свей пригоді не відає. 
Аж где сє взяв хан татарськи, 
Ударив на обоз син поганськи, 
Увесь табор преч разгромив. 
Там всі повки вирубали, 
Всю дружину забивали, 
Корецького живцем взяли, 
До Царигорода його повели, 
Назад йому очі зав’язали 
Чорним бритом-азамітом. 
Аж к ньому яничаре промовляють: 
«Ксьонже Димитр, п[ан] Корецьки, 
Чи воюєш, чи крамуєш, 
Чи нашого Царигорода розглядаєш?» 
Аж тогди князь Корецьки листи пишет, 
Листи пишет, тяжко здишет, 
До свеї матухни посилаєт: 
«Ой мати моя, Корецькая, 
Продай Корець і Межир[ич], 
Викуп мене з неволеньки!» 
Аж к ньому мати листи одписала: 
«[В] же-м тебе три рази з неволі викупала, 
Міста, села потратила, 
Потіхи і разу з тебе не міла. 
Четвертий раз уже не буду, 
Міста, села нетратить буду, 
Скарбов моїх не тратить буду». 
А що рече турскі цар: 
«Віруй, князю, віру нашу, 
А подопчи віру вашу, 
А сестру рудну мою бери!» 
А що ж рече ксьонже Дмитер: 
«Богдай ти того, царю, не дуждав, 
Щоб я твою віру віровав, 
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А хрестіанськую поломав! 
Ей, коли б тепер при мні бив мой острий міч, 
То б я тобі, поганче, зняв голову з пліч! 
Научив би я тебе віри свої. 
Міч свой утопивши ве крві твої!» 
Взливсє втончас турені царевич, 
Сказав на слуги свої янчари: 
«Озьміте його над море Чорноє, 
Скиньте його на гак високий! 
Нехай високо сидить, 
Далеко глядить, 
Где забачить на морі гявура, 
Нехай нам повідає». 
Повисів князь Корецьки два дні 
І пити, їсти не їв. 
Аж третього дня наступає. 
Приходили од турецького царевича яничаре його 

наглядати, 
Стали до нього словами пром [о] вляти: 
«Ксьонже Дмитер, п [ан] Корецьки, 
Високо сидиш, 
Далеко глядиш, 
Чи не бачиш на морі где гявура?» 
Аж он промовить ксьонже Дмитер: 
«Високо сижу, 
Далеко гляжу, 
Не бачу нігде на морю гявура, 
Тилько бачу на дубі високім голуба з голубкою. 
Коли б при мні муй тугий лук і мої стрілки, 
Убив би голуба з голубкою, 
Єдно вашому пану на сніданє, 
А другоє на обіданє». 
Яничаре на сміх тоє подимали, 
Тугий лучок йому подавали. 
Дві стрілки-калинувки на лук накла [да] є, 
А до голубув міряє. 
Як налучив, 
Так умірив 
Та забив голуба з голубкою. 
Назад туги лучок подаває, 
До янчар промовляє: 
«Пу[й]діте, яничаре, 
Возьміте два голуби 
Свему пану єдного на сніданє, 
А другого на обіданє». 
Аж прийшли янчари до свого пана: 
«Пане, пане наш, царю турськи, 
Убив князь Корецьки два голуби, 
Одно [го] на вечеру, други на обіданє». 
Аж не убив ксьонже Корецьки голуба з голубкою, 
Убив царевича з царувною, 
З його родною сестро [ю]. 
А що ж мовить турскі цар до янчар: 
«По[й]діте, князя Корецького з гаков здійміте, 
А перед мене приведіте!» 
Ксьонже Дмитер перед царом став, 
На криж свої руки складав, 
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До пана свого промовляв: 
«Ой пане мой, пане дару 
Зготовав я тобі з голубов вечеру!» 
Рече турськи цар до ксьонжа Дмитра: 
«Не голуби то, мої то діти, 
Син-царевич з царовною. 
Ксьонже Дмитер, то же-сь хитер, 
Ніхто тебе не ухитрить, 
Хіба тебе смерть ухитрить». 

Ой текуть річейки 
з криниць до єзьора 

«Ой текуть річейки з криниць до єзьора. 
А чему ж ти, дівчинойко, смутна, невесьола?» 
«Ой як же я маю весьолая бути, 
Ой кого ж я любила, з тим мині не бути. 
А я його люблю, он того не знає, 
Богдай тому тяжко було, кто нас розлучає!» 
«Ой не розлучить Буг і вас не потішить, 
Котори мене засмутив, тен мене потіши [ть]. 
Ой бивай же, бивай, а не дбай на тоє. 
Прибивай же, мой милейки, да сердейко моє! 
А скоро приїдеш, я всього забуду, 
А своїм на пресаду весьолая буду». 

Рушилисе жовніре з обозу 

Рушилисє жовніре з обозу, 
Стали собі коло перевозу. 
Вишла красна молодиця з хати, 
Хотіла сє з жовнірми познати. 

«Змилуйтесє, ляхи, надо мною, 
Переночуй котори зо мною. 
Бо сє бою сама єдна спати, 
Би мі джури не вигнали з хати». 

Ой недалеко од Маначина 

Ой недалеко од Маначина 
Любила мене красная дівчина. 
Не так любила, як надарила. 

Винесла лучок 
І стрілок пучок: 
«На ж тобі, мой милейкий, 
До білих ручок!» 



ІЗ ЗБІРНИКА № 926 
БІБЛІОТЕКИ МОСКОВСЬКОГО СИНОДАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА ЦЕРКОВНОГО СПІВУ 

ш 

Зльїй татарине, пекелньїй сьніс... 

Зльїй татарине, пекелньїй енне, 
З лука стріляєш — не один гине. 
Ах, заболВло сердце унило, 
ГдВ почюло в себв стріли 
От твоея ЗЛЬІЯ МВрН. 

УтВкати требВ. 

Не усипаєш рано вставати 
И вночи людем не даєш спати, 
Но [по] полудню взял єсть не одну 
Душу в своє преб [ьі] вані [іє], 
ГдВ вопль, плачь и рьіданіе. 

УтВкат[и] требВ. 

Если би человВк хотВл поправить, 
А твоя хитрость внет єго зглавить. 
Ох напираєш, конем вихаєш, 
Увязавши аркан [...], 
Вяжеш бВдньїм людем руки. 

[УгЬкати требВ]. 

Не уважаєш духовних санов, 
Так теж и свВцких великих панов, 
ВсВх пор [и] ваєш, смерти предаєш 
Недочасной — але вВчной. 
Там жити — души грішити. 

І.] 

Часом изнайдеш чисто сумнВнє 
В сем вВку грВшном и неотмВнне. 
Так ся стараєш, пока маеш[?]. 
А ми будем утекати, 
Творцу свему волати: 

«Измилуйся, Боже!» 

Рач же ся, Боже, измиловати, 
Створен [е] твоє поратовати. 
Нехай з добитим, а не покритим 
Мечем станет и боронит, 
И архангел врага гонит, 

Архангел! 

ГдВ осВняєт благодать твоя, 
Там уступаєт сила вражія. 
На тя взирає [м], свВта б[лаг]ає[м] 
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Твоєго денница спадьі [?] 
Архангеле, врага забіни [?] 

[.]• 

А єго стріли з твоє причини 
Нехай пог [и] нуть в єдиной годині. 
На [й]хвалебнійшій и на [й] изяснійшій 
Архангеле Михаиле, 
Ми с тобою станем сміле. 

Арха [нгеле]! 

Учини з Богом поєднані, 
Архнстратнже, абисмо-с на ні 
Нас поглядали, врага не знали. 
Хвалячи ми єго кріпко, 
Дасть нам з ласки своє милость. 

На вік віков. Аминь. 



ІЗ ЗБІРНИКА № 1125 
КУМИЦЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

8 

Чом, чом, дівонько, 
смутне личко маєш?.. 

Чом, чом дівонько, смутне личко маєш. 
Чом оченьками смутно поглядаєш? 
Боюся ж я того, коли б ти давнього 
До свого серденька не міла друженька. 

Чом же ти смутненька, скажи правду щиру. 
Поколь не скажеш, потуль не увіру. 
Не тужи ти собі, коли я люб тобі; 
А коли не люби, шукай давней згуби». 

«Ах-ах, серденько, Богу прися [гаю], 
Що я над тебе іншого не маю. 
Пошли всенькі прочки, як глянули очки 
На твої службоньки до моєй дівоньки. 

Ах, серденько, не [в] се ж я тоє знаю, 
І люблю тебе, о ніщо не дбаю. 
Біс стоїть о біду, да в сміх чи не приду, 
Що, трохи побивши, покинеш, любивши». 

«Ах, серденько, годен такий сміха, 
Котрий любить, а боїться гріха альбо лиха. 
Кто все уважає, той серця не має. 
Ти, моя потіхо, не дбай ти на лихо. 

Ах, ах, серденько, [в] вірай серцю мому: 
Люблю ж я тебе кріпко без сорому. 
Да то ж п [ев] но лихо, що люблю не тихо, 
Що тебе любити без біди ни бити». 

«Ах, ах, серденько, не будь малой віри: 
Бог нехай судить, хто тобі нещири. 
Серце моє ручить, же, хоть час розлучить, 
Без жадного труду любить тебе буду. 

Буду ж я тебе так кріпко любити 
Всім впересаду, поколь при[й]дет жити. 
Хоть іди за гори, хоть плини на морі, 
Тебе не покину, за море поплину». 

Дівойка тяжейко вздихае... 

Дівойка тяжейко вздихае. 
Що свого дружбойка не має; 
Криси з личойка іспали, чорн [і] очі заплакали. 
«Нехай тая нужа, що ходиш недужа, 

Що то за причина? 
Чом очки рубойком криєш, 
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Чом друбні сльозойки сієш? 
Нехай, прошу, буду знати, чого плачеш, з якуй страти. 
Не туж головойки, знайдем способойки, 

порадим ся з. собою». 
«Ой, дружбо ж, дружбойку муй люби, 
Не долі я плачу, не згуби: 
В любості-сь м[я] вправив красну, одказивав, що муй 

власни. 
Тепер [в] дорожойку [в] свою сторонойку 

Од’їхав муй сподар. 
Батьков і материн синець, 
Назвався родом волинець; 
Казала-м му, сиротойка: «аДлекая дорожойка, 
Забудеш любості»,— а [в] ун по щирості 

обіцявся повернути. 
Звірила-м се йому била, 
Що-м його кріпко любила. 
Вун, то всейко попри [й] мавши, і од’їхав, не казавши; 
Ні сам не буває, ні знати не дає, 

а я, сирота, в тужості. 
Не дам я сердейку волі: 
Не буде знати недолі, 
Бо так уміють любості: хотяй хто прийме і в гості 
За вірного слугу має взам’ян тугу, але треба терпіти. 
Два місячейки минули, як мі [обіцявся] вернути. 
Тепер юж больш, ніж годойка, ох лихая пригодойка, 
Чом знати не даєш, чом не прибиваєш до мене, дівойки? 
Терпячим в нагородойку 
Дає Бог всім за служойку. 
Терплю а Богу молюсє, будет [в] ун муй, не журюсє; 
Коли мні з ним жити, буде Бог судити, Бог о тим нех 

радить». 

Смутна хвиля в смажнуй долі, 
з якої причини?.. 

Смутна хвиля в смажнуй долі, з якої причини? 
Вдень і вночі плачуть очі для любей дівчини. 
Безпрестанне серце смутно о тим розми [ш] ляє. 
Вік при [й] мати, не вмирати способу немає. 
Жить в любості в одлеглості рувна смерті нуда, 
А вмирати єще знати ніт Божого суда. 
Створцо небес, ти дороги, ти стежки простуєш, 
Ти од віка чоловіка на руках пістуєш. 
Без твей волі влос наймнєйши не пуйде в загубу: 
В однім слові на голові всіх знаєш рахубу. 
Пресвятая твоя воля нєх над мною буде: 
Тебе взяти в перш [і] свати, потім хочу люде. 
Бо без твого презначеня прожна моя туга: 
Ти сам даєш, обираєш, а не люде, друга. 
Так на твою святу волю всенько поручаю, 
Тобі пою піснь в покою, тебе величаю. 
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Пойду в дубровоньку... 

Пойду в дубровоньку, 
Гляну по світоньку: 

Нема ж миленької, 
Нема ж хорошої. 

Кто [в] жалю поможе? 
Ой ти, кріпки Боже, 

Побий вороженьки 
Од моєй дівоньки! 

Нєх світом ке мутять, 
Здрадоньки не крутять. 

Принесь мене, Боже, 
До моєй [го] споже, 

Нєх своє серденько 
Потішу нудненько, 

А мої очоньки 
Нєх отруть сльозоньки. 

Ой, тяжко ж мі, тяжко, 
Головоньці важко: 

Бідна головонько, 
Без тебе, дівонько. 

Сирота, не знаю. 
Що чинити маю; 

Где тебе шукати, 
Не могу згадати. 

Повіни, вітроньку, 
Скажи новиноньку, 
Що люба ділає, 
З ким сє забавляє. 

Под лісом річонька 
Ой, шумить бистронька: 

Риба до рибоньки, 
А я без дівоньки. 

Дикії звірята, 
Мо[ї] соколята, 

Нєх я з вами стану. 
На милую гляну. 

Моя ж то дівчина 
Красная калина: 

Як же не любити, 
Чому ж не служити? 

На мураві грають, 
Пташоньки співають,— 

Я, козак, думаю, 
Любості не знаю. 

Доля ж нещасная, 
Мати проклятая, 
Що мене зродила, 
На біду пустила. 

Чи я лягу спати, 
Чи я сяду в хаті, 

Стоїть ма миленька 
В очах хорошенька. 

Нехай хоча й згину, 
Єще не покину, 

Поколь житя стане,— 



вірші-mem із ствАиитв 

Поможи, муй Пане. 
Смерте, где биваеш, 
Чом не прибиваєш? 

Стели могилоньку, 
Умру за дівоньку. 

Коли над гробом станеш, 
На могилу глянеш, 

Урони сльозоньку 
Да й на могилоньку. 



ІЗ ЗБІРНИКА № 316 
БІБЛІОТЕКИ МОСКОВСЬКОГО СИНОДАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА ЦЕРКОВНОГО СПІВУ (ДІМ) 

s 

Скажи Mirat, соловейку, правду... 

Скажи миігЬ, соловейку, правду, 
Где я свою миленкую знайду? 

Чи на гор-Ь, чи на долиніть, 
Чи на бЬлой своей постелинцЬ? 

Ой сама я, сама сплю смачненько, 
Не буди мя з вечера раненько. 

Прійди ко мнЬ о самой полночи, 
Если хочеш видЬть мои очи. 

Поговорим на тот час с тобою, 
Як маємо далЬй жить зо мною 

[Хоть голосно будем размовляти, 
Никто то не будет сльїхати. 

Бо на тот час сон сможет кождого 
И учинить з мовного нЬмаго.] 

Пойду ж я, пойду на гору високу 

Пойду ж я, пойду на гору вьісоку, 
Ой впаду, впаду в скалу глубоку, 
Нехай же больше на свЬтЬ 
Без милои не буду жити. 

Где ж моя мила, где ж ся ти подЬла, 
Чи в далекіе пущи залетіла? 
Споминай же хоч на пустьіни, 
Серденько, мене щогодини. 

Я по вся часи тебе споминаю, 
А на нещастя своє нарЬкаю. 
Лучше би не бить живому, 
Нижли без милой самому. 

Моя милая, панонька красна, 
Личенько твоє, как кришталь ясна. 
Златие власи на главЬ 
МнЬ в сердцу рани задали. 

Чорний очн, чорний брови, 
Уста сахарни, зубоньки перловн, 
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Тяженько вас споминати, 
Що нілзя з вами розмовляти. 

Промов, серденько, хоч слово єдино, 
Нехай жалоснмй смуток идет мимо. 
Утіш смутного мене, 
Дай покой, серденько моє. 

Ой біда, біда мні, 
чайці-небозі ••• 

«Ой біда, біда мні, чайці-небозі, 
Що вивела діти при самой дорозі, 
Єще в зелененьком жить. 
Где Ж МИНІ ДІТИ подіти?» 

Призовет журавля к себі на пораду: 
«Брате журавлю, дай мні пораду. 
Где ж мині діти подіти? 
Придется проч полетіти. 

Як приспіет жито, треба дати мнто. 
Где ж я маю взяти — діти будуть брати? 
Где ж мині діти подіти? 
Прійдется проч полетіти». 

«Не журися, моя сестро любимая, 
Заким то приспіє, Бог старанє міє, 
Же твои малнє діти 
Будуть, яко орльї, летіти. 

Где ж мині? 

Ах вже приспіваєт, 
Мні жалю додаєт, 
Еще ж мои діти 
Не могуть летіти. 

Где ж мині? 

Ах, вже пожовтіло, 
Подобно приспіло, 
Зараз будуть жати, 
Діти забирати. 

Где ж мині діти подіти? 
Прійдется проч полетіти». 

О роскошная Венера, где ньіні обцуєш?.. 

О, роскошная Венера, где ньіні обцуєш? 
Ти, сердечний Купидине, чаю, глас мой чуєш? 

Прійдіть ко мні вси ускорі, утіште смутненьку, 
Розвеселить сію тугу, у мо [є] м серденьку! 

Тужу зіло и вздьіхаю, ах мні, умираю, 
Когда милого не вижу, жива бить не чаю. 
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Ність-бо и в вертоград-Ь таковаго цвіта. 
Красотою, добротою сред самаго літа. 

Яко друг мой прелюбезно [й], в нем же свою душу 
Полатаю и за него, ах, умерти мушу. 

Сердечная моя мьісли, претворіте [сь] в слово 
И скажьіте миленькому: сердце ти готово. 

Готово ест всегда сердце тя, милий, приняти, 
Тьі-бо єси моя радость, о сем изволь знати. 

Не звала бьі-м, мой любезнійшьій, соколом ясненьким, 
Или паче во удоліх цвіточком красненьким. 

Но краснійше паче цвіта єст твоя природа, 
Весь-бо єси преизряден и честнаго рода. 

Возрастом своим предивньш зрак увеселяєш, 
Словом сладким и уклоном себе почитаєш. 

Зриш пречудно оченьками, аж серденько мліє, 
Душа горить, сердце болить, красная лелія! 

Прійди ко мні о полночи, двери ти отверстьі, 
Да рученьку лобьізаю и златьіє персти. 

Утіш, потіш, не даждь болше серденьку тошніти, 
Мимо тебе аз не хощу инаго иміти. 

Перепеличенька 
я невеличен [ь] ка... 

Перепеличенька 
Я невеличен[ь] ка 
По полю літала, 
Сокола шукала. 

Соколоньку-пташе, 
Мой милий кгаше, 
Чом ти гордиш мною, 
Не бе[ре]ш з собою. 

Оставив в чужині 
При лихой годині 
Мене молодую, мене хорошую 
И чорнобровую. 

Я тебе шукаю, 
За тебе вмираю, 
Люблю тебе вельце, 
Болить моє сердце. 

Волила б умрети, 
Ніж тебе не міти. 
Бо єсте-сь кгречний 
И рицер [?] безпечний. 
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А що ж мнЬ сталося, 
Я ошукалася, 
Неровного влюбила, 
Бвдн захогЬла. 

Погулявши, побуявши, 
Да стану гадати, 
Чи любити сокола, 
Чи вже перестати. 

Ох, сам я не знаю, 
чему-с [ь] меНЬ нуднен [ь] ко... 

Ох, сам я не знаю, чему-с [ь] мнЬ нуднен [ь]ко. 
Ох, чи не спить ис ким иншьім, ах, моє серденько. 

[В]олить мене острьім мечем проразити, 
А н [е] жели б кто иншьій [м£л] оную любити. 

Бог дай, тне зори никгдьі не святили, 
Єсли мою миленькую з иншьім положи [л] и! 

Тепер досконале ваш нестаток знаю, 
А на стан свой малженьс [кій] дале нарікаю. 

Кгдьі ж одного мене любить обязала, 
На що ж минв и рученьку бВленькую дала. 

А где ж тиє слова, коханая моя, 
И что бьіла наєдинВ розмова твоя? 

Кто вашьім змьішленьїм словам даєт Bfcpy, 
Тот будет простаком великим без мВрьі. 

Змьішленьїє слова с [к]лятвою присяги, 
Нехай больше юж не мВють на свВтВ поваги. 

Ходит кума ледом, а кум огородом... 

«Ходит кума ледом, а кум огородом. 
Зьшдимося докупочки, чи не будем родом!?» 

«Ой сама ж я, сама пшениченьку жала, 
Ой прійду ж я до кумонька, немаш мого пана. 

Нема пана дома, слуги нипочому. 
Ой дала б я бвлу ручку, да не знаю кому». 

«Ой текуть рВчен [ь] ки з крьіниц [ь] до озьора. 
Чему-сь моя миленькая смутна, не весьола?» 

«Я як же [я] маю веселенька бьіти, 
ОЙ КОГО Ж Я В'Ьрне люблю, С ТЬІМ МНВ не жити? 

А я єго люблю, он тоє знаєт. 
Богдай тому тяжко бьіло, хто нас разлучаєт! 
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А ни разлучай же, а ни он разлучить, 
Хто нас в любов совокупил, тот нас и угВшить». 

Попадя, попадя я не такая... 

Попадя, попадя я не такая, 
У мене головка кучерявая. 

Огляди, огляди, єсли не вВриш, 
Лучше учиниш, коли ИЗМ'ЬрИШ. 

Обачиш, обачиш, що в попадицьі 
Лучше, нежели в СВВЦКОЙ МОЛОДИЦЬІ. 

Не треба, не треба огню гн-Втити, 
Єст єго досить, ничим гасити. 

Прьібьівай, прибьівай, кто молодчаннй. 
Угаси той огонь мин^ поганий. 

Я дВда, я дйда положу спати, 
Подопру я єго самого в хагВ. 

Нехай д^Вд, нехай д-Вд лежить з бВдою, 
А я, мой миленькій, буду с тобою. 

Ой, коли любиш, да не забьівай же... 

Ой, коли любиш, да не забьівай же, 
Чи і не любиш, да не споминай же. 

Не так тяжко будет сердцу моєму терпіти, 
Єсли мене, не любячи, не будеш мислити. 

Не маш на свВгВ никого горшого, 
Под сходом слонца ничего тяжшего, 

Єсли кажуть нелюбаго сердечне любити; 
Вол'Ьла бьі-м на пустини з диким звВрєм жити. 

Там або згину, або жива буду, 
А з ним живучи, як голубка буду. 

Где я разум, нещасная, на тот час подала, 
Кгдн старого и шпетного будто полюбила. 

Коли б я м'Ьла орловнє крила, 
Давно б я отсель в пустиню полегЬла. 

Кудьі мои очи глянуть, аж серденьку мило. 
Богдай мого нелюбого на св-ВтВ не било! 

От нещаснои долі, 
головон [ь] ка в мене болит... 

От нещаснои доль 
Головон [ь]ка в мене болит, 
Що не вижу милен[ь]кои, 
Тож ми тяжен[ь]ко без неи, 

Знати, она мене покинула. 
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Вьіходив на вси дорожен [ь] ки, 
Витоптав я вси стеженьки. 
Не знайшов я миленькои, 
Где ходили ножки еи. 

Знати, она мене покинула. 

Соловейко малесен [ь] кій 
Не досипаєш ноченькиї 
Понесися под небеса, 
Виведь мене з темна ліса, 

Злучи мене из милою! 

А ти, орле, буяючи, 
В чистом поли гуляючи, 
Додай крилець до по[мо]чи 
Полетіти на всі ночи, 

Милен [ь] кой шукаючи! 

А тьі, гора з долиною, 
Злучи мене из милою! 
Не шумите, бьістрьі води, 
Злучитеся, тихи скальї, 

Перевезіть мене здорового! 

Переплив же я річеньку, 
Моя мила на бережоньку, 
Більї ручки умиває, 
Чорни очи протирає, 

Миленького споминає. 

Хвала ж тобі, Господу Богу, 
Що знайшов я свою небогу! 
Присунь же ся близесен [ь] ко, 
Моє милоє серден [ь] ко, 

Тепер я тебе оглядаю! 

Ой, перестан[ь], 
перестан [ь] до мене ходити... 

«Ой, перестан [ь], перестан [ь] до мене ходити, 
Мене, молоден [ь] кую, з розума зводити!» 

(О [й], коли б я знала, да коли б відала свою 
нещасную долю, 

Ой, пошла би я у черниченьки малою дівчиною.) 

«Як я маю перестати, що я люблю тебе, 
А тьі мене, сердце моє, упусти до себе!» 

«Як я маю упустити, мати ключи має 
И великим замком двери замикає?» 

«Украдь ключи у матери, коли ляже спати, 
А своєго миленького упусти до хатьі!» 

Украла ключи у матери, мати не почула, 
А своєго миленького до себе кликнула. 
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«Ходи тепер, мой милен [ь] кій, потЬш мою душу, 
Я для тебе, що роскажеш, учинити мушу І» 

[Щ]оденне нию, слезами ся мию... 

[Щ] оденне нию, 
Слезами ся мию. 
Лице румяне 
Вже истемняле. 

Ил [ь] [?] ти по мин-Ь 
Тужиш наєдинВ, 
За мою зичливость 
И сердечну милость, 

ТебВ явленну 
Щире щоденну? 
А тепер уже 
Сердечньїй друже, 

И [з] вами розлука — 
В помислєх мука: 
Нудить, вялить сердце, 
Тьло знобит вел [ь] це? 

[Щ]о уже чинити? 
Хоч бьі рада бити 
В близ [ь] ком мешканню, 
Сердечном коханню. 

[Т] ил [ь] ко я до тебе 
Подаю от себе 
Поклон доземний. 
Лиш нехай приємний 

ТебВ заховаєт, 
Вол [ь] ш нііхто не знаєт, 
Кром£ [тебе], сердце, 
Прошу о то вел [ь] це! 



ІЗ ЗАПИСІВ 
ДОМЕНІКА РУДНИЦЬКОГО 

S 

Дума козацькая 

Ой коли б ми знали 
І коли б в [і] дали, 
Як у пеклі лиха доля, 

Тот час пошли би ми 
Где до манастира 
За гр [і] хи Бога прохати. 

Всьогди в пеклі бути, 
Всьогди з бісом жити — 
О преклятая доля! 

Волів би не знати 
Батька ані мати, 
Ніж в пеклі пробивати. 

Бо коли дорога 
До неба і Бога 
Святого нам завинет, 

Всяя наша справа 
І козацька слава 
Зміниться на погибель. 

Чом не уважаєм, 
Коли ображаєм 
Господа тяжко гріхом, 
Що бісу в неволю, 
Вічную недолю 
Самохоць оддаємся. 

Світ дрижал пред нами 
З неприятелями, 
А бєс ся нами хлюбил 

Ей, браття козаки, 
Славнії юнаки, 
Коли час, поправмося! 

Мати Україна 
Козацького сина 
На славу породила. 

Не гиньм [о] ж, як мухи 
І дурні і плухі, 
Мєрнє будем служити. 

Ой, у Шахнового мосту... 

Ой, [у] Шахнового [?] мосту 
дали козакам хльосту. 

Ой, бідна ж ти, наша головенько: 
Нема ж кому [поради порадить] ‘. 

* У рукописі — «poradity poraditeki». 
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Ой, в нед[і]лю рано 
наших сотников побрано. 

Ой, бідна ж... 

Ой, [в] понеділок рано 
нашого Сулима стинано '. 
Ой, бідна ж... 

Ой, ве второк рано 
нашо[го] Павлюка з [ай] мано. 

Ой, бідна ж... 

Ледво пришли Робовниці (?), 
не стало нас і половині. 

Ой, бідна ж... 

П’ять тисячи зостало, 
да і гетих дужо2 мало. 

Ой, бідна ж, бідна ж доля козацькая, 
с(і]че нас рука ляцькая. 
Ой, бідна ж... 

Гой, ріка Стиру, що хмель о віру... 

Гой, р [і] ка Стиру, що Хмель о віру 
зробив напр[о]тив миру 

Где в Днепр впадаєш, оповідаєш 
радость і з войни і з [м] иру. 

Хан наступаєт, сам помагаєт 
козак[ам] ляхов бити, 

По [д] Берестечком, малим містечком, 
оних же кров пролити, 

На перевозі, чи пак в дорозі 
короля погромити, 

Войском, гетьманом, королем-пан [о] м 
татаром заплатити. 

Середа пришла, вся орда вишла, 
хан і Хмель з козаками. 

Рано штурмують і настемпують — 
тихо меже ляхами. 

Аж Конєцпольски, хорунжи польськи 
на [й] перши [й] вибігає, 

З ним Любомир [ський], знат[ь] муж рицерськи, 
з обозу приступає. 

«О, Любомире, тобі при мир [і] 
перед кролем іти, 

Не з козаками і з татарами 
найпервш [о] му ся бити. 

Ідуть дєтини, як муж одини, 
брат брату помагаєт, 

А Вишневецьки, хо(ч] невеличкий, 
своїх не одступаєт. 

Віють ся живо, хот [я] ж нам диво 
на того Осолінського, 

Што нас воює, не наслядуе 
канцлера, дядка свого. 

1 У рукопис! — zhimamo». 
* У рукопис! — chuzo». 
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Той бу[в] спокойни, не шука[в] вбйни,— 
сей на нас нат[и]рает. 

Бачив рицера хан подканцлера 
Сепєгу, што зближает 

З свими пулками і рицерами — 
к бунчуку ся змикаєт. 

Пав страх на хана: шлет до гетьмана, 
кгди ноч юж наступила: 

«Штоб твоя рада, істотная здрада, 
ніколи ся не снила, 

Я проч од обозу да пак вихожу 
за твою зраду тоб [і]!» — 

Литки дрижали, бив страх немали 
межи ляхами соб [і]. 

Крикнул: «Жовнєре, моцни рицере, 
нашто нас наганяєш? 

Гей, каштеляне, велик гетьмане, 
лєпш, цо не умикаєш». 

О [й], глянув, як звєр, крикнув, як лев, 
на жолнєрські слова. 

Острая, як меч, товста, як пєч, 
била тамтая мова *. 

Ах, Україненько, бідна годиненько тепер твоя... 

Ах, Україненько, б [і] дна годиненько тепер твоя. 
Згинули козаки, добриї юнаки, ах, кров моя. 

Где ж ви, Дорошенки, где ж ви, Хмельниченки, і ви, Івани? 
См[і]лиє сотники, битниє десятники і ви, гетьмани? 

Гдесь в поля дикі[ї], гдесь вас в нелюд [сь] кії смертухна 
загнала, 

А в[і]сти нашого нещ[аст]я горкого вам не дала. 
Колись татарському народу дикому страх бив козак, 

Ах, тепер страх нови м [у] жньому людові кримський 
сайдак. 

Так опановали, так нас опасали зо всіх сторон, 
10 Що только нашої крві запоро [з] скої сам ждет ворон. 

Браття хорошиє, молойді гожиє во крві лежать, 
Без голови тиє, без плеча другиє п[і]сок зоблять. 

Кров ллється р [і] ками, услан [і] трупами побитих поля, 
На гетьманов голови вложила окови тяжка неволя. 

16 За провод, за дзвони — сороки, ворони смутно кр [я] чуть, 
За дяка гласного, за попа власного во [в] ки виють. 

Ні труни, ні ями, погреб межи птаствами проклят маєм, 
Б [і] дна головенько, кровная доленько, чим ся стаєм? 

Як много поганьцов з наших же браньцов, дєток малих, 
20 3 них неприятельов, з них тепер татаров вид [и] м 

см [я] лих. 
. Не один внук дєда, не один сусєд сусєда забив, 

Власни брат на брата, батько на дитята меч наострив. 
Нема ж уже ради, ані поради, што маєм дєлать. 

Ах, только горенько і вельми т[я]женько в кут [і] 
думать. 

25 Нехай хто знає, горко думає, што татар зробив, 
В тяжку годиненьку всю Україненьку з людей злупив. 

1 Останні чотири рядки перегукуються з рядками пісні про Потоцького з 
«Літописця» Йоахима Єрлича.— Упор. 
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Україненько, матухно моя... 
Україненько, матухно моя, 

о Ах, як тяжкая бідонька твоя! 
О [й] кримськи [...] ординець осяг, 

На твою згубу, поганець, присяг, 
Попелив м[і]ста, села вс(і] згубив, 

Сотников твоїх найстарших побив. 
Кров’ю красніють озера, броди, 

Кров течет в р [і] ках — не питай води! 
Кров зельоні [ї] змочила поля — 

Ах, як тяжкая твоя недоля! 
Дітки малиє ідуть в неволю, 

На свою горко плачуть недолю. 
Б[і]дниє матки скубуть волоси, 

Смутниє небо т [о] вкуть голоси. 
Україненько, матухно моя, 

Одна в Господе надія твоя! 
Глянь же, Господи, з ясного слонця: 

Нехай Україна не гине до конця, 
Одве[д]и стр[і]лки, злам сагайдаки, 

Пожалуй, Батько, твої козаки! 

Ой, на горі женці жнуть... 
Гой, на горі женці жнуть, 

Да долом, долом, да долиною козаки ідуть. 
Межи ними три гетьмани, 

Што ведуть войсько запорозьке долинами: 
Один гетьман Дорошенко, 

Што ведет войсько запорізьке хорошенько; 
Други гетьман Сагайдачник, 

Што згубив триста козаков, зли необачник; 
Третій гетьман Дрогозденко, 

Што ведет войсько московське борозденько. 
Ідуть ляхи дорогами: 

Закричу [ть], кликну [ть] вам «Пома [га] й Бог» 
за горами — 

Помагай Бог козаченьк [а] м, 
Щоб одкрикнули да з самопалов ляшеньк [а] м. 

Ходив черчик улечкою... 
Ходив черчик улечкою, 
Звали ж його л [ю] бочкою. 

«Черчику, любчику, 
Пєнязю, вітязю 

• Пер [е] пєлонько ж мой!» 

Да на черчику каблук [клобук] нови. 
Да й сам черчик черноброви. 

«Черчику, любчику!..» 

Да у черчика да й шапочка, 
Да і сам черчик, як любочка. 

«Черчику!..» 

Да у черчика сутаночка, 
Да і сам черчик, як панночка. 

«Черчику!..» 
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Да у черчика поясочок, 
Да і сам черчик, як квіточок. 

«Черчику!..» 

Да у черчика да й ху [с] точка, 
Да і сам черчик, як лас [о] чка. 

«Черчику!..» 

Да у черчика кавтаничок, 
Да і сам черчик, як паничок. 

«Черчику!..» 

Да у черчика панчошечка, 
Да і сам черчик, як кошечка. 

[«Черчику!..»] 

Да у черчика черевичоньки, 
Да і сам черчик невеличеньки *. 

[«Черчику!..»] 

Сам я не знаю, як на світі жити... 

Сам я не знаю, як на св [і] ті жити, 
Бивши з тілом на землі, Богу не гр[і]шити. 

Я хочу жи [ти] і єще гр [і] шити, 
А тут кажуть умерати і ве гробе гнити. 

Постіль — труна, тісноє ложе: 
Душа страху набереться, ох муй модни Боже! 

Скоро слонце взойде, Богу помолюс[я], 
А вспомнявши на гр [і] х, слезами обольюся. 

Ой біда, біда, що ж чинити маю, 
До кого ж я прозьбу вознести маю? 

До пресвятой Дівої Дєвиді, 
До пребл [а] гославйоней Богородиці. 

А ми заспєвайми п[і]снь пресвятую: 
«Радуйся, Невіс[т]о Невіс[т] ная!» 

Алілуя (6) et cetera *. 

Бивало лиха много на світі... 

Бивало лиха много на св [і] ті, 
студено в зимі, гарячо [в] л [і] ті. 

Голота всюгди гроши[й] не маєт, 
а паном [що д]ень пак прибиває 

Вєть не докучить одная бєда 
з роду в род тягне мовчком сусєда. 

Ниньки з тобою нароком іграєт, 
завтра не за гаразд тобі оддаєт. 

А што ж д [і] лати з лихом не[г]ожим? 
Мусим [т] ерпіти, коли не зможем. 

Чом то нам лихо горш догреваєт, 
тепер змиваєт, тепер стераєт? 

1 Варіант: «черевичоньки» — «хорошонький» 
* І так далі (лат.) — Ред. 
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Глянем — на однім сорочки пусто, 
на другом свити шовковей густо; 

Один і хлеба крошки не маєт, 
Другн пироги проч одкидаєт. 

Отак на св [і] ті всьогди [т]ерпіти, 
гаразд не гаразд — што ж з тим радити? 

Чом ся ти, молойче, журиш... 

Чом ся ти, молойче, журиш, 
Чом соб) і [ головеньку трудиш? 

Ой, покинь, покинь тужити — 
Почнімо Богу ся молити! 

Бєс б[і]ду лихую збуде, 
Што ж буде, то десєть набуде. 

Ой, покинь!.. 

Ту правда кождого віка: 
Без смутку не[ма) чловіка. 

Ой, покинь!.. 

Не всьогди зима биває. 
По ночі день наступає. 

Ой, покинь!.. 

Не всьогди пйоруни біють, 
І вітри зимниє виють. 

Ой, покинь!.. 

На весну кл [е] н заквітає, 
Хоць в ос [і] нь лист опадає. 

Ой, покинь!.. 

Хоць слонце в хмуру заходить, 
Єднак же по небі ходить. 

Ой, покинь!- 

Хоч лихо пива наварить 
І горким жалем засквари [ть]. 

Ой, покинь!.. 

Хоць бреше людськая губа, 
Хоць висить на шиї згуба. 

Ой, покинь!.. 

Хоць нива пашні не родить, 
Хоць осьмак з мош[н]и виходить. 

Ой, покинь!- 

Не то пан, што гроші маєт, 
Але то, што Бога знаєт. 

Ой, покинь!.. 

Бог долю берет і дает 
Бог лю [дя] м всьо удєляєі. 

Ой, покинь!.. 
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.Часто бива, що рано плаче, 
А в вечор весьоло скаче. 

Ой покинь, покинь тужити, 
зачнемо Господа хвалитиі 

Кари мене, Господи мой... 

Кари мене, Господи мой, 
О [д] но ж мене не кидай! 

Рад я кару всеньку зношу, 
Тилько твоєй ласки прошу. 

Рука ж твоя, хоть тяжкая, 
Однак ба [ть] ковская. 

Каривши, пожалуєш, 
Скаравши, помилуєш. 

Ой лихо ж том [у] дитяті, 
Которого не б’єт мати 

І свайоволей єго любуєт, 
А єго на гол [д] гол дует. 

Дубець же твой уме учить, 
А нікого ж не засмутить. 

Ря [д] не стоїть се одного, 
Дубцьом твоїм схростаного. 

Люби ж мене, Пане ж ти мой, 
Люби мене, Господи мой! 

А хоця ж любості твоєй 
Онадуша душі моєй: 

Як без дощу огороди, 
[Я] к сохнет земля без води. 

Так серденько усихаєт, 
Кеди твоєй ласки не маєт. 

Покин [е] ни сво [ї] й волі, 
Чловєк лєп (?) стовпець солі, 

Тяжки камєнь при дорозі, 
Альбо гурба сухой лози; 

Соль у воду сє стопляєт, 
Камєнь мєсту (?) заваляєт. 

А зосхла лоза до ч [о]го: 
До огнева гарячого. 

Своя ж воля в пекл [і] горить, 
• А огонь єй не заморить. 

А хоть сльоз рекі взбєрають, 
Огня пак не зал[и]вають. 

Чорнобрив ляшок дрова рубаєт... 

Чорнобрив ляшок дрова рубаєт, 
А козаченько тріски збираєт. 
«Ой збирай, збирай, да вари їсти!» 
«Лацно варити, нєт ч [и] м солити». 
«Ой продай воли, да купи соли!» 
«Лацно продати, нєт ч [и] м орати». 

Коти [ться] [кришталь] по сіножаті; 
«Стереж ся, козак, по нос[і] взяти». 
«Ой коли ж таки, нєх тя чорт руша. 
Не любить тебе козацка душа». 
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«Ой, пужай хутко гусепьки, не бав». 
«Добра ноч, (дівчино], еще я не спав!» 
«Коли ж ти не спав, не будеш спати. 
Бо за годиноньку буде світати». 

Летів чорни жук, жук... 

Летів чорни жук, жук, 
Да й до р [і] чки пук, пук. 
Прилетіла єго мати, 
Єла жучка жаловати: 
«Ох, мой мили жучку, 
Подай же мі ручку!» 
Я, нещасна мати, 
ІІошла била жати — 
Ти в силоньку уфав, 
В бистру р [і] чку упав. 
«Ох, мой мили жучку, 
Подай же мі ручку!» 
Вижу синка мого 
В річку упадлого, 
Ой, чи пить захотів, 
Чи од слонця употів? 
«Ох, мой миил жучку, 
Подай же мі ручку!» 
Що ж я почну собі, 
Як дам раду тобі? 
Альбо утоплюся, 
Альбо удавлюся! 
«Ох, мой милий жучку, 
[Подай же мі ручку!]» 
З очок сльоза плинет, 
З жалю серце ниєт, 
Оченьками луп, луп, 
Ноженьками туп, туп. 
«Ох, мой мили [жучку. 
Подай же мі ручку], 
Подай же мі обі, 
Я дам раду тобі, 
Альфо з ним навіки 
Не [вийду] з тей ріки. 
Ох, мой мили жучку, 
Подай же мі ручку! 
Чи я ж тобі, жучку. 
Що злого зичила? 
Чи я ж тобі, жучку, 
Того не мовила: 
«Не літай, не буяй, 
По водоньці не пливай!» 
— Ох, мой мили жучку, 
Подай же мі ручку!» 
Да [вже] ж рибки плинуть, 
Хутко припливають, 
Мого синка полкнути думають. 
Ох, беруть, ох, і рвуть 

жучка — 
Не зостала ручка. 
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А я, б [і] дна мати, 
Що буду делати, 
Коли мого синка 

не буду видати? 
Ой скочу, огринуся, 
За тобою ут [о] плюся — 
Нехай жаль мой знають, 
Матку пожирають. 

Сів собі воробейчик на кух [л] і... 

Сів собі воробейчик на кух [л] і, 
Да очиці йому подпухли: 

«Ой, воробейчик, сенно неможеш. 
Не відаю, чи жив будеш!» 

Прилетіли к воробейчику синиці, 
Погледіли воробейчикові в очиці: 

«Ой, воробейчик, сінно неможеш, 
Не відаєм, чи жив будеш!» 

Прилетіли к воробейчику ластовки, 
Погледіли воробейчикові головки: 

«Ой, воробейчик, сінно неможеш, 
Не відаєм, чи жив будеш!» 

Став собі воробейчик тужити, 
До смертухни крепко сє молити: 

«Я, воробейчик, малая пташочка, 
Невелика у мене душочка, 

Ні я бію [не бію я] гуси, ні звіра, 
Не маю з ніким приміра. 

Ячменю жменя, конопель другая — 
То моя потрава усяя. 

Забий пугача сліпого. 
Забий кажана дурного, 

Крук, як бєс, чорний, много літ має, 
Ворона довго кракає, 

Орел біє гуси чужії, 
Шуляк — курчата малії, 

Я [ж], воробейчик, малая пташочка, 
Невелика ве миє душочка». 

«Не тужи, воробейчику, не тужи, 
Позбудеш южо твей нужи! 

Твоя година юж наступає, 
Смерть ся з косою зближає». 

Затрепетав воробейчик скрильцями, 
Вивернувся догори ногами, 

Випустив духа, всі ся засмутили, 
Що воробейчика позбили. 

«Не плачте воробийчика, не [тужіте] \ 
Але за него Богу ся моліте! 

Вічная пам’ [ять] воробейчикові, 
Нашому негди[сь], другові!» 

1 У рукописі: «wyite». 
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ш 

Князь Танкред, по имени Салерн-Ьтанск бнвій, 
Долгіє пожил лйта в той власти щасливій; 
Умре без насл'Ьдія, толко дщерь єдину 
ИмВл он Зигисмунду, и ту любя вину, 
Любя сердцем безмірно, як зеницу ока, 
Хранил, хотя оную видЬти без порока. 
И так тВм любленієм привел к тому тую, 
Что аж безвременную смерть принесл оной злую: 
Когда-бо пришла в возраст Зигисмунда-дВва, 
Добронравна надзвичай и красна до дива 
ВидВнна била, коєй задивяся мнози, 
Не бьіть бо ся красн^йшу судили и бози; 
Многіє ж от велможних господ ю хогЬли 
Поять себ-ь за жену и отца нудили, 
Но отец любовію бьіл к ней обдержимій, 
Отказал акт веселній дЬвВ той любимой, 
Не хотя лишится радости всецЬлой 
И отдалить от себя Зигисмунди милой. 
Потом и не с волею принужден отдати 
За княжича єдина в св'Ьтліє полати, 
Которому не долго Бог дал с нею жити, 
Благоволил жизнь єго смертію скратити. 
Завдовввши ж, прекрасная Зигисмунда млада 
Узнала, что за прелесть в св^гЬ и израда; 
Кривавіє от очес своих лила слези, 
Как росою кропила свои, ходя, стези; 
Не вид'Ьла и св^та за слезами тьми. 
Лице зараз змінила печалми такими. 
А бнла красотою и умом так славна, 
Что во области не бв єй ни єдина равна. 
Нелзя бьіло не думать и не удивлятся, 
Смотря толко на нея и не услаждатся; 
Насквозь та проникала сердца зраком вдатним 
И к себв привлекала словом всепріятним. 
Бьіла ж в дому отческом не мал час вдовою, 
В дому славном, роскошном, в великом покою. 
Но понеже всякому долго скорбь прикучит, 
ЗатВм стала приходить в чувство, что ю мучит, 
Стала о том забивать, роскошми нудима, 
Спомянула жизнь брачну, как она любима. 
Кров млада дЬвственная в тЬлВ єй заграла 
И жар в ней, как бурній вВтр, всегда разжигала. 
Толко о том и думаєт, кто имВєт гЬло, 
Чтоб в свВтВ аггелскоє било єго дВло; 
РазвВ бнл би адамант тот непобВдимій, 
Даби молотом бієн бнл ненарушимій, 
Но кров сія козлія и камень тот крушит, 
А отрада и роскош єя не утушит; 
Для чего горкой скорби по мужу забила 
И горячку силную в тВл-Ь ощутила. 
Искала ж средств удобних и лВкарства певна, 
Как би могла лВчити болВзнь ту, плачевна. 
А .о то стидно било у отца прохати, 
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Не пригожо-бо дамЬ жениха искати. 
Что ж чинит Зигисмунда, искрей потаєнних 
Не могучи угасить, внутрь єя разженних? 
Починает умишлять, каким бьі то видом 
Снестися могла в любов с изрядним купЬдом, 
Кой бьі желаніям єя бьіл догожій 
И в той єя секретно сокривать могл дрожи. 
Сискала способ латвій в отеческому дому, 
Врачбу так на боль певну к здравію свьдому. 
Так между протчіими лучша всЬх слугами, 
Так красна, как и умна и крапка силами, 
По имени избравши ЗвЬздарда єдина 
И ис тЬм закохалась (о любве кручина)! 
Красоту, и пріятство, и умніє справи, 
Паче за куріозность стался бьіть друг правій; 
А вродою хотяй же он и бьіл сравненній, 
Со другими ж честію не бьіл соєдиненній, 
Кого Зигисмунда так уже сподобала, 
Что з очей сердца и мисли всегда не спускала. 
Молодец же разумен ЗвЬздард узнал тоє, 
Что сердце Зигисмунди єст к нему прямоє, 
Стал ходить вслЬд єя мислми и очима 
И так тую уловил в любов между сима. 
Как же б даль поступить, мислить о том стала 
И' чтоб дЬлом искусить, кого закохала. 
Се ж уже когда любов в них жить стала равна, 
Тогда расти вещ к д'Ьлу стала в них исправна; 
Однак она, не хотя зваритись никому, 
Опасаяся изради от слуг своих в дому, 
Сискала таков способ: картку написала, 
В трость тайно вложивши, к нему отислала, 
Молодец же разумен тотчас догадался, 
Что недармо дар к нему от нея прислался. 
Так хитро умисленній, да єще чрез дЬву; 
На мног час чудяся тому єя Д'Ьлу, 
Взяв тую, роспечатав и прочитав скрито, 
И стал любить чрез тоє єя ненасито; 
Растопился от сладости и развеселился, 
Что о чаеь и Mfccrb, гдЬ бьіть, извЬстился. 
И так сишлися в єдино, волю учинили 
И конец желанія любве улучили; 
Покой-бо бил далече Зигисмунди в боку, 
Для утЬхи єй самой д'Ьланній знароку, 
При котором і ліох бил уже запалій 
И см'Ьттєм нанесенній, толко поостали 
Н^Ьякієсь там м^ста секретиіє к входу, 
Правящіє в покою сЬнми охолоду, 
Где и намет Зигисмунди над вся бьіл любимій 
И нарочно для потЬх собственних держимій. 
В том наметЬ при ліоху жел'Ьзніє двери, 
И стална била засов с жел"Ьзними пери. 
Тот ліох з давних времен бил вже запустЬлій, 
И домашніє о нем весма позабили; 
Но любов бисть раззорна, проходя сквозь всюди, 
Усмотр-Ьла мьсто то угодно, где труди. 
Облегченни бнвают, и соєдинила 
И тугу сердечную оним там разбила. 
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Зигисмунда-бо, в помощ не прося никого, 
Сама двери отверзла, трудяся в том много. 
Упустила Звіздарда к своєму покою 
И там утишилися обои меж собою. 
Сіє ж часто бмвало, а єдиной ночи, 
Желанію своєму не имія мочи, 
За препятствієм слуг своих, оних розослала, 
Умисливши сказать то, что єще не спала, 
И пошедши к покою, там сладко уснула 
С Звіздардом в прохладі, а як ноч минула, 
Обоими обявши своима руками, 
Зв’Ьздарда ціловала веЬ уди устнами; 
И долго побавились єще в той утісі, 
Як пташечки играя в красном яком лісі. 
По игрі же той Звіздард у дом возвратился 
И пришедши, где медліл, в дому не звинился. 
Зигисмунда, замкнувши двери, тож вступила. 
Как би от сна себе толко обудила; 
Взявши шубку на себе, пришла между слуги 
И, с ними в річ вдавшися, била как лук тугій, 
Не дала ни мала по себі в том знаку, 
Сахарним разговором прикрила желч смаку, 
И сміяся с паннами, шутливо сказала: 
«Як я долгоє время в покою там спала!» 
Они ж в отвіт єй сказали: «Доволно и много 
Ізволили спать, госпоже». Она ж им до того 
Сказала, что пріятньїм сном б"Ь отягощенна 
И сладким от чувствія велми вспокоєнна. 
Потом єдини в шати драгіє вбирали, 
Другіє же вечеру вкусну готовали. 
А Зв-Ьздард всегда певен бьіло поеЬщаєт 
И печално єя сердце в туз-Ь утішаєт. 
Но противна фортуна щирости той вірной 
Не могла укротити завести безмірной, 
Кая всЬм тім погЬхам конец даровала 
Печальній и обоих смертію карала. 
Обикл бо Танкред оній, князь Салернітанскій, 
Часто ходить к покою, в намет тот панянскій, 
Хотя часом угЬшить ділер, вдову печалну, 
И єй отгнать тугу от сердца нахалну. 
А временем обикл бил ходить до покою, 
И там било розговор имЬють с собою. 
И так часу єдного, в полудней годині, 
Ходя он по покою сам толко єдиній, 
Когда дщер Зигисмунда с паннами играла 
В городку и цвітками себе забавляла 
Маіовими, як звичай,— тогда он в покою 
По многой уснул утісі, утружден собою; 
Уснул он у тихости вкупі наєдині, 
И окна-бо заперти били у той сіни. 
Зигисмунда ж, не зная, что ділалось тамо, 
Пожелавши Звіздарда, идет в покой прямо, 
Где и Звіздард надойшол, тішились вспаняло 
По желанію сердец; когда ж позднійш стало, 
Обудився з сна, Танкред видить, что дщерь дієт, 
Ничего не говорить, от жалю ввесь млієт; 
Хотіл к ним обозватись, а потом раздумал 
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Не обличать дочери, толко тайно румал, 
Румал горко и ревно, уста притиская 
К подушки, на кой лежал, глас утаєвая; 
Не двинулся, аж поколь ростались обоє, 
Окончивши забаву, не мисля на тоє, 
Что вже [з] рада з ними ест. Ах, израда скрита. 
Кую любов дЬєт сл-Ьпа и не сита; 
Та-бо их разстопила так, как воск и масло, 
И в той они ц-Ьлуясь, паки дали гасло. 
Зв-Ьздард обьїкновенно отойшол с покою; 
Зигисмунда ж в надежном бивши слова строю, 
Пойшла в дом между панни и там жартовала, 
ПосредЬ их, играя с ними, розмовляла. 
А Танкред нечаянним видом пораненній, 
Вишол тайно с покою, сердцем болЬзненній, 
И утвердил над ліохом гЬм стражи опасни, 
Гд-Ь в третій день пойман стал Зв-Ьздард той нещасній. 
Между т-Ьм, звязав єго, дали князю знати 
Скрито о нем, что уже дал им Бог поймати. 
Князь же, не хотя того и вид-Ьть очима, 
Приказал вложить в тюрму, как вора злозрима. 
И то все тайно дЬлал; казал, чтоб не знала 
Зигисмунда о тому и тужить не стала, 
Что свого рачителя уже упустила 
И своим сношенієм єго погубила; 
Приказал говорити — с п-Ьсмом отпущенна 
И надежно с отв-Ьтом скоро возвращенна. 
Потом, время избравши, пойшол сам в темниду 
И гн-Ьвную на єго обратил зеницу, 
Хотя слишать от него, чтобьі он зрадливій 
По сов-Ьсти сказать могл. Питал, как плачливій: 
«О злод-ьй безсов-Ьстній! Сами rb доброти 
Мои тебе отвесть могли б от срамоти, 
Даби дому моєму и слави такои 
Не д-Ьлал и сердцу бол-Ьзни тяжкои; 
Коє д-Ьло сам вид-Ьл очима моима 
И покрил то горкими слезами моима». 
На что в отв-Ьт отказал то Зв-ьздард Танкреду: 
«Согр-Ьшил, господин мой, ставлю гр-Ьх на среду, 
На что буде, то буде; правду сказать, знаю, 
Что любов болшу силу, ниж ти и я маю, 
Оной я слушать мусил, тебе позабивши 
И вол-Ь тоя себе всего поручивши». 
Князь же Танкред, ридая, війшол бол-Ьзненній, 
Приказал, чтоб Зв-Ьздард бьіл кр-Ьпчає замкненній. 
Зигисмунда ж частенко з окна виглядала, 
На всяк час и минуту Зв-Ьздарда чекала 
И мисля, что з писмами тьми забарился, 
Воздихала горко, что не знаєт, гд-Ь под-Ьлся. 
Отец, час усмотр-Ьвши, пойде до покою, 
Як обикл бнл; аж дочер сама там собою 
Лежить скорбне, в наметЬ. Когда єго взр-Ьла, 
Ставши пред ним, как должно, отца с-Ьсть просила. 
Он же с-Ьдши зачал р-ьч свою к ней ту править, 
Что до смерти за жену, как она лукавить, 
Ручитися не хотЬл би, тоє всяк дознаєт, 
Здравіе-бо и славу та от часу тераєт. 
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«О дщи моє єдина! Скорбей я до з'Ьла, 
Ібо твоя мн£ в очи сваволя вступила, 
Чего, когда б очима своими не вид^л, 
Никогда бьі, кто казал, тому б я не вЬрил, 
А то видЬл и плакал, в слезах утопая,— 
Говорить аж он не могл, с жалю умирая.— 
С таким то щастієм, б-Ьдній, умирать я мушу 
И так в горкой печали злйй зверну душу. 
ГрЬх твой мене тот мучить и CBfcTa лишаєт, 
Твоя любов з Звйздардом мене погубляет. 
О дщи моя, дщи злая! Что се ти зробила? 
Кости моя и мене жива в гроб вложила, 
См'Ьшеваєш з землею, жалем покриваєш 
И так сердце б-Ьдноє насквозь пробиваєш. 
О бідная Зигисмундо, вдовице неправа, 
На что далась бездЬлнику звести ся, лукава? 
Для той своєй свободи могла б изобрати 
З нобилетов изрядна, нежли так каляти 
Славу свою, и себе худу учинила. 
Когда вже желанія в том не преломила, 
Много дворян у меня лучших избрать можно, 
Єсли вже захотЬла так жити безбожно. 
Не знаю, что в том сердце твоє возлюбило, 
На кого и смотр^ть другим ест не мило. 
Сего-бо млада єще взявши я нагаго' 
От отца, вміісто сина зд'Ьлал таковаго, 
Пріод'Ьнул нагаго и сдЬлал, як сина, 
Хотя єго за в^рна слугу мЬть єдина; 
Се же он мн-Ь наградил за тія доброти, 
Нанес в тяжкой старости моєй м^ст клопоти. 
О сердце старости! Что ти так нещасно, 
Что от сего терпиш ти так тяжко, напрасно. 
Однак уже, как ни ест и как тоє стало, 
О нещастіє велико так мене попало, 
Что сам я не знаю, что чинити з собою; 
Прійдется в горести умруть в неспокою. 
Поступлю я с Зв-Ьздардом, как с таємним вором, 
Убію безсов^стна во времени скором; 
А с тобою не знаю, что дЬлать им^ю, 
Прибрать мисли не могу, сердцем тя жал'Ью, 
Любов-бо природная дЬлать воспящаєт, 
Хоть на тоє суд правій мя и поущаєт, 
Чтоб тя казнить за rpfcx твой і сущіє сій злій 
Помстять тя сами нехай д-Ьла твой тій. 
А я поколь умишлю, хощу в тебе бути, 
Чтоби ти MHfe сказала, як би изб^гнути 
Могла єси казни злой и прощенна бьіти; 
Лучше-бо тя мн-Ь мертву, неж безчестну зр"Ьти». 
Печална ж Зигисмунда буд[учи] в том часЬ, 
Стала безотв^тна вдруг в немалому страсЬ, 
Не так себе жал-Ья, як друга своєго, 
Зв-Ьздарда, мисля в себ-Ь: «Ах нещастія моєго! 
Что се нам случилося»? — тяжко воздихала 
И скорбноє слезами лице обливала. 
Видя тоє, что уже тайни их открити 
Стали и вси любве той знаки явни бити, 
От жалости несносной ні єдина слова 
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Не могла проговорить до отца сурова; 
Однак пред ним мужеско сердцем поступала, 
Прибирав разума, что би отказала; 
А в мисли своєй твердо тоє закрепила, 
Что с Зввздардом и смерть єй будет в cBfcrfc мила 
И бьіть би вже готовой, єсли би згубити 
Зв^здарда отец имВл, там же положити 
И свой живот с ним купно; и так учинила, 
Что по смерти вже своєй єго в гроб вложила; 
Мужественно стояла до смерти и вВрно 
Не просила ни о чом отца, толко мирно, 
Без гн-Ьва, со слезами тоє говорила: 
«Что ти де, отче, винен, не я учинила, 
Отец мой, государьі Ти сам в том причина, 
Что я так согрішила, тебв дщер єдина. 
Гр-fex мой испов'Ьдую и вини не крію 
И о милость просити тебе не имВю; 
Готова все терп-Ьти, что б имВло бнти, 
С Зв-Ьздардом совокупно хощу и умр^ти. 
Не тая же и сего, что єго любила 
И так, как с мужем своим, я с ним жизнь им£ла 
И поколь жива буду, хоч то и немного, 
Не престану любити от сердца прямого; 
И по смерти, когда би вдасть кости имвли, 
Желала б, чтоб и в гробв ЗвВздарда любили. 
Не так моя хоть к тому и любов єго же, 
Як твоя, отче, роскош то сдВлать возможе: 
Могл би єси в младости моєй то вчинити, 
Даби мене другому мужу обручити. 
То б я сієи свеволв так худой не знала 
И всегда б з своим мужем в сладости играла. 
Не помислил ти на то, что и сам тЬлесній, 
В гЬл'Ь своєм имаши тот же дух прелестній, 
И мене не каменну родил ти ж такову, 
И для того и нравом знай бьіть єднакову. 
Могл би єси и тоє єще разсуждати, 
Как в младих лВтах наших кров звикла играти 
А и сама младость єст ко грВху всесклонна. 
Найпаче ж праздна; а любов законна 
Всего сего не знаєт, но живет не лестно. 
Брак честен, как сказують, и ложе всечестно: 
Як же мив, женВ, бьівшей в отрадВ доволной, 
Младой, к тому и праздной, не бнть своєволной? 
Сій твои ик сему мене понудили, 
Что вс£ уди Зв'Ьздарда мой так любили; 
Бивши-бо я за первьім супругом законним, 
Хоч не долго з ним жила, однак браком полньїм, 
Узнала, что то єст брак и что в нем за сила, 
Всяких тайн сердечних сладости вкусила; 
Когда ж в той горячести самой завдов-ьла; 
Над Mfcpy в младой кров* огнем разгор'Ьла, 
Каким во дни и в нощи палая сердечно, 
Принужденна промишлять о то всеконечно. 
Як би пламень природній могла утолити 
И кров, во мн-Ь горищу, хоть мало залити. 
Однак с прилВжанієм и о то старалась, 
Как би найсекретнвє в той вещи справлялась, 
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И искала способов таємних до того, 
Чтоби подозр^нія избЬгнути злого. 
Тебе ради, не себе, тайно так чинила, 
Даби когда подзором не обезславила. 
И до тих пор щасливо текло тое дьло, 
Покамисть твоє око, отче, не узр-Ьло. 
Когда .ж теб'Ь досадно паче всего тоє, 
Что не з равним любилась, се резон на тоє: 
Той-бо мнЬ полюбился и я ему равно, 
Любов не перебираєт, все д'Ьлаєт травно. 
Но что очесам людским кажется в придачу 
Любове пріятно, то нам єст в удачу. 
Мниши ли rpfcx тот бьіти меншій меж гр-Ьхами, 
Которій би им-Ьла долать з шляхтичами? 
Сліп твой в том разум, отче! Мисль маєш неправу, 
Не Зв^здард, но щастіє отіймаєт славу. 
За щастієм все течет: то славит безславних, 
То убогих, богатих, то и князей славних 
Возносит и смиряєт,— то дЬлаєт само. 
Слово ж твоє, отче мой, и Богу упрямо; 
ВсЬм-бо нам єдин отец, єдна земля мати, 
Вси от нея созданни, от нея зачати, 
И достоинство наше от земли же взято. 
Вси земля, прах и пепел, толко єдно свято 
Племя и род, коєго доброд"Ьтель славить: 
Та сама славу радить, та багатих ставить, 
Та ворота к шляхетству и ключ к славЬ златій, 
Тая шляхтов дЬлаєт — не отец, ни мати. 
Присмотрись толко, отче, своєй шляхти нравам 
И всЬм их дЬлам добрим и д'Ьлам исправним; 
Положи на мирил'Ь Зв^здардови справи, 
Добрій нрав и красоту — как болшой суть слави, 
Так увидиш всю правду, чего он достойній, 
Как гЬх стома крати лучшій єст и стройній, 
Зачим я извЬрилась, як вірному другу 
И хогЬла би ему бити за супругу. 
Болше ж сего єще то я в нем усмотрЬла, 
Что он горяч любитись,— за то я влюбила, 
И что болш єст шляхтич, хоть убог, да правій, 
Доброти в нем н'Ьсть подобной, красни имать нрави. 
Обманулся ти, отче, что так мужа умна 
Чрез долгій час не узнал бить нелегкоумна, 
И за служби в'Ьрніє по сей час заплати 
Не наградил достойной з своєй благодати. 
НЬсть сіє ново и дивно: часто-бо бьіваєт 
Господин убогим, убогій же єго превишаєт; 
Много тих, что у себе ничего не мали, 
Щастіє же им дало, господами стали. 
Многіє ж хоч и мали, да щастіє побрало, 
Много мавши, посл-Ьжди ничего не стало. 
В заключеніи же р-Ьчи сіє утверждаю: 
Что хочеш, дєй со мною,— умрЬть с ним желаю; 
Єсли згубиш ЗвЬздарда,— чего не дай, Боже,— 
Узриш мертву и мене, что будет негоже. 
Мене карай, мене муч,— я то во всем винна: 
Сама єго извела, сама в том безчинна; 
Не дасть он пред Богом, безвинній, отвЬта. 
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Сама смерти я годна,— пусть же пойду з св-Ьта, 
Не дасть он пред Богом, безвинній, отвВта. 
Да дасть Господь Бог ему, ему л-Ьта многи 
И вся свишше благая без всякой тривоги. 
Єсли ж из свЬта, отче мой, ЗвЬздарда мніі истратиш, 
Смертію вже моєю ти лютость уплатиш; 
Лучше нас обоих згубить, нежель розлучити, 
Дружно-бо хощу с Зв’Ьздардом и вь гроб-Ь жити. 
Положи нас в единой труїгЬ нерозлучно, 
Пусть єдину не будет жити в св-Ьт-Ь скучно; 
Погреби кости наша в единой яскин^Ь, 
Пусть лежать в памятку любве в-Ьрной ньіни». 
Смотря ж Танкред на ея так р^Ьч ту статечну. 
Не знал, чим би устрашить оную безпечно; 
Умьіслнл он тот пламень, внутр"Ь єй разгор-Ьлій, 
Кровю залить, ЗвЬздарда живот отяв милій; 
Хотя все тайно здолать для своєй неслави, 
Казал в ноч глубокую лишить єго глави 
И сердце его к себ-fe принести неживо, 
И положив на златом блюдЬ то на диво, 
Послал к дщер"Ь на покой с таковими слови: 
«Отец ти про память прислал се суровій, 
Даби т-Ьм и по смерти себе потішала, 
Которому за жизни любов даровала. 
Се имаш сердце єго; кой отял доброти, 
ТЬм закрій свою нечесть, знак в'Ьчиой срамоти; 
Тепер ему присмотрися, ест ли что в нем мило, 
И испросися, любить ли, как прежде любило». 
Зигисмунда ж, будучи вже на смерть готова, 
Не говорить в отв-Ьт ни єдина слова; 
Держа в pyufc напиток из ядом см^шенній, 
Силною отравою бьівій растворенній, 
Ожидаєт, что будет с Зв^здардом чинитея, 
Аж видит, что их секрет явно веьм вже зритея. 
Взявши сердце оноє от златого блюда, 
Воздохнула плачевна о причині студа, 
И очи в небо поднесла, и благодарила 
Отцу за тот дар драгій, которій узрвла. 
И зараз узнала, что то Зв-Ьздардово 
Сердце бнло, котороє отец дал сурово, 
И спустивши вниз очи, плакала ревниво. 
По том к послу сказала гЬ слова плачливо: 
«Достойно и по истинн-Ь золотого блюда 
Сердце сіє и єго любовна утроба, 
Кая ему труна и бьіть надлежала, 
В чом я тепер отческу милость вже узнала. 
Достойно Зв^здард лежит по смерти на златЬ, 
Положил-бо любови моєй то в заплагЬ, 
Сердце же єго, коє в руках п'Ьстовала 
И своими сердечно усти ц-ьловала». 
Сказуя то, прирекла: «О моя утЬхо! 
Ти тепер в неб'Ь єси радостно и тихо». 
По том, обратившись [к] панянтам, сказала: 
«Всегда я отческую милость узнавала, 
Но тепера найпаче тую узнаваю 
И за такій дар ему воздать чим не маю; 
Вм£сто всего самую пусть он будет знати. 
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Дая ему жизнь мою и покой мой златій». 
И к сердцу обратившись, так горко слезила, 
Что от жалю и плача зілно обомліла, 
Сказуя так до сердца: «О сладкій покою 
Всіх моих потіх! Тайно добро мні с тобою. 
О радостній доме мой, любве пребезмірній, 
Постоянній, и в-Ьрній, и нелицемірній! 
Ти замок тайн сих всіх! Где ж тебе поділи? 
В тебі ли суть, иль в небо з душею вступили? 
Богдай же тот не дождал віка вже своєго, 
Кто живота не щадіть приказал твоєго! 
Доволно в тебі, сердце, бьіло мні спокою, 
Когда ж умріть наперед ти зволил собою, 
Бить тому так; для мене ти князя лишился, 
От єго же и на тот світ итить поспішился. 
Когда ж еще до міста не дойшол своєго, 
Я гонюся за Звіздардом, світ-бо мні без него 
Не милій. Дал тебі гроб непріятель злобній, 
О сердце любимое, твой сход мні удобній; 
Болш ти слави и погребу вже не доставало, 
Толко б еси в слезах моих омокало, 
Каких я не жалію, и ти-бо однако 
Не жаліл своєй крови и живота тако. 
И кого ж би сердце то днесь не засмутило 
И воздохнуть от сердца внутр не понудило? 
Мні било єднаково в землю пойти прямо 
И з сухими очима, и без сліз бить тамо. 
Но фортуно измінна! От тебе се цвіти 
Понужденни ввязнути у смертній сіти; 
Души ж наши, мню, будуть совокупно обі, 
Когда купно положать тілеса во гробі. 
Єще-бо, надіюся, дух твой во покою 
Моєм здесь пребьіваєт, літая собою, 
Смотря на плач и жаль, так тяжко ревнивій, 
Ожидаєт, поколь дух мой вийдет з мя плачливій, 
Не желаєт дружества остатися вірна, 
И нині любя его, как нелицемірна. 
Но уже душа моя мене оставляєт 
И тіло от немощи тяжкой умираєт». 
Сказуя, глас в себі таила плачевній, 
А в сердці диханіє и жаль велми ревній; 
Слези ж лія на сердце тоє без престани, 
На мертвость смотря єго и смертній рани. 
Жени тамо и панни, то ж видя, слезили 
І на слезній тот позор вси тамо смотріли, 
А она, плакавшись, очи утирала, 
На сердце Звіздардово смутно поглядала. 
По том всім вслух сказала: «Плакать уже годі, 
Но не годі з Звіздардом бьіть мні при отході». 
То говоря, взєм чашу, смертна яда полну, 
Іспила и упала, жизнь оставя долну; 
Там на ложі, як труп, тотчас поблідніла, 
Сердце же Звіздардово к себі прихилила, 
Ціловала и скорой смерти ожидала. 
Тім-бо своим случаєм всіх жен попужала: 
Что-бо она испила, того не узріли, 
Толко знать, что яд смертній, мислми доходили. 
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Тотчас, толко пала, лице измінила, 
Вся стала ііечувственна и вся омертвила. 
Дали о том отцу знать, что дочер болієт; 
Услишавши ж то, отец тотчас к ней приспієт, 
Спрашивает, что се єст? Она ж вже канаєт. 
Крикнет отец: «Ах, біда! Дочер умираєт!» 
Пособити не знал, пройшло-бо то время, 
А яд лют непослабно налагал вже бремя. 
Видя ж отец смерть явну дщери своєй милой, 
Не плакал, но ридал по той втісі милой, 
На себе и на дочер свою нарікая 
І день тот свой нещастній горко прокл [и] иая. 
Аки при Меандрових брегах лебедь білій, 
Тако жалостно над дщерю плакал отец милій; 
Лебедь гласом плачевним кричить, воздихая 
І крилами бистріє води розбивая, 
Поет піснь печалну гласом умиленним,— 
Равно піл и старушек сердцем сокрушенним; 
Жалія по дочері, румал неутішно 
І себі умруть желал за тоєю спішно. 
Дочер отцу слезну, каная, говорить: 
«Мні вже тіх слез не треба, и Звіздард не спорить. 
Сокрій тія на славу нас умерших нині; 
Ідем з світа через тебе в сей горкой кручині. 
Напрасно ти жалієш, сего ти хотілось. 
Тішся с того, о чем вже тебі и ходилось; 
Ти сего рачително желал,— Бог с тобою! 
Бог судія ти буди, что нам жить з собою 
Не допустил ти в любви; дай же хоч по смерти 
Кости наши ямі єдной вже пожерти; 
Даруй сію благодать дочери єдиной, 
Буди в тебі любов єст к мні, отче, безвинной. 
Яви отчу милость к нам, сділай вконец тоє, 
Даби в гробі єдином положились двоє. 
Тіло моє з Звіздардом пусть вже почиваєт, 
І по смерти-бо своєй бнть сь ним желаєт. 
Надаюся, отче мой, что мні подаруєш, 
В єдном гробі наши кости замуруєш». 
Тогда Танкред, будучи жалем ураненній, 
Не могл слова отказать, крича изумленній. 
А Зигисмунда, видя смерть уже пред очима, 
С отцем попрощалась и з всіми своими, 
Сердце же пестуючи, усти ціловала 
І тяжко воздохнувши, в том и жизнь скончала. 
По том всем князь печалній стал осирогЬлій, 
Зделал потреб обойм и гроб єдин цілій, 
Схоронил их преславно. Пусть же почивають 
И так в вічной любві купно пребивають! 
Танкред пожил в печали, скоро преселился, 
І так живот Танкредов и тіх окончился. 

Лямент Зигисмундм 
Нещасливи годи и літа нещасливи, 
И потіхи зрадливи світа всі плачливи! 
На что мене нещастну так долго держали, 
Когда мене так тяжким смутком карать мали? 
Чему мене первіє черв не стлила в гробі, 
Или мать не растлила во своєй утробії 



Торквато Тассо 

Д'ВИСТВІЯ КГОФФРЕДА, 
ИЛИ ІЄРУСАЛИМУ СВОБОЖДЕННАГО 

Ш>снь первая 

Существо вещи 
От сил небесних к ТорзЬ прил'Ьтаєт 

Кгоффред, христоименітнх в то время началннх 
Збираєт купнодушннм совЬтом, справляет, 
Яко избран во вожда от всЬх воинств храбрьіх, 
Все на поли воинство храбственно ставаєт, 
Ку Сіону спЬшится, мЬст єго преславних; 
Ієрусалімскій цар зЬло усумнЬся, 
Услншавше о польках воинств, засмутіся. 

Стих первьій 
Вожда п^ти начну и брань єго святу, 

Иже свят Гроб Господєн от пл-Ьни свободи. 
Сію всю мудростію сотвори пресвяту, 
Коль Христа ради польков множество побуди! 
Точію [мЬл] врага тщету на ся кляту, 
Иже всю на нь Азію и Лівию возбуди: 
Даде ему Бог вся под єдіно собрати 
Знаменіє простерто, всЬх себь взискати. 

Стих 2 

О ДЬво, иже глава твоя украшенна 
Не з истлЬвающих лавр Гелікона басна, 
Но з звЬзд дванадесяти вЬнцем устроєнна 
Безсмертння похвали, в ней єси ужасна — 
Ти подажд ми славити дЬла уміленна, 
Да явлю ся аз дЬлом, яко суть прекрасна! 
Аще аз явлю тебь, что в нем украшенно, 
Буди тебь, всЬх мати, неотріновенно. 

С т и х З 
BtCH ж, яко ми вси свЬт купно постигаєм, 

Идеже сладость свою веЬм Парнас изливаєт, 
Истинну премирну во люди вливаєм, 
В то время глас сладостен и мил изявляєт. 
Сице убо д-Ьтищу немощно вкладаєм, 
Явленною во край чаши сластю ся прелщаєт; 
Прегорко то пнтіє спиваєт, прелщенно, 
Являєтся з болезни лютой свобожденно. 

С т и х 4 
Правящій ку пристани, Алток се преславний, 

Невлаємой кораблец бурно ся пЬнящей, 
Иже с погруженія бяше желанннй, 
Но ти сам бь помощник во волнЬ ся врящей; 
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Не брани сему свитку, да будет преданньїй 
Разумом си совершенньїм.1 
Єго же даж ми нині радостію славити, 
Да трость моя явится тебе прославити. 

С т и х 5 

Истинна єст вещ діла всего христіянства, 
Умиривши вьнутрнюю ненависть злосливу, 
Йти силно водою вт> всіх поган панства 
Недостойну взяти корист и несправедливу, 
Дабьі ся вси сьбрали вь вожства началства 
Путь морену и земску зіло понудливу; 
Точію ученія слухаймо Кгоффреда — 
Станемо всі во брани без всякого вреда. 

С т и х 6 

По шесточислньїх літєх, єгда ко востоку 
Правовірннє воиньї ку брани идяше, 
Град преславен Никейский и дивен ку взроку 
Множеству всіх оружник ЗІЛНО ся дивляше, 
Но не спротивился бі штурмови жестоку, 
Антіохію хитро себі понуждаше 
Перс мужеством храборннм Тортузу 

вь ПЛІН прият, 

Тамо зиму живяше, да не идет воспят. 

С т и х 7 

Уже убо и зима, в ню же почиваше 
Меч, всегда алчущ брани, скоро вступить мі [ла], 
Єгда Бог крупкій с небес, идеже жівяше 
И ясніє (паче звізд зряше ся, в них сила 
Всегда не презреченно в світі ся красяше, 
Паче землі нижайше к долу ся спустила), 
Испусти глас со горьі в мгновеніи ока, 
Всяческая, что мієт, виді вся свьісока. 

С т и х 8 

Вся видінієм своим [в] Сиріи и слідова 
На правовірная вся началства 
Возрінієм, им же вся в них проразуміва 
И разум благонравен, не имущ лукавства. 
Яко Кгоффред мужествен си назнаменова 
Изгнати з града свята треклята поганства; 
Се в єго зілном тщаніи и помислу бяше 
Паче слави мирскія, єй же не желаше. 

С т и х 9 

Проразу мі Балдвіна, власти желающа 
Великоя зде, в земних и мірних преділєх; 
Такожде н Танкреда зріт, оскорбляюща 
Не восхоті житія, ниже в всластних ділєх 
Упразнятнся; но хитр Боємунд правяща 
Восхоті скипетра и престола в преділєх 
Антиохийских, в них же устави кріпляше 
Віри истинной, церкви святих воздвнзаше. 

1 У рукописі кілька слів затерто. 
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Стих 10 

Своя помьішленія вся на том положи, 
Отложше и на тщетна во тщаніи дьла; 
ПроразумЬ Риналда храбрость и возложи 
Надежду, яко злато царство в нем презрЬла 
Похоть єго, но к брани сам себе предложи, 
Дабьі слава єго в сьх свою честь имЬла — 
Д'Ьла Кгвелфф му прежньїє храбрьіх изт>являет 
Воинов, єго ж ими ку брани взбуждаєт. 

Стих 11 

Єгда творец предвЬчнмй тайну их вразумЬ 
Совершенно во сердци сьвЬсти закритой, 
В то время Гавриила (дЬвна во разумЬ, 
СвЬтлЬйша паче солнца, посьілаєт откритой, 
Сего имЬ за посла точію вь умЬ, 
И за предстателя всЬм душам знаменитой 
МолитвЬ, юже от них всегда отношаше 
И волю господню всЬм людєм приношаше). 

Стих 12 

Призва и рече се: «Рци Кгоффредови-вожду, 
Почто празден от Д'Ьла? Почто обл-Ьнися? 
Да обьійметь Святий Град, аз єго понужду, 
Ієрусал-Ьм от варвар, но не усумнися, 
Да призовет совЬтник, вои аз себ"Ь вьбужду, 
Да будет всЬм вождом; мнЬ-бо умилися, 
Равньї ему в началствЬ будуть работати, 
Єдньїм царем в земл-ь сей будуть єго звати». 

Стих 13 

Так ся прорекл — Гавриил ничтоже медляше, 
Ку господу своєму на небо одьійде, • 
Оставль образ сво [й] ему, и невидим бяше, 
Иже разум человЬч истинно обьійде. 
Члени сьвершенньїя и лице являше, 
Жизнь єго равна в нем юношеска вонь вгнійде, 
Иже лЬти являєт дЬтищу ся равен, 
Весь власами окритий, як в променях ясен. 

Стих 14 

Крила пріят бьльїя, и вся позлащенна, 
Неутружденна в щетах, ниже постижима; 
Тими превьіжше земля вся бь обеймленна, 
Ими же от всЬх вЬтров всегда ест хранима, 
И тако вг> путь себе яви устроєнна, 
Обрати к долу криль, простерто носима, 
Превьіше Ливанских Гор себе упокой, 
В єдной мЬри имуще криль свои обои. 

Стих 15 

По том злетЬ в нискіє пространньїє холмьі 
Ку ТортозЬ, як стрЬла з лука напряженна. 
Но в то время морскіє видаю [ть] юж волньї 
ЯсносвЬтна Фебуса златьі упстренна 
Ранну свЬтлость, а Кгоффред молитви угодньї 
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Творяше ко Богу, всіх ему умиленна, 
И явно предстателя сь солнцем увиді, 
Благодать Божію в том себі предувиді. 

Стих 16 

И рече к нему сія: «Почто зде косниши? 
От Аквиліона вітри уже уступиша, 
Ведро приспі, почто в град святьш не спішиши 
И от проклятих поган, яже пліннша, 
И от горкой работьі их не свободиши? 
А паче почто всіх вой звести обліниша? 
О то Бог тя вь вожда всім хощет избрати, 
Богом тя нареченна вси желают мати. 

Стих 17 

Наміренієм многим Бог воєм изніщаєт, 
Да бодрственно тщаиіє о сем приложиши 
И да началство сіє, єже ти вручаєт, 
Мужественно и храбро в брани ст>храннши!» 
Сия прорекша аггел, но не отлітаєт, 
Вожду віщаєт сия: «Да в том не медлиши!» 
Єгда невидим явися, сердце в нем смятеся, 
Сам, аки мертв, в то время вмалі не падеся. 

Стих 18 

Не скоро пришол в себе, начал разсуждати 
О посланниках своих, яже посьілаше, 
Начать скоро к походу воинов збирати, 
Побудити поган всіх усилно желаше. 
Не ради вини сея єго показати, 
Понеже Бог своєю рукою будяше, 
У разу мівше силі сей от Бога бити, 
На нь своя помишленія восхоті зложити. 

Стих 19 

Благородних княжат всіх и другов пресвітлих 
Оьзнваєт от міст всіх, в них же корм имяше, 
Частих шлет посланников, в ділах знаменитих, 
Молит, еьвітуєт тим, даби немедляше 
Мужественно сердца всіх приспіли от міст тіх, 
Но вси на совіт таков скоро ся збираше, 
Сицевими словеси всіх к брани вт^збуждаєт, 
Благо приємним гласом умилно зпрашаєт. 

С т и х 20 

Началнішіи вождьі во первих приспіша, 
Но Боємунд ст> ними не восхоті бити, 
Иньш в наметах то на поли біша, 
Многіє и в Тортозі изволили жити. 
Торжественнаго дня вси радостно вскориша 
Такожде началници изволили бити; 
Там Кгоффред к началнійшим слово простираєт, 
Ку брани мужественно всіх увіщаваєт: 

Стих 21 

«Преславни храборници и Богом избранни, 
Потщітеся святую віру возрастити, 
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Иже благодатію Єго всегда ухованньї, 
Множество земних прєділ и морских приплити. 
Незнаючих Бога всіх оружіем в брани 
В времени зіло малі всіх себі плінити, 
Нині убо с зветшнлимй знаменми играєм, 
Между роди невірних радостно витаєм. 

Стих 22 

Не ради того милих отчизн ся остахом, 
О своих всіх не брегше, в сих єсми преділєх, 
По пучинах морских радостно плавахом, 
Ничтоже о всЬх своих пекущеся дЬлєх. 
Гласа их всіх точію ужасна вузискахом, 
Да мужество своє им явимо во силєх; 
Обрящем себі купно вси славу нетлінну, 
За пролитіє крове радость непремінну. 

Стих 23 

Наше наміреніє и труд сувершенньїй, 
Усилноє тщаніє — Сион под ся взяти, 
Бі да род христіянскій, иже єст пліненний, 
Свободим, гряд весь купно вси тщимся раскопати. 
По том здє в Палестині сьтворим вукріпленний 
Столуп віри святои, иннє подати, 
Да мирно будет странньїм отшелником ходити, 
На містах святьіх Богу жертву приносити. 

Стих 24 

Доселі многа трудьі вси купно подяхом, 
Аще всім без вреда бяше нашой славі, 
Но по наміреніи доволна прияхом 
Вся труди, вси подяхом скорбной нашой главі; 
Но єгда полки силни численно собрахом, 
Тьіи послушни бяху вождовственной булаві, 
И тако Азию всю вт> плінь обратиша, 
Но царств и міст иньїх вси ставить не хотіша. 

Стих 25 

Не на твердом камени той царства вкріпляєт 
Знаменитьіє и в тьіх достоин нагани, 
Яко и не єдину віру утверждаєт, 
Невірний между хитри ставаєт погани. 
Тщетно помощи греков усилно желаше, 
Тщетну надежду міст от западньї страньї. 
И, аще князтва вся предаєт руині. 
Но сам вмалі подпадет смертелной годині. 

Стих 26 

Князтва Антиохіи зіло пораженьї, 
Отома и Перса — не єст их нам требі — 
В нашей всі суть юж власти, поневоземлени 
Силою всіх наших вой ку нуждной потребі; 
Могуть от нас всі бити єще отвращенньї, 
Но Божія вся суть, іже живет в небі, 
Потщимся мужественні бьіть непоругани 
От родов супротивних, за воєв узнани. 
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Стих 27 

Потщимся вси Божія в чести мЬти дари, 
Понеже так велия труди дЬл начахом, 
Да нам не возглаголют коєя привари. 
Яко в начатом дЬлЬ всЬ ся неподщахом. 
Время HMHt приятно, и прейде год стари, 
Пути пространна, мЬрна купно достигохом 
Ку ІєрусалЬму, усердно потщимся, 
Наше дЬло взяти то, но не облЬнЬмся. 

Стих 28 

СвЬдите [л]ствую, яко будет неутаєнно 
В-Ьку настоящему и иже настанет, 
Прославят со всем родом, зЬло умиленно 
Христіанство в мЬри славится непрестанно — 
Прежде временє всЬм вам да будет явственно, 
ЛЬность вас на мВстЬх болш да не посягнет, 
Яко з Єгипта в помощ всЬ погане, 
Наше время приятно в д-Ьл-Ь том престане». 

Стих 29 

По скончаніи слова нача рапот бьіти, 
Во пустини живьій Петр в тот час присп-Ьваєт 
И ку радь общой не отмовил прибьіти 
И, помисливши, сію вещ всЬм предлагаєт: 
«Вся, иже Кгоффредови в умЬ начат бити, 
Предложит, в киих д’Ьлєх власть свою полагаєт, 
Что хвалит, ест достойно; но, да всяк хранится, 
Словеси предложу вещ чести, да не лЬнится: 

Стих ЗО 
Єгда своя мисли вся в себь разсуждаю, 

Отколь басни походят между всЬми вами, 
И єгда скорим оком в ня бистро взираю, 
Откуду ест ропотний разкол между вами — 
Вещ истинну бити сего обрЬтаю, 
Яко равни хощете вси бити, єй сами 
Вси купно, желаєте здє господствовати, 
Всяк всякому ся в чести хощете ровнати. 

Стих 31 

Где же вси господствуют, власти нЬст єдному, 
Иже мЬєт вт> власти вся дьла казнити, 
Мудра нЬсть та, но блуд ест иному, 
Тамо з'Ьлни раскази, начнуть свари бити. 
Да будет єдин Господь и судія всякому, 
Аще хощет всЬх злих от себе позбити, 
А ви ему злат скипетр во руці дад-Ьте 
И за царя єго вси и вожда примЬте». 

С т и х 32 

Представши в тое время старец глаголати, 
ВсЬх лукавая сердца Дух Святий освяти; 
Начася-бо [в] них слово старче прорастати, 
Єже в них лукавствія смирн вся соввти, 
ВсЬ началства и чести начаша слагати 
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И, тако ю оставше, яша в-Ьрньї бити; 
Кгвелф, Кгв'Ьгелм перв^йший за вожда си місти 
Bocxortma Кгоффреда и.дари єго чтити. 

Стих 33 

Зряще сия, иніи им посл-Ьдоваху, 
Почтоша властію, да ими владствует, 
Ряда ми вт> веЬх градах єму изволяху, 
Брань, мир в его власти да всегда пребудет. 
Bet равну честь, славу, як вожду, даяху, 
Об-Ьтующе, да всяк в служб-Ь пребудет. 
О чом в то время бістно повсюду простреся, 
Всяк слишащий в предЬлєх з'Ьло ужасеся. 

Стих 34 

Кгоффред ся всЬм ратником честне изявляет, 
Иже єго судиша сана бить достойна, 
Той му вручиша — честно от них приймаєт, 
Bet зращии на нь, видят єго угодна. 
Возлюбленних гласи тьі ectx благодарствуєт, 
Яко єго нзбраша до д^ тьіх подобна, 
Во утрий день пoвeлt BctM сьбратся чинно, 
Даб [Ьі] БОННОМ ЯВНЛСЯ ПреД НИМ HeH3MtHHO. 

Стих 35 

HtKorAa тако солнце земли не сияше, 
Ниже ДНЯ ЯСНО CBt™a HMt, новоссия 
Промень CBtTa новаго, єгда вси идяше 
Купно со знаменіи, Бог виявно пролія 
Благодать свою, єгда в смиреніи бяше, 
ВеЛИІГЬ КОЖДО ВО СерДЦИ ВСЯК З НИХ HMtH. 
Стояше вождь на Mtcrfc, оком ectx взглядая, 
На полки конниє н ntinue взирая. 

Стих 36 

О мисли, иже жити много желаєтє, 
Бо вас ectx тлЗДних вещей алчт>бьі єст 6e3MtpHa, 
Пocлtтe ми во yMt ectx, их же знаєте, 
Ротмистров и их полки, аще єст в них BtpHa 
Ку безсмертной BCtM cлaвt любов, познаєте, 
Их же не обьіймет смерть люта и 6e3MtpHa, 
Дад^е ми что благо кг> ним глаголати, 
Что бьі мЬл на л^а долгіє в ніх трвати. 

Стих 37 

Первіє фраческіє полки ся являше 
(Ttx Укгон, брат царя, вожд бяше над ними), 
BctM воєм, ротмистром вьіспє ся дивляше 
Между чтирма ptKaMH, похвалися ими, 
Єгда скончася Укгон, Клавревша [Клотаревса] 

избраше 
Любовними ci>BtTH и гласи свонмн, 
Єму же точію се благо в сердци не 6t: 
Царем бьіти желаше и вся MtTM ce6t. 
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Стих 38 

Устроєнньїх во кирис тисяща всЬх бяше. 
Им же полки избраннн здє посл-Ьдоваху 
Тим числом нормончици, все бь ю являше 
Сих равни шлеми франком и мужества бяху, 
Тій всЬ на рубежах во д’Ьлєх живяше — 
Наставляєми храбри, равни в строй бяху; 
Оь ними их князь, Роберт мужествен, идяше, 
Єму КгвЬлкгелм, Адемар здє посл [Ь] доваше. 

Стих 39 
Тии в юном возрасгЬ до духовна сана, 

Своя намЬренія якоже избьіти, 
Склонивше, не згордЬша и воинска стана 
Жел-Ьзн воружени мишца утвердити, 
Изволиша на брань всЬм, яже им подана. 
Кгвикгелм з Уранкгес крапко желаху ся бьіти 
И, тисящу м^вше ГЬХ ВОЙСК ВСЬХ сь [собою], 
Адамару, Кгв'Ьлкгелму равни били в бою. 

Стих 47 
Тамо внезаапу ся дЬва показала 

Узброєнна, кром глави, з'Ьло и ужасна: 
Но та бяше от поган — и води взискала, 
З'Ьлну жажду терпяще. Солнца З'Ьло ясна 
Лице красно имуще, им же всЬх прелщала; 
Танкреда прелсти в он час и прекрасна — 
О чудо! — любов скоро тамо ся вродила, 
В то время храбру сущу верити зложила. 

Стих 48 
Узр-Ьвши Танкреда, шлем на главу вложила, 
Желающе уже с ним купно оттоль бити. 
Но всл-Ьд себе идущих єгда здє узр-Ьла, 
Ничтоже медлящеся, не восхогЬ явити, 
Ниже лица своєго, єже ухилила. 
Танкред убо, на ню зря, нача юж тужити, 
Ничтоже помншляюще, точию все о ней; 
Тако ослаб б-Ь З'Ьло сердцем, боля по ней. 

Стих 49 
Зряще сия, воини з'Ьло всЬ внимаху, 

Познаша, яко люту страсть терпить безмірну, 
И между сьбою купно всЬ глаголаху, 
Яко ради милости скорб м^єт немарну. 
Осмсот им-Ь всадников, иже му служаху. 
Но суще иноземци любов М-Ьли B-bpHy, 

В нуждннх вещєх вси купно суще знаменити, 
ТургЬйским путєм к морю имяху прибити. 

Стих 50 

По Танкредових воях сия ся писаху 
Пред лицем Кгоффредовнм дв'Ьсти мужественньїх 
Греков. Тии, не єдннх зброй нося, не владяху 

1 Під час підготовки видання стався мимовільний пропуск 40-1 октава, яку 
подаємо на стор. 648. Октав 41—46 бракує в рукопису. 
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З луком, през ся висячим, стають, дерзновенньї. 
KoHfc их многу дн'Ь сн'Ьди вмал приймаху, 
Рогатини yet носят yet смиренни. 
Первин от всЬх чтутея бити кавалери, 
В бою и потитц-Ь славни всЬ рицери. ч 

Стих 51 

Ляринду <Латина> имяше полк той вожда себь, 
Иже от грецких прид-Ьл сам в той брани бяше, 
Но брань сия в пред-Ьлєх поблизу иж не бfc, 
О пред^Ьли гречески, како ся мираше 
И сЬдяще (о ганьбо!), єй же 6fc не требь, 
Точію конца д-Ьл тих великих сматряше. 
HuHt не проливай слез, ниже поскорбиши, 
Яко от махамет шгЬнь велию терпиши. 

Стих 52 

ПослЬдний по полку сем ся написаша, 
Породом и славою первЬйший бяше, 
Иже богацтв тл'Ьющих и згуби взьіскаша, 
ПервЬйший во мужеств'Ь битися являше. 
О аркгонавтах буих греки повЬдаша, 
Яко HepaBHt вси гЬм в силах своих бяше 
И не можаху равно им послВдовати; 
Рц"Ьте, коєго вожда восхогЬша збрати? 

Пятдесят третий 
Славен Дудон од Коней, єй началствовавьій, 

Разумом остр и дивен, з£ло прозорливий, 
Иже честію красен, мужеством храбрствовавий, 
CoBtTOM общним власть над ними им^Ьвий, 
Паче же иних л'Ьта доволна державьш 
И множайшая Д’Ьла паче всЬх явьівьій, 
Вь бранєх многих из д-Ьтска живяше, 
Что знамення от ран всЬм св'Ьд'Ьтелствоваше. 

Пятдесят четвертий 
Между первьіми ВСЬМИ прійде ИЗТзЯВИТИ 

Євстафия преславна, брата вожствоваша, 
По нем силна Кгерналда, єго же род слань! 
От нерв[е]йских королей св-ЬдЬтелствоваша. 
Многол'Ьтно Рукгера, иже ся нам яви, 
ПослЬдже н-Ьсть ми мощно явить храбрствовавша, 
Кгедьтоний, К [р] амв [б] альд ему да посл'Ьдни будуть, 
А по К[р] амбальд-b Кгера[р]д в числ-Ь том пребудет. 

Пятдесят пятьій 
От всЬх стран Убальд славен, велий, в д'Ьлєх дьівньїй, 

И Росмунд, иже им-Ь Линка [ст] ру во власти; 
Палямед, Св[ф]орца, третьш брат предьівньїй 
Ахиллес такождо, всЬ от Лимбар [д] ской власти. 
Овид, паче гЬх в брани к супостатом з'Ьлний, 
Тоєй же вчисляєтся Оттон бьіть сталости, 
Той ву [з]наменіи своєм м-Ьєт ужа страшна, 
Держаща д-Ьтиш в устнах вм^Ьста себ£ брашна. 
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Пятдесят ШЄСТНЙ 
[Кгвашека] и Ридольфа взятих славят бнти, 

З герт>никров, Кгвидонов, обох братій родннх, 
Еберарда в памяти будуть всегда м-Ьти 
В посл-Ьдніи времена внуков их природних. 
Избранная Кги[ль]диппо з [0]доардом, в с"Ьти 
Совершени си милости есте паче родннх, 
Єю же вов-Ьки будете славими, 
Яко вам и по смерти бьіть неразд-Ьлими. 

Пятдесят семая 
Зрите, что творить милость, в серци возгн-Ьщенна, 

Яже повел-Ь владить оружіем в брани: 
ЗВлни удивителной ни страхом взгн’Ьщенна 
Любимаго си мужа з любви не урани. 
И єгда кая рана бьіваєт явленна 
Прилучившаяся в обьічной брани, 
Обоє бол'Ьзнь терпять, обоє вмл'Ьвають, 
Будуча явственннми, и кров проливають. 

Пятдесят осмая 
Не точію тни, их же аз вам помянух, 

Но и тии всЬ, купно иже ся списаша, 
Юноша Рнналд красен всЬм превзьшдох во слух, 
Иже му всЬ во куп^Ь св-Ьд-Ьтелствоваша, 
Первнй овощ явих рек неже цв-Ьт прозябнух, 
На нь возирающе, вси З'Ьло ся дивиша: 
Пане же воинственннй, зряще воруженна, 
На лици изрядно всем З'Ьло украшенна. 

Пятдесят девятнй 
Израдная София з Бертольдом го м'Ьла, 

Єгда питася сосци матерє своєя, 
Иже єго на руку своєю носила, 
[К] Малтолдн одослан и взят ся бнсть от нея. 
Та ему любов царску и вгспит явила, 
К возрасту сьвершенну не йде от нея, 
Но єгда ку брани глас б£ му услншаннй, 
Яви себе ку ней бнти назнаменованнй. 

Шестдесятнй 
Пять на десята єще бнл году не досп'Ьл, 

Єгда той изшел з дому, йде к перевозу 
Мора Египецкаго [Егейського] и по рожннх блудил 
М”Ьста [х] и по времени пришел ку обозу. 
Почто бн єго всякій честен не возлюбнл 
НаслВдник жизни єго и не брал вт> ползу? 
Той вт> юности своєй храбрт>ства извнче, 
Мужества ку побуди в трех лЬтєх навнче. 

Шестдесят первая 
Єгда убо всадники написовашеся, 

Раимунд [з Толозн] во сл'Ьд их течаше. 
Тамо Кгарона в мори З'Ьло томяшеся. 
От гори Пиринейскои іґЬшах еьбнраша. 
И их же чтира тнсящи оказовашеся; 
Ради негод великих всяк кожу ношаше, 
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Во удивление всВм в мужествВ преславни, 
ВсЬ устроенни шлеми и вт> дВлех славньї. 

Шестдесят вторая 
Стефан, убо пять тисящ своих вой имВвнй, 

Иже [в] Б (л] нссВ и в ТурзВ всВ ся сьбираше; 
И аще их шлемами всВх вьоруживий, 
Но нужди великоя трудов не терпяше. 
И не див, убо род той, доволство ИМВВНЙ, 
В предВлєх своих вт> в [с] ем зобиловаше. 
И аще первВй они вт» брани явятся, 

. Обаче воскорВ всВ зВло посрамятся. 

Шестдесят третьій 
Алкаст мужествен зВло во вьзрасгВ велик 

ВьслВд йде з своими шва [й] че [ца] рами страшний, 
Их же бЬ шестотисящний во числВ всВх купно лик, 
Идях всВ ку брани, зВло нам ужасни, 
Но народ, сидячий между Талпами [Альпами] толик, 
Сковаша рала своя вся на мечу ясни, 
Вси, иже стада овець своих здє пасяху, 
ПослВдже [з] великими цари воєваху. 

Шестдесят четверт [ьій] 

Седмитисящноє число пВших войн идяше 
В'ьсл'Ьд шван [й] ч [ц] аром храбрим от страни десния. 
Златошвейну корогов и ткану имяше, 
В ней же три митр-Ь папи и ключа златьія. 
Р [К] амиллий их велий вожд и ц-Вломудр бяше, 
Иже от древньїх сверстньїк вся им'Ья; 
Слава єго временна в помислах взбужаєт, 
Юже во италВйском родЬ обновляєт. 

Шестдесят пятий 
И скоро точію вси себе изявиша, 

Яко уже суть от д-Вл своих свобожденьї, 
Вожд помьісляєт болше, єже сам усльїша, 
О брани сов^тует з началств'В храбрственни. 
Да начинающу дню веленіє взяша 
Йти в путь наискорвй и незамедленно 
И сионска в то время града достигоша, 
Сопротивньш о их в той час умолкоша. 

Шестдесят шести й 
Єгда убо ку брани вси готови бяху, 
Желах поб-Вдити их неотриновенно. 
Тьісящници, началства сердца укрипляху 
Словеси єго мудрьі сташа мужественно, 
О нерихлом шествии днесь зВ>ло скорбяху, 
Єго же ранна утра всВ благодарственно. 
Что добру вожду в серци не бе [з] скорби бяше, 
Аще лице єго всВм того не являше. 

Шестдесят семьій 
Посланньш вВстници, их же по всВх пред"Влєх 

Имьі, всВ о єдином му изв-Вствоваше, 
Яко король єгипецк, тщалив [в] своих д"Влєх, 
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Воинство все ку Кгаз-Ь спішно посьілаше. 
Тако пророчест [во] ва себь в своих силєх, 
Ибо вони мужествен и храбр з-Ьло бяше, 
Того Бремене тощна не схогЬ пустити; 
Шлет по Генрика скоро, да зволить прибьіти. 

Шестдесят асмая 
И повел-fe ему, да не коснется в д-ЬлЬ, 

СЬде в мальїй корабль и невозгруженньїй, 
Скорошественньїм путєм преплити в предЬли 
ПЬнящимися волньї моря потщася, храбрственньїй, 
[В г] реческія. Рєк, яко: «Добри свим в том дЬли, 
Яко з нами хощет [бьіть] в чину том вчисленньїй 
Царевич земль шведской, ку нам ся зближаєт, 
Иже множество людей ку нам прибьіваєт. 

Шестдесят девятьій 
Понеже кесар кгреческ килко крот мя прелсти, 

Аз должньїй єсмь от него всегда блюдом бити, 
Да от пути єго к нам не схощет отвести, 
Ибо он в любви с нами не желает жити, 
Сего ради шл [ю] тебе, да с ним во совісти 
Скор сьв-Ьт сотворите, яко времю не бити, 
Идеже убо бьі что сьтворил явственно, 
Дабьі ему не бьіло потом посрамленно. 

Семдесятнй 
Не возвращайся вспять, но купно сам гіойдеши 

Путем скоро посп-Ьшньш ку uapy [к] греческому, 
И к словесЬ реченну его наведеши, 
Да в обЬщанньїх воєх будет нам истнЬйшим 
Ин [пропуск] речет словом. Дондеже идеши, 
Не забудь свитка, иже тебь єст [пропуск]-». 
В то время ц-Ьлова всЬх Генрик, Кгоффред труди 
Отвергл на время мали и спяше под буди. 

Сємдесят первий 
Во утріє, єгда ся солнце из-ьявляло 

И всЬх живущих в мЬр-fe світом освЬщаше, 
Труд многих гласи тимпан всЬм здє сказовало, 
Скоро ку сущим в брани мужествен идяше. 
Не тако рад господар, єгда гром являло 
Похмурниє небеса, як єгда дожд испущаше, 
Но воини радости болшой исполненьї, 
К брани от глас труб суть розвеселени. 

Сємдесят вторий 
Вси болшею мислию бивше возбужденни, 

Яко наискорий своя одежди зминиша 
И к началником своим сташа всЬ явлений, 
Пред лицем /їх вси себе храбрственних явища. 
Посл-Ьжде изрядне в шик от вождов справлени, 
И кождо их свой прапер во руку розвиша. 
Посл-Ьжде и корогов розвиша вожственну 
Велію — крестом златим честна украшенну. 
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Семдесят третьій 
Тождє времени солнце бЬг свой подносило, 
По всей земль промена свои розпущаше, 
Очеса свЬтом своим всЬх оскорбило, 
От оружий их и шлем блиск, як плам, схождаше, 
Иже на воздусЬ свЬт ужасен явило, 
Иже зрящих всЬх в той час зЬло просвЬщаше; 
Вси сьдящіи на конєх бнша устроенньї 
Всякими оружии, З'ЬЛО удивленни. 

Семдесят четвертий 
Добрий вождь никогдаже себе облЬняше: 
Желающе втаєнних воєв всЬх избити 
И всякія раскольї всегда умиряше, 
Исправляюще всадник мужественно к пути 
Устроєнну от пЬших, тЬм скоро идяше, 
Между вои повелЬ всегда совЬт мЬти, 
Идеже путь прост к градом и пространєн бяше, 
Тамо по ровах, блатах мостьі вси дЬлаше. 

Семдесят пятий 
Пришедшим им под градьі, приступ невозбранньїй. 

Паче же невходими, неприступен бяше 
Ради рЬк бистрих и стЬн, зЬло и ужасний, 
Точію им пустиня в покоище бяше. 
Тако рЬки велія неугамованьїй 
ИмЬють скорий бЬг свой, им же течаше, 
И что єй по берегах пути возбраняєт 
Вся, нещадно тлЬющ, в себе пожираєт. 

Семдесят шестий 
Тамо король трипол [с] ки [й] свой люд сьбраньїй, 

Иже сокровЬща вь мЬстах огражденних 
Сокрил, желаше убо згубить христианьї, 
Но не желаше зрить их от ся обьіжденньїх, 
Первьіх дар не восхотЬ, даб били стязани, 
Градов му не желаше бьіти возбранених, 
И нача мЬрно с всЬми [в] царствьі своєм жити 
По присланих грамотах н в милости бьіти. 

Семдесят семий 
Християне всь, иже в горах пребьіваху, 

Тьіи в дол, града близка, вся преселишася, 
ВсЬ богатства нещадно своя раздаваху 
И всякою пищею им удоволишися; 
Не видЬньїм одеждам всЬ ся удивляху 
Юноши, дЬти, женьї, иже схождашася, 
От них наставников взял вождь изкушнЬйших 
Пути в тЬх всЬх предЬлєх зЬлнЬ израднЬйших. 

Семдесят осмий 
Ибо Кгоффред се всегда тако звьїкл творити, 

Ку чесому хуть єго нудити обьіче, 
На приморіи убо изволил и жити, 
На нем же вся гармати хранити извьіче; 
Корм всякую обьілно велих всЬм дЬлити, 
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Колика требоваше, даваше толиче: 
Овес, ячмєнь, хл’Ьбьі от страни Кгрецкія, 
Вина [и] иньїх питій даваша Кандіа. 

Семдесят девятий 
Под тяжкими корабли море ся П’Ьняше, 

Их же с еьбою нести скоро не можаху. 
Междоземньїим море[м] пути не имяше, 
Точію им срацини мирно преплявляху. 
И [в] то[м] их ликгурове всегда наставляше, 
[И] венети такожде им помощни бяше, 
Иньїх род сикилійский, фракийскиє страни, 
Иньїх народ анкглийский, иньїх голянданьї. 

Осемдесят 
Тни вси совязани сердци єдиними, 

Истинною сьвЬстію, мирними сьБ^ти: 
Корм, яже бяше людєм вся между имьі, 
И оружія бранна в кораблєх им-Ьти, 
Вел-Ьша, в^сть приємше, яко всь снабдими 
Взємши бяше, [к Солими] МЬЛИ ся спишити, 
Не желаше мєдлити, ниже ити отЬшно, 
К Палестині вЬтрила напрягли поспішно. 

Осемдесят первьій 
Но лжа, иже истинну в ничтоже вмЬняєт, 

BfeCTH извьіче ложне всюду возт>явити, 
Сьія — видЬ, же полки мир приготовляєт, 
Яко иноплеменник грядет — розносити. 
По слухах храбрих вождов и тоє являєт, 
Яко в них мужественни вожди звикли бити, 
Вся их брани храбрия, побуди славила 
Над ими, поб'Ьдою от их всЬм грозила. 

Осемдесят вторьій 
Сопротивници не (близ) єще ся являють, 

О будущих во брани скорбєх размнсляху, 
Яже пораженія ку ним принуждають, 
Страхи ce6fc безмЬрнн в очесєх являху; 
Мисли к тому и слух свой скорбни наставляють 
И неправедним вметем зйло вен внимаху, 
Из них же ропот между ими начат бити. 
Король мисли своя вспять желал возвратити. 

Осемдесят третий 
Аладин бисть нменем, в то господствованний 

Время, лют, безбоязен И 3"ЬЛО злосердний, 
В лЬтєх доволних бисть, иже му не давни 
Распростерти помнел зол и немилосердний. 
Той, яко Кгоффред, єгда совЬ [т] давий 
Грядет, о всем дод [а] мужеств [а], сердцем 

благосердннй, 
И, аще преждни страхи з новим отганаєт, 
Обаче на[д]ходящих ратник ся лякаєт. 
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Осемдесят четвертий 
Разни бяху во град-ь, не єдиной Bfcpu 

Между ими христовой мали ся вмЬщаше, 
И тин бяху во всем во блудЬ без М'ЬрЬІ, 
Яко [Ма] гмета мерскія сни в правду вмВняше. 
Єгда нзбран вт> царство над тими предЬли 
Велня дани на всЬх З'Ьлнм налегаше, 
Им же невірний всЬ не биша причтенни, 
Точію на христіян бяху наложений. 

Осемдесят пятьій 
Тая мисль — злосердіє єго прнрожденно, 

Яже сВяше пред лЬти, мнВй ослабило — 
Начат в нем оживляти и не насьіщенно 
Крве челов'Ьческія в нем являтся з'Ьло; 
Який уж, л'Ьновище гди М'Ье зложенно, 
В то время на всяко зло встремляется з'Ьло; 
Тако лев, живьій в дому, кгди буєн бьіваєт, 
К власной злобв своєй в тот час ся устремляет. 

Осемдесят шестий 
«Явлення вижду распри в том злонравном родЬ, 

Не велию и радость, и таких єст много, 
Иже во плачи з*Ьлном, в тяжкой вси пригоді 
См^х себь еьтворяють, тЬшатся премного, 
Ку погибели нашой и смерти во родЬ 
ВсЬ, яко в себ-Ь рекше, бить тому невдолго. 
Помишляють жнвот мой вскор'Ь погубити, 
Христіаном тамо всЬм брами оттворитн. 

Осемдесят семьій 
Но на сьпротивники аз хитрость обрящу 

И на вся помьісльї нх зЬло злохитрьія: 
На всЬх, иже суть, меч так остр вскор'Ь [пущащу], 
Дабьі и дЬтище их ни єдно не жило, 
Огнем спалю домьі нх и капища развращу, 
Дабьі их племя в злоє болше юж не било. 
У гроба нх славнаго сьтвору оф'Ьрьі 
З убнєнньїх жерцов нх сьтвору без м-Ьри». 

Осемдесят осмая 
Но, злосердієм кнпящ, злохітрьій мучитель 

Помьіслов своих злобних явл ся развращенньїй; 
На невинних гражданов злоби премЬннтель, 
Ибо страхом, не жалем бяше побЬжденньїй, 
Боящеся бьіть мира, рекша, скоренитель, 
Им же пред всЬми явл СЯ З'Ьло изможденньїй. 
И тако мир той с нами М'Ьл би сьтворити, 
Аще бьі перв-Ьє всЬх не МОГЛ уб^ДИТИ. 

Осемдесят девятьій 
И сего ради в себ^ злобу ся усмири 

В помьішленіях хитрих, но от спорой страни 
Єще лютьйшая вся собою сотвори 
И гнЬву злосердному явися преданьїй. 
Веси вся предал огню, брашна в прах претвори, 
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Подати израдньїє з землею зровнанн, 
В источ[ни]ки, кладезь и р^Ьки чистьіє 
Вт>вергл отрут ЯДЬІ, ЛЮДЄМ ВСЬМ смертньїє. 

Копець первой пЬсни. 

П'Ьснь вторая 

Существо вещи 
Измон волше[б]ства творит, но всує ся трудит; 

Корол вся христіаньї хощет погубити. 
Тамо Зи [о] ффронія и Олинд умрити нудит, 
Дабьі короля гнЬвно моглЬ препросити; 
Кла [о] ринда, увЬдавши е, ся избЬгти мьіслит 
И от всего потщася свободною бьіти. 
Аркгант з словес Кгоффреда, Алетанин рекших, 
Ку брани всЬх юн-ьйших ззьівает и старших. 

С т ьі х 1 

Єгда король тщаливи дьлн упразнялся, 
Прійде ко нему Измен часу нЬкоєго, 
Иже вь гробах мер [т] вьіх всегда бь валялся, 
Баяніем вс[к]решаше мерт[в]а не єдного— 
Той, же многим в началствЬ страшен всЬм являєт 
Во ужасЬ великом Плюта подземнаго; 
Той им чароваиія вяжет, разришаєт, 
И им вся, аки рабом, всегда изявляєт. 

Стих 2 

Той бь в вЬри Христовой пред тьми всЬ лЬтн, 
ПослЬжде оставлше ю, бесурманску прият 
И своя мерски жертвьі начал преноситьі. 
По временєх н^Ькінх звращаєтся воспят 
Ку закону безумну, в нем же зволи жити, 
От пещери изшедше, бездушним Богом внят, 
В великом смятеніи ку цару идяше, 
Єго же, яко люта, на все зло прелщаше. 

Стих З 
Рекл, яко: «Уже, царю, истину всю в-Ьми, 

И яко войни ку нам з’Ьло наступуют, 
Но ми вся творимая творит неумедлимн, 
Мужественннм вс"Ьм з небес сила насп'Ьваєт. 
Понеже ми єси бодр, о себіі блюдимнй. 
Того се єй з нас время силно внтягаєт, 
ВсЬ убо устроєнни в дЬлєх своих сташа, 
Грядущих ку себ-Ь вой смерти ожидаша. 

Стих 4 

Что прежднн ИМ-ЬЮТ от дЬл своих вЬки, 
Сия точію аз всЬм тоє твору Д'Ьло, 
Что ест волшебна хитрость, свЬм тоє пред вЬки, 
Тими єсм ти помощник, царю мой, вт> всем смьло. 
Хитрость моя истина ламле челов'Ьки, 
Єй ничтоже одолЬт єще не узм'Ьло; 
Откуду аз имЬю ту хитрость предивну, 
Услншах воскорЬ ю являти єдину. 
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Стих 5 

Рекл бЬЇТИ в христ [и] янех в церкви утаенньїй 
Бьіти ву містах образ Д'Ьвьі Пречистия, 
Матере Бога слова, честно устроєнний; 
Той в опонУ ввиненьїй от баволни чистія, 
Пред ним висят кандила честно украшенньїи 
Ради ясно свУта всУм з оливи чистьія. 
ИзвУстил о офірах, честно устроєнних, 
От благовУрних путник тамо положенньїх. 

Стих 6 

СовУтую от церкве нх взяти образ той 
Силою, даби з церкве нх бнл здє принесенний, 
И да будет поста влєн, где ест покой твой, 
А от мене будут так кола устроєнньї, 
ДонелУ же буде в нас з образа завой той, 
От супротивних ннкгди не будеш зражений 
Паче тайною сею престол утвердити 
От родов в вУчнни роди церкво [й] удержиши. 

С т u х 7 

Послуша кровоядец лукава сувУта, 
ПобУже скоро ву храм и в том не медляше; 
И сутвори такова з вражія навУта: 
Взят ю из сердцем образ, иже полньїй бяше 
Святости, и внесе и до своего намета. 
Той зУло безчестія того не терпяше 
Тамо начат диболски на образ хулити 
И скверньїми словеси уши всУх сквернити. 

Стьіх 8 

Єгда убо утреня начася являти 
Денньїца, образ святьій от ньіх всУх укрися. 
Cue чудо стрегущий нача всУм являти, 
Паче же цару, иже лютим всУм явися, 
ПовелУ мученію зУлна готовати, 
РазумУюще, яко у вУрньїх сукрися 
И яко христіане єго украдоша, 
И сего ради в муки купно всУ пойдоша. 

Стьіх 9 

Рука ли человУча сія сутворила, 
Или божественная сила во том дУйствоваше, 
Яко чиста ДУвая зраку не хотУла 
На скверном мУсти бьіти, не благоволяше, 
ДоселУ в них невУрія бяше у всУх сила, 
Что вся діаволская злоба творяше? 
Но понеже истинньї о том не имУша, 
Вся сия на Бога вси купно возложиша. 

Стих 10 

З великим тщаніем цар повелУ зискати 
По всУм церквам всУх вУрньїх, як многіє бьіша; 
Кто бьі татя откри му или образ дати 
Во [з] могл, велия казни всУм тУм извУстиша. 
Многіє дарьі волхв клят велУ з всУх збирати, 
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Но обрали образ, ниже го видЬша. 
ВосхогЬ Бог все могій сія утаити 
И дияволя васни зЬло посрамити. 

Стих 11 

Єгда между вірними зрака пресвятаго, 
Аще взискаху его тщаніем великим. 
Но не обрЬтоша и, от сердца лютаго 
Кровопійца, взят ядом незмЬрно толиким, 
Отмщенія желаєт над всЬми страшнаго: 
Повель всЬм сьбратся властєм нарочитим, 
Вельл всЬх убивати мечами нещадно, 
Да ни єдин избЬгнет — ни тай, ниже явно: 

Стьіх 12 

«Да кару отнесет в них, нже бил бих винний, 
Невинний обрил бьі ся, да смертн предастся! 
Но что реку? З христіан всЬ здє суть повинни, 
И всЬ неправедний здє не оправдятся! 
И аще [в] злод'ЬйствЬ сем творят их бьіть вннни, 
Сего ради погибнуть и да истребятся. 
Прето ВСЬ З’ЬЛНЬІМ огнем и жел-Ьзом острим 
ВсЬ купно истребятся впором своим гордим». 

Стих 13 

Тия ЯДОВИТИ всЬ мучителя злости 
Промкнушася воскор-Ь между нищим миром; 
Повсюду плач мужеский, в женах тяжки млости, 
ВсЬх обят великий страх, смерть грозит немиром, 
Умдл-Ьваша всЬ купно с таковой срокгости, 
У бажати не могуть ни єдним пред'Ьлом, 
Но от отнюду бЬдним надежди не бяше, 
Оттоль велію помощ себь ИМ'ЬЯШе. 

Стих 14 

ДВвица в них прекрасна бяше воскормленна, 
Яже лЬта доволна возврастом имяше, 
Предивною уродою зЬло укра [ш] енна, 
Не печашеся о ней, ц-Ьломудрна бяше. 
Віз бо во мВсти гЬсном нуждно возращенна, 
Ниже от него когда по нуждЬ хождаше, 
Криющеся от хитрих юнош всЬх похвали, 
Да уб'Ьгнет злохитрства и суєтной слави. 

Стих 15 

Но ни єдиная страж той красной уроди 
Не можаше окрити, аще ю храняше. 
Милость своєй не схотЬ обидить породи. 
Єй же младу юношн она не таяше. 
Темна зраком милости, нинЬ юж в отродЬ 
Показалася, світла зрака си желаше, 
Ти многими времени дЬвици взискала, 
Да бисть юж чужду зраку вскор*Ь показала! 

Стих 16 

Имя му бяше ОлЬнд, д*ви — Софронія. 
Та в лици своєм красна и он мужественний, 
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Полн смьіреннаго срама, но вожделіннія 
Милости не зумі бьіть ей в ней откровенньїй, 
И приял зілну скор [б] от нея презрінія; 
И так отидє Олинд зіло оскорбленньїй, 
Аще он єн служаше, ни во что все вміни, 
Что юноши срамливу не бить все безвьін [н] и. 

Стих 17 

Услиша діва, яко мір уже весь сьбраний 
Повелінньїй вь граді мученію предати, 
Начат мьіслити в себі, дабьі христіани 
Могла купно от смерти страшной заховати; 
Мужество ю двизаше и ерам не преміньї: 
Нуждаше ю обоя не мощною взяти. 
Мужество убо крапко во силі ставаше, 
Єгда силно пред всіми ерам в ней по [б] іждаше. 

Стьіх 18 

Не открій твари своєй, біжа скоро сама, 
Ньіже от відінія єи утаила; 
Одеждою окрьіся, паде к землі німа, 
Очеса, срама полньї, во себе ськрьіла, 
И красотами бяше вся изпрещреннима, 
Украшенньїх у тваре иньїх не иміла. 
Но мужество ю зілни пред всіми красило, 
Єже єй сердце от [Бога] дано ю [ж] міло. 

Стих 19 

Bet на нь возирающе, очи в ню влипиша, 
Діва ниже подвиже своя ку ним вижди; 
Приведена пред царю, лицем паче всіх красн^йша, 
Аще устрашаєт в^д^нієм колижди 
Страшним, рече: «Не буди нам юж злосливіша, 
Царю наш, да будем вси свободньї от нуждьі. 
Аз предам днес виннаго царской твоєй власти, 
На якую восхощеш, издай єго страсти». 

С т ьі х 20 

Дерзновенну мужеству уби[й]ца дивяся, 
Явися от лица єй в злобі посрамленньїй, 
Змінил яд смертоносний и гніва отяся, 
Нача взирати добрі, лицем ослабленньїй; 
Иміл бьі к ней любов, аще би не держалея 
От своєй суровости и єю прелщенньїй; 
Красота убо лица вся в нем украшаєт 
И вся подвизанія сердца умякшаєт. 

С т ьі х 21 

Аще милость кріпкая го не звитяжила, 
Но красота лица єй на не соподвиже: 
Рече убо ко єй, дабьі воскори била 
Явленна вина вещи, христіан постиже 
Слобода скоро. Она убо рече сміло: 
«Аз, царю, не утаю ничтоже днесь на ся, 
Взях убо наш той образ, предаймя днесь смерти, 
Хощу всіми муками за христіан вмерти». 
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С т ЬІ X 22 

Общой всЬх раб Христових смерти ухилила, 
Вмну д-Ьла вложила на себе, ст>лгавша. 
От с[вя]тьія лжи, что тьі здє всЬм сьтворила, 
Кая правда явится зде инстотвовавша? 
Изступленньїй мордерца зпадаєт от д-Вла, 
Являєтся єй, гласом кратним глаголавша, 
Да єму всю истинну откриєт явственно, 
Кто з єю бьіл и како б^Ь то сьтворенно. 

С т ьі х 23 

Она к тому явственно: «Никто тамо бяше,— 
Рече,— ниже [с] сьбою брати не желала 
Никого же, точий сама я-м ся трудяше, 
К тому дЬлу з собою в сим и хитрость мала». 
Рече цар: «Кто тя в том наставляше, 
Аще сама то будеш мученія знала 
По словесЬ реченну?» — «Єси рекл истинну, 
Да терплю сама во скорб и муку безмірну». 

С т ьі х 24 

Нача кровоядец вь сердци скорбити, 
HsntTyioiua з’Ьло, гд-Ь образ ськрила. 
Рече, яко образ той дерзнух испалити, 
Аще по сьтворенном дЬли и скорбьіла, 
Но лучше такоє єст се, что-м аз сьтворила, 
Дабьл икона свята скверна не терпіла. 
«Тот єст пред тобою здє, тьі му что твориши, 
Икони зраком своим н-Ькогда узриши. 

С т ьі х 25 

Но тятєм никто же з вас да дерзнет мя звати: 
Аз взях тоє, что взяша насилиєм великим!» 
Что сльїша, кровоядец нача глаголати, 
Біісовским взгн-ьщен гнівом безмірно толиким: 
Положиш или живот, зхощеш душу дати! 
Звяж"Ьте ю во той час вервом невеликим!» 
Ничто же єй красота лица не поможет, 
Ниже хитрост иная якая вспоможет. 

С т ьі х 26 

Вземше ю в той час, вои руцЬ связаша, 
По недол[г]ом временн м'Вла бьіт спалена; 
Одежду єя верхню и строй главньїй взяша; 
Не убояся люта яда, огорченна 
Точію страхом своим цв£т лица отяша; 
И б-fe йми к темници скоро отведенна, 
Аще в красогЬ своєй тако изм-Ьнися 
И лицем своим бл-Ьда в зрацЬ всЬм явися. 

Стих 27 

Собрашася тамо всЬ, почто не знающе, 
Что за дьва явися в том д'Ьли предивна; 
З-Ьло Ол'Ьнд скорбний в том, скорий всЬх б-Ьжаще, 
Помисли о ней, яко она 6fc водима, 
Знятий жалем великим и з£ло ридаше. 
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И яко тако царем явися презрима, 
Яко декретом на смерть б£ юж осужденна 
Угн£таше народ вес, где бьість проваженна. 

Стих 28 

Возопи гласом велннм от всей своей сили: 
«Не вЬруй, царю, лжа єй, юже глаголаше! 
ДЬва суще, но ини во д-Ьли том били, 
Она тако творити никогда можаше, 
Ибо она в мечеть сь иними бьіла. 
Како оттол образ той, о нем не знаяше 
Она? Аз то сьтворил есм, аз йду страдати!» 
Дивляхуся всь, яко душу хощет дати. 

Стих 29 

Й болій глаголаше: «Аз долгий верв дадох 
СебЬ вскор'Ь сотворити листвицу високу: 
И нощію по окнам до капища вл-Ьзох 
През кривиє врата, и тако образ, при боку 
Стоящій, связах вервом и с ним изьійдох. 
Да ньін-Ь не умруть по царскому вироку 
Невинний ради мя — мн-fe столп поставиша 
И мн-Ь самому огонь велик возпгЬтиша. 

Стьіх ЗО 
Скоро Оьфронія се слухом вразум'Ьла, 

Ужалившися єго, зрак свой склони к нему: 
«Кая сів^тница днесь в Д'Ьли том-то бьіла, 
Яко самоволієм идеши к взложену 
Огневьі? Вьіжд мене здє, и аз тож схогЬла 
За всЬх любов ку смерти тоижде раздежену 
ЙМ'ВЮ ВЛ'ЬЗТН в огонь сей, не усумнюся, 
О друга во смерти сей зде не попекуся». 

Стих 31 

Тако д^ва Олинда от смерти отводит, 
Но он от первой хути отити не МЬІСЛИТ. 

Єст чесому здивится, како в борбу входит 
Жаждуща хвальї кр^пость [...] 1 ни помислит. 
Д ['Ьва] хощет умерти и ку смерти годит, 
Олинд, аще жив будет, но умерти волит. 
Цар, зряще на д-Ьло се, з-Ьло разярися, 
Ку вин'Ь на обоих болшой устремися. 

Стих 32 

Рече: «Аз от них зВло єсм посрамленньїй, 
Яко силою хотят смертно пострадати: 
В^ровати им треб^Ь, яко ухищренньїй 
Єсмь аз, баяніи их пред^ их предати 
Огню. Сия изрекше, цар, гнівом разяреньїй, 
В то Олинда повел-Ь время також дати. 
И тако обоих ку столпу привязаша 
Созади друг кь другу, би себе не зряша. 

1 Пропущено слово. 
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Стих 33 
Уже мучитель и огнь бь приготованний, 

Иже, подн'Ьщающий, З'Ьло ярашеся. 
Олинд, велія любвє к дЬви исполненньїй, 
Ко мукам зготованньїм там устремяшеся, 
Глаголюще: «Сія ли нам суть зготовлений, 
Сими ли будем горко смертно погублени, 
Сими ли веригами днесь здє увяземся, 
Сими-то днес пламени в любов покриємся? 

С т ьі х 34 

Не сия нам милости в себь об'Вщаше, 
Не пломьі огненния, их же терпить будем! 
И, сьвершенна, слова нам не удержаше, 
Но сия суть ничтоже, аще ми позбудем 
Купно жизни, понеже нам жити не даше. 
Богу ти об’Ьщаше смерть уже тьім днем, 
Не плачуся самого, но красогЬ твоєй, 
Довл"Ьєт ми умерти во сей муціі твоєй. 

Стих 35 

Добр MHfe єст сей день смерти ложу огненним, 
Аще бьі-м точію мЬл от тя, смиряющєй, 
Глас кт> мн-Ь, в-Ьщающій з духом изложенним, 
Во куп"Ь ст> мною мир сей оставляющей...» 
ВосхотЬ, да и она гласом умиленньїм 
Примет словеса єго, но єй ся, боящей 
Бога, явися уст глас З’Ьло вождел'Ьнний 
И єго сьвіісти злой ку благо погЬшньїй. 

Стих 36 

Рече ді>ва: «Ина мисль здє днесь нам належит, 
Во ино время сию скорб всь отложимо! 
Бил єси плаваяй [в] сей жизни, но [путь] лежит 
К порту покаянія, HblHfc СЯ СП-ЬШИМО. 

ПретершЬ о боз-Ь вся, се вЬнец ту держит 
Десница Вишняго. Но врага побудимо, 
Ибо нам ясно небо тоє вов^Ьщаєт, 
За сия нам єст муку готово звЬщаєт». 

Стих 37 

Что зряще, инов'Ьрди вси З'Ьло ридаша, 
Паче начал слишаще, З'Ьло возплакася. 
Цар такожде от злоби своєй отступаше, 
Но не яви, даби дал родом ублагатся; 
Да єго не познают, все ся обращаше 
Очима прамо стЬни прамо обращася. 
Почто ти, Софроніє, слез не проливаєш, 
Зряще ридающих тя, паче ся всм'Ьваєш! 

Стих 38 

Єще не бяху в палящ огон воверженний, 
В то время являєтся храбр вони ужасний 
(И воистинну бь бо тако вразуменний, 
Разумьша, яко муж єст той прекрасний). 
Над главою бв тикграс ему извЬщенний, 
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Но в иноземском строй зЬло б"Ь ужасньїй. 
Яко убо Кляринда, вси ся домьішляше, 
Ибо знаменіе се вси у ней видяше. 

Стих 39 

Та от юности своєй плоть свою побуди 
И З'Ьло ку дЬлом женским принужденна бяше, 
И егда что ткаше, то в великой бЬ бЬдЬ 
И неблагодарна frb, бо ю принуждаше; 
РукодЬлія швейна ниже и видЬ, 
Вретена же и в руках лгЬти не хотяше. 
Женска глава и постать женско все зложила, 
Мужески вся одежди на себе вложнла. 

С т ьі х 40 

Єще в юном возрастЬ Коворунда вЬк имь, 
Но мски З'Ьло бистрьіє в руках мужественно 
Держаше, копіє, меч в руках свонх им-Ь, 
Лук напряжен дЬвича рука храбрственно 
Стягнула. По пустинях зв'Ьря не облЬни 
Погнати, сь лвом крЬпким братся удивленно 
И, єгда во пустинях зЬло темних бяше, 
Вен ю бьітн мужа, но а не жену мняше. 

Стих 41 

НьінЬ от Перейди, ндеже бЬ во врани, 
В Палестину идяше противу христіян, 
Их же крвє пролияя нещадно на брани, 
Не єдиною им всЬ множество тяжких ран. 
Никтоже єй внійти в град храброй не возбрани, 
Той узрЬ огнь великій, иже бЬ зготован, 
Удивляшеся в том зЬло ни корій [?] потече 
Испитуєт на кого кто єго вьзнЬче. 

Стьіх 42 

Дают пространньїй єй путь, друг друга гнетяще, 
Да имет позорище узников тЬх зр'Ьти. 
Узр"Ь их, яко єдин, что зЬло стеняще, 
ДЬва очи ку небу нача возносити. 
Юн сьш, не от болезна, но любвє тужаще, 
Сьія, мужественньйша, даде ся видЬти: 
Вижда своя на небо всегда возносила, 
Прежде смерти сь свЬтом марно ся дЬлила. 

Стьіх 43 

Жалем сия Кляринда слези испущаше, 
Так ужасньїй позор сей и смутен видяще, 
Не тако по ОлЬндЬ пред всЬми тужаше. 
Яко убо Олинда стояше молчаще. 
В то время єдиного з старец спитоваше, 
Єго же милостива ку нам бьіти мняще: 
Руимо [Речи ми] убо, старче мой, ради кой вини 
Умерти мЬют скоро и что за причини?» 

Стьіх 44 

Коротким глаголом старец нача повЬдати 
И на вся истинньїя Клоринди реченна 
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Словеса; Клоринда вся о ньіх изв"Ьдати 
И возмогла, яко они оба невинна. 
Знести царев той вирок нача помишляти, 
Да от вини тяжкой той будут разр"Ьшенна, 
Им^єт надежду их с позорища взяти 
Но приступлся ближше их, як полком волати: 

Стих 45 

«Глаголю ко вам днес всЬм, ничто им творите, 
Ниже повел'Ьннаго вама исправляйте, 
Доколь не буду з царем, ви сами узріте 
Прещенія царева ниже ся лякайте. 
Что вам завіьщаваю — того усмотр"Ьте, 
Печаль имущую на богов зкладаііте». 
Сия вся увидЬвше, вт> путь устремися. 
На нем же и [з] королем вт> пути уср^лся. 

Стих 46 

«Аз єсм, цару, Клоринда, вВси имя моє, 
Аще или когда услншано бяше; 
Прійдох здє оглядати сіє царство твоє, 
Даб єдиновВріє било заховано. 
Обаче любити мужество кр"Ьпкоє, 
Хощеши ли во градЬ, би било вказано, 
Аще же и на поли готов єсм творити 
Точію, царю мой, зволь сію проглядати». 

Стих 47 

Отрече цар: «Храбра дщи, во мужеств-fe славна, 
Ни єдино же от нас будет отдаленно 
Царство, в нем же би єси ти не била преславна, 
Будет ли сій посл'Ьдним временєм вславленно. 
Єгда и муй меч, и меч твой будет связанна, 
Град сей тобою крВпко будет защищенннй, 
На множество вой моих так не уповаю, 
Яко тя, мужественну, днес у себе знаю. 

Стих 48 

Да ведет Кгоффред свои вои дасть ку брани, 
Не коснящеся, убо аз му обвщаю, 
Яко взнйду на поле, аще ся со нами 
Устремиш, и против стану и уже чекаю 
Воя, яже во градЬ, да идут ку брани, 
Да будуть вь власти твоєй — тоє ти вручаю. 
Ти над всЬми вожд будеш храбро мужественннй». 
Клоринда за дар цару дар творит смиреннй. 

Стих 49 

Преложивше глагол той: «Услншиш вещ нову, 
Єще не служаще ти, мздн твоєй желаю; 
Но работати теб£ мВю хуть готову, 
Дерзновен [но] пред себе прозбу предлагаю: 
Дажд ми гЬх преданнх на смерть днес сурову, 
Что в великом от тебе дари отримаю. 
Аз-бо всіх на єдинн вини обрЬтаю, 
Первьім благодЬтелем тя бити узнаю. 
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Стих 50 

Сия точію реку, яже разум-Ьйте, 
Яко той украдоша образ христіане, 
И глаголу моєму Bfepy всЬ им'Ьйте, 
Не в'Ьсте, кто еьтворил ин, злоб'Ь сущ, а не 
Они. Ужасаюся, яко ви смйете 
Разорити закон свой и бить христіане: 
Почто образ в капище своє-сте вносили, 
От Bcfex христіане бить себе разум-Ьли. 

Стих 51 

Всяк да разум^єт, се чуд великий бити, 
Сия вся нЬкто, Магмет єст здє сотворивнй, 
Не хотяще капища оскверненна зр^Ьти 
ТЬм образом, и всяк би в нем бнл би подзр'Ьлийи 
Да чаєт всяк чаровник басна тіє м-Ьти, 
И еь ними Измон ваш, сіє сотворивнй; 
Ми убо сия басно з сердцем отметаймо. 
На оружіє наше всегда уповаймо! 

Стих 52 

Цар, убо нерадостен вон 6fc [бонстЬ?] мисли своєй 
И неудоб хотяше сердце приклонити, 
Не отверг моленія в таком дЬл'Ь от ней, 
Не возбрани тЬх узнн на свободЬ бити. 
В дар^ их отдал, дабн били уже при єй 
И жили ще во мЬри в'Ьрне єй служити: 
«Аще ли той декрет єст воистинну своєй, 
Или на сій, да живуть во любви твоєй!» 

Стих 53 

Раздришиша убо их. Добрий жребий паде 
Олинду, никогда же повсуду сльїшаннй, 
Єгда сердце дЬвиче милост єму даде, 
Аще в том и бв твердо — вид то невиданий — 
От огненна тризнища он ку браку йде, 
Жених дЬв'Ь вт> огнЬ Богом єст днес даний, 
И изволяєт со ним Бремене пожити, 
Понеже з нею хогЬл временно умр"Ьти. 

Стих 54 

Но цар не уповаше мужеству такому 
Ради н-Ьких великих тайньїх своих причин. 
Яко восхогЬ творити вь єдному, 
Повел"Ь исходити, кром-Ь всяких вин, 
От палестинских градов. З христіан [ни]кому 
В своих бити отчинах не вел'Ь поганин. 
Жаль бь немалий отцем синов оставляти, 
Мусили матки дщерей тяжко жаловати. 

Стих 55 

Учинивши своєму досит предсявзятію 
Вся юно [с] ти прекрасни вон изгнати, 
ДЬтищу, в них рожденну, не велТ. бисть взяти, 
И женский пол такожде вел-Ь затримати. 
Множество их блудяще, яко бисть невзятю. 
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Иніи идоша воспят, влекоми похотю, 
Слишаще о КгоффредЬ, к нему посп-Ьшиша, 
Вт> град с ним Еммаус купно ся видЬша. 

С т ьі х 56 

Єммаус недалече град бьість разумЬют 
От Єрусаліма: егда иждают конньї 
Равно з всходом солнечньш, єго достигают 
О девятом часЬ, всЬ поспЬиіают равньї. 
Увеселяются вси, егда отижджают, 
Скорошественньїм путем приспЬвают гой[ньт], 
Єгда убо полденний час приближися, 
Вел-Ь Кгоффред воинству з ю же становися. 

Стих 57 

В то время всесвЬтниє намети разбьіли, 
А уже вечер скоро имЬ приспЬвати, 
В то время нЬціи два в табор наг прибили, 
Иноземци отродом, яко з одежд знати, 
Мнимах, яко з миром ко ним зде присп-Ьли, 
Тако кождо их в себЬ начат помишляти, 
От цара єгипецка вЬстници же биша, 
Посл'Ьжде их кгермантьт ку нам зде пребиша. 

Стих 58 

Иже на кони сидя, Алетом зовемьій, 
Но худородньїй огь всЬх вт> значних бяше, 
Хитростію убо всЬх [мЬл] глагол пространственний, 
Юность свою у велмож вь службь труждаше; 
Потом ОТ них BbCKOpfc бьість возвишенньїй, 
В них дЬлєх глаголом б'Ь-бо и жестокий 
Паче в потвари коей и зЬло присрокгий, 
Иже хитрости полн сий разум им'Ьяше. 

Стих 59 

Вторий з них бяше Аркгант, вт> мужеств'Ь силен, 
Иже в черкаских предЬл в-ьрожденньїй бяше; 
Сей иноземец бяше (видуте як дивен!) 
Вт> Єгипти с сатрапи заровно хождаше. 
Юрод, лютий, гордий, паче нетерпеливен, 
Оскорбляющій, иже Bcfcx обезщаше, 
И самому Богу б-fe противен з'Ьло, 
Точію на храброє уповаше Д'Ьло. 

Стьіх 60 

И скоро благій приход испросил би себ^, 
Посланн биша к нему вожди знаменитн. 
Кгоффо [Кгоффред] одЬянієм прост не равен му б"Ь, 
С'Ьдяше в малом столци, но во всЬх пролитий 
Мужеством своим З'Ьло во своей особь, 
Аще низко сЬдяше и не б-ь убраний. 
Аркгянд, пришедий к нему, поклону не даде, 
Точію главу свою мало к долу сведе. 

Стих 61 

Аще убо ку долу очима поникше 
И главу свою преклон, ничто мисля себь, 
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И десницу такожде ку персем приложше, 
Кланяшеся смиренно молча в том, что требй. 
Потом, глагол умнлен ку всЬм предложше, 
Испусти слово сладко во своей потребі», 
Яже вся глаголанна вен уразум^ша. 
Бо сирско нар’Ьчіє добр'Ь изсл-Ьдиша. 

Стих 62 

«Єднн точію славен обр"Ьтохом 
Велможами владати так мужественними! 
Твоя то вся суть д'Ьла, аже вся видЬхом, 
Возму царскій в'&нец твой з торжеством явственним. 
Славу твою велію всЬм в мири явьіхом 
Паче между мужествьі юж непосредственним 
Геркулеса, но и о всем єст изсл'Ьдимо 
Во ЄгипгЬ о твоєм мужеств'Ь видимо. 

Стих 63 

Между гЬми никто же обристися может, 
Аще би о сих дЬлєх твонх не здивилея; 
тьм, ему же аз служу, здивитея не может, 
Сльїшаще тя преславна з"Ьло веселился; 
Д-Ьла твоя внимаєт, другаго преможет 
НенавЬстію злою, єю же хвалилея. 
Аз вЬрно убо хощу тебь работати, 
Мужественно и вЬрно з тобою ся знати. 

Стьіх 64 

З тими дЬли присланьї єсте-сми ко теб-Ь 
(Что ему премудр'Ьйший радил єго егв^т), 
Обаче его любов имЬєм при себЬ, 
Лучший му с тобою мир паче жесток отв"Ьт. 
Усльшіано б-ь ему, яко уже в себй 
Не хощеш имЬть в панствЬ от многих уже лЬт, 
Желал того вседушно, да му не ув-Ьстся 
Перв^є, ниже что ЗЛО ОТТОЛ-Ь явитея. 

Стьіх 65 

Аще хощеши на чом уже в себ^ бьіти, 
Буди мир между вами, єго же желаєм, 
Палестину єст в мирЬ сьхраненну мЬти 
И предЬли десньш власти єго знаєм — 
Вся бьіти и рукою хощет боронити 
Но не м-Ьрни єще суть, аще ся вручаєм. 
И понеже велможи являютея силни, 
Юж бисурмани являютея несилни. 

Стьіх 66 

Во так малом времени сьтворил-єс много, 
Чего не могуть иньї л-Ьта сотворити; 
Сьія свЬдителствують слЬди не єдного 
Пути, пустиня, градьі могут изявити, 

А паче воинство сумняшеся премного. 
И в предьлєх окрестньїх не тайно се бьіти, 
Им же не могуть равни вся бити началства, 
Аще бн‘власти имЬл многи господарства. 
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С т ЬІ X 67 

Явися убо слава твоя ст>вершенна, 
Точію храни себе от нестройной брани, 
Аще вь власть приимеши всяко устроєнна 
Господства твоя, слава не вславится нами. 
И єгда явится в нас кая несмнсленна 
Поношеніє, студ всяк будет между нами. 
Разуміти истинну неистинну — бьіти 
Несмнсленна діло, єст несмьісленно жити. 

Стих 68 

Но разумію благо щастя тобі міти, 
Иже тебі любовні вт> всяк час служаше, 
Вижд се, яже в великих сердцах всегда жити 
Обьікла, от родства вся ся вкореняше — 
Во мьісль в власти великой желаєт си бьіти, 
Иже тя мужественннм ку брани творяше, 
Єя же повседневно желаєш видати 
Паче міра всЬм вдячна и ю всегда зріти. 

С т н х 69 

Воз [г] лаголют тебі всі, да будеши готову 
Йти, донели ведро, ю же Бог подаєт, 
Устроєн оружієм ити на свой лаву, 
Єже тебі честь, славу всегда устрояєт, 
Да Азию пріймеши до послідннх в полов 
И віру искоренил, в ней же пребьіваєт. 
Ннні буди тебі се благоугодственно, 
От него же всім біда находит явственно. 

С т н х 70 

Токмо вразумляти всегди ти єст требі, 
Точію надежду всю имій недвижиму, 
И всі подимут разкол велій против тебі — 
Віру ми имій, яко велію явиму 
Злу. Но на щастя своє, єже служит тебі. 
Не уповай, ибо не стоит в неподвижиму 
Місти; вси, иже да не всегда уповаша, 
Попали тяжкому злу и немощни сташа. 

С т ьі х 71 

Рци ми, аще Єгипет противен ти будет, 
Исполнь многими людми, злата, и множеством 
Турчин, перс в силах великих к тебі прибудет, 
И син Р [К] ассанов купно з равннм вой торжеством — 
Сам противу множеству, аще тн єст влята 
Снла, не дерзай ити, слаб єси єстеством, 
Аще помощ от царя греческа имієш, 
С ним в наміренной брани юж не ослабієш. 

Стнх 72 

Что убо? Яко греков уже віси віру? 
Обнчая такожде, в ннх же пребнвают, 
Яко одержими суть лакомством безміру, 
Иже всегда пагуби тобі всі желают! 
В памяти се лити єст или даєш віру. 
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Яко нам пути блага всегда збороняют, 
Возбраняюще ти путь, хгЬл тя гамовати, 
А нин-Ь ти имВєт кров свою отдати? 

С т ьі х 73 

Но убо надмешся на вся свою вои 
И на всЬх мужественньїх и вождов премудрих? 
Уже-бо побити е вижду бити многи, 
Но им'Ьєш ити сам до всЬх тих злоумннх, 
ПобЬдиши, но мнозв не внесли и ноги, 
Аще многи имВєши полки вой притомних, 
Єгда Махомет тя хощет побВдити, 
Над тобою мужество восхотят явити? 

Стих 74 

Но буди тако, яко уже-с проразсудил, 
Яко ни єдин в брани равен бить не может. 
Той вирок и Богом всЬм юж бов"Ьм будет мил, 
Яковий восхощеши, но мало то поможет. 
Точію подажд м^сто, дабн-м в нем бнл 
Певен. Глад тя поперет и звнтяжит может: 
Той, єгда вой обиймет, в"Ьси, что он творит. 
Всякому оружию уже не настоит. 

Стих 75 

Прежде того, неже ви з вои наступили, 
Многа брашна во гради своя вся звезлиша, 
И иньїми доволствВ вся удоволили, 
Всеи вся во предЬлех от огня падоша. 
Коим брашном вой своих будемо лЬлили, 
Понеже вся предЬли скорби обнйдоша? 
Уповати н’Ьсть мощно в гарматннє сили — 
Єгда живот празден єсть, всЬ други немилн! 

Стих 76 

Твоєму повел'Ьнію всЬ уже готовьі 
Пойдуть, яко наискор-Ьй — и море п'Ьняще 
Смиренно всегда будет ку нашой воЬх мови, 
И ничто волняємо, но мирно стояще. 
Что убо, вожде? [Турчин, Єгипет, Перс] готовн 
Ити противу теб^, зВлно тляще, 
Точію кораблей не возмогуть послати 
Морем противу тебв — могуть бити вспяти. 

Стих 77 

Достойно би нас дващи уже поразити, 
Здє на земли лежащих а на пути водном; 
Аще первую хощеш славу погубити, 
А паче студа тяжка пути не можем в том, 
Идеже би на мори мощно поразити, 
[Люд твой на земли] весь гладом згинул. Би [в] ином 
Часи на полЬ также аще би си зграли, 
Они такожде в мори мало б що взяли. 

Стих 78 

Аще в с [умни] телньїх их дЬлєх погорднши 
ЛюбовВю велика цара и преславна, 

444 



ПЕРЕКЛАДНІ ПОЕМИ 

Вси о твоих нравах добри исліідиши, 

Юже суть BcfeM живущим зд!> уже не тайна. 
Мьісли твоя отриньї, я же обьідиша 
Тебе, міра возлюбн жилища преславна, 
Азія по бранєх rfex да поживет мирно, 
А, яже во власти, MkcT[a] послужат в^рно. 

С т ьі х 79 

Юности мужественна, разум стяжи себ^, 
Понеже ку брани той устремляєшися, 
И благо получити не истинно теб^, 
А паче новои в[ра]жд[н] прелщаєшися: 
Каковаго тщанія кораблнику треб'Ь, 
Да к брегу мирна станет, тьі не падеши ся, 
И лучше б вся вітрила честно вся исв^Ьта, 
Нежели тщетную брань на мор'Ь том м^ти. 

С т ьі х 80 

Придоша от Алета посланниє вои 
Мужественньї, мирно вь всем в себ^ глаголаху, 
Паче [о] вождел-Ьнном всЬм з'Ьло покои, 
Но совершенну єго м-Ьти не можаху. 
Кгоффред на мужественньї возр-fc своя вои, 
Яже, стояще, вси часу ожидаху, 
З яковьім посланники пойдут д’Ьлом от ннх, 
Тако Алет[у] рекше, не м-Ьрен йде от их: 

С т ьі х 81 

«Вторицею царскоє вам предлежит д-Ьло, 
А паче, хвалящеся, творите тайно, 
Но не ест похваленно. Аще с нами мило 
Жити восхощет, купно сьтворим вси явно 
Благодарньїй поклон свой, но что-с нам не мило — 
Являєтся от вас всЬх уже воздЬланно, 
Яко противу нам вси хощете здє стати 
И с нами мужественно яритеся брати. 

С т ьі х 82 

Сиде будет: на мори все вам предложенно, 
Что зряше очи ваша, єже претерп-Ьте, 
И сего ради, дабн било свобожденно 
МВсто святоє и Гроб; болш, иже не м-Ьти 
Могло скорбьі, паче же род, нам возлюбленно, 
Дабн от пл'Ьни той могл свобожден юж бнти. 
Сего ради вся доми м£ста оставихом, 

• Здравіє и житіє на то преложихом. 

С т н х 83 

Сне нам^реніє и ум сьвершенннй 
Не єдина похот в нас мирска сьтворила. 
Но сию, Господи наш, в силах мужественннй, 
Искорени з сердц наших, аще бн в ком била! 
Да не явится помнсл в нас сей злохитрственннй! 
Что десница Вншняго всЬх нас сьтворила — 
Та хогЬнієм своим сердца умякчаєт, 
Та каме [н] нія перси во воск претвараєт. 
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Стих 84 

Сия нас от всяких бЬд хранит [в] мЬсти всяком. 
Та от напастей всяких и скорбей изводит, 
Во время зноя тяжка велика прияхом 
От ней благодарствія, в зЬмЬ — мраз относит. 
От вЬтров на мори всьх зла не им^вахом, 
И нин-ь нам противно ничтоже наносит, 
Сия нам крапки гради в державу отдала, 
Тая храбрнх воинов сил но всЬ[х] попрала. 

Стих 85 

Та в нас надежду, дерзость з'Влно утверждаєт, 
Но не сила немощна во нас сьтворенна; 
Оружіє во брани и то от[сту]паєт, 
Сила такожде греков нйсть нам посредственна: 
Точию на благодать, юже всЬм подает, 
Надаймося — тая єст от Бога врученна, 
ВсЬм нам отженет страх из сердц, не даст и цЬлби 
В єго кр-Ьпости суще [й], не даст єй пагуби. 

С т и х 86 

Аще за ннша дЬла хогЬл ся в нас мстити 
И о своєй изринул Божой благодати — 
И кто ж бьі си не желал там погребен бити, 
Идеже Бог Господь изволил ся дати 
Погребсти? Аще бьі нам пришло и умр^ти, 
Лучше бЬ нам во жизни той себе оглядати. 
Но смертію нашею прославлени будем, 
Неслави безчестия навики позбудем. 

Стих 87 

Истинну реку, яко мирно хочем жити 
Со царем єгипецким, и послушни будем, 
И желаєм купно всЬ с ним ся зєдинити, 
Аще коейя враждьі єго не набудем. 
В Палестині немощно єму уже бьіти, 
Ми же с ним во любви временно пребудем, 
Аще противу иньїм к брани устремимся, 
Но с ним во жизни сей лучше примиримся». 

Стьіх 88 

Сим глаголом Кгоффреда Аркгант поражений, 
Аки 3"ЬЛО лютий пес, полньїй всякой злости, 
И, не таяшеся в том, умом помраченньїй, 
Нача являтися всЬм, в злоумной хитрости 
Глаголюще нел-Втньїм: «Здє єст сей реченний 
Глагол м"Ьти взичливий своєй к вам щирости; 
Кто не желаєт мира и любве з обою, 
Нехай йдуть ку брани кр-Ьпкою рукою!» 

Стих 89 

Потом ятся за край обоих риз своих 
Ими же од^янньш и украшен бяше, 
И, вознесше ко гор£ вск[р]илія обоих, 
Лицем ся яр и жесток з!>ло всЬм являше: 
«Сей єст дар дарований во всЬ их [...], 
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В десници мир, в шуици брань скору являше. 
Изберн убо себ-ь, что з сих восхощеши, 
И рци не медляще, аще ли в брань пойдеши!» 

С т ьі х 90 

Зряще прав во АркгантЬ, гордости исполнен 
И хитрости лукавой, вси разярашася, 
Не ждуще и Кгоффреда, весь народ во явлен 
Глас ку брани всЬ купно той устремишася. 
И, отрязше одежду, испусти глас имлен: 
«Каковаго искаше дЬла, в том откришася, 
И что вам здє уже єст мною возв"Ьщенно, 
Будет во времени том скоро откровенно!» 

С т ьі х 91 

Изийде з лица єго гн1»в з’Ьлогарящий 
И свар, жиждущий крове, невинне пролят[ой], 
В очах єго 6% пламень огненно палящий — 
Той от Тизифони дан ему б% проклят[ой]. 
Сицев бяше и Немврот, єгда ся вьісящій 
Столп, през него идуще, тако б-Ь завзятой 
Злобьі твар єго, єгда столп той дЬлаше, 
З него же ку небеси гордость простираше. 

С т ьі х 92 

Посл’Ьжде рече Кгоффред: «Цареви реігЬте: 
Понеже не восхогЬ в царстві мЬрно жити, 
Да идет с нами братся, сия возв-ЬсгЬте — 
Мьі йдем купно к Нилу, тамо сія зр-Ьти». 
Но что творит премудрьій Кгоффред, увидЬте, 
Како всЬх дари почтил з£ло знамените: 
Алетови отдал гельм, честно устроєньїй, 
И почто от них Никей-град бші разоренньїй; 

Стих 93 

Аркгантови убо шаблю дароваша, 
Єя же ножница вся бисери усЬканна, 
Златом, но паче rbx дЬлом на[д]ини дражайша, 
Предивні и преславн-Ь вдячне устроєна, 
Но жел'Ьза єй на дв^Ь вдячниє прияша, 
Яко обоюдно бь з'Ьло изостренна. 
И рече: «На Кгоффреда невдолзи явлюся, 
Єгда сим даром твоим в брани прославлюся!» 

Стих 94 

Поклонишеся главою к земли Алетови: 
«Внощи под Єрусалім сп-ьшуся во слогЬ 
Оь своим воинстви; ти же к Єгиптови 
О утрьй д[е]нь потщися такожде изийти. 
Цар убо нехай идет к своєму домови, 
Не л'Ьєт, да будет здє; ти же вся хгЬй м-Ьти 
В попеченій; аз здє ку брани встремлюся; 

. Ти возищеши мір с ним, аз не прімируся». 

Стих 95 

[3] послан [н] нка в то время стаєтся противний, 
ИзвЬтов ни єдиних слишатн не хощет. 
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А иже мьіслит, даб бьів ку всім нам зичливий, 
А паче вся уставьі превратити хощет 
Всіх родов; в темной нощи сам, зіло поспішний, 
Путшествует ві Град Свят, его же ся трощет 
Во держаній міти, ибо місто скарбно, 
Имяше Алет зіло неблагоугодно. 

Стих 96 

Нощ убо бяше мірна, вітри улягоша, 
Ниже К тому СМІШЄ ВОЛН морски [х] ВОЗ ГНІТИ [ти]; 
Вся звіри дубравньїя на ложах успоша, 
Яже по пещерах и ровах вен иміти; 
Обнйдоша пернати вся птица изткоша 
Гнізда себі, идеже обнкоша жити, 
Всі купно сладкаго сна время иміяху, 
Вся в нем помьішленія своя сокриваху. 

Стьіх 97 

Кгоффред убо Сі ВІН И з вождьі своими 
В то время всіми тамо сна не иміяху, 
К Єрусаліму токмо сили обонмн 
Помишляху, точію утрней зори ждаху. 
И кто сія исповість глаголи свонмн, 
Яко силно ку граду тщаніем идяху? 
Желают утрней зори сі тщаніем зріти, 
Не хотяще в дни нуждном болій уже бити. 

Конец пЬсни второй. 

Піснь третая 

Существо вещи 
Пришедше множество вой под Сион преславний, 

Тіх сі множеством людей Кляринда витала; 

Єгда Танкреда зраком своим осязала; 
Но и он, єгда узрі вид єя прекрасний, 
Вся єстественна похоть в нем возтрепетала; 
Скончавшася Дудона в землю криют тіло, 
Зодчих в пущу по древо вьісилают сміло. 

Стьіх 1 

Дьіхающему вітру зари всім желанной 
Тая от стран восточньїх радостно зявляше, 
Иміюще на траві вонности рожаньїй 
Вінец, иже всім воню сладку испущаше. 
Что зряще, всякій вони явлейся бьіть отважний, 
Єго же глас труб сладких к тому возбуждаше, 
Посліжде вся тимпани глас свой изясниша, 
В то время все множество вой ся ополчиша. 

Стьіх 2 

Прехнстрьій вождь во ділєх что му ест творити 
Невістє, паче иньїм, препятіє творит: 
Лучше бистро пльїнучой ріці ся смирити, 

1 У рукопис! бракує рядка. 
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Єгда всЬм р-Ькам в себе ити не боронит, 
Лучше в^три ВСЯКІЄ ВО ГЬШИН'Ь М"ЬТИ, 

Єгда вЬющ во мразЬ иней всюду згонит... 
Собою всЬх во пути сітЬшно управляєт, 
Да будуть всЬ во мирв, хитро ув'Ьщаєт. 

С т ьі х З 
Мняше не устроєнно путь свой шествовати, 

Подобієм крил смьіслньїх на себь имуще; 
Солнце убо к полудню нача восхождати, 
Єже под омрачньїми облаки идуще, 
В то время святьій всЬм град начат изявляти, 
Разстоянія в себь поприще имуще. 
ВсЬ сладкогласньї гласи умилно вЬщают 
И Ієрусалім-град радостно витают. 

С т ьі х 4 

Тако и кораблници творит обикоша, 
Иже многим временем по волнах п'Ьнящих 
Во туждьіих пред’Ьлєх плнвать навьїкоша, 
А паче во Бремена в-Ьтров ся барящих — 
И, єгда ку отчизни своєй припльївоша, 
ТЬшатся з себе самн, доми своя зрящих, 
Желают, якнаискоріїй коли б юж прибьіти, 
Разум'Ьюще себе бВд в пути не м^ти. 

Стих 5 

И єгда сія радость в сердцах их взрастала, 
Неизм^нна надежда благополучія, 
По ней благоугодна и мисль приступила, 
Полная смиреннаго кротка обьічая, 
Яже Божа благодать сия сотворила 
В мужественних с[е]рдцах их благополучія: 
Уже дерзновенно зрак всюду поглядаєт, 
Откуду Бог их отнесл, радостно внимаєт. 

С т u х б 
Воздьіханія гласи сльїшани нам бьіша, 

Плач, риданіє и вт>пль з'Ьло ся взгнВщаше; 
Подобієм скорбящих сердц тия явища, 
Но посл'Ьжде вся сия радостна им бяше. 
Таков бв шум л'Ьсов свой, єгда возшум'Ьша 
От легко дихаю [щи]х вЬтров, море ся волняше 
П-Ьнами глубин своих, юже ся вдаряху 
О бреги скалистіє и ся розбияху. 

С т u х 7 

Первин вожди йдуть босими ногами, 
Что зряще вси иніи, такожде творяху; 
Шлеми повседневниє имуща з перами 
Отвергше, смиренньїя одежди ношаху; 
Просяще прощенія грВхов, да попрани 
Не будут, сердца и мисль ropfe им-Ьяху, 
От плача непрестанна ни єдина гласа 
Можаху к себ-Ь рещи которого часа: 
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С ТЬІ X 8 

«Ти изволил-єсь на сем, Боже наш, страдати 
Місти святом и кров всю изліяся на нем. 
Аз нині, грішний, зрящ, како не ридати. 
Како з недостойних оч слезн зпущу на сем 
Місти? Велія злости, что еси ділати 
Дерзнула, что сьтвориш, проклятая, по сем? 
О затверділо с [е] рдце, почто ся не крушиш, 
Почто ку риданію скоро ся не рушиш?» 

Стьіх 9 

В то время бі столп висок вь святом том граді, 
Иже з вьісотьі своєй весь град окриваше, 
Всяких явлшихся димов сімо и овиді 
И темних облак громи нзрадно являше; 
Подобіем дождевньїх облак вся провиді, 
Истинна блистанія всюді изясняше, 
Но блистанія тоє от зброй бі ужасно, 
Єже потом людей всіх являше всім ясно. 

Стих 10 

Всяк зряще, гласом кріпкнм от горьі віщаше: 
«О, коль страшен мрак, о, коль воздух страшені» 
Вси, усльїшавше сія, к брани ся имяше, 
Поставлют всюду страж, сльїшаще ужасен 
Глас гармат, стіни всюду около смотряше. 
Рекл: «Вибіте стіни, да вход им возбранен 
Будет! Зрите убо вси, як прах возносится — 
Сопротивник [то] [и]дет и на вас срожится». 

С т ьі х 11 

Несльїшаньїм никогда вси страхом обняти, 
А паче жененій вес пол и иніи люде, 
Начата до Бога глас жалосен спущати, 
Яко великая скорб между ними буде, 
Дітей такожде своих до божниц внашати; 
Єй, же ничтоже от ньіх вскорі не позбуде, 
И тій до брам и стін всі ся избігоша, 
Иніи с королем вес град свой обьійдоша. 

С т ьі х 12 

По сем, не медлящеся, на столп скоро йде, 
Иже бі мудрим зодчим чесно устроєнньїй 
При вратах градньїх, иже зріти даде 
Вся страни вколо града; здє зас, побіжденннй 
Любовію к Єрмині, от ней не отпаде, 
Юже бі приял [в] двор свой, яко огорченньїй, 
Єгда Антиохію слиша разоренну 
Прият вне [?] яко отец забит огорченну. 

С т ьі х 13 

Кляринда ибо, иже в мужестві изьійде, 
Єй же полк великій вой вслід по ней идяше 
Да возврат ся воспять невозбранно прійде, 
Аркгант ей между вальї в вратєх ожидаше. 
Всяк, будущій з нею, всяк радостен изийде, 
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Зрак свой всЬм дивен з'Ьло всюду изявляше. 
«Нмн'Ь убо нам,— рече,— треб^Ь показати 
И в началі, что благо, сЬмо вт>зискати». 

С т ьі х 14 

Скоро сія словеса ко ним рекла бяше, 
В то время воинств пінних сотня показася, 
Иже стада овец и волов к граду гнаше. 
И в тот час на кони чудном за ни[м] погнася 
И до табору воспять гВх всЬх погнаше, 
Но пред-Ь началником всЬм здє показася; 
Кгард, первьій началник гЬх вони, честен бяше. 
Но силою єго против єй не толик ся зряше. 

С т ьі х 15 

Во первом єго страть з коня изпроверже, 
Что иноплеменници сіє вси видяше; 
И во первом снитіи добр'Ь єго достиже, 
Что благополучієм благим бьіти мняше. 
Мужественно всЬх наших вт> б^Ьгу постиже, 
Яко опертися єй ни єдин можаше, 
Єгда сил [н] о с ними в то время ся боряху, 
Многих воєв нещадно и з-Ьлно ражаху. 

С т ьі х 16 

И тако наши користь свою погубиша, 
Яже им ерам великий принесе и скорбний. 
И тако вси ку ropfc од^Ьтом вступиша, 
Яже им дола бяше пребьіеть здє спокойнн. 
Кгоффред иним глаголаше: зволит пребьіти 
Танкред; иже ему глас той біь изявле [н] ний; 
Подобієм от облак перуна зходяща 
Паде на них BbCKopfc, часа не медляща. 

Стих 17 

Копієм мужественньїм бь зложився потом 
На храбром своєм кони Танкред помяненьїй; 
Король, поглядающе з столпа, мняще о том, 
Якоб'Ь воин нЬкий, в мужеств’Ь явственньїй. 
Ко Єрминиєй рече, зря побігша на том 
Кони, к нань зглядаше, же б% мужественний: 
«ТебВ-бо христіяни в виданій бяше, 
Не мню, яко сей воин подобен ся зряще?» 

Стих 18. 

Ннчтоже Єрминіа на се повЬдаше, 
О чесом 6% тщателно слово єй испитно, 
Но, возтхнувше ку небу, точію плакаше 
BbMfcCTO словес, нх же от нея изв^стно. 
Истинньїй плач во себ^Ь з'Ьло сокриваше, 
Но не тако, даби всЬм било то увістно, 
Єгда воздиханіє тайно испущаше 
Слези о плат, имущий в руках, омакаше. 

Стих 19 

Посліжде енце рече, тайно скривающе 
Милость, аще би-м єго в Йенав^стн .мЬти: 
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«М'Ьла, егда он под град силно натирающе, 
Но вси му противньїи мусили там бити, 
Вт> труд многий превел бЬ, [прикоп] вчаняюще, 
Где многиє шгЬнници и многи користи. 
О, како убиващ их нещадним [и] рани, 
Им же не змогуть стати всяки чари дани. 

Стих 20 

Танкред убо снце; рек[у], аще могла бити 
В благополучіи том неотриновенно, 
Аще бьі зде В МОИ руць могл ся явити, 
И жив би бил в руках, глаголю явственно». 
Тако єй глагол могла сила изминити 
Паче, неже сия вся творити отмщен [н] о, 
Но с плачем размиси остатній словеса, 
Возяренна огнем злим о велія чудеса. 

Стих 21 

А в том Клоринда, зряще против вся идущи 
BfcroM з'Ьло великим юношу, зде рекша, 
Пойде, в руцЬ копіє з острієм имущи, 
Хотяще ударити в лице и умирша. 
Стр-Ьтошася оба всЬм з собою явственно, 
Зламаша древца своя оба мужественно; 
Шлем з глави єй спадл бяше на землю всем шитом[?]. 
Яко єй видЬни власи, сия[ю]щи златом. 

Стих 22 

Очи єй, яко солнце, всЬм явила бяше, 
Аще имі> гнівом злим сердце исполненно, 
Но что, аще би к сміху себе прикланяше! 
Но что, аще бьі благо могло бьість явленно! 
Что стонши, Танкреде, на лице єй зряще, 
Єже тьі єст вт> сердци з'Ьло умиленно, 
Єгда узр'Ьл єси ю в студии та сидящу. 
От зноя великаго пития просящу. 

Стих 23 

Танкред — прежде не 6fc так того вьсхотЬвий, 
Тако имія щит свой, яко бь устроєн — 
Познавше ю в лице, яко камень ся явьівий. 
Весь всЬх силах своих явися умерщвлен. 
Она ополчаєтся, он ся — в'ьз'ьяривьій 
На иньїх — єй дать раньї не бяше дерзновен. 
На иньїх встремляєтся, на ню ничтоже, 
Аще єго гоняєт, он ниже возложе. 

С т ьі х 24 

Не отмщеваєтся воин з'Ьло раженьїй, 
Ниже єи оружія остра ухилися, 
Єгда смертоносним б"Ь древом уязвленньїй, 
И аще го нам от ней лицу єй дивяся, 
Глаголюще ку себЬ: «Из н-Ьм ураненньїй, 
Аще мя мужественн-Ь погнать не ленися. 
Но гор-Ьє мя лицем своим уязвляше, 
От него же красоти луча исхождаше». 
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Стих 25 

Наконец убо склонил мисль свою вонтливу, 
Да не предастся смерти ю тайно любящій; 
Умисли м[ол]ити єй, да отвержет мстиву 
От єго руку свою, яко єст не лстящий 
ВВрен раб. «Но убо ти и мнВ милостиву 
Зьяви милость свою, да не буду вредящий, 
Пойдем мало от своих, тамо ся узрВмо, 
Тамо своє мужество храбрственно явимо». 

Стьіх 26 

Скоро убо Клоринда се слово усльїша, 
На словеса реченна пойти не лВнися, 
Аще не бв гелм на ней [...] 1 бьіша 
На главВ єй у твари хавоя[?] явися. 
Откровенною убо зде вся в ней явьіша 
Мужественния сили, яке посрамиша 
Тан[к]реда, но бВжащий от ней уязвлен. 
«И аз,— рече,— хощу с тобою бьіть умВрен». 

Стих 27 

Ста убо, внимающе глаголом сицевьім, 
Но милость яви ему дерзость єще болшу: 
«Да буду помилован глаголом таковим, 
Донелн же от смерти буду мВти горшу 
Язву: тьі измьі сердце [...] 2 буду живим, 
Понеже не явиши милость свою скоршу. 
И твоє во мнВ сердце, сьхрани є цВло, 
Аще же не убий, да не будет живо. 

Стих 28 

Что винно ти єст сердце и та перси твоя, 
Избоди я мечем,— рек,— суть ти невозбранни; 
Аще хощеши убить, ИЗМИ стрВли своя, 
Одийму всю мою бронь, точію зде стани, 
ОзрВти лице моє». Но Танкред чуждт» [я] 
Сили восхотВ, но он зВло ся посрами — 
Тая убо дВйствВя люди разориша, 
Яже от полк обоих тамо к ним приспВша. 

Стих 29 

Ибо иноплеменник, от наших входящий, 
Иже от них хитр-ьн сьій и не праведен избВгл; 
От наших єдин, власи розплетени зрящій 
Коринди, той вся страни повсюду обВгл, 
Тайно прилад ззаду, убити ю хотящий. 
Но от гласа Танкреда воскори вон избВгл, 
Ибо он зВло сердцем бв устрашенний, 
Єгда узрв на ню меч обоюд зощренний. 

Стих ЗО 
И аще єй глави аки бв доткнулся, 

Обаче не велия учинена б в рана; 
Ради власов златих єй, их же бляск зринулся 

1 Бракує слова. 
* У рукописі пропуск. 
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От капль крве румяной, свЬтлость невидана, 
Аки рубинов камен, зращ ю ужаснулся, 
Иже в златом перстени бьіваєт видана. 
Разярившеся, Танкред з мечем изьщренннм 
Хотях ю постигнути, даб бьіл убьєнннм. 

С т ьї х 31 

Оньїй убо бЬжаше, як стріла спущенна 
З напраженнаго лука, ледво и зрЬм бяше. 
Танкреда зряще сия, ста, в себь зумленна, 
Но бЬжати всл'Ьд его далЬй не хотяше, 
Но, потекше ку своим, стали мужественно, 
Аще страхом изнятнх во стать возвращаше. 
Овогда стаєт крЬпко, овогда уходить 
И тако многим паче, неже себь, шкодить. 

Стих 32 

Тако зубр гоньїм в пущи путем скоро бЬжить 
От зЬло разяренньїх псов и на них спущених, 
Аще убо гдЬ станет и аще ся обратить, 
Не видить близ себе их, по особ вдаленннх, 
Мужественна Клоринда храбро ся боронить, 
СтрЬл бЬг щитом стручаєт, на ся испущеннх; 
Тако мурин спущеним стрЬлам ся боронить, 
Єгда пред супостатом во брани уходить. 

Стих 33 

Мног час тако пребнвше, будуще гоньїмн, 
Но наше всЬ гоняще, ку стЬнам бьжаша: 
Сопротивници убо хитростми своими 
Вьспять скорим шествиєм вси ся обращаша 
И яко дерзновенно бяху устремими 
От оружій огненних ко [у] лЬ к нам спущаша. 
В том времени Аркгант к нам скоро прибЬгл бяше, 
Нашим, опреди стоящ, всЬм отпор даваше. 

Стих 34 

Отдалече от своих Аркгант отлучися, 
СрЬстися воначалЬ пред всЬми хотяще; 
Ку первому с копієм єгда устремися, 
В то время пораженний на земли лежаше. 
Никто же му равен бь, ниже де зявися, 
Никто мужественньйший паче єго бяше, 
Идеже з мечем острнм мужествен идяше, 
Не един мертв от него на земли лежаше. 

Стих 35 

Клоринда такожде ся яви мужественно: 
АрделЬона-вожда, суща в лЬтєх многих, 
По обою сторонам збоде єго храбрственно. 
Синов єго, имущих при себії, обоих 
Зрани по персєх тяжко и немилосердно — 
А[л]скалЬандх[р]а спав[рша] в л'Ьтєх не во многих; 
Палферн, убо юньйший, убЬгл, яко скорий 
Храброи жени меча, да не падет скорЬн. 
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С Т ЬІ X 36 

Достизающ Танкред их єгда невозможе 
Стяти, ибо он имв мска зВло лВнива, 
И аще бьі не себв, достигти ничтоже 
Возмогл бьі, но узрівше єго, зВло скорблива. 
Что видати тамо всяк незбранно возможе, 
Но всВ ся обратиша вмВста фрасовлива. 
Потом побВже скорий полк незвьітяжоньїй, 
Во найгорших містах всЬх всегда досвВдчоннй. 

С т ьі х 37 

О полку рєку славном Дудона преславна, 
Єго же музи всегда часто поминаша. 
Пред идя ему, Риналд, имущ нова данна 
Одежди, ими же го устроєна зряща 
Ромулда [Ермінія] єго узрВ, и видВ познана, 
Як в днВ лязуровом имв орла паряща. 
Простре глагол к королю, что на нь гладит пилн'Ь: 
«И что аж вВм реку, ти будет неизмВннВ: 

Стнх 38 

Никто же з т1»м в марсових дЬлєх бити равен 
Может, аще шестнадесят лВт себв имВєт; 
И аще шести Кгоффред мВл би таких славен, 
Что зряще вся Сирия як сердцем болВєт, 
Лучше би всходньїй пред’Ьл, мечем преславен, 
Погубити и яже вся царства имВєт 
Аще убо Ни [л] тако [главу] ухиляєт, 
О то своєй шии нов ланцух зготовляєт. 

Стнх 39 

Риналд дВлом єго бв зВло возяренннй, 
Єго же руки крВпкой супостат бояся; 
Той убо весь желВзи всюду устроєнннй, 
Иже в одеждах простих ходит не стидяся, 
Дудо именно з Ко [н] си, иже єст избранннй 
Той єст вождом над всВми, яко изьявляся; 
Воин убо сей велій, аще в литєх многих, 
ИзслВдовал предВлн всякни премногих. 

Стих 40 

Иже одВян в ризу черну, златотканну, 
Гернанд, истинннй царя брат предВл не [о] рвейских; 
Той вьзгнВти в сердцу си гордость неслншану, 
Яко никто нВсть паче єго вь поблизких. 
Дви убо, Одоарда имени прозвану, 
Служаху КгВлдиппа, бв з преславних воинских 
ДВл, но славнВйша бяше в любви несумВнной». 
А паче вт> милости никгди несумВнной». 

Стих 41 

Слишаше Єрминии словес глаголющих. 
Цар видь вои своих уже пораженна, 
Бо Танкреда, Риналда, мужества имущих 
Дерзостно, иже [з] их стран видВ раздВленна 
Обоих. Потим полком Дудона идущим 
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Никтоже ста дерзостно, дабьі мужественна 
Явил себе бьіти. Но Риналда розбитий 
Конем Аркгант ледво встал, о землю забитий. 

Стих 42 

И не встал би бил по тяжком так разЬ, 
Аще би Риналда конь не поткнулся бяше: 
Яко увязл ногою в с'Ьдал'Ьщ [н] ом празЬ 
И умедли тамо час, єгда ю зимаше, 
И той убо побЬди. ВсЬ нам тяжки вразь 
Ку сгЬнам града купно скорЬй уступаше. 
Сама токмо Клоринда з Аркгантом держаше 
Вся полки людей своих, бить их не таяше. 

Стих 43 

Он и она в том разЬ мужественно сташа, 
Ставающи в-ькупЬ — так наших вспирали. 
Же им самих себе и вой своих не даша, 
Тій убо, иже до граду прежде убьжали. 
В ДудонЬ убо сили вся храбри не сташа 
В намЬреніи своем, многим жить не дали, 
Той вь главу усЬче силнаго Тикград[н]а 
Низше на том мЬстЬ — такова бЬ рана. 

Стих 44 

Ничтоже ротмистрови Кирист помогл бяше, 
Ниже Кгалему славний шлем и устроєнннй: 
Обоих мечем острнм нещадно ражаше, 
Яко изьійде з них дух, аще мужественннй. 
Алимансору главу з завоєм взял бяше, 
Здє же Махомет пробит, аще би храбрственннй, 
НапослЬдок сам чиркас зЬло усумнися, 
Что Дудона звитязство над ими явися. 

Стих 45 

Скрежещет Аркган [т] зуби, зЬло разгнЬваннй, 
Аще ожидающе, но скоро уходил; 
Но в то время постиже нЬкто невиданий 
И под шлем мечем острьім ему угодил; 
Нещадно, яко к смерти, бь от него ранний, 
Дабьі Дудон по свЬти болій юж не ходил. 
Пал єси здє, увн мнЬ, воине преславний, 
Прият тебе сон смертей, нигди непреспаннй! 

Стих 46 

Трикрати вт> персти бЬ и вт>зносил очи, 
Єще желаше солнца променя видЬти. 
Трикрати пад на землю; уже не воскочи, 
Умираєт, весь блЬд, черн, сили нЬт му мЬти. 
Зрак єго юж достиже темной еьбЬ ночи, 
И пойде в земних мЬстах темность вЬчну зрЬти. 
Аркгант убо, се скоро сьтворивнй дЬло, 
Бьже к своим воином, не медляще, смЬло. 

Стих 47 

И аще к своим легко возвращался бьіше, 
Но наших ку брани воин призивал ку себЬ: 
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«Ото меч сей, єго же вожд ваш им"Ьяше, 
Даде мн£, єго, рцЬте ему, како мнЬ в потреба 
Послужил, в^зв^стЬте, како мя храняше, 
И всегда го отсел-fe буду хранить себ-Ь; 
Разум-Ью, яко се усльїшит умилно, 
Яко мьі послужил над мЬру зобнлно. 

С т ьі х 48 

И рц£те ему, яко и сам єго покоштуєт, 
Како єст добр и вдячен, [и яко] искнєнньїй, 
BfeM, яко в своєм боку скоро го почуєт, 
Єгда в него от мене будет устремленний». 
Сльїшаще сія наши, яко их шкалюєт, 
Начаша путь творити вси скорошественньїй. 
Но убо он сгЬнн ухилился [юж] бяше, 
Под великій столп града, з него всЬх раняше. 

С т ьі х 49 

ТЬх, иже градсіких муров високих взбраняху, 
Ини каменіє от долу носяще. 
Наших стріли, зпущеннн з луков, поражаху, 
Иже близ муров градских вси купно стояще. 
Многиє небезб"Ьдно оттоль ся в'ьзвраща [ху], 
Сарацини убо в град свой всВ, немедляще, 
Внидоша. Рьіналд убо, иже не бояся 
И, воставше с-под коня, пойде, радуяся. 

Стих 50 

Б£же скоро, явственно мститися хотяще 
Над Черкащиком смерти Дудона преславна; 
Рече велегласно ку своим, яряще: 
«Почто в мутном случаи не 6fc от вас им дана 
Помощ? Праздни точію в шику сем стояще, 
Ниже ридаєте здє храбраго гетмана! 
Точію єго днес смерти не начнется мстити? 
Почто не хощете днес под стЬни всЬ ити? 

С т ьі х 51 

Аще бьі желВзними мури огражденнн, 
И стр'Ьлници их кр-Ьпки недобнти били, 
Аще би и вси на них стали безчисленньї — 
Не будут вси з Аркгантом мира у нас мйли! 
Сарацини такожде будуть всЬ смятени! 
Мьі вся оружія по их и густнє стріли 
Обратьм». Сия рекше, пойде под високий 
Мур, не бояся огня, б£-бо всем жестокий. 

Стих 52 

Мужественную главу и очи игьвливи, 
Устрашаюшим лицем сЬмо и овама 
Обращше. Супостати стают боязливи, 
Разум^юще сгЬну разоренну нама 
Бити. И єгда Рнналд, штурму з’Ьло хтивий, 
Ведяше под мур своих, Сикгиєр онама 
Вспять вгзвращаше, им же вся благо д-Ьлаше, 
Єгда го Кгоффред в своих Д’Ьлєх поснлаше. 
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Стьіх 53 

Той возгласи на всЬх их: «Дерзи есте зіло!» 
Возвра [ти] тися им взад Кгоффред велит спішно. 
«Будет лучший час к штурму время наше міло, 
Єго же вожд наш нині не мієт потішно!» 
Скоро нм тне слова ушн проразило, 
Сташа всі купно, Риналд спять бьіст не поспіши. 
Но гніваяся лицем и страшен всім бяше. 
Вождя збит зіло храбра, мужественна мняше. 

Стих 54 

И тако наші цільї назад уступиша, 
Яко сарацини их противу не бяху. 
Потом Дудона мертва тіло обступиша, 
Єго же воини вен на раменах ношаху 

Вт> полк свой, зіло смутни и скорбни всі бьіша 
По славном том воині, горі возношаху; 
Того Бремене Кгоффред згорі назираше, 
На грецкия всі стіни н ровьі взираше. 

Стих 55 

Ієрусалнм, град свят, на двох горах ліжит, 
И тне равно стоят, равно против себі. 
Точію поереді их великий ров бІЖИТ, 

Иже разділяєт я от трох стран во себі. 
А та ку обороні з'Ьло му подлежит, 
Ибо инаго міста таковаго не бЬ. 
Приход к нему не зіло и трудно приступний, 
Ибо ровнина, мієт мур всім нам неприступний. 

Стьіх 56 

В граді источников и студенцов ест много, 
В землі долин такожде на дожденну воду; 
Поле не имієт вод, місца ни єдного 
На нем, же бьіла трава которого году. 
Вся еьгарают зноя от повседневнаго, 
Древ ність такожде там, яже охолоду 
Приносили, точію ліс, на полтори милі 
От града растоящій, зіло густий міли. 

Стьіх 57 

На востоці, откуду являютея зарі, 
Имієт Ордана води прозорчисти, 
Междуземноє море бі от запада твари 
С[о]лца, єго же бреги видать презорчисти. 
От полунощи убо всі поля Самари 
[...] 1 орут и творяя чисти. 
А от юга Вьіффблеєм 2 град юдин честньїй, 
В нем же діва нам овощ всім небесний. 

Стьіх 58 

Єгда убо тамо вожд мури разематряше 
И сіонскаго града расположеніє, 
З премудрими зодчими на нь ся приглядаше, 

1 Пропуск у рукописі. 
* Так у рукописі. 
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И де бьі могл м“Вти войск положеніє 
Своих — цареви (єго здє показоваше) 
Єрм^нія, на столпВ сВдяще, на взрйніє 
Первоє познавше го, перстом показала: 
«Се в златом плащи Кгоффред,— именно сказала.— 

С т ьі х 59 

Той истинно ку царской коронв вродился, 
Яко достоит ему князем значним бьітн 
И владити; до их же д-Вл ин не згодился 
Мужественньїм ВОЖДОМ И БОННОМ явити. 
И не вВм, кто в том мВри ин бьіти явился 
И кто бьі з ним здє скоро и равен могл бьіти: 
Танкред з Риналдем равни здє ся именуют 
В мужествй, но Ре [ай] мунда в совВти звВствуют». 

Стьіх 60 

Втом цар возр^В весело на Єрмину вдячну 
И рек: «Помянух єго в фр[ан]цком двор-В бити, 
Єгда в Парижи гонил гонитву презначну 
И копієм звон храбри не могл єще мВти. 
Возраста сьвершена аз в то время значну 
Фрикгію [Францію] витах, послом мн*Вх свгр^Вти 
Си аз при єгипецком царЬ; юношу зрВх, 
Яко мВєт воином бьіти, в нем то прозр^Вх». 

Стьіх 61 

«Истину глаголаху!» — «То кто, что оздобний 
Им-Вєт плащ на себв, чест[но] злототканний, 
Лицем и возрастом всВм бв ему подобний? 
Воистинну ктось славен между христиани?» 
Сия му рекл [а] бяше: «И той рицер годний, 
БалдвЬн, именем тВм єст одо всВх прозваний, 
Истинний брат єго єст, и лице подобно, 
И вся нрави єго суть з"Вло в нем оздобно. 

Стих 62 

Той сВдий старец, иже л-Вта имий многа, 
Мняшеся ничто пер [с] ти ce6t изчисляти. 
Премудрий, мужественний — Раймунд имя єго, 
В хитростях воинственних никто ся ровнати 
Никто же возмогл ему, аще б-В их много, 
Иже б-В во воинєх могл ся показати; 
Той, иже в гел'ЬМ'В своєм злату киту мяше, 
В-В [л] гелм, царевич анкгелть сьвершенно бяше. 

Стих 63 

Кгвелф убо с ним стояще, славно благородний 
От вельмож италийска преславнаго рода, 
З мужеств [а] и крипости всВм воином ровний, 
Вім єго з самой цноти, яко благо плода. 
Всюду то глядающе, аз єсм зВло скорбний, 
Яко разорителя мого славна рода 
Не могу зр-Вти, но реку о злом Бомунду, 
Ибо он кров царскую пролиял повсюду». 
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Стнх 64 

И сице Єрминія з царем розмавляше, 
Иже єю глаголом зЬло усумнися. 
Кгоффред убо [виде, же] прикра скала бяше, 
Штурмом взяти Божій град силно устремися 
На ровном мЬсти, [д] ко [до] граду идяше, 
Вся намети и полк и сам разположися 
И даже под рог града всюду ся смЬщаше, 
И кто где мЬл мЬть мЬсто, сам указоваше. 

Стнх 65 

Точію третюю часть града оточили 
Воинство К>оффредова, и то несполненно, 
Бо нЬсть бнло мощно им, дабн сьтворили. 
Но по путєх воинство бь разположено. 
Тьми от всЬх помощи алчущими бьіли, 
И то мЬсто бь зЬло добрь усмотренно. 
ТЬх по широких путєх мудри расположи, 
Да будет приход мирен, стражу умножи. 

Стнх 66 

Потом повель табор крЬпко оградити 
Внсоким Перекопом, что бь неизмЬнно, 
Аще з града желалЬ б внтЬчку творити 
Или от поль дерзнул бьі напасти здє силно. 
И скоро велЬл вал той при себЬ смирити 
И до Дудона вожда зрЬти мощи силно, 
Идеже обрьте всЬх первЬйших вой своих, 
ИзлЬвающе з очей каплей токи многих. 

Стнх 67 

Тне на внсокіє мари го зложили. 
Єго же зряща, Кгоффред жалем окриваше 
От зрящих лице своє, иже на нь глядЬли, 
Но не паче жалосно и показоваше. 
Сице сказоваху нам, иже тамо бильї, 
И, поглядающе на нь, в себЬ размьішляше; 
Мисля убо надолзЬ, поднесл свою главу 
И тако начат мовить пространную мову: 

Стьіх 68 

«Что ти по слезах ваших, рицеру избранньїй? 
ВсЬх убо нас ждет конец никгди неизмЬнньїй! 
Здесь умерл, но в небеси мЬєш непрерваннй 
ВЬк, от хитраго-бо моря йдеш в порт безпечний. 
Яко же положил єси, тако на пространний 
Йдеш покой свой, во небо вЬчне зготованньїй, 
За живот свят о БозЬ єст-єсь в небо взятий, 
За смерть временну в брани береш вЬнец златнй. 

Стнх 69 

Тамо живеш в [ь] вЬки, мн же здє всЬ плачем 
Не твоєго, но свого житія здрадлива, 
Яко, несуще живот наш, ничесоже алчем, 
ПослЬдующе тебь, з сердца жалослива. 
И аще кто з нас тоєй будет тятий мечем. 
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Иже єсть смерть, бо не єст нам всЬм милостива: 
Вом-Ьсто сего жалю и тяжка фрасунку 
Упроси у господа сь небес ратунку. 

Стьіх 70 

И тако бьіл єси в том смертном своєм rfcnfc, 
Смертная оружия всегда явна бяша — 
Будемо тя во брани на супостат м’Ьл'Ь 
Помощника, и нам всЬм меч свой даяше 
Оь небес. Отсели, поки живеш в тЬл-Ь, 
Будем милости буди на нь всегда даяше, 
Моленіє тем, в брани велій побидитель 
И во сей брани нашой теплий защититель». 

Стих 71 

Єму глаголющу, юж нощ приспЬваше, 
Яже вся св^тлость небес крила мьі окрила, 
Плач, риданіє, вт>пль вт» сердцах утуляше, 
Жаль велій в непамяти з’Ьлной всЬх топила. 
Но вожд тщаніє з-Ьлно о всем прилагаше, 
Сия єму ни єдина на очи зложила; 
Мислит откуду трамов на тарани взяти 
И Ієрусаліма имьі можем достати. 

Стьіх 72 

Воста рано з днем и сам восхогВ за тЬлом 
Йти, єже начал весь честно пров[а]заше, 
Идеже му з кипарис, при пагорку малом, 
С воинствующій єму ст>дЬлаше 
Здє при табори над им [...] похилом 
Стояще, листом єго гроб покриваше — 
Тамо єго влагаху, п^снь восп^ваюше, 
Ієрей молитви Богу вт>силающе. 

Стих 73 

Св'Ьтлиє знаменіа помежду розгами 
Розвиша, что Сирія оком своим зряше, 
Рожними оружіи, рожньїми люпами, 
Яже от всей Перейди вся сія имяше; 
В средЬ жел'Ьзний убіор из накол'Ьнками, 
И гелм златий видЬн з копиєм висяше, 
И напис таков зверху бяше возложенний: 
«Здє великий Дудон спит, нами положенниб». 

Стих 74 

И скоро Дудону той потреб сьтвориша, 
Сов-Ьтовал, всЬм кия мЬл творить тарани; 
ДЬлников всЬх воинских в пущу виправиша 
Придавши им воини єгда и прибрани 
(Иже бяше в долинах сокрити об-ьявьіша 
Нашим сирийчик оден иже б^ пойманий). 
А тни вси идяше древо исправляти, 
Из него же тарани м£лн будоватн. 

Стих 75 

Один другаго равно в сем упоминаєт, 
Даби скор-ь [й] то дЬло сами исправляли: 
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В то время темна пуща [уж дать] начинает: 
Кедри и кипариссн с тополи рубали. 
Той буки твердне и ясени стинаєт, 
Ини грубіє сосни, ялини стинали; 
Иииє вьісокіє морревлі тесали, 
Другиє вітви от иьіх густи оттинали. 

Стих 76 

Смереки високіє и дуби падаху, 
Имуще верхи свои облаком равииє, 
Тии громом, перуиом всегда опираху, 
Вітром зіло бурливим бяху противньш. 
Той густині жителі во поле біжаху, 
Силою от о [т] чиз [и] u своєй изгиаиьіє, 
Птици повітрииє и звіриє сами 
Оставиша гнізда вся и темньїє ями. 

Копець песни третей. 

Піснь четвертая 

Существо вещи 
Всіх безденной пропасти рабов созьіваєт 

В єдино сьбраніє Плютон, гніва полньїй, 
И сего ради купность их всіх сьбираєт 
Да народ вредят всюду весь, Богу угодний. 
За их поводом Гєдрот совіта шукает 
[3] своєю Армидою, и начал господньїй 
Дабьі красотою всіх найскорій прелщала 
И, связаньїх милостю, в нічто обращала. 

Стих 1 

Єгда убо так скоро ділаша посланньї 
Людіє той темной и густой пустині, 
Испусти зрак проклятий на вся християни 
Страшен тиран пекелной и мрачной глубьіни. 
И видящи, яко вся биша без пригани, 
А паче Божією милостю призріньї, 
От многа яда сам ся нещадно снідаше, 
Яко весь утробою и сердцем боляше. 

Стьіх 2 

Желаєт всіми сили нудит христіани, 
По єму давному проклятому нраву; 

На что духов зльїх собор збьірєт подданьш 
Ку домови царскому, дабьі свою славу 
Явил, и надієтся безумію винньїй 
Латву бити: но введе паденіє главі 
Своєй, забьі [в], безумний, отмщенія Бога. 
Я же єст к погибели проклятим дорога. 

Стьіх З 
Злогласною трубою князь тмьі помраченньш 

Собьіраєт ку себі жителей подземньїх, 
Єя же глас страшен бі, от ней озлобленньїй 
Бі род весь духов злобних И міст єго темних. 
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Тако, як глас небес, нЬсть тако унзенньїй, 
Громи страшни своими на долинах земних, 
Не так земля трасется в внутрносцях свонх, 
Яко вятр, в ню вшедий, трасет кр-Ьпко ectx их. 

Стих 4 
Снндошася в то время дуси ада темна 

Ку подать, в ней же 6% Плютон полньїй злости, 
Во разлЬчньїх постатєх: Ht суд изявленна? 
Ужасно всЬх изрещи, кто яко изнести: 
Єдни велблюдов, ини п"Ьтелей смьісленна 
Подобію и волов, и всякой разности; 
Иньї власьі з ужов Mtuia исплетеньг, 
Иньїи зм"Ья люта ошиб растягненьї. 

Стьіх 5 

Бяху тамо Гарпій страшни и нечисти, 
Гипокентаври, Свинкги, сухиє Кгоркгоньї 
И глас имущи пса Скилльї помрачисти, 
Пищущиє Гидрьі и свЬщущи П-Ьтони, 
Хамерьі, являющьі пламьі з уст огнисти, 

Страшни з'Ьло Циклопи, лютьіє Кгероньї 
И иньїє чудеса, никгди не вьіданьї, 
От разньїх подобий иж в єдино смЬшеньї. 

Стьіх б 
Начальн'Ьйшьі по десной посажден-ь стран-fe, 

Ошуюю юн'Ьйшньї, но не тако чинно. 
ПосредЬ страшний Плютон и нечист — на дон-fe 
HMfc ржев'Ьло скиптро то в себ-Ь жел-Ьзно; 
Тако бяше сам в cedit, великий в окгон"Ь, 
Сматрая зраком вт> всіх, страшном прил’Ьжно, 
А Атляс, аще ест вьісок под оболоки, 
Не єст тако великий, ниже теж високий. 

Стих 7 

Очи им"Ь огнени, зрак, аки в комети, 
Вел'Ьчеств'Ь му твар сурова являла, 
Весь бяше черн от глави до самой аж пяти, 
Косматьі перси брада густа окривала, 
Ини власи внсяще вси бяху помяти, 
В чел"Ь им'Ьяше рог, на глав'Ь являла 
Множество рогов, уста окрвавленна бяше, 
Аки глибока пропасть з'Ьло ся являше. 

Стих 8 

Аки Монндзибел пару вредящу спущаєт 
И смрад от внутрних своих, тако з уст и ему 
Смрад вредящ исхождаше, ноздрй всЬх устрашаєт, 
Что не л1>т єст писати и зв-Ьстится тому. 
Єгда глагол простер, князь тми уступаєт, 
Юдра зубьі скрежещет, нетерпяще ему, 
Повстал ся бяше Коцит, тма вся трепеташе, 
Єгда єго гласа всь страшна послушаше: 
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Стих 9 

«Пречесньїи княжата, честн'Ьйшьіи в неб*Ь 
Имуща вьіжше солнца мЬста и рожденньї есте, 
Иже не восхогЬ Бог стяжати вас себв, 
А равни ему вт> всЬх хвальї слави бисте: 
Убояся убо нас, зряще всЬх в потреба. 
Но довлвет му от нас, яко добрії вВсте; 
Нин-Ь убо нам зрнтся звВздами владЬти, 
А нас всЬх за противних тяжких врагов мЬти. 

Стих 10 

ВомВсто св"Ьта ясна н дне уведренна 
Даде нам м£ста мрачна и тму нестерпиму, 
Завидяще нам неба, світла незреченна, 
Яко зраше себ-fe власть себь всЬх явиму. 
Что ми внутр дЬлаєтся, то не ест явлена, 
€же ми люту муку, бол'Ьзнь незм-Ьрнму 
Творит и в небо взивает челов"Ька бла [га] го, 
Иже ест сотворений от блата лихаго. 

Стих 11 

Недоволен в том бяше: тяжкой сина смертн 
Тумяще, нас предал 6t и посла вт> той Mfcp, 
Иже вам вт> памяти, яко нашу стерти 
Власть потщался и мОста наша вся разорил; 
В ньіх же сЬдящнм душам не дал вОчне см [е] рти. 
Но всЬх от власти вОчне своя вьібавьіл. 
На плач наш велій и жаль знаменія яви 
Торжествует, яко ад наш празден из’яви. 

Стьіх 12 

На вся ославлема преждни творнша нам д'Ьла 
И уничиженія, яже з в'Ьку творит; 
Тия вся всему миру его власть з’явила, 
Яко и ньшО своим челов-Ьком годит; 
НинВ убо точію новая приспала, 
Яко нас всЬх згубити, сицева зло творит. 
Не BfccTe, что он нас всегда промишляєт, 
Дабьі ввесь в себіз взял, пилно ся стараєт. 

Стьіх' 13 

А мьі что протнву сем? През шпари точію 
Приглядаємся гЬм, а он устремляєтся 
На нас. Зрите, яко сонм увесь от очию 
Исходит, в Азию разспространяєтся. 
Аз с вами никогда же в срдцах не почию их, 
В ПалесгЬн-Ь его власть всей прославляется. 
Язики новий его будут прославляти, 
Єже на всяких вещєх будут рисовати. 

Стьіх 14 

Наши капища убо празни изявлятся, 
Идольї наши всЬ превращени будут; 
Точію ему з дари всЬ будут кланятся 
И в-ь хваленій вси имени пребудут 
Єго; наши капища уже потребятся, 
През что наши вся власти поваги позбудут: 
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Плютон вся юж користи своих погубил, 
Послушаніє к себі навики погубил. 

С т ьі х 15 

Но не будет се такої Тщаніє убідим, 
Єще прежднмя сили вси не погубихом, 
Єгда пла [ме] нь огненньї с...1 щахом, понудим 
Мужеством вся згубьіти, но не постигохом; 
Тамо убо нам слава пресвітла бяше всьм, 
Но что понеже нині в тшету ВОМІНИХОМ. 

Ність нам мощно претит тако кріпкой силі, 
Юже пред нами всЬми истинну явили. 

С т ьі х 16 

Спушитеся убо купно всі храборници 
Погубити вся сильї их вовік пагубу, 
Откуду в Асіи пришли поборници, 
Но не явятся кріпци на свою зде згубу. 
Кгди един з вас немощен, ви му ПОМОЩНИЦИ 
Будте, прелщайте многих в вічну скорб и тугу 
Кріпостію своєю и острьши уми, 
Да явятся купно вси в силах малоумн. 

Стих 17 
Мнози от них вт> мирі да будуть прелщеннн 

Иже во изт>білстві пищ всяких питани, 
Инии милостию блудною зведеньї, 
Да изгниют вси во ней; инии познанн 
Забойством; да будут вси зпротивленнн, 
Да будут горко смертю собою збиваньї, 
Да погибнуть вся воя, что в них, и да будет 
Погибели всіх имя вічной си да будет!» 

Стих 18 
Болій дару простерти словес не всхотіша 

(Гнівом разпаленни адскіє покуси), 
Вси во своя жилища скоро отлетіша 
Человіческой вічни апостати души...2 

Стих 21 
Тако разумт> проклят (но людей сгвіти 

Не бяху исполненни, ниже утверденнн). 
Яко вт> брани своєй бити збити, 
Планети небесними бі в том изведенн, 
Надіяся из Єгипта многи вои міти 
И ими христіяне міли пораженьї 
Бити; но прястися волхв волше (б] ствн прокляти 
Не достоин побіди над нашими міти. 

Стих 22 
Но, уразумів в нашом великую силу 

Мужестві, убояся люд свой погубити, 
Желал зіло нечистий силу зріт убилу, 
Зілннми ухищренми и всю погубити, 
Яже би в скором часі узріл ослабілу 

1 Одну чи дві літери замазано. 
2 Продовження цієї та 19 і 20-і октав див. на стор. 648. 
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Єгипецкими вои, и мертву видЬти. 
Тую в нем мисль диявол всегда возгнВщаше, 
Ку погибели нашой его возбуздаше. 

Стих 23 

Сказа му єдну тайну и свв"Ьт, проклятий, 
Иже паче всЬх ему в том дЬли служаше: 
ИмЬ брата свого дщер, прелестнию знятий, 
Яже зВло разумна и злохітра бяше, 
В чародЬйсвВях своих имЬ ум треклятий; 
Яже от рожденія вся та назираше, 
Та во предЬлєх н"Ькогда бв ким и зрима, 
Ни красотою лица бяше здє явима. 

Стих 24 

Рече ко ней се слово: «Ти во зрацВ яже 
Немощной жени зришся, но сердце мужеско, 
Им вещ неудобная, и вся ина, яже 
Волшебсти их силу и паче мене дерзко 
Извьіче; хощу, дажд ми помощ, ея же 
Глаголю тебв ньінВ, но твори мужеско! 
Прелсти старца ко грВху, житієм искусна, 
Вложи ему мьісль и брань блуда злопокусна. 

Стьіх 25 

Пойди во полки тВх вой, прелщай красотою 
Срдца тЬх, аще тверди, и я понуждай 
Ку любви своего лица паче добротою, 
Идеже время будет, себе не отдаляй. 
Идеже требв, плачся, не трвожся собою, 
Дерзновеніє встьідом дЬвическим покривай, 
РазгрВвай я слезами купно и св смВхом, 
Лжу разумвй вв правду бьіти вомВнихом. 

Стьіх 26 

Аще возможеш вожда самаго прелститн, 
Благим возаром своим похоть в нем ввзнВти, 
Дабьі от брани сердце могл той отвратити, 
БесВдами го своими лестньїми прелсти. 
Аще ли невозможна, потщася вступити 
До инаго з велмож, их на дЬло то наврати; 
Ради вВри нашой все не бойся творити 
И ради отчин наших в таком блюди наших». 

С т ьі х 27 

Проклятая Армида в то готова время, 
Взємше з собою своя краснвйша утварьі, 
Вв вечер той потщася ити в наше племя. 
Оставивши отчину, не трваєт омавьі, 
НадВющеся своим лицем тако время 
ОбрВсти, яко всЬх вои поперет утвари. 
Во отходВ том от своих збогащенна бьіла, 
Даби дЬлом тьім вскорВ оньїм поспВшила. 

С т ьі х 28 

Не косняще времени, єгда прВспВ томо, 
Идеже христиане покрови дЬлаша. 
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И скоро свой зрак яви симо и овамо 
И хожденіє, нравн, ими же вси мнимаша, 
Єгда убо каково на неб^ явьімо 
Бьіваєт знаменіє, всЬ ся поглядаша — 
Б’Ьжаша убо тамо; иньї посьілают: 
«Откуду иноземна так честна?» — питают. 

С т ьі х 29 

От морских иЬн богині» єгда ся раждаєт 
Н"Ьсть тако устроєнна, ниже испещренна: 
Власи имі» златіи, яже превьіжшаєт 
Молниями своими, имьі же явленна 
Бьіваєт, єгда небо св^т свой всЬм являєт, 
Єже облаком чистим не єст сьтворенна, 
От него же исшедше, солнце ясносв-Ьтло 
Лучи земл'Ь спускаєт вдячно и пресвітло. 

С т ьі х ЗО 
Власи, от рожденія честно устроєнньї, 

Яже вітром движими, в перстен ся звивают, 
Зрак убо сам во себв увесь згромаженньїй, 
Но тайну милости той в себй ськривают. 
Образ лица им-ь свой ясно углажденньїй 
Паче шибков румяньїх, яже воню мают; 
Уста єя нйкогда бьіти похваленна: 
Паче світлих руб^Ьнов бяху всЬм явленна. 

Стих 31 

CHfcrOCBfcTHbie перси и шия єй бяше, 
Идеже им^єт милость пгЬздо проразлива; 
Но не вся веьм ся зрВти очесем даваше, 
Юже одежда зл'Ьбьі [?], з-Ьло зайдрослива; 
И аще пред знаком rbx всегда закриваше, 
Но мьісль вся проникаєт, rpfcxa всегда хтива; 
Та не BfcCTb доволную от вн-fe уду бити. 
Но внутрь уду желаєт вся тайная зр^ти. 

Стих 32 

Яко през водьі и криштал кром^ шкодьі всякой 
Промен солнца преходит и силу являєт, 
Тако мьісль челов"Ьча, єгда алкнет якой 
Вещи, но на нем утвар ниць не повреждаєт — 
Не повстягаєт волВ от того лукавой, 
Но ю ку Д'Ьлу злому привести желаєт, 
Распалений похотю сердца досягаєт, 
В нем же пламьі гр^ховни силно раззизаєт. 

Стих 33 

Вси чудно єй лице хвалами возносят, 
Она же того мнится ниже и видати, 
Пришедше к ней дЬции, откуду ест, просят, 
Но она з их вт» сердци нача ся тлумити. 
Желаєт Кгоффреду, rbx, еже к себ* просят, 
И вожда искусна и изв^стна молити. 
И в то время Євстаций пришел разяренний, 
Узр-Ьв ю мало в лице, Кгоффредов рожоний. 
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Стьіх 34 

Єгда тако Армида вожда испрашаєт, 
Идуще през вся полки з'Ьло устроєнна, 
Приступивше Євстацьій, и єй ся вьітаєт; 
И поклонися ему, аки усрамленна. 
Разярися, похот [т] ю весь устаяваєм, 
Явн себе во сердци огня исполненна, 
И рече ко ней, поли снй похоти палящой, 
Исполн ку ней милости и любве вредящи: 

С т ьі х 35 

«ДЬво, аще ли ти ест имя се прилично, 
Богинею лучше б нам тебе всЬм здє звати. 
Не лукавную убо и не ест дволично, 
Яко не лучися нам такова видати; 
Почто здє пришла єси, что не єст обьічно, 
ВосхогЬхом-бо о сем совершенно знати: 
Кто єси и откуду, да знаєм тя сЬмо, 
И увм мн, яко тя здє у нас почтимо?» 

Стих 36 

Армида убо рече: «Чесо єсмь хвалима, 
И нЬсмь достойна, яко вам ниже послужих. 
Се єсм уже днесь от вас мертвенную зрима, 
И не надВяся здє бьітн юж в живьіх, 
И хощу вам вся бВди, дабн бнл за вама, 
Их же през трудьі скорбн велія позбнх, 
Прийдох ку вашему вожду здє ся поклонити 
И от него помощ вся в скорбн СВОЄЙ MtTH. 

Стих 37 

Аще HMfeeillH что ку мнв любви СВОЄЙ, 

Испроси ми благодать, да явлюся єму». 
«Достойно ЄСТ, О Д'ЬВО, я от литости моєй, 
Понеже просиши оповісти єму. 
Будеш MfcTb єго благость, не отдалисся от ней, 
А аз паче помощен буду к теб"Ь тому, 
А паче божественна власть тая скоро зявит 
Все, что себв желаєш, воскори сьтворит». 

С т ьі х 38 

Тамо убо от єго бяше впроважденна, 
Пришедше, к самой землВ честно поклонися. 
Потом на Л'Ьц'Ь своєм явися усрамленна 
И, стояще на м-Ьсти, ни словом явися, 
Но, угЬшена бьівше и всем утверженна 
От Євстакия рекша потом усумнися, 
Он-бо єй дерзновенія во всем додаваше; 
Потом она хитрости начат глаголаше: 

Стнх 39 

«Великий слави ти вождь и непобВдимьій! 
Твоє мужество всюду во странах вславленно, 
Взятьія градьі многи, веси несчислими, 
И, яже осЬл єси, вен возвеселенно! 
Тако благодатию твоєю явленно 
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Єст всОм, паче мужеством вся суть возвишенно, 
И от тебе помощи нещисленно просят, 
А иноплеменници твою честь возносят. 

Стих 40 
BfcpHa єсм, аще родом от поган здє прийдох, 

Иже мечем тьі своим хощеш погубити, 
Ho ннно пред тобою благодать обрОтох, 
Яже мя ку отчинО может возвратити. 
Но во иннх вся тайни добро совОдох, 
Яко хотящеся вспять к своим обратити — 
Аз у иних помощи мушу вознскати 
И противу моим всЬм желаю востати. 

Стих 41 

Но точию ти мно сам помощ можеш дати 
И возвратити вся мнО князтва погубленн, 
Якоже гордих вОси мечем воевати, 
Тако мОєш бити благ на всяки смнреннн 
А торжества побОди нОсть мощно познати, 
Аще не узриши вои золо пораженн. 
Славен єси властию, держащею князтва, 
Равна будеш имОти и моя вся панства. 

Стих 42 

Помишляю во себо, яко ради вОрн 
Уннчиженія мно не схощеш творити, 
Юже открнвше тебо, вповаю без мОрьі, 
Достойно тебо бо будет вся своя узрОти. 
Общаго всОм нам Бога призиваю в вОрн, 
Яко ничтоже хотОл иньїя си мОти; 
Но сия да увОси, что ми ся се стало 
От моих соверстников, слушай, прошу мало! 

Стих 43 

Аз АрбОляна-царя имОх отца себо, 
Той [в] благополучиях всОх бо прославленннй. 
Но град ему даст таков, єго же и не бо, 
Мати, Дамашок реком, муром отгражденннй. 
€й же от сего мира пойти било требо, 
Нежели мя мир сей зол приял знужденннй, 
Аз единой години на сей свОт роднхся 
И, в нем живуща, сОмо тебо днесь явихся. 

Стих 44 

Но никому же мощно изрещи зде сия, 
И никто же так скоро сему подаст вОру, 
Яко человОческа вся суть вещи тая. 
ИзмОнени змерл отец от матки надмОру, 
Аз бох [...] 1 у своєго стрия; 
Внжд, како кто кому удержит и вОру, 
Но не всегда ся иним тое изявляєт. 
Яко всяк добрий дОла [и] цноту [мает]. 

* Пропущено слово. 
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Стих 45 

Той мой вьзраст изперва честно провождаше. 
Паче же царство моє вт> тщаніи имііл 
И отческую любов всегда изявляше, 
И питателем благим всякий єго судил. 
Кто убо сия вещи всегда зсл'Ьдоваше, 
Не тако, яко многий народ, во тЬх блудил, 
Лучше в нем возмогл зр“Ьти похоть развращенну, 
Єгда мя уже желал дат сину своєму. 

Стих 46 

Оба наю бихова в лЬтєх совершенньїх; 
Он бяше З'Ьло нечнст, скверний и смердящий, 
Но не пребист на м-Ьстах честньїх н вславленних, 
Во дому вгспитаний, в дЬлєх неучащьій 
Воиских, ниже иних честно устроєнньїй; 
Иний, препрост будуще, биваєт зучащнй. 
Что болЬє, паче, сих при н-ЬщегЬ своєй 
Гордости бь исполнен, не удалися єй. 

Стих 47 

ПршгЬжньїй мой блюститель восхогь ма дати 
Во жену нечистому и подруга ему, 
Даби на ложн моєм м£л отпочивати 
И моєго царствія часть н-Ькую ему 
Отдати. Паче себ^ и сьв^товати 
Умислил бв пршгЬжно, но чудися сему, 
Но никогда же ему дати об'Ьщахся, 
Точію молчанієм всегда отмавлятся. 

С т ьі х 48 

РазпгЬвася на мя, в том от мене отиде, 
Яко в гЬх отрицахся много дерзновенно, 
А паче же вся дЬла во ум мьі приведе, 
Яже би мощно чести и не возбраненно. 
И оттуду многиє скорбьі ми наведе, 
Яко сна вкусити не могох явственно; 
Страхом велиим всегда б^д з'Ьло томима 
И от тего помисли всегда бйд борима. 

С т ьі х 49 

Єдинаго Бремене образ показася 
Умершой матки моєй, з'Ьло возлюбленой: 
Смутний, сухий, избл'Ьльїй, зр1>х го аз, сумняся, 
ПодобВя не им£ в постати писанной. 
Аз устрашихся з'Ьло, но она вскрьічася: 
«Хранися, о дщи моя, мене умерщвленной, 
Уходьі скоро 03ДЬ, б'ЬЖИ от отчизньї, 
Д-Ьлают на тя мечи, горкиє трутизни!» 

Стих 50 

Что ти будущи страхи могли сьтворити 
И наведення зла сердце устрашаху, 
Яко в юном возрастЬ не могох презр^ти, 
Ибо скорбьі лютня всегда мя збодаху, 
Вся оставити отча, ниже возвратити — 
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Тако во умв моєм мьісли ся боряху. 
Волала бьіх первВє в то время умрВти, 
Неже вВждьі моя ми таковая зрВти. 

С т ьі х 51 
Убояхся-бо смерти, правду реку на ся. 

От нея же бВжати, прискорбна, не дерзнух. 
Невозможна бв рещи, яко страхом знахся, 
Того ради, трепетна, сокритися дерзнух: 
Так в непрестанньїх муках истривахся, 
Горку жизнь паче смерти всегда себв помяну, 
Яко тать, во винв, сущ на пляц изведенньїй, 
Єгда меч видит на ся з похов извлеченний. 

С т ьі х 52 

Аще благополучен бв жребий в то время, 
ВосхотВл бВ что-сь зане мене показати. 
Но от раб приязними нВкоє здє племя, 
УвВдав мВсто благе, скоро вготовати 
Изявил ми бв сия [...] ', тиран же мя 
Болій живит не хощет, но смерти предати, 
Яко ему в том дВли мусил-єм ся кляти, 
Аще бьі-м бьіл не хотВл мВл мя смерти дати. 

Стих 53 

Сия ми бв преложил, яко так не бьіла 
Мощно здравую мене в тВлВ заховати, 
Умислих бВжат от него, дом оставила, 
Но обвща своим мя словом заховати. 
Аз сия услишавше, скоро-м умислила, 
Во путь в то время начах приготовляти, 
Желающе купно с ним от зла сердца власти 
ИзбВжати, вь нощи да збуду напасти. 

Стих 54 

Уже нощ своимьі мя темностми открила, 
А паче так велику махину ту свВта, 
Єгда сама точію св двима сходила 
Тайно дВвами з свого замку прежде свВта. 
Лице своє слезами горкими кропила, 
Не надВющеся юж мвти там привати, 
Жалост тяжку зболВло сердце откривало, 
Єгда ся з отчизною своєю жекгнало. 

Стих 55 

И тако оставих край свой, мив любимий зВло, 
Єго же ми нВст мощно очима днес зрВти: 
Тако кораблец мал сьій оставляєм смвло, 
Єгда с ким имВєтся против штурму стрВти. 
Весь д [е] нь и свою нощ сердце тяжко нам болВло, 
Якой болезни никто может з вас имВти. 
Потом ку єдиному замочку кролєвства моего 
Придохом, в нем не видВх никого своєго. 

1 Пропущено слово. 
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Стих 56 

Той убо 6% замочок Аеронта власний, 
Иже мя от окрутной руки освободи; 
И егда око мя ят мучитель ужасний. 
Он Mfc дал престорогу, от єго мя отводи, 
Клевету на мя сплел и глагол злогласний, 
А на дьло хитрое злонравен муж годил, 
Желал похоти своєй довле сотворити, 
Даби злостю своєю могл мя обвннитн. 

Стих 57 

Снцеву изплел бь вещ, яко пренаях 
Речення Аеронта на тако дЬло, 
И отраву дати му; с ним тоє сгв^щах. 
Паче на безчинне устремится см'Ьло, 
Искрено жити со ним незмінно об-Ьщах, 
Кромі» всякаго срама творити зло дЬло. 
Аще била правда бодай би-м умерла, 
И земля живую мя нехай би пожерла. 

Стих 58 

Не стерпЬх сил сльїшатн [т] о чудо велико, 
Яко крови и моєй отчини вт>залкал, 
Како збезчестил моє житиє толико, 
Отвсюду мя зранену жаль тяжкий проникал. 
Посл'Ьжде убояхся, аще невелико 
Людей моих полчище, єже ми Бог єст дал, 
Да не отмстит єму, но мене почиташе 
За нецноту, что хогЬл, на мя сьпл'Ьташе. 

Стих 59 

Не довлЬло му, яко на верх своєй глави 
Вложил мой вйнец царский, иже ми пршгЬчен; 
До якой мя, незбожньїй, приведе неслави. 
Єн же творити МНІ> и не б% студоличен 
Достоин; ньін'В хощет Аронта неслави, 
Претя нама войною, кляст и злоречен, 
Претя нама войною и тяжкими раньї 
И тяжкою смертию бить м'Ьли караньї. 

Стьіх 60 

Рожньїе вини на мя, безбожний, вкладаше, 
Но не позна сим себе юродива бьіти, 
Всперти слави никогда моєй помьішляше, 
Збезчещенной сина єй царска всЬм явити. 
Но вся сия суть басньї, яже в ним дЬлаше 
Страх, бояшеся князства свого погубити, 
Аще мене, зелжену, предаст горкой смерти, 
Может ся в моих добрах дЬдичем оперти. 

Стьіх 61 

Неужасно мнет се, яко свой завзятий 
Злий помьісл невозбранно может сьтворити. 
Уповати не будет, зряще мой плач лютий, 
ТЬм єго не возмогу в блага претворити, 
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Аще ти к мий не будеш МИЛОСТЮ поднятий, 

Молю тя аз усердно: не дажд мя згубьіти, 
Обнищаней до зіла, токи отрьі слезньї, 
Да нетерплю прочеє лютой сей болезіш. 

С т ьі х 62 

Златьім скипетром твоим крапкою рукою, 
Єю же побидил-єсь своя супостати, 
И тоєю ж желаєш, з милостю теплою, 
Свободити от пліни сионские врати — 
Точию помилуй мя любовію щедрою, 
Не хтій мя лютой смерти и горкой предати, 
Дажд ми помощ з милости и щедроти своя, 
Да будет им приятна днесь молитва моя. 

Стих 63 

Єго же избрал єст Бог воем вь началство, 
Мужественних рьіцеров и дерских храборник,— 
Аз — живот, ти же моє можеш міти панство; 
В твоєй власти будет тщаніем поборник 
Твоих. Дажд помощ нищой, вигуби тиранство, 
Дажд ми десяти з первих избранньїх гарцовник; 
Надію, яко им одолієт никтоже, 
Не єдин єст и у них, что нам допоможе. 

Стих 64 

А паче один от них, той, иже имієт 
Вт> своей власти врата и ключ от ней носит, 
Отверсти МЬІ я внощи истинно имієт, 
Сам-ь ми раду подєст и о тоє просит; 
Помощи твоєй себі усилно на дієт, 
Сего ради звіствуєт: скоро оголосит. 
Яко дани ту твоя нам юж христіани, 
Брами будут отверсти и тиран ти даний». 

Стих 65 

Сия рекше [...] !, зрак свой, срама полний, 
Ку зем, жалем знята, воскорі обрати; 
В Кгоффреді умисл н ум стается несполний, 
Лякаєтся, би здради от ней не приняти, 
Відаєт, иновірца яко, злоби полний. 
Второє — рад би єй свою помощ дати, 
До ней же єстественна благость принуждаєт, 
Та в благородних сердцах своє м-Ьсто маєт. 

Стих 66 

Зрнт, яко сей достойна помощи дати, 
Но и сия разумом своим помишляєт, 
Даби тия преділи могл себі стяжати, 
Дати єй и кролевство, в себі разсуждаєт, 
И скорійший ку граду могл би путь свой мати 
И кт> всім ділом своим, сили ожидаєт 
От Єгипта, з Дамаску — оружия, злото, 
А паче храбрих вони, бо не трудно о то. 

і Пропущено слово. 
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Стих 67 

Єгда Кгоффред намнозЬ сия помьшіляше, 
Помага нам Армиди скорим видЬніем: 
Єгда стоящ вь себь, ли сидящ мншляше, 
Лица его и зраку и усумнЬнієм. 
Но не скоро єй от ся изийти веляше, 
Скорбна из ня в себь тяжким желанієм 
Словесєм єя Кгоф [ф] ред не схотЬл внимати, 
Но отпущеніє мЬрно изволил єй дати: 

С т ьі х 68 

«Аще б дЬла нашего уже не начахом 
О Божию желживост и не обратили 
Сьіл своих в иньї страньї, и тебь б додахом 
Помощи вт> часЬ том и не отмовили 
ТебЬ; люд христіанский зяти намислихом 
От горкия работи да де б посігЬшнли, 
И не достоит нам сил ньінЬ розривати 
И зачатого дЬла не отволокати. 

С т ьі х 69 

И даст нам Бог всесилний тол свободити 
Люди христіанския и стЬньї святиє 
Помощню своєю в своєй власти мЬти, 
И сьвершЬмо Д'Ьла, спЬшно зачатьіє — 
Обьщаєм всЬ тебЬ словес не измЬнити 
И князства твоя вь власт будуть отданьїє. 
О ньінЬшньїх скорбєх твоих памя [та] ти будем, 
А ньінЬ розривати людей тя ради не будем». 

С т ьі х 70 

Сей отповЬди скорой Кгоффреда смутися 
Армида, очи в землю зьло скорбна спусти. 
Потом з главою вся хотЬ поднестися, 
Лице своє слези оболляла густи; 
Глаголати словеса нЬкая нудися, 
Но от жаля велика вся себе наусти 
Рещи: «Ах, никомуже тако неба незичливьі 
Бьіли, яко мнЬ, скорбной, ньінЬ суть здрадливьі! 

Стих 71 

Яіразно себь имЬю что благо помьіслит, 
Ибо всЬ сердца на мой плач окаменЬша! 
Како злобьі полнаго тиранна увЬстить, 
Понеже твоя сьіли на нь ся не во [с]тремиша? 
Тьі ничто винен єси, яко тя возгнЬтит 
Печаль моя не может благости удалиша 
Себе от мя. Неба суть зЬлною виною, 
Неба тя сьтвориша твердим надо мною. 

Стих 72 

.Лучше би мене ньінЬ злЬ зде погубити, 
О вироки вЬчньїе! Что мя сьдержите? 
(НЬсть ми на тя что рещи; вЬру сіє бьіти 
Явствено, паче благость твоя.) Мало в том что зрЬти, 
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Яко [...] 1 и немноги л^Ьти 
Оставлша родителей, скорбну бьість не мн-Ьте, 
Єще мя желаєте з царст[в]а и согнати, 
Или, давше отраву, смерти мя предати. 

Стих 73 

Аже з’Ьломудрню дЬв право подлежит 
И не повеливаєт болій зде медлити, 
Камо ньінВ аз йду? Кто на мя сьдержит 
Руку стрия моєго, бьі ми юж умр'Ьти 
Не пришло? Никто же в любви не удержит, 
Скорбей моих никто же хощет вразум^Вти! 
Вижду пред ст>бою смерть и горкиє муки: 
Да умру убо паче от своєя руки!» 

С т ьі х 74 

Что изрекше, Аминда болий не держаше 
Рещи, разумньїм гнівом твар свою окрила 
И всЬм зду на лицн ужасно и являше, 
Полну скорбей, печалей, иже фрасовлива 
БЬ, непрестанннм плачем лице омакаше. 
Який имьєт жалост всЬх сердц не зичлива, 
Слези убо ей бяше, яко перльї ЧИСТЬІ, 
Зряшеся ку солнцу, як криштал пречистьій. 

С т ьі х 75 

Лице красно румяно, слези искропленно, 
Яже по одеждам єя на лоно спадаху, 
Зрящеся цв-Ьтн б-Ьльї, и гнЬвом явленно, 
Яже ся сь собою купно ся см'Ьшаху, 
Єгда своє чоло ку долу схиленно 
Небесною росою честно исплакаху, 
Денница убо от них, дающе день раннм, 
На главу зложить м^ьєть [вінець], пестро утканньїй. 

Стих 76 

Мокриє перли, яже з очей низпадаху, 
Єдина другой скоро по лицу плинули. 
Твердих огнем [...] 2 возн"Ьщаху 
Неугаснтим [...] 3 4 зринули. 
О [т] чудеси новаго огнь води даяху, 
Огнистиє з мокрих слез искри исплинули! 
Да не будет то у вас вт> удивленіе, 
Яко [милость] HMt€T то обиткненіє. 

Стих 77 

Сей плач не истинний б*, но слези нзводил 
Истинньш, яже сердца каменньїи змягчиша, 
А о Кгоффреди, что єй в прозбь не годил, 
Слишаху ся словеса, яже го зраниша: 
«Той,— рече,—, [...] * изножа (?) ся уродил, 
Или от лютой лвици, яко не прнзриша 

1 Пропущено слово. 
* Пропущено кілька слів. 
* У рукопнсі текст зіпсовано. 
4 У рукопис! пропуск. 
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Очи его на лице з*ло оскорбленно, 
Такожде и слово ко ней не бь умиленно». 

Стьіх 78 

Тако убо шептаху; но Євстиций младий, 
Исполнен огненнаго пламени милости. 
Не шепташе, других вт> сем сьнизшеднй, 
Но болшой уживаше паче всЬх дерзости. 
Рече: «Будь милосерд и мир твой приємий, 
И отлучися твоєй такой суровости, 
Внемли моєй прозбь, дай ей вен [х] своих з потребу, 
Видиши єн худость велию потребу! 

Стих 79 

Не глаголю здє, даби сотннцн ити, ани 
Ротмистри, с нею первеи хогЬша; 
Н-Ьсми на призр^ніє ку кому избранни, 
Даби когда на сне совати нм-Ьша; 
Но тни, иже с нами не суть обйщанни 
И на свою шкоду в бран ити восхотЬша, 
Десятницу избрати или мняй изможеш, 
Сил наших не оскорбиш н єй допоможеш. 

Стьіх 80 

Той, нже помагаше дЬви оскорбленной 
И ни в чом невинной, к Богу не спЬшится; 
Но приязнЬйшьі Богу дари увелбленной 
Души; незбожньїх тьіран губить усумннтся 
Лучше ест паче молби, яви (гьтворенной. 
Бо єй кривдь надежда моя не отвратитея, 
Яже всегда храбру поборнику належит: 
Помагати родом тЬм зЬло всЬм предложит. 

Стьіх 81 

Ради Бога, да такой .не им-Ьєм славьі, 
Так полной безчестія и велика студа, 
Яко от небезпеченств криєм наши глави 
Ради вещи истинной, яже вЬсть облуда. 
Ой, не-смьі достойни бити тоєй слави, 
Иже на [конь] 1 сЬдаєм, полни суще студа, 
Аз южь отсел’Ь мо ся [?] носити встнду, 
Аще слави моєй тей навики позбуду». 

Стих 82 

Тако Євстаций, з£ло распаленннй, 
На что купно инньї вси ся изволиша, 
Яко молитвою всЬх гетман изстисненннй 
Позволити им мусял, тако отболтиша: 
«Да будет убо от вас той так звнтяжненннй! 
Желаю, даби во вас кая не зявиша 
Случай, но аз вам того ниже повелЬл-єм, 
На ваше моленіє рад не рад презрЬл-єм. 

Стих 83 

СовЬт мой вам даю всЬм, да бнеть бодрими 
Били и удержалися зла треклятого». 

1 Пропущено слово. 
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По сем ничесоже рек, отпусти скорими 
Их сл^дьі; и ничтоже прошаху инаго. 
Зрите убо, что слези женские спорими: 
Змягчают сердца видьі мужа завзятого, 
Злат слов ланцух зи зрадннх уст єя исходит, 
Яже мужеска сердца, куди хотя, водит. 

С т ьі х 84 

По сих Євстацьій скоро б"Ьже ку Армид^Ь, 
Иже, скорбяща в себ^ь, отдал^че сташа: 
«Не сумнися, зде, Д'Ьво,— рече,— се на вид£ 
Полки зд^ своєм се суть, их же ожидаше. 
Достоить ти, як солнце, да бьість бьіла в вид^, 
Иже cBfcT свой з облока щоденно являше, 
В тоє время небеса ку любви взбуждаше 
Заплаканьїє очи єгда отираше». 

С т ьі х 85 
За такую их любов и охоту з"Ьлну 

ВсЬм благодареніє кратким словом воздаде. 
А об"Ьщася милость ку с^м в памяти мйть в^рну 
Всякою любовію всЬм а всЬм воздаде. 
И тако вси внимаху правду єй безмірну; 
А паче глаголати язик єй не даде 
Молчанієм вся лучше своим изб"Ь [я] ше, 
И никто же вразумЬ, что в себ^ мьішляше. 

Стих 86 

Израще єй хнтрьіє от начала штуки, 
Яже изначала вся благій ся видяху. 
Оком и лицем прелстила неуки 
И желаєт болш ділить нєже вси творяху 
Кирса, таюьже [з Медею] 1 силою науки 
Своєй, яже твари всЬх людйй претворяху — 
[І], на подобу сирен, желаєт им славьі 
Вложити на BCfe смисли тяжкіє окови. 

Стих 87 

А паче, дабьі их [в] сЬть свою всЬх ськрила, 
Многих хитростей с ними ужити желаше: 
И лица их в разниє постати змінила 
И по малом времени в своя изм-Ьняше. 
Временєм срама полни очеса творила 
Временєм, ярящася, ко ним обращаше — 
А паче кто змежду их бяше линивий, 
Зрак єй вид£ ужасен, но вс£м з£ло милий. 

Стих 88 

И аще кого вЬд-ь сердцем боязлива, 
А паче в силі своєй крЬпости не м-Ьет — 
Являєтся му вся зЬло приязлива, 
Или з им бесЬдуєт, или усм“Ьхаєт. 
И тако уязвлянний, не биваєт трвожливий, 
И сам в себ-Ь [подожду] скорбн-ь оживляєт, 
Являєтся посл-Ьжде в дерзости таковой, 
Над-ьєтся стал би в єй милости єдиной. 

1 Пропущено слово. 
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Стих 89 
Где убо зреницами глянет, разярений 

В то время дерзостно во милость впадает — 
Являєт зрак свой з лицем мЬти отвращеннй 
И в своєй мужественно [й] кр^пости ставает. 
Но не такова убо, дабьі осклабленна 
Не мняшеся бьіти всЬм частокрот являєт, 
Аще вси уньївают, надеждн не тратят 
И всюду разярени от ней ся не звратят. 

Стих 90 

Бремене нЬкоєго являшеся учити, 
А паче лице своє разно всЬм являше: 
Плач сьб£ многократньїй обаче творити, 
И, єгда восхотЬ, в то время утуляше, 
Тьм малоумннх воєв немедл'Ь прелстити, 
Иже плакат сь нею купно обнкаше, 
Огнем любве своєя разпаляше стрЬльї, 
Яко см-Ьху достойна та волшебства бмльї. 

Стих 91 

Что убо хитрост женска творити не смнслит? 
Внезаапу во радость скорби претворяла; 
См^яшеся сь всЬми, єгда кто к ней прибить 
ВосхогЬл, своє лице ясно всЬм являла; 
ЗрЬнієм убо своим от мьіслей зльїй привит 
И от сердца прискорбньїх мраки разбияла: 
Тако виси, иже в себь оскорблени бьіша, 
Ясний, як небо, зрак всім сущим явиша. 

Стих 92 

Сладким странно рЬчієм всЬх увеселяла 
Умом двойственную часть зЬло помраченним, 
Аки бн з утроб сердца горко избьірала, 
Яже не бяху с нею в том совокупленни. 
Любов, яко обьіче, тажко убивала, 
Имуще яди своя в сердцу ськровеннн, 
В нем же смертння стрЬльї зготованн бнша, 
Яже лютою смертю вт> всЬх ся зложиша. 

Стих 93 

СмЬхи радостнотворнн, з слезами смЬшенн, 
Божий страх з надеждою, огонь з снЬгом зтратила: 
Вещи противни себь в єдно суть зложенн — 
И тако игралище со ними творила. 
И аще коим словом бяше принужд [єни], 
Не отвращаше любве, єю же палила,— 
Так, аки бн во том [н-Ькгда не пребиваша]. 
Не вижу себе бьітом — пред всЬми смншляше. 

Стих 94 

Являшеся во себь, аки ерам имЬти, 
И скорбяше в словесєх, дерзостно реченннх, 
Но истинни во себь не схотЬ явити 
Жена, исполненна всЬх лукавств помраченних. 
Сице убо, єгда твар хощет убилити, 
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Во мир жсна Титана ', собою явленних, 
Бить хощет, яже тяжкий в себ-fe THfcB раждаєт, 
Срама убо пред всЬми никогда являет. 

Стих 95 

Аще кто, раздежен, похоть свою открить 
Хощет, з гЬм никогда же в вещ ся не вругаєт; 
А инаго времене сама способ явит, 
Єго же вся тайная хитро откриваєт; 
И тако от обоих стран творит, 
Яко всяк ю надежд-Ь тощ ся изявляет. 
Аки ловец, щетно ц-Ьлмй день идящий, 
Ничтоже обритаєт и сліід тратит летящий. 

Стих 96 

Тия хитрости бяше и лжи лукавие, 
Ими же ома тисяч сердец проразила, 
Аки мечи зостренньї и з'Ьло острие, 
Имьі же мужественно прелщенньїх громила. 
Не див, яко вгразнуша в любви прелщениє 
Кгеркулеса, Кгезуса и иньїх побила, 
Аще тия от руки єй не отб^гоша, 
ВсЬ безчестно за rpfcxn и смертює падоша. 

Коней, четвертой ntcnu. 

ГГЬснь пятая 

Существо вещи 
Гн-Ьвом велиим завзят Єрнанд, з-Ьло славен 

Єднаго м'Ьста Рмналд с ним ся напираєт. 
Творит со ним заводи и тяжко єст зранен, 
И в малом времени тяжко умираєт. 
Риналд от полков своих бьіваєт низринен; 
Армида, злоби полна, в пут ся вибьіраєт, 
Сотворивши вся сія єдиной годиньї, 
Кгоффред з мора горкиє им^єт новини. 

Стих 1 

Єгда храборник, себ-Ь возлюбленньїх, 
Острор-Ьчиєм своим Армида прелщала 
Не точию гЬх десять себ-Ь позволенних, 
Но иних многих мйть ігВло об'Ьщала — 
Кии бьіти им-Ьл вожд бьі правленньїх, 
В Кгоффред-ь убо та вещ ужас свой творила; 
Сотворивьій вся сия єдиной години 
Кгоффред змора горкиє и [...] 1 2. 

С т и х 2 

Но он того ж времене в осторожности бил, 
ВелЬ замежду себе єдинаго зберуть, 
Даби начал Дудонов в очи свои потупил, 
Єму же веЬ воини послушни бисть ймуть. 
Избраннии, на то м^сто скоро тилко вступил, 

1 У рукописі: тирана. 
2 Останні два рядки закреслено і не дописано. 
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ВсЬ достоинства ему любовні признають, 
Сего ради, яко их всегда почиташе, 
Скорбити на нь очесом виньї не имаше. 

С т и х З 
Созва их убо к себі и ять глаголати 

Сицевьіми словеси: «Уже всі слншасте. 
Яко аз желах жені той помощ подати, 
Аще би в руках своих град той юж имісте. 
Очесом и нині єсм готов пострадати, 
Аще ку совітом гЬм и ви восхотісте. 
Той в несталости світа щоденной бнвает, 
Иже ціломудриє своє изміняєт. 

Стих 4 

Разумійте убо, яко вам недостоит 
Удалитися трудов и в путь той не ити, 
Велико алканіе слави вас уводит, 
Яко гнушаєтеся благими сьвіти; 
Аз вам дадох місто [мійте], мні ничто не достоит. 
Паче воли вашей мні не схочете бити 
Послушнн. Вім, яко вся мні изявити, 
Яко власть маю в себі всегда сьхранити. 

Стих 5 

Воля ити всякому, воля не ходити, 
Сия повеліваю, вт> вас всіх да будет; 
Но прежде требієт нам Дудону явити 
Наслідника, которнй строити вас будет; 
Той убо десять от вас може си избрати, 
Иже му противник в совітех не будуть. 
Прежде времене вам всім тоє извіщаю, 
Яко ему десяти болш не позваляю. 

Стих 6 

Тако Кгоффред глагола; вси благодариша 
Єму Євстациєви веліша: «Далече 
И иння вся вещи добрі разсмотриша, 
Яко вождом бодрственну всегда єст обнче — 
Иже діли своими славних изявиша 
Бити и мужественно вся діла навиче; 
Ина убо єст твоя, ина наша цнота, 
Тебі — добрая храбрость, нам служить охота. 

Стих [7] 

Разсуждати нам требі будущиє діла 
И вся страхованія, вся шкоди, паче 
Сице, яко ти хощеш, дабьі она міла 
Нища защит, но десять пошли, не иначе». 
Тако брати Кгоффреда тайна милость била, 
Яко инии вся та сказаша обаче, 
Но и ини, же єст нам всице изявляют, 
Яко ради слави тии ити напирают. 

Стих 8 

Но не рад Євстр [а] ци зрит Беролдова сина 
Ради великих єго цнот в ділностях значних 
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И ради доброзрачна красна €го вьіда, 
В них же противу ce6fc в нсиавистях частмх 
И не хотяше єго, яко новини, 
М-Ьти вь сожителствЬ дііл всЬх своих явна [...] •: 

Стих 9 

«От родителей честньїх, сьшу благородний. 
Но чесн^йший своими великими дЬльї 
Что ти разум^еши: кто будет избранньїй 
По преславном Дудони и таковой сильї 
Вожд? Аз точию радьі вЬку б^х поданьїй 
Дудонови яко всЬ знают мя предЬльї — 
Н"Ьсть ми мошно иному того уступити, 
Точию теб"Ь, аще хоіцеш вождом бьіти. 

Стих 10 

Тя, иже всяк теб"Ь HfecTb в благородстві равен, 
Мене же преходиши славою, мужеством, 
Точию велением єго буди славен 
Пред лицем убо вожда зуміш храбароством — 
Желах бьіх тя вначалі иміти преславна, 
Аще гостею тебі не єст путь злонравен, 
Вім, яко тьі так славьі не схощеш набьіти. 
Ниже нощию чаєш ю собі явити. 

Стих 11 

Будеши міти время и лучшую погоду, 
Явити своє сердце в Марсі мужественно, 
А и аз в том иньїх воин к тому приводу, 
Взбужду, яко на тебе славу всім явственно 
Вт>зглаголют, твору тя надежда, доводу 
Того, но мьісли мене трапят усумленно, 
И прийдет к тому Д'Ьлу воли моєй бьіти, 
Или Армиді и[н]шой храбрственно служити. 

Стих 12 

Посліднии словеса своя глаголюще 
Тако срама исполнен в том времени малом, 
Яко и иніи, ему поношающе, 
Скорий, оком мисляще, вси внимаху о том, 
Но Риналдову милость к себі уязвляюще, 
Яко-бо л'Ьт му сердцем а паче животом; 
А все в пути Армида тоє исправляєт, 
Аще мало користи с того Д"Ьла маєт. 

Стих 13 

Но час смерти Дудона всегда в очах ставит, 
Сталость невимовную в сердцу єго риєт, 
И отмщенія к сему времени не ставит, 
И за ерам велій, яко Аркгант, жиєт. 
Євстациєви словеса да не вс£м изявит 
Приимет и радости ничтоже в сердци не краєт, 
Юже у людей з хвальї истинной им£єт, 
И хуть до слави болшой в себЬ явно криет. 

> Бракує двох рядків. 
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Стих 14 

И рече: «Достоин єсм мЬста того славна, 
Но о нем не пекуся, тщанія МЬЮ, 
Понеже славою мою всему свЬту явна, 
Что ми вся суть, аще и корони не мЬю. 
Обаче не глаголю, яко не єст ми подобна, 
Твоим тщаниєм теплим еще ся надью; 
И тЬм мя самим, кто ю у вен возбуждаєте, 
Яко о мнь сьгласно добрЬ приймаєте. 

Стих 15 

Между иннх ти будеш в том дЬлЬ избранний, 
Аще ми во старЬйшом прійдет чину бити». 
Затим Євстациуш обшедл бь вся пани, 
И надежду имЬя переміну мЬти. 
Се юж ожидал Єрнанд всЬ зЬло славнн, 
Аще милостию звикл к АрмидЬ горсти, 
Но болий си желаше честнЬйшаго сана, 
Не трвал, же милости в нем бяше тяжка рана. 

Стих 16 

От королей нервейских Кгернанд рожден бяше, 
Пространння области великой можности 
Отца, дЬдови скипетри в десници ношаше, 
Яже до великоя уводят гордости. 
Той от своєй истинной слави вдасть имЬяше, 
Точию своих преждннх держися сталости; 
Тако славни всЬ бяше всяком своим бою. 
От пяти сот лЬт славни в мЬри и в покою. 

Стих 17 

Новерчик убо, иже точию великий 
Титули чест свою князтви многими вславляєт 
И в ничто вмЬняєт всЬх народ толикий, 
В них же царских утварей си не обритаєт — 
Не может стерпіти, же з мали [м] великий 
Творят брань и яко му брань заступаєт; 
И великой гордости исполнь в себь бяше, 
Яка блага разума ничтоже имяше. 

Стих 18 

В разумЬ от Аверньї нЬкто зла духа 
Бить, иже царевича гордаго снЬдаше; 
Той убо бяше ему в злобь вся отуха, 
Иже в нЬдрах єго огнь взнЬздшьійся взднмаше; 
Ненависти и гнЬва о [б] мануша слуха, 
Яже и сердце єго з'Ьло досязаше, 
И сицев глас в ушесєх бяше му [с] лншащий, 
Непрестанно в ушесєх и мисли звоняший: 

Стих 19 

«Против стаєт му Риналд сице дерзновенно, 
Славит всЬх своих преждннх [предков] дЬла 

знаменити, 
Аще бить хощет равен, не лЬт [лЬп] му множественно 
Хвалится, да покажет народи подбитн, 
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Да подаст тєбт> врагов^ ньш^ нам явственно, 
Скипетра, корони и царства поддати. 
Вижд сего италиту! Равен всьм зде бьіти 
Хощет, но рожден в ігЬни, не зможет ЯВИТИІ 

С т ьі х 20 

Одол'Ьет ЛИ, ИЛИ В ТОМ не ОДОЛ'ЬЄТ, 

Но до сего Бремене ОДОЛ'ЬЛ, єгда ся 
С тобою дерзнул брати, то за веш приотЬєт 
Той, что з Риналдом о то мЬсто зЬло брася, 
Но дати той утвари ему не усітЬєт, 
Яко срама в очесєх им-Ьти не мняся; 
Но гЬм умален и гЬм зЬло посрамися, 
Яко инши тщания міьт явися. 

С т ьі х 21 
Аще истинна, яко в тщании имЬют 

Умершии живущих и что любо творят — 
Что разумВєш, яко в небесЬ яснЬк>т 
Сьія вещ Дудона кротка во скорб прият? 
Аще сия в чести той бьіти ДНЄС ИМ'ЬЮТ, 

Яко срамом своим вси тако ся уводят, 
В юношеском вЬку сущ дерзаєт милости, 
Даби на честном м^сти том могл себь по [...] 

С т ьі х 22 

Не точию дерзаєт всВх о то просити, 
Дружество своє на ся м"Ьти сьБ^тует, 
На похвалу от людей тщися относити 
И гЬм в'ьзвеличенньїй здє ся пописуєт. 
Но понеже Кгоффред се шаленство их зносит, 
Ко нему, же сам всВх их к гЬм всВм себ^ изправуєт, 
Узриши ли ти єго, вся увразум-ьєш: 
Явьі ему, кто єси и что в себ-Ь уМ'ЬЄШ». 

С т ьі х 23 

Аки на в“Ьтр бурливьій св-Ьтилник внесенньїй, 
В Ктенард^ злосливьій гн-Ьв ся разяраєт; 
Нрав в сердцу творит жесток, 3"Ьло разяренньїй, 
Єго же о сем ся и язиком зявляєт. 
Пнхи полна творит ю челов-Ьк зведеньїй, 
Злобою хульї плоннн всюду разс-Ьваєт, 
Мужества не обьіче см"Ьлостию звати. 
Но отчаянієм паче и бу[й]ством вславляти. 

С т ьі х 24 

Храбро єго мужество, нравн вс'Ьм вславленьї, 
Цнотьі благородньїє и иньїє дЬла 
Не таковн ти творит бьітия зовемьі 
И являєтся паче вся бнти без Д'Вла. 
Их же вся полки себе внутр суть исполненньї 
Наше Риналду суть явленна та дЬла 
Вои у бо во том вси ниже ся гамуют, 
Лают єго повсюду и на нь наступуют. 

1 Кінця слова бракує. 
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Стьіх 25 

Проклят и лстив диавол и, же в устВх бяше 
Вся лживьія глаголи и зВло гнВвливи, 
Вновредчику [норвердчику] гнВвливом и срама 

творяше. 
Паче ку слишанию бяше срамотлВвьі. 
О противнику своим в то хотя славяше 
Пред всВми вои гласи зВло уразливьі! 
А паче на мВсти том, где ся свхождаху 
Поборники, и вои всВ ся свбираху. 

Стьіх 26 

Таможде во воєх всВх немалом собарВй 
Риналда Єрнанд, полнь сьій хути злой, посрами, 
Пекелною разярся против єго горвй 
Злобою, язьік єго изощрен словеси засрами. 
Услишит сия Риналд, в то время ввскорВй 
Извлекше меч обоюдн, словес тВх возбрани 
И тВми на мя устьі в воєх суть вславлени, 
Глаголюще, яко лож слова та явлени. 

Стих 27 

Тако убо меч блисташе, як неба хмурньї 
Изявляют и громи страшньїє [...] *; 
Ужасеся гервейчик [норвейчик] ибо на нь вся бурни 
Зратся безчестия та и всВм ужасньїй; 
Но в тВ[х] всьх явися мужествен и благоразумний, 
А паче в дВлєх своих всВм всем бв ясний, 
Извлекше меч, ИМВЮЩ у боку своєго, 
Брага клята ожидал и вВсти от него. 

Стьіх 28 

Тисячей пят оружий, но болВй всВх бяше, 
Яже там стояще, вси купно видВша, 
Яко чтораз болій люд к сим усилно схождаше, 
А паче на то мВсто силою сходьіша. 
Яко ввздух от глас мног зВло ся здригоше 
Ради гласа велия, им ся всВ смутиша 
Паче мора, єгда єст все бв ся димяще, 
МВшаєтся и шумит, вВтри возгнВщаще. 

Стих 29 

Риналд убо вся в ничтоже вмВняєт 
И страшних єго крик лВкаєтся не мьіслит, 
ГнВв к нему проклятий в себв ввзгнВшаєт, 
А паче в очесех огнь єго зВло ширит, 
Острьій меч в руках своих на всВ страни звивает 
И чтораз ся ку нему весь свбою ближит, 
Гако, яко кт> нему сВмо приближися, 
ВсВх слуг єго и вьєв вв крови смисиша. 

Стьіх ЗО 
Рукою добрВ, аще вв гнВви, крвпкою 

Тятиє даєть рани и разширеньїє 
По обойм сторонам паче не хибкою 

1 Пропущено слово. 
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Ку персем измУраєт немилосердіше, 
Вивираєт к ним ядьі Марса остротою, 
Многнх мечем збодаєт и в них злосердиє 
Своє топнт и в главах отворает раньї, 
Би кождо супротивник смерти бил преданий; 

Стьіх 31 

Тако-то ним бУ мечем сУмо н овамо, 
Яко по персем ему тяжки даде рани; 
Иже и паде Риналд главою онима. 
Яко душа и живот з кровию розляньї 
На пути; и в ножници влож меч, зрит ку нама, 
И не хощет болш зрУти людьій своих рани; 
Скоро убн противна, гнУв свой оставляєт 
И к своєму намету в тот час возвращаєт. 

Стьіх 32 

В то время Кгоффред, слишащ снцев разкол сУмо 
И велий ВУПЛЬ ВУ полку ЛЮДЬІЙ посполитих, 
БУже на оно мУсто а всУм неявимо 
УзрУ Кгернанда в персєх нещадно пробитих 
Ран двУ, и други плача и ридаяй сумо, 

И рабов єго драхлих, но и тУх скорбливих, 
Удивляющеся, рек: «Кто се творит дУло, 
ВелУниє воинско кто разорвет смУло?» 

Стьіх 33 

Арналд, зУло вузлюблен зумерши княжати, 
Подаяше приступ всУм к злому тому дУлу, 
Яко малих ради вин не могл истримати 
Руки своєй, разгнУван, убУйства всю силу 
Кгоффреду сказа, яко для Христа держати 
Мул той меч в руках своих на противних силу, 
А не подносити го против власти болшой, 
Что бУ возглашенно всУм к вУдомости скоршой. 

Стих 34 

Трубним гласом звистиша, кто бьі разкол почал 
Во полцУх, смерти винец цУли имУл бити — 
А он невиннаго смертію поконал, 
А паче мУсту чести не схотУл явити. 
Или нУкий совУта ему в том додавал, 
Даби не далася казнь за грУх той явити, 
ВсУ би людіє свои [х] кривд ся уже мстили, 
Не хотяще, дабьі их судин судили. 

Стих 35 

И ради тУх вин свари дабьі силу мули 
Между множеством рода и во иних странах; 
Потом изяви всУм умершаго дУла, 
Возбуждаше в нем ярость в слезних плача каплях. 
Но не могла Арналда укротити сила 
Скарги пред гетманом и всУх начал радах 
Заступаше Риналда. Єгда рУч изявлял, 
Суровою Кгоффред на нь лице своє являл. 
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С Т ЬІ X 36 

Приложил Танкред се: «О вожде наш мудрВйший, 
Вспомньїм славний єго род и славу єго честную, 
КрВпость, силу мужа, в ни [й] же 6В хитрВйший 
Паче всВх и честь имВ возвеличенную, 
Стрия Кгвелфа имВ, и иже всВх силнВйший 
Вложи на нь вьіну, не всВм бити явленную, 
Дще в разньїх дВлєх грВх извиклся овлятн: 
Во єдином ест болший, в другом звьїкл вбивати». 

Стих 37 

Косим словесем Кгоффред: «Велици и мали, 
Вси убо єдинако при нВй да слушают, 
Який будут по том рад, аще зли, зухвали 
ГрВшити дерзновенно кром виньї всВ мают? 
Ненасиє зде с теми сий скипетр отдали, 
Но да всЬ равной [...] 
Аще хошете малих [... ] *, 
Лучше єго от мене вам к себв го взяти. 

Стих 38 

Вижд, Танкред, сия вся, не лВт ти в том блудити, 
Малованим не хощу на чалВ теж бити. 
Аз вам избран вв ввжда, ти хошеш радити, 
Узря, кто моих власти противится зрВти! 
Явим вВм, яким таковаго достоит судити, 
Хощу болшим и меншим равен суд имВти». 
Ничтоже на се слово Танкред изрекл бяше. 
Повагою своєю сам ся вразумляше. 

Стих 39 

Раймунд убо гетма [на] глагол той хваляше, 
Стоящ при старожитной вой всВх суровости: 
«Благо ест тако,— рече,— ибо не можаше 
Ради гордих глав бьіти несправедливости. 
Уже тамо ерам велій, скорий ся являше, 
Идеже грвшит нВст грВх и не користь злости. 
Князтва благородниє вскорВ упадают, 
Идеже виньї людєм многи отпущают». 

Стьіх 40 

Сице глагола, тамо, Танкред вразумляше 
И не восхотВ тамо болий уже бьіти — 
Свдше на конь свой, скор^ ку полком б'Ьжаше, 
Дабьі ему скорбьі той болше не терпВти. 
Риналд убо в то время в покриві сидяше, 
Скоро Кгернанду схотЬл на св^ти не жити; 
Ничтоже на се слово Танкред изрє [каїне], 
Что Раймунд тамо бв рек, вся извВствоваше: 

Стьіх 41 

«Яко сей мой єст еьвВт,— и сиє приложи,— 
Лице не всегда в мисли своєй откриваєт, 
Но частиє бяше то, неже сам положи. 

1 В рукописі пропущено кілька слів. 
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В мьісли своєй лица всЬх ошукиваєт — 
Но по вожд-Ь аз вижу, же вся та отложи, 
И з Ttx словес, их же в том всегда уживаєт — 
Разумйю, яко вся добр'Ь предлагаю, 
Тя кощет в узах м-Ьть, истинно то знаю». 

С т ьі х 4 2 
Риналд, сльїшащ, з [г] лаголанной смВяше мовьі, 

Но с гЬм см-Ьхом гнВв в нем разтворенньї бяше: 
«На пл'Ьнника нех вложат жел'Ьзньї оковьі, 
Уже много Танкред зла панов всЬм творяше. 
Аз свободньїй єсмь всегда, умрВти готовьій 
Перв"Ьй, паче неже бьі мене поймаше; 
Єще се руїгЬ мои измогуть владати 
Оружиєм и многих им же погубити. 

Стнх 43 

Сия ли подобаєт мн^ в заслугах м^Ьти, 
Да исполнен буду враз срама великаго, 
И желают ми пути на ноги вложити, 
Аки татя, вдают плини, во всем невиннаго. 
Сам зде да прийдет ко мн^, аще мя имВти 
Хощет. Аз оружиєм явлю чтось новаго, 
И будет єго ждати, но да посп^шится 
И узрит сам вся блага и да угЬшится». 

Стих 44 

Сьія рекше, зброю взять на себе в то время, 
Но гн^в от лица єго и очес ярася; 
Паиш к рамю привяза, рекше в себ"Ь: «Се мя 
Оружиє не даст збьіть!» Рече, не стьідяся, 
Устроєн жел£зи, як на чуждоє племя, 
ВсЬм страшен в видВнии и жесток являся, 
Марсу ввесь равен, к ранам, и подобен бяше 
Возр"Ьнієм, своим, всЬм страшен, сьій идяше. 

Стих 45 

Но разумен син Танкред вь оном времени 
Благаше, єгда сердце з'Ьло разяренно: 
«Все убо разум^єт вт> твоей пламени. 
Яко твоє мужество всюду ест явственно, 
И твоя всюду слава в значном ест степени, 
Яко сили твоя вся св^дчат мужественно. 
Но да сьхранит тя [Бог] сия вся творити, 
Лючше ти со своими в любви ся смирити. 

Стих 46 

Испьітую тя, аще мужество явити 
Желаєш против своих и над христіанн? 
И Спаса вторицею кт> кресту прибити 
Дерзаєш и вториє задавати рани? 
А славу мирску хощеш мирови явити, 
Яже ест исполненна всякой в нас нагани 
Паче користи, яже веЬх нас ожидаєт 
[В] небеси и в'Ьчне неизмВнно трваєт. 

1 В рукописі: «на готи». 
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Стих 47 

Да сохранит тя 1 Господь от гЬх умишлений, 
И укроти сам себе и сммри rate лютий! 
Не ку страху будеши от нас вразумленнй, 
Но;ку д'Ьлом Божіим явишся словутий. 
И, аще сам достоит дати послЬдственннй, 
Буду паче тобою, явлюся всЬм умний. 
В том времени Кгвелф пришеднй, что Танкред славяше, 
Да в то время веь даєт усердно желаше. 

Стих 48 

Єгда от Коликии поган вон испроверже 
И распростре вся своя [хорогви] ясни, 
Найде в то время Балдвин, иньїх ся возверже, 
И вся моя 6fc приял, яже бяху власнн; 
Ради клята лакомства любовь кт> мнЬ отверже. 
Да постигнет его суд, Боже, твой ужасний! 
Не восхогЬх аз сь ним хитростий пожити, 
Изволих лучше мало, паче много м^ти. 

Стих 49 

Но понеже вт> свою честь и славу трваєш 
И удержанньїм силно не хощеши бити 
И, яко той, иже всЬх безчестий не знаєш, 
О обща удержаня свобод ся явити — 
Хошеш ли Боємунда тепла к себ^ маєш. 
От єго през н^Ький час можеш ся ськрити, 
И отдалече лучше будет ти пожити, 
Доколи не яростен даст ся на ня зр^ти. 

Стих 50 

Аще се истйнна єст, яко же проречеся, 
Яко Єгипт збьіраєт воя на нас всюду, 
В той час твоє мужество в славу облечеся, 
Твоя храбрость паче же не пойдет оттуду, 
KpOMfc тебе все войско, єже в них речеся, 
Аки гЬло без руку, вславленно єст всюду, 
В то время Кгвелф пришедьій, что Танкред пов'бдал, 
Хвалил, сьв'Ьтовал, би на конь свой еЬдал. 

Стих 51 

На тиє всЬх сьв-Ьти, юже му твориша, 
И паче на мудриє, долгиє намовьі, 
Склоннл бяше умьісл свой — яко же му яви — 
Пойде на мало время юноша суровьій. 
Потом всЬ домашнии к нему ся купиша, 
Всяк з ним путшествовати 6t путь той готовий; 
Никого не желаєт, всЬм поклон свой даєт, 
Точию з двома рабьі в путь ся устраяєт. 

Стих 52 

Идет, а издящ, многу несет в соб-Ь хтивость 
Ку той слав'Ь временной, яже ся взгн^щаєт 
В нем, желаєт болшую им-Ьти горливость, 
Ку ней же всяку своволю віїзвращаєт, 

1 В рукописі: «ся». 
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Новую в умі» своєм представляєт хитрость, 
Набьіти себв слави вВчной об^Ьщаєт, 
Желаєт вшир Єгипт и вдолж размВрити, 
Тайниє источники Нила всЬ зслЬдити. 

С т ьі х 53 

Кгвелф убо скоро єго з Танкредом исправил 
И ВИД-B, яко в путь свой скоро устремися — 
На оном м’Всти бол-Ьй уже ся не бавьіл, 
И о КгоффредЬ питат в себ"Ь намислися, 
Дабьі пред ним в то время о всем ся и справил. 
Кгоффред, зраще сия в нем, к нему приклонися. 
В разум'В ясними му словесВ в'Ьщает; 
Вь всЬх вещех приключих тако увВщаєт: 

С т ьі х 54 

«Но далече по полях аралд [гарольд] прехождаше. 
Уже прежде ку теб^Ь от мене посланий; 
Воистинну, Кгвелф, рек, тебе не хваляше, 
Что твой синовец сотвор, на зло виузданий. 
Да оправдится всем том тако глаголаше: 
Вьінен и достоин єст, дабьі бьіл караний. 
И узру HUHfc к издє, сЬмо оправдится. 
Яко всЬм єдинако Кгоффред поставится. 

Стьіх 55 

И явится всяко єго благо дЬло, 
Яко он всегда стоит при справедливости, 
Отступити ИСТНННЬІ — в нем тоє не бьіло, 
Ради всякоя власти н родовитости. 
И аще бьі воинска устави имВла 
Виною туждею, [не з] єго той дерзости 
Посрамленна бити здє, яко глаголете,— 
Ку суду моєму ЗДЄ МН"Ь го приведете. 

Стих 56 

Да об^Ьшаєтся, не по нуждЬ, истинно, 

ВелВниє и любов мою да им^єт 
В себв. Аще не прийдет здє ку нам явственно, 
И во ничтоже сия вминити усп£єт, 
Ку такой, яко вижду, измини мьі прийдет, 
Благий мой нрав тяжко и з'Ьло си зл’Вєт, 
Мушу убо, рад не рад, при справедливости 
Над ньім по уставах всЬх и суровости. 

Стих 57 

Кгвелф убо сице к вожду на се отв-Ьщаше: 
«Челов'Ьк в чести своєй з"Ьло оскорбленний, 
Язику злу стерпіти в себі» не можаше, 
Иже на нь лож фалшиву глагола невздерженний. 
Како станет от гн^Ьва, єгда убит бяше 
Истиннаго, убо крест уже назначенний? 
Кто вт> гетЬви и ceapt бити рази личит? 
Кто в тоє время кривди и урази мВрит? 
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Стих 58 

Понеже велиш єго соб^ представити, 
Жаль ми велий, же того не могу творити; 
Можеш ся о том д“Ьли от иньїх справити, 
Ибо в то время вт» путь м£л ся ускорити. 
Что готов єемь рукою тебВ исправити, 
Аще о нем промчется, возмогу явити, 
И аще [єго] творит повинна в том бити, 
На всяком винен чести м^сти боронити. 

Стих 59 

Праведно ест, же горда претупцу уротил, 
Яко норвейчикови сгтерл острьі роти; 
Того не похваляю, яко устав превратил 
Воинский и твой приказ погордил срокги». 
А вожд слишаше о сем: «Бодай ся не звратил 
Ку полком своим з оной своєй той дороги! 
Hex по инних гдЬ містах свари разсЬваєт, 
Лучше на ином м^стЬ злость ся исправляєт». 

Стих 60 

ТЬм временем хитрая скореє пр'ЬгЬла 
Армида при помощи, от веЬх об’Ьщанной, 
И о том през увесь д [е] нь тщаніє им-Ьла — 
Что в красогЬ лица єй бяше не виданой. 
Єгда заря дневная в море снисходила, 
А мрак присп'Ьвал ноши мрачной з'Ьло темной, 
Она в покров отлегли з дв£ма рабинями 
Отхождаше, з старими двома воинами. 

Стих 61 

И аще тако бяше добр£ научена, 
И в'Ьдаше, како ужит той своєй хитрости, 
И ни єдина равна єй бь обр^тенна, 
Паче в неизреченной лица єй пенкности; 
Аще многим воином бяше возлюбленна, 
Привязаннм ку єн горячой милости, 
Но сладкими прелестми прелстит не возможет 
Кгоффреда велика, в сЬть взят свою не может. 

Стих 62 

Вотще му своя добрьі хути показуєт 
И красотою лица своєго уводить. 
Яко птица вкормлена в ситости ся чуєт, 
Уже на предложенну сн"Ьдь н^игди не годить, 
Тако Кгоффред сласть св"Ьта себ"Ь зоставуєт, 
А на небо вседушно себ"Ь всегда годить; 
Всяка ухищренія, яже на нь схождаху 
З очес и лица, ничто єго повреждаху. 

Стих 63 

Аще многи хитрости обьіче творити, 
Но любве вложити вон своєй не можаше: 
Что раз, аки Против *, изьм-Ьненна бити 

і Тобто Протей. 
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Являше и взбудити го ку ней ВСЬ желаше. 
ВсЬ хитрости на тоє хогЬ обратити, 
Но он точию небо себ"Ь представляше, 
И, аще доброзрачньїм лицем го прелщала, 
Но Божия го милость всем том [в том всем] <гьхраняла. 

С т ьі х 64 

Прелести полна д"Ьва чту си обсідала 
Прелстити чиста сердца своим BoapfcHfceM, 
Много єй величества, гордости отняла, 
Зряще, яко Кгоффред б^ тверд си хотЬнієм. 
Посл’Ьжде слабшим в силах свою хуть подала 
И многих розпалала вои в'ьжделен'Ьєм. 
И тако град не добьіт гетман оставляєт 
И в ино MfcCTO вои спішно преселяєт. 

Стих 65 

Но не мн"Ьй мужественно на оньї єй здрадн 
Изявилося сердце Танкредово бяше, 
Ибо радьі AaBHtftmoft милости завадьі 
М-Ьста пламен огненньїй в нем не имЬяше. 
Яко ЄДИН ЛЮТЬІЙ яд иньї псуєт ЯДЬІ, 
Тако єдина милость к другой не пущаше. 
Єгда разум удержим, rbx двох не зжирала, 
Но всЬх хитра Армида иньїх запаляла. 

Стьіх 66 

Яко ннчто сьтвори, сердцем болна бяше, 
Своєю красотою в Кгоффредб, ТанкредЬ; 
Но многою частию себе угЬшаше, 
Яко ведяше многу часть вой себе пред"Ь. 
Первей, неже би єй ся здрада открьіваше, 
Мнслнт, како их введет мирно вс"Ьх посред£ 
МтЬста, на нем же ужа многим готовяше, 
Яже возложити всЬм в себ"Ь помьішляше. 

Стих 67 

И єгда прийде время уже намиренно, 
Єго же дати помощ єй всЬ об^Ьщаху, 
Идяше ку гетману: «А день назначений 
Минул, єго же отправит ю уже помьішляху. 
И аще той окрутник будет престрежений. 
Яко ми часть вой своих на помощ послаху, 
К брани будет готовший, о тоє ми идет, 
Яко не тако скоро кт> житію придет. 

Стих 68 

Прето, нйм ему о том у видано будет, 
О чесом онн всюду усилно бодрствуют, 
Об'Ьщанно число вои да ст> тою будет, 
Аще н"Ькотории в том не сгвітуют. 
Уничижения в том Богом не пребудет, 
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Аще они невинность вт» правд* милу ют, 
Уповаю отчину вьскор* отсЬсти 
И з нея же дань всегда всякий будет м*ти». 

Стих 69 

Нуждою вожд скорбящий тому повинулся, 
Что она кром* єго отримала бяше; 
Изв*стен б*, яко он в правд* оцкнулся, 
Иже вс*х себ* начал здарити им*яше, 
Ради єя о [т] ходу. Но что ж всяк звинулся 
В ум* своєм избранньїм отход присп*ваше, 
Вся-бо хитрост нецнотьі тоє устроила, 
Моляще єго о то, бьі с ним и присп*ла. 

Стих 70 

Видящи она сиє, яко откриваєт 
Сия в них сердце снадно-нову суть вм*таєт: 
Верба з зав*сти страха себ* 1 уживаєт, 
Т*м их с*чет по боках и скоро зганяєт. 
В*сть, яко кром* єго милсть слабша всегда стаєт, 
В*сть, яко кром* єго л*нивство звл*каєт: 
Тако предс*дателя ведет линиваго, 
На пред*-єдинаго, за ним н*сть другаго. 

Стих 71 

И тако красна лида всякому своєго 
И прелщаєма см*ха многим уд*лнла, 
Надежда сятящеся сь страхом от єго, 
Яже ни єдиному ласки завидила. 
Тако безумн* вонь час от зрака тоєго 
Прелщени, им же хитре к себ* вс*х звабила, 
И посм*яньі от ней вьіуздани б*жаху, 
Тщетно от своєго вожда лаємьш бяху. 

Стих 72 

Аще би бнл вс*м иди равно догодити, 
Ибо вс*м єдинако возлюбленннй бяше, 
Обаче не єдин в гн*в звьїкл бил приводити, 
Тако силньїй упор он єму представляше, 
Но вид*, яко тщетно дерзнул изявити, 
Дати жребий на д*ло тоє изволяше: 
«Имена ваша убо вс* здє исп*шите, 
А жребий ваш той на дно самоє влож*те». 

Стих 73 

В то время нар*чия вс*х их исписаша 
И, написавше я вся, м*шати начаша 
В сосуд* нарочитом, по єдину браша; 
Впред грабю от Пемврози перв*йшаго взяша, 
Артемидора; по нем чести вс*м начаша 
Кгернарда славна, по нем Вацлава изяша. 
Той убо в литєх многих и мудр*йший бяше, 
Но шаленой милости той посл*доваше. 

1 У рукописі слово «се&Ь» написано двічі. 
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С т ьі х 74 
О како сій трьі всЬ возрадоваша 

И како в то время весельїмьі бяху — 
Невозможно изрещи, ибо тое взяша, 
Чесо прежде ИНЬІМЬІ себ^Ь мВть хотяху. 
А тьш, иже послУжд во сьсуд"Ь бьіша, 
Неизреченно ся вси купно устрашаху; 
Всяк, ПЛ"ЬНЄН хогЬниєм, усердно бодрствуєт, 
Того, иже хартии з сосуда при [й] муєт. 

С т ьі х 75 

Кгвашек бяше и тии: Рмдолф по KrBauiKOHfc, 
По РидолфУ втож Генрик з славньїм Одерликом, 
Ибо славен князь КгвУвелм на Концил'Ьон'Ь 
Идяше з Ебералдом, зроду баварчиком; 
Рамбалд убо исходя на послішіем згон"Ь, 
Иже посл’Ьжде Божим б"Ь супротивником, 
Аки юрод сьій суще (о, сраме явленньїй!) — 
Что любов с ними творит, уме погубленньїй? 

С т ьт х 76 

Иньїй тинул гЬ жребии ву сунискании 
Зол, неблагоприятньїй себ"Ь обр^тоша, 
Зл’Ь лающе милости в своєм началствии. 
Яко ву времени том на суд подвигоша. 
Понеже челов'Ьча похоть [в] сказаній 
Всегда бяше противна, но невозмогоша, 
И хотяху та д'Ьла обще занехати: 
Мнози вузлюбиша путь з єю свой топтати. 

С т ьі х 77 

Хощу [т] с нею всегда бить, як во дн^, так в ночи, 
И жи [т] є своє за нь дожити готови; 
Она, радостньї на их мещуще очи, 
Глаголом, сладкор'Вчньїм вей зостают лов'Ь. 
И єгда кто з началньїх явится пред очи, 
Покланяєтся всЬм им здравьім, бьі в том слов'Ь. 
По всЬм гЬх д£лєх бьівших Кгоффреда жегнала 
И з десятма началств"Ь в путь ся устремляла. 

С т ьі х 78 

Он убо сублюдаше их и научаше, 
Да вогна вірних вьрни надежду откинуть, 
Да хитрости лукавства свйдат зум'Ьваше, 
Да и осторожньїмьі в себ"В сами будуть. 
Но милость проклятая ничто им'Вяше, 
Слава єго, еже, як в'Ьтр, скоростию пойдет, 
В той час их всЬх отпусти. Она же течаше 
От полков нощию, ни зу [о] ри ожидаше. 

Стнх 79 
Шествующе, тЬх десят голдовньїков, 

Аки торжественно узники везяше, 
Что ropfce, ИНЬІХ ВС'ЬХ милосников 
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На болшую погибель оставила бяше, 
И многих побіждаше ей ті военников. 
А скоро земля зрак темний на себі имяше, 
Отай от своих воєв мнозі избіжаху 
И по ней вт> тихости купно шествоваху. 

С т ьі х 80 

Первьій изшед Євстапий за нею скоро ся; 
Тей темна зіло мрака не схотіл чекати. 
Скорим коня шествієм в пути устремяся, 
Темними сліди Бога, в них же пребьівати 
Осліпленна, но всю нощ бі блуд єго яся 
До дне ясна яздяше в давньїх містах бьіти. 
Но скоро день явися, идеже та спяше, 
Притече той, идеже та в путь свой идяше. 

Стих 81 

Познан по знаменіи, єже он ношаше, 
Нача вопіти Рамбалд, в злобі ядовитнй, 
Яко его той приизд міл ему не дяше: 
«Почто здє пришел єси? Или зді завитий 
Год твой?» Євстеций рече: «Вім, же не гордяше 
Армида; аз ей хощу служит, яко и тьі». 
«Кто тя здє к нам привел? Ніст здє в нас служащих». 
«Милость,— речет,— истинна нас принят, скорбящих». 

Стьіх 82 

Рече Євстаций: «Аз єсмь милостю избранньїй. 
Кто ж єй достойнійший ест и будет служити?» 
Но Рамбалд зіло о сем бяше разгніваньїй: 
Не можеши,— му рече,— той тотли [титул] иміти 
И недостоин єси бьіти в нас избранньїй 
И сь рабьі вседневно єй с нами служити; 
Но что горіє, яко міти не хоідеш тайно 
Місто служби здє у ЄЙ, би не било явно». 

Стих 83 

Но Євстаций не возмогл сих словес зтерпіти 
И к нему, гнівом зіло яряся, вгзкочи; 
Не умолче ничтоже, но горш злословити 
Нача. Но Рамбалд дерзок пошедл му бі в очи. 
Но десницу царевна протягше, смьірити 
Хотяще свар зачати. (Зріте, что за моци 
И красота!) «К мні убо раби прибьівают, 
К тебі убо свертници на мя ся змовляют? 

Стих 84 

Аще єси благодать на мя, здравию моєму, 
Но что мя збавляєши в помоіди угодна?» 
«Иже скоро прибьіл к нам,— и рече кт> нему,— 
Защитителю слав [н] u здравия мні згодна, 
Не даст Бог, дабьі слову аз притіх моєму 
И не бьіх слави и сила тебе благородна 
Раба». К ним глаголаше, но мнозі вт> пути 
Прибьіваху к ней вои, ни ся приминути. 
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Стих 85 

Вс£х убо в разном зраку во умй нмяше, 
Но о ссб^Ь ничтоже веЬ и помьішляху; 
Она убо всЬх зраком умиленно взираше, 
Им же ся вс"Ь усердио в сердцах услаждаху. 
Но скоро нош отбЬже, нощ [день] ся приближаше, 
Кгоффред з иними на их отизд взираху, 
Иже сердцем начал вес з'Ьло уньївати, 
Яко их зло вт>скор-Ь мЬло постигати. 

Стьіх 86 

Єгда сия зряше вожд з'Ьло засмутися 
И начат разсуждати, но сердцем боляше, 
В’Ьд'Ь єдинаго з вой, но той усумнися, 
Жалем убо великим огорнен весь бяше. 
Рекл убо: «Кроль єгипетск к пама приближися, 
И уже корабли близ по мору пльїваше, 
КгвЬгелм убо, адмірал кгененских [генуенських] 

приводит 
Людей, для н^которих к тому З’Ьло годит. 

Стих 87 

В то время, єгда брашна и жита везяху 
От мора путем земним воєм, тамо сущим, 
Вся велбуди и кони разбойници взяху, 
Иже от брашна [...] 1 — 
До єдинаго з них вси збиєни бяху, 
Иним многим, в далекой пл-Ьни уже сущим. 
Но еькрилися бяху по розньїх крьівинах 
Разбойники от араб на ня, при дол'Ьнах. 

Стих 88 

НЬции же дерзностно ополченьї бяху 
Сьіце вт> тих пред’Ьлєх трвогу сотвориша. 
Яко они и збойцьі в себ-Ь помьішляху, 
И в то время вся пути самьі обступиша. 
Сего ради войньї тамо ся вираху, 
Яже злобу разбойник скоро поглотиша 
И сотвориша пути всЬм м^рно шественньї, 
Иже с Полестини бяху н-Ьким мирно шественни. 

Стих 89 

Исполнений бяше полк и всЬ тамо крови 
Вістей, всЬло вт>єм в сердцу непогЬшних; 
П’Ьши убо, для глада, изб^гти готовн 
От зачатих гЬх трудов и муров всЬх низших. 
В-ьжд убо не познал бЬ в них своєй намови, 
Но вс"Ьх их зраше з'Ьло в ce6fc трвожливших, 
Лицем убо кротчайшим вс'Ьх увеселяет 
И глаголи сладкими сице к ним в'Ьщаєт: 

1 Бракує кількох слів. 
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Стих 90 

«Ви вен, [ч]то со мною през рожньїе проходи 
Так велику часть свЬта дерзостно пребьіли, 
Вьі всЬ, что оружием крЬпкиє народи 
Под крестно знаменіє себою подбьіли, 
Ви вен, что вЬтри, волньї мора, непогоди, 
Глади, жажди, велнкн мрази звьітяжили — 
Почто нинЬ здє сЬмо так зЬло смятенн? 
Надайтеся на Бога, тим будте вкрЬплениІ 

Стих 91 
Бог, нже в болших скорбєх всЬм нам помагаше 

И нин'Ь нас всЬх цЬльїх, здравьіх еьблюдаєт, 
Ибо всегда вт> своєй люди сьвершаше — 
Той вас и в той скорбьі всЬх нехай утЬшаєт. 
УзрЬте, яко скоро всяк ся радоваше 
Будет, хвалить бога, же то ст>храняєт; 
Молю вас, терпЬте тиє скорбн сЬмо, 
BbCKopb радость многу вен купно узримо». 

С т ьі х 92 
Многими сицевимьі словьі глаголаше, 

УтЬшающе воєв своих оскорбленньїх, 
Но зрЬнієм своим та вся в них покрьіваше, 
Аще и сам полн скорбей, в сердду си зложенних. 
Сам убо всегда себЬ тое помьішляше, 
Како вьскормьіть воев, гладом утЬсненньїх, 
Како полки Єгнпта от ся отвратити, 
Како и разбойников арабских избити. 

.Конец пЬсни пятой. 

ПЬснь шестая 
[Существо вещи] 

Аркган христіан к бою усердно взиваєт, 
От чест свою усердно, аще назначенньїй, 
Но, зсядше з сЬдалища, коня позбьіваєт 
И ку граду ведом бь вт. плЬнь посрамленньїй. 
Танкред, борящ вь браньї, но го нощ вкриваєт, 
Єю же отрази свого *, в то время зведений. 
Гермина свого князя хоідет врачевати, 
Идет з града нощию, устроєнна в шати. 

Стьіх 1 

От другой убо страньї в градЬ облежащих 
Надежа велия всЬх зЬло утЬшаше, 
Ибо бЬ оружия много готовящих 
Нощию кормьі всяки привезени бяше. 
Около стЬн каменньїх, уже ся валящих, 
Безчисленно множество людей в ньіх дЬлаше, 
Вьісотою взнесеньї, цЬльї в себЬ бяше, 
От велиих тиранов ни ся и вздригаше. 

С т ьі х 2 

Цар убо сам побЬже стЬньї от полнощи, 
ПослЬжде и бойници крЬпко утвердише, 

1 Це слово обведено рамкою. 
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Ради ВСЯКОЙ Ц’ЬЛОСТИ и болшой помощи 
Землею я со гноєм силно настилаше. 
Художником всЬм зброй як в"ь дньї, так в нощи 
С пр’Ьл'Ьжанієм з'Ьлньїм долати веляше. 
Єгда убо тако цар бяше утружденньїй, 
Аркгант предстаєт ему зЬло ухишренньїй. 

С т ьі х З 
«Докол'Ь,— рєк — будем ЗДЄ ПЛ'ЬНИ С'ЬД’ЬТИ 

И между вьісокнми здє жити станами? 
Вижду велико чувство и прил'Ьжно бьіти, 
Сльїшу млати биюща здє из ковагами. 
Но на что нам сия суть, єгда нам слабіти 
Приходит от держащих нас части містами? 
Никто же з наших людей может им истати, 
Ибо труба наша их не хочет взбуждати. 

С т ьі х 4 

Тако обйди своя й сньї твердо кр'Ьпки, 
Яко вг> домех своих, марно отправляєт, 
Вечери такожде в ньіх не пяньї и р^Ьдки, 
Не во ситость вкушают, внгЬчок не мают. 
Замкненьтх нас вгскоріг и инши прабабки 
Самим гладом невчасом вс'Ьх нас юж звоюют: 
В малом часЬ, ах, горко, мусим умирати, 
Аще помощи кто к нам не придет здє дати. 

Стьіх 5 

Аз убо днес от себе, пару, повидаю, 
Яко конца не хощу, срама полна суща, 
И тако, иже здє, смерти, и скоро всЬдаю 
Ани дня здє желаю ожидать св"Ьтуща. 
Призриний аз небесних ниже вспоминаю, 
Да будет, что Бог хощет, в^м го везд'Ьсуща: 
Аз вЬм, яко умру днес, меч в руку имуще, 
Славьі и смерти честной себ^ взьіскующе. 

С т u х 6 

Аще убо что в сердцах ваших днес єст хути 
Ку слав'Ь нам безсмертной не ошацованой — 
Мужественно умерти, но славв слинути, 
Но над-Ьюся иншой днес бьіти вьіграной. 
ВеЬдимо вси на кон'Ь, беремся ку пути, 
Спробуймо сили иншой, давно запомн^Ьной! 
На з'Ьло прикрих містах тако — пов^дают — 
Яко см'Ьльї сгв^ти и лучшьі бивают. 

С т и х 7 

Аще убо не есте сердца мужественно, 
Ниже надаєтеся на своя здє сильї, 
Да бьісте з вои всЬми изишли храбрственно — 
Вручите двом рицером, бнсте били Ц'Ьли. 
Христіане ли схотят побится явственно, 
Ибо их позволити должни єсми СИЛЬІ, 

Оружиє ли возмуть, но м^сто да скажуть, 
Твоя намирения нам тамо покажуть. 
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Стих 8 

Ибо иноплеменник едну мЬет душу 
И двЬ точию рЬрЬ [руки] тако, яко другий — 
Аз неизмЬнно о своєй вьіграной днес тушу, 
Аще.мя зде ку тоей испросиш прислуги. 
Сего ради тя молю, да копіє емерушу, 
Тако брань сьвершится з моей сей услуги. 
И не заведу тя, подаю ти руку в том 
И прирікаю тебе еьвершенно о том>. 

Стьіх 9 

Цар ему словом кратким на се отвЬщаєт: 
«Аще мя зрЬши стара и навидЬ сЬдя, 
Не тако єсм ослабЬл и не готов,— вЬщаєт,— 
И, яко разумЬєш, бьіть трепетна вида, 
И да бих мЬл хранити главьі [т] ей,— волаєт,— 
И хоть бьіх умрЬти, исполненьїй встида, 
Аще коєй страсти мЬх бн ся лякати, 
Или теж на ся тяжка зило убояти. 

Стьіх 10 

Но вьіжд, ради коєя веши помишляю 
Оь вои всЬми в градЬ до времени бити: 
Сьлиман аз,— вЬщаєт,— яко вЬсти маю. 
От Ньікеи-бо кт> мнЬ хошет здє прьібьіти, 
От ливийских предЬлов єго ожидаю, 
Иже велЬ арабом всЬм здє ся спушити, 
Да против христіаном ополчатея внощи, 
Да впровадят вся кормьі и будут в помощи. 

Стих 11 

Понеже неприятел имЬєть всЬ гради 
Во своєй здє областе, иже нас вреждаєт, 
Но град І-єрусалим да бьіл бьі в отрадьі, 
Но точию той тебе да не оскорбляєт 
Отверзи мисли свои, не мЬй мя вт> зрадь, 
Не тако, юни суше, в гльїбост поглядаєт. 
Мужество убо своє на время еьхрани, 
Єго нам всЬм на славу, молю тя, взт>брани». 

Стих 12 

Аркгант убо гнЬвася во таковой добь, 
Яко пришед Солиман, зЬло вьзмятеся, 
Ибо бяху з собою во всегдашной злобЬ; 
От гнЬва вьзярен бь, все испровержеся, 
Рєк: «МнЬ молчати в том, но достоять тобь 
Оьтворити лЬт тьі єст, єже приведеся 
Вт> ум твой, но царство се єст неподвижимо, 
Како ему мошно єст взяти єго сЬмо. 

Стьіх 13 

Да прнйдет здє еь небес кто днес к нам посланньїй 
З того свободити вас облеженя тяжка: 
Да вам єго тщаниєм хлЬб будет присланий, 
Тожде вам да покажет дЬла здє звитяжека 
И свободит от плЬньї, но аз нЬсм избранньїй 
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И не требую от вас, би тая поражка 
Помощию вашею бьіла днес сьтренна. 
Молю, дай ти в поле зрітся мужественно!» 

Стих 14 

Но цар му на сня рек: «Рицеру цнотливий, 
Желал аз тя вь ино время заховати. 
Понеже ку бою єси днес сквапливий, 
Не возбраняю того, ии тя гамовати 
Хощу». На та словеса Аркгант неквапливий 
Ку брани начат скоро з хутю прибивати 
И кт» призванному к себі рекл бібачовьі [трубачови]: 
«Поиждай и при веЬх реці Кгоффредови: 

Стих 15 

Єдин убо ест рьіцер, же го тое болит, 
Єго же между тімьі ськривают мурьі — 
На пространом зде полю, а не в граді, волит 
Явитися мужествен своими силами. 
И єгда го узріши, гді на се изволит, 
На ровном том місті под своими полками: 
И призиваєт к себі з котори срістися, 
Би з найменшим во воєх желаєт явитися. 

Стьіх 16 

И тако глаголаше, яко той исполнит: 
Не хотяще ся з єдним и двома побити, 
Да ся по трох четвертий и пятьій появит, 
Но ПО єдиному ВСІ МІЮТ с ним ся бьіти. 
Того рицер да возмет, иже герц свой страти, 
Или єго свободна вт>схощет пустити, 
Во воли єго будет». Тако сказоваше, 
Посланний убо трубач в то время идяше. 

Стих 17 
Идеже вожд CT> вои приспи, той сідяше 

И искусний в ділєх бі той впроважений 
И, ставше дерзновенно, тако глаголаше: 
«Пане, питаю тя, да будет взгорженьїй?» 
«Ничтоже тебі буде,— Кгоффред отвіщаше,— 
Всюду послан з честию биваєт зпрошений. 
Реку аз нині» сімо, но в слуху терпіте 
Гнів свой пану моєму, а не мні, явіте». 

Стих 18 

Посем поселство горд сьій тако сказоваше 
Хитрорічни словеси, же всім го слншати — 
И аще бьі слишащих Кгоффред не збраняше — 
Не схотіл би вт» слуху терпенія мати. 
Ибо вожд вся по ce6t кротко сказоваше 
И, ставше, рєк ко вс*Ьм гЬм: «Изволшему тврати 
Рци, яко пятий ему аньї ся поставит, 
Кто вість, яко и первий го исправит. 

Стих 19 

Кгоффред му истинствуєт, да скоро прибудет 
Кромі всяких засажок дамо му и полі 
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Кром единаго от нас с ним/ зде и не будет 
Во разміренном от воинственном и полі». 
С тіми словеси трубач в град назад шествует, 
А коня под собою острогами коле; 
И єгда пріспі вт> град, пойде усквапливнй, 
Идеже ожидаше Аркгант, бою хтивий. 

Стих 20 

«Готови суть до бою,— рєк,— бі христіане, 
И не медли юж болий, прими на ся зброю, 
Не точию тни всі иже при гетмані, 
Но и менши всі, знать, не боятся бою. 
Не истинно бяше им твоя всім мнимане, 
Гордим ся візгнушаша всі зіло тобою; 
Вірити их словесем можем, не бояся, 
И явятся на плацу вскорі, не срамяся». 

Стих 21 

Прият на ся Аркгант шлем воскорі, зброю, 
А меч през себе свісил на широкой биндЬ; 
Цар убо христіаном не имаше в бою 
Віри, повелі убо вести го Клоринді: 
«Ради цілости в герцу скоро весь сьбою,— 
Рєк,— да идет с ним тисящ, би не бил во біді, 
А єгда приде время срістися самому, 
Далече люд да стане, приглядася тому». 

Стих 22 

Вси убо, иже з града єго провождаху 
Ку місту, на позор той тамо устроєну, 
Изрядньши зброями устроєннн бяху, 
Варед [Вперед?] градущу Аркганту честь 

Ві [о] руженну. 
Місто тоє от града ополть милі зряху, 
Не бившу ему тамо ничим покровенну 
В ровніні, убо бяше на то устроєнно, 
Аки на тоє діло власне усмотренно. 

Стих 23 

Во видінии всі вои єдин Аркгант сташе 
Мужествен и храбр, в бою Аркгант благородний. 
Сердцем зіло отважний, а возрастом бяше 
Велий, в плечах широкий и страха весь полннй; 
Филистинску олбриму весь подобен бяше, 
Вид убо єго зрящим гнівливу подобннй. 
Но всі убо ся еь ним хотях [у] побити 
И єго силу в бою мужественну зріти. 

Стих 24 

Кгоффред убо в то время не назнаменаше. 
Ниже избра такова помежду своими — 
Танкреда убо всякий в то именоваше 
Діло, зряще в нем кріпость надо всіми ими, 
Иже в храбрстві всіх воєв зіло превизшаше, 
Ибо нзраднійша бити в них и неравна с ними; 
Які. болший, так купно в'ьзгласиша 
И в полках повсюду о нем прославиша. 
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С т ьі х 25 

Вси убо изволиша избрати Танкреда, 
Иже братся обьіче в брани мужествеина — 
Сицева мняху бьіти и вожда Кгоффреда. 
Рскоша му купно всі: «Смири го, злоственна!» 
Но здє зрят весела яздяїца Танкреда, 
Дабьі того побидил, ку всім ополченна, 
Желают и йдуть с ним в поле иаміоти, 
Даючи отважнои ку герцу охотьі. 

С т ьі х 26 

Но от того позору єще отдаль бяше, 
На нем же ся з собою во час брати міли, 
Но сердце в нем велию радость в'ьзбуждаше, 
Ибо та богатирка сідяше во білі, 
Ку місту устроєнну сильно ся спішаше; 
Яко снігов так більїх ннкгди и не здрилі, 
Но тая біла шата зброю окриваше, 
А твар свою с-под шлсма всім оказоваше. 

С т ьі х 27 

Єгда убо узрі ю болій-но бодрствуєт, 
Идеже го на поли Аркгант ожидаше 
Сміл сьій, непомалу єй скоро сішествуєт. 
Но посліжде он в себі окаменіваше. 
Аки мраз лют вні себе, виутр огнь велий чуєт, 
Подобен твердой скалі на місти стояше, 
И, влипивши в ню очи, стаєт мужественно, 
Яко сі черкашчиком являєт явственно. 

С т ьі х 28 

Аркгант убо узрівше, яко никто к нему 
Идет ку позорищу, ниже хощет бьіти, 
Візглашаєт: «Что се ест? Да идет в ров ему 
Явит лице вт> брани и ощеп крушити! 
Танкред ниже сльїшаше зраку желанному 
Правит дати оброк увнутр сердце сушити; 
В то время Оттон вождьі попустил коньови, 
Вскочил на позорище против Аркгантови. 

Стих 29 

Оттон убо бі єдин, иже напирася 
Творити з Аркгантом бой и от ньіх многими; 
З Танкредом посліжде о тоє спирался 
И провождаше єго от полков з другими. 
И в то время сльїшаху, же Аркгант, яряся, 
Словеси всіх сромотил злоущипливими, 
Танкред убо вт> ce6fc бЬ же усумнился — 
УзрЬл згодно время, скоро устремился. 

Стих ЗО 
Паче лва зголодніла, гди телца изочит, 

Біжит к нему, яращся измореньїй гладом — 
Но в то время и Оттон скоро к нему скочит, 
Аркгант такожде к нему, возгніщенннй ядом. 
Танкред такожде вт>спять конем своим скочит, 
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Яко от сну взбужденннй, не печася о том, 
Велегласно к нему рек: «Аз готов срЬстися!» 
Но не сльїшит Отон, что Танкреду случися. 

Стнх 31 

Застановился убо, очи му яряше, 
Яко зЬло бяше на нь гнЬвом возяренньїй; 
Иже пред^ тєк — єго за ерам имЬяше, 
Зрит убо, яко уже будет посрамленньїй. 
В то время Черкашчика Оттон вди [а] рил бяше 
Копнем в шлем гертовньїй и неськрушенньїй, 
Аркгант ему панн впред, ди зброю потом 
За єдиним разом вскроз острьім пробьіл кгротом. 

С т ьі х 32 

З^ло Оттон во ум"Ь своєм посрамися, 
Изпадл б"Ь с з'Ьдалища над вниманя своє; 
Но инов^рец проклят ниже не хилися, 
Ибо бяше крізпчайший ибо не встроє. 
Потом з коня Оттону Аркгант прихилилея, 
Герд к нему глаголюще: «Вижд, яко уже не твоє 
Здравиє! Дость ти слави, и можеш ся явити, 
Якось ст> мною билея, хгЬл-єсь мя убити». 

Стих 33 

«Но не тако ся скоро HHiufe подавають, 
Яко разум'Ьєши,— Оттон отв'Ьщаше,— 
Но мя друзи з несчастя днесь да вимавляют, 
Аз убо хощу мстится»,— тако глаголаше, 
А в Аркгант^ очеса, аки огнь, палают, 
Разядеся паче пса, сице сказоваше: 
«Познай убо днесь во мн"Ь, какова єст сила, 
Аще ти добротливость и людскость не мила». 

Стих 34 

Ледве ся убо Оттон на нотах поставил, 
[Т] анкред, коня согнавше, натер ку стоящу; 
От [т] он бяше отскочил, скоро ся поправил, 
[И] ронзил бок мечем, на конЬ еЬдящу, 
И добрЬ оружиє ему окровавил, 
Но кром користи всяк и сиє болну мнящу, 
Ничтоже бй разслаб'Ьл Аркгант от той рани, 
Ибо кр'Ьпл'Ьй он бяше, в себ^ загн^вани. 

Стих 35 

Затримал бяше коня и взад ся отвернул, 
И на Оттона, аки лютий зв^р, нападе, 
Ибо он ся не встерег, єгда обернул, 
И тако от єго он на землю упаде. 
И тЬм ударенієм весь ся в сил'Ь сторгнул: 
Кол'Ьнома ввесь дрижит и от лица спаде, 
Падающе о землю, тако обвалилея — 
От так твердаго раза тяжко развалилея. 

Стнх 36 

Срожится з'Ьло Аркгант, перси лежащему 
Подоптал, возтягнувши коня острогами: 
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«Тако будет всякому,— волаєт,— гордому, 
Яко тому, что лежит под моими ногами!» 
В то время Танкред коню не даєт своєму 
На міісгЬ своєм стоят, но попустит вождами; 
Жаловаше Оттона, яко, зл'Ься, справил, 
Рад бьі бьіл по том раз'Ь знову ся поставил. 

С т ьі х 37 

Великим Танкред к нему воскочил окриком, 
Сидящ на бьістром кон^, з"Ьло на нь гласяще: 
«Тьі, зльїй псе поганений, что ся окрутником 
Твориш над сим плавником, в руках го держаще? 
Являєш здє по себ-Ь бьіт ся разбойником 
Избьі єси от араб, люди вбивающе; 
Недостоин той єси солнечной св’Ьтлости 
Ради своєй проклятой зв’Ьринной срокгости!» 

С т ьі х 38 

Прочан Танкред Марсу все ся поручаєт, 
Чиркащик, скрежещуще, стискаєт узубьі, 
Берется отпов"Ьсти, но токмо мручаєт, 
Неразуміінен му глас схождашс от губи. 
Яко же облак темен шум з себе спускаєт, 
От него же гром-перун спускаєт трезубьі — 
Сицева Таикредова словеса вся бяше, 
Єгда, что к нам глаголам, яко гром шумяше. 

С т ьі х 39 

И єгда от оньїх словес и срамна лаяня 
Равнаго жестокий гнВв в себВ возбуждаша, 
Оба равно скочиша к себв до подканя 
И, идуща обадва, храбрственно скочиша. 
Вьі убо мнЬ, о д^в^Ь, дайте до співання 
Глас сей вьіньї моєй, равной кротофЬли,— 
Вьі убо всЬ пйния славите негодньї, 
Да будет ст> ділами сицевими згодньї! 

С т ьі х 40 

Велия древца, суше вг> временном току, 
Идоша ко себВ двай храбрьім рьіцеру. 
Таковаго и б^Ьгу, а паче и скоку, 
Не бяше наведенієм никгди богатеру — 
Яко б 1а их немощно достигнути оку, 
Ибо тако легЬти испущену перу — 
Древца убо обою в зброю сокрушиша, 
От ньіх же скрьі огнисти к нему возлегЬша. 

С т ьі х 41 

Дзвуки от гЬх всЬх разов по разним ся странам 
И по ближайших горах всюду разбьшаху, 
Их убо самьім главам и препишним екранам, 
И винеслим чолом всЬ ся уднвляху; 
Не трепетни обоя по обою странам 
Ударенн вся койЬ, як здохли, лежаху — 
Их же скоро обадва такі> их позбиша, 
Од боком свонх мечов огромних добиша. 
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С т ьі х 42 

Бодрственно несуть рудЬ, одЬ, здеже ноги, 
И оба себ"Ь купно не вождают в^рн; 
Иле кратни подают в том бою дороги, 
Тако глав'Ь и персем уживают м^ри; 
Вживают, дающе себв сие престороги, 
Не тамо, здє зм^рают, як пущеньї стріли — 
То опредЬ, то озадЬ крокув помьїкают, 
Во времени дЬкоєм самьі ся зкривают. 

Стнх 43 

Танкред оказал бок свой, тарчею открьітьій, 
Являше себе бити в дЬлєх мужественна: 
Устремися сь мечем Аркгант я довитий, 
В то время бок свой л'Ьвьій явьіл непотребнтьій; 
Танкред меч ему отбьіл, а той раз отбьітьій, 
Зани что обернулся, но концером здатий, 
И скоро ся 6fc цоффнул и станул вг кроку; 
А Аркганту пльїнет кров от тятого боку. 

Стнх 44 

Лучившеся, Аркгант, яко уже ранньїй, 
И ощутивше себЬ значну в боку дюру, 
Стаєтся лютізйш в себ^, аки з ума впалий, 
Ощутил 6fc той бок свой и противу скуру 
И встеклнй, як пес гнівом стался зухвалий, 
Поднесше глас и меч обоюдний вгору, 
От обою стран натер он; втом рану новую 
Задал ему в рамена другу штиховую. 

Стих 45 

Аки по горам дик вепр им бяше гонимнй, 
Зряще на себ^ зсЬльї и крвавие лепн, 
От кривих устен своих точаше и дЬньї, 
Силою ся кидает, дрется на ошепьі — 
Тако Аркгант, взяв рану при ран£, злохитрн 
Ку погибели б'Ьжит, яко овад слепьій, 
Хотяще отмститися, невкрогЬм б'Ьжаще, 
Яко и оборони своєй не знаяще. 

Стнх 46 

Як много в оно время сил в себ-Ь имяше, 
Вся сьбравше в єдино и я внвираєт; 
Меч, иже в рудЬ єго обоюдний бяше, 
Аки плесни перуна от себе видаєт. 
Танкред ни оттхнути себ^ не можаше 
От разов смертних, яже он му задаєт — 
Так велика кр^пости ни єдину штуки 
Смирити не можаше ниже и науки. 

Стнх 47 

Доволий час чекаєт Танкред ослаб’Ьлнй, 
Аще ся той поганин во брани змордуєт; 
Временем ся зкладаєт, или инн дЬльї 
Скоро му ся около что раз уступуєт. 
Зряще го, той кр-Ьпкия им’Ьюща сили, 
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И что раз сЬкуще, на нь скоро наступуєт — 
Танкред обох мечем крапко натираше, 
Задавал ему рани — а не спочнваше. 

Стих 48 

Уже хнтрость здє в силах ничтоже ся мняше, 
Ибо они мужеством в обоих правляху: 
Каждьім ударсниєм бляхи отлВташе, 
Тими д^ри вт> зброй рани ся являху; 
Пот пльїность зо обоих чол по зброй течаше, 
Кров ст> сухим попелом обЬ ся смінпаху; 
Мечи, яко молния, являшеся СВ’ЬТЛЬІ, 
Зброй на ньіх, паче луч солнечних, пресв'Ьтли. 

Стих 49 

Цару убо своєму вен бяше зичлнвн, 
Взирают со безмЬрньїм трепето[м] погане, 
З не меншою боязню И не MHfctt ВОНТПЛИВЬІ, 
Ожидают такожде конца християне. 
И тьіи и овьіи равно боязливи, 
Никто же могл что реши, взирающе на не. 
Ни єдин ся з обох стран ниже и порушит, 
Точию ледво сердце з боязни ся рушит. 

Стьіх 50 

Уже по тоєй брани оба ослаб’Ьша 
И подобно бьі конец з собою ИМ'ЬЛИ, 

Но юж приспи нош мрачна; тин, что та зр-Ьша, 
Ничтоже, или мало что, зблизу видали. 
В той час алярдове двай на пляц той присп^ша, 
Иже их розвести и розвадити м'Ьли; 
Той, иже 6% от поган, ГТЬндером ся зваше, 
Христіанска Ариду вси купно прозваше. 

Стьіх 51 

Tfex такая єст волность, такая устава. 
Яко им между мечи свой посох вкладати; 
Таков их 6fc обьічай и такиє права 
Бои би найболшиє всегда розв-Ьждати. 
«Равньї єсть себь! Зла вт> тмй єст справа, 
FIpecTaHtTe от бою! — Пиндор глаголати 
Начал.— Зр^Ьте, мрак уже темний наступуєт, 
Ибо нош отпочинок свой нєх заховуєт. 

Стих 52 

Вси зв-Ьриє дубравни покой внощи мают, 
А днє св^Ьтозарнаго к трудом уживают; 
Мужественньїи сердца о дЬла не дбают, 
Яже тмою своєю нощи покривают». 
Отв^щаєт к гЬм Аркгант: «И внощи мя знают, 
Вси здє сущии с нами да отпочивают, 
Аз оттоль не отиду, битися с ним буду, 
Донежли же живота єго не позбуду — 

С т u х 53 

Аще дасть ми руку здє, яко битея будет». 
Танкред ко сем отв-Ьша: «И аз не отиду» 
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Донели же дасть руку, яко вязня приведет, 
Аз хощу сьвершити зачату бееЬду». 
А Танкреду черкашчик руку свою дает. 
Яко ся: «Сь тобою на се м“Ьсти сни йду!» 
Алярди, их смирнвше, время назначили, 
Дабьі и рани своя к шестому дню зличили. 

Стих 54 

Тако ужасна та брань и бой зйло страшен 
Остался вт» памяти скоро нам обойм: 
И, єгда вспоминают, з веЬм бяше ужасен 
И не будет им з памяти изгоним. 
Паче же з бесЬд всяких не будет изнесен, 
Якт> онії, такт» той в дЬл'Ь том цв^чоним; 
Кому убо храбрственно признатися м’Ьло, 
О том множество людей в себв говорило. 

. Стих 55 

ВсЬ убо, ожидающе, о том купно глаголаху, 
Кий конец тому Д'Ьлу напосл'Ьдок будет; 
Аще гн^в рая яренньїй, буйство оставляху, 
Мужество-бо и крВпость на пляцу пребудет. 
Но Єрминию болий в то время дручаху 
Их храбра биєния, их же не забудет, 
Ибо самой себе часть болшую там зрЬла, 
Яко тамо на МарсЬ той час присидила. 

Стих 56 

Казсана, свого отца, Єрминия мала 
В Антиохии, иже прежде князствоваше. 
По том звитязци во пл'Ьнь храбру ся достала, 
Єгда оно царствіє в власти имВяше; 
Всякую к себ"Ь люб от Танкреда знала, 
Той благодиянія многа єй являше: 
Паче княжни во шгЬни отчиньї своєи 
МЬла всяко доволство, не нужди коєи. 

Стих 57 

Достойную убо честь всегда воздаваше, 
Яко в царском степени преславно рожденну; 
Вся бьісери безітЬнин и скарби єй бяше, 
Даде єй свободу, єю уроненну — 
ТЬм та паче вся к нему всю ю возбуждаше, 
Яко в него вл'Ьпила милость ухищренну. 
А такова милость єй, же никгди горшой 
И н^гди прежде з никим не бьівало болшой. 

Стих 58 

И аще тЬло єн свободи от пл’Ьнн, 
Сердце убо и душу во ней зоставила. 
Со густими слезами полной жалю сЬни 
Своєго господина біздна оставила. 
Аще милость ку нему имяще вь пл’Ьнн, 
Но в хранении честь свою всегдашнем имЬла, 
Со маткою, в лЬтєх сьстарЬвшеюся, 
Йшла вь путь еь нею, разслабЬвшеюся. 
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С т ьі х 59 

Ку Ієрусалиму преди поспішила, 
Йде же ю цар прият и у себе смяше. 
Но вт> кратц£ времени матер уступила, 
И по ней на том м"Ьсти жалобу ношаше. 
Но ни мало по скорби, яко єй позбьіла, 
И во изгнаніи том ниже ся смущаше, 
Єже єй милости от сердца зкоренити, 
Ниже мало тужаще, во пл'Ьниях зрйти. 

[С т ьі х] 60 

Раз’яряся нищетно, крапко єго любить, 
Но ни єди[н]ьі имать вт> милости надеждьі, 
И что раз полньїй любве огнь в ней ся лютить, 
От него же на ce6t не чуєт одеждьі; 
Сего ради го таит, ниже-м огнем нудить, 
Но он лучше яриться, нежели напреждьі — 
Мертви убо помисли вси ся в ней взбудили, 
Єгда со вои прьішел 6t> под град єй милий. 

[С т н х] 61 

Єгда христиан сила тамо присп-Ьваше, 
Идяху знаменія под град розвинень!, 
ВсЬх велікая печаль огорнула бяше, 
Зряще страннн народи поравно шественнн; 
Точію одна сама бна радоваше 
И со желаннн[іе]м между сЬни разставленни 
И между взбуреннх вои зрак свой разспущала 
До толь, донел’Ь же им Танкреда взнскала. 

[С т н х] 62 

Близ полати царской стольп зЬло висок бяше 
Недалече каменнои и твердой оградн, 
От негоже християн зр£ти всЬх можаше 
В польках разставленннх, но не кромь ради 
Тамо ЄрминЬа от св^та ку нощи сЬдяше 
На високом столп'Ь том, чающа отрадьі, 
Тамо алчущую мисль и зрак свой корміла, 
Тамо сама з собою бесіди творила. 

[Стих] 63 

Тамо ся убо в той час нишетна пустила, 
Єгда им^яше бой между ими бити, 
И от боязни лютой, яже ю нудила, 
Сердце жалю польноє мусила имВти. 
Марс з'Вло всВм 6fc страшний, на нь же ся гляділа, 
Творил ю от та страха на пол мертву бити, 
Всегда, єгда Танкредчик на нь ся зам'Вряше, 
По сердци себе мечем тятую бить мияше. 

[С т u xj 64 

Потом к тому, єгда в-Ьсть скоро отримала, 
Яко им^яхуся возвратить ку бою, 
Слези непрестанно з оч, смутна, изливала 
З фрасунку, з страху, з жалю, тяжка неспокою; 
На конец уже и слез так многих не мала, 
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Но, на земном вспершися, прискорбна, подвою, 
Воздьіхающе, всегда зЬло умдл-Ьвала, 
Яко мало во плоти своєй духа мала. 

[Стих] 65 

Аще убо, когда зрак з'Ьло заплаканий 
Закрила повЬямн, мало ли уснула, 
Зряше в снЬ страшилища, нЬгди невндани, 
Желаше, даби смертним уже сном заснула; 
Иногда возлюбленну болни тяжко рани 
Отнраше, но скоро потом ся оцкнула; 
Часто єй ся зкрвавленьїй, болЬзнен являше, 
Яже не точіїЬ в снЬ, но яві плакаше. 

[Стих] 66 

Не точію сердце женско, но н разум силньїй, 
Хотящаго бою бьіть, страх велий збоздаше, 
Но из повЬстей многих им^яще зЬлньїй 
Боль, яко Танкред славен ранами боляше; 
По всем град"Ь глас о том шьірьілся предивний 
Между всЬми погани, вещ вся о том бяше, 
Яко от ран Танкреду здраву бить нЬсть мощно; 
Тако убо вся басни их славяхуся тощно. 

[Стих] 67 

Понеже от матерн тую хитрость им'Ь, 
Яко вся трави сельньї силу вт> себЬ мЬють, 
И словеса нЬкая, вольпіебна изум-ь, 
Ими же болЬзнь люту врачев [е] умЬють, 
Та хитрость вьіну у всЬх бяше всегда умЬ, 
Юже сами царевньї зЬло вся умЬють; 
О ней же мислит скорбна, како з болньїм бити, 
Како би в нем болЬзнь ту мощно ул'Ьчіти. 

[С т ьі х] 68 

Уврачевати любяща з'Ьло си желаше 
И дати му здравіе, яко иньїм многим; 
Уврачевать Аркганта в себЬ помьішляше, 
Ибо жалем смушенна з'Ьло бь премногим; 
Отравьі, яко иньї, дать му не желаше, 
Аще бЬ и прьічастил тЬм волшебством многим, 
Но желаєт, да паче вся селньїя травьі 
Погубят свою силу и вся своя нравьі. 

[С т ьі х] 69 

Не усумнЬла, бьі ся ити между воєв сЬни 
Ку іноплеменіком: ибо уже та брани 
Не єдиною зрЬла, но имЬ и виньї, 
Яже на ню от яду бяху налатаньї, 
Сердце же имЬ твердо, стало, яко стЬньї, 
Паче же дерзость многу и разум пространньї 
Страхами єдінаго всюду ся бояше, 
Иньїх случаєв тяжких ниже ся лякаше. 

[С т ьі х] 70 

И тако єй время милость додавала 
Сердечной и мужеской предивной дерзости, 
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Яко крокодилей зльїх ниже ся бояла, 
Удала ся бьі бьіла, кроміі вонпливости, 
О живот'Ь своєм ничтожс ніже помишляла, 
Ибо живот сво[й] храпи [ла] всегда во чистости, 
Ц'Ьломудриє МИЛОСТЬ rfex ИМ"Ь ВОЙ ДИВИЬІХ, 

Яко боряхуся в єй в силах єй предивньїх. 

[Стьіх] 71 

Єдин аще глагола: «О тьі, яже-сь мои права 
През всЬ тьіи времена и закон храняше, 
Мои то тьіє трудьі и моя то справа, 
Яко тьі своє д-Ьвство цЬло соблюдаше; 
Им'Ьла єси в пл'Ьни добраго прістава; 
Аз в іноплемепьіх всегда соблюдала, 
Тьі же, соблюдше в пл'Ьни чьістоту нескверну, 
HblHfc тя о ней вижу з'Ьло небреженну. 

[Стьіх] 72 

Что ли разум^еши титлу тую м^Ьти, 
Ц'Ьломудрною бьіти, благореченною, 
Желаєши между думних HHOBfcpKOB йти 
Безчестія шукати и бьіть зелженою; 
Срящет ли тя кто (но Ц'ЬЛОЙ не бьіти), 
Стратила-сь цноту BKynfc со диадімою; 
Аз не брегу о теб^, иди тако з дому 
Отдати користь свою тамо ляда-кому». 

[С т ьі х] 73 

Вторьій єй глаголаше и ерам неврежденньїй 
Хощет єй из’явити словеси благими: 
«Не уродил єст камень високо растявенньїй, 
Ниже между зв^рями рожденна дикими, 
Даби ум твой милостю не бьіл поб-Ьжденньїй, 
Дабьі тьі критися не им"Ьла пред ими, 
Нибьі аще з жел'Ьза сердце уковати 
Веліла, рекше, что єст rpfex скверньїй кохати? 

[Стих] 74 

Не медли, д-Ьво, о гЬх где тя хуть заводить, 
Не вйруй и тому, дабьі бьтл суровий, 
Что убо тя здє вредить, или что зашкодить — 
Ку сус [ж]денои с ним прийдеши розмови. 
О мужественна дЬво! Та коли ся годить 
Не желаєши, даби могл бити здоровий; 
Уже конец житію, єго же любиши, 
Отбираєт; ти ся о нем ниже мало тщиши... 

[Стих] 75 

Но ти убо Аркганта не отступай сЬмо, 
Даби потом от него зл'Ь не бил убитий. 
Та коли избавиши друга си? Не в^мо. 
Иже тя восхогЬл єсть свободною бити, 
Како и [м] у служьіши, ми уже вси в^мо. 
Того, что ти работал, хощеш оставити, 
Ко нему же л“Ьт скоро-скоро шествовати 
И в немощи толикой здравіє му дати. 
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[С т ЬІ х] 76 

Достойна б била еси благодаренія 
И скоро бьість ся о нем зде увеселила, 
Аще бьі ему своєго дала служенія, 
Рукою ласкавою рани улучила, 
Избавнвше єго болю, горка мученія, 
Здравієм бьість первьім го по скорби окрила. 
На лице бьість его всегда возирала 
И не тую красоту, юже єсь му дала. 

[С т ьі х] 77 

К тому бьість єще м'Ьла от него немалу 
Честь и славу между єго великими д'Ьли, 
Аже любов мЬєте в себ£ досконалу, 
И тако в супружеств"Ь честно бисте жили. 
Ти же бьі прохожда ся честь будеш немалу 
МЬти, между панями, вен бьі ти служили 
В Италійской земля, гдЬ же старожитнє 
Истннт>ная в'Ьра свято со цнотою квнтне». 

[Стих] 78 

Тако ю зла мьілость надолз'Ь прелщаше, 
Єго же совЬтом, на конець, б% зтвержденна, 
Но убо втом ся з"Ьло вся усумцЬваше 
И разум"Ься от толь бьіти свобожденна, 
СтражІє убо вколо всюду прехождаше, 
Яже в полатах царских бяше утвержденна. 
Врата убо вся всегда крапко затворенна, 
KpOMfc нуждьі вєликой кому отверзенна. 

[С т ьі х] 79 

Купно со Клорьіндою си бесЬдоваху, 
Ибо єдина другую усердно любяше, 
Єгда зар"Ь от мора ясньї исхождаху, 
Єгда же угасаху з собою бьіваше, 
Єгда же темньї хмурьі зв^здн закрьіваху, 
На єдином ся одр£ купно просьіпляше, 
Єдина ку другой бЬ з"Ьло твердой в^ри, 
Кром£ МИЛОСТИ щьірой и любве без Mfcpu. 

[С т ьі х] 80 

Та точію Єрм^на звьіче покривати, 
А им^юще всегда заплаканьї очьі, 
Єгда виньї Клорьінда звьічею питати, 
Вся на сан свой прискорбно влагала сирочьій, 
С нею всегда в дружеств'Ь обьіче бьівати, 
Невозбранно друг з другом, як во дни, та в ночьі, 
Ку єй всегда чертогу и ку єй подать, 
Аще з царем в совать, обьіче бьівати. 

[С т и х] 81 

Прийде єдинощи там и сЬдяше себ-Ь 
Время, своя вся мисли з'Ьло раземотряше 
И о своєм всЬм тайном дЬл1і, єже в ней б% 
Исхожденія з града в поле размьішляше; 
Єгда надолз-Ь сташе, во тойжде добь 
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Нам^реніє своє всюду обращаше. 
Скоро к"Ьнст очьіма на стол, стоящ близк[и], 
Узрьіт зброю и шлем своєй товаришки. 

[С т ьі х] 82 

Воздхнувше, рече в себ"Ь: «О благословенньтй 
Сан той честной дЬвици в такой щасливости! 
ЗайзрЬть єй всегда мушу, бо ест увелбленньїй 
Не девической хвальї, ниже и гладкости, 
Єи же ногам не труд[е]н єст убіор многошвенннй. 
Полата затворенна не творьіт прикрости: 
Исходит, пгЬ же хощет, и в той зброй ходит, 
Срама ни єдинаго никогда ся боит. 

[Стьіх] 83 

«Почто мн"Ь есте, бози, тако не подали 
Єстества мужескаго, яко той д^Ьвици, 
Дабьі на мні> мяккая н"Ьгдьі не бьівали, 
И мий убо єст мошно носити прилбици, 
И в'Ьм, яко того мн^ 6t> не отмавляли, 
Лучше в зброй ходити паче понявици. 
Во полях бьі-м под небом всегда пребьівала 
Зной, дожд, в"Ьтр и зиму и вся бьі-м претрвала. 

[С т ьі х] 84 

ИстинТїНу, яко не б"Ь Чиркасчік бралея 
Предо мною, со другом моим возлюбленньїм, 
Перв^є бьі со мною во очи поткалея, 
И ВІзМ, яко от мене бнл бьі-м здє СОПЛ'Ьн [ньім], 
ПлЬн [н] ю бьі здє тоєю сладко услаждался, 
Понеже над Танкредом не б% милосердним. 
Аз би з твоих узлов свобожденна била, 
Аще бьіх и аз в твоих себе не всидлила. 

[Стих] 85 

Или бнеть ти во моє трафил сердце кгротом, 
Аз умерла бих в той час, з той рани заразом, 
И BfcM, яко здравая била бих вся потом, 
Увречевавше милость любовним жел^зом; 
Никогда бих отсел'Ь помнеліла о том, 
Нуже душа з гЬлом м'Ьла б покой разом 
И кто может познати, аще мои кости 
Зхошет в землю загребсти з своєй ко мн”Ь милости. 

[Стих] 86 

Но не приличннх ce6fe тЬх вещей желаю, 
Ими же мисли моя З'Ьло прелщаютея, 
Како се будет честно вся [к) [час) сумШЬваю, 
Паче же малой вещьі, сили лякаютея. 
Челов’Ьча разума совати вся маю, 
Ибо вся — меч, шлем, зброя — от мя устраняются; 
Страха полноє сердце, слаба моя сила. 
Паче же воздвигнет вся, тяжчайшай би било. 

[Стих] 87 

Идеже б сили мои не змогли услати, 
Милость ю на мя двигнет и носити будет. 
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Єй убо, тамо сущей, см'Ьлу всегда бьіти, 
Єлен [ь] - [бо] роги густьі л'Ьсьі, гай бодет. 
Аз братся не желаю, но буду им'Ьти 
Хитрость паче той зброй, яже мя не збодет, 
И желаю Клорьінд'Ь во всем бьіть подобна, 
И, изшедше из града, ей бнти помощна. 

[С т ьі х] 88 

Стражм, єже вен, яже врата, затворяху. 
Не пустять ю во той час, як ю мощно зр^ти, 
Но иннє хитрости вся ю оміяху, 
Єдину ТОЧІЮ В путь МИЛОСТЬ СИ ИМІзТИ, 

И благополучіє, та посл^доваху 
МнВ, но зрадьі ю, бЬдну, хотять оточьіти, 
Но СИХ При Клорьінд'Ь HfcCTb мощно творити, 
Поки от царя прийдет, лучше нам ест йти». 

[С т ьі х] 89 

По сих тако во себ^ усердно мьішляше, 
Ибо ю силно милость була нетерплива, 
Яко Клорьінд'Ь зброю и шлем изношаше 
Тихо к свому покою, з'Ьло укваплива; 
И лучше єй то паче, неже преждє бяше, 
Ибо не б"Ь єй тамо ни душа зьічлива, 
Ноши убо пришедшей помощ скору имй 
И всЬм благопотребну, єй же цЬгдьі не бЬ. 

[С т ьі х] 90 

Єгда убо приогЬ нош, мал св^Ьт зраку дающа 
Зв"Ьзд блещашихся тамо, з'Ьло потемн'Ьла, 
Єдну от раб своих приискрно любяща 
Возва к полатЬ своєй, суше єй премила, 
С цЬкіим локаєм, в нем надежду имуща, 
И обойм часть мьіслий своих сполне поварила, 
Яко желаєт уйти и тако складаєт, 
Коєя ради вини, им не пов^даєт. 

[Стьіх] 91 

Локай убо, когда ся м”Ьла вьібирати, 
Вся предуготовал б"Ь потребна ку пути. 
Она в то время начат з одежд ся звл^кати, 
Яже з'Ьло ку земли бяху протягнути. 
Потом в каф [т] ан нача ся прешьіт убирати, 
Ий же зЬло изряден б"Ь, швами сусутьій, 
И тако ся б"Ь звьікла честно убирати, 
Яко ни єдной рабь в том єй помагати. 

[С т ьі х] 92 

На перси, шию свою, сцЬгови подобну, 
Прьіяла б'Ь в то время и свой варкоч златнй. 
Не поняву златую и з'Ьло оздобну, 
Но обои жел'Ьзньїи, изкованьїи млатьі. 
Руц^ круглЬ и б"Ьльі и мьісцу свободну 
Принуділа мужеско д'Ьло себе знати, 
З женскаго дЬла з'Ьло ся втЬшаєт 
И вом'Ьсто єго щьіт мужеско взимаєт. 
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(Стьіх] 93 

От начала и ступить мало что можаше 
Ради бременє тяжка на себь носила, 
Точію ей рабини в том допомогаше, 
На неп же ся вспираше немошна єй сила; 
Єгда же, утруждена, ся изнемагаше, 
Милость надежда сиєю купно всегда бьіла, 
И тамо обЬ скоро ку ней пріпадоша, 
Идеже локай чекал, на коня сЬдоша. 

[Стьіх] 94 

И тако собравшеся, скоро шест[о]ваху, 
Брегуще з'Ьло тайна невідома пути, 
Но многіє ся с ними тако потнкаху, 
Блистанія огней ніість мощно бй мінути; 
И всякий ся вступаше, яже ю мінаху, 
Но без страха трвоги не єдному бути, 
Ибо знамя Клорьіндьі страшно бЬ и вт> гЬни 
Знающим всЬм зброю єи, аше в темной сЬни. 

[С т ьі х] 95 

Добр-ь убо значала вся ся єи в’єдяше, 
Обаче, бояшеся ийкоєїі препоньї, 
Яже ю страхающе сердце пребодаше 
Паче да не падуть на нь каковьі погони, 
Обаче же ко вратом скоро шествоваше, 
Ставши, рече вратару: «Входу не борони, 
Царь-бо мя мой шлет в поле, скореє мя пусти, 
Ибо аз єсм Клорьінда, и зво [дь] ми из пути». 

[Стих] 96 

Глас той женьї подобен бяше же оному 
Гласу, им же Клоринда звьіче глаголати; 
Тако ся мн'Ьл в ушесєх бьіти воротному 
И добр'Ь єго изьучьі вт> то время удати, 
И кто же б£ бьіл бьі рекл, и ув'Ьрил тому, 
Дабн тая малая плоть мйла зброю мати; 
И тако испущени сами поихаша, 
Темними гаями скоро вси б'Ьжаша. 

[Стих] 97 

Єгда уже поприще єдино прейдоша, 
Здє броздами своєго коня повстягнула, 
Мняще, яко зла мйста уже обийдоша, 
Паче же яко рови вся уже минула; 
Но иньїе ю мисли з'Ьло постигоша, 
Яже себ"Ь, на пути суще, вспом’янула, 
И что раз, то болша ю трудность постигала, 
Єи же, поскорящеся, ниже раземотряла. 

[Стих] 98 

Велику в себ"Ь дурность и шаленство зр'Ьла 
Тако по воингску си ихати убраной: 
Сия предпріятия и тую хуть м'Ьла 
Прийти вт> полки не яв'Ь, ни ниже познаной, 
Точію возлюбленну явиться хогЬла, 
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Яко ест во чистогь ігЬгдьі не змазаной, 
И тако ставше, себ*Ь локая призвала, 
Аки бн острожнЬйшу бьість ся показала. 

[Стнх] 99 
Рекла: «Йди прежде мя ку християнскому 

Обозу, исп'Ьшися, и побіжи скоро; 
Тамо ся испьітаєш ку Танкредовому 
В той час наметови, где лежьіть слаб и хоро; 
Рци, яко една к тебй здє бол’Ьзненнбму 
Ради здравія твого хощет бить; а скоро 
Он будет здравьій мною, в£м, за нагороду 
Им^єт єй дати мир и велю свободу. 

[Стьіх] 100 

Адже в нем надається мЬюще го вт> власти 
Ни единой сотворить ей злой желж [и] вости, 
Аще болій восхощет пьігься о власти, 
Рци, яко ни єднои в том м"Ью в"Ьдомости; 
А аз здє, утружденна, ужню з сладости, 
Ожидать тя буду, но не без тескливости». 
Тако єго учаше; но он ся не бавил 
Б^жаше, акЬ крЬл'Ь 6Ь ему [собЬ] приправил. 

[Стьіх] 101 

К полком его в то время невзбранно пустиша, 
Ибо той локай бяше хитрьій и бьівальїй 
Танкредово му м"Ьсто скоро из’^Ьвіша, 
Идеже лежаше хорьі и з'Ьло зслабЬлий; 
Отнель вся б^Ь подробну, что му повел'Ьша, 
Возвратил ся к цЬм скоро, з'Ьло утрудн'Ьльїй, 
З гЬм же ю желал прият и вдя [чна] бьіть м'Ьла, 
Паче утаєнна всЬм, якоже хот'Ьла. 

[Стьіх] 102 

Но малаго време[ни] не змогла терпЬти, 
З'Ьло-бо скорбна суще, же долг час медляше, 
МусЬла туждьі стопьі во себ^ личіти, 
Глаголюще: «Поселство юж мог отдал бяше 
И юж возвращаєтся». Потом схогЬ взьійти 
На [вьі] сок горб, ибо го узріти желаше 
Идуща, и егда го пилно поглядала, 
Супостатов вся полт>[ки] зраком преглядала. 

[Стнх] 103 

Нош на ся понявицу б-Ьлу з звЬзд вложила, 
А небо ся ясняше свЬло и погоднЬ, 
Луна такожде полт>на свой [путь] провадила 
Златьіє бь [світла] свои между ме[н]шн огцЬ 
Єрм^нЬя такожд[е] свои розпалила 
Копна, з небом високим паляща походн^, 
Творяще я свідками, молчаніє трвало, 
Єже мЬсячнн сЬни и поле вькрьівало. 

[Стьіх] 104 

Зрить вся полки христіан, надеждою всперта, 
Глаголаше з собою: «О кольї сЬни краснн, 
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Како б[о)лшими вітри есмт> аз днесь подперта, 
Яже додають мні зде радости ужасньї, 
Да буду днесь верхами вашим [и] одерта 
Покрита, да возмуть от мене вся та страшньї 
Біди моя, аще в них скоро днесь небу 
Жнвот свой здє, положу, здравія позбуду. 

[С т ьі х] 105 

Приймете мя, да взнаю во вас тую літость, 
Юже ми любов по вас всегда обіщала, 
И узнаную прежде между вами милость, 
Єй же, в пліні суще, по свом пану узнала; 
Спустошеной не хощу от Бога маєтности, 
Да бьі-м знову над вам[и] славно царст[во]вала. 
Велію ку мні любов зіло покажете, 
Єгда мні себі служит сам’и розкажете. 

[Стьіх] 106 

Тако к ним глаголаше, но немьіслить о том, 
Но благополучіє я мі ядовито. 
Луна златосвітяща в промен [и] погодном 
Сказоваше с небеси зброю незакриту, 
И от неи ся являющ тойжде промень потом, 
Иже світлость далече посьілал отбиту, 
Ибо по той світлости риза біла бяше, 
А на шлему світл Тикгрис зіло ся блищаше. 

[Стих] 107 

О коль зол б і жребий! Ротмистрн цвіченн 
Стражу крапку в тіх мі[стах] поставили бнша; 
Полиферн и Аркандр, два брата рожденнн, 
Вт> началстві своєм тамо, та люди иміша 
Стрегущія бодрственно, даби сараценн 
Даби ку граду бидла не воділи биша; 
Локай убо тую страж хитр оминул бяше 
Далекою страною, к Єрмині[й] т[е]чаше. 

[Стих) 108 

Полиферн, юнійшнй снй, ему же убила 
Славна отца Клорннда часу недавного, 
Уразумі, аки би она сама била, 
Узрівше обичний строй одіня білаго; 
Оттуду, гді ся та страх бяше утаила, 
Коня во тую страну обернул [д] ругаго, 
Кричащ гласом великим, к Єрміні біжаше 
И зложеним копнем помститься желаше. 

[Стих] 109 

Яко єлень жаждущнй, вь пустини пирхливий, 
Єгда желает свою жажду утуліти, 
Тамо, идеже в скалі видить струмень живий. 
Тамо идет безпечний води ся напити, 
Аще между пси впадет; гди будет лінівий 
От лісних блат, там сущих, мусить ся напити. 
Скочить и назад біжить зіло улякнений, 
Запоминается бить заждою зтиснений. 
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[Стьіх] 110 

Тако-бо и та, суще з'Ьло упрагнена 
От утаєнна огня сокрьітой милости, 
Над'Ьющеся згасить жажду, утраплена 
У своего жениха прьішлой зьічлівости, 
Ньш£ убо бйдна явися прелщенна, 
Зряще посл'Ьдующьіх по себ^ ГЬХ гости, 
И тако своєй первой жаждьі отпадаєт, 
Б'Ьжаще без пам’яти, от них ся ховает. 

[Стьіх] 111 

Б'Ьжить скоро б^дна, а своего колет 
От всея сильї коня срокго острогами, 
Д"Ьвица єй служебная ту ж єй посл'Ьдуєт, 
А Поліферн ю гонить силно з воинами; 
Локай, к ней скрадающ, ся за нею шествуєт 
З повареними собі* ку ней новинами, 
Узрить скоро б'Ьжащих по госпожи своєй 
И сам крьіється разно, шествующе по ней. 

[Стьіх] 112 

Алкандер, Полифернов мудр^йш брат рожоньїй, 
Внимаше ю Клоринду совершенно бьіти, 
Не восхогЬ гонить єй, ибо утаєнньї [й] 
В густом хврасгЬ на ню, бьі ю уловити, 
Втом от єго воинов бяше виправлений, 
Б'Ьжа скоро ку польком, в'Ьсть им предложнти. 
Яко стада ку граду не єдина гнаша, 
Точію єдину вси Клоринду видяше. 

[С т ьі х] 113 

Ибо тамо вси в себ"Ь тако глаголаху, 
Яко она им^Ьєт вождсвенну булаву, 
Не вотще ю в то врем’я из града послаху, 
И взяла на ся сама такову виправу; 
Сего ради, да буду [ть] бодри, силно наказаху, 
И да не спять ничтоже, слиша ту справу; 
Скоро ся та во полках новина открнла, 
ВсЬм тамо сущим воєм в той час ся открила. 

[Стих] 114 

Танкред, BfcCTio первою з'Ьло прераженнй, 
Єгда убо втора в"Ьсть принесена бяше, 
Пол великоя скорби з'Ьло утраплений. 
Же она ради єго в той страстя вдаяше; 
И в панцер з'Ьло легок ставше облечений, 
Жалю велія скорби исполненнй бяше, 
СЬдше на бистрий конь свой, бразди ему испусти. 
За Єрм^н^єю вт> всем б"Ьгу ся запустил. 

Конец пЬсни илестой. 
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Пі»снь ссмая 

Существо В Є Щ и 
Зве Ерминію к себв, любовн-Ь прьіймуєт, 

Пастьір Танкред впаде в Армидіньї сити; 
Раймунд ся гордость кляту усердно готует 
Чьіркасчьїкову, бо з Богом нВсть єй мощно бьіти, 
И с ним ся наєдин"Ь во поли пробуєт, 
От аггелскаго крьіла тамо б"Ь открьітьій. 
Белзевул, зряще сия, же Аркгант слабВєт, 
Перуньї мещет страшньї и дожд густьій л'Ьєт. 

Стих первьій 
В то время Єрм'Внія, б^дна, омертв'Ьла 

И в он час без пам’яти конем свьім б'Ьжаше, 
Опустившему броздьі, во сидл'Ь сид’Ьла; 
Конь ю всюду по густьіх кревинах ношаше; 
Тамо и овамо вся собою нудила, 
По многих дорогах и л"Ьсах блудяше; 
Б'Ьжащии же по ней з зрака ю згубиша 
И, тако утрождшеся, гнать ю не хогЬша. 

[Стих] 2 

Яко хортьі, по многих трудах утружденьї, 
Воспять кт> смьічам ся своим скорбни возвращають, 
Єгда от них убЬже з поля скора лани, 
Єй же в густьіх дубровах гонить знемагають, 
Тако тьіи вси тшетно бяху зпрацовани 
Гонитвою, в то время нес[т] ися срамляють, 
Она же далечайше себе устраняєт. 
Ниже взад ся возр^ти, кто ю постигаєт. 

[Стих] З 
През ігЬлую нощ и день ц’Ьльш угЬкала 

По многих путєх, стежках и многих долинах 
И ничтоже, кром свого воплю, не слишала 
Во страшливьіх пустьіни глухой разсЬлинах; 
Єда же темная нощ уже наступала, 
День убо сокрьівал [в] темнонощньїх хмурах, 
На [д] рВкою Іордана из коня изгсВла 
И, изшедше на берег, там ся положьіла. 

[Стих] 4 
Вкусить, что ниже мислить, и клопотами 

И своим нещастям утраплена, живет 
Плачем, бвдна, прегорким, густими слезами 
Пьітаєтся точію, и таяжде пиєт; 
В том часЬ обят ю сон своими крилами, 
Под тия скорби своя и фрасунок криєт, 
Милость-бо, яко яв'Ь, так во снЬ ю трапить, 
И своими хитростьми сон єю ся бавить. 

[Стих] 5 
Не ощутися от сна, донел'Ьже слиша 

Дробних пташат сладкого и вдячна п^нія 
И вод шум зВло весел, яже скоро плиша, 
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Легких вЬтров вдячен шум вт> время св'Ьтанія; 
Поднесше свои очн, та при страйк узр^ша 
Хатки нищьіх пастнрей и ина мешкай [н] я, 
А та между водою и пущею бяше, 
И тамо что-сь ю по том ку плачу взбуздаше. 

[Стих] 6 

Ибо плач єй жалосен и невгамованнй 
Престаяше от гласа ся неслмшанна; 
Той от пастнрских свирнл бяше єй слншаннй, 
ІТЬснь такожде вдячная в слуху єй сметана; 
И єгда приближися, где хвраст заплітаний, 
Узрить в тЬни пастнра, сЬдо одЬянна; 
Той убо, стада пасущ, кошики плетяше, 
Пред ним троє отрочат, яже му співаше. 

[Стих] 7 

Узрівше узброєнну в той час през оплоти, 
Страха польнн дЬтища начаша бажати; 
Им же Єрмінія влас покажет золоти 
З кгелму и очи свои, хотяща сміяти, 
И рече: «Не оставляйте здє своєй роботи, 
Скончивши своя пісни, станете спивати, 
Щаслівни-сте люде! А зрите, же моя 
Войни не принесет той вашой пісни зброя. 

[Стих] 8 
Ибо то у мя, отче, велікіє диви, 

Яко по всіх предЬлєх тоєй Палестини 
Воин сімо [и] овамо біжить драпіжлівнй, 
Ти так безстрашен жівеш в тоєй здє пустнни». 
Но та бі рекл єй пастир сЬдо одіянний: 
«Оминул мя воин в той широкой густини, 
И дал ми єст Бог мой здє брани не слншати 
ДоселЬ, през мног час ниже и видати. 

[Стих] 9 

Аще ли то небеса справують жьічлівьі, 
Понеже пастнра невіннаго хранять, 
Аще ли, єгда биють перунн страшливн, 
Внсокотворни столпн посполите палять, 
Тако лакомих воин чуждой крове хтивн 
Мечи преждє нищетн пред бЬдою хранять, 
ТочІю на царскіє наступують глави, 
Идеже користь чують, тамо алчуть слави. 

[Стих] 10 

Лучше ся в своєй нищьій худобь укрнєт, 
Скарбов и ни єдиних сокровищ желаєт, 
Свобожден от всЬх скорбей, безпечалне жиєт, 
В серци ни єдиной злой похоти не маєт, 
От источніка чіста сладку воду пієт, 
Та собранния скарби, нх же ужнваєт,— 
Рекл,— з сего вертограде всяку пищу маю, 
От сего им^нія весь дом свой питаю. 
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(Стих] 11 

Малою ся вещию єстество обходить 
Люцкоє сякаго времени и єго здравие, 
Рабов нЬсть, токмо тии, иже жена робить 
С ними, волов и овець брежет изчадіе; 
Зде множество єленей yrfexy ми творить, 
Здє ми приносить всякий зв'Ьр слаждение, 
Птици, небоящеся, весело спивають, 
Рьібьі такожде зверху ptut плавають. 

[Стих] 12 

Бяху тая времена єще в младом лЬгЬ, 
Когда разсужденія в человЬцЬ мало, 
Тогда умьіслих мало бачить ся во CBtrb, 
Пасти стад овець, бьідла сердце не казало, 
Час нЬкій пожих в Мемтимском 1 пов[-Ь]тЬ 
Работами цареви, и мнЬ ся подало, 
И, аще тамо блюдох токмо вертограда, 
Ho BfcM, кая житію 6t MHfc в нем отрада. 

[Стих] 13 

Надолз'Ь надеждою смЬло бЬх богатнй. 
О, какою претерпіїх и мно[го] изтерцЬх! 
Но юнЬйшому в^Ьку бЬх повиноватьій 
И тако з надеждою праздною уступих 
И плаках ся Надолз'Ь, пом’янувши на ти 
Отца моєго мЬста, к тоєй воли приступих 
Остатной скорбной зЬло, з служби той повергох, 
К сему житию мирну с радостію поидох». 

[Стих] 14 

Егда же Єрмінія той солодкой мови 
И слов та пастира усердно слушаше, 
Своих велія скорбн и жал"Ь з голови 
Bet, ю томящие, здє радостна зсилаше 
И во своєм том жалю ратунок готови 
Взяти в тих містах темних ce6t помишляше, 
Желающе собь в них н^что отпочіти, 
ДонелЬ же би ся могло щастя возвратіти, 

[Стих] 15 

И начат глаголати ку старцу онбму: 
«Щаслів трикроть ти єси и благословенний, 
Яко познал єси зло и чинови твому, 
Же собь обрал дом той, в пущи сотворений. 
Житию моєму здє, днесь утружденнбму, 
Благоволи, да будет покой позволеннй. 
Прийми мя днесь ку себь, да здє между лЬси 
Одийдуть преч от мене трвожлівиє 6tcu. 

[Стих] 16 

Аще лн би тя м'Ьла похоть убодити 
Ку злату, перлам — м”Ью их часть при c66t 
И готова єсмь в той час здє нагородити 

1 Тобто Мемфіському. 
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Твою благую волю против моей особі». 
Втом ей слези от смутних начаша сходити 
Єдна по другой з очес в той добі, 
Єгда долегливости свои повідала, 
Плачуща го узрівше, и тяжко взднхала. 

[Стих] 17 

УтЬшаше ю долг час старець, но бна, 
Утаившеся сама в собі, нарікала; 
Потом ю привел бяше, где его бі жона, 
Літа многа имуща, яже кросна ткала; 
И тамо, з твердой зброй и тяжкой звлечена, 
Понявицею ся вся и камкою вбрала, 
Но очеси и станом, лицем бі прекрасна 
И всіми составами в поході ужасна. 

[Стих] 18 

Нищетннє одеждьі панской не скрьівають 
Поваги, но убо много єй во себі міет, 
Єи же добродітели не утаивають, 
Аще пасет овечки или бразди полет, 
Ибо и стада ю в лісах послушають, 
Аще кросен пилнуєт или волгну прядет, 
Аще з вретен на клубк[и] прядену звиваєт, 
Аще от крав, лащуще, млеко вьітіскает. 

[Стих] 19 

Частокроть, єгда овець в время полуденно 
Под сіни високих древ в прохладу отгнала, 
В вьісоком буці или древо явори [е] нно 
Им’я своє преславно ножем рисовала, 
Всіх своих милостей и бід неизменно 
На корах розньїх древес повьірізовала 
И, гдьі оньїє писма охочо читала, 
Всегда крвавими лзами вся ся обливала. 

[Стих] 20 

Потом з тімьі древесн часто мову мала: 
«Сохраніте та в себі, древа прнязливн!» 
Нещасную со скорбми милость проклінала, 
Которою [в] мя <ню> небеса всилили зрадливн. 
«Кая душа под вами будет покой мала, 
З’явте му слезьі моя, зіло нещасливн!» — 
Яко речет, чтуще: «Се и моя пригоди. 
Ах зле! За милость вірну что за нагороди!» 

[Стих] 21 

Можеш єще, Боже мой, на мя ласкав бити, 
Невинних моленія в печи своєй маєш, 
Аще ся мой невдячник может здє явити, 
Аще ми сія вещьі невдобна являєш, 
Над моим тнж гробом зле может ли и то бити, 
В нем же вся чести смертних людей покладаєш, 
Аз убо в нем положу той убіор человічнй 
Или над ним заплачу или воздхну трьічи. 
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[Стих] 22 

Понеже душа тако не бьіла щаслива, 
Жьівуще здє, щасливша по смерти зостаєт, 
И что аз не сотворих, суще еще жьіва, 
Мой убо прах зимний под землею достанет». 
Тако ст> німими древн говорить, тросклива, 
А плач воздьіхання частьі проривает. 
А в том времени Танкред, долго заблужденньїй 
Далеко от ней, не вість, жалостю зтрапленннй, 

[Стих] 23 

В то время з полков біже близ до прилеглого 
Лісу, през поле, по ней просто єй тропьі, 
Но хврастія ради и листвія густого 
Нн єдиной возможе єй видіти стопьі; 
Єгда уже не узрі просліду битого, 
Ниже хатьіньї коєй, ні єдиной шопьі, 
В оной тишині свои уха накладаєт, 
Всякий там шум сльїшаще, жалосно вздьіхаєт. 

[Стих] 24 

Аще когда листвіє сухоє ся крушить 
Или на твердом дубі, или на сосніні, 
Аще когда такожде и заяц ся рушьіть 
Или птица якая по густой кревіні, 
Біжить там скорим путєм, наставівши уши 
Аж посліжде тамо конь ко тоєй долині, 
Идеже звук услиша, то місто постиже, 
Прибігл бяше, но ясний МІСЯЦ ся юж подвіже. 

[Стих] 25 

Прибігл тамо, идеже вт> густой лісной сіни 
От скальї, аки кришталь, вода випадала, 
И, далі біжачи по каменной долині 
Зіло помежду красни береги спадала. 
Тамо начал волати, но при том струмині 
Еха гласна точию вдячность отзивала, 
А втом ранна денница свои власи злати 
Являла, єгда полни роси дубрави и блатьі. 

[Стих] 26 

Вздихаєт жалосно и Небо винуєт, 
Яко тако себі с ним творили игриска, 
Над своєю дівою метатися шлюбуєт, 
Идеже би там пришла, того посмівиска; 
По том всем здє ся з бившим возвратить готуєт, 
Даби могл повернути взад до становиска, 
Вспом’янувше себі день, назначенний близко, 
Справляти со рипером воєн [н] о игриска. 

[Стих] 27 

Уже нощ ясносвітну уходила дніови; 
Во должний путь побіже и узрить по оку: 
Біжаща вгору здолу, ко куріерови 
Подобна узрить во всем аж от всего скоку; 
Имущ в руках своих бич долу ку издцови, 
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Єму же обВшенна 6В трубка у боку. 
Застановил го Танкред и мир му подаде, 
Просяще пути к полком, да не в бВду впаде. 

[Стих] 28 
Рекл: «Аз от Боємунда бВгу, исправленньш 

Просто тамо». И тако оба путь той яша, 
Ибо разумВ Танкред, яко єст посланннй 
От стрьія его в полки. По том и приспВша 
Тамо, идеже блатом в коло оведеньїй 
И валом бяше замок; зде ся устремиша 
О часВ том, егда нощ темна наступила, 
А ясносвВтна зора в море ся пустила. 

[Стих] 29 
И возтруби трубою ритинер пред МОСТЬІ, 

ДонелВже спустиша к долу звод древяннй. 
Рекл: «Ку полком отселВ путь ест ИСТНЙ, простий, 
НинВ зде сил ймемся, донелВ день ранннй 
ПриспВєт. От Консенцн1 грабя, днесь день шостий, 
Взял тую зде ограду штурмом под погани». 
Танкред ся убо муром високим дивует 
И оборонВ значной пилно приглядует. 

[С т и х] ЗО 
Не надЬєтся убо, но далече стоить, 

Мьіслящ о коєй здрадВ и о оной добВ, 
Ибо яко той, иже юж ся смерти не боить, 
Но ничтоже подает явно бить по собВ; 
Надежду мВєт в руках, надежду и вь зброй, 
Яже ни єдиною бяше юж на пробв. 
Обаче брань свою зрить близьку уже бити, 
Не жалаєт в том часВ ни з єдннм ся бити. 

[Стих] 31 

Тако убо противу оному замкови, 
От него же бяше мост ку полю широку, 
Ста, в себв помншляющ, хитрому вождови 
Ничтоже вВрующе, сльїшить вещ не в кроку. 
В то время на широк мост против Танкредови 
Во всю зброю облечен, имущ меч у боку, 
Изшед нВкто, яряся, и глагол жестокий 
Простре на Танкреда, извлекл меч широкий: 

[Стих] 32 

«Аще ли зде истинно или ким трафунком 
Пришел єси в Армидьі славной та предВли, 
Юж отселВ не зьійдеш. ЗкВнь зброю з риштунком! 
Всякому зде окови мусять бити мили; 
Вийди до єй оградьі, но со тВм варунком, 
И имВй ей укази у себе все цВльї; 
Ниже себВ помисли видЬти юж свВта, 
Но зде юж мусиш бити на вВчньїє лВта. 

1 Козенца — головне місто італійської провінції Калабрії. 
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[Стих] 33 

Аще об£т сотвориш, яко воєвати 
Будеши всяка, иже зовется христовьім! 
Танкред, егда начат му ся приглядати, 
Позна его в знаменю гербовим, 
Яко 6k кгаскгончьік, Рамбалд ся м'Вл звати, 
Же у Армидьі 6k славним покоіовьш. 
Прелстившеся сластію, бяше дворанином 
И ради єя воли зостал поганйном. 

[Стих] 34 

Свят Танкред отял себе от гн"Ьва в той доб^: 
«Аз єсмь,— рекл,— Танкред славен, о зранцо 

вшетечннй! 
Аз ради Христа мого меч ношу при co6k, 
Єго єсмь истьій воин, а той твой безецннй 
Язик хощу скарати; покажу аз To6k, 

Яко день той нин'Ьшньїй єст ти остатечний, 
Ибо мя Бог мой на се изволил послати 
И отмщениє всЬх злоб на теб-fe вказати. 

[Стих] 35 

Слншаще імя, изблйдл престрашеньїй зйло 
Рамбалд, но являл себе см’Ьлим словом бити: 
«Почто еси пришел здє в той наш предЬл см"Ьло? 
В то время з моєй руки жив можеш не бити, 
А от сего меча то покажется дЬло; 
И вещею самою хощу днесь я жити, 
И пошлю твоим главу твою стяту 
Друго[м], иже им-ью В-Ьру свою кляту!» 

[Стих] 36 

Тако глагола Рамбалд. Но уже темними 
Крилами густая нощ сЬяше темностн, 
Лямпн ся со святили открнли густими, 
Яко и во дни бЬлом HkcTb такой ясности; 
Замок убо св'Ьтился, як между нощньши 
Лампами дивна сцена. Неявне, в скрьітости, 
Превисше гЬх сидяще Армида убрана, 
Идеже всюду вся зрить — сама невидана. 

[Стих] 37 

В той час оруженосець (ся великий воин) предуготовляше 
Тамо ку боренію и меч изимаше, 
Но, убо инов-Ьрець, nkiuo наступаше, 
А Танкред, зряще сія, коня отпущаше; 
ГТЬшнй ходящ, главу охраняше 
Гелмом, но перси убо под панж крняше. 
Меч наг имВ. Тако со окриком 
Кинувшися, сотреся см'Ьл'Ь з кгаскончіком. 

[Стих] 38 

Кгаскончик, вколо ходящ во великом кроку, 
И, хитри, на Танкреда здрад[у] обр-Ьтаєт; 
Той убо, аще же б-Ь немощнаго боку, 
Под кгаскончіка ближе ся зкрадаєт; 
Сице же он уступить, Танкред, ниже оку 
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Постижим и обнят им, храбро наступает, 
Устремляєт на нь меч свой, зощре[н] мужественно, 
Бьі кгаскончика разил в главу воинственно. 

[С т и х] 39 

Идеже-бо єстество найболий сховало 
Жнвот, тамо ся паче всегда напірает, 
Єгда зрить смертно время, так же глас чуть дало 
Громогласннй и страшен, и на нь натирает. 
Крутится убо Рамбалд, юж сил му не стало, 
Аще ся всюду щитом силно охраняет, 
Танкред мечем щит му отбиваєт, 
Точію го тятн[й] раз и штих омннаєт. 

[Стих] 40 

Но не тако Рамбальд ест скор ку обороні. 
Яко оннй вторьій скор ку тяжкой образі; 
Щит Рамбальду бі посікл и шишак в охроні, 
И діри в нем починил, что бі не без скази; 
Уже той изкровленнй; Танкред, ни драсніонн, 
И доселі вся кріпко удержал бі рази. 
Трвожится Рамбалд зіло, же его срамота, 
Купно гнів, милость грнзет, здрада и нецнота. 

[Стих] 41 

Єгда уже звонпил бі по части о собі, 
Послідняго з ним щастя хощет скоштовати — 
Верже паиш от себе, меч взял в рук[и] обі 
И січе на нь, ибо болш не хтіл вступовати, 
И стерл ся бі с ним лучше, и меч в оной добі, 
Вннесшн з рук, тял на нь так, же жадна гамовати 
Не могла бляха разу, так зіло тугаго, 
И ребра ему добрі досягл своим мечем ліваго. 

Стих 42 

[По] том ему ку главі колько кроть измірн, 
До нея же звук слншан бьість, яко звонннй. 
Аще гелму не претял, но тако ударьіл, 
Яко иноплеменник паде, ухиленний. 
И никтоже би тому подал би зде віри, 
Яко бі потом Танкред, зіло запалений: 
Очн ему истинннм пламенем палають, 
И гнівливнє зуби страшливе зкгрнтають. 

Стих 43 

[Т]ако страшенно бі в той час лице Танкредови, 
Яко не могл терпіти Рамбалд вірозмінннй, 
Слншить, яко о главу меч бєтся суровьі, 
Разумієт, яко юж живот му измінннй; 
И устранися мало, но меч перуновий 
Ударнл бяше во столп в брамі камін [н]нй; 
Искрн и каменіє пошли под облоки, 
Иновірчика зимний взял лют мраз за боки. 

Стих 44 

Ради трвоги великой през мост утікаєт, 
Даби его точію ноги ратовали; 
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Танкред єго за концьір мало иссягаєт, 
И от него точію през крок уже мальш; 
И в том часЬ обойм св"Ьтлости не стает, 
Лямпьл вся угасоша, звВздьі св^т уняли, 
Паче ясности нощной ничя показало 
И м-Ьсячной СВ'ЬТЛОСТИ ніже ся являло. 

Стих 45 

Во темности, от нощи и чаров справленой, 
Уже его звьітязца в мрок не гоніть срокгий, 
Ани его зрьіть — в страйк точію єдиной, 
Омацнувшьі, ставляєт сумнительне ноги; 
И вшел бяше ко вратом в стопВ облужденной, 
И не позна ся в себв, яко прешол проги, 
Усльїшал, яко врата спустишася потом, 
Идеже ноги зашли, не знаяши 6 том. 

Стих 46 

Подобієм гЬм рнба на єзерв веліком, 
В неже своєю входить во море водою, 
Єгда во мирно мЬсто приходіть, толіко 
БВгаєт, пред морскою крьієт негодою — 
И возвращаєтся сама во страсЬ веліком, 
И с погубленою мирить свободою, 
Ибо всякому дЬлу врата отверзають 
Ко входу, ку изходу всегда за ключа ють. 

Стих 47 

И тако нещаслівьій Танкред впал бяше 
В невідому темніцу, во он час безпечне 
Внійде, откуду Н'ВГДЬІ ззнйти не имяше 
От темніци той прмкрой, но бьіти в ней в-Ьчне; 
Врата [м] убо завВсьі [он] твердьі крушаше, 
Хотяще их от[т]оргнуть и скрушить конечне, 
Но тщетна вся. Точію слмша глас: «Юж в льїку 
ВЬчно — Армідин будеш здє, шгЬнніку! 

Стих 48 

Здє юж навики жьіліще ти будет, 
Ни от єдиной странн смерти не лякайся!» 
А на тоє волан [н] я ни єдин глас будет. 
Но точію рмцер той взднханія яся; 
Веліку нещастю здє своєму голдуєт, 
З милостію и глупством сварити начася, 
Никогда сам з собою тихо розмовляєт: 
«Отверг мя св-Ьт, пріят тма! — себь разсуждаєт,— 

Стих 49 

Лучше ми єст не зрЬти солнца ncHocetTHa, 
Єгоже, яко вижду, вовЬки позбуду, 
Но уже аз з єй зрака, мнЬ зде наизвВстна, 
Никогда, яко вижду, гЬшьітся не буду». 
Потом себЬ Аркганта помянул 6fc спішно 
И возотхнул в то время: «Где сид-Ьти буду, 
Идеже аз явлюся, всі ся насмВвати 
Будуть (о ганьбо!); вВчно мушу ся встьідати!?» 
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Стих 50 

Тако слава и милость тайно всегда псует 
И разтерзает сердце в богатирі славном; 
А паче, егда бЬдний Танкред ся фрасует, 
О житии не мислить Аркганта неславном. 
Желаніе крве его зЬло го мордует 
О вожделЬнном мирЬ, з гнЬва возвращенном, 
Аще єще имЬєт незлЬчен[н]и рани, 
Желает, дабц прнял дня свЬт пожаданий. 

[Стих] 51 

Нощи той, яже по том дни юж наступала, 
Мало что положился сладка сна вкусити, 
И воста з'Ьло рано, прежде свЬта мала, 
А паче еще дневи ниже малу бити; 
Рече: «О зброє моя, что-сь под моєю лежала 
Главою!» — и дерзнул ю на себе зложити, 
Аще не єго бяше, но подарована 
Од короля, а вся златом зЬло бь услана. 

[Стих] 52 

И взят ю в то время, и єю ся облече, 
И ни єдинаго му тяжка іга бяше, 
А меч велик, остр зЬло, что обоюд сЬче, 
Ку боку з лЬвой страни себЬ зависаше. 
Яко свЬтить комета и собою мече, 
Паче крвавьім ошьібом страшна ся являше. 
Та царства измЬняєт и вводить хороби, 
А царей устрашаєт з великіми роди — 

[Стих] 53 

И тако ся в то время в той зброй свЬтяше, 
А очи имЬ крва[в]Ь, гнЬвом напоєни; 
Во лици єго суров страх ся всЬм являше, 
А смерть в ней себЬ мЬста мЬєт устроєни; 
Дерзко то сердце, в нем же страха та не бяше, 
Єгда гдЬ кЬнет очьі, гнЬвом разтворени; 
Разбнваєт повЬтря обоюдньїм мечем, 
А гласом волаєт болшьім а не чловЬчьім: 

Стих 54 

«НенадолзЬ змЬннику и разбойникови 
Христіанскому силу изявлю собою; 
Отучу єго равна бити Аркгантови, 
Познаєт мою силу и ту руку мою. 
На поруганіє всЬм и єго Христови, 
Утну ему главу здє и озму му зброю, 
По том убо, таковнм оздоблений лупом, 
Буду кормить всЬ круки и пси єго трупом!» 

[Стих] 55 

Такова ярость звьіче в лютом бьїку бьітн, 
Єго же милость бодет горко зазрослива, 
Гласом веліим рьічьіть, же ся всЬм дивити, 
И от того повстаєт бура в нем гнЬвліва; 
Єгда же би другаго могл такова зрЬти, 
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О з^лной лютости всЬм здается злосліва 
Зр^ти, ntcoK ногами мещет, неспокойний, 
А со соперніком своим з'Ьло алчет войнн. 

[Стих] 56 

Сицевою яростю взбужденньїй, вкладаєт 
Гордоє поселство от гнЬва трубачови: 
«БЬжи ку полком скоро, како ся ти здаєт, 
Христианскому реци тому рьіцерови, 
Яко аз єсмь юж готов». Та рекше, сЬдаєт, 
А пред собою ити кажет Оттонови; 
Тако скоро от града идет, изпущенньїй, 
А пл'Ьнник при нем бЬжить, з'Ьло засмучен[н]ьій. 

[Стих] 57 

По том на рог затрубил на всЬ тамо страньт, 
От него же ишол глас З'Ьло нестерпімьій, 
Иже всюду по полках бяше розосланьїй, 
ВсЬх ушесам и сердцу срокго проразлівьій. 
Сінкліт убо всЬх воєв ста тамо собраньїй, 

. Ожьідающ в намегЬ, где трубач злослівьій 
Поселство всЬм з’явил: в первьіх именовал 
Танкреда, и иньїх же тамо не внймовал. 

[Стих] 58 

Сумителньїм помислом и л'Ьнівьім зраком 
Между своими Кгоффред вои оглядуєт, 
Но надолзВ мьісляще и зряще всЬх оком, 
Достойного во своих к тому не найдуєт. 
Начальн’Ьйшьіх не 6% здє, и не в^Ьсть н£ о ком, 
Иже би му равен б^; Танкред гдЬ празднуєт, 
К Боємунду далече, ниж нЬсть Риналда, 
Иже прежде убил 6fe гордаго [Кгер]нанда. 

[Стих] 59 

Кром десяти, жребієм биша зде избрани[х], 
Иних, мужественн'Ьйших, з'Ьлна бяше сила, 
Иже биша з Дамаску в полки виправлени 
От паній своєи, их же к власти мВла; 
Инии убо молчат, суще отдалени, 
Их же слаб'Ьйше сердце, такожде и сила. 
Всякой ся небезпечной слави обавляет, 
Срам — з боязни велікой посрамлен бьівает. 

[Стих] 60 

З молчанія познал вожд и самой постави, 
Яко страх их великий всЬх 6fc опановал; 
В то время в[с]та от м^Ьста и скочи от лави 
(Что в нем благочестив жаль и гн£в бЬ справовал): 
«Не бил-бих аз муж силен, но невЬсцюх прави, 
И тогда би живота ани отжаловал, 
И гдє-бих славно ім’я мому народови 
М'Ьл попустити здоптать зде поганинбви! 

[Стих] 61 

Полк^ убо моя всЬ и мои вс^ вои 
Дабьі, в страйк стояще, мене усрЬтали; 
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Дадите ему (медЬ) зброю, принесуть] обвои!» — 
Скочнша служащии и в то время дали. 
Но тьї убо, Раймунде, отваги доброи, 
Ибо теб“Ь з мужеством разум прізнавали. 
Не дал єси таковой волности вождови 
И тако в то-сь время рекл свому Кгоффредови: 

[Стих] 62 

«Сохрани мя от того, всемилостив пане, 
Дабн о твоєй глав'Ь вся вои им£ли 
Йти на шаиц. Тн есь вождь, не вони, гет[ь]мане! 
Вси-бьіс[ь]мо мусили зде и поскорбили! 
Тя на з[ащ]нщеніє Bfcpu свято стане, 
Но небо тя в побуду поган всЬх обрало; 
Тн усдЬвай разумом, владствуй булавою, 
Инн да творять д'Ьла твоєю справою! 

[Стих] 63 

Аз, аще немощен єсмь ради моєи старости 
И сЬдьій влас им^іо, яко мя видите, 
Пойду с ним ку той брани, понеже должности 
Храбрнх рьіцеров вен юж не помните. 
Аще бьіх аз нндЬ бьіл в таковой юности, 
В коєй вас вижду, ньідЬ во ней же стоите, 
А не подвизает вас на пгЬв и срамота, 
Слншаще, како хв[а]літь проклятий неднота! 

[Стих] 64 

Каков аз в то время б'Ьх, єгда совЬт мала 
Краина вся Немецка, єгда велікаго 
Поб^дих Леополда, на что поглядала 
Там вся веліка гурьма Конрада Втораго; 
И больша ся в те время вещ тамо всЬм здала. 
Положити рьіцера тако искуснаго, 
Паче гЬх, иже вси днес во полк той собраша, 
ВсЬх бьі до єдиного со студом погнаша. 

[Стих] 65 

Аще б ся к мдЬ первая кров та возвратила, 
Уже бьі Аркгант нежив бьіл бн о той доб^Ь, 
Но и старость ми єще не так докучила, 
Дабьі-м живуща сердца не мЬл чути в соб"Ь. 
Аще ми Парка уже смерть здє назначила, 
Вв'Ьсть мя іновірець, же им'Ью рудЬ обі». 
Аз всЬдаю. День той мои преждн'Ьи л'Ьта 
Лучше преукрасить мя у всего, вЬм, свЬта». 

[Стих] 66 

Тако глагол а л старець — а та єго мова 
Bfc, яко наилучшьш к мужеству остроги. 
И тако ни єдин з них не могл рещи слова, 
Дерзость, крЬпость и острьі показують роги; 
Всякому от них сила ницЬ Аркгантова 
Слабая ся уже зрить, и всякий єст ерокгий: 
Хощет с ним Балдв-Ьн творить, хощет из Рукгером 
Кгвелф, KrBtfloee два, Стефан з Кгиєрнером. 
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[Стих] 67 

И Пирус, иже дал 6В нашим на намові 
(Юже тайну имВяше з мужньїм Боемундом) 
Антіохію Малу — и два анкгликове. 
Нберард, крапок воин, и со Іросмундом; 
По них один в то время уже ся отзове 
Рьідолф со ітлянчьїком з шотом Ротермундом, 
Кгудильфа такожде со своим Ра<о>доардом. 
Желаєт крВпость [розк]рнть [в] іновВрци гордом. 

[Стих] 68 

Но паче всЬх Раимунд сердце мужественно 
И образ з себе являл изрядной охотьі. 
И уже, кромВ главьі, удн дерзновенно 
Облече ся во зброю, дивной всВм роботи. 
И рече к нему Кгофред: «О зерцало справлено 
Преждньїх воин храбрственньїх! Да на твои днесь 

цноти 
Весь род наш приглядится, и да твоим взором 
Явится мужественннй и идет твьім тором. 

[Стих] 69 

Єгда имВх десяти между молодими, 
Иже би били тоєй, что и ти дЬлности — 
Йти под Вавилон со крестьі золотими, 
МВл бнх с [тих] сердц[е], мВл бнх с [тих] всВ 

дуфности; 
НинВ сохраніся ти моленій моими 
Ку благополучнВйшнм дВлом той дерзости. 
В сосуд хартии зложи, єже суть в радь том, 
И да судія жребій, щастя будет о том! 

[Стих] 70 

Паче, Бог судія єст, но не тня карти! 
Єму вся суть жребія и щастя поданьї». 
Но Раймунд тако 6В тверд и зВло упартнй, 
Желал, би всВх имена били написанн. 
Втом Кгоффред, [в шишаку] назвиска всВ заверти 
Вложьівше, и истрясе, добрВ помВшани. 
Тамо вперто [й] картВ, юже розвинено, 
ГрабВ з Толозн імя тамо обр^тенно. 

[Стих] 71 

Возгласиша убо вси весело: «Пригани 
Никто же могл жребію тому припісати!» 
Сам в дерзновенн’Ьйшую грабя твар убраний 
Юн-Вша ся подобна ужу возірати 
ВсВм даєт, єгда в нову кожу одЬяннй 
З весни полнскуєтся против Фєбусови. 
Вожд убо єму щастя весолий В'Ьншуєт 
И побВду повную ему обВцуєт. 

[Стих] 72 

Втом Кгоффред меч от боку своєго отлагал 
И даде єму, рекши словеси таковими: 
«Се єст меч той истинннй, єго же уживал 
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Саски змінник, иже б'Ь гоним со своими; 
От злостий исполнени[й] аз и до [ста] вал 
И обезглвях и; сей, егда-м его добьівал, 
Отях ему. Прийми и, о како ми* служьіл, 
Подай, Боже, бьі-сь его так щасліве ужьіл». 

[Стих] 73 

Втом так долга времени не бяше терпливий 
Чиркашчик гласить гласом, сромотить и лает: 
«О, како мужественннй, како уродивнй, 
Яко ест хрборницкий [люд], что Європа даєт! 
Да прийдет сЬмо Танкред, аще бится хтивьій, 
Аще ему сили и сердца днесь му достает! 
Чили, лежаще в nfcpy до самой нощи, 
Яко и прежде, хощет от неи помощи? 

[Стих] 74 

Аще ли ся мя боить, да йдуть ротами, 
Єдина по единой, издци и пЬхота; 
Когда никто со мною творить между вами 
Ничтоже не хощете — ей, какова срамота! 
Гроб своего Господа зрите под мурами, 
Да воидет вам ку нему любовна охота! 
Ото ку нему простий путь сей юж маєте — 
Почто мечи своя зде днесь юж ховаєте?» 

[Стих] 75 

Тако, аки бьі бичем, сарацин зухвалий 
Уязвляєт по сердци наших гЬм лаяням, 
А паче, яко всяк смЬл, жаль м£єт немалий, 
Паче грабя з Толосси хчет мститися на нем; 
ДЬльность ся убо — яко жел'Ьзо од скали — 
Острить срамотньїм его гЬм поруганієм. 
Грабя всЬл на своего АквілЬна, которий 
Паче пернатих бяше птиц во 6fcry скорий. 

[Стих] 76 

Ибо конь той там рожден, где непроходима 
Таг зЬло славни свои нурти криєт; 
Идеже воинских Стад матка неємліма 
Огнем, иже в ней похоть скоро возбуждаєт 
И, противу в^трови устьі обернена, 
Плодственноє от него зде приймуєт сЬмя 
И тако, кром-Ь коня, родится (о диви!) 
От теплаго в£яня іздець уродівьш. 

[Стих] 77 

И рекл-бись поно о том, же Аквілон згола, 
Як з най[с]кор,Ьйшаго вЬтру ест рожденньїй, 
Когда би єси вид-Ьл, когда гЬсньї кола 
То ctMO и овамо бьіваєт змордованний, 
А єгда, б'Ьжаще впрост и со гр"Ьвой чола, 
БВжить, яко орел скорий, през всЬх поль загони; 
На таком кони грабя в то время сідяше 
И, скоро б£жащ на нем, Богу ся моляше: 
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[Стих] 78 

Тьі, іже помогл єси протіву веліка Голіяба 
Сущу младу Давиду и не воруженну, 
Голіаба, егоже бояся толика 
Ізранля сила, но дал-єсь поб'Ьжденну 
Бьіти — Тьі гордость сотрьі и сего хулніка 
И подаждь тим мечем бьіти убіенуї 
Да сотрет гордость ньін1> раб твой подозр’Ьлий, 
Яко сотерл бЬ Давид, теб"Ь послушлівий». 

[Стих] 79 

Тако моляся Раймунд в сердци уміленно 
Надеждою трвалою до Бога своєго, 
Иже вня ту молитву, аки би огненно 
Каділо, и внята бмсть умілно от него, 
И прешла през небеса веЬ невозбраненно; 
И в то время снидош[а] вся сьільї над его — 
Єдиному его з них велВ пилновати 
И во небезпечних злих раз^х ратовати. 

[Стих] 80 

Аггел, его хранітель назначений бяше 
З совершеной ку нему опатрности Бозкой 
И от рожденна себе в то вреадя познаше 
Приємшаго благодать сличнои свВтлости, 
Яко Бог млад ест, HUHfe тамо зряше, 
И яко от его ест в велікой пилности, 
Йде на високій замок, идеже стояху 
Небесния вся сили и на ни возіраху. 

[Стих] 81 

Тамо бь ощеп, имже великого смока 
Пребодено, висите в едіной ко[моІр"Ь, 
Тамо стрйльї, имиже стріляють з облака 
Плачевниє вс£ брани и смертниє мори, 
Тамо вси и перуньї, не зрящьіє оку, 
Тамо сохранен трежуб великій и спорий, 
И[м]же до основанньїх землю досягает 
И велики гради Бог кгорЬ возвращаєт. 

[Стих] 82 

Между иньіми вещми пукльр небесними 
Оружии лсняшеся весь діамантовий, 
И тако бяше велий, яко обят земними 
MfccTu, от Кавказу по Верх Атлянтовий, 
Что многих господи [нов] и со праведними 
Гради благочестивих царей хранить глави; 
Той невидимо аггел на себе возложить 
И стал 6Ь прямо грабВ о[т] града Толожи. 

[Стих] 83 

Тамо множество людий, на что ся смотряху, 
Столпи високій града и полнии мури — 
Іже со Клориндою люди нзхождаху, 
Не переижджаху им убо верху гори; 
Христіане далече от них ожидаху, 
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Розставлени во полки. Всродку бЬ пляц спори, 
Иже всюду бЬ чьіст и незаступленмй 
Между всЬми воини — борцем назначений. 

[Стих] 84 

Полньїй думи Чиркашчик Кгоффреда питает, 
НЬкоєго новаго, н нови зрить строй, 
Мужественний кграбя к нему прибліжает 
И рекл: «ГдЬ индЬ будет, не здє, щастя твои<е>. 
Поки ся зде возвратить и сЬмо приидет, 
Се аз есмь готов сія отправити бон 
И битися з тобою за него, а к тому 
ВелЬнно мЬєт бити — яко-сь третому». 

[Стих] 85 

ВозсмЬяся Аркгант: «А Танкред гдЬ что? Жиет, 
Аще умерл? ГдЬ ест? Что с ним ся дЬет? 
Недавно ся похвалял, а нинЬ ся крьієт 
И во ногах точі[к>] надЬю имЬет; 
Но уже ся отселЬ да под землю вриєт, 
НапослЬдок дзвоном ся уже да покриет — 
Обряшу єго аз». Юж болш не ожідал 
Раймунд, и рекл: «Плутиш, би он от тя утЬкал!» 

[Стих] 86 
Скрежеташе гнЬвливий Черкашчик зубами 

И зЬло суровими отповидЬл словьі: 
«Тьі у бо за нь бийся зде. А с богатьірами 
Явлю тебЬ, коєя уживают мови». 
Скочіша потом равно к себЬ з копіями, 
Один друга влучаху просто до голови; 
Грабя тако улучьіл, яко змЬрил бяше, 
Ибо той раз ничтоже его повреждаше. 

[Стих] 87 

Аркгант его от хути великой ухибил, 
Что у него велико и ново му бяше — 
А паче аггел грабю на памяти имЬл 
И ничто поганина раз той невреждаше. 
В Чиркашчнку гнЬв зЬлньїй тако ся возгнЬтил, 
Своє повергл копне, на раба прошаше 
Христова оружьія инаго и лучша ужити, 
Понеже му первоє невосхотЬ служити. 

[Стих] 88 

На бьістром кони к нему скоро скочил в очьі 
БЬжаше, аки птица, меч имущ добитий, 
Ибо Раймонд в правий бок ему ускочьі 
И послЬжде прьібЬгає — тнет го в лоб закритий; ' 
Знову стаєт ву что конь мЬєт моцьі, 
Он, скочивши влЬво — тнет го в гелм отлитий; 
Но ничтоже го вредил тЬми оба рази; 
Не бояся нн едной твердой шишак скази. 

[Стих] 89 

Желаєт Аркган-ьт с ним тЬснЬй ся сотерти, 
Даби его ку земли под коня овалил, 
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Но уб^гаєт грабя, не даєтся всперти, 
Боящеся, даби он з конем го не зваліл; 
Сюду убо и сюду, в коло творить чертн, 
И налагал на нь з'Ьло, дабьі єго убил; 
Аквилин жестокий, гдЬ пан вождн кінет, 
Исправляєтся лучше — то натрет, то минет. 

[Стих] 90 

Како єгда вожд силен зйло крВпкой веж"Ь 
Или вьісокой хощет вседушно добити, 
ВсЬх хитростей вкушаєт — и сталовой одеж’Ь 
И жалуєт єй с£щи, дабьі во ней бити; 
Аще и крапка зброя єст ему на страж'Ь, 
Даби могла там перси своя боронити, 
Ибо всяк тамо годить, где слабшнє н"Ьти, 
Силою хоіцет свой меч вразить ядовьітьій. 

[Стих] 91 

Уже му в килкох містах тверд блях подЬравил, 
От него же текла кров помежду жел-Ь[я]зьі, 
А сам ся никогда же ниже окривавил, 
Но во зброй значньїє своєй имВл скази. 
А Аркгант єще ничто доселЬ не справил, 
На в"Ьтр точію празднн подавал там рази: 
Неутружденний, єднак полннй пихи, 
СВчет, но никогда здє срокгЬ творить штихи. 

[Стих] 92 

ПослЬжде сарацен раз от горн да тятий, 
Ибо кграбя сам ему 6fc ся там наставил — 
Аще 6fe так своєю жаркостію взятий, 
Обаче Аквілон го юж би бнл не звалил, 
Но о[д] далече узріі аггел єго святий 
И со невідимою помощу ся ставил: 
Протяже десну руку и діаментовнй 
ЯснесвЬтел велик щит под меч Аркгантови. 

[Стих] 93 

Меч убо сотреся віївесь, бо дЬлніка смертна 
Оружн смертно, з землЬ сотворенно. 
Не могло содержати, иже от безсмертна 
Удивителним д'Ьлом бь сооруженно; 
Чиркашчикови ся зрить чудо удивленно, 
Єгда явися ему рука обнаженна — 
УсумнВвнй ся мислить, зрить, яко не жарти, 
Яко щит грабь м"Ьєт так твердне гарти. 

[Стих] 94 

Поразум£л б£ Аркгант, и так му ся мняше, 
Яко о щит єго меч бяше сокрушенннй; 
Та и Раймунд, зряще, в себь помишляше, 
Но не вид£, аггелом бити ся хранений; 
И видЬ, яко жел'Ьзо в прах ся сокрушаше 
И како з меча Аркгант бяше обнаженний, 
Ста на MfccTfc, нехотящ звитязтва худаго 
Супостата своєго тако безброннаго. 
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[Стих] 95 

ВосхотЬ уже рещьі, дабьі меча достал, 
Но убо послЬжде сам помьіслил то себь, 
А паче, же юж програл, и на мЬстЬ зостал, 
Воєв би всЬх посрамил во своєй особЬ; 
Не восхотЬ виграной, аще бм му спростал, 
О общой всЬх рьіцеров мислить си оздобі. 
А втом ему (зрите хитроумна стрЬлца) 
Пустил бЬ в лице Аркгант уломлена ілца. 

[Стих] 96 

И вт> то время бодець дай под боки коніови, 
Хощет кго в бедра взять, в том єлци, и главицу 
Лица зЬло протягла (гает), а Толоссанови 
Разразіша нос з'Ьло под саму прилбицу; 
Но не ужасся, и [в] бок скочил Аркгантови, 
Не хотяще хитру с ним мЬти запасніцу — 
И егда го хотЬл в свою руку праву, 
Сотворил бЬ єдну малу рану крваву. 

[Стих] 97 

ПоздЬ, яко перун недостиглий оку, 
То сЬмо, то овамо хиж ся кони вертает 
И всегда го по персях биет и по боку, 
Єгда же отскочнть и егда ся вертает. 
Иле в собЬ сил мЬєт, иле в кони, 
Всего искушаєт и всего обертает; 
Утаєнной на нь сили з сердца добнваєт, 
А благополучіє з небом присягает. 

[Стих] 98 

Он убо в добру зброю и в силу убраний 
КрЬпко брани ставаєт и ничто ся боить; 
Яко корабль, что мЬет себЬ штир урваний 
И подерти вЬтрнла, єще весь цЬл стоить, 
Аще убо един бок мЬл зкгрухотаннй, 
И море солоною водою го поить, 
Аще ся юж в небо от всЬх стран вліваєт, 
Єще своєй надежди ани отпадаєт. 

[Стих] 99 

Таково єсь в то время мЬл небезпеченство, 
Аркганте, егда тебе Велзевул ратовал, 
Иж тЬнь в змнсленноє облЬкл чловеченство 
И от боку ему вся удн поправовал, 
А Клориндино взявши на ся подобенство, 
Єму поставу си и мову даровал: 
Даде хожденіє, даде єй глас, даде єй и строй, 
Дал свЬтло блистаній от єй свЬтной зброй. 

[Стих] 100 

До Орадина-стрЬлца пошла бЬ славнаго 
Мара и рече к нему: «Славний Орадіне! 
Тебе слушають стрЬльї и всюду кождаго 
Целю — єгда ти хощеш — ни єдина мине. 
Кая то будет здє днесь народу нашего 
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Шкода, аще той велик храборник наш згине,^ 
И коль великій нам ерам, аще к своим цілий 
Уйдет со побудок» неприятель СМІЛНЙ1 

[Стих] 101 

Покажи й нині то, что умієш — в тілі 
А того пса утопи в твой белт ядовітьш, 
А мьі всегда у царя, твои приятелі, 
Умолим тебі ласку и дар знаменітнй». 
Не помьілил Орадин о всіх податели 
Благ, и, обітніцами оньїми упітьій, 
Стрілу ко зіло скорой приложнл ТЯТІВЬІ 
И, ВЬІМІрнВШН просто, лук вьітягнул кривий. 

[Стих] 102 

Свищнть з'Ьло и вітри сЬчет розерванн 
Стріла скоро, [в]ию[ч]ими устоєна пюри, 
И ударить в пояси, прячками спинанн, 
И помежду нЬтами сотворить что-сь діри; 
Острий ощеп кровію бЬ зафарбований, 
Поверховной точію мало досягл скури, 
Ибо аггел той стріли отнял люту силу 
И сотвори годіну радостну и милу. 

[Стих] 103 

Витягає [з] раменьї стрілу грабя старий 
И видіть, яко ему кров по зброй течет, 
И з недотриманой поганіна віри 
Строфующе, огнь з очес цньїй на всіх мещет. 
Гетман совіщаніє купно з оной міри 
Недотріманоє зрить, яко стр'Ьлу влечет 
Храбрий Раймунд, от него всегда пилнованнй, 
Силно лякається болшой якой рани. 

[Стих] 104 

И своих к отмщенію рукою [и] язиком 
Возбуждаєт и хтивой додаєт охоти, 
А тни со великим своим воіовніком 
Древца в токи вкладають и вкладають гроти; 
И тако обі страні ишли со окриком 
До заюшенаго Марса крвавой той роботи. 
Юж от густого диму ни поля не знати, 
Куравн ся начаша под небо взбіяти. 

[Стих] 105 

Поламаннє древа трощать, ту конь зднхаєт, 
Ту другий, третій б-Ьжить, сам о себі збітий 
Храборник, ту, от коней здоптаннй, взднхаєт. 
Той рук ни йог не маєт, той вполн пробитий, 
Єдин юж умертвілнй, той ся поднімаєт, 
Иньїм з боков проз рани світяться ялітн. 
И коліко ся лучше густійте мішають, 
Кров между собою гойній разлівають. 
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[Стих] 106 

Потом достал булави ту загнаньїй 
Идеже наиоолшая бьіла битва — скочил; 
Тою себ£ творіл всюду пляц пространньїй, 
Єю розрьівал полки и во крви ю мочьіл; 
На Раймунда стаєт, неугамований 
Во rafeBfc веліком, дабьі єго зочнл, 
ИмЬюще, яко волк голодний зубьі 
Кровію ждет впоити лакомой свои губьі. 

[Стих] 107 

Но єго преславний вои погубили, 
Иже ся мужественно со ним здє сотроша: 
Орм-Ьнь, Кгв’Ьд, дваи Кгерарди битву с ним творили, 
Рукгієр и славний кгроф на [бальнавили] дойдоша; 
И колико го тьш вожди оступіли, 
Толіко ядовитой в нем злоб'Ь успоша, 
Ибо о яко огнь, что силою замкнений, 
Исходить наверх и мур несет розвалений. 

[Стих] 108 

Уби Орм^на, вь главу раніл Кгвідона, 
Рукгер уже ку концу жизни своєй бяше, 
Но вколо єго в той час собранная она 
Купа отвсюду єго вояци достяжаше. 
Єгда же тая битва суще непокойна, 
Не єдина их страна з собою миряше; 
И, скочивши, гетман рекл вождю Балдвіновш 
«Скоро спишися з полком своим к посілкови, 

[Стих] 109 

И от правия страни удар ся мужественно, 
Идеже вси биются и з’Ьло мішають». 
Єще гЬх словес не рекл, но скоро ті стаєнно 
БЬгуть и з боку сміле вс"Ь ся потикають. 
Что зряще, противний не стають храбрственно. 
Но вси купно погане гурмом угЬкають; 
Уже ся шьік пом'Ьшал, полки розорвани, 
Знаменія побити н в землю вдоптани. 

[Стих] 110 

Правоє убо крило уже уступуєт, 
Яко трепета зальна бяше нсполненно, ^ 
От него же велий всЬх страх туж обьіймуєт, 
KpoMfc Аркганта, з их всЬх не стал мужественно 
Ні єдин, той точію сам ся показуєт, 
Во зрац"Ь неизм-Ьнньїй и в сил'Ь храбрственно; 
Той многих мужей HMfc и сто рук прі Т’ЬЛ’Ь, 

И никто з них не вчьініл так хитро и смЬл'Ь. 

[Стих] 111 

Противу мечом, кгротом храбрственно ставает, 
И, аше зрьіть на себе велікіє штурми, 
Не єдиного мечем острьім достязаєт, 
И велікіє трупов пред ним лежат гурми; 
Уже на себ^ зброю побитую маєт, 
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Уже кровію весь зтекл — втом не ест похмурннй. 
Но в то время вся вои на нь зде налягають, 
Многими оружьіи єго достізають. 

[Стих] 112 

И мусіл тьіл подати пред оннми вали, 
Єго же веліими скорбми оточиша, 
Но стопьі єго не тім подобньї ся здальї 
И сердце єго также — яже ся сокрьіша: 
От очей ему искрьі так вьіскаківали, 
Но обаче в себі гнів ярості втаиша; 
Предизджаєт всіх воєв, бьі ся возвратили: 
Но не успі ничтоже — вси во бігстві бьіли. 

[Стих] 113 

Ибо бігство оноє желал честно міти, 
Дабьі устроєнно пред ними входили, 
Но страх не подает всім ниже та глядіти, 
А та Гк] єго ии во что пошли бяху СИЛЬІ. 
Зряще вожд погански слабшн вои бьіти 
И, яко уже во всем зіло ослабили, 
Послідуя же пути щасливой побідьі, 
Єй же всегда многиє обьікли бить [...]дьі. 

[Стих] 114 

Точію, яко не бі день той назначений, 
Иже от Бога з віку презрін на то бяше, 
Уже би застой оний бить незвнтяженнй 
ИмІЛ би, и уже конець, иже ся являше. 
Но зряще враг проклятий, же міл бить знесений 
Тоєю побудок» начал єго, иже иміяше, 
Но призрінієм Божим в мгновеніи ока 
Хмури и вітри пустил от темна облока. 

[Стих] 115 

День ся ради веліких хмур во нощ преміняет, 
Яже изходять мрачнн з пекельной темници; 
Світа ниже видати, от всіх стран ся блискаєт, 
От громов зіло страшни бяху трискавіцн, 
Перунн непрестанно небо розкидаєт, 
Град стинаєт вся трави [и] густи пшеніци, 
Поля з основанія вихор рнєт и псует. 
Гори потрясаєт, древа руйнует. 

[Стих] 116 

Во єдіном часі дожд, град, вітр, зимна вода 
Страхающіхся хрістіян побівають в очн, 
А тая нестерпима зілна непогода 
Всім полком устроєннм — равна чорной ночи; 
Знаменій ніже зріти, и во полках шкода, 
Иже ні єдіния здали си помочи, 
Ибо того временн Клоринда ужила, 
В той час ме[с]ку своєму в бок острог пріложнла. 

[Стих] 117 

Возиваше ко свонм: «Нам всім зичлівии, 
Днесь неба помагають и за нас воюють! 
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Зрьіте уже, како нам суть прьіязлівии, 
Лица, свободньї руці и вся зоставують, 
А их убо во очьі, чола ляклівьіи 
Біют, и пгЬв свой на их з'Ьлньїй изявствуют; 
Нам путь днесь свЬтел небо явВ показало, 
Бьі над супостатами побуду нам дало». 

[Стих] 118 

Сия рекше, со полки своими встремися, 
Точію от зЬлной той бури ухіляся, 
На христіани крапко и силно взярьіся 
И йде през их полки, ничто не бояся; 
А иже 6fc в то время к нашим ополчіся, 
Во мал'Ь от лютьія смерти не попрася. 
И тако з Аркгантом вси во скорЬ б'Ьжаша, 
Ибо от мечов острьіх силно утЬкаша. 

[Стих 119] 

Гн*Ьв жестокій як смертних, так жьівих стікгает. 
От него же б'Ьжащьіх хребти преслйдують. 
Кров ся бьістро струменми от воев злівает, 
Єю же ся вся води и пути красують. 
Ту множество трупов Bcfcx зрЬти ся им дает. 
Чого Пирус и Рудолф юж болій не чують: 
Тому Аркгант безбожний отсЬче верх глави, 
Иньїй от меча женска пострадал зде слави. 

[Стих 120] 

Тако вси хрістіяне ражени б’Ьжаша, 
Их же искушенія адскіє гоніша; 
Вожда точию градьі, гром не устрахаша, 
Аще єго молніи своими разиша; 
Веленія єго вси ніже послушаша, 
Ибо юж о вьіграной ниже помьіслиша; 
Вожд, на кони стояще, в табор отворений 
Пред врати собираєт вои разплошени. 

[Стих 121] 

Ибо два кроть в то время коня пустил бяше, 
Ратующе своих от Аркганта сильї. 
Аще дващьі б% окрьіт, но в том нестужаше 
ВсЬми, яко вождь, честно справлял свои дЬли. 
По сих всЬх со иньіми вои уступаше, 
Дающе HHOBfepuy пространньї предЬльї, 
Иже ся со своими во град возвращаше, 
А тии, оскорблени, во полк свой идяше. 

[Стих 122] 
Но и тамо великой ради непогоди 

И неспокойньїх віітров покою не М-Ьють. 
ОигЬ всЬ угасоша, табор полньїй водьі, 
Ни єдина намета ц'Ьла не им^ють, 
Ибо в!»трьі шалени [замазано] негоди 
Вся верви порваша, что зряще, тяжко мл'Ьють; 
Громи, дожди и віітрьі купно ся мЬшали 
З члов'Ьчески гласьі, весь світ оглушали. 

К.онец пісни семой. 

538 



ПЕРЕКЛАДНІ ПОЕМИ 

Піснь осмая 

Существо вещи 
О смсрти царевича швецкого слухають, 

И како вои єго побієннм бяху. 
От мнимающи подобій, итали мнимають, 
Яко Раналда смертний, купно вси сльїшаху. 
[Алеї кто убо та творить, вси ся мішають, 
Противу Кгоффреду пгЬв силен изостряху — 
Вси так ся прехваляють злобами своими, 
Он та вся поб1»[ж]даєт словеси смиренньїми. 

Стих первьій 
Уже бурлівьіє в^три вся си умириша, 

А паче непогода мирна всюду бяше: 
Уже ся на всей земли и мори явиша 
Златьіе зари, яже св'Ьт свой веЬм являше, 
Но подземньї хитрьі тмьі в"Ьтрьі возбудіша, 
Яже ся во образах многих изявляше; 
Астракгор, полн хитрости, xorfe иззьіскати, 
Та[к] обьїкл АлектЬ всегда изявляти: 

[Стих 2] 

«Зрьі убо здє, Алекто, яко ся поставил 
И к Кгоффреду идет той, егоже свободил 
Сам истинньїй Бог єго нам всВм изявил, 
Єгда з-под Солімана меча го ожівил. 
Той убо хрістіяном всім вся прославил, 
Яко царевич шведскій жівот свой скончіл, 
Открмєт вся подробну, а по здЬ и они 
Мусять слать по Рьіналда, суще в злой той тони. 

[Стих 3] 

Во всяком д'Ьл'Ь начал должно забігати, 
Ибо от малои искрьі огнь вєлий бнваєт; 
Йди ку хрістіяном и хгЬй их змішати, 
Ибо всяк на ся сили воГиїн ужьіть мает. 
Между анкгліки, влохи огня хгЬй ужити 
И швайцарм, пусти яд, да в ніх вся взиграєт, 
Дабьі разгнЬвании друг на друга встали 
И сами ся з собою в полках воєвали. 

[Стих 4] 

Достойно в1>м дЬло то и твоєй роботи, 
М-Ьєш время цареви в том ся прислужити!» 
Тако рекл 6Ь Астракгор; бна, убо охотьі 
Исполненна, желаєт в том дЬл“Ь служити. 
Того времени в обоз, гдЬ красни наміти, 
В’нхал 6Ь оний рицер, хотящ гЬх ужити, 
Да му не возбранно дасть к вожду пріступити, 
Хотящу господина свого смерть зявіти. 

[Стих 5] 

Єгда тщательно вожда всЬх испитоваше, 
Вси ему намет его купно сказоваху; 
Идеже впроважений, честно го виташе, 
И руку ц'Ьлующа єго мнози зряху; 
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И простре ище слово: «ВсЬм дЬла являше 
Ся твоя славна, како тя познаху, 
Сія предЬли, яко славно я звоєвал, 
Єгда окіяна всЬ предЬли та взял. 

[С т и $ 6] 

Ржетн'Ьйша желах прьінести новіньї 
(И зде сердечне возтхнул и, воздхнувши рече): 
Славен Свено, шведскаго царя син єдіньїй 
(О како д'Ьла твоя мьілна, человЬче!), 
Хотяще един от гЬх, иже з Палестінн 
Идяху, бьі для Христа со мечем потече; 
Суще в том небезпечен[ство], и отець убогій, 
Уже представлен, не могл звести з той дороги. 

[Стих 7] 

Хотяше дЬл навикнуть при тобЬ Марсових, 
Изрядному учителі — з велікой хтівости 
ГнЬвашеся сам на ся, яко во домових 
ДоселЬ питашеся обнлствах, гнюсности; 
О веліих сльїшаше дЬлєх Рьшалдових 
И слав'Ь, недостойной єго той юности; 
Тако го похоть мира к тому пути вєдяше. 
Но милость Божа паче всегда го збождаше. 

[Стих 8] 

И єгда ся точію приготовил бяше 
З устроєнннми вои, з дому зьійшол в поле 
И Траческих предЬлов путєм шествоваше, 
Таже на веліко шол Константінополє. 
Идеже го царь греческ честно учреждаше, 
Тамо ему посланник твой повєдал при столЬ, 
Антіохію убо како есте взяли 
И како ю посл'Ьжде себь одержали. 

[Стих 9] 

Како от персов єсте бьіли оточеньї 
Во градЬ со своими вои тако великими, 
Яко ся мняше зрЬть, вси бяху зчісленни, 
И мало кто от их всЬх бяше тамо с ними. 
Тьіже в єго словеси не бнл оставленний 
И иних тамо многих, ибо пред иньїми, 
Паче Рьіналда, како бЬже з сверстнік своих 
И что по сих сотворил, како ся славить в их. 

[Стих 10] 

Глаголаше и сія, яже єсте мишляху 
Покусітися штурмом на Сіон-Городьі, 
Дабьі-сьмо с ним не бьіли; совЬтоваху 
Той ку поб-ЬдЬ вдячной и милой погоди. 
Тако ся в царевичу вся сильї яряху 
От словес посланніка твого, аше бь молодий 
И желаше от сердца к тебЬ здє прибити, 
И не точию здє дньї, но часи личити. 
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[Стих 11] 

Тако му ся вся мняше изявленна бьіти 
Єдіним суєтствіем во глаголах туждьіх, 
И егда ся му тамо велено явити. 
Не хотяше внімати сов^Ьт ні єдіньїх. 
Небезпеченства, яже в нем обьжлі зр'Ьти, 
Ни во что же вм^Ьняет; преждє за явленньїх 
Сія, смущенньїй сердцем, в ce6t помьішляет, 
Да воинство ку брани себе устрояєт. 

[Стих 12] 

Сам убо ся ку смерти своєй посітЬшаєт, 
И не благополучно время всЬх нас к тому силіть; 
Нощ такожде не в м-Ьре той ся му являєт, 
Необично долж'Ьйша и ледво го вмВнить. 
Ку пути кротчайшему, єгоже збирает, 
И тако скоро люд той во єдно ся зкупить, 
Поступуєт от м"Ьста, но вся переходи 
Разсуждаєт та пребьіть кром"Ь вся-кой шкоди. 

[Стих 13] 

Многія б^ди в пути на себй пріяхом — 
Глади, алчбьі, и жаждьі, и засадзки скритьі, 
Но та вся скорби наша силно поб"Ьждахом; 
Инов-Ьрньї бііжаху и бяху побити. 
И тако совершенно о всем не пщевахом 
Ради блага времени, єже ся явити 
Нам дало, егда многи охранихом возьт 
При палестинской власной граніци — в обози. 

[Стих 14] 

Тии, иже пред нами б'Ьжаще, прийдоша, 
ИзвВщающе нам зброй велий звук слишати, 
Яко знаменія многа достігоша, 
От них— же множество вои б£ — бо им познати. 
И многи от них бяху, иже побл’Ьдоша, 
Ради сицевьіх вістей желаху б'Ьжати; 
Царевич является на лици весь красен, 
Ниже ся всЬм мнить бити на лици ужасен. 

[Стих 15] 

«Дв"Ь пред собою,— рече,— имВєм корони: 
Єдну — мучеництва, другую — побуди; 
От тоєй надЬюся, другу на сторони 
Желаю зложить, да мя приймуть святих відьі; 
И здє нам послЬдній в1>к BHeetflaHU 
ДЬла, и тамо будем зр^ти вйчной слЬди 
Жизни. Здє, во сем мирЬ, всЬ наш'Ь оздоби 
Будуть ЯВЛЯТИ BfcKOM тмою вкрити гроби». 

[Стих 16] 

В то время страж поставіл н полки обихал, 
Дающе вс"Ьм началства з трудом между свои, 
И велВ всякому, даби воружен стоял, 
Сам такожде от себе не отлагал зброй. 
Уже нощ в той час бяше, егда скоро б'Ьжал 
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Сон на скорбяща люди и их непокой, 
Єгда поган окрьїки во полках повстали 
Та самьіх небес гласом свонм ся касали. 

[Стих 17] 

Єгда в тимпан вдарьшіа, он в той час весоло, 
Перв^йшнй паче иних, в св£тной стал б£ зброй 
И яви зрак радостен, а паче же чоло 
ОдЬян во мужество и крВпость обои. 
«Скоро нас всЬ погане,— рекл,— оточать вколо. 
Уже полков множество воинов BCfeX стоить, 
Их же, яко л'Ьс, копій протіву нам стане, 
Хмуру стрЬл зостренних к нам напустять погане. 

[Стих 18] 

Во неравной той брани — противу одному, 
Аще не боліє до двох десяти бяше — 
Мнози от них падоша, мнози по нощному 
ТЬню, от окрутних ран, мир сей оставляше. 
Око закрито збитих, ниже єдіному 
УвидЬти не дадє, ниже попущаше, 
Ибо купно вся страти и наша дЬлности 
Нощ покривала плащом своєй злой темности. 

[Стих 19] 

Обаче ся царевич тако всЬм являше, 
Яко добрЬ єго вси, аще в нощи, зряху, 
Аще кто недалече на него сматряше, 
Єго кр^пости, силВ вси ся здумЬваху. 
Идеже своим конем к полку скочил бяше, 
Камо мечем кінет, вси ся му дивляху, 
Кров всюду бистро пльїнет в том чаеЬ нещасном, 
ТрепегЬ всЬм веліком и з’Ьло ужасном. 

[Стих 20] 

Даже дотоль, єгда св-Ьт з востоку ся являше 
Денници утреняй, та велика брань трвала; 
Но скоро точію нощ дневи уступаше, 
Иже велий страх густой смерти покривала, 
В то время св'Ьтлость небес вся та от[кри]ваше 
И зраку збитих воєв всЬм здє из’являла: 
По полях всВх густий труп лежаше побитий, 
От храборник ні єдин бяше знаменітий. 

[Стих 21] 

Сто нас точію оста одо двох тисячий. 
Єгда царевич узр'Ьл побитьіє шьїки, 
Аз не вЬм, аще ли ся зтрвожил, та видячн 
Убієни первия СВОЯ ВОЄВНІКИ — 

И не изв’Ьстил о том, так к своим мовячи: 
«Им"Ьєм, о братія, добри проводніки. 
И ми по них на небо идЬм их прикладом — 
И кровію чеєтною усланим их слЬдом». 

[Стих 22] 

Радовася о смерти, яко близу бяше, 
Ношаше перси своя полнии охоти; 
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Супостатьі отвсюду мечьі изостряше, 
Копіє, многи стріли и острьіє кгроти, 
Не точію зо стали его зброя бяше. 
Но Вулканово рабна бяше та в роботі 
И нсизтерпіла би —тако его тіло 
З колено єдиною все раною здє било. 

[Стих 23] 

Не жьівот свой удержа, но єще невжитий 
Чьш своєя ділности члени юж зслабільїй; 
Колет — сам суще сколотий и биєт — сам збитий, 
И весь СКОЛОТИЙ В ПЛОТИ серцем єще СМІЛЬІЙ. 

В возрасті том великій, в зраці ядовитьій 
Муж, имікнце очи грозньї и зухвальї, 
Січаше на нь надолзі з другіми своими, 
Яко посліжде Свено мертв бяше пред всіми. 

[Стих] 24 

Положен здє — нестьітеж — изрядной юности 
Цвіт, и ни єдин бяше, дабьі єго ратбвал 
Вами, от крви преславна, благородних кости, 
Свідітельствую, како му ся в той час справовал: 
Взгордіх жівотом своим з велікой ЛІТОСТИ, 

Неустрашихся мечов, и перси им представлял, 
Ибо та вічних жребій віщанія бяше, 
Яко-м смерть міл подняти, яже на мя взіраше. 

[Стих] 25 

Аз точію єдин сам помежду трупами 
Жйвий лежах точію, но мало что живий, 
И не вім, что ся потом діло над нами, 
Тако му бяше отнял ум теми мрак незічлівий. 
Но скоро змлільїми взріх мало очами, 
Єгоже бі потемніл мрак безпамятлівий, 
Ибо в мраці оном нощ ми ся зряше бити 
И умдлілим очесом мал огнь дал ся зріти. 

[Стих] 26 

Ибо зрак той кріпости в той час не міяше 
В себі, даби вещи могл зріньї разсмотрити, 
Но, яко кто отверзет очи, сице бяше 
Раз заврет — напол чули, впол оспали бити. 
В зимной той нощи рани сири всім ся зряше, 
От них же люту [муку] мусіли терпіти. 
Яже всіх так нещадно зіло уязвляла, 
На воздусі всім небом слишаться давала. 

[Стих] 27 

Втом, єгда ся оная світлость пронікала, 
Слишу нікіих двоих тихую розмову, 
И пріступаше ся ко мні, близу мене стала — 
Аз поднесох от страха бремя мівшу глову. 
И вижду: в ризі, яже землі досязала, 
Двоих з палящим огнем, и услишу мову: 
«Надежду имій, сину, в Божом прізрініи. 
Той тебі подаст помощ [в] твоєм униніи». 
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[Стих] 28 

Потом приступи КО МНІ — емлшеся мя гловн — 
Одіян сміреніем дивним, знаменаше 
Мя, и зряще на небо, благовіннн словьі 
Неуразумінньши ко мні глаголаше, 
И рекл: «Востани!» — и аз скоро встаю здровьі, 
Ні единой болізні не вім глаголаше. 
Но паче зряшеся сам во себі черствійшнй 
(О чудо велікоє!) добрі охотнійшнй. 

[Стих] 29 

Удивихся во себі, НО МЬІСЛИ ЛЯКЛІВЬІ 
Возріта на оноє чудо нехотіша. 
Донелі мні єднн з их: «Почто,— рекл,— вонплівьі 
Уму разума в сем зла и малоумнійша? 
Віруй, яко во плоти естестві правдіви 
И раби Ісусови себе нам славіша, 
Яко оставіша сей мір зіло облудним 
И здє водворяшеся в місті сем безлюдним. 

[Стих] ЗО 
Бог мой и Творець мира то ми єст повеліл, 

Да бн-м попеченіе скоро к тебі иміл, 
Иже велія зіло вся діла сотворнл, 
Посредственньш разумом — люди вся та вскорі 

творил. 
Той єст и сню мертву плоть в тщании иміл, 
Во єй же душу всячески доселі бі жнвил, 
И желаєт, с нею бить в світлость облаченна 
Паче во безсмертіи била з’єдночен[н]а. 

[Стих] 31 

И даби ему гроб бил сице устроєннй, 
Яко тому достоить телеси пречестну, 
Иже у мира сего будет поважений 
И извіствован віку, всім нам прелюбезну. 
Вижд звіздьі небесння и зрн біги денньї, 
Та вся всегда подобна солнцу си ясніють: 
Та тя поведуть честно и скоро побігнуть, 
Идеже пан твой лежить, міста та не мінуть». 

[Стих] 32 

И в то время аз узріх со удивленіем, 
От оньїя звіздьі яко світ схождаше 
З розтягненим ку земли дивним пламененієм, 
Идеже тіло скрьіто, тамо изміряше 
И царевича своим ясним променє [ніє] м, 
Вся єго крвавьі рани честно освіщаше — 
И позді бігом скорим по небі идяше 
И, вся во крви сі суще, от міста идяше. 

[Стих] 33 

Не на ліци лежаше. Но аки снй живий, 
Иміяше к небеси ум свой возвращенннй, 
Тако и в оно время, аще зрак мертв хтивий 
Ку небеси возвращен, к горі положенний. 
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Меч во єдіной руцВ держаще перхлівьій, 
Аки бьі хотяще бить, держак знесений, 
Другу руку ко переєм приложил си бяше. 
Аки би сповЬдающ гр^х свонх ся зряше. 

[Стих] 34 

€да тамо слезами честньї кропих раньї, 
Не кромВ жалю зЬлна, ніже тяжкой муки, 
Царевічеви меч той, крапко удержений, 
От руку в пуши жив сьій старець взімаше от руки. 
«ПоздВ,— рече,— ко миВ той меч, от крве румяний, 
Єго же прьіях НЬІНВ от той крВпкой руки, 
Єст гартований тако, паче досконалий, 
Яко прежднн вВкВ ни єго видали. 

[Стих] 35 

Бог на диаментВ той вирок изрил бяше: 
Понеже господина перваго погубил, 
Иже-м ся во сих странах празден не являше, 
Но даби он скорВйше ку другому прьібьіл 
И жебьі в равной воєвать можаше 
Им, но благолучнВйше противніков им бил — 
Им одомстился (то єго вся робота) 
Над тЬм, которьш Свена позбавил живота. 

[Стих] 36 

Солиман Свена убил, в кгдЬ Солімане 
Той меч мВєт остатся и бить утоплений. 
Сего ради неси го, гдЬ суть христіяне, 
Иже под градом мВють полк свой устроєньїй. 
Не бойся, дабьі в пути препіать тя погане 
М'Ьли от коєй любо прьілучшейся страни — 
Той, иже посилаєт тя, так тя попровадить, 
Яко ни єдин случай тебв там завадить. 

[Стих] 37 

Той велить, дабьі от тя извВщеньї били, 
Яко-сте храбра дЬла в поганєх творили, 
Како благочестив[а] вожда-сте имВли, 
Како воинственнаго, яко-сте го збьіли — 
Дабьі и иньї бьіти охотньї хогВли 
И лучше зброю крестами значили, 
А великеє сердца, гЬм огнем заграти, 
Умножали вВру крести знаменіти. 

[Стих] 38 

И да увВси о том, кто мечови тому 
ИмВєт истинним му и власним бить паном: 
И той ест Бертолдов син храбрий, котрому, 
Єму же никто может в муствВ бити равннм. 
Тому его отдажд и рци му, яко єму 
Отмстітися треб'Ь ест и яко ест избранним 
От Бога на сія вся». По словесєх онВх 
Ку себв мя возвратнл дать побуду на их. 
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[Стих] 39 

Тамо, идеже бяше Свеноново гЬло, 
Аз узрЬх превеликий гроб вибудований, 
Єже во нь вошло бяше. Како ся явьіло, 
И око, и ум не вЬсть того, ублуканьїй. 
Но кто-сь точію над ним (як ся мнЬ мнімало) 
От єго дЬл великих псалм писал избранний, 
Аз убо зрак свой обратих бЬл ropfc, 
Зряще на писаніє, суше на марморь. 

[Стих] 40 

«Здє,— глаголаше старець,— между приятельї 
МЬєт твоєго пана гЬло спочивати, 
И єго же дороги на небь з аггельї 
Душа вічних благ небес будет заживати. 
Но ти престани плакать, и буди веселий, 
И начни лучшой мисли ньінЬ возьіскати, 
И будь СО МНОЮ НЬІН'В во тоей гостині, 

ДонелЬ ношна тма не будет в дня годинЬ». 

[Стих] 41 

Здє старець молчаше и потом мя веде 
По з'Ьло прьікрьіх горах, яже мя втрудіша; 
И тако прийдохом по звЬрьінном сл'ЬдЬ 
В зЬло страшний вертеп, єй же верхи бьіша 
Острьіи, идеже волки и дікии медведи 
И лвици со своими дЬтищи ся крьіша. 
Здє со учителем суше; свята єго храніла 
Невннность паче, неже мужска сила. 

[Стих] 42 

Яблоками точію, яже в л^сЬ браше, 
И з'Ьло твердим ложем старець мя вчреждаше. 
В той час ся день во плащ свой убираше, 
Огненноплетен влас свой всЬм показоваше. 
ПустьінножителЬ же к молитвам вставаше, 
И аз тамо в молитвЬ с ними пребьіваше, 
И потом, им мір давше, свого пути яхся, 
Скорошественно сюду здє к вам возвращахся». 

[Стих] 43 

Єгда швед скончил свою вещ, Кгоффред засмучений 
Сице му одповідЬл на єго ту мову: 
«И аз, и всЬ воиньї єсмьі утрапленьї 
Мусімо бьіти на ту жалосну понову, 
Понеже ваши вои храбрьі и учени 
От супостатов збитьіи зостали на голову, 
И господин ваш — аки бьі молнія — разом 
Предлагаше нам жаль свой, днесь убит жел'Ьзом. 

[Стих] 44 

Но благополучньйша смерть та, паче царства, 
Яже вси постігаєм, да бьісьмо в них жила — 
И прежднЬх вЬков дЬйства не явять рицерства 
Болшого над сіє, и вписана бьіла 
Их слава. Юж они суть [в] Небеснаго Царства 
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Златьі вінцьі убраньї, слава ся явіла 
Им вічна; и вім, яко тамо вся вказуєт 
Свои святьіє раньї и з них торжествуєт. 

[Стих] 45 

А тьі, єгожс Бог наш на тоєй доліні 
Суєтнаго мира хтіл єще оставіти. 
Оставивши біди злои тоєй годіні, 
Міл-бьісь лучшьія мьісли весело ставити. 
А что пьітаєш ся мя о Берна<то>лда сьіні: 
Блукаєт ся, но гді бьі и міл ся бавіти, 
Не вім — но тьі ся блюди дороги ляклівой, 
Донелі вещи о нем не матимеш правдівой». 

[Стих] 46 

Єгда такова бяше о Рьіналді мова, 
Вси єго вои зіло в то время плакаху; 
И озвался бі нікто, иже рекл та слова: 
«А то єго, кром виньї, от воєв изгнаху». 
Вси глаголаху, аки б бьіла на се змова, 
Пред шведом тая діла на нь вси клсветаху: 
Каков муж в всем искусен, во всіх воєх бяше 
И во многих храборствах — швед ся здуміваше. 

[Стих] 47 

Єгда тако вси [на] оно воспомінаніє 
Милость ку нему исту в еебі возбудили, 
Иже идяху себі на возьісканіє 
Пищи, ку полком своим но вспять ся звратили, 
Вєдіху стада волов и чредьі бараніе, 
И благопотребная сніди провадили, 
Соломьі, жита, овсьі и бьідла достаток — 
Иная ради коней, иная ради яток. 

[Стих] 48 

Тьіи здє принесли вість всім нещасливую, 
Юже истинную вси бьіти в себі мняше, 
Яко Риналдов пуклір и терпелівую 
Зброю, кровію свіжо зброчену, познаше. 
Отвсюду (и кто бьі вещ так жалосливую 
Могл утаить) людіє ко ним ся схождаше; 
Вси, что живо, о смерти пьіташа, 
И зброю єго зріти велможьі желаша. 

[Стих] 49 

От лучшой єго зброй и бляху познаше, 
Паче знаменіє на єго пукліру, 
На нем же птица тая совершенно бяше, 
Иже птенци ку солнцу, зневіривше піру, 
Зводить. Той, когда любо значньї битви, зряше 
На славном и веліком во воєх рицеру. 
Нині убо со жалем, гнівом помішаньїм, 
Зрять єго кровію бить зіло нзброченньїм. 

[Стих] 50 

Єда ся тако в полках повсюду ношаше 
И о вещи сами вт> себі размишляху, 
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Повел'Ьл бяше Кгоффред, дабьі прьізваша 
Алпранда, его же вси по[г!вар слушаху. 
Бь бо челов'Ьк благий, яко сказоваше, 
Не равни му ротмистрьі в нравєх єго бяху. 
Той от вожда о зброй испьітаньїй бяше, 
Но прост сьій и праведен, сице сказоваше: 

[Стих] 51 

«Оттоль миль дванадцять, при пути, которн 
Идет ку КгазЬ, самой ту ж прямо граніци 
Ровніна мала лежить, прьішедше во гори, 
Яже тия обходять своя ОКОЛИЦИ. 

ПосредЬ малий поток исходить от гори, 
Струн во нем густьш И ЖЬІВЬІ крьіници, 
Містами густвіна и древа оздобньї, 
Тайним з'Ьло засадскам на все суть способньї. 

[Стих] 52 

Мьі убо тамо стада коєго взьіскаху, 
Паче же предЬл той б% в пасфіска обфітьій. 
В то время на умерша вси сьмо возіраху, 
Иже тамо лежаше при водЬ убитий. 
И з знамени звиклого зброю познаваху, 
Б'Ьжаху тамо вси, но труп бяше накритий; 
Когда го открьіть xorfex, тогда го поднято, 
ТЬло точію бяше, а главу утято. 

[Стих] 53 

Десной руки не б"Ь, но ран мно[го] имяше, 
По обойм сторонам весь бь исколеньїй; 
Близу єго гелм празден, иже орла ношаше 
Б'Ьлаго вижше чела, лежал положений. 
Желах о том свЬдати, но никто же бяше, 
Обаче цЬкто тамо течаше явлений, 
И узрЬ человЬка оподаль, которьій, 
Узрівше нас, желаше бажати во горьі. 

[Стих] 54 

Но постижен BOCKopt и от наших взятий, 
Тую точію исту глагола новину: 
Яко вчера, пасуще чреду со хлопяти, 
Узрівше всадников, скрьіся от них в рокітіну. 
Єдин от них держаше в руц£ лоб утятий; 
Єгда скоро глядЬлся он через кревіну, 
Тако єго ту узр“Ь єще суща млада, 
Ниже заросла власи, и не бЬ му брада. 

[Стих] 55 

И яко єго в торбець скоро потом ВЛОЖЬІЛ, 

Єго же к сЬдаліщу себ£ ввязал бяше. 
А напосл'Ьдок нам и сія всім доложіл, 
Яко наши в одеждах бяху, указовал. 
Аз убо зброю єго от него отложил 
И всЬм сердцем, Бог видить, яко-м го жаловал. 
Зброю з собою прьівезох, а гЬло 
Оно — повелЬх, дабьі погребено бьіло. 
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[Стих] 56 

Но а ще Рьиіалдово то убо ест тіло, 
Инаго вЬм достойно гробу себЬ бяше». 
Но обаче Алипранд паче вЬдал мало 
И скоро бЬ одьійшол з гетманска порогу. 
Кгоффредові ся паче иньїх всіх мнімало 
Испьітовать скореє. НадЬєтся Богу, 
Яко ся з истиннаго знамени в том справить 
И мужеубийца ся воскорЬ обявить. 

[Стих] 57 

А в то время темна нощ под плащ разтягненьїй 
Так великій світ небес весь той заслонила, 
А разум человЬческ, сладким упоєньїй 
И крупкім сном, спочьівал, а печаль ся крила. 
Тьі, АркгЬляне, острою зранений 
Стрілою, сам не [спиши], но [мьі]слішь сила, 
Виждам своим не даєш мала сна вкусіти, 
Злосливим мьіслєм своим не хчеш одолЬти. 

[Стих] 58 

Той зЬло зльш, зухвалий, неугамованьїй, 
Скорошествен, поривний рукою, язиком, 
Воскрай Трента рожденньїй, [чесне] изхований 
Во разкорах, ношньїм бЬ тяжким наиздніком, 
По том отсужден чести — от земля изгнаньїй — 
По путєх здирал людей и бьіл разбойником 
Дотоль, донелЬже брань в Азии уросла, 
Яже ему лучшую юж славу принесла. 

[Стих] 59 

Мало точію спаше, но скоро ку дневи, 
Но и той в нем не бяше приятний и милий, 
Но паче подобнЬйший сон паралЬжеви, 
Ибо ему вливаше яд свой єдза в жили 
И н'Ькая в внутрности творила умови, 
Яко ся мисли ему сном не спокоили; 
Но и сама ся ему скоро в том явила 
Во зЬлном страшиліщи, юже го страшила. 

[Стих] 60 

Тулуб му велик з'Ьло и страшен ставіла 
И пред очи ставила — аки Риналдовий, 
Во шуици утятий лов своєй тримала, 
Устрашающ, виблідлий, крвавий и суровий; 
Глагол ему от крови охрипЬльїй дала, 
И сицеви словеса изходіли з глави: 
«Біжи,— рече,— мой ти АркгЬляне! 
Что, убо не зриши зрад в бе[з]божном гетмані? 

[Стих] 61 

Мене убил, но, аще о том небрежете, 
Стережітеся, да бисте к тому не прішли. 
Ненависть єго грйзет, ви в нем уфаєте! 
Вндіте, яко и вас в нем заходять мисли 
Убити. Но аще же желанє мієте. 
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Но мужествена рука при внсокой мисли, 
Стойте у бо прочеє, а не уб"ЬжЬ[те], 
А за Рнналда душу Господа молите. 

[Стих] 62 

Буду всегда з тобою, и во дни и в нощьі, 
Сильї же ти и сердца буду додавати». 
ТЬм глаголом лучше го зкр'Ьпіла в немоч[и] 
И гнЬв тебь в сердци буду гартовати. 
Сон убо устрашений ядовити очн 
Оставіл, и нача з них срокгость вннікати; 
И, оболкшеся в зброю, в то время прова[дить] 
Италіан, во первнх докупи громадить. 

[Стих] 63 

ГдЬ мужественннй Рьшалдов шишак, зброя бяше 
Повішена, веде их, но о намореній 
Своєм з£ло гнЬвлівнм всЬм ся из’являше, 
И глас им"Ь всЬм страшен в неразсмотрении: 
«Тако ли род то [й] єст весь хитрий,— глаголаше,— 
Лакомнй, величав з'Ьло и несмисленій 
Всегда влагати будет, яко на шгЬнніки, 
Ярем на вия наша, му [н] штук на язики? 

[Стих] 64 

Тако уже през седм л£т многа претерп-Ьхом 
Поношенія, єже нам от них случаше, 
(Реку истинну) яко вся во всЬх прозр^хом 
Очесом Италія скорботи имяше 
През тисячу лЬт. Ибо Танкред, вси видЬхом, 
Яко изби супостат, Тиліцку 1 им'Ьяше 
Во власти своєй землю, и фраки2 ю взяли. 
Суще под ним, и корнет себ£ отримали. 

[Стих] 65 

Но егда нас ку брани биться прнмушають 
Безвременно, єгда в нас мужество якоє 
Явится, нами дЬрьі всЬ зли затикають, 
И на всяко йдем вси мЬсто з'Ьло злое. 
Єгда же ся корнстми раздЬляти мають, 
Ми же вси отлученьї! Но яко такоє 
Наше щастя: точьію ми кров проліваєм, 
Их же; слава, торжество, ми пищи не маєм! 

[Стих] 66 

Бяше время, єгда нас от них спотнка[ла] 
Уничнженія и страхованій злих сила, 
Но аше и велика зЬло ся являл[а], 
НьінЬ убо в ничтоже вся та вом'Ьнила: 
Преданнй смерти Рьіналд, к лЬпости подял[а] 
Руин[у], італійска честь ся посрамила, 
Обаче же небеса перуном не биєт. 
Земля не пожнраєт, ниже в себь крнєт. 

• Тиліцку — Кілікійську; Тиліцька земля — Кілікія. 
2 Фраки — французи. 
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[С т и х] 67 

Рнналд свято[й] защитник юж убитьій в"Ьрн, 
А доссліі не зостал єще от[о] мщснннй. 
На голой лежить земли (ах, что то за марьі?!) 
Весь зраненьтй нещадно и непогребенньїй. 
Кто ест д’Ьлатель такой безбожной оф"Ьрн? 
И како, молю вас всЬх, может бить втаєнньїй? 
З італі[й]ской кр^Ьпости уросла причина, 
Яже Кгоффреда трапить и храбра Балдвина. 

[Стих] 68 

Дивную вам вещ реку, и реку правдиву, 
Й ручуся живому на rfex всЬх Богови; 
ВидЬх бо єго душу, ах нещасливу, 
Єгда юж ку самому ибо бяше дніови. 
О, како тайну раду Кгоффреда зрадліву 
Противу наши[х] воєв открьіл народови! 
Не сон вам или кий див днесь веЬм изявляю, 
И HHHt пред очима моими го маю. 

[Стих] 69 

Ми же что? Аще мЬєм єго послушати 
И милой удаліться желаєм свободи? 
Аще от руки крвавой требв ест бажати 
До чьістой, яко кришталь, Єфратовой води, 
Идеже бьісмо благим сов^Ьтом изгнати 
Могли тня проклятн злохитри народи, 
Во предЬлєх обилннх бяху вси панами. 
Не общующе бол-Ьй со гЬми фраками? 

[Стих] 70 

Устремимся, дабьі кров кром одмстьі остала. 
(Аще тако хощете) великой особи; 
Идеже би мужество nepBfcfft] спам’ятала 
И дЬла своєй руки, преждннє оздоби — 
Не надолзі б та злоба во нас царствовала, 
И латв-Ьє б нам било о тне способи, 
Розлівца невинной крве — притчею б м£л бити 
И мордерцею людей мВл-єсь ся явити. 

[Стих] 71 

Аще тако будуть в вас сили дерзновеннн. 
Яко мВіощи кр^пость многомогущии. 
От мене мечем в сердце будет поражений; 
ВВм, яко будуть мн"Ь вси помагающіи». 
Та скоро изрекл б"Ьаше, в тот час поставлени 
ПолкЬ, за Аркгилляном путьшествующни, 
Шалена юность біжить и вся ся м"Ьшает, 
До оружія ся вся и до зброй мает. 

[Стих] 72 

Меч между ими воЬми к ropfc изнесено, 
В руку Алекто держить, тЬм же поеЬкаєт 
И суровий гнгЬв в себв и ненасищенно 
Крове си желаніє между полки вм-Ьтает. 
Что скор£є являєт лице заюшенно 
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Язя и острн всюду мечьі размВтает; 
От италийских полчьіщ ку швайчаром пошла 
И ку анкгліком потом ярость свою внесла. 

[Стих] 73 

Иньїи-бо народи токмо возбуждени 
Общим погубленієм, вен ся разражають, 
И преждниє-бо пгЬвьі, биша умерщвлени, 
НидЬ ся вторьіцею в сердцах обновляють. 
Французи — гордьіє н непотягновленни, 
Хвалящннся, горди, алчни наринають; 
Ненависть, яже прежде утаєнна бяше, 
Нин"Ь ядовита вверх всюду изхождаше. 

[Стих] 74 

Тако бнваєт в котл'Ь, єгда вода вряща 
Внутр уду трясется в затвореной дюр'Ь 
И, не могуще в ce6t вмЬстится, яряща 
Изливаеться на берег и дереться ко горЬ; 
И не подает себе всмирьіти, б'Ьжаща, 
Аще ю лучше хощет гамов[а]ти которій; 
Танкред убо з Камиллем и Гв'Вльмом не бяху, 
И иньїи началства, что йми владяху. 

[Стих] 75 

В купи разм-Ьшеньш вои в изм^нньї 
Б’Ьжаще вси во кудЬх на ларму волають. 
Трубьі же и тимпаньї и воински инньї 
Пищали — вся ку крови сердца возбуждають. 
Кгоффредови не з'Ьло стають ся приятни 
В-Ьсти тия то той, то онии посилають; 
Балдв’Ьн первьій во зброй ку нему приходить 
И близу ЄГО дерзок HecyMHfcHHO стоить. 

[Стих] 76 

Кгоффред, слишаще на ся щиру потвар ону 
Ку небеси свой помьісл скорбний обращаєт: 
«Ти мене сам, Боже мой, прийми в оборону, 
ВЬси убо, яко крве ум мой не желаєт, 
Отими от их сердець блудную заслону, 
Да ярящ ся в сердцах их гн^в той не прелщает. 
Яко BfccH, Боже мой, мо [ю] зде невинность, 
Тако мнЬ здє покажи свою добротлівость!» 

[Стих] 77 

Уразум^, яко єго небесной роботи 
Сила крапка обняла, юже внутр приймаше; 
Исполнен о надеждЬ великой охоти 
Своє лице весело и св'Ьтло являше. 
На обоюдни мечи и о[с]трьш кгроти, 
Ничтоже сумняшеся, дерзок наступаше, 
Аще глаголи сльїшьіть злоби исполненни, 
Идет и чоло несет вони мужественний. 
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[Стих] 78 

Зброю совершенну, плащ им-Ьяше на себ^Ь, 
Многоц'Ь [н] ьіми шовками ввесь перешивай [н]нй, 
Лице ИМВ открьтто, сице шол в оздобь 
Небесиой и в страшную повагу убраний. 
И вознесше булаву, и єю в той доб'Ь 
НадЬєтся смирьтти вои загн^ваньї; 
И, тако изшед ко ним, сице глаголаше, 
Не челов'Ьческ всЬ глас, но аггелск ся мняше: 

[Стих] 79 

«Откуду- [бо] ва [ш] ропот? Кто дерзнет править? 
Во тако лі то у вас аз явихся чести. 
Яко на непотребннх хощете ся вадить 
Баснєх, по многих д£лє[х], злобу здє вознести? 
Вижду, яко вас ктось летить, же Кгоффред вас 

зрадить, 
И суть нЬци от вас, что хощете поднести 
Злобу. Но пождете здє, да бьі-м ся оправдил, 
Паче же вся доводи, да бнх вам изявил. 

[Стих] 80 

Не подал Бог, дабьі от таковой спросности 
М-Ьло бити ім’я моє помазано! 
З первьім моим житієм хранил в невинности 
В совісти моєй чисто и непосрамленно. 
A HHHfc, Бомбею правой во мн^Ь суровости, 
Милосердіє моє вам будет явленно: 
Ради прошедших заслуг — блуд той отпущаю 
А Рнналду вашему вас всЬх днесь отдаю. 

[Стих] 81 

Аркгиллянта кровію будет rpfcx омитий 
ВсЬх вас: и он сам о сих будет всЬх жалити. 
Яко вас всЬх прелетил єст и люд посполітнй 
И проткву власти дерзнул вас кпгЬтіти». 
Єгда ми сія рекл бЬ, гром ему закритий 
Велікаго мужества з очес звнкл ся зр^Ьти, 
Тако, яко Аркгилян устрашений стоить 
И разгн'Ьвана лица єдина ся боить. 

[Стих] 82 

А инии вси, иже злохітріи бяху 
Срама и взгляду ніже єдіна им'Ьша, 
На лающега вожда главами к^ваху, 
Мечн своя острия в крви топить желаше, 
HuHfc наказанія мирно послушаху, 
Ниже поднести очес KYopfc не дерзаше; 
А АркгЬлянта в той час по той честной мовЬ 
Воинн вели от них скоро профосови. 

[Стих] 83 

Таков лев обнкл бить, єгда наижени 
Гривою потрясаєт и єгда ся ерожить, 
Єгда же той приходить, иже му вродзоньїй 
Гнів єго укрощает огнь: под ся возложить 
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И, под учителеву руку подложенн, 
Терпить наученіе и срокгіе грози; 
Уже-бо ногтей своих и устен страшливих 
З страшним [...] о зубах не дбает ляклівнх. 

[Стих] 84 

Тако глаголють, яко на той час виданий 
Бя он при Кгоффреді богатир скрьідлатий, 
Іже пуклір перед ним и являл медяний 
(Чудо перед древньїми не слухано літи!), 
В руці меч наг держаще кровію зброченнй, 
Єй же каплі зтікаше на драгіє шати: 
Подоб [м] но то тая кров з градов царств зтікала, 
Яже гнівлива рука єго изсікала. 

[Стих] 85 

Скоро ропот вмирнлся, всі мечьі складаше, 
И со мечами в той час сердца умягченнн. 
Кгоффред, отшедши — сЬмо, овамо мнсляше 
И раби в себі имієт зіло развращеннн. 
Колико юж дний боліє штурм той отвлікаше, 
Но иная вся діла имієт зочтеннн; 
Временем сам хождаше или поснлаше 
Тамо, гді же тарани теслі готовяше. 

Конец пЬсни осмой. 

Піснь дев’ятая 

Существо вещи 
Совітуєт султану Алекто проклята 

На хрістіан ударить в самой полунощн, 
Но пред посилаєт им Михайла Свята 
И велі Спас изгнати пекелннє помоща, 
И скоро пойдоста ку домови та 
И тьш, иже изьішли з Армідіной моди, 
Пособства Христу нашим, юж не ожидаєт, 
Но престрашеи — Соліман скорій утікаєт. 

Стих первий 
Єгда же безстудно язя обачнла, 

Яко оний ропот бі уже уміренний 
И яко, да би не бнл — все [є] дно зичила 
Ибо Предвічной Мисли вирок отміненний, 
Летяше от онюду, камо преходила, 
Помрачіся солнце и воздух потемнений; 
И суще уквапливо ку новому ділу 
Скоро біжаше, летя к іному преділу. 

[Стих] 2 

От собойствоющих своих та вся зряше, 
Яко Риналд во полціх то время не бише, 
Сія же о Танкреді и иньїх слншаше, 
Яко мужествен [н] ійшьіх, яже в лісі бяше. 
«На долзі празновати буду? — глаголаше.— 
Солімана ку брани зіло подвизаше. 
Воистинну тіх воєв побідим зменшених, 
Исполненнх расколов и незєдноченнх». 
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[Стих] З 
Сія рекше — побТ>же, гдЬ между блудиьіми 

Полками пребьіваше Соліман в всем смільї, 
Єго же злоби всЬмн предЬльї земними 
Не 6fc мощно обняти, ніже ЄГО мЬл и 
Преждьіє вЬки межд олбрьіми давньїми, 
Но обрВтеся, иже тако лют и смт.льій; 
Магметом царствовати зВло обьїкл бяше 
В Никеи, в ней же себв престол утверждаше. 

[Стих] 4 

Им"Ь по бреги, греков яже содержаше, 
От Меандровой даже ку Санкгровой водЬ, 
Идеже преждні мизи всЬ об'Втоваше, 
Лндийскіє, понтийски и бьітьійски роди; 
Но скоро хрістіансти воини идяше, 
Ку брани з Азією пошли вси в заводи, 
Господствія ему вся и гради побрали 
И мужественно со ним два крот бран виграли. 

[Стих] 5 

Искушаше колко крат щастя и отм-Ьньї, 
Но о том ина кому небо зв^ствоваше— 
И до єгіпетских стран йде небезвВдний, 
Идеже ся цар о нем з'Ьло радоваше, 
Приємше го; сотвори, да будет му вірний, 
И во вЬрности єго з'Ьло искушаше, 
Мьісляше в себ'Ь: болий не дасть разпростерти 
Вірним, ніже ся ими в Палестин-Ь всперти. 

[Стих] 6 

Но перв^е, неже им бран б* отповидЬл 
И неже к Палестині ити им'Ьяше 
И єго вел'Ьнієм службу проповідЬл, 
Єгда же цар єгипетск во дворЬ сідяше, 
Соліман разбойніком арабскім повідЬл, 
Же люд во Азіи всей и араб збираше — 
И тако, KpoMfc труда, жаждею стіснений, 
Соліман собрав збойци, злостю ухіщренньїй. 

[Стих] 7 

Тако, суше вождом в них, тиран той престрокгій 
Во земли Іудейской зЬльньї творіл шкоди 
И по всЬх околіцах заступіл дороги, 
Яже от полков ишли до морскои води. 
А паче имущ в сердцу бодци и остроги 
Ку отмщенію — память своєй первой шкоди, 
И о болших юж вещєх будущих мисль мЬєт, 
Но совершенной в гЬх веЬх надежди не мЬєт. 

[Стих] 8 
А втом хитра Алекто к нему ся ставила 

Во завои турецком, в старого особЬ 
Мужа, худа вся, ліце зморшками окрила, 
Даже ку стопам им'Ьла одежду на собЬ. 
Власа ні єдінаго им-Ь, лице оскабліла, 
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Проріхами и руці оказала обі; 
В боку напряженьїй лук и меч крив иміла, 
В десніцн ся стрілами острими хвалила. 

[Стих] 9 

«Ми,— рече,— тако тия будем пребігати 
Сухій зде вся піскі и поля неплодни, 
Идеже ні єдіной возможем достати 
Слави, ниже користей, бьі били достойни, 
А Кгоффред желает град себі позискати, 
Ибо к тому времена имієт погодньї; 
И віми, яко к нему хощет штурмовати, 
И узримо, аще его возможет достати. 

[Стих] 10 

Скцеви ли побідьі суть Солімановьі, 
Єгда веси спаленьї, овци вся побраньї? 
Помяни преждни своя обидьі вся OHU, 

Помяни своє князтво, з него же изгнани! 
Мужайся побідіти воя Кгоффредови, 
Удар на вся полки в нощи, несподівани. 
Надежду имій в Араспі, єго же-сь искушал 
И в том изгнаніи, и єгда-сь царствовал. 

[Стих] 11 
Он нині нічто в том ніже мислить, даби 

Людіє тако нуждни и тако лякліви 
Милі би ся кусіти; відаєт араби, 
Яко точію на луп и на користь хтивьі. 
Нині мієш на нь время, полки зіло слаби 
Твои пойдуть з тобою, яко неляклівьі». 
Сія му глаголя, яд в уста [сердце] влівала 
И потом сама себе между вітр вмішала. 

[Стих] 12 

Возглашаєт Суліман, взяряєтся в себі: 
«Тьі, что ми огріваєш озябльїє жьільї, 
Не єси человік сьій, но тебе в особі 
Человіческой зряще, очн поблідніли. 
Веди мя, гді же хощеш — а йду по тобі 
И побіді крове вся ти даю сільї; 
Ти ми будь точію зьічліва, а очьі, 
Мечьі моя исправляй во той темной ночи!» 

[Стих] 13 

Сия рекше, вся полки во купу изводить 
И сладкіми в них сердца словеси взбуждаєт; 
Дерзновенія полну арабску изводить 
Юность, от гласа вожда вся ся согріваєт. 
Алекто убо сама попред вои ходіть 
И прапорцем веліким сама всіх вправляєт; 
Воини же по ней йдуть так скоро, же вісти 
И вся всіх человік впрежаєт повісти. 

[Стих] 14 

По том скоро біжить, лице закриваєт 
Пред онаго лицем, что принесл бі вісти, 
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По остатиой годний в град ся поспйшаєт, 
Крьпощу же ся слонцу, да бьі го постигти; 
Идет скоро, а всякій шьію вьітягаєт, 
Оиа ношна желаєт цареви к ним прийти, 
Которого иаизду время извйщаєт 
Знаменія арабска, гасла вьікладаєт. 

[Стих] 15 

Уже нощ свои чорпьі власьі развівала, 
Неприязненно небо ся чермняше, 
Вмйсто прохладной росьі земля смущала 
Страшньї зйло и крвавьі парьі испущаше; 
Со шумом и вйтрами под небо явлала, 
Страшьіліщьі дивньїми всйх усумнйваше. 
Испустил бяше Плютон вся тмьі, и что мало 
Духов зльїх и пекелньїх в пропастех зостало. 

[Стих] 16 

През тако страшную нощ, горкой полну грози, 
Арабчьїкове своя полки провадили. 
Єгда же впол бйгу нощ свои бьістрьі вози 
Отнюд уже ся зхіляєт, тамо поставили, 
В то время по хрістіян прійдоша обози 
Мній паче, неже єще чверті мили, 
Идеже отпочивше, в побйдй без печи и [й], 
Тако ко ним глагола Соліман валечний: 

[Стих] 17 

«Зрьіте ли тня полки воєв непоцтивих, 
Яже многіє князтва от всего злупіли 
И, яко темно море лакомьіх и хтівьіх, 
Вся богатства Азіи себй впотребили? 
О то нинй вам щастя небес всйх зьічлівнх, 
Аще ся здє в том полцй суть вси затворіли: 
Вся в злато убраниє и зброй, и конй 
Вам всйм будет во користь, не им к оборонй. 

[Стих] 18 

Но убо не тин здє, даби побйли 
Персове и магмети, что так крйпии бяху; 
По многих бранех давно тйх юж погубили, 
Точію ся слабий в полку том остаху. 
И аще би ся вси здє в полк свой изкупіли, 
Суще слаби во силах, яко мертви, спаху; 
Лучше єст безоружньїх и побить оспалих — 
От них же ку бранн той мало будет сталих. 

[Стих] 19 

Испустйте то на мя, моє то тщаніє, 
Тин нх переколи прейдем невозбранно, 
Ви вождвенно брежйте вси наказаніе, 
Бийте той псйй весь народ, мститеся нещадної 
Ньінй наша Азія прнймет спасеніє, 
Нинй хрнстіан царство будет нам преданно!» 
Тако, их возбуждающ, тйран возбуждаше. 
По том нх к християном в тихости ведяше. 
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[Стих] 20 

По тіх всіх людіе ся в тіни показ аш а 
Тьш, иже изьішли бяху на подслухи, 
И оттолі познани, яко не вен спаша, 
Тако, яко о том міл вен свои отухи. 
Они же, зряще сіє, вспять ся возвращаша, 
Гласьі велікими полк взбуздающе глухий, 
Тако, яко перва страж розрух той сльїшала 
И ку брани храбрственно протіву им стала. 

[Стих] 21 

Вси арабове купно во всяки сопільї 
Ударьшіа: труби и сурми играють, 
И многіє человіков, коней йдуть сили, 
Гласи под небо йдуть н вітрьі мішають. 
Ричать темни пропасти и горьі, но рикі 
Страшнійшьія от пекла спускають. 
Алекто от Флегонта світилнік держаше, 
Им же всім знаменіє ку граду даваше. 

[Стих] 22 

Солиман пудом зільньїм на страже нападе, 
Єще ку брани добрі не устроєни. 
Никогда тако бурно вихор не випаде, 
Ибо от земля вихрьі не суть так шалени, 
Гром, егда со огнем н перуном упаде, 
Ріка, єгда же несет дворьі обваленьї — 
На єго малоумность н на сердце сміло 
Точію подобіє нікоє там бьіло. 

[Стих] 23 

Ни єдиною вотще мечем заміряєт, 
Ледві го що спустить, многи зрятея раньї: 
А кого им ударить и к кому зміряєт, 
Падаєт в той час скоро всяк, и [м] удержани. 
Сам и не чуєт, аще всяк во нь изміряєт, 
Всяк на нь и січет, аще и гелм порубаний 
Гримить тако, яко дзвон, искрьі вилітають 
От частих разов многих, ими же доймають. 

[Стих] 24 

Єгда от ліца єго вси пред ним біжаша 
И первьіє корогвьі згромленьг гоняше, 
Араби же во полки в то время впадаша 
И през вальї преходу никто возбраняше. 
Юж ся побідители з тіми помішаша, 
И біжащьіи уже от них ся храняше, 
Юж иноплеменник сьш в намети впадаше 
И кровію платняньї плотьі красоваше. 

[Стих] 25 

Соліман скрьідлатаго страшна несет смока 
Со грубою шиєю на гелмі стальоном, 
Иже ко горі ся вспял, ошьібом по боку 
Двоистьім бієт, по всім кріпко го стороном — 
Піну имі во устіх и яд лютий в оку 
И свисташе язиком, зіло розтроєним, 
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И со вождом ся равна н окрутнЬ бурьіть, 
От сме[р]дящих уст своих дьім з пламенем курить. 

[Стих] 26 

Тако страшен в ужасЬ воєм ся являше 
На Сулімац-fe сидящ велик смок огпістьій, 
Яко, єгда темна нощ [в] блістаніи св-Ьтяше, 
ЗрЬл ся корабслніком окіан цЬністий. 
Єдиньї убо ся бють, протівньїх збодаше, 
Иньїи утикають, а мрак непрозрнстнй, 
А нощ в том розруху вся ся помішала, 
Крьіюще в себіі трвогу, трвоги додавала. 

[Стих] 27 

Втом от єдиной ротьі, яже наступіла, 
Б-Ьгл італийчьік нізк-ьй при Тібр^Ь рожденний, 
Иже єго з"Ьлная ниже оточіла 
Праца, ниже б£ к ліітом бяше приклоиенньїй. 
Пяти им"Ьяй сьшов, ему же гд^Ь била 
Найостр'Ьшая битва, ходіл оточенньгй, 
З юна еще возраста звьїкоша ку зброй, 
На приходячьієся обучаху бои. 

[С т и х] 28 

Отческіми и ньін-Ь прехитрими трудьі 
Из остраху ку крвавой сердца своя брони: 
Пойд^Ьм,— глагола,— д^ти тамо, гд'Ь шкарадн 
Поставить ся нам тиран, иже люд наш гоніть. 
Ниже един лякайся, ииж [е] буди блідий, 
Яко наших стигаєт и всякого гонить; 
Что сія єст в нас слава, мои здє юиотьі, 
Та не будет м£ть чести, не м^вше охоти». 

[Стих] 29 

Тако лвица зидліва Лівийской пустині 
ДЬтища, у их же еще зуби мали, 
А паче мали ногти, изводить з яскин'Ь 
И наставляєт я бить в звьірьі оказалн. 
А оии послушають матки, як м^стринВ 
МужественнВйшн, иже зуби МВЯТ СМ'ЬЛН, 

Учащеся, з матерьі нравн вся втапяють 
И люгЬйшими в нравах всегда ся ставають. 

[Стих] ЗО 
Идяше за младнми сЬд отець синами 

И Солимана вси шесть около опали, 
Хотяще острнми го вять вилами [рогатинами], 
Яже му от обою сторону вкладали; 
Но стар-Вйшнй убо син суще родинами 
К'Ьнул бй от ся ощеп остр всЬми силами, 
Скочи под Солімана, хогЬл го убити, 
Или его ощепом ме[с]ка бистра пробити. 

[Стих] Зі 
Ибо он, яко камень непробітой скали, 

Иже впол боков своих во мори стоить, 
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Отпирает дожд, вйтрн, и громи и вали, 
А паче Иов^шова гігЬва ся не боить; 
Тако он, на ощепн и мечн недбали, 
Непознбаємнй стоить, враг Божій, во зброй, 
И тому, иже хогЬл сягнуть штихом бруха 
Єго месковн, но он му протял лоб до уха. 

[Стих] 32 

Арамант, зряще сія, же брат его милий 
Уже бяше на земли, так тяжко зранений, 
Желаше го убити [подняти], но тщетнн труди били, 
Ибо и сам он на ним ляж[е] обаленнй 
От претятя в ремени Haftcbumfeftuioft жили, 
И тако упал бяше, конем утручений; 
Єдин на другим суще, оба здє конають, 
Оба купно кров и дух остатній спускають. 

[Стих] 33 

Претял бяше посредЬ ощеп у Сабіна, 
Им же го досязаше далече по оку, 
Но и той язву прият от зла поганіна, 
Тятий тяжко во лоно от л'Ьваго боку; 
НадолзЬ ся мучаше, не желал, худіна, 
Йти в подземно Mfcero до темного мроку; 
Душа убо скореє гЬло отб^гаше, 
Аще оставить мира ce6fc не желаше. 

[Стих] 34 

Лоренц со Бонфином — та бяшеся остали; 
Оба близ [н] ици суще и си равни бяше, 
Яко и родітели им ся дивовали 
И часто сама себ^ купно удивляше. 
Но ньінВ убо оба рожни себ£ стали, 
Ибо Лоренту главу совсЬм оттял бяше — 
Теб^ (дивно ра [в] нствіє), о Бонфинне храб[рнй], 
З твоих розтятих персей поток пльїнет крвавнй. 

[Стих] 35 

Отець — убо не бол'Ьй (отець о жалости!) — 
Утратівшн всЬ свои сини, нещаслівнй 
Поглядаєт на трупи, а жаль му през кости 
Проражаєт, ах, сердце з'Ьло проразлівнй. 
Ни єдин тако кр'Ьпкой не від^Ь старости; 
Яко жив остал — бяше великіє диви! 
И брашеся таможде, тоєй ради вини, 
Же испущающа дух и зряше на сини. 

[Стих] 36 

Ибо земньї темности тако вся хогЬли, 
Дабн цЬкую часть закрили онаго 
Жалю; не желаєт гЬх умьісл дерзосмВлн, 
Иже би не згубил сам себе самаго. 
Возгнушася жьітієм, своєй крви немилий, 
Супостата алчущ крве своєго самаго; 
И не можем познати, что себ"Ь желаєт, 
Убити супостата з'Ьло налагаєт. 
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[Стих] 37 

Рече гласом веліим: «Так ли узброєнна 
Сія моя десніца и такой слабости, 
Яко всею сілою на тя усажденна, 
Не может на мя взбудить твоєй той лютости?!» 
И поднесет деспицу; она, поднесениа, 
Спадающе согорьі, претяла до кости 
ЛЬваго боку, тако, яко кров от тЬла 
Гартовную всю зброю обфіто брочьіла. 

[Стих] 38 

Зряще в себь рану ту и глас той сльшіаще, 
Обратися на нь тиран зЬло ядовнтьій: 
Розтяшьг му зброю, главьі досязаше, 
Аще кожею бяше отвсюду окрьітьій, 
Но в чревЬ му меч втопил; і так уміраше, 
Яко дуигь ВОКупЬ ИЗЬІЙТИ з ялитн. 

УмдлЬваєт, бЬдний снй, и кров изліваєт 
З уст и рани отвертой, и ту уміраєт. 

[Стих] 39 

Аки дуб превижше гор непереломннй 
И на гнЬв ІовЬшовнй долгий вЬк недбалий, 
Єгда єго послЬжде встекли АвкЬлонн 
Изторгнут от земля — он собою лЬс мальїй 
Псуєт, тако и тот легл; а з обой сторони 
Множество трупов вколу на пляцу лежали. 
З такой храбрнй воин честю умираше, 
Множество иньїх в небо з собою взнваше. 

[Стих] 40 

Єгда тако своим сердцем, притчею и криком 
Исполнен, злоби солтан своим додаваше, 
Арабове такожде з своим проводніком 
Бияху християни И к ним ся устремляше. 
Вожд Генрик Акгелчнк з Витом Баварчнком 
Падоша купно ради Дракгутовой рани, 
Тоижде Гилберта славна и Аріодена 
И фрака убил бяше, всЬх трох от Рогена. 

[Стих] 41 

Махомет лют—Ернеста, Албатза [р] —Оттона 
Убил: той убо мечем, он чертом перистим; 
Мурат такожде нав [с] кроз пробил Андропана 
Под шуюю пахвину копієм персіским. 
И кто может вспомнЬти многая ж імена 
Их, иже падоша зде именем рнцерскім? 
Кгоффред же бЬжаше, тЬм гласом обужденньїй, 
Собирающе вкупу полк свой развращенньїй. 

[Стих] 42 

Скоро первіе Кгоффред услнша розрухи, 
Иже ся в его політь что раз умножаху, 
Домьісляшеся в себь суще той оттухи, 
Яко арабчнкове бити имЬяху, 
Ибо о оних повсядни прохождаху слухи. 
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Яко многих от воев всегда розбиваху; 
И мнімаше, яко бить смьли не могоша 
И яко не на полки єго нападоша. 

[Стих] 43 

БЬжаще на оннй крик, слишить з другой странн, 
Яко во тимпани бють н гласи волають, 
А той глас бяше вел [і] й и зЬлнЬ слншаннй. 
От него же ся облаки и хмурн мішають. 
З Клорнндою идяше от града виправлений 
Аркгант тнй такожде на их натірають. 
Мало ся точію вожд поставил бяше 
И тако Кгвелфонови храбру глаголаше: 

[Стих] 44 

«Сльїшишн ли той окрик и ту нову т [р] вогу, 
Яже от того града и гор наступуєт? 
Гряди протіву им и зайди им дорогу, 
Да іноплеме [н] нік наш вструту тамо учуєт; 
А аз rfeM временем люд арабск [і] й возмогу 
Усмірнти собою, и так ся вгамует. 
Тни пойдуть з тобою, и гряди со ними, 
Аз іною страною по йду со своими. 

[Стих] 45 

Єдінакоє щастя єднаний лос ведет 
Обоих в оно время разньши путями: 
Кгвелф противу горам и к граду воев ведет, 
Гетман убо спЬшится бится з арабами. 
Но той, иже помалу и скореє дойдет, 
Людіє ся отвсюд[у] зчісляють купами 
И, собрани во мнози, зЬло мужественни, 
Йде тамо, гдЬ ллял кров Соліман храбр[енний]. 

[Стих] 46 

Тако, єгда з очьістнх гор води виводить 
Бьістропльїнучьій Дунай — брегов си не крьієт, 
Но им далЬй от своих источнік отходить, 
Тим скорЬйшьіє бЬги свои устрояєт; 
Ими же своим брегом нещадно всЬм шкодить: 
Кригу ламет и мости, и онічтожаєт, 
А сам струги морски рогами збодаєт 
И войну — не дань — водЬ Балдской посилаєт. 

[Стих] 47 

Кгоффред тамо, идеже лучше ся мЬшають, 
БЬжьіть скоро, но дал'Ьй не велить бЬжати 
Своим, и возвращаєт, иже утЬкають: 
«Зрите,— рече,— кто вас днесь восхощет погнати! 
Тьш язви точію ззаду отбирають, 
И в погони обьікли надежду си мати, 
Но скоро им точію лица укажете, 
В то время вси убЬгнуть и бить их будете». 

[Стих] 48 

С яду ся обращаєт туду, острогами 
Бнстраго своєго ме[с]ка в оба боки колет, 
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Єгда храбрьгїі Солі мам з всЬми арабами 
Поганяше плохіє през широко поле. 
Полки между густими смертми и мечами 
Бажать през мокрьі(о)є и крвавоє поле, 
Разрьіваєт воинство, глЬ вождов поголить, 
От обою страм араб з коия шію ломить. 

[Стих] 49 

През великіє купм трупов прескакуєт, 
Яко перун, верженьїй от темна [о] блока; 
Солиманя ся велікий наступ уже чуєт, 
Но ми ся тЬх лякаєт, ниже мружіть ока — 
Но паче ближайш’Ьє к нему ся шанцует 
И подиосить вгору меч, хотяще го звисока 
Тять, о како велици два богатьірове 
Хотаще ся бить о кров, паче о здоровієї 

[Стих] 50 

Станула хитра злоба противу д£ [л]ности 
О князтво велико биться в пляцу малом. 
Тая убо брань дівна, кромй вонтплівости, 
МусЬла бить веліка, дивитися о том; 
Но убо ю нощньїє окрили темности, 
Да[бн] не обл'Ьнить изявити та чертом; 
Достой [но] убо бяше, даби ясно солнце 
Открило лучи яснн такови храбрци. 

[Стих] 51 

Укр'Ьплени во сердци людие Христови 
Противу супостатом мужественни сташа. 
При своєм храбром вожди и Соліманови 
Но храборнізйііши всЬ єго нападаше. 
Не боліє можаху тни, яко ови, 
Не боліє оньш инших премагаше. 
Яко же на м^рьіл^, страни ся ровняють, 
Такожде умірають, яко убивають. 

[Стих] 52 

Якоже єгда Австер на пов^трном дворЬ 
Со гігЬвлівим в заваді стоить Аквілоном, 
Не сміряють ся себ^Ь, а небо во морЬ 
Складаєт облак в облак, вал во вал; а оно 
Ні єдіна страна их во сіневой nopfc, 
Вси бяху во Марсових д'Ьлєх посредственно: 
Острьі мечн на мечи, и кон-Ь на конЬ, 
06fc равно и купно зостають стороні. 

[Стих] 53 

Но не меншая тамо брань ся зачинала, 
А паче же крвавая, во другой стороні; 
Тма ниисповидима в хмурах ся вішала 
Духов пропастей адзких — своим к обороні. 
Тая сердц іновірним и сил додавала, 
Яже бяше во полц'Ь' во своєй оброн'Ь; 
Алекта огнем своим Аркганта сягаєт, 
Аще ся раб власний, єго ожегает. 
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[Стих] 54 

Он, яко б^сноватьій, срокгий и суровий, 
Ку стражи пошол бяше и през окоп скочьіл 
И послгдующим си сл'Ьд даде готовий, 
Єго же всюду трупьі густими оточил, 
И шанци всЬ позносил, понаполнял рбви, 
И кровию намети панов всЬх помочил. 
Клорьінда тож о ним враз или мало за ним 
Идяше, но скорбна б"Ь, яко не перед ним. 

[Стих] 55 

Уже христиане вси повсюду б"Ьжаху, 
Єгда Кгвелф посп'Ьшился з помощніки своими 
И єгда пришел бяше, лица обращаху 
И тако мужественно поткаліся с ними; 
И єгда со собою тую брань творяху, 
Кров от обою сторон проліяся ими. 
Крапок Творець наш мира святи очи свои 
Обернул б^ в то время на та крвави бон. 

[Стих] 56 

Світлим плащом одЬян хвали и в^чности, 
Имуще всю твар свою во своєй опечи, 
Сндяше же на троцЬ своєй велможности, 
Єго же пстигнути ум не может ЧЛОВ'ЬЧЬІЙ. 

Три св’Ьтила св'Ьтили во єдіной св'Ьтлости 
(О непонят [н] ьіє здє разумови р-Ьчи!) 
Прекрасньї нрави их бяху под ногами, 
Не точію сами, но з [иншими] своими. 

[Стих] 57 

Под престолом н"Ькая богин-Ь сидяше, 
Иже во власти сво [є] й богатства и злото 
ИмЬ и мирску славу; всЬм показоваше 
На своєм кол"Ь в мьіслях челов'Ьк, яко то 
Славу міра, и ясно-сь вся убрана бяше, 
Яко многим пещися єст всЬм мирским о то; 
Темности несмертелньї покрьітьі ЯСІІОСТЮ 
Неровною — заровно гбшатся радостю. 

[Стих] 58 

Мусікійскн пищали святьіх п-Ьсней брмяше, 
Яже учитель и звук их устроиваше. 
Оттуду Міхаила святаго взнваше, 
Иже в пламенной зброй пред ними стояше. 
«Не видіши,— рече,— что сє содЬлаше, 
Како Hunt адзкая тма всЬх устрояше? 
Моих людей избранних тратт, своя сили 
Вся ку ним и кр^пость их силно возв[ра]тили. 

[Стих] 59 

Гряди скоро и рци єй, яко недостоить 
Брани такой им-Ьти; ради той — гетмани[ть]. 
Да боліє во Mipfe уже не постоить, 

Ниже во сих предЬлєх, да юж не гетманить; 
Да не вредить воздух, но да скоро біжить 
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Во свой тартар адскій, тамо ся да вселить 
Ку болшому проклят(т]ю вЬчнаго каран[н]я, 
Тако аз хощу, [то єст] моє розказав [н] я». 

[С т и х] 60 

Поклоніся к стопам аггел, исполн сьій охотьт, 
И НЄИСПОВІІДИМО понесл перхлівьіи 
Крьіла свои, но пашим умом бьістрьі лоти 
Не поііятьі, нп равни, паче лЬнивьш; 
ПервВє ємпЬрейски прешед неба злоти, 
Идеже обітають души избраннии; 
Паче же крьішталово идеже єст коло, 
Зв^здами устроєнно, ходить всегда вколо. 

[Стих] 61 

Потом он стіхіями преходил разньїми; 
Во-первьіх Сатурна и Іов’Ьша премінул, 
Яже духи небесньї руками в[л]асньіми 
Поправляють, аще же мир блудни обьїкнул 
Звати; оттоль ся пустил променми ясними, 
Идеже гром, сн-Ьг, вода родит[ь]ся извикнули, 
Идеже св"Ьт сам себе живить, пожьіраєт, 
В своєй ся лютой звадЬ родить и вміраєт. 

[Стих] 62 

Розганял всЬх архангел златьіми крилами 
Темномрачньїи хмурьі и черни темности, 
Нощ убо свои власи, плетени зв^здами, 
Уже откриваше от аггелской св'Втлости. 
В такой обьікло солнце между облаками 
По мрачной непогоді изходити ясности, 
Тако HCHOCBtTHaa зв'Ьзда упадаєт 
И на земли си м£сто в той час отбираєт. 

[Стих] 63 

Иногда прийде тамо, гдЬ адскіє они 
Лярви з нновЬрними м'Ьшалі люд Божий — 
На протягнених крилах світло біь відомий, 
Сицевьіми глагольї их всЬх тамо трвожьі: 
«Зрите ли би сія вся, како нескончоньї 
Бог мещет громи сія, кая єго грози, 
О, злий, упорний — уже в муці» В^ЧНОЙ, 

О, гордий, єсте-сте И В pliirB ОГНІСТОЙІ 

[Стих] 64 

Се бяше глагол єго, як крест святий стане 
Во Ієрусалим'Ь з єго кр"Ьпкой рукиї 
Что сія суть в вас бури? В ком ваше уфан [н] є, 
Яко протівітеся ему? Но и муки 
Не убіжіте, ибо им^Ьти каран [н] є 
Будете, в'Ьчним огнем, єго силной руки! 
Тамо в адских пропастєх брани той пілнуйте 
И, како вси хощете, тамо торжествуйте. 

[Стих] 65 

Тамо возяряйтеся, тамо изявляйте 
Прокляти своя сили, под льохом огністим; 
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Тамо на всЬх зльїх душах злобу вмвиряйте, 
Тамо во тмь сидите в єзер-Ь еЬрчістом, 
Ничтоже ся мняще ся, оттоль уступайте!» 
И тако аггел рекше, ударил жаристим 
Ощепом, в то время вси, аки тма, б'Ьжаху 
И мрачна ада лярвн св^Ьт сей оставляху. 

[Стих] 66 
И тако во пропасти простим вси б'Ьжаху 

Путєм, врази вічний душ челов'Ьческіх. 
Яко множеством их вси ся удивляху, 
Яко такожде родов птіц бяху всячесткіх. 
Никогдаже ліствія толіка ся зряху, 
Когда я єсень з древес збираєт прорастших — 
И скоро тия лярвьі тамо отидоша, 
Небесниє всь сфери св“Ьт свой разпростроша. 

[Стих] 67 

И тако проклят чьіркас во сил-Ь слабЬєт, 
От мужественнаго нача отпадати 
Сердца, аще Алекто огнем го не гр^єт, 
Аще єго пекелньїм би чом достігати 
Преста. Ту, в полки впад, кров свою л’Ьєт, 
Обаче и он многих сЬчет и стинает, 
Нищих рабов и воєв з богатьіми пани 
Ровнаєт — кровоядец, ах, неублагани. 

[Стих] 68 
Ибо и Клорьінда в той ж [е] час Аркгантови 

Мужеством своим крупкім нічтоже подала: 
Подаде язву мечем Берл'ЬнкгЬєрови 
Ilocpeflfc сама сердца, гдЬ душа жизнь мала; 
Ибо єго прободе, гд"Ь храборнікови 
Утоплена бронь во нем ко[не]ць свой являла. 
Албин убо, сквоз^ шлем в главу ударений, 
Спаде з коня, смертною раною язвлений. 

[Стих] 69 

Тягнул напряжен лук Рикард, желал ю оісл^піти, 
Но му оттяла руку; но на земли тая, 
Єлі жьіва, хощет ся, бЬдна, покр^піти 
И держить лук в десніци, вся з'Ьло држащая. 
Тако убо ошьіб втят уж хощет зл'Ьпіти, 
Но тщетна всяка єй вещ, паче же и злая; 
Не творила боліє нічто Рьїкардови, 
Но скорим путєм б'Ьже ку Єрнізєрови. 

[Стих] 70 

Того убо в шію остр меч нел'Ьтостівьій, 
Меч з'Ьло неухроиньїй Клорьшдін угоділ, 
И спаде єму лоб со скрежетом нежьівьій, 
И в цЬску со кровію смЬшеною бродил; 
А гЬло обмертвіло ДОЛЗ"Ь (кія дивьі!) 
СЬдаліща ся тримал [о], конь под ним ходіл, 
И не точію єго з себе збьіл ристанієм, 
Чующе, яко слабий издець сЬдіть на нем. 
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[Стих] 71 

Єгда та мужествена богатьірка била 
Своим остралютійшьім мечем хрістіяньї, 
А паче всюду в полках внутр уду громіла 
Честная Кгилдьіліппа зсікаше погани. 
Єдина плоть в обоих, єдіна ж и сила, 
Єдинаково и сердце, кром всякой нагани, 
Но не зшліся з собою в тоей здє потребі; 
Ибо инако от них увідано в небі. 

[С т и х] 72 

Тая от тоєй, та от другой страньї 
Силою преломити велик полк хотіла; 
А втом Кгвелф притекл бяше гді переданий. 
Мужествена Клорьінда люди своя гоніла, 
И со горн на ню тял єй несподіваний, 
И мало испусти крве от єй чиста тіла; 
Ибо му она штихом отдала заразом, 
Помежду ребрами под світящим желізом. 

[Стих] 73 

Поднесл ся вторіцею, но несподіваним 
Случаєм притекл Осмид з ближной Палестіни, 
И тако тяжко в глав [у] от ней зостал ранньїм, 
Гді, убітий, от устєй пуща блеватіньї 
Крвавьі. А втом ку Кгвелфу со людом собраним 
Течаше и єго люд з оной мішаніньї — 
Ку Клорьінді такожде вои прибивали, 
И тако со собою вси ся помішали. 

[Стих] 74 

Уже во мир послала денница світ ранний, 
А нош ясному дневи юж уступовала, 
Єгда Аркгиллян изше[д]л, уже розвязаньїй 
Волею гетманскою, яже на то била, 
И абіє во зброю непевну убраний, 
Или злу, или добру — яка ся му случьіла — 
Побіже жьівот свой на шанцу поставити 
И блуди всі первьіє мужеством справіти. 

[Стих] 75 

Яко імеск, во панской ста [й] ни уродівий, 
Єгоже точію ку брани окормляють, 
Єгда же ся он урвет, біжить, невст [е] глівий, 
На сіножати или гді стада пасають, 
Вннеслим карком трясет, а густои грьіви 
Плетениє коси со вітрами играють, 
Пісок во бистром бігу копитами мещет 
И ржет гласом веліим и ноздрами прищет — 

[Стих] 76 

Тако идяше Аркгиллян, тако меч остр точил, 
Но лице его гнівом и очн палаху, 
И тако біже скоро, стопи не тлочил, 
А піски ні єдина сліда не имяху. 
В между наигустійший полк арабски скочил, 
Гласяще зілним гласом — кріпци, силни бяху: 
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«О разбойніци! Той откуду вам достает 
Ннні дерзости, и кто ю вам дает? 

[Стих] 77 

Не ваше то ест діло убірать во зброю 
Совершенно себе, бо их не зотрваєте; 
Вн, нагіи, нищетньї, вітром стрілу свою 
Точію, а жнвот свой ногам, отдаєте. 
Не вашего мужества ити вам до бою, 
Ибо вн точію в нощ и в тму уфаєте. 
Но како ннні зрьіте світ сей ест открьілнй, 
Достоять <достойно> ест вам лучши МІТЬ зброй и 

СИЛИ». 

[Стих] 78 

Єще та глаголюще дал Алкгаделіови 
Нестерпімнй зіло раз и язву такову, 
Иста того времени, и Аркгіллянови 
Хотіл му отповісти, но з гортаню мову 
Оттял му. Абіє впал во плінн арабови, 
Иже во сердце бієт, перси и голову, 
А паче чолом в землю, а у зблі[д]лой губн 
Кусають мяккій пісок помертвіли зуби. 

[Стих] 79 

По Алкгазелю убил славна Салядина, 
Муліаншови задал зіло рану срокгу, 
Вправил в смерть Акгрікалта и Аріадіна, 
Исправил их во єдну з инннми дорогу. 
Єгда ураненнаго обаліл Кграднна, 
Посміяся бі ему, биюще по ногу. 
Поднесет Кградьін очн зболілой головн. 
До Аркгіляна зряща, рече тіми словн: 

[Стих] 80 

«И тьі не надолзі ся з моєй смерти муки 
Тішьітіся будешьі; и тобі прозрілн 
Небеса смерть скорую от силнійшой руки, 
Понеже-сь малоумен, во всем неумілнй!» 
Он же отвіща: «Умри тн, ибо през поруки 
Не избавишнся, нам вожд небес призрільїй, 
И окормляй своим стервом гладнн псн и круки!» 
По том пробо [н]л єго мечом за онн науки. 

[Стих] 81 

Между всіми стрільцами Солімановьіми 
Єго возлюбленньїй бі изрядной уродьі 
Нікий юноша, млад сьій, но єще острнми 
Власами изрядной не открнл бородьі — 
Не вім, аще бі обросл паче же первьши, 
Точію му бяху мхом поросли ягодн; 
Ибо суш влас на лици зіло красяше, 
Суровость в нем велію всегда возбуздаше. 

[Стих] 82 

Коня міл под собою подобна до снігу, 
Иже, аки абіє пал на землю з облаку. 
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И зіло бяшс скора, же такові бігу 
Вітри ненміяху и такова скоку; 
Трость по руці держаше, златую по брегу, 
Меч такожде оправньїй висящ бі при боку, 
З тонкой баволни завой иміяй на гл[а]ві, 
Сам же в місяци тканом бяше злотоглаві. 

[Стих] 83 

Єгда тако юноша, славою зведений. 
Крове жаждуща, Марса діло изучаше, 
Стояша вколо роти и люд пот [р] вожений 
Мішал и дерзновенно всюду наступаше, 
Хитрости пол-ьн Аркгілян, з ст[р]аньі заходящьій, 
Не брегущася єго якось улучаше; 
Прободе под ним коня, же мало на ноги 
Встал, а он уже меч свой над нім тримал срокгий. 

[Стих] 84 

В самой точію имі надежду літости, 
Руді же обі к нему согбенні обратил, 
Но во кровоядн цвіт прекрасной юности 
Зкаменілаго сердца в себі не укротил. 
Тял на него, но болшей меч бяше людзкости, 
Не хотящ го убити, плазом ся обратил. 
Но что ж сія? Посліжде даде ему штих срокгий, 
Ибо меч бьістролетящ пустился в дороги. 

[Стих] 85 

Соліман, со ним же бі, храбственно боряся, 
Кгоффред, мужественьїй вожд и в силі преславний, 
Зряще, же его Лізбин нещаслівьій, мняся 
Бьіти во злом том разі, он давал пляц пространний 
И скорим бігом біже на нь, зіло яряся, 
И тако отмщенієм міл бьіть ошуканий, 
Ибо уже на земли, яко цвіт розвитий 
Подтят на селі плугом, Лезвин бі убитий. 

[Стих] 86 

Очеса умдлілиє уже ся зміняху. 
Шия ся такожде вскрай рамен прикланяше 
И, аще в кончині добролічньї зряху 
Вид, же єго нікую блідость изявляше. 
Перси каменния в суГл]танЬ ся крушаху, 
А слези многіє в пол гніва изпадаху. 
Ти убо, Солімане, плачеш, что-сь своего 
Князтва не оплаківал, прет збуренего? 

[Стих] 87 

Зряще, яко кровію здє Лезбіновою 
Лютаго супостата желізо куряше, 
Плач соподвиже во персєх, сердце суровою 
Возгніщаше жалостю, гнівом ся буряше; 
Утял Аркг[ілл]анта зіло, яко со главою 
Желізо, шишак н щит, полма прохождаше: 
Он тако великій раз и веліка рана 
Мужественна достойна бяше Солімана. 
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[Стих] 88 

Не довліло му єще, ибо между кости 
Попмхаєт нежива мечем, помстьі хтівим. 
Яко пес бісноватий от незваний гости 
Повержен[н]ий камень— кліом кусаєт гнівлівим. 
О, неблагопотребна утіхо в жалости, 
Мстітися над землею и гЬлом нежьівьім! 
Но тім временем Кгоффред не упразноваше, 
Дерзновен[н]о протіву араб наступаше. 

[Стих] 89 

Под тусящу махомет бяше з паїзамн, 
Вси до єднаго в зброях и вси изучени: 
Мужественни и дерзки славними войнами 
И ни в єдіних битвах не раз изкушени. 
Между преждніми славни бяху воинами, 
У Солімана храбра з давньїх год лічени, 
По нем в всякіх случаєх всегда шествоваху 
Во арабскіе поля, и кріпціи бяху. 

[Стих] 90 

Тии розорватися своєму полкови 
Не дали, надіются не вступіти кроку; 
Нападе Кгоффред на них. Первій Коркутови 
По внутрия в лівом меч свой утопіл боку. 
Во главу Россанови — тако Селимови 
Задал язву тятую туж при самом оку; 
Тамо убил Мурата, иже вождістваше, 
И иних много побил, иж[е] со ним бяше. 

[Стих] 91 

Єгда тако [на]дользі мішаніна она 
Между супостатами и нашими медляше, 
Но єще убо паче сарацін сторона, 
Неповінующася, крапко ся держаше — 
Далече темна хмура, з густаго зложена 
Праху, в скором ся часі всім оказоваше; 
Потом от нея зброй, мечьі ся блисташа, 
Что зряще, махометьі вси ослабіваша. 

[Стих] 92 

Пятдесят мужествен[н]их, славних герцовніков 
Со знаменієм білим и крестом златьім біже. 
Аще бьі СТО МІЛ устен И сто міл ЯЗЬІКОВ 
И аще их сто гласов всіх тамо постиже, 
Не мошно изчести всЬх тіх воєвніков, 
Убієнньїх поганов: множество поляже. 
Избієн[н]ьій арабин и незвьітяжен[н]ий 
Махомет от части бьіл зіло поражен[н]ьій. 

[Стих] 93 

Страх, велий смуток,, боязнь, трвога жалосліва 
По всім странам болшая, всюду ся ширила, 
А смерть, всім окрутная и немілостива, 
Во крви текучой косу смертию мочіла. 
Цар убо се учувше, яко уквапліва 
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Оная уточна не добрі ся случила — 
Со вои пред град мурьі всіми зьійшол бяше, 
Со горн на вонпліву бран[ь] тую глядяше. 

[Стих] 94 

Єда же скоро уйзрі, яко арабове 
Купно со махометьі юж ся наклонили, 
Частиє стал вістніки, да вои вождове — 
Аркгант со Клорьіндою— абіє зводили. 
И аще велінієм всказовал сурове, 
Кровію упоєни мног час ся бавіли, 
Обаче наостаток мусили вступіти, 
Людія діла своя желаху вводити. 

[Стих] 95 

Ко ему, кто встановил на боязнь станови 
Право? Кто страх приведет до благаго конца? 
Щьітьі и зброй мещуть, би бьілі здорови; 
Меч нині юж слабієт, іже оборонна. 
Б і под градом велія против полудневи 
Доліна глибокая от заходу солнца: 
Ради тіх иновірньїх воспять вси біжаху, 
Прах же пред собою густ в мраці проганяху. 

[Стих] 96 

Єгда приклоншеся, вси ко долу біжаша, 
Наши же их нещадно сікли и пудили; 
Но єгда ся от долу ку горі удали, 
Идеже новн люди к помощи приспали, 
Не хогЬ Квібельф, [Кгвельф], дабн в гору натірали, 
Но повелі им, дабьі далій не гоніли. 
Тако своя становил полки загоненьї, 
А царт> свои собирал всі розпорошенн. 

[Стих] 97 

Тьм временем султан, яко чловік, творяше 
И, что можаху во нем, творити всі сільї; 
Болій не могл, пот крвавий от него течаше 

[сплнваше], 
Боками возтхнет тяжко, возтхнет в оной хвилі; 
Юж рукою ліниво меч свой управляше, 
Щита не возмогоша двигати юж сили, 
Меч уже обоюдний во силі слабієт, 
Стратівши свою срокгость, уже и тупієт. 

[Стих] 98 

Видяще зде програну юж свою, на обі 
Страні разсуждаше си умнел свой вонплівий 
И рукою своєю міл смерть даті себі, 
Даби єго язик остр не щипал и лстивій, 
Или, погубивши тіх вои, во оной добі 
9Келал сохраніть живот, аще нещаслівий 
Рекл: «Да иміють здє днесь неба тую побіду, 
Да покриють собою днесь мою обиду! 
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[Стих] 99 

Иноплемен [н] іци да зрять мя днесь б'Ьжаща, 
И да увидять моє зде днесь изгнаніє, 
Точію дабьі зр'Ьли мя возвращающа; 
ВЬм, яко возмущу их то в нас влад'Ьніє, 
Не уступлю им, дондеже душа, в мнЬ жьіюща; 
BfcM, яко слава моя будет взьісканіе 
ИмЬті, а аз срожшьій ко ним возвращуся, 
ДонелЬ же в прах земний весь не обернуся». 

Копець писни дев’ятой. 

П'Ьснь десятая 

Существо вещи 

Здє оказуєт себ[е] Ізмен солтанови, 
От него же ку граду бяше провожденннй; 
Той вторіпею сердде взпгЬщаєт цареви, 
Яко от всЬх уже стран не бЬ укр'Ьпленньїй; 
Своя вся изявлят бйдьі Кгофредови, 
Яко єго храборник: Роналд умерщвленньїй, 
Но от иньїх повістей жив, здрав ся являєт, 
А Петр о єго дЬлєх пред всВми являєт. 

Стих первнй 
Та глаголюще, солтан єще— близ ся зочил, 

Яко конь к нему скоро б'Ьже заблужденний; 
Ємше єго, абіє на него воскочьіл, 
Аще уязвленньїй и б% утружденньїй. 
Гелм пернатий юж на нем разпростерт не точьіл 
И кити своєй позбьіл, но весь ураненньїй; 
Плащ имЬющ на себ"Ь по твердой си зброй 
Весь всюду поколений, и ничто ся стоит. 

[Стих 2] 

Яко же гонімий волк уходіт з обори 
И криєтся по містам гласи устрашений, 
И аше в живот гладен вложил оброк спори 
И аще ледво идет, З'Ьло окормленьїй, 
Обаче на устЬ єму зр^ть преждньїє премори: 
Зсисаєт кров, а язик трьімаєт звВшеньїй — 
Тако он, що в то время, по том сілном бою. 
От глада покрвавлена на мВющ покою. 

[Стих] З 
През всЬ густьіє полки и през супостати 

Благополучьіє го дерзостно уводить; 
Летить, не дбаєт мечов, между ими бьівати 
Звикл, от стр'Ьл и кгротов здоровий преходить. 
И тако неузнан путь ина шествовати 
Гостинци он мінаєт, стезями преходить; 
И разсмотряюще вся, прилучшася себВ, 
Та сохранял в сердци и мисли [в] той доб^. 
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[Стих] 4 

Усов-Ьтовал себ"Ь по том ку концеви 
Ку Єгіпту удати, во всем богатаго, 
Наступуюіцой брани помагать цареви 
И второє вкусити Марса суроваго. 
И сия умьіслівше, просто ку Нілови 
Пустился, не имЬющ вожда ні єднаго; 
Св^Ьдущий пути и сам трафить до п’Ьщьістьіх 
Поль стародавннх Кгазьі н'Вкгдьі непрейзристих. 

[Стих] 5 

И аще бь во брани з'Ьло утружденньїй, 
И ранами з’Ьлньїми изболЬльпі бяше, 
Обаче зброю и гелм не бяше зг.емленньій. 
Но през увесь день оньїй во ней шествоваше. 
Єгда сокрьівашеся Фебус изясненьїй 
И темни нощньї хмурьі би день прогоняше, 
Рани своя обвяза н помалу потом 
От палмьі взял овощьі, то cut сущ животом. 

[Стих] 6 

Тамо сладко учрежден дактьілЬ оньїми 
И желаше мало си тамо отпочьіти — 
И тако ся на травЬ помеждЬ темними 
Положьіл рови, а щит под главу возложьіл; 
Но загусто ранами осуров'Ьльїми 
Боль єго оскорбляше и з'Ьло ся срожьіл. 
Но паче внутрньїє го скорби угнЬталі: 
Жалость и гн^Ьв во сердци З'Ьло,го снідали. 

[Стих] 7 

Єгда уже повсюду зЬло мирно бяше, 
И нощ мраки своя темньї всюду розложьіла, 
Стужающьія скорби труд в нем уміряше, 
Тамо его боги малим сном успіла. 
Обаче мало гЬм сном себе услаждаше, 
Ибо мисль всегда блудна з'Ьло му стужила; 
Обаче уснул бяше и, уснувши, новий 
Дзвук му бяше слишаньїй гласен вколо гловьі. 

[Стих] 8 

«Спиш, Солімане, твердо, ниже зде что чуєш! 
Будеш спати в иньїй час до своєи воли. 
О том не помишляєш, ніже ся фрасуєш. 
Яко твоя отчина зостаєт в неволи — 
Юже днесь, овдовЬлу, уже оставуеш 
И тЬла воєв своих, лежаща по поли, 
И ожидаєши дня, гдЬ густьіє шляки, 
А паче тво [и] здє суть зде св-Ьжиє знаки». 

Стих 9 

Ощуті же ся от сна Соліман слабаго 
И скоро возбужденний мдли отворил очи, 
Узр"Ь ігЬкоєго пред собою стараго, 
Иже о жезлЬ стоял, не о своєй моци. 
И со гітЬвом рекл бяше до старца о ваго: 
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«А ти кто еси,— рекл,— что люд будиш BH04U? 
Отколь, яко мя мієш на так бодрой печи? 
Что тебі до срамоти и до моих речи?» 

Стих 10 

Отповідаєт старец на оно лаяня: 
«Мні твоя вся помисли дали зріти неба, 
Ибо аз всегда в тебі имію стараня 
Твоя убо мене здє пріведе потреба. 
Не прогнівайся убо, о пане мой, на мя. 
Яко к тебі прирекох, здє того ти треба. 
Ибо ся желаніє в сердцах возбуждаєт, 
Єже ку боренію кріпость понуждаєт. 

Стьіх 11 

И вім, яко хощешн в Єгіпет ихати, 
Имій неомилную вість тую от мене, 
Яко лучше пути та тебі понехати, 
Ибо утрудшися сам и раньї даремне. 
Цар єгіпетский вскорі мієт вьіихати, 
Или уже во пути — тьі же бьі нікчемне 
Время погубнл и нам твои би ся сили 
При нем во тоє время мало пригодили. 

Стьіх 12 

Аще ли хошеши, аз тому поражу, 
Во время дня білаго, кромі всякой трности 
До Ієрусаліму безпечне впроважу 
Ку болшой твоєй славі кромі вонтливости. 
И на том місті здрава скоро тя посажу, 
И уже град той будет в твоєй опартности 
Избранньїй воистінну, дотоль наших вещьі, 
А царя египетска не воспрут отсечи». 

Стих 13 

Єгда так внімателно словес тіх слушаше 
Исполн злоби Соліман, діло ся дивляше 
И абіє от липа гнів лют испущаше, 
На старца же ся хитро, пилно поглядаше. 
«Аз єсмь, отче, юж готов! — глаголаше 
И ити по том старцу ниже ся сумняше.— 
Ибо мні той совіт твой надасть мі ся скорій, 
Идеже небеспеченств и трудов єст болій». 

Стих 14 

Похваляєт го старец, ибо, заземблени 
От вітру, боль велікий му раньї взгніщали, 
И от него водою доброю зкропленьї, 
КожеюГсІЯ окривше, скоро ся гоили. 
Аполлон уже свои вози позлащенньї 
К дню предуготовляше, и зари сходилі. 
«Время,— рече,— ихати, юж ся путь являєт 
Солнце, люди ку ділу уже управляше». 

С т u х 15 

И на воз, иже чекал его при стороні, 
Вземше близ [себе] славна Солима посадил; 
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Долгія вожди держащ на своєм си лон1>, 
Златотканньїм та конВ всрвом бяше, гоніл. 
Яжс скоро б’Ьжашс в той ясной погоні, 
И равен орлю ліоту во том 6try бнл. 
Воздьіхалі от б£гу и дьімом курьіли, 
И среброкованньїє удила пЬнілн. 

С т ьі х 16 

Усльїшьіте се чудо: вЬтр легок, скуплений 
Со ужасом веліким облаком ся зряше — 
И воз от обою строн бяше покровенньїй, 
Яко єго ниже зде око достізаше. 
И тако крапко бяше отвсюду стиснений, 
Ниже кто з пращи єго постигнуть можаше. 
Точію сами они облак — яко трєбВ — 
Зряху ско[ро] б’Ьжащих на погодком неб"Ь. 

Стих 17 

Всклабившеся Суліман незморшена чола 
Издящой колесніци скор ся пріглядаєт; 
Яко непостіжими на воздусЬ кола 
БВжат скорошественно зВло ся вдивляєт 
УзрВвше сі старец, же Суліман згола 
От онаго чудеси мало что и чуєт, 
Тнул ся єго и словес н'Ьчто ему рече — 
Возбуждшеся, Соліман цЬкая прорече: 

Стих 18 

«О іже, кгд"Ь хощеши, твар свою ведеши 
И чудеси творьішьі не вВданьї звВка, 
Ибо ти в сокровенних всегда преходиши 
Во окритих помислах тайн человЬка, 
Молю тя, аще умом сія изслВдіши 
В будущиє діла зриши вся здалека, 
Рци ми HHHfc, что неба Азни прозріли? 
И каковнй войнн той конец будут мВли? 

Стих 19 

Да вразум"Ью прежде, како ся зовеши 
И како дівниє веЬм чудеса творіши, 
Како мя словом своим в дВлах наставиши, 
Ибо страха та от мя не отженеши?» 
ВозсмВяся, той старец рек: «Что нннВ зриши, 
Обаче в том времени добро что-сь узриши: 
Аз єсм Измен, но магом мя2 вси наріцают, 
А за облятніка сирове мя мают. 

Стих 20 

Что ся дЬять в вас будет, дабн-м мВл открнти, 
И тако разум'Ьєш, яко спадно зр^Ьти 
Та —не хгЬй, Солімане, во том блудЬ бити, 
Ибо смертей челов'Ьк та уразум^ти 
Не может; паче скорбей своих всЬх позбити, 
Должен помощ всяк себЬ скорую имВти, 

1 Це слово написано над словом «дивует». 
3 «Мя» написано двічі. 
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Ибо всякій человік свого на той пробі 
Єст щастя учітелем, ділаєт є собі. 

Стих 21 

Ти же противу огню и мечем десницу 
Непобідімую хтій нині заховати, 
Ибо ніт тебі будет храніти століцу, 
До ней же хрістіане мислят штурмоватн, 
Паче же добрі будет стряснути граніцу, 
Аще случится здє ему празновати; 
Аз добрі свім вся, ти дерзан, а аз, что вім 
И, аки през мрак вижду, вся ти здє оповім. 

Стих 22 

Донелі же год прейдет колеси скорими, 
Нікій во Азіи муж будет дарствовати, 
Иже ю діли вславить зіло велікіми, 
Жити в жизном Єгипті и началствовати 
Будет и сотворит власт в мірі со своими, 

Єгда прілучится тебі сущу праздновати, 
И єгда отпочинет от воєнной хвилі; 
Той тяжок христіанской будет всегда сілі. 

Стьіх 23 

Злі снисканоє царство и луп украденньїй 
Властю своєй кріпости от них всіх отвернет 
Тако, яко останки — водою оточенний 
Остров он и море — му аще обороніт. 
Той от крове твоєя мієт бить рожденннй!» 
Солиман к тім словесем вид CBofftl весел явит: 
«Щасливий,— рече,— єст той, что єму готуєт 
Небо!» Часть ненавидит, а часть ся радуєт. 

Стих 24 

Сня прилежих: «К тому корист да явится, 
Или зле, или добрі, не обогатієт! 
В мні сердце и рука та вьіну оправдится 
Непобідімою бьіть, поки душа жьівет. 
Первій луна от звикла біга оставится, 
Первій мене <єго> обьійдет, неже мя поживет!» 
Сія глаголюще — весь аж до самих костей 
Пламенем всплинет огністьіх держостей. 

Стих 25 

Тако бесідующе, сташа скорим возом 
Понад хрістіанскіє полки совершенно, 
Идеже полно трупов под самим обозом 
Лежаше множество л<и>іц збитих безчісленно. 
Умертвіл от жалю и тяжкім ткнен морозом, 
На безчісленньї трупьі поглядающ зблізка 
И на лежаїдія вся своя между ими 
Знаменія розвити, суща вся над ними. 

Стьіх 26 

Лида убо и перси воином смішаху 
И єго поборніком иже погібоша 
В брани, и умершьія трупи одіраху, 
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II ку корістем люди многіе бЬгоша. 
Иньш знаємьіх си другов погрЬбаху, 
А ини другов своих чсстно в гроб влагаша, 
А иньш на купи арабов слагали 
И єдиним огнем всЬх магметов зжигали. 

С т ьі х 27 

Воздхнул бяше Соліман п меч, як шалений, 
Пріял скоро, и з воза скочіти восхотіл, 
Но возгласи чаровник на него учений, 
Насілиєм всліким тамо го упінил. 
И скоро усЬл бяше, воз недостигнсньїй 
Колеспіцу ко горЬ вьісочайше звратил; 
И тако бЬжаше час колеси скорими, 
Яко христианский полк зряшеся за німи. 

Стьіх 28 

Потом з колесніци той оба изсЬдоша, 
Иже невидім бяше от их тамо зрака, 
И в відімой хмури под плащ теми внідоша, 
Идоша ку Сіону во час темна мрака. 
Єгда же ко сходістой горь той прийдоша, 
Тамо, гдЬ западнего являся тил знака — 
Уже болій волшебнік ити не хотяше, 
Но при неотступленой скаль станул бяше. 

С т ьі х 29 

Тамо мЬл ров велікий, камень тверд и живьій, 
Єго же искова 6Ь цар нЬкій богатий. 
Воход в он зЬло скорбей покрита покриви. 
Ибо тамо первЬє не хождаху вратьі. 
Єгда открьі бьіліє Измен укваплівьій 
И возкрілія своєй явил бяше шатьі, 
И єдною рукою сягает, гдЬ вадит, 
А другою короля силнаго провадіт. 

Стих ЗО 
И рече ему солтан: «Что се за дороги? 

Красті мя гдЬ ведешьі гЬм мЬстом подземньїм? 
Аще бьі-сь бнл напустил — ину, кромЬ той трвоги, 
Возмог ю сотворить тЬм мечем изощренним». 
Он же к сим: «Достоин твоєй той путь єст ноги, 
Аще человЬк слЬдом не єст углажденньїй, 
Им же хождаше Ірод з своими панами, 
Он так великій король и у всЬх избранньш. 

Стих 31 

Той ю изковал бяше, єгда вси му згола 
Послушаху єго вси началньїє доми — 
И от столпа онаго, иже от сокола 
Соколю 6Ь реченний, през той ров крьііомьій 
До зЬло зветшЬлаго єдінаго звора 
Всегда, єгда хотяше, ходил невідомий; 
Туду людей взброєних ку граду ввождаше, 
Туду сам от него за мури нзхождаше. 
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Стих 32 
Но во мирЬ ні єдин [з] человьков ЖИВИЙ 

Не вЬсть тоєй дороги, кром мене самаго; 
Туду дойдем вен тамо, егда цар трвожлівьій 
Совати о'біраєт еннкліта своєго. 
Иже — неже требь — єст зЬло боязлівьій, 
Лякаєтся з нещастя зЬло весь пришлого. 
Ти на час пришел сЬмо, но пожди здє мало, 
Но молчи, что ся мнЬ днесь тебь будет здало. 

Стих 33 

Скоро сія изрекше, первьій замьісл мЬнит 
И во темну пещеру велій султан входит; 
Он єго осязаше, мраком густой сЬни, 
Вземше єго за руку, яко вЬсть сам водит. 
ПервЬє, згорбівшеся, [ішли там] схілени; 
Но яскиня им далі ширша ся розводит, 
Яко потом латвЬє дошли половиньї 
И, пространно идуще, в подземной той сЬни. 

Стих 34 

И втом дверЬ отхілил, отнявшьі за[т]ворн 
И ведяще го Ісмен по незвьіклом ВХОДЬ, 

[Кгде свЬтяше им] промень малий и не^спорий, 
Спадающе со горн в тонком зЬло сходь. 
Тамо з конца той ями изшед солтан скори 
[Из проводником своим на високим гродЬ] 
И ста на горніци, кгдЬ на всесвЬтном тронЬ 
СЬдяше цар во златом плащу и коронЬ. 

Стих 35 

От облака два мужи тамо поглядают. 
О, каковоє чудо! Никтоже их зряше. 
Они же оттуду к ним ни ся всумнЬвают 
И вся, яко требЬ им, оба купно слншаше. 
Король первЬ[й] глагола: «Сини день той мают 
Мімошедшнй нещаслив, весь ся всумнЬваше 
Той нам вчора, повреділ и помЬшал рЬчьі, 
Єгипет надЬяхся мЬл бить на отсЬчи. 

Стих 36 

Но відите вси, что в нас днес ся составляєт 
Во часЬ том мятежном, так злом и немирном: 
От Єгипта надежда ниже ся являєт, 
Сего ради в совЬтЬ да здє неомнлном 
Станет». Но втом тіхій шерм тамо ся ставаєт, 
ВЬтр, легко вЬющ, и шум слншнтся в том густом 
ЛЬсЬ, но шерм утішілея бь, єгда, вставша з лави, 
Чьіркашчьік глаголати нача к тоєй справЬ: 

Стих 37 

«О королю н[а]ш, всегда отмЬннн суть неба, 
Благополучіє втож уже ся змЬняєт; 
Почто о тЬх спитуєш, их же не єст треба 
СовЬта нашего: здє нікто оставляєт. 
В самЬх надЬятіся предлежит потреба, 
Ибо в себЬ мужество сільну крЬпость маєт; 
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В тую днес воружЬмся, здоровя ОТКЬНЬМО 
И не болий, нежелі требЬ ест, милуймо! 

Стих 38 

Не глаголю аз, дабьі вонтпліва бить мЬла 
Помощ нам от Єгипта в время нинішнєє, 
Ибо обЬтніца та, яжс ся здаріла. 
Тин посилки будут нам напевнЬйшнє; 
А аз бьіх желал дЬло, даби во нас била 
Bo нЬкоторнх мисль, та ссрдце криплЬйше, 
Даби во руках [своих] побЬдн чекали, 
А на туждую помощ ні ся спод^Ьвали». 

Стих 39 

Болій не глаголаше Аркгант помяненнй, 
Яко той, иже имЬ надежду в внграной — 
По нем полн чести Оркган ест непосредственнй 
Востал бяше, рождений от крве всЬм узнаной. 
Муж-бо той бяше велій, но бЬ зневолений 
Милостію ку дЬтем, жени возлюбленной, 
Обніщал бяше з'Ьло, скоро ся изм"Ьніл, 
Аки би н'Ьгдьі не он — крЬпость свою згубил. 

Стих 40 

Той убо не прешаше: «Горячой той мови, 
О великій королю, мнЬ ганіть не мощно, 
Бо сердце дерзновенно — дерзостнн ся словн 
Изявляєт, из своих изходит здє тошно 
Границ. Яко б"Ь извьїкл, загр£лся суровий 
Аркгант — иебезпеченств [а] за нич н£ [му] м^ть 

мощно, 
Ибо ему В СЯ ЛВТ сути, яко зде вотуєт, 
Так самою вещію дерзость показует. 

Стих 41 

Но ти убо, ємуже преждннй в"Ьк пріносит 
Изв^стіє вещей всЬх, Mfceui та всматряти, 
Аще лі же ся куду чнркасчнк уносит, 
Разумом єго требЬ мудрим ратовати — 
И тую помощ, юже Єгіпет голосит 
С небеспеченством ровнать гЬм и зраховати, 
Аще твои, цару наш, мури вндолают 
ТВм крупким силам, яже хр[ис]тіяне мают. 

Стих 42 

Глаголют (яко к тому требЬ оповісти), 
Ибо град наш огражден З'Ьло добрЬ маєм, 
Но убо у них (та вся мусит ктось повЬсти) 
Устроєніє з'Ьлно, и штурму чекаєм. 
Того, что м£єт бити, нікто может вЬсти, 
Ибо ся совершенно сумнящих лякаєм 
Страшних судов Марсових, лякатся не треба, 
В"Ьм, же нам даст помощ Бог сосугу [сугубу?] з неба. 

Стих 43 
Вчера, єгда нашЬ во поли том браху, 

З велікою трудностю бьітіся нам мн“Ьло, 
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Безсловесних во град свой мало впроважаху, 
И за велікій случай се ся нам здарило. 
Но аще би ннин нас уничіжаху, 
Не тако велік глад той, и се еще мило: 
Аще ли не отступят певне, хоч посланий 
Прийдет ку нам посилок на день обЬщанний. 

Стих 44 

Но аще лн хібит тако? И да будет 
Совершенно, яко си ви пр[о]р[о]куєте: 
Об'Ьщанноє вам все станет н собудет 
Ся, да прийдут от сЬчьі, яко же хощете, 
Кто побуду вам тушьіт, той уже шал'Ьєт; 
З тВм ви вен гетманом, кролю, бить будете 
И з гЬми воннамн, иже [ими ж] побієнньї 
Турки, араби, перси и вси поб'Ьжденни. 

Стих 45 

Сам еси, о кр'Ьпчайшьій Аркганте, изв'Ьдал, 
Яко ся воинственньї, яко натарчіви, 
И ні єдіною им тьіл свой изявлял, 
А тии з Клорьіндою воиньї цнотліви, 
И аз сам — обаче аз не буду воєвал [виновал] 
Никого же, ибо в том не єсте-сте крьіви 
И мужественно с ними всегда-сте ся били, 
И что есте возмогли, вся есте творили. 

Стьіх 46 

Аще же ми и Аркгант кривим грозіт оком, 
Аз повинен єсм всегда правду рещи всюду: 
И вижду, яко люди та за Бозким вироком 
В богатой Пелестин-Ь панами вси будут — 
Ниже вои нашими, ниже в том вьісоком 
Осудимося мурЬ, аж мЬсто осядут. 
Сія глаголю — Бог вЬсть — з самой повинности 
К нашой отчинЬ а князю мілости. 

Стих 47 

Лучше же во Триполи цар поступил соб£, 
Умолил мир всЬм людєм и не мВет тГрІвоги; 
По[л]н сий гордости султан дотоль уже в гроб-Ь, 
Или ужа желЬзна зложили на ноги, 
Или скор угЬкаєт и блудит в той доб^, 
Повсюду ся крьиоще, вьігнанец убогий! 
Можаше часть [отдать], а часть заховати 
И, отдающе дань им мирно царствовати». 

Стьіх 48 

Тако тамо в то время вонтлівьімн слови 
Не явВ Оркан своя вещи бв провадил, 
Ибо явственно дань позволіть готовьі 
И сотворити покой для страха не радил. 
Не можаше Соліман знести бо[л1ш той мовьі 
И хогЬл ся порвати, токмо облак вадил, 
Егда изрекл б"Ь Измен: «Велиш мглу спустіти, 
Или хащеши болій дать му говорити?» 
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С Т ЬІ X 49 

Он на сія рекл бі: «Аз здє оточений 
От мрачной твоєй хмурьі, яже мя окрила!» 
Скоро еія нзрекл бі, зчежаша опонн, 
И темная ся напол мгла та розступіла. 
И прийде на ясний день и всім проторонннй, 
Єгда ся тая рада бяше згромаділа; 
Тамо в страшном зраці стал бяше загніваннй 
На велікой той сали, ніже сподіванн. 

Стих 50 

Аз зде, рече, єсть султан, и кто му то задал, 
Дабн біжал, имієт з того ся справити — 
Неправду рекл, яко пес, кто вам та повідал, 
Рукою того готов єсмь здє поправіти! 
Горн в ровнінах з густих трупов битих складал, 
З крове изліянной могл ріки заставити! 
Во полках мужественно з супостати бетея, 
Тако ли то утікаєт или то криєтея? 

Стих 51 

Аще ли ся таков здє найдет между вами 
Неприятель отчізні и з тим открієт, 
Зхощет откупіти покой данінами — 
Отпусти, о, цару мой,— в той час шни збудет! 
Первіє ся волки помірят з овцами, 
И между голубом мир со змією будет, 
Неже хрістіянскіи премерзкіи роди, 
Когда прийдут со нами вожделінной згоди!» 

Стих 52 

Когда сія глаголал, крив меч свой держаше 
И грозил ядовитьш тамо сущим зраком. 
На глаголи злосерди вси єго молчаше 
И з устрашен[н]ьш тамо вси пойдоша оком. 
По том негнівливий зрак, но ласков являше 
Тварею — до короля скорим ишол кроком: 
«Не трвож,— рече,— великий кролю, днесь собою, 
Будеш иміти помощ, є [г] да аз з тобою». 

Стих 53 

Алядин же на сія воставше ко нему: 
«О, како радуюся, друже мой, о тебі! 
Уже нині уфаю мужеству твоєму. 
Имі мя всегда друга неизмінна себі; 
Ти своє от работн, ибо идет к тому, 
Княженіє свободиш, вся надежда в тебі, 
И пр [е] стол мой внесеш [веспреш]»,— потом ся 

поквапил 
И обойма єго рукама облапіл. 

Стих 54 

По цілованій том между густим кгміном 
Король ку npfe] столу си солтана ведяще 
И дал ему місто под своим балдакіном, 
И близ боку своєго Ізману веляше 
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Сісти. И скоро мал час посиділ з турчіном, 
А Ісмен молчалівно с німи совіщаше— 
Клоринда го на преді прежде всіх вита[ла] 
Кролевскіх рабов сущих, поклон свой отдала. 

Стнх [55] 

Между иньїми тамо дівьі го лобзаху 
Ормин, арабскій честен и рохмистр преславний, 
Єгда со христіанн ини ся боряху — 
Бяше на нем плащ темний зіло и ужасннй, 
Необичним путем всіх вой честно ведяху 
Между града внсоки стіни, як отважннй 
Алчущня во граді бі люди напитал 
Пищею от противних, юже бі одобрал. 

Стих 56 

Цілованія Аркгант не дал гнівлівнй, 
Исполнен ненавісти зілной в себі бяше, 
Аки лев, в рові лежащ, вид имі страшлівнй, 
Поглядающ ся сімо и овамо, зряше; 
Ор<к>ган убо не дерзнул зріти на нь лякливий, 
Но, дряхл видом, на землю очима сматряше. 
Тако тамо в то время во совіті бяху 
Обадва королі ти, всім господствоваху. 

Стнх 57 

Кгоф[ф]ред убо побіду свою кончил бяше, 
Гоняще сопротивннх, иже вси біжаху; 
И тую совершивше — своих погрібаше, 
Иже побіенньїи на поли лежаху. 
И даби ся рицарство (всіх увіщаваше) 
Ку брані готовало. И тако вся бяху 
В мурах своих погане надеждн не міют, 
Зряще силу веліку, от страха вси мліют. 

Стих [58] 

Аже Кгоффред имі полк еще не зражений, 
Иже му в то время в брани помагаше, 
От любезннх всіх другов своих згромаженнй, 
Ихже ему Армида побрала всіх бяше, 
Идеже бі и Танкред, муж не посрамлений, 
Єгоже в узьіліщах твердих иміяше — 
Сам з пустьшножителем и изряднійшьіми 
Оставлшеся точію, сам розмавлял з ими: 

Стих [59] 

«Радовах би ся, даби что мні днес повіли 
От тогожде Бремене, яко изьійдосте, 
И о своих здє блудах; како-сь те прозріли 
О брани, якоже бо на время прийдосте». 
Дерзновенно глядіти в очи му не сміли 
И во ерам зіло горкий вси купно внійдосте, 
Но посліжде ангелекий се нам глаголаше 
Кролевич, гді пребнвал и что тамо зряше... 

[На цьому переклад уривається.] 
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ні пам’ятки; твори поетів, імена яких відомі чи з більшою або меншою віро¬ 
гідністю встановлені); серед анонімних пам’яток вірші групуються за жанра¬ 
ми; окремо виділяються переважно анонімні тексти, збережені в рукописних 
співаниках, і анонімні ж переклади — поема за новелою Дж. Боккаччо і десять 
пісень епопеї Т. Тассо. В межах кожної групи публіковані твори розташовують¬ 
ся у хронологічному порядку. 

Тексти транслітеруються засобами новітньої східнослов’янської графіки. 
Давні кириличні літери, відсутні в сучасних східнослов’янських алфавітах, за¬ 
мінюються на відповідні, а саме: «г» на «кг», «А» на «є», «£» на «кс», «"**» на 
«пс», «<о» на «о», «оу» та «у» на «у», «А» на «я», «Y» на «и» або «в», але 
«@» та «£» зберігаються з огляду на їхню варіативність у вимові. 

Орфографія рукописів та друків, із яких відтворюються публіковані тексти, 
зберігається з усіма її непослідовностямп. Але титла розкриваються; виносні 
надрядкові літери вносяться в рядок; лігатури розкладаються на складові 
літери; «т>» в кінці слів, коли він означає м’якість попереднього приголосного 
(«смерть», «честь»), замінюється на «ь» («смерть», «честь»), якщо ж він озна¬ 
чає твердість попереднього приголосного — опускається; паєрки (надрядкові 
позначки, що вказують на м’якість чи твердість вимови попередніх приголос¬ 
них) опускаються, коли паєрок позначає твердість, і замінюється на «ь», коли 
він означає м’якість. Літеру «ь» зберігаємо в тих випадках, коли вона відпо¬ 
відає апострофу або зберігає своє давнє звучання — переважно в прийменни¬ 
ках і префіксах. Вживання великих і малих літер та розділових знаків по мож¬ 
ливості наближається до сучасних норм. Кириличні літери, що позначають 
числа, замінюються на відповідні арабські цифри. 

Тексти, записані у джерелах латинкою, подаються у кириличній транскрип¬ 
ції. Старопольські та латинські вкраплення відтворюються без змін. Ла¬ 
куни по можливості заповнюються, а реконструйовані фрагменти беруться в 
квадратні дужки. У квадратні дужки беруться також всі інші доповнення і 
дрібні пояснення від упорядників. 

Переклади іншомовних висловів та окремих слів виносяться у підрядкові 
примітки. 

Примітки, винесені в кінець книжки, подають відомості про рукописні й 
друковані джерела текстів, про першопублікації та найістотніші наукові видан¬ 
ня, про наявність паралельних списків та редакцій відповідних творів, біогра¬ 
фічні довідки про авторів. Загальним бібліографічним ключем до друкованих 
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першоджерел для упорядників була книжка: Запаско ЯІсаєвич Я. Пам’ятки 
книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні: Кн. і (1574— 
1700).— Львів, 1981. Оскільки у ній подано відомості про основні давніші опи¬ 
си стародруків, то упорядники обмежуються (щодо книжок, виданих на Укра¬ 
їні) посиланням на відповідний номер цього каталога. 

Важкозрозумілі для сучасного читача слова та реалії пояснюються у слов¬ 
нику, імена та назви — в алфавітному покажчику. 

Упорядники щиро вдячні за допомогу в розшукуванні віршових текстів 
співробітникам обстежених бібліотек та архівів, перелік яких подано у списку 
скорочених позначень. 

АНОНІМНІ ВІРШІ 

Метафізичні (релігійно-філософські) вірші 

Молитовні вірші 

«Во невинности моєй, Боже мой, суди ми...» (Житомир, 1635). 
Публікація: Левицький О. // Киевская старина.— 1886.— Кн. 3.— С. 598—601. 
Подається за публікацією О. Лебішького. 
«Світом из гроба твоєго Вьскресенія...».— Євангеліє.— Львів: Друкарня 

Братства, 1644.— Тит. арк., звор. Між чотиривіршами — сім дереворитів. 
(Запаско, Ісаєвич, № 322.) Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Подається за примірником ЦНБ: Кнр. 590. 
«Яко око там, где мило, бьістро поглядаєт...».— Антологія.— Арк. 15. 
Публікації: Перетц, 1929.— С 74—75; Іван Величковський.— С. 89. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Царю небесний, наш угЬшителю...».— Антологія.— Арк. 91—91, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 131 — 132. 
Це переспів молитви Святому Духу. 
Подається за рукописом «Антології». 
Николаю.— Антологія.— Арк. 119. 
Публікації: Перетц, 1929.— С. 108; Іван Величковський.— С. 143. 
Подається за рукописом «Антології». 
Tu animus animae meae.— Антологія.— Арк. 119—119, звор. 
Публікації: Перетц, 1929 — С. 108; Іван Величковський.— С. 143. 
Подається за рукописом «Антології». 
«ВсЬм вся во правду биваєши, Христе...».—Антологія.—Арк. 132, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 160. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Призри, о Богомати, з горняго Сіона...».— Антологія.— Арк. 136. Імовірний 

автор — Стефан Яворськнй. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 163. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Христу-цареви в pyut дана в сей печати...».— Патерик, или Отечник Пе- 

черскій...— Київ: Друкарня лаври, 1661.— Тит. арк., звор. Тут зображено успін* 
ня Богородиці, з постатями Антонія та Феодосія Печерськнх у рамці, з текс¬ 
том із послання апостола Павла до євреїв (гл. 13): «Помішайте наставники 
ваша, иже глаголаша вам слово Божіє, и взирающе на скончлніє жительст[в)а, 
нх, подражайте Bfcpfc их»,— вгорі і цим віршем внизу. (Запаско, Ісаєвич, 
№ 402.) 

Публікації: Титов— 1916.— С. 397; Тітов.— 1924.—С. 397. 
Подається за першодруком (примірник ДБЛ). 
«Ісусе-Боже, посп'Ьшивьій сіа докончати...»,— Рукописна Мінея службова 

XVII ст. (1688 р.?) на липень — серпень, in f°, півустав початку XVIII ст. укра¬ 
їнського типу; орфографія густо забарвлена молдавськими написаннями, але 
почерк український. Перед місяцем липнем — заставка геометричного стилю з 
елементів плетінки. Від початку книжки на аркушах незакінчений запис скоро¬ 
писом XVII—XVIII ст.: «Сія книга/Сия книга глаголемая Минея...» Між лип¬ 
нем і серпнем вклеєно чотири аркуші — служби на 31 липня, почерк XVIII ст.; 
ці аркуші, очевидно, списано з друкованого. На останньому з них — вірш. Ру¬ 
копис виявив В. М. Перетц серед матеріалів Волинського сховища старожит- 
ностей у Житомирі, звезених туди із загоровського монастиря, Преображен- 
ської Нуїнської церкви та інших місць (Перетц, 1911.-—С. 17—18). 

Публікація: Перетц, 1911.— С. 17—18. 
Подається за публікацією В. М. Перетца. 
О Христе, царю ві&ков, жизни начальнице...».— Вірш виявлено В. П. Адріа- 

новою у примірнику Тріоді, друкованої у Львові 1688 р. Ця книжка (in f°, 
5+439+1 арк.) належала Волинському єпархіальному сховищу старожитностей 

585 



ПРИМІТКИ 

у Житомирі і походила Із збірки Товариства дослідників Волині (інв. № 660). 
Місце збереження цього примірника сьогодні не відоме. Перед текстом було 
зображення Христа в терновому вінці, наклеєне на внутрішньому боці верх¬ 
ньої дошки оправи; такого ж розміру зображення святого Миколая було на¬ 
клеєне на внутрішньому боці нижньої дошки оправи; на звороті останнього 
аркуша було вміщено зображення великого герба Львівського братства; на 
звороті титульного аркуша — зображення євангельських подій і невеличкого 
герба Львівського братства з геральдичним віршем під ним (див. вірш «Брат¬ 
ству Лвовскому Лва и Вежу за герб дано...»); далі йшли дві передмови до 
читачів, друга з яких закінчувалася молитовним віршем до зображення Гол¬ 
гофи; останній аркуш займало прозове слово до читача. Внизу на аркушах 
ішов такий запис: «Сию книгу надал раб Божій Григорий Мелник, за которую 
дал золотих (закреслено й іншим чорнилом — «сорок») за стараннем отца 
см'Ьлиноского... (іншим чорнилом — «Рафаловича») до храму Воздвиженія Чес¬ 
ного Животворящаго Креста за держави jego шоісі Pana... oznimohoho... (?) 
року тисяча шисьсот девятдесятого». (Порівн. ознаки книжки, відзначені 
В. П. Адріановою з описом Тріоді цвітної, виданої у Львові друкарнею брат¬ 
ства 1688 р. в каталозі Запаска, Ісаєвича за № 646.) 

Публікація: Перетц. 1911.— С. 109—110 (звіт В. П. Адріанової). 
Подається за цією публікацією. 

Різдвяні орації-коляди 

«Славний триумьф з нарожденя Христова...».— Рукописний збірник Васи¬ 
ліанської бібліотеки у Львові (№ 45.— С. 370—371) . 

Публікації: 1) Гординський #. Рукописи бібліотеки монастиря св. Онуфрія 
ч[ину] с[вятого] В[асилія] Великого] у Львові.— Записки ЧСВВ.— Жовква, 
1928.— Т. 3.— Вип. 1-2.— С. 52—55. Вірш датується 1660 р. Текст у рукописі 
подано впідбір, йому передує прозовий вступ; поділ на віршові рядки зроблено 
публікатором. 2) Гординський Я. З української драматичної літератури XVII— 
XVIII ст.: Тексти і замітки//Пам’ятки української мови і літератури: Видає 
Археографічна комісія НТШ.— Львів, 1930.— Т. 8.— С. 61—63. 

Подається за публікаціями Я. Гординського. 
«Нин* чистая Д%ва Ісуса раждает...».— Антологія.— Арк. 132, звор.—133. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 160—161. 
Подається за рукописом «Антології». 
В'Ьрши на Рождество Христово.— Запис на окремому клаптику паперу, 

вкладеному між аркушами рукопису «Антології» (рукопису ЦНБ 186/362 С) 
і позначеного пізніше як арк. 304. 

Публікація: Іван Величковський.— С. 169. 
Подається за рукописом «Антології». 

Напучувальні вірші 

«Не согришай, ото Бог-сердцевидець видит...».— Антологія.— Арк. 14, 
звор.— 15. 

Публікації: Перетц, 1929.—С. 74; Іван Величковський.— С. 89. 
Подається за рукописом «Антології». 
Бесіда челов’Ька с Богом.— Антологія.— Арк. 43—46. 
Публікації: Перетц — С. 75—79; Іван Величковський.— С. 89—91. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Кто ест цар страстєм, богат в доброд'Ьтель...».— Антологія.— Арк. 132.— 

132, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 160. 
Подається за рукописом «Антології». 

Вірші про смерть 

«HtCTb, иже укриєтся пред тобою, смерти!..».—Антологія.—Арк. 94, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 136. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Всякому ся родившу потреба умерти...»,—Антологія.—Арк. 94, звор.—95. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 136. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Зри изображеніє видимаго віжа...».— Антологія.— Арк. 95. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 136. 
Подається за рукописом «Антології». 
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«Человіж, яко трава; дніє єго, яко цвйтьі».— Антологія.— Арк. 95. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 136. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Кто ест, иже поживет и не узрит смерти?..».— Антологія.— Арк. 95—95, 

звор. 
Публікація: Іван Всличковський.— С. 136. 
Подається за рукописом «Антології». 

Епітафії 
Надгробок отцу Афанасію Филиповичу, ігумену Берестейському, в року 1648 

зешлому.— Рукопис «Діаріуша» Афанасія Филиповича: ДІМ, Синодальна збір¬ 
ка (Ns 856.— Арк. 179). (Можливо, це автоепітафія.) 

Публікації: Русская историчсская библиотека, издаваемая Археографиче- 
скою комиссиею: Т. 4: Памятники полемической литературьі в Западной Ру- 
сн.— Петербург, 1878.— Кн. 1.— С. 154—155; Кориіунов А. Афанасий Филип- 
повнч: Жизнь и творчество.— Минск, 1965 — С. 178—179. 

Подається за публікацією О. X. Коршунова. 
Всечестному ієромонаху Ігнатію Оксеновичу Старушичу, ігумену монастира 

Видубицкого, которій преставися року 1651 октоврія ЗО дня.— Рукописний ар¬ 
куш, знайдений В. М. Перетцем. За припущенням В. М. Перетца, це уривок, 
кінець якогось переліку чи опису (списку). Судячи з почерку і паперу, його 
можна датувати 50-ми роками XVIII ст. Це аркуш писального паперу in f°, 
зверху частково зітлілий. Між записами, що стосуються історії київського Ви- 
дубицького монастиря, тут вміщено епітафію Ігнатію Старушичу, заголовок 
якої зітлів і відвалився. 

Публікація: Перетц В. Н. К биографии о[тца] Игнатия Старушича, киевско- 
го проповедника половини XVII века.— Петроград, 1914 (Отдельннй оттиск 
из Известий ОРЯС АН.— Т. 19.— 1914.— Кн. 1).— С. 5—6; див. також: Кре- 
котень В. /. До історії української бароккової учительно-ораторської прози: 
Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Ілії Святополк-Чет- 
верте [и] нського // Українське літературне барокко..-— К., 1987.— С. 247. 

Подається за публікацією В. М. Перетца. 
«Проходяй, челов'Ьче! Зд*Ь став, да взиравши...».— Епітафія Єпіфанію Сла- 

винецькому (?— 1676). Напис над його могилою в московському Чудовому 
монастирі. 

Публікація: Аскоченський В. Киев с древнейшим его училищем Академиею.— 
К., 1856.—Ч. 1.—С. 161, 340. 

Подається за публікацією В. Аскоченського. 
«Паисій Лигаридій з Божеи ласки...».— Епітафія Паісію Лігариду (1610— 

1678), похованому в Києво-Братському монастирі. Порожня сторінка (арк. 95, 
звор. другої пагінації) рукопису антикатолицького полемічного трактату Товії 
Петрашка-Гуторовича «О достоинств-Ь св. Петра и папов римских и о исхожде- 
ніи Духа Святаго» (ЦНБ, № 493 (307) с.). 

Публікація: Петров Н. И. Описание рукописних собраний, находящихся в 
городе Києве.— М., 1904.— Випуск 3: Библиотека Киево-Софийского собора.— 
С. 210—211. 

Подається за рукописом. 

Дескриптивні вірші 
«Пастирскій уряд значне Каллист одправуєт...».— Євангеліє учителноє.— К.: 

Друкарня лаври, 1637.— Арк. 9 ненум., звор. (На всю сторінку гравюра: 
патріарх Калліст за писанням Євангелія Учительного, під нею вірш). {Запаско, 
Ісаевич.— Ns 256.) 

Публікації: Титов, 1916.— С. 326; Тітов, 1924.— С. 326. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: КПЛ XIII 3/5). 
«Не всегда узриши на престолі сЬдяща...».— Брашно духовное...— Кутеїн: 

Друкарня Богоявленського монастиря, 1639.— Арк. З ненум., звор. (першої 
пагінації). (Лукьяненко, 2.— Ns 91.— С. 163—166.) 

Подається за першодруком (примірник бібліотеки Вільнюського універси¬ 
тету: R 274). 

Святое Богоявленіе. [До зображення Богоявлення]. Трифологіон, или 
Цв'Ьтослов...— Кутеїн: Друкарня Богоявленського монастиря, 1647.— Тит. арк., 
звор. (Між чотиривіршами гравюра: Ісус Христос в Іордані, з підписом: «Свя¬ 
тое Богоявленіе» і трьома літерами праворуч і ліворуч: «Бог—Господь», 
«Бог — Спас», «Ісус — Христос» (див.: Лукьяненко, 2.—№ 104.— С. 207). 

Імовірний автор — Сильвестр Косов. 
Публікація: Роте.— Ns 108. 
Подається за примірниками ДБЛ, ДПБ, БАН. 
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Пречистая приснодгвая Богородиця. [До зображення Києво-Печерської Бо* 
городині].—Требник.—К.: Друкарня лаври, 1652.— £. 14 ненум. 

Публікації: Титов, 1916.— С. 377; Тітов, 1924.— С. 377. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 4655/П). 
«Доброгласен тя орган избрау Дух Пресвятьій Давиде...».— [Новий Завіт із 

Псалтирем].— Кутеїн: Друкарня Богоявленського монастиря, 1652.— Арк. 5 
ненум., звор. (Лукьяненко, 2.— № 107.— С. 217.) 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 4369 П). 
«Благо здЬ пречестному зиаменію трвати...» [На знаменіє Успіння Богоро¬ 

диці і герб міста Львова].— Тріодіон...—Львів: Друкарня братства, 1664.— 
Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— N° 413?.) Імовірний автор — Семен Став- 
ницький, друкар. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 605). 
«Світом воскресенія твоєго из гроба...» [До зображення воскресіння Ісуса 

Христа].— Євангеліє.— Львів; Друкарня Михайла Сльозки, 1665.— Тит. арк., 
звор. (Запаско, Ісаєвич.— № 421.) Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 2576 П). 
Ангели успеніе пресвятоя видавше, удивишася... [До зображення Успіння 

Богородиці].— Таблица невидимая сердца члов'Ьчаго (Апостол).— Львів: дру¬ 
карня Братства, 1666.— Тит. арк., звор. (див.: Запаско, Ісаєвич.— N° 430). 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 4876 П). 
В^рши на Євангеліє для иконописцов.— Антологія.— Арк. 70—75. 
Публікації: Перетц, 1929.— С. 92—93; Іяан Величковський.—Q. 105—112. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Ною обнажившуся сьін ся Хам ругает...». [До зображення праотця Ноя з 

синами Хамом і Афетом].— Антологія.— Арк. 91, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 132. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Цар Давид гусльї держить, не всує играєт...» [До зображення царя Да¬ 

вида].— Антологія.— Арк. 91, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 132. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Зльїй зл-Ь страждаєт; образ сей тоє нам являєт...» — Антологія.— Арк. 95, 

звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 137. 
Подається за рукописом «Антології». 
Над Тайною Вечерою стихи.— Антологія.— Арк. 95, звор. 
Публікація: Іван Величковський.— С. 137. 
Подається за рукописом «Антології». 
«Се — чист отрок, се — д*Ьвица...* [Вірші під гравюрою].— Благодарственніи 

акафистьі и прочія... молитвьі.— Чернігів, 1682. (Запаско, Ісаєвич.— N° 604; 
Каменева, 1959.— № 6.) 

У Росії відомий єдиний дефектний примірник в БАН. У РДБ є мікрофільм 
примірника бібліотеки шведського королівського університету в Упсалі (Каме¬ 
нева.— 1959.— № 6). 

Подається за мікрофільмом ДБЛ. 
«О Лва граде, твоя тя слава именуєт...» [До зображення Успіння Богоро¬ 

диці].—Октоїх, Львів, 1686,—Тит. арк., звор. (див.: Запаско, Ісаєвич.— 

N° 630). 
Подається за першодруком (прим. ЦНБ: Кир. 619). 
«Архистратиже Христов Михаиле...».— Виявлено В. М. Перетцем у руко¬ 

писному Трефології із Нуїнської церкви, in f°, півустав XVIII ст., тит. арк., 
звор. (над зображеним чорнилом «в західному стилі» архистратигом Михаї- 
лом). Цей рукопис належав Волинському сховищу старожитностей у Жито¬ 
мирі. (Перетц, 1911.— С. 19—20.) 

Публікація: Перетц, 1911.— С. 19—20. 
Подається за публікацією В. М. Перетца. 
«Преподобен Роман-п^вець д^ву прославляет...».— Рукописна книга «Сбор- 

ник богослужебний...» («Сія книжица, содержащая в себь различнія благопо- 
требнія молитви на посвященіє всякоя вещи, писася во веси Кругем (Кругелі*) 
при храмі* святаго архистратига Михайла и прочіих [...]. Roku 1735 Romanem 
Usowiczem начертана бьіеть). На звороті титульного аркуша — зображення па¬ 
трона писця Романа Солодкоспівця з сувоєм у лівій руці; обабіч — триглаві 
церкви з круглобанними верхами; під зображенням шестирядковий вірш. 
(Перетц, 1911.— С. 33.) 

Публікація: Перетц, 1911.— С. 33. 
Подається за публікацією В. М. Перетца. 
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Геральдпчпі вірші 

На преславний клейнот вельможного єго милости Іо Мирона Бернавского, 
воєводи молдовлахіа,— Октоїх.— Львів: Друкарня братства, 1630 (Запаско, 
Ісаєвич.—N° 205.) Імовірний автор — друкар Андрій Ско(у)льський. 

Публікація: Роте.—N2 61.— Герб 33. 
Подається за примірниками ДБЛ, БАН. 
На пресвітлий клейнот ясне освецоньїх их милостей княжат Корибутов- 

Вишневецкнх.— Могила П. Крест Христа Спасителя...—К., 1632.—Тит. арк., 
звор. (Запаско, Ісаєвич.— № 230.) Імовірний автор — Петро Могила. 

Публікації: АЮЗР.— Ч. 1.—Т. 8.—Вип. 1.— К., 1914.— С. 386; Тітов, 1924.— 
С. 270; Отроковський — С. 50. 

Подається за першодруком (Роте.— № 69 (передрук), герб. 36)ч 
» На старожитньїй герб их милостей панов Проскуров-Сущанских епікграмма.— 

Євангеліє учителноє...— К., 1637.— Тит. арк., звор. {Запаско, Ісаєвич.— 
N° 256.) 

Публікації: Тітов, 1924.— С. 334. Роте дає передрук: N° 78, герб № 56. 
На старожитньїй герб их милостей панов Стеткевичов епікграмма.— Єван¬ 

геліє учителноє...— К, 1637.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— N° 256.) 
Публікації: Голубеє, 1872.— Октябрь.— С. 351; Тітов, 1924.— С. 340. 
Подається за першодруком (PoTe — N° 78.— Герб N° 57). 
На стародавньїй и пресвітлий герб ясневелможних их милостей панов 

Могилов.— Гисторія... Варлаама [н] Иоасафа...— Кутеїн, 1637. (Сопиков.— 
Ч. 1.— N° 440; Ундольский.— № 433; Каратаев. Роспись.— N° 396; Каратаев. 
Описание.— № 450; Петров, Бирюк, Золотарь, 1958.— N° 123; Лукьяненко, 2.— 
№ 84; див. також: Абрамович Д. І. Кутейнське видання 1637 р. «Гісторії» 
про Варлаама та Йоасафа // Звідомлення ленінградського товариства дослід¬ 
ників української історії, письменства та мови за 1922—1926 рр — К., 1927.— 
С. 15.) 

Подається за першодруком (ЦНБ АНУ: Кир. 717 (інв. 4267)). 
Пречестноє знаменіє Братства ставропігіон Лвовского успеніє пречистьія 

Богородица присно діви Маріа.— Тріодіон пісний.— Львів, 1638.— Тит. арк., 
звор. (Запаско, Ісаєвич.— Nst 259.) Імовірний автор — Іван Конотович, друкар. 

Публікація: Роте.— N° 79.— Герб N° 7 (прим. ЦНБ). 
Подається за першодруком. 
На пресвітний клейнот их милостей пп. Могилов.— Апостол.— Львів, 1639.— 

Тит. арк., звор. (див.: Запаско, Ісаєвич.— № 270). Імовірний автор — Михайло 
Сльозка, друкар. 

Публікація: Роте.— № 82.— Герб № 59. 
Подається за першодруком (примірники РДБ та БАН). 

«Світ Воскресеніа всім вірним днесь облиста... [До зображення ікони 
Воскресіння і герба Балабанів].— Октоїх.— Львів: друкарня Братства, 1639.— 
Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— № 271.) Імовірний автор — Іван Конотович, 
друкар. 

Публікація: Роте.— № 81 (без герба). 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 4926 П). 
На преславний клейнот ясне освецоньїх княжат, их милостей Святополков- 

Четверти[е]нских.—Апостоли и євангелія.— Луцьк, 1640.— Тит. арк., звор. 
(Запаско, Ісаєвич.— N° 279.) 

Публікація: Роте, 2.— N° 83.— Герб N° 60 (за мікрофільмом ЛБ). 
Подається за першодруком. 
На старожитний герб их милостей панов Проскуров-Сущанских.—Тріоді¬ 

он...— К., 1640.—Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— N° 282.) 
Публікація: Тітов, 1924.— С. 361; Роте.— № 85 (без герба), за Тітовим. 
Подається за першодруком. 
На старожитний клейнот их мило[стей] панов Сулятицких.— Октоих.— 

Львів: Др. Михайла Сльозки, 1640.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— 280.) 
Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Публікація: Роте.— N° 84.—Герб N° 61 (за мікрофільмом ЛБ). 
Подається за першодруком. 
На старожитний клейнот дому ясне освецоних князей их милостей Свя- 

тополков-Четверти[е]нских.— Оксенович-Старуигин І. Казане погребовое 
над тілом... Иліи Святополка... Четверте [и]нского.— К., 1641.— Тит. арк., звор. 
(Запаско, Ісаєвич.— N2 280.) Імовірний автор — Ігнатій Оксенович Ста- 
рушич. 

Публікації: Тітов, 1924.— С. 363; Голубеє, 1872.— Октябрь.— С. 354; Ро¬ 
те.— № 87.— Герб № 62; Крекотень, 1987.— С. 346; Роте.— № 87 (передрук).— 
Герб. 62. 

Подається за першодруком (ЦДІА України, Київ, ф. 739, on. 1, од. збер. 177, 
арк. 96—121, звор.). 
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На старожитньїй клейнот их малостей Окгинских.— Новий Зав*т...— Єв’е 
чи Вільно, 1641.— Тит. арк., звор. (Ундольский, 1871.—№ 507; Каратаев, 
1883.—№ 527; Лукьяненко, 2.—№ 93.) 

Публікації: Прашковіч М. Беларусская паззія канца XVI — пачатка XVII ст. 
//Весці АН БССР.— 1964.— N° 2.—Серьія громадскіх навук.— С. 81; Роте, 
№ 89, герб N° 63.— С. 430—431.— Герб N° 63 (за мікрофільмом ЛБ). 

Подається за першодруком. 
На старожитньїй клейнот ясневельможньїх их милостей панов Киселов.— 

Тріодіон.— Львів: Др. Михайла Сльозки, 1642.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісае- 
вин.— N° 302.) Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Публікація: Роте.— № 91.— Герб № 64 (за мікрофільмом РДБ і БАН). 
Подається за першодруком. 
[ На... клей] нот [...Мо] гило [в] [е] пікграмма.— Тріодіон.— Львів: Др. Ми¬ 

хайла Сльозки, 1642.—Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— N° 302.) Імовірний 
автор: Михайло Сльозка. 

Публікація: Роте.— N° 94.— Герб N° 66 (мікрофільм ДПБ). 
Подається за першодруком (прим. ЦНБ АНУ: Кир. 584). 

«Валечньїх богатьіров клейнот знаменитий...» [На герб львівського Брат¬ 
ства і про місто Львів].— Часослов полууставньїй...— Львів: Др. Братства, 
1642.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— N° 303.) Імовірний автор — Іван 
Конотович, друкар. 

Публікація: Роте.— N° 93, без герба. 
Подається за першодруком (зведений текст за дефектними примірниками 

ДБЛ і ДПБ). 
На преславний герб их милостей панов Желиборских.— Желиборський А. 

Поученіє новосвященному іерееви...— Львів: Др. Братства, 1642.— Тит. арк., 
звор. (Запаско, Ісаевич.— N° 300.) Імовірний автор — Григорій Бутович. 

Публікації: Голубев С. Т. Петр Могила...— Т. 2.— С. 206—207; Роте.— 
N° 92.— Герб N° 65 (мікрофільм ДПБ). 

Подається за першодруком. 
На пресв-Ьтний клейнот их милостей панов Могилов епікграмма.— Тріоді¬ 

он.— Львів; Др. Михайла Сльозки, 1642—1643.— Тит. арк., звор. (Запаско, 
Ісаевич.— N° 302.) Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком. 
На старожитний герб их милостей панов Брозовских епіграмма. Полу- 

устав.— К.: Друкарня лаври, 1643.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— 
N° 314.) Імовірний автор — Петро Могила. 

Публікація: Роте.— N° 96.—Герб N° 68 (за мікрофільмом примірників ЛБ 
і ПБ). 

Подається за першодруком. 
Світом из гроба твоєго Вьскресенія...» [На Воскресеніе і Братство] .— 

Евангеліон.— Львів: Др. Михайла Сльозки, 1644.— Тит. арк., звор. (Запаско, 
Ісаевич.— N° 322.) Передмову підписано: «Михаил Сліозка типограф лвов[скій]» 
і «Братство... Леонидополитана» (арк., 5 ненум., звор.). Між чотиривіршами 
сім дереворитів. Імовірний автор — Михайло Сльозка. 

Публікація: Pore.— N° 99.—Без герба (за мікрофільмом РДБ і ДПБ). 
Подається за першодруком. 
«Воскрес Христос от мертвих, BctM живот дарова...» [На Воскресіння і на 

герб львівського Братства.— Октоїх.— Львів: Др. Братства, 1644,— друкар Ми¬ 
хайло' Сльозка. (Запаско, Ісаевич.— N° 323.) Між першими двома і заключним 
дистихами дереворит іконостаса з п’ятьма гравюрами. Імовірний автор Ми- 

ХаЙЛПубл^аКція: Pore.— N° 98.— Герб N° 70. (Прим. РДБ, ДПБ, БАН). 
Подається за першодруком. 
Зблизка и здалека на герб панов Брьігалл'Ьров.— Рукописна книга Івана 

Ужевича «Граматіка слов’янська» (Аррас, 1645). Імовірний автор — Іван Ужевич. 
Подається за фототипічним виданням: Граматика словянська І. Ужевича. 

К., 1970.— С. 5 другої пагінації. 
На старожитньїй клейнот их милостей панов Желиборских. («Желиборских 

дві* косьі в купу ся злучили...») — [Могила П., Трофимович-Козловський /.] 
Собраніє короткои науки о артикулах в*Ьрн.— Львів: Др. Арсенія Желиборсько- 
го, 1646.—Друкар —Андрій Ско[у]льський. (Запаско, Ісаевич.—N° 350.) Імо¬ 
вірний автор — Андрій Ско[у] льський, друкар. п .-0 

Публікації: Голубев С. Т. Петр Могила...—Т. 2.—Приложение.—С. 473— 
475; PoTe.— N° 104 —Герб N° 71 (за мікрофільмом ЛБ). 

Подається за першодруком. 
На старожитний клейнот их милостей панов Желиборских («Пастьіря пре- 

избранна високими цнотьі...»).— Номоканон.— Львів: Др. Михайла Сльозки, 

590 



ПРИМІТКИ 

1646.— Тит. арк., звор. (Загіаско, Ісаевич.— № 351.) Імовірний автор — Михай¬ 
ло Сльозка. 

Публікація: Роте.— Ня 105.— Герб № 72 (за мікрофільмом БЛ і БАН). 
Подається за першодруком. 
На старожитний и преславний герб их милостей панов Могилов, господа- 

ров землі Молдовлахійскои.— Евлогіон, альбо Молитослов, или Требник... Пет¬ 
ра Могили, митрополити Кієвекого...— К.: Др. лаври, 1646.— Тит. арк., звор. 
(Запаско, Ісаевич.— № 354.) 

Публікації: Голубеє, К., 1872.— С. 60; Титов, 1916.— С. 374; Тітов, 1924.— 
С. 374; Роте.— № 106.—Герб № 73. 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ АНУ: Кир. 745). 
На старожитний клейнот ясневельможньїх, вельможних, висоце урожоних 

нх милостей панов Тризнов епікграмма.— Тріодіон...— К.: Др. лаври, 1648.— 
Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— № 371.) 

Публікації: Залесский А. Церковная старина Пирятинского уезда // Киев- 
ская старина.— 1889.— Кн. 6.— С. 273—274; Титов, 1916.— С. 351; Тітов, 1924.— 
С. 351. 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ АНУ: Кир. 64 П). 
[На старож]итний герб их милостей панов [Горбаїцких епиграмма.— Но¬ 

вий завіт...— Кутеїн, 1652. (Див.: Строев, 1836 (1), 177; Строев, 1836 (2), 81; 
Сахаров, т. 1, кн. 2, Спб., 1849.— С. 550; Каратаев, 1883.— С. 684; Родосский, 
1891.— С. 226; Миловидов, 1908.— С. 53; Петров, Бирюк, Золотарь, 1958.— 
С. 194; Лукьяненко, 2.— № 107.) 

Публікація: Роте.— № 116.— Герб № 76. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 463). 
На старожитний и славний герб их милостей панов Желиборских («Клей¬ 

нот цньїх Желиборских вкруг Луни зложений...»).— Апостол.— Львів: Друкар¬ 
ня Михайла Сльозки, 1654.— Тит. арк., звор. Підпис: «Демян Хомян[скій], 
зицер». (Запаско, Ісаевич.— № 385.) Імовірні автори — Михайло Сльозка, Де- 
м’ян Хом’янський. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 597). 
На старожитний клейнот ясневелможного дому их милостей панов Бала- 

банов.— Столп цнот... Сильвестра Косова.— К.: Друкарня лаври, 1658. (Запаско, 
Ісаевич.— № 394.) 

Публікації: Титов, 1916.— С. 419; Тітов, 1924.— С. 419. 
Подається за першодруком. 
На старожитний клейнот их милостей панов Желиборских («Врагов церк¬ 

ви, отчизни коси подтинают...»).— Галятовський І. Ключ разумінія...— К.; Дру¬ 
карня лаври, 1659; Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1665.— Тит. арк., звор. 
(Запаско, Ісаевич.— № 395, 420.) Імовірний автор — Йоаникій Галятовський. 

Публікації: Голубев, К., 1872.—С. 63—64; Галятовський І. Ключ разу¬ 
мінія.— К.» 1985.—Ч. 53. 

Подається за першодруком (примірники ЦНБ: Кир. 608, 2573, 2574). 
На старожитний клейнот ясне освецоних ксіонжонт их милостей на Чет¬ 

вертні Святополков-Четвертинских.— Галятовський 1. Ключ разумінія.— Львів: 
Друкарня Михайла Сльозки, 1663.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— №412.) 
Імовірні автори — Йоаникій Галятовський, Михайло Сльозка. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ АНУ: ПК4848). 
На старожитний и славний герб их милостей панов Желиборских («Же 

мужних Желіборских рука врагов косит...»).— Тріодіон...— Львів: Друкарня 
Михайла Сльозки, 1664.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— № 416.) Імовір¬ 
ний автор Михайло Сльозка. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 606). 
На старожитний герб их милостей панов Могилов.— Галятовський І. Небо 

новое...— Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1665.— Тит. арк., звор. (Запаско, 
Ісаевич № 422, 423.) Імовірні автори — Йоаникій Галятовський, Михайло 
Сльозка. 

Публікація: Галятовський І. Ключ разумінія.— К., 1985.— С. 242. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 612). 
На пресвітлий, всему світу світящій герб месій правдивого Ісуса Христа, 

Сина Божія.— Галятовський І. Месіа правдивий...—К.: Друкарня лаври, 1669.— 
Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— № 457.) Імовірний автор — йоаникій Га¬ 
лятовський. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірники Вільнюського університету: R 239. 

ЦНБ: Кир. 49). 
сОбикоша издавна люде именити...» [На герб Лазаря Барановича].— Тріо- 
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діон (Тріодь цвітна).—Чернігів, 1685.—Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— 
№ 626.) Імовірний автор — Лаврентій Крщонович. 

Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 458). 
О Лва граде, твоя тя слава именует...»— Октоїх.— Львів: Друкарня Брат¬ 

ства, 1686.—Тйт. арк., звор. (Запаско, Ісаевич, JNfe 630.) 
Публікацій не виявлено. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 619). 
«Братству Лвовскому лва и вежу за герб дано...» [На герб львівського 

Братства]. Вірш виявлено В. П. Адріановою у примірнику Тріоді, друкованої 
у Львові 1688 р. 

Публікація: Перетц, 1911.—С. 109—110 (звіт В. П. Адріанової). 
Подається за цією публікацією. 
«Клейнот домов Шумлянских, в'Ьдом всему cefrry...» [На герб Шумлян- 

ських].— Псалтир.— Львів: Друкарня при монастирі Святого Юра, 1688.— Тит. 
арк., звор. (Запаско, Ісаевич.— № 644.-) Імовірні автори — Василь Ставниць- 
кий, друкар; Діонисій Сінкевич, ігумен монастиря Святого Юра, автор прозо¬ 
вої присвяти. 

Подається за першодруком (примірник Вільнюського університету: R 198, 
з автографом Я. Головацького). 

Панегіричні вірші 

Evy6vlaвeceлoбpмячaa.— К.: Друкарня лаври, 1633.— 5 ненум. арк. (див.: 
Запаско, Ісаевич.— № 235.) 

Публікації: Студинський К. Панегірик «Евфоніа веселобрмячаа», посвяче¬ 
ний Петрові Могилі в р. 1633 //ЗНТШ.— 1895.— Т. 8.— Кн. 4.— С. 1—14; 7V 
тов, 1916.—С. 306—310; Тітов, 1924.—С. 306—310. 

Подається за першодруком (примірники ЦДАДА, ДПБ). 
Гербьі и трени при rpo6t и трун*Ь того, ж ясне превелебного єго милости 

господина, отца и пастьіра кир Сильвестра Косова, архієпископа, митрополита 
кієвского, галицкого и всея Россіи, екзархи святійшого апостол [с] кого Кон- 
стантінополского трону, з світом разділенного, на поділеннє жалю, през музи 
коллекгіум Кієво-Могилеанского разділениє.— Із кн.: Столп цнот знаменитих 
в Богу зешлому яснепревелебного єго милости господина отца и пастьіра Силь¬ 
вестра Коссова, архієпископа митрополита Кієвского, галицкого и всея Россіи, 
екзархи святійшого апостол [с] кого Константінополского трону, з світом раз- 
діленнаго, на поділеннє жалю, през музи коллекгіум Кіево-Могилеанского 
разділеньїе: На разділеніє Косовіаньских гербов.— К.: Друкарня лаври, 1658.— 
Зшитки К, Л, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, X, о> (Запаско, Ісаевич.— № 394.) 

Публікується вперше. 
Подається за першодруком (примірники РДБ, ДПБ). Підготовлено за 

участю Р. П. Радишевського. 

Історичні вірші 
«Висипався хміль із міха...» — Вірш виписано Ізм. Срезневським у Варшаві 

із «Сотенной книги козаков после Зборовского мира» і датовано 1648 р. 
Публікації: Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования: 

Т. 11: Богдан Хмельницкий.— Спб., 1870.— Т. 3. С. 303—304; Антонович В., 
Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с обьяснениями...: Т. 2; 
Bun 1: Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком.— К., 1875.— 
С. 135—136. 

Подається за публікацією В. Антоновича і М. Драгоманова. 
Піснь о пану Миколаю Потоцькім, гетьмані короннім, а о Хмельницькім 

р[оку] П[анськог]о 1648.— Вірші з «Літописця» Іоахима (Якима) Єрлича; да¬ 
туються 1648 р. 

Публікації: Антонович В., Драгоманов М. Исторические песни малорусского 
народа с обіяснениями...— К., 1875.— Т. 2.— Bun. 1: Песни о борьбе с поля¬ 
ками при Богдане Хмельницком — С. 137—141; Возняк М. Українські пісні й 
польські вірші з «Літописця» Єрлича//ЗНТШ.— 1931.— Т. 151.— С. 195—205. 

Вірші ці є, мабуть, фрагментами цілісного твору (декламації?) про пере¬ 
моги війська, очолюваного Б. Хмельницьким у 1648 р. Можливо, це була одна 
з тих декламацій, якими студенти Києво-Могилянської колегії вітали в’їзд 
Б. Хмельницького до Києва. 

Подаються за публікацією М. Возняка у кириличній транскрипціії. 
«Коториє пришли, Хмельницкого аби поймали...».— Вірш із «Літопису» Гри¬ 

горія Грабянки. 
Публікація: Дьйствія през'Ьлной и от начала поляков крвавшой небивалой 

брали Богдана Хмелницкого, гетмана Запорожского, с поляки [...], трудом Гри- 
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горія Грабянкн собраниая и самобмтних старожилов св1>дителстви утверждсн- 
ная (...).— К., 1854.— С. 47—48. 

Віршу передує такий текст літопису (арк. 14—14, звор.): «[...] Такожде же 
и Bet полководцьі полскіє в козаков и татар живота прошаху, и тако побЬдную 
п*Ьснь козаки Богу восп*Ьваше, начаша користи полские брати, татаром же 
шгЬн остался, нм же н пльниша двох гетманов Потоцкого и Кал'Ьновского, 
Позановского, Одроволского, Балабана, Бед [кг] ановского, Комаровского, Яскол- 
ского, Ковалского, Хомснтовского, Кгдешинского, Відчиненого, Тимінского, 
Оваговского, Кучковского и иних многих полководцев и капитанов...» (Далі 
йде вірш.) 

Подається за рукописом ЦНБ «Гисторія козацкая, откуда оньї произошли, 
и о войні Хмелницкого з ляхами» (VIII 150 М/50, арк. 14, звор.). 

«Домінік скомкой лежить...».— 3 рукопису середини XVII ст. бібліотеки 
Музею Чарторинських у Кракові, № 379.— С. 33 (запис латинкою). 

Публікація: Франко /. Хмельниччина 1648—1649 років у сучасних віршах// 
ЗНТШ.— 1898.— Т. 23-24.— Кн. З і 4.—С. 21. 

Подається за публікацією І. Франка у кириличній транскрипції. 
«Зри убо, коль єст храбра и непобіжденна...» 
Публікація: Самчевский И. [Передмова до кн.:] Дійствія презілной и от 

начала поляков крвавшой небивалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана 
Запорожского, с поляки [...], трудом Григорія Грабянки собраниая и самобит- 
ньіх старожилов свідителстви утвержденная [...].— К., 1854.— С. XXVIII. 

Подається за публікацією І. Самчевського. 
«Побіду над ляхами нося Украйні...» — Вірш із «Літопису» Григорія Гра¬ 

бянки (список ЦНБ-VIII 150 М/50 «Гисторія козацкая, откуда оньї произошли, 
а о войні Хмелницкого з ляхами».— Арк. ЗО, звор.). 

Подається за цим рукописом. 
«Чтиридесять тисяч Богдан войська споряжает... — 3 «Реєстру війська За¬ 

порізького» 1849 р. («Под щасливим панованням найяснейшого а за помоччю 
Божою незвитяжоного Яна Казимира, з Божої ласки короля Польського, вели¬ 
кого князя Литовського, Руського, Пруського, Мазовецького і Інхляндського а 
Шведського, Готського, Вандальського, дідичного короля вольності од Його 
Королевської Милості і Речі Посполитой Войську Запорозькому здавна наданії 
і тепер апробованії а за регіменту гетьманського через урожоного пана Богда¬ 
на Хмельницького, гетьмана Войська Його Королевської Милості Запорозького 
регестра Войська усього перегляду споряжонії року 1649 місяця юлія дня 16»).— 
Wojewodskie Archiwum Panstwowe w Poznaniu. Materialy do historii wojny wyz- 
wolenczej narodu ukrainskiego w latach 1649—1654. Biblioteka Komicka, sygna- 
tura 1558. Фотокопія зберігається в Центральному державному історичному архі¬ 
ві України (фонд 1230, опис 1, справа 348, арк. 1—8). Текст виявлено Н. М. Яко- 
венко. 

Публікації: Кільчавський /. Невідомий вірш 1649 року про Богдана Хмель¬ 
ницького//За радянські кадри: Газета Київського університету.— 1954.— 
22 квітня.— № 9 (277).— С. З—4 (фрагменти): Дзира Я. Диктант для цілого 
народу // Україна.— 1990.— № 5.— С. 8—9. 

Подається за фотокопією ЦДІА України у кириличній транскрипції із запису 
латинкою. 

Дума козац[ь]кая о войні з козаками над рікою Стиру[ом] на те нуте: 
«Ой постил би-м я сім понеділков, ос[ь]мую неділен [ь] ку...». В року 1651.— 
Списки: 1) На чистому аркуші книжки «De Militia equestri, antiqua et nova a 
P. Hermanno Hugone», надрукованої близько 1627—1630 pp. в Бельгії; 2) У ру¬ 
кописному збірнику ДПБ (Разнояз. О. XVII, № 11 (1650—1651 рр.), арк. 21—22). 

Публікації: 1) Петров А., Житецький П. Die Niederlage Bohdan Chmiel- 
nicki’s bei Beresteczko am Flusse Styr 1615, in Gleichzeitiger poetischer Bearbei- 
tung//Archiv fdr Slavische Philologie.— II.— 287—307, 1877. S. 642—660 (297— 
307?); Перетц, 1900.—C. 94—97. 

Подається за обома текстами у кириличній транскрипції, а також у рекон¬ 
струкції М. Возняка за кн.: Возняк м. Старе українське письменство.— Львів, 
1922.—С. 392—394. 

Глаголет Полща о бьівшей храбрости и плененіи своєм и о покореній ко 
благочестивейшему царю и великому князю Алексію Михайловичу.— Рукописний 
збірник ДПБ (Q XIV № 25, арк. 16, звор.—17). До цього та ще кількох 
віршів у рукописі Q XIV N° 25 вгорі сторінки подано два рядки нот. 

Публікація: Перетц В. Я. Исторические вирши по рукописи начала XVIII в. 
//Киевская старина.— 1899.— Кн. 8.— Документи, известия и заметки.— 
С. 49—56. 

В. М. Перетц відзначає, що, судячи зі змісту, вірші збірника Q XIV N° 25 
«належать до епохи польсько-російських війн XVII і XVIII ст.» (с. 49); і далі: 
«Польщу зображено тут у вигляді матері, яку терзають, ображають її діти. 
Порівняймо той же прийом у славетному «Триносі» Мелетія Смотрицького [...]. 
Але, звичайно, «плач» православної церкви-матері з приводу свого занепаду й 
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збідніння та вчинків колишніх її чад — значно поетичніший і багатший на 
образи, аніж «плач Польщі» в наших віршах» (с. 52). 

Подається за рукописом ДПБ 
О гордьі[х] и гігЬвливьі[х] ляха[х], како гордостію хогЬша Росією обла- 

дати и православіе в єресь низложити.— Рукописний збірник ДПБ (Q XIV 
№ 25, арк. 73, звор.— 74). Див. примітку до вірша «Глаголет Польща...». 

Публікація: Перетц В. Н. Исторические вирши по рукописи начала XVIII в. 
//Киевская старина.— 1899.— Кн. 8.— Документи, известия и заметки.— 
С. 49—56. 

Подається за рукописом ДПБ. 
«fltCHb кіевская.— [«Кам’янський Богогласник»], рукопис 1734 р. (ІЛШ, ф. З, 

№ 4784.— С. 58—61); у тексті дати: 1651, 1662 рр. (Опис див.: Франко /. 
Карпаторуська література XVII—XVIII віків // ЗНТШ.— 1900.— Кн. 6.— 
С. 126—137; Франко /. Карпаторуське письменство XVII—XVIII ст.— Львів, 
1900.— С. 126—137 —див.: Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.—Т. 32.— 
С. 340—341.) 

Публікація: Франко /. Там же. 
Про цю пісню І. Франко пише: «З якогось книжного джерела, подібного до 

«Ключа разум^нія» [Иоаникія Галятовського], пішла [...] пісня, захована в 
Кам’янськім рукописнім «Богогласнику» з 1734 р. [...]. Хоча зложена твердою 
церковною мовою, вона варта нашої уваги вже тим, що й досі не перестала 
служити до церковного вжитку в однім із найдальше на захід висунених закут¬ 
ків нашого краю, не перестала піддержувати там пам’яті про Київ. Текст пісні 
сильно попсований, декуди майже незрозумілий; топографія неясна; так і вид¬ 
но, що складав пісню хтось, що не мав ясного поняття про місцевість, а корис¬ 
тувався тільки книжковими ремінісценціями. Про ті джерела, з яких черпав ав¬ 
тор пісні, і про сам факт, що творить її основу, поки що не вмію сказати 
нічого. Та чи була ся пісня зложена в західних Карпатах, чи ні, в усякім разі 
вже те, що вона там співалася і співається й досі, в зв’язку з мшанецькою 
колядкою, де говориться також про Київ, показує, що зацікавлення навіть 
тодішнім, нібито мертвим та схоластичним письменством, будило і піддержу¬ 
вало серед народу ширші національні інтереси, тямку про далекі центри на¬ 
ціонального життя, свідомість про його ворогів» (Т. 32.— С. 218). У «Нарисі 
історії українсько-руської літератури до 1890 року» (Львів, 1910; див.: Фран¬ 
ко /. Зібр. творів: У 50 т.— К.. 1984.— Т. 41.— С. 249) І. Франко зауважує про 
цю пісню: «Дивним способом у самих західних окраїнах Галичини збереглася 
в рукописах із XVIII віку так звана «Київська пісня», властиво духовна вір¬ 
ша, уложена церковною мовою, про чудо ікони матері Божої з Богоявленської 
церкви в Києві, що сталося в р. 1656» (порівн.: Франко /. Студії над україн¬ 
ськими народними піснями.— Пісня київській братській Богородиці // ЗНТШ.— 
1910.— Кн. 2; С. 40—46, текст с. 41—43; див.: Франко /. Зібр. творів: У 50 т.— 
К., 1986.— Т. 42.—С. 339—346). 

Подається за рукописом. 
«Радосньї лузи при густой купині...».— Рукописний збірник ДПБ (Q XIV 

№ 25, арк. 145, звор.— 146). Див. примітку до вірша «Глаголет Польща...». 
Публікація: Перетц В. Н. Исторические вирши по рукописи начала XVIII в. 

//Киевская старина.— 1899.— Кн. 8.— Документи, известия и заметки.— С. 56. 
Подається за рукописом ДПБ. 
О велицЬй Росіи и о сопротивіи с ляхи и о град'Ь Києв*Ь.— Рукописний 

збірник ДПБ (Q XIV № 25, арк. 148, звор.— 149). Див. примітку до вірша 
«Глаголет Польща...». 

Публікація: Перетц В. Н. Исторические вирши по рукописи начала XVIII в. 
//Киевская старина.— 1899.— Кн. 8.— Документи, известия и заметки.— 
С. 49—56. 

Подається за рукописом ДПБ. 
«О боже мой милостивій!..» — Рукопис ДПБ із збірки А. Ф. Бичкова; руко¬ 

пис ЦНБ: Петров (Сем.), № 252 (VIII.1.96) «Parnassus aliis Apollinis Cithara 
nobis exercitium poeticum in Collegio Kievo-Mohileano traditum et explicatum anno 
verbi incarnati 1719 in annum 1720, із вправами, 4°, 254 арк. Між вправами пере¬ 
писано «Плач Малої Росії про ляхолюбців» (арк. 246—249), з підписом на 250 

і 251-му аркушах: «Andreas Herasimowicz» (Петров Н. И. Описание рукопис¬ 
них собраний, находящихся в городе Києве.— М., 1891.— Вьіп. 1.— С. 283). 

Публікації: Куліш П. «Плач российский». («О Боже мой милостивий...») // 
Основа.— 1861.— Трав.— С. 46—48; Петров Н. Школьний стихотворннй опит в 
Киевской Академии времен 1719—20 гг.//Киевские епархиальние ведомости.— 
1865.— № 18.— Отд. 2.— С. 704—711; текст на стор. 706—709. 

У вступі до публікації П. Куліш пише: «Стихотворение под зтнм названи- 
ем найдено мною в рукописи, принадлежащей библиотекарю Санкт-Петербург- 
ской публичной библиотеки А. Ф. Бичкову, писанной в полулист и оправленной 
в кожу. Зто сборник, составленний в начале XVIII века на польском, латин- 
ском и церковнославянском язиках. По содержаншо статей видно, что он при- 
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надлежал какому-то духовному лицу. На предпоследнем листе рукописи (ко- 
торьіх всего 29) обозначен 1718 год, в которьій сделана копия. Затем следует 
предлагаемое стихотворение. Не реіиаюсь определить, когда именно оио сочн- 
нено, но видно, что относится ко врсмсни колебания Украйни между Москов- 
ским государством и Польщею Как вьіражение духа времени, враждьі партий 
и понятий духовенства о Польше и России, оно заслуживает виймання. По- 
добних сочиненнй ходило много по рукам [...]. Я сохранил в точности правопи- 
сание подлинника, так как оио может повести к разним соображениям о месте 
и времени сочинения зтих вирш[...]». 

На думку М. І. Петрова, цей твір — «школьное пиитическое упражнение, 
пнеанное [в] 1719—20 гг. учеником пиитики в Киевской академии Андреем 
Герасимовичем, как видно из подписей под следующими под сим упражнеиия- 
ми [...]. Оно писано на русском и латинском язьїках, только латинскнй текст 
не дошел до нас в целости» (с. 704). І далі: «Неизвестно, кому принадлежит 
мисль зтого стихотворения, профессору ли пиитики или самому ученику Гера¬ 
симовичу. Большею частию теми давались профессорами; но ииогда дозволя¬ 
лись ученикам стихи и из своего предложения [...]» (С. 705). 

Для датування цього твору істотне значення має стаття М. О. Максимови¬ 
ча «О двух стихотвореннях: «Плач Малой Россіи» и «Милость Божія» (Киев- 
ские епархиальньїе ведомости.— 1865.— № 22.— Отд. 2.— С. 837—842). М. Мак¬ 
симович не погоджується з припущеннями М. І. Петрова: «Таких стихов не 
сочинить би в Києве ни ученику, ни учителю пиитики около 1720 года. Гера¬ 
симович только переписал их в свою тетрадь, с ошибками против стихосло- 
жения, чего уж никак би не случилось, если б он бил ИХ СОЧИНИТЄЛЄМ. Не 
знаю, каков там латинский перевод зтих стихов; если ученический, то можно 
наверное сказать, что они списани у Герасимовича, как «тема», для упражне- 
ния в переводе на латинский язик» (С. 837). 

Наприкінці 10-х — на початку 20-х років XVIII ст., «под конец гетманства 
Скоропадского», «ляхолюбцев не приметио в Малороссии [...]» (С. 838). «Зтот 
стихотворний «Плач» относится к тому печальному состоянию общественной 
малороссийской жизни, которое било во время «виговщини», наставшей по 
смерти Богдана Хмельницкого. Добивший себе гетманство Йван Виговский и 
с ним согласние старшини — Гуляницкнй, Леницкий, Тетеря, Груша и прочие 
потянули на сторону Польши [...]. К зтим-то ляхолюбцам и обращаетея совре- 
менний позт [...]» (С. 840). 

На підставі всіх цих міркувань М. Максимович робить цілком вірогідний 
висновок: «Итак, зтот «Плач Малой России» следует отнести к 1658 году. В не- 
большом ряду стихотворений, писанних в XVII веке на народном язике Мало¬ 
россии, он занимает почетное место» (С. 840). 

Подається за рукописом ЦНБ (Петров (Сем.), № 252 (VIII.І 96), арк. 
246—249). 

Лямент людей побожних, що ся стало в Литовской земли, меновите, хто 
хощет, прійди й очима своими обач, що ся в мир£ д*Ьєт, снать, з вол* Божои; 
хто хочет, то ся з нас cMteT. 

Публікація: Южнорусские летописи, откритие и изданние Н. Белозерским.— 
К., 1856.—Т. 1.—С. 159—162. 

Подається за публікацією М. М. Білозерського. 
«Не день, не два Виговський гетьман...».— Із статті Л. Вшендобильського 

«Bitwa pod Goltw^ roku 1657—58» у варшавському альманасі «Bukiet Lite- 
гаскі», виданому Л. Вшендобильським 1851 р. (С. 226—229). 

Публікація: Щурат В. Пісня про повстанне Мартина Пушкаря//ЗНТШ.— 
1920.—Т. 129 —С. 95—105, текст: с. 98—100. 

Коментуючи пісню, В. Щурат зауважує: «Хто, де, від кого й коли записав 
пісню, [у статті Л. Вшендобильського] не сказано. Можливо би тільки при¬ 
пускати, що записав її сам видавець альманаху, коли опублікував її від себе, 
зазначивши се своїм підписом, та що записав її перед 1851 р., коли дозвіл 
надрукувати альманах [...] має дату 11 (23) лютого 1851 р.» І все ж мовний 
аналіз запису дає В. ІДуратові «основу припускати, що не був ним редактор 
альманаху Вшендобильський» (С. 97). В. Щурат подає текст, «усунувши [мов¬ 
ні] помилки, пороблені Вшендобильським у польській транскрипції пісні й деякі 
друкарські, [...] в транскрипції українській, без усякої дальшої зміни [...]» 
(С. 98). Зміст, будова і стиль пісні, на думку В. Щурата, доводять її безпо¬ 
середнє споріднення з думами або навіть «що й ся пісня є думою, думою за¬ 
бутою й нереестрованою досі». І далі: «Зміст, настрій і легка іронія з сати¬ 
ричним вістрем зближують сю думу до групи дум із часу Хмельниччини». 
Щодо датування пісні, то В. Щурат вважає, що «вона могла постати й без¬ 
посередньо по оспіванім факті. Припустити пізніше постання її трудно. Коли 
рукою судьби факт побіди Пушкаря над Виговським був перечеркнутий, не 
було вже для оспівування його ані настрою, ані моральної спонуки» (с. 105). 

Подається за публікацією В. Щурата. 
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«Побудка зпрудка християнским воем...»— Із рукопису ДПВ (збірка Пого- 
діна, № 1604, арк. 715—720). 

Публікація: Каган М. Д. Вирши об обороне Чигирина от турок // ТОДРЛ.— 
1961.— Т. 17.— С. 435^—444, текст на стор. 441—444. 

Порівн. польськомовну поему Олександра Бучинського-Яскольда «Czyhyryn» 
(Новгород-Сіверський, 1678; див.: Летопись собьітий в Юго-Западной России в 
XVII-м веке / Составил Самоил Величко, бьівший канцелярист Войска Запо- 
рожского: 1720: Издана Временною комиссиею для разбора древних актов.— 
Киев, 1851.—Т. 2.—С. 409—410, 414—418, 434—438, 438—441, 442. 

Подається за рукописом ДПБ (збірка Погодіна, № 1604, арк. 715—720). 
«Послухайте, що з вас живо...».— 3 рукопису 1690 р., знайденого на Коло- 

мийщині, як пише перший його публікатор Жегота Паулі, «горливим дослідни¬ 
ком народних старожитностей Мирославом з Городенки». «Хто такий був той 
Мирослав з Городенки, де він знайшов рукопис, із якого виписано сю віршу, 
як виглядав рукопис і що сталося з ним потому — нічого сього ми не знаємо» 
(Франко /. Вірша єпископа И. Шумлянського про події 1683—1686 рр.), у ру¬ 
кописному співанику з бібліотеки музею Чарторийських у Кракові. Ймовірний 
автор — Иосиф Шумлянський. 

Публікації: 1) Piesni ludu ruskiego w Galicyi/Zebra! 2egota Pauli.— Львів, 
1839.— T. 1.— C. 148—154 (запис латинкою); 2) Франко /. Вірша єпископа 
И. Шумлянського про події 1683—1686 рр.//ЗНТШ.— Т. 39.— 1901.— Кн. І.— 
С. 1—5 (кирилична транскрипція публікації Ж. Паулі з елементами реконструк¬ 
ції — виправленнями тексту там, де він, на думку І. Франка, «був попсованим 
малотямущим копіїстом або навмисне сполонізований»); див. також: Франко /. 
Зібр. творів: У 50 т.— К., 1982.—Т. 33.— С. 431—437, текст на с. 433—437; 3) 
Возняк М. Матеріали до історії пісні і вірші: Тексти і замітки.— Львів, 1913.— 
С. 20—22 (за співаником кінця XVII ст. з бібліотеки Музею Чарторийських). 

У літописі Самійла Величка після розповіді про перемогу Яна Собєського 
під Віднем процитовано вірш И. Шумлянського: «На той войнУ ВУденской 
бнл при королю Собеском новій унУят и похлУбца лядскій Іосиф Шумянскій, 
єпископ львовскій, и сему дУянію тогдашнєму добре присмотрУвшися, на досаду 
гетману Самойловичу зложил собою думу, албо пУснь такую: 

Послухайте, послухайте, що єсть живо, 
Послухайте, послухайте, що єсть живо: 
Яко войсковоє жниво 
Нас, молодцов, омилило 

И в несдаву впровадило! 

Жался, Боже, жался, Боже, на гетмана, 
Жался, Боже, жался. Боже, на гетмана, 
Самойловича Йвана, 
Що заказал христіяном, 

Пойти против бусурманом! 

Отож бачиш, отож бачиш, що ся стало, 
Отож бачиш, отож бачиш, що ся стало: 
И без тебе ся надало, 
Королеву и поляком, 

Кавалером и юнаком... 

и прочая, долго тоєй пУсни, албо думи...» (Летопись собьітий в Юго-Западной 
России в XVII-M веке / Составил Самоил Величко, бивший канцелярист кан- 
целярии Войска Запорожского.— 1720. Издана Временною комиссиею для раз¬ 
бора древних актов.— К., 1851.— С. 536). 
Щодо цієї цитати С. Величка І. Франко зауважує: «Величко, як бачимо, не 

хотів уміщувати її [вірші] цілої в своїй літописі, хоча вміщував у ній немало 
інших довгих, навіть польських віршів. Що знав її всю, се видно з його згад¬ 
ки про її довготу. Форма, в якій подає куплети Шумлянського, а власне повто¬ 
рювання першого рядка кожного куплета, вказує на те, що Величко, мабуть, 
чув ту пісню в співанні і списував текст так, як його співали, з повторюван¬ 
нями, яких вимагала мелодія» (Франко /. Зібр. творів: У 50 т.— Т. 33.— 
С. 432). 

Подається за публікацією М. Возняка із співаника бібліотеки Музею Чар¬ 
торийських. 

ПУснь о БудинУ, воєнска.— 3 підкарпатського співаника И. Сабова. Вірш 
датується 1686 роком, його було складено відразу після Будинської битви. 

Публікація: Панькевич /. Новонайдені старинні світські пісні в підкарпат¬ 
ськім пісеннику И. Сабова // Підкарпатська Русь.— Ужгород.— 1934.— Ч. 1—10.— 
С. 50—52. 

Подається за публікацією І. Панькевича. 
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Піснь о образі Кло[ко]чевском.— Із рукописного співаннка, укладеного 
1734 р. в селі Кам’янці Спішського комітету в північно-західній Угорщині. 

Публікація: Петрушевич А. С. Историческая песнь карпаторусов из 1683 го- 
да//Литературньїй сборник, издаваемьій Галицко-русскою матицею.— Львов, 
1886.— Вьіп. 2.— С. 190—198; Франко /. Карпаторуська література XVII— 
XVIII віків//ЗНТШ.—1900.—Т. 37, кн. 5.—С. 77—80; Франко /. Карпато- 
руське письменство XVII—XVIII вв.— Львів, 1900.—С. 77—80; див. також: 
Франко /. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.— Т. 32.— С. 286—289. 

Подається за публікацією І. Франка. 
«Зй, Йване, поповичу-гетмане!...». [Пасквіль на гетьмана Івана Самойлови- 

ча].— 3 літопису Самійла Велична. 
Публікація: Летопись собьітий в Юго-Западной России в XVII веке/Со- 

ставил Самоил Велично, бьівший канцелярист канцелярии Войска Запорожско- 
го: 1720. Издано Временною комиссиею для разбора древних актов.— К., 1855.— 
Т. 3.—С. 15—17. 

Наводячи цей вірш, Самійло Велично пише: «По знятю гетмана Самойло- 
внча з гетманства, на котором зоставал літ 15 и дней 35, зараз єден нікто з 
ближних єго подручних такія зложил и написал о нем річи, которія здє пола- 
гаютея [...]» (С. 15). І далі: «Якія р’Ьчи, аще и негладко суть зложени, обаче 
ясно в них показуетея, якого нраву бьіл Самойлович, и для чого на него стар¬ 
шина и значноє товариство войсковоє вознегодовало і од уряду гетманского 
низложити потщалися [...]» (С. 17). Івана Самойловича було скинуто з геть¬ 
манства у липні 1687 р. Отже, цим роком слід датувати і пасквіль на нього. 

Подається за літописом. 

Сатиричні вірші 
«Серед поля широкого церковка стояла...» — ДПБ: Рази. О. XVII, № 11„ 

арк. 64—64, звор. 
Публікація (латинкою): Перетц В. Н. Малорусскне вирши и песни в запи- 

сях XVI—XVIII вв.//Известия ОРЯС АН.— 1899.—Кн. 3.—С. 895—896. Пе¬ 
редрук: Роте, II.— С. 457—458. 

В. М. Перетц датує цей вірш орієнтовно 1647 р., але він може бути дав¬ 
ніший— порівн. «Трагедію руську», надруковану в Рахові між 1609 і 1618 рр.; 
див.: Шевчук В. О., Яременко В. В. «Трагедія руська» — нововідкритий твір 
української драматургії початку XVII ст.//Українська література XVI— 
XVIII ст. та інші слов’янські літератури.— К., 1984.— С. 286—310. 

Подається за публікацією В. М. Перетца у кириличній транскрипції. 

АВТОРСЬКІ ВІРШІ 

Андрій Скульський 
Андрій Скульський — львівський міщанин, друкар. Рік народження не 

відомий. З власного друкарнею мандрував по Молдавії. Близько 1628 р. повер¬ 
нувся до Львова. В 1638 р. об’єднався з друкарем Михайлом Сльозкою. 
В 1641—1643 рр. був управителем і складачем друкарні Львівського братства. 
З 1643 р. працював у друкарні львівського православного єпископа Арсенія 
Желиборського, з 1646 р. в друкарні, яка діяла в Уневі. В 1651 р. був звинува¬ 
чений у зв’язках з козаками Б. Хмельницького, заарештований і закатований. 
Автор віршованого діалогу «Вірші з трагодії «Хрістос пасхон» Григоріа Бо¬ 
гослова». Йому ж, мабуть, належить кілька геральдичних епіграм. 

Вірші з трагодіи «Христос пасхон» Григоріа Богослова. Першій в святьій 
Великій Пяток при положен[н]ю плащениці до гробу. Другіє — на пресвітлий 
день воскресеніа Господа нашего Ісуса Христа.— Вь Львові: Вт> типокграфіи 
брацкой при церкви Успеніа пресвятий богородица року от рождества господа 
нашего Ісуса Христа 1630, місяца марта, 23.— 36 с. (Запаско, Ісаєвич.— 
№ 206.) 

Публікація: Щурат В. Хрістос пасхон: Львівські віршовані діалоги з 
1630 р.//ЗНТШ.—1913.—Т. 117—118.—С. 139, 140, 156—178. 

Подається за публікацією В. Щурата. Першодрук втрачено. 

Йоаникій Волкович 
Иоаникій Волкович — православний чернець, діяч Львівського братства. Ро¬ 

ки народження і смерті не відомі. У 1630—1631 рр. священик і проповідник у 
львівській братській церкві Успіння Богородиці, вчитель школи Львівського 
братства. Автор декламації «Розмишляй [н) є о муці Христа, спасителя нашего» 
(«Смутний трени в смутний день страстей Христа, спасителя нашего» і 
«Вірші на радостний день воскресенія Христа, спасителя нашего»)* 
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Розмишляй [н] е о мущЬ Христа, спасителя нашего. При тим веселая ра- 
дость з триумфалного его воскресеніа. Віршами написаний през многогріш¬ 
ного ннока Иоаникіа Волковича, проповідника слова Божого, и в Львові при 
церкви братской Успеніа Пречистия Діви Маріа, през отрочат отпрововании. 
Там же за благословенієм его милости преподобнійшого отца Кир Петра Мо¬ 
гили, воеводича земль молдавских, великого архімандрита кієвопечерского до 
друку поданим року от рождества Христова 1631.— Львів, друкарня Братства, 
1631, 31 арк. (,Запаско, Ісаєвич, № 219.) 

Публікація: Возняк М. Діалог Иоаникія Волковича з 1631 р.//ЗНТШ.— 
1920.—Т. 129.—С. 33—79. 

Подається за першодруком (примірник ЛМУМ. і ЛІМ). 

Софроній Почаський 
Софроній (світське ім’я — Стефан) Почаський — православний чернець, спо¬ 

движник Петра Могили. Роки народження і смерті не відомі. В 20-х роках 
XVII ст. вчився в школі Київського братства і, здається, за кордоном. У 1631 
і 1632 рр. учитель лаврської могилянської школи у Києві, згодом учитель і 
ректор Києво-Могилянської колегії й ігумен київського Братського монастиря. 
У 1642 р. ігумен Трьохсвятительського монастиря в Яссах, де заснував акаде¬ 
мію. Автор декламації «Євхаристиріон, албо Вдячность... Петру Могилі... од 
спудеов гимназіум єго милости з школи риторики..» 

ErXAPISTHPlON, албо Вдячность ясне превелебнійшому в Христі его 
милости господину отцу кир Петру Могилі, воєводичу земль Молдавских, ве¬ 
ликому архимандрітови святои великои лаврьі чудотворной Печерскои Кієвскои, 
віри православнои в церкви святой вьсточной промоторови побожному и не- 
смертелнои славьі годному оборонци од спудеов гимназіум єго милости з шко¬ 
ли реторіки, за гойньш добродійства, собі и церкви православной, в фундова- 
ню школ показаньї. При віншованю свят хвалебних вгскресенія Христова, спа¬ 
сителя миру, повинне а упрейме отданая. В друкарни того ж монастира Печер- 
ського Кієвского, року 1632, місяца марта, 29 дня.— Київ: Друкарня лаври, 
1632. — 36 с. (Запаско, Ісаєвич.— № 228.) 

Публікації: Голубеє С. Т. История Киевской духовной академии (пе- 
риод домогилянский).— К., 1886.— С. 46—64, 65—72.— Приложения.— VIII.— 
С. 46—49; Титов, 1916.— Приложения.— С. 291—305; Тітов, 1924.— С. 291—305. 

Подається за першодруком (примірники ЦНБ, ДПБ, БАН. Примірник 
ДПБ —37.19.1). 

м. н. 
Лямент о пригоді нещасной о зелжьівости и мордерстві мешча[н] остроз- 

ких, що ся им власне придало на день урочистаго свята з мертвих восстання 
пана спасителя нашего в понеделок в процесии йдучим под приизд єи милости 
паней воєводинои виленскои, которая-то з обох сторон жалованая пригода в 
тих рьітмох нижей достатечне ся окажет през мене, М. Н., с пилностю опи¬ 
саних року Божия 1636, місяца июня, дня 14.— У рукописі, що його П. Жи- 
тецький одержав із Седлецької губернії від «збирача усних і писаних пам’яток 
української старовини Я. П. Андріевського» (С. 10). Рукопис зберігається в 
ЛНБ, шифр: НТШ-85. 

Публікація: Житецький П. Острозька трагедія// ЗНТШ.— 1903.— 
Т. 51.— Кн. 1—24.— Текст на с. 11—24. 

Рукопис цей П. Житецький характеризує таким чином: усі три елементи 
твору (передмова, лямент і «придаток») «написані на однім зшитку, зложенім 
із десятьох чверток, одною рукою. На жаль, друга вірша не має кінця; зате 
вона в порівнянні з першою визначається більшою простотою та ясністю висло¬ 
ву, більшим реалізмом у малюванні деталей. Письмо не зовсім чітке, нагадує 
скоропись XVI в. Правопись видержана досить добре...» (Житецький П.— 
С. 10). 

Про автора твору можна повторити тільки те, що сказав про нього 
П. Житецький: «Із передмови до вірш можна бачити, що вони написані того- 
таки 1636 р., два місяці по самій кровавій Острозькій драмі. Автор заховав 
своє ім’я під ініціалами М. Н„ але міркуючи по даті «з Ровного, з найубогшей 
школьї», можна думати, що се був її учитель, один із репрезентантів україн¬ 
сько-руської просвіти, що в ній шукав дороги для відродження самостійного 
життя українського народу. Нема потреби розводитися тут про характер тої 
просвіти, чужої для католицької Польщі своїми цілями, а близької їй своїм 
методом і способами. Оця близькість і виявила себе поперед усього в бага¬ 
тьох місцях передмови. 

В дусі того воєнного віку автор порівнює працю письменника з подвигом 
вояка, який «живот свой, яко би на шапц вьіставляєт», аби заслужити «не- 
смертелную славу», і думає, що обов’язок письменника лежить у присвяченні 

598 



ПРИМІТКИ 

своїх прань, «роетропне и мудре написаннмх, княжатом и монархом» для 
збільшення н розповсюдження їх слави (і, додамо від себе, задля пробудження 
їхнього сумління.— Упор.), Хоча він і не вважає себе чоловіком визначним 
«в науці» н довтТ>п1>», та проте, «мудрьіх наслідуючи», присвячує «книжечку» 
свою київському митрополиту Петрові Могилі, аби виявити йому свою пошану 
за те, що він полюбив науку, «кохаючьі ся в читаию книг потребньїх». Він 
згадує про недавній подвиг ГІетра Могили, який «коштом немальїм» розширює 
в Києві науку. Не маючи іншого дарунку для свого патрона, він просить його 
прийняти «тьіє вЬршики»» (Житецький П.— С. 4—5). 

Подається за рукописом. 

Яків Седовськиіі 

Яків Седовський — православний львів’янин, вчився в Падуанському уні¬ 
верситеті. Роки народження і смерті не відомі. Автор панегіричних віршів 
«Анатима тис тімме», присвячених «львовскіа земля обивателю» Григорію Кир- 
ницькому, який, закінчивши навчання в «преславной Академій Павськой», тобто 
в Падуанському університеті, набув там «совершенний степень» «учителетва 
фнлософичного» «изволеніем и совЬтом всіх вкупі учителей». Вірші ці були 
видані у Венеції 10 червня 1641 р. друкарнею Марка Гінамма. 

ANA01IMA ТН2 ТІМН2 добродітельми и благочестієм украшенну искус- 
нійшему и ціломудрійшому мужу кир Григорію Кірніцкому, в Россіі Львов- 
ськіа земля обивателю, егда ученіа своєго трудов достойную мзду в преслав¬ 
ной Академіі Патавськой учительства глаголю фнлософичного изволеніем, и со- 
вітом всіх вкупі учителей совершениьій воспріат степень вкратці отчсським 
его діалектом чрез Іакова Седовського списанно. Року от рождества Христова 
1641 місяца юніа 10.— В преславном граді Венеціі: В типографіі Марка Ги- 
намма: Позволенієм старших.— 4 арк. 

Публікації: Головацкий Я. Ф. Библиографические находки во Льво¬ 
ве//Сб. ОРЯС АН.— Спб., 1873.—Т. 10.— Кя 7.—С. 21—27; Студинський К. 
Три панегірики XVII віку//ЗНТШ.— 1896.—Т. 12.— ІСн. 4.—С. 19—22. 

Книжка починалася зображенням емблеми Венеціанського грецького брат¬ 
ства і чотирирядковою геральдичною епіграмою під ним, підписаною криптоні¬ 
мом «Г. К.» (мабуть, «Григорій Кирницький»), 

Подається за публікацією К. Студинського. Першодрук втрачено. 

Афанасій Филипович 
Афанасій Филипович (між 1592 і 1596—1648)—вихованець віденської брат¬ 

ської школи. 1627 р. у Вільні постригся в ченці. Жив у Межигірському монас¬ 
тирі. 1632 р. став намісником Дубровського (Добойського) монастиря під Пін¬ 
ськом. Блукав по Русі, збираючи милостиню на побудову нової церкви. Оскар¬ 
жував утиски на православних перед московським царем. 1640 р. став ігуменом 
Брестського монастиря. Полемізував з католиками та уніатами. За «чинення 
галасів» 1646 р. поселений в Києво-Печерській лаврі, зазнав переслідувань, на¬ 
писав мемуарно-полемічний твір під назвою «Діаріуш». 1648 р. за зв’язки з ко¬ 
заками був заарештований польськими властями і 5 вересня розстріляний. 

«Даруй покой церкви своєй, Христе-Боже...».— У рукописі «Діаріуша», 
1646.— ДІМ, Синодальна збірка, № 856, арк. 148, звор.— 179; ДПБ: Q. XVII. 
220, арк. 100—185, звор., який «вписан в конец Толковой Псалтьіри», що на¬ 
лежала Московській Синодальній бібліотеці (історію рукопису див.: Савва, ар- 
химандрит. Указатель.— 3-є изд.— С. 162, № 113; Горский, повоструев. Описа- 
ние.—Кн. 2.—С. IV—V, 66—69). 

Публікації: Левицкий О. И. Афанасий Филиппович, игумен брест-литовский, 
и его деятельность в защиту православия против унии//Университетские из- 
вестия (Київ).— 1878.— Май.— С. 448—449; ППЛ.— І.— Пб., 1878.— С. 107; 
Кориіунов А. Афанасий Филиппович: Жизнь и творчество.— Минск, 1965; вірші 
див. на с. 141, 143, 157, 178—179. 

Подається за публікацією ППЛ. 
«Дай помощ от печали...»— Там же. 
Публікації: ППЛ.—1.— С. 108; Кориіунов А. Афанасий Филипович...— 

С 143. 
Подається за ППЛ. 
По том о волности Божей тьіи вйрши.— Там же. 
Публікації: там же. 
Подається за ППЛ.— І.— С. 124. 
Сумма з псалму.—Там же.—С. 124. 
Публікації: там же. 
Подається за ППЛ.—1.—С. 124. 
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Григорій Бутович 

Григорій Бутович (роки народження і смерті не відомі)—вихованець За- 
мойської академії; у 1642 р. видав панегірик «Еводія...», присвячений львів¬ 
ському православному єпископу Арсенію Желиборському; можливо, йому ж на¬ 
лежить кИчса анонімних геральдичних епіграм у львівських стародруках. 

Eercutta албо Слодковонньїй дойзр'Ьльїх в молодом в*Ьку его милости госпо¬ 
диня отца дрсенія Желиборского, з ласки Божеи єпископа лвовского, галиц- 
[кого] и Каменца-Подоле кого, духовних цнот Запах, през Григорія Бутовича 
усмакованний а на день урочистий святого великомученика Георгія при шас- 
ливом в церкви катедральной лвовской першого акту рочно[го] отправованю 
самому ж єго милости господину отцу єпископу при унижоном поклоні отдан- 
ний и дедикованний.— В Львов-Ь: В друкарни, с позволенєм братским, року 
1642 м-Ьсяца априля 21 дня,—Львів: Друкарня братства, 1642.—4°.*—10 арк. 
(див.: Запаско, Ісаєвич.— № 296.) 

Публікація: Студинський К. Три панегірики XVII віку//ЗНТШ.— 1896.— 
Кн. 4.—С. 1—32. 

Подається за першодруком (примірник ЛДМУМ). 

Йоаникій Галятовський 
Иоаникій Галятовський (?— 1688)—письменник-полеміст, агіограф, пропо¬ 

відник, гомілет, педагог, громадсько-політичний і церковний діяч. Учився в 
Києво-Могилянській колегії, викладав у ній, з 1657 р. став її ректором та ігу¬ 
меном братського Богоявленського монастиря. З 1669 р. до смерті — архімандрит 
Єлецького монастиря в Чернігові. 

Чуда пресвятои Богородици межи сиб'Ьллями, пророчицями поганскими, 
которьіи пред зачатієм єи, за обявленієм Бозским, знали еи и в книгах своих 
оную писали и людєм пропов'Ьдали и виславляли.— 3 книги: Небо новоє з но¬ 
вими зв-Ьздами сотворенно, то єст Преблагословенная Ді>ва Марія Богоро¬ 
диця з чудами своими, за старанєм найменшого слуги своєго недостойного ієро¬ 
монаха Іоаникія Кгалатовского, ректора и ігумГена] Брат[ского] Кіев [ского] .— 
Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1665.— Арк. 1—3 (Запаско, ісаєвич,— 
№ 422.) 

Публікація: Галятовський /. Ключ розуміння / Підготувала до видання 
І. П. Чепіга.—К., 1985.— С. 245—248. 

Подається за першодруком. 
[Вірші про віщування сивілл].— 3 книги: Месія правдивий, Ісус Христос, син 

Божій... от недостойного ієромонаха Іоаникін Галятовского, архимандрита Чер- 
н*Ьговского... показаний.— К., друкарня Києво-Печерської лаври, 1669.— 
Арк. 6—10. 

Подається за першодруком, примірник Бібліотеки Вільнюського університету, 
R 239. 

Лазар Баранович 
Лазар Баранович (1620—1693). Учився в Києво-Могилянській колегії та 

єзуїтських школах Вільна і Каліша; викладав, зокрема, поетику й риторику 
в Києво-Могилянській колегії. З 1650 р.— її ректор та ігумен братського Бо¬ 
гоявленського монастиря. З 1657 р.— чернігівський архієпископ. Впродовж три¬ 
валого часу—місцеблюститель київської митрополичої кафедри. Був душею 
києво-чернігівського гуртка вчених і письменників (Іннокентій Гізель, Йоаникій 
Галятовський, Антоній Радивиловський, Варлаам Ясинський, Димитрій Туптало, 
Іван Величковський та ін.). Заснував і утримував друкарню (з 1674 р. у Нов- 
городі-Сіверському, з 1679 — у Чернігові), в якій за його життя було видано 
близько п’ятидесяти книжок. Автор полемічних трактатів, проповідей, листів, 
віршів церковнослов’янською, українською і польською мовами. 

На єго npecBtTaaro царскаго величества знаменіє.— Баранович Л. Меч ду¬ 
ховний.— К., 1666.— Тит. арк. звор. (Запаско, Ісаєвич.— JS6 431). 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ: Кир. 38). 
На два меча книги сея.—У кн.: Баранович Л. Меч духовний.— К.. 1666.— 

Арк. 15 ненум., звор. (Запаско, Ісаєвич.— № 431.) 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ — Кир. 38). 
Епитафіон.— Епітафія гетьману Івану Брюховецькому (1668—1669). 
Публікації: Летопись собитий в Юго-Западной России в XVII-м веке/Со- 

ставил Самоил Велпчко, бивший канцелярист канцелярии Войска Запорожского: 
1720.— Том второй / Издана Временною комиссиею для разбора древних актов.— 
К., 1851.— С. 164—165; Письма преосвященного Лазаря Барановича: С приме- 
чаниями: 2-е изд.— Чернигов: В типографии Ильинского монастиря, 1865.— 
С. 73. Див. також передрук у кн.: Сумцов Ф. К истории южнорусской литера- 
турьі семнадцатого столетия: Випуск 1: Лазарь Баранович.—Харьков, 1885.— 
С. 78. 
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Подається за рукописом літопису Самійла Велична (ДПБ, збірка М. П. По- 
годіна, Пог. 2020, т. З, арк. 60—60, звор.). 

На титлу книги сея и на вся во дверєх єя начертанія со дванадесятьми 
небесньїми знаменіями изображенньїя.— 3 книги: Баранович Л. Труби словес 
проповЬдних...— К.: Друкарня лаври, 1674.— Арк. 2—3 ненум. (Запаско, Ісае- 
вин.— №№ 518, 519.) 

Публікація: Маслов С. L Каталог ювілейної виставки українського друкар¬ 
ства.— К., 1925.— С. 28—32; Маслов С. Етюди з історії стародруків: 1—8.— 
К., 1925.—С. 28—32. 

Подається за першодруком. 
На его царскаго пресвЬтлаго величества знаменіє.— 3 книги: Баранович Л. 

Труби словес проповьдних... К.: Друкарня лаври, 1674.— Арк. 4 ненум., звор. 
(Запаско, Ісаєвич.— № 518, 519.) 

Подається за першодруком. 
В^рши на Воскресеніе Христово.— Баранович Л. Труби словес проповйд- 

них...— К.: Друкарня лаври, 1674.— Арк. 368—369. (Запаско, Ісаєвич.— 
№№ 518, 519.) 

Подається за першодруком. 
Плач о преставленіи великаго государя Алексея Михайловича.— К.: Дру¬ 

карня лаври, 1676.— 8°. (3).— 56 арк. (Запаско, Ісаєвич.— № 527). 
Подається за першодруком (примірник ДПБ). Підготовлено за участю 

Р. П. Радишевського. 

Іоанн Армашенко 
Близько 1657 р. переклав у Новгород-Сіверському монастирі з латинської 

на українську мову житіє св. Макарія Римлянина (Петров Н. И. О влиянии 
западноевропейской литературьі на древнерусскую // ТКДА.—1872.— № 5.— С. 49; 
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709 гг.).— Спб., 
1891.— С. 83). У 1674—1681 рр.— «старший типограф» друкарні Києво-Печер¬ 
ської лаври, причетний до видань «Синопсиса» та інших книжок, схвалених до 
друку тодішнім архімандритом лаври Інокентієм Гізелем. 

На его царского пресв'Ьтлаго величества мирноє знаменіє.— У кн.: [Гізель І]. 
Мир с Богом человЬку.— К., 1669.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісаєвич.— 
№ 458). 

Епіграф: «Мирь многь любящему законт> Господень» (От Псалма 118). 
Подається за примірником ДІБ. 
К читателю сего л*Ьтописца от типографов.— У кн.: Синопсис...— К., 1674.— 

Арк. 223. Передрук — у вид. 1680 р. (Запаско, Ісаєвич.— № 520, 582). 
Подається за першодруком. 

. Его царского пресв'Ьтлаго величества россійскому роду.— У кн.: Синопсис.., 
К., 1680, тит. арк., звор. 

Подається за першодруком. 
На его царского пресвітлого величества знаменіє.— Минея Общая.— К., 

1680.— Тит. арк., звор. 
Подається за примірником ЦНБ (Кир. 49). 
Вірш пояснює малюнок наступної сторінки. Композиція цього малюнка 

така: внизу зображення св. Теодора Стратилата на коні; святий разить дра¬ 
кона; від нього тікають вороги; за ним — римські воїни; середину малюнка зай¬ 
має зображення двоголового орла, на грудях якого розп'яття, а по боках — 
св. Антоній Печерський з хрестом у правій і короною у лівій руці, і св. Фео- 
досій Печерський з іконою Успіння Богоматері в руках; вгорі над орлом — зо¬ 
браження Трійці як трьох ангелів. Малюнок містить багато пояснювальних під¬ 
писів і тлумачиться також у подальшій прозовій присвяті царю Федору Олек¬ 
сійовичу від імені Києво-Печерського архімандрита Інокентія Гізеля та братії 
лаври. 

Варлаам Ясинський 
Варлаам Ясинський (? — 1707) навчався в Києво-Могилянській колегії і 

Краківській академії; в 1669—1673 рр. був ігуменом київського Братського мо¬ 
настиря і ректором Києво-Могилянської колегії, потім ігуменом київського 
Пустинно-Миколаївського монастиря, архімандритом Києво-Печерської лаври, 
а з 1690 р. київським митрополитом; автор віршів, послань, листів, проповідей, 
полемічних трактатів. 

На автора книги сей.— 3 кн.: Галятовський І. Месія правдивий... [україн- 
ськомовний варіант] — К.: Друкарня лаври, 1669.— Арк. 10. ненум., звор. (див.: 
Запаско, Ісаєвич.— № 457). 

Підпис: «Варлаам Яс^нскій, ректор и игумен Братскій Києвскій». 
Подається за першодруком (примірники Вільнюського університету — 

R 239; ЦНБ-Кир. 43). 
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Надгробок всечестному отцу Михайлу Лежайскому, архимандригЬ Новго- 
родка-ОЬверского, преставшемуся року 1699, м^сяца іюля дня їв. 

Публікація: Летопись собьітий в Юго-Западной России в XVII-м веке // 
Составил Самоил Величко, бьівший канцелярист канцелярии Войска Запорож- 
скаго, 1720: Том третій / Издана Временною комиссиею для разбора древних 
актов.— К., 1853.— С. 543. Перед ццм віршем у літописі Самійла Велична за¬ 
значено: «Того ж л£та іюля 16-го знаменитій особа духовній малоросійскій 
архимандрит Новгородскій отещь Михаил Лежайскій преставися от жизни сея, 
которому друг его и по духу брат преосвященній Варлаам Ясинскій, митрополит 
Кіевскій, таковій нагробок написал и видруковати вел'Ьл». 

Подається за рукописом Літопису Самійла Величка (ДПБ, збірка М. П. По- 
годіна, Пог. 2020, т. З, арк. 220—220, звор. 

Епітафіон зде мощами почивающему в затворі блаженній памяти преосвя¬ 
щенному Іосифу Нелюбовичу-Тукалскому, митрополиту кієвскому, галицкому и 
всея Руси. 

Публікація: КЕВ.— 1878.— № 13. 
Подається за цією публікацією. 
«Ніколае, поб^діі тезоименитьій...».— Вірш цей включено до подячного по¬ 

слання Варлаама рейнського царю Федору Олексійовичу за надіслану з Цар¬ 
ського повеління книгу Симеона Полоцького «ОбЬд душевний», видану в Моск¬ 
ві 1681 р. 

Публікація: О. Л. [Орест Левицький]. Письмо и стихи Варлаама Ясинско- 
го//Киевская старина.— 1890.— Март.— С. 537—539. 

Подається за публікацією О. Левицького. 
О полунощници и утрени.— Рукопис ЦНБ 186/362 С. (Петров (Соф.).— 

№ 186(362).—Арк. 67, звор.). (Підписано криптонімом В. Я. М. /С— [Варлаам 
Ясинський, митрополит київський].) 

Публікації: Перетц В. Н. Украинская антология 1670—1680-х годов// 
Перетц В. Н. Исследования и материали по истории старинной украинской ли- 
тератури XVI—XVIII веков: III//Сборник по РЯнС.— Т. 1.— Вьіп. 3).—Л., 
1929.— С. 91—92; Величковський І. Твори.— К., 1972.— С. 104. 

Подається за рукописом ЦНБ № 186, 362 С (Петров (Соф.).— 
№ 186(362).— Арк. 67, звор.). 

Три в^нца молитвенньїе.— К.: Друкарня лаври, 1688.— 2°.— [8] арк. (див.: 
Запаско, Ісаєвич.— N2 649). Присвята царям Іванові та Петрові і царівні Со¬ 
фії. Віршовані підписи під зображеннями Іоанна Предтечі, апостола Петра, 
Софії Премудрості Божої; молитви їм, як патронам цих царів і царівни, об’єд¬ 
нані у три «вінці» (цикли). У присвяті книжки Варлаам Ясинський називає 
себе автором цих віршів: «...Три в-Ьнцьі молитвенньї... понудихся от усердія 
моєго стіхотворн£ устроити...» Книжку було призначено для піднесення царям 
і в тому ж 1688 р. переслано автором до Москви при листі до князя В. В. Го- 
ліцина. 

Подається за примірником ДПБ. 

Симеои Ставницький 

Симеон Ставницький — наприкінці 60-х і на початку 70-х років друкар в 
Уневі. 

«Всякаго чина православний читателю...»— Софонович Феодосій. Виклад о 
церкви.— Унів, 1670.— Арк. 12, звор.— 13 (ненумеровані), після тексту житія 
св. Володимира. Підпис: Симеон Ставницкій Типограф. (Запаско, Ісаєвич.— 
№ 473.) 

Публікація: Перетц В. Н. Исследования и материали по истории старин¬ 
ной украинской лшсраіурь! XVI—XVIII веков.— М.; Л., 1962.— С. 157. 

Це переробка вірша Герасима Смотрицького із острозької Біблії 1580— 
1581 рр. з переадресуванням «похвали» князю Володимиру Святославичу. 

Подається за публікацією В. М. Перетца. 

Аитоній Радивиловськпй 

Антоній Радивиловський (?— 1688) у 40-х роках XVII ст. вчився в Києво- 
Могилянській колегії, по закінченні якої постригся в ченці і був архідияконом 
у Чернігові; з половини 50-х років його діяльність проходила в Києві; з 1671 р. 
був намісником Києво-Печерської лаври, з 1683 р.— ігуменом київського Пус- 
тинно-Микільського монастиря; автор двох великих збірок проповідей — «Ого- 
родок Марій Богородици» 1676 р. та «Віьнець Хрнстов» 1688 р.; збереглись 
також первинні рукописні варіанти цих збірників 1671 і 1676—1683 рр. 

«Христос, иже ест церкви, матки нашей, глава...»— Радивиловський А. Ого- 
родок Марій Богородици...— К.: Друкарня лаври, 1676.— Тит. арк., звор. (За- 
паско, Ісаєвич.— № 531.) 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ — Кир. 692), 
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Марія. Ям рай.— Радивиловський А. Огородок Марій Богородиця... К. : 
Друкарня лаври, 1676.— Тит. арк., звор. (Запаско, Ісасвич.— № 531.) 

Подасться за першодруком (примірник ЦНБ.— Кир. 692). 
«Будь слава Марій...»—Радивиловський А. Огородок Марій Богородици...— 

К. : Друкарня лаври, 1676.-- С. 1129 ненум. (Запаско, Ісаєвич.— № 531.) 
Подаеіься за першодруком (примірник ЦНБ—Кир. 692). 
О THT.it» книги «Вйнца Христова» сія да будут прочтенна слова.— Радиви¬ 

ловський А. ВЬнець Хрисгов... К. : Друкарня лаври, 1688.—Арк. 8 ненум., звор. 
(Запаско, Ісаєвич,— № 645.) 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ —Кир. 59). 

Іваїї Величковський 

Іван Величковський (? — 1707) у 60-х роках XVII ст. вчився і, можливо, 
вчителював у Кін во-Могилянській колегії; у 70-х роках перебував у колі чер¬ 
нігівських сподвижників Ла;аря Барановича; з кінця 80-х років був священи¬ 
ком у Полтаві; автор панегіриків, епіграм, фігурних і ліричних віршів. Твори 
І. Величковського збереглися в рукописах — у так званій «Антології», укладен¬ 
ня якої припадає на 70—80-ті роки, та авторських книжках «Зегар з полузе- 
гарком» (1690) і «Млеко от овиЬ, пастьіру иалежноє» (1691), присвячених 
Варлаамові Яепнському, поетовому вчителю й патрону. Іван Величковський роз¬ 
робляв як реліпйні, так і світські мотиви, як суто християнську, так і житей¬ 
ську тематику, закликав до конкретної реалізації «віри» в «ділах», причому 
не тільки в християнських доброчииностях, а й у громадсько-політичних та 
культурно-просвітницьких справах, обстоював — у християнському дусі — ідею 
рівності всіх людей. У передмові до збірки «Млеко от овщЬ, пастьіру належ- 
ноє» — визначної пам’ятки естетичної і літературознавчої думки другої поло¬ 
вини XVII ст.— висловив власне розуміння завдань і обов’язків поста і гро¬ 
мадянина. Іван Величковський — теоретик і практик фігурного віршування: 
збірка «Млеко...» є своєрідним підручником з поетики. 

«Аз благ всііх глубииа Д^вая єдина...».— Антологія.— Арк. 83. 
Публікації: Перетц.— С. 98—99; Величковський І.— С. 122. 
Подається за «Антологією». 
f«Co святим Богом добре жити, люде...»|.— Антологія.— Арк. 83. 
Публікації: Перетц.— С. 99; Величковський /.— С 122. 
Подається за «Антологією». 
«Рьідал бьі єси, аще видать бьі возможно...».— Антологія.— Арк. 84, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 101; Величковський /.— С. 124. 
Подається за «Антологією». 
«Полунощ Христа вяжет, котрьій гр^хи мажет...».— Антологія.— Арк. 84, 

звор. 
Публікації: Перетц.— С. 103, Величковський 1.— С. 124. 
Подається за «Антологією». 
«Не жити, єже ясти...»; «Не жити, єже пити....» — Антологія.—Арк. 88, 

звор. 89. 
Публікації: Перетц.— С. 104; Величковський /.— С. 129. 
Подається за «Антологією». 
Пищущему стихи.— Антологія.— Арк. 91. 
Публікації: Перетц.— С. 105; Величковський /.—С. 131. 
Подається за «Антологією». 
На хм*Ьль.— Антологія.— Арк 91, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 105; Величковський 1.— С. 132. 
Подається за «Антологією». 
«Анна пита мя я мати панна...: Марія — Євва.— Антологія.— Арк. 93, 

звор.— 94. 
Публікації: Перетц.— С. 106—107; Величковський.— С. 134—135. 
Подається за «Антологією». 
На образ пресвятои Богородици, ветху и некрасн^ начертанну.— Антоло¬ 

гія.—-Арк. 94. 
Публікації: Перетц.— С. 107; Величковський 1.— С. 135. 
Подається за «Антологією». 
«Латвьій, трудньїй, пріємий, острьій єст-єсь з себе...».— Антологія.— Арк. 94. 
Публікації: Перетц.— С. 107; Величковський І.— С. 135. 
Подається за «Антологією». 
На образ юноши красящагося, ему же смерть тайно восл£дует.— Антоло¬ 

гія.— Арк. 94. 
Публікації: Перетц.— С. 107; Величковський У.—С. 135. 
Подається за «Антологією». 
На образ старца, держащаго клепсидру.— Антологія.— Арк. 94—94, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 107; Величковський /,— С. 135. 
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Подається за «Антологією». 
Кто на чуждая рад, то и сам уловлен бьівает.— Антологія.— Арк. 95, звор. 

Публікації: Перетц.— С. 107; Величковський 1.— С. 137. 
Подається за «Антологією». 
«Тяжкая рана тому ест без м-Ьрьі...».— Антологія.— Арк. 118, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 108; Величковський /.— С. 142. 
Подається за «Антологією». 
«Голуб желчи не мает, Носком не ображает...».— Антологія.— Арк. 120. 
Публікації: Перетц —С. 108—109; Величковський /.— С. 144. 
Подається за «Антологією». 
«На лицЬ убруса...».— Антологія.— Арк. 120. 
Публікації: Перетц.—С. 109; Величковський І.— С. 145. 
Подається за «Антологією». 
Не кождій свят и святоша.— Антологія.— Арк. 120—120, звор. 
Публікації: Перетц — С. 109; Величковський І.— С. 145. 
Подається за «Антологією». 
Шевцу убогому стихи.— Антологія.— Арк. 120. 
Публікації: Перетц.— С. 109; Величковський І.— С. 145. 
Подається за «Антологією». 
О сивизні»,— Антологія.— Арк. 120, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 110; Величковський /.— С. 145. 
Подається за «Антологією». 
О распятіи Христовом и о распятіи Петровом.— Антологія.— Арк. 120, 

звор.— 121. 
Публікації: Перетц.— С. 110; Величковський /.— С. 145. 
Подається за «Антологією». 
Солнце, время.— Антологія.— Арк. 123. 
Публікації: Перетц.— С. 110; Величковський І.— С. 148. 
Подається за «Антологією». 
Трохи, нічого, назбит, досить.— Антологія.— Арк. 123. 
Публікації: Перетц.— С. 110; Величковський /.— С. 148. 
Подається за «Антологією». 
«Прошу, край хл-Ьб мой, з ласки моєя...».— Антологія.— Aj)K. 123. 
Публікації: Перетц.— С. ПО; Величковський І.— С. 148. 
Подається за «Антологією». 
«Земля, аки темница человЬку, се бо...».— Антологія.— Арк. 123. 
Публікації: Перетц.— С. ПО—111; Величковський /.— С. 148. 
Подається за «Антологією». 
«Кгдм пливуть, неровни суть в смаку р-Ькам р*Ьки...».— Антологія.— 

Арк. 123. 
Публікації: Перетц.— С. 111; Величковський І.— С. 148. 
Подається за «Антологією». 

Епіграми 
англійського латипомовпого поета Джона Овена, 

перекладені Іваном Величковським 

Овен (Оуен) Джон (близько 1563—1622)—«британський Марціал», попу¬ 
лярний в європейській барокковій літературі, зокрема в Німеччині та Польщі, 
епіграматист. Нам приступне видання його епіграм: Oweni loan. Epigramma- 
tum.— Wroclaw, 1705. 

На книжку, вЬршами писанную, до чителника.— Антологія.— Арк. 123. (На 
березі позначка: «Овенус». Цю позначку написано кіновар’ю на березі ліворуч, 
напроти першого заголовка цієї групи епіграм). 

Публікації: Перетц — С. 111; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
«Смерть, яко тать, ба, єще и горшая татя...».— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 111; Величковський /.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
«Ошукати, плакати, лгати, носить вЬсти...».— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 111, Величковський /.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
На скупого.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 111; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
На слугу, двом услугуючого.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 111; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
«Поп за люди молит, люд за попа мелет...».— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 111; Величковський І.— С. 149. 
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Подається за «Антологією». 
До друга.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 112; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
Стан царский.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц — С. 112; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
Смерть.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Персти,.— С. 112; Величковський І.— С. 149. 
Подається за «Антологією». 
На лисого.— Антологія.— Арк. 123, звор. 
Публікації: Перетц —С. 112; Величковський І.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
Уж, Євва.— Антологія.— Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 112; Величковський І.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
О Богу и cetTt.— Антологія.— Арк. 124 (під цією епіграмою пояснено: 

«во мноз'Ь— то єст в шероком»). 
Публікації: Перетц.— С. 112; Величковський /.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
«Магнас, як магнес. Довод такий на то...».— Антологія.— Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 112; Величковський /.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
До чителника («Мних ли єси? Чти сія. Мирскій ли? Чти ова...» — Анто¬ 

логія.— Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський І.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
На скупого отца.— Антологія.— Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський 1.— С. 150, 
Подається за «Антологією». 
До жонатих.— Антологія.—Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський І.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
До жонатих.— Антологія.— Арк. 124. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський /.— С. 150. 
Подається за «Антологією». 
До чителника («Чтивьій сія, єсли хвалить все, то-сь глупий; але...»).— Ан¬ 

тологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський і.— С. 151. 
Подається за «Антологією». 
«Отколь жена именем тим ся називаєт?..».— Антологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський. с. 151. 
Подається за «Антологією». 
Нев'Ьста.— Антологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 113; Величковський С. 151. 
Подається за «Антологією». 
Сердце.— Антологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 113, Величковський /.— С. 151. 
Подається за «Антологією». 
ТЬло, душа.— Антологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський І.— С. 151. 
Подається за «Антологією». 
О жоноцком розумі.— Антологія.— Арк. 124, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський /.—С. 151. 
Подається за «Антологією». 
До Кондрата.— Антологія.— Арк. 125. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський L—С. 151. 
Подається за «Антологією». 
Слова старого до молодого.— Антологія.— Арк. 125. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський 1.— С. 151. 
Подається за «Антологією». 
Адамова вимовка.— Антологія.— Арк. 125. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський /.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
Смерть. Натура.— Антологія.— Арк. 125. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський /.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
До челов£ка, не хотячого умирати.— Антологія.— Арк. 125. 
Публікації: Перетц.— С. 114; Величковський /.—С. 152. 
Подається за «Антологією». 
До когось.—Антологія.—Арк. 125—125, звор. 
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Публікації: Перетц.— С. 115; Величковський.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
Мудрий, добрий.— Антологія.— Арк. 125, звор. 
Публікації: Перетц.— С* 115; Величковський /.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
День страшнаго суда.— Антологія.— Арк. 125, звор. 
Публікації: Перетц.—С. 115; Величковський /.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
Btpui власнои праци моєи, не з Овенуса. Л'Ьствьіца Іаковля.— Антоло¬ 

гія.— Арк. 125, звор. 
Публікації: Перетц — С. 115; Величковський /.—С. 152. 
Подається за «Антологією». 
Пивор1>зови.— Антологія.— Арк. 125, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 115; Величковський 1.— С. 152. 
Подається за «Антологією». 
Офірованим) книжечки.— Антологія.— Арк. 125, звор.— 126. 
Публікації: Перетц.— С. 115—116; Величковський І.— С. 153. 
Подається за «Антологією». 
О согрішающих.— Антологія.— Арк. 126. 
Публікації: Перетц.— С. 116; Величковський І.— С. 153. 
Подається за «Антологією». 
«Буй и немудрий к небесному текуть...».— Антологія.— Арк. 126, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 117; Величковський.— С. 153. 
Подається за «Антологією». 
«Змишляют поетове, иж Дедал, отданій...» — Вірш зберігся у записі Самій- 

ла Величка (див. автограф його літопису: ДПБ, фонд Погодіна, № 2020/3.— 
Арк. 557, звор.— 559). 

Вірш цей С. Величко попереджує такою вказівкою: «Єгда и бисть под 
Полтавою чили в Полтаві гетман Самойлович, тогда старий Іоанн Величков- 
ский, зат[ь] отца Луки Семіоновича, старого протопопи полтавского, муж бла- 
годати Божія и мудрости полній, поднесл єму, гетману, в дар образ патрона 
єго, преподобного Іоанна Кущника, з приложенієм под ним своєи композитури 
сицевих віршов». 

Іван Самойлович був у Полтаві, вирушаючи у Кримський похід, яким 
завершилося його гетьманування, влітку 1687 р. Цим часом і датується вірш. 

Публікація: Летопись собьітий в Юго-Западной России в XVII-м веке/ 
Составил Самоил Величко, бивший канцелярист канцелярій! Войска Запорож- 
ского: 1720/Издана Временною комиссиею для разбора древних актов.— К., 
1853.— Т. 3.— С. 9—10; Величковський /.— С. 54—55. 

Подається за рукописом ДПБ (фонд Погодіна.— № 2020/3.— Арк. 557, 
звор.— 559). Різночитання із списку Літопису Самійла Величка, який зберіга¬ 
ється в ЦНБ під шифром Суд. VIII 154/53 (арк. 550—550, звор.) не наводимо 
як неістотні. 

Зегар цілий и полузегарик...; Млек[о] от овцьі пастир [у] належноє... 
об’єднані в рукописній збірці, яка має назву: «Тут дві книжици вкупі увя- 
заньї. Єдна, названная «Зегар з полузегарком», офірованная року 1690. А дру¬ 
гая, названная «Млеко», офірованная року 1691». Рукопис зберігається в Ін¬ 
ституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України (ф. 20.— Од. збер. № 42). 

Публікація: Величковський /.— С. 57—86. 
Подаються за рукописом. 
«В року тисяча шестсот девятдесят пятом...».— Вірш викарбувано на од¬ 

ному із дзвонів полтавської Успенської церкви, так званому «Кнзикермені». 
Оскільки дзвін було відлито 1695 р., в рік битви при Кнзикермені (сучасному 
Бериславі), отже, в час, коли священиком Успенської церкви був І. Величков¬ 
ський, є її ідеї ава припускати, що саме він і був автором цієї епіграми. Про 
дзвін «Кіиикермеи» і вірші на ньому див.: Стеблин-Каменский С. П. // Русская 
старина.— 1876.— Окт.— С. 389—390; Бутневич В. Е. Колокол «Кнзикермен»// 
Киевская старина.— 1886.— Дек.— С. 747—749; Грановский А. Полтавская епар- 
хия в ее нрошлом (до открьітия епархии в 1803 г.) и настоящем: Историко-ста- 
тистическпй оиьіт.— Полтава, 1901.— Bun. 1.— С. 137—138. Текст вірша наво¬ 
диться в усіх трьох джерелах. 

За статтею В. Є. Бутневича вірш передруковано у виданні: Величков¬ 
ський /. Твори.— К., 1972.— С. 169 (на 170-й сторінці — зображення дзвона у 
його сучасному вигляді (Полтавський краєзнавчий музей). 

У статті В. Є. Бутневича наводяться відомості, які коментують вірш і до¬ 
дають кілька істотних штрихів до історично-побутової обстановки життя І. Ве- 
личковського: «В г. Полтаве, на погостс соборной Успенской церкви, вблизи ее 
колокольни, стоит забитий всеми колокол, составлявший некогда гордость Пол¬ 
тави по важності! соединенних с его отлитием воспоминаний. Как церковь, так 
и колокольня построени в 1770 г., но колокол гораздо стареє її составлял до- 
стояние бьівшей пре Лі де деревянной того же имени церкви, построенной во 2-й 
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половіте W11 сг. Колокол І...] до 1876 г. находилея в третьем ярусе |...J ко- 
локольни, а в утом году, в начале апреля, бьіл оттуда снят, по причине про- 
дольной сверху до низу Третині»! [...). По устройству и внешпему виду колокол 
носит печать старини: форма его продолговатее пьшеніних колоколив, стенки 
особенно у криве, нссоразмерно толстьі, поверхность чисто отделаиа и блестит 
более, чем на других колоколах, язьік имест фигуру опрокииутого вверх бура- 
кового стержня н нссколько искривлен. На наружной поверхности колокола 
имеютея литьіе изображеиия успения Божией матери и проч., сверху и снизу 
он украшен рельефной гирляндой из листьсв, а на верхнем венне надпись 
славяпскимн литерами «Року 1695 мЬсяца новемрія 6 дня»; затем на четвертой 
стороно находнтея надпись [...; наводиться текст вірша]. Внизу колокола — 
«Д'Ьлал Афанасій Петрович». Из з і ой надписи, между прочим, видно, что ко¬ 
локол вьілит из пушок, взятьіх [...] из крепости Кизикерменской (ньше Бєри- 
слав, заштатний город Херсоиской іубериии), с добавлеиисм серебра, которо- 
го, по преданию, полагают до 27 пуд., а жертвователь Павел Семенович, 
полтавскин того времени полковник, Герішк, участвовавший вместе с Мазепою 
во взятий Кизикермсна, построивший в Києве церковь на Ближних пещерах 
в 1700 г. и там же нохороненньїй...» Подається за публікацією В. Є. Бугневича. 

Дішитрій Туптало 

Димитрій Туптало (1651 —1709) народився в містечку Макарові під Києвом 
у родині сотника Савн Тупіала; світське ім’я Данило; іноді Дими ірій імену¬ 
ється Данилом Савичем; у 1662—1665 рр. учився в Києво-Могилннській коле¬ 
гії; у 1668 р. постригся в ченці, прийнявши ім’я Димнтрія; прославився як цер¬ 
ковний оратор, проповідуючи у Чернігові, Вільні, Слуцьку; у 1679 р. оселився 
в Батурині, де в 1681—1682 рр. був ігуменом Максаківського, а згодом Бату- 
ринського монастирів; з кінця 1683 р. живе в Києво-Печерській лаврі, де по¬ 
чинає укладаш кирпус жини святих і проповідує; у 1686 р. знову стає ігуме¬ 
ном у Батуринському монастирі; в 1692 р. повертається до Києво-Печерської 
лаври, керує різними монастирями (глухівським, київським Кирилівським, чер¬ 
нігівським Єлецьким; у 1700 р. призначається митрополитом до Тобольська, 
але відмовляється від цього сану і стає митрополитом ростовським; визнаний 
церквою за святого; автор чотиритомної «Книги житій святих» («Четьїх Мі- 
ней»), «Літопису келейного» — морально-повчального викладу біблійної історії, 
полемічного антистаровірського трактату «Розиск про розкольницьку бринську 
віру», збірника легенд про чудеса чернігівської Іллінської ікони Божої Мате¬ 
рі «Руно орошенное», численних проповідей та багатьох богословських творів, 
а також кількох драм і великої кількості віршів і духовних піснеспівів. Чимало 
з анонімних віршів, які дійшли до нас від XVII—XVIII ст., можна атрибувати 
як твори Димитрія Туптала на підставі особливостей змісту та форми, часу 
виникнення і розташування у джерелах по сусідству, з текстами, позначеними 
іменем Димитрія. 

Стихи предословнмя к господу нашему Ісусу Христу.— Віршові фрагменти 
з прозового трактату «Размьішленіє о страстєх Христовьіх».— Антологія.— 
Арк. 46, 47, звор. 

Публікації: Перетц.— С. 79; Величковський І.— С. 92, 93. 
Подаються за «Антологією». 
В£нец глав£ церковной Ісусу Христу от зв^зд дванадесят, от молитв чрез 

праздники єго дванадесят.— Антологія.— Арк. 59—59, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 80—81; Величковський І.— С. 93—94. 
Подається за «Антологією». 
В*Ьнец Богородиці! от зв^зд дванадесят, от молитв чрез праздники єя два¬ 

надесят.— Антологія.— Арк. 59, звор.— 60, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 81—82; Величковський 7.— С. 95—96. 
Подається за «Антологією». 
В'Ьнец от дванадесят зв*Ьзд аггелекім силам, от молитв к ним о помощ 

нам к добрим дЬлом.— Антологія.— Арк. 60, звор.— 61. 
Публікації: Перетц.— С. 82—83; Величковський І.—С. 96—97. 
Подається за «Антологією». 
В-Ьнец от дванадесят зв'Ьзд святой Варвара, от молитв к ней о крайнем 

доброи смерти даріі.— Антологія.— Арк. 61—62, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 83—84; Величковський 7.— С. 97—98. 
Подається за «Антологією». 
В^нец от дванадесят зв'Ьзд архієрейскій, от д'Ьл, чрез них же молим ест 

пастир мнррейскій.— Антологія.— Арк, 62, звор.— 64. 
Публікації: Перетц.— С. 85—86; Величковський 7.— С. 99—100. 
Подається за «Антологією». 
В^нец звізд дванадесят Христовой денници, Предтечн святому, з молб 

дванадцяти.— Антологія.— Арк. 64—65, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 87—89; Величковський 7.—С. 101—102. 
Подається за «Антологією». 
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В^нец от дванадесят зв£зд страстем Христовьім, от молб к страдавшому в 
в*Ьнцу терновим.— Антологія.— Арк. 66—67, звор. 

Публікації: Перетц.—С. 89—91; Величковський /.— С. 102—104. 
Подається за «Антологією». 
В-Ьнец [Хрнсту], исплетенньїй от зв^зд дванадесяти, во его вертоградном 

моленій просіявших.— Із п’єси «Д^йствіе на страсти Христовьі списанное» (Ру¬ 
копис ЦНБ.—Петров (ЦАМ).— № 420.—С. 387). 

Публікації: Тихонравов Н. С. Русские драматические произведения. І.— 
С. 539—541; Рєзанов В. Драма українська: 1: Старовинний театр український.— 
К., 1925.—Вип. 3.—С. 90—91. 

Подається за рукописом. 
[В-Ьнец Хрнсту страждущаму] от зв^зд дванадесяти, во страданіи просіяв¬ 

ших.— Із п’єси «Дьйствіе на страсти Христовьі списанное». (Рукопис ЦНБ, 
Петров (ЦАМ): № 420.— С. 387.) 

Публікації: Тихонравов. /.—С. 544—546; Рєзанов В.— С. 94—96. 
Подається за рукописом. 
В*Ьнец от зв^зд дванадесяти, во страданіи от в^нца терноваго восіявших.— 

Із п’єси «Д-Ьйствіе на страсти Христовьі списанное». (Рукопис ЦНБ, Петров 
(ЦАМ).— № 420.—С. 387.) 

Публікації: Тихонравов.—С. 547—550; Рєзанов В.— С. 96—98. 
Подається за рукописом. 
BtHen от дванадесяти зв^зд, от бремене крестнаго просіявших.— Із п’єси 

«Дьйствіе на страсти Христовьі списанное» (Рукопис ЦНБ, Петров (ЦАМ).— 
№ 420.—С. 387). 

Публікації: Тихонравов.— С. 551—552; Рєзанов В.— С. 99—100. 
Подається за рукописом. 
В-Ьнец от зв£зд дванадесяти, от [распятаго Христа] на древ'Ь крестном 

всему миру просіявших.— Із п’єси «Д^йствіе на страсти Христови списанное». 
(Рукопис ЦНБ, Петров (ЦАМ).— № 420.—С. 387.) 

Публікації: Тихонравов.— С. 554—556. Рєзанов В.— С. 101—102. 
Подається за публікацією В. Рєзанова. 
«Христос єсть глава, той глав*Ь уди...».— Антологія.— Арк. 77, звор.— 78. 
Публікації: Перетц.— С. 96; Величковський І.— С. 115. 
Подається за «Антологією». 
«Камо, сладкій Ісусе, сь крестом грядеши?...».— Антологія.— Арк. 78. 
Публікації: Перетц.— С. 96—97; Величковський І.— С. 115—116. 
Подається за «Антологією». 
«Почто глава в терніи изволи ходити?..».— Антологія.— Арк. 78—78, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 97; Величковський І.— С. 116. 
Подається за «Антологією». 
«BtM, почто, Ісусе мой, в Єгипет грядеши...».— Антологія.— Арк. 78, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 116. 
Подається за «Антологією». 
«Гд*Ь, о мати, твоєго подЬла-сь отрока?..».— Антологія.— Арк. 78, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 116. 
Подається за «Антологією». 
«Дажд ми сосца, сосца дажд, о благая мати!..».— Антологія.— Арк. 78, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 116. 
Подається за «Антологією». 
«Востани, славо моя»,—яко рекл Бог до сьіна...».— Антологія.— Арк. 78, 

звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 117. 
Подається за «Антологією». 
«До каменнаго гробу, Христе, не кладися...».— Антологія.— Арк. 78. 
Публікація: Величковський /.— С. 117. 
Подається за «Антологією». 
«Двигаєш, о Христе мой, сам крестное бремя...».— Антологія.— Арк. 79. 
Публікація: Величковський /.— С. 117. 
Подається за «Антологією». 
«В особах подорожньїх, кгдьі, Тро[й]це святая...».— Антологія.— Арк. 79. 
Публікація: Величковський І.— С. 117. 
Подається за «Антологією». 
«В матернєм чрев*Ь н^бм во мрачной темници...».— Антологія.— Арк. 79, 

звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 117. 
Подається за «Антологією». 
«Аки плод н^кій красен, лице твоє, Боже...».— Антологія.— Арк. 79, 

звор.— 80. 
Публікація: Величковський /.— С. 117—118. 
Подається за «Антологією». 
«Образом сьій челов^к, єдинородній сине...».— Антологія.— Арк. 80. 
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Публікація: Be личко в ськай L—С. 118. 
Подається за «Антологією». 
«Не убоюся и в нощи падежа...».— Антологія.— Арк. 80, звор. 
Публікації: Псретц.— С. 97; Величковський І.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«О зачатій Божіаго Сьіна...».— Антологія.— Арк. 80, звор. 
Публікації: Псретц.— С. 97; Величковський /.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«Сердце ми, Христе, аду єст подобно...».— Антологія.— Арк. 80, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 97; Величковський І.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«Божія сьіна родиши без мужа...».— Антологія.— Арк. 80, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 97; Величковський І.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«Пред рождеством неврежденна, Д^ва Богу соблюденна...».— Антологія.— 

Арк. 80, звор.— 81. 
Публікації: Перетц.— С. 98; Величковський /.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«С орудіи страстньїми в серци судити...».— Антологія,— Арк. 81. 
Публікація: Величковський І.— С. 119. 
Подається за «Антологією». 
«Увьі мн-fe, сьіне, увьі мн1>, сладчайшій...».— Антологія.— Арк. 81. 
Публікація: Величковський І.— С. 120. 
Подається за «Антологією». 
«Ид'Ьже творяшеся жел-Ьзо от блата...».— Антологія.— Арк. 81—81, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 120. Цей вірш за рукописом ДПБ (збір¬ 

ка Тітова.— № 100.—Арк. 700, звор.) передруковано також у кн.: Шляп- 
кин И. А. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651 —1709 г.).— Спб., 1891.— 
С. 190.— Прим. З, під назвою «На образ Богородиці Рудницкія». При цьому 
І. О. Шляпкін зауважує: «В январе [...] 1689 года Димитрий, вероятно, из 
Києва, ездил в м. Рудню (в 60 верстах от Чернигова) на поклонение иконе 
Божией Матери и, вероятно, тогда же написал следующие стихи...» (див. вірш 
Димитрія Туптала в листі від 11 січня 1707 р.). 

Подається за «Антологією». 
«БОГОСЛОВЕ, умоли Слова воплощенна...».— Антологія.— Арк. 81, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 120. 
Подається за «Антологією». 
«Обід в небі ти яси, Боже благодати...».— Антологія.— Арк. 81, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 120. 
Подається за «Антологією». 
«К Златоусту бренньїми устнами молюся...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
«Образ дівьі Марія яже усмотріла...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
«Варваро, от варварска храни нас находа...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
«Образ добра воина, до смерти страдавша...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
«В позорах древле копій ношаху...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
Даніил преподобний на столп£ стоящи...».— Антологія.— Арк. 82. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
С [вятому] м [ученику] Се вест і ану.— Антологія.— Арк. 82, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
Под трупюю голову.— Антологія.— Арк. 82, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 121. 
Подається за «Антологією». 
Преподоб[ному] Герасиму.— Антологія.— Арк. 82, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 122. 
Подається за «Антологією». 
Преподобному Євстратію Печерскому.— Антологія.— Арк. 82, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 122. 
Подається за «Антологією». 
Святому Игнатію,— Антологія.— Арк. 83, звор. 
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Публікація:Величковський /.— С. 123. 
Подається за «Антологією». 
От Патерика слово XIX о смотреніи.—Антологія.— Арк. 83» звор. 
Публікація: Величковський /.—С. 123. 
Подається за «Антологією». 
Там же. Рече авва Пімин.—Антологія.— Арк. 83, звор. 
Публікація: Величковський І,— С. 123. 
Подається за «Антологією». 
От святаго Ніла. Глава LVIII.— Антологія.— Арк. 83, звор.— 84. 
Публікації: Перетц.—С. 100; Величковський /.— С. 123. 
Подається за «Антологією». 
От Патерика, глава XIII.— Антологія.— Арк. 84. 
Публікації: Перетц.— С. 100; Величковський /.— С. 124. 
Подається за «Антологією». 
От того ж, глава XCVII.— Антологія.— Арк. 84—84, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 101, Величковський /.— С. 124. 
Подається за «Антологією». 
«Рьідал бьі єси, аіце видать бьі возможно...».— Антологія.— Арк. 84, звор. 
Публікація. Величковський /.— С. 124, 
Подається за «Антологією». 
«Полунощ Христа вяжет...».— Антологія.—Арк. 84, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 103; Величковський І.— С. 124. 
Подається за «Антологією». 
Д'Ьянія святьіх апостол.— Антологія.— Арк. 75—76. 
Публікації: Перетц.— С. 93—94; Величковський /.— С. 112—113. 
Подається за «Антологією». 
Вірній сімдесяти и двом апостолом.— Антологія.— Арк. 84, звор.— 85, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 124—125. 
Подається за «Антологією». 
[Вірші на Апокаліпсис].— Антологія.— Арк. 76—77, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 94—97; Величковський /.— С. 113—115. 
Подається за «Антологією». 
О преподобном Лаврентіи Печерском.— Антологія.— Арк. 86. 
Публікації: Перетц.— С. 101; Величковський /.— С. 125—126. 
Подається за «Антологією». 
Преподобному Антонію Печерскому.— Антологія.— Арк. 86—86, звор. 
Публікації: Перетц.— С. 101 — 102; Величковський /.— С. 126. 
Подається за «Антологією». 
На образ вс^х преподобніх печерских, вколо с[вятаго] креста написанньїх 

на cTHHt в церкви Честнаго креста.— Антологія.— Арк. 87—87, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 127. 
Подається за «Антологією». 
Христос зранений.— Антологія.— Арк. 87, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 127. 
Подається за «Антологією». 
На Христову главу страстную.— Антологія.— Арк. 88. 
Публікація: Величковський І.— С. 128. 
Подається за «Антологією». 
Ко Магдалин'Ь, плачущой у ног Христовьіх.— Антологія.— Арк. 88—88, звор. 
Публікація: Величковський У.—С. 128. 
Подається за «Антологією». 
«Стоя посредіі, с^мо и овамо...».— Антологія.— Арк. 89, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 130. 
Подається за «Антологією». 
«Каков Василій, Єфрем молитствуєг...».— Антологія.— Арк. 89, звор.— 90. 
Публікація: Величковський /.—С. 130. 
Подається за «Антологією». 
О убогом и богатом моляицимся в церкви.— Антологія.— Арк. 90—90, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 130. 
Подається за «Антологією». 
Бьітія, XV.— Антологія.— Арк. 91, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 132. 
Подається за «Антологією». 
«Цар Давид гусльї держить, не всуе играєт...».— Антологія.— Арк. 91, звор. 
Публікація: Величковський І.— С. 132. 
Подається за «Антологією». 
«На кресгЬ мой сладчайшій Ісус протяженньїй...».— Антологія.— Арк. 91. 

звор.— 92. 
Публікація: Величковський /.— С. 132. 
Подається за «Антологією». 
«Призри на лице Христа твоего Ісуса...».—Антологія,—Арк. 92. 
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Публікація: Всличковський /.— С. 132. 
Подається за «Антологією». 
«В столп% облачном к людем глаголавьій...».— Антологія.— Арк. 92—92, 

звор. 
Публікація: Всличковський /.— С. 133. 
Подається за «Антологією». 
«Незлобіє Господнє в ярость прем*Ьнися...».— Антологія.— Арк. 92, звор. 
Публікація: Всличковський /.—С. 133 
Подається за «Антологією». 
Святому Дамаскину вйрши. І. «Вьішнею благодатію во смтость упоєн...»; 

V. «Іоанн Дамаскин, цйл душею святою...»; VIII. «Святьій Іоан Дамаскин, з Бо¬ 
гом начиная...».— Антологія.— Арк. 93. 

Публікація: Величковський /.— С. 133—134. 
Подається за «Антологією». 
«їлія, Сидонскую страну шествующе...».— Антологія.— Арк. 93. 
Публікація: Всличковський /.— С. 134. 
Подається за «Антологією». 
«Петру, до Іопіи в проповідь пришедшу...».— Антологія.— Арк. 93—93, звор. 
Публікація: Величковський /.—С. 134. 
Подається за «Антологією». 
«Павел, єгда Христова закона учаше...».— Антологія.— Арк. 93, звор. 
Публікація: Величковський С. 134. 
Подається за «Антологією». 
«Спасеніє Христос на кресгЬ сод^явьій...».— Антологія.— Арк. 93, звор. 
Публікація: Величковський /.—- С. 134. 
Подається за «Антологією». 
«ИжЕ в Рун* инОгда прообразованна...».— 3 кн.: Тупта.ю Д. Руно оро- 

шенное.— Чернігів: Друкарня Троїцько-Іллінського монастиря, 1683. Цим віршем 
закінчується передмова до читача (див.: Запаско, Ісаєвич.— № 614). 

Публікація: Пекарський П. Наука и литература в России при Петре Ве- 
ликом: Т. 2: Описание славянорусских книг и типографий 1698—1725 годов.— 
Спб., 1862.— С. 69. 

Подається за першодруком (примірники ЦНБ і ЦДІА України). 
«Аще кая писмена испьітати треб*Ь...».— Віршована передмова до кн.: Туп- 

тало Д. Книга житій святих... на три м*Ьсяци первіи... септемврій, октобрій и 
новемврий.— К., Друкарня лаври, 1689.— Тит. арк., звор. (див.: Запаско, Ісає- 
вич.— № 655). 

Подається за першодруком (примірник ЦНБ — Кир. 61). 
«ИзсохшЕ нам се Pyufe орОси, о мати...».— 3 кн.: Туптало Д. Руно орошен- 

ноє.— Чернігів : Друкарня Троїцько-Іллінського монастиря, 1691.— Тит. арк., 
звор. (?) (див.: Запаско, Ісаєвич.— № 669). 

Публікація: Каменева Т. Н. Черниговская типография, ее деятельность и 
издания//Труди ГБЛ.— М., 1959.—Т. 3.—С. 269.— J4fe 27. 

Подається за першодруком (примірник РДБ). 
О икон'Ь чудотворной Ил[л]инской Черн^говской — Антологія.— Арк. 121, 

звор.— 122, звор. 
Публікація: Величковський /.— С. 147—148. 
Подається за «Антологією». 
[Стихи на страсти Господни].— Текст і факсиміле автографа опублікував 

Амфілохій, єпископ Углицький і вікарій Ярославської єпархії окремою книжкою 
in folio: «Стихи на страсти Господни, или Стихи страстние, сочиненньїе св[я- 
тим] Димитрием, митрополитом Ростовским».— Ярославль: Типография губерн- 
ского правлення, 1889 (in F°. Передмова.— С. І—II; друкований текст твору — 
с. 1—11; факсиміле автографа — арк. 1—9 ненум. Книжка відкривається пор¬ 
третом Димитрія Туптала в митрополичому одязі). 

З огляду на раритетність цього тексту наводимо повністю передмову єпи¬ 
скопа Амфілохія: 

«Печатаемие стихи на страсти Господни, вишедшие из-под пера святителя 
Димитрия, передани мне, Амфилохию, настоятелю Спасо-Яковлевского мона¬ 
стиря, єпископу Угличскому, 12 октября 1888 года священником села Поречья 
Рибного (Ростовского уезда) Петром Баженовим при следующем рапорте: 
«Представляй при сем Вашему преосвященству страстние стихи, сочиненние и 
написанние собственною рукою святителя Димитрия Ростовского Чудотворна, 
всенижайше прошу ваше преосвященство принять оние стихи в святую обитель 
Вашу, как дражайший вклад в память святителя Димитрия Ростовского Чу¬ 
дотворна, каковим и приняти били оние настоятелем святой обители Вашей, 
покойним о[тцом] архимандритом Иннокентием1 от девици Дарьи Сергеевнн 

1 ОІтец] архимандрит Иннокентий, до иночества Иоанн Порецкий, посту- 
пил в Яковлевский монастнрь в 1813 году. Своєю благочестивою аскетическою 
жизнью архимандрит Иннокентий приобрел всеобщую любовь, уважение и из- 
вестность. Скончался он 27 февраля 1847 года. 
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Соковниной, дочери его вьісокоблагородия Сергея Петровича Соковнина \ 
1830 года сентября 21 дня. Мною оньїе стихи обретеньї в книгах покойного 
тестя моего, поречского о[тца] диакона Николая Васильевича Писаревского, 
доставшихся ему по наследству от дяди его о[тца] архимандрита Иннокентия, 
бьівшего настоятеля Спасо-Яковлевского монастиря». 

На первой четвертушке, приплетенной к тетрадке стихов, С. П. Соковниним 
красними чернилами написано: 

«Стихи страстние (sic), сочиненньїе святим Димитрием митрополитом Рос- 
товским и писанние собственною его рукою». 

Ниже сего следует такая запись, сделанная рукою о[тца] архимандрита 
Иннокентия: «Получени сии стихи с[вятого] Д[имитрия] в здешнюю святую 
обитель по кончине его високоблагородия Сергея Петровича г(осподи]на Со¬ 
ковнина от дочери его, девицьі Дарьи Сергеевньї, 1830 года, вместо дражайшаго 
вкладу, на самий праздник великого святителя Димитрия Чудотворця, сентября 
21 дня. Ростовского Спасо-Яковлевского монастиря архимандрит Иннокентий». 

Возвращенная нине через 58 лет обратно в Иковлевскую обитель тетрадка, 
содержащая в себе стихи на страсти Господни, писана в 4 долю листа, на 
8-ми листах. На последнем, 8-м листе, написано только шесть строчек и под 
ними, другою рукою сделана запись следующего содержания: «8 листов на¬ 
писано». 

Как в печатном издании сочинений св[ятого] Димитрия, так и в пяти пе- 
реплетах творений святителя напечатанних и ненапечатанних, хранящихся в 
Яковлевском монастире, сих Стихов на страсти Господни нет. Они появляются 
на свет теперь в первий раз. 

Амфилохий, єпископ Угличский, 
настоятель Спасо-Яковлевского монастиря. 

Ростов». 
Подається за факсиміле автографа з раритетного примірника публікації 

єпископа Амфілохія (примірник ЦНБ. філія № 1 (Поділ), фонд Києво-Печер¬ 
ської лаври, шифр XV 4/17.— Інв. № 2777475). 

«Іисусе мой прелюбезньїй...»; «Надежду мою...»; «Ти мой Бог, Исусе...», 
«Похвалу принесу...»; «Христе, мой Боже...»; «Превзидох м*ру...»; «Воплю к 
Богу в б*Ьд*Ь моєй...»; «Мати милосерда!..» — Псальми ці в різних конфігураціях 
рядків і строф, іноді з нотами, збереглися в багатьох українських, білоруських 
та російських списках кінця XVII, XVIII, XIX і XX ст. У всіх цих списках ви¬ 
разно проглядають риси української мови і виявляється єдність авторського 
стилю. 

Публікація (найповніша і, мабуть, найдосконаліша, оперта на авторитетний 
рукопис): Псалми, или Духовние канти, сочинения святителя Димитрия, ми¬ 
трополита Ростовского, изданньїе протоиереем церкви Святителя Стефана Епи- 
скопа Пермскаго, что при первой Московской гимназии, Аристархом Израиле- 
вим...— М., 1889; 2-е вид.—М., 1891. 

З огляду на раритетність цього видання наводимо витяги з передмови 
А. Ізраїлева до нього (с. 5—9): 

«Живши в городе Ростове Ярославской губернии и исполняя в течение 
45 лет (с 1842 года) обязанности священника при Рождественском женском 
монастьіре, я на первьіх порах моей там служби получил в дар от настоя- 
тельници монастиря, игумении Павли, одного содержания две стариннЬїе ру- 
кописньїе книжки, в которьіх заключаются псалми, или духовньїе канти (песно- 
пения), разньїх сочинителей, написанньїе стнхами. Первий куплет стихов в 
каждом псалме положен на три голоса квадратними нотами. В числе зтих 
псалмов как в той, так и в другой книжке єсть псалми сочинения святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, которьій при иньїх своих дарованиях обла- 
дал искусством стихотворства. Одну книжку, назад тому лет шесть, я отдал 
ростовскому купцу Андрею Александровичу Титову; а другая книжка, как ред- 
кость, хранится у меня до настоящего временн. Бумага в зтой книжке толстая 
и синеватая. На ней водяними знаками изображени: Ярославский герб — мед- 
ведь с алебардою на плече, год 1787, а на некоторьіх листах 1784 и букви — 
«Я. М. С. Я.» (с 5). [...]» 

«А что восемь псалмов, издаваемьіе мною здесь [без нот], деиствительно 
сочиненьї св. Димитрием, в доказательство сего привожу следующее: 1) в жи- 
тии св. Димитрия говорится, что он пред самою своєю кончиною позвал к себе 
своих певчих и заставил их петь некоторьіе из сочиненньїх им духовних песно- 
пєний: «Іисусе мой прелюбезньїй...»; «Надежду мою в Боз£ полагаю...»; «Ти 

1 Сергей Петрович Соковнин, коллежский ассесор, владел поместьями в 
Ростовском, Угличском и Петровском уездах Ярославской губернии. Сестра 
С. П. Соковнина, Елизавета Петровна, била замужем за И. В. Лихачевим, 
а дядя Сергея Петровича, Василий Алексеевич Соковнин (син нзвестного 
око чьничєго Алексея Прокофьевича Соковнина, казненного Петром І) бил с 
1692 по 1694 год воєводою в Ярославле. 
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мой Бог, Іисусе, Ти моя радосте...». 2) Зти три и прочие пять псалмов и в 
моей книжне помеченм, что они принадлежат св. Димитрию. Наконец, 3) в книге 
«Св. Димитрий, митрополит Ростовский» (соч(инение) студента Москов[ской] 
духов(ной) академии Василия Нечаева, нине преосвященного Виссариона, єпи¬ 
скопа Дмнтровского, 1-го викария Московского.— М., 1849 года) на стр. 105 
напечатано: «До нас дошло несколько умилительньїх песнопений св. Димитрия, 
известних под именем псалмов, или духовних кантов. Зто молитвенние ИЗЛИЯ- 

ния души, ничего не знающей више любви к своєму Господу и Спасителю. 
Трогательнше напеви усиливают их действие на душу. Перечислим сии песно- 
пения, по преданиям ростовской Яковлевской обители и по другим свидетель- 
ствам, принадлежащие св. Димитрию: 1. «Іисусе мой прелюбезний, сердцу 
сладосте; / Едина в скорбех угЬха, моя радосте!» и проч. 2. «Похвалу прине¬ 
су / Сладкому Іисусу: / Бо той моя слава / И веЬм єсть похвала. / Іисусе пре¬ 
красний!» и проч. 3. «Надежду мою в БозЬ полагаю,/Промислу Его весь себе 
отдаю» н проч. 4. «Ти мой Бог, Іисусе,/Ти моя радосте;/Ти ми веселіє,/Ти 
моя сладосте!» и проч. 5. «Превзидох Mfepy,/О мой вічний Боже,/Во дневних 
злобах. / Кто ми в том поможет/» и проч. 6. «Христе, мой Боже, Іисусе слад- 
чайшій. / Спасителю мой, зйло величайшій» и проч. 7. «Воплю к Богу в б^дЬ 
моей,/Да мя Он угЬшит, / И в велиігЬй скорби моей/Весело угЬшит» и 
проч. и 8. В честь Божией Матери: «Мати милосерда! Ти еси ограда,/От лю- 
таго врага злаго храниши мя всегда». 

Вірш «Пііснь воздихательная ко господу Иисусу Христу» («Іисусе прелю¬ 
безний, сердцу сладосте...») увійшов згодом до складу «Богогласника» із за¬ 
значенням: «Творець ієромонах Димитрій по краєстрочію», тобто за акростихом. 
Як вказував В. М. Перетц, вірш цей виділяється щирістю і свіжістю почуття: 
він лаконічний, риторичних прикрас у ньому немає, і помітно, що хоч автор* 
можливо, запозичував думки, а то й переробив готовий матеріал (за акафіс¬ 
том «Іисусу Сладчайшему» — порівн.: Акафисти <гь канони.— К.: Друкарня лав¬ 
ри, 1765.— Арк. 46 і наступні), але цій переробці чужа манірність і багато¬ 
слівність, звичайні у всіх авторів-базиліан (див.: Перетц В. Н. Историко-лите- 
ратурнме исследования и материали: Т. 1: Из истории русской песни.— Спб., 
1900.— Ч. 1.— С. 344 (розд. XV: Из истории Богогласника)). Належність цього 
твору Димитрію Тупталу ще раніше стверджував Н. Мирович (Мировий Н, 
Биолиографическое и историко-литературное исследование о «Богогласнике».— 
Бильна, 1876.— С. 59). Згодом щодо його авторства точилися суперечки. 
B. Щурат вважав, що пісня православного поета не могла увійти до «Бого¬ 
гласника», і припускав, що автором її був Димитрій Левковський (Щурат В. 
Із студій над почаївським «Богогласником»: Квестії авторства і часу повстання 
деяких пісень.— Львів, 1908.— С. 11) або Димитрій Ріпницький (Там же.— 
C. 24.— Прим. 24). Гіпотезу про авторство Димитрія Левковського заперечив 
М. Возняк (Возняк М. Матеріали...— С. 195). Як слушно відзначила С. О. [Цег¬ 
лова, немає жодних підстав приписувати цю пісню і Димитрію Ріпницькому 
(Щеглова С. А. «Богогласник»: Историко-литературное исследование.— К., 
1918.— С. 261). М. І. Петров уважав, що пісня ця належить Димитрію Туп¬ 
талу (Петров Я. Описание рукописей Церковно-археологического музея при 
Киевской духовной академии.— К., 1878.— С. 420). М. Возняк не визнає Ди¬ 
митрія Туптала за автора на тій підставі, що Димитрій ніде не приписує цю 
пісню собі (Возняк М. Матеріали...— С. 195). 

Ці суперечки підсумовує С. О. Щеглова: «По нашему мнению, песнь напи¬ 
сана св. Дм. Ростовским, в пользу чего говорит следующее. Во-первих, В ЖИ- 

тии зтого святого читаєм: св. Дмитрий перед смертью «повел'Ь призвати к 
себ*Ь в келлію п*Ьвчих для п*Ьнія сочиненних им самим некоторих духовних 
п*Ьсней, яко то: «Іисусе мой прелюбезний...», «Надежду мою вт> Боз*ь пола¬ 
таю...», «Ти мой Бог, Іисусе, Ти моя радосте...» (Сочинєния.— М., 1837.— С. 38). 
Во-вторих, с именем Дм. Ростовского встречается 9та песнь в рукописи, при- 
надлежащей А. Израилеву (Израилев А. Псалми, или Духовньїе канти святи¬ 
теля Димитрия, митрополита Ростовского.— М., 1889 и 1891 гг.). В-третьих, все 
нсследователи трудов св. Дм. Ростовского единогласно признают зтот кант 
творением названного автора (Св. Дмитрий, митріополит] Ростовский; книга, 
редактируемая Горским из сочинений Нечаева и Барского.— М., 1849; Израи¬ 
лев А. Псалми, или Духовние канти святителя Димитрия, митрополита Ростов¬ 
ского.— М., 1889 и 1891; Шляпкин Я. Св. Дмитрий Ростовский и его время.— 
Спб., 1891; Попов М. Святитель Димитрий Ростовский и его труди.— Спб., 
1910.— С. 239). Наконец, в пользу зтого говорит и сличение рассматриваемой 
песни с другими известними стихотворениями Дм. Ростовского. Все они пред- 
ставляют собою молитвенние излияния души автора, обращенние к Богу (одно 
только —к Деве Марин); все они отличаются искренностью чувства; все они 
написани хорошим равносложним размером (кроме одного); встречаются даже 
в разбираемом стихотворении места, более или менее близкие к некоторим 
строкам других псальм...» (Щеглова С. А. «Богогласник»: Историко-литератур¬ 
ное исследование.— С. 261), 
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Подається за публікацією А. ІзраТлева (примірник ЦНБ — філія № 1) 
XX 2/103). 

Кіевокалекскія.— ДПБ, збірка А. О. Титова.—271 (Опис.—с. 405—411). 
Сборник XVIII—XIX вв.—В 4-ку.—На 216 лл.— ...Кантьі... Димитрия Ростов- 
ского. Список XIX в. (Список датовано: Фев. 12 д. 1852»), 

Публікація: Івченко,— С. 132—133 (за списком ДІМ, збірка Вахромеєва.— 
560.— Арк. 42, звор.— 43, 1780-ті роки). 

У цьому вірші використано початок однієї з пісень покаянного канону і 
євангельську притчу про блудного сина. Відомо близько сорока варіантів вірша, 
зокрема в українських збірниках XVIII ст. Вагановського, Дзюбаревича, Ка- 
лужняцького, Югасевича. Під назвою «Шсня в неділю о блудном сьін£» вірш 
увійшов до «Богогласників» 1790, 1825, 1850, 1866 рр. 

Подається за рукописом ДПБ. 
«Взирай с прил'Ьжаніем, тлінний челов'Ьче...» — Тверський обласний ар* 

хів.— 152.— Арк. 31, звор.—32. 
Публікація: Івченко.— С. 114. 
Деякі дослідники гадають, іцо цей вірш є епітафією Димитрію Тупталу, 

написаною Стефаном Яворським. Але, мабуть, мав рацію В. Аскоченський 
(Киев с древнейшим его училищем Академиею.— К., 1856.—Ч. 1.— С. 219 — 
228), вважаючи, що автором його є сам Димитрій, а вже по смерті останнього 
було написано епітафію тим же віршовим розміром. У списку ЦДАДА N° 1020 
після основного тексту іде продовження, в якому розповідається про похован¬ 
ня Димитрія: 

...Молитву прилежну к Богу возсьілайте, 
На сіє писаніе умильно взирайте. 
Прочитая всяк усердно много прослезися, 
От многія радости сердцем умилися. 
Како смерть вселютая вземлет челов^ки, 
Преселяет от міра на в^чньїя в£ки. 
Преселила єсть ньіне пастиря блажайша, 
Архієрея честна и вождя крепчайша. 
Все ви града Ростова людіє ридайте, 
Пастиря умершаго слезно поминайте, 
Димитрія, владику и преосвященна 
Митрополита, тиха и смиренна. 
Его же митрополит со псалмопеньем 
Стефан Резанскій со благоговеньем 
Со священним собором погрйбь всечестно 
И со множеством народа, яко вс*Ьм изв-Ьтно, 
Яко во святом храме мирно положися 
И в темном гроб'Ь земли твердо заклюнися. 
Да подаст ему Господь во царствіи жити 
Со святими мученики и ангели вовіки пребити. 
Ему от нас буди вічная память. 

Слід, мабуть, погодитись із припущенням Л. В. Івченко, що саме це про¬ 
довження є епітафією, написаною Стефаном Яворським. 

Подається за публікацією Івченко. 
«Господи мой, ярость Твою не покажи надо мною...».— ДПБ, збірка 

А. О. Титова, 2540.— N° 2 (список до 1756 р.). 
Публікація: Івченко.— С. 117—118. 
Подається за цією публікацією. 
«Добраго воя цареви избранна...». — Ленінградська консерваторія, 21.— 

Арк. 76, звор.— 77 (список до 1756 р.). Акростих: «Димитрий Савич, архиман- 
дрит Новгородский» (тобто, Новгород-Сіверський). Вірш присвячено Димитрію 
Солунському. 

Публікація: Івченко.— С. 119. 
Подається за цією публікацією. 
«Зрящи сина, поносной смерт [о]сужденна...».— ДПБ, збірка А. О. Титова — 

2540.— N° 7 (список до 1756 р.). 
Публікація: Івченко.— С. 122. 
Подається за цією публікацією. 
«Имам аз своего Иисуса моего...».— ДПБ, збірка А. О. Титова.— 2540.— 

N° 3 (список до 1756 р.). 
Публікація: Івченко.— С. 123. 
Подається за цією публікацією. 
Відомо понад десять варіантів цього вірша, датованих XVII ст. 
«Нас д'Ьля распятаго Марія видящи...».— ДПБ, збірка А. О. Титова, 2540.—• 

N° 10 (список до 1756 р.). 
Публікація: Івченко.— С. 129. 
Подається за цією публікацією. 
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«О возлюбленньї сине, что сіє сотворил?..».— ДПБ, збірка А. О. Титова, 
2540.-^-№ 8 (список до 1756 р.). 

Публікація: Івчснко.-— С. 131. 
Подається за цією публікацією. 
«О душе каждая вірна, ко Богу не лицемірна..».—Ленінградська консер¬ 

ваторія, 21.— Арк. 182, звор.— 183 (Список до 1756 р.). 
Публікація: Івченко.— С. 134. 
Подається за цією публікацією. 
«Ісусу, Єдиному премудРОму Богу...».— 3 кн.: Туптало Д. Книга житія 

святьіх... на три місяцьі вторьія: декамврій, іануарій и февруарій...— К.: Дру¬ 
карня лаври, 1695.— Арк. 763, звор. (див.: Запаско, Ісаевич.— № 699). 

Публікації: Титов, 1916.— С. 452; Тітов, 1924.— С. 452. 
Подається за першодруком (примірник ЦНБ). 
«Благочестивьій муж Туптало Сава...».— Напис над могилою батька Дими- 

трія сотника Сави Туптала (1600—1703) в Троїцькій церкві київського Кири¬ 
лівського монастиря. 

Публікації: Лнтонов В. Г. Киево-Кирилловская Троицкая церковь//Трудьі 
III археологичсского сьезда.— К., 1878.— Т. 2.— С. 8—9 (тут два вірші, напи¬ 
сані на іконах (?) на честь Дм. Туптала (?): «Благочестивий муж Туптало Сав- 
ва...» і «От кореня святого Савви нареченна...»); К портрету Саввш Григорье- 
вича Туптало//Киевская старина.— 1882.— Июль.— С. 194—198. 

Подається за публікацією у «Киевской старине». 

Петро Попович-Гученський 
Петро Попович-Гученський (друга половина XVII ст.) походить, мабуть, 

із галицького Поділля, можливо, з Теребовельщини, що засвідчують назви міс¬ 
цевостей, згадувані в його творах; його ім’я записано на одній із сторінок ру¬ 
кописного збірника, що містить ці вірші. 

Публікація: Возняк М. Різдвяні й великодні вірші-орації зі збірника кінця 
XVII — початку XVIII ст.//ЗНТШ.—1910.—Кн. 4.—С. 126—146: 1) Вірши ни- 
щенскиє, утішниє («Завше-м я в школі того по вас потребовал...»)—с. 126— 
128; 2) Вірш нищєнский («А що, панове, либой єсте мя познали, дворака...») — 
с. 128; 3) Вірш другий нищєнский («От юж и я з далекой земли привандро- 
вав...»)—с. 128—129; 4) Вірш нищєнский, хороший и смішний («А чи чули- 
сте, панове, о нашой пригоді...»)—с. 129—130; 5) Вірш нищєнский («Ось и 
я с Кобиволок триста шил з-за світа...»)—с. 130—132; 6) Вірши на воскре- 
сеніе Христово.— С. 132—142; 7) Вірши нищенскиє а смішниє («Грицю, бра¬ 
те мой мьілий, часи нам на влови...»)—с. 142—143; 8) Вірш третий («Повім 
я вам, панове, красную приповість...») —с. 143—145. 

Публікуючи ці вірші, М. Возняк зауважує (с. 145—146): «Нема даних 
[...] рішити, чи згаданий в одній записці Петро Попович-Гученський був авто¬ 
ром, чи тільки переписчиком вірш, чи, може, навіть тільки властителем збір¬ 
ника. Та що в віршах стрічаються тут і там перечеркнення, наче би докази 
самостійного складання вірш, бо на місце перечеркнень є дальше інший поправ¬ 
ний текст, можна приймити, що межи тими віршами є також духові продукти 
згаданого вище Петра Поповича-Гученського. На всякий спосіб безсумнівне се, 
що він любувався у таких віршах, списував і розширював їх, отже, був одним 
із діяльних українських віршописців другої половини XVII в. 

Коли можна би доказати, що вірші, уривок драми й інтермедія походять 
від одного й того самого автора, що дуже можливо задля однаковісінької мови, 
манери й цілого способу висказування своїх думок і в’язання їх у віршову 
форму, в такім разі мали би ми діло з талановитим предтечею Котляревського 
XVII в., й то духовником. Що в збірці змішані гумористичні [...] вірші з про¬ 
повідями та й ораціями, се не тільки не перечить можливості такого здогаду, 
але й промовляє за ним, бо збірник представляє в такім разі цілість тих ду¬ 
ховних інтересів, які захоплювали талановитого школяра, потім дяко-учителя, 
пізніше священика». Подаються за публікацією М. Возняка. 

ВІРШІ-ПІСНІ ІЗ СПІВАНИКІВ 1 

Із записів Якуба Михаловського 

Дівонько, моя голубонько...— Рукопис «Ksi^ga pamigtnieza Jakuba Michalows- 
kiego» Бібліотеки Польської Академії наук у Кракові (№ 2253.— Арк. 713). Ру¬ 
копис належав бецькому каштелянові Якубу Михаловському, котрий служив при 
дворі польських королів Владислава IV і Яна Казимира, брав участь у Зборів- 
ській і Берестецькій битвах. Імовірно, що записи трьох українських пісень зроб¬ 
лено у другій половині 50-х років XVII ст. на українсько-словацькому пограниччі 
(Спіш, Лемківщина). 

1 Коментарі до цього розділу підготовлено Р. А. Омеляшком. 
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Публікація: Зілинський О. Нові знахідки українсько! любовної лірики 
XVII ст.//Наша культура: Літературний та популярно-науковий журнал.— 
Варшава, 1974.—№ 5 (193).—С. 10. Див. також: [Шевчук В. 0.1. Пісні Купі¬ 
дона.— К., 1984.— С. 86. 

Подається за публікацією О. Зілинського в кириличній транскрипції. 
Ой не раз, не два ти, псій народе, заплачеш...— Рукопис Я. Михалов- 

ського, див. примітку до вірша-пісні «Дівонько, моя голубонько...». 
Публікація: Зілинський О.— С. 10. Див. також: Пісні Купідона.— С. 87. 
Подається за публікацією О. Зілинського. 
Рано встати, миленькая, погадати...— Рукопис Я. Михаловського, див. при¬ 

мітку до вірша-пісні «Дівонько, моя голубонько...». 
Публікація: Зілинський О.— С. 10. Див. також: Пісні Купідона.— С. 87. 
Подається за публікацією О. Зілинського. 

Із записів Станіслава Шпрінгера 
Руська [пісня] о Рижику.— Рукописний збірник (канціонал) Станіслава 

Шпрінгера, 1681—1689 рр. (Краківська бібліотека музею Чарторийських.— 
№ 3105.— Арк. 79). Текст пісні записано латинкою. 

Публікація: Возняк М. Любовна пісня про рижка й сироїжку в рукопис! 
кінця XVII в.//Первісне громадянство.—К., 1929. Кн. 5.—С. 65—66. Див. та¬ 
кож: [Нудьга Г.] Пісні та романси...— Т. 1.— С. 106—107. 

Подається за публікацією М. Возняка, у кириличній транскрипції. 
Оскільки текст у записі С. Шпрінгера дещо попсований, наводимо рекон¬ 

струкцію з публікації М. Возняка: 

Сидить Рижок при соснині, 
Сироїжка при дубині. 

Послала Сироїжка 
Пусли до пана Рижка: 

«Ой мой миленький Рижку, 
Пуйми ж мя, Сироїжку! 

Чи я тобі не красная? 
Чи я тобі не вдячная? 

Я зверху краснесенька, 
А зосподу білесенька. 

Чому мя ти покидаєш? 
Чому о мні не дбаєш?» 

«Не хочу я Сироїжки, 
Немилої тей дружічки! 

Ой волю я вовняночку, 
Хорошую панночку!» 

«Ой лихо, Риженьку, лихо, 
Прийде до тебе лихо, 

Ой випаде білесенький сніг, сніг, сніг, сніг. 
Учинить із тебе сміх, сміх, сміх, сміх!» 

Уже сніжок випадає, 
Рижок к землі присідає, 
Сироїжку вспоминає. 

«Чи не мовила я тобі, Рижку, 
Пойми мя, Сироїжку?» 

Із рукописного збірника 
бібліотеки Музею Чарторийських 

Ой, хто ж мене буде в мойом жалю т [і] шити?..— № 2 (тут і далі вказу¬ 
ються порядкові номери українських текстів у збірнику бібліотеки Музею Чар¬ 
торийських, поставлені М. Возняком), с. 71—72. 

Збірник описано О. Брюкнером (Bruckner AI. Pie§ni polsko-ruskie // Pamigtnik 
Literacki: Rocznik 10. Zeszyt 4.—Львів, 1911.—C. 420—439 (далі: Брюкнер) та 
M. Возняком (Возняк М. Матеріали до історії української пісні і вірші: Ч. 1. 
Розділ: Українські пісні збірника бібліотеки Чарторийських, ч. 2337//Українсько- 
руський архів.— Львів, 1913.— Т. 9.— С. 1—44). 

З огляду на те, що у збірнику вміщено вірш-пісшо Посифа Шумлянського 
«Послухайте, послухайте, що [з] вас живо...» про події 1683—1686 рр., М. Воз¬ 
няк висловлює здогад, що «короткий час по даті зложення пісні [Иосифа Шум¬ 
лянського] се можлива найстарша границя повстання збірки. По всякій правдо¬ 
подібності списана збірка при кінці XVII в.» (с. 10). 

Укладач основної частини збірника не був лише збирачем і фіксатором 
пісенних текстів. На це вказують варіанти і переробки деяких раніше записа- 
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них ним пісень. У деяких текстах простежуються мовностилістичні вислови- 
формули, що мандрують із вірша до вірша і мають виразно індивідуальний 
авторський характер. Якщо й можна сумніватися в авторстві укладача збірни¬ 
ка щодо первісних редакцій записаних пісень, то їхні подальші переробки й 
варіанти найімовірніше творилися в цьому ж рукопнеі самим його власником. 
Прийнявши до уваги ще й ту обставину, що збірник писано, в основному, 
однією рукою, можна окреслити постать поета, одного з анонімних творців 
української (можливо, українсько-білоруської) лірики XVII ст. Про те, що він 
не був поляком, а швидше походив із північно-західної України (з українсько- 
білоруського погпаниччя), свідчить характер запису польськомовних пісень. 

Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 10—11. Див. також: Брюкнер.— 
С. 428 (подано лише перші дві строфи); Нудьга Г. А., 1956.—С. 188; Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. 119—120. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Неволюнька ж моя з вами...— № 3.— С. 72—73. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 11. Див. також: Брюкнер.— С. 428 

(подано лише перші шість рядків); Нудьга Г. А., 1956.— С. 189; Шевчук В. О., 
1984.— С. 120. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Наступна пісня збірника — «Неволюнька ж моя з вами, із людськими мо- 

вуньками...»— варіант того самого тексту, на цей раз вкладеного в уста дів¬ 
чини. Наводимо її за публікацією М. Возняка (с. 11—12): 

«Неволюнька ж моя з вами, 
Із людськими мовуньками, 
Що мні спати не даєте, 
Людьом нужи додаєте. 
Я ж не могу ні спатоньки, 
Не вижу щогодиноньки, 
Где ся з милим повидати, 
Сколько словок погадати. 
Бо люди все розуміють 
І говорити уміють, 
Зараз мене обмовляють 
І до милого удають. 
Хоть я о тоє не дбаю, 
Коли б хотіла, іншого маю, 
Только сорома бою се, 
Людьом на сміх не даю се. 
Будь же ласкав, мой миленький. 
Не забувай дівчиноньки! 
Щаслива тобі дорога!» — 
Каже дівчина-небога. 

«Сам я не знаю, що ділати маю...— Nb 6.— С. 76. 
Публікація: Возняк М., Матеріали...—С. 12—13. Див. також: Брюкнер — 

С. 429 (подано лише перші два дистихи); Шевчук В. О., 1984.— С. 121—122. 
Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Вспоможи, Боже, моє серденько...— № 5.— С. 74—76. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 12. Див. також: Брюкнер.— С. 428— 

429 (подано лише перший, сьомий і восьмий дистихи); Шевчук В. О., 1984.— 
С. 120—121. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Той самий початок мають ще дві пісні із збірника бібліотеки Чарторий- 

ських — №№ 24 і 54 (с. 97—99, 144). Вони споріднені з цією піснею ритмічно 
і стилістично. Та якщо № 5 — пісня парубка, то №№ 24 і 54 — пісні дівчини. 

Подаємо їх за публікацією М. Возняка (Возняк М. Матеріали.— С. 22— 
23, 38). Див. також: Брюкнер.—С. 431 (перший дистих), с. 437 (перший та 
останній дистихи); Шевчук В. О., 1984.— С. 129—130: 

№24: 
Вспоможи, Боже, моє серденько, 
Щоб не вздихало вельми тяженько, 
Нехай не плаче, що од ворога 
Терпить пробог бідноє для Бога. 
Оді [й] ми ж, Боже, лихії долі, 
Винеси борздо з тої недолі, 
Бо жить не буду, сама тоє знаю, 
Сама сє щодень проклинаю. 
Ой, где ж ти збігла, смертоньк[о], нинє, 
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Чому моє здоров'е не гінє. 
Чом очу моїх не завераєш.' 
А ти, миленьки[й], що поглядаєш 
На мої сльозки вельми частенько? 
Сама то зна[ю] твоє серденько, 
Що мні мильшая смерт[ь] без муки. 
Воліла б зараз в тяшкії руки, 
Ніж на ворога щораз поглєдати, 
Щораз на него тяшко вздихати. 
Вспоможи, Боже, моє серденько, 
Щоб не вздихало вельми тяженько. 
Бачу, що мил[ий] о мене не дбає. 
Так мі сє видить, що іншую має. 
Зошли, Боже, градовую тучу, 
Убі[й] ж борздо мою розлучницю. 
Нехай он знає, за що Бог забив, 
За мою правду, що мене здрадив. 
Ой, коли б забив, в том мене потішить. 

Нехай мой милий з інною не тішить. 
Я би-м за тоє дала хвалу Богу, 
Щоб мене в том потішив, небогу. 

№54: 

Споможи, Боже, моє серденько, 
Нехай не плаче щодень горенько, 
Нехай не тужить, що од ворога 
Терпить, бідная, щодень для Бога, 
їж що за житє, коли нелюба, 
Тяшко ж, моєму серденьку згуба. 
Нехай з миленьким день перебуду, 
Мого нещастя чи не забуду. 
Де ж ти забігла, смертенько, нине, 
Чому здоров’е моє не гине? 
Чом моїх очек не завераєш? 
Любо я маю, що поглядаєш 
На мої сльозки вельми горенько. 
Само ж то знаєш, моє серденько. 
Воліла б зажить тяжкої муки, 
Що мні мильшая смерть без муки, 
Ніж нещасная того дождати, 
З нелюбим серцом вік коротати. 
Ой, горе моє, схну я глядячи, 
Коли не могу що день видати. 
Нащо видати маєш частенько, 
Коли пливає твоє серденько 
В сльозках гореньких, лєпєй забити, 
Мене молодую не заводити. 
Буг буде на помоц кожну годину 
Я тебе словком добрим не мину. 
Жий здоров із тим, що наліхає [?], 
Моє серденько іншого має. 

Ох, его ма...— No. 7.— С. 76—77. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 13. Див. також: 

С. 429; Шевчук В. О., 1984.— С. 122. 
Подається за публікацією М Возняка. 
Ніхто [ме] не не погадає...— № 8.— С. 77—79. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 13—14. Див. також: 

С. 429 (подано лише перших шість дистихів); Шевчук В О 1984 
124. 

Цей же текст із деякими відмінами повторюється у збірнику з 
Музею Чарторийських на с. 100—101 (№ 26): 

Ніхто мні не погадає, 
Хто свойго милого має. 
Мойго нєту голубонька, 
Бідна моя дай головунька. 
Що ділати, не плакати, 
На ворога дай нарекати, 
Що однєлі молойчина, 
Хорошего дай челядина. 
Біса ж они самі мають, 
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Хотя ж мене розлучають. 
Мні нічого, їм другое, 
Не забивай, серце моє. 
Ой, вернисє, оглянисе, 
Приїдь ко мні, дай порадьмисе, 
Як ворогом одпор дати, 
Що маю з ними ділати. 
Тож видиш, що невинная, 
Доля ж моя дай нещасная. 
Чи я уїла, чи я упила, 
Чи хороше уходила, 
За тобою, мой миленьки[й], 
Літа свої да й потратила. 
На серденьку тугу маю, 
Сльозками се обливаю. 
Добре радять, щоб забити, 
Нещирого не любити. 
Трудно в серцю укоїти. 
Щоби єго не любити. 
Трудно серцю росказати, 
Щоб о тобі не думати. 
А хоть вижу нещирого, 
Не перепру серця мого. 

Ой, пойду я у ліс, тужачи...— № 9.— С. 79—80. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 14.—Див. також: Брюкнер.— 

С. 429—430; Шевчук В. О., 1984.—С. 124. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Люби мене, дівчинонько...— № 10.— С. 80—82. 
Публікація: Возняк Af. Матеріали...— С. 14—15. Див. також: Брюкнер.— 

С. 430 (рядки 1—4, 10—15, 20—31, 50—54); Шевчук В. О., 1984.—С. 125—126. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Аннусю, серденько...— № 12.—С. 84. Останні два рядки взято з іншої 

пісні, фольклорного походження. У різних варіантах вони входять до текстів, 
опублікованих Б. Грінченком (Зтнографические материалн, собранньїе в Чер- 
ниговской и соседних с ней губерниях.—Чернигов, 1899.— Т. 3.— № 624), 
О. Кольбергом (Kolberg О. Wolyn//Dzieia wszystkie.— 1964.—Т. 36.— J\To 466), 
B. Даниловим (Песни села Андреевки Нежинского уезда.— К., 1903.—С. 88.— 
№ 283) та ін. 

Публікація: Возняк Af. Матеріали...— С. 16. Див. також: Брюкнер.— 
C. 430 (подано лише перший дистих). 

Уривок цієї пісні є у тексті, опублікованому П. Чубинським (Трудьі зтно- 
графическо-статистической зкспедиции в Западнорусский край.— Спб., 1874.— 
Т. 5.—С. 1204): 

«Ой ти, дівчино, повная роже. 
Як я тебе не побачу — все мені не гоже!» 
«Ой ти, козаче, красний тюліпане, 
Як я тебе не побачу — моє серце в’яне!» 
«Ой ти. дівчино, моє мальованнє. 
Подай мені ручку через ділованнє!» 
«Ой, рада б я, козаче, обидві подати, 
Та боюсь, серденько, щоб не била мати!..» 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Било ж мене сперва не любити... — № 15.— С. 87. 
Публікація: Возняк ЛІ Матеріали...— С. 17—18. Див. також: Брюкнер.— 

С. 426. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ходить дівчина по покойові...—№ 16.— С. 88. 
Публікація: Возняк Af. Матеріали...— С. 18. Див. також: Брюкнер.— 

С. 426—427 (наведено без трьох останніх рядків). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, ішов жолнер од обозунька...—№ 17.— С. 89. 
Публікація: Возняк Af. Матеріали...—С. 18—19. Див. також: Брюкнер 

С. 430 (наведено лише перший і два останні рядки). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Щасливая дороженька...— № 18.—С. 90. Текст у рукописі дещо попсо¬ 

ваний. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 19. Див. також: Брюкнер.—Q. 431 

(подано лише перший дистих). 
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Подається за публікацією М. Возняка. 
Інший варіант цієї пісні вміщено у збірнику бібліотеки Чарторийських на 

стор. 142 (№ 49). Див.: Возняк М. Матеріали...— С. 36; Брюкнер.--С. 431 (по¬ 
дано лише окремі рядки). Наводимо його за публікацією М. Возняка: 

Щасливая дороженька, ой куди ти приїжджаєш, 
Нещасная годинонька, коли мене покидаєш. 
Люденьки ж о мні гадають і покою мні не дають, 
Таки ж оні розуміють і говорити уміють. 
А я ж на тоє не дбаю, 
Як кохала, так кохаю, 
І оддавши се я Богу, 
Перебуду всіх ворогув. 

Окремі рядки пісні № 49 пов’язують II із піснями №№ 19 і 39 того ж 
збірника. Можливо, що всі чотири (чи, принаймні, три —№№ 19, 39, 49) 
тексти належать одному автору, як варіації однієї теми. Крім того, стилістич¬ 
но близькі до №№ 18, 19, 39, 49 також №№ 3, 4, 8, 26. 

Доленько ж моя лихая...— №№ 19 і 39.— С. 90, 115—116. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 19, 31—32. Див. також: Брюкнер.— 

С. 431, 434 (подано лише перший і останній дистихи з першого тексту, з дру¬ 
гого—перші два дистихи). 

Подається за публікацією М. Возняка (№ 19). 
Наводимо за тією ж публікацією текст № 39: 

Доленька ж моя лихая, 
Головка ж моя бідная, 
Люденьки о мні гадають. 
Покою мні не дають. 
Хоть я нічого не знаю, 
Бог мя, й думать не думаю, 
Таки они розуміють, 
Говорить лихо уміють, 
На себе нічого не знають, 
Тилько о людях гадають, 
А я, оддавши се Богу, 
Перебуду все ворогу! 

Ой, чого ж ти, дівчино, думаєш...— № 23.— С. 96. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 22. Див. також: Брюкнер.— С. 431 

(наведено лише перший дистих). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Зоря заходить, вечор близенько...— № 28.— С. 103—105. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 25—26. Див. також: Брюкнер.— 

С. 432 (наведено лише три перші і два останні рядки); Нудьга Г. А., 1956.— 
С. 190—191; Шевчук В. О1984.—С. 131 — 132. 

Подається за публікацією М Возняка. 
Подібний початок є у пісні літературного походження, що її виписав 

М. Шашкевич із якогось рукописного збірника, правдоподібно XVIII ст.: 

«Зоря всходит, вечерь близенько. 
Ой, вийди, моє серденько. 
Ой, вийди, вийди, не чини жалю 
Серцю моєму, дорогий кришталю. 
А хоть вт> садочку студенна роса, 
Вийди, миленька, вийди и боса». 
«Як же я маю босо ходити, 
Свои ноженьки одморозити?» 
«Через рученьку, через болото 
Подай рученьку, моє золото. 
Подай рученьку, подай и o6t, 
Притисни мене, миленька, к соб*Ь. 
Піду вь монастирь, там посвячуся, 
На тебе, мила, не подивлюся». 

(Возняк М. З фольклорних занять Маркіяна Шашкевича//ЗНТШ.—Львів, 
1912.— Т. 109.— С. 150.) 

Ремінісценції пісні «Зоря заходить...» є в народних варіантах пісні «Сонце 
низенько, вечір близенько»: 

1. Сонце низенько, вечор близенько: 
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Вийди до мене, моє серденько! 
Ой вийди, вийди, да не барися: 
Моє серденько розвсселится. 
Через рученьку, через болото 
Подай рученьку, моє золото! 
Через рученьку, через биструю 
Подай рученьку, подай другую! 
Подай рученьку, подай и другу — 
Я к тобь, серденько, и сам прибуду. 
Ой там криниця під перелазом, 
Вийдемо, серденько, обоє разом. 
Ой вийди, вийди, серденько Галю! 
Серденько, рибонько, дорогій кришталю! 

{Максимович М. Малороссийские песни.— М., 1827.— С. 87. 

2. Сонце низенько, вечір близенько, 
Вийди до мене, моє серденько! 
Он вийди, вийди та ие барися, 
Моє серденько, розвеселися! 
Ой вийди, вийди, серденько Галю, 
Серденько, рибонько, дорогий кришталю!.. 

{Українські народні ліричні пісні/Упорядники М. Гордійчук, А. Кінько, 
М. Стельмах.— К., 1958.—С. 138—139.) 

Порівн. пісню з «Наталки Полтавки» І. Котляревського. 
Чого ж моє серденько тяженько вздихає?..— №№ 32, 48.— С. 108—109, 

141—142. (Тексти майже ідентичні, за винятком кількох слів; зокрема, ім’я 
«Ганнуся» замінено на «Маруся».) 

Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 28, 36. Див. також: Брюкнер.— 
С. 432, 436 (наведено перший дистих № 32 та перший, другий, третій, дев’ятий 
і десятий рядки № 48); Нудьга Г. А., 1956.— С. 196 (JSfe 48); шевчук В. О., 
1984.—С. 133 (Ня 32). 

Подається за публікацією М. Возняка (№ 32). При кириличній транскрип¬ 
ції враховано текст № 48. 

Ой, взєла ж мене великая туга...— № 33.— С. 109—110. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 28. Див. також: Брюкнер.— С. 433 

{наведено лише перший дистих); Шевчук В. О., 1984.— С. 133—134. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, коли я тобі да нелюба била...— JSfe 35.— С. 112—113. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 29—ЗО. Див. також: Брюкнер.— 

С. 433 (наведено уривки з першої і п’ятої строф та дві останні строфи); Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. 135—136. 

Подається за публікацією М. Возняка. Реконструкція строфічної будови 
наша. 

Постуй, прошу, голубоньку.— № 37.— С. 114. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 31. Див. також: Брюкнер.— С. 434 

(наведено лише перший дистих); Колесса Ф. Українська народна пісня на 
переломі XVII—XVIII вв.— Україна.— 1928.— Кн. 2.— С. 51—52; те ж саме: 
Колесса Ф. Фольклористичні праці.— К., 1970.— С. 65; Нудьга Г. А., 1956.— 
С. 192; Шевчук В. О., 1984.—С. 137. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Уривок пісні з подібним початком було виявлено у перемиському рукопис¬ 

ному збірнику Івана Лавровського 1621—1649 рр. (с. 100), що зберігався в архіві 
греко-католицької капітули в Перемишлі під шифром LIII, G, 27: 

Постуй, постуй, голубонько, розмовлю з тобою, 
Не журися, мой миленьки, будем жити зо мною. 
Я не журуся. голубе кохани, 
Буде-м з тобою жити, не з іншими пани. 
Нехай говорять, що розуміють, 
Що ся їм подобаєт, нехай собі діють. 
Бодай, бодай, мой миленьки, бував здоровеньки, 
Що не забув, що не забув своєй милененьки. 
Бодай ворога напала туга, 
Що мині розлучает миленького друга. 

(Щурат В. З незнаної польської рукописи XVII в. //ЗНТШ.— 1906.— Кн. 6.— 
С. 132—133). 

Ой. я, молодая, где розум поділа...—№ 41.—С. 116—117. 
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Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 32. Див. також: Брюкнер.— С. 434 
(наведено лише перший дистих); Шевчук В. О., 1984.— С. 142. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, што ж я маю, бідная, ділати...— Mb 44.— С. 118—120. Останні шість 

рядків попсовано, щось пропущено. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 33—34. Див. також: Брюкнер.— 

С. 435 (наведено лише перший, восьмий і останні чотири дистихи); Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. 144—145. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, не кажи ж ти, дівчино, на мене...— Mb 46.— С. 122. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 35. Див. також: Брюкнер.— 

С. 435—436 (наведено лише п’ять перших дистихів); Нудьга Г. А., 1956.— 
С. 193. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Аннусю, серденько, палиш мою душу...— Mb 47.— С. 124. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 35—36. Див. також: Брюкнер.— 

С. 436 (наведено лише перші три, дев’ятий і останній дистихи); Нудьга Г. А., 
1956.— С. 194—195; Шевчук В. О., 1984.—С. 138—139. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Неволя ж моя вельми тяженька...— № 50.— С. 142. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 37. Див. також: Брюкнер.— С. 436 

(наведено лише перший дистих); Шевчук В. О., 1984.— С. 139—140. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой мела ж бо я товаришонька...— № 51.— С. 143. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 37. Див. також: Брюкнер.— С. 437 

{наведено лише перший і два останні рядки). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Послухайте пильно, прошу...— Mb 52.— С. 143—144. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 37. Див. також: Брюкнер.— С. 437 

(наведено лише перші чотири дистихи). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Казала мні дівчинонька і до себе при [й] ти...— Mb 53.— С. 144. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 37—38. Див. також: Брюкнер.— 

С. 437 (наведено лише перші три та два останні рядки); Шевчук В. О., 1984.— 
С. 140. Подається за публікацією М. Возняка. 

При [й] шов до мене люби товариш...— Mb 55.— С. 146. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 39. Див. також: Брюкнер.— С. 437 

(наведено лише три перші дистихи). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Текуть річеньки, шумять дуброви...— Mb 56.— С. 146—147. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 39. Див. також: Брюкнер- 

C. 437—438 (наведено лише перші чотири дистихи); Шевчук В. О., 1984.— 
С. 140—141. Подається за публікацією М. Возняка. 

Окремі слова та словосполучення цієї пісні (зокрема вислів: «тріскайся, 
пукайся, дідчий вороже...») перегукуються із словами та словосполученнями 
пісні «Прийшов до мене любий товариш». Це може вказувати на те, що оби¬ 
дві пісні належать одному авторові, або ж друга пісня створена укладачем 
збірника за зразком першої. 

Ой, ішол я мимо твой двор...— Mb 57.— С. 147—148. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 39—40. Див. також: Брюкнер.— 

С. 438 (наведено лише два перші та останній дистихи). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, добраноч, та й чи чуєш?..— Mb 58.— С. 148 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 40. Див. також: Брюкнер — С. 438 

(наведено лише перші два та останній дистих). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
[В]же мой миленьки, мой хорошеньки...— Mb 60.— С. 151. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 40—41. Див. також: Брюкнер- 

C. 438 (наведено лише перший дистих). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
А що ж за жит[тє], коли не любо...—Mb 61.—С. 152—153. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 41. Див. також: Брюкнер.— С. 438 

(наведено лише перший і останній дистихи). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Красна в пані урода...—Mb 62.—С. 153—154. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 41—42. Див. також: Брюкнер.— 

О. 439. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой хожу ж я над берегом...—Mb 64.— С. 167. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 42. Див. також: Брюкнер.— С. 439, 
Подається за публікацією М. Возняка. 
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На бер[е]женьку стояла...— № 65.— С. 168. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 42—43. Див. також: Брюкнер.— 

С. 427; Нудьга Г. А., 1956.— С. 104. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Варіант із рукописного збірника Марковича: 

Над річкою стояла, стояла, 
Білі рученьки вмивала, вмивала. 
«Руки мої білії, білії, 
А кому ж ви будете милії, милії? 
Як будете молодому — дай, Боже, дай, Боже! 
Як будете вдовцсві — брунь, Боже, брунь, Боже! 
Вдовець буде вимовляв, вимовляв: 
«Луччу я першу жінку мав, мав». 
Діти будуть плакати, плакати, 
Лучче б було свекрухи не знати». 

(Чубинский П. Трудьі зтнографическо-статистической зкспедиции в Западнорус- 
ский край —Спб., 1874.—Т. 5.—С. 9.). 

Да нема ж мого хомута...— № 68, на обкладинці збірника. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 44. Див. також: Брюкнер.— С 428. 
Подається за публікацією М. Возняка. 

У збірнику бібліотеки Музею Чарторийських N° 2337, як і в інших співа- 
никах XVII ст., поряд із книжними піснями та записами суто народних пісень 
(їх не подаємо) можна виділити групу текстів, що перебувають на межі фоль¬ 
клору і літератури. До них, зокрема, відносимо: обробки народнопісенних мо¬ 
тивів та авторські переробки народнопісенних текстів з елементами книжності, 
контамінації фольклорних і літературних творів, а також майстерні компіляції 
з уривків кількох народних пісень з помітними ознаками авторської редакції. 

Ой любю я хорошую дівоньку...— N° 13.— С. 85—86. 
Публікації: Возняк М. Матеріали...—С. 16—17. Див. також: Брюкнер.— 

С. 425—426; Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року.—К., 1963.— 
С. 260; Шевчук В. О., 1984.— С. 127—128. 

У пісні використано мотиви української народної балади про тройзілля 
(парубок їде по приворотне зілля, а повернувшись, застає милу одруженою) 
та ліричної пісні «Чого селезень смутен, невесел» (дівчина, одружена із близь¬ 
ким сусідом, ходить по воду через подвір’я парубка і завдає йому жалю). Об’¬ 
єднує їх майстерно підібраний приспів, очевидно, книжного походження, що бере 
активну участь у розвитку баладного сюжету і виконує емоційно-асоціативну 
функцію. 

Порівняно з народною баладою, сюжет пісні із збірника бібліотеки Музею 
Чарторийських істотно відрізняється від усталеного сюжетного типу «Тройзілля» 
(порівн.: Максимович М. Малороссийские песни.— М., 1827.— С. 223—224; Wac- 
law z Oleska. PieSni polskie і ruskie ludu galicyjskiego.— Lw6w, 1833.— C. 402— 
403; [Головацкий Я.] Народние песни Галицкой и Угорской Руси.— М., 1878.— 
Ч. 1.—С. 112; Ч. З —С. 43—45; Kolberg О. Dziela wszystkie.— Wolyn — Wroc¬ 
law— Poznan, 1964.—T. 36.— C. 357—358; [Чубинский П.] Трудьі зтнографическо- 
статистической зкспедиции в Западнорусский край.— Спб., 1874.— Т. 5.— С. 112,366 
(Ni 718), 386—388; Гринченко Б. Зтнографические материали...— Чернигов, 
1899.— Т. 3.— С. 234—240; Балади: Кохання та дошлюбні взаємини.—К., 1987.— 
С. 234—235 (Г), 235 (Д), 237—238 (3), 238—239 (І), 244 (О), 245 (П) та ін.). 
Зазнала переосмилення використана кінцівка пісні «Чого селезень смутен, неве¬ 
сел» (порівн. народні варіанти: Чубинский П.— Т. 5.— С. 167—168.— N° 341; 
[Яворницький Д.] Малороссийские народньїе песни, собраннне Д. И. Зварницким 
в 1878—1905 гг.— Екатеринослав, 1906.— С. 187—188, № 199; Радченко 3. Сбор- 
ник малорусских и белорусских народних песен Могилєвской губернии.—1911.— 
С. 47.— N° 108; Бессараба И. В. Материали для 9тнографии Херсонской губер¬ 
нии.— Спб., 1916.— С. 208—209.— № 279; Демуцький П. Українські народні піс¬ 
ні: Багатоголосся.— К., 1954.— С. 49; Пісні Явдохи Зуїхи.— К., 1965.— С. 374; 
Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських.— К., 1978.— 
С. 129—130): 

...«Чого ти, козак, сумний, невесел, 
Сумний, невесел, невідрадісний?» 
«Ой як же мені веселому буть? 
Любив дівчину, не можу забуть. 
Ще вчора була дівчина моя, 
Сьогодні чути засватаная, 
Якби на село, то не жаль мені, 
А то через двір, ще й товариш мій». 

(Демуцький.— 1954.— С. 49) 
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...По воду ішла — «день добрий» дала, 
З водою ішла — жалю завдала. 
«Дівчино моя, не ходи сюди. 
Сюди не ходи, жалю не роби. 
Бо як перейду, відерця поб’ю, 
Тобі, молодій, страму нароблю...» 

(Пісні Явдохи Зуїхи.— С. 374) 

Вирізняється текст зі збірника бібліотеки Музею Чарторийських і ритміч¬ 
ною будовою. (Переважна більшість варіантів «Тройзілля» має віршову форму 
(4+6)2; інша група варіантів (головним чином західноукраїнських) набула 
коломийкового розміру (4-М+6). Варіанти пісні «Чому селезень смутен, неве- 
сел» переважно витримані у розмірі (5+6)2 із характерною чоловічою чи дак¬ 
тилічною (гіпердактилічною) клаузулою.) У всьому цьому можна вбачати ав¬ 
торську редакцію народнопісенних текстів. 

Найближче за змістом і формою до тексту із бібліотеки Музею Чарторий¬ 
ських стоїть чи не єдиний варіант балади про тройзілля, кінцівка якого вияв¬ 
ляє подібну контамінацію з піснею «Чом ти, селезень, смутен, невесел». Записав 
його І. Франко від своєї матері в селі Нагуєвичах (див.: Народні пісні в запи¬ 
сах Івана Франка.—К., 1981.—С. 147—148). 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Ой учинила дівонька, учинила...— JSTs 14.— С. 86—87. 
Публікації: Возняк М. Матеріали...—С. 17. Див. також: Брюкнер.— С. 426; 

Нудьга Г. А., 1956.—С. 94; Шевчук В. О., 1984.—С. 128—129. 
Цей текст становить собою поєднання двох пісень з елементами фольклор¬ 

ного та книжного походження. Варіанти до першої частини тексту із збірника 
бібліотеки Музею Чарторийських записувалися збирачами фольклору то як са¬ 
мостійні пісні (див.: [Головацький Я.]. Народньїе песни Галицкой и Угорской 
Руси.— М., 1878.— Ч. 1.— С. 305; [Грінченко fi.]. Зтнографические материальї, 
собранньїе в Черниговской и соседних с ней губерниях.— Чернигов, 1899.— Т. 3.— 
С. 155.—Вар. А, Б), то як контаміновані з іншими піснями фольклорного чи 
книжного походження (див.: Українські народні пісні в записах Осипа та Фе¬ 
дора Бодянських.— К., 1978.— С. 129—130; Пісні Явдохи Зуїхи.— К., 1965.— 
С. 240; Народні пісні в записах Трохима Романченка.— К., 1980.— С. 29.) Порівн. 
також книжну пісню «Рають менЬ, щоб ся звінчати...», виписану М. Шашкеви- 
чем із невідомого нам давнього рукописного збірника (Возняк М. З фольклор¬ 
них занять Маркіяна Шашкевича//ЗНТШ.— 1912.— Т. 109.— С. 145): 

Рають мен*Ь, щоб ся звінчати, 
Щоб дівочій стан вже занехати. 
Цьі им моя неволя мьіла? 
ДЬвкою-м ся ще не нажила. 

Я давкою пиду, где схочу, 
Я ничим ся не заклопочу, 
Ани хлібом, ни водою, 
Ани мужом, ни дитиною. 

Нехай тая замуж сп*Ьшит[ь]ся, 
Що єй вже личко марщит[ь]ся, 

Я молода, як ягода, 
Єще мене замуж шкода. 

Я спиваю, я гуляю, 
Я танцюю, гадки не маю, 
Я щаслива, во всЬм довілна, 
Я весола, бо-м ще вілна. 

«Ци тьі мен*Ь, Мариню, мьіла, 
Цм тьі менЬ що учинила, 
Цьі менй принадойку дала, 
Цьі тьі мене чим очаровала?» 

«Щоб тьі так з сЬньїй до хати, 
Як я знаю чим чаровати! 
Є у мене чари готови — 
БЬле личко, чорни брови. 

Що ти робиш? Бій же ся Бога! 
Я Д'Ьвчина б^дна, убога. 
[Не] женися ти зо мною, 
[Не] поправиш долю свою». 
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Початок другої частини тексту із збірника бібліотеки Музею Чарторийсь- 
ких — «Ой текуть річоньки...»— аналогічний початкові пісні літературного по¬ 
ходження зі збірника Кондрацького (див.: Возняк М. Із збірника Кондрацького 
кінця XVII в. // ЗНТШ.— 1927.— Т. 146.—С. 178). 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Дівчє моє молодоє...— № 27.— С. 101—103. Очевидно, поєднання двох пі¬ 

сень— з однаковою ритмічною структурою і спільним рефреном: «Дівчє моє мо¬ 
лодоє...» і «Недалеко кєр з дембіни...». 

Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 25. Див. також: Брюкнер.— С. 431 — 
432 (наведено лише три перші та три останні дистихи); Шевчук В. О., 1984.— 
С. 130—131. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Жолнєр їде на Вкраїну...— № 31.— С. 107—108. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 27. Див. також: Брюкнер.— С. 432 

(наведено лише перший дистих). 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Котитьс(я) кришталь по сіножаті...—№ 29.— С. 105—106. Поєднання (на ос¬ 

нові спільного віршового розміру (5 + 5)2 уривків трьох пісень: 1) книжної «Котить¬ 
ся кришталь по сіножаті...», 2) народної «Ой гиля, гиля, гусоньки, на став...», 
3) напівнародної «Ой мати, мати, шершень (черчик) у хаті...». Подібна контамі¬ 
нація фрагментів першої та другої пісні є у тексті «Чорнобрив ляшок дрова ру- 
баєт...» із рукописного збірника Гінтовта-Рудницького початку XVIII ст. (див.: 
Перетц В. Заметки и материальї для истории песни в России.— ИОРЯС.— 
1901.— Т. 6.— Кн. 2.— С. 86—87; окремий відоиток.— С. 34—35). 

Публікація: Возняк ЛІ Матеріали...— С. 26. Див. також: Брюкнер.— С. 432; 
Нудьга Г. А, 1956.—С. 98; Шевчук В. О., 1984.— С. 132. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, любив же я Марину...— № 34.— С. 110—111. 
Публікація: Возняк ЛІ Матеріали...— С. 28—29. Див. також: Брюкнер.— 

С. 433; Шевчук В. О., 1984.—С. 134. 
Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, улице, ой, студнице...—№ 36.—С. 113—114. Останній рядок взято з ін¬ 

шої пісні. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. ЗО. Див. також: Брюкнер.— С. 433— 

434 (наведено лише перший і шостий, сьомий та восьмий дистихи); Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. 136. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Сидить козак на конику...— № 38.— С. 115. Майстерна книжна компіляція 

уривків кількох народних пісень, що в сукупності склали якісно нову цілість з 
різнорідною віршовою структурою. 

Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 31. Див. також: Брюкнер.— С. 434; 
Нудьга Г. А., 1956 —С. 101; Шевчук В. О., 1984.—С. 137. 

При компонуванні цієї пісні використано, зокрема, мотиви народної балади 
про повернення хлопця (чабана) чарами —«На тім боці Дунаю вівчар вівці 
зганяє...» (тему цю розроблено у латиномовній поемі С. Кльоновича «Roxola- 
піа»— 1584) та ліричної пісні «Чи це ж тая криниченька, що голуб купався...». 
Майже всі варіанти балади починаються епізодом, у якому парубок (вівчар, 
козак) переказує дівчині, щоб та його не чекала, а виходила заміж. 

Порівн. народнопісенні варіанти: 
1. З рукописного збірника Музею А. Петрушевича (№ 254) початку і се¬ 

редини XVIII ст. (Яворский Ю. Новие данньїе для истории малорусской песни 
и вирши: XIII—XIX.—Львов, 1922.—С. 4.—№ XIV: 

Та по сЬм боцЬ Дуная 
Овчар вЬвцЬ зганяет, дараду. 
Овчар вьвць зганяет, 
На молодиці мургает, дарадар. 
«Гей, молодиць, моло[ди)цЬ, 
СкажЬгь моєй дЬвоньцЬ, дра, 
Нихай мене ни любить, 
Нихай ми льт не губить, дара... 
Бо я овчар убогий, 
Ще-м до того молодий, дара...» 

2. З рукописного збірника Івана Пашковського, писаного в 1742—1766 рр. 
(Возняк М. З культурного життя України XVII—XVIII вв.//ЗНТШ.—Львів, 
1919.—Т. 109.— С. 34—35): 

Ой, по сЬм боцЬ Дунаю (2) 
ВЬвча[р] вЬвцЬ займает, 

ТадЬ рЬдЬ тут (2). 
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Вівчар вЬвіхЬ займает (2), 
На ба[н]дурку играет, 

Тад'Ь р^д-ь... 
На ба[н]дурку играет (2), 
Но моло[д]ц^ гукает, 

Тад-Ь... 

«Ой, молодц-b, [молодці] (2), 
Та скажуть мои AfceofHbjufc, 

Тад'Ь... 

Що я вЬвча[р] молодий (2) 
Та до того убогій... 

Що я вЬвча[р] убогій (2), 
Сім сот овець в обор'Ь... 

ОЬм сот овец в обори (2), 
Стадо вол'Ьв в коша[рЬ]... 

3. Закревский Я. Старосветский бандуриста.— М., 1860.— Кн. 1.— С. 93: 

При березі, при морі, 
Гуляв козак доволі. 
Ой п’є козак, гуляє, 
На молодців гукає: 
«Ой ви хлопці, молодці, 
Накажіте дівоньці, 
Нехай мене не любить. 
Свого віку не губить, 
Бо я хлопець убогий: 
Сімсот волів в оборі, 
Сотня коней на стані, 
А сам в синім жупані... 

4. Зварницкий Д. Я. Малороссийские народние песни.— Екатеринослав, 
1906.— С. 207 (№ 223), 209 (№ 224): 

Ой по горі, по горі 
Вівчар вівці ганяє (2) 
Та й на молодців гукає: 
«Ой ви, хлопці-молодці, 
Накажіте дівочці. 
Що в червоній плахто [ч] ці, 
Нехай вона та й не жде, 
Нехай вона заміж іде, 
Бо я козак молодий 

Та ще к тому убогий... 

(Миргородський повіт 
Полтавської губернії) 

Те ж саме в інших варіантах — див., наприклад, у кн.: [Чубинський П.] 
Труди зтнографическо-статистической зкспедиции в Западнорусский край.—Спб., 
1874.—Т. 5.—С. 124, 189; Українські народні пісні в записах Осипа та Федора 
Бодянських.— К., 1978.— С. 104—105; Балади: Кохання та дошлюбні взаєми¬ 
ни.— К., 1987.— С. 39 та ін. 

Цей мотив у пісні із збірника бібліотеки Музею Чарторийських змінено та 
пристосовано до нової сюжетної ситуації. Порівн. також відповідні місця із 
варіантів пісні «Чи це ж тая криниченька...». 

1) Закревский Я. Старосветский бандуриста.—М., i860.—Кн. 1.—С. 38: 

А де ж тая криниченька, що голубка пила, 
Ой де ж тая дівчинонька, що мене любила? 
А де ж тая криниченька, що голуб купався, 
Ой де ж тая дівчинонька, що я женихався?.. 

...Та вже ж до той криниченьки стежки заросли, 
Та вже ж мою дівчиноньку сватати прийшли... 

...Шумлять верби, що над тою криницей ростуть, 
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Та вже ж мою дівчиноньку до церкви ведуть. 
Один веде за рученьку, другий за рукав: 
Третій стоїть, серце болить — любив, та не взяв! 
А вже ж тая криниченька травою заросла, 
Та вже ж тая дівчинонька давно заміж пошла! 

2) Чубинский Я.— Т. 5.— С. 202: 

Чи це ж тая криниченька, що голуб купався? 
Чи це ж тая дівчинонька, що я женихався? 
Ой жаль мені буде, візьмуть її люде, 
Уже ж вона моя не буде, 
Недоля моя!.. 

...Уже з тої криниченьки орли воду п’ють, 
Уже ж мою дівчиноньку вінчаться ведуть. 
Один веде за рученьку, другий за рукав, 
Третій стоїть, руки ломить, любив, та не взяв. 
А четвертий, як дочувся, та й не обідав, 
Запріг коня вороного та й одвідав... 

...Уже ж тая криниченька давно заросла, 
Уже ж моя дівчинонька і заміж пішла... 

(Село Колюиіна Миргордського повіту) 

Подібні варіанти уміщено в кн.: Українські народні ліричні пісні.— К., 
1958.— С. 298—300; Народні пісні в записах Степана Руданського.— К., 1977.— 
С. 119—121. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой, розв’язався мой черевичек на нозі...— № 43.— С. 118. На основі спільного 

віршового розміру (5+5+3) поєднано уривки пісень «Ой розв’язався мой чере¬ 
вичек на нозі...» та «Ровнай же, Боже, гори-долини ровненько...», що утворюють 
разом органічну цілість. У записаному тексті помітний вплив білоруської вимови. 

Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 33. Див. також: Брюкнер.— С. 435 
(наведено окремі дистихи); Нудьга Г. А., 1956.— С. 102; Шевчук В. О., 1984.— 
С. 143—144. 

При компонуванні цієї пісні, у першій її частині оброблено мотив весільної 
пісні «Ой добрая да годинонька настала...». Порівн. народнопісенні варіанти: 

1) Весільні пісні.— К., 1982.— Кн. 1.— № 1038 (с. Чудин Радомишльського 
району Житомирської області): 

Ой добрая да годинонька настала (2), 
Що дівчина да й по матюнку послала (2), 
Ой послала четверо коней, п’ятий віз (2), 
Иа шостого да й погонича, щоб привіз (2). 
Дала йому четверо хлібов на страву (2), 
Щоб привезли мою матюнку на славу (2). 

2) Народні пісні в записах Степана Руданського.— К., 1972.— С. 55.— 
№ 133 (с. Хомутинці Вінницького повіту): 

Ой а добрая та годинонька настала. 
Ой що Васюня по родиноньку послала. 
Послала вона штири коні, п’ятий віз, 
Ой а шостого та візниченька, щоб привіз. 
Ой дала ж вона штири рублі на страву, 
Ой щоб привезли усю родину на славу. 

Див. також: Весільні пісні.— К., 1982.— Кн. 2.— № 172,982 та ін.; Колес- 
са /. М. Галицько-руські народні пісні з мелодіями // Етнографічний збірник.— 
Львів, 1902.— Т. 11.— С. 189.— № 68 (с. Ходовичі на Стрийщині). 

Друга частина тексту № 43 із збірника бібліотеки Музею Чарторийських є 
уривком пісні, що вперше була надрукована як окремий твір у польській бро¬ 
шурі під умовною назвою «Nowe piesni dworskie», виданій між 1615—1620 рр. 
(див.: Badecki К. Polska liryka mieszczanska.— Lwow, 1936.— C. 409 (подаємо в 
кириличній транскрипції): 

Да зровняй. Боже, гори, долини рувнейко, 
Да щобиць мині до моєй Касі виднейко. 
Положу лавку через муравку до неї, 
Лавка широка, река глубока, до неї. 

Да бодай ті гори-долини пропали. 
Що мині Касіни оченьки порвали: 
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Да хотя й увижу, хотя й [не увижу] — не дбаю. 
Коли я миленьк[о]го по голосі знаю. 

Передрук цього тексту е у польській брошурі кінця XVII ст. «Pigkna у weso- 
Іа uciecha przy Dobrey mySli...», а його доповнений варіант — у рукописному 
збірнику бібліотеки* Красінських у Варшаві (ч. 3910) кінця XVIII ст. Подаємо 
цей варіант за публікацією: Возняк М. Українські пісні у польських виданнях 
XVII ст.//ЗНТШ.— Т. 155.— С. 253 (у кириличній транскрипції): 

Поровнай, Боже, гори, долини рівненько, 
Ой, щоб мі било до дівчиноньки видненько. 
Ах, чи видненько, чи не видненько, не дбаю. 
Кого я люблю, по голосеньку познаю. 
Положу лавку через муравку в дуброві, 
А в дівчиноньки чґ[о]рні оченька і брови. 
Подобаласє моєму пану і мені: 
Чи пану дати, чи собі взяти, ах ти мні. 
Ой дав би-м пану, жаль серцю мему і туга, 
А собі взявши, то се не годить, бо-м слуга. 
Возьми ж, паноньку, собі за жінку, так треба, 
А мині Господь Бог нагородить із неба. 

У такій версії цей текст зафіксовано у виданнях Я. Головацького та П. Чу- 
бинського (Народньїе песни Галицкой и Угорской Руси.— Т. 1.— С. 291; Трудьі 
зтнографическо-статистической зкспедиции в Западнорусский край.— Спб., 1874.— 
Т. 5.—С. 1067.— № 200). 

Наведені вище тексти, очевидно, є пізнішими книжними переробками на- 
родної колядки «Там на горойці два голубойки ячмінь жнуть...», відомої на 
Бойківщині та Пряшівщині. Зокрема порівн.: Українські народні пісні в записах 
Володимира Гнатюка.—К., 1971.— С. 45 (записано в селі Мшанець Старосам- 
бірського повіту): 

Там на горойці два голубойки ячмінь жнуть. 
На долинойці дві зазулейки лен беруть. 
Ой рівняй, Боже, гори, долини рівнейко, 
Жеби ся било до мого батейка виднейко. 
Ой чи ся видно, чи ся не видно, не дбаю, 
Свого батейка в темнім лісойку по голосойку спізнаю. 
(Далі те ж саме про матір, брата, сестру, всю родину). 

Див. також: Колесса /. М. Галицько-руські народні пісні з мелодіями.— 
С. 15.—№ 8; Українські народні пісні Пряшівського краю.— Братіслава, 1958.— 
Кн. 1.—С. 79.—№ 33. 

Останні два рядки пісні із збірника бібліотеки Музею Чарторийських також 
перефразовано із весільної пісні. Див.: Весільні пісні.— К., 1982.— Кн. 2.— №677 
(село Кармелюкове Жмеринського району Вінницької області): 

Як налетіло сімсот голубів на наш двір. 
«Пізнай, голубко, пізнай, сивенька, котрий твій?» 
«Котрий сивенький, білокриленький, то то мій». 

Над'їхало сімсот боярів на наш двір. 
«Пізнай, [Оленко], пізнай, молода, котрий твій?» 
«Котрий чорнявий, під ним кінь карий, то то мій». 

Там же, кн. 1, № 618 (записано в Баландинському районі на Саратов- 
щині): 

«Ой налинуло та сімсот голубів на мій двір, 
Ой узнавай же, сизая голубко, ой, де твій». 
«Ой як сизий та білокрилий, то не мій, 
Ой як білий, як лебідочок, а то мій». 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой листоньком дороженька запала, запала...—№ 45.— С. 120—121. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 34—35. Див. також: Брюкнер.*— 

С. 435 (наведено лише перші два та дописані іншою рукою два останні дисти¬ 
хи); Колесса Ф. Українська народна пісня на переломі XVII—XVIII вв.//Украї¬ 
на.— 1928.— Кн. 2.— С. 71; те ж саме у кн.: Колесса Ф. Фольклористичні пра¬ 
ці.— К., 1970.— С. 92 (наведено з пропуском другого дистиха та двох прикінце¬ 
вих дописаних дистихів); Шевчук В. О., 1984.— С. 138. 

Варіант пісні напівфольклорного походження «Ой листоньком дороженька 
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запала...» з кінця XVIII ст. вміщено у рукописному співанику Левицьких, що 
складався протягом 1777—1832 рр. (див.: Гнатюк В, Хоценський співаник Ле¬ 
вицьких//ЗНТШ.— Львів, 1909.— Т. 91.— С. 125. Подаємо у кириличній тран¬ 
скрипції): 

Ой листойком дорожейка припала, 
Давно ся я із милейким видала. 
Ой коли тобі, мой милейкий, як мині, 
Прибивав би ти, серце моє, ід мині. 
Ходить голуб по улиці, гукаєт, 
А своєї голубойки шукает. 
Ой голубе, голубойку, не гукай, 
Іншої голубойки не шукай. 
Не гнівайся, мой милейки, на мене, 
О що ж бо я не говору до тебе. 
Не гнівайся, мой милейки, зо мною, 
Ой що ж бо я не говору з тобою. 
Я до того, я до того словейком, 
А до тебе, серце моє, сердейком. 
Ой летіли два голуби через двір, 
А вдарили крилойками в мой поріг. 
Ой голуби, голубойки, повічте мі правдойку, 
Ой чи має мой милейки на сердейку тужейку. 
А вдар коню копитами в ворота, 
Вийди, вийди, дівчинойко молода. 
Дівчинойка к нему вийшла, ручейку му дала, 
Витай, витай, мой милейки, давно-м тя чекала. 

Дописані два останні дистихи є початком книжної пісні з Тиличанського 
рукописного збірника першої половини (середини?) XVIII ст. (Яворский Ю. А. 
Новие данньїе для истории старинной малорусской песни и вирши (І—XII).— 
Львов, 1921.—С. 24): 

Ой, Боже мой, Боже, дЬет Mt ся негоже, 
Аще тьі мене забудеш, Боже, да кто ж мене вспоможе? 
Родина мя не знає, дружина отступає, 
А кто ж MfcHfc нещасливому радойки дати має? 
На коника сЬдаю, Богу тя поручаю, 
Юж я от тебе, моє сердейко, далеко отижджаю. 
Мусим ся в твердьіе скали моцно замуровати, 
Да щоби о мн*Ь жадного хиру да не било слихати. 
Сам я не знаю, що радити маю, 
Занесуть мене бурние в*Ьтри до тихого Дунаю. 
Несуть кости на сушу, рибойки зйдять тушу, 
А ти, мой Боже, будь милостивий, прійми мою душу. 
A TU, МОЯ ДЬВОЙКО, моє любе сердейко, 
Ой поховай же, ой позберай же, сивая голубойкої 
Хоц я под землею буду, о тобь не забуду, 
А ти за мене, а я за тебе Бога просити буду. 
Ой вийду я на горойку, погляну в долинойку, 
Юж я не виджу своєго сердейка, лем его могилойку. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Дівчинонько, голубонько, біло личко маєш...—Яг 63.— С. 161—162. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 42 (останній рядок взято з іншої 

пісні — див. Яг 35 із збірника бібліотеки Музею Чарторийських). Див. також: 
Брюкнер.— С. 439 (наведено лише перший і останній дистихи). 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Чи я тобі не казала, чи не [гов] орила...—Яг 66.— С. 168—169. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...— С. 43. Див. також: Брюкнер.— С. 427; 

Колесса Ф. Українська народна пісня на переломі XVII—XVIII вв.//Україна.— 
1928.— Кн. 2.— С. 52, передрук: Колесса Ф. Фольклористичні праці.— К., 1970.— 
С. 66; Нудьга Г. А., 1956.—С. 105; Шевчук В. О., 1984.—С. 141. 

Уривок цієї пісні наведено в листі Марії-Казимири д’Арк’єн (Замойської) до 
Яна Собеського 1659 р.: «Votre Jaworow est Ьгйіе et votre Jasznia avec plusieurs 
Czerkieski, qui s’en etaient enfui d’Ukraine a Jaworow k cuse des troubles et $a- 
chant aussi, que Vous avez profession d’etre leur protecteur. Prenez garde, que 
Гоп ne Vous chante encore une fois: «czy ja tobe ne mowila, ne bery Woloszki» *. 

1 «Ваш Яворів спалено, як і Вашу Яшню з деякими (небагатьма) черкасами, 
які давно втекли з України до Яворова із-за сум’яття, знаючи, що Ви будете їх- 
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Цю пісню до танцю складено з окремих дистихів, очевидно, фольклорного 
та літературного походження, дібраних на зразок в’язанки коломийок і скріпле¬ 
них рефреном у стилі танкових пісень, поширених у тогочасній польській мі¬ 
щанській поезії. 

Подається за публікацією М. Возняка. 
Ой ходила дівчинонька по береженькові...— № 67.— С. 169. Пісню складено 

за зразком народних танцювальних пісень. 
Публікація: Возняк М. Матеріали...—С. 43. Див. також: Брюкнер.— С. 427; 

Шевчук В. О., 1984.—С. 142. 
Подається за публікацією М. Возняка. 

Із друкованої брошури кінця XVII ст. 
«Pigkna у wesola vciecha przy dobrey mygli...» 

Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати...— Із польської брошури кін¬ 
ця XVII ст. «Pi§kna у wesola vciecha przy Dobrey mysli, w ktorey si$ zamykai$ 
Piesni, Tance, Padwany, Balety, Pieszczoney Miodosci gwoli. Teraz nowo reformo- 
wane przez jednego wiernie prziazn kochaf^cego dworzanina, wydane». 

Описи стародруку: Collijn /. Dr., Barwinski E. Dr. Sprawozdanie z poszuki- 
wan w Szwecji.— Krakow, 1914.— S. 330—332; Badecki K. Literatura mieszczanska 
w Polsce XVII wieku: Monografja bibliograficzna.— Lwow.— Warszawa — Krakow, 
1925.— S. 407—411. Див. також: Badecki K. Polska liryka mieszczanska: Piesni — 
tance — padwany.— Lwow, 1936 (далі: Бадецький K., 1936). 

Брошуру «Pifkna у wesola vciecha...» було знайдено у королівській бібліо¬ 
теці в Стокгольмі, у зшитку разом із ще двадцятьма брошурами такого ж типу, 
виданими у 1649—1688 рр. Пісні у стародруці не нумеровані. Друкарське оформ¬ 
лення та гравюри, аналогічні з деякими виданнями 1689—1697 років, засвідчу¬ 
ють, що її було надруковано у Кракові близько 1689 р. Як зазначає К. Бадець¬ 
кий, збірник цей дуже нагадує «і стилізацією заголовка, і своїм внутрішнім 
багатим дібранням лірики «WesoI$ Ochot§ przy dobrej mysli...» Целестина Бозда- 
жевського з 1647 р.» (Бадецький К., 1936.— С. 423). 

Публікації: Бадецький /С, 1936.— С. 425 (ідентичний текст першодруку), 
с. 323 (текст із виправленнями упорядника). Див. також: Bruckner Al. Piesni 
ruskie II Pami§tnik Literacki.— Rocznik XII.— Zeszyt 2.— Lwow, 1913.— S. 217; 
Возняк M. Українські пісні в польських виданнях XVII ст./Записки НТШ.— 
Львів, 1937.—Т. 155.—С. 255—256 (далі: Возняк М. // ЗНТШ.— Т. 155); Колес- 
са Ф. Українська народна пісня на переломі XVII—XVIII вв.//Україна.— 
1928.— Кн. 2.— С. 67; те ж саме: Колесса Ф. Фольклористичні праці.— К., 
1970.—С. 87; Нудьга Г. Л., 1956.—С. 186; Шевчук В. О., 1984.— С. 110. 

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції. 
Тяжкая ж моя бєдунька... 
Публікації: Бадецький К., 1936.— С. 425—426 (ідентичний текст першодру¬ 

ку), с. 325—326 (із виправленнями упорядника). Див. також: Bruckner Al. Pies¬ 
ni ruskie.—С. 217—218; Возняк М. // ЗНТШ.— Т. 155.—С. 256—257. 

Варіант цієї пісні (з нотами) вміщено у рукописному збірнику перших де¬ 
сятиліть XVIII ст. «Куранти», що зберігається в бібліотеці Інституту російської 
літератури (Пушкінський дім) — збірка рукописів В. М. Перетиа, № 229, арк. 20, 
звор. (опублікований у кн.: Український кант XVII—XVIII століть/ Упоряд. 
Л. В. Івченко/ — К., 1990.— С. 57—58, з нотами. 

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції. 
Под липою стояла, з миленьким розм [о] вяла...— Пісня, очевидно, походить 

з середини XVII ст. Як відомо з бібліографічних описів (див.: Bruckner Al. Pies¬ 
ni polsko-ruskie// Pami§tnik Literacki: Rocznik 10.— Lwow, 1911.— S. 186; Badec¬ 
ki K. Literatura mieszczanska w Polsce XVII wieku: Monografja bibliograficz¬ 
na.— Lwow — Warsz.— Krakow, 1925.— S. 222—223), пісню «Под липою стояла...» 
(чи її варіант?) було надруковано у не віднайденій досі брошурі «Wesola Ocho- 
ta przy dobrej mysli...», що вийшла у Києві 1647 р. 

Публікації: Бадецький К., 1936.— С. 426—427 (за першодруком), с. 327—328 
(із виправленнями упорядника). Див. також: Bruckner AL Piesni ruskie...— 
C. 218; Возняк M.//ЗНТШ.—T. 155.— С. 257. 

З огляду на те, що текст української пісні «Под липою стояла...» у першо¬ 
друці дуже попсований полонізмами, наводимо також його реконструкцію, 
здійснену М. Возняком (Возняк М. Ц ЗНТШ.— Т. 155.— С. 257): 

Під липою стояла, 3 миленьким розмовляла: 
Русая коса, чорнії очі, кому ся достанете? 

нім захисником. Остерігайтесь, щоб Вам не заспівали ще раз: «Чи я тобі не 
мовила, не бери волошки...» (Klucztjcki. Pisma do wieku і spraw Jana Sobieskie- 
go.— Krakow, 1880.— T. 1.— № 13). 
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Чили мужеви злому» Чи жовнірови доброму? 
Жовнір поцілує, облапить, жартує, при тім і зостануся. 
А в городочку зілє, Проси ж м’я його сміло: 
«Прийди, миленький, прийди, душенько, не буде тобі кривди». 
Просила Кася Яся На рибку, на карася: 
«Прийди, Ясеньку, прийди, душенько, не буде тобі кривди». 
Просила дочка Климка На коновочку пивка: 
«Прийди, Климку, прийди, душенько, не буде тобі кривди. 
Прошу на подушеньку, Коханий голубоньку: 
Пійди ж, миленький, пійди ж, душенько, не буде тобі кривди. 
Да будем собі спати, Да і теж облапати. 
Пійди ж, миленький, пійди ж, душенько, не буде тобі кривди». 

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції. 
О як мі тяженько, о як мі нудненько... 
Публікації: Бадсцький К., 1936.—С. 427 (за першодруком), с. 330—331 

(з виправленнями упорядника). Див. також: Bruckner AI. Pie£ni ruskie.. — С. 219; 
Возняк М.//ЗНТШ.—Т. 155.— С. 257—258; Нудьга Г. А., 1956.—С. 185; Шов- 
чук В. О., 1984.—С. 111. 

Та ж пісня у реконструкції М. Возняка: 

О, як ми тяженько, о, як ми нудненько, милий дома не ночує, 
А мні страшно спати самій одній в хаті, що мене не любує. 
Лиха моя доля, чи не своя воля, що не йде додому спати: 
Да чи я вдовиця, чи я молодиця сама іно ночувати? 
Гляжу опівночі, прогляділа очі, миленького чекаючи, 
Але ж мій миленький, взявши за рученьки, чужу жону проваджає. 
Щоб тобі, миленький, заросли стеженьки, що поночі до чужої ходиш. 
Іди ти додому, не чини сорому, не гай зді к бісу спати; 
Іди, не крутися, зо мною кладися! Чи не люба молодиця, 
Чи не руса коса, чи я не хороша, чи не чорні брови? 
Вийшла молодонька до свого любонька, ручку поцілувала: 
Ходи, мій голубе, тебе мні надоба, рада-м тебе достала. 

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції. 

Із записів Кондрацького 
«Ой королю, королю черевати...».— Сатира на польського короля Яна Со- 

бєського та невдалий похід польських військ у Волощину 1691 р. з рукописного 
збірника Кондрацького кінця XVII ст. (арк. 58, звор.— 60). Збірник Кондраць¬ 
кого зберігається у бібліотеці Краківського Ягеллонського університету під наз¬ 
вою «Miscellanea wierszem і proz§ w jgzyku polskim i maloruskim» за № 4581. 
Характеристику його див. у праці: Возняк М. Із збірника Кондрацького кінця 
XVII В.//ЗНТШ.— 1927.— Т. 146.—С. 155—156. Із записів у збірнику видно, 
що його укладач був людиною широких суспільно-політичних поглядів і заці¬ 
кавлень; можливо, служив у війську (зокрема, міг брати участь у Молдавсько¬ 
му поході 1691 р.), займався торгівлею. Всі вірші у збірнику Кондрацького 
записано латинкою, з помітними рисами північно-волинського говору. 

Публікації: Возняк М. Із збірника Кондрацького...— С. 164—165; Шев¬ 
чук В. О., 1989.—С. 125—127. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Не ходи, панойку, до млина спати...—Арк. 61, звор.—62, запис неповний. 
Публікація: Возняк ЛІ. Із збірника Кондрацького...— С. 178. 
Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
«Ой коли я, панове, в Оронках бивав...».— Арк. 79—80, звор., 69—75. Твір 

літературно-фольклорного походження, виник десь на півночі Буковини і, оче¬ 
видно, входив до кобзарського репертуару. Звертаннями «панове» і характе¬ 
ром розповіді цей гумористичний вірш-дума про вівчаря наближається до шко¬ 
лярських віршів-орацій (порівн.: Возняк М. Матеріали...— Ч. 1.— С. 47—48). 
У збірнику Кондрацького є два записи цього твору — коротший (арк. 79—80, 
звор.) і довший (арк. 69—75). 

Публікація: Возняк М. Із збірника Кондрацького...— С. 165—173. Див. та¬ 
кож: Шевчук В. О., 1984.— С. 159—168. 

Подаються обидва записи за публікацією М. Возняка в кириличній транс¬ 
крипції: початок (до р. 113)—за коротким, незакінченим текстом, із зазначен¬ 
ням відмінностей довшого тексту, а продовження — за довшим текстом. 

Відмінності початку у довшій редакції вірша: 
1 р. Коли я, панове; 4 р. Так в...; 7 р. овці... в овсі; 9 р. Пас же...; ІЗ— 

16 рр.: 
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Пас же я в просі. 
Правда, знароці. 
Пас же я овці. 
Пас я в пшениці. 

18 р. То ж мі за...; 19 р. Добре мині...9 21 і 23 р. Взяли мні...; 28 р. вов- 
Ці', ЗО р.: 

В фуяру заграв, 
Свої овечки розва[жав]. 

31 р. Трошки на могилі припав; 33 р. о полудні; 34 р. ...одноє око напняв; 
36 р. Очиці нюгтями...; 37 р. Сльозами промиває; 39 р. ...овець не має. Бідни 
овчар словами промовляє; 40 р. кілька літ; 43 р. Що маю починати; 44 р. По- 
шов би свому господарові знати давати; 45 р.: 

Господар чим-будь а з хахороду (?) викидати. 
Тими мене з приходу схоче вилами вітати. 

47 р. Пуйду я сам овечок в поле...; 48 р. муй; 51 р. вагерина; 53 р. По кор¬ 
уно солі вона...; 54 р. По казану молока она...; 59 р. Коли ж я, панове, близько...; 
60 р. Пильнейко сє приглядаю; 61 р. Я ж мовлю: «Мої овечки»; 62 р. Аж єно 
нажав мужик гречки; 67 р. Бідному овчарові...; 70 р. ...Далеко од гостинця...; 
71 р. ...ноги ввередила; 73 р. Що маю починати; замість 74 р.: 

Пошовши свому господарові знати давати. 
Господар, чим буде на древорні древо рубати, 

75 р. Тим мене зхоче обухем по плечах осипати. Між 75 і 76 р.: Не пуй¬ 
ду ж єще господарові казати; 76 р. Пойду я єще як в поле овець...; 78 р. ...овеч¬ 
ки пасал; 79—80 р. Там на Солонці, а на текучой вод[онь]ці, там напавал; 81 р. 
Коли ж я, панове, близенько прибігаю; 82 р. Пильненько сє приглядаю; 85 р. 
Та ж я мовлю: «Сірко та Білко»; 86 р. Аж оно стоїть...; 87 р. Та ж я мовлю: 
«Моє овчари товариство...»; після 89 р.: 

Бодай же оні собі по селові дьогець возили, 
Щоби їм коло бочок обручі поспадали 
І щоби оні свой дьогеть людьом дурно пороздавали. 
Що мині, бідному овчарові, очі а ноги порвали. 

91 р. Цо маю починати; після 91 р.: 

Пошол би-м своєму господарові казати. 
Господар, чим буде на току робити, 
Тим мене схоче по плечах батогом бити. 
Не пойду юже господарові казати. 

92—94 рр. пропущено; 95 р. Пойду я в поле овець...; 105 р. Я свого паной- 
ка...; 106 р. [В] веселосьці, в радосьці всі овечки в дом при[г]оню; 112 р. 
...магерина; після 113 р.: 

По корцю солі на день з'їдала. 
По казану молока на день давала. 

«Приготовавс[я] зятейко...»— Арк. 75—78. Твір виник, мабуть, у середо¬ 
вищі «мандрованих дяків» і, як свідчать пізніші записи його варіантів, входив 
до репертуару кобзарів та лірників. 

Публікація: Возняк М. Із збірника Кондрацького кінця XVII в.//3HTLLL— 
1927.—Т. 146,— С. 173—176. 

Варіанти вірша-пісні про тещу, записані від кобзарів та лірників XIX ст., 
див.: Йващенко П. С. Павло Братьїця и Прокоп Дуб, кобзари Нежинского 
у[езда] Чернигов[ской] губ [ернии]//Записки Юго-Западного отдела император- 
ского Русского географического общества —К., 1875.—Т. 2.—С. 127—129; Ма¬ 
линка А. Н. Прокоп Чуб: (Переходньїй тип кобзаря) // Зтнографическое обозре- 
ние.— М., 1892.— № 1.— С. 177—178; Боржковский В. Лирники // Киевская ста¬ 
рина.— 1889.— Сент.— С. 699—702 та ін. 

Куплетний варіант української пісні про зятя й тещу зберігся в російсько¬ 
му рукописному збірнику кантів і пісень середини XVIII ст., який належав ін¬ 
спектору костромської гімназії М. Д. Рябінцеву; його опублікував В. М. Перетц 
(Перетц В. Н. Историко-литературньїе исследования и материальї.— Спб., 
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1900,—Т. 1.— Ч. 1,— С. 320—321). В. М. Переш вважає цю пісню твором літе¬ 
ратурного походження. Наводимо її текст: 

Замочить колос, наварить пива, 
Задавить пчелу, насьітить меду 

Для своей тещи, ласковой, роскошной! 

С вечера поздно, по утру рано 
ПргЬхал зять Фрол ко тещь на двор — 

По свою тещу, ласкову, роскошну! 

Стал ю просити до своей хатьі, 
Чтобьі посидить, пивонька испить: 

Ахти, мнЬ— честь, ласкову, роскошну! 

Забрала теща и робятиіци 
Ст> хомутиною сь кобилою 

На ту-то честь — ласкову, роскошну! 

На гору Ьдет, то супонь трещит, 
А сь горьі бЬжит, то мясо рвется 

Для той-то чести, ласковой, роскошной! 

Вь ворота скоком, по двору клубком... 
Встр'Ьтил зятенько, взял под рученьку 

На ту свою честь — ласкову, роскошну! 

И посадил зять на своей постели 
Кь етЬнЬ очима, кь хагЬ плечима 

На той-то чести — ласковой, роскошной... 

Стал чествовати у себя в хатЬ 
Пареньїм дубцом, дубовим кленцом 

Тою-то честью — ласковой, роскошной! 

Не н*Ьла в1>рьі, не пошла вь двери,— 
Нужньїм уходом — задним окошком 

От той-то чести, ласковой, роскошной... 

Подь, д*Ьду, сь печи правити плечи: 
Зятнее пиво вь спину вступило 

Кь его чести, ласковой, роскошной! 

«Добре ль, бабонько, на чести -бивши?» 
«Добре-ш, дЬдоньку, дома сидівши, 

А не на чести — ласковой, роскошной!» 

Сучка брявкнула, теща вздрогнула: 
«Поглядьте, дЬти, не зять ли Ьдет 

На честь просити, ласкову, роскошну,— 

До своей хати пива испити... 
Взяв мя охота дома сидЬти — 

Не в зятни чести — ласковой, роскошной! 

Зіставлення пісні із збірника М. Д. Рябінцева з текстом збірника Кондраць- 
кого дозволяє зробити припущення, що останній є записом кобзарської перероб¬ 
ки літературного твору. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Од неділі першого дня...—Арк. 84—86, звор. У творі поєдналися літератур¬ 

на та фольклорна традиції, на грунті яких розвинулися згодом суто народні 
варіанти «Пісні про Байду — (див.: Украинские народние песни, изданние Мих. 
Максимовичем.— М., 1834.—С. 106—107; [Лукашевич Я.] Малорусские и черво- 
норусские народньїе думьі и песни.— Спб., 1836.— С. 11—12; Pauli Z. Piesni ludu 
ruskiego w Galicyi.— 1839.— T. 1.— C. 132—133; [Головацкий Я.) Народньїе песни 
Галицкой и Угорской Руси.—М., 1878.—Ч. 1.— С. 1—2, Антонович В., Драгома- 
мов М. Исторические песни малорусского народа.— К., 1874.— Т. 1.— С. 146— 
153; Лисенко Лі Збірник народних українських пісень: Перший десяток.—С. 2; 
[Гринченко Б.] Зтнографические материальї, собранньїе в Черниговской и сосед- 
них с ней гуоерниях.— Чернигов, 1899.—Т. 3.— С. 582—584; Історичні пісні.— 
К., 1961.— С* 116—122). Текст збірника Кондрацького містить епізоди, не відомі 
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з народних пісень (полоніння на Цецорському полі, листування з матір’ю та ін.); 
він відзначається більшою реалістичністю та достовірністю історично-побутових 
подробиць, книжною лексикою; його версифікація поєднує пісенні та епічно-речи¬ 
тативні елементи (зокрема, в першій третині та у кінцівці помітна перевага вось¬ 
мискладових рядків; можна тут виділити й логічно завершені трирядкові стро¬ 
фи; середня частина ближча за формою до думи). Усе це дозволяє припустити 
літературне походження твору. 

Імовірно, що пісня-дума про Дмитра (Самійла) Корецького побутувала в 
репертуарі тогочасних кобзарів, звідки й потрапила до збірника Кондрацького 
(разом з думами про козака Нетягу, про вівчара і про тещу). Історичним її 
грунтом була, очевидно, героїчна смерть уславленого воїна XVII ст. князя Са¬ 
мійла Корецького, розповіді про яку вже в середині XVII ст. були оповиті ле¬ 
гендарними домислами, спорідненими з переказами про смерть героя XVI ст.— 
князя Дмитра Бишневецького. Можна припустити, що поема про Дмитра Ко¬ 
рецького поглинула ранішу поему (псальму? пісню-думу?) про Дмитра Вишне¬ 
венького (див.: Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego pod wzglfdem his- 
torycznym, obyczajowym і statystycznym.— Warszawa, 1853.—C. 184 — неповний 
текст, сім останніх рядків вилучено цензурою; Rulikowski E. Zapiski etnograficz- 
ne z Ukrainy//Zbior wiadomosci do antropologii krajowej.— Krakow, 1879.— 
T. 3.— C. 134—135 — повний текст, записаний E. Руліковським у середині XIX ст. 
на Васильківщині. Від «теми Корецького» тут залишилося лише його прізвище, 
поєднане з ім'ям Дмитра Вишневенького; сюжетна ж лінія не виходить за межі 
сюжету народних варіантів пісні про Байду): 

Був пан Корецький 
Дмитро Вишневенький,— 
Він небесну силу мав 
І войовав громом 
Та своїм словом! 
Його невірні незлюбили, 
Ловить на його вартовали, 
Потом його споймали 
Та й в канадани заковали, 
І ребро його круком затягали, 
І на стіні прибивали. 
Висить пан Корецький не день і не два, 
А висить він так сім года; 
І не їсть, і не п’є, 
А таки все своє думає. 
«Турки єниченці, 
Прошу вас божим помишленєм 
А вашим милосердем: 
Дайте ж ви мені стрілок пучок 
А до моїх білих ручок, 
Уб’ю ж я вашому, єниченці, цару 
Голубця і голубку на славу. 
І буде йому на снідане, 
І на обідаиє, і на полуданє, 
І на вечеру». 
Як стрелив, то виелив в серце цара, 
А царицю в потилицю, 
А царівну в помісниию. 
«Ото ж тобі, цару, за твою кару». 
Узлились єниченці, стали його рубати, 
Стали янгели крильми трепетати, 
Стали його тіло і душу до небес брати. 

Цікаве зауваження Ж. Паулі до опублікованої ним пісні-думи про Байду: 
в деяких місцевостях співають не «та п’є Байда», а «та п’є Дмитро» (Pauli Z.— 
Т. 1.—С. 132—133). 

Матеріали для історичного коментаря до пісні-думи про Дмитра Корецького 
зібрав М. Возняк у статті «Цікава пам’ятка української пісенності XVII в.» 
(Україна.— К., 1929.— №3-4). Найвірогідніші відомості про смерть Дмитра 
Вишневецького у 1563 р. залишив Антоній Марія Граціан — канцлер Коммендо- 
нія, папського нунція в Речі Посполитій впродовж 1563—1565 рр. Він розпові¬ 
дає, що Дмитро Вишневецький, маючи намір зайняти господарський престол, 
пішов походом у Молдавію, але поблизу Сучави був розбитий і потрапив у 
полон до новообраного господаря Стефана Томжі, який відіслав Дмитра Виш¬ 
невецького разом з двома сотнями відібраних полонених турецькому султанові 
Сулейману (Селіму II) в Царгород. Там Дмитра Вишневецького і його прибіч¬ 
ника І. П'ясецького було приречено до страти: їх, із зв’язаними руками й нога- 
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ми, було скинуто на стовпи із залізними гаками. Як додають інші джерела, 
страта відбувалася біля морської затоки по дорозі з Константинополя в Гала- 
ту (Возняк М.— С. 20). Але турки, не дочекавшись смерті Дмитра Вишневень¬ 
кого, вбили його 600-ма стрілами (Antonii Mariae Graeiani de Ioanne Heraclide 
Despota Valiachorum principe libre tres et de Iacobo Diadascalo Ioannis fratre li¬ 
ber unus editi ex manuscripto Bibliothecae Zaluscianae.— Warszawa, 1759.— S. 45— 
50; Возняк Af.— C. 17—18). Такі ж відомості подають: Павел де Палліна (у лис¬ 
ті до цісаря Фердінанда від 11 січня 1564 р.), вказуючи, що це сталося 18 жовт¬ 
ня (Documente privitore la istoria Romanilor culesse de Eudoxin de Hurmuzaki.— 
Бухарест, 1891.— Vol. 2.—Par. 1.—C. 498.— Возняк Af.—C. 19); Станіслав Opi- 
ховський (Quincunx, to iest Wzor Korony Polskiej, na cynku wystawiony 1564.— 
Z. 40. Возняк M.— C. 20). Бартоломей Папроцький у книзі «Herbarz rycerstwa 
polskiego» (Краків, 1584.— C. 443—444), подаючи опис шибениці, подібний до опи¬ 
су Граціана, говорить, що П’ясецький помер швидко, а Вишневенький, падаючи, 
«зачепився ребром, перевернувся очима догори, був живим до третього дня, аж 
доки поганин не застрелив його з лука, коли той проклинав Магомета й їхню 
віру». Це ж повторює і Мартин Бєльський (Kronika Polska Marcina Bielskeigo/ 
Nowo przez Iochima Bielskiego, syna iego wydana.— Krakow, 1597.— S. 614). 

Та вже з 30-х років XVII ст. обставини смерті Дмитра Вишневецького почи¬ 
нають обростати легендарними домислами. Так, Каспер Сємак у книзі «Civis 
bonus» (1632) каже, що завішений на гаку Вишневенький стріляв з лука і мало 
не вбив султана. Станіслав Темберський у панегірику новообраному королю Ми¬ 
хайлу Вишневецькому описує цю сцену ще фантастичніше (Temberski S, Chrono- 
logia synoptica palmitis Coributei.— Krakow, 1669; Возняк M.— C. 20). 
Що ж до Самійла Корецького, то він двічі потрапляв у турецький полон: 

1617 р. (втік) і 1620 р., під час Цецорської битви, коли був ротмістром у війсь¬ 
ку гетьмана Станіслава Жолкевського. (Після поразки на Цецорському полі 
19 вересня 1620 р. обоз Жолкевського відходив з боями до польського кордону 
і 6 жовтня був розгромлений під Могилевом-на-Дністрі.) Самійла Корецького 
ув’язнили в царгородській Чорній Вежі. Як видно з його листа від ЗО травня 
1622 р. до польського посла в Царгороді князя Збаразького, Корецький споді¬ 
вався на допомогу свого дядька гетьмана Ходкевича (звільнення полонених 
обумовлювалося одним із пунктів Хотинського миру 1621 р.). Але 27 червня 
1622 р. Корецького було задушено, про що повідомляли англійський та фран¬ 
цузький посли у листах до своїх урядів (листи від 27 та 28 червня 1622 р.— 
Возняк М.— С. 29—30). Як згадує польський посол Христофор Збаразький, 
Гусейн-баша Алкаїру, побоюючись Корецького на волі, вирішив його за¬ 
душити, пославши у в’язницю дев’ятеро вбивць. Коли Корецькому зачитали 
вирок, він вирвав ножа у одного з убивць і завдав їм великої шкоди, перш 
ніж був задушений рушниками, закинутими ззаду на шию (Podgorski А. Рот- 
niki dziejow Polski wieku siedemnastego.— Wroclaw, 1840.— I.— S. 309.; Воз¬ 
няк Af.— C. 30). 

Лицарська слава Самійла Корецького набула розголосу в тогочасному пи¬ 
сьменстві. Ще 1618 р. з’явилася «Piesn о zacnym ksi^zgciu Samuelu Koreckim» 
(див. Возняк Af.—C. 26—27). К. Вл. Войціцький нарахував у різних джерелах до 
тридцяти пісень із нотаткою: «Nota jako о ksi§ci Koreckim» (див.: Возняк Af.— 
C. 26). Кирило Транквіліон-Ставровецький у своєму «Євангелії учительнім» 
(Рахманів, 1619) умістив присвяту Самійлові Корецькому, в якій прославляє 
його подвиги і втечу з полону. У 1633 р. Самійло з Скшипни Твардовський 
видав у Кракові поему «Przewazna legacya iasne oSwieconego ksi^z§ci Krysz- 
iopha Zbaraskiego», в якій називає Самійла Корецького оборонцем руських зе¬ 
мель і сарматським Леонідом (Poezye / Samuela z Skrzypny Twardowskiego.— 
Krakow, 1861.— Biblioteka Polska.— Zeszyt 19—20.— S. 34—36; Возняк Af.— 
C. 31). Того ж року єзуїт Андрій Скібіцький, виголошуючи в Корці погребове 
казання над волинським каштеляном Яном Каролем Корецьким, так висловився 
про Самійла Корецького: «Nie umrze slawa twoja, Achillesie nasz polski, b£d$ no- 
wi Homerowie na slaw§ twoj^, nie ustan$ pouliezny o tobie Spiewania, nie umikn^ 
wieki, zyc w pami§ci b§dziesz u ludzi, poki zyi b§d§ ludzie» (Rycerz z namiotu, 
albo Kazanie na pogrzebie slawney pami§ci X. J. M. Jana Karola Koreckiego, kasz- 
telana wolynskiego. Miane w Korcu w kosciele farnym, Anno Domini 1633. 7 no- 
wember przez x. Andrzeja Skibickiego Societatis Jesu.— Lublin, 1634.— Возняк Af.— 
C. 31). Як одного з найвизначніших героїв Хотинської війни згадує Самійла Ко¬ 
рецького дубровницький поет Іван Гундулич у поемі «Осман» (1621—1638; див.: 
Ivana Gunduli6a Osman.— Загреб, 1884.— Пісня третя.— С. 35; пісня десята.— 
С. 143, 146.) Оспівав Самійла Корецького і польський барокковий поет Вацлав 
Потоцький (1622—1696) у першій частині поеми «Wojna Cnocimska), кажучи про 
його героїчну смерть: «Так padl ten rycerz z tylu nozem uderzony» (Potocki W. 
Wojna Chocimska: Poemat bohatyrski w dziesi§ciu cz§sciach.—Lwow, 1860.— S. 88; 
Возняк Af.— C. 33). 
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Десь у другій половині XVI11 ст. почала поширюватись легенда, що Самійло 
Корецький у Цареграді, висячи на гаку, спромігся знищити стрілами кількох 
ворогів (рукопис «Chria facti, in qua laudator factum inclyti herois SamuelisKo- 
recki, qui a Tureis ex unco ferreo suspensus postulato arcu aliquos bassas Turcicos 
sagittis confixit», Бібліотека Оссолінських.—* № 722.— Арк. 237—239, звор.— 
Возняк М.— С. 33). 

Ця версія проникає і в поезію. Зокрема, в рукописному збірнику колишньої 
Віленсько! публічної бібліотеки вміщено пісню під назвою «Carmina perill. Ко- 
recki Byzantii in fixo clavo lemantantis et futura fata Poloniae praedicentis»: 

Tw6j, Polaku, Mars na haku gdzie§ przy Carogrodzie 
Такі lament i testament pisal twej swobodzie: 
Polski ptaku, widz£ z haku, ze przyisc na hak tobie; 
Za czas maly, orle bialy, masz chodzic w zalobiel 

(Возняк Л1— C. 33). 
Аналогічний текст записано і в співанику Доменіка Рудницького кінця 

XVII — початку XVIII ст. (Возняк М. Із співаника Домініка Рудницького// 
ЗНТШ.—1929.—Т. 150.—С. 245). 

На підставі усіх цих фактів можна припустити, що пісня-дума про Дмитра 
Корецького, записана у збірнику Кондрацького, очевидно, виникла у другій по¬ 
ловині XVII ст. А суміщення постатей Вишневенького і Корецького вказує на 
літературно-фольклорне походження цього твору. 

Публікація: Возняк М. Цікава пам’ятка української пісенності XVII в. // 
Україна.— 1929.— № 3-4 (березень-квітень).— С. 4—5. Див. також: Нудьга Г. А., 
1956.— С. 197—200; Думи.— К., 1969.— С. 48—51; [Яременко В.] Народні думи, 
пісні, балади.— К., 1970.— С. 36—39; Шевчук В. О., 1988.— С. 120—123. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Ой текуть річейки з криниць до єзьора.— Арк. 85, звор. 
Варіанти: І. У рукописному збірнику кінця XVII —початку XVIII ст. бібліо¬ 

теки синодального училища церковного співу в Москві (№ 316): перші чотири 
строфи пісні «Ой текуть річейки...» поєднано з піснею «Ходить кума ледом, а кум 
огородом...» (Перетц В. Н. Новьіе данньїе для истории старинной украинской 
лирики//Известия ОРЯС АН.— 1907.— Кн. 1.— С. 159); 2. У рукописному пі¬ 
сеннику Степана Вагановського другої половини XVIII ст.: 

Ой, текуть р-Ьченки с кирниц-Ь до езера; 
Ой, десь моя дівчинонька сумна невесела. 
«Ой, як же я маю веселенька бити? 
Ой, кого жь я вірне люблю, с тим мині не жити. 
Ой, я жь єго люблю, и онь тоє знає; 
Бодай тому тяжше було, хто нас розлучає. 
Ой, ніть, не розлучит ані ся утішит; 
Которій нас Бог засмутивь, той нас потішит. 
Ой, бувай же, бувай, та й ні дбай на тоє. 
Ой, приіжджай, мой милен[ь]ки та серденько моє. 
Ой, скоро приідешь, я всего забуду 
И всімь на пересаду веселен[ь]ка буду. 

(Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII в.//ЗНТШ.— 
1922.—Т. 133.—С. 161—162). 

Публікація: Возняк М. Із збірника Кондрацького кінця XVIII ст.//ЗНТШ.— 
1927.— Т. 146.— С. 178. Див. також: Нудьга Г. A.t 1956.— С. 156; Шевчук В. О., 
1984.—С. 169. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Рушилисє жовніре з обозу.— Арк. 89, звор. Літературна переробка перших 

строф відомої народної балади про тройзілля (див.: Балади: Кохання та до¬ 
шлюбні взаємини.— К., 1987.— С. 244, 232—233). 

Публікація: Возняк М. Із збірника Кондрацького кінця XVII в.//ЗНТШ.— 
1927.—Т. 146.—С. 179. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Ой недалеко од Маначина.— Арк. 90. Уривок пісні фольклорного походжен¬ 

ня. Повніший варіант цієї пісні є у рукописному співанику Степана Ваганов¬ 
ського (XVIII ст.)—останні дві строфи цього варіанта мають явно книжний 
характер: 

П-Ьснь свЬцка 
Ой, недалеко от Маличина 
Полюбила мене хороша дівчина; 

Не так любила, якь шановала: 
Вивела коничейка и осьдлала; 
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Винесла лучок и стрйлокь пучокь: 
«На жь тобй, мой миленкій, до твоих ручокь». 

Винесла хустку и дел^ньку; 
«На жь тобі>, мой миленкій, про нед’Ьленку. 

Коли маешь, жону, йдь же додому, 
А коли не маєшь, мешкай зо мною, 

А коли не маєшь, о мий не дбаєшь, 
Драй-дай-дай-дай-дамь, як собь знаєшь». 

(Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII в.//ЗНТШ.— 
Т. 133.—С. 162). 

Публікація: Возняк М. Із збірника Кондрацького кінця XVII в.//ЗНТШ.— 
1927.—Т. 146.—С. 179. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 

Із збірника № 926 бібліотеки Московського 
синодального училища церковного співу 

Зльїй татарине, пекельньїй сьіне...— Арк. 60, звор. В. Перетц датує рукопис 
кінцем XVII ст. Текст дуже попсований. 

Публікація: Перетц В. Кілька старих вірш // ЗНТШ.— 1911.— Т. 101.— 
С. 130—132. Див. також: Шевчук В. О., 1989.— С. 67—68 (текст модернізовано). 

Подається за публікацією В. Перетиа. 

Із збірника № 1125 Курніцької бібліотеки 

Чом, чом, дівонько, смутне личко маєш?.. 
Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в.//ЗНТШ.— 1935.— 

Т. 153.— С. 175—176. Див. також: Нудьга Г. А., 1956.—С. 180—181; Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. J 88—189. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Варіант: [Головацький Я-] Народньїе песни Галицкой и Угорской Руси.— 

М., 1878.—Ч. 1.—С. 341—343. 
Дівойка тяжейко вздихае... 
Публікація: Возняк Лі. З української лірики XVII в.//ЗНТШ.— 1935.— 

Т. 153.—С. 182—183. Див. також: Нудьга Г. А., 1956.—С. 178—179; Шев¬ 
чук В. О. 1984.—С. 191—192. 

Варіант з рукописного збірника першої половини XVIII ст. (до 1718 р.) зі 
східної Галичини (ЛНБ АН України, колекція А. Петрушевича, № 135) — Гру- 
шевський М. Співаник з початку XVIII в.//ЗНТШ.— 1897.— Т. 15.— С. 43—45: 

ДЬвчинойка тяжейко вздихає. 
А що ж соб*Ь за туженку задає? 

Краса з личенка испала, 
Чорни очи заплакала. 
Нетайная нужа, 
Що ходить без мужа. 
Що ж тому за причина? 

Чем рубочком очейки криєш 
И дроібніе сліозойки еЬєш? 

Прошу, нехай буду знати, 
Чого плачеш, якой страти. 
Не псуй головонки. 
Знайдем способонки, 

Порадим тя здорову. 

Ой, друженку, друженку мой лубий, 
Ой, плачу ж я своєи згуби. 

А чужая сторонойка, 
Б*Ьдна ж моя головонка. 
Нетайная нужа, 
Що ходить без мужа. 
Що ж тому за причина? 

Я ся ему о всем звЬрила, 
Да що-м єго крапко любила: 
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Постилала-м постЬлойку, 
Подкладала-м подушечку (подушейку) 
Єму под голови, 
ТЬшачися слови, 

Мовила, що мой власний. 

А я ему хусточку шила 
І рутяний віночок вила, 

А он, тое одобравши, 
И поихал, не жекгнавши. 
И сам не буває, 
И знати не дає, 

А я в тузЬ, сиротойка. 

Ойцевский, материн синець 
Казался род[о]м волинець. 

Сам поихал в дорожейку, 
Сушить мою головойку. 
Нетайная нужа. 
Що хожу без мужа. 
Що ж тому за причина? 
Ой, покинь плакати, 
Тяжко нарікати, 

Бог-бо о том знає. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Смутна хвиля в смажнуй долі, з якоТ причини?.. 
Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в.//ЗНТШ.— 1935.—» 

Т. 153.—С. 180. 
Варіанти: 1. «Псальма світська» із рукописного збірника Захара Дзюбаре- 

вича першої половини XVIII ст. (1728—1830 рр.).—Арк. 86—87; БАН 
JNfe 16.6.29 — Леретц В. Н. Историко-литературньїе исследования и материальї.— 
Спб., 1900.—Т. 1.—Ч. 2.—С. 168: 

Псальма свідка 
1. В смутной хвил*Ь смажной доль для якой причини, 
В день и вночи плачуть очи для любой дЬвчини, 
Безпрестанно сердце вяне, о чом розмишляти, 
Вьк приймати, еще знати способу не маєт 

5. Жить в любости от лелости(?) равно смерти нужда, 
А вмирати єще знати, нЬсть Божия суда. 
Створца неба, ти дороги, ти стежки простуєш, 
9. Ти от вЬка чоловЬка на руках пЬстуєш. 

Без Божои волЬ влос найменший не пойдет в загубу, 
В єдном (?) словЬ на головЬ всЬм знаєш рахубу, 
Пресвятая твоя воля нєх со мною будет, 
Сам Бог друга назначает, а потом и люде. 
Я на твою святу волю усе поручаю, 
ТебЬ пою пЬснь покою, тебе величаю. 

2. [Головацький Я.] Народнше песни Галицкой и Угорской Руси.— М., 
1878.— Ч. 1.— С. 371—372: 

Смутна доля смутной хвили, для якой причини, 
Вдень і вночі плачуть очі для любой дівчини! 

Безпрестанно серце в тузі о тім вспоминає, 
Вік теряти — а вмирати, способу не має. 

Без твоєго презначеня надаремна туга, 
Сама даєш, вибираєш, ах, нелюба друга! 

Дай ми, Боже, в серці моїм тугу понехати, 
З другом милим і зичливим вік сей коротати! 

Пресвятая воля твоя надо мною буде, 
Тебе взяти в перед святий, а напотім люде. 

1 10—19-й рядки — вставка з іншої пісні. 
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Я на твою святу волю усе поручаю, 
Тобі пою піснь в покою, тебе величаю. 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 
Пойду в дубровоньку...— Текст записано латинкою. 
Публікація: Возняк ЛІ 3 української лірики XVII в.// ЗНТШ.— 1935.— 

Т. 153.— С. 178—179. Див. також: Нудьга Г. Л., 1956,—С. 182—184; Шев¬ 
чук В. О., 1984.—С. 189—191. 

Варіанти: два коротші варіанти — в рукописному збірнику другої половини 
XVIII ст. ДПБ (Q. XIV, № lz7)—Перетц В. Я. Историко-литературньїе иссле- 
дования и материальї.— Спб., 1900.—Т. 1—Ч. 2.—С. 170—171, 172: 

№ 8 

Пойду в дубровон[ь]ку, гляну по св*Ьтон[ь]ку: 
Немаш милен[ь]каго, немаш хорошаго (2). 

Хто в жалю споможе? Ти сам, крупкий Боже, 
Побий ворожон[ь]ки за их неправдон[ь]ки! (2) 

Чи я сижу в хате, чи я лягу спати, 
Стоить мой милен[ь]ки в очах хорошен[ь]ки (2). 

На мураві грають, пташен[ь]ки сігЬвають, 
Я, б^дна, думаю, радости не маю (2). 

Доля проклятая, мати нещасная, 
Що мя зродила, на бьду пустила (2). 

Повинь там, в*Ьтрон [ь] ку, скаж[и] новинон[ь]ку, 
Цо мильїй д-Ьлает и с кем розмовляет (2). 

Знайте себ*ь добре, цо не инша вина: 
Ти к моей смйрти самая причина (2). 

Як на гробй станеш, на могилу взглянеш, 
Припомниш на [в]тіхи, радостньїе см*Ьхи (2). 

№ 19 

Доля проклятая, 
Мати не [щасная], 
Что меня вродила, 
На бЬдьі пустила. 
Взойду на горонГьІку, 
Гляну по септон [ь] ку: 
Немаш мал[е]н[ь1ко[ї], 
Немаєш хорош[ої]. 
Пойду в дубровон[ь]ку, 
Гляну по св*Ьтон[ь]ку: 
Ходить милен[ь]кая 
Сама единен[ь]кая. 
Нелзя приступити, 
Туги розділити. 
Музичен[ь]к[и] грають, 
Пташички спивають; 
Я, бьдньї, думаю, 
Что чинити маю. 
Ой, Боже мой, Боже, 
Кто мн£ воспоможеі 
Поб*Ьй вороженьки 
От моеи девон[ьіки! 
Да текуть речен[ь]ки 
Да барзо бьістрен(ь) ки: 
Риба д[о] рибон[ь]ки, 
А я до д^вон[ь]ки. 
Ой гляну [я] в воду 
Да на свою вроду: 
Ой, видит[ь]ца, красна, 
Да доля о£сща[с]на. 

Порівн. варіант із рукописного збірника Степана Вагановського середині» 
XVIII сі,—Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII в.// 
ЗНТШ.— 1922.—Т. 133.— С. 158—159. 
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Із збірника № 316 Московського 
синодального училища церковного співу (ДІМ) 

Скажи миігЬ, соловейку, правду...—№ 20.—Арк. 1, з нотами. Останні два 
дистихи доповнені за рукописом № 152 (3199) Тверського музею, половини 
XVIII ст. (Обласний архів міста Твері). 

Збірник описано В. М. Перетнем (Перетц В. Новьіе данньїе для истории 
старинной украинской лирики//Известия ОРЯС АН.—1907.—Т. 12.—Кн. 1.— 
С. 151—166 (українськомовні тексти); Перетц В. Заметкй о песнях XVIII в.// 
Русский филологический вестник.— 1907.—№ 1 (російськомовні тексти останньої 
частини збірника); Перетц В. Польські пісні, записані українцем при кінці 
XVII століття//ЗНТШ.— 1906.—Т. 74.—С. 141—144). 

Збірник датовано кінцем XVII ст. (1690-ті роки) — початком XVIII ст. (До 
арк. 21 написано українським скорописом кінця XVII ст., а остання частина — 
російським півуставом першої половини XVIII ст.) Рукопис з дефектами (не ви¬ 
стачає початку та декількох аркушів усередині), тому частина пісень дійшла 
в уривках. Так, перший аркуш починається прикінцевим уривком пісні, що, оче¬ 
видно, вміщена була під номером 19: 

Где колвек естес[ь], як ся тепер маєш, 
Чи рониш слезьі, чи ли с ким гуляєш, 
Зпоминай завше милую родину, 
ДастГь] тебь Бог всемогущьій щасливу годину. 

(ЗНТШ.—Т. 74.—С. 142). 
Публікація: Перетц В. Новьіе данньїе для истории старинной украинской 

лирики//Известия ОРЯС АН.— 1907.— Т. 12.—Кн. 1.— С. 152—153, з нотами 
(окремий відбиток.— С. 9—10). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 157; 
Хрестоматія української дожовтневої музики // Упоряд. О. Я. ІІІреєр-Ткаченко.— 
К., 1974.—С. 20 (перша строфа з нотами). 

Варіанти: [Новиков Н.] Новое и полное собрание российских песен.— М., 
1780.— Ч. 4.— С. 163.— № 180; Рукописний збірник XVIII ст. № 152 Тверського 
музею.— Арк. 96, звор. (див.: Перетц В. Историко-литературньїе исследования и 
материали — Спб., 1900 —Т. 1.—Ч. 1.—С. 287); Рукописний збірник XVIII ст. 
ДПБ, О. XIV. 12.— № 44 (див.: Перетц В. Историко-литературньїе исследования 
и материали.— С. 285); Возняк М. Матеріали до історії української пісні і вір¬ 
ші.— Ч. 1//Українсько-руський архів.— Львів, 1913.— Т. 9.— С. 116; Українські 
народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського.— К., 1974.— С. 415—416. 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Пойду ж я, пойду на гору високу... — [№ 23]. Арк. 2—2 звор. Внаслідок 

дефекту збірника початок пісні та нотний запис не збереглися. 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 153—154 (окремий відбиток.— С. 10—11). 

Див. також: Колесса Ф. М. Українська пісня на переломі XVII—XVIII вв.// 
Україна.— 1928.—Кн. 2.—С. 75 (без останніх двох строф); це ж саме: Колес¬ 
са Ф. М. Фольклористичні праці.— К., 1974.— С. 98; Нудьга Г. А., 1956.— 
С. 165—166. 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Ой б*да, б^да мн-Ь, чайц-Ь-небоз-Ь...— № 24. Арк. 3—3, звор., з нотами. 
Публікація: Перетц. 1907.—С. 154—155 з нотами (окремий відбиток.— 

О. 11—12). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 89—90; Хрестоматія української 
дожовтневої музики.— С. 18—19 (перші три строфи з нотами); Український кант 
XVII—XVIII століть/Упор. Л. В. Івченко.— К., 1990.— С. 104—105, з нотами. 

Пісня книжного походження, виникла, очевидно, у другій половині XVII ст., 
на що вказує алегоричний образ трагічного становища України-чайки, що поби¬ 
вається за своїми дітьми. Анонімний автор «Історії русів» приписував авторство 
пісні гетьманові І. Мазепі. М. Цертелєв та М. Максимович вказували на 
Б. Хмельницького, як можливого автора пісні, а історик Д. М. Бантиш-Камен- 
ський пов’язував її виникнення з ім’ям запорозького кошового П. Калнишев- 
ського. 

Пісня відома в численних варіантах. Порівн. книжний варіант із рукопис¬ 
ного співаника Ф. Шелестинського (1760), арк. 68, звор.: 

Ой, б*Ьда, бьда чайцЬ-небозЬ, 
Що вивела д^тЬньки при самой дорозі, 
А еще в зеленом жигЬ. 
Где ж маю д*Ьти подати? 

Призову я журавля к себ*Ь на пораду: 
Ах, мой милий брагЬ[е]нку, дай же мин*Ь радуі 
Где ж маю д*Ьти подЬти? 
Прийдегься преч полегЬтьі. 
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Не журися, сестро моя любьімая. 
Скоро жито присп^ет, Бог стараня дает, 
Же твои малие дЬти 
Як орльї будут лет'Ьтьі. 

Коби ж то, брать [е]нку, була правда твоя, 
Щаслива би була, брате, мова тая, 
Жеб мои д*Ьти мальїе 
От женцов були ігЬльїе. 

Чему ж бо ти, сестро моя, барзо крикливая? 
Ой, хто идет, не минаєш, помагай Бог даєш, 
Кики-кики-кики звикла-сь кричати; 
Як маєш дііти сховати? 

Трудно ж бо минЬ, братЬ[е]нку, натуру згубити. 
Хочай би ти перестав тое говорити! 
То я дьток остерігаю, 
Колбі кики-кики та й вийкаю. 

Лиха собі* знаєш, як остерігати; 
Треба тихо сидіти, хочеш діти міти. 
А то стрижено-голено будет: 
Натура вовка в ліс ведет. 

Ой, гляди ж ти, губатьій журавлю горбатьій, 
Сам себе самаго, не жития мого. 
А то еще и досаждаєш, 
Жалю мні больше додаєш. 

А вже жито пожовтіло, подобно приспіло: 
Будут женці жито жати, будут діти брати. 
Где ж маю діти подіти? 
Прийдется преч полетіти. 

Ой, там, там, там ні чаенкьі, ні діточок ея, 
Тілко же піра із діточок ея. 
Плач, плач по чаенці, журавлю, плач, 
Не вдавайся в великую роспач! 

Не буду я плакати по такой злой сестрі, 
Же мя не слухала, весь дом загубила. 
І сама марне згинула, 
Же на світі безумне жила. 

(Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII в.// 
ЗНТШ.— 1922.— Т. 133.— С. 131—132). Див. також: Малороссийские песни, из- 
данньїе М Максимовичем.—М., 1827.—С. 12—13; [Голоеацкий #.] Народние 
песни Галицкой и Угорской Руси.— Т. 2.— С. 517—518; Чумацькі пісні.— К., 
1976.— С. 125—138, с. 480—486 (огляд фольклорних варіантів). 

Подається за публікацією В. Перетца. 
О роскошная Венера, где ньіні обцуєш?..— № 26.— Арк. 5, звор.— 6, з но¬ 

тами. Пісня-романс, виникла, очевидно, у дяківсько-шкільному середовищі, була 
дуже популярною на початку XVIII ст. 

Публікація: Перетц, 1907.— С. 156—157, з нотами (окремий відбиток.— 
С. 13—14). Див. також: Колесса Ф. Af. Фольклористичні праці.— К., 1970.— 
С. 98 (окремі строфи); Нудьга Г. А., 1956,—С. 170—171; Хрестоматія давньої 
української літератури /Упоряд. О. І. Білецький.— К., 1967.—С. 526—527; Хрес¬ 
томатія української дожовтневої музики.—С. 21 (сім перших строф, з нотами). 

Варіанти: Рукописний збірник ЦНБ № 473 (31); Збірник 3. Дзюбаревича, 
БАН, 16.6.29 (див.: Перетц В. Историко-литературньїе исследования и материа- 
льі.— Т. 1.— С. 218); Збірники Тверського музею: № 152 (3199).— Арк. 53, звор., 
та № 162 (3195).— Арк. 118, звор. (див.: Перетц, 1900. Историко-литературньїе 
исследования.— С. 287); Збірник ДІМ № 3134.— Арк. 129, звор.— 130 (див.: Ук¬ 
раїнський кант XVII—XVIII століть.—К., 1990.—С. 42) та ін. 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Перепеличенька я невеличен [ь] ка...— № 27.— Арк. 7, звор.—8 (з нотами). 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 157—158, з нотами (окремий відбиток — 

с. 14—15). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 158—159. 
Варіанти: 1) Грушевський М. С. Співаник з початку XVIII в.//ЗНТШ.— 

1897.— Т. 15.— С. 16—17; 2) Рукописний збірник першої половини XVIII ст. 
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Тверського музею, № 153 (4223).— Арк. 64, звор. (див.: Перетц, 1900.— С. 287); 
3) [Головацкий #.] Народньїе песни Галицкой и Угорской Руси.— Т. 2.— 
С. 518; 4) [Чубинский Я.] Трудьі...—Т. 5.—С. 89, 724; 5) Пісні Явдохи Зуї- 
хи.— К., 1965.—С. 247 та ін. 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Ох, сам я не знаю, чему-с[ь] мн-Ь нуднен [ь] ко...— № 28.—Арк. 8. звор.— 

9, з нотами. 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 158—159, з нотами (окремий відбиток.— 

С. 15—16). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 169; Український кант XVII— 
XVIII століть.— С. 105—106 (з нотами). 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Ходит кума ледом, а кум огородом...— № 29.—Арк. 9, звор.—10, з нотами. 

У тексті поєднано уривки двох пісень: «Ходить кума ледом, а кум огородом» 
(напівфольклорного походження) та «Ой текуть рученьки з криниць до озера» 
(книжного походження) — порівн. текст із збірника Кондрацького. 

Публікація: Перетц, 1907.— С. 159. Див. також: Український кант XVII— 
XVIII століть.—С. 108 (з нотами). 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Попадя, попадя я не такая...— № 32.— Арк. 12, звор.— 13 (з нотами). 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 160, з нотами (окремий відбиток.— С. 17). 
Подається за публікацією В. Перетца. 
Ой, коли любиш, да не забивай же...— № 33.— Арк. 13, звор.— 14 (з нотами). 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 160—161, з нотами (окремий відбиток — 

с. 17—18). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 162; Хрестоматія української 
дожовтневої музики.— С. 19 (з нотами). 

Подається за публікацією В. Перетца. 
От нещаснои дол*Ь головон[ь]ка в мене болит...— № 34.— Арк. 14, звор.— 

15, звор. (з нотами). 
Публікація: Перетц, 1907.— С. 163—164, з нотами (окремий відбиток — 

с. 20—21). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 163—164; Хрестоматія давньої 
української літератури.— К., 1974.— С. 527; Хрестоматія української дожовтне¬ 
вої музики.— К., 1974.— С. 20 (з нотами); Український кант XVII—XVIII сто¬ 
літь.— С. 106—107 (з нотами). 

Подається за публікацією В. Перетца. 
Ой, перестан[ь], перестан[ь] до мене ходити...—№ 36.—Арк. 16—16, звор. 

(з нотами). Другий дистих механічно перенесено з іншої пісні. 
Публікація: Перетц. 1907.—С. 161—162, з нотами (окремий відбиток — 

С. 18—19). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.—С. 167. 
Подібний початок має пісня літературного походження, надрукована у поль¬ 

ській брошурі «Nowe piesni dworskie», що вийшла у Кракові між 1615—1620 рр. 
(див.: Badecki К- Polska liryka mieszczanska.— Lwow, 1936.—S. 188, s. 410: 

П[ер]естань, Ясю, з вечора ходити. 
Мене м[о]лод[у]ю з розуму зводити... 

Варіанти пісні «Ой, перестань, перестань до мене ходити...» зустрічаються 
у багатьох рукописних збірниках XVIII ст., зокрема див.: 1) збірник з Терно¬ 
пільщини початку XVIII ст.— Арк. 16—17 (ЗНТШ.— 1897.— Т. 15.— С. 22); 2) пі¬ 
сенник Тверського Музею № 152 (3199).— Арк. 75 (Сперанский М. Я. Описание 
рукописей Тверского Музея.— М., 1891.—С. 227); 3) збірник Степана Ваганов- 
ського 1750 р. (ЗНТШ.— 1922.—Т. 133.—С. 154); 4) [Новиков Я. Я.] Новое и 
полное собрание российских песен.— М., 1780.— Ч. 4.— С. 175—176.— № 193; 
5) рукопис основного фонду ДІМ 3134, JST® 20 (Український кант XVII— 
XVIII століть.— К., 1990.—С. 40—41); 6) [Чубинский Я.]. Труди...— Т. 5.— 
С. 136, та ін. Порівн. варіант з Телнчанського збірника середини XVIII ст., арк. 
136—137 (Яворский Ю. А. Новие данньїе для истории старинной малорусской 
писни и вирши.— Львов, 1921.— С. 22—23): 

«О, перестань, перестань до мене ходити. 
Мене молодую з розума виводити». 
«Як я маю перестати, коли люблю тебе, 
А тьі, моя кохана, пусти мя до себе». 
«Як я маю тя пустити, мати ключі має, 
А великім она за[м]ком двери замикає». 
«Украдь ключі у матере, коли буде спати, 
А мене молодого пусти до хати». 
Украла клуч у матере, коли не почула, 
А своего коханого до себе кликнула: 
«По[д] же тераз, мой коханий, погЬш мою душу, 
Я для тебе, що роскажеш, учинити мушу». 
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Подається за публікацією В. Перетца. 
[ЩІ о ден не нию, слезами ся мию...— № 37.— Арк. 21—21, звор. 
Публікація: Персти» 1907.— С. 165—166 (окремий відбиток — с. 22—23). 
Подається за публікацією В. Перетца. 

Із записів Доменіка Рудпицького 

Дума козацькая.— Із збірника Доменіка Рудницького (чи Гінтовта — Руд¬ 
ницького, оскільки на звороті передньої обкладинки книжки були записи імен 
Лаврентія Гінтовта та Доменіка Рудницького).— Арк. 2, з нотами. 

Доменік Рудницький народився в Литві (за деякими джерелами, у Вільні), 
походив з православно-уніатської родини (пов’язаної з уніатським єпископом 
Феодосієм Любенецьким-Рудницьким). У 1690—1691 рр. вступив до ордену єзуї¬ 
тів, у 1693—1694 рр. навчався у Віденській академії, згодом учителював у єзуїт¬ 
ських колегіумах, на початку 1700-х років висвятився на ксьондза. Викладав у 
колегіумах Новогрудка, Несвіжа, Гродна (1713), був проповідником у Слуцьку 
(1715) та Варшаві (з 1720 р.), у 1725—1728 рр.— прокуратор Литовської про¬ 
вінції, з 1728 р.— ректор колегіуму в Пултуську, з 1731 р.— ректор колегіуму 
в Ломжі. У 1737 р. повертається до Варшави, де й помирає 10 жовтня 1739 р. 

Лаврентій Гінтовт — приятель Доменіка Рудницького з студентських років, 
єзуїт, місіонер у Білорусії, у 1722 р. діяв у Могильові на Дніпрі, 1726 р. був 
одкликаний до Вільна. 

Збірник датується 1702—1716 рр. У ньому записано власні твори Доменіка 
Рудницького, а також вірші-пісні, популярні тоді в Речі Посполитій (як релі¬ 
гійного, так і світського змісту, польсько-, латинсько- й українсько-білорусько- 
мовні). 

Збірник належав бібліотеці Залуських, зберігався з матеріалами цієї колек¬ 
ції у Петербурзькій публічній бібліотеці (Польськ. Q. XIV, № 97; в каталозі 
відзначений: «Rudnickiego, Domin. wiersze r6zne, in niektore piesni na noty polo- 
zone... 56 лл.»). Згодом колекцію було передано до Варшавської національної 
бібліотеки; рукопис згорів під час Варшавського повстання 1944 р. Опис його 
див. у ст.: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в России // 
Известия ОРЯС АН.— 1901.— Т. 6.— Кн. 2.—С. 62—97. Час його виникнення 
уточнено в праці: Eustachiewicz Af. Tw6rczosc Dominika Rudnickiego (1676— 
1739).— Wroclaw, 1966.— S. 48—98. Хоч збірник Доменіка Рудницького склався 
на початку XVIII ст., в ньому містяться вірші-пісні, зокрема українськомовні, 
відомі з середини та другої половини XVII ст. (Як зазначає М. Євстахевич, 
«всі історичні [українські] пісні стосуються подій XVII ст. і вже тоді були 
популярні».— с. 60.) Загалом у збірнику було записано 92 тексти, переважно 
з нотами, із них 19 українськомовних (5 — духовних, 5 — громадсько-політичних, 
5 — гумористичних та чотири варіанти). Всі тексти збірника писано латинкою. 

Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос¬ 
сии//Известия ОРЯС АН.— Т. 6.— Кн. 2.— Спб., 1901.— С. 71—72 (окремий від¬ 
биток— с. 19—20). Див. також: Шевчук В. О., 1989,—Кн. 2.— С. 94—97. 

Подається за публікацією В. М. Перетца у кириличній транскрипції. 
Ой, [у] Шахнового [?] мосту...— Арк. 34—34, звор. (запис зроблено між 

1713 і 1716 рр., але пісня, мабуть, виникла у 1630-х роках). 
Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос¬ 

сии//Известия ОРЯС АН.— 1901.— Т. 6.— Кн. 2.— С. 84 (окремий відбиток — 
с. 32). Див. також: Нудьга Г. Л., 1956.— С. 142—143; Шевчук В. О., 1989.— 
Кн. 2.—С. 101. 

Цікаве свідчення про популярність цієї пісні залишив Адам Корчинський у 
своєму «Wizerunku zlocistej przyjazni^ zdrady» (1698; рукопис ДПБ, sygn. Pol- 
skie XIV. Quarto nr. 17, kart. 87). Герой його оповідання «po kozacku // Gral za- 
porozskie dumy, ich zalosne trele) // Wywodz^c o wojennych expedycyi dziele: O Suli- 
mie, Neczaju, o Szachnowym mostu: // Nieslychane we Wloszech mutety po prostu». 
Навівши цю цитату, О. Брюкнер зауважує: «І справді, в тому єзуїтському руко- 
писі (збірнику Доменіка Рудницького) читаємо (в передруці Перетца, стор. 84) 
думу: «Ой, у Шахнового мосту дали козакам хлосту. // Ой, в неділю рано Наших 
сотників побрано;//Ой, в понеділок рано Нашого Сулиму стинано» і т. д., з ре¬ 
френом «Ой, бідна ж то наша головонько» і т. д. Отже, на Підгір'ї й у Вільні, 
чи Гродні, ті самі співано і переписувано думи, що є найліпшим доказом того, 
як вони були розповсюджені й популярні...» (BrUckner At. Pie§ni polsko-ruskie// 
Pami^tnik literacki.— Lw6w, 1911.— Rocznik 10.—Zeszyt 2.— S. 195). 

Подається за публікацією В. М. Перетца в киоиличній транскрипції. 
Гой, р[і]ка Стиру, що Хмель о віру...—Арк. 34, звор.—35 (запис 

зроблено між 1713 і 1716 рр.). 
Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос¬ 

сии//Известия ОРЯС АН.—1901.—Т. 6.—Кн. 2.—С. 84—86 (окремий відби¬ 
ток—с. 32—34). Див. також: Нудьга Г. А.% 1956.—С. 152—154; [Біле- 
цький О. І.] Хрестоматія давньої української літератури.—К., 1967.—С. 237— 
239. 
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Варіанти: 1. [Петров А., Митецький ПЛ Die Niderlage Bohdan Chmelnicki's 
bei Beresteczko am Flusse Styr 1651, in gleichzeitiger Poetischer Bearbeitung// 
Archiv fur Slavische Philologie.— Berlin, 1877.— Bd. 2.— C. 297—307.— «Duma 
Kozackaja o woyni z kozakamy nad rikoju Styru na t§ nut§: «Oy postyt bym ia 
sim ponedilkdw, osmuiu nedilenku». U roku 1651», записана на чистих аркушах 
книги «De Milidia equestri, antiqua et nova a P. Hermano Hugone», виданої близь¬ 
ко 1627—1630 p. у Бельгії. Текст пісні «Ой постив би-м я сім понеділків...» 
див.: [Чубинський Я.] Трудьі зтноіфафическо-статистической зкспедицин в За- 
паднорусский край.—Т. 5.— С. 21: 

Понеділковав сім понеділків. 
Восьмую недільочку. 

Принеси, Боже, кого мені гоже. 
На Ntoio постілочку. 

Постеле ж моя, жінка біленька, 
Ти ж не миленька: 

Хоч м*ягко спати, важко здихати, 
Що ні з ким розмовляти. 

Милого ложа — міх да рогожа, 
То мені постіль гожа: 

Хоч твердо спати, да легко здихати, 
Що є з ким розмовляти. 

2. Перетц, 1900.— С. 94—97 — «Duma kozacka о Beresteckiem zwyci§stwie 
1651, 31 july», із рукописного збірника 1650—1671 рр. ДПБ в Санкт-Петербурзі 
(Разнояз. О. XVII, № 11, арк. 21—22). Див. також вказівку на фотокопію тексту 
із зібрання К. Бадецького: «Duma kozacka о wojnie z kozakami. Pod Berestecz- 
kiem nad Styrem rzekq. Roku terazniejszego 1651. Dnia 20 і 29 і 30 czerwca і 
potym dziewiqtego i dziesiqtego lipca. Na t$ notg: «Oj postylbym ja sem pone- 
dilkow, osmuju nedielenku» — в кн.: Eustachiewicz M. Tworczosc Dominika Rudnic- 
kiego.— Wroclaw, 1967.— S. 60. 

Подається за публікацією В. М. Перетиа в кириличній транскрипції. 
Ах, УкраТненько, б [і] дна годиненько тепер твоя...».— Із збірника Д. Руд- 

ницького, арк. 29, звор. (з нотами, запис зроблено після 1720 р.). 
Це другий рукописний збірник Д. Рудницького, належав бібліотеці Залусь- 

ких, а потім зберігався у Петербурзькій публічній бібліотеці (Поль. Q. XIV. 
№ 31), звідки був перевезений до Варшави; згорів під час Варшавського по¬ 
встання 1944 р. 

Збірник описаний М. Возняком (Возняк М. Із співаника Домініка Рудницько¬ 
го//ЗНТШ.— 1929.— Т. 150 —С. 243—252) та М. Євстахевич (Eustachiewicz М. 
Tworczocs Dominika Rudnickiego.— Wroclaw, 1966.— C. 67—81). M. Євстахевич 
датує збірник 1716—1739 рр. і робить припущення, що основну його частину 
складено під час перебування Д. Рудницького у Варшаві (після 1720 р.). 

У збірнику записано 65 пісень, що походять з XVII ст. та перших десяти¬ 
літь XVIII ст.; серед них дві українські; 25 пісенних текстів — спільні із попе¬ 
реднім збірником Гінтовта — Рудницького, зокрема й пісня «Ах, УкраТненько, 
бідна годиненько...». Всі тексти записано латинкою. 

Публікації: Возняк Лі Із співаника Домініка Рудницького//ЗНТШ.— 
1929.— Т. 150.— С. 248 (з нотами). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— Т. 1.— 
С. 173—174; Хрестоматія української дожовтневої музики/Упор. О. Я. Шреєр- 
Ткаченко.—К., 1974.— Ч. 1.—С. 18 (з нотами); Шевчук В. О., 1989.— С. 93—94. 

Оскільки пісня згадує «Дорошенків», «Хмельниченків», «Іванів» і «страхи», 
завдавані «нашому людові» кримськими татарами, то виникнення її слід, ма¬ 
буть, віднести до часів Руїни, на другу половину XVII ст. 

Перший запис пісні «Ах, Україненько, бідна годиненько тепер твоя...» (з но¬ 
тами) зроблено Доменіком Рудницьким до 1713 р. у збірнику Гінтовта—Руд¬ 
ницького (1702—1716), арк. 6. Публікація: Перетц В. Заметки и материальї для 
истории песни в России//Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 73—74 (ок¬ 
ремий відбиток.— С. 21—22). Запис цієї ж пісні, зроблений між 1713—1716 рр., 
з незначними лексичними змінами повторюється у збірнику Гінтовта—Рудниць¬ 
кого на арк. 33—33, звор.— див.: Перетц В. Заметки и материальї...— С. 74—75 
(окремий відбиток —с. 22—23). Подаємо відмінності обох текстів із збірника 
Гінтовта—Рудницького (1702—1716) відносно тексту із збірника Д. Рудницького 
(1716—1739): 

Текст 1, на арк. 6: р. 3... Хмельниченки и ви вани?; р. 5... гдесь в не- 
людзії смертенька загнала; р. 6 — ... нещас[т]я горкого не дала; р. 7—Коли 
ся...; р. 8 —...страх нови нашому людові...; р. 10 —Що тильно...; р. 11 — ...молод¬ 
ці гожиє...; p. 13 — ... Крев лєєтсє...; р. 14 —...тяжкая неволя; р. 15 —...смутно 
кричать; р. 17 ...ні ями, погреб пташками проклят...; р. 18 — ...головенько, крас- 
«ая доленько...; р. 20 — ...татаров маєм сталих; р. 21 —Не однин внук дєда, 
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шведа шведа забив; р. 23 — Нема ж вже ані поради, што маєм діять?; р. 24 — 
...тяженько о так думать; р. 25 — ...х[у]тко думає, що тотен зброїв. 

Текст II, н а а р к. оЗ—33, з в о р.: р. 1—Ах, Українеиько, б[і]дная до- 
ленько тепер твоя; р. 5 — ...смерть загнала; р. 6-А в[і]сти вашого нещастя...; 
р. 8 — ...страх нови нужнему людові...; р. 9 — ...так вєс [?] опасали зе всюх сто- 
рон; р. 13 — Кров лєєтсє р[і]ками, власне трупами политих поля; р. 14 — ...тяж¬ 
кая неволя; р. 18—Б [і] дна головейко, кровная долейко...; р. 20 — ...татаров ма¬ 
єм см[і]лих; р. 23 — Нема ж вжо ради, нема ж і поради...; р. 25 — Нехай кто 
познає...; р. 26—В тяжкую годиненьку... 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції, із враху¬ 
ванням орфографії інших двох текстів, записаних Д. Рудницьким. 

«Українеиько, матухно моя...».— Із першого збірника Доменіка Рудницького.— 
Арк. 33, звор.— 34. 

Публікація: Псретц В. Н. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 
сии II Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 82—83 (окремий відбиток — 
с. 30—31). Див. також: Нудьга Г. А., 1956,—С. 172; Шевчук В. О., 1989.— 
С. 97—98. 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Гой, на горі женці жнуть...».— Із першого збірника Доменіка Рудницько¬ 

го.—Арк. 34. Пісня виникла, мабуть, у другій половині XVII ст. 
Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 

сии // Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 83 (окремий відбиток — с. ЗІ). 
Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 88; Шевчук В. О., 1989.—С. 98. 

Варіанти: Максимович М. Малороссийские песни.— 1827.— С. 18—19; Срез- 
невский И. Запорожская старина.— Харьков, 1833 — Ч. 1.—Кн. 1.—С. 58—60; 
Закревский Н. Старосветский бандуриста.— М., I860.—Кн. 1.— С. 65; [Чубинсь- 
кий Я.] Трудьі зтнографическо-статистической 9кспедиции в Западнорусский 
край.—Спб., 1874.— Т. 5.— С. 958—959; [Головацький Я.) Народньїе песни Г’а- 

«лицкой и Угорской Руси.— М., 1878.— Ч. 1.— С. 26. Деякі варіанти зберігають 
третю дійову особу пісні, але «Дрогозденко» замінений «хорунжим» (див.: Пісні 
Явдохи Зуїхи.—К., 1965.— С. 606): 

...Посередині пан хорунжий, 
Під ним кониченько. 
Під ним вороненький 
Сильно дужий. 

Порівн. також: Kolberg О. Wolyn //Dziela wszystkie.— 1964.—Т. ЗС.—N 523. 
Щодо генези пісні висловлено багато думок. Розглядаючи один із народ¬ 

них її варіантів, М. Максимович відносив виникнення пісні до часів Петра До¬ 
рошенка, вбачаючи в Сагайдачнім когось із старшин запорозького куреня 
(Максимович М. Малороссийские песни.— М., 1827.— С. 254). І. Срезневський 
пов’язував пісню із Петром Конашевичем-Сагайдачним (Запорожская стари¬ 
на.— Харьков, 1833.— Ч. 1.— Кн. 3.— С. 58—60). І. Каманін розвивав гіпотезу 
І. Срезневського (Записки Українського наукового товариства в Києві.— 1908.— 
№ 2.— С. 217—231). Датування пісні другою половиною XVII ст. підтримували 
В. Антонович і М. Драгоманов (Исторические песни малорусского народа.— К..„ 
1875.— Т. 2.— С. 11) та Б. Грінченко («Пісня про Дорошенка й Сагайдачного»// 
Записки Українського наукового товариства в Києві.— 1908.— Кн. 1.— С. 44— 
71); у Дрогозденкові Б. Грінченко вбачав брацлавського полковника Дрозденка; 
текст із збірника Доменіка Рудницького він визначав як літературний. М. Євста- 
хевич (Tworczosc Dominika Rudnickiego (1676—1739).—Wroclaw, I960.—S. 61), 
розглядаючи питання про генезу цієї пісні, зазначає, що «Дрогозденко» може 
бути Дрозденком, сотником, «котрий привів Дорошенкові гетьмана Задніпрянсь¬ 
кої України Брюховецького в червні 1668 р., після чого Брюховецький був уби¬ 
тий», а Сагайдачний — «правдоподібно, не Петро Конашевич-Сагайдачний, а Гри¬ 
горій Сагайдачний, кошовий отаман в 1686 р.» (порівн. Korzon 7. Dzieje wojcn 
і wojskowosci w Polsce.— Lwow, 1923.— T. 3.—S. 24, 402). 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Ходив черчик улечкою...» — Із першого збірника Доменіка Рудницько¬ 

го.—Арк. 21—21, звор. (з нотами; запис зроблено до 1713 р.). 
Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 

сии//Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 75—76, з нотами (окремий від¬ 
биток — є. 23—24). 

Варіант у тому самому збірнику на аркуші 43—43, звор. (без нот; запив 
зроблено між 1713 і 1716 рр.) наводимо за публікацією В. М. Перетца, с. 76— 
77 (окремий відбиток — с. 24—25) у кириличній транскрипції: 

Да ходив черчик да й уличкою, 
Да звали ж єго да й любечкою. 
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«Черчику, любичку, 
Пєнезю, вітєзю, 
Перепелочко ж мой!» 

Да на черчику каблук (клобук?) новий, 
[Да й сам черчик] чернобровий. 

«Черчичку, любичку!..» 

Да на черчичку сутаночка, 
Да й сам черчик, як панночка. 

«Черчику!..» 

Да [на] черчику поясочок, 
Да і сам черчик, як квіточок. 

«Черчику!..» 

На черчику черевиченьки, 
Да сам черчик невеличенький. 

«Черчику!..» 

Да на черчику панчошечка, 
Да й сам черчик, як кошечка. 

«Черчику!..» 

Да у черчика кафтаничок, 
Да й сам черчик, як паничок. 

«Черчику!..» 

Да у черчика да й шапочка, 
Да і сам черчик, як ласточка. 

«Черчику!..» 

Да і сам черчик, як ласечка, 
Да у черчика да й хустечка. 

«Черчику!..» 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Сам я не знаю, як на св[і]ті жити...».—Із першого збірника Доменіка Руд- 

ницького.— Арк. 24, звор. (з нотами; запис зроблено до 1713 р.). Псальма була 
популярна у XVIII ст. Повніший її варіант зберігся у рукописі ДІМ № 1743 
початку 1680-х років.—Арк. 142 звор. (див.: Український кант XVII—XVIII сто- 
ЛІТЬ#_ К., 1990.—С. 99—100, з нотами). 

Публікація: Перетц В. Н. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 
сии II Известия ОРЯС АН.— 1901,— Т. 6.—Кн. 2 —С. 78, з нотами (окремий 
відбиток — с. 26). 

Варіанти: Грушевський М. Співаник з початку XVIII в.//ЗНТШ.— 1897.— 
Т. 17.— С. 73—74; Перетц, 1900.— С. 160—169: 1) Збірник кантів і псальм: 
ДПБ, Q. XIV, № 41, арк. 117, звор. (початок XVIII ст.); 2) Богогласник Вілен- 
ської публічної бібліотеки № 233 (15) (початок XVIII ст.); 3) Збірник: БАН, 
16.6.29 (1729 р.); 4) Збірник: ДПБ, Q, XIV, № 16, арк. 34, звор. (середина 
XVIII ст.); 5) Збірник: ДПБ, Q. XIV, № 25, арк. 160 (перша половина 
XVIII ст.); 6) Збірник: Віленська публічна бібліотека, № 235 (92) (початок 
XIX ст.). 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Бивало лиха много на св [і]ті...».— Із першого збірника Доменіка Рудниць- 

кого#_ Арк. 32—32, звор. (запис зроблено між 1713 і 1716 рр.). 
Публікація: Перетц В. Я. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 

сии II Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 80—81 (окремий відбиток — 
с. 28—29). Див. також: Нудьга Г. А., 1956.— С. 175. 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Чом ся ти, молойче, журиш...».— Із першого збірника Доменіка Руд- 

ницького.— Арк. 32, звор.—33 (запис зроблено між 1713 і 1716 рр.). 
Публікація: Перетц В. Н. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 

сии II Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 81—82 (окремий відбиток—» 
с. 29—ЗО). Див. також. Нудьга Г. А., 1956.— С. 176—177. 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
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«Кари мене, Господи мой...».— Із першого збірника Доменіка Рудницько- 
го.— Арк. 45, звор.— 46 (запис зроблено між 1713 і 1716 рр.) 

Публікація: Перетц В. Н. заметки и матсриальї для истории песни в Рос- 
сии//Известия ОРЯС АН.—1901.— Кн. 2.— С. 89—90 (окремий відбиток — 
с. 37—38). 

Подається за публікацією В. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Чорнобрив ляшок дрова рубаєт...»—Із першого збірника Доменіка 

Рудницького.— Арк. 35—35, звор. (Запис зроблено між 1713—1718 рр.) Кон¬ 
тамінація уривків трьох пісень. Схоже поєднання див. у пісні «Котиться криш¬ 
таль по сіножаті» із збірника бібліотеки Музею Чарторийських (Возняк М. Ма¬ 
теріали ...— С. 26). 

Публікація: Перетц В. Н. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 
сии//Известия ОРЯС АН.— 1901.— Кн. 2.— С. 86—87 (окремий відбиток — 
с. 34—35). 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Летів чорни жук, жук...».— Із першого збірника Доменіка Рудни¬ 

цького.— Арк. 48, звор.—49. (Запис зроблено між 1713 і 1716 рр.) 
Публікація: Перетц В. Н. Заметки и материальї для истории песни в Рос- 

сии//Известия ОРЯС АН.—1901.—Кн. 2.—С. 90—92 (окремий відбиток — 
с. 38—40). 

Подається за публікацією В. М. Перетца в кириличній транскрипції. 
«Сів собі воробейчик на кух[л]і...».— Із другого збірника Доменіка Руд¬ 

ницького.— Арк. 25, звор.— 26, з нотами. (Запис зроблено після 1720 р.) 
Публікація: Возняк М. Із співаника Домініка Рудницького//ЗНТШ.— Львів, 

1929.— Т. 150.—С. 251 (з нотами). 
Дві останні пісні належать до так званих тваринно-рослинних гротесків, по¬ 

пулярних у XVII—XVIII ст. Пісня з початком, подібним до початку пісні про 
жука, є серед веснянок у зібранні П. Чубинського (див.: Трудьі зтнографиче- 
ско-статистической 9кспедиции в Западнорусский край.— Спб., 1872.— Т. 3.— 
С. 183.— № 136). 

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції. 

Перекладні поеми 

Историчніє вйрши. 
Публікація: Науменко В. Новелла Боккаччио в южнорусском стихотворном 

пересказе XVII—XVIII ст.//Киевская старина.— 1885.— Июль.— С. 273—306. 
Рукопис, за яким здійснено публікацію, належав, за свідченням В. П. Нау- 

менка, Длуському. Після 1885 р. місце знаходження рукопису вважається не¬ 
відомим (див.: Перетц В. Н. «Освобожденньїй Иерусалим» Т. Тассо в украин- 
ском переводе конца XVII — начала XVIII вв. // Перетц В. Я. Исследования и 
материальї по истории старинной украинской литератури XVI—XVIII веков: Сб. 
по ОРЯиС АН.— Л., 1928.— Т. 1.— Вьіп. 1.— С. 168). Якщо йдеться про польсь¬ 
кого бібліофіла Болеслава-Романа Длуського, що ймовірно, то рукопис варто 
пошукати у Кракові. Лікар, художник і бібліотекар Б.-Р. Длуський (1826— 
1905) медичну освіту набув у Москві, а художню у Петербурзі; після польсь¬ 
кого повстання 1863 р. жив на еміграції в Парижі й Лондоні; з 1891 року до 
смерті працював у бібліотеці Краківського технічно-промислового музею, куди 
кілька разів передавав свої книжки і гравюри (див.: Slownik pracownikow ksi^zki 
polskiej.— Warszawa—Lodz: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1972.— C. 174). 
Рукопис датується кінцем XVII чи початком XVIII ст. 

Твір являє собою переспів віршованого польськомовного переспіву новели із 
«Декамерона» Дж. Бокаччо про Танкреда, Гвіскарда і Гісмонду (перша новела 
четвертого дня), здійсненого польським письменником Ієронімом (Ярошем) Мор- 
штином (близько 1580 — близько 1645 рр.) із латинської версії Леонарда Бруні 
з Арецио Аретіна (Philomachia, abo Afektow gor^cej milosci wyrazienie.— War¬ 
szawa, 1655; подальші видання: Warszawa, 1685, 1689; під назвою «Historie b. 
pi§kne, wyrazaj^ce w sobie afecty szczerej i serdecznej miioSci.— Krakow, 1705). 

Подається за публікацією В. П. Науменка. 
ДЬйствія Кгоффреда, или Іерусалиму свобоженного ntcHb первая (загальної 

назви твору бракує, далі йдуть ще дев’ять пісень — усього десять із двадцяти) 
поеми Торквато Тассо «Звільнений Ієрусалим» — рукопис бібліотеки Санктпе- 
тербурзького університету — MS, Eur, 69,4°, водяний знак на папері: «раріег а 
la mode» кінця XVII ст.; почерки можуть бути віднесені до кінця XVII або 
початку XVIII ст. Судячи із записів на сторінках 8—20, у 1758 р. рукопис на¬ 
лежав бібліотеці Жировицького Успенського монастиря біля білоруського міста 
Слоні м а. 

Публікація (часткова, октави 1—20, 24—26, 29—35 із четвертої пісні): Пе¬ 
ретц В. Н. «Освобожденньїй Иерусалим» Т. Тассо в украинском переводе кок- 

647 



ПРИМІТКИ 

ца XVII — начала XVIII ввJ/Леретц В. Н. Исследования и материальї по ис- 
тории старинной украинской литературьі XVI—XVIII веков//Сб. по ОРЯиС 
АН.—Л., 1928.— Т. 1.— Вьіп. 1.—С. 168—234. 

За припущенням В. М. Перетца, переклад цей може бути вислідом колек¬ 
тивної роботи кількох поетів, об'єднаним однією редакцією; за оригінал правив 
польськомовний переклад поеми Т. Тассо, здійснений польським поетом Петром 
Кохановським (1566—1620): Tasso Т. Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona.— Kra¬ 
kow, 1618 (подальші видання XVII ст.— Краків, 1651, 1687; у XVII ст. не ви¬ 
ключені піддруки). 

Подається (повний текст перекладу) за рукописом Санктпетербурзького уні¬ 
верситету— MS, Eur, II, 69. Підготовлено за участю Р. П. Радишевського. 

До сторінки 423 

Стих 40 

Балдуин великую часть [...] окрил 
И пространную поля, честно воруженньї 
Но тьіи брата его бяху польки зявил. 
Над нами же бЬ вождом, дабьі пораженньїи 
Не били в то время, Кгофф коня осЬл, 
Яко воин мужествен, вь всЬх б'Ь прославленний; 
Четьіриста всадников з собою имяше 
Тисяча дв^ст^ Балдвнн єго послушаше. 

До сторінки 465 

Со страшним зі>ло с шумом купно всЬ идоша. 
Яко бурливий вихор буру свою зриши. 
Пред йми свЬт невиден, хмури темни сташе, 
Яже землю и вьздух, море возм*Ьшаше. 

Стих 19 

В то время по всем свЬти всЬ ся розийдоша 
По разних містах своих демони прокляти: 
ОЬти людем хотящим многи поднесоша, 
Хитрости полньїй сьв*Ьт и не поняти. 
Но како я вь первих ничто обратиша 
От коєя страньї ви, о д'Ьвьі пресвяти, 
Рц*Ьте нам, вьі вЬсте, яко челов'Ька 
Глас тЬх дЬл невозможет дойти и до в'Ька. 

Стих 20 

В Дамаску в то время Волхв багат з-Ьло бяше, 
Гидраот стар и славен, но з*Ьло прокляти, 
Иже в волшебствах младой в*Ьк свой сьдержаше, 
Д-Ьмоном всегда звикл б*Ь дари отдавати. 
Но вся бяху єму тща: ничто прорицаше. 
Не сподобился войни конца отримати: 
В намиреніи згубил дияволю силу: 
Волшебства принесоша му печал немилу. 
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БАН 
РГБ 
ГИМ 
ГПБ 
РДБ 
ДІБ 
ДІМ 
ДПБ 

КПЛ 
ЛДМУМ 
ЛНБ 
НТШ 
ОИДР 

ОРЯС 

ЦГАДА 
ЦДАДА 
ЦДІАУ 

ЦНБ 

Установи 

— Бібліотека АН Російської Федерації у Санкт-Петербурзі. 
— див. РДБ. 
— див. ДІМ. 
— див. ДПБ. 
— Російська державна бібліотека. 
— Державна історична бібліотека України у Києві. 
— Державний історичний музей у Москві. 
— Державна публічна бібліотека Російської Федерації ім. М. Є. Сал- 

тикова-Щедріна у Санкт-Петербурзі. 
— Києво-Печерська лавра. 
— Львівський державний музей українського мистецтва. 
—Львівська наукова бібліотека ім. В. С. Стефаника АН України. 
— Наукове товариство імені Шевченка. 
— Общество истории и древностей российских при Московском уни- 

верситете. 
— Отделение русского язьїка и словесности императорской Акаде- 

мии наук. 
— див. ЦДАДА. 
— Центральний державний архів давніх актів у Москві. 
— Центральний державний історичний архів України у Києві. 

— Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського АН Укра¬ 
їни у Києві. 

Журнали, збірники, серійні видання 

Антологія — умовна назва рукописного збірника 1670— 1680-х років (ЦНБ: 
186/362 с.; із бібліотеки Киево-Софійського собору). 

Аполлонова лютня — Аполлонова лютня: Київські поети XVII—XVIII ст. / 
Упорядкування та примітки Віталія Маслюка, Валерія Шевчука, Василя Яре¬ 
менка.— К., 1982. 

АЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемьій Комиссиею для разбора 
древних актов, состоящей при киевском, подольском и волмнском генерал-губер¬ 
наторе. 

Возняк М. Матеріали...— Матеріали до історії української пісні і вірші: 
Тексти і замітки/ Видає Михайло Возняк: I—III //Українсько-руський архів/ 
Видає Історико-філософічна секція Наукового товариства імені Шевченка.— 
Т. 9.—Львів, 1913; Т. 10.—Львів, 1914; Т. 11.—Львів, 1925. 

Гринченко Б. Д.— Гринченко Б. Д. Зтнографические материалн, собранньїе 
в Черниговской и соседних с ней губерниях.—Т. 3: Песни.—Чернигов, 1899. 

Демуцький П.— Демуцький Я. Українські народні пісні: Багатоголосся / Упо¬ 
рядкував М. Гордійчук.— К., 1954. 

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка. 
ЗЧСВВ — Записки Чину святого Василія Великого. 
Івченко Л. В.— Український кант XVII—XVIII століть / Упорядкування, 

вступна стаття і примітки Л. В. Івченко.— К., 1990. 
Известия ОРЯС АН — Известия Отделения русского язьїка и словесности 

Академии наук. 
КЕВ — Киевские епархиальньїе ведомости. 
ППЛ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою 

комиссиею: Т. 4: Памятники полемической литературьі в Западной Руси: Кн. 1.— 
Пб., 1878. 

Пісні Явдохи Зуїхи — Пісні Явдохи Зуїхи / Записав Гнат Танцюра; упоряд¬ 
кування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яденка; редакція та упо- 
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рядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко; відповідальний редактор 
О. І. Дей.— К., I960. 

ТКДА —Трудьі Киевской духовной академии. 
ТОДРЛ — Трудьі отдела древнерусской литературьі Института русской ли- 

тературьі (Пушкинского дома) РАН. 
Сборник по ОРЯиС АН — Сборник по отделению русского язьїка и словес- 

ности Академии наук. 
Чубинський Я. Я., 1874.— Чубинский Я. Я. Трудьі зтнографическо-статисти- 

ческой зкспедиции в Западнорусский край, снаряженной императорским Русским 
географическим обществом: foro-Западний отдел: Материальї и исследования, 
собраньї д[ействительньім] члГеном] П. П. Чубинским.— Т. 5/Изд[анньій] под 
наблюдением д[ействительного] члГена] Н. И. Костомарова.— Спб., 1874. 

Шевчук В. О., 1984.—Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні XVI — 
початку XIX ст. / Упорядкування га примітки Валерія Шевчука.— К., 1984. 

Шевчук В. О., 1988.—Марсове поле: Книжка перша: Героїчна поезія на Ук¬ 
раїні X —першої половини XVII століть/Упорядкування, вступна стаття, біо¬ 
графічні довідки та примітки Валерія Шевчука.—К., 1988. 

Шевчук В. О., 1989.— Марсове поле: Книжка друга: Героїчна поезія на Ук¬ 
раїні: Друга половина XVII — початок XIX століть/Упорядкування, біографічні 
довідки та примітки Валерія Шевчука.— К., 1989. 

Посібники та дослідження 

Голубеє.— К., 1872.— Голубеє С. Описание и истолкование дворянских гер- 
бов южнорусских фамилий в произведениях духовних писателей XVII века// 
ТКДА.— 1872.— Кн. 10. 

Запаско, Ісаевич.— Запаско ЯІсаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: 
Каталог стародруків, виданих на Україні: Кн. 1 (1574—1700).— Львів, 1981. 

Іван Величковський.— Величковський /. Твори.— К., 1972. 
Каратаев, Роспись — Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг, 

напечатанних кирилловскими буквами: 1491 —1730.— Спб., 1861. 
Каратаев, Описание — Каратаев И. Описание славянорусских книг, напеча- 

танньїх кирилловскими буквами: Т. 1: С 1491 по 1652 г.— Спб., 1883. 
Лукьяненко, 2.— Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кириллов- 

ского шрифта XVI—XVII вв.: Bun. 2 (1601—1654 гг.).—Л., 1975. 
Миловидов — Миловидов А. Я. Описание славянорусских старопечатних книг 

Виленской публичной библиотеки (1491—1800 гг.).— Вильно, 1908. 
Нудьга Г. А., 1956.— Пісні та романси українських поетів: 1 / Упорядкуван¬ 

ня, вступна стаття і примітки Г. А. Нудьги.— К., 1956. 
Перетц, 1899.— Перетц В. Я. Малорусские вирши в записях XVI—XVIII вв.// 

Известия ОРЯС АН.— 1899.—Спб., 1899.—Т. 4.—Кн. З, 4. 
Перетц, 1900.— Перетц В. Н. Историко-литературние исследования и мате- 

риали.— Спб., 1900.—Т. 1.— Ч. 1, 2. 
Перетц, 1907,— Перетц В. Н. Новие данние для истории старинной украин- 

ской лирики//Известия ОРЯС АН.—1907.— Т. 12 —Кн. 1.— С. 144—184. 
Перетц, 1911.— Перетц В. Н. Отчет об зкскурсии Семинария русской фило- 

логии в Житомир 21—26 октября 1910 года.— К., 1911. 
Перетц, 1929.— Перетц В. Н. Исследования и материали по истории ста¬ 

ринной украинской литератури XVI—XVIII веков: 3.— Л., 1929 (Сборник по 
русскому язьїку и словесности AH СССР.—Т. 1.—Bun. 3). 
1 Петров, 1891— Петров Н. И. Описание рукописних собраний, находящихся 
в городе Києве: Bun. 1.—М., 1891. 

Петров, 1896.— Петров Н. И. Описание рукописних собраний, находящихся 
в городе Києве: Bun. 2.— М., 1896. 

Петров, 1904.— Петров Н. И. Описание рукописних собраний, находящихся 
в городе Києве: Вьіп. 3-М., 1904. 

Петров, Бирюк, Золотарь.— Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Сла- 
вянские книги кирилловской печати XV—XVIII вв.: Описание книг, хранящихся 
в Государственной публичной библиотеке АН УССР.— К., 1958. 

Родоський.— Родосский А. Описание старопечатних и церковнославянских 
книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии: Bun. 1: 
1491 — 1700 г. включительно.—Спб., 1891. 

Роте.— Bausteine zur Geschichle der Literatur bei den Slawen herausgegeben 
von Hans-Bernd Harder und Hans Rothe Editionen (2): Bande 7, 1; 7, 2: Die al- 
teste ostslawische Kunstdichtung 1575—1647 / Herausgegeben von Hans Rothe.— 
Wilhelm Schwitz Verlag in Gissen, 1976, 1977. 

Caxapoe.— [Сахаров И.] Обозрение славянорусской библиографии.— Спб., 
1849.-Т. 1.—Кн. 2. 

Свєнціцький.— Свенціцький І. С. Каталог книг церковнослов’янської печа¬ 
ті— Жовква, 1908. 

СопиковСопиков В. Опьіт росснйской библиографии, или Полньїй словарь 
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сочинений и переводов, напечатанньїх на славянском и росснйском язьїках от 
начала заведення типографий до 1813 года.— Спб., 1904—1908 (2, виправл. і 
доп. вид.). 

Стросв.— Стросв П. М. Библиологический словарь и черновьіе к нему ма- 
териальї / Приведен в порядок и издан под редакцией А. Ф. Бьічкова.— Спб., 
1882. 

Титов, 1916.— Титов Ф. Типография Киево-Печерской лаврн: Исторический 
очерК) (1606—1616—1916): Т. 1 (1606— 1616—1721). Приложение.— К., 1916 

Тітов, 1924.— Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в 
XVI-XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків.— К., 1924. 

Ундольский.— Ундольский В. М. Очерк славянорусской библиографии / С до- 
полнениями А. Ф. Бьічкова и А. Е. Викторова.— М., 1871. 
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Аарон 92, 232 
Абрамович Д. І. 589 
Аввакум 258 
Авгар 250 
Августин 166 
Авель 288 
Аверн 482 
Авксентій, св. 298 
Авраам 209, 235, 295 
Австер 563 
Агавар, иар 307 
Аггав, апостол 302 
Ад 168, 172, 334, 335 
Адам 79, 137, 143, 151, 254, 266, 286, 

288, 293 
«Адельфотес» 24 
Адемар 423 
Адріан 66 
Адріанова-Перети В. П. 585, 586, 592 
Аеронт, Аронт 472 
Азія 184, 416, 420, 443, 464, 465, 549, 

555, 557, 575, 576 
«Акафіст Ісусу Сладчайшему» 613 
Аквілон 419, 530, 533, 561, 563 
Акгрікалт 568 
Актейські поля 183 
Аладин 429, 581 
Албатза[р1 561 
Албин 566 
Алекта 539, 551, 554—556, 558, 563, 

566 
Алст 441, 445, 447, 448' 
Алстанин 431 
Алнмансор 456 
Аліплій, апостол 302 
Алкгадель 568 
Алкменід 181 
Алпранд 548, 549 
А [л|скаліапдх [р] 454 
Алток 416 
Альцид 185 
Амфілохій, єп. 611 
Амфіон 337 
Ананія, апостол ЗОЇ, 302 
Ангел Сілезій 21 
Ангельські сили 281, 607 
Андрієвськнй Я. П. 598 
Андрій, апостол 48, 209, 309 
Андроник, апостол 302 
Андропан 561 
Анна 42 
Анна, св. 150, 218, 249, 267, 269, 

313 
Аннаш 135, 150, 151, 192 
Анпуся 355, 358 

Антіох 49 
Антіохія 417, 420, 450, 506, 529, 540 
«Антологія» 1670— 1680-х рр. 585—588, 

603—611 
Антоній Печерський, св. 220, 304, 305, 

585, 601, 610 
Антонов В. Г. 615 
Антонович В. Б. 584, 592 
Апеллес 90 
Апеллій, апостол 302 
Апокаліпсис 6, 302—304, 309, 610 
Аполлон 49, 50, 187, 227, 574 
Аполлос, апостол 302 
Апостоли 610 
Арамант 560 
Арасп 556 
Арбіян-цар 469 
Арделіон-вождь 454 
Ариандр 515, 516 
Аригілян 549, 553, 556, 567—569 
Арида 505 
Ариматфей 141 
Аристарх, апостол 302 
Аристовул, апостол 302 
Аріадин 568 
Аріоден 561 
Арій 268, 274 
Аріон 167, 207 
Арістотель 7 
Аркгант 431, 441, 446, 447, 450, 454, 

456, 457, 481, 496—505, 509, 
517, 525, 526, 528, 532—534, 536, 
538, 562, 563, 566, 571, 579, 580, 
582 

Армашенко Іоанн 6, 15, 26, 230, 232, 
601 

Арміда 462, 466, 468, 474, 475, 477, 
479, 481, 482, 490, 491, 494, 517, 
522, 523, 525, 554, 582 

Арнальд 485 
Арон 82 
Артаксеркс 187 
Артем, апостол 302 
Артсмидор 492 
Археографічна комісія Наукового то¬ 

вариства ім. Шевченка 586 
Архип 38 
«Архистратиже...» 26 
Архімедес 180 
Архіпп, апостол 302 
Аскоченський В. І. 584, 587, 614 
Ассон, апостол 302 
Астракгор 539 
Асцирит, апостол 302 
Атлант 64, 175 
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Атлас 175, 184, 463 
Атропос 85 
Афанасій Валеріан 199 
Афет 47, 232, 307, 588 
[Афон], Свята Гора ЗОЇ 
Африка 184 
Ахнлла, апостол 302 
Амллес 185, 424 
А\іор 153 

Баженов Петро, священик 611 
Балабан, польський воєначальник 593 
Балабани, рід 59, 588, 589, 591 
Балабанів герб 588 
Балдвін 417, 488, 528, 536, 551 
Бальдська вода 562 
Барановнч Лазар 6, 10, 12, 15, 25, 28, 

61, 216, 223, 235, 591, 600, 601, 603 
Баранок (Овен) 76 
Барковцій 125 
Бароко 8 
Батурин 607 
Батуринський монастир 607 
Бед[кг] ановський, польський воєна¬ 

чальник 593 
Бельона 62, 111, 205 
Берестечко 13 ,104, 397, 615 
Берестя Литовське 38 
Беринда Памво 24 
Берислав 606, 607 
Берлінкгієр 566 
Бернавський Іо Мирон, воєвода Мол- 

довлахії 49. 132, 133, 146, 589 
Берна [то] льд 547 
Берольд 480 
Бертольд 425, 545 
«Бесіда человіка з Богом» 14 
Бетко І. П. 10, 12 
Бнтія книга 610 
Бичков А. Ф. 594 
Бібліотека Вільнюського університету 

587 
Бібліотека Києво-Софійського собору 

587 
Бібліотека монастиря св. Онуфрія у 

Львові 586 
Бібліотека Шведського королівського 

університету в Упсалі 588 
Біблія 22 
Біблія острозька 24 
Бідчінський, польський воєначальник 

593 
Біла Росія 223, 237 
Біла Русь 365 
Білі Городи 100 
Білозерський М. М. 584, 595 
Білорусія 17 
Білоруські країни 40 
Більський Мартин 210, 213 
Бірюк Я. Д. 589 
Близнеиі 76 
Б[л]исса 426 
Богдан 113 
«Богогласник» 613, 614 
Богородиці Рудницької ікона 609 
Богородиця 6, 10—12, 110, 210, 212, 

249, 269, 280, 588, 600, 613 
Богородиця Рудницька 11 
Боємунд 417, 419, 459, 488, 522, 527, 

529 
Божий град 460 

Боккаччо Джованиі 21, 584, 647 
Бонфін 560 
Борис, кн., св. 217, 220, 228 
Братицький монастир 110 
Братство святого мученика Христова 

Георгія 200 
Братський Богоявленський монастир у 

Києві 600 
Брестський монастир 599 
Бригалліри, рід 56, 590 
Брозовські, рід 56, 590 
Бруиі Леопард з Ареццо Аретіиа 647 
Брюкнер О. 18, 616 
Брюховенький Іван, гетьман 218, 600 
Буджак 370 
Будин 124—127 
Бузанов 334 
Буковина 370 
Буневський 149, 150, 154, 156, 157, 160 
Бутневич В. Є. 606, 607 
Бутович Григорій 14, 22, 27, 204, 590, 

600 
Бутурлін 119 
Бучач 334 
Бучинський-Яскольд Олександр 16, 

596 

Вавілон 42, 304, 529 
Вага 76 
Вагановський 614 
Валаам 203 
Варавва 46 
Варад 127, 128 
Варвара, св. 219, 282, 283, 298, 607 
Варлаам і Иоасаф 589 
Варнава, апостол ЗОЇ, 302 
Варт0[ломей, св. 251 
Василіанська бібліотека у Львові 586 
Василій, св. 306, 610 
Вахромеєв 614 
Вацлав 492 
Велзевул 137, 143, 146, 517, 534 
Велика Росія (Русь) 111, 112, 223, 237 
Великі Овчари, село 374 
Величко Самійло 17, 596, 597, 600, 602, 

606 
Величковський Іван 6, 8, 10—15, 24, 25, 

27, 28, 248, 251, 255, 257, 258, 265, 
266, 276, 585—588, 600, 602—611 

Венера 390 
Венеціанське грецьке братство 599 
Венеція 199, 201, 599 
Вергілій 20 
Виговський Іван 101 —103, 116—118, 

595 
Виговські, рід 103 
Видубицький монастир 5, 38, 587 
Вит Баварчик 561 
Вишгород ПО 
Вишневенький 105, 106, 397 
Вишневенькі, рід 50 
Віда Ієронім 7 
Відень 16, 122, 127 
Відродження 7 
Військо Дніпрове 100 
Військо Запорізьке 101, 102, 225 
Віденська братська школа 599 
Ві[ль]гельм 459 
Вільно 38, 599, 600 
Вільнюський університет 600, 601 
Вірсавія 151 
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«Вірші на Воскресіння Христове» 15 
Вісаріон, єпископ 613 
Вісляний порт 100 
Віфлеєм 33, 41, 42, 160, 212, 213, 236, 

458 
Владнслав, король 101, 102 
Владислав IV 615 
Власькія земля 199 
Влахернська церква 48 
Водник, знак Зодіака 76 
Возняк М. 18, 584, 592, 593, 596, 613, 

615, 616, 647 
Войсяцький Ієремія 188 
Волинська земля 370 
Волинське сховище старожитностей у 
Житомирі 585, 588 

Волинь 109, 115 
Волкович Іоаникій 12, 26, 27, 147, 597 
Волняночка 348 
Володимир, князь 103, 104, 111, 112, 

217, 220, 228, 232, 244, 602 
Волоська земля 370, 371 
Волохи 370 
Волощина 374 
Вощанка Максим 17 
Вулкан 543 
Вшендобильський Л., польський вида¬ 

вець 595 

Гавриїл, архангел 41, 281, 418 
Газа 39 
Гаіє, апостол 302 
Галичина 18 
Галятовський Іоаникій 6, 15, 17, 18, 25, 

210, 591, 594, 600, 601 
Ганзер, генерал 127 
Ганнуся 355 
Ганон 332 
Гарпії 463 
Гвільм 552 
Гвіскард 647 
Гедрот 462 
Гектор 185 
Гекуба 111 
Гелікон 66, 175, 177, 178, 182, 186, 416 
Геллеспонтика, сибіла 211, 212 
Генрик 427, 493 
Генрик Акгелчик 561 
Георгієвич 148, 149, 150, 153—157, 159, 

165 
Георгій, великомученик 204, 600 
Георгій, св. 199 
Герасим, св. 299, 609 
Герасимович Андрій 593—595 
Герб Львова 588 
«Герби і трени при гробі...» 26 
Герд 502 
Геркулес 78, 179, 181 
Терміна 496 
Гернанд 455 
[Герцик] Павло Семенович, полковник 

полтавський 277, 607 
Гіблейські води 183 
Гідра 463 
Гізель Інокентій 15, 600, 601 
Гільберт 561 
Гінамм Марк 199, 599 
Гіперкентаври 463 
Гіппокрін 177 
Гіпполіт 184 
Гісмонда 647 

Гліб, князь, св. 217, 220, 228 
Глухівський монастир 607 
Гнатюк В. М. 584 
Голгофа 46, 136, 141, 145, 287, 292, 

294, 305, 311, 586 
Голіад 151, 172, 531 
Голіцин В. В., князь 119, 602 
Головацький Я. Ф. 592, 599 
Голоферн 153 
Голтва, річка 116—118 
Голубєв С. Т. 584, 589—591, 598 
Гомер 65 
Горацій 7, 20 
Горбацькі, рід 58, 591 
Гординський Я. А. 584, 586 
Городок 334 
Горський О. В. 599 
Гортенсія 185 
Грабянка Григорій 592, 593 
Град Антеноров 199 
Град Свят 448 
Грановський А. 606 
Греція 180 
Григорій Богослов 132, 133, 597 
Гриць 341 
Груша, український старшина часів 

гетьманства Івана Виговського 595 
Грушевський М. 18, 584 
Гуляницький, український старшина 

часів гетьманства Івана Виговсько¬ 
го 595 

Гундулич Іван 

«Да зрівняй. Боже, гори, долини рів- 
нейко...» 19 

Давид, псалмоспівець 8, 40, 45, 48, 151, 
157, 160, 172, 195, 307, 531, 588, 
610 

Дагон 150 
Дамас, апостол 302 
Дамаск ЗОЇ, 473, 527 
Дамаскін, св. 32, 179, 181, 611 
Дамашок 469 
Даміан, св. 220 
Даниїл 298, 299, 609 
Датан 121 
Дедал 255, 606 
Дельфіка, сибіла 210, 214 
Дзвоновський Ян 19 
Дзира Я. І., 17, 593 
Дзюбаревич Захар 614 
Димигоріа 134 
Димитрій 326, 329 
Димитрій, св. 219, 298 
Димитрій Ростовський 611, 612, 614 
Димитрій Савич 310, 614 
Димитрій Солунський, св. 614 
«Діаріуш» Аф. Филиповича 599 
Діва 76 
Діва Пречистая 432 
«Дівая днесь» 48 
Дій^ поганський бог ЗОЇ 
«Дійствія на страсті Христови спасен- 

ноє» 608 
Діоген 179 
Діонисій, апостол 302 
Діянія апостолів 6 
Длуський Болеслав-Роман, власник ру¬ 

копису 647 
Дніпро 104, ПО, 111, 123, 181, 397 
Дністер 374 
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«Доброгласен тя орган...» 27 
Довгалевський Митрофан 7 
Доменік, князь 100 
Домна 132, 133 
Дорошенко Петро, гетьман 25, 399 
Драгоманов М. П. 584, 592 
Дракгут 561 
Дрогобич Юрій 24 
Дрогозденко (?), сотник 399 
Друкарня Львівського Братства 588, 

589 
Друкарня Чернігівського Троїцько-Іл- 

лінського монастиря 611 
Дубровський (Добойський) монастир 

599 
Дудон 424, 448, 455—458, 460, 461 
«Дума козацька про Берестейське зви- 

тязтво» 16 
Дунай 123, 349, 363, 562 

Еберальд, Еберард 225, 493, 529 
Евріп 179 
Евтерпа 186 
«Евфонія» 22, 27, 62, 63, 66 
Едем 177 
Еммаус 47, 441 
Емпір 55 
Енеаш 185 
Епафродит, апостол 302 
Епір 184 
Ераст, апостол 302 
Ерато 186 
Ереб 185 
Ернест 561 
Есфир 169 

€ва 79, 85, 92, 238, 239, 249, 252, 254, 
261, 266—268, 272, 285 

Євангеліє 6, 41 
Євангеліє учительне, К., 1637 587 
Євод, апостол 302 
Єврах 63 
Європа 7, 17, 184 
Європея, сибіла 212, 213 
Євстафія 424 
Євстацій 467, 468, 476, 477, 480—482, 

494 
Євстратій Печерський, св. 299 
Євфрат, річка 303, 551 
Євфрозіна 63 
«Євхаристиріон...» 598 
Єгипет 42, 178, 294, 313, 421, 441—444, 

447, 465, 473, 488, 489, 496, 573— 
575, 578, 579 

Єгипетське (Егейське) море 425 
Єгипська земля 178 
Єгова 168 
Єлена 132 
Єлеон 47 
Єлецький монастир у Чернігові 600, 

607 
Єлисей 92 
Ємпір 208 
Єнох 303 
Єпафрас, апостол 302 
Єпенет, апостол 302 
Єрибея, сибіла 213 
Єрлич Іоахим (Яким) 398, 592 
Єрмин, апостол 302 
Єрмина 450, 451, 455, 459, 506, 507, 

510, 514—519 

Єрмій, поганський брг ЗОЇ 
Єрмія ЗОЇ 
Єрмоген, апостол 302 
Єрнанд 479, 482, 484 
Єрнієр 566 
Єрусалим 39, 291 
Єрьомін І. П. 8 
Єссей 82, 92 
Єфрем, св. 306, 610 

Желиборський Арсеній 55, 57, 59, 204, 
205, 208, 590, 600 

Желиборські, рід 55, 57, 59, 590, 591 
Жикгмунт-кроль 173 
Жировицький Успенський монастир 647 
Жрровичі 17 
Житецький П. Г. 584, 593, 598, 599 
Жовта Вода 99 
Жовтоводська битва 16 

Загоровський збірник 24 
Загоровський монастир 585 
Закхей 45 
Залеський А. 591 
Замойська академія 205, 600 
Замуйщина (Замостя) 371 
Запоріжжя 98 
Заруцький Іоанн 182 
Збараж 100 
Зборівська битва 615 
Зборов 334 
Зборово 105 
Звіздард (Гвіскард) 21, 407—415 
«Зегар...» 603, 606 
Зефіри 183 
Зигізмунда (Гізмонда) 21, 406, 407, 

410, 415 
Зизаній Лаврентій 24 
Зина, апостол 302 
Зи[о]ффроній 431 
Зілинський О. 616 
Зодіак 69, 76, 82, 180, 207, 208 
Зоїл, Зоїли 188, 235, 246 
Золотар Т. П. 589 

Іаков, апостол 302 
Іаков Ліствичник 255 
Іастин, королева 169 
Івани 398 
Івченко Л. В. 614, 615 
Ігемон 140 
Ігнатій Богоносець, св. 223 
Ігнатій, св. 224, 299, 609 

•Ігор, князь 112 
Ієремія 150 
Ієрихон 45 
Ієрусалим 45, 47, 49, 73, 83, 94, 138, 

169, 214, 279, 291, 304, 338, 416, 
421, 441, 447-449, 458, 460, 498, 
507, 565, 574 

Ізмар 186 
Ізмен (Ісмен, Ізмон) 431, 440, 572, 575, 

577, 578, 580, 582 
Ізраїлев Аристарх 612—614 
Ізраїль 73, 95. 313 
Ілія 44, 92, 303, 308, 611 
Іллінська чернігівська чудотворна іко¬ 

на Божої Матері 310, 607, 611 
Ільковський Філон 184 
Інокентій, архімандрит, настоятель 

Спасо-Яковлівського монастиря 
611,612 
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Іоаким, св. 218 
Іоан 43, 46. 82, 150, 153, 155, 157, 158, 

160, 161 
Іоан, апостол 300, 302, 305 
Іоан Богослов 298 
Іоан Дамаскин, св. 308 
Іоан, євангеліст 42, 44—46, 144, 219, 

264, 302—304 
Іоан Златоуст 298 
Іоан, король 101 
Іоан Кущник, св. 14, 256, 257, 606 
Іоан Олексійович, цар 237, 238, 277, 

602 
Іоан Предтеча 43, 239, 285, 286, 295, 

316, 602, 607 
Іоан Теолог 139 
Іов 153 
Іона 31, 36, 222, 237 
Іопія, стародавнє портове місто в Па¬ 

лестині, згадується в Біблії під 
назвою Іафо, сучасна Яффа 309, 
611 

Ірма, апостол 302 
Ірод 43, 153, 241, 577 
Іродіон, апостол 302 
Іросмунд 529 
Ірус 293 
Ісаак (Ісак) 91, 157, 209, 292 
Ісайя 315 
Ісіченко Ю. А. 584 
Іскра, очевидно, один із козацьких ва¬ 

тажків, що служив у польському 
війську наприкінці XVII ст.; за¬ 
гинув у сутичці з турками над 
Прутом 370 

Ісус 32, 33, 41, 48, 250 
«Ісусе, Боже поспішивий...» 26 
Італійська земля 510 
Ітзлія 550 
Іуда, апостол 46, 73, 74, 76, 302, 311, 

313, 314 
Іудейська земля 555 
Іудея 309 
Іусус (Іуст), апостол 302 

Новіш 82, 182, 560, 561, 565 
Йордан 42, 92, 110, 240, 279, 299, 517 
йосиф 42, 46, 139, 140, 144, 162, 312 

328 

Кавказ 531 
Каган М. Д. 596 
Кадм 177 
Казимир, король 101—104 
Казсан 506 
Каїн 268 
Кайфаш 135 
Кайяф 151, 153 
Калабрія 522 
Калиновський, гетьман 99, 593 
Каліш 600 
Калліопа 65, 184 
Калліст 40, 587 
КаЛужняцький О. І. 614 
Калфа 46 
Каменицький Василій 180 
Каменева Т. Н. 588, 611 
Каміл 552 
Кам’янець 334, 370 
Кам’янень-Подільський 204, 205, 600 
«Кам’янський Богогласник» 594 

Кана 42 
Кана Галілейська 94 
Кандія 429 
Капернаум 43 
Карапчіево 334 
Каратаєв І. П. 589—591 
Карнеадес 178 
Карп, апостол 302 
Касіан 147 
«Касталійське джерело» 8 
Катапетазм 148 
Катерина II 5 
Кгаза 427, 548, 573 
Кгалем 456 
Кгард 451 
Кгарон 425 
[Кгвашек] 425, 493 
Кгвельф 418, 422, 459, 488, 489, 528, 

562, 564, 571 
Кгвігельм 422, 423, 493, 495 
Кгвідон 425, 528, 536 
Кгдешинський, польський воєначальник 

593 
Кгезус 479 
Кгерард 424, 536 
Кгеркулес 474 
Кгернальда 424 
Кгернанд 482, 483, 485, 486, 492, 527 
Кгерони 463 
Кгиєрнер 528 
Кгилдиліппа 567 
Кгільдиппа 425, 455 
Кгоргони 463 
Кгофред 416—419, 421—423, 427—429, 

431, 439, 441, 445—448, 451, 455, 
457—460, 467, 473—475, 479, 480, 
483, 485, 486, 489—491, 493, 495, 
499, 501, 527—529, 532, 539, 546, 
548, 549, 551—554, 556, 561, 562, 
569, 570, 572, 582, 647 

Кградин 568 
Кгрецька страна 429 
Кгудильфа 529 
Києво-Михайлівський збірник 24 
Києво-Могилянська колегія 7, 66, 600, 

601, 607 
Києво-Печерська друкарня 598 
Києво-Печерська лавра 174, 598, 599, 

601, 602, 607 
Києвоподол 110 
Кизикермен 277, 606 
«Кизикермен», дзвін 606 
«Киевская старина», журнал 602 
Киевские страньї 110, 111 
Київ 38, 94, 110—113, 121, 190, 236, 

283, 304, 598, 599, 602, 603, 607, 
_ 609, 614 

Київська академія 614 
Київська Русь 7, 9 
Київський Братський монастир 587, 

598, 601 
Київський Пустинно-Микільський мо¬ 

настир 601, 602 
Київські гори 309 
Київського братства школи 598 
Кир 185 
Кирилівський монастир у Києві 607 
Киринейчик 157 
Кирист 456 
Кирницький Григорій 199, 599 
Киселі, рід 54, 55, 590 
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Кифа, апостол 302 
Кілікія 488, 550 
Кільчевський І. 593 
Клавревш (Клотаврес) 422 
Клсментін, св., папа 267 
Клеопа, апостол 302 
Климент, апостол 302 
Климентій 18, 20 
Климентій Зіновіїв 8 
Климович Василій 179 
Кліо 183, 184 
Клокочев 126 
Клоринда 431, 438, 439, 448, 450, 452— 

454, 456, 500, 510, 511, 513, 515, 
516, 531, 534, 537, 562, 566, 567, 
571, 580, 582 

Клото 85 
Книга житій 309, 310 
«Книга житій святих» Димитрія Туп- 

тала 
«Книга о панянстві» 166 
Кобиволоки, село 333 
Ковальський, польський воєначальник 

593 
Коворунда 438 
Козановський 105 
Козел 76 
Козьма, св. 220 
Колесса Ф. М. 28, 584 
Коліофони 180 
Колосова В. П. 5, 24, 584 
Колхи (Колхіда) 337 
Кольчицький Стефан 184 
Комаровський, польський воєначальник 

593 
Кондрат 254 
Кондрат, апостол 302 
Кондрацький, укладач рукописного 

збірника, можливо, учасник Мол¬ 
давського походу 1691 р. 6, 370 

Конецьпольський 104, 397 
Конотович Іван 15, 589, 590 
Конрад Другий 528 
Конса 424, 455 
Консенца (Козенца), головне місто іта¬ 

лійської провінції Калабрії 522 
Константин 132 
Константин, св. 220 
Константин-цар 96, 221, 228, 284 
Константинополь 66, 96, 110, 125, 540 
Констанція 96 
Конциліон 493 
Корець, місто на Волині 380 
Корецька, княгиня 380 
Корецький, князь, учасник Цецорської 

битви 380—382 
Корибути-Вишневецькі, рід 49, 589 
Коркут 570 
Корнилій ЗОЇ 
Корсунь 99, 101 
Корсунська битва 16 
Коршунов О. X. 587, 599 
Косов Сильвестр 10, 14, 66, 67—70, 72, 

73, 75, 78, 80, 82, 85—87, 90, 91, 93, 
95, 591, 592 

Костомаров М. І. 592 
Котляревський І. П. 5, 23, 615 
Кохановський Петро 7, 16, 17, 18, 615 
Коцит 463 
Краків 334 
Краківська академія 601 

Краковський 106 
К[р]амв[б] альд 424 
Красний Торг, місто 370 
Кредтоній 424 
Крез 65 
Крекотень В. І. 5, 6, 9, 10, 22—24, 587, 

589 
Крем’янець 334 
Кресловський Макар 181 
Крет 209 
Крилов 334 
Крискент, апостол 302 
Крисп, апостол 302 
Кругель, село 588 
Ксанф 177 
Ксенофанес 180 
Ксенофіл 207 
Куарт, апостол 302 
Кудринці 334 
Куліш П. О. 584, 594 
Кумея, сибіла 211 
Купідон 20, 390 
Кутеїнський Богоявленський монастир 

17, 587, 588 
Кучковський, польський воєначальник 

593 

Лавр 93 
Лавра Печерська Київська 62, 237, 304 
Лаврентій Печерський, св. 304, 610 
Лаврська могилянська школа 598 
Лазар 45, 235 
Лазаревський О. М. 584 
Ланкгиш Г. М. 147 
Ланкгиш-син 148—150, 152, 153, 158, 

162, 163 
Лахезис 85 
Лаомедон 181 
Ларинд (Латин) 424 
Лев 76 
Лев, князь 55 
Левицький О. І. 584, 585, 599, 602 
Левковський Димитрій 613 
Лежайський Михаїл, архімандрит 235, 

602 
Лезвин 569 
Леницький, український старшина ча¬ 

сів гетьманства Івана Виговського 
595 

Ленінградська консерваторія 614 
Леопольд 528 
Литва 112 
Литовська земля 115 
Лихачов І. В. 612 
Лихачова Єлизавета Петрівна 612 
Лібіка, сибіла 210 
Ліван 37 
Ліванські Гори 418 
Лівійська пустеля 559 
Лівія 416 
Лігарид Паїсій 26 
Лізбан 569 
Лімбар[д] 424 
Лін, апостол 302 
Лінка[ст]р 424 
«Ліствиця» 168 
«Ліствиця Іаковля» 606 
Ліствичник 88 
Лістри ЗОЇ 
«Літопис келейний» Димитрія Туптала 
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Лоренц 560 
Лот 267 
Лука 153, 162 
Лука, євангеліст 42—46, 221, 264, 302 
Лука Семіонович, тесть Івана Велич- 

ковського 606 
Лукій, апостол 302 
Лук’яненко В. І. 587, 591 
Луна 167 
Любеч 304 
Любомирський 104, 105, 397 
Люципер 48 
«Лямент» 1636 р. 22 
Ляхи 112 
Львів 55, 61, 133, 147, 199, 204, 208, 

334, 588, 599, 600 
Львівська земля 599 
Львівське братство 51, 52, 56, 61, 586, 

590, 592 

М. Н. 26, 27, 189, 598 
Магомет 118, 119, 430, 440, 444, 456, 

555, 561, 570 
Мазепа Іван, гетьман 5, 14, 277, 607 
Макарів, містечко під Києвом 607 
Макарій, св. 299 
Макарій Римлянин, св. 601 
Максаківський монастир у Батурині 

607 
Максимович М. О. 584, 595 
Мала Росія, Мала Рось 16, 112, 113, 

223, 237, 265 
Малі Овчарі, село 374 
Малх 46 
Мальтольда 425 
Маначин 382 
Марина 365 
Марія, Богородиця 45, 51, 61, 100, 142, 

149, 188, 212, 217, 218, 228, 245, 
246, 249, 258, 265—268, 270 — 
276, 297, 298, 311, 313, 327, 328, 
603, 614 

Марія Магдалина 141, 145, 306, 317, 
610 

Марія в Турі, св. 219 
Марко, євангеліст 41, 77, 221, 264, 302 
Марс 50, 51, 54, 56, 58, 62, 71, 82, 111, 

175, 204, 205, 481, 485, 503, 506, 
507, 534, 535, 540, 563, 569, 573, 
579 

Маруся 365 
Марфа 44, 45 
Марцер 191 
Марціал 604 
Маслов С. І. 584, 601 
Маслюк В. П. 9, 10 
Матфей, євангеліст 41—46, 151, 161, 

221, 264, 302 
Мафусаїл 32, 200 
Мафусолові літа 32 
Махновець Л. Є. 584 
Мая 177 
Меандр 415, 555 
Медей 477 
Междуземноє море 458 
Межигірський монастир 599 
Межирич, місто на Волині 380 
Мелхиседек 36 
Мельник Григорій, власник книжки 586 
Мельпомена 184 
Мемтимський (Мемфіський) повіт 519 

Меновський Каліст 15 
Меркурій 82 
Методій, патріарх 236 
Меценас 187 
Микільський монастир 285 
Миклашевський Филип 182 
Миколай Мирликійський св. 31, 219, 

236, 283, 284, 586, 602, 607 
Миловидов А. І. 591 
Мирович Н. 613 
Мироносиці 47 
Мирослав з Городенки 596 
Михаїл 48, 94, 218, 220, 281, 554 
Михаловський Якуб 346, 616 
Михея 150 
Мицик Ю. А. 584 
Мишанич О. В. 20 
Мілит, острів ЗОЇ 
Мінерва 175, 187, 205 
Мінея обща 601 
«Млеко...» 603, 606 
Могила Петро 13, 15, 51, 55, 58, 62— 

65, 103, 111, 174, 177, 183, 185, 189, 
589—592, 598, 599 

Могилянське київських шкіл братство 
39 

Могили, рід 51, 55, 57, 58, 60, 175, 179, 
183, 187, 188, 589, 590 

Мойсей 44, 79, 82, .86, 89, 92, 110, 309, 
310 . 

Молдава 371 
Молдавські землі 598 
Молитва Святому Духу 585 
Мондзибел 463 
Морозов О. А. 15 
Морштин Ієронім (Ярош) 21, 647 
Москаленко М. Н. 26 
Москва 602 
Московська синодальна бібліотека 599 
Мужиловський Самуель 179 
Муза 93, 184, 185—187, 207 
Мукачів 125, 126 
Муліанш 568 
Мултяни — наддунайський край на 

південному сході Румунії 
Мурат 561, 570 

Наїн, город 43 
Наливайко Даміан 24 
Наливайко Д. С. 6, 7, 9, 21 
Наркис, апостол 302 
Настя 353 
Науменко В. П. 584, 647 
Небесное Царство 546 
Невоструєв К. І. 599 
Негребецький Георгій 186 
Нелюбович-Тукальський Іосиф 236, 602 
Немврот 447 
Нестор 55, 56, 207 
Нечаєв Василь 613 
Низ 124 
Никанор, апостол 302 
Никодим 42, 47, 140, 144 
Нікея 284, 417, 447, 498, 555 
Ніл 178, 447, 489, 573 
Ніл, св. 299, 610 
Німецька земля, Німеччина, Німці 

(країна) 124, 127, 528, 604 
Німці 370 
Новгород-Сіверський 235, 601, 602, 614 
Новгород-Сіверський монастир 601 
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Ной 203, 232, 588 
Нудьга Г. А. 18, 584, 616 
Нуїнська церква 588 

Оваговськин, польський воєначальник 
593 

Овен (Оусн) Джон 10, 11, 251, 255, 
604, 606 

Овідій 20 
Одерлик 493 
Одоард 425, 455 
Одровольський, польський воєначаль¬ 

ник 593 
Ожеговці 334 
«Ой, Украінонько, бідна головонька 

тепер твоя...» 16 
Окгинські, рід 54, 590 
Оксенович-Старушич Ігнатій 15, 589 
Олексій, цар 116, 217, 223—228 
Олексій, чоловік Божий, св. 217, 220 
Олексій Михайлович, цар 59, 107, 223, 

601 
Олекшич Олександр 178 
Олим, апостол 302 
Олієве 334 
Олімп 7, 62, 71, 185, 188 
Олінд 431, 433—438, 440 
Омеляшко Р. А. 584, 586, 615 
Омельченко Стефан 118 
Онисим, апостол 302 
Онисифор, апостол 302 
Онушкевич Трофим 188 
Оркган, Оркан 579, 580, 582 
Орадин-стрілеиь 534, 535 
Ордан 458 
Оринин 334 
Ормин, Ормінь 536, 582 
Оронки, село 371 
Орфей 93, 167, 179, 186, 207 
Осмид 567 
Осолінський 105, 397 
Острог 195, 198 
Острозька Біблія 602 
Острозький Лямент 1636 р. 13 
Отроковський В. М. 589 
Оттон 420, 424, 501—503, 527, 561 
Очаків 98, 334 

Павел, апостол 87, 120, 200, 219, 246, 
ЗОЇ, 302, 585, 611 

Павло Русин із Кросна 24 
Павлюк 396, 397 
Падуанський університет 599 
Паїсій Лігарид 39, 587 
Паламед 424 
Палестина 420, 429, 438, 446, 464, 495, 

518, 540, 555, 567, 580 
Паллада 71, 188, 207 
Палферн 454 
Пандор Феєрвар 127 
Панькевич І. А. 596 
Параскевія, св. 219 
Париж 459 л 
Парка 70, 71, 73, 77, 79, 86, 95, 97, 172, 

528 
Паркан 123 
Пармен, апостол 302 
Парнас 65, 66, 175, 183, 186—188, 416 
«Пастуше, пастуше...» 19 
Патавська академія 199, 599 
Патерик 610 
Патерик Печерський 585 

Патмос, острів 302 
Патров, апостол 302 
Паулі Жегота 596 
Пахльовська О. Є.-Я. 18 
Пегас 177 
Пекарський П. П. 611 
Пемвроза 492 
Перетц В. М. 5, 13, 15, 17, 18, 584— 

589, 592—594, 597, 602—610, 613, 
647, 648 

Перс 417, 420, 444 
Персида 461 
Перейди 438 
Персика, сибіла 210, 214 
Персія 187 
Петро, апостол 44, 46, 84, 151, 152, 200, 

219, 225, 226, 238, 240, 251, 300, 
ЗОЇ, 309, 311, 421, 572, 602, 611 

Петро Олексійович, цар 237, 238, 277, 
602, 612 

Петров М. І. 584, 587, 594, 595, 601, 
602, 608, 613 

Петров О. Л. 593 
Петров С. О. 589 
Петрович Афанасій 606 
Петровський повіт 612 
Петрушевич А. С. 597 
Печерський Київський монастир 176, 

285 
Печерські сади 187 
Пилявці 105 
Писаревський М. В. 612 
Підкова Іван 13 
Пілат 46, 139, 140, 153, 156, 157, 162 
Пімин, св. 299, 610 
Піндер 505 
Пінськ 599 
Піотрков 334 
Піренейські гори 425 
Піроп 65 
Пірус 529, 538 
«Пісня в неділю о блудном сині» 614 
«Пісня грішних людей» 19, 26 
«Пісня о Будині» 25, 27 
«Піснь о образі Клокочевськом» 26 
«Пісня про козака Плахту» 19 
«Пісня про повстання Мартина Пуш¬ 

каря» 26 
Пітон 187, 463 
Плавля 99 
«Плач російський» 16 
Плют 431, 462, 463, 557 
Погодін'М. П. 596, 600, 602, 606 
Поділля 109, 115 
Пожон 127 
Позановський, польський воєначальник 

593 
Полемічний комплекс 26 
Полимнія 185 
Полікрат 207 
Поліферн 515, 516 
Полтава 13, 116, 277, 603, 606 
Полтавська Успенська церква 606 
Полубенський Михаїл 180 
Польсько-Литовська держава 17 
Польща 55, 99, 102, 105, 107, 123, 370, 

598, 604 
Понтан Яків 7 
Попов П. М. 584 
Попович-Гученський Петро 6, 8, 15, 26, 

330, 615 
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Поріччя Рибне, село 611 
«Постій, постій, голубонько...» 19 
Потік 99 
Потоцький Миколай 98, 99, 592, 593 
Потоцький Станіслав 398 
Потоцький Стефан 98 
«Похвала віршами Хмельницькому...» 

16 
Почаський Софроній 14, 22, 174, 176, 

598 
Прашкович М. І. 590 
Предвічна Мисль 554 
Преображенська нуїнська церква 585 
«Преподобен Роман...» 26 
Пріам 207 
«Про гордих і гнівливих ляхів» 16 
Прозерпіна 111 
Прокопович Феофан 8 
Прометей 178 
Проскури-Сущанські, рід 50, 53, 589 
«Просфонима» 24 
Протеус 275 
Против (Протей) 490 
Прохор, апостол 302 
Прут, річка 370 
Пуд, апостол 302 
«Путьі, или Дорога житія...» 17 
Пушкар Мартин 116, 117, 595 

Радзивілл, князь 17 
Радивиловський Антоній 245, 600, 602, 

603 
Радишевський Р. П. 592, 601, 648 
Ра[о]доард 529 
Раймунд 425, 459, 486, 517, 528, 529, 

531—533, 535, 536 
Рак 76 
Рамбальд 493, 494, 523, 524 
Рафаїл, архангел 281 
Рафалович 586 
Рахиль 111 
Ренесанс 6, 7, 12, 19 
Рєзанов В. І. 584, 608 
Риба 76 
Ридольф 425, 493, 529 
Рижик 345 
Рикард 566 
Рим 39, 100, 200, 202, 272 
Ринальд 418, 425, 455—459, 479, 481 — 

487, 527, 539, 540, 547—551, 553, 
554, 572 

Рівне 598 
Ріпницький Димитрій 6ГЗ 
Р[к) амиллій 426 
Р[к1ассанов 443 
Роберт 423 
Роген 561 
Родоп 186 
Родоський А. С. 591 
Рождественський жіночий монастир 

612 
«Розиск про розкольницьку бринську 

віру» Димитрія Туптала 607 
Роксоланія 63, 208 
Роман-співець 48, 588 
Ромодановський, князь 119 
Ромульда (Ірмінія) 455 
Російські краї 187 
Росія 15, 16, 63—66, 68, 77, 83, 84, 

94—97, 102, 104, 108, 112, 113, 120, 
175, 177—180, 199, 206, 224, 599 

Росмунд 424 
Россан 570 
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словник 
ВАЖКОЗРОЗУМІЛИХ 

СЛІВ 

А б і є — уже, зараз же, відразу, зне¬ 
нацька 

а в в а — отець, настоятель монастиря 
авдитор — член суду 
адамант — діамант 
а ж е — що, якщо, навіть, тим паче, а, 

аж 
а з а ж — хіба ж, чи ж 
а з а л і — чи, хіба 
албов'Ьм — бо, оскільки 
а л и т ь — аж, раптом, скоро, ось, 

ось-ось; доки, поки; але 
амінь — істинно, кінець 
а м о ф о р — див. омофор 
а н і м у ш — натхнення, піднесення; ха¬ 

рактер 
апостат — відступник 
артос, артус — квасний хліб, освя¬ 

чений на Великдень; пшеничний 
хліб, прикрашений священними зо¬ 
браженнями і написами, що про¬ 
тягом усього святого тижня збері¬ 
гається в церкві, а в наступну 
після Великодня неділю роздаєть¬ 
ся шматками всім, хто приходить 
до церкви 

асистенція — почет, ескорт, супро¬ 
від 

а щ е — якщо, чи, хоча 

Баволна — бавовна 
бандолет — портупея; коротко- 

ствольний мушкет 
б а с н и — вигадки 
баяніє — заговорювання, ворожба 
безецньїй — безчесний, підлий, не¬ 

гідний; потворний 
бьідлята — худоба 
б ьі н а м н і — аж ніяк, анітрохи 
б и н д а — бант, перев’язь, стрічка 
б л а ж и т и — х&алити, воздавати хва¬ 

лу (честь); зичити добра (щастя); 
поважати; виявляти милосердя; ро¬ 
бити блаженним 

б л и з н о — вада, рубець, шрам 
б о д е ц ь — острога 
брменьє — бриніння 
б р м я ч и й — той, що бринить 
буджацькая волокита — війна 

з татарськими і турецькими заго¬ 
нами впродовж 1674—1696 рр. 

Вакувати — пустувати, бути порож¬ 
нім, вакантним 

в а л е ч н и й — войовничий, перемож¬ 
ний, героїчний, славетний воєнною 
доблестю 

валчити — воювати 
вандровати — мандрувати 
в а р к а ч — коса, довге волосся 
варувати — стерегти, укріплювати, 

зумовлювати 
варунок — умова 
в а с н і — звади, свари, підступи 
ввередити — пошкодити 
ведлуг —згідно, відповідно до 
ведро — година, ясна і тиха погода 
векгеря, векгерина — гирлига, 

пастуша палиця 
векуисти — віковічний 
велбити — схилятися перед ким-не- 

будь, обожнювати, славити 
в е л ь ц е — вельми, багато, дуже 
вервь, вервено — мотузка, стріч¬ 

ка, поворозка 
вертеп — печера, ущелина, яр, схови¬ 

ще, пристановище, сад 
вертогра д — сад 
вертоградар — садівник 
в е с п о л — разом, спільно 
в жди, вижди — принаймні, адже, 

однак, проте 
взбождати — збуджувати 
взгарда — погорда 
взгніщати, возгніщати — роз¬ 

водити вогонь 
в з р о к — зір, погляд 
виницовати — перелицьовувати, 

вивертати, переробляти 
винниця — виноградник 
вину — завжди, вовіки 
виридар — сад, палісад 
в и с п а — острів 
в и т і ч к а — вилазка 
витрвати — витримати 
вицвічоний — освічений 
вікуістичний — вічний, одвічний 
ві с т и — знати 
власька мова — італійська мова 
в л о ч н я — спис 
вневіданий — невіданий 
в н и й т и — увійти 
вобец — згідно з тим, з огляду на, 

у зв’язку з тим 
возбнути — прокинутись 
волочебний, волочебник — той, 

що ходить по домах на святій не¬ 
ділі з віншуваннями 

воміняти — доручати 
в о н н и й — пахучий; вонність — па¬ 

хощі, запах, аромат 
вонтпення — сумнів 
вонхати — нюхати 
в о н ь — запах 
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вотувати — давати обітницю; голо¬ 
сувати 

вреждати — шкодити 
в р е м б и — східці, щаблі 
в р ьі х л і — в скорому часі 
вруби — зарубки, щаблі 
врящий — той, що вирує, кипить 
вспак — навпаки, в зворотному на¬ 

прямі (порядку) 
вспаняло — чудово, розкішно, пиш¬ 

но 
в т р о п и — вслід 
в ш а к — адже, однак 
вшетечний — розпусний 
вщинати — учинити, починати, під¬ 

носити, збуджувати 
в я з и т и — ув’язнювати 
в я щ ш е — більше, краще 

Г а б іт — чернеча ряса 
г е л м — шолом 
герба — трава 
г е р е з і я — єресь 
гі п п о д е м о н —демон у постаті ко¬ 

ня; пор.: гіппогриф—міфічна 
істота: напівкінь — напівгриф 

главица — верхівка, маківка 
гойний — гарний 
голдовати, голдувати — схиля¬ 

тися перед кимось, виявляти честь, 
підкорятися 

головщина — штраф за вбивство 
гонзати — тікати 
горливость — старанність, запо¬ 

падливість, щирість 
гуф, гуфець — загін, громадка, юр¬ 

ба 
гяур, гявур — собака; зневажливе 

означення немусульманина 

Дактиль — горіх 
дедикувати — присвячувати 
делва — посудина, амфора, бочка, 

діжка 
денниця — вранішня зоря 
десно — праворуч 
деспект — зневага, образа 
дибольський— диявольський 
д і л я — заради 
д і о ц е з і я — округа, єпархія, єпископ¬ 

ство 
д л а н ь — долоня 
д н е с ь — сьогодні 
д о в т і п — розум, дотеп, хист, лукав¬ 

ство 
доколі — доки (поки) не, аж доки 

(поки) 
д о л — яма 
долегати — знемагати, личити, тур¬ 

бувати 
д о н е л і — див. доколі 
драга н, д р а г о н — драгун, гварді¬ 

єць, здоровило 
драсньоний — зачеплений, враже¬ 

ний 
дрентвілий — оціпенілий 
дручати — мучити 
дуга — веселка 
дуфность — самовпевненість 
€ д з а — яга, відьма 
є ж е — щоб, як, якщо 

єлей — оливкова олія 
є л и к о — скільки, що 

Ж а к — школяр, бідний студент 
жегнати, ж с к гнати — прощатися 
желживість — образливість 
ж и в о т — життя 

Завій — чалма, тюрбан 
заземблений — зазубрений 
заїсте — воістину, справді так 
зайзріти — заглянути, глянути 
закрочити — заступити, прокроку¬ 

вати 
залеценнє — пропозиція 
занадра — пазуха 
занє—бо, тому що, оскільки, щоб 
з а п о л — пола 
запрітися — зректися, заперечити 
запуст — біг наввипередки 
засажка — засідка 
засудитися — задихатись 
з а ц н ьі й — значний, знатний, шляхет¬ 

ний 
зашаргати — забруднити 
зброчити — залити, заляпати, за¬ 

росити 
з вен діти — стягти, вкрасти; прокоп¬ 

тити 
звл'аща — тим більше, особливо 
звонпити — засумніватися 
зголдовати — схилитися, потрапи¬ 

ти в залежність 
згон —сконання, смерть; загін 
згрібілий — зістарілий 
з д а н н є — думка, погляд, судження 
з д а р — випадок (?) 
здаритися — трапитися 
здрентвіти — оніміти, оціпеніти, за¬ 

вмерти 
з д р о й — струмінь, потік, течія 
з е г а р — годинник 
зелживость — зневага, ганьба, на¬ 

руга, сором, кривда, обмова 
земдлити — зомліти 
з е м с т а — помста 
з е с т я — сходження 
з і л н и й — рослинний 
з і л о — дуже 
з і о л к о — зіллячко 
злецити — доручити 
злітовати — змилосердитись 
з м а з а — пляма, вада, порок 
змирна, смирна — смола для ка¬ 

діння 
знароку — зненацька 
з о ч и т и — глянути, дивитися, бачити 
з р а к — зір, погляд 
зрениця — зіниця 
з р о к — див. з р а к 

І з в и ч е — узвичаєно 
ізочити, зочити — побачити 
і м а т и — брати 
і м е с к — мул, ішак 
інвенція — винахідливість, кмітли¬ 

вість 
і с т о — істинно, правдиво 
істикгатор — судовий обвинувач; 

підбурювач 
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К а б у з — дощенту, гамузом 
каденція—-рима 
каже ник — євнух, скопець, оскопле¬ 

ний 
камка — шовкова тканина з розвода¬ 

ми 
к а м о — куди 
канцеровати — ламати, псувати 
капелан — священик, жрець 
капелюш — капелюх 
к а р к — горло, шия 
кгарнець — горнець, горщик 
к г е р о с — геройство 
к г м а х — будинок 
к г м і н — гурт, громада 
к г р а б я — граф 
к г р о т и — вістря 
к и р — пан, владика 
кір — чорна траурна тканина; в кі - 

р і — в траурі, в труні 
к і т а — плюмаж, султан, китиця 
кламство — неправда, .брехня, на¬ 

клеп, обмова 
клспсидра — водяний або пісковий 

годинник 
к л я м ц я — брехун 
кновати — затівати, замишляти, ін¬ 

тригувати 
к о к о ш — курка, квочка 
кольвек — скільки 
компут — загін 
консекрований — посвячений, ви¬ 

свячений 
копець — копач 
корд — короткий меч, палаш 
котвиця — якір; держава; ствер¬ 

дження; допомога, потіха 
кошниця — плетений кошик 
к о ш у л я — сорочка 
краєгранесіє — рима 
крати, кратні — грати, гратовані 
креований — створений; призначе¬ 

ний, обраний 
крес — край, межа, окраїна 
кре[и]вина — рослина; те, що росте 

з кореня (коревина) 
крижувати —розпинати на хресті 
к р и н — лілія 
крнобрность— непослух 
кросна — ткацький верстат 
кротофиля — жарт, витівка, забава 
к т и т о р — засновник, покровитель мо¬ 

настиря, церкви 
куншт — майстерність, мистецтво; 

фокус 
купина — кущ 

Л а б а — лапа 
л а р м — шум, гвалт, тривога 
л а т в о — легко, неважко, нетрудно, 

без зусиль, охоче 
л а ц н о — див. л а т в о 
левіт — священнослужитель у старо¬ 

єврейському релігійному культі, 
член спадкової касти священнослу¬ 
жителів (левітів) 

л е д а — ледве, казна- 
ледви, ледвиці — ляшки 
лемма — надмогильний напис 
л е х ц е — легко 
л е ч — а, але, однак, все ж 

л з и — сльози 
лисканне— виблискування 
л и т і с т ь — милість 
л и ш ш е — більше, багатше, надто* 

тим більше, краще 
ліновище — стара шкіра змії, ски¬ 

нута нею внаслідок линяння 
л і п о т а —- врода, краса 
ліска — посох, палиця 
ліствиця — драбина, сходи 
літостивий — милостивий 
л о с — доля 
луп — здобич, трофеї 
люб — хоч, або, може, навіть 
ляда-кому — казна-кому 
л я м єн т — плач, голосіння 
л я р в а — привид, личина 
льотр, лотр — негідник 
М а г о н — червоне дерево 
маєстат — величність 
малжонка, манжелька — жона 
м а т а ч — крутій, шахрай 
маяти — маячити, виднітися, далені¬ 

ти 
ме но віте — саме 
менство — мужність 
м е [с] к — мул, ішак 
ми — мені 
м и а с — талант (грошова одиниця) 
мирофор — миротворець 
мистерне — майстерно 
містриня — майстриня 
мнимати, мнімати — мати дум¬ 

ку, думати, гадати, сподіватися, 
мати (покладати) надію, здогаду¬ 
ватися, мати намір, уявляти 

мордирці — вбивці 
м о с ц ь — милість 
моцарство — держава 
мручати — мурчати 
м я — мене 
Набавляти — додавати, надавати 
найвенцей — найбільше 
намнити — вказати, назначити; див. 

також мнимати 
нам ній — аж ніяк, ніяк, щонаймен¬ 
ше 

натарчивий — настирливий 
невісцюх — жонолюб, бабник 
н е в ч а с — злидні; неслушний час 
недопир — нетопир, кажан 
н е і м і я й — той, що не має 
некгувати — заперечувати, скасову¬ 

вати 
нелітний — малолітній 
нелітостивий — немилостивий 
н е н д з а — бідність, убогість 
неомьілний — безпомильний 
неповстиглість — нестриманість, 

недотримання міри, надмірність у 
бажаннях, прагненнях, у заживан¬ 
ні чого-небудь 

непщати — думати, сумніватися; див. 
також мнимати 

непщевати — думати, гадати, мір¬ 
кувати 

нерихлий — нешвидкий 
нестети — на жаль 
неститеж, нестите — на жаль 
несумінний — безсумнівний 
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не цнота — нероба, негідник; під- 
лість, безчесність 

н и — нас 
ницувати — перелицьовувати, ви¬ 

вертати; викривляти; критикувати, 
придиратись 

Н І К О € я — ніякої, жодної 
н і ц и й — жебрак, нікчема 
н о б і л е т — удостоєний шляхетства 
нобілітація—г надання шляхетства 

О б а в я т и — боятися 
обалити — повалити 
о б а ч е — але, однак, проте 
обачити — побачити, помітити 
обваровати — забезпечити, запобіг¬ 

ти, постачити, спорядити, укріпити 
о б и — аби, щоб; обидва 
обикнути — звикати 
о б і с и т и — повісити, привісити 
область — володіння, панування 
оболоки — хмари 
обора — загін (загороджене місце) 

для худоби, корівник; худоба; яма 
для гною 

о б ф і т и й, о б ф і т н и й — багатий, в 
достатку, розкішний, рясний 

обцовати — спілкуватися 
о в, ова, ово — той, та, те 
о в а м о — туди 
о в де — в іншому місці, там 
о в о г д а — іноді 
о в ш е к и — зовсім, цілком; справді; 

аж ніяк, у жодному разі; дійсно, 
насправді, зараз; тим більше 

овшем — так, аякже, звичайно, зро¬ 
зуміло; охоче; навпаки 

одесную — праворуч 
ожегати — обпалювати 
о к г о н — хвіст 
о к п и т и — пошити в дурні; осміяти 
окрутнє — підступно* жорстоко 
о л е — о, ой, ох, о горе 
ольбрим — велетень 
о м а в а — обмова 
омдлівати — мліти, зомлівати 
омофор — довга, широка стрічка, 

яку носить архієрей через груди 
як пастирський знак 

о н а г о — того 
опако, опаки — назад 
опатрність — дбайливість 
опока — скеля; опора, твердиня; біла 

глина 
о п о н а — покривало 
о р ш а к — почет; юрба, зборище 
островидз — гострозора, проникли¬ 

ва людина 
о т н е л і — відтоді 
отнюдь — аж ніяк 
о т у х а — бадьорість, надія 
отхлань — безодня, пекло 
оцкнутися — отямитися 
ошацований — оцінений 
о ш и б — хвіст 
ошпеценя — спотворення 
ошую — ліворуч 
о щ е п — спис 

Павимент — підлога 
ладол — долина, юдоль, сповнене бі¬ 

да ми сьогосвітнє життя 
п а ї ж — щит, тарча кінного лицаря 
паки — назад; знову, ще; потім; на¬ 

впаки; в свою чергу; же, а; все-та¬ 
ки; крім того, інакше; також 

патрохаль, патрохіль — єпітра- 
хіль, частина убрання священика 

п а х о л є — хлоп’я, козачок 
пекторалик — маленький годинник, 

який носили на шиї (на грудях) 
пелькгрим — пілігрим, паломник, 

прочанин 
перст — палець 
п е р с т ь — пил, земний прах 
перун, пйорун — блискавка, грім 
перхливий — полохливий 
п е щ о т а — сластолюбство, насолода, 

пестощі, розкошування 
п і т е л ь — півень 
плесна — стопа, «врьхняя часть сто- 

пьі ножнои» (П. Беринда) 
п л о н н и й — марний, безплідний, да¬ 

ремний 
плужити — орати, тягти плуг, тру¬ 

дитися, приносити користь, благо¬ 
денствувати 

п л ю д р и — широкі штани 
п л я с т р — щільник 
повольність — добровільність; по¬ 

кірливість, услужливість; вибачли¬ 
вість, милостивість, поблажливість 
терпеливість, терплячість; непо¬ 
квапливість, повільність, розваж¬ 
ливість 

повстягливий — стриманий, помір¬ 
ний; той, що знає міру; помірко¬ 
ваний 

повстягнути — стримати, примуси¬ 
ти 

п о г в а р — гомін, розмова 
погоднє — сприятливо 
пожегнати — попрощатися 
п о з о р — видовище, грище, дивовись¬ 

ко; ганьба, сором 
п о к а р м — харч 
п о к о с т — шкода 
полеиати — доручати, веліти 
полисковати — виблискувати 
поличок — щока, ляпас 
полкнути — проковтнути 
полть, польть — шмат м’яса 
поневаж — оскільки 
понехати — знехтувати 
поноси — обмови 
понявиия — килим, покривало 
посліжде — кінець кінцем, зрештою, 

нарешті 
послушенство — послух 
п о т в а р — наговір, обмова, наклеп 
потентат — покровитель 
потичка — сутичка 
поткання — зустріч, зіткнення 
потлачений — розбитий, потовчений 
потомні сини — нащадки 
потщитися — намагатись, стара¬ 

тись 
пофолговати — пробачити, попус¬ 

тити 
похлібовати — лестити 
похлібство — лестощі 
похлібця — улесник 
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‘праві — прямо, сторч; справедливо; 
правдиво; дійсно, справді, так і е; 
твердо, незмінно 

п р е д с я — проте 
презвітер — пресвітер, священик 
л р е к о — навпаки, всупереч, напере¬ 

кір 
пренагабання — примус 
я р е т о — тому, отже 
пригана — докір 
арижекгліовати — приплисти 
прилбиця — шишак, шолом 
приспішати — допомагати 
притрафити — трапитись 
прісно — завжди, постійно 
п р о ж н о — даремно, марно, порожньо 
п р о ф о с — наглядач 
п р я ч к а — пряжка (?) 
п с я ж — псар, собачник 
пуд — страх, переляк 
п у з а к — труба (?) 
п у к л і р — круглий щит, захист 
пщевати — думати, мріяти 
п я т о к — п’ятниця 
пьенкний — гарний, красивий 

Раздежений — розпалений 
рамо — плече, рамено 
рачити — зволити 
рекрація, рекреація — перерва, 

відпочинок, канікули, розвага 
ржетлійший — дуже заіржавілий 
ритинер — кіннотник 
рихло — швидко 
робацтво — комашня 
розказаннє — наказ 
розтемпний — розцокотілий підко¬ 

вами 
розтропність — обачність, розум¬ 

ність 
Роксоланське (море) — Руське 

(Чорне) (море) 
росквилити — розплакатись 
р у м а т и — плакати 

С а к р а — благословіння, затверджен¬ 
ня на єпископство 

самохотне — добровільно 
с в а д а — сварка, сум’яття 
світно — згідно 
сельний — польовий, луговий 
семен — козак на службі при дворі у 

магната 
серафими — ангельський чин 
сий — сущий, наявний 
с і к е р а — хмільний напій 
с і м о — сюди 
с і н ь — тінь 
с і р с ь к о — сірійське 
с і т о в е н — дієприкметник від «с*Ьто- 

вати» — плакати, жалітися, скар¬ 
житися, сумувати 

с і ц е — так 
с і ц е в а я — така 
скренповати — зв’язати 
с к р и — іскри 
скридла — крила 
с к у т о к — наслідок 
с л и ч н и й — гарний, красивий 
сляка — скривлена; виснажена 
смаровати — мазати, змазувати 

с м и ч — повідок (?) 
смок — змій 
с н а д н е — легко, легковажно, повер¬ 

хово 
снать, снат — мабуть 
с н и т і є — сошествіе, сходження 
с н і д ь — їжа 
с н і й т и — зійти 
содітель — создатель, створитель 
с п и р а — загін, зграя 
сполечний — суспільний 
с п о н а — година 
споро — вдало, вигідно, успішно, 

вправно; швидко 
спросность—непристойність; роз¬ 

пуста 
с р о д з е — суворо 
срожитись — сердитись 
стобенька — «здобенька», оздоба 

(?) 
стрий — дядько, батьків брат 
стрій — одяг 
с т у д — сором 
студенець — колодязь, джерело з 

холодною водою 
с т у д JH я — криниця, колодязь 
студоличен — сороміцький (?) 
стуждий — чужий 
сугубо — двоїсто, подвійно 
сукпесія — спадкоємність, успадку¬ 

вання 
с у м т — видатки, збитки 
с у ч е ц ь — сучок 
с ц е п т р — скіпетр 

Т а б а л а — шкіряна сумка 
талант — монета 
т а р ч а — щит 
тать — розбійник 
твар — лице, обличчя 
тезоіменитий — однойменний 
т е к т о н — тесля 
тестамент — заповіт 
тикграс — тигр 
тимпан — музичний інструмент 
титло — титул; напис 
т о л и ч е — так багато 
т о ч і ю — тільки 
т о щ н о — старанно, переконливо 
треба — жертва, офіра, обряд 
т р е н — плач 
тропи — сліди 
троскливий — дбайливий 
ту не — даром, даремно, без причини 
тушити — сподіватися 
тху и силнестаєт — духу і сил 

не стає 
тщалив, тщаливий — дбайливий 
т щ и т и — дбати 
тьма — десять тисяч, безліч 
У б о — так, бо 
у б р у с — хустка, рушник, скатертина 
уведренний — погідний 
увелбити — обожнювати 
у гобзитися — уродитися, дати гар¬ 

ний урожай; процвісти, возвеличи¬ 
тися 

у ж — змій, вуж 
укрижовати — розп’яти на хресті 
у к р у х — окраєць (хліба), шматок 
умдлівати — мліти 
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умієтность — вміння, мистецтво 
у м о д с р о в а т и — стримати, дотри¬ 

мати міри; обладнати; привести до 
ладу 

у н с — краще 
у н з е н н и й — пронизаний 
у п р е й м о с т ь — приємність, греч¬ 

ність, поштивість 
у п с т р е н и й — строкатий 
у р о т и т н зобов’язати (присягою) 

(ротою) 
уси ритися — скваситися, перетво¬ 

ритися на сир 
усрітати — зустрічати 
утрапенє — засмучення, прикрість, 

гіркота 
у т р о — завтра 
у ф а т и — сподіватися 
уфность — довір'я, надія 

Ферувати — виносити вирок 
ферула — лінійка для биття учнів, 

суворий нагляд, дисципліна 
фігель — завиток, закрутка, куче¬ 

рик 
ф і л я р — колона, стовп 
фірмамент — небозвід, небосхил 
фолькговати — давати поблажку, 

давати волю 
фортель — витівка 
фрасунок — сум, печаль, жаль 
ф у я р а — сопілка 

Хартія — матеріал для письма (пер¬ 
гамент, папір тощо) 

х е н т н е — охоче 
херувими — ангельський чин 
хлюбити — хвалитись 
хрборниііький — лицарський 
хуть — хіть, охота, бадьорість 

цвічоний — учений, освічений, на¬ 
вчений 

цедовати — поступатись своїми пра¬ 
вами, передавати кому-небудь свої 
права 

целебрувати — урочисто відправ¬ 
ляти обряд 

пера — шкіра 
цинобра — кіновар (фарба) 

норка — дочка 
цофнути, цофнутися — повер¬ 

нути назад; скасувати ухвалу; взя¬ 
ти назад слово; відступитися 

цята, цата — дрібна монета 

Ч а с т — доля, талан 
ч а я т и— мати надію, покладати на¬ 

дію, сподіватися 
ч в о р о — четверо 

Шальбірський — шарлатанський, 
шахрайський 

ш а н ц — шанець, окоп 
ш а т а н — чорт 
ці а ц у [о] в а т и — оцінювати 
шванковати — кульгати, мати ва¬ 

ди, страждати; пустувати 
ш е д и в н й — сивий 
шик — стрій 
шишак — шолом 
шкал ю вати — лаяти, зводити на¬ 

клепи 
шкарадий — гидкий 
шкарлат — пурпур 
шляк — шлях; удар 
шо п а — повітка, стайня, хлів 
штир — залізна вісь, болт 
ш т и р а — ялова вівця 
штих — вістря, укол, удар чимось 

гострим 
ш у й ц я — ліва рука 

Щегулне — особливо, зокрема 
щ и т и т и — пишатися 

Ю ж — вже 
юнак — богатир, доблесний воїн 

Я з я (язва) — неміч, слабість 
ялмужна — милостиня, пожертва 
ям — єстем, я е 
яр — гнів 
яра — весна 
ярий — яровий, весняний; гнівний, 

відважний, завзятий 
яскиня-г печера 
я т и — брати, взяти 



ЗМІСТ 

В. І. Крекотень. Українська книжна поезія середини XVII ст. 5 
М. М. Сулима. Про версифікаційні особливості книжної україномовної 

поезії середини XVII ст.. . 24 

Анонімні вірші 

Метафізичні (релігійно-філософські) вірші 

Молитовні вірші 
«Во невинности моєй, Боже мой, суди ми...». 
«Світом из гроба твоєго Віаскресенія...». 
«Як око там, где мило, бьістро поглядаєт...». 
«Царю небесний, наш угЬшителю...». 
Николаю.. 
Tu animus animae meae. 
«Вс*Ьм вся во правду бнваєшн, Христе...». 
«Призри, о Богомати, з горняго Сіона...». 
«Христу-Цареви в руц*Ь дана в сей печати...». 
«Ісусе-Боже, посп^шивий сіа докончати...». 
«О Христе, царю в*Ьков, жизни начальниче...». 

Різдвяні орації-коляди 
«Славний Триумьф з нарожденя Христова...».. 
«НянЬ чистая ДЬва Ісуса раждаєт...»... 
BfcpuiH на Рождество Христово. 

Напучувальні вірші 
«Не согришай, ото Бог-сердцевидець видит...». 
Бесьда челов*Ька с Богом. 
«Кто єст цар страстем, богат в доброд*Ьтель...». 

Вірші про смерть 
«Ньсть, иже укриєтся пред тобою, смертні..». 
«Всякому ся родившу потреба умерти...». 
«Зри изображеніє видимаго в*Ька...». 
«Челов*Ьк, яко трава; дніє єго, яко цв*Ьти...». 
«Кто єст, иже поживет и не узрит смерти?..». 

Епітафії 
Надгробок отцу Афанасію Филиповичу, ігумену Берестейському, в року 

1648 зешлому. 
Всечестному ієромонаху Ігнатію Оксеновичу Старушичу, ігумену монасти¬ 

ря Видубицкого, которій преставися року 1651 октоврія ЗО дня . . . 
«Проходяй, челов*Ьчеі Зд*Ь став, да взираеши...». 
«Паисій Лигаридій з Божеи ласки...». 

ЗО 
ЗО 
ЗО 
30 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 

32 
33 
34 

34 
34 
36 

37 
37 
37 
37 
37 

38 

38 
39 
39 

Дескриптивні вірші 
«Пастирскій уряд значне Каллист одправуєт...». 40 
«Не всегда узриши на престолі еЬдяща...».. 40 
Святоє Богоявленіє. 40 
Пречистая приснод'Ьвая Богородица. 40 
«Доброгласен тя орган избра, дух пресвятий Давиде...». 40 
«Благо зд*Ь пречестному знаменію трвати...». 40 
«Світом воскресенія твоєго из гроба...». 40 
Аггели, Успеніє Пресвятия видавше, удивишася. 41 
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Вірши на Євангеліє для иконописцов. 
«Мою обважившуся сьін ся Хам ругает...». 
«Цар Давид гусльї держить, не всує играєт...». 
«Злий злі страждаєт; образ ссй тоє нам являєт...». 
Над Тайною Вечерою стихи. 
«Се — чист отрок, се — дивина...». 
«Архистратиже Христов Михаиле...». 
«Преподобен Роман-півеиь діву прославляєт...». 

Геральдичні вірші 
На преславний клейнот вельможного єго милости Іо Мирона Бернавского, 

воєводи Молдовлахіа. 
На пресвітлий клейнот ясне освецоних их милостей княжат Корибутов- 

Вишневецких. 
На старожитний герб их милостей панов Проскуров-Сущанских епікграмма 
На старожитний герб их милостей панов Статкевичов епікграмма . . . 
На стародавний и пресвітлий герб ясневелможннх их милостей ’ панов 

Могилов .. 
Пречестноє знаменіє Братства ставропігіон Лвовского успеніє пречистия 

Богородица присно діви Маріа. 
На пресвітлий клейнот их милостей пп. Могилов. 
«Світ Воскресеніа всім вірним днесь облиста...». 
На преславний клейнот ясне освецоних княжат, их милостей Святопол- 

ков-Четверти [е] нских. 
На» старожитний герб их милостей панов Проскуров-Сущанских . . . . 
На старожитний клейнот их мило(стей) панов Сулятицких. 
На старожитний клейнот дому ясне освецоних князей их милостей Свято- 

полков-Четверти [е] нских. 
На старожитний клейнот их милостей Окгинских. 
На старожитний клейнот ясневельможннх их милостей панов Киселбв 
[На...клей] нот [...Мо]гило[в] [е]пікграмма. 
«Валечннх богатиров клейнот знаменитий...». 
На преславний герб их милостей панов Желиборских. 
На пресвітний клейнот их милостей панов Могилов епікграмма . . . . 
На старожитний герб их милостей панов Брозовских. епіграмма . . . . 
«Світом из гроба твоєго Вьскресенія...». 
«Воскрес Христос от мертвих, всім живот дарова...». 
Зблизка и здалека на герб панов Бригалліров. 
На старожитний клейнот их милостей панов Желиборских («Желиборских 

дві коси в купу ся злучили...»). 
На старожитний клейнот их милостей панов Желиборских («Пастиря пре- 

избранна високими цноти...»). 
На старожитний и преславний герб их милостей панов Могилов, господа- 

ров землі Молдовлахійскои. 
На старожитний клейнот ясневельможних, вельможних, висоие урожоних 

их милостей панов Тризнов епікграмма. 
[На старож]итний герб их милостей панов [Горба] цких епиграмма . . . 
На старожитний и славний герб их милостей панов Желиборских («Клей¬ 

нот цних Желиборских вкруг Луни зложений...»). 
На старожитний клейнот ясневелможного дому их милостей панов Бала- 

банов.: : : 
На старожитний клейнот их милостей панов Желиборских («Врагов церк¬ 

ви отчизни коси подтинают...»). 
На старожитний клейнот яснеосвецоних ксіонжонт их милостей на Чет¬ 

вертні Святополков-Четвертинских .. 
На старожитний и славний герб их милостей панов Желиборских («Же 

мужних Желіборских рука врагов косит...»). 
На старожитний герб их милостей панов Могилов. 
На пресвітлий, всему світу світящій герб месій правдивого Ісуса Христа, 

Сина Божія.: : 
«Обикоша издавна люде именити...».4. 
«О Лва граде, твоя тя слава именуєт...». 
«Братству Лвовскому лва и вежу за герб дано...». 
«Клейнот домов Шумлянских, відом всему світу...». 

Панегіричні вірші 

Eixpoovia веселобрмячаа. 
На пресвітлий герб ясневелможннх их милостей панов Могилов .... 
Е'ффота веселобрмячаа, которой краєгранесіє: Петр Могила, митро¬ 

полит Киевский . 
Дедикаціа. 
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Герби и треньї при гробі и труні того ж яснепревелебного его милости 
господина, отца и пастьіра кир Сильвестра Косова, архієпископа, мит¬ 
рополита кієвского, галицкого и всея Россіи, екзархи свягЬйшого 
апостол [с] кого Константінополскаго трону, з світом разділенного, на 
поділеннє жалю, през музи коллекгіум Києво-Могилеанского 
разділение. 66 
На разділеніє Косовіанських гербов. 66 
Трени з имени при гроби з герби. 66 

Історичні вірші 
«Висипався хміль із міха...». 98 
Піснь о пану Миколаю Потоцьк*м, гетьмані короннім, а о Хмельницькім 

р[оку] Гданського] 1648   98 
Одповідзь пана Потоцького на жолнірські слова так, яко се нижей ту 
описує. 99 
Пропорція теї пісні. 99 
Подяковання Богу за звицєнство. 100 

«Которие пришли, Хмелницкого аби поймали...».100 
*Цомінік скомкой лежить...».100 
«Зри убо, коль єст храбра и непобіжденна...». 100 
«Побіду над ляхами нося Украйні...». 101 
«Чтиридесять тисяч Богдан войська споряжаєт...».101 
Дума козац[ь]кая о войні з ляхами над рікою Стиру[ом] на те нуте: 
«Ой постил би-м я сім понеділков, ос[ь]мую неділен [ь] ку...» В року 1651 104 
Глаголет Полща о бившей храбрости и плененіи своєм и о покореній ко 

благочестивеишему царю и великому князю Алексію Михайловичу 107 
О горди[х] и гнівливи[х] ляха[х], како гордостію хотіша Росією обла- 

дати и православіє в єресь низложити. 108 
Піснь Києвская.110 
«Радосньї лузи при густой купині...».111 
О велицій Росіи и о сопротивіи с ляхи и о граді Кієві. 111 
«О Боже мой милостивій!..». 113 
Лямент людей побожних, що ся стало в Литовской земли, меновите, хто 

хощет, прійди и очима своими обач, що ся в мирі дієт, снать, з волі 
Божои; хто хочет, то ся з нас смієт. И5 

«Не день, не два Виговський гетьман...». 115 
«Побудка зпрудка християньским воєм...».118 
«Послухайте, що з вас живо....». 122 
Піснь о Будині, воєнска. 124 
Піснь о образе Кло[ко] чевском. 126 
«Зй, Йване, поповичу-гетмане!..». 128 

Гумористичні вірші 
«Серед поля широкого церковка стояла...».129 

Авторські вірші 

Андрій Ско(у)льський 
Вірші з трагодіи «Христос пасхон» Григорія Богослова. Першій в святий 

Великій Пяток при положенню плащениці до гробу. Другіє — на 
пресвітлий день воскресеніа Господа нашего Ісуса Христа .... 132 

Трагодіа «Христос пасхон», в Пяток Великій, по вложеню плащенииі 

Димигоріа трену утерпіня муки Христовьі.134 
Лямент матки Взбавителевьі над Сином єи.136 
Вірші на пресвітлий день Воскресеніа Христова.142 

Пролог. 
Епілог. 146 

Поаникій Вол коїшч 

Розмьішлян [н] є о муці Христа, спасителя нашего. При тим веселая ра- 
дость з триумфалного єго воскресеніа. 147 
Смутний трени в смутний день страстей Христа, спасителя нашего . 148 
Вірші на радостньїй день воскресеніа Христа, спасителя нашего . . 166 

Софроній Почаський 
ETXAPISTHPION, албо Вдячность ясне превелебнійшому в Христі єго ми¬ 

лости господину отцу кир. Петру Могилі, воєводичу земль Молдав- 
ских, великому архимандрітови святои великои лаври чудотворнои 
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Псчерскон Кієвскои, вііріл правосллвнои в церкви святой в'ьстоннои 
промоторови побожному и несмертелнои слави годному оборонци 

Геликон, то єст Сад умь^тности первий, осьм кореній визволених наук 
в собй маючій, през прсчестніципого єго милости господина отца кир 
Петра Могилу в Россіи ново фундованьїй. 
Корень ум-Ьєтности першій. Грамматіка. 
Корень умЬєтностн вторий. Риторика. 
Корень ум*Ьєтности третій. Діалектика. 
Корень ум*Ьєтности четвертий. Аріфметіка. 
Корень умьєтности п’ятий. Музика. 
Корень ум1>єтности шестий. Геометрія. 
Корень уміьєтности седмьій. Астрономія. 
Корень и верх вс£х наук и ум^етностій. @еологія. 
Вдячность . 

В пресвятой Троици єдиносильному и єдиночестному Богу честь, по- 
клон, слава, вдячность навики . 

Парнасе, альбо Сад умьєтности вторий. 
Вдячность . 
Парнасе. 
Л'Ьторосль наук первая, Клио, то єст Цвнчсне в читан югисторій 
Л'Ьторосль наук вторая, Мельпомене, то єст Цвнченє в писаню 
BfcpuiOB смутних и жалобних. 
Л'Ьторосль наук третяя, Уранія, то єст Цвиченє в б1>глости звіьз- 
дарськой . 
Л'Ьторосль наук четвертая, Каллиопе, то єст Цвнченє в писаню ви¬ 
соких и поважних речій. 
Л’Ьторосль наук п’ятая, Полимніа, то єст Цвиченє в бьістрой пам’яти 
многих речій. 
Л'Ьторосль наук шостая, 0алиа, то єст Цвиченє в писаню в-Ьршов 
весольїх. 
Л'Ьторосль наук седмая, Евтерне, то єст Цвиченє в спЬваню . . . 

Л'Ьторосль наук осьмая, Терпсихоре, то єст Цвиченє в сп*Ьваню ин- 
струментальном. 
Л'Ьторосль наук дев’ятая, Ерато, альбо Цвиченє в сп^ваню умильном 
Л'Ьторосль, цв*Ьт и оздоба всіьх наук и ум^етностій. Аполло . . . 
Вдячность . 
Пречистсй и преблагословенной Марій, матери вт^скресшаго 
спасителя нашего Іисуса Христа, хвала, годность и поклон вдяч- 
ности навики . 
Зоилеви невдячному вдячность . 
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м. в. 

Лямент о пригод*Ь нещасной о зелжьівости и мордерств-Ь мешча[н] остро- 
зких, що ся им власне придало на день урочьстаго свята з мертвих 
востання пана спасителя нашего в понеділок в процесии йдучим под 
приизд єи милости паней воєводинои вйленскои, которая-то з обох 
сторон жалованая пригода в тих ритмох нижей достатечне ся окажет 
До кождого чителника. 
Придаток: Замкненя той же матерій. 

Яків Седовський 
AvaGypa xyg тіруд доброд*Ьтельми и благочестієм украшенну искуснйй- 

шему и ц'Ьломудр'Ьйшому мужу кир Григорію Кірніцькому, в Россі'Ь 
Лвовськіа земля обивателю . . . :. 
Преосвященному н превелебн'Ьйшому єго милости господину отцу 
Афанасію Валеріану, архієпископу, метрополит-ь филадельфийському 
и проч. 
Превелебним н пр'Ьсв'Ьтлим іх милоетєм панам обивателем вене- 
цьким славнаго народа гречеськаго братів Братства святого 
муч[еника] Христова Георгія ода. Мзда доброд'Ьтели похвала 

Афавасій Филиповнч 
«Даруй покой Церкви своєй, Христе-Боже...». 
«Дай помощ от печали...». 
По том о волности Божей тин в-Ьрши . . .. 
Сумма з псалму. 

189 
189 
195 

199 

199 

200 

202 
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203 

Григорій Бутович 
Еисобіа, албо Слодковонний дойзр'Ьлих в молодом в*Ьку єго милости 

господина отца Арсенія Желиборского, з ласки Божей єпископа лвов- 
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ского, галкц[кого] и Каменца-Подолского, духовних цнот Запах 204 
На преславний клейнот их милостей панов Желиборских.204 
Превелебнійшему єго милости господину оту Арсенію Желиборскому, 

з ласки Божои єпископу лвовскому, галицкому и Каменца-Подолско¬ 
го, пану и пастьіру, мні велце милостивому.204 

На годний хвали єго милости господина отца Арсенія Желиборского, ми- 
лостію Божією православного єпископа лвовского, галицкого и Ка- 
менца-Подолскаго, душевний скуток, здавна єпархій єго велице по¬ 
жаданий. Проодон.205 
Ода першая на собор.206 
Ода втора я до духовних.* 208 
Ода до презацних роднчов єго милости отца єпископа.208 

Йоапикій Гулятовський 
Чуда пресвятои Богородиця межи сибіллями, пророчицями поганеними, 

которьіи пред зачатієм єи, за обявленієм Бозским, знали єи и в кни¬ 
гах своих оную писали и людєм проповідали и виславляли .... 210 
Чудо первоє.210 
Чудо второє.210 
Чудо третєє.210 
Чудо четвертоє.213 
Чудо пятое.211 
Чудо шестоє.211 
Чудо семоє.211 
Чудо осмоє.211 
Чудо девятое ..212 
Чудо десятоє.212 

[Вірші про віщування сивілл].212 

Лазар Баранович 

На єго пресвітлаго царского величества знаменіе.216 
На два меча книги сея.217 
Епитафіон.217 
На титлу книги сея и на вся во дверєх єя начертанія со дванадесятьми 

небесними знаменіями изображенньїя.218 
На єго царскаго пресвітлаго величества знаменіє.220 
Вірши на Воскресеніє Христово.221 
Плач о преставленіи великаго государя Алексея Михайловича.223 

loan її Армашенко 
На єго царского пресвітлаго величества мирное знаменіє.230 
К читателю сего літописна от типографов.232 
Его царского пресвітлаго величества россійскому роду.232 
На єго царского пресвітлого величества знаменіє.232 

Варлаам Ясннськнй 

На автора книги сей.235 
Нагробок всечестному отиу Михайлу Лежайскому, архимандриті Новго- 

родка-Сіверского, преставшемуся року 1699, місяца іюля дня 16 235 
Епітафіон зде мощами почивающему в затворі блаженнія памяти преосвя¬ 

щенному Іосифу Нелюбовичу-Тукалскому, митрополиту кієвскому, га¬ 
лицкому и всея Руси.236 

«Николае, побіді тезоименитий...».. . . . 236 
О полунощници и утрени.236 
Три віниа молитвенние . .   237 

Вінець з звізд дванадесять Христовой десници, предтечи святому, 
з мольб дванадесяти ..239 
Вінець верху апостол святому Петрови от звізд дванадесяти мо¬ 
лите к нему в сем слови.240 
Вінець святой Софіи з звізд дванадесять з молитв о седми дарах 
и талантах пяти. 242 

Симеон Ставницький 
«Всякаго чина православний читателю..».244 

Антопій Радивиловський 
«Христос, иже єст церкви, матки нашей, глава...».245 
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Марія. Ям Рай.: : : : : 
Будь слава Марій. 
О титлЬ книги «Віінца Христова» сі я да будут прочтенна слова . . . . 

Іван Всличковськиії 
«Аз благ вс'Ьх глубина, Дйвая єдина...». 
[«Со святим Богом добре жити, люде...»]. 
«Ридал би єси, аще видать би возможно...». 
«Полунощ Хрнста вяжет, котрий гріжи мажст...». 
«Не жити, єже ясти...». 
«Не жити, єже пити...». 
Пишуіцему стихи. 
На хм’Ьль . 

Раки 
«Анна пита мя я мати панна...». 
Марія — Євва. 
На образ пресвятои Богородиця, ветху и некраснй начертанну .... 
«Латвий, трудний, пріемий, острьій єст-сь з себе...». 
На образ юноши красящагося, єму же смерть тайно вослЬдует .... 
На образ старца, держащаго клепсидру. 
Кто на чуждая рад, то и сам уловлен биваєт. 
«Тяжкая рана тому єст без Mfcpu...». 
«Голуб желчи не мает, носком не ображаєт...». 
«На лищЬ убруса...». 
Не кождій свят и святоша. 
Шевцу убогому стихи. 
О СИВИЗН'Ь. 
О распятіи Христовом и о распятіи Петровом. 
Солнце, время. 
Трохи, нічого, назбит, досить. 
«Прошу, край хл1>б мой, з ласки моєя...». 
«Земля, аки темница челов*Ьку, се бо...». 
«Кгди пливуть, неровни суть в смаку рйкам ріжи...». 

Епіграми англійсько-латиномовного поета Джона Овена 
перекладені Іваном Беличковським 

На книжку, віршами писанную, до чителника. 
«Смерть, яко тать, ба, єще и горшая татя...». 
«Ошукати, плакати, лгати, носить вйсти...». 
На скупого.. 
На слугу, двом услугуючого. 
«Поп за люди молит, люд за попа мелет...». 
До друга.: : ; 
Стан царский.: 
Смерть. 
На лисого. 
Уж, Євва. 
О Богу и CBfcTfc. 
«Магнас, як магнес. Довод такий на то...». 
До чителника («Мних ли єси? Чти сія. Мирскій ли? Чти ова...») . - . . 
На скупого отца . 
До жонатих. 
До добродія. 
До чителника («Чтивий сія, если хвалить все, то-сь глупьій; але...») . . 
«Отколь жена именем тим ся називаєт?..». 
Нев*Ьста. 
Сердце. 
Тьло, душа.*. 
О жоноцком розумЬ. 
До Кондрата. 
Слова старого до молодого. 
Адамова вимовка. 
Смерть. Натура.: 
До челов£ка, не хотячого умирати . .. 
До когось.: 
Мудрий, добрий. 
День страшнаго суда. 

Bfcpui власнои праци моєи, не з Овенуса. Лт>ствьіца Іаковля. 
Пивор^зови ..„ . 8 

245 
246 
246 

248 
248 
248 
248 
248 
248 
249 
249 

249 
249 
249 
249 
249 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
251 

252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
254 
254 
254 
254 
254 
254 
254 
254 
255 

255 
255 

675 



ЗМІСТ 

Офірованих) книжечки. 255 
О согрішающих. 255 
«Буй и немудрий к небесному текуть...». 255 
«Змишляют поетове, иж Дедал, отданій...».255 
Зегар цілий и полузегарик, ніби два пекторалики, составленньїе во честь 

и славу преблагословенноі діви Марій, матере безлітнаго под літи, 
из нея рождшагося всіх времен творца, а офірованние ясне в Богу 
преосвященному єго милости господину отцу В[а]рлааму Ясинскому, 
правосл(авно) му архієпископу, митрополиті кієвскому, галицкому 
и всея Россіи, року 1690 .257 

Автор ко читателю.257 
Зегар цільїй, содержащ в себі часов 24 . 258 
Полузегарик, содержащ в себі особ часьі дневния, а особно часи нощния 260 

Минути 
Минути всіх общиє. 
Минути злих. 
Минути добрих. 
Дві страшние минути. 
Квадрантес, то єст Розділеньє годин на чотири части, коториє могли би 

ся до сих Зегарков придати, але мні час не позволил. 
Млек[о] от овци пастир [у] належноє, або Труди поетицкіє во честь пре- 

благословеннои дівьі Марій составленньїе, або Знаменіє служебничой 
поволности ясне в Богу преосвященному єго милости господину отцу 
Варлааму Ясинскому, православному архієпископу, митрополиті кієв¬ 
скому, галицкому и всея Россіи, офірованние. 
Предмова до чителника. 
Ехо. 
Рак літералнЬїй. 
Рак словньїй. 
Рак прекословньїй. 
Чворогранистьій. 
Згожаючійся. 
Порядний непорядок. 
Єдиногласньїй. 

Єдинопадежний. 
Азбучний . 
Акростихис . 
Акростихис вторьій. 
Акростихіс третьій. 
Акростихіс четвертий. 
Жартовньїй. 
Программа. Анаграмма. Епиграмма.. 
Многопремінителньїй. 
Пресікаємьій.. 
Остатняя штучка . 
Автор до чителника. 
«В року тисяча шестсот девятдесят пятом...». 
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Димитрій Туптало 

Огихи предословния к господу нашему Ісусу Христу. 
Вінец главі иерковной Ісусу Христу от звізд дванадесят, от молитв чрез 

праздники єго дванадесят . 
Вінец Богородици от звізд дванадесят, от молитв чрез праздники єя два¬ 

надесят .. 
Вінец от дванадесят звізд аггелскім силам, от молитв к ним о помощ 

нам к добрим ділом. 
Вінец от дванадесят звізд святой Варварі, от молитв к ней о крайнем 

доброи смерти дарі . 
Вінец от дванадесят звізд архієрейскіи, от діл, чрез них же молим єст 

пастир миррейскій. 
Вінец звізд дванадесят Христовой денницьі, Предтечи святому, з молб 

дванадцяти . 
Вінец от дванадесят звізд страстем Христовим, от молб к страдавшому 

в вінцу терновим . 
Вінец [Христу], исгілетенньїй от звізд дванадесяти, во єго вертоградном 

моленій просіявших.' . 
[Вінец Христу страждущаму] от звізд дванадесяти, во страданіи про¬ 

сіявших .; • • 
Вінец от звізд дванадесяти, во страданіи от вінца терноваго восіявших 
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ВЬнсц or дванадссяти звЬзд, от бремсне крсстнаго просіявших. 
Вйнец от зві,зд двлналесяти, от [распятаго Христа] на древЬ крсстном 

всему миру просіявших. 
«Христос єсть глава, тоїі главі* удм...». 
«Камо, сладкій Ісусс, сь крсстом грядеш»?..». 
«Почто глава в терніи іпволи ходити?..». 
«Вілі, почто, levee мой, в Єгипет грядеіпи...». 
«Гді, о мати, твоєго поді>ла-сь отрока?..». 
«дажд ми сосна, сосна дажд, о благая мати!..». 
«Востанн, славо моя»,— яко рекл Бог до сьіна..». 
«До каменнаго гробу, Христе, не кладися...». 
«Двигаєш, о Христе мой, сам крестноє бремя ..». 
«В особах подорожньїх, кгдьі, Тро[й|це святая...». 
«В матернєм чреві*, иЬбьі во мрачной темниии....». 
«Аки плод нЬкій красен, лице твоє, Боже...». 
«Образом сьій человіж, єдинородній сьіне...». 
«Не убоюся и в ноти падежа...».. 
«О зачатій Божіаго Сьша...». 
«Сердце ми, Христе, аду єст подобно...». 
«Божія Сьіна родиши без мужа...». 
«Пред рождеством неврежденна, Дьва Богу соблюденна...». 
«С орудіи страстньїми в серни с&днши...». 
«Уви MHt>, сине, уви мнЬ, сладчайшій...». 
«Ид'Ьже творяшеся жел*Ьзо от блата...». 
«БОГОСЛОВЕ, умоли Слова воплоіценна...». 
«Об*Ьд в небь ти яси, Боже благодатн...». 
«К Златоусту бренньїми устнами молюся...». 
«Образ д-Ьвьі Марія яже усмотр’Ьла...». 
«Варваро, от варварска храни нас находа...». 
«Образ добра воина, де смерти страдавша...». 
«В позорах древле копій ношаху...». 
«Даніил преподобний, на столпіь стоящи...». 

«С[вятому] м[ученику] Севестіану. 
Под трупюю голову.. , , . 
Преподоб[ному] Герасиму. 
Преподобному Євстратію Печерскому. 
Святому Игнатію. 
От Патерика слово XIX о смотреніи. 
Там же. Рече авва Пімин. 
От святаго Ніла. Глава LVIII. 
От Патерика, глава XIII. 
От того ж, глава XCVII. 
«Рьідал би єси, аще видать бьі возможно...». 
«Полунощ Христа вяжет, котрий гр'Ьхи мажет...». 
Д*Ьянія святих апостол. 
В*Ьрши сімдесяти и двом апостолом. 
[Вірші на Апокаліпсис]. 
О преподобном Лаврентіи Печерском. 
Преподобному Антонію Печерскому. 
На образ всЬх преподобніх печерских, вколо с[вятаго] креста написанних 

на стин*Ь в церкви Честнаго креста. 
Христос зранений. 
На Христову главу страстную. 
Ко Магдалин*ь, плачущой у ног Христових. 
«Стоя посред*Ь, с£мо и овамо...». 
«Каков Василій, Єфрем молитствуєт..». 
О убогом и богатом, молящимся в церкви. 
Битія, XV.. 
«Цар Давид гусли держить, не всує играєт...». 
«На кресгЬ мой сладчайшій Ісус протяженний...». 
«Призри на лице Христа твоєго Ісуса...». 
«В столп*Ь облачном к людєм глаголавий...». 
«Незлобіє Господнє в ярость прем-Ьнися...». 
Святому Дамаскину в*Ьрши. 

І. «Вишнею благодатію во ситость упоєн,..» , •. 
V. «Іоанн Дамаскин, ц*Ьл душею святою...». 
VIII. «Святий Іоанн Дамаскин, з Богом начиная...». 

«Ілія, Сидонскую страну шествующе...». 
«Петру, до Іопіи в проповідь пришедшу...». 
«Павел, єгда Христова закона учаше...». 
«Спасеніе Христос на крестй сод*Ьявьій...». 
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*ИжЄ в Рун* инОгда прообразованна...». 309 
«Аще кая писмена испьітати треб*...». 309 
«ИзсохшЕ нам се Pyufc орОси, о мати...».. 310 
О икон* чудотворной Ил[л]инской ЧернЬговской.310 
[Стихи на страсти Господня]. 311 

«Іисусе мой прелюбезний...».318 
«Надежду мою...».: 319 
«Ти мой Бог, Исусе...».  320 
«Похвалу принесу...».321 
«Христе, мой Боже...». 322 
«Превзидох мйру...».322 
«Воплю к Богу в б*Ьд*Ь моєй...» *. 323 
«Мати милосерда!..». 325 
Кієвокалекскія. 325 
«Взирай с прил-Ьжаніем, тлінний челов'Ьче...». 326 
«Господи мой, ярость Твою не покажи надо мною...». 326 
«Добраго воя цареви избранна...». 326 
«Зрящи сина, поносной смерти (о)сужденна...».327 
«Имам аз своего Иисуса моего...».327 
«Нас дЬля распятаго Марія видящи...».З27 
«О возлюбленни сине, что сіє сотворил?..». 328 
«О душе каждая в*Ьрна, ко Богу не лицемірна...».328 
«Ісусу, Єдиному премудРОму Богу...».328 
«Благочестивий муж Туптало Сава...». 329 

Петро Попович-Гученський 
Вгріли нищенскиє, угЬшниє. 
Bfcpiu нищенский («А що, панове, либой єсте мя познали, дворака...») . . 
Bfepiu другий нишенский. 
Bfcpiu нищенский, хороший и смішний. 
Bfcpui нищенский («Ос и я с Кобиволок триста мил з-за св^та...») . . . 
В'Врши на воскресеніє Христово. 
Вгріли нищенскиє а см^шние. 
Bfcpiu третий. 
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ВІРШІ-ПІСНІ ІЗ СПІВАНИКІВ 

Із записів Якуба Михаловського 
Дівонько, моя голубонько . 
Ой не раз, не два ти, псій народе, заплачеш. 
Рано встати, миленькая, погадати. 

Із записів Станіслава Шпрінгера 
Руська [пісня] о Рижику. 

Із рукописного збірника 
бібліотеки Музею Чарторийських 

Ой, хто ж мене буде в мойом жалю т [і] шити?. 
Неволюнька ж моя з вами. 
Сам я не знаю, що ділати маю. 
Вспоможи, Боже, моє серденько. 
Ох, єго ма. 
Ніхто [ме]не не погадає... 
Ой, пойду я у ліс, тужачи. 
Люби мене, дівчинонько. 
Аннусю, серденько. 
Било ж мене сперва не любити. 
Ходить дівчина по покойові. 
Ой, ішов жолнєр од обозунька. 
Щасливая дороженька. 
Доленько ж моя лихая. 
Ой, чого ж ти, дівчино, думаєш. 
Зоря заходить, вечор близенько. 
Чого ж моє серденько тяженько вздихає?. 
Ой, взєла ж мене великая туга. 
Ой, коли я тобі да нелюба била. 
Постуй, прошу, голубоньку. 
Ой я, молодая, где розум поділа. 
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Ой, што ж я маю, бідная, ділати. 
Ой, не кажи ж ти, дівчино, на мене. 
Аннусю, серденько, палиш мою душу. 
Неволя ж моя вельми тяженька. 
Ой мела ж бо я товаришонька. 
Послухайте пильно, прошу. 
Казала мні дівчинонька і до себе при [А] ти. 
При [й] шов до мене любий товариш. 
Текуть річеньки, шумять дуброви. 
Ой, ішол я мимо твой двор. 
Ой, добраноч, та й чи чуєш?. 
[В] же мой миленьки, мой хорошеньки. 
А що ж за жит[тє], коли не любо. 
Красна в пані урода. 
Ой хожу ж я над берегом. 
На бер[е]женьку стояла. 
Да нема ж мого хомута. 
Ой любю я хорошую дівоньку. 
Ой учинила дівонька, учинила. 
Дівче моє молодоє. 
Жолнєр Іде на Вкраїну. 
Котитьс[я] кришталь по сіножаті. 
Ой, любив же я Марину. 
Ой, улице, ой, студнице. 
Сидить козак на конику. 
Ой, розв’язався мой черевичек на нозі. 
Ой, листоньком дороженька запала, запала. 
Дівчинонько, голубонько, біло личко маєш. 
Чи я тобі не казала, чи не (гов)орила. 
Ой, ходила дівчинонька по береженькові. 

Із друкованої брошури кінця XVII ст. 
«Pi^kna у wesola vciecba przy Dobrey mysli...» 

Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати. 
Тяжкая ж моя бєдунька. 
Под липою стояла, з миленьким розм[о]вяла. 
О як мі тяженько, о як мі нудненько. 
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Із записів Кондрацького 
Ой королю, королю черевати. 
Не ходи, панойку, до млина спати. 
Ой, коли я панове, в Оронках бивав. 
Приготовавс(ь) зятейко. 
Од неділі першого дня. 
Ой текуть річейки з криниць до єзьора . . . 
Рушилисє жовніре з обозу. 
Ой недалеко од Маначина. 
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Із збірника № 926 
бібліотеки Московського синодального 

училища церковного співу 
Зльїй татарине, пекельний енне. 

Із збірника № 1125 Курніцької бібліотеки 
Чом, чом, дівонько, смутне личко маєш?... 
Дівойка тяжейко вздихає. 
Смутна хвиля в смажнуй долі, з якої причини?. 
Пойду в дубровоньку. 
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Із збірника № 316 
бібліотеки Московського синодального 
училища церковного співу (ДІМ) 

Скажи минЬ, соловейку, правду. 389 
Пойду ж я, пойду на гору високу. 389 
Ой б£да, б*Ьда мн*Ь, чайц^-небоз-Ь. 390 
О роскошная Венера, где ннн£ обцуєш?. 390 
Перепеличенька я невеличен[ь]ка.. 391 
Ох, сам я не знаю, чему-с[ь] мн*Ь нуднен[ь]ко. 392 
Ходит кума ледом, а кум огородом. 392 
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Попадя, попадя я не такая. 
Ой, коли любиш, да не забьівай же. 
От нещаснои дол£ головон[ь]ка в мене болит. 
Ой, перестан[ь], перестан[ь] до мене ходити. 
[Щ]оденне нию, слезами ся мию. 

Із записів Домеиіка Рудницького 

Дума козацькая. 
Ой, [у] Шахнового [?] мосту. 
Гой, р(і]ка Стиру, що Хмель о віру. 
Ах, Україненько, б [і] дна годиненько тепер твоя. 
Україненько, матухо моя. 
Гой, на горі женці жнуть. 
Ходив черчик улечкою. 
Сам я не знаю, як на св[і]ті жити. 
Бивало лиха много на св [і] ті. 
Чом ся ти, молойче, журиш. 
Кари мене, Господи мой. 
Чорнобрив ляшок дрова рубаєт...». 
Летів чорни жук, жук. 
Сів собі воробейчик на кух [л] і. 

Перекладні поеми 
Историчніє вьрши. 
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Торквато Тассо 
Дійстві я Кгоффреда, или Іерусалиму свобоженнаго 

ГІйснь первая. 
Пісн вторая . 
Пйснь третая. 
ІТЬснь четвертзя . 
ntcHb пятая. 
ntCHb шестая. 
Шснь семая. 
П^снь осмая . 
ntcHb дев’ятая. 
ПЬснь десятая . 

4І6 
416 
431 
448 
462 
479 
496 
517 
539 
554 
572 

Примітки 583 

Скорочення. 649 

Алфавітний покажчик імен та назв.652 

Словник важкозрозумілих слів.664 




