
той час была по 40 золотых Мыш по золотому куповали, за кошку пан Ра% 
чинскій дал 8 золотых, пана Будилов товариш за пса дал 15 золотых, и тогр 
було трудно достать Голову человЪчую куповали по 3 золотых, за ногу че- 
ловечую, одно 1 по костки, дано гайдуку два золотых За  ворога чорнбго 
давали наши два золотых и полфунта пороху — и не дал за. тое ВсЄх людей 
болше двохсот пехоты и товаришов поьли

Того ж року 1612 октоцрія 22 дни, наждавши ся праве дол.гр ратунку 
и' терпівши голод неслыханый, и от его королевской милости и от пана 
гетмана (помочи) не могли дождати,— з великим плачем всего рыцерства 
и нас бедных купцов, пан Струе и иншоє товариство вышлисаное мусели 
змирити ся И побрали к себе в замену Бутурлина и других бояр москов
ских, а от нас (к) ним пошол пан Будило и Порванецкий. А князь Дмитрій 
Тимофеевич Трубецкой, и ин стол ник князьДмитрш Михайлович Пожар
ский, и инших князей и бояр не мало, и Москва — все обачивши, же' наши 
от голоду велми зморены и все рыцерство на трактатах бавят^ся2 и рот- 
мистрове,— козаки и бояре Трубецкого и Пожарского ударивши в звоны и 
поднявши корогви пошли до стены Китай-города праве силою великою Мы
з голоду змордованы ледво им отпор дали Октоврія 26 трактаты скончили 
и присягу выконали, же м Єли  вс Єх вцале3 попускати, в потом над присягу 
чинили всЄх розно розвели и маєтки розшарпали Року 1613 у генраре по
чали 4 зежчати ся на обиране царя нового, в той час наших ледво пуще
но, а иныи утекали, а иных окупано 5

И так наши воевали Москву

Віршування. Характеристичне і в наслідках своїх дуже 
важне явище нового письменського руху — се інтерес до 
віршування, що виявляється і в шкільних, і ширше — вза
галі в книжних, освічених кругах, а пізніше переходить у 
справжню манію віршоробства, що помічається особливо в 
2-ій пол XVII і в XVIII віці.

До 1580-х рр сього не видно зовсім У книжних творах, 
як прикмета й емоційно-художній засіб патетичного або 
пишного риторизму ми стрічаємо каденцію, часом алітеро- 
вану, часом римовану, аналогічну з такими ж взірцями ста
рої доби, переплітану з неритмічною прозою Ми бачили 
вище взірці таких каденцій в похвалах Витовтові і Костян
тинові Острозькому, в посольстві Мисаїла Поруч того мог
ло існувати різноскладове строфування, особливо в обрядо
вій поезії,— підсилюване подібними тенденціями середньо
вічної греко-римської поезії (див. в т. І): але в книжних 
пам’ятках наших воно не відбилось — досі нема таких від
бить. На грунті н о в і ш и х  впливів середньовічної церков
ної латинської поезії, XIV—XV вв , засвоєних чеською і 
польською гімнографією тих віків, з’являються і у нас тен
денції до книжноі римованої вірші, з явним нахилом до рів
носкладовості — хоч ся рівноскладовість іще не витримува

1 Тільки
2 Заняті
3 Ціло
4 Проти присяги
5 Викуплено



лася здебільшого і, очевидно,— не признавалася обов’язко
вою. С е  к н и ж н і  в і р ш і  — що стоять очевидно в зв’язку 
З співами релігійними і, мабуть, також і світськими, на жаль, 
ближче не дослідженими '.

Перші хронологічно означені взірці таких - віршів 
стрічаємо в «Біблії» Скорини; вони невеликі і не багаті чис
лом, близько подібні до польських віршів XV і першої поло
вини XVI в., бо й сі, й ті спільне джерело і взірець мають 
у чеських віршах XV в. По аналогії ми мусимо прийняти, що 
такі українсько-білоруські вірші, на теми релігійні, мораліс
тичні й побутові, існували в другій пол. XV і в першій XVI в. 
в більшій кількості, і дещо з того ще може бути викрите в 
пізніших записах — так само, як у польськім віршарстві 
другої пол. XVI викриваються старші прототипи. Але досі 
у нас у тім напрямі не проведено таких студій, як у польській 
науковій літературі, і я тільки зазначу, що тих кілька віршу
вань, що Скорина подав у своїй «Біблії», можуть служити 
типовим взірцем нашого віршарства тих часів

В книзі «Ісход» він подає такий віршований виклад деся
ти заповідей:

Веруй в Бога єдина го, И не делай грЪха блудна,
А не бери надармо имени его, Не вкради что дружнего
Помни дни святые святити А не давай сведецтва лжива,
Отца и матку чтити Не пожедай жены дружнего
Не забивай ни єдина Ни имения или речи его

Таких польських віршувань XV—XVI в., коротких і роз
ширених, звісно дуже багато, і між іншим єсть дуже подібні 
до Скорини них, зовсім можливо, що він покористувався вже 
готовою переробкою якогось чеського «декалогу».

1 Я нагадую, що поруч перших книжних вірш, перших десятиліть
XVI в , ми маємо книжний запис пісні про Стефана-воєводу, зложеної 
правдоподібно при кінці XV в , або на поч XVI в Вона дає певні анало
гії з книжним віршуванням — досі не уяснені Як відомо, запис у чеській 
граматиці Яна Благослава 1571 р вважається дефектним, і се значно ут
руднює й аналіз Пок Потебня, Франко і я з ними пробував дати рекон
струкцію и — див VII т Історії Новішими часами нею не займались 

Зате над польською віршовою формою почались недавніми часами ду
же цікаві досліди, головно з приводу «Богуродзіци» — найстаршого релігій
ного польського гімну і взагалі найстаршої польської літературної пам’ят
ки Вони ще далеко не доведені до яких-небудь конкретних результатів — 
див особливо нове вид праці Jan Los Początki piśmiennictwa polskiego, 
1922,— де великий розділ присвячений сьому гімнові і власне його віршовій 
формі Ближчі розсліди в сім напрямі дадуть не тільки вияснення впливів 
латинських гімнів, що відбились посередньо і на нашім віршуванні, але, 
я певен, кинуть світло і на нашу гімнографію, бо вплив церковнослов’янсь
ких гімнів на польську гімнографію дуже правдоподібний, а навіть безсум
нівний (дещо вказав свого часу Франко і Брікнер у своїх «Dziejach języka 
polskiego»)
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Зміст XIX глави кн. Левит Скорина викладає в такім 
вірші:

О том абы люди святы были,
отца и матерь чтили,
свята святили,
идолов не хвалили,
жертвы Богу приносили,
милостыню делали,
не крали, не легали, не присягали,

мзды не задерживали, не проклинали, 
глухому не злоречили, 
слеп<на  путц не перешкажали, 
на л ,1 в суду не смотрели, 
справедливі» чинили — 
и о иных многих запов1>дехь

божиихъ
(в чеській Біблії 1506 р.: O tom aby lidee swietij byli, a o mnohych przykaza
nych a zapowiedech).

В книзі Йова маємо таке віршування:

Сі вірші досі якось не звертали на себе уваги дослідни
ків, хоч безсумнівно ії вповні заступують. Сконстатуємо, що 
віршовані партії вже відокремилися; се вже не мішані співо
мовки. Повної рівноскладовості нема (хоч дещо можна по
ложити на рахунок не зовсім докладного запису — так, як 
і в сучасних записах пісень часом затрачується розмір) ; 
очевидно, скандування осягалось свобідним скорочуванням 
або розтягуванням голосних у вимові. Більшу або меншу 
роль при тім відіграє цезура. Але головне значення має кін
цева алітерація рим — що вирівнює сі стихи і надає їм пев
ну конструктивність. Найчастіше се двостихові строфи, але 
часом, як бачимо, автор, захопившися певною нехитрою ри
мою, будує цілу купу стихів з отсею спільною римою, як у 
старих каденціях.

Сей віршований жанр довго потім держався в нашій 
книжності, як свійський і домашній. Його, очевидно, нази
вають потім «некунштовним» \ у протиставлення правиль
ному шкільному рівноскладовому і симетрично строфовано- 
му віршеві. Сей приносить з собою відродження.

У звіснім досі матеріалі як перше вогнище такого шкіль
ного віршоробства виступає Острозька школа. З 1581 року 
маємо кілька друкованих творів, які дають доволі докладне 
поняття про його розвиток, даючи поруч себе вірші обох 
жанрів. В острозькій Біблії, випущеній того року, маємо 
(як то згадувалося вище), віршовану передмову, або «дво- 
строчноє согласіе», як її називає автор, Герасим Смотриць
кий. Се ряд римованих двостихів, зовсім нерівноскладо- 
вих,— синтаксичних одиниць, розділених цезурою приблизно

1 Так Копистинський зве вірші Герасима Смотрицького, див. вище.

Богу въ Тройци єдиному / /  ко чти и ко славе 
Матери є го пречистои / /  Марии к похвале 
Всем небесным силам / / и  святым его к веселію, 
Людем посполитим / / к  доброму научению.
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^ середині: ся цезура і кінцева алітерація (рима) дають такт 
каденції*. Рима буває або мужеська, або жіноча, і вони 
чергуються без усякого ладу. Фактура аналогічна з віршами 
Скорини, і від старих взірців римованих каденцій 
відрізняється тим, по-перше,— що в нім витриманий на до
волі довгій дистанції принцип двостиха, по-друге,— ся дво- 
стихова форма додержана від початку до кінця, не пе
реплітана прозою,— отже, се не «співмовка», а вірш, як і у 
Скорини, тільки довший:

Всякаго чина православный читателю,
Господу Богу благодареніє въздаимо, яко благодателю,

Сподобилъ убо насъ, аще и напоследокъ летомъ,
Познати волю свою съ благимъ ответомъ 

Въ се время люто и плача достойно
Ужасает ся, cie зря, серце богобойно*

Якихъ много съпостать, якихъ хищныхъ волковъ,
Бесовскихъ навожденш, еретическихъ полковъ 

Богъ же положи въ сердце благовірна князя,
Да имъ явить намь душеспасны стезя 

Восточныя церкве въ Русшскомъ народе
Єяже с в Єт л о ст ь  сіяєть в поганской незгоде

Та ж Біблія дає взірець «кунштованоі» фактури в по
хвалі гербові Острозьких: на обороті титулової картки умі
щений рисунок герба, над ним і під ним по три віршовані 
строфи, присвячені знакам герба (св. Юрій, іздець, зоря, 
хрест) Автор не названий 2.

Зри сія знаменія княжате славнаго,
их же съдръжитъ домъ єго от века давнаго,

И разумей яко не туне, и не безъ причины,
о чем властней и ширей повесть ти кто мный 

Но яко достоинъ делатель своея заплаты, 
не щадяще здравія никоея оутраты,

Крепко побеждалъ различныхъ съпостат полки, 
и разгонялъ с короны драпежныа волки 

И еще можетъ, 
аще Богъ поможет 

Въоруженъ воинъ змія поправъ мужественно, 
кошемъ сего посреде проньзе явственно,

Яко древня го праждебника человеческаго рода,

1 Про герб Острозьких спеціальна студія проф Лукомського в Наук. 
Збірнику за 1925 р «Медаль Константина Константиновича Острозького»; 
автор доводить, що герб складається з батьківського герба Костянтина — 
кн. Острозьких, і материного* кн Слуцьких Острозька половина містить 
загальний знак Володимирової династії — св Юрія (т. зв. «їздець Русь- 
'кий») і спеціальний острозький (стріла над звіздою і півмісяцем). Слуцька 
половина так само симетрично зложена з двох частин: загального династич
ного знака— збройного лицаря (т зв «Погоня») і фамілійного — гер
бового перехрестя (хрест з дашком вгорі і півколом вдолі) Див ще нижче

2 Називають того ж Герасима Смотрицького (напр, ак. Перетц, Мало- 
русскія вирши, с. 5),— але на се нема ніяких підстав.
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понеже злому з добрымъ не бываетъ згода 
Боди, в князех избранный, мысльнаго сопостата 

сего бо побіждаЮщимь вічная заплата 
I инымъ подавай сіє непобідимо оружіє, 

остріишее меча обоюдуостра слово божіє 
бъ время рати, 
потреба дбати.

Вторыи воинъ храбростпо пръвому подобный, 
токмо оружіємь отмененъ и то посел гробный,

Мечь бо обнаженъ в десницы иміа острый обоюду 
имже кріпціи на враги пріемлють победу.

Отсекай, Константине, мракъ идолскіа лести, 
хощетъ бо Богь всемъ человеком ся спасти,

И отгоняй еретиковъ полки оумовредныя, 
пршдоша бо в миръ волки нещадныя*

Иже не свыше щепит ся, 
сіє скоренит ся.

Въсшла звезда ясно от востока,
последуя пръвой възвещеней от пророка 

И приводить от Пръсиды трехъ царей съ дары, 
поклонити ся съ верою цареви на(д) цары 

Твоя звезда ныне тому же послЄдує(т) цареви, 
хотя всехъ сътворити жителя раеви,

И убываетъ луна ветхаго завета,
сіяєть бо солнце неприступнаго света,

в нем же ходя не поткнет ся, 
но паче спасет ся.

Спасеніе Христос Богъ съдея посреде земля, 
на кресте руце простръ всіх к себі лріемля.

На немже рукописаніе грехъ наших растерзавъ, 
из ветхаго человека нетлінно новаго создавъ,

И ты крестное знаменіє не туне носиши, 
великому Константину им ся подобиши 

Онъ бо на небеси сіє видівь побідиль съпостаты, 
ты же побіждай еретикъ и бісовь тристаты,

Крестъ бо похвала царемъ, 
бісом же незносный яремъ 

Великоя глубины богослова княже съименный,
да сподобитъ тя Господь Богъ вінець пріяти нетленный.

Въ здравіи же телеснім благообразно долгоденьствовати,
и въ царствш небесном съ избранными радостно ликоствовати 

Яко всімь по чину представилъ еси божественоє писаніє, 
истиннаго Бога и правды его въ похвалу и познаніє.

Да всякъ читаяй боголіпно благодарить сьздателя, 
и да не забываетъ достойна мзды своея делателя 

Иже благую часть избирать 
От него ся не отимаетъ

Будова строфічна по схемі чотирьох двостихів складу 
7+6 з двостиховим фіналом, з двох коротких стишків. Вона 
дуже улюблена була нашими пізнішими віршарями. Але тут 
розмір не дотриманий, так що і з усякими натяганнями дов
готи й и ъ не всюди його можна прочитати як тринадцяти- 
стиховий; цезура теж часто попадає не на місце.

Дещо краще з сього формального погляду збудовані 
двостихи «Хронології» Андрія Римші, випущені тою ж дру-
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карнею з докладною датою 5 травняя 1581 р. на осібній 
картці, на двох сторінках х: назви 12 місяців мовою латинсь
кою, єврейською й українською («просто»),— і при кожнім 
яка-небудь згадка старозавітної чи євангельської події, 
прив’язаної до якогось дня місяца. Такі пам’яткові, 
помісячно розложені події стрічаються не раз у старих 
збірниках, для сеі «Хронології» вони вибрані з таких ка
лендарів по одній на місяць і переложені у двостихи:

Которого ся мца што за старыхъ вековъ дЪело короткое описаніє 
Мца сентебра по гебрейску елюль, просто вресень.
Двадтцать четвертого дня мца сенътебра 
доробленъ Сросолимъ, стала ся речъ добра 

Мца октовріа по гебрейску тышри, просто паздерникъ 
Арха з Ноимъ на горе станула на суши, 

другій потопъ не будетъ, такъ намъ писмо туши 
октоврія 17 дня 

Мца ноємврія по гебрейску маргеоусамъ, просто грудень.
Жидомъ с(в)ято уставилъ тутъ царь Сровоамъ, 
мы о свои не дбаемъ, не велми жъ добро намъ 

ноємврія 15 дня 
Мца декавріа по гебрейску хашлеу, просто просинецъ 

В томъ мцы 1с Хс народил ся намъ 
Нехто иный — тот избавилъ души наши самъ 

декаврія 25 дня 
Мца генуара, по гебрейску тебет, просто стычень 

Уже земськіе мудръцы Хса при витали, 
злато ладанъ и миру яко пану дали 

генуара 6 дня 
Мца февраля, по гебрейску себат, просто лютый 

Смотри якъ то голубка ноаху служила, 
мы оба не дбаемъ только бъ злость плужила 

февраля, 18 дня 
Мца марта, по гебрейску адаръ, просто марецъ 

Въ томъ месецы Господа Жиды крижовали, 
собі лихо, намъ добро тымъ паномъ зеднали 

марта 25 дня 
Мца априля, по гебрейску ниса, просто кветень 

Жидове сухо прошли Чирвоное море, 
кормилъ ихъ Богъ на пущи, не было имъ горе.

априля 14 дня 
Мца мая, по гебрейску шръ, просто май 

Нои арху готуеть божимъ повелешемъ, 
бы въ потопъ не згинулъ з своим поколеньемъ 

мая 10 дня
Мца іюня, по гебрейску сыванъ, просто чырвень.

Ужо воды въсих топятъ, Hoax въ корабль вошолъ, 
знать ижъ Богу кланялъ ся, про то ласку знашолъ 

іюня 27 дня 
Мца поля, по гебрейску тамус, просто липень

Мосій побилъ таблицы зъ приказаньем божимъ, 
а мы грешим што часокъ, ни ся страхом трвожим 

ноля дня

1 Фототипічна репродукція в збірнику Пташицького і Соболевського 
«Сборник! сйимковъ съ славяно-русскихъ пёчатныхъ изданій», 1895, ч 21
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Мца августа, по гебрейску аовъ либо авъ, просто серпень.
Въ томъ месецы Ааронь оумеръ божій ерей, 
того соб і на прикладъ ты, попе, завжды мей 

августа 1 дня 
друковано 5 дня мая, року 1581, въ Остроэе.

Писаньє Андрея Рышни.

Як бачимо, 13-складовий вірш у сих двостихах витрима
ний краще, без великих натягань його можна так прочитати, 
і цезура його здебільшого не роздирає, але місцями таки 
відтинає кіндеві склади і змушує пересувати наголос у дру
гих половинах стиха.

Від того острозького Римші заховалося ще кілька сти- 
хотворів з пізніших років, коли він працював у Вільні для 
друкарні Мамоничів. Він користується в них тим же 13-скла- 
довим віршем, у двостихових строфах, і орудує ним ще кра
ще: їх можна читати майже без натягання (одначе ъ часом 
не читається), цезура лягає добре, не розриваючи слів; 
тільки наголос метровий не завсіди згоджується з наголоса
ми слів.

Двострофова похвала на герб Ост. Воловича, в збірнику 
1585 року (7+6):

Што дві стрільї, што врубы, што лелей значат, 
то вси люди мудрые вельми гораздъ бачать

Которыхъ зацный тотъ дом, за гербъ уживаетъ 
вірь мні, иж тамъ господу, цнота свою маеть

З довшої похвали на герб Льва Сопіги при виданні Ли
товського Статуту 1588 р. наводжу тільки початок (7+6) :

Въсе можемъ своимъ окомъ, лацно обачыти,
Долъжыню и шырокость, шнуромъ назначыти.

И чоловека можемъ, познати по твары,
€сли в собе не маеть, лишнее привары

Але где цнота собе, обрала оселость
Тамъ ростропъ есть до всего, и мужьская смелост,

Которая зацные, завжды домы буди
I клей ноты розъдаеть, тым и слынуть люди.

Бо такие николи, зъ света не изъходеть,
Але один по другомъ, въ веки славу плодеть

(Тут цікаво одмітити графічне одмічення цезури ко
мою— протинкою після сьомого складу).

Натомість старий Смотрицький далі зостається при ста
рих нерівноскладових віршах — римуваннях. У його «Ключу 
Царствія Божого» (1587) бачили ми віршований афоризм 
«з Плютархуса», зложений з двостихових строф (8+5 — 
8+6) (6+5 — 6+6)
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