
Такіє нехай у тебе їлістце мівають 
Которые не ради на все зезволяють.

А которым милша роскошь ниж цнота,
Пред такими кажи замыкать ворота

В його римованих каламбурах стрічаються припадково і 
рівноскладові:

Скарга оскаржаєть,
Гербест осужаєть,
Бо той писмомъ своимъ страшить,
А сей декретом не тішить (6 6) (8 8)

Але се очевидний припадок: поруч того, напр. (6 — 
9) (8 — 12):

Хто самъ не могаеть,
Помочи отъ иншихъ жадаєть 
И годит ся ратовати,
Кгды жъ не о власноє началъ працовати, і т. д.

Складнішу будову має післяслово до «Посланія до Л а
тин» 1581 р. (з ркп. Київського Михайлівського Золотовер
хого монастиря) п. з. «Ві>рши прикладныи» *. Кожний скла
дається з двох двостихів, розділений віршем-одинцем, що, 
здається, мусить представляти прозову прокладку між ними:

З якою пильностью бчела мед збирает 6 6
Же у борти ледво ся затворяет 5+6

З такою ж в тые книжки наношено 11
С листа римских докторов 7
Против фальшових отпоров 8
Буди же того вдячон кождый,
А проси Бога о оборону завжды,

А писара тых книжок не забывай,
Абы его долже Бог ховал 
И за працу ему живот вічньїй даровал.

Походження вірша сього незвісне; не виключено, що він 
також вийшов з Острога.

З 1591 року маємо цікаву колекцію віршувань львівської 
братської школи, що дає, з одного боку, свідоцтво її особ
ливої уваги до віршоробства, з другого — ілюструє методи і 
літературний смак школи взагалі, так що з сього боку вона 
варта більшого зацікавлення.

При нагоді першого приїзду митрополита до Львова (но- 
вонастановленого від патр. Єремії Михайла Рогози), на 
початку 1591 року, школа вітала його двічі. Перший раз 
(17 січня) в братській церкві, «пред народом», другого дня

1 Видав ак. Петров у цитованій студії — Труды Кіев. Акад. 1894, III 
с. 349, також у Памятниках полем, лит. III с. 1306.
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у себе в школь Ы привітання потім були випущені разом йк 
рекомендація успіхів нової школи для придбання громадсь
кої підтримки і ласки під заголовком: «flPOSOONHMA — 
ПРИВІЛЧЬ, Преосвященному Архіепіскопу KyP Михайлу 
Митрополиту кієвскому и галицкому и всея Россіи».

Перше привітання починається коротким «прологом» або: 
«предословом от малих», виголошеним мовою грецькою і 
слов’янською (доволі тяжкий і місцями навіть незрозумілий 
слов’янський текст показує, що оригінал був грецький). «Ма- 
лыя суще дЪтища», покладаючись на те, що «новонасаж- 
денныя (самою своєю) малостію их зрящим вел по сласть 
сотворяют, надежда ихъ ради хотящая быти от нихъ (споді
ванням того, що колись має з них буто)» і «Диєвьіх отроко- 
вицъ (Діоскурів!) воспоминанія предносяще» вітають мит
рополита— «солнце с в і у г л о є , Европія (!) звезду, едино око 
Россіи».

Потім у трьох хорах («ликах») по черзі виступають 
«отроки» — школярі. Кожний виголошує якусь сентенцію, 
В першім лику п’ять отроків спочатку проголошують свій 
афоризм мовою грецькою, потім мовою слов’янською; пер
ший говорить прозою, дальші чотири — віршами: спочатку 
грецька елегічна строфа — гекзаметр і пентаметр, потім се 
віддається по-слов’янськи трохи ширше, двома двостихами 
різнорідного складу. В другім і третім «лику» «отроки» ви
ступають з «чотиростихами» (парними двостихами), зложе
ними мовою більш «посполитою», ніж слов’янською. Чергу
вання стихів підчеркується чергуванням великих і малих 
літер на початку: першій стих починається великою літерою, 
другий малою, хоча бувають і недогляди в сих графічних 
правилах. Наводжу всі сі слов’янські вірші:

Першого лику «вторый отрокъ»:
Благо, отче, слово бо изреклъ єси єдино,

и скоро събра ся многъ народъ мыслно.
Яко нераская ся ныне оу насъ быти,

но пришед вся благочинні» оустроити.
Третій отрок 

Незавжды бываеть тма на воздусе мглистая, 
ане тръваетъ оуставичне ночь чорнооблачая (sic),

Але и солночноє горячеє коло променми блистаетъ, 
за тым и самого ясногосіяющаго с в Єг ь  бываетъ.

Четвертый отрок.
О наставнице добродетели о покоры всякой.

якосмы перше заживали жалости великои,
Такъ намъ ныне видячи тя радость наставаетъ, 

всякого бо нелестнаго душа оумилно вздыхаетъ,
Пштый отрок 

И чтожъ ныне вижу чюдо барзо дивное, 
виденіє же сладкое и в с Єм п о тЄш л и в о є  

Всекрасноє похваленіє мене съдержить, видячи
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доброчеснаго (sic) почесть от всъх пршмуючи.
«Лик вторый» (перший отрок)

Прагнула тя душа наша, прагнули тя и кости мои, 
якъ земля прагнетъ дожда в літній зной.

Н і  единъ такъ покармъ тілу не смакуетъ, 
якъ оупршма душа видячи тя роскошуетъ.

Вторый отрок.
Співати ми кажетъ серце святителеви моєму, 

и языкъ серцу послушный зу пол ному,
Отбираетъ слова, и новый стихи соділоваєть, 

ледві такъ прудко писаръ писмо выливаетъ,
Третій отрок.

Здравъ буди с(вя)т(ите)лю, тебе я сладкими, 
не забуду нігдьі, стишками моими.

И поки ми едно в памяти родит ся мова,
чесныи будуть от мене завжди о тебі слбва 

Четвертый отрок.
Возлюбилъ еси, отче, справедливость святую, 

маешъ в ненависти безбожноетъ проклятую
Прото тебе богъ твой значною пред иными 

почтилъ повагою, ровесники твоими.
Піатьій отрок

Припоясанъ по бедрі твоем мечъ богословием кованный, 
бодрый воине, мечъ уотвеюду наостренный,

Славный и непорочный, с тым ся ты рушаєшт* сміль, 
и громишь нимъ богопротивныхъ снадне и оуміле.

Шестый отрок.
Правда и члколюбіє твой возъ справуетъ, 

а справедливость браздами шафуетъ
За ихъ поводомъ, о истинный пастыру,

простуешъ нам гостинець ко небесному цару.
Седмый отрок.

Нехайже ганбу отнесутъ, нехай ся запалають,
о с(вй)щенйая главо, котрыи упадку церкви шукають.

Нехай ся вспачатъ ихъ рады, нехай ся встыдаЮтъ явне, 
котрыи знищеня наше ради видятъ марне.

Осмый отрок.
Бодай за божію взгорду всі поганбени были

который упадокъ хвалят, мовячи такесмы хотіли.
А цнотливыи бодай дній добрых заживали, 

и истинну божію завжды сміле вызнавали
«Третій ликъ» (перший отрок).

Принесіте почесть с(вя)щеници пастыреви зверхнійшему, 
принесіте покору и мирскіи, яко всіхь началнійшему.

Сего единаго надъ епекпы и сщеники имя вызнавайте, 
сему ньіні в дому божій и з нами ся покланяйте.

Вторый отрок
Соборе божій, оумиленно співай своему,

Михайлу митрополиту, патріархом пос(вя)щенному.
Оучиніте ему честь повинную 30 всей хоти,

нелицемірно всею душею, его святителскои милости.
Третій отрок.

Будемо тя пред всім и велбити, истинный нашъ пастыру, 
Нетолко на семь единомь МІСЦИ, но и по всемъ миру.

Абысъ насъ в пригодахъ наших ньщі и всегда рэтовалъ, 
и от противности людій зловерных церковь заступалъ.

Четвертый отрок
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Блаженъ убо, господине, котрый людій у палых ратуетъ, 
богъ тыж в его потребі над ним ся злютуетъ 

Богъ его в ц іл і заховаетъ и здоровя набавить,
и в панованню не отм1нномъ з ласки своей поставить

Піатьій
Плещімо руками радуючи ся всі згодливе*

всі співаймо, пастыря витаючи богобоязниве,
Тотъ всему духовенству въ всей Россш росказуетъ, 

митрополією кієвскою и галицкою обладаетъ

Потім наступає досить довга молитва: може бути, вико
нувана хором. Вона зложена з двостихів, з слабими (жіно
чими) закінченнями, наводжу її першу третину:

Богъ всесилный (честный нашъ отче) богъ правдивый, 
заступникъ нашъ певный потішливьш 

Онъ в долегливостяхъ насъ ратуе, 
нехай же намъ боязнъ не панує 

Гучать світа сего моря попудливыи, 
біючи волнами в берегы крывыи,

Грозятъ упадкомъ опоки,
вывысивши ся под темный оболоки 

Місто котроє богъ милуетъ,
и прибыткомъ своимъ именуєгь,

Тому кгвалтъ и грозная зброя
не можетъ н1гды зопсовати покоя.

Бо тамъ самъ богъ пребываетъ,
и в потребахъ ратунокъ подаваегь

Нарешті привітання «от старЬйших» — декламація, з 
котрої виймаю найбільш поетичний епізод — опис «пролЬ- 
тія» — весни, котрої вісником являється прихід митрополита 
по всіх пережитих недогодах:

Да радуєм ся и мы с(вя)т(ите)леви пролітїє блговіствующему
Лютост же зимы съ тяжкими волки отгоняющему
Cie же от саміх вещей кождо нас подробну да познаетъ,
Єгда оубо по студеной зим! тепла весна наставаетъ,
Тогда и земля небідно зелену траву пущаетъ,
И дубъ подчесанъ, головерхіа холмы оукрашаетъ,
И вся зеленовласія древа, в новыя ся різи облачат,
Яко ветхая отложи вше всякому поновити ся значат.
И в1тры тогда благопрохладны лучами просіаваєми,
И всяко птиче стадо под небесем поет сладкими пініами,
Насъ наказующе правовірно и богоугодно співати,
И высящее1 ся богопротивленіє Духа оттинати 
Тогда иже в горах волуи пастуси ис кущъ излізающе 
На широко пространный поля вітром лица простужающе,
Птицъ сладкопісньїх глас слышавше душа наслаждают,
Сами же многошумна тростіа стеблію противу отпівают, 
Безсловесныхъ овецъ в различіи травъ наслаждающе чювства,
Агньца согромажающе тихими стопами, некром! 2 мужства 
Тогда и косоръ к кущи наострывъ оками во вшоградъ течетъ,

1 Друк вясящее.
2 Не без.
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Отребляюще долняя и плодъ нетворящш нещадно сіяеть 
Тогда и морстш пловци небурно и тихо море видівше,
Древу и воді», и вітру быстрому душа своя вручивше,
По морским хребтом страх отложивше плавають,
И непотлаченным стопам, широкій Понтъ прорізають 
И что боле? не простирающе слово просто рещи имам:
Всякому художеству пролітіє благоспішно єст нам.

Другий привіт митрополитові — «в школ-Ь» — значно ко
ротший і простіший: не має характеру такого прилюдного 
«попису», як перший. Спочатку привітання — очевидно, «від 
старшини»:

Сеже при віть архієпископу в школі».
Сладко слышаше, о прекраснімь рай поистинні,

а еже в немъ пребывати, отче, кол ми паче сладосні.
Радостно же оубо в темницахъ сущимъ посіщеніе, 

радостніє же от самыя темница свобожденіє 
Но ність якоже ньші намъ, о боголюбезниче,

твоє зде посіщеніе, пречесный нашъ странниче.

В закінченні небезінтересні згадки пережитого, споді
вання кращого — не дуже певні, так що кінець кінцем шкіль
на старшина просить свого найвищого пастиря наділити 
потрібною терпеливістю, коли не можна «запретити» «не- 
істових соперників»:

Вспоминаете ли ньші, о дітстіи лици, 
како неистови всегда наши суперници?

Не скорбите прочее* ниже ужасни будете, 
но весело ступающе, на вышняя восходіте 

Себо предеідить христовъ истинный ділатель, 
судія же праведный и безаконію отмстителъ.

Люто бо тогда, отче, б і, люто воистинну,
Сего ради тако мню, яко ничтоже воспомяну,

Єже тебі (многым небывшим) зде быти, 
и по насъ праведнымъ судом отмстити.

Но пройдохомъ я к о  же СКВ0 3 І  огнь и воду, 
чающе тобою известие (ь) на свободу 

Или жезломъ пастырства своего запріти, 
или вся терпеливні подіяти помози 

И всю жизнь нашу изведи на строєніе, 
да тобою получимъ от бідь спасеше

Потім характеристичне «моленіє от нищих» (себто шко- 
лярів-мендиків) : благання помочі, дозволу обходити пара
фіян, збирати датки:

Первый отрок 
Подойми чесный отче наші» долегливости,

а рачъ намъ помогати зъ отцевскои милости 
Просвіти насъ, абысьмо от всіхь Познани были, 

и в нищеті учачи ся от всіхь ласку міли 
Нехай всі» парафуй оуслышать твою святыню,
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и с(вя)тую подаютъ намъ просячимъ милостыню,
Нехай намъ не боронятъ .тол чи в своя пороги, 

алчуще просити, поневажъ есмы убоги 
Намъ бо мало если што з любве и подадуть, 

сами же от бога, великая за то воспршмутъ.
Котрыи и сам доброволне нась д Єл я  нищимъ быль, 

и на пути утружд ся пити от жены просилъ 
Из дома оубогого древоді>лі> рачилъ ся народити, 

в с Єх ь  учачи, абы убогими не х о тЄли  гордити 
И апостоловъ от убогихъ людш себе зобралъ, 

вс!>мъ по немъ йдучим образъ собою показалъ 
Вторый отрок.

ЕдинаГо тя от апостоль че(с)тна избра богъ,
святителя нищелюбезна да поднесеши ихъ рогъ.

Тебе оставленъ єсть нищій, теб! и сирота,
О них старайся — они бо ти отворять небесный ворота.

И во полаты пресвЄтльія и нетленыя воведутъ, 
идеже вси нищелюбівьш съ ликы агглъ будуть

По сім примітка, що «архієпископ»» вислухавши сіє «с 
любовію» «доволнЪ и премудрЪ отвіща с поученієм и бла- 
гословенієм отпусти народы».

Привіти сі в брошурі попереджує герб Львова з 
відповідними .оказії віршами:

Гербь тезоименитаго князя Лва градъ сей маетъ, 
егоже имя по всей Европш Россійскій родъ знаеть 

В митрополіи Киевогалицкой славно пребываетъ, 
и митрополита своего честно привЄчаеть.

На кінці такий інтересний відклик до громадянства; до 
мОлодіжи — з заохотою до науки, до старших поколінь — 
щоб давали дітей до школи, а всім разом: готуватись до 
близького приходу Антихриста!

Ко в сЄ м обще 
ПрійдЄте .зде прійд!>те, о х(рист)оименитыи отроци,
Россійскаго народа братіа, о Х(рист)Є нам ровенници,
Млека словеснаго оученіа младенчески возлюбите,

Христа Бога младенца бывшаго восхвалите,
Агнца Христа яко агньци незлобиве наследуйте,

И яко пастыря на мьсті злачне прі водах чуйте 
Князи и властители Слово Божіє почтете,

Младенцовъ незлобивых безбожне не губите,
Пріймете наказаніє со страхом яко сынове послушный,
Да не съкрушите ся гневом як о  сосуды скуделныи 
С(вя)щенныи Захарію с(вя) ще(нни) ка подражайте, 
воспитавшаго покаанио проповідніка по(з)навайте,
Терпете от руки гсдня 1 церковный бичъ богокрочемнщы,
Да не п о сЄч є г ь  вас губителный меч 2 о богопротивніцьі1 
ПрійдЄте злонравный, прійдЄте законогонителі,
И наоучите ся от Павла вселенній быти учители,

1 Треба, господни
2 Надр : ыеч.
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И не браніте, рече Хс, пріходити д Єтєм  не бранЄте, 
но благочинно коснути ся их ко nTh4> пріводіте,

Дадіте сыновъ царства небесного научити 
оучителю неимёющу где главы подклонити»

О вселенская Аплъская Святая Церкви кафолицы,
Правоверный 1 святых от(ец)ъ2 оученія наслЄдніця,
Антіхрістов приход близко чуйте,
Противу вопросовъ о т в Єтьі готуйте!

Друга публікація львівської школи того ж року — 
грецько-слов’янська граматика АДЕАФОТН2 менше дає 
для вияснення її віршоробських методів. Тут повторюються 
ті ж вірші на герб міста Львова, що і в Просфонімі, але по
руч інтересний епіграфа що дає пробу перекладу грецького 
десятистопного ямбічного римованого двостиха таким же 
розміром (я означаю акценти ритму)!

Богу дающу зависть ничтож 3 возможе 
И не дающу труд успієть ничтоже.

Вказівок щодо теорії віршування ся граматика не дає 
ніяких. Але сю недостачу доповнює граматика, випущена 
львівським, дідаскалом Лаврентієм Зизанією в 1596 р, у 
Вільні («Грамматіка словенска совершеннаго йскуства осми 
частій слова и иных нуждных»). Він тут пробує виложити ті 
принципи віршування, що греко-слов’янська братська школа 
силкувалась уставити для церковно-слов’янського і «поспо
литого» вірша на грецький взірець. Ся мертвороджена спро
ба, ширше розвинена потім Смотрицьким в його граматиці, 
не мавши практичного значення — бо ся теорія не прийма
лася, через повну свою нереальність, інтересна нам як вияв 
характеристичної боротьби ідеологічних течій в українсько- 
білоруській школі. Очевидно, поруч старого некунштовного 
стиха школа хотіла поставити «кунштовний», як було в шко
лах латинських. Але взяти для сього рівноскладовий вірш 
вона не хотіла. На взір латинського вірша вона хотіла пере
нести правила грецької метрики на вірш слов’янський і так 
само український. В Зизанієвій граматиці знаходимо таку 
«пересторогу»:

0  метре и о рифмі Пересторога хотячим вЄріпЄ складати.
Въ метре подобает зрЄти качество и количество слогов и реченій, 

сирЄчь аще изрядное реченіє есть, аще слогъ долгш или краткій єсть. Въ 
ріфмЄ же н Єсть  качество зрЄти, яко множає количество

1 Надр правовЄрнаи
2 Надр.: отц,
3 В оригіналі: нічтоже, але, мабуть, кінцеве е не треба вимовляти.
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