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ПОЕТИЧНА ХРЕСТОМАТІЯ 
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 
 
 

ТЕМА 1. «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» – 
ПАМ’ЯТКА ЛІТЕРАТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ УКРАЇНИ 

 
Слово о полъку Игоревѣ, 
Игоря сына Святъславля, 

внука Ольгова 

(Ритмічний виклад) 

Не лѣпо ли ны бяшеть, братїе, начяти 
старыми словесы трудныхъ повѣстїй о пълку Игоревѣ, 
Игоря Святъславлича? 
Начати же ся тъй пѣсни по былинамъ сего времени, 
а не по замышленїю Бояню. 
Боянъ бо вѣщїй, аще кому хотяше пѣснь творити, 
то растѣкашется мыслію по древу, 
сѣрымъ вълкомъ по земли, 
сызымъ орломъ подъ облакы. 
 
Помняшеть бо, речь, първыхъ временъ усобіцѣ. 
тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедѣй. 
Которыи дотечаше, 
та преди пѣснь пояше старому Ярослову, 
храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, 
красному Романови Святъславличю. 
Боянъ же, братїе, не 10 соколовь на стадо лебедѣй пущаше, 
нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше, 
они же сами Княземъ славу рокотаху. 
 
Почнемъ же, братїе, повѣсть сїю 
отъ стараго Владимера 
до нынѣшняго Игоря, 
иже истягну умъ крѣпостїю своею 
и поостри сердца своєго мужествомъ, 
наплънився ратнаго духа, 
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наведе своя храбрыя плъкы 
на землю Половѣцькую 
за землю Руськую. 
 
Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце 
и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. 
И рече Игорь къ дружинѣ своей: 
«Братїе и дружино! 
Луце жъ бы потяту быти, 
неже полонену быти. 
А всядемъ, братїе, на свои бръзыя комони, 
да позримъ синего Дону». 
Спала князю умъ по хоти, 
и жалость ему знаменїе заступи. 
«Искусити Дону великого хощу бо, – рече, – 
копїе приломити конець поля Половецкаго. 
Съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, 
а любо испити шеломомь Дону». 
 
О Бояне, соловїю стараго времени! 
Абы ты сіа плъкы ущекоталъ, 
скача, славїю по мыслену древу, 
летая орломъ подъ облакы, 
свивая славы оба полы сего времени, 
рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы. 
Пѣти было пѣснь Игореви, того (Олга) внуку. 
 
«Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, 
галици стады бѣжать къ Дону великому». 
Чили въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесовъ внуче: 
«Комони ржуть за Сулою, – 
звенить слава въ Кыевѣ; 
трубы трубять въ Новѣградѣ, 
стоять стязи въ Путивлѣ. 
Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 
И рече єму Буй Туръ Всеволодъ: 
«Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый ты, Игорю! 
Оба есвѣ Святъславличя! 
Сѣдлай, брате, свои бръзыи комони, 
а мои ти готови, осѣдлани у Курьска напереди. 
А мои ти Куряни – свѣдоми кмети: 
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подъ трубами повити, 
подъ шеломы възлелѣяны, 
конець копїя въскръмлени; 
пути имъ вѣдоми, 
яругы имъ знаеми; 
луци у нихъ напряжени, 
тули отворени, 
сабли изъострени. 
Сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, 
ищучи себѣ чти, 
а Князю славѣ». 
 
Тогда въступи Игорь Князь въ златъ стремень, 
и поѣха по чистому полю. 
Солнце ему тъмою путь заступаше. 
Нощь стонущи ему грозою птичь убуди; 
сбисть звѣринъ въ стады. 
Дивъ кличетъ връху древа, 
велитъ послушати земли незнаемѣ въ Лузѣ, 
и по морїю, и по Сулїю, и Сурожу, и Корсуню, 
и тебѣ Тьмутораканьскый блъванъ. 
 
А Половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону Великому; 
крычатъ тѣлѣгы полунощы, 
рци, лебеди роспущени. 
Игорь къ Дону вои ведетъ. 
Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубїю, 
влъци грозу въсрожать по яругамъ, 
орли клектомъ на кости звѣри зовутъ, 
лисици брешутъ на чръленыя щиты. 
О Руская земле! Уже за Шеломянемъ еси. 
 
Длъго ночь мркнетъ, 
заря свѣтъ запала, 
мъгла поля покрыла, 
щекотъ славїй успе, 
говоръ галичь убуди. 
Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, 
ищучи себѣ чти, 
а Князю славы. 
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Съ заранїя въ пяткъ потопташа поганыя плъкы Половецкыя; 
и рассушясь стрѣлами по полю, 
помчаша красныя дѣвкы Половецкыя, 
а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. 
Орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити 
по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ. 
И всякыми узорочьи Половѣцкыи – 
чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружїе – 
храброму Святъславличю. 
 
Дремлеть въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо – 
далече залетѣло. 
Не было оно обидѣ порождено, 
ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый Половчине. 
Гзакъ бѣжить сѣрымъ влъкомъ, 
Кончакъ єму слѣдъ править къ Дону великому. 
 
Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдають, 
чръныя тучи съ моря идуть, 
хотять прикрыти 4 солнца, 
а въ нихъ трепещуть синїи млъніи. 
Быти грому великому, 
итти дождю стрѣлами съ Дону великаго. 
Ту ся копїемъ приламати, 
ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя 
на рѣцѣ на Каялѣ у Дону великаго. 
 
О Руская землѣ! Уже не Шеломянемъ еси. 
Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя 

плъкы Игоревы! 
Земля тутнетъ, 
рѣкы мутно текуть, 
пороси поля прикрывають. 
Стязи глаголютъ: Половци идуть отъ Дона, и отъ моря; 
и отъ всѣхъ странъ Рускыя плъкы отступиша. 
Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, 
а храбрїи русици преградиша чрълеными щиты. 
 
Яръ туре Всеволодѣ! 
Стоиши на борони, 
прыщеши на вои стрѣлами, 
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гремлеши о шеломы мечи харалужными. 
Камо, Туръ, поскочяше, 
своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, 
тамо лежатъ поганыя головы Половецкыя. 
поскепаны саблями калеными шеломы Оварьскыя 
отъ тебе, Яръ Туре Всеволоде. 
Кая раны дорога, братїе, 
забывъ чти и живота, 
и града Чрънигова отня злата стола, 
и своя милыя хоти красныя Глѣбовны свычая и обычая. 
 
Были вѣчи Трояни, 
минула лѣта Ярославля; 
были плъци Олговы, 
Ольга Святъславличя. 
Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше 
и стрѣлы по земли сѣяше. 
Ступаєтъ въ златъ стремень въ градѣ Тьмутороканѣ, 
Той же звонъ слыша давный великый Ярославль сынъ Всеволодъ, 
а Владимїр по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ. 
 
Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе, 
и на Канину зелену паполому постла 
за обиду Олгову, храбра и млада князя. 
Съ тоя же Каялы Святоплъкъ по вестѣ я отца своего 

между угорьскими иноходьцы 
ко Святѣй Софїи къ Кїеву. 
 
Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется 
и растяшеть усобицами, 
погибашеть жизнь Даждь-Божа внука, 
въ Княжихъ крамолахъ, вѣци человѣкомь скратишась. 
Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, 
нъ часто врани граяхуть, 
трупїа себѣ дѣляче. 
А галици свою рѣчь говоряхуть, 
хотять полетѣти на уедїе. 
 
То было въ ты рати, и въ ты плъкы, 
а сицеи рати не слышано. 
Съ заранїя до вечера, 
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съ вечера до свѣта летять стрѣлы каленыя, 
гримлють сабли о шеломы, 
трещать копїа харалужныя въ полѣ незнаемѣ, среди земли Половецкыи. 
Чръна земля подъ копыты, костьми была посѣяна, 
а кровїю польяна; 
тугою взыдоша по Руской земли. 
Что ми шумить, 
Что ми звенить давечя рано предъ зорями? 
Игорь плъкы заворочаеть – 
жаль бо ему мила брата Всеволода. 
Бишася день, бишася другый. 
Третьяго дни къ полуднїю падоша стязи Игоревы. 
Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы. 
Ту кроваваго вина не доста, 
ту пиръ докончаша храбрїи Русичи: 
сваты попоиша, 
а сами полегоша за землю Рускую. 
Ничить трава жалощами, 
а древо с тугою къ земли преклонилось. 
 
Уже бо, братїе, невеселая година въстала, 
уже пустыни силу прикрыла. 
Въстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука, 
вступилъ бѣдою на землю Трояню, 
въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону, 
плещучи, убуди жирня времена. 
Усобица Княземъ на поганыя погыбе. 
Рекоста бо братъ брату: 
«Се мое, а то мое же». 
И начяша Князи про малое «се великое» млъвити, 
а сами на себе крамолу ковати. 
А поганїи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую. 
 
О, далече зайде соколъ, птиць бья – къ морю! 
А Игорева храбраго плъку не крѣсити. 
За нимъ кликну Карна и Жля, 
поскочи по Руской земли, 
смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ. 
 
Жены Рускїя въсплакашась, аркучи: 
«Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслїю смыслити, 
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ни думою сдумати, ни очима съглядати, 
а злата и сребра ни мало того потребыти». 
А въстона бо, братїе, Кїєвъ тугою, а Черниговъ напастьми. 
Тоска разлїяся по Руской земли; 
печаль жирна тече средь земли Рускыи. 
А Князи сами на себе крамолу коваху, 
а поганїи сами побѣдами нарищуще на Рускую землю, 
емляху дань по бѣлѣ отъ двора. 
 
Тїи бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убуди, 
которую то бяше успилъ отецъ ихъ Святъславъ, 

Грозный Великый Кїевскый 
грозою бяшеть притрепеталъ своими сильными плъкы 

и харалужными мечи. 
Наступи на землю Половецкую, 
притопта хлъми и яругы, 
взмути рѣки и озеры, 
иссуши потоки и болота. 
А поганаго Кобяка изъ луку моря 

отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ Половецкихъ 
яко вихръ, выторже. 
И падеся Кобякъ въ градѣ Кїевѣ, 
въ гридницѣ Святъславли. 
 
Ту Нѣмци и Венедици, 
ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю, 
кають князя Игоря, 
иже погрузи жиръ во днѣ Каялы рѣкы Половецкїя, 
Рускаго злата насыпаша. 
Ту Игорь Князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, 
а въ сѣдло кощїево. 
Уныша бо градомъ забралы, 
а веселїе пониче. 
 
А Святъславь мутенъ сонъ видѣ въ Кїевѣ на горахъ. 
«Си ночь съ вечера одѣвахъ темя, рече, 

чръною паполомою на кроваты тисовѣ. 
Чръпахуть ми синее вино съ трудомъ смѣшено, 
сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгь на лоно. 
И нѣгують мя уже дьскы безъ кнѣса 
въ моемъ теремѣ златовръсѣмъ. 
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Въ сю нощь съ вечера бусови врани 
възграяли у Плѣсньска на болони бѣша дебрь Кисаню 
и несошася къ синему морю». 
 
И ркоша бояре Князю: «Уже, Княже, туга умь полонила. 
Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола 

злата поискати града Тьмутороканя, 
а любо испити шеломомъ Дону. 
Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ саблями, 
а самаю опустоша въ путины желѣзны». 
Темно бо бѣ въ 3 день: 
два солнца помѣркоста, 
оба багряная стлъпа погасоста и съ нима молодая мѣсяца… 
Олегъ и Святъславъ тъмою ся поволокоста. 
 
На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла. 
По Руской земли прострошася Половци, аки пардуже гнѣздо, 
и въ моръ ѣ погрузиста, 
и великое буйство подасть Хинови. 
Уже снесеся хула на хвалу, 
уже тресну нужда на волю, 
уже връжеса дивь на землю. 
Се бо Готскїя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю. 
Звоня Рускымъ златомъ, поютъ время Бусово, 
лелѣють месть Шароканю. 
А мы уже, дружина, жадни веселїя!» 
Тогда Великїй Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: 
«О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! 
Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, 
а себѣ славы искати. 
Нъ несчетно одолѣсте, 
несчетно бо кровь поганую пролїясте. 
Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, 
а въ буести закалена. 
Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ? 
 
А уже не вижду власти сильнаго и богатаго, и многовои 
брата моего Ярослава съ Черниговьскими былями, 
съ Могуты и съ Татраны и съ Шельбиры, 
и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы. 
Тїи бо бес щитовъ съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ, 
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звонячи въ прадѣднюю славу. 
Нъ рекосте: мужаимѣся сами, 
преднюю славу сами похитимъ, 
а заднею ся сами подѣлимъ. 
 
А чи диво ся братїе, стару омолодити? 
Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, 
высоко птиць възбиваетъ; 
не дастъ гнѣзда своего въ обиду. 
Нъ се зло: княже ми не пособіе; 
нинечи ся годины обратиша. 
Се у Римъ кричатъ подъ саблями Половецкыми, 
а Володимиръ подъ ранами. 
Туга и тоска сыну Глѣбову. 
 
Великый Княже Всеволоде! 
Не мыслїю ти прелетѣти издалеча 
отня злата стола поблюсти. 
Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, 
а Донъ шеломы выльяти. 
Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, 
а кощей по резанѣ. 
Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти, 
удалыми сыны Глѣбовы. 
 
Ты, буй Рюриче и Давыде! 
Не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша? 
Не ваю ли храбрая дружина рыкають акы тури, 
ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ? 
Вступита, Господина, въ злата стремень 
за обиду сего времени, 
за землю Русскую, 
за раны Игоревы, 
буего Святъславлича! 
 
Галичкыи Осмомыслѣ Ярославе! 
Высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, 
Подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, 
заступивъ Королеви путь, 
затворивъ Дунаю ворота, 
меча бремены чрезъ облаки, 
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суды рядя до Дуная. 
Грозы твоя по землямъ текутъ, 
отворяеши Кїеву врата, 
стрѣляєши съ отня злата стола Салтани за землями. 
Стрѣляй, Господине, Кончака, поганого кощея, 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы, 
буего Святъславлича! 
 
А ты, буй Романе и Мстиславе! 
Храбрая мысль носить ваш умъ на дѣло. 
Высоко плаваеши на дѣло въ буести, 
яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, 
хотя птицю въ буйствѣ одолѣти. 
Суть бо у ваю желѣзныи поморы подъ шеломы латинскими. 
Тѣми тресну земля, и многи страны – 
Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци – 
сулици своя повръгоща, 
а главы своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи. 
Та уже, Княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ, 
а древо не бологомъ листвїе срони: 
по Рсї и по Сули гради подѣлиша. 
А Игорева храбраго плъку не кресити. 
Донъ ти, Княже, кличеть и зоветь Князи на побѣду. 
Олговичи, храбрыи Князи, доспѣли на брань. 
 
Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, 
не худа гнѣзда шестокрилци! 
Не побѣдными жребїи себѣ власти расхытисте? 
Кое ваши златыи шеломы и сулицы Ляцкїи и щиты! 
Загородите Полю ворота своими острыми стрѣлами 
за землю Рускую, 
за раны Игоревы, 
буего Святъславлича. 
 
Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю. 
И Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ 

Полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. 
Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, 

позвони своими острыми мечи о шеломы Литовьскїя, 
притрепа славу дѣду своему Всеславу. 
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А самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ, 
притрепанъ Литовскыми мечи, 
положи ю на кровать и рекъ: 
«Дружину твою, Княже, птиць крилы прїодѣ, 
а звѣри кровь полизаша». 
 
Не бысть ту брата Брячяслава, 
ни другаго Всеволода. 
Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла 
чресъ злато ожерелїє. 
Унылы голоси, 
пониче веселїе. 
Трубы трубятъ Городеньскїи. 
 
Ярославли, и вси внуце Всеславли! 
Уже понизить стязи свои, 
вонзить свои мечи вережени, 
уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ. 
Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, 
на жизнь Всеславлю, 
которое бо бѣше насилїе отъ земли Половецкыи! 
 
На седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребїй о дѣвицю себѣ любу. 
Тъй клюками подпръся о копїе, 
скочи къ граду Кыеву 
и дотчеся стружїемъ злата стола Кїевскаго. 
Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, 
обѣсися синѣ мьглѣ. 
Утръ же воззнись трикусы, отвори врата Новуграду, 
разшибе славу Ярославу, 
скочи влъкомъ до Немиги съ добыткомъ. 
 
На Немизѣ снопы стелють головами, 
молотять чепи харалужными, 
на тоцѣ животъ кладуть, 
вѣють душу отъ тѣла. 
Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, 
посѣяни костьми Рускихъ сыновъ. 
 
Всеславъ Князь людемъ судяше, 
Княземъ грады рядяше, 
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а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше. 
Изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, 
великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. 
Тому въ Полотскѣ позвониша заутренюю рано 

у Святыя Софеи въ колоколы, 
а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша. 
Аще и вѣща душа въ друзѣ тѣлѣ, 
нъ часто бѣды страдаше. 
Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку смысленый рече: 
«Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду 
суда Божїа не минути». 
 
О стонати Руской земли, 
помянувше пръвую годину и пръвыхъ Князей! 
Того стараго Владимїра нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ Кїевскимъ. 
Сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, 
а друзїи Давидовы. 
Нъ рози нося, 
имъ хоботы пашуть». 
Кому поютъ на Дунае? 
 
Ярославнынъ гласъ ся слышить, 
зегзицею незнаемь рано клычеть: 
«Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, 
омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, 
утру Князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ». 
 
Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, а ркучи: 
«О Вѣтрѣ-Вѣтрило! 
Чему, Господине, насильно вѣеши? 
Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы на своею не трудною крилцю 

на моея лады вои? 
Мало ли ти бяшетъ горъ подъ облакы вѣяти, 

лелѣючи корабли на синѣм морѣ? 
Чему, Господине, мое веселїе по ковылїю развѣя?» 
 
Ярославна рано плачеть Путивлю городу на заборолѣ, а ркучи: 
«О Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя горы 

сквозѣ землю Половецкую. 
Ты лелѣялъ еси на себѣ Святъславли носады до плъку Кобякова. 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

92 

Възлелѣй, Господине, мою ладу къ мнѣ, 
а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано». 
 
Ярославна на зорѣ плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, а ркучи: 
«Свѣтлое и тресвѣтлоє Слънце! 
Всѣмъ тепло и красно еси. 
Чему, Господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои? 
Въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи съпряже, 
тугою имъ тули затче». 
 
Прысну море; 
Полунощи идутъ сморци мьглами: 
Игореви Князю Богъ путь кажетъ 
изъ земли Половецкои на землю Рускую, 
къ отню злату столу. 
Погасоша вечеру зори. 
Игорь спить, 
Игорь бдить, 
Игорь мыслїю поля мѣрить отъ великаго Дону до малаго Донца. 
 
Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою – 
велить Князю разумѣти. 
Князю Игорю не быть. 
Кликну, 
стукну земля, 
въшумѣ трава, 
вежи ся Половецкїи подвизашася. 
А Игорь Князь поскочи горнастаемъ къ тростїю 
и бѣлымъ гоголемъ на воду. 
Въвръжеся на бръзъ комонь, 
и скочи съ него босымъ влъкомъ, 
и потече къ лугу Донца, 
и полетѣ соколомъ подъ мьглами, 
избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужину. 
Коли Игорь соколомъ полетѣ, 
тогда Влуръ влъкомъ потече, 
труся собою студеную росу, – 
претръгоста бо своя бръзая комоня. 
Донець рече: «Княже Игорю! Немало ти величїя, 
а Кончаку нелюбїя, 
а Руской земли веселїа!» 
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Игорь рече: «О Донче! Немало ти величїя, 
лелѣявшу Князя на влънахъ, 
стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, 
одѣвавшу его теплыми мъглами подъ сѣнїю зелену древу, 
стрежаше его гоголемъ на водѣ, 

чайцами на струяхъ, чрьнядьми на ветрахъ». 
 
Не тако ти, рече? 
Рѣка Стугна, худу струю имѣя, 
пожръши чужи ручьи, 
и стругы ростре на корсту. 
Уному Князю Ростиславу затвори днѣ при темнѣ березѣ. 
Плачется мати Ростиславля 
по уноши Князи Ростиславѣ. 
Уныша цвѣты жалобою, 
и древо с тугою къ земли прѣклонило. 
 
А не сорокы втроскоташа – 
на слѣду Игоревѣ ѣздить Гзакъ съ Кончакомъ. 
Тогда врани не граахуть, 
галици помлъкоша, 
сорокы не троскоташа, 
по лозїю ползаша. 
Только 
дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажуть, 
соловїи веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ. 
 
Млъвить Гзакъ Кончакови: 
«Аже соколъ къ гнѣзду летить, 
соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами». 
Рече Кончакъ ко Гзѣ: 
«Аже соколъ къ гнѣзду летить, 
а вѣ соколца опутаевѣ красною дивицею». 
И рече Гзакъ къ Кончакови: 
«Аще єго опутаєвѣ красною дѣвицею, 
ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, 
то почнутъ наю птици бити въ полѣ Половецкомъ». 
Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца, 

стараго времени Ярославля, Ольгови: 
«Коганю! Хоть и тяжко ти головы кромѣ плечю, 
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зло ти тѣлу, кромѣ головы» 
Руской земли безъ Игоря. 
 
Солнце свѣтится на небеси – 
Игорь Князь въ Руской земли. 
Дѣвици поютъ на Дунаи – 
вьются голоси чрезъ море до Кїева. 
Игорь ѣдетъ по Боричеву къ Святѣй Богородици Пирогощей. 
 
Страны ради, 
гради весели, 
пѣвше пѣснь старымъ Княземъ, 
а потомъ молодымъ пѣти. 
 
Слава Игорю Святъславличу, 
Буй Туру Всеволоду, Владимїру Игоревичу. 
Здрави Князи и дружина, 
побарая за христьяны на поганыя плъки. 
Княземъ слава а дружинѣ. 
Аминь. 

(за виданням Яценка Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба». – 
К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – С. 65-81) 

 
 

Слово о полку Ігоревім, 
Ігоря, сина Святославового, 

онука Олегового 

(Ритмічний переклад Б. Яценка) 

Хіба не гоже було нам, браття, почати 
старими словами трудних повістей о полку Ігоревім, 
Ігоря Святославича? 
Початися ж тій пісні за билинами цього часу, 
а не за задумом Бояновим. 
Боян-бо віщий, якщо комусь хотів пісню творити, 
то розганявся білкою по дереву, 
сірим вовком по землі, 
сизим орлом під хмарами. 
 
А як згадував речі перших часів особиці, 
тоді пускав десять соколів на стадо лебедів. 
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Котру сокіл доганяв, 
та спершу й пісню співала старому Ярославу, 
хороброму Мстиславу, що зарізав Редедю перед 
полками касозькими, 
красному Романові Святославовичу. 
Боян же, браття, не десять соколів на стадо лебедів пускав, 
а свої віщі персти на живі струни покладав, 
і вони самі князям славу рокотали. 
 
Почнімо ж, браття, повість оцю 
од старого Володимира 
до нинішнього Ігоря, 
котрий осягнув задум кріпостю своєю 
і погострив серця свойого мужністю, 
наповнившись ратного духу, 
навів свої хоробрі полки 
на землю Половецькую 
за землю Руськую. 
 
Тоді Ігор глянув на світлеє сонце 
і побачив од нього тьмою всіх своїх воїв прикритих. 
І сказав Ігор до дружини своєї: 
«Браття і дружино! 
Ліпше ж би потятим бути 
аніж полоненим бути. 
А всядьмо, браття, на свої швидкі коні 
та поглянемо синього Дону». 
Спалахнула князеві думка про жону, 
і жалість йому знамення заступила. 
«Спробувати Дону великого хочу-бо, – сказав, – 
копіє приломити конець поля Половецького. 
З вами, русичі, хочу голову свою покласти 
або напитися шоломом Дону». 
 
О Бояне, соловію старого часу! 
Аби ти ці полки ощебетав, 
скачучи, соловію, по мисленому дереву, 
літаючи орлом під хмарами, 
звиваючи слави обаполи цього часу, 
рищучи в тропу Трояню через поля на гори! 
Співати було пісню Ігореві, того (Олега) онуку: 
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«Не буря соколів занесла через поля широкії, 
галиці стада біжать к Дону великому». 
Чи оспівати було, віщий Бояне, Велесів онуче: 
«Коні іржуть за Сулою – 
дзвенить слава в Києві; 
труби трублять в Новіграді, 
стоять стяги в Путивлі: 
 
Ігор жде милого брата Всеволода. 
І сказав йому буй-тур Всеволод: 
«Один брат, один світ світлий ти, Ігорю! 
Обидва ми Святославичі! 
Сідлай, брате, своїх швидких коней, 
а мої ті готові, осідлані під Курськом попереду. 
А мої ті куряни – свідомі кметі: 
під трубами повиті, 
під шоломами злеліяні, 
конець списа годовані; 
путі їм відомі, 
яруги їм знайомі; 
луки у них натягнені, 
сайдаки отворені, 
шаблі нагострені. 
Самі скачуть, як сірі вовки у полі, 
шукаючи собі честі, 
а князеві слави». 
 
Тоді вступив Ігор князь в золоте стремено 
і поїхав по чистому полю. 
Сонце йому тьмою путь заступало. 
Ніч, стогнучи йому грозою, птахів убудила, 
збила звірину в стада. 
Див кличе на верху дерева, 
велить прислухатись землі незнаній у Лузі, 
і Помор'ю, і Посуллю, і Сурожу, і Корсуню, 
і тобі, тмутороканський бовван! 
 
А половці неготовими шляхами побігли к Дону великому. 
Кричать теліги опівночі, 
мов лебеді розпущені. 
Ігор к Дону воїв веде! 
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Уже-бо біда його пасе птахів по дубах, 
вовки грозу викликають по яругах, 
орли клекотом на кості звірів звуть, 
лисиці брешуть на черленії щити. 
 
О Руська земле, уже за валом-обороною єси! 
 
Довго ніч меркне... 
Та ось зоря-світ запалала, 
імла поля покрила, 
щебет солов’їв завмер, 
говір галич убудив. 
Русичі великі поля черленими щитами перегородили, 
шукаючи собі честі, 
а князеві слави. 
 
Спозаранку в п’ятницю потоптали поганські 

полки половецькі. 
І, розсипавшись стрілами по полю, 
помчали красних дівчат половецьких, 
а з ними золото, і паволоки, і дорогі оксамити. 
Ортомами, і япончицями, і кожухами почали 

мости мостити 
по болотах і грязьких місцях. 
А всякі узороччя половецькі – 
черлен стяг, біла хоругва, черлена чілка, 

сріберне стружіє – 
хороброму Святославичу! 
 
Дрімає в полі Олегове хоробре гніздо – 
далеко залетіло! 
Не було воно обиді породжене, 
ні соколу, ні кречету, ні тобі, чорний вороне, 

поганий половчине! 
Гзак біжить сірим вовком, 
Кончак йому слід править к Дону великому. 
 
Другого дня вельми рано криваві зорі світ повідають, 
чорні хмари з моря ідуть, 
хочуть прикрити чотири сонця, 
а в них тріпочуть синії блискавки. 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

98 

Бути грому великому! 
Іти дощу стрілами з Дону великого! 
Отут копіям приламатись, 
отут шаблям потручатись о шоломи половецькії 
на ріці на Каялі біля Дону великого. 
 
О Руська земле, уже не валом-обороною єси! 
 
Се вітри, Стрибожі онуки, віють з моря стрілами 

на хоробрі полки Ігореві. 
Земля двигтить! 
Річки мутно течуть! 
Порохи поля покривають! 
Стяги говорять: половці ідуть од Дону і од моря! 
І од усіх сторін руські полки заступили. 
Діти бісові кликом поля перегородили, 
а хоробрі русичі загородили черленими щитами. 
 
Яр-туре Всеволоде! 
Стоїш на бороні, 
прищеш на воїв стрілами, 
гримиш о шоломи мечами харалужними. 
Куди тур проскочив, 
своїм золотим шоломом посвічуючи, 
там лежать поганські голови половецькії. 
Поскіпані шаблями гартованими шоломи Оварськії 
од тебе, яр-туре Всеволоде! 
Що там рани, дорогі браття, – 
він забув про почесть і життя, 
і города Чернігова отчий золотий престол, 
і своєї милої жони, красної Глібівни, 

звичаї й обичаї! 
 
Були віки Трояні, 
минули літа Ярослава; 
були полки Олегові, 
Олега Святославовича. 
Той-бо Олег мечем крамолу кував 
і стріли по землі сіяв. 
Ступає в золоте стремено в граді Тмуторокані – 
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той же дзвін чув давній великий Ярославів 
син Всеволод, 

а Володимир що не ранок уші закривав у Чернігові. 
 
Бориса ж Вячеславича слава на суд привела 
і на Канину зелену паполому постелила 
за обиду Олегову, хороброго і молодого князя. 
З тієї ж Каяли Святополк по вісті взяв 

батька свого поміж угорськими іноходцями 
ко святій Софії до Києва. 
 
Тоді, за Олега Гориславича, сіялось 
і проростало особицями, 
гинуло добро Даждьбожого онука, 
в княжих крамолах вік людям вкоротився. 
Тоді по Руській землі рідко ратаєве гукали, 
та часто ворони грали, 
трупи собі ділячи. 
А галки свою річ говорили, 
збираючись полетіти на поживу. 
 
То було в ті раті і в ті полки, 
а такої раті не чувано! 
Спозаранку до вечора, 
з вечора до світа летять стріли гартовані, 
гримлять шаблі о шоломи, 
тріщать копія харалужнії в полі незнаному, 
серед землі Половецької. 
Чорна земля під копитами кістьми була засіяна, 

а кровію политая; 
тугою зійшли вони по Руській землі. 
Що мені шумить? 
Що мені дзвенить вельми рано перед зорями? 
Ігор полки завертає: 
жаль-бо йому милого брата Всеволода. 
 
Билися день, билися другий, 
третього дня близько полудня упали стяги Ігореві. 
Тут брати і розлучились на березі бистрої Каяли; 
тут кривавого вина недостало, 
тут пир докінчили хоробрі русичі: 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

100 

сватів напоїли, 
а самі полягли за землю Руськую. 
Никне трава жалощами, 
а дерево з тугою до землі приклонилось. 
 
Уже-бо, браття, невеселая година настала, 
уже пустиня силу прикрила. 
Встала обида в силах Даждьбожого онука, 
вступила бідою на землю Трояню, 
заплескала лебединими крильми на синім морі 

біля Дону, – 
плещучи, збудила привільні для себе часи. 
Усобиця князів на поганів погибла, 
сказав-бо брат братові: 
«Се моє, а те – моє теж». 
І почали князі про малеє «се великеє» мовити, 
а самі на себе крамолу кувати. 
А погани з усіх сторін приходили з перемогами 

на землю Руськую. 
 
О, далеко зайшов сокіл, птиць б’ючи, – до моря! 
А Ігоревого хороброго полку не воскресити! 
За ним кликнули Карна і Жля, 
поскакали по Руській землі, 
смагу людям несучи в полум’яному розі. 
 
Жони руськії заплакали, примовляючи: 
«Уже нам своїх милих лад ні мислію змислити, 
ні думою здумати, 

ні очима зглядати, 
а золота і срібла уже більше не витрачати». 
 
І застогнав-бо, браття, Київ тугою, 

а Чернігів напастьми. 
Журба розлилася по Руській землі. 
Печаль буйна потекла серед землі Руської. 
А князі самі на себе крамолу кували, 
а погани самі, побідами рищучи на Руську землю, 
брали данину по білі од двора. 
 
Тії-бо два хоробрі Святославовичі, Ігор і Всеволод, 

вже олжу розбудили, 
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котру приспав було отець їхній Святослав, 
Грізний Великий Київський, 

грозою притрепетав своїми сильними полками 
і харалужними мечами. 

 
Він наступив на землю Половецькую, 
притоптав горби і яруги, 
замутив річки й озера, 
висушив потоки і болота. 
А поганого Кобяка із лукомор’я 
од залізних великих полків половецьких, 
як вихор, вивергнув. 
І упав же Кобяк в граді Києві, 
в гридниці Святославовій. 
 
Тут німці і венедичі, 
тут греки і морава співають славу Святославу, 

жаліють князя Ігоря, 
що утопив гаразд на дні Каяли, 

ріки половецької, 
руського золота насипавши. 
Тут Ігор князь пересів із сідла золотого 
та в сідло кощієве. 
Засмутилися в городах заборола, 
а веселощі поникли. 
 
А Святослав мутен сон бачив у Києві на горах. 
«Сю ніч з вечора покривав я тім’я, – сказав, – 

чорною паполомою на кроваті тисовій, 
черпали мені синє вино, з трудом змішане, 
сипали мені порожніми сайдаками воїнів-поган 

великі перла на лоно. 
І так пестять мене вже дошки без кніса 
в моєму теремі златоверхім. 
В сю ж ніч з вечора бусові ворони 
заграли було біля Пліснеська, 

в оболоні дебрі Кисані, 
і понеслись до синього моря». 
 
І мовили бояри князеві: 

«Уже, княже, туга ум полонила. 
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Се ж бо два соколи злетіли з отчого престолу золотого 
пошукати града Тмутороканя 

або напитися шоломом Дону. 
Вже соколам крильця притнули шаблями поганів, 
а самих опускали в путини залізні. 
 
Потемніло на третій день: 
два сонця померкли, 
обидва багряні стовпи погасли і з ними  

молоді місяці... 
А Олег і Святослав тьмою заволоклися... 
 
На ріці на Каялі тьма світ покрила. 
По Руській землі простерлися половці, мов 

пардуже гніздо, 
і в мор людей занурили, 
і велике буйство подали Хинові. 
Уже впала Хула на Хвалу, 
уже тріснула Нужда на Волю, 
уже звергся Див на землю. 
Се ж бо готські краснії діви заспівали на березі 

синього моря. 
Дзвонячи руським золотом, 

оспівують часи Бусові, 
леліють помсту за Шарукана. 
А ми уже, дружина, без веселощів!» 
 
Тоді великий Святослав ізронив Золоте Слово, 

сльозами змішане, і сказав: 
«О мої синовці Ігорю і Всеволоде! 
Рано єсте почали Половецьку землю мечами усмиряти, 
а собі слави шукати. 
Та немало ворогів подолали, 
немало кров поганську проливали. 
Ваші хоробрі серця в жорстокім харалузі сковані, 
а в буєсті гартовані. 
Чи це ви створили моїй срібній сивині? 
 
А вже не бачу волості сильного і багатого 

і многової 
брата мойого Ярослава з чернігівськими билями – 
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з могутами, і з татранами, і з шельбирами, 
і з топчаками, і з ревугами, і з ольбирами. 
Тії-бо без щитів з ножами захалявними кликом 

полки перемагають, 
дзвонячи в прадідівську славу. 
Та вони сказали: «Мужаймося самі – 
минулу славу самі примножим, 
а прийдешньою самі поділимося!» 
 
А чи диво, браття, старому омолодитися? 
Коли сокіл змужнілий буває, 
високо птахів заганяє – 
не дасть гнізда свойого на кривду. 
Та се зло: князі мені не в поміч – 
нині години обернулись. 
Се у Римові кричать під шаблями половецькими, 
а Володимир під ранами. 
Туга і журба сину Глібовому! 
 
Великий княже Всеволоде! 
Не мислію тобі прилетіти здалеку 
отчого золотого престолу поберегти. 
Ти-бо можеш Волгу веслами розкропити, 
а Дін шоломами вилляти. 
Якби ти був, то була б чага по ногаті, 
а кощій по різані. 
Ти-бо можеш по суходолу живими шереширами 

стріляти – 
завзятими синами Глібовими. 
 
Ти, буй Рюриче і Давиде! 
Хіба не вашими золоченими шоломами по крові 

плавали? 
Хіба не ваші хоробрі дружини рикають, ніби тури, 
ранені шаблями гартованими на полі незнаному? 
Вступіте, господини, в золоті стремена 
за обиду цього часу, 
за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 
смілого Святославовича! 
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Галицький Осмомисле Ярославе! 
Високо сидиш на своєму златокованому престолі, 
підпер гори Угорські своїми залізними полками, 
заступив королеві путь, 
зачинив Дунаю ворота, 
мечучи тягарі через хмари, 
суди рядячи до Дунаю. 
 
Грози твої по землях течуть, 
одчиняєш Києву брами, 
стріляєш з отчого золотого престолу 

салтанів за землями. 
Стріляй, господине, Кончака, поганого кощія, 
за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 
смілого Святославовича! 
 
А ти, буй Романе і Мстиславе! 
Хоробра мисль носить ваш ум на діло. 
Високо плаваєш на діло в буєсті, 
як сокіл на вітрах ширяючи, – 
хочеш птаха в буйстві одоліти. 
Є ж бо у вас залізні воїни-помори під шоломами 

латинськими. 
Од них двигтить земля, і багато країв – 
Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела і Половці – 
сулиці свої покидали, 
а голови свої поклонили під тії мечі  

харалужнії. 
Та уже, княже, Ігорю змерхло у сонці світло, 
а дерево не з добра листя зронило: 
по Росі й по Сулі гради поділили. 
А Ігоревого хороброго полку не воскресити! 
Дін тобі, княже, гукає і кличе князів на звитягу. 
Олеговичі, хоробрі князі, доспіли на брань! 
 
Інгвар і Всеволод, і всі три Мстиславичі, 
не простого гнізда шестикрильці!» 
Хіба не побідним жеребом собі волості порозширяли? 
Де ж ваші золоті шоломи і сулиці ляськії і шити? 
Загородіте Полю ворота своїми гострими стрілами 
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за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 
смілого Святославовича! 
 
Уже-бо Сула не тече срібними струменями до 

города Переяслава. 
І Двіна болотом тече тим грізним полочанам під 

кликом поганів. 
Один же Ізяслав, син Васильків, 
подзвонив своїми гострими мечами о шоломи литовськії, 
притріпав славу дідові своєму Всеславу. 
А сам під черленими щитами на кривавій траві, 
притріпаний литовськими мечами, 
поклав ту славу на смертний одр 
і сказав: 
 
«Дружину твою, княже, птахи крилами приодягли, 
а звірі кров полизали». 
 
Не було тут брата Брячислава, 
ні другого – Всеволода. 
Один-бо ізронив перлисту душу з хороброго тіла 
через золоте ожерелля. 
Смутні голоси, – 
поникли веселощі, 
труби трублять городенськії. 
 
Ярославе і всі онуки Всеславові! 
Уже понизіть стяги свої, 
вкладіть свої мечі вережені, 
уже-бо вискочили з дідівської слави. 
Ви ж бо своїми крамолами почали наводити поганів 

на землю Руськую, 
на спадщину Всеславову, 
котрій теж було насилля од землі Половецької. 
 
На сьомім віці Трояні кинув Всеслав жереб на 

дівчину собі любу. 
Той Всеслав клюками сперся на копіє, 
доскочив до града Києва 
і доторкнувся стружієм золотого престолу Київського. 
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Скочив од них лютим звіром опівночі із Білаграда, 
огорнувся синьою імлою. 
А вранці, піднявши трикуси, 

одчинив ворота Новуграду, 
розбив славу Ярославу, 
скочив вовком до Немиги із здобутком. 
 
На Немизі снопи стелять головами, 
молотять ціпами харалужними, 
на току життя кладуть, 
віють душу од тіла. 
Немиги криваві береги не добром були засіяні – 
засіяні кістьми руських синів. 
 
Всеслав князь людям суди чинив, 
князям городи рядив, 
а сам в ніч вовком рискав. 
Із Києва добігав до півнів у Тмуторокань, 
великому Хорсові вовком путь перебігав. 
Тому в Полоцьку подзвонили заутреню рано 

у святої Софії у дзвони, 
а він у Києві дзвін той почув. 
Хоч і віща душа в другому тілі, 
та часто від бід страждала. 
Тому віщий Боян і раніше приспівку, кмітливий, казав: 
«Ні мудрому, ні багатому, ні птиці безпечній 
Суду Божого не минути». 
 
О, стогнати Руській землі, 
Пом’янувши давню годину і перших князів! 
Того старого Володимира не можна було пригвоздити 

до гір київських. 
Тому ж бо нині стали стяги Рюрикові, 
а другі – Давидові. 
І, хоч роги носять, 
лиш хвостами махають...» 
 
Кому співають на Дунаї? 
То Ярославнин голос чується, 
зегзицею, незнаний, рано кличе: 
«Полечу, – казала, – зегзицею по Дунаєві, 
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омочу бебрян рукав у Каялі-ріці, 
утру князеві криваві його рани на гарячім його тілі». 
 
Ярославна рано плаче в Путивлі на забралі, мовлячи: 
«О Вітре-Вітрило! 
Чому, Господине, насильно вієш ти? 
Чому несеш хиновські стрілки на своїх невтомних 

крильцях на воїв мого лада? 
Хіба мало тобі було гір під хмарами віяти, 

леліючи кораблі на синім морі? 
Чому, господине, мою радість по ковилі розвіяв?» 
 
Ярославна рано плаче в Путивлі-городі на заборолі, 

мовлячи: 
«О Дніпре-Словутичу! 
Ти пробив кам’яні гори крізь землю Половецькую. 
Ти леліяв на собі Святославові носади до полку 

Кобякового. 
Взлелій, Господине, мого лада до мене, 
аби не слала йому сліз на море рано». 
 
Ярославна на зорі плаче в Путивлі на забралі, 

мовлячи: 
«Світлеє і Трисвітлеє Сонце! 
Всім тепле і красне ти. 
Чому, Господине, простерло гаряче проміння своє 

на лада воїв? 
В полі безводнім спрагою їм луки спрягло, 
тугою їм сайдаки заткало». 
 
Приснуло море, 
на північ ідуть сморці млою: 
Ігореві князю Бог путь указує 
із землі Половецької на землю Руську, 
до отчого золотого престолу. 
Погасли вечору зорі. 
Ігор спить? 
Ігор не спить! 
Ігор подумки поля міряє од Великого Дону 

до Малого Дінця. 
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Коней опівночі Овлур свиснув за рікою, – 
велить князеві розуміти – 
і князя Ігоря як не було! 
Кликнула, 
стукнула земля, 
зашуміла трава, 
вежі половецькії здригнулися. 
А Ігор князь скочив горностаєм в очерет 
і білим гоголем – на воду. 
Метнувсь на швидкого коня 
і скочив з нього бусим вовком, 
і полинув до луки Дінця, 
і полетів соколом під імлою, 
забиваючи гусей і лебедів на сніданок, 

обід і вечерю. 
Коли Ігор соколом летів, 
тоді Влур вовком біг, 
збиваючи собою студену росу, – 
загнали-бо своїх швидких коней. 
 
Донець сказав: «Княже Ігорю! 

Немало тобі величі, 
а Кончакові – прикрощів, 
а Руській землі – веселощів!» 
Ігор сказав: «О Донче! 

Немало тобі величі. 
Ти леліяв князя на хвилях, 
стелив йому зелену траву на своїх 

срібних берегах, 
одягав його теплою імлою під покровом 

зеленого дерева, 
стеріг його гоголем по воді, 

чайками на струмках, 
черняддю на вітрах». 
Хіба не так сказав? 
 
Річка Стугна, кволу течію маючи, 
пожерла чужі ручаї 
і човни розтерла на корсту. 
А юному князю Ростиславу закрила (світлі) дні 

при темному березі. 
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Плачеться мати Ростиславова 
за юнаком князем Ростиславом. 
Сумували квіти в жалобі, 
і дерево з тугою до землі приклонило. 
 
То не сороки затріскотіли – 
по сліду Ігоревім їдуть Гзак з Кончаком. 
Тоді ворони не каркали, 
галки замовкли, 
сороки не тріскотіли, 
по лозах скакали. 
Тільки дятлове тектом путь до річки вказують, 
солов'ї веселими піснями світ повідають. 
 
Мовить Гзак Кончакові: 
«Якщо сокіл до гнізда летить, 
соколя розстріляємо своїми золоченими стрілами». 
Сказав Кончак до Гзи: 
«Якщо сокіл до гнізда летить, 
то ми соколя оплутаємо красною дівицею». 
І промовив Гзак к Кончакові: 
«Якщо його оплутаємо красною дівицею, 
не буде нам ні соколяти, 

ні красної дівиці, 
та почнуть нас птахи бити в полі Половецькім». 
 
Сказав Боян і Ходина, Святославові піснетворці, 

старого часу Ярославового, Олегові: 
«Коганю! Хоч і тяжко твоїй голові без плечей, 
зле твоєму тілові без голови» – 
так і Руській землі без Ігоря. 
 
Сонце світиться на небесах – 
Ігор князь в Руській землі. 
Дівиці співають на Дунаї – 
В’ються голоси через море до Києва. 
Ігор їде по Боричеву до святої Богородиці 

Пирогощої. 
Землі раді, 
гради веселі, 
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співавши пісню старим князям, 
потім і молодим співати. 
 
Слава Ігорю Святославичу, 
буй-туру Всеволоду, 

Володимиру Ігоровичу! 
Хай будуть здорові князі і дружина, 
що встають за християн на поганські полки! 
Князям слава і дружині! 
Амінь. 

(за виданням Яценка Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба». – 
К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – С. 83-105) 

 
Завдання 

1. Виберіть художні засоби, характерні для фольклору, у «Плачі 
Ярославни». 

2. Доведіть цитатами з тексту «Слова...», що образ Всеволода 
змальований у традиціях народного епосу. 

3. Зачитайте із вступу до «Слова...» рядки, що характеризують 
високу поетичну майстерність співця Бояна, і прокоментуйте ці слова. 

4. Які військові отрибути зустрічаються у «Слові...»? Поясніть їхнє 
значення і символіку. 

5. Вивчити напам’ять мовою оригіналу «Вступ» і «Плач Ярославни». 
 
 

ТЕМА 5. КНИЖНА ПОЕЗІЯ ХVІ-ХVІІ СТ. 
 

Лазар Баранович 
Веселка ясніє – кожен радіє 

Веселці небом у красі препишній 
Звелів простертись з краю в край всевишній. 
Барвисто сонце світлом у ній грає 
І дивом дивним понад світом сяє. 
Товманта донька, захвату ти гідна, 
Людськії очі полониш побідно! 
Хай лиш художник фарбами змалює 
Взірець, що небо в ній йому дарує. 
Той лук стріли і тетиви не знає, 
Не війни – спокій людям провіщає. 
Веселці в хмарах дороге одіння 
Гаптує сонця золоте проміння. 
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На жаль, короткий вік веселка має – 
З красою в світі завжди так буває: 
Що лиш природа красне намалює, 
Якась хвороба те нараз плюндрує. 

 
Один – багатий, на іншому – лати 

Отой багатий, а отой бідує, 
Один позичить – другий заборгує. 
Багатий завжди злидню дати може – 
Своїм набутком хай йому поможе. 
Якби зайвини можні роздавали, 
Голоти в світі ми б не зустрічали. 
Багатим одіж молі в шафах мітять – 
Старці на ринку грішним тілом світять. 
Багач напої у льоху ховає – 
Жебрак од спраги тяжко знемагає. 
Щури багатим зерно поїдають – 
Під тином бідні з голоду конають. 
Якби надлишки біднякам багаті 
Давали, злидні полатали б лати. 
Пани ж зогниле викинуть воліють, 
Крихот вділити Лазарям шкодіють. 
Нещасних прийме лоно Аврамове, 
Для скнар же пекло певно вже готове. 

 
Світ збурили грози на людськії сльози 

Пожалься, боже, що світ закурився – 
Се ти за наші гріхи розгнівився. 
Брат брату ворог, до батька синове 
Не мають віри, бояться обмови. 
Своєї тіні жахаються люди – 
Гріхи се чинять, пануючи всюди. 
Мерщій вдавайтесь усі до покути! 
Не бійтесь більше зловісної скрути! 
Господь вам спокій, всім милий, поверне, 
Лице ласкаве од вас не одверне. 
Що в морі хвилі, то біди на світі, 
Під ними мало хто може вціліти, 
А як вцілієш в навальностях моря, 
Зазнати можеш од ближнього горя. 
Дай, боже, людям святу твою згоду, 
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Тривалу зливу зміни´ на погоду! 
На Україні 
Весь час хтось гине, Вкраїна морем 
Стає червоним. 
Хто сам – потоне, в гурті – переборе! 
Хай Україна 
Стає єдина! Татарин згине! 
Нехай на згоду 
Склада угоду любить русина. 
Дай, боже, згоду святу Вкраїні, 
Нехай Вкраїна у січі не гине! 
Вже досить крові в краю сім пролито, 
Невинних в ньому без ліку побито. 
Нехай медові й молочні потоки 
Його простори затоплять широкі! 
Покруш, наш боже, мечі і гармати, 
Дай із них дзвони гучні відливати, 
Нехай розносять хвалу тобі щиру 
За те, що дав ти зазнати нам миру, 
Що пожаданий нам спокій даруєш, 
Бо нашу сталість у вірі цінуєш. 
Дай, боже, миру, най рани загою – 
Всяк миру прагне по довгому бою. 

 
Завдання 

1. Визначте тему кожної поезії. 
2. Які мотиви розкриваються в кожнім із віршів? 
3. Виберіть з кожної поезії тропи і поясніть їх роль у розкритті 

образів кожного твору. 
4. Які загальнолюдські проблеми зачіпає Лазар Баранович у кожній 

з поезій? 
 

Климентій Зиновіїв 
О убогих і о багатих 

Що далій на світі горш біда наставаєт, 
же убогий чоловік во всім погибаєт. 
Хоч может бідний в людей що і заробити, 
то багатий не хочет слушне нагородити. 
І що їм за користь, іж мзди удерживають, 
а з того удержання пожитков не мають, 
Бо стокротний їм за то ущербок биваєт, 
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кгди за сльози убогих бог таких караєт 
Альбо громовим огнем, або теж водою, 
аж виходять їм тії вдержання з бідою? 
Зачим работникам, прошу, нагорожайте, 
і єдним шелягом, кгди заробять, не вкривжайте, 
Бо за милостиню і тоє ся вміняєт, 
кто трудникам, як слушне годним, заплачаєт. 
А написавшаго мя се слово простіте 
і здраво і спасенно в довгий вік живіте, 
Бо написах укор, іж неба вам прияю, 
і паки милость вашу о ласку впрашаю. 

 
Завдання 

1. Які художні засоби використовує автор для акцентації соціальної 
прірви між бідними і багатими? 

2. У яких рядках Зиновіїв засвідчує необхідність дієвості у вирішенні 
поставленної проблеми? 

 
О женах сварливых і злоязичних 

Рік Соломон: «Лучш со львом в пустині жити, 
нежели со жоною злою в дому бити». 
Сварлива жона і днесь – згибель чоловіку, 
яко же некгдись бі-ста в стародавнєм віку. 
Многії убо тогда през жон погибоша 
мужіє, что себе їм в область дадоша. 
Щаслив той, хто жоні злой ся не подаваєт 
і що, як бестії, по ребрах часто даваєт. 
Будет таковий только міть верх над жоною, 
над злою тварію і назбить проклятою. 
І певная то річ єст, же такая – проклята, 
бо од бога і людей ласка той однята, 
І благословенія божого не маєт, 
бо з дияволом собі товариство маєт. 
Зачим, боже, сохраняй сам доброго мужа 
од такой злой тварі, жеб не постигла нужа. 
Бо ліпш, мовять, желізо у воді варити, 
неже псюю личину, жону злу, учити. 
Уже чоловік бідний такой не научить, 
разві сам диявол кгди з душею разлучить. 
А тепер, чоловіче, мусиш біду терпіти 
і до смерті з такою не будеш добра міти. 
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І сам тя нехай господь рачить свободити 
а жону твою злую з світа скоренити. 
Ти же возхощи тоє од ней пострадати 
за покуту і будеш в небі царствовати. 
Єднак жоні своїй злой ні в чом не хилися 
І на кождий день києм парить не лінися 
А так певне од бога приймеш нагороду 
і получиш од муки вічной собі свободу. 

 
Завдання 

1. Які метафори, порівняння, епітети використовує автор для осуду 
злих жінок? 

2. Чи можна погодитися з позицією поета щодо покарання сварливих 
і злих жінок? 

 
О школярах, дрова крадущих і о школах 

Школа – церковний угол, так ся називаєт, 
кгди ж церковних набоженств дітей научаєт. 
І, що в церкві правять, то в школі знайдуєт, 
а безчиній в ній жадний нікгди не знайдуєт, 
Бо, мовять, школа всяким странним дом єст вольний, 
але, єднак же, праве он не своявольний. 
І причетниками теж школярі ся іменують, 
поневаж церкві святой щире услугують. 
А що часом вкрадуть дров, же не міть где взять, 
міщане і селяне не хотять купувать. 
А знаю, же б тим ділом люде не згрішили, 
іж би когда на який возок ся зложили. 
Годило б ся церковним слугам то вчинити 
або з двора готових їм не зборонити. 
Могло б милостинею й тоє ся назвати, 
а їм би рачив за то бог нагорожати. 
Приповість же в школяров: не вкрав, але достав, – 
а ти, боже, за дрова гріха їм не постав. 
А по-козацький, хоч вкрав, то мовять, же добув – 
кождий, розумію, козак о том слові чув. 
А ви, панове, за сей вірш не подивіте 
і хто його написав, і того простіте. 

 
Завдання 

1. Визначте моральну проблематику вірша. 
2. До чого закликає автор громадськість? 
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Про ратаїв, або ж про людей, що хліб вирошують 
Над всі ремесла потребнійшоє подобно 
пахарство, же тоє всьому світу вигодно. 
Бо хоч би хто срібро і злото могл робити, 
а, не міючи хліба, злота не вкусити. 
Мовленна тая річ, же хліб серце укріпить, 
єсли хлібом животи чоловік покріпить. 
І без хліба не мощно всяким пробувати, 
бо без нього з голоду могуть умирати. 
І не тілько убогий хліба потребуєт, 
але й багатому оний не попсуєт. 
Багатий єще большей хочет його міти, 
жеб по смерті його уживали й діти. 
А так хліб святий всюда всім не безпотребен, 
але й невірним он на світі потребен. 
А ти, господи, безпреч хліба людям умножай 
і довольно на ввесь світ його урожай. 

 
Завдання 

1. Виділити мотиви поезії. 
2. Які метафори, порівняння, епітети використовує автор для наго-

лошення значимості професії хлібороба? 
 

Іван Величковський 
Минути всіх обидії 

Минет младенчество. 
Минет отрочество. 
Минет юношество. 
Минет мужество. 
Минет старчество. 
Минет престарілость. 
Минет весна. 
Минет літо. 
Минет осінь. 
Минет зима. 
Минуть всі літа. 
Минуть всі времена. 
А над все минет час покаянія. 

 
Минути злих 

Минет слава. 
Минет багатство. 
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Минет честь. 
Минет п’янство. 
Минет помпа. 
Минет гордость. 
Минет пиха. 
Минет тщеславіє. 
Минуть високії думи. 
Минуть похлібства. 
Минуть пещоти. 
Минуть банкети, піятики. 
Минуть служби. 
Минуть дружби. 
Минуть жарти. 
Минуть сміхи. 
Минуть утіхи. 
Минуть роскоші. 
Минуть скарби. 
Минуть ради. 
Минуть зради. 
Минет хитрость. 
Минет ошуканство. 
Минет клямство. 
Минет зайзрость. 
Минет ненависть. 
Минет урода. 
Минет тілесная красота. 
Минет мужность. 
Минет сила. 
Минет красномовство. 
Минет удатность. 
Минет справность. 
Минуть драпіжства. 
Минуть кривоприсяжства. 
Минуть і прочая безчисленная суєтная, 
Альбовім все суєтіє чоловічеськоє, 
Єлико не будет по смерті, 
Не пребудет багатство, не снійдет слава, 
Нашедши бо смерть, вся сія погубить. 

 
Минути добрих 

Минуть хороби. 
Минуть преслідування. 
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Минуть мученія. 
Минуть біди. 
Минуть скорбі. 
Минуть сльози. 
Минуть обиди. 
Минуть рани. 
Минуть наруганія. 
Минет голод. 
Минет прагненнє. 
Минет нагота. 
Минет убозство. 
Минет каліцтво. 
Минет сліпота. 
Минет німота. 
Минет храмота. 
Минуть труди, невчаси, невпокої. 
Минет всякоє злоє. 

 
Завдання 

1. Визначити головний мотив кожної поезії. 
2. Якими художніми засобами автор увиразнює головну думку? 

 
Рак літеральний 

Єст вірш, которого літери, і вспак читаючися, той же текст виражають 
Мене ради на радость богом міру данна 
Анна во дар бо ім’я мі обрадованна, 
Анна дар і мні сін мира данна, 
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 і тамо. 
Аки лев і тамо о мати велика. 
Аки Лот о мати і тамо толика 
Лот – з святых чина, ти – з святійших лика. 
Марія в небі і по смерті жива, 
А відай тамо то мати а діва… 
А ще би і під морем могл люд перебивати 
І тамо відом Ісус ім, о діво мати. 
Од гроба Климентія мощно то познати… 
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Завдання 
1. Визначте тему поезії. 
2. Якими художніми прийомами користується автор? 
3. Знайдіть у художній літературі подібні форми віршів (наведіть 

приклади текстів поезій ХХ-ХХІ ст. в українській літературі). 
 
 

ТЕМА 9. ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ Г. СКОВОРОДИ 
 

Пѣснь 10-я 
Из сего верна: Блажен муж, иже в премудрости умрет 
и иже в разумѣ своем поучается святынѣ (Сирах). 

 
Всякому городу нрав и права; 
Всяка имѣет свой ум голова; 
Всякому сердцу своя есть любовь, 
Всякому горлу свой есть вкус каков, 
А мнѣ одна только в свѣтѣ дума, 
А мнѣ одно только не йдет с ума. 
 
Петр для чинов углы панскіи трет, 
Федька-купец при аршинѣ все лжет. 
Тот строит дом свой на новый манѣр, 
Тот все в процентах, пожалуй, повѣрь! 
А мнѣ одна только в свѣтѣ дума, 
А мнѣ одно только не йдет с ума. 
 
Тот непрестанно стягает грунта. 
Сей иностранны заводит скота. 
Тѣ формируют на ловлю собак, 
Сих шумит дом от гостей, как кабак, – 
А мнѣ одна только в свѣтѣ дума, 
А мнѣ одно только не йдет с ума. 
 
Строит на свой тон юриста права, 
С диспут студенту трещит голова. 
Тѣх безпокоит Венерин амур, 
Всякому голову мучит свой дур, – 
А мнѣ одна только в свѣтѣ дума, 
Как бы умерти мнѣ не без ума. 
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Смерте страшна, замашная косо! 
Ты не щадиш и царских волосов, 
Ты не глядиш, гдѣ мужик, а гдѣ царь, – 
Все жереш так, как солому пожар. 
Кто ж на ея плюет острую сталь? 
Тот, чія совѣсть, как чистый хрусталь… 

 
Пѣснь 13-я 

Из сего: Изыдите от среды их… 
Прійди, брате мой, водворимся на селѣ. 

Тамо роди тя мати твоя («Пѣснь пѣсней»). 
 

Ах поля, поля зелены, 
Поля, цвѣтами распещренны! 
Ах долины, яры, 
Круглы могилы, бугры! 
 
Ах вы, вод потоки чисты! 
Ах вы, берега трависты! 
Ах ваши волоса, 
Вы, кудрявые лѣса! 
 
Жайворонок меж полями, 
Соловейко меж садами; 
Тот, выспрь летя, сверчит, 
А сей на вѣтвях свистит. 
 
А когда взойшла денница, 
Свищет в той час всяка птица, 
Музыкою воздух 
Растворенный шумит вкруг. 
 
Только солнце выникает, 
Пастух овцы выганяет, 
И на свою свирѣль 
Выдает дрожливый трѣль. 
 
Пропадайте, думы трудны, 
Города премноголюдны! 
А я с хлѣба куском 
Умру на мѣстѣ таком. 
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Пѣснь 18-я 
Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. 

 
Ой ты, птичко жолтобоко, 
Не клади гнѣзда высоко! 
Клади на зеленой травкѣ, 
На молоденькой муравкѣ. 
От ястреб над головою 
Висит, хочет ухватить, 
Вашею живет он кровью 
От, от! кохти он острит! 
 
Стоит явор над горою, 
Все кивает головою. 
Буйны вѣтры повѣвают, 
Руки явору ламают. 
А вербочки шумят низко, 
Волокут мене до сна. 
Тут течет поточок близко; 
Видно воду аж до дна. 
 
На что ж мнѣ замышляти. 
Что в селѣ родина мати? 
Нехай у тѣх мозок рвется, 
Кто высоко вгору дмется, 
А я буду себѣ тихо 
Коротати милый вѣк. 
Так минет мене все лихо, 
Щаслив буду человѣк. 

 
Пѣснь 20-я 

Нареченная Сигор. В сем маленьком, 
но высоком градикѣ пирует Лот со дщерьми: Во градѣ бога нашего, в 
горѣ святѣй его: уподоблю его мужу мудру, основавшему храмину 

свою на каменѣ. Кто взыйдет на гору господню? 
 

Кто сердцем чист и душею, 
Не нужна тому броня, 
Не нужен и шлем на шею, 
Не нужна ему война. 
Непорочность – то его броня, 
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И невинность – алмазна стѣна, 
Щит, меч и шлем ему сам бог. 
 
О міре! Мір безсовѣтный! 
Надежда твоя в царях! 
Мниш, что сей брег безнавѣтный! 
Вихрь [слышь] развѣет сей прах. 
Непорочность – се тебѣ Сигор, 
И невинность – вот небесный двор! 
Там полещи и там почій! 
 
Сей свят град бомб не боится, 
Ни клеветничіих стрѣл, 
И хитрых мин не страшится, 
Всѣгда цѣл и не горѣл. 
Непорочность есть то адамант, 
И невинность есть святый то град. 
Там полещи и там почій! 
 
В сем градѣ и врагов люблят, 
Добро воздая врагам, 
Для других здравіе гублят, 
Не только добры другам. 
Гдѣ ж есть оный толь прекрасный град? 
Сам ты град, з души вон выгнав яд, 
Святому духу храм и град. 

 
Завдання 

1. Визначте тему кожної поезії. 
2. У чому полягає значення епіграфу? 
3. Як Г. Сковорода розвиває поставлену в епіграфі біблійну тему? 
4. Якими художніми засобами користується автор? (Доведіть цитатами 

із творів). 
5. Наскільки в наші дні актуальні ідеї, висловлені Г. Сковородою у 

віршах? 
 


