
и всю печаль забывше, 
и скорбь іудейска страха отверьгше, 
святымъ духомъ осінившеся, 
въскресеше Христово ясно проповідають.

Ньіні солнце красуяся 
къ висоті восходить, 
и радуяся — 
землю огріваеть.

Взиде бо намъ отъ гроба праведное солнце Христосъ 
и вся вірующая ему — спасаеть.

Нын-ь луна съ вышняго съступивше степени 1 
болшему світилу честь подаваетъ.

Уже ветхый законъ, по писанію, съ суботами преста *, 
и пророкы Христову закону съ неділею честь подаеть.

Нын-ь зима греховная покаяшемъ престала есть8 
и ледъ невірі я благоразум5емъ растаяся.

Зима убо языческаго кумирослуженія апостольскнмъ учен!емъ 
и Христовою вірою престала есть, 

ледъ же Фомина невірія показан!емъ Христовъ ребръ растаяся. 
Днесь весна красуется 
оживляюши земное естество; 
бурній вітри, тихо повівающе, 
плоды гобзують 4 
и земля сімена питающе 
зеленую траву ражаеть.

Весна убо красная — в ір а  есть Христова,
яже крещениемь поражаеть человіческое пакыестьство5;
бурній же вітри — гріхотвореній помысли,
иже покаян1емъ претворшеся на добродітель
душеполезныя плоды гобзують;
земля же естьства нашего
акы сім  я слово божіе пріимши
и страхомъ его присно болящи 6
духъ спасенія ражаеть.

Ньіні новорожаєміи агнци и унци 7 
быстро путь перущи 8 скачють, 
и скоро къ матеремъ въэвращающеся веселяться, 
да и пастыри свиряюще* веселіємь Христа хвалять.

Агньця глаголю кроткыя отъ яэыкъ люди ,0, 
а унца — кумирослужителя нeвipныxъ странъ, 
иже Христовымъ въчеловЪчен!емъ, 
и апостольскнмъ учен1емъ,

1 Зійшовши з вищого ступеня, дає честь і місце більшому світилу.
2 Скінчив своє, разом з суботою, як каже писаніе, і словами про

років (як! се провіщали), передає честь Христовому законові і принесе
ній ним неділі.

8 Позбулись зими — гріхів, через каяння •  пості.
4 Родять.
5 Відроджує чоловіка в новім сстві.
9 Завсіди відчуваючи страх перед нарушениям божого слова, по

роджують дух спасения.
7 Бички.
8 Швидко бігаючи.
9 Граючи на свірелях.
10 Покірних людей-поган.

84



и чюдесы
скоро по законъ емшеся 
къ святей церкви възвратившеся 
млеко ученія ссуть,
да и учителя Христова стада о всехъ молящеся 
Христа Бога славлять,
вся, волки а агньца — въ едино стадо собравшаго.

Ныне древа леторосли испущають 
и цвети благоуханія процвитають, 
и се уже огради 1 сладъкую подавають воню 
и делатели съ надежею тружающеся 
плододавца Христа призывають.

Бехомъ бо преже акы древа дубровная, 
не имуще плода,—
нынеже присадися2 Христова вера въ нашемъ неверьи, 
и уже держащее я корене Ієсеєва 
яко цветы добродетели пущаюче, 
райскаго пакыбытъя о Христе ожидаемъ3.

Ныне ратаи слова | словесная уньци | къ духовному ралу I приво- 
дяще и крестьное рало | въ мысленныхъ браздахъ | погружающе и 
бразду покаянія | прочертающе1 
семя духовное ! въсыпающе 
надежами будущихъ благъ веселятся.
Тут знов, як заспів, що відкриває другу серію сих обра

зів, повторюється та ж строфа, яку ми вже бачили на по
чатку:

Днесь ветхая конець пріяша, и се быша вся нова, въскресешя ради. 
Ныне рекы апостольскыя наводняються, 
и язычныя рыбы6 плодъ пущають, 
и рыбари глубину божія вьчеловеченія испытавъше, 
полну церковьную мрежю ловитвы обретають.

Реками бо, рече пророкъ, раэсядется земля, 
узрять и разболяться нечестивіи людіеe.

Ныне мнишьскаго образа трудолюбивая бчела7
свою мудрость покаэующи вся удивляеть,
яко же бо ониа въ пустыняхъ самокорміємь живующе,
ангелы и человеки удивляють,
и си на цветы иэлетающи,
медвенныя соты стваряеть,
да человекомъ сладость и церкви потребная подасть.
Ныне вся доброгласныя птица | церковныхъ ликовъ | гнездящеся

веселятся —
и птица бо, рече пророкъ | обрете гнездо себе | олтаря твоя, 
и свою каяждо поющи песнь, | славить Бога | гласы немолчьнымн
і т. д.

1 Городи.
2 Засадилася.
3 Поправляю: замість «ожидають» — ! упускаю дальшу фразу, 

підозріваючи П неповноту.
4 Словесні орачі, запрягаючи словесних бичків в духовне рало 

заглиблюючи рало Христа в борозні мислі, проводять борозни по
каяння.

'* Риби— вебто «явики» (погавгькі народи).
в Свй двветих дехто вважає за додаток.
7 Бджпла.
■ Монахи.



Вернувшися в сім ряді образів до «поновленія праздни
ка», автор робить перехід до другої теми, зв’язаної з сим 
днем,— Фоминого упевнення в воскресенії Христа:

«Взыдемъ нынЪ и мы, братіє, мисльно в Сіонскую горницю, 
яко тамо апостоли събрашася».

В формі діалогу між Христом і Фомою, значно розширеного 
і прикрашеного риторськими окрасами (див. нижче), опо
відається переконання Фоми. По сім слово закінчується по
кликом до слухачів — поклонитися і прославити воскрес- 
шого.

Слово на велику п'ятницю (в іншій редакції — слово в 
неділю мироносиць], представляє собою сполучення кількох 
похоронних плачів, похоронний антифон, дуже замітний 
своєю ритмічною будовою. Автор пригадує службу тілу роз
п’ятого, і спочатку описує горе матері при хресті:

Твар болізнує зо мною, сину, видячи твоє неправедне
умертвленіє!

Горе мені, чадо, мій світе і творче тварям,
що нині оплакати мені?
чи заушенія,
чи за ланиту ударенія
і по плечам бієнія,
узи темниці і заплевання святого твого лиця, 
що воно від беззаконних за благо прияло?

Горе мені, сине, неповинний ти був поруганий і на хресті вкусив
смерть.

Як тебе терном вінчали
і жовчею з оцтом напоїли
І ще й пречисті ребра копієм пробили!
Ужаснулося небо і земля трепеще, 
юдейського не терплячи дерзновения.
Сонце померкло і каміння розпалось, 
жидівське окаменіння являючи.

Виджу тебе, миле чадо моє, на хресті нагого висящого, 
бездушного, беззрачного, не імущого виду ні доброти, 
і гірко уязвляюся душею, 
і хотіла б з гобою умерти, 
i ve терплю бо бездушним тебе видіти.
Радость мене відтепер ані доторкнеться,
бо світ мій, надія і життя, син і Бог, на древі угас!

Де ж, чадо, благовіствування, 
що мені Гавриіл глаголав:
Радуйся обрадован«,
з тобою Господь!
Царем тебе і сином вишняго називала, 
спаса мирові, 
животворця всім, 
гріхів потребителя.
Нині ж бачу тебе як злодія,
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між двома повішеного розбійниками, 
і копієм в ребро прободеного мерця, 
і через се гірко знемагаю, 
не хочу жити,
але випередити тебе в аді,— 
нині мого чаяння, 
радости й веселія 
позбавлена я!

Горе менії дивним породой я не боліла так, як нині, владикої 
Ростерзуюсь утробою, видячи тіло твоє прибите до древа!
Преславне було твое рождество, Ісусе, 
і нині страшне умертвлення!
Один з незасіяної пройшов ти утроби, 
цілими печаті зберіг мого дівства, 
і матір'ю мене свого воплощения показав 
і знов дівою заховав!

Знаю твое за Адама постраждання, 
але ридаю, душевною обнята горестю, 
дивуючись твого таїнства глибині.

Слухайте небеса,
і море з землею почуйте моїх сліз ридання!
От творець ваш від священиків страсть приймає.
Один праведний за грішників і беззаконників убитий!

Днесь постигло мене Симеонове прореченнє —
Копіє мою нині проходить душу,
Твоє від воїнів видячи поругания!

Горе мені, кого до плачу призву, 
чи з ким сліз моїх розлию потоки?
Всі тебе зоставили, родичі і друзі,
Твоїх, Христе, уживши собі чудес!
Де сих сімдестьох учеників, 
або де верхочні апостоли?
Один тебе лестю фарисеям предав,
інший, зі страху, перед архієреями з клятвою одв*ргся:
— Не знаю тебе, чоловіка!
Одна я, Боже мій, раба твоя, ридаючи предстою
з хранителем твоїх слів,— улюбленим наперсником.

Горе мені, Ісусе, 
дороге мені ім’я!
Як стоїть земля,
чуючи тебе на собі на хресті висящого, 
що на водах її [землю] з початку оснував, 
що многих сліпців просвітив 
і мертвих словом воскресив — 
твого божесгва мановениям!

Прийдіть, видьте божого суду таїнство —
Як все ожививший проклятою умертвився смертю!

Иооиф надходить, почувши ceä плач, і мати благав його 
йти до Пілата, просити тіло. Иосиф не вимовляється, іде
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До Пілата і в  довгій мові, я к а  являється* ТёЖ похоронним 
плачем, просить видати йому тіло Христове:

Даждь ми, о ігемоне,
гЬло страньнаго оного Ісуса,
роспятаго межю двъма разбойникома,
оклеветанаго огь архіерей,
завистію поруганаго отъ воинъ бес правды!

Даждь ми тЬло оиого Ісуса,
єгоже сыномъ божіимь нарицахуть книжьници
и царемъ повъдаху фарисеи,
ему же ты повелъ надъ главою дъску прибити, имущю писаніє: 
”се єсть Сынъ божій и царъ Израилевъ!“ і т. д.

Одержавши Хрестове тіло, Иосиф з Никодимом ховають 
його, і Иосиф «вопіє» над ним:

Солнце не заходяй, Христе, творче всЪмъ и тваремъ Господи,
Како пречистъмъ прикоснуся тълъ твоемъ, 
неприкосновенну ти сущю небеснымъ силамъ, 
служащимъ ти страшьно?
Кацами ж плащаницами обію тя, 
повивающаго мьглою землю 
и небо облакы покрывающего?
Или како воня возлЪю на твое святое гЬло, 
ему же дары съ вонями персьстіи принесъше цари, 
яко богу поклоняхуся,
прообразующе твое за весь миръ умерщвленіє?
Кыя ли нагробныя пЪсни исходу твоему воспою, 
емуже въ вышьнихъ немолчьными гласы серафимы поють?
Како ли понесу ти на моею перстьною руку 
носящаго тварь всю невидимаго Господа?
Како ли въ моемъ худЪмь положю тя гробъ 
небесный кругь утвердивъшаго словомь
и на херовимъхъ съ Отцемъ и съ Святымъ почивающаго Духомъ!

Слово на вознесения, навпаки, описує тріумф Христа. 
По короткім догматичнім виясненні і наведенні пророцтв 
автор переходить до властивої теми — змалювання Христо
вої слави, «яже быша на горЪ ЕлеоньстЬй»:

тамо бо ангельскыя силы и архангельскыя воиньства:
ови облакы крилы вътрьними приносять на възят1е отъ земли

Христа Бога нашего,
другій  ж е престолъ херовимьскый готовять.
Бог-отець жьдеть, єгоже прежде имъ въ недрЪхъ1 съ собою,
Дух ж е святый велить всЪмъ ангсломъ его:
’’възмите3 врата небесная, да вънидеть царь славы!“
Небеса веселяться своя украшающа светила...
земля радується, вндящи на себъ Бога явственно ходяща,
и вся тварь красується отъ Елеоньскыя горы просвЪщаема і т. д.

1 В лоні своїм.
3 Розчиніться.



Автор прославляє Елеонську гору, доводячи її більшу 
святість від гори Синайської, і переходить до самого возне
сения:

Преподобні голосять:
Вознесися на небеса, Боже,
По всій землі слава твоя! 
Праведниці "велегласують“: 
вознесись, судящий землю, 
аби й нам в світі лиця твого,

Господи, йтиІ 
Давид же, як старійшина ’’ликів" 

[хорів],
уясняючи пісенні голоси, глаголе: 
Всі язики заплещіть руками, 
кликніть Господеві голосом 

радості: 
най зійде Бог в восклнкновенні 
і Господь в голосі трубі 
Всіх же голос закінчує Павел, 

глаголючи:
Хто зійде на небеса,

Христа звести і т. д.

Тут і язичеська церква, «ставши невістою Христа» і бачучи 
його, як він злітає на небо, тужить і, стогнучи, від серця 
кличе з Соломоном — слова пісні пісень: «Уязвена аз єсмь, 
женише небесний» і т. д. Апостоли нагадують не забути їх 
і прислати їм Св. Духа. Христос благословляє їх і підійма
ється на небо на «облаку світлім», на крилах вітряних, і ак
ція переноситься на небо.

Перед Христом поспішають ангельські сили, «зі страхом 
і радістю», щоб відчинити йому ворота небесні. «Вишні 
вратники», сторожі воріт, не пускають, кажучи: «Се ворота 
Господні, ніхто земний сюди не проходить, нам то наказано 
Богом, інакше бути не може». Ангели оповідають їм історію 
Христового діла, але ті таки не годяться услухати нікого, 
як тільки слова божого. Тоді приходить сам Христос і ка
же відчинити ворота. «І пізнавши голос Господень, всі сили 
небесні впали і поклонились, глаголючи:

— Хоч не бачили ми тебе, владико, як сходив,
але поклоняємось, коли ти виходиш у славії
І Дух Святий, назустріч вийшовши,
уводить рівного йому Сина божого і, честь віддаючи, глаголе:
— Най же поклоняться йому ангели божії
Сам же Бог-отець проголосив грядущому в плоті:
— Син мій єси ти, сядь одесную мене,
се престол твій, Боже, од віку до віку,
твоя небеса і твоя єсть земля,
кінці її ти основав.

Світить Елеон як сонце, 
святих чини з Христом на собі 

маючи,
і за громами й блискавицями 
пророчі чуються голоси, 
що радісно ликовствують, 

глаголючи: 
вознесися на небеса, Боже, 
поем і воспоем сили твої!
Ангели всі підуїдають, глаголючи: 
воскликніть Богові, вся земля, 
пойте же ще імені його!
Патріархи починають піснь:
Се Бог наш возноситься, 
помиривши обоє в однім, 
сполучивши земних з небесними!

89



Посадивши сина на престолі, Отець вінчає його, коронує 
вінцем од каменя дорогого, помазує по слову Давидовому. 
Радість наступає загальна на небі і землі, і всі приймають 
дари від нового владики:

Даеть Отцю принесенную имъ въ жертву плоть, 
посилаєть апостоломъ святый духъ, 
въводить душа святыхъ пророкъ въ небесное царство, 
раздЪляеть своимъ угодникомъ горняго града обители, 
отверзаеть праведникомъ рай, 
вЪнчаеть страдавшая за нь мученикы, 
посилаєть страстотсрпцемъ чудесъ благодать, 
даеть святителемъ душеполезная прошенія, 
отпушаєть гръшникомъ прегрЪшешя і т. д.

Сі вичислення взагалі становлять, як бачимо, улюблену 
манеру ритора. В тім же роді маємо вступ до першого сло
ва, на вербну неділю:

Велика и ветха сокровища,
дивно и радостно откровеніє,
добра и силна богатьства,
нескудно ближнимъ даєми дарове,
славна и честна дому искусни строители,
обилии и преполнени царскыя трапезы мнози останци
— отъ нихже нищіи препитаеми бывают.

І потім подібний же фінал:

Пріид-Ьте, поклонимся єму и припадемъ, яко и блудница 
мысленнЪ пречисгЪи того лобзающе нозЪ.
Останемся якоже и она члыхъ дЪлъ.
ИзлЪемъ яко миро на главу его віру и любовь нашу.
Изыдемъ лю^овію, яко и народи, въ срьтеніє ему.
Сломимъ гні-.водержаніє яко і вЪтви.
Постелимъ ему яко и ризы добродетели.
Вьскликнемъ молитвами и безлоб1емъ яко младенци.
Предидемъ милостынями къ нищимъ.
Въслъдуемъ смирешемъ и постомъ, бдЪшемъ і блаженнымъ

покаяшемъ,
и не погубимъ труда четыредесятидневиаго поста, в няже

подвизахомся,
очищающеся отъ всякія скверны.

Часом при тім пильно додержується паралелізм виразів 
і римовані заключения, які роблять ритм ще виразнішим. 
В слові на Пасху:

Вчера съ разбойникомъ сраспинахомъся, 
днесь съ тобою созоскресохомъ.
Вчера съ Логгиномъ въэвахомъ въистину Сынъ Божій еси ты, 
днесь съ ангелы глаголемъ: въистину иоскресе Христосъ!
Вчера съ креста съ Никодимомъ снимахомъ тя, 
днесь съ Магдалинею въскресша видимъ тя.
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В неділю мироносиць:

И хотЪла быхъ съ тобою умретН, 
не терплю Со бездушна тебе зръти.

Днесь Симеоне постиже мя прореченіє, 
копіє бо мою ншгЬ проходить душю, 
твоего отъ воинъ зрящн поруганія.

В слові о розслабленім:

Утрьуду болЪзнь клЪщить мя, 
вънЪуду досадами укоризньникъ стужаю си, 
отъ всьхъ бо пльваніє елннъ покрываетъ мя 
двое сьтованіє ообъдержить мя, 
гладъ паче недуга преодолаеть ми.

Слово на собор, св. отець містить м. ін. таку інвективу 
на Арія, що нагадує звісний лист запорожців до султана 
(може бути, що він таки й розширений пізнішими перепису
вачами) :

Слыши Арію, 
безглавьный звЪре, 
нечистий душе, 
оканьний человЪче, 
новый Каине, 
нераскаемый грЪшьниче, 
неукротимый на Христова овчата 

волче,
безбоязненый святыя вЪры

разорителю,

Велику роль як артистичний засіб грає у Кирила переда
ча євангельського чи біблійного оповідання в драматичній 
формі. Історія випробування Фоми викладається в формі 
діалогу: коротка євангельська розмова розширюється в ці
лий ряд паралельних фраз, з котрими Христос звертається 
до Фоми:

Принеси руку твою и виждь прободеніе ребръ моихъ 
и вЪруй, яко самъ азъ есмь,
мене бо и преже тебе патріарси і пророди разум-Ьвъше, 
вЪроваша моему вочеловъчешю.
Испытай первое Исаино о мнъ писаніе 
копіємь бо, рече, въ ребра прободенъ бысть, 
и изиде кровъ и вода.
Въ ребра прободенъ быхъ, 
да ребромъ падша Адама въскресихъ, 
а тебе ли невЪрующа мн презрю?
Осязай, яко самъ азъ есмь...
ВЪруй ми, Фэмо, і познай мя і т. д.

І пфтім так сам© Ф*ма відповідає:

вторый ІЮДО, 
плотяный демоне, 
прелестный змію, 
церковний всъми въдомый тати, 
необратьный разбойниче,

и хотящимся спасти пакостьничс, 
божій враже и сыну погыбели!
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