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Þð³é Äðîãîáè÷

ÂÑÒÓÏ ÄÎ ÊÍÈÃÈ 

«ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×ÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ 1483 ÐÎÊÓ»

Á³ëüø³ñòü òåïåð âèñòàâëÿ íàïîêàç ñâî¿ ïðàö³, ñâÿòîò÷å,

 Äáàþ÷è ùîíàéïèëüí³ø ïðî ÷åñòîëþáñòâî òà çèñê. 

ß æ ìî¿ êíèãè ó ñâ³ò âèïóñêàþ ç ºäèíèì áàæàííÿì:

 Ðîäó ëþäñüêîìó àáè ò³ëüêè á êîðèñí³ áóëè. 

Í³, íå ïîðîæí³ âîíè é íå äëÿ ðåãîòó ïèñàí³ ìíîþ;

 Òðóä öåé Ì³íåðâèí, á³ãìå, ðîäîì ç íàäõìàðíèõ êðà¿â. 

Çíàþ, äëÿ òåáå íåìàº òåïåð òàºìíèöü âæå íà ñâ³ò³:

 Íèí³ òè, áà÷ó, ñï³çíàâ íàâ³òü ³ ñèëó ç³ðîê. 

Îáøèðè íåáà äëÿ íàøèõ î÷åé íåçáàãíåííî âåëèê³;

 Ðîçóìîì ëåãêî, ïðîòå, ìîæåìî ¿õ îñÿãíóòü. 

Íàñë³äêè ìè çà ïðè÷èíàìè ³ íàâïàêè âèçíà÷àºì:

 Òàê â³äêðèâàºòüñÿ øëÿõ, ùî äî åô³ðó âåäå. 

Âñå ó ï³äì³ñÿ÷í³ì ñâ³ò³ æèâå çà çàêîíàìè íåáà;

 Íàìè êåðóþòü òàêîæ (õòî çàïåðå÷èòü!) ç³ðêè. 

Ïðàâëÿòü áåç ïðèìóñó, à ÿê íàñòðàøàòü êîëè âèïàäêîâî,

 Ðîçóì ï³äêàæå, ïðîòå, ÿê òó á³äó â³äâåðíóòü. 

Ç³ðö³ ñâî¿é çàâäÿêè äîñÿãíóâ òè íàéá³ëüøî¿ öíîòè

 ² íàçèâàþòü òîìó áîãîì òåáå íåäàðìà. 

Ïåâíî, ëþáîâ’þ Âåíåðè é Þï³òåðà ñòèñíóòå Ñîíöå

 Ïðàâèòè ñâ³òîì òåáå íàñòàíîâèëî êîëèñü. 

Ç ëàñêè Ãîñïîäíüî¿ âñå òè âæå ìàºø, îò ò³ëüêè õàé Ç³ðêà

 Ðîêè ïîäîâæèòü òîá³, — Ðèì öüîãî çè÷èòü òàêîæ. 

Áóäü æå ïðèõèëüíèì äî êíèãè ö³º¿: âîíà äîïîìîæå ï³çíàòè

 Òå, ùî íåâäîâç³ ãðÿäå — çíàòè ÿêå âæå ïîðà. 

Îòæå, â ÿê³ ñàìå äí³ òîá³ äîëÿ ëàñêàâà âñì³õíåòüñÿ,

 À ó ÿê³ íàâïàêè — ëèõà íåçíàíîãî æäè. 

Äí³, êîëè Ìàðñ çàïàíóº, ³ ìèð êîëè áóäå, ïîáà÷èø;

 ² â ÿê³ì êðà¿ ÷åêàòü òðåáà ÷óìó íàâ³ñíó. 

Ì³ñÿöÿ é Ñîíöÿ çàòåìíåííÿ áà÷èø, — òî âìåð äåñü âîëîäàð.

 Öå âñå òà ³íø³ äèâà õî÷åìî òóò ïîêàçàòü.
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Ñèìîí Ïåêàë³ä

ÏÐÎ ÎÑÒÐÎÇÜÊÓ Â²ÉÍÓ Ï²Ä Ï’ßÒÊÎÞ 

ÏÐÎÒÈ ÍÈÇÎÂÈÕ

(ôðàãìåíò)

Âëàäà Äàíèëà äîõîäèëà àæ äî ãåðìàíñüêèõ ìîíàðõ³â. 

Â³í òåæ îòðèìàâ â³ä ìèëîãî áàòüêà Îñòðîçüêå êíÿç³âñòâî, 

Â³í, ùîá ïîìñòèòè çà ñìåðòü ñòðàøíó ñëàâíîãî áàòüêà ñâîéîãî, 

Ìèð âñòàíîâèâ, óñ³ âíóòð³øí³ â³éíè ãèäê³ ïðèïèíèâøè, 

Âåñü Ñàíäîìèð ñïîïåëèâ â³í äîùåíòó â ïîæåæàõ æàõëèâèõ, 

Êðàê³â, îòî÷åíèé ìóðîì íàä³éíèì, ñâîþ âòðàòèâ ñèëó, 

² âîäíî÷àñ çàâèõâîñòñüêàÿ ã³äðà âîºííà ïðîïàëà 

É ëþáë³íñüêå ïîëå â³ä ãîñòðèõ ìå÷³â íå çàçíàëî ïîùàäè. 

Òîæ ïåðåñòàíü äèâóâàòèñü: ñêîðáîòè îö³ ïîðîäèëè 

Ëþá³ñòü âåëèêà ³ Ìàðñîâå ñåðöå ïðåñëàâíîãî ñèíà. 

Ïðåäê³â íàñë³äóâàâ â³í, ùî òÿæêà ¿õ ôîðòóíà ãí³òèëà, 

É íå ï³äñòàâëÿëè âîíè ñâî¿õ âî¿íñüêèõ øèé ï³ä êîëåñà. 

Çàõ³äíèé áà÷èâ Òèòàí âñ³ òð³óìôè êíÿç³â öèõ âåëüìîæíèõ, 

Òàêîæ ³ Ñõ³ä íà÷èñëÿâ ¿ì çàêîííî íàëåæíó äàíèíó. 

Çíèùåíèé Êîðñóíü, êîëèøíÿ êíÿç³âñüêà ôîðòåöÿ, ãîâîðèòü: 

«Çíàëè âîºííå ìèñòåöòâî âñ³ Ðþðèêà ã³äí³ íàùàäêè». 

Öàð íå îäèí íàïàäàâ ³ ï³äõîäèâ ³ç â³éñüêîì ÷èñëåííèì 

Íàâ³òü áëèçåíüêî ñâÿùåííîãî âîãíèùà ðóñüêîãî äîìó, 

Ñïðàâà âåëèêà Ðóñ³ çàâæäè øëÿõ öåé òåðíèñòèé äîëàëà. 

Íèâè âðîæàéí³ ïîêëèêàëè çíàòü ïîñåëèòèñü òóò æèòè, 

Á³ëüøå òîãî, îñü çäîáóò³ íà ìîð³ òà ñóø³ òð³óìôè 

Ïðèêëàäîì ñòàëè äëÿ âñ³õ, ïðèíåñëè ³ êîðîíó, é áàãàòñòâî.
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[Àíîí³ì]

ÄÓÍÀÞ, ÄÓÍÀÞ, ×ÅÌÓ ÑÌÓÒÅÍ ÒÅ×ÅØ?

Äóíàþ, Äóíàþ, ÷åìó ñìóòåí òå÷åø? 

Îé ÿê æå Äóíàþ ñìóòíîìó íå òå÷è, 

Ùî äíî éîãî òî÷àòü ñòóäåí³ êðèíèö³, 

À ïîñåðåäèí³ òà ðèáîíüêè ìóòÿòü, 

Íà âåðñ³ Äóíàþ òðè ðîòè òó ñòîþ?

 Ïåðâøà ðîòà òóðåöêà, 

 Äðóãà ðîòà òàòàðñêà, 

 Òðåòÿ ðîòà âîëîñêà.

Â òóðåöüê³-ì ðîò³ øàáëÿìè øåðìóþ, 

Â òàòàðñüê³-ì ðîò³ ñòð³ëêàìè ñòð³ëÿþ, 

Â âîëîñê³-ì ðîò³ Ñòåôàí-âîºâîäà, 

Â Ñòåôàíîâ³ ðîò³ ä³âîíèöÿ ïëà÷åò, 

Ä³âîíèöÿ ïëà÷åò, ïëà÷ó÷è, ïîâ³äàò: 

«Ñòåôàíå, Ñòåôàíå, Ñòåôàí-âîºâîäà! 

Àëüáî ìåíå ïóéìè, àëüáî ìåíå ëèøè!» 

À øòî æ ìè îäðå÷åò Ñòåôàí-âîºâîäà? 

«Êðàñíà ä³âîíèöå, ïóéìèë áèõ ÿ òåáå, 

Êðàñíàÿ ä³âîíüêî, íåðîâíàé ìè ºñè; 

Ëèøèë áèõ ÿ òåáå, ìèëåíüêà ìè ºñè». 

² øòî æ ’ìó îäðåêëà êðàñíàÿ ä³âîíüêà? 

Îäðåêëà ä³âîíüêà: «Ïóñòè ìíÿ, Ñòåôàíå! 

Ñêî÷ó ÿ ó Äóíàé, ó Äóíàé ãëèáîêèé. 

À õòî ìÿ äîïëèíåò, òî ºãî ÿ áóäó». 

Í³õòî íå äîïëèíóë êðàñíóþ ä³âîíüêó, 

Äîïëèíóë ä³âîíüêó Ñòåôàí-âîºâîäà 

² óçÿë ä³âîíüêó çà á³ëó ¿ ðó÷êó: 

«Ä³âîíüêî-äóøåíüêî, ìèëåíüêà ìè áóäåø».
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[Àíîí³ì]

[ÀÁÅÖÅÄÀÐ²É]

À. Àç ºñìü âñåìó ìèðó ñâѣò,
Á. Áîã ºñìü ïðåæäå âñѣõ âѣê,
Â. Âèæó âñþ òàéíó ÷åëîâѣ÷åñêóþ,

Ã. Ãëàãîëþ æå âàì, ñûíîì ÷åëîâѣ÷åñêèì:

Ä. «Äîáðî ºñòü âѣðóþùèì âî èìÿ ìîº,

ª. ªñòü ãíѣâ ìîé íà ãðѣøíèêè,

Æ. Æèçíü ºñìü âñåìó ìèðó,

S. Sëî çàêîíîïðåñòóïíèêîì,

Ç. Çåìëÿ ïîäíîæ³º íîãàì ìîèì,

È. Èæå ºñòü ïðåñòîë ìîé íà íåáåñѣõ,
². ²íàãî íѣñòü Áîãà ðàçâѣ ìåíå».

Ê. Êàêî ñâѣùàøà íà ìÿ çîë ñâѣò
Ë. Ëþä³º ìîè çàêîíîïðåñòóïí³è,

Ì. Ìûñëèøà íà ìÿ çëàÿ äà áëàãàÿ,

Í. Íà êðåñòѣ ïðîïÿøà ìÿ,

Î. Îöòà è æåë÷è íàïîèøà ìÿ,

Ï. Ïðàâåäíàãî ñûíà Áîæ³ÿ,

Ð. Ðàçäåëèøà ðèçû ìîÿ ñåáѣ
Ñ. Ñòóäíî ãðѣõ ñîäѣâàþùå,

Ò. Òåðíîâ âåíåö âîçëîæèøà íà ìÿ.

Ó. Óìû Ïèëàò ðóöѣ,
 ðå÷å: «×èñò ºñìü îò êðîâå ïðàâåäíàãî ñåãî».

Ô. Ôàðèñåè æ âîçîïèøà:

 «Âîçìè, âîçìè, ðàñïíè ºãî»!

Õ. Õîòÿ æå ñïàñåí³ÿ âàøåãî, âñÿ ïðåòåðïѣõ
. Îò íåïðàâåäíûõ áåççàêîííèê,

Ö. Öåðêâè âàì ïîäïèñóÿ ñâîáîæäåí³º,

×. ×èñòû âàñ ïðèâîäÿ ñâîºìó îòöó,

Ø. Øàòàí³ÿ áѣñîâñêîãî ñâîáîæäàÿ âàñ

Ù. Ùåäðîòàìè ñâîºãî ÷åëîâѣêîëþá³ÿ.
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ßí Æîðàâíèöüêèé

ÏÀÑÊÂ²ËÜ 1575 ÐÎÊÓ

Õòî éäåø ìèìî — ñòàíü ãîäèíó. 

Ïðî÷èòàé ñþþ íîâèíó. 

×è ºñòü â Ëóöüêó á³ëîãëîâà, 

ßê òà ïàí³ êëþ÷íèêîâà? 

Õî÷à é â³ê ïîäîéøëèé ìàº, 

À ðîçïóñòè íå âñòèäàº; 

Óáèðàºòüñÿ â ôîðáîòè, 

Ëå÷ íå äáàº ïðî ÷åñíîòè. 

Íàùî ìîäëè ºé, îô³ðè? 

Àáè áóëè êàâàë³ðè! 

Ëèø ìàëæåíîê ³äåò ç äâîðà — 

Âíåò òóò ìîëîäèêîâ ÷âîðà! 

Ç íèìè ó÷òè ³ áåñåäè — 

Íå âåðòàéñÿ, ìóæó, òåäè! 

Îé òè, ìóæó íåîáà÷íèé! 

Çðîáè æîí³ áåíêåò ñìà÷íèé: 

Çìàæ þ ëîºì ç ä’õëîãî õîðòà, 

À÷åé, çæåíåø ç øêóðè ÷îðòà: 

Ñìàðóé êèºì íàä ñòàòå÷íîñòü, 

Íåõ çàáóäå ïðî âøåòå÷íîñòü.



 Àíäð³é Ðèìøà  101

Àíäð³é Ðèìøà

[ÕÐÎÍÎËÎÃ²ß]

ÊÎÒÎÐÎÃÎ Ñß ÌÅÑßÖÀ ØÒÎ ÇÀ ÑÒÀÐÛÕ ÂÅÊÎÂ ÄѢªËÎ

ÊÎÐÎÒÊÎª ÎÏÈÑÀÍ²ª

Ìåñÿöà ñåíòåáðà, ïî-ãåáðåéñêó ºëþëü,

     ïðîñòî âðåñåíü, 

 Äâàäöàòü ÷åòâåðòîãî äíÿ ìåñÿöà ñåíòåáðà 

 äîðîáëåí ªðîñîëèì, ñòàëàñÿ ðå÷ äîáðà.

Ìåñÿöà îêòîâð³à, ïî-ãåáðåéñêó òûøðè,

     ïðîñòî ïàçäåðíèê,

 Àðõà ç Íîèì íà ãîðå ñòàíóëà íà ñóøè, 

 äðóã³é ïîòîï íå áóäåò, òàê íàì ïèñìî òóøè. 

     Îêòîâð³ÿ 17 äíÿ.

Ìåñÿöà íîåìâð³ÿ, ïî-ãåáðåéñêó ìàðãåóñàì,

     ïðîñòî ãðóäåíü.

 Æèäîì ñâÿòî óñòàâèë òóò öàðü ªðîâîàì,

 ìû î ñâîè íå äáàºì, íå âåëìè æ äîáðî íàì. 

     Íîåìâð³ÿ 15 äíÿ.

Ìåñÿöà äåêàâð³à, ïî-ãåáðåéñêó õàøëåó,

     ïðîñòî ïðîñèíåöü.

 Â òîì ìåñÿöû ²ñóñ Õðèñòîñ íàðîäèëñÿ íàì, 

 Íå õòî èíûé, òîò èçáàâèë äóøè íàøè ñàì.

     Äåêàâð³ÿ 25 äíÿ.

Ìåñÿöà ãåíóàðà, ïî-ãåáðåéñêó òåáåò,

     ïðîñòî ñòû÷åíü.

 Óæå çåìñê³º ìóäðѣöû Õðèñòà ïðèâèòàëè, 

 çëàòî, ëàäàí è ìèðó, ÿêî ïàíó, äàëè. 

     Ãåíóàðà 6 äíÿ.

Ìåñÿöà ôåâðàëÿ, ïî-ãåáðåéñêó ñåáàò,

      ïðîñòî ëþòûé. 
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 Ñìîòðè, ÿê òî ãîëóáêà Íîàõó ñëóæèëà, 

 ìû î Áîãà íå äáàºì, òîëüêî á çëîñòü ïëóæèëà.

     Ôåâðàëÿ 18 äíÿ.

Ìåñÿöà ìàðòà, ïî-ãåáðåéñêó àäàð

     ïðîñòî ìàðåöü.

 Â òîì ìåñÿöû Ãîñïîäà æèäû êðûæîâàëè, 

 ñîáѣ ëèõî, íàì äîáðî òûì ïàíîì çúºäíàëè. 

     Ìàðòà 25 äíÿ.

Ìåñÿöà àïðèëÿ, ïî-ãåáðåéñêó íèñàí,

     ïðîñòî êâåòåíü.

 Æèäîâå ñóõî ïðîøëè ×èðâîíîº ìîðå, 

 êîðìèë èõ Áîã íà ïóùè, íå áûëî èì ãîðå. 

     Àïðèëÿ 14 äíÿ.

Ìåñÿöà ìàÿ, ïî-ãåáðåéñêó ³ÿð,

     ïðîñòî ìàé.

 Íîé àðõó ãîòóºò Áîæèì ïîâåäåí³ºì, 

 àáû â ïîòîï íå çãèíóë ç ñâîèì ïîêîëåíüºì. 

     Ìàÿ 10 äíÿ.

Ìåñÿöà ³þíÿ, ïî-ãåáðåéñêó ñûâàí, 

     ïðîñòî ÷ûðâåöü.

 Óæî âîäû âñèõ òîïÿò, Íîàõ â êîðàáëü âîøîë,

 çíàòü, èæ Áîãó êëàíÿëñÿ, ïðîòî ëàñêó çíàøîë. 

     ²þíÿ 27 äíÿ.

Ìåñÿöà ³þëÿ, ïî-ãåáðåéñêó òàìóç,

     ïðîñòî ëèïåöü. 

 Ìîèñ³é ïîáèë òàáëèöû ç ïðèêàçàíüºì Áîæèì, 

 à ìû ãðåøèì, øòî ÷àñîê, íè ñÿ ñòðàõîì òðâîæèì.

     ²þëÿ 17 äíÿ.

Ìåñÿöà àâãóñòà, ïî-ãåáðåéñêó àîâ ëèáî àâ,

     ïðîñòî ñåðïåíü.

 Â òîì ìåñÿöû Ààðîí óìåð, Áîæ³é ºðåé, 

 òîãî ñîáѣ íà ïðèêëàä òû, ïîïå, çàâæäû ìåé. 

     Àâãóñòà 1 äíÿ.

Äðóêîâàíî 5 äíÿ ìàÿ, ðîêó 1581, â Îñòðîçº. 
Ïèñàíüº Àíäðåÿ Ðûìøè.
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[Àíîí³ì]

ËÅÎÏÎË²Ñ

Çíàìåí³º òåçîèìåíèòàãî êíÿçÿ Ëüâà ãðàä ñåé ìàºò,

 ªãî æå èìÿ ïî âñåé ªâðîï³è ðîññ³éñê³é ðîä çíàºò. 

Â ìèòðîïîë³è Êèºâî-Ãàëèöêîé ñëàâíî ïðåáûâàºò. 

 ªãî æå âñÿ îêðåñòíàÿ ñòðàíà îáîãàùàºò.

Ëåâ öàðñòâóåò áåçñëîâåñíèì çâѣðºì â íà÷àëî. 

 Ñëîâåñíûì æå îáðàç Õðèñòîâî öàðñòâî íàì ñÿ ïîêàçàëî.

Ìóæàéñÿ, ìíîãîïëåìåííûé ðîññê³é íàðîäå, 

 Äà Õðèñòîñ íà÷àëî êðѣïîñòè â òåáѣ áóäå.

* * *

 Áîãó äàþùó çàâèñòü íè÷òîæå âîçìîæå. 

 È íå äàþùó òðóä óñïѣºò íè÷òîæå.
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Äàì³àí Íàëèâàéêî

* * *

Êðåñòå, ãîñïîäñòâóÿé äíåñü âî âñåì ìèðѣ 
 òîáîþ õðèñò³ÿíå ñ³ÿþòü â âѣðѣ,

Òÿ çíàìåí³º éìóòü ìîðñê³è ïëîâöè 

 íà êîðàáëºõ ñâîèõ, è ðûáíûº ëîâöè,

Âíåãäà ñåáå íèçïóùàþòü â ãëóáèíó, 

 âîèíè æå òåáå òîêìî èìóòü âèíó

Ñïàñåí³ÿ ñâîºãî â áðàíåõ çѣëíûõ, 

 è àç òÿ ìîëþ âî âðåìåíàõ ðàçäѣëüíûõ,

ªãäà îò ìèðà ñåãî è òѣëåñè ìîºãî èçûéäó, 

 òîãäà ñïóòíèê ìè áóäè, äà, èäåæå æåëàþ, äîéäó,

Â æèëèùà ìÿ íåáåñíàÿ ñî ñâÿòûìè òè âñåëè

  è âѣ÷íûõ áëàã ïðè÷àñò³ºì äóøó ìîþ âîçâåñåëè.
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Î ÊÍßÇÞ ÒÌѢ

Êíÿçü òåìíîñòè, ôàëøèâîº íàóêè ó÷èòåëü

 è ñêâåðíîãî ãðѣõà îòåöü è ëþáèòåëü, 

Ìîº, ìîâèòü, âëàñòâî íûíѣ ìèðà ñåãî

 è âñèé ðîñêîøíèöè øèðîêîñòè ºãî, 

ßê ëåâ, ðûêàÿ, òùèòñÿ ïîãëîòèòè,

 ºðåòè÷åñêèÿ äóøè ïîëîâèòè. 

Àëå òàìî õóëà ç íèìè ïîãèáàºò, 

 à ïîêàÿííÿ äåìîí âîçáðàíÿºò.
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