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сПОЕТИКА*
МИТРОФАНА ДОВГАЛЕВСЬКОГО

Дати народження і смерті М. Довгалевського залишилися невідомими, але його ім’я міцно увійшло в історію української культури. Він був професором поетики у Києво-Могилянській академії в 1736— 1737 навчальному році. З цим фактом безпосередньо пов’язане написання ним двох драм — «Комическое двйствіе» (1736) і «Властотворный образ человБколюбія божія» (1737), позначених талантом і новизною естетичних принципів, які вже давно стали предметом наукового дослідження. Популярності Довгалевського як письменника особливо сприяли інтермедії (інтерлюдії) до цих драм, оскільки вони писані близькою до народної мовою та пройняті щирою симпатією письменника до простої людини. Коли йдеться про інші заслуги Довгалевського перед українською культурою, згадують і те, що він є автором курсу рукописної латинської поетики.Проте літературна доля цього курсу склалася не досить вдало. Він зберігся до наших днів, але написаний не всім доступною латиною і, залишаючись неопублікованим, був відомий лише дуже незначному колові спеціалістів. Тому, крім згадок та окремих думок, про цю поетику було мало що відомо.Щоб зрозуміти історичну долю і значення цієї поетики, необхідно бодай коротко охарактеризувати ту традицію викладання поетики, яка склалася в Київській академії після реформ, здійснених Петром Могилою в 1631 році. Останній перетворив школу Київського богоявленського братства в колегіум, здійснивши реформу у викладанні провідних дисциплін. Поряд з грецькою було запроваджено латинську мову, введено викладання польської тощо. Поряд з мовами в колегіумі важливе місце зайняло викладання таких дисциплін, як піїтика, риторика, філософія. Ці дисципліни читались в колегіумі, а згодом в Академії на основі курсів, що мали своїм джерелом ренесансні та поренесансні підручники західноєвропейських авторів.Чимало цих, писаних латиною, курсів піїтики збереглося до наших днів, але всі вони, за винятком лекційного курсу5



Феофана Прокоповича, читаного в 1705 році, залишаються в рукописах, які зберігаються в різних книгосховищах та архівах країни. Інститут філософії А Н  У Р СР  готує до видання філософську спадщину професорів Києво-Могилянської академії. В коло інтересів, отже, потрапили й численні курси поетик і риторик, які перефотографовуються, розшифровуються і перекладаються сучасною українською мовою.З першої половини X V II століття до нас дійшла тільки одна поетика (ЬіЬег агііз роеіісае...). Вона належить до 1637 року, отже, є одним із найбільш ранніх курсів, читаних у перше ж десятиліття після утворення колегіуму. Є  всі підстави твердити, що ця найраніша з відомих нам поетик містить у собі основні положення, котрі розвивалися, розширювалися, уточнювалися та ілюструвалися авторами наступних поетичних курсів, які щороку викладалися у Київській колегії, а згодом в Академії. Вже тут має місце поділ на загальну і часткову (прикладну) поетику. Найголовнішими проблемами загальної поетики є, власне, проблеми естетичні — про предмет поезії, про її  визначення, про поезію як наслідування, про зображення, мету поезії тощо.Естетична думка другої половини X V II століття вже представлена численними курсами шкільних поетик. їх кількість — близько півтора десятка. Опис цих рукописів знаходимо в працях М. І. Петрова, який і датує їх . Рукопис Роеіісагит іпзШи- ііопит Ьгеуе сотрепсііит він в ід н о с и т ь  до  1671 року. До 1685 року належить поетика під назвою Ропз Сазіаііиз.З 90-х років X V II століття збереглося вже 8 рукописних поетик, в тому числі три тотожні поетики 1696 року. Зокрема, з них привертали увагу дослідників поетики Ьіга 1696 року і Коза іпіег зріпаз від того ж року та інші. З поетик X V II століття найбільш вивченою і дослідженою є поетика «Кастальське джерело».Велика кількість поетик збереглася з X V III  століття. Тут, крім курсів, читаних невідомо ким, збереглися поетики відомих професорів Києво-Могилянської академії, українських письменників X V III  століття.З величезної за своїм обсягом теоретичної спадщини, залишеної професорами Києво-Могилянської академії, тільки поетиці Феофана Прокоповича Ое агіе роеііса ІіЬгі Ігез (1705—1706) пощастило уникнути забуття. Вона була видана друкарським способом Георгієм Кониським у 1786 році і надалі правила за навчальний посібник. Ця «Поетика* була перекладена на росій6



ську мову І ще раз перевидана в оригіналі і перекладі в томі «Сочинений» Ф. Прокоповича *. Завдяки цьому, вона ввійшла в науковий вжиток, а уривки з неї навіть потрапили до антології «История мировой эстетической мысли». Внаслідок всього цього у свідомості багатьох дослідників утвердилася думка, що Феофан Прокопович був нібито єдиним теоретиком з питань естетики в Києво-Могилянській академії, а його поетика — єдиним вартим уваги теоретичним курсом. Ця помилкова думка поширена тому, що всі інші курси залишаються недоступними для ширшого кола дослідників.Безперечним є те, що «Поетика» Ф. Прокоповича при всіх її достоїнствах виникла не на голому місці. Її появі передувала більш ніж півстолітня традиція викладання цієї дисципліни в Києво-Могилянській академії. На цю традицію спирався І Прокопович, поетика якого не є якимсь винятком, а становить один з епізодів в історії естетичної думки X V I I —X V III  століть. Вона в цілому написана відповідно до тих ідей, що були поширені в Академії в кінці X V II — на початку X V III  століття. Прокопович просто дещо переробив традиційні положення, пристосувавши їх до потреб свого часу.Завдяки авторитетності автора, «Поетика» Ф. Прокоповича справила помітний вплив на розвиток теоретичних уявлень в Київській академії в наступний період. Деякі професори мали її за зразок при викладанні цього предмета. Серед інших поетик першої половини X V III  століття, що вже були об’єктом наукового дослідження, слід назвати поетику Гедеона Сломинського Ое агіе роеііса ргаесеріа си т  регпесеззагііз оЬзегуаІіопіЬиз ех ргоЬаІіззітіз аиІогіЬиз з и т т а ї іт  соїіесіа ... (1744-^1745), слухачем якої міг бути Г. С . Сковорода**. Хронологічно безпосередньо за названою поетикою йде курс Георгія Кониського Ргаесеріа сіє агіе роеііса ех аиіогіЬиз, циі £епиі паш роезеоз гаїіопет аі- Іі^египі... (1746—1747). Ця «Поетика» є одним з останніх визначних курсів поетики в Києво-Могилянській академії. Є  відомості про те, що поетику викладав у Переяславській семінарії Г Ско-
* Див.: Ф е о ф а н  П р о к о п о в и ч .  Сочинения. М .— Л ., Изд-во АН  СССР, 1961, стор. 227—455.** Див.: П. М. П о п о в. З історії поетики на Україні ( X V II— X V III  ст.). У  кн.: «Матеріали до вивчення історії української літератури», т. 1 . К ., «Радянська школа», 1959, стор. 393.7



ворода. Та його курс не зберігся. Але зупинимося на розгляді «Поетики» М. Довгалевського.До нашого часу дійшли два рукописи курсу лекцій М. Довгалевського. Обидва вони зберігаються у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН У Р С Р . Перший рукопис, який налічує 162 аркуші великого формату з прикрашеною гравюрою першою сторінкою і написаний невідомим переписувачем, слід вважати найповнішим (шифр за М. І. Петровим № 521). Другий список (за М. І. Петровим № 261) — конспект студента Йосипа Народовського — налічує 185 аркушів меншого формату, має в собі пропуски порівняно з першим рукописом.Поетики X V I I — X V III  століть досі були предметом дослідження переважно істориків літератури. Першою серйозною працею була праця М. І. Петрова «О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ее до преобразования в 1819 году» * Саме Петров зробив рукописні поетики об’єктом дослідження, вишукав їх в архівах, описав і датував. Справу розшукування і опису спадщини X V II— X V III  століть, в тому числі й праць з поетики, продовжив О . Лебедев та інші дослідники. Значний внесок у дослідження київських поетик зробив також В . І. Рєзанов, переважно у зв’язку з вивченням теорії української драми ** .Ідея видання перекладів латинських київських поетик українською мовою виникла ще в кінці 20 — на початку 30-х років. Г. М. Сивокінь наводить з цього приводу лист В. І. Резанова — відповідь на пропозицію Наркомосу У Р С Р  підготувати давні поетики до друку. Вчений, який протягом кількох десятиліть вивчав спадщину Київської академії, повідомляє про своє бажання взятися за цю справу. Водночас він пише, що майже цілком готовий для друкування курс поетики київського професора поетики Митрофана Довгалевського, під заголовком Ногіиз роёНсиз 1736— 1737 рр.; обсяг — 15 аркушів (приблизно) *** Проте ста-* Див.: «Труды Киевской духовной академии», 1866, кн. 7,11, 12; 1867, кн. 1; 1868, кн. 3.Див.: В . I. Р е з а н о в .  До історії боротьби літературних стилів. Поетика Ренесансу на терені України та Росії.«Записки Ніжинського інституту соціального виховання»,т. X I , 1931; В . И. Р є з а н о в .  Из истории русской драмы.Школьные действа X V I I —X V III  вв. и театр иезуитов. М .,1910.*** Див.: Г. М. С и в о к і н ь .  Давні українські поетики.X .,  1960, стор. 28.8



ранне вивчення архівів В . І. Резанова не підтвердило цього повідомлення. Правда, у праці, що має назву «До історії боротьби літературних стилів. Поетика Ренесансу на терені України та Росії», в III і IV розділах В. Резанов подає окремі висновки й результати вивчення «Поетики» М. Довгалевського, хоча основна увага й зосереджена на порівнянні поетики Буало з «Эпистолой о стихотворстве» О . Сумарокова. Загальний висновок В . І. Резанова про давні українські поетики надзвичайно суворий.На його думку, давня поетика «значно тхнула ще старою схоластикою. Це не була філософія поезії, це не було з ’ясування актів поетичної творчості та її продукції, а було сухе схематизування, що його породив основний погляд на поезію як на результат технічного вміння, як на мистецтво, що його можна опанувати, зіставивши правила, вивчивши зразки» * Ця репутація зберігалася за поетиками протягом тривалого часу.Звичайно, не можна заперечувати наявності в давніх поетиках елементів схоластики, особливо якщо дивитися на них, ігноруючи особливості історичної доби, в яку вони писалися. Але зрозуміло, що ігнорування принципу історизму аж ніяк не відповідає засадам нашої науки, в завдання якої входить не стільки виносити присуд, скільки пояснювати причини і розкривати характер історичних явищ. Ми добре розуміємо, що поетики X V II— X V III  століть створювалися для шкільного вжитку і мали своєю метою навчити спудеїв складати вірші. Згідно з загальним тогочасним переконанням, поетичної майстерності можна навчитися, старанно вивчивши правила. Тому в поетиках так багато місця й посідають «технологічні проблеми», наука складання віршів. Але при всій своїй рецептивності давні поетики зовсім не обмежувалися цим. Крім питання про формальну вправність, вони цікавилися й більш загальними філософсько-естетичними проблемами, а саме: їх цікавила сутність поезії, роль поетичного вимислу, фантазії, мета і призначення поезії тощо.Недоступність же пам’яток ширшому колові дослідників затримала процес перегляду помилкових уявлень про них. Можна бути переконаним, що нові публікації внесуть чимало корективів в наші уявлення про розвиток естетичної думки на Україні в X V II— X V III століттях. Рукописні курси поетик, як і курси* «Записки Ніжинського інституту соціального виховання», т. X I , стор. 30—36.9



риторик, мають не тільки суто історико-літературне значення: вони цікаві як пам’ятки історії вітчизняної естетичної думки, оскільки відбивали естетичні погляди і уподобання людей X V I I — X V III  століть. Підкреслюючи значення праці М. Петрова «О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии», О . Білецький писав: «А тим часом теорія поезії, яка визначала її  практику, пояснює нам естетичні погляди епохи, вплив Заходу 
1 античності» *.Недооцінка значення київських поетик тривалий час грунтувалася на упередженому уявленні про неоригінальність, суцільну компілятивність курсів. Тому, наприклад, В . Резанов вважав вартими перекладу і видання, крім «Поетики» Я. Понтана як першоджерела, тільки «Поетики» Ф. Прокоповича та «Поетики» М. Довгалевського. Звичайно, тільки майбутнє текстологічне порівняння текстів усіх відомих поетик покаже, наскільки справді оригінальними були професори. Але вже й тепер можна твердити, що поетики по-своєму відгукувалися на потреби часу і перероблювалися залежно від цього. Тільки десятиліття розділяє, скажімо, Ролз Сазіаііиз (1696) і Ое агіе роёМса Ф. Прокоповича (1705), а відмінності між ними значні. Не слід нехтувати тією обставиною, що автори курсів свідомо зберігали наступність вчення про поетичне мистецтво, іноді доходячи до прямих повторень своїх попередників. Проте, з другого боку, було б також помилковим твердити, що з плином часу уявлення авторів, які були водночас і поетами, залишалися незмінними. І зовнішні впливи, і художня практика спонукали їх переглядати твердження своїх попередників, уточнювати ті чи інші положення теорії відповідно до нового розуміння поезії і потреб життя.Особливо показовий щодо цього приклад Феофана Прокоповича і Григорія Сковороди. Хоча «Поетика» останнього і не збереглася, проте нам відомо, що його теоретичні погляди були відступом від освяченої традиції, що й спричинилося до звільнення Сковороди з посади викладача Переяславської семінарії. Художня практика вносила багато змін не тільки в прикладну поетику, скажімо, що вели до поступового звуження сфери курйозного віршування, а й у загальну теорію, в розуміння природи художнього вимислу, мети і призначення поезії тощо.Ще в 20-і роки інтерес до історії українських поетик X V IIIф О . 1. Б і л е ц ь к и й .  Шляхи розвитку українськоголітературознавства. Матеріали до вивчення історії української літератури, т. 1. Вид-во АН  У Р С Р , 1959, стор. 22.10



століття виявив П. М. Попов в уже названій праці. У  зв’язку з вивченням проблем історії силабічного книжного віршування він розглянув «Поетику» Гедеона Сломинського, створену приблизно через 10 років після курсу М. Довгалевського. Поряд з проблемами віршування тут висвітлено й окремі більш загальні питання.ЗО—50-і роки характеризуються відсутністю інтересу до цієї забутої ділянки історії української культури. Тільки в 1960 році вийшла друком монографія Г. М. Сивоконя, яка є значним кроком вперед у вивченні цієї занедбаної ділянки історії духовного життя України в X V I I — X V III  століттях. Г. Сивокінь зосередив свою увагу на поетиках X V II століття, але в його книжці наявні ширші зіставлення і порівняння, які дають можливість виявити окремі риси розвитку ідей в галузі викладання поетики протягом довшого часу. Слід підкреслити, що останнім часом помітний інтерес поетики та риторики викликають у зв’язку з поглибленням інтересу дослідників до вивчення внутрішніх закономірностей літературного життя. Мають місце цікаві спроби з ’ясувати відношення теоретичних принципів до літературної практики, до літературного процесу. З цього погляду надзвичайно цікава розвідка належить В . І. Крекотню, який розвиток жанру байки і духовно-практичні його здобутки органічно пов’язує з теоретичними настановами поетик і риторик X V I І — X V III  століть*.Спадщина професорів поетики Києво-Могилянської академії привернула увагу також істориків польської літератури, зокрема Р. Лужного (Краків, 1966).При ознайомленні з поетиками X V I I — X V III  століть впадає в око те, що ці теоретичні праці самі здебільшого оформляються як художні та мистецькі твори, згідно з вимогами тогочасного стилю. Поезія в них порівнюється з джерелом, з садом тощо. А поряд з цим мала місце і тенденція до стриманішого способу викладу правил поезії, яка, зокрема, характеризує «Поетику» Ф. Прокоповича та його послідовників.Уже сама назва «Поетики» М. Довгалевського промовисто виказує в авторові барочного письменника. Вона має такий вигляд: «Сад поетичний, вирощений задля збирання квітів і плодів віршованого і прозового слова в Київській Могиляно-Заборов- ській академії для більшої користі українському садівникові* Див.: Байки в українській літературі X V II— X V III  століть. К ., Вид-во АН  У Р С Р , 1963.
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і його православній батьківщині біля Йорданського і Марійського морів...» До того ж , вона майстерно виконана у формі гравюри відомим українським гравером того часу Г. Левиць- ким.Трактуючи поезію як сад, а себе уявляючи дбайливим садівником, М. Довгалевський в дусі барочного розуміння поетичного мистецтва і далі поділяє свій «Сад поетичний», конкретизуючи і розвиваючи цей образ. Відповідні розділи і підрозділи у нього мають назви квіток, плодів тощо. Як повідомляє автор у передньому слові, зверненому до «садівників поезії», складання цього «Саду поетичного» зайняло у нього чотири роки. Твір присвячений Рафаїлові Заборовському, київському митрополитові, покровителеві Києво-Могилянської академії.Здебільшого курси поетик складалися з двох частин: загальної поетики і часткової (прикладної), присвяченої висвітленню родів і видів поезії. Але існував і інший поділ, коли загальна і часткова поетики становили одну частину, а другу — основи риторики стосовно до потреб поетики. Саме так побудована і «Поетика» Митрофана Довгалевського. Предметом загальної поетики було те коло питань, яке пов’язане власне з філософією мистецтва і передусім являє інтерес для історії естетики. Тут ідеться про походження поезії, її природу, відношення до дійсності, про роль вимислу і правди, про предмет, мету поезії тощо. Поряд з цим деякі загальноестетичні проблеми висвітлювалися також і в частковій поетиці: про принципи поділу поезії на роди і види, про трагічне, комічне тощо.Звичайно, М. Довгалевський, як І Інші києво-могилянські теоретики поезії, стояв на позиціях ідеалістичної естетики. Слід зауважити також, що зміст понять, вживаних М. Довгалевським, відмінний від змісту тих самих понять у нашому вжитку.Визначаючи предмет поезії, М. Довгалевський підкреслює, що без вимислу нема поезії взагалі. Поетичне мистецтво будується на вимислі, але поет видумує і творить не довільно, а згідно з правилами логіки, і тому наслідки його творчості не є неправдою і не суперечать здоровому глуздові. Наявність поетичного вимислу і є причиною відрізнений справжнього поета від віршописця, котрий тільки вправно розташовує слова. Завдяки вимислові поезія відрізняється також і від історії.Поетичний вимисел трактується як вдалий винахід речей правдоподібних або тільки на зразок правдивих. В одному випадку вимисел є художнім І довшим і стосується всієї поеми, в другому є коротшим і охоплює лише кілька віршів.12



У  «Поетиці» М. Довгалевського знаходимо розширене тлумачення об’єкта поетичного зображення, визнання того, що поет може наслідувати не тільки людські вчинки, а й будь-які предмети. У  цьому відношенні Довгалевський виявляє подібність до думок автора поетики 1687 року, в якій також матерія (предмет) поезії трактується як широка й непостійна. Вказану подібність вперше зафіксував Г. Сивокінь *.На відміну від історії, поезія одна тільки має своїм завданням наслідування природи за допомогою вимислу у віршованій формі. М. Довгалевський дає визначення поезії, причому йде від визначення назви до визначення її сутності, тобто з ’ясування відношення до поезії вимислу, творення й наслідування. Поетом є той, хто творить за допомогою вимислу та наслідування і створює правдоподібну річ. Розглядаючи думки різних авторів про сутність поезії, Довгалевський вважає найбільш правильним таке: «Поезія — це мистецтво зображувати який-небудь предмет метрично з правдоподібним вимислом».Предметом поезії можуть бути як реально існуючі речі та явища, так і вигадані. Але поетичний вимисел повинен бути в кожному разі неодмінно правдоподібним. М. Довгалевський у зв’язку з цим наводить відому думку Арістотеля, що вимисел — душа поезії. Саме правдоподібний вимисел відрізняє справжнього поета від віршописця, який у віршованій формі лише описує правдиві й історичні, реальні речі.Порівняно з граматикою, астрономією, ораторським мистецтвом поезія є чутливо-ніжною, вона наслідує людські вчинки і, немов якийсь бог, кує в людських душах «замінні субстанції речей». Звертаючись до історії, М. Довгалевський показує, яке високе місце поезія займала в житті країн і народів.Завдання поезії визначається двояко: з одного боку, поезія розглядається як творчість на основі вимислу, з другого — як складання віршів. Користуючись поетичними фігурами, поет надає вигаданим предметам властивостей живих істот. Поряд з вимислом поет користується принципом наслідування. Як і більшість тогочасних авторів, М. Довгалевський виділяє два види наслідування — наслідування природи і наслідування творів прославлених авторів. Перший вид — правдоподібне зображення якогось предмета, другий — формальний — полягає в наслі
* Див.: Г. М. С и в о к і н ь .  Давні українські поетики, стор. 45.13



дуванні, доборі і розподілі та мовностилістичному опрацюванні. В цьому разі поетики регламентують різні віртуозні засоби.У  вченні про поетичні засоби багато місця відводиться наслідуванню. Наслідування стосується добору і розподілу матеріалу, засобів форми й змісту. Майстерність поета і виявляється в мірі І характері наслідування. Обраний письменником спосіб наслідування визначає композицію, ритм, стиль тощо. Подивимось, як М. Довгалевський викладає проблему композиції. Як і його попередники, він розрізняє два способи розташування розповіді в часі. В одних випадках, коли письменник наслідує природу, він додержується і природного ходу подій. У тих же випадках, коли він наслідує своїх попередників, він підпорядковує цей хід своєму художньому задумові, обгрунтовуючи необхідність доцільності і гармонії всіх частин твору.У  розумінні призначення поезії М. Довгалевський іде за Арістотелем, підкреслюючи, що воно полягає в користі і здатності виправляти характери. Це призначення поезія виконує завдяки тому, що вона має здатність повчати та захоплювати, зво-
Йушувати або, як каже Горацій, поєднувати приємне з корисним.Іоб вірш успішно виконував свою повчальну функцію, поет повинен зображувати речі з достатньою ясністю. Захопити ж поет зможе тоді, коли він своїм віршам надає гостроти або проникливої дотепності, що становить душу поезії. Щоб зворушити читачів, поет схиляє душі слухачів до різних почуттів, корисних та почесних вчинків: до гніву, захоплення, співчуття. Отже, поезія має трояке завдання: вона повинна водночас повчати, розважати і спонукати до правдивих і моральних вчинків.Таким чином, виходить, що поезія передбачає більшу користь, ніж навіть ораторське мистецтво, тобто красномовство, функція якого передбачає і естетичну насолоду Цю користь М. Довгалевський бачить у тому, що за допомогою поезії читач добре пізнає мову, її багатства, значення і звучання слів.Поезія поділяється щодо предмета і матеріалу на три види: показову, дорадчу, судову. Крім того, вона може бути досконалою і недосконалою. Досконалість поезії досягається за допомогою поетичного вимислу при умові додержання правил віршування, принципів мови.Процес творчості, за уявленням М. Довгалевського, є актом свідомої діяльності І залежить від знання правил. Історики літератури дуже часто дорікали авторам давніх поетик, що вони, мовляв, цілком підпорядковують поезію правилам. Це не зовсім вірно, оскільки ці автори чітко розрізняють поезію штучну і14



природну. Якщо вірші компонуються тільки на основі правил, то вони штучні, а природність досягається тільки «завдяки здібності та легкості таланту».У «Поетиці» М. Довгалевського поезія поділяється ще на кілька різновидів переважно за предметом, матеріалом і поетичними засобами. Але найголовнішим поділом поезії е поділ її на епічну, трагічну, комічну, сатиричну тощо.Епічна поезія відтворює героїчні і щасливі дії видатних людей, переможні битви і створює епопею; трагічна поезія розповідає про визначні дії, але нещасливі за своїм характером — військові поразки, нещасні випадки, хвороби, смерть тощо; предметом комічної поезії, або комедії, е смішні та нікчемні вчинки, сміх, гра, сільські обряди.Вище за Іншу М. Довгалевський ставить епічну поезію як за походженням, так і за призначенням. Та, строго поділяючи поезію на епос, лірику і драму, М. Довгалевський цілком слушно зауважує, що епос властивий майже всім видам поезії. М. Довгалевський є автором двох драм та Інтермедій до них, високі художні якості яких свідчать, що в цих питаннях він, як теоретик, міг би сказати своє оригінальне слово. Однак у «Поетиці» питання драматичного, трагічного і комічного не знайшли докладного висвітлення. Правда, є тут окремі цікаві зауваження, наприклад, про призначення і мету трагедії, про вимоги до героя трагедії. Має тут місце вже відзначене дослідниками не досить чітке відокремлення трагедії від комедії. Це засвідчують і відомі нам дві драми Довгалевського. Як на нашу думку, то цей факт також є свідченням неприйняття ним принципів класицистичної драми. Довгалевський не прийняв новацій Прокоповича в теорії і практиці драми. Він виявляє значно більше прихильності до тих драматичних принципів, які характерніші для шкільної драми X V II— XVIII століть.Інтермедії являють собою органічну складову частину драм, і тому нам здається помилковою дослідницька традиція розглядати їх поза текстом самих драм. Інтермедії своєрідно пов’язані з основною дією п’єси і немовби дають ще один ракурс погляду на неї чи коментар до неї. Цей зв’язок може бути різним, але він обов’язковий. Для прикладу наведемо першу інтермедію до драми «Комическое двйствіе». В першій дії драми розповідається про чудесне віщування зорі про народження Христа і волхвів, що йдуть йому поклонитися. В інтермедії так само обіграна тема віщування, але вже на матеріалі світському, злободенному. Тут шарлатан шляхтич-астролог віщує селянам про15



врожай на майбутній рік. Цікаво, що зв’язок з євангельською легендою тут здійснено внаслідок незвичного зіставлення народження Христа від «непорочного зачаття» і народження пихатого і чванливого шляхтича, якого мати також народила, немов будучи дівчиною. Таким чином, з одного боку, 1 7 т розкрито євангельську історію, варіант різдвяної драми, а з другого — життєві картини побуту, реальних образів, навіть з рисами індивідуальних характерів, з живою розмовною мовою. Це поєднання становить характерну рису стилю барокко, свою причетність до якого М. Довгалевський, очевидно, цілком усвідомлює.У  драмах, і передусім в інтермедіях, не тільки розкрито риси побуту за допомогою слів і дій персонажів, котрих вважали тоді гідними комедії, а й поставлено певні соціальні проблеми.В одній з інтермедій до драми «Властотворный образ...» М. Довгалевський виводить образи пиворізів, які славились умінням виконувати канти, малювати і займали певне місце в побуті X V I І —XVI11 століть, розкриває властиве їм почуття гумору і їх злиденне життя. Завдяки інтермедіям до шкільної драми вливався життєвий зміст, реальні картини, характери і жива народна мова. Це і визначає важливість їх впливу на естетичну думку.Отже, та «несумісність» естетичної теорії, ідей, викладених у «Поетиці», і естетичних принципів самої його драматичної практики чисто зовнішня. Насправді вони цілком миряться в єдності барочного світобачення автора.Однією з дуже важливих вимог давніх поетик, на якій наголошує М. Довгалевський, є вимога дотепності. Дотепність — це основа поетичного вимислу і основа поезії взагалі. Якщо ти поет, пише М. Довгалевський, і хочеш писати дотепні поеми, то зверни особливу увагу на те, що коли говоритимеш про які- небудь речі, з котрих потрібно зробити дотеп, то слід розкрити їх суперечності, наділяючи предмети властивостями, що їм суперечать, зовнішніми і внутрішніми, і робити неочікувані, несподівані висновки.Можна було б сказати, що тут сформульовано основний принцип літературного мислення представників нашого письменства X V I I —X V III  століть. Вимога дотепності найповніше застосовувалася авторами поетик у вченні про епіграматичну поезію. Говорити талановито, твердить М. Довгалевський у цьому розділі, означає говорити дотепно. Найяскравіше дотепність проявляється в епіграмі. Вже саме визначення епіграми претендує16



на дотепність думки: епіграма — це узгоджена неузгодженість, або неузгоджена узгодженість, що містить схвалення або засудження чогось. Джерелом дотепу в ній е наявність двозначності, перенесення подібних слів, гра слів, незвичні порівняння, метафори, зміна слів у логічному судженні, антиномічність тощо. Стиль епіграми вимагає широкого використання фігур І тропів, повторень, звертань, метонімії, синонімії, парономазії, приєднання та інших мовних засобів.Естетична свідомість X V I I — X V III  століть виявляє надзвичайно велику схильність до алегорики, символіки та емблематики. Цей інтерес і викликав до життя величезну кількість творів, насамперед віршованих, які давали поживу для почуттів і роздумів читачів. Чимало з ’являлося й творів, що мали наслідком синтез двох видів мистецтва — графіки і віршування. В поетичній теорії відводиться емблематичній та ієрогліфічній поезії чільне місце. М. Довгалевський трактує емблему як знак і вказівку на якусь річ, що стосується певного факту або особи, а символ — як вираз або знак певного спрямування. І емблеми, і символи складалися з малюнків та написів до них (власне епіграм), що пояснювали зображення. Від них вимагалося все тієї ж талановитості (тобто вимислу, дотепності), розміреності, приємності.В основу символу кладеться близька або віддалена схожість для зображення, а неподібність — для підпису — епіграми. Ці жанри відбивали характерну для естетики барокко тенденцію до синтезу літератури та інших видів мистецтва.М. Довгалевський приділяє увагу також різноманітним «ієрогліфічним» формам вірша, завдання яких бачить у тому, щоб виражати річ, яка подібна до себе тільки зображенням, але без підпису. Не забуває він і вірші-загадки, підкреслюючи, що в них відгадка може міститися як у самому смислі, так і в словах, фігурах і навіть буквах. Тут наведено й зразки музичних загадок з використанням нотного письма, астрономічних віршів-загадок із знаками небесних світил тощо.У  відповідності з усім сказаним перебуває і той факт, що М. Довгалевський у своїй «Поетиці» зберігає розділ про курйозні вірші. Вчення про курйозний вірш займало помітне місце в поетиках X V II століття. Яскравим прикладом його є поетичні збірки І. Величковського. Після засудження теорії і практики цього віршування Прокоповичем інтерес до нього у X V III  столітті спадає, хоча й не зникає цілком. Довгалевський розкриває принципи побудови і подає зразки всіх найголовніших форм17



курйозних віршів: акровіршів, ракових віршів, різних форм фігурних віршів у вигляді зірки, серця, хреста тощо. Він вважає, що такі вірші не тільки є джерелом творчої насолоди для автора, а й здатні розважати читача.Звичайно, що інтерес до курйозного вірша з боку авторів поетик зумовлений навчальним призначенням поетик, які ставили собі завданням розвивати поетичну майстерність вихованців. Та водночас вони відбивали барочні смаки самих авторів, котрі надзвичайно цінять у поезії дотепність, кмітливість, хитрість та незвичність образів і художніх засобів. Тепер дослідники вже цілком виразно усвідомлюють, що не можна курйозне віршування розцінювати винятково негативно, що воно було одним з важливих моментів на шляху оволодіння поетичною культурою та майстерністю. І все ж на тлі тих тенденцій, які зміцнюються у X V III  столітті, велика увага Довгалевського до курйозного вірша потребує пояснення.«Поетика» Митрофана Довгалевського — одна з пізніших поетик. Від «Поетики» Ф. Прокоповича її віддаляє ЗО років. Тим більше вражає в ній те, що її автор ніскільки не став на бік тих нових тенденцій до зближення з класицизмом, які виявилися в «Поетиці» Прокоповича. Зусилля Прокоповича спрямовані на обмеження тих тривалих традицій, які бурхливо розквітли в Академії завдяки плідній діяльності видатних письменників І. Галятовського, А . Радивиловського, С . Яворського, тобто традицій барокко. Як реформатор освіти, Феофан Прокопович засудив серед інших захоплень своїх сучасників та попередників захоплення курйозними віршами.М. Довгалевський добре знав історію викладання поетики в Києво-Могилянській академії, мав у своєму розпорядженні рукописні курси. На деяких з них, що належать до кінця X V II століття, є написи: Ех ІІЬгіз НіегогпопасНі МйгорЬапез Оо^ЬаІе^зкі. Звичайно ж , він не міг не бути обізнаним з «Поетикою» Прокоповича І не міг не звернути увагу на його застереження. Однак на нього Довгалевський не звертає уваги, а навіть наголошує на тих моментах, які заперечує Прокопович. Чим пояснити цю обставину? Довгалевський орієнтується на деякі курси кінця X V II століття. Йому близькі й дорогі ті теоретичні принципи і практичні форми, що розвинулися в Академії в той час. Очевидно ж , така орієнтація пояснюється не консервативністю поглядів письменника, який чимало зробив для утвердження рідного слова в письменстві.Причина полягає в прагненні М. Довгалевського дати якнай18



повніше уявлення про ті поетичні зразки, які культивувалися українськими віршописцями протягом усього попереднього століття. З цього погляду «Поетика» Митрофана Довгалевського е справді енциклопедичним зведенням правил і принципів давньо* го віршування. Мабуть, у цьому полягає одна з причин того, що автор цієї «Поетики» зберігає розділ про курйозний вірш.Друга причина, очевидно, полягає в погляді на мистецтво не тільки як на засіб повчання, а й як на засіб розважання, внаслідок чого й надається такого важливого значення дотепності, свободі творчого вимислу при всій властивій поетикам ре- цептивності та регламентації. Є  всі підстави гадати, що в «Поетиці» М. Довгалевського відбивалася течія, протилежна класицизмові. Ф. Прокопович намагався наблизити барочні в своїй основі естетичні принципи, вироблені в X V II столітті в Київській академії, до вимог поетики класицизму. Свідчень цього знаходимо досить і в його «Поетиці» і в «Риториці», наприклад у тій критиці, з якою він обрушується на польського проповідника Т. Млодзя- новського. Довгалевський же прагнув теоретично пояснити ті особливості літературної практики, що були більш властиві українській літературі. І це, звичайно, стосується не стільки курйозного вірша, скільки серйозних літературних жанрів.У «Поетиці» М. Довгалевського основне місце відводиться характеристиці латинського, польського і давньоукраїнського віршування. У цьому питанні безперечною заслугою київського професора є розділ, присвячений давньоукраїнському і польському віршам. М. Довгалевський одним з перших виділив положення про ці вірші в окремий розділ і розглянув їх перед латинським віршем. Це безперечне свідчення того, що український письменник добре розумів значення цієї частини «Поетики» для розвитку рідної йому літератури. Цю частину він насичує багатьма прикладами, як власними, так і інших авторів-спів- вітчизників. З польських поетів Довгалевський посилається на твори Кохановських, Твардовського та деяких інших. Дослідники цілком справедливо відзначали, що заслугою Довгалевського є те, що він чи не найповніше розробив питання українського силабічного вірша, дав своєрідне пояснення його структури, краси та інших достоїнств порівняно зі своїми попередниками та сучасниками.М. Довгалевський твердить, що краса в поезії досягається не чим іншим, як тільки знанням та розумінням тропів і фігур і полягає головним чином у «словах та думках». Тут, зрозуміло, йдеться про красу поетичної форми, а про красу змісту питання19



зовсім не ставиться. Що ж до формальної краси, то в «Поетиці» Довгалевського, як і в переважній більшості поетик, згідно з уявленням професорів Київської академії, її можна досягти вправним студіюванням мови і добрим використанням тропів та мовностилістичних засобів. Треба сказати, що вивченню засобів поетичної мови в поетиках і риториках відводилося чимало місця.Уявлення про красу вірша пов’язується у М. Довгалевського з вимогою технічної досконалості — відповідності вірша певним виробленим правилам. Так, він твердить, що достоїнством будь- якого вірша є передусім цезура та закінчення, або каданс, вірша, що являє собою певну логічну мовну співрозмірність. У  слов’янському (давньоукраїнському) вірші, на думку Довгалевського, найкращим закінчення буде тоді, коли вірш завершуватиметься трискладовими словами. Звичайно, ні Довгалевський, ні інші автори поетик не могли не бачити різниці між поезією і віршуванням, що справжня художня творчість вимагає таланту і що вимисел без цього неможливий.Але, як і над іншими поетами того часу, над М. Довгалев- ським тяжіє думка, що поетичного мистецтва можна навчитися, тому, власне, й самі ці правила нерідко підносилися до рангу мистецтва.Як і всі інші тогочасні поетики, що мали шкільне призначення як підручники поетичної майстерності, «Поетика» М. Довгалевського великою мірою також зосереджена навколо проблем художньої форми, засобів мови І стилю. Для певного історичного етапу становлення давньої української книжної поезії таке зосередження уваги на проблемах майстерності форми було цілком виправданим. Адже саме з опанування форми передусім починалося народження і поширення професійного мистецтва, яке згодом привело до утвердження світського змісту і вирішального зрушення в естетичній СВІДОМОСТІ.У  М. Довгалевського ми зустрічаємо, наприклад, докладно розроблене вчення про метафору, багатство її різновидів, що звужують або розширюють значення слова, з численними ілюстраціями. Старі поетики, а особливо риторики, спираються на формальну логіку і алегорику, а ще ширше на філософію, з якою пов’язане панування правил, заздалегідь встановлених на основі запозичених стародавніх зразків та розташування частин словесного твору. Знання поетичних фігур, на думку М. Довгалевського, є вимогою, що ставиться і перед поетом, і перед ритором. Тому правила розвитку поетичної думки, що є предметом риторики, неодмінно стають і частиною поетики.20



Друга частина «Поетики» являє собою, по суті, не що інше, як виклад основних положень риторики. М. Довгалевський зазначає, що тут він прагне наслідувати «Туллієву Сваду», тобто книгу про ораторське мистецтво Марка Туллія Ціцерона. Інше джерело, на яке також посилається Довгалевський,— це праця ритора X V I століття Кипріана Соареца (Соарського) Ое агіе гНеіогіса ІіЬгІ іге$ ех А гібіоієіє , Сісегопе еі (ЗиіпШіапо ргаесірие сіергошріїз, яка, за свідченням О . Білецького, була в бібліотеці Симеона Полоцького *. Використані тут, мабуть, також твори інших авторів, наприклад, О . Доната, Я . Понтана та інших.Риторичне вчення складається з шести частин: про тропи, про фігури, про періоди та їх складові частини, про риторичні джерела і про хрію та її частини. Викладаючи вчення про хрію, М. Довгалевський як зразок предметної хрії наводить власний панегірик Рафаїлові Заборовському, сповнений найвищих похвал: «Хай мовчить панегірист Аполлон, хай замовкне аед Гомер, хай стримає голос красномовний Туллій... бо ось новий іде найкрасномовніший оратор Рафаїл». Голос його, каже Довгалевський, звернений до всіх народів, його промови змістовні, і він замість спокусливого багатослів’я обрав щирість і стриманість...Сучасного читача вразить кількість термінів, зміст яких був докладно розроблений теоретиками X V I I — X V III  століть. Найменші елементи поетичного твору діставали там чітке визначення і відповідно регламентувалися правилами, які не завжди усвідомлює сучасний поет, складаючи оригінальні вірші чи поеми. У  «Поетиці» М. Довгалевського зустрінемо багату колекцію імен богів, вживаних в поезії, наприклад, усіх володарів Олімпу з їхньою родовідною, Імена царів, імператорів, засоби вихваляння людей різних станових та вікових категорій — друзів, юнаків, ратних мужів, учених, багатих, ораторів тощо. Є  тут багатий мовностилістичний арсенал для опису тварин, зброї, предметів війни, хатніх речей тощо, які подаються за алфавітом.Питання про походження київських поетик цікавило багатьох дослідників. Основні твердження, навколо яких оберталася думка шкільних теоретиків X V I I —X V III  століть, в тому числі й Феофана Прокоповича та Митрофана Довгалевського,* Див.: О . І. Б і л е ц ь к и й .  Зібрання праць у п’ятитомах, т. І . К ., 1965, стор. 431.21



являють собою не що Інше, як інтерпретацію і конкретизацію тих загальних положень, котрі вперше були сформульовані Арі- стотелем, згодом варіювалися у Горація, Ціцерона та інших античних авторів, а потім знову переосмислювалися середньовічними і ренесансними поетиками. Немає нічого дивного, що в результаті всіх цих інтерпретацій арістотелівськІ положення поступово формалізувалися. Однак ця формалізація відбивала суперечності духовно-практичного освоєння світу засобами мистецтва на різних історичних етапах. Все ж важливі принципи естетики Арістотеля в курсах українських авторів знаходили адекватне тлумачення. Крім розуміння предмета поезії, Довга- левський приймає думку Арістотеля про співвідношення поезії і історії, поділяє його думку про близькість поезії до філософії тощо. Звичайно, що на розуміння природи поезії впливали значною мірою і церковні письменннки-візантійці, такі як І . Дамаскін, св. Ієронім, Євсевій, та новолатинські ренесансні теоретики — Я . Понтан, Ю .-Ц . Скалігер, Ф. Страда та Інші. Але, старанно вивчаючи праці цих теоретиків, українські професори ніколи не обмежувалися викладом відомих тверджень якогось автора, а, зіставляючи різні джерела, вони робили самостійні спостереження. Старі положення переосмислювалися у світлі особистого творчого досвіду і вимог сучасності. Не випадково б|д£ШІсть авторів поетик була й відомими на той час поетами.Слід відзначити ще одну загальну рису «Поетики» М. Дов- галевського. Вона полягає в тому, що хоча його думки та уявлення і обертаються в сфері біблійних образів і почуттів, але найбільше ж вони живилися сюжетами та образами античної міфології. В арсеналі художніх засобів, що його пропагує український теоретик, спадщині античного міфологічного матеріалу відводиться першочергова роль: імена богів, їхні вчинки, міфологічні оповідання і сюжети є головним відправним моментом при осмисленні будь-яких предметів і явищ. Це ті прийоми, використанням яких поети опосереднюють своє естетичне ставлення до дійсності. Принципи барокко грунтувалися на переосмисленні середньовічних і ренесансних традицій водночас, хоча й мали зовнішню подібність до засад класицизму.«Поетика» М. Довгалевського передусім є поетикою, яка узаконює основні принципи барочного стилю в українській літературі. Вона, на нашу думку, найадекватніша тій л ітературній течії, яка залишалась панівною на Україні в першій половині X V III  століття і протистояла класицизмові. Крім відзначених вище особливостей теорії Довгалевського,22



на користь цього свідчить і поєднання поетики з елементами риторики. Адже риторична логіка в поєднанні з алегорикою та символікою — характерні риси стилю літературного барокко.Ідеалістичний підхід до мистецтва перешкодив М. Довгалев- ському, як і іншим його сучасникам, зробити перехід від розуміння мистецтва поезії як форми діяльності до визнання його як засобу духовно-практичного освоєння світу.У «Поетиці» М. Довгалевського з вичерпною повнотою відбилися найголовніші принципи художньої практики X V I I — X V III  століть. Тому вона є визначною пам’яткою естетики і займає поважне місце в Історії української естетичної думки X V I I — X V III  століть. В естетичних поглядах М. Довга- левського відбилась вірність принципам, які в теорії поезії сформувалися ще в другій половині X V II століття, намагання розвинути їх теоретично і практично./. В . ІВ А Н Ь О , 
кандидат філософських наук



ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА

Переклад «Саду поетичного» М. Довгалевського здійснено за рукописом № 521 (див.: Н . И. Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве, вып. II , М ., 1896), який перебуває тепер у Центральній науковій бібліотеці Академії наук У Р СР  у Києві, а там, де виникала потреба, перекладач використав також другий екземпляр цієї поетики, який зберігається в цій самій бібліотеці під № 261 (див.: Н . И. Петров. Описание рукописных собраний... вып. І, М ., 1891).Помилки, допущені переписувачем, утруднювали роботу над перекладом, і там, де вони були очевидними, перекладач вважав за потрібне їх виправити. Однак залишилося кілька імен осіб, яких не вдалося встановити (вони позначені зірочкою), тому переклад деяких з них може викликати сумнів. Вони не ввійшли до словника імен і назв, який подається в кінці книги.У  перекладі в квадратних дужках вставлені слова, які, на думку перекладача, необхідні для кращого розуміння тексту. В українських прикладах пропущено ъ і поставлено розділові знаки. Авторство деяких цитованих місць не вдалося встановити, тому вони залишились без пояснень.У  процесі роботи над перекладом багато цінних порад і вказівок дали співробітники кафедри класичної філології Львівського ордена Леніна державного університету імені 1. Франка доцент І. І. Андрейчук, ст. викладач П. П. Венгловський і доцент Ю . Ф Мушак, яким перекладач складає щиру подяку.
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ДАЛО НАКАЗ [ЗДОБУТИ] ЗБРОЄЮ  ОЗОВ. 1 ВЕРЕСНЯ 1736.
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слово
до сучасних садівників поезії

Після важкого чотирирічного обробітку поля кла
сичної будови благородним лемешем праці тепер 
нехай нам уже буде дозволено вступити в чарівний 
сад поетичного мистецтва. Сучасний поет [пише]:

«Часто пісні нам полегшують працю нестерпно
мозольну:

Сили в поезії більш, ніж в усіх інших мистецтв».
І здалось мені, що цілком справедливо це мистецт

во можна назвати чарівним; я ж бо справді не мав 
гадки називати його скорботним або сумним (як інші), 
а вважав за доцільніше назвати його садом, який 
прикрашують не чужі квіти чару, які в негоду від 
несподіваних вітрів втрачають життєздатність, в’ я
нуть і зовсім гинуть; [садом] яскравим, але не таким, 
що насичує жадібні очі звабливою різноманітністю 
розмаїтих кольорів, ані таким, що веселить та втішає 
наші почуття якоюсь життєдайною амброзією, але 
[таким садом), що завдяки [своїй] внутрішній силі 
та значенню міститься біля Йорданського та Марій
ського морів ласки і, викоханий та прикрашений, 
приносить неймовірну насолоду, що випливає з по
вчальних квітів. Бо ж він, живлячись природним Єли
сейським чаром, || породженим буйною силою квітів, 
пахне ще приємнішим ароматом і дихає [ще більшою] 
свіжістю. Цей сад, безперечно, принесе втіху скор
ботним душам, спонукатиме байдужих на прекрасні
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вчинки, а оцінивши належно добродійства, надихатиме 
на ще більші подвиги, стримуватиме жорстоких, 
викриватиме зарозумілих, віддаватиме хвалу чес
ним, затаврує ганьбою нечесних і, крім того, не тіль
ки із своїх сучасників, разом з наглядачем царських 
садів, але й з нащадків майбутніх поколінь зробить 
та підготує працьовитих садівників.

«Завжди поетам усім віддавалась пошана священна, 
Часто багатства також щедро давалися їм».

Адже в садах, природно, завдяки росі та дощам 
виростають різнорідні рослини, і чим густіший та 
щедріший впаде на них дощ, тим пишніші й чарівніші 
виростають квіти. І якщо до такого саду забажає 
підійти ваша душа і не тільки поглянути на дуже 
красиві поетичні квіти, але й взяти з них певну ко
ристь (бо ж саме споглядання не приносить задово
лення, якщо немає з нього якоїсь користі), то при
кладіться до цього родючого або радше повчального 
саду всім своїм тілом і намагайтесь окропити його 
не водою, а власним потом. Лише тоді, без сумніву, 
ви прочитаєте щонайприємніші поеми та зберете 
плоди. Тому, передусім, входячи до повчального саду 
цього мистецтва, будьте благочестивими та уважними 
садівниками. Адже ж цей сад — не казковий сад по
ганських божеств, звідки сам Юпітер, як каже легенда, 
зірвав золоте яблуко, а це сад — || марійський, у яко
му таємнича, тому що божественна, квітка породжує 
життєдайні плоди для голодних. Але щоб хтось крадь
кома та по-грабіжницькому не зривав квітів і не зби
рав плодів, то ми, за звичаєм інших, цей наш сад 
обведемо подвійною огорожею.

Перша огорожа охопить поетичні квіти, об’єднав
ши тут найрозкішніші плоди. Друга ж обгородить 
найкорисніші плоди Тулліевої Свади1. Також, як вко-
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рінився в нас шкільний звичай, конче потрібно по
містити в огорожі й більш корисні вступні відомості, 
їх корисно пізнати, тож оволодіймо ними, входячи 
до середини саду, за допомогою небесних світил і 
садівника всього світу та спасителя нашого господа 
Христа, під керівництвом святого Рафаїла, під по
кровительством найсвітлішого та найблагороднішого 
владики великого Рафаїла Заборовськоро, з ласки 
божої архіепіскопа Київського, Галицького й Малої 
Русі, найвизначнішого протектора і найщедрішого 
покровителя славної Київської академії, що ще раз 
піднялась угору.

А ти, допомоги чиєї ми ласкаво благаємо, найне- 
порочніша садівнице назаретської квітки, найблажен- 
ніша діво Маріє, прибудь зі своїми лілеями та троян
дами і, даючи нам насолоду, допоможи в цьому річ
ному труді. І того, хто народився з непорочного й 
незасіяного поля твого лона й неосяжний щодо своєї 
божественності і проник в усі його закутки, II щоб 
зірвати спасенний цвіт для людської природи, ти про
си, щоб він своїм божественним запахом і ясністю 
відвернув нас від помилки. А щоб ми не здалися 
[читачеві! простими та непривабливими, то нехай 
він нас прикрасить, оздобить і наповнить чаром.

В і р ш - з а с п і в
Ритмами славні діла оспівати я маю на думці, 

Аж дотепер доведу, пастирю — поміч моя.
Форму взяв вірша й для учнів, достойних квітучої

праці,
А  не для себе ось цей сад я плекаю тепер.

їм Рафаїла ім’ я було захистом завжди надійним: 
Ліки цілющі усім славне ім’ я це дає.

Лавром твоє увінчаю чоло я, твій раб недостойний. 
Вір: І Всевишній Арбітр Твій не покриє раніш.

З зв.



ВСТУП
до поетичного саду

Розташування і будову всесвіту відповідно охоп
лює замкнуте коло. Навіть герой Гектор, запалений 
Марсовим шалом, недарма озброюється і натягає 
на свої плечі стальну кольчугу. Людська турбота 
цілком закономірно оточує повсякчас великі та слав
ні міста валами і мурами, щоб їх не знищила або не 
спалила в раптовому нападі піднята рука Марса чи 
мистецтво Беллони. Тому ми, II найвірніші садівники, 
теж віддаймо наш поетичний сад під опіку найсвіт
лішого цінителя Рафаїла. Присвятімо й доручімо цей 
сад йому. Адже, роблячи так передбачливо, найбез
печніше та найщасливіше зберемо плоди, якщо за його 
допомогою виплекаємо сад нашого мистецтва. А щоб 
він розвіяв убогість нашого незнання та наситив 
спрагу жадоби мудрості, ми під керівництвом Рафаї
ла, покровителя тих, хто відчиняє двері поезії, при
ступімо нарешті до розповіді про квіти і плоди, завдя
ки яким ми дійдемо до визначення, суті, походження, 
переваги, значення, завдання, предмета, форми, при
значення, користі, поділу й до цілого твору поетич
ного мистецтва, задля якого ми й робимо цей виклад.



О Г О Р О Ж А
П Е Р Ш А
ЯКА ОБІЙМАЄ ПОЕТИЧНИЙ САД, 
АБО САМУ ПОЕЗІЮ  ВЗАГАЛІ



Раніш  ніж я розповім про поеми й по
етичні вправи, то доцільно тут, у  саду, 
спочатку дати пояснення поезії взагалі або 
загальних поетичних настанов, щоб на п ід 
ставі попереднього загального вивчення пое
зії було нам легше зрозуміти окремі квіти.



КВІТКА ПЕРШ А 
Про вступні поняття 
поетичного мистецтва

Тут, у першій квітці, яка щойно пускає паростки, 
назвемо п’ ять плодів, наповнених знанням: перший 
плід — про визначення та суть поезії, другий — Цпро 
походження, третій -  про перевагу і значення, чет
вертий — про завдання, предмет і форму поезії, 
п’ ятий — про призначення, користь і про поділ її, 
що й залишилось дослідити.

ПЛІД ПЕРШИЙ
Про визначення та суть поезії

Попереднє дослідження кожної речі завдяки до
кладнішому пізнанню її суті вимагає, передусім, пі
знати й дати визначення її назви. Тому й ми, намагаю
чись дати правильне визначення назви та суті поезії, 
насамперед, повинні розглянути саму назву.ВИ ЗН АЧЕН Н Я НАЗВИ ПОЕЗІЇ

Відносно назви, що таке поезія, то я відповідаю: 
поезія, поема і поет — це грецькі терміни, які по
ходять від слова лоїш або лоієту, з якого випливають 
яо’іг]оіе, лоЦра, лоиугпе, які означають видумку, тво
ріння й наслідування. Звідси також пішла назва 
«поет», яка означає того, хто видумує, творить і на
слідує. Поет зображує якусь річ правдоподібною й 
оспівує віршем. Та з цього не випливає, що крітське 
слово «видумка»-неправда стосується поета і поезії,
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як вважає простий народ, бо те, що ви, поети, виду
муєте, не є неправдою і не суперечить здоровому 
глуздові. Поет, як каже крітянин, завжди видумує 
або створює якусь річ згідно з правилами логіки.В И ЗН А Ч ЕН Н Я  С У Т І ПОЕЗІЇ

Щодо змісту або суті поезії, або що таке поезія, 
то різні автори подають неоднакове визначення за
лежно від своїх природних здібностей. Одні подають 
таке визначення: «Поезія — це мистецтво, яке зо
бражує вчинки людей і описує їх у формі вірша для 
життєвої науки». Інші ж так визначають: «Поезія — 
це мистецтво добре писати вірші», а ще інші дають 
поезії таке визначення: «Поезія — це мистецтво зо
бражувати який-небудь предмет метрично з правдо
подібним II вимислом». Це останнє визначення пра
вильніше і зрозуміліше, ніж попередні. Адже ж воно 
пояснює поезію найбільш виразно, бо завдяки термі
нові «мистецтво» поезія узгоджується з іншими нау
ками, які складаються з певних і до кінця безпомил
кових настанов. Слова «який-небудь предмет» вка
зують на те, що поезія може зображати не тільки 
вчинки людей, але й будь-яку річ, яка існує реально 
або яку можна видумати. Поняття «з правдоподібним 
вимислом» свідчить, що поет неодмінно зобов’ язаний 
щось видумувати та зображувати його правдоподіб
ним, бо, як повчає Арістотель, вимисел — це душа 
поезії *. Інакше поет не буде поетом, а тільки віршо
писцем, між якими є певна різниця.РІЗН И Ц Я  М ІЖ  ПОЕТОМ  І В ІРШ О П И СЦ ЕМ

Віршописець описує у віршовій формі готову річ, 
справжню й історичну, а поет у своєму вірші зобра
жує річ, яку він сам видумав.



Терміном «метрично» сама [поезіяі відрізняється 
від усіх інших мистецтв, бо тільки вона одна зобра
жує метрично, тобто у віршовій формі, а не створює 
свого твору прозовою мовою. Таким чином, пояснив
ши терміни нашого визначення, ми вже знаємо і 
стверджуємо, що воно є правильним, відповідає ви
значуваному [поняттю], і всі його можуть прийняти, 
бо найближчим родом має поняття «мистецтво», а ви
довою відмінністю — термін «метрично». Проте за
ради цікавості, наслідку та бажання заперечити мож
на виступити проти терміна визначення «метрично» 
таким чином: дане визначення поезії суперечить її 
поділові, отже, воно неправильне. Доводиться при
тому антецедент: твори поділяються на віршові І 
прозові. А дане визначення завдяки термінові «мет
рично» виключає прозові твори. Отже, воно супере
чить своєму поділові. Відповідаю: заперечую анте
цедент, розрізняючи доведення: коли твори поділяю
ться || на віршові у власному розумінні і прозові у 
невласному розумінні та завдяки акциденції, то я по
годжуюсь з більшим [засновком]; коли ж твори 
поділяються на прозові у власному розумінні, то я 
тим самим заперечую більший [засновок]. Розрізняю 
також менший [засновок]: коли дане визначення своїм 
терміном «метрично» виключає ясно прозу як таку, 
то я погоджуюся з меншим [засновком]; коли ж дане 
визначення терміном «метрично» виключає всю прозу 
абсолютно і без винятку, то я заперечую менший [за
сновок! і логічний висновок. Термі ни поділу будуть зро
зумілі тільки на підставі діалектичного міркування з 
волі божої. Ми ж у визначенні подали терміни «метр» і 
«правдоподібний вимисел», тому що ці два елементи 
входять до складу поняття «поезія», один з яких усунув
ши, вже не буде поезії, а тільки історія або голі вірші.

5 зв.

35 2*



ПЛІД ДРУГИЙ
Про походження ПОЄЗІТ

Навіть вельми вчені люди, досліджуючи питання 
походження поезії, не мають одностайної думки. 
Одні твердять, шо поезія бере свій початок від сина 
Юпітера Аполлона, який вважався богом поетів, про
років та авгурів і першим автором віршів. Інші ж 
[виводять] її від Гомера, Мусея, Ліна, Орфея, Гесіода, 
Амфіона, які були найдавнішими та найвидатнішими 
грецькими поетами, а ще інші — від Пієрія, що, як 
говорить легенда, був першим автором поезії і на
вчав своїх дев’ ять дочок муз, яких від його імені на
зивали піеридами. Тому його вважають батьком муз, 
бо вони від імені свого батька дістали назву «пієриди». 
Лише деякі [вчені] висловлюють думку, що поезія 
бере початок від євреїв, а ще інші — від єврейського 
вождя Мойсея, який створив новий гімн3. Нам же 

б. відносно походження || поезії не варто багато розду
мувати. Якщо ж інші знання та науки, які користу
ються пошаною, були винайдені дивним генієм та 
розумом людей при божій допомозі, то чому б ми мали 
помилитися, коли скажемо та наполягатимемо, що 
поезія бере початок від самого творця світу, а потім, 
після створення першої людини — Адама, нашого 
пращура, перейшла до нього, а від нього, завдяки 
праці,— до інших і аж до нас.

З цього, очевидно, випливає певна суперечність 
[між вищесказаним] і загальновідомою приказкою, 
яка говорить: «Поетами народжуються»4, тобто, що во
ни начебто можуть творити й складати вірші без до
помоги та сприяння поетичного мистецтва, а спираю
чись тільки на природні здібності. Цю хибну версію 
Горацій разом із Стобеєм та Арістотелем сміливо за-36



перечує, заявляючи: «Чого я не вивчав, того, при
знаюся, не знаю» 6 Отже, без знання [поетичного) 
мистецтва не досить самих природних здібностей. 
Це також [підтверджує) Арістотель: «Мистецтво удо
сконалює природні здібності і доповнює ге, чого їм 
не вистачає». Отже, і я, приєднуючись до думки цих 
письменників, вважаю, що ані природні здібності 
без [знання поетичного) мистецтва, ані мистецтво без 
природних здібностей не може створити поета. Цю  
думку повторює Горацій:

«А щодо мене, то праця без щедрої жилки,
як бачу,

Й здібність незріла, та що ж вони в силі зробити
окремо?

Спільної й дружньої праці одне вимагає і друге»6.

ПЛІД ТРЕТІЙ
Про перевагу і значення поезії

Милозвучний та дійсно правдивий енкомій пере
вазі та значенню поезії виголосив той, хто нею 
свідомо займався. || Поезія — божественна справа. 
Адже ж граматика має відповідний порядок слів, 
подібний до [порядку] збройних сил, астрономія 
займає недосяжну висоту завдяки своїм зорям, спли
ває медовими солодощами слів ораторське мистецтво, 
але набагато більше чутливо-ніжною є поезія, що на
слідує людські вчинки, яка* наче другий бог, кує 
в людських душах замінні субстанції речей, бо ж 
найвірніші помічники її Аполлон, Гесіод, Мусей, 
Лін, Орфей, Пієрій, Гомер, Амфіон і майже всі ан
тичні поети, а також філософи, теологи вважались 
богами, як про це свідчить поет;

6 зв.
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«Бог сам витає у нас, і зв’ язки у нас з небом
могутні,

Д у х  цей з безмежних небес завжди приходить
до нас.

Звуть нас святими пророками, бо про богів в нас
турбота,

Інші вважають, що в нас завжди живе
божество» 7.

А  що ж уже тут думати та говорити про саму 
володарку [поезію], що панує в усьому, яка, очевидно, 
царів зарахувала до вчителів, а скіпетри — до пер, 
відклала знаряддя своєї праці? Я не маю наміру пере
раховувати тут сприяння їй більшості вождів, а візь
му тільки одного Александра Македонського, якому 
в одному можна дивуватись, що з дорогоцінної здо
бичі Дарія призначив дуже дорогу шкатулку із зо
лотом та гемами для зберігання гомерівських поем, 
вважаючи це місце достойним такого скарбу ®. Рідко 
той, хто перебуває з поезією в дружніх стосунках, 
здобуде авторитет у цієї володарки, священної своїм 
красномовством, якщо не захопиться достатнім та 

7. відповідним їй прославлянням. ||

ПЛІД ЧЕТВЕРТИЙ
Про завдання, предмет І про форму поезіїПРО ЗА ВД А Н Н Я  ПОЕЗІЇ
Завдання поезії двояке: видумувати й видумане 

викласти у віршованій формі. Поет тоді видумує, 
коли, використовуючи фігури прозопопеї та етопеї, 
надає видуманим предметам, наче справжнім, і не
живим, наче живим, властивостей живих істот або 
приписує якому-небудь явищу якусь особливу при

зе



чину, чи го бога або муз, чи говорить про дуже ви
значних поетів, вважаючи їх взірцем для насліду
вання.ПРО Н А С Л ІД У В А Н Н Я

Наслідувати — означає робити одну річ на зра
зок іншої. Існує два види наслідування: природи 
і твору. Наслідування природи — це правдоподібне 
зображення якоїсь речі, розуміється, якщо певна 
особа зображується як якась дійсна особа, як це бу
ває в діалогах, коли цар (наприклад, Соломон, 
Давид, Мойсей, Ілля і т. д.) вводиться як справжній. 
Наслідування твору — це подібність у підборі або 
розподілі матеріалу, у його мовностилістичному опра
цюванні, коли, очевидно, в якій-небудь ділянці 
науки або мистецтва її працівник наслідує в своїй робо
ті іншого [працівника] або щодо предмета, якщо веде 
мову про подібний предмет, або щодо способу [зобра
ження], коли інший предмет зображується подібним 
способом, або щодо слів, якщо майже тими самими 
словами передає свою думку. Таке наслідування 
спільне для всіх наук. Йому дається ось яке визна
чення: наслідування в творчості — це подібність у 
доборі та розподілі матеріалу або в його мовностилі
стичному опрацюванні. Або ще: наслідування — 
це зображення іншої речі, або, як вважає Платон, 
це зображення образів. ||П РО  ЗА ВД А Н Н Я  П ОЕТА

Завдання поета — пізнати різні роди віршів, щоб, 
пишучи їх, вправлятися в них і говорити поетично 
згідно з цим [правилом]:

«Слід розрізняти своє і народне, церковне і
світське».

7 зв.
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П РО  П РЕД М ЕТ ПОЕЗП
Предмеї поезії двоякий: речі, які підходять або 

можуть підійти для поетичної видумки, і самі вірші, 
які виражають цю поетичну видумку. Дехто називає 
це предметом найближчим і предметом дальшим. 
Найближчий предмет ІпоезіїІ — це самі вірші, а даль
ший — це речі, які можна оспівати у віршах. [У  зв’ яз
ку з цимі Овідій так висловлюється про поетичну 
свободу:

«Поле безмежне поетам дає поетична свобода.
В ’яже історія їх; віри словам не давай».

Подібно до цього про поетичну свободу говорить 
Ювенал:

«Сотні собі слів бажати — це право поетам
належить;

Сто уст і сто язиків у віршах вони можуть
вживати».П РО  Ф ОРМ У ПОЕЗІЇ

Форма поезії — це розташування та поєднання 
віршових стіп згідно із змістом вірша, якого він роду, 
або: форма поезії — це правдоподібність у метрично
му наслідуванні. Адже один і той самий матеріал, 
тобто всі речі, що однаково придатні для ораторського 
мистецтва і для історії®, поезія робить різними, коли 
вона їх [ці речі], не зважаючи, якими вони є або бу
вають, але зважаючи на те, якими вони можуть бути, 
описує метрично згідно з їх природними особливо
стями, бо ж оратором не вважається той, хто наслідує 
правдоподібно, а тільки той, хто говорить логічно 
та влучно, щоб переконати, ані істориком, який по
дає тільки дійсні факти.40



8.
ПЛІД п ятий
Про призначення, користь І поділ поезії ||

Призначення поезії, як вважає Арістотель10,—  
це користь і виправлення звичаїв. Воно буває трояке, 
а саме: повчати, хвилювати і розважати. Про це Го- 
рацій пише гак:

«Радість чи користь приносити завжди всі прагнуть
поети;

Справи приємні в житті оспівать або також
поважні...

Цей собі славу здобув, хто з’єднав із приємним
корисне» и .

Адже повчає поет тоді, коли свій виклад або річ, 
яку він зображує, подає з достатньою ясністю для 
всіх, як це випливає з євангельського вчення про 
спокусу,г.

«Права рука спокушає тебе — то відріж її й викинь, 
А як нога, то й її, каже Христос, теж відріж.

Н у, а якщо тебе вводить у гріх твоє правеє око, 
Вирви негайно його, грішнеє око оце.

Всяку частину так тіла свого ти відріж, якщо треба, 
Голову знімуть тобі медики і богослов».

Розважає поет тоді, коли своїм віршам надає 
гостроти або проникливої дотепності, яка є душею 
поезії, як це видно з прикладу про господа Христа, 
завдяки нагромадженню алегоричних визначень:

«Був виноградним кущем я, ніхто не зривав з мене
ягід,

Був я потоком, ніхто з мене води не напивсь.
Деревом став я, ніхто не бажав собі тіні моєї. 

Став я вожатим, ніхто слідом за мною не йшов.
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8 вв.

Фебом я став, і ніхто теж не сяяв від нашого
світла.

Став пастухом, за моїм стадом ніхто не пішов.
Що ж мав робити Ісус, коли золото люблять

всі дуже? II
«Щоб полюбили мене, золотом стану»,—

сказав»13.

Хвилює поет тоді, коли своєю поетичною мовою 
схиляє душі слухачів згідно із своїми намірами до 
різних почуттів, до корисних і почесних вчинків, 
до гніву, захоплення й співчуття. Ілюструємо це 
прикладом про найвизначнішого покровителя та на
ставника шкіл і владику, що піклується нашим на
родним благом:

«В Києві радість, радіє Паллада й танці виводить,
І в Академії теж радість учених усіх.

Славна вона і колонами гордими сяє щаслива:
Світло побачила знов, в темряві ж довго була.

Славне ім’ я Рафаїл своє доблестю й честю
прославив,

Також велику любов він у нащадків знайде.
Дай же нам, музо, його і у славі, і в щасті великім;

Навіть ці стіни шкільні з радості сяють тепер».

Можна виступити проти терміна «розважати», 
маючи на увазі, що розважати — це призначення ри
торики, а не поезії. Антецедент можна доводити та
ким чином: весь смисл, чи суть, риторики полягає 
тільки в тому, щоб розважати, отже, розважання — 
це призначення тільки риторики. Відповідаю: анте
цедент я розрізняю: якщо призначенням риторики 
є лише розважати не у власному й дальшому розумін
ні, то з таким антецедентом я погоджуюсь; якщо ж
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призначенням риторики е лише розважати у власному 
й найближчому розумінні, то цей антецедент я від
кидаю. Для доведення додаю: якщо суть, або смисл, 
риторики полягає у самій лише поетичній насолоді, 
не зв’ язаній з віршовою формою, то з цим я пого
джуюсь; якщо ж суть, або смисл, риторики полягає 
у самій лише насолоді, пов’ язаній з віршовою формою, 
то я заперечую антецедент і логічний наслідок дове
дення. На ясність термінів вкаже діалектичне мір
кування. || 9.

П РО  КОРИ СТЬ П О ЕЗІ!
Користь поезії полягає в тому, що поет, слухач 

і читач з її допомогою добре пізнають латинську мову. 
Це відбувається різними шляхами.

По-перше, завдяки поезії читач добре вивчає ла
тинську мову, коли пізнає різнорідні частини мови, 
читаючи прозу та поезію:

Нос ориз езі ге§і$, сиг ге&із і Писі ориз.
[Царська це справа, чому саме ти нею керуєш).

У цьому прикладі ге^із — іменник, а друге ге- 
£із — дієслово, про що я довідуюсь на підставі ко
ристі поезії, тому ЩО іменникові ГЄ£І5 даю довгу 
квантитативність, а дієслову ге§із — коротку.

По-друге, завдяки поезії читач вивчає латинську 
мову, коли він вчиться пізнавати омонімічні слова:

Зііуа уеіиз сесГсііі Гегго, ^иаш пето сесісііі.
Іп з і і у і з  Іерогез, іп у є г Ь із  яиаеге Іерогез.43



Репсіеге диісі йеЬеі? Ригіиш Ьипс репсіеге песеззеЄ5І.
ОЬІіІиз сіесогіз, уіоіаі ргаезсгіріа сіесогіз.
ОЬІііиз езі у і п о , зесі поп оЬШиз агпогіз.
Е І рагеге ихогегп сіесеі еі рагеге шагіїо.
Рориіиз а рориіо сіиш саесіііиг, езі Ьепе іезіог.
[Ліс цей дрімучий упав від заліза, ніхто ж бо не

зрізав.
В лісі шукай ти для себе зайців, а в словах шукай

чару.
Що тобі треба обдумати? Слід припинити крадіжку.
Зовсім забув він про честь, настанови краси

зневажає.
Заплямував він вином вже себе, не забув про

кохання.
Треба, щоб жінка родила і слухала теж чоловіка.
Добрий це знак, якщо люди рубають у себе тополі!.

В останньому вірші перший іменник рориіиз озна
чає вид дерева Ітополя), а другий іменник рориіиз — 
юрбу людей [народ], що я пізнаю на підставі корис
ності поезії, тому що іменник рориіиз — тополя має 
довгу квантитативність, а іменник рориіиз — народ — 
коротку. Таке саме пояснення й інших слів [у наве
дених] віршах.

По-третє, завдяки поезії слухач добре пізнає ла
тинську мову, коли довідується про походження та 
значення слів. Наприклад: есіисо [в и в о д и т и ] з  д о в г и м  
передостатнім складом і есіисо [виховуватиі з корот- 

9 зв. ким. ||
По-четверте, завдяки поезії оратор добре засвоює 

латинську мову, коли вивчає властивості частин мови:44



час, спосіб і т. п. Наприклад: Іа т  асі Іітіп а зсЬоІа- 
зііса уепітиз, уепітиз е п іт , зесі Іепіо раззи. (Уже до 
шкільного порога ми приходимо, але прийшли по* 
вільним кроком).

РІЗНИЦЯ МІЖ П О Е Т И Ч Н И М  М ИСТЕЦТВОМ ,ПОЕТОМ  І ПОЕМ ОЮ
Додаю: поетичне мистецтво, поет і поема відріз

няються одне від одного ось чим. Поетичне мистецтво 
(розуміється повчальне, тобто корисне, а так само 
й поема) — це норми і правила, що вказують, як пи
сати. Поет — це сам творець, який згідно з своєю 
поетичною манерою пише свої твори, а поема — це 
сам твір, створений і видуманий згідно з правилами 
поетичного мистецтва.П О Д ІЛ  П О Е ЗІЇ

Якби тебе хтось про це випадково запитав, то дай 
йому таку відповідь: поезія щодо предмета або ма
теріалу (а ним є всі речі) буває трьох видів: показова, 
дорадча і судова. Перша навчає хвалити або ганити, 
вітати, виявляти пошану, дякувати, друга навчає 
радити або відраджувати, заохочувати, вимагати, 
благати, втішати і, нарешті, третя — обвинувачува
ти і виправдовувати, жалітися, докоряти, погрожу
вати, підозрівати. Далі [поезія поділяється на) 
досконалу і недосконалу. Досконала — це така, 
в якій є поетичний вимисел і збережені всі інші пра
вила, а недосконала — така, коли є тільки самі 
вірші без поетичного вимислу. Подібно до цього так 
само двояко можна сказати про поета. Знову ж іншою 
є природна, а іншою — штучна поезія. Природна
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поезія — це така, коли вірші складаються завдяки 
здібності та легкості таланту, а штучна,- коли ці 
вірші компонуються тільки згідно з правилами пое
тичного мистецтва. Крім того, іншою є поезія церков
на, іншою світська. Церковна описує священні речі. 
Такими є церковні пісні, псалми і т. д. Світська 
поезія займається || світськими речами. З тих двох 
утворюється мішана поезія, яка частково описує та 
оспівує священні речі, а частково — світські. Далі, 
іншою є поезія етологічна, в якій описуються звичаї 
та життя, іншою — економічна, в якій розглядаються 
господарські справи, іншою — історична, що розпо
відає про характер і життя видатних людей, іншою — 
астрономічна, яка трактує про властивості зірок та 
про рух неба, іншою є та, що стосується добору ма
теріалу, його розподілу, мовностилістичного оформ
лення, запам’ятовування та виголошення згідно з 
п’ ятьма частинами риторики, якими є: добір і розпо
діл матеріалу, мовностилістичне опрацювання, за
пам’ ятовування та виголошення. Ці частини близькі й 
до поезії. Та основний поділ поезії — це поділ на епіч
ну, або епопею, трагічну, або трагедію, чи драматичну, 
комічну, або комедію, сатиричну, буколічну, земле
робську, елегійну, ліричну та епіграматичну, про що 
з огляду на брак часу скажемо на своєму місці, а тут 
тільки про вступні поняття, щоб зберегти дорогий 
час для більш важливих речей. На цьому закінчуємо.



КВІТКА  Д РУГА 
Про роди віршів

У  цій квітці будемо захоплюватись не тільки 
слуханням і читанням польських, слов’ янських [тоб
то давньоукраїнських] та латинських віршів, але та
кож завдяки справжньому мистецтву зберемо дуже 
приємні плоди: перший плід — про польський і 
слов’ янський вірші; другий — || про допоміжні за
соби латинських віршів, третій — про мистецтво вір
шування взагалі, четвертий — про метр, вірш і вір
шові строфи та про їх назви, п ’ятий — про частіше 
вживані та гідні вивчення роди віршів. Про це хай 
буде [плід перший].

ПЛІД ПЕРШИЙ
Про польський і слов’янський вірші
Певні вправи в польських і слов’ янських [давньо

українських] віршах ми подали щойно в синтаксимі 
й вказали не тільки метод вивчення їх напам’ять, 
але також, врахувавши певний досвід останнього ви
пущеного класу, проілюстрували прикладами і за
писали їх. Та оскільки це особливе завдання поетики 
слід обміркувати, то ми тут силою факту змушені 
повторити відоме і пояснити невідоме.

Польський і слов’янський вірші, якщо давати їх  
визначення,—  це є поетична мова, яка складається 
з певного числа складів і має подібні закінчення 
[рядків], або закінчення певних віршів є відповідни
ми собі. З цього визначення випливає, що відмінність 
між польським, слов’ янським і латинським віршами

10 зв.
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двояка: по-перше, польський 1 слов'янський вірші 
складаються із складів, а не стіп, і, по-друге, у них 
неодмінно в кінці відповідних віршів є подібні скла
ди, а в латинському цього немає, за винятком у так 
званих леонінських вірш ах14, які не тільки в двох, 
а навіть в одному рядку мають відповідно співзвучні 
склади.

Достоїнством будь якого вірша е, передусім, || це
зура і закінчення, або каданс, вірша, що являє собою 
певну логічну мовну співзвучність16. Ці закінчення 
у передостанньому складі мають однаковий голосний 
і при вимові — той самий наголос.

До недоліків, яких слід уникати, у закінченнях 
віршів, передусім, належать такі: у польських вір
шах [закінчення! на -іде: ехріікиі^с, асіогиі^с, коп- 
кигиі^с; на -£: сІеміпкомаС, еха£§его\уа£, тіпі$іго>уа£; 
на -\У52у: сІогпа\У52у, гезрекіо^а^згу, ро^іесігіа^згу; 
на -£о: §ос1пе£о, мсІ2 І§сгпе§о, сНма1еЬпе£о; на -1і: 
рггугпаїі, аНезіо^аП. Далі, щоб [вірші І не закінчу
вались односкладовими словами, наприклад, сіа£, 
гпа£, тіе£ , а також щоб не римувались безпосередньо 
один за одним 3 і 4, а тим більше 5 і 6 [рядки 1. У  сло
в ’янських віршах також не повинні виступати закін
чення на -го: благаго, драгаго, святаго; на -чи: хва
лячи, знаючи, мовчачи; на -ли: сознали. Далі, слід 
уникати в обох віршах [у польському і українському І, 
щоб вони закінчувались чотири- або п ’ятискладовими 
словами. Найкраще закінчення таке, коли вірш, 
чи то польський, чи слов’янський, закінчується три
складовим словом.

По-перше, запам’ятай: пишучи польські і слов’ ян
ські вірші, слід у середині вірша зберігати цезури 
таким чином: у тринадцятискладовому вірші цезура 
ставиться після сьомого складу, а каданс випадає



на шостому складі; у дванадцятискладовому вона ви
падає після шостого і каданс на шостому; в одинадця- 
тискладовому — після п ’ятого, а каданс на шостому 
складі. В усіх інших віршах: чотири-, п’яти-, шести-, 
семи-, восьми-, дев’ яти- і десятискладових, якщо такі 
хтось захоче писати, то в них на цезуру не звертається 
ніякої уваги, а тільки на каданс або на кінцевий 
склад. || Усе це ми покажемо практично в наших 11 зв. 
шкільних вправах. Отже, першим прикладом нехай 
буде сучасний тринадцятискладовий вірш, а саме: 
урочисте привітання на честь приходу до Києва 
російського війська на чолі з головнокомандувачем:

«Торжествует град, градов всЄ х російских мати,
Богом хранимій Кіев во днєшній день злати,

Егда тя вожделенна гостя устретаєт,
От многих лЄ г чаема в лице поздравляет,

Чго бо вящшую радост обиче рождати 
И не крепкія гради в надежде стояти.

Аще неприсутствіе храбрих мужественно,
Сим отчество не может бити умаленно.

Откуду лЄ г ест и нам торжествовать нинЄ,
За не сподобихомся з божой благостине, 

Поздравляти тя вожда в отчестном сем граде,
Его же купно молим суще во отраде:

Прєбуди с нами всегда, гостю вождєлЄ нни,
В сицевой бо надежде будем несуменни,

Яко присутствующу тебе вожду главну,
Храбру борцу и добру всему граду славну, 

Нахожденій супостата не бояся цЄло,
Будем насищатися весел і я зЄло».

Подібний до цього тринадцятискладовий приклад 
на честь найщедрішого покровителя Академії най
світлішого нашого київського владики: || 12.



№есЬ їй \у$1зрі Ракіоіиз \у гіоіо гпатіеп ііу, 
МесН Ігасі \уа1ог \у регіу Нусіазрез оЬПІу, 

А ІЬ о м е т  Каіаеіа, разіегга спої, іт і§
Ыа кі]о\узкіт (ігі$ Ігопіе зіупіе \уі§кзгеу

зіу т іе ,
Кіогу добпеу раті^сі згкбі МоНіїу гбапіе

^  з\у§ оріек§ рггуіо\узгу рггукіасіа зіагапіе, 
Ыаугпасгшеузгут Іе козгіет у міазпеті зргг§іу 

КезІа\Уго\уа£ гбіпусії згіик озоЬпе кдшепіу. 
Сисіпе гаізсіе \УІекот у \уіе1кіе тасЬіпу  

Зиріеіпозсі^ у згіик^ у іпуаіозсід сгупі. 
МезїусЬапе рггеіііут V/ паз пі§бу піеЬушаїе

№е тащ се раїгопа, Ьу ісЬ \уупібзІ ш зіаміе. 
А г рокі Ьогка тііойб іе§о піе гсіаггуїа

¥ па Ігоп їй кір\узкі Г2 3 6 2 І6 піе \уза(І2 ІІа.
Те§о 52С2§зсіа піе Іуїко паикі \у КіІслуіє 

Сгекаїі, Іесг у шзгузсу \у Коззф зупо\уіе 
5 \\гоіе ирггеугпіе сосігіеп па іо кіаіі \гоІа,

Ву рггугобпа разіегга Каіаеіа споіа 
2 а\УІІа\Узгу \у кііолузкіе паузіашііеузге рго§і 

Міаіа рггу іусіи <11и§іт согаг \уаіог сіго^і.

[Хай поступиться тут золотоносний Пактол, хай 
втрачає своє значення Гідасп, багатий на перли, 
адже ж на київському престолі більше славиться 
ім’я Рафаїла, пастиря чеснот, що піклується школа
ми, заснованими блаженної пам’яті Могилою, для ре
ставрації яких він відпускає великі кошти і власні 
цінності. Він відновлює різні науки, передає наступ
ним поколінням будівлі, великі, чудові, мистецькі 
та довговічні. Перед ним раніше не було в них такого 
патрона, який би їх так прославив, аж поки божест
венна благодать не послала його на київський пре
стол. Цього щастя чекали не тільки науки в Києві,БО



але й усі сини Росії щоденно сподівались і бажали, 
шоб притаманна пастиреві Рафаїлу чеснота, завітав
ши на преславні київські пороги, щораз більше на
бирала сили ще при його житті 1.

Ще приклад слов’янського одинадцятискладового 
вірша — привітання найдостойнішого нового ігумена 
Печерського з нагоди нового відзначення та з високою 
посадою:

«Вся достоинства, вся власть господственна 
Достойним токмо богом сут врученна. || 

Истинно слово веема тако жити,
Неложен глагол может сей явити,

Никто же чтится, кроме богом званній,
Ни властит аще не от него данній.

Видяще убо бог толь знаменитій,
Добродетели многи в тебе быти.

Оустрои паче инних тя избранна 
Достойна сего преизящна сана.

Егда ти вручи обитель прекрасну,
Богоматерню соблюдать опасну,

БлаголЄпіем небеси подобну,
О  ней же нам днесь нЄ сть рещи подробну. 

В ней же правящи добре многа лета 
Будеши храним от злаго навета,

Дотоль под кровом небесной царици,
Донеле введен от ея десници,

Будеш в обитель нерукотворенну,
Воводя купно паству си врученну».

Подібний до цього ще інший приклад одинадцяти
складового вірша на честь найдостойнішого нашого 
владики Рафаїла:

В ггтіу , ОгрЬеизги, іегаг сі сгаззгсг^зсі,
Осіу гегопиіе іиі па \У52у$Ше сг^зсі

12 9в.
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Сіозпіеузге ігпі§ пасі Іг^Ьу кггук1і\уе,
Обготпе Ь§Ьпу у зигту різкіічує

ІЗ . 2аЬого\узкіебо Наіаеіа добпе ||
V/  теїосіуіеу 1\уеу паикі 5\уоЬосіпеу.

Теши а1Ьо\уіет у зашу Лиріїег
Згіогіу, \уіо1і у сІ2\уі§к зІосікісЬ суіег 

№у£га\уаб зігоі сігіеіпеу споіу ігепу,
Йасо їогтиіз у з^оу §їоз зугепу,

А т їїо п  зріезгу у па зу/еу суіагге
Вггтщсе£о бгіаіа г споЦ £Іозіб \у рагге,

Ароііо г Іиіпіз, шигу у Ьо£іпіе
К ^ іЦ  у іу с г% , а піесН зіаша зіупіе 

2аЬого\узкіе£о паик їипбаїога,
Кезіашгасіеу бги§іе§о ауДога 

Акабетіеу, кібгу ро МоЬуІе
ЗгаГиіе козгіеш, Ьу мзігоіопа т іїе  

№  р а т і$6 іе£о з!а\уу піерггегуїеу
Саіеу оісгугпіе боЬгоС гпатіепііе.

[Грай, Орфею: настав тепер час щасливий для того, 
коли в мелодії твого вільного мистецтва звучить 
ім’я Рафаїла Заборовського, яке голосніше, ніж кри
кливі труби, величезні барабани та пискливі сурми. 
Для того вже й сам Юпітер настроює флейти, скрипки 
та звук солодких цитр, щоб вигравати пісні його пре
красним чеснотам Також сирени настроюють свій 
голос, а разом з ними й Амфіон поспішає прославити 
на кіфарі його доблесть. Тут і Аполлон з лірою, й 
музи возвеличують його та виголошують побажання: 
«Хай лунає слава фундатора наук Заборовського, 
який відновив Академію, другий після Могили дає 
кошти для неї, щоб, відновлена належно, служила 
спогадом про його невмирущу славу на благо всієї 
батьківщини].52



С А П Ф ЇЧ Н И Й  В ІРШ

По-друге, запам’ятай, що при складанні сапфіч- 
них віршів для повної сапфічної строфи потрібно три 
одинадцятискладових вірші та ще й половину, яку 
звичайно називають адонієм і яка складається з п ’яти 
складів. У  перших трьох віршах цезура ставиться 
звичайно після п’ятого складу, а каданс випадає на 
шостому складі.

Для кращого розуміння подаємо приклад — ві
тання з нагоди найщасливішого дня патрона святого 
Рафаїла, яким ми маємо намір привітати нашого вла
дику: ||

«Егда годищній божественна сила 
День ти ангела почте Рафаила,
Соторжествовать к твоей святині 

Лішо ест нині
Ібо и самих архангелов лики 
Сторжествуют ти, пастиру великий,
Его же имя Рафаилом званно 

От бога данно,
На себ$ носиш, владико избранній,
Ті&м прийми от нас таков привіт данний: 
Празденствуй сего во дни нарочита 

На многа л£та.
ДонелБ будеш причтен ангел лику,
Вещію ангел сущи поелику:
Патрон твой сіє достойну єдину 

Устроит вину».
Ще подаємо інший приклад сапфічного вірша. 

Це привітання з нагоди достойного призначення но
вого ігумена золотоверхого монастиря святого Ми- 
хаїла:

ІЗ зв.
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14.

14 аа.

«Архитектону полагать обично 
Основаніе зданію прилично,
Іже за діло достойно хвалимий 

Бывает всеми.
Яко храмину на песку с юроди,
Но на камени с мудрим зиждет вроди, || 
Сего искуство израдное всюди 

Славится в люди. 
Собственна еже могуство и сила 
Повершеній зачатаго д іл а  
Мзду настоящу за труди приносит,

По сем возносит.
Всяк на храмину смотря несредственно, 
Виляр похваляет всЄ м зрящим явственно 
И вопрошает, как созданна она, 

Архитектона.
За не и себе зданіе удобно 
Поощрается строити подобно,
Вся же средствія предуготовляет 

И созидает.
Во правду сего бури превелики 
Шумящих ветров востанут елики,
И противнія властія волни

Не суть доволни. 
Зломислителей лютих нечаянно 
Нападеніє тмам и тем собранно 
К разоренію аще и народно

Не ест природно.
Примером слова веема неприлично 
Велеречива украшает различно,
Яснійш у правду светла слонца паче 

Судить иначе. ||
Егда мисленно храма древле зданна 
Основаніе вожда сил избранна
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Архистратига чудна Михаила 
Тя положила.

Во главу углу непоколебима 
Вишняго рука владущая веема 
Мудрости твоей хранить мощей дари 

Святой Варвари.
Во блюстительствЄ церковна забрала 
Тя строителя постави немала 
Паствою владеть бодрственно опасно 

Еже ти власно.
Братолюбія и любве согласной 
Углуби тебе природной и власной 
Благонравія камень нєдвижимій 

Почтенний всеми.
Откуду щастю нашему єдину 
Всяк уже может завидети вину,
Аще не словом мислію обаче 

Чудится паче.
Божію о нас промислу безмЄрну 
И строенію тщателну и верну,
Яко устави владеть господина 

Тебе едина,
Ібо ми раби твои всесмиренни. ||
Благ свишше данних суще исполнении, 
Вси благодарим всещедрому богу 

За милост многу.
Тебе же отца паче в с Є х  нам драга 
Началствующа господина блага 
Словом здравственним ублажаем пресно 

Вси независно:
Дай же тя днес во крепость мисленно, 
Основаніе положи явственно 
Зданію вождя Варвари славимой,

Л ютЄ мучимой.

65



15 ав.

Той да заповість безплотним сравнение, 
Ангелом и их саном облеченна 
На всяком м'ёст’ё в своей благодати 

Тя сохраняти».

СПІВВІД Н ОСН И Й  ВІРШ
По-третє, запам’ятай: у співвідносних віршах тре

ба дивитись, щоб перший вірш відповідав другому, 
слова — словам, дієслова — дієсловам, як це читає
мо в цьому прикладі:

Мудрости
Петр

отец первый навершитель I 
Могила есть пастир Рафаил I

дбла
всецела

ВІРШ , П О Б У Д О В А Н И Й  П РО ТИ Л ЕЖ Н О
По-четверте, запам’ятай: у протилежно побудова

них віршах є теж два вірші, але коли читаємо окремо 
перший вірш, то він видається нам неправильним, 
і тому слід його з ’єднувати з другим, як повчає нас 
такий приклад:

Презри
Гр$х

мудрост буйство чти ругай
люби остав зазум пянство

отца власна
держись честна |

РА К О ВИ Й  ВІРШ
По-п’яте, запам’ятай: якщо пишеш ракові вірші, 

то в них кожен рядок можна читати сюди й туди, 
тобто від початку до кінця і навпаки, не змінюючи
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цезури або кінцевого складу. Вони завжди зберігають 
смисл, а початкові та кінцеві слова віршів повинні 
римуватись. Це можна побачити в цьому прикладі: 

«Сила ученій веБх зде отчизному граду 
Могила Кіеву Петр назва во отраду,
ДЪло Рафаила сил возобнови всюди 
ЦЪло, за что ему в нас во в^к слава буди».
Ще інший приклад ракового вірша про невбла

ганну смерть:
ІМіе 2гп6 \\ч росг^іки пікі, зтіегб гк^сі зі$ гпаусіиіе, 

51о^у Ігигіпо ромебс, Іа паш зіесі зпиіе. 
РосіоЬпо зд г  з^ іаіе т  іеу росг^ікі га\угі§1е

ОгсІоЬпо к шіесгпозсі, £сіуг сІго£іе т а  гарі§1е, 
Вег гогзцсіки мзгузІкісЬ \у 1оі піеоЬасгпа Ьіегге, 

№  росг^іки зсіпа т}осі£, рггуг^гхуЬіаІусЬ
тіегге,

Во£аІе§о Місіа шгаг, тзсіге§о Каїопа,
М6^пе§о піетуш , іак сНсе, сгупі Сісегопа, 

ІШІсаІе пікі зі§ Іеу іиг г паз гагагу піе мкгуіе, 
РосІиГаїе іезіі спої 1екагзІ\у піе гагуіе.( Н іх т о  не зможе визначити початку, коли звід

кись приходить смерть. Важко сказати, звідки вона 
нам снує сіті. Її початок пов’язаний з початком світу, 
а шляхи її ведуть у вічність. Не роздумуючи, всіх 
вона, необачна, швидко забирає: спочатку косить мо
лодь, заміряється на літніх, на багатого Мідаса, ро
зумного Катона, німим робить красномовного Ціце- 
рона, і взагалі ніхто з нас не уникне цієї моровиці, 
якщо не прийме скільки треба ліків чесноті.Л Е О Н ІН С Ь К И Й  ВІРШ

По-шосте, запам’ятай: при написанні так званих 
леонінських віршів, будова буде та сама, що й в оди-57



надцятискладових, цезура й каданс е в тому ж самому 
місці, як це видно з наступного прикладу — вітання 

16. з нагоди народження владики, ім’я якого, || тобто 
«Рафаїл», означає цілющий лік:

Б ата і\уа гіоіа, игобгопа споіа 
І т і§  геЬгаІа, Каїаеіет баїа,
Осіуг Каїаеіе Іісгузг і т і е т  \уіе1е,
Ь і с г у з г  т і з і у с г п і е  у  г г е с г д  \ у з іа \ у іс г п іе ,
2 а с о  і \у є  і т І £  іе з і \у п а у с іг о г з г е у  з і у т і е ,
Кібге піесЬ Негу V  іш у т  гсіпжіи сігіесігісгу, 
К а 2 іі\уе іаіа піесЬ гсігоміет рггеріаіа,
Вуз гашзге саіу гуі іеп \уіек піетаїу.
[Золота твоя вроджена доблесть здобула тобі, 

Рафаїле, славу, тому що ти набув її і проповіддю, 
і ділами. Зате твоє ім’я у великій пошані, яке нехай 
проживає у твоїм здоров’ї, нехай найщасливіші ви
падки переплітає здоров’ям, щоб ти на протязі цього 
не короткого віку жив завжди здоровим].

По-сьоме, запам’ятай: так званий леонінський 
вірш (не недоречно і справедливо) дехто ще називає 
чотири- або шестикадентним, і будується він таким 
чином, як ось на це вказує приклад чотирикадентного 
вітального вірша, що прославляє ім’я спільного пат
рона:

Ч О Т И РИ К АД ЕН Т Н И Й  ВІРШ
О о с іп е  ш а з г  і т і  5 ітлгоіе о З ш іе с о п е

V \у £0 (іпеу зіу т іе  г  піеЬіоз оЬсіаггопе,
Кіоге сІаго'А'аІ Ьб§ сі рггуг\Уоісіе,

Вуз се1еЬго\уа1 \у гусіи гпатіепісіе,
2  іуш зиксез з!а\уу рггег тосіїу раігопа 

Оа Ьо§ Іазкашу и \уіесгпеео ігопа.
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[Достойне в тебе твоє святе ім’ я, яке ти дістав у 
гідній славі з небес. Його тобі сам бої дав як до
стойний дар, щоб ти його належно прославив у житті, 
а завдяки молитвам патрона славу тобі дасть бог 
ласкавий біля вічного престолу].

Ще приклад шестикадентного чотирнадцятискла- 
дового вірша про найщасливішу діву Марію, яка у 
відчаї звертається до свого улюбленого розп’ятого 
сина Ісуса Христа шестикадентним віршем:

Ш Е С Т И К А Д Е Н Т Н И Й  ВІРШ
ОЬгоб т іїе  т о іп о  Пе к т а к е , зупи, осгу,

Лак опкіїеша, ігу шуіеша, зігитіеп кгшадуу
іосгу, II

Шісігдс сіеЬіе піе и піеЬіе, Іесг кггуіи рггуЬіІа, 
Оіо зІа\уа і§зкпа, ктадаа у піерг2уг\Уоііа.

№есЬ 2 е 1\Уоіа, \усієсЬо шоіа, шзгесЬтоспок
ро\узіапіе,

Рго$2{  зшіеіе V  г іе т і?  зсіеіе и Іггу т е к у ,
рапіе,

V іи і г  іоЬ^, т а  огсіоЬз, па га^згет сіезгуїа, 
N46 па гіеті г  Іийгі іе т у , Іесг и піеЬіе іуіа.

[Поверни, як тільки можеш, ласкаво свої очі 
до матері, сину, коли вона мліє, проливаючи сльози, 
коли кривавий тече струмок, бачачи тебе не в небі, 
а розп’ятого на хресті. Оце сумна, кривава і ганебна 
слава. Хай же пробудиться, моя втіхо, твоє всесилля. 
Я прошу, господи, три метри землі, а я з тобою, моєю 
красою, завжди раділа не на землі ось разом з цими 
людьми, а жила в небі].

Також прикладом послужить шестикадентний ві
тальний вірш покровителеві Рафаїлу:

16 ав.
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«Внуши нині глас святин* от пришедша лика, 
Приносимій, возносимій тя отца велика,

В день патрона с небес трона Рафаила данна. 
Сего д16ли тя судили, именем вйнчанна 

Тібм желаем, поздравляем, да в долгіе л$та 
Празденствуеш, торжествуєш без всяка

навита».

По-восьме, запам’ятай: при складанні польських 
і слов’янських віршів (мається на увазі змієподібних, 
будова яких в латині інша) іноді третій вірш відпо
відає закінченням першому, а закінчення другого, 
певна річ, відповідає закінченню четвертого, як це 
видно з твору Кохановського «Ніч»:

Иос Ьуіа сісЬа, ^іаігу иЫа§апе 
N{6 гизгаїі зі$ у ос!росгу\уа1і.2 \уіег2§іа \У52е1кіе га сіпіа зргасо\уапе 
Ш іатасН у ІазасЬ зеп осірга^о^аіі.

Ріазі^а гіоіеті ріогу шаіо^апе
Ро з^оісЬ £піагсІасЬ зоЬіе ^усІусЬаІі,

№гаг росі сісЬе§о тіїсгепіа газіоп^ 
ї ї  Тггутаїі раті^б, ^е зпіе иіоріогщ. ||

[Ніч була тиха, і умилостивлені вітри не дули, 
а відпочивали. Звірі, що вдень натрудилися, спали 
в норах і лісах. Птахи з золотим пір’ям відпочивали 
в своїх гніздах, і під охороною мертвої тиші спочива
ла уві сні їх пам’ять. П. Кохановський, Легогоііта 
^г\уо1опа, II, 96 октава].

По-дев’яте, запам’ятай, що акростихи складаються 
не тільки латинським віршем, але також польським 
і слов’янським, у яких перші, або середні, або кінцеві 
букви, якщо їх читати зверху вниз, утворюють певну 
думку. Ними користуємось, коли відзначаємо день
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народження достойної людини чи видатної особи, 
або виражаємо похвалу, яку вона здобула за заслуги 
або чесноти, або вітаємо з посадою, або з новим роком. 
Як приклад акростиха прочитай виражене першими, 
середніми і кінцевими буквами кожного вірша най- 
святіше ім’я Анни Авіусти, імператриці і найсвітлі
шої володарки всієї Росії:

«Августа АннА от бога нам даннА,
На трон£ и здобєН, нєбеси подобеН,
Наслібдній в'ЬреН, ниже лицемЪреН,
Анна вся жденнА, в род и род почтєннА».

Ще інший приклад тринадцятискладового акро
стиха:

«>вгуста державная, всєросійска мати,
Солнце слави твоея во свЪгБ сіяти 

д е престанет, его бо живуї теплотою 
Мнозы обладаеми в покои тобою 

дароди; ти високим со нискимы равно 
Радостное торжество подаєш преславно,

>  егда воздух шумит, трещит арматура,
В то время уста наша самая натура

—справно отверзнет тебе поздравляти ||
1 01 искреняя сердца здравія желати. 

милость божію днес св'Ьт хвалит восклицая, 
Забившая в прешедшій год ему благая, 

арося и впред у бога щедрот и покою,
Д а сохранит твар свою сильною рукою, 

гпгда же и твое зрит верное подданство, 
Щасливое над ними твое государство, 

поадующеся хвалит творца всего свЪта,
Что его и предіблил жити в твоя літа,

>  ви стихотворнія проч идЪте музи,
Проч и вси ласкательства полнія союзи,

17 86.
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чщателно обикшія славу розглашати,
І вішше м*ри людем сію приставляти,

■ оавно л мните, что слава и здес приписанна 
По подобію протчих будьто слишком данна, 

хзв'бстно нам, кто пером вашим управляет,
Камо то и желаніе свое намеряет,

С'Блост слави, хот лживой возносите силно,
Чтоб гБм себЪ низвест богатство обилно,

>ще хощете вЪру у людей сискати,
То поистиннЪ должни славних прославляти.

—зволте токмо писат вібнчаннаго славу, 
Владетеля над вами имуща державу, 

«називайте, что в нем страх божій пребивает,
I на зло никому он не соизволяет. ||

>лчущих питател ест, убогих хранител, 
Воздержнаго житія истинній любитель, 

Мужествен в скорбях, в слав* ж себе не
возносит

I ничто, кроме ползи, отчеству приносит, 
©бявляйте, что судом его вси доволни,

Богати и убози милостію полни,
Заййствително вредное приводит в благое, 

Істребляет от кринов терніє сухое,
Мто бодрост, всі&х покой, ст£на и ограда 

От непріязних врагов, а труди отрада,
•^ц'йте, что и от даней земля облегченна 

I тБм в скудости подлост ест увеселенна, 
^ а ю с т  и слези м'Ьста при нем не им£ют, 

Достойній богатством от него владеют,5: облает его драгим миром одаренна,
1 м1&ет, яко отца его возлюбленна,

ДцвЪтет им комерція и растут науки,
Под ним провождают вси жизнь свою без
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>брис се вам живій ест, на него смотрите,
Ест ли ему подобен, сами разсудЄте. 

со пример сему другаго нелзя вам сискати,Т Є м и перо лживое должни осу ждати, 
омотрите ж однако вси от Петрова трона,

Какова его нинЄ следственно корона, 
гялико бисер лутши от каменя дика, || 18 зв.

Нинішняя Россія от прежней толика, 
чэоди ея в севере чудом вси признали,

Но не сами собою имя то взискалы.
Обновил ю господь бог милост свою давій,

Іскусних правителей на престол избравій. 
оотворенная Петром, кто здЄ позабудет,

Слава его не умрет, донде же світ будет, 
оим следом наследіє его поступало,

Основанная прежде совершит желало,
—сполненіе же бог оставил творити,

А ннЄ, юже восхотЄ вЄ нцєм украситы,
2С нинЄ предначата, яко видим сами,

Анніньїми ко концу приходят руками, 
олавит ли Британія трон Елисавети,

А север Маргарита чуднія примети,
Х о л  ми ж паче в россійской великой державе 

Предражайшєє нечто к  вечной его славе 
>нна, благочестія светлое зерцало 

І всЄ х добродетелей крепкое забрало,
>сже добродетели своими трудами

Многими прорастают Россіи плодами, 
должно б  ВИСОТЄ нискост ни во что вминяти,

Рабом же непрестанно в трудах пребивати,
>  та во величестве таком пребивая,

Облегчает им труди, сама в труд вступая. || 19.
юа граніци ж бЄжЄте отсюду печали,

Яко не ваша владеть времена начали,
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19 зв.

Ъаотол и ти, скудосте, народи смущала,
Докєліб же утроба то не ощущала 

•ооссійскія матере, и как вЪстно стало,
Что у многих подданих пищи недостало.

>біе щедрост ея то искоренила,
Оставя многи дани, в гладЪ прекорміла. 

ооеселятся россійски страни, веси, гради,
Что щедротами ея прекратились глади, 

орадуйтесь нам, народи, что мир здЪ владеет, 
Егда Марс на инія страни сверішіет, 

норги приближаются к граніцам Россіи,
Когда индЪ прибили, лишаются сій. 

ооосклицайте, что царство мужеством ужасно, 
Мудростію, искуством, наукою красно, 

вступати народ наш во брани не знает,
Как о сем друг и недруг его признавает, 

гшце торжествуйте, что во Аннін'б чинЪ,
Всего мира чудом вы находитесь нин£, 

н а  бо сии Петром своим так в мирі» сіяет,
Как болшое светило, что дни управляет. 

Умножите, народы, молитвы ко богу,
Да поспешит ей во всем и подаст жизнь многу, 

повершит желаніе и исполнит волю, ||
Посилая ей вездЪ щасливую долю.

Мгда, о монархиня, мати преблагая,
Вси тя поздравляют днесь, к ногам припадая, 

■ а̂внЪ ми пред твоими падая ногами,
Поздравляем тя в день сей серцем и устамы, 

іаа ублагословит тя, о імператрица,
Крібпостію здравія вишняго десніца, 

д а  новій год нові я подая победи,
А в единомисліе приводя соседи,

Ограду да поставит тя всякой корони, 
Требующей от тебе себЪ оборони.64



^езл же царства твоего утвердит во в*ки,
I т$м да искоренит злія человеки, 

гплики жаждут крове по злому навету.
Т ім  одолібт поможет по пространном свізту, 

Ьэегкост да подаст тебі в правленій сушей, 
Матернє раченіе от веЬх нас имущех, 

>вгустї>йшій престол твой вознесет високо, 
Імуще к нему всегда отверстое око, 

гпдинодушно сіє теб1& предлагаем,
I живот и душу за тебе положит желаем. 

З И Л 0 С Т И В Н 0  се пріими, все усердно просим, 
Краткія сія слоги, яже ти приносим»

Ще інший приклад дванадцятискладового акро
стиха: |)

«Анна, буди здравА, 
Новій год ти міреН, 
На победи силеН, 
Анна, ти нам славА,

от бога нам даннА, 
дай бог и угодеН, 
земли плодороден, 
будь богом сохраннА».

І останнє, що маєш запам’ятати: хоч можна вка
зати на різнорідні та численні види польських і сло
в’ янських віршів, проте неможливо і важко їх усі 
тут перелічити. Фактично їх можна буде дуже легко 
збагнути, читаючи авторів. Добрі приклади якого- 
небудь виду цих віршів знаходимо в Кохановського, 
Братковського і Твардовського, а також в інших ви
браних та більш відомих авторів, і, крім того, слід 
самому прикласти певне зусилля й проявити всякого 
роду нахили.

А оскільки ми — слов’яни, то, щоб не заподіяти 
шкоди рідній мові, ми говорили, передусім, про вжи
вання рідного, тобто слов’янського [українського] 
вірша, а поряд з ним і польського. На цьому, трохи 
затримавшись, кінчаємо і йдемо далі.

20.
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ПЛІД ДРУГИЙ
Про допоміжні засоби латинських віршів, тобто 
про просодію, стопу, склад, букву тощо
Допоміжні засоби латинських віршів, завдяки 

яким справжній поет осягає вершини свого мистецтва, 
є не інші, ніж ті, що наведені далі. Завдяки знанню 
їх  поет досягне прекрасного успіху в своїх поетичних 
спробах. Бо майже кожний, хто пише про суть вірша, 
починає, звичайно, від [пояснення] самих складів. 
Це також нам здається не абсурдним, бо, засвоївши 

20 зв. добре частини, II краще зрозуміємо ціле.
Відповідь на поставлені питання даси таку: на

самперед, просодія — це вчення про склади, що до
сліджує їх часокількість і вказує, які слід вимовляти 
з піднесенням, а які зі спадом голосу.

«Просодія» походить від грецьких СЛІВ ярос І сЬбтї, 
які означають «приспів». Просодія по своїй суті — 
це джерело, з якого випливають правила пізнання 
коротких, довгих і спільних складів, тобто вона на
вчає, який склад є завжди коротким, а який — довгим 
і який внаслідок необхідності є то довгим, то коротким. 

Це буває у дванадцятьох випадках:
1 ) завдяки голосному перед голосним;
2 ) завдяки дифтонгові;
3) завдяки положенню;
4) завдяки наголосові;
5) завдяки походженню;
6) завдяки побудові;
7) завдяки препозиції;
8) завдяки скороченню;
9) за правилом;

10 ) завдяки закінченню;
1 1 ) завдяки додаванню розміру [теігі саиза];
1 2 ) за природою або за значенням, або за аналогією.66



Над цим ми недавно попрацювали в синтаксимі, 
як усно, так і письмово; для розуміння та знання 
цього я подам і свої власні міркування.

Далі, на поставлене питання відповіси так: стопа 
визначається як певна і вишукана побудова складів, 
різних щодо часокількості та якості. Стопою вона 
називається метафорично, завдяки певній подібності 
Ідо стопи ], бо ж як під час руху тварин (їхні І стопи 
по черзі то піднімаються, то опускаються, так і роз
міри віршів, || завдяки стопам, вимовляються, зви- 21. 
чайно, то з піднесенням, то зі спадом голосу.

У сіх  стіп взагалі налічується 124, з яких прийня
то і широко вживається 28. Ц і, частіше вживані 
(рідше вживані пропускаємо), можна побачити в та
кій схемі.

Д В О С К Л А Д О В І СТО П И
Двоскладових стіп є чотири.
Перша — спондей, що складається з двох довгих 

[складів]------- . Наприклад: регсіипі.
Друга — пірихій, стопа, що протилежна спон- 

деєві, тобто складається з двох коротких складів ^  
Наприклад: а т а і, Іиіі, риег, гиіі.

Третя — хорей, а дехто вживає назву трохей, 
до складу якого входить один довгий та один короткий 
склади — ч-л Наприклад: агша уіпсіі ашог.

Четверта — ямб, який, навпаки, складається з 
одного короткого та з одного довгого складів ^  — . 
Наприклад: го@апі уігі.
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Т Р И С К Л А Д О В І СТО П И
Трискладові стопи поділяються на важливі та 

менш важливі. Таких стіп першого роду є чотири.
Перша — молоська стопа, що складається з трьох

довгих складів------------ . Наприклад: сопіепсіипі т а £ -
паіез.

Друга —  трохей, або трибрахій, стопа, протилеж
на молоській, складається з трьох коротких складів 
ч  ̂ ч  ̂ ч^. Наприклад: Гасеге, Іе^еге.

Третя — дактиль, що складається з одного довгого 
і двох коротких складів — чу ч_/ [Наприклад): 1и- 
т іп а , сгітіп а, Іетрога.

Четверта — анапест, протилежний дактилю, в скла
ді його є два коротких і один довгий склади ч>» ч_/ — . 
[Наприклад]: атісоз саріипі.

Менш важливих [стіп] також є чотири.
Перша — бакхій, що має один короткий і два 

21 зв. довгих склади ч>>------- . [Наприклад]: сіоіогез. ||
Друга — кретик, або амфімакр, що складається 

з трьох складів, з яких середній короткий — ч̂> — . 
Наприклад: шахігпиз, аисііипі.

Третя — амфібрахій, або схолій, до складу якого 
входять короткий, довгий і короткий склади — ЧУ. 
Наприклад: сасіеЬаі.

Четверта — антибакхій, що складається з двох 
довгих та одного короткого складів------- ч^. [На
приклад]: шаіигиз.Ч О Т И РИ СК Л А Д О В І СТ О П И ,У Т В О Р Е Н І З П О П Е Р Е Д Н ІХ

Перша — диспондей, що складається з двох спон- 
д е їв ---------------- . Наприклад: огаіогез.

Друга — прокелевсматик, що складається з двох68



пірихіїв, тобто з чотирьох коротких складів ч_/ ч_у 
ч_/ ч>». [Наприклад]: аЬіеіе.

Третя — дихорей, складений з двох хореїв — ч̂
— ч^. Наприклад: бітісаге.

Четверта — диямб, що складається з двох ям
бів ч_у — ч  ̂ — . Наприклад: ргоріпяиііаз.

П'ята — хоріямб, що складається з хорея і ям
ба — ч_/ ку  — . Наприклад: поЬіШаз.

Шоста — антиспест, або антиспаст, що склада
ється з ямба і хорея ч ^ ------- ч_/. Наприклад: геси-
заге.

Сьома — н и з х і д н и й  іоник, що складається зі спон
дея і п ір и хія------- ч  ̂ ч^. Наприклад: сапіаЬішиз.

Восьма — в и с х і д н и й  іоник, що складається з пі
рихія і спондея ч  ̂ ч ^ ------- . Наприклад: Ціотесіез.П Е О Н И

Усі пеони складаються з трьох коротких та одного 
довгого складів. У  першому пеоні перший [склад] 
є довгий, а всі інші короткі — ч_/ ч_у ч_а  Наприклад: 
аззрісйе. Цей пеон складається з хорея і пірихія.
У  другому пеоні перший склад є короткий, другий —  
довгий і два останніх — короткі ч  ̂ — ч>< ч^. Напри
клад: роіепііа. Цей пеон складається з ямба і піри
хія. У  третьому пеоні два склади — короткі, далі дов
гий і короткий чу ч_у — ч у . Наприклад: апітаїиз.
Цей пеон складається з пірихія і хорея. || 22

Нарешті, у четвертому пеоні на початку три ко
ротких, а останній склад довгий ч  ̂ ч  ̂ чу — ; він скла
дається з пірихія і ямба. Наприклад: саіашііаз, 
оЬіегипі.
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ПРОТИЛЕЖ НІ ПЕОНАМ ЧОТИРИ ЕПІТРИТИ
Перший епітрит складається з ямба і спондея 

ч>>----------- . Наприклад: герепііпе, гери£паІиг
Другий епітрит складається з хорея і спондея 

— ч ^ ------- . Наприклад: сопсШогез.
Третій — із спондея і ям ба------- ч> — . Напри

клад: сіашауегаз.
Четвертий — із спондея і хор ея------------ ч  ̂ Н а

приклад: Гогіипаїиз.
Інші стопи п’ятискладові: ортихій ч  ̂ ч  ̂ ч  ̂ ч  ̂ чл 

наприклад: Ігеїа гарісіа; периямб ч> — ку ч  ̂ к у, на
приклад: асіиНегішп; парапеон — чу ч  ̂ ч>» чл напри
клад: и ш ^ и е  Ігеїа; мезомакр ч̂ - ч̂> — ч  ̂ чу, напри
клад: ргоНіЬеЬішиз. А  також шестискладові: дихо- 
рей ч̂  ч̂  ч̂  ч^, наприклад: ргоЬіЬиегішиз; схо- 
ліохорей ч  ̂ — ч>- ч>» ч  ̂ V ,  наприклад: агпоге регііі; 
дактилехорей — ч; чу ч/ и  V ,  наприклад: ргозіі- 
Іиегітиз; анапестохорей ч  ̂ ч̂< — ч_/ ч>» чл наприклад: 
атог іпзіаЬіііз. Ці стопи вживаються дуже рідко, то
му ми й пропустили ще деякі інші. Тепер слід повер
нутись до мого більш важливого питання.

Склад — це сполучення двох або більше букв, 
які ми вимовляємо одним поштовхом повітря і з одним 
наголосом. Є  три ознаки складу: акцент, придих і час.

Акцент, який ще дехто називає рівномірним ви
голошенням [вимовою],— це такий спосіб виголошен
ня, завдяки якому склад вимовляється з піднесенням 
або спадом голосу. Є  три види акценту: гострий 
[асиїиз], важкий [£гауіз] і ціркумфлекс [сігситіїехиз]. 
Склад з гострим акцентом вимовляється з піднесен
ням голосу, а склад з важким наголосом — зі спадом 
голосу. Склад же з ціркумфлексом вимовляється спо- 

22 зе. чатку з піднесенням, а далі зі спадом голосу. ||70



Часокількість складів так визначається: по го
лосному перед голосним, по дифтонгу, по сильній по
зиції, по слабкій позиції, по походженню, по побудо
ві, по прийменнику, по аналогії, тобто по співвідно
шенню або по подібності, коли розрізняємо склади 
взаємно порівнювані, далі, завдяки прикладові та 
спеціальним правилам, а саме: стягненню, приросткам 
у дієсловах та в іменах в однині й множині, по мину
лому часі або супіні, по закінченню або по останньо
му складу, по значенню, по аналогії або природі 
згідно з цими віршами:

Ізіа бесеш, яиапіа езі, яиаеуіз НЬі зуІІаЬа
топзігаї:

Уосаііз, розіїит, бірЬ1оп£из, ргаеіегйишяие,
Ргозігаіиш, сіегіуаі, сотроп (сгезсії), іегтіпаі,

аисіог.
[Десять є тих [правил], які вказують на часокіль

кість складу: голосний, розташування, дифтонг, пре
терит, супін, деривація, приростки, закінчення, при
рода].

З  цих наведених вище рядків випливає десять 
джерел пізнання часокількості у віршах; інші, які 
ще є, містяться як другорядні в цих десяти, крім важ
ливих і діючих винятків, поданих у просодії.

1 . Адже хоч у першому джерелі основне правило 
говорить, що голосний перед голосним завжди є ко
ротким, наприклад: Ніешз риегиш соєвії сіо ти т  
(Зима загнала хлопця до хати], та проте знайшла 
підтримку думка письменників подовжувати взагалі 
всі часи дієслова Гіо, відкидаючи букву К; далі, ро
довий і давальний відмінки однини іменників п’ятої 
відміни (за винятком іменників Псіе, зре, ге), а також 
родовий відмінок деяких займенників на -іиз і грець-
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кий вокатив на -е та -і; і, крім того, архаїчний родо
вий відмінок першої відміни на -аі. Наприклад: 
уіг£аі і т. д.

2 . Навпаки, в другому джерелі, щоб не виник 
часом сумнів, слід розглянути й вивчити трояку по-

23. зицію: по-перше, коли після голосного йдуть два || 
приголосних, наприклад: Ш  ргіпсерз та^пііз іпігаї 
а£теп [Коли великий військовий начальник іде в ко
лоні], по-друге, коли після голосного наступає по
двійний звук, як х або 2 , наприклад: їахіі, ігахії, 
вага, і, по-третє, коли приголосний ]' займає середнє 
місце між двома голосними. Як наприклад: аіо, сиіиз, 
еіиз, шаіог. Ця позиція називається сильною, бо ко
ли і  належить до цього самого слова, то він ніколи 
не скорочується. Сильна позиція буває й у різних 
словах, коли якесь слово закінчується приголосним, 
а наступне починається також приголосним. Як на
приклад: Реїгиз ІаЬогіозиз зегпрег зіисііиш сигаї. 
[Працелюбний Петро завжди дбає про навчання). 
Позиція називається слабкою, коли плавні 1, т ,  п, г 
після проривних утворюють сумнівний або двоякий 
склад, який залежно від будови вірша вживається 
то як довгий, то як короткий. Наприклад: засгиш, 
Іасгішае, раігопиз, Іисгит, ацгі, Ггаігез і т. д.

3. Дані третього джерела, а саме: дифтонги, не 
викликають ніякого сумніву, адже ж дифтонг, як і в 
грецькій мові, так і в латинській, завжди довгий. 
Як наприклад: Маесепаііз аигигп заере іп ріепо Ьа- 
Ьеіиг. [Часто буває вдосталь золота в Мецената).

4. Дані четвертого джерела — це, очевидно, фор
ми минулого часу, які викликають сумнівне розумін
ня, бо в двоскладових формах минулого часу і скла
дених з ними словах перший склад д о е г и й , я к  на
приклад: уісіі, у є п і , 1е£І, у і с і , та всі часові форми,72



що утворюються від основи претерита, в усіх особах. 
Проте винятками є форми претерита дієслів: зіо, бо, 
зсіпбо, Гего, ЬіЬо, Нпбо, а також дієслова з подвоєнням 
у перфекті першого складу. Ці два склади, які повто
рюються, короткі, якщо за ними не йдуть два приго
лосних. З цього правила є винятки, а саме: саебо 
і ребо, тому що в них другий склад, який по
двоюється, та в усіх складених з ними словах дов
гий.

5. Дані п’ятого джерела — супіна: || однакова ча
сокількість двоскладового супіна, як і претерита, 
оскільки вони однаково подовжують їх, як наприклад: 
уізи т, гпоіиш і т. д ., за винятком супіна дієслів: 
геог, сіео, 5Єго, ео, 8Іпо, Ііпо, бо, яиео, гио і складних 
з ними. Так само і в супінах на -и іи т, як наприклад: 
зоїиіит і на -ііи т , що походять від претерита на -іу і , 
склад подовжується, а в формах супіна на -йиш, 
які мають в претериті -ці, передостанній склад корот
кий, як наприклад: шопііиш, Іасіїиш.

6 . Дані шостого джерела — деривації. Однакова 
часокількість похідних імен та дієслів, як і тих, 
від яких вони походять. Як наприклад: Ьопого 1 Ьопог, 
уепегог і уепегаііо, ашо І ашог, зійбео і зіибіиш. 
Перший склад скорочується, за винятком деяких 
імен, поданих у просодії. Як наприклад: шоЬіІіз, 
їотез, в яких перший склад довгий. Хоч у словах, 
від яких вони походять, він був коротким. Навпаки, 
у словах Іисегпа, зорог також скорочується перший 
склад, хоч у дієсловах, від яких вони походять, 
Іисео, зорі о він д о в г и й .

7 Дані сьомого джерела — побудови. У  складних 
словах та сама часокількість, що й у простих, хоч диф
тонг або голосний зміниться на інший голосний.

23 зв.
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Як наприклад: в зіеіі перший склад претерита корот
кий і в асІзШі аналогічний склад теж короткий. Так 
само в 1е£і перше е довге; воно довге теж у рег1е§і 
і т. д. Винятки становлять складні дієслова з префік
сами: а-: ашіііо, <іе-: «іесіисо, е-: егишро, зе-: зераго, 
сіі-: сіігіріо, рго-: ргоІгаНо, які в складних дієсловах 
бувають довгі; префікси: аЬ-, асі-, іп-, оЬ-, рег-, зиЬ-, 
зирег-, апіе-, сігсиш-, якщо розташовані перед голос
ним, завжди короткі, а перед приголосним — довгі. 
Знову ж таки складні слова, в яких десь виступає 
склад з -а-, як наприклад: ігапо, Ігабо, Ігасіисо, 
мають цей склад з -а- довгий, чого не зберігають склад
ні слова, до яких входить склад з -е- або -і-, як напри-

24. клад: ^ и е їа сіо , || таїесіісиз, отпїроіепз, зешігог, крім 
слів, що їх письменники вважають винятками.

8 . Дані восьмого джерела — приростки імені та 
дієслова, однини або множини. Тут панує велика яс
ність, тому що приростки як дієслів, так і імен зале
жать від знання просодії, отже, це джерело засвою
ється з нашого викладу.

9. Дані дев’ятого джерела — закінчення: вони 
підлягають тим правилам, що й приростки.

10. Дані десятого джерела — значення: тут вста
новлюється особливе правило. Коли з нас хтось хо
тів би стати справжнім поетом, то взагалі хай напо
легливо читає [твори] найкращих поетів, і зараз же 
перед його очима стане часокількість початкових 
складів; якщо ж ні, то неминуче прийде йому на дум
ку поширене прислів’я: «Хто без книги щось вивчав, 
ситом воду він черпає».

Буква — це частина складів, тому що з них скла
дається склад, а буква вже не складається ні з чого. 
У  поетів налічується 2 2  букви й не більше. Н не е 
властиво буквою, а знаком аспірації, тому-то часто74



буває елізія наступного голосного або попереднього т  
перед Ь. Як наприклад: їопіет Ьаигіипі, еяиіпі 
Ьаизіиз.

Букви бувають двоякі: голосні —  їх б, і приголос
ні — їх 16. Останні поділяються на 8  приголосних 
проривних: В, С, О, О, К , Р, <3, Т — і на букви, 
назви яких починаються з голосної: Р, Ь, М, N . К ,
8 , X , 2 . Проривні ж починаються з приголосного і 
закінчуються голосним, а напівголосні,— навпаки, 
тобто починаються голосним, а закінчуються приго
лосним. З  напівголосних виділяються плавні. їх  чо
тири: 1, т ,  п, г Н Вони називаються плавними тому, 24 ав. 
що стоять після проривних і в цьому самому складі 
не утворюють сильної позиції, а лише сумнівний 
склад, тобто утворюють або довгий, або короткий 
склад. Наприклад: уоіисгіз, ІепеЬгае, Іояиішиг.
Ці склади поет з необхідності та з огляду на будову 
вірша може вживати то як довгі, то як короткі.

ВИ ЗН А Ч ЕН Н Я  О С О Б Л И В И Х ЗА СО Б ІВ  В ІРШ У В А Н Н Я
По-перше, поетичні фігури, яких є дуже багато, 

знання і розуміння їх надзвичайно допомагає по
етам, тому ми їх тут подаємо в такому порядку:

1 . Протеза, яка полягає на додаванні складу або 
букви на початку слова. Як наприклад: цпаіиз —  
замість паїиз, азіаі — замість зіаі.

2 . Афереза — це явище, протилежне протезі й по
лягає в тому, що на початку слова відпадає склад або 
буква. Як наприклад: гісіез — замість іггісіез, іешпі- 
ііз — замість сопіегппіііз

3. Синкопа — явище, коли з середини випадає 
склад або буква. Як наприклад: бейт — замість 
йеогит, зирегиш — замість зирегогиш.75



4. Епентеза — явище, коли в середині слова додає
ться склад або буква. Наприклад: Мауогз — замість 
Магз, пауііа — замість паиіа, сопяиетіпізсог — за
мість согптіпізсог.

5. Апокопа — явище, коли на кінці слова відпа
дає склад або буква. Наприклад: бі — замість біі, 
Апіопі — замість Апіопіі, оіі — замість оііі.

6 . Парагога — це додавання в кінці слова складу 
або букви. Наприклад: бісіег — замість бісі.

7. Тмеза, яка поділяє дієслово на дві частини 
якимсь словом. Наприклад: Таїіа сагшіпа Ьа зипі 
уепегапба сиіо. У  неповному слові реси не вистачає

25. цілого -піа. ||
8 . Антитеза — явище, коли якась буква вжива

ється замість іншої. Наприклад: оііі — замість іііі.
9. Метатеза — це переставлення букв. Напри

клад: ТНушЬге — замість ТЬушЬег.
10. Синереза — це стягнення двох складів або 

букв в одне ціле. Наприклад: си] — замість сиі.
11. Діереза, яка поділяє склад або дифтонг на 

дві частини. Наприклад: еіе^еіа, суІЬегеіа, аиіаі, 
уіг£аі, Іеггаі.

12. Екліпсис, що полягає в пропущенні у вірші 
не лише голосного, але й букви ш перед голосним. 
Наприклад: зирегиш езі, ашаге Ьотіпеш о р ііт и т .

13. Синалефа — явище, коли не вимовляється го
лосний у слові, яке стоїть перед іншим словом, що по
чинається з голосного. Наприклад: Заере е£о іііиш 
абтопеге азиезсо. [Часто нагадувати йому — моя 
звичка].

14. Систола — скорочення, коли довгий склад без 
жодних причин скорочується. Наприклад: Озіириі 
зіеІегипЦие сотає, у о х  ІаисіЬиз Ьаезії [Я остовпів, 
волосся стало дибом, у горлі застряв голос].76



15. Діастола — розтягнення або подовження, коли 
подовжується короткий склад. Наприклад: Ехегсеі 
Ціапа сйогоз. [Діана веде хороводи).

Про інші фігури, спільні і для поета і для оратора, 
буде мова у відповідному місці, де розглядатимемо 
тропи та фігури.

По-друге, тропи слбва або мови — явища, коли у 
віршах вживається частина замість цілого за допомо
гою синекдохи, форма — замість змісту за допомогою 
метонімії, ім’я загальне — замість власного і нав
паки.

По-третє, патроніми, які виводяться від власних 
імен. Наприклад: імена батьків, матерів, дідів, царів, 
імператорів, засновників міст, областей, поселень. 
І ті, що означають походження сина, або дочки, або 
нащадка, або когось з майбутніх поколінь, || від 
якогось племені або місцевості, закінчуються на -без, 
або -аз, або -із, або -пе. Ці патроніми закінчуються 
або на -без і є чоловічого роду першої відміни, як на
приклад: Аеоіібез — син або нащадок Еола, або на 
-аз і -із — і тоді вони жіночого роду третьої відміни, 
наприклад: Аеоііз, а родовий відмінок Аеоіібіз,—  
це означає дочку або внучку Еола; ТЬезііаз, а родовий 
ТЬезііабіз — дочка або внучка Тестія. Вони теж за
кінчуються на -пе і є також жіночого роду першої 
відміни. Як наприклад: № гіпе, а родовий Иегіпез —  
дочка Нерея.

Від імен на -а і -аз утворюються патроніми на -абез. 
Наприклад: від Іііа, матері Ромула, утворюється 
Іііабез, тобто син Ілії, від РЬегаеііаз — РЬегаеІіабез, 
тобто син Феретії, а від Аепеаз — Аепеібез — син 
Енея.

Від імен на -ез утворюються патроніми на -абез. 
Наприклад: Нірроіез — Нірроіабез — син Гіппота,

25 зв.
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а перед -а приймають -і такі імена: АпсЫзез —  АпсЫ- 
зіасіез, ЬаёНез — Ьа§г1 іас1ез.

Від імен на -из утворюються патронімн на -ісіез 
8 коротким передостаннім складом. Наприклад: від 
Ргіашиз — Ргіашїсіез. Хоч іноді передостанній склад 
подовжують. Як наприклад: Усиг^ісіез, Веіісіез.

Від імен на -из утворюються патронімн на -іасіез. 
Наприклад: від Мепеїіиз — Мепеїіасіез, від Иаир- 
Ииз — Иаирііасіез, від Тезііиз —  Тезііасіез.

Від імен на -еиз утворюються патронімн на -ісіез. 
Наприклад: від Аігеиз — Аігісіез або Аігеісіез.

Від імен третьої відміни у давальному відмінку
26. утворюються патронімн || на -без. Наприклад: Адепог, 

родовий А§епогіз, [давальний] А^епогі і, додавши 
закінчення -сіез, маємо Адепогісіез.

Від імен, що закінчуються на -аз або на -оп,—  
вони теж третьої відміни,— утворюються патронімн 
на -іасіез. [Наприклад]: АЬаз, родовий АЬапІіз і має
мо АЬапІіасІез; Теїашоп, Теїатопіз, Теїатопі і, до
давши -сіез, дістаємо Теїатопісіез.

Патронімн жіночого роду на -аз і -із утворюються 
від патроніміє чоловічого роду на -сіез шляхом від
кидання складу -бе. [Наприклад!: ТНаитапііаз —  
ТЬаитапІіасІез, Сесгоріз — Сесгоріасіез, Веііз — Ве- 
Іісіез.

Деякі патронімн жіночого роду на -аз і -із мають 
двояке закінчення. Якщо говоримо АНапІіз, АІІап- 
іісііз і Аііапііаз, АИапііасІіз, то [розуміємо! дочку або 
внучку Атланта.

Патронімн жіночого роду на -пе утворюються від 
родового відмінка на -і іменників на -из і давально
го на -о іменників на -іиз шляхом додавання складу 
-пе. Наприклад: Иегіпе від родового відмінка Иегеі 
шляхом стягнення в Иегі; Иеріилиз, Иеріипі, Иеріи-78



піпе, Асгізіопе. Останній іменник утворений від да
вального відмінка, а саме: Асгізіо. Такі патроніми 
трапляються в поетів на кожному кроці, і, крім того, 
самому можна створити багато прикладів. Оратори 
вживають їх рідко.

По-четверте, наслідування в читанні видатних і 
найбільш відомих авторів. Адже природа рідко ство
рює щось подібне, зате часто — пересічне. Тому 
слід читати старанно, все продумуючи, і наслідувати 
чи то в доборі матеріалу, чи то в його розподілі, 
чи в мовностилістичному опрацюванні. Але це наслі
дування повинно мати міру || щодо його форми та змі
сту, як це [спостерігаємо] в елегіях Овідія, Катулла, 
Тібулла, Гугона, Бідермана, в поемах Вергілія, Л у 
кана, Стація, Клавдіана, Огради, в одах Горація, 
Сарбєвського, в трагедіях Сенеки, в епіграмах Мар
шала, Сарбєвського, Баухусіуса, в сатирах Горація, 
Ювенала.

П о-п’яте, знання правдивих і видуманих історій, 
що здобувається читанням авторів. Однак для полег
шення справи я подам тут приклади відомих імен 
обох статей.

ІМ ЕНА БОГІВ, ВЖ И ВАН І П ОЕТАМ И
На першому місці вживається Юпітер, батько 

всіх людей і цар богів. Він вважається сином Сатур
на і народився у Фівах, або, як подають поети, він е 
сином Опи й Сатурна і народився на острові Кріт, 
був братом Юнони й виховувався няньками на горі 
їд і. Спочатку Юпітер називався Йовіс від слова іцуап- 
бі [допомога], а згодом додали ще одне слово [раієгі 
і назвали його Юпітером, начебто він є батьком, 
який подає допомогу. Так і ми називаємо [його)

26 за.
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владикою — вітцем і батьком богів. Його брати: 
Нептун, бог моря, і Плутон, якого поети вважають 
богом потойбічного світу

Другий — Сатурн Поети зображають його най
давнішим з богів. Від нього і його дружини Опи на
родився Юпітер, який згодом скинув з неба Сатурна. 
Про нього розповідають поети, що він з ’їв своїх ді
тей, а саме його ім’я пояснюється на підставі грецько-27. го слова II Іхролюсі час Римляни назвали його Сатур
ном тому, що він насичується роками і знищує від
різки часу.

Третій — Меркурій, син Юпітера і Майї, внук 
Атланта, посланець богів, провідник злодіїв, вважав
ся богом красномовства, тому що дав його лю
дям.

Четвертий — Марс, або Маворс, бог війни, вва
жався сином Юпітера і Юнони, братом богині Белло- 
ни, народився у Фракії. Його вважають батьком Ро- 
мула й Рема, засновників міста Рима.

П ’ятий — Вакх, син Юпітера і Семели. Він вва
жався богом вина і пияцтва, батьком п ’яниць, марно
тратників і т. д.

Шостий — Вулкан, або Мульцібер Його з огляду 
на надмірну гидкість прогнано з неба, тому що був він 
кривим, вважався керівником і богом ремесла, був си
ном Юпітера і Юнони

Сьомий — Дедал, керівник і бог палаців, пірамід 
і великих споруд.

Восьмий — Плутон, син Сатурна, брат Нептуна 
і Юнони. Його вважали богом потойбічного світу. 
Орфей так говорить до Плутона:

«Царством підземним, Плутоне, й дверми ти землі
управляєш».80



Дев’ятий — Нептун, син Сатурна й Опи. Він вва
жався богом моря і річок.

Десятий — Орфей, родом фракієць, син Калліопи 
й Аполлона Кажуть, що він одержав ліру від батька 
Аполлона й так нею володів, що грою на ній зворушу
вав ліси та скелі, || стримував біг річок, робив лагід
ними диких звірів і все примушував танцювати

Одинадцятий — Феб, тобто Аполлон, син Юпітера 
і Латони. Поети вважали його богом віщування та 
мудрості, який, як кажуть, був винахідником ліку
вання. Його називали ще сонцем, керівником планет 
і покровителем муз.

Дванадцятий — Аполлон, син Юпітера і Латони. 
Він народився на острові Делос разом з Діаною, 
яку називали також Фебою Аполлона називали ще 
Дельфійським. Стародавні вважали його сонцем, 
тому що він розганяв темряву своїм співом та грою, 
а також винахідником і покровителем поезії, оскільки 
вірші походять від співу Крім цих, у нього було ще 
багато інших назв.ІМ ЕНА БОГИНЬ П О Т О Й Б ІЧ Н О ГО  С В ІТ У

Богині потойбічного світу страшні. їх імена такі: 
Клото, Лахесіс, Алекто, Мегера, Тізіфона, Лібітіна, 
Атропос, Прозерпіна. їх усіх можна вживати замість 
Смерті, тому що, згідно з думкою поетів, вони самі 
ведуть людське життя аж до смерті. За це їх назива
ють сестрами, дочками темної Ночі.ІМ ЕН А БОГИНЬ. АБО  М УЗ. ПОЕЗІЇ

Походження та рід муз невідомі. Одні вважають 
Орфея батьком муз, інші — Мусея, а ще інші — Л і
на. || А багато, йдучи за Вергілієм, думають, (що вони



походять! від самого Юпітера, основуючись саме на 
таких словах Вергілія:

«Музи — початок з Юпітера, скрізь теж Юпітера
повно»г*.

Щодо числа муз, то теж немає спільної думки 
серед поетів. Одні вказують, що їх було 5, інші — 7, 
а ще інші — 9 - А  македонець Пієрій перелічує ті іме
на муз, які знаходимо в Гесіода:

«...Сестри співали отам на Парнасі.
Д ев’ять було їх: Кліо, і Евтерпа, і Талія вчена,
Там Мельпомена сумна, Терпсіхора, відома із

танців,
їм Ерато помагала, вела Полігімнія гімни,
Слухали теж ми Уранію і Калліопу останню,
Саме вона, Калліопа, найкраще зі всіх муз

співає»17.

Муза Кліо спонукає людей до втіхи, почестей і ра
дощів. Вона оспівує титанічні подвиги героїчним вір
шем. Її доблесть відзначає Гесіод у такому вірші:

«Доблесть боги утвердили, яку здобувається пб-
том»

Муза Евтерпа постачає безліч божественних дій 
та містерій і старанно в них вникає.

Муза Талія допомагає кожному комедійною мовою. 
Про неї Вергілій так пише в шостій еклозі:

«І не соромилась Талія в наших лісах проживати»1>.

Мельпомена, дочка Юпітера,— богиня трагічних 
співів, мелодій та похвал, що стосуються майстерності 
хвилювати душу завдяки вмінню розганяти тугу, у 
як про це говорить Вергілій:82



«Голос трагічний виходить із уст Мельпомени сум
ної» 20.

Муза Терпсіхора — покровителька священних гім
нів, які співались у старовину на честь богів. Цим са
ме вона відрізняється від Мельпомени, яка була по
кровителькою світських пісень, а Терпсіхора — свя
щенних гімнів, і її називали музою. У  зв’язку з цим 
Вергілій пише:

«Звуком кіфар Терпсіхора в душі почуття ви
кликає,

Сил додає їм і ними керує» 21.

Ерато — муза кохання, що збуджує в усіх над
звичайну любов, якої не можна забути ніколи. Тому й 
любов називають безсмертною. Поет про неї пише 
так:

«Танці під звуки кіфари й пісні Ератб ось виво
дить».

Полігімнія — муза вчених і мати красномовної 
пам’яті, тому в давнину керівники і знать дуже її 
шанували. Про неї згадує Вергілій:

«Правду скажімо ми всім: Полігімнія любить всю
правду»22.

Уранія — муза, яка спрямовує розум і пам’ять 
людей до руху небесних сфер, спонукає досліджувати 
небо та зорі і старанно їх досліджує, визначає всю 
земну кулю. Про неї так пише Овідій:

«Стала заводити спокій всесвітній Уранія-муза: 
Жодного звуку тепер ти не почуєш ніде»28.

Калліопа — муза гір, покровителька поетів. Вона 
спрямовує слабкі почуття поетів, щоб їхня пізнаваль-83



на діяльність підсилювалась постійними струсами 
29. гір. Н Її вважають тлумачем філософських проблем, 

що розсіює темряву невідомого знання. За висловом 
Гесіода:

«Тут Калліопа, ритмами славна, Орфея...» і т. д. м.

Усім названим вище музам письменники дали різні 
прізвиська, бо ж називали їх жительками Гелікону —  
від гори Гелікону в Беотії. Тому Овідій пише:

«Ну ж, сповіщайте,— доручено вам це,— жильці
Гелікону» *•.

їх  називають також жительками Парнасу —  від 
двовершинної гори Парнасу, аонідами — від аоній- 
ської цариці, кіферидами — від острова Кіфери, піє- 
ридами — від Піерійської гори. Згідно з цим:

«Ні піериди до мене не йдуть, ні теж німфи Дріади».

їх називали ще пегасидами від коня Пегаса, сина 
Нептуна і Медузи, на якому їхав Беллерофонт. Коли 
він летів на Гелікон, то Пегас вдарив копитом об 
скелю — і утворилось джерело, назване від нього 
Гіппокреною, тобто кінським джерелом. Це джерело 
присвячене музам. Тому вони називаються також 
гіппокренідами. Цих муз називають ще касталідами —  
від джерела у Фокіді, біля підніжжя гори Парнасу, 
недалеко Дельф Вважають, що це джерело було при
свячене Аполлону і музам, а назву дістало від дівчини 
Кастилії, яка, втікаючи від Аполлона, впала й пере
творилась у джерело, і т. д. Оце стільки про муз.
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Перша — Юнона, дочка Сатурна, сестра І дру
жина Юпітера. Юнона має чимало прізвиськ, серед 
них Куретида, яка || користується колісницею й спи- 29 ве
со м . Про це Вергілій в «Енеїді», І,[пише]: «Це її зброя, 
ця колісниця її була» 29.Є у  неї й прізвисько Люціна, 
покровителька родів, як про це [говорить І Теренцій: 
«Юноно-Люціно, подай допомогу» 27 Називають її ще 
царицею. Про це в «Енеїді», І, Вергілія: «Це я ось, 
яка є царицею богів, запалюю» м . Вона була покрови
телькою шлюбу, звідси дістала цю назву «покровитель
ка шлюбу», про що [говориться] в «Енеїді», IV: «І по
кровителька шлюбу Юнона»2*.

Друга — Паллада, богиня мудрості, яку ще на
зивають Мінервою. Вона народилась без матері з го
лови Юпітера. Це поети так видумали, тому що вона 
вважалась покровителькою вільних мистецтв і почес
них наук.

Третя — Церера. її вважали богинею врожаю, 
а назвали її так від архаїчного слова Сегез, дочка Са
турна й Опи. Вона мала особливий епітет «годуваль
ниця», тому що годує нас і т. д.

Четверта — Діана, дочка Юпітера і Латони. Вона 
народилась разом з Аполлоном. Її називали також 
Місяцем, і вночі вона світить без брата [— Сонця].
Поети називали її ще нічним світилом — Люціною, 
Прозерпіною, Гекатою, Персеєю. Також вважалась 
вона богинею непорочності та краси й була уособ
ленням непорочності.

П ’ята — Флора, богиня весняних трав, квітів, 
рослин і т. д.

Шоста — Помона, богиня плодів і плодових дерев.
Сьома — Люціна, богиня пологів і життєрадіс

ного виховання дітей, починаючи від колиски.

ВЛАСНІ ІМЕНА БОГИНЬ
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Восьма —  Лібітіна, богиня похорону і мертвих.
Грацій, або харіт, є три: Елегія, Талія й Еуфросі- 

на. Вони — богині лісів
Дріади — німфи, вважаються богинями джерел, 

80. регіди — Н богині гір та верховин, гамадріади — 
богині дерев, що, як говорить повір’я, народжуються 
разом з деревами. Нереїди, або німфи, або сирени,— 
це богині моря.

Плеяди — це сім зірок, що своєю появою спові
щають моряків про час, вигідний для плавання.ЗО Л О Т О Н О С Н І Р ІК И

Таг, Пактол, Герм, Ганг, Гідасп, Ерідан.
Таг —  ріка в Лузітанії, несе золоті піски. Пак

тол — лідійська ріка в Азії, бере початок з гори Тмо- 
ла й впадає в Герм, протікаючи через околиці біля 
Сард. Вона ще інакше називається «Золотоносною», 
тому що, як каже Пліній, несе золотий пісок. Ріка 
Герм теж несе волотий пісок в Малій Азії й почина
ється, на думку Дорілая, у Фрігії, і, підсилена во
дами Пактолу, зрошує поля Смірни. Ганг — ріка 
у великій Індії, багата на золотий пісок. Гідасп — 
ріка в Індії, що пропливає країну парфян і мідян в 
напрямі до Індії, омиває місто Н ісу і впадає в ріку 
Інд. Гідасп дістав свою назву від найдавнішого мідій- 
ського царя Гідаспа. Ерідан — ріка в Італії, бере по
чаток біля підніжжя гори Везула і, протікаючи через 
країну галлів, впадає в Адріатичне море. Сьогодні 
Таг називається рікою золота і дорогоцінних каменів.РІКИ  П О Т О Й Б ІЧ Н О ГО  С В ІТ У

Стікс, Коціт, Флегетонт, Ахеронт, Лета та інші.
80 зв. «Хто п’є з Лети, той все забуває»,— кажуть поети. ||86



ВЛАСНІ НАЗВИ ВІТРІВ
Найстаршим богом вітрів вважається Еол. Він лег

кий, швидкий, моторний, непевний, ненадійний, по
спішливий, крилатий, голосний, свистячий, бурхли
вий, лагідний, зухвалий, хмароносний, енергійний 
і т. д. Назви інших вітрів містяться в цьому вірші:

«З півночі дує холодний Борей, а Нот від Олімпу, 
Заходом ніжний Зефір володіє, летить Евр зі

сходу».

РІЗНІ ВІРШ ОВАНІ П О В Ч А Н Н Я  
А

Підлабузники імператорів

Ось Арістіпп Діонісію став безсоромним слугою. 
Слід покарати в Афінах Євагора і теж Демагора. 
Завжди непевним Клісоф видавався Філіппу

такому ж .
Звісним був Гальба прихильником, звісним був

також Апіцій.
Тих ось ненавидів Август, а Клавдій ненавидів

інших.
Людям брехливим троянці— підлизи, пророки —

тиранам.

Д р уз і

Н іс полюбив Евріала безмежно, а Полюкса
Кастор.

Дуже Тезея любив Піріфой, а Орест знов
Пілада.

Скіфії Дамон був вірним, Ахілл був Патроклу
найближчим.87



В дружбі жив з Іонафаном Давид, 1 теж Йов
з Еліфазом80.

Гарні юнаки

Вірно любились брати Діоскури, і Дафніс з 
31. Алексом. Н

Аттіса любить Кібела, а Зевс — Ганімеда,
Геракла —

Гіл, Афродіта —  Адоніса, Ендіміона — Селена.

Тварини, що возили колісниці богів

Змій возив бога Сатурна, а олень Діану на собі, 
Коні у Сонця були: Пірой, Флегмонт, і Еовс,

і Етон.
Часто Фетіду дельфін, а Юнону павич скрізь

носили,
Мала Селена биків, а у Вакха були тигр і рисі.

Любителі недорогих речей

Місто й високий платан Пелею були до вподоби, 
Коні та ворон вітає Тіберія, а з ними і люди. 
Арістомаха тримає любов, та ще й Гіласа також.

Видатні художники

Павсон, і гордий Зевксід, Апеллес, і Паррасій
з Ефеса,

Фідій безсмертний, Праксітель, і Тіл *, Поліклет
та ще Тігрон *.

Славетні скульптори

Ментор, і Мірон славетний, Лісіпп, Каллікрат,
і теж Лідій *.
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Майст ри-умільці

Дедал, Архіт, і Перілл, і Епей — це умільці
відомі.

Пт ахи, присвячені богам

Сови Палладі, а Зевсу орел, і павич для Юнони.

В

Рат ні мужі

Гектор, Еней, Агамемнон, Аякс, І Ахілл
швидконогий,

Деції, Фабії, також Метелли, Торкват, і
Сцевола,

І Сціпіади, і Коклес, і Марій, Камілл, і ще
Цезар, II З І зв.

І Ганнібал, Александр Македонський, Геракл,
і Тезей теж,

Іонафан, Гедеон, і Давид, і Ісус [син Навіна].

Рат ні жінки

Так ось спартанки вважались хоробрими I
амазонки;

Ось Іпполіта, і Гарполіка, Пенфесілая, Камілла. 
Кіру страшна Томіріда була, а Нінія * — світу, 
Тевта — жорстока для римлян, в германців же

Амалазунта,
Дебора та Іаїль прежорстока, й Юдіф — всі

відважні.

С
Непорочні богині

Дафна була непорочною, також Діана й Мінерва.
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32.

Швидкорухливі
Тут швидконогий Атлант, 1 Церера, що топче

колосся,
Тут Еномай, Оріон, Аталанта, Персей, і Камілла, 
Беллерофонт, також Дедал і Ікар, що крила

зробили.
Подружжя, що любились взаємно

Кличе Орфей із підземного царства Еврідіку любу, 
А  Артемісія плаче-ридае за рідним Мавзолом. 
Разом із Протесілаєм своїм Лаодамнія гине.

Подружжя, що себе ненавиділи

Заміж пішла Лаодіка з наказу царя Мітрідата. 
Вбита дружина Нерона Поппея поблизу господи. 
Як царювала Цірцея, так правила Семіраміда. 
Також і та Розамунда убила свого чоловіка.

Велетні

Тітій-гігант, Енкелад, Бріарей, Тіфоей з всіх
найбільший. II

Гігес, Антей, Іапет, Оріон, Поліфем [одноокий). 
Жорстокі народи

Гет, савромати, фракієць, і скіф, масагети, й
гелони,

Також кентаври, япіфи, жорстокі Нерон, Скін *,
і Сулла,

І Бусірід, Фаларід, Діомед, і Прокруст, і Скірон
ще,

Ієзавель, Агамел *, Гев *, і Каїн, та Ірод безбожний. 
Хоробрі

Спритний Тезей, і відважний Мі лон, Агафон,
і Фіванка,
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Хитрий Геракл передав небозвід знов на плечі
Атланта,

Полідаманта земля задушила, а дуб вбив Мілона. 
Бронт, і Стероп, і покірний Пірахмонт, циклопи,—

Вулканом.
Ц
Багаті

Перси, індійці, лідійці, араби й Церера — багаті. 
Славились також багатством Красс, Сулла,

Лукулл, Крез і Мідао. 
Савську царицю додай ще до них, Соломона і Йова.

Шанувальники вчених

Вченим пошана була в Александра, любив
Птолемей їх,

Цезар і Август, а згодом, пізніше, такбж Карл
Великий.

Слід ще додати до них і Антонія, й також Севера.

Учені та оратори

Природознавці: Сократ, і Платон, Арістотель
учений.

Знатні оратори — це Ціцерон, Демосфен
красномовний,

І Гіппократ, що законів навчав, Балд з Бартолом—
юристи,

ІДе й Архім ед— математик відомий, Гален же
був лікар.

Учені жінки 1
Сапфо славетна, Еріна, Корінна, що вірші писала 
Розміром Піндара, також Аспасія — майстер

софізмів,

32 зв.
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Манто — віщунка, прекрасний знавець еллінської
мови,

Гракхів матуся кохана Корнелія, далі Сівілла, 
І Катерина звитяжна: цю радість євреї сховали.

Е

Пияки

Енній та Геракліт поклонялися Вакхові часто, 
Вина любили жорстокий Нерон, Олоферн з

Артаксерксом.
З  нещасливих щасливі

Гігес раніш пастухом був, а ліктором Дарій,
селяни ж

Проб і Юстін, теж Ягайло, король землі польської,
й Марій,

Басс, Агафон, Агафокл, що з гончарського роду
походив.

Теж королева Британії, також Єлена Велика, 
Пій II та Адріан V I , ще Микола V I,
Тут Гедеон, і Саул, Мойсей, ще й Давид та Іосиф, 
Алтіса * й Аргоса * дай ще сюди, й Тімофея, й

Еніппа *.
їв  щасливих нещасливі

Смерть Полікрата Самоського й Марія — смерть
жалюгідна.

Туллій загинув з Антонія волі, що сам мав упасти. 
Цар Мітрідат прийняв смерть добровільно,

і Ксеркс, сатрап перський, 
Валеріан, Велізарій, який знищив місто дощенту, 
Тут і Саул, що бунт придушив, і Навуходоносор.92



Оленя ось приручив Кіпаріс, Піфагор —
ведмедицю,

Знов же гадюку Аякс, що ділив з нею все, навіть
їжу || зз.

Тигра, Августе, й слона собі ти заставив служити. 
Левів Ясон, і Давид, Даниїл, і Ваней покорили.

Покорителі ввірів

Переможці ввірів

Феб вбив стрілою Піфона, Персей же мечем вбив
Медузу,

Хитрощами Беллерофонт переміг триголову
Химеру.

Гідра, дракон, лев, і бик, і лань від рук Геракла
упали.

Ти ж, Мінотавре, Тезея боїшся і гинеш від жиру.

Щасливі

Щастя у Гігеса царстві й на Самосі у Полікрата 
Завжди цвіло, також Марій щасливо й Метелл

проживали.
Красиві

В квіти живі Гіацінт, 1 Нарціс, і Аканф замінились, 
Кастор і Поллюкс прекрасні були, Паріс і Єлена. 
Славивсь красою своєю Нелей, і Кіллар

войовничий,
Беллерофонт, і Нерей, і Парфенопей, і теж Гігес, 
Станом чудесним своїм відзначалась красуня

Глікера,
Авессалом, син Давида, Іосиф, Юдіф теж чарівна.

Т і, що мужньо переносять смерть синів

«Смертним мій син народився ж»,— сказав
Анаксагор-Іфілософ),

Похоронивши його, і Корнел і я те ж заявила
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83 вв.

Після загибелі Гракхів, а біля жертовника долю 
Сина почув Ненофонт *, і спокійно дививсь на

отруту
Також Сократ, і Сцевола спалити свою дав

правицю.
Сини, що люблять батьків

Матір аргоську свою возили Клеобіс і Бітон, || 
Сам же Еней на собі ніс, як кажуть, батька Анхіза. 
А  Амфіном свого батька витягнув з полум’я Етни. 
Скрізь Антігона тебе, о Едіпе сліпий, проводжала. 
Товія слухався батька, також Ісаак та Іосиф.

Сини, жорстокі до батьків

Вбив Клітемнестру Орест, свою матір,
помстившись за батька, 

З  жінчиних, Ніне, рук гинеш: мечем вбила
Семіраміда.

Н а Евріфілі помстивсь Алкмеон за смерть свого
батька.

Лая убив ти, Едіпе, Пеліка* — Сенекту*, Кіана 
Н а Кініппові — батькові за зневагу помстилась. 
Меч Мітрідата відправив на той світ його батька

й матір.
Вбити велів Агріппіну Нерон, Птолемеї ж

жорстокі:
Перший вбив матір, а другий вбив батька, а третій

ось брата,
Авессалом переслідував батька й вбив брата

Амнона.
Злодії
Как, і Автолік, Гарпал, аргів’янин, додай ще тут

Англа *,
Теж Еврібат, Діонісій, Амасіс був злодієм добрим, 
Ще віднеси тут Гарпага, Іуда віддався злодійству.
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Божевільні

Мов божевільна юрба, корибанти б менади у Фівах. 
Брата синів вбив Геракл з божевілля, Орест

розум втратив,
Часто Саула та Ірода лютість страшна нападала.

Взаємна любов братів і сестер

Сестри оплакують Гіласа: згинув від лева
нещасний,

А геліади — кінець Фаетона, що впав із-за брата. || 
Браття, нащадки Амікла *, й любов Еноліда *

зв’ язала.
Ненависть братів і сестер

Ромул був завжди противником Рема, Атрей же —
Фієста,

Дарман *, Гіант, ще й Полінік погано жив із
Етеоклом,

Авель, Іаков, Іосиф —  їх теж ненавиділи браття.

34.

Гладіатори

Вправний з мечем у бою був Спартак, а Біт
Бакхію рівний.

Гостинні

Янус Сатурна виховував, знов же Енея — Евандер, 
Демофоонта — Келесва гостя, Тезей — в Аріадни, 
У  Гіпсіпіли — Ясон, теж Медея й Каліпсо

гостинні.
Покарані на перебування в А ід і

Тітій, Сізіф, Іксіон, Енкелад, і ще Тантал
фрігійський,

Цербера тут ще додай, там Харон — перевізник
душ мертвих.
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34 вв.

С уд д і А їд у

Мінос, Еак, Радаманф — оце судді підземного
царства.

Справедливі судді

Був Арістід справедливим, душа справедлива й
в Біанта,

Вчений кентавр ось Хірон, і Локріда, Селевк
любив правду,

В персів — Камбіз, а ось, Спарто, у тебе Лікург
справедливий.

Також суворим до друзів ще був Фокіон, і Катон
теж,

Виступив проти свого сина Манлій і проти Каміллів.

Несправедливі судді

Ось ненависники правди: Тарквіній, і також
Амулій,

І довговухий ще Мідас, що Панові визнав звитягу || 
Недоброзичливі

Так Александр Великий великих ненавидів дуже: 
Лісімаха, Пердікку, відважного також Селевка.

Розбійники

Скін *, і Прокруст, і Скірон, і Сізіф — всі
розбійники славні. 

Знаний грабіжник також Гараманф, і додай ще
кіклопів.

Плаксії

Каменем стала Ніоба, ллє сльози рясні й Філомела, 
Тоне Алкід у сльозах, і ридають Електра та сестри.
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Любителі розкоші
Зніженим саме вважались колись: Анаксагор

Мілетський,
Елагабал, Соломон, і додай ще до них Агафона, 
Сарданапал і Баттал * теж рівнялись у розкоші

з ними,
1 Арістотель учений, уста Лісістрата чарівні. 
Ви теж, Гортенсію й Юлію Цезаре, розкіш любили, 
Жінка і муж, і скупий дуже ласий мастильник,

і Амнон.
Благодійники

Октавіан і Помпей були щедрими, Скавр —
благодійним,

Веспасіане та ти, Галлієне, чи в чімсь відмовляли? 
Меценат відзначився наукою, теж Антонін Пій, 
Воїнам Нерва сприяв і народ він підтримував,

кажуть,
Також Траян, Прокулей поділився з братами

багатством.
Лікарі

Феб, Мелампод, Епідаврський [Асклепійі, і також
Меркурій,

Щ еПаналіп*, і Хірон, і Пеан, і відомий Махаон. || 35.

Музиканти

Тут Аріон е чарівний, Орфей, Амфіон знаменитий.

Мореплавці

Тіфій, Мнесфей, Палінур, і додай ще сюди теж
Клоанфа.

Батьки — вбивці дітей

Рідного сина свого наказав сам Постумій убити, 
А Гіппомен вбив Лімона, Гарпагові з вбитого сина
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35 зв.

їжу дали, і Атрей учинив так з дітьми свого брата. 
Прокна Ітіса вбиває, Кальпурнію також убили.

Шляхетні владарі

Дім весь з усім господарством свідчив про бідність
Ягайла.

Бідним Емілій * був, перси, сабінці, й звитяжний
Агріипа,

Перефілет *, і Катон, також Епамінонд, і ще
Павсон,

Тут ще додай і Біанта, Ламаха, крітян, і Лісандра.

Марнотрати

Аттіка, Кіпр, і Корінф, і додай до них персів
когорту,

Фок, і Албіній, і зніжений також Апіній багатий, 
Тут син Езопа, Нерон ненаситний, і теж

Клеопатра,
І Валтасар, і ще Спер * з багачем, тут і гість

марнотратний.
Землі та їори, присвячені богам

Кріт віддав шану Юпітеру, скеля Тарпейська та
їда.

Самос, Просімна та ще й Карфаген шанували Юнону, 
Місяця ж — Кінф, і Ефес, і, крім того, теж Делос,

і Фарос.
Гай же делійський Венері належав, Кіфера, і

Фарос.
Острів Ліпара та Лемнос Вулканові шану від

дали, у
Марсові лютому — гори Родопа, фракійці та гети, 
Мемфіс Ізіді й Озірісу, Парос та Мереотіда.
Знов Елевсін, і Катіна, і Генна, і Етна Церері. 
їда, Гангри, Верекінф, Діндими молились Кібелі.
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Феба Парнас шанував, джерело Касталійське,
Піерій,

Кінф, джерело Аганіппа, й також Гелікону
верхів’я.

Г  орді

Як Салмоней, так і Сапор хваливсь, що він брат
зір небесних.

Кидає блискавки він, як володар небесний, гримучі.
Горда Ніоба дітьми, і тому насміхалась з Латони, 
Гордий Фаон, і Люціфер, Саул, і Навуходоносор.

Гидкі та некрасиві

Геннік* бридкий, Гіппонакт та огидний Терсіт,
і ще Дамон,

Тут і Езоп, і Протей, і Акко, одноока Філена, 
Семіраміда правлінням, Ластенія знов же

знаннями
Добре відома, Євгенія, і Теодора — побожні. 
Сарданапал був, як жінка, сюди ж дай Ахілла з

Гераклом.
М исливці

Кефал — мисливець, і Лавз, Іпполіт, Оріон
беотійський,

Також [чудові стрільці]: Філоктет, Актеон,
Аталанта.

Чимало таких та подібних відомостей дасть нам 
у достатній кількості читання книг і вчитель-досвід, 
як це ми вже довели.

По-шосте, ампліфікація якоїсь речі, яка йде від 
внутрішніх чи споріднених причин, або також харак
теристика якоїсь назви, що подається різнорідними 
шляхами. [Ампліфікація здійснюється! таким чи
ном: II 36.99



1. Знайди яке-небудь просте речення або окреме 
слово, як наприклад: дієслово а т о  [кохаю], і, маючи 
його, відшукай від цього дієслова іменник, наприклад: 
атог [любов).

2. Якщо це окреме слово атог [любов] не підхо
дить для вірша, то вишукуй споріднені з ним іменни
ки, а саме: И а т т а  [полум’я), саіог [тепло), Іегуог 
(жар), І8ПІ5 [вогонь), агёог [вогнище), аезіиз [спека! 
і т. д ., і тоді легко вийде кінець вірша і§піз атогіз 
[вогник кохання].

3. Які іменники, то такими повинні бути відповід
ні до них дієслова або повинні бути дуже близькими 
до них. Наприклад: А тог уоіаі, іп ііа т т а їи г, агсіеі. 
[Літає Амур, кохання палає, горить).

4 Потрібно додавати відповідні прикметники до 
іменників з належною добірністю, що мають пряме 
або переносне значення, як наприклад: атог Іегуепз 
[палке кохання], і таким чином може вийти гекзаметр 
або пентаметр:

Іп И аттаїи г атог Іегуепз ргоиі і§піз атогіз.
Агсіеі аЬипсіе пипс і§піз атоге Ьопо.

[Наче вогонь, полум’яне кохання палає так сильно.
Зараз так розгорівсь сильний кохання вогонь].

5. Слід взяти до уваги й обставини кохання і до
дати до них відповідні прикметники. Таким чином 
зможеш легко охарактеризувати будь-яку річ, обду
мавши раніш відповідні прикметники, іменники, 
дієслова, прислівники, і все це ввести у вірш. Для по
легшення цієї справи подаємо іменники в алфавітному 
порядку.
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А
Молодість, ніжні роки, молоденький, 

ефеб і підліток.
їм, молодим, незначний ще пушок не 

псує їх обличчя. II
День, і година, життя, довговічність, 

віки, і час також.
Нива, і грунт, цілина, і вемля, лан, 

маєток, і поле.
Родом з села, селянин, хлібороб, і 

сільський поселенець.
Теж землероб, покоритель волів, і сіль

ське простолюддя.
Ось дерев’ яна соха, з лемешем малий 

возик скрипучий.
Жадібний влади, або прохач почестей, 

і властолюбний.
Прагнення, полум’я, жар, і любов, 

вогонь, факел, кохання.
Серця твого половина, і спільної долі 

учасник.
З крилами дух, і небесний посланець, 

або теж крилатий.
Д у х , або краща частина людини, 

життя наше, розум.
Звір, дичина, череда, ще й отара, 

худоба, й скотина.
Віл, і баран, і осел, і теля, свиня, 

миша, й гадюка.
Мухи, козел, і вівця, і мурашки, ци

кади, і жаба.

Юнак

Пора

Рілля

Землероб

Плуг

Жадібний
влади
Кохання

Друг

Ангел

Душа

Тварина

36 зв.
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ПечераГрот, і печера, і яма, і балка, і прірва, 
і темінь.

Хвиля, вода, джерело, рідина, дощ, 
волога, струмочки.

Яблуня —  символ кохання, тріум
фу — лавр, пальма — звитяги.

Віття, галузки, і листя зелене на гіл
ках тоненьких.

Явора тінь прохолоду дає, також фіга, 
й маслина.

Кедр, ялівець, кипарис не бувають 
гнилими ніколи.

Захистом служать для скель ось ялина, 
сосна, і теж вільха.

Сосну смолисту на похорон, тис як 
знак дружби приносять.

Дротик загострений, і очерет з на
конечником, стріли.

Шабля, і спис, акінак, і мечі різно
рідні, кинджали.

Щит, і щиток, і овальний ще щит, 
І кольчуга, і панцир.

Шоломи, труби, і гребінь, і шолом 
37. з волоссям, і апекс. ||

Насип, укріплення — це оборонні ва
ли та споруди.

Зорі, ефір, небеса, і Олімп, і світило, 
і полюс.

Тіло небесне, вогонь, факел, полум’я, 
божі хороми.

Простір безмежний, небесні вітри, 
і дім громовержця.

Вода

Дерево

Зброя

Замок

Зорі
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Гнізда, домівка, господа, поселення, 
царство, і кубла.

Стадо пернатих, крилата сім’я, і пер
наті, і птахи.

Захист, залога, сприяння, безпека, 
а також притулок.

Засіб полегшення, втіха, асилія, храм, 
допомога.

В

Битви, і Марс, суперечки, конфлікти, 
воєнні сутички.

Сурми у флоті морському, труба, ріг, 
і горн, також бубон.

Коні, і грифи, орли, і дракони, страш
ні мінотаври.

Спис, черепаха, таран, і баліста, крім 
них, катапульта.

Служба, заслуга, обов’язок, теж доб
родійність, дарунок.

Вдячність найбільша, сприяння, по
шана, зичливість, і погляд.

Лагідний, ніжний, приємний, прихиль
ний, крім того, доступний.

Щирий, дотепний, спокійний, освіче
ний, і миролюбний.

Любощі, серце, любов, і ласкавість, 
і радісний погляд.

Голос ласкавий, привабливість, також 
слова найніжніші.

Місце про
живання 
птахів 
Птахи

Допомога

Війна

Військові
сигнали

Військові
знамена
Військові
механізми
Добродій
ність

Щирий

Ласкавість
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37 вв.

Дотепи, жарти легенькі, пестлива ру
ка, і усмішки.

Злочин йому невідомий, не знає жит
тєвих пороків.

Відданий, і справедливий, святий, і по
божний, і чистий.

Чесна, невинна і щира душа, що грі
хів ще не знає.

Віл, і бики, і бички, і додай ще корову 
з телятком.

С

Верх, верховина, і шпиль, і вершок, 
і найвищі вершини.

Музика, ода, мелодія, пісня, гармонія 
звуків.

Дудка, і дудочка, флейта, ріжок, 
і труба, і сопілка.

Грає кіфара, і лютня, і арфа, і гусля, 
і ліра —

То замовкають тоді цитра, флейта, 
орган і сопілки.

Кучері, сиве волосся, чуприна густа, 
і зачіска.

Грот, і печера, і місце ватемнене, 
скеля з тюрмою.

Муза, і ритм, метр, і стопи, і такт, 
і пісні, та ще й вірші.

Дівчина, честь, про кохання ні думки, 
дівоча невинність.

Пута, кайдани, ручні і на ноги, окови, 
тенета.

Справедли
ва людина

Бик Ц

Верхів’я

Спів та 
його ін
струменти

Волосся

Тюрма

Вірш

Невинність

Кайдани
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Першопричина, походження, І джере- Причина 
ло, і початок.

Двічі народжений, бйтьків ровесник, Господь 
великий нащадок.

Син одинокий вічного батька, від діви 
походить.

Світло небесне для світу, надія люд
ська, і спасіння.

Вічний він, від непорочної матері він 
народився.

...Батьків це образ, правдивий і дуже 
подібний.

Він — всемогутнєє слово, початку й 
кінця в нім немає.

Вигляд прийнявши людський, ось на 
землю приходить той саме,

Хто завжди був, е і буде, кому поко
ряються зорі

Смертний прийшов до нас бог із небес 
у жахливу годину.

Тіла людського не зрікся, не зрікся 
життя теж важкого.

Ставши людиною, він наразився на 
смерть, як всі люди.

Діви Марії дитя і отця всемогутнього 
парость.

Всепереможний нащадок, якого послав 
він нам з неба ||

Гріх первородний він змив, і для 
смертного роду людського

Підготував до Олімпу він шлях, не
досяжний раніше.

Христос

88.
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...Життєдайная сила зійшла в висо
кості.

Сяє вона, всемогутня, й наповнює все 
на цім світі

З  неба зійшов оцей бог, бог правдивий 
у плоті і крові

З  чревом змішався, і після зачаття 
воно задрижало,

Наче живе, і здригнулась також вся 
природа від страху. Тощо, тощо.

їжа, і страва, бенкет, і приймання 
гостей, і трапеза.

Засіб життя, і теж блюдо їстивне, 
життєві продукти.

їжа

Голос і шелест, мурликання й крик, 
теж гудіння й бурчання

Збитки, і згуба, загибель, і втрата, 
і шкода велика.

Факел, і теж смолоскип, гіменей, 
і подружжя, і ложе.

Інфула, і діадема, віночок, корона, 
тіара.

Члени, коліна, і груди, лице, голова, 
і обличчя.

Шия, вуста, підборіддя, і щоки, по
віки, і очі.

Горло, і скроні, і руки, всі жили, 
і стопи, і ноги.

Звук

Втрата

Весілля

Корона

Людське
тіло

Хижий, грізний, небувало суворий, 
як варвар, жорстокий.

Лютий, надмірно лихий, біснуватий, 
жахливий, і дикий.

Жорстокий
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Колесо, віз, колісниця, запряжка, Віз 
двоколка, і осі.

Дерево, стовп, і поліно, пеньок, і ко- Хрест 
лода, й обрубок.

и

Цар всіх царів, божество, і найвищий Бог 
правитель Олімпу.

Він теж наставник Олімпу, суддя ще 
земний і небесний.

З волі його все є в русі, усім він у сві
ті керує. II

Рухає все він бровою, а громом на 
всіх жах наводить

Вечір — пора, що настання тьми-ночі Кінець дня 
усім сповіщає.

Тіні зростають, коли ось-ось сонце 
заходити має.

Геліос хоче з багряного воза вже ви
прягти коней.

Ш ляху, що Феб призначив їм пройти, 
залишилось вже мало.

Вже він ступає ногами своїми по схи
лах Олімпу,

І, нахилившись, Титан вже до заходу 
швидко прямує.

Час вже вечірній, ось море і Геспер, 
зірки появились.

Тільки коней запрягла темна Ніч, по
чало сутеніти.

Спека, і Геліос-Сонце найвище під
нявсь на орбіті.

Полудень

38 уі
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СвітанокСвітло, Люціфер, Аврора, Тітанія, 
й також світанок.

Збитки, і згуба, загибель, і втрата, 
і шкода велика.

Голод, жадоба, надія, чекання, ба
жання, і спрага.

Кошти, і золото, срібло, монети, за
паси, маєток.

Спадщина, гроші, скарби, також ба
гатство, і розкіш безмежна.

В груди биття, і ридання, зітхання, 
плачі, й нарікання.

Засідка, хитрість, і задум лукавий, 
обман, і ще підступ.

Мешкання, лари, будівля, пенати, по
ріг, дім, і двері.

Атрій, палац, тереми, і хороми цар
ські, і фортеця.

З дахом солом’яним зовсім простень
ка селянська хатина.

Хатка, убога хатина, хлівець жалю
гідний, повітка.

Сумнів душевний, вагання, замішан
ня, й думка непевна.

Хай з різнорідним, непевним ваган- 
39. ням змагається розум. ||

Е

Мова палка, красномовність, розмова, 
великий дар слова.

Слово художнє, і мовне багатство, 
краса, милозвучність.

Втрата

Прагнення

Багатство

Біль

Підступ

Дім

Селянська
хата

Сумнів

Красно
мовність
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Пастир, наставник, владика, і ще ке
рівник духівництва.

Військо, фаланга, загін, легіон, і ма- 
ніпул, шеренга.

Воїн, і відділ, частина, і збройнії 
сили, і табір.

Вершник, боєць, піхотинець, солдат, 
і людина в кольчузі.

Молодь квітуча, юрба, що живе із
солдатської плати.

Вигнаний з рідної хати, і висланий 
з рідного міста,

Прогнаний з краю бурлака, ні хати 
й притулку у мене,

Ларів не маю своїх, то чужим я при
ношу офіри.

І запряжний, крилоногий, швидкий, 
немов звук, і копитний.

Чотирикінна запряжка, швидкі, мов 
вогонь, теж бувають.

Р

Чутка — це голос народний, поганий 
чи добрий, про речі.

Голод, і шлунка потреби, і спрага 
за необхідним.

Також жадоба поїсти — це житель по
рожнього шлунка.

Фабула, видумка, фікція, вимисел вся
кий поетів.

Хлопець, невільник, слуга, раб до
машній, лакей, і прислужник.

Єпіскоп

Військо

Вигнанець

Кінь

Чутка

[Голод]

Фабула

Раб
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39 зв.

Тут і фатальні закони, залізні декре
ти, і парки.

Воля таємна господня, і долі неясная 
сила.

Паросток, пагін, і вид, покоління, 
синочок, нащадок.

Ціль, і границя, межа, і кінець, 
та ще спокій від праці.

Вихід, і гавань, мета, і теж лінія 
довгих укріплень.

Підсумок праці, завершення кожної 
нашої справи. ||

Сталий, тривалий, також довговічний, 
крім того, постійний.

Лілія, рожа квітуча, трояндовий сад, 
і фіалка.

Ягоди вовчі, нарцис, розмарин, гіа
цинт, і волошки.

Соняшник, маки червоні, також майо
рани, і нарди.

Озеро, річка, ріка, і багно, став, по
тік, і струмочок.

Вигляд, і врода, обличчя, краса, й не
буденна чарівність.

Доля, нещастя, і фатум непевними 
кроками бродять.

Фарба вишнева, сурмй незвичайна, 
пігмент, і пурпура.

З  наміром підлим людина, шалений, 
і нездоровий.

Злодійкувата рука, і Меркурій, і з 
трьох букв людина #1.

Син

Кінець

Міцний

Квіти

Ріка

Вигляд

Доля

Пурпура

Божевіль
ний
Злодій

110



о

Радість, веселе чоло, добрий настрій, 
і розкіш приємна.

Іній, морози тріскуні, сніг, град, лід, 
та холод нестерпний

Вдячність — це ласка, усі добродій
ства, й приємностей безліч.

Втіха

Холод

Вдячність

Н

Прірва шлункова, обжера, і всепогли
наюча верша.

Сад, і трава, мурава, різнорідна теж 
зелень із мохом.

Смертна юрба, смертний люд, а крім 
того, ще й смертна людина.

Добре ім’я, похвала, честь, і слава, 
і почесті, й титул.

Недруг затятий, і ворог страшний на 
противників тисне.

Трутень

Трава

Людина

Честь

Ворог

І

Полум’я, спека, жара, і задуха, во
гонь, і пожежі.

Вогнище, іскра, і пара гаряча, вул
кан, попелище.

Сором страшний, і зневага, неслава, 
ганьба, і безчестя ||

Змінний, а також пустий, легкодухий 
непевний, двоякий.

Вогонь

Г аньба

Непостій
ний

40.
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Цербер, і Стікс, і Аверн, також Орк, 
і Ереб, і ще Тартар.

Помста еріній, і лари пекельні, і гро
ти дракона.

Підземне
царство

Ось нерозумний, дурний, дурнуватий, 
безглуздий, шалений.

Безумець

Заздрісний, впертий суперник, кри
тика злісна Зоїла.

Заздрісник

Гнів, хвилювання, шаленство, най
більше обурення, лютість.

Ь

Гнів

Піт, винахідливість, праця, турбота, 
невтомне старання.

Праця

Крапля, краплина, роса, рідина, дощ, 
сльоза, також перли.

Сльоза

Правило, звичай, закон, справедли
вість, декрет, пакт, і право.

Закон

Ліжечко, постіль, і ложе подружнє, 
світлиця, ще й спальня.

Ложе

Бухта, і край, узбережжя, піщане 
примор’я, та берег.

Берег

Спір, суперечка, і битви словесні, ди
скусія, сварка.

Суперечка

М ’яч, і палестра, і біг,— їх вивчати 
усім вкрай потрібно.

Брязкало, бич, гра в горіхи, та дзи
га — хлоп’ячі розваги.

Гра

Звуки, і слово, промова, і мовлення, 
мова, і вислів.

Мова
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ПисьмоАркуш, письмо, і таблиця, послання, 
листи, і письменство.

Лемент, зітхання, і сльози, ридання, 
плачі, голосіння.

Кінфія, Місяць, Латмійська, Делій
ська, сестра Аполлона.

Світло, світіння, і сяяння, сяйво із 
блиском, і промінь.

Лампа, ліхтар, смолоскип, також свіч
ка, світильник, й лампада.

Смуток

Богиня
Місяця
Світло

М

Твердь із майстернею, куля, і світ, Світ 
також світу машина. ||

Плями, бруд, родимка, слід від вог- Пляма 
ню, і відбиток, і шрами.

Диво, потвора, чудовисько, 
і дивовижа.

виродок, Чудо
висько

Пошесть, зараження, також хвороба, Хвороба 
зараза, псування.

Смертна година, загибель, кончина, 
смерть, вбивство, і попіл.

Лахесіс, похорон, труни, носилки, 
вогонь, Лібітіна.

Гріб, і могила, гробниця, і пам’ ят
ник, камінь надгробний.

Сльози, процесія, і голосіння, останнє 
прощання.

Скеля, узбіччя, гора, горб, вершок, Гора 
хребет, камінь, вершина.

40 вв.
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МореМоре, морська голубінь, також гладь, 
Океан, і Фетіда.

Хвилі морські, блакить моря, й соло
на вода Амфітрити.

Хворий, нещасний, без долі, вродивсь 
в нещасливу годину.

N

Флот, і судно, і бірема, до того додай 
ще трирему.

Човен, і чайка, баркас, і галера, 
теж кімба, і човник.

Сосна, кермо, і корито, ще кіль ко
рабельний із носом.

Парус, весло, парусина, крім того, 
ще крила і лопать.

Руль, і вітрила, і верхній ще парус, 
полотна, й канати.

Тіфій — керманич судна, Палінур — 
мореплавець відомий.

Також гуляка морський, і Нептуно- 
ве плем’я моряцьке.

Знатний магнат, що походить з сла
ветного древнього роду.

Хмари з грозою, туман непроглядний, 
і мряка, і темінь.

Більше не буде вже ніч протилежною 
ясному світлу:

Фебові блискавки сяйвом вогненним 
освітять всі ночі.

Осінню стане весна, а з зимою змі- 
41. шається літо.||

Хворий

Корабель

Моряк

Шляхетний 
Хмари і ніч
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Все, що живе, заберуть смерть 1 Атро- 
пос, Стікс і Люціна.

Стане тим самим воно, що й місячний 
полюс від сонця.

О
Світло, і факел вогненний, зір, очна 

орбіта, і око.
Вії, блискучі зіниці, також оченята 

красиві.
Важкість, тягар, і вантаж, купа, маса, 

і кількість велика.
Схід, світлоносець, Еовс, і світанок, 

а також Аврора.
В ’ялість, інертність, життя бездіяль

не, і довге безділля.
Лінощі, спокій, байдужість, і лінь, 

безтурботність, і слабкість.

Око

Тягар

Схід

Спокій

Р

Предки, і прадіди, родичі наші, і роду 
початок.

Дар трудівниці Церери, Церера, і хліб, 
дари інші.

Трави, луги, пасовиська, корми усі
лякі, і зелень.

І вівчарі, пастухи, козопаси, також 
волопаси.

Родичі

Хліб

Пасовиська

Пастух

Бідний, нужденний, злиденний, жеб
рацький, голодний, і голий.

Убогий
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41 зв.

Злодій підступний, злочинець, шкід
ливий, провинник, негідник.

Хиба, вина, і помилка, зухвалість, 
гріх, вада, і злочин.

Винність, ганьба, лиходійство, про
вина, безчестя, і сором.

Зливи південні, дощі також опади, 
злива, волога.

Води, і вал дощовий, дощове і вологе 
повітря.

Лежень, нероба, лінивий, інертний, 
повільний, бездільний.

Кубки, і келих, теж чаша, і кратер, 
чарки, і кіафи.

Музам присвячений, також пророк, 
і уста Аполлона. ||

Житель Аонії, і парнасиди, і теж пе
гас иди.

Ось рум’янець, соромливість дівоча, 
цнотливість, і сором.

Вигляд, вродливість, чарівність бо
жественна, сніжний теж колір.

Щире прохання, молитви, звертання, 
і жалібні зойки.

Шкура звіряча, і руно, кожух, по
криття, і ще хутро.

К

Скіпетр, і влада, кермо, і могутність, 
і віжки правління

Трон, булава, діадема, корона магна
тів, і одяг.

Грішник

Гріх

Дощ

Лежень

Келихи

Поет

Соромли
вість
Краса

Молитва

Шкура

Царська
влада
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Одяг пурпурний в царів, і пурпурні 
хламиди теж носять.

Думка дотепна, і дотеп, усмішки, 
І жарти, і регіт.

Серце відважне, і міць, животворная 
доблесть, і сила.

Невід, сіть, пастка, тенета, вудки, 
та ще прут птахоловчий.5

Жертва, офіра, кадила, і богу при
свячене серце.

Краплі криваві та кров, і сочиться 
із ран гній кривавий.

Збіжжя, хліба, і посіви, плоди, уро
жай, і Церера.

Стан керівний, управління, сенат, 
і батьки, і управа.

Думка, сентенція, судження, гадка, 
а також ідея.

Гідра, дракон, і змія, вуж, гадюка, 
і змій невеликий.

Дебрі тернисті, шипшина, і терен, 
терник, і тернина.

Гори, діброви, і гай, ліс, і бір, фес- 
салійськая Темпе.

Кінфський, Гіперіон, також Феб, і Ті- 
тан світлоносний.

Втіха, веселість, відрада, врочистість, 
і аплодисменти.
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одяг
Сміх

Сила

Сіті

Офіра

Кров

Посів

Сенат

Думка

Плазун

Колючки

Ліс

Сонце

Втіха



Сон
42.

Сон, що подібний до смерті, Морфей, 
а такбж сновидіння. ||

Гуркіт, гудіння, бряжчання, і шелест, Звук 
і свист, і бурчання.

Доля, Фортуна, і фатум зрадливий, Доля 
і всякії зміни.

Хлів, загорожа, стоянка, кошара, вів- Стайня 
чарня, і стайня.

Образ, зображення, статуя, також Статуя 
скульптура, фігура.

Гордий, а враз хвалькуватий, чванли
вий, крім того, спесивий.

Гордий

Дурень, безглуздий, бездарний пеньок, 
нерозважний вкрай лобур.

Дурний

Т

Світ, твердь земна, і рілля, суша, 
грунт, і земля, земна куля.

Натовп, когорта, збіговище, стадо, 
юрба, та ще збори.

Смуток, зітхання, ридання, печаль, 
і нечуване горе.

Боязкість, жах, і неспокій, нечувана 
паніка, й трепет.

Земля

Юрба
людей

Сум

Страх

Літо, і вік, також рік, 1, крім того, 
ще й дні, і години.

Час

Буря, негода, вітри смерчові, ураган, 
гроза, й спека.

Негода
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V

Задум, і прагнення, план, і стремлін- 
ня, бажання, і воля.

Розкіш, сваволя, і примха, спокуса, 
та ще й насолода.

Жінка, і шлюбного ложа подруга, 
матрона, дружина.

Вітер, дуття, вітерець, також подув, 
і дихання вітру.

Евр, і Вултурн, Нот ласкавий, Фа- 
воній, і вітер зі сходу.

Далі, Борей, Аквілон, та ще лагідний 
Австр, і Нот ніжний.

Одяг, хламида, лацерна, і сагум, 
і тога, і панцир.

Туніка, пенула, стола, і плащ, усі
ляка одежа.

Бич, і нагайка, і пуга, батіг, малахай, 
і ще різка. Ц

Стежка гірська, і дорога, а далі цент
ральний гостинець.

Амфора, горщик, і келих, бочки, і бур
дюк, дзбан, і ваза

Вина пахучі, і чисте вино, Вакх, фа- 
лери, і ліейське.

Кущ винограду, гілки, виноградник, 
і ягоди, й грона.

Різні зміїні отрути, й слизоти, та вов
че коріння.

Воля

Розкіш

Дружина

Вітер

Одяг

Бич

Шлях

Ваза

Вино

Отрута

42 зв.
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Згубні токсини, отрути для стріл, 
і гадючі отрути.

Сила, і доблесть, і міць, життєздат
ність, і нерви здорові.

Сила

По-сьоме, допоміжними засобами згаданих двох 
віршових розмірів, тобто гекзаметра й пентаметра, 
є їх краса та достоїнства, яким потрібно відвести тро
хи місця після розгляду видів цих віршових розмірів. 
Однак я вже тут хочу застерегти з усією певністю, 
щоб поет, раніш ніж користуватися поданими прави
лами і писати згідно з ними вірші, вмів уникати не
доліків гекзаметра й турбувався про його достоїнства.

П ОДАЄМ О Д О С Т О ЇН С Т В А  ГЕКЗАМ ЕТРА
Перше і найважливіше достоїнство — це правиль

на й зрозуміла граматична будова вірша, що має 
завершену думку та побудований згідно з потрібною 
часокількістю, і щоб у кожному вірші застосовували
ся стопи, відповідні до його змісту

Друге [достоїнство І — милозвучність і зв’язок, 
тобто, щоб один вірш поєднувався з наступним не ко
струбато, а якось вільно, причому тут слід вводити 
метафори, прикрашувальні, вибрані та повчальні сло
ва й уникати простих.

Третє [достоїнство І — в кожному вірші, наскіль
ки це можливо, слід вживати два іменники з дієсло
вом, бо при наявності двох іменників легко можна 
буде поширити зміст шляхом додавання відповідних 

43. прикметників та епітетів ||
Четверте [достоїнство І — дактилі повинні чергу

ватись із спондеями, як це видно з наступних віршів:
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8ешрег Ьопоз погпепяие іи и т  іаисіезяие тапеЬип!за. 
[Честь і хвала, і ім’я твое будуть вічно у тебе].
ОЬзІіриіІ геїгояие ресіеш с и т  уосє гергеззії 33. 
[Він остовпів і назад зробив крок із голосом

дивним].

П ’ яте [достоїнство] — прикметники слід ставити 
перед іменниками, як Тібулл (кн. IV):

Аигеа запсіогиш роіиіззепі іешріа (Іеогиш. 
[Дорогоціннії храми святих божеств мали б лиш

силу 1

Шосте [достоїнство] — вірш повинен закінчува
тись трискладовим словом, а починатися спондеем, 
який би не закінчувався в одному слові:

АНесІаззе ІегипІ терпиш саеіезіе Оі§апІез. 
[Кажуть усюди, що царство небесне взяли вже

гіганти].
Різегіоздие уісіеге Іосоз іііизяие г е їіс іи т 34 
[Там він місця опустілі побачить і берег

безлюдний].

Сьоме [достоїнство] — фігура повторення, що надає 
віршеві багато краси. Як, наприклад, у Вергілія:

Ней, Іи§е сгисіеіез Іеггаз, Іи§е Іііиз а у а г и т зь. 
[Кинь же ти землі жорстокі, ах, кинь же цей

жадібний берег].

Восьме [достоїнство] — коли вживаються стопи, 
з ’єднані між собою певними рамками слів. Як, на
приклад, у такому вірші:

Ехогіог ріаизиш, іоіиз іаеіаіиг еі Іпсіиз.
[Встав я і плещу в долоні, і Інд весь радіє зі мною).

121



Перша вада гекзаметра — однакові закінчення в 
середині та в кінці вірша. Такий вірш називається 
«леонінським». їх ми бачимо в поданих прикладах:

Зі Іиегіз яиагит сііуізог рагіісиїагит,
Напс сіізсаз агіет: шаіогеш зи тіїо рагіет.
Зі сіаі оіизсиїа тепза шіпизсиїа расе геїегіа,
Ые реіе £гап<ііа Іаиіаяие ргапсііа Ше геріеіа.
Розі шепзаш зІаЬіз, раззиз т і  Не теаЬіз.
Сазеиз еі рапіз зипі о р ііт а  Гегсиїа запіз.
Заі, уіа с и т  гиіа ргаезіаі ііЬі росиїа іиіа.
И іуєз егат сіиііит, Іесегипі т е  ігіа писіит:
Аіеа, уіпа, Уепиз, ІгіЬиз Ьіз зи т  Іасіиз е§епиз. 
ЫП уаіеі іп Ьеіііз уіг іпегтіз аіяие ІіЬеІІіз. 
[Трапитись часом щось може тобі поділити, небоже, 
То пам’ятай ти науку, що більшу собі бери штуку. 
Дасть стіл петрушечки, хоч навіть трошечки під

час спокою —
Не бажай надто закусок багато, що славні в розбої. 

43 зв. Слід після їжі піднятись і добре собі прогулятись. || 
Кажуть: здоровим ось людям сир, хліб —

найкорисніші блюда. 
Вище всіх кубків й спокою став сіль і дорогу з

бідою.
Мав я багатства доволі,— зробила оця трійка

голим:
Ігри, Венера та вина — злиднів моїх ось причина. 
В битвах не має без зброї сил навіть, хто книги

читає].

Друга вада — це коли вірш закінчується одно
складовим словом, як це бачимо у Вергілія:

ІД О С Т О ІН С Т В А М І П Р О Т И С Т О Я Т Ь  В А Д И

122



РгосшпЬіі уігібЦие Іп Ніоге сопзрісііиг зиз®*.
[На узбережжі зеленім свиня там лежить на виду

всіх].
Рагішїипі топіез, пазсеїиг гібісиїиз шиз 37. 
[Родами мучаться гори, а вродиться миша смішна

лиш].

Третя вада —  якщо часто трапляються елізії, 
як у цих віршах:

Ти Ше ірзе ез, Ші, яиеш е§о а то  іп ііт о  атоге
раїето.

Р и а т  тобо яио т е  ипит аЦие ипісит а т іс и т
НаЬиізІі.

[Ти ось такий, що люблю тебе, сину, безмежно,
як батько.

Як же це так, що один-однісінький друг я у тебе?).

Четверта вада —  якщо до складу вірша входять 
багатоскладові слова. Як наприклад:

СопІигЬаЬапІиг СотіапІіпороШ апі 
ІппитегаЬіііЬиз зоІІісНибіпіЬиз.

[В жителів Константинополя дуже великий
неспокій

Внаслідок частих тривог,—  їм же кінця не
було].

П ’ята вада —  якщо у вірші нагромаджується ба
гато односкладових слів, як це помітно [у такому 
прикладі]:

З іт іїіз  езі пес рах, яиісічиат п а т  Пі зиЬ іб аиі
Яио...

[Це не подібне на мир: якбсь у цей час щось
стається...]123



Шоста вада —  це часте повторення однієї й тієї ж 
букви. Як наприклад:

О Тііе іиіе Таїі ііЬі Іапіа Іугаппе іиіізіі м.
[Татіїв Тіте —  тиране, собі натягав ти багато].

Сьома вада —  якщо окремі слова утворюють ок
ремі стопи. Як, наприклад, у такому вірші:

Аигеа зсгіЬіз сагшіпа, .Іиіі, шахіше уаіиш.
44. [Юлію, вірші твої золоті, о найбільший з поетів].||

Восьма вада —  якщо одне слово утворює дві сто
пи. Як ось:

Агшепіагіиз аиїегі, а§іі пипс іеяие Іагепкціе...
[Зараз тебе й також лара пастух забирає та

гонить...]

Дев’ята вада —  якщо одному складові в середині 
вірша відповідає інше співзвучне слово:

Ногіаіиг раіег іге таге іпуепіатяие ргесагі...
[Батько й т и  в море мене намовляє, я ж буду

просити...]

Десята вада —  якщо до складу вірша входить 
три- або п’ятискладове слово:

^иі5^иІ5 Іихигіа ігізііує зирегзШіопе...88
[Від честолюбства сумного —  одні, а від

розкошів —  другі...]

Все інше, що треба наслідувати, а чого уникати, 
пізнає всяка розсудлива та вчена голова завдяки 
своєму старанню.
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Перше достоїнство і краса цього вірша полягає 
в тому, щоб він закінчувався двоскладовим словом.
Як це спостерігаємо в Овідія 40:

Ыоп езі сопуепіепз ІисІіЬиз ІІІе СОІОГ.
Ое Іасгігпіз іасіаз зепііаі еззе т е із .
Саиза раігосіпіо поп Ьопа шаіог егії.
ЗесІіЬиз іп раігііз сіеі т іЬ і роззе т о гі.
№ , яиае поп ориз езі, Гогіе Іояиаге сауе.
Ме таге, т е  уєпіі, т е  іега іасіаі Ьіетз.
ЫиЬПа зипі зиЬіііз Іетрога позіга т а їіз .
Яаере ргетепіе сіео, Гегі сіеиз аііег ор ет.
Кезсй, сиі ботіпо рагеаі ипсіа тагіз.
[Тож і не личить оцей колір печалі гіркій.
Хай же подумає він: плями ці — сльози мої. 
Завжди причина не та захистом більшим бува.
Хай же померти мені дасть він у рідній землі.
Те, що не слід говорить, часом, бува, не скажи. 
Море, і люта зима, й вітер так мучать мене.
Прийде зненацька біда — стане обличчя сумне. 
Часто один бог несе горе, а інший — добро.
Пану якому служить хвиля не знає морська).

Друге достоїнство — коли прикметники ставля
ться перед іменниками. Як це видно [з прикладу):

Тиіиз иі іп гиЬео уіуєгєі оге рисіог.
[Щоб на рум’янім лиці сором безпечно тримавсь).

Третє достоїнство — коли вірш закінчується дво
ма двоскладовими || словами. Як оцей: 44

Е і петиз атіззаз ПеЬіІ еі Ногіиз арез.
[Сад заплаче і гай: смерть у них бджілки знайшли).

ПОДАЄМО ДОСТОЇНСТВА ТА ВАДИ ПЕНТАМЕТРА
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Інші достоїнства та художні особливості, які сто
суються гекзаметра, слід теж віднести і до пентаметра, 
а саме: пов’язання стіп з розмірами слів, милозвуч
ність та поєднання (віршів 1, добір слів, метафори та 
епітети, правильна і чітка будова віршів, що повинні 
мати завершену думку, а стопи мають відповідати 
змістові.

ВА Д И  П Е Н Т А М Е Т Р А

Перша вада пентаметра така, як і гекзаметра, 
а саме: якщо склад у середині вірша закінчується 
подібно до останнього складу цього ж вірша. Як це 
випливає (з прикладів]:

5і уіз Є55Є і є у і з , зіі ііЬі се п а  Ьг є у і з .
Эиш  Іогіипа регії, пиііиз атісиз егії.
(Хочеш бути легким, хай обід буде слабким.
Зрадить щастя т о б і— друзів не буде тоді].

Друга вада — якщо вірш закінчується односкла
довим словом. Як ось оцей:

Е і зоїит сопзіапз іп ІеуИаіе зиа езі41.
(Тільки п о с т і й н и й  в своїй саме нестійкості він].

Третя вада — якщо елізія виходить там, де має 
бути цезура. Як, наприклад, у цьому вірші:

Зизіиіегаі уазіи т аКитцие <3і£азуе роіит.
(Взяв на плечі гігант неба безмежную вись].

Четверта вада — якщо цезура, яка має бути після 
слова, виходить у середині його:

Наес яаочие позігае зепіепііа шепііз егаї.
[Також сентенція ця 8 нашого вийшла ума].12в



Зверни увагу, що цей віршовий розмір — пента
метр — окремо вживається дуже рідко Він звичайно 
поєднується з гекзаметром, і таке поєднання їх на
зивається елегійним двовіршем, або скорботним і сум
ним, що описує нещастя й горе Та насправді часто, 
а то, може, й завжди, користуємось цим видом вірша 
при зображенні навіть радісних || подій, як напри- 45. 
клад, вітання з нагоди прибуття знатних людей, 
родичів, друзів, вітання з нагоди дня народження, 
одержання посади або звання і т. д ., як це побачимо 
в наведених прикладах. Однак у цьому виді вірша 
найбільшим недоліком буде те, що зміст простягає
ться від одного дистиха до іншого, тому що він пови
нен закінчуватись пентаметром і, якщо не весь, 
то хоч певний період або принаймні частина чи член.
Для підтвердження правдивості наших міркувань 
додаємо свої шкільні вірші — вправи на радісні теми.

1

Вітальний вірш на честь гостя з школи поезії:
«Наш Аполлон безмежно радіє а приїзду

вельможних,
З неба, вважає, такі гості лиш можуть прийти.

Серце з великої радості б’ється у грудях невпинно:
Тих, що бажав він раніш, бачить вже тут їх

тепер.
Також радіє з твого прибуття ось глава й виражає 

В щиросердечних словах він побажання тобі:
«Щастя, здоров’я тобі і тепер, і на довгії роки,

Бо, якщо ти з нами тут, радість панує у нас».
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2

45 вв.

Подібний до цього вірш з школи граматики:

«В наших серцях почуття і промови дзвінкі
викликає

Це ось твоє прибуття, що нам миліше за все. 
Мемноном бути ніяк не хотів би, смію сказати, 

Фебом сьогодні новим можна назвати тебе. 
Кажуть, що статуя звук видавала, як сходило

сонце,
«Будь же, вельможо, здорові» — наші уста

теж кричать: ||
«Скільки слідів до мети на життєвім шляху ти

лишаєш,
Стільки щасливих хай літ буде в твоєму житті».

З

Такий же вірш з нагоди прибуття переможця:
«Вождю преславний війська усього, до нас

прибуваєш,
Дари багаті тобі радо приносим тепер. 

Перемогла нас любов до хоробрих, не зброя
страшная,

Щастя й здоров’я ми всі нині бажаєм тобі: 
«Славне ім’я це вождя бережеш і носиш щасливо, 

З  божої волі нехай слава зростає його».

4

Вітання владики-покровителя з нагоди одержання 
хреста:

«Поки христовий вінець святий в тебе на грудях
багриться,128



Свідчить, що образ Христа носиш заслужено ти.
Знак такий носить не будь-хто із смертних, а

тільки владика, 
Даний тобі він як дар, чину достойний твого.

Будь же ти сам для нас, отче, підтвердженням
нашого слова,

Бо ж ти на грудях своїх носиш віночок оцей. 
Бачимо наче Христа, бо ж радієш ти з цього

віночка,
І побажання тобі зараз складаєм такі:

«Довгі роки ти носи цей віночок, святий наш вла
дико,

З часу того, як прийшов ти до Христа з ці м
хрестом».

5

Подібне до цих привітання патрона в такому зна
ченні — «вівці слухають мій голос»:

«Голос почувши свого пастуха, йде овечка до нього, 
Навіть туди побіжить, де вже сама не змогла б.

З  нами, наш пастирю, з стадом своїм, тобі бути
годиться,

Кличеш патрона ім’ ям, звеш нас побожністю
тут. || 46.

Ми же слідами твоїми підемо і просим сердечно:
«В щасті й достатку паси вівці свої ти усі».

6

Подібне до цих привітання владики на підставі 
значення імені, бо Рафаїл — це «медицина»:

«Тільки як будеш ім’я прославляти свого ти
патрона,129 б 2—96



46 ов.

Ми побажання тобі щиросердечні пошлем. 
В тебе цілюще ім’я, що від ран смертоносних

лікує
Вражених радше в душі, не від тілесних

страждань.
Долі назустріч підемо, бо ж ти медициною звешся, 

Ти, Рафаїле, отець, ти нам цілитель усім.
Тож ти проводь свої роки в здоров’ї, не знаючи

горя,
Й  нас, щоб здорові були, ти під свій захист

візьми».7
Подібне до цих привітання Варлаама з школи 

риторики:
«Наша ораторська жилка сьогодні вже нам не

потрібна,
Бо красномовні самі наші обіти пливуть.

О, Варлааме, наш отче, ти сам є ораторська Свада, 
Музам ти сам є близький, просиш, звичайно,

ти їх,
Щоб твій народження день безтурботний вони

вшанували
Й шану за ласку твою саме тобі віддали,

Тож, замість дарів, прийми почуття наші, повні
любові,

В щасті живи ти вовік, повно хай буде добра».

8
Також привітання Варлаама на підставі анаграми, 

в якій Варлаам — це придворний Марс:
«Та не тільки страшні битви Марса несуть

перемоги,
Н і, не приносить звитяг завжди Беллона також, ||130



Через ім’ я Марсом став Варлаам, став він Марсом
придворним,

Він переміг юнаків щирі бажання усі,
Бо відзначати він дав їм тріумфи славетні без воєн.

Наш переможцю, тепер ми є трофеї твої.
Тож у своєму житті переборюй всі лиха недолі. 

Лаври, достойні небес, ждуть за це все тут
тебе»42. 

9

Ще привітання патрона Платона на підставі імені, 
бо ж Платон [означає] «кремезний тілом»:

«В день патрона тобі відкриваємо ми свої душі: 
Перемогло їх ім’я й чесність твоя перш за все. 

Тіло й хоробрість твоя ворогам завжди страх
наганяють,

В нас же палає любов за доброчесність твою. 
Свідчить ім’я, що кремезним ти є, а тіло —

хоробрим.
Чесністю й славою ти перемагаєш усіх.

Будь переможцем всіх душ і тепер, і на многії
роки,

Непереможним живи, жде в нагороду вінок». 
ПЛІД ТРЕТІЙ
Про мистецтво віршування взагалі

Щоб для поета легше було писати вірші, то конче 
потрібно тут подати надійні поради для докладної 
обізнаності з ампліфікацією, яка має загальновідоме 
визначення.

Ампліфікація — це більш широке пояснення 
слова або суті з ораторською майстерністю. Або ще:
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ампліфікація — це поширене пояснення слів або 
доказів шляхом вживання інших слів або доказів, які 
мають таке саме значення або принаймні підтвер
джують те саме. ||

Ампліфікація буває двох видів: речова і словесна.
Перша — це така, коли самі речі поширюються 

важливими сентенціями, поняттями, періодами та 
алегоріями. Усе те можна взяти, передусім, з джерел 
риторики, якими то є місця, або джерела, або скарб
ниця, звідки черпаються заховані там докази.

Є  два види таких джерел: внутрішні і зовнішні.
Внутрішніх налічується 16: визначення, перелік 

частин, значення назви, рід, вид і все, що з тим зв’я
зане, подібність, неподібність, протилежні та друго
рядні дані, попереднє, теперішнє та майбутнє; причи
ни: матеріальна, формальна, спонукальна та фіналь
на; дані порівняння: від більшого до меншого, від 
меншого до більшого та від рівного до рівного.

Зовнішніх джерел є 13: повчання, історія, роз
повідь, парабола, прислів’я, символи, ієрогліфи, 
емблеми, сентенції, закони, святе письмо, обряди 
стародавніх народів, сила природного розуму . Про цю 
саме ампліфікацію, як більш майстерну, труднішу 
й величавішу, власне, говорить нам риторика, а не 
поетичне мистецтво.

Друга, [словесна, ампліфікація] — це така, коли 
сказане просто здається незначним, а якщо до нього 
додати величаві, милозвучні та метафоричні слова, 
то воно стає більшим. Ця саме ампліфікація, тобто 
словесна, здійснюється трьома способами: по-перше, 
заміною слів, по-друге, зміною будови і, по-третє, 
зміною фігур.

Перший спосіб — заміна слів, це значить, що на 
місці одного слова ставиться інше у власному або
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невласному розумінні, очевидно, коли на місці од
нієї частини мови ставиться інша частина або || за- 47 зв•
мість одного слова — інше, яке прямо або метафо
рично означає те саме. Цей спосіб здійснюється 7 шля
хами: по-перше, шляхом перифрази, по-друге, завдяки 
синонімії, по-третє, шляхом заміни одного слова 
іншим, по-четверте, завдяки тропам: метафорі, си
некдосі, метонімії, антономасії, катахрезі, алего
рії, по-п’яте, завдяки різноманітності флексії одно
го слова, по-шосте, завдяки найрізноманітнішому 
звертанню до особи, мети, способу, предмета, часу, 
по-сьоме, шляхом особливого звертання до п’я
ти відчуттів, а саме: до зору, слуху, смаку, нюху і 
дотику

Перший шлях — перифраза, коли широко поясню
ються слова якогось речення Як наприклад: «Хороб
рим доля допомагає». Пояснюється слово «хоробрі». 
Хоробрі — це такі люди, які виховані між пожарами 
війни, безстрашним поглядом стежать за невпинними 
битвами і, не озираючись, дивляться на Марсові по
жежі та йдуть назустріч ворогові, підставляючи своє 
безстрашне чоло. Пояснюється слово «доля». Хороб
рим допомагає не тільки збіг обставин і мистецтво 
героїчної хоробрості, але й їх завжди супроводять 
добродійства самої Фортуни та очевидна доброзичли
вість призначення. Дається пояснення слова «допо
магає»: подає радісну надію на тріумф, збільшує 
надійну допомогу сил і, нарешті, простягає перемож
ні лаври.

Другий шлях — синонімія, це вживання багатьох 
слів однакового значення для пояснення чогось од
ного. Наприклад: «Слухаю поезію» можна сказати 
інакше: «Віддаюся вивченню настанов Аполлона», 
або: «Вивчаю правила муз», або: «Докладаю зусиль133



до засвоєння поезії», або ще: «Стаю учнем або шану
вальником поетичної освіти». Так само [пояснюємо) 

48- «Читаю книгу»: «Уважно переглядаю написане», || 
«Перегортаю сторінки», «Знайомлюся з книгою», «Пе
редивляюся записки мудрих», «Переглядаю вислови 
та писання вчених».

Третій шлях — фігура еналяге, це розташування 
однієї частини речення на місці іншої Наприклад, 
коли дієслово вживається замість іменника і навпаки, 
або дієслово — замість дієприкметника і навпаки, 
дієслово —  замість супіна і навпаки, герундій — за
мість герундива і навпаки, прислівник — замість 
іменника і навпаки. Ось приклад вживання дієслова 
замість іменника: «Навчатись робить відомим», за
мість того можна сказати: «Навчання робить відомим» 
і навпаки; замість «Чеснота — це уникнення вад» —  
скажеш: «Чеснота — це уникати вади». Так само за
мість «Не сумнівайся» — вживатимеш «Немає сумні
ву». Приклад на вживання дієслова на місці дієприк
метника: замість «Хто дає, тому давай» — можна ска- 
вати: «Давай даючому». Також «Іде вождь, щоб пере
могти скіфів» — «Іде вождь, який має намір пере
могти скіфів» або «Вирушив у похід з метою перемоги 
над скіфами». Замість дієслова — супін: «Прибув 
суддя до курії, щоб винести злодієві смертний вирок», 
замість цього можна сказати: «Прибув суддя до курії 
винести злодієві смертний вирок» або «для винесення 
смертного вироку злодієві». Так само замість при
слівника — іменник: «Щасливо живуть у небі правед
ні», замість цього скажеш: «Праведні щасливці жи
вуть у небі».

Четвертий шлях — тропи, коли замість якогось 
слова, вжитого у власному розумінні, вживається 
інше слово з подібним або близьким значенням або
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яке мае певне відношення до попереднього у пере
носному розумінні. Наприклад: замість «Пишу пое
зію» — можна сказати «Записую вчені сліди хоро
водних муз», або: «Роблю перо слухачем солодкого 
співу Аполлона», або: «Малюю на папері ліру Апол
лона», або: «Примушую німий папір віддавати 
беззвучно дзвінкі слова муз», або: «Заповнюю чи
стий лист паперу поетичними настановами», або: 
«Змочую сухий папір || солодкими водами Іппо- 
крени».

П ’ятий шлях — різноманітні зміни одного слова. 
Наприклад: «Навчаю молодь». Дієслово «навчаю» 
перетвори на іменник, який би означав особу, і мати
меш тоді: «Учитель молоді», д а л і— на іменник, що 
означає річ: «Насичую молодь наукою», потім — на 
прикметник: «Піклуюсь про вчену молодь», а додавши 
«повсякчас», матимемо: «Я повсякчас прикрашую знат
ну молодь величавою оздобою науки». Далі, внаслі
док додавання до іменників двох прикметників діста
немо: «Постачаю знатній молоді дорогоцінну та 
розкішну прикрасу дуже славної та дуже величавої 
науки», а вживши заперечення, матимемо: «Ніхто не 
позбавить молоді прекрасної науки». Так само, якщо 
взяти книжні відомості: «Навіть для німф Океана не 
може згаснути краса науки».

Шостий шлях — різноманітні звороти, які стосую
ться особи, часу, мети, предмета або способу. Н а
приклад: «Хочу довше жити», [можна сказати]: 
«Я прошу бога, щоб допоміг мені прожити довгий 
вік», а також: «Видавлюю із себе сердечні просьби, 
щоб остання лінія речей обмежила довготривалість 
мого життя», або: «Спрямовую благальні просьби до 
творця неба й землі, щоб послав мені несторівський 
вік».

48 36
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Сьомий шлях — це те, що стосується спеціально 
п’яти відчуттів, властивості яких сприяють поширено
му [сприйманню] речей Наприклад: «Доблесть слід 
любити». Отож, завдяки зорові: «Що ж є достойнішо
го, ніж блискуча краса доблесті, адже ж вона — це 
світло чесності й володарка всіх почестей». Завдяки 
відчуттю слуху: «Немає нічого милішого для божест
венних та людських вух, як милозвучна луна доблес- 
сті, одна ж вона і єдина, безсмертна славою, відби- 

49. ваеться звучною || гармонією чесності» Завдяки сма
кові: «Найсолодша вона [доблесть 1, на язики лю
дей вона потрапляє солодшою від меду» Завдяки 
нюхові: «Ані запашні троянди гесперид, ані пестан- 
ські фрукти, від яких розходиться безмежний аромат, 
не захоплюють так душі смертних, як наймиліше по
лум’я доблесті». Завдяки дотикові: «Доблесть, гідна 
пошани, не лежить на перині; щоб її досягти, слід 
неодмінно, злізши з ліжка, доторкнутись до неї, об
няти її»

Другий спосіб — зміна конструкції, це різнома
нітне вживання одного слова завдяки різним грама
тичним правилам. Наприклад: «Пильний студент 
встигає». Цей вислів так можна змінити: «Студент, 
який любить старанність, зможе бути встигаючим», 
або: «Хто докладає старання в навчанні, доб’ється 
успіху», або: «Хто не соромиться бути пильним, 
той зможе встигати», або: «Кого захоплює праця, 
тому принесе насолоду й винагорода за неї», або: 
«У кого є старання в праці, то є також надія на вина
городу», або: «Пильний у навчанні — впевнений у вина
городі», або: «Ворог бездіяльності є прихильником 
успіху», або: «Хто утішається пильністю, той кори
стуватиметься успіхом», або: «Хто керується пиль
ністю — досягне успіху», або: «Хто виступає проти
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бездіяльності, умилостивить славу успіху», або: «Хто 
виявляє старання до науки, напевно доб’ється успіху».

Такого роду ампліфікація може здійснюватись 
двояко.

По-перше, завдяки зміні відмінків або їх закін
чень, коли одна й та сама думка змінюється в усіх 
граматичних відмінках як щодо підмета, так і щодо 
присудка. || Кажу: підметом називається те, про що 49 зв. 
щось повідомляється, а присудком — те, що повідом
ляється про щось інше. Наприклад: «Вчений щасливо 
керує» змінюється за відмінками так:

Називний:

Родовий:

Давальний:

Знахідний:

Клична форма:

Орудний:

Владу здобувши, учена людина ща
сливо керує.
Влада ученого всім правду прино
сить і мир.
Завжди правителю вченому жезл- 
булава несе щастя 
Теж прославляє вождя вченого 
завжди вона.
Царю учений, який же добробут 
у нашій країні 1
Вченим керований край кожен бар
висто цвіте.

Також завдяки відмінкам можна поширити зна
чення такої думки: «Почесті змінюють характер».

Називний: Великі почесті приносять зміну ха
рактеру.

Родовий: Значна перевага великої почесті
надає характерові нової форми.

Давальний: Значна перевага, властива великій
почесті, змінює характер.137



Знахідний: Почесть, яка відзначається особ
ливою перевагою, супроводить змі
на характеру.

Клична форма: О  велика почесть знаменитого та
ланту, як ти впливаєш на зміну 
характеру!

Орудний: Під почестю, що відзначається осо
бливою перевагою, які ж мінливі 
бувають душі!

А якщо хочеш викласти це ширше, то зверни увагу 
на підмет. По-перше, додай до підмета відповідний 
прикметник, взявши його з чотирьох причин або з 

50. інших обставин згідно з цими рядками: ||
З  чого? Хто робить? Якої форми? Якого виду? 
Яка мета вчинку? Що робить? Яким чином? Коли? 
Страждання, властивість, природа речей, яку треба

дослідити.
Що передує, що супроводить, що йде за ним?

Наприклад: «Велика почесть». По-друге, з при
кметника «велика» утвори іменник і вживай його в мі
ру потреби. Наприклад: «Велич почесті». По-третє, 
додай другий, третій... десятий іменники, утворені 
від прикметників, які, взяті разом, утворять поширену 
підметову групу.

Так само роби і з присудком. По-перше, якщо при
судок буде дієслово або прикметник, наприклад: 
«Змінюють характер», то утвори з дієслова «зміню
ють» іменник «зміна» і вживай його відповідну кіль
кість разів. По-друге, до кожного іменника додай 
відповідний прикметник і дієслово, які разом утво
рять вислів. Наприклад: «Велика почесть приносить 
нову зміну видатного характеру». По-третє, додай 
прислівник, наприклад, «звичайно» або «загально-138



прийнято». По-четверте, утвори з прислівника імен
ник, який би виражав спосіб, чи знаряддя, чи причи
ну [дії), наприклад, «звичка», і додай прикметник. 
Наприклад: «Завдяки природній звичці» П о-п’яте, 
з прикметника «природна» утвори споріднений імен
ник, наприклад, «природа», і вживай його, додавши 
до обох іменників відповідні прикметники. Напри
клад: «Завдяки звичці, властивій для своєї природи».
Усе це разом розкриє, таким чином, повний [змісті 
присудка «змінюють»; «Приносить нову зміну видат
ного характеру, властиву його природі». || 50 зв.

По-друге, завдяки граматичному порядкові, що 
здійснюється за допомогою таких запитань, як хто? 
кого? кому? кого? або що? о, хто? ким? або чим? Н а
приклад, якщо хочеш зробити поширеним таке ре
чення, як «Доблесть приносить почесті», запитай:
«Хто дає та приносить почесті?» — «Володарка доб
лесть». Далі постав питання: «Володарка чого?» —  
«Усього світу». Потім: «Кому приносить і допома
гає?» — «Своїм шанувальникам». Далі запитай: «Що 
дає й приносить великі почесті?» І ще запитай: «Зав
дяки чому приносить?» — «Завдяки своїй священній 
щедрості». Таким чином, ми матимемо великий пе
ріод: «Доблесть, володарка всього світу, завдяки своїй 
священній щедрості приносить великі почесті майже 
всім своїм шанувальникам».

Подані вище слівця теж належать сюди і стосую
ться поширеного вираження предметів, а також діє
слів. Наступний перелік виражає ці обставини: хто, 
що, де, за допомогою чого, чому, як, коли.

«Хто?» означає предмет або якусь особу і всі її 
обдаровання: душі — мудрість, скромність, сміли
вість; тіла — форму, фігуру, вид, колір, ріст, здо
ров’я, швидкість, вік, стать і т. д. і долі — здатність,
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посаду, свободу, багатство й усе, протилежне цьому, 
а також родовід, сім’ю, почесті, батьківщину, обов’я
зок, ім’я, прізвисько.

«Що?» означає різні дії, задумані, виражені сло
вами або здійснені, наприклад: «битися», «тріумфува
ти», «вчитися», «вітати», «жити», «вмерти» і т. д ., а та
кож дії неживих предметів (якщо б виникла потреба 
поширити їх значення): «рости», «садити», «в’янути», 

51 «цвісти» і т. ін. ||
«Де?» означає місце, де щось відбувається. Н а

приклад: церква, школа, будинок, шинок, земля, не
бо, вода, поле і т. д.

«За допомогою чого?» вказує на знаряддя, якеє при
чиною дії або яке допомагає дії фізично чи морально. 
Наприклад: меч, спис, перо, рука, сокира і т. д.

«Чому?» вказує на фінальну причину, завдяки 
якій щось відбувається, як наприклад: кінець битви 
означає перемогу, мир; мета навчання — знання або 
пошану бога; кінець плавання — порт; мета правед
ного життя — спасіння або вічне блаженство.

«Як?» означає спосіб дії, який виражається, 
по-перше, прислівниками, як наприклад: «Він пере
міг мужньо, мудро, славно»; по друге, іменниками 
у непрямому відмінку, наприклад: «Він вчиться з ве
ликою пильністю», «Він сумує з великим болем»; 
по-третє, порівнянням, наприклад: «Він співає со
лодше, ніж лебідь», «Він має сильніший зір, ніж сто
окий Аргус, і хитріший, ніж Одіссей»; по-четверте, 
подібністю: «Корабель так мчить по морю, розпустив
ши вітрила, наче птах летить у повітрі на своїх кри
лах», «Як бджоли збирають корисні соки з різних 
квітів, так старанні студенти збирають знання і муд
рість з різних книг».

«Коли?» означає час, наприклад: «Протягом п ’я
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тиріччя, року, місяця», «Протягом семи днів, дня, 
ночі, години», «восени», «взимку», «навесні», «влітку»,
«в свято» і т. д.

Наведені додаткові дані бувають двох видів, 
а саме: дані особи і дані речі. || 5/ за.

Дані особи є трьох видів: якість душі, тіла і долі.
Дані речі є шести видів: кількість, місце, знаряд

дя, нагода, спосіб і час. Прикладом усіх цих обста
вин нехай буде ось цей короткий вислів: «Найблажен- 
ніша діва Марія, покровителька грішних, аби вони 
каялися і ставали спасенними...»

«Хто?»: «Діва з царського роду, перша володарка 
після бога на небі і на землі, одна-єдина подиву гідна 
діва, найнепорочніша діва і одночасно мати, повна 
ласки божої, посередниця грішних людей у бога, 
тобто її прохання не знають відмови».

«Що?»: «Вона стримує меч божественної справед
ливості, витягнутий для загибелі грішників, захищає 
грішних перед розгніваним обличчям бога і турбує
ться про вічне життя для них».

«Де?»: «Захищає вона на землі, на небі, на полях, 
у далеких та близьких просторах, дома і поза домом».

«За допомогою чого?»: «Не завдяки заслугам гріш
них, яких у них немає, і не завдяки нагороді, якої 
вона не погребує, а бере вона під свій захист, необхід
ний для грішних, завдяки своєму материнському ми
лосердю».

«Чому?»: «Щоб недарма була пролита за грішних 
найдорожча кров її найулюбленішого сина, щоб не
дарма пройшов її біль, якого вона зазнала під хрестом, 
щоб не стали знов рабами диявола душі, викуплені 
та звільнені її сином». || 52.

«Як?»: «Різноманітними найсердечнішими молит
вами, зверненими до бога, даючи часто грішникам
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52 зв.

загибель, загрожуючи їм в останній день вічною карою, 
обіцяючи вічне добро і прийняття їх до небесного 
царства».

«Коли?»: «Повсякчас», «у дитинстві», «в молодос
ті», «в юності», «у зрілому віці», «на старості».

Третій спосіб ампліфікації дієслів — це зміна фі
гур, яких це місце потребує. Тут теж [вживаються) 
повторення і споріднені з ними фігури. Для ясності 
наведу такий приклад:

«Россійсти сини, торжествуйте вину,
Россійсти сини, славите єдину,

Россійску матер, Анну благодати,
В Россіи юже господь царствовати,

Устави вишній в лад іти над вами,
Россіи сущи вірними синами».

Також:

«Что ветху Ізраилю бысть Юдиф искони,
То новому Августа творит у в ік  оній.

Тогда град, народ, Юдиф, свободи от рати 
Н и н і хранит отчество Анна благодати.

Т ім  до дне славить народ Юдиф мужественну, 
Блажим и ми немолчно Анну торжественну».

А також:

«Есфир дівства образ быт дерзновенна зіл о,
Есфир за правду пріат скипетр царскій ціло,

Крестоносная Анна, во всем том м ір и л і,
Дівство, правду и дерзост в сущом

хранит д іл і» . ||

Інші ж фігури з відповідними прикладами будуть 
пояснені на своєму місці.
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ПЛІД ЧЕТВЕРТИЙ
Про метр» вірш і віршові строфи та
про Гхні назви
Ці три поняття: віршова строфа, метр і вірш — 

відомі широко, проте часто вживаються одне замість 
одного, але це різні поняття як щодо назви, так і 
щодо визначення.

Вірш Кегзиз] бере назву від слова уегіепсіі [обер
тання], він наче обертається кілька разів, раніш ніж 
Його скомпонують, і є певним упорядкуванням стіп, 
що в ньому містяться, та ритмічним їх поєднанням.
Вірш відрізняється від рядка прози, тому що у про
зі немає ані стіп, ані ритму, а в поезії є і ритм, і це
зура.

Метр [шеігигп] дістав назву від шеііепсіі [вимірю
вання] і є певним висловом, що вимірюється розмі
ром та поетичним співвідношенням і містить у собі 
дві, а іноді й одну стопу.

Віршова строфа [сагшеп] бере свою назву від слова 
сапепсіо [співання] і є певним поєднанням віршів 
в одну систему, що складається з багатьох віршів або 
іноді з одного; отже, віршова строфа — це будова 
з певних стіп і їх розташування. Наприклад:

«Вченим не будеш — ніколи, а вченим вважатися
хочеш.

Стати як вченим — скажу: в випадках всіх ти
МОВЧИ» II 53.

Властивостей вірша налічується вісім: кількість, 
форма, закінчення, рід, вид, розташування стіп, це
зура і скандування.

Кількість вірша — це те, відповідно до чого ви
значається розмір, або стопи, вірша.

Форма, або фігура, вірша стосується його будови, 
і вважають, що вона буває двояка: кожен вірш є або
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простий, або складний. Простий вірш складається 
тільки з одного виду віршового розміру, без домішок 
інших видів метра. Такими є вірші чисто дактилічні 
чи ямбічні або написані іншими розмірами. Складним 
вважається такий вірш, який складається з різних 
віршових розмірів.

Закінчення — це кінець, або завершення, самого 
вірша.

Родом у даному випадку вважається така відмін
ність віршів, завдяки якій один вірш відрізняється 
від іншого щодо стіп та різновидності будови. Як на
приклад: ямбічний, трохеїчний, дактилічний тощо.

Вид — це те, що визначається різноманітністю ча
сокількості та закінчень у кожному роді вірша. 
У  зв’язку з цим винахідники віршів назвали одні 
з них — арістофанівськими, анакреонтівськими, ар- 
хілохівськими, епірідіївськими, гіппонактівськими, 
ферекратеївськими, стесіхорівськими, сімон ідовими, 
хол і ямбами і т. д.

Розташування стіп — це той шлях, який дає нам 
можливість пізнати, які стопи і в яких місцях вжиті 
красиво та відповідно. ||

Цезура щодо своєї назви походить від дієслова 
саесіо І розтинаю], називається також розрубом і вжи
вається як певний поділ стіп у середині вірша таким 
чином, що одна частина їх відноситься до попередніх 
слів, а друга частина — до наступних. Її велике до
стоїнство і краса створюють у вірші те, завдяки чому 
різні слова, з ’єднані стопами, здаються не прозою, 
а поезією.

Скандування — це правильний розмір вірша, який 
утворюється окремими стопами, подібно до того, 
як ми, роблячи крок, то підносимо ногу, то опуска
ємо її Воно двояке: просте і складне. Просте сканду-
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вання відбувається завдяки монополіям, тобто, коли 
окремі стопи дорівнюють окремим метрам. Складне, 
якщо воно відбувається завдяки диподіям, а саме: 
коли дві стопи у вірші вважаються як один метр. 
Тому-то один і той самий шестистопний вірш завдяки 
монополіям називається ямбічним сенарем, тобто він 
виголошується по одній стопі Він може називатись 
ще триметром, беручи до уваги диподії, юбто, коли ми 
скандуємо по дві стопи.

У  скандуванні є періоди і цезури.
Період — це частина вірша, що складається з пев

ної стопи. У  періоді розрізняються: відпадання, по
ширення і переміщення, які здійснюються у фігурах.

Відпадання — в аферезі, коли від початку слова 
відпадає склад або буква Як наприклад: якщо вжи
вається Нг^иеге, || замість геїігщиеге. Також відпа- 54. 
дання відбувається в синкопі, коли в середині [слова] 
випадає буква або склад Як наприклад: сіеиш замість 
сіеогит. В апокопі — у кінці слова [відпадає г о л о с 
н и й ]. Наприклад: Ші замість Шіі. У  синалефі та в 
екліпсисі, коли пропускається голосний перед на
ступним голосним.

Поширення здійснюється в протезі, епентезі, па- 
рагозі, діерезі, коли або на початку, або в середині, 
або в кінці слова додається склад чи буква або він 
[склад] ділиться надвоє.

Переміщення відбувається в тмезі, антитезі, ме
татезі, систолі, діастолі, про які я дізнався, навмисно 
вивчаючи Альвара.

Роди і назви віршових творів встановлюються на 
підставі багатьох факторів.

По-перше, від матерії або речі, про які йдеться.
Як наприклад: героїчними називаються вірші від того, 
що в них описуються героїчні речі, буколічними —145



від пастуших, землеробськими — від сільського гос
подарства, елегійними — від сумних речей, випадків 
і людського лиха, віршами, присвяченими дню на
родження,— від дня народження, весільними — від 
весілля, похоронними — від похорону. Далі, епіч
ними (називаються І від викладу справ або дій видат
них людей, правдивих чи правдоподібно вигаданих, 
комічними, або комедіями,— від викладу смішних 
подій. [Слово комедія І бере свою назву від Кома — 
бога радості або веселості та гуляння, а трагічна, 
або трагедія,— від введення сумних дій, сатирична — 
від висміювання людей і критики їх помилок у їх 

54 зв. діях та злочинних || характерах. Лірична (веде свою 
назву 1 від трактування речей веселих або навіть сум
них, які співаються під акомпанемент музичних ін
струментів.

По-друге, від авторів або винахідників [віршівІ. 
Як наприклад: арістофанів, анакреонтів, архілохів, 
анапестів, асклепіадів, адоніїв, ангеліїв, алкеїв, алк- 
манів, ехічний, епірідіїв, гіппонактів, Гіппократів, 
гораціїв, івіків, гліконеїв, ферекратів, піндарів, фа- 
леків, сенарій, тобто старечий, сапфічний, сотадів, 
стесіхорів, сімонідів, холіямб.

По-трете, від кількості складів. Як наприклад: 
п ’ятискладовий, яким є адоній, семискладовий, що скла
дається з семи, одинадцятискладовин — з 11 складів.

По-четверте, від розміру вірша. Як наприклад: 
дистих, що складається з двох різних віршів, тетра- 
стих — з чотирьох, гексастих — з шести, гептастих — 
з семи, октостих — з восьми, декастих — з десяти 
віршів і т. д.

По-п’яте, від кількості метрів. Як наприклад: мо- 
нометр — вірш, що складається з одного метра, ди
метр — з двох метрів, триметр — з трьох, тетра-146



метр — з чотирьох, пентаметр — з п'яти, гекзаметр —
з шести метрів.

По-шосте, від стопи, яка частіше повторюється 
в цьому самому вірші. Як наприклад: ямбічний — 
від ямба, дактилічний — від дактиля, трохеїчний — 
від трохея, спондеїчний — від спондея, анапестич
ний — від анапеста.

По-сьоме, від різного роду віршів, тобто від одно
рідності || або різнорідності віршів. Як наприклад: 55. 
моноколон — однорідний вірш, диколон — двох ро
дів, триколон — трьох родів, тетраколон — чотирьох 
родів.

По-восьме, від [кількості] поворотів строф. Як на
приклад: монострофічний віршовий твір — коли усі 
вірші є того самого роду, дистрофічний — коли після 
другої стопи іншого роду поет повертається знову до 
стопи першого роду (як, наприклад, Овідій в елегії), 
тристрофічний — після третьої, тетрастрофічний —  
після четвертої, пентастрофічний — після п ’ятої. 
Строфами ж називаємо те саме, що й поворотами.

По-дев’яте, від додавання або відкидання, тобто 
повноти або неповноти, стіп, що стосуються спільного 
метра. Так наприклад: акаталектичним є такий вірш, 
у якому нічого не бракує і немає нічого зайвого; 
гіперкаталектичний вірш — це такий, у якому є зай
вими одна стопа і один склад. Брахікаталектичний —  
це вірш, у якому бракує однієї стопи, потрібної для 
часокількості метра. Каталектичний вірш — це та
кий, у якому в кінцевій стопі, від якої кожен вірш 
бере ту чи іншу назву, не вистачає для її повноти од
ного складу

По-десяте, від музичних інструментів. Як напри
клад: ліричний — від ліри, тому що він виголошує
ться під акомпанемент ліри. Запам’ятай: усі вірші
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можуть бути акаталектичними, каталектичними, бра- 
хікаталектичними, гіперкаталектичними, якщо до них 
щось додати або відкинути.

ПЛІД П’ЯТИЙ
Про частіш е вживані |та гідн і вивчення|

55  зв. роди віршів Ц

Різні є роди віршів, і заледве чи їх  можна пораху
вати за короткий час, бо, як твердить відома аксіома, 
скільки голів, стільки думок Адже кожен вірш ви
водить свою назву чи то від матеріалу або предмета, 
який в ньому описується, чи то від автора, чи від 
кількості складів, чи від віршового розміру, чи від 
кількості метрів, чи від стопи, яка частіше повторює
ться в даному вірші, чи то від різнорідності віршів, 
або від однорідності, або різноманітності віршів, 
чи то від повернення, або повороту, що ми ще нази
ваємо строфами, чи то від додавання або відкидання, 
або повноти і неповноти стіп, що відносяться до метра, 
чи то від музичних інструментів, чи то від народу 
(як наприклад: іоніки від вживання його іонійцями). 
Однак ми пропустимо менш уживані роди віршів, 
а викладемо більш уживані та гідні того, щоб їх пі
знати, зводячи їх до чотирьох родів, до яких інші 
вірші будуть входити як види. Таким чином, перший 
рід — дактилічний, другий — ямбічний, третій —  
трохеїчний, четвертий — анапестичний.

Д О  Д А К Т И Л ІЧ Н И Х  ВІРШ ІВ Н АЛЕЖ АТЬ:
Гекзаметр, або героїчний вірш, який є першим 

і найбільш відомим. Він складається з шести стіп 
І тому називається гекзаметром. У  ньому на перших
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чотирьох місцях повинні бути або дактилі, або спон- 
деї, а п ’ята стопа взагалі повинна бути дактилічною, 
шоста — спондей або трохей Якщо ж || у п ’ятій стопі 56. 
виступає спондей, то такий вірш називається спон
деїчним, але його треба вживати вельми рідко. Д о 
стоїнства цього вірша: якщо в ньому є цезура, якщо 
дактилі чергуються із спондеями і якщо зміст пере
ходить з одного вірша в інший.

Отже, типовим гекзаметричним віршем є такий:

—

— \ у к у

------ КУ <У —  о ------ КУ КУ —  КУГЕ РО ЇЧ Н И Й  (ВІРШ)
Як приклади подаються чисто героїчні вірші, 

присвячені дню народження Анни Августи, імпера
триці всієї Росії, найласкавішої вседержительки:

«Розум в житті головне, а все інше гине безслідно, 
Смерть забирає його, а таланти великі безсмертні. 
Розум правдивий і світлий досліджує вміло

природу,
Істину з надр недоступних Ереба на світ він

виводить.
5 Ратні полки у бою і поході тримає в порядку, 

Безліч їх справ розглядає, керує народами світу. 
Різних злочинців держави від злочинів стримує

завжди,
Він одинокий керує державою вміло й помірно. 
Незадоволений тим, бо початок бере від небесних, 

10 В небо безмежне прямує і, крила свої розпустивши, 
Там десь високо літає і дивиться гордо на землю. 
Бога пізнавши небесного, він віддає йому шану,
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Батька Олімпу, що з тілом з’єднав він божеет- 
56 вв. венний || розум,

Розум безсмертний створив він, кажу, до свойого
подібний.

15 Дійсно багато таких, що їх доблесть в війні
процвітає,

Тратить цей сили дарма, в кого тіло цінніше,
ніж розум.

Справді, наскільки керманич цінніший гребця
рядового,

А від солдата простого важливіший вождь є у
війську,

Саме настільки ось розум людський перевищує
доблесть.

20 Ось Архімед, винахідник машин, проти римського
війська

Виступив сам, і розбив він його, і спалив флот
дощенту,

Розумом саме своїм зупинив він цей наступ
ворожий 48.

Цим заслужив він в усіх і любов, і пошану велику, 
Бо сама мудрість походить від господа бога самого. 

25 Нашій природі властиво мистецтва вивчати й
науки,

Дикі народи тримати в покорі й закони їм дати. 
Вчителю мудрості радість і щастя приносить

наука.
Є  ж і такі, що до неї палають зненавистю в серці 
І якби в силі були, то би вирвали доблесть з

корінням.
ЗО Знищують все вони заздрісним зубом, крім праці

своєї,
Лють бо безмежно страшну викликає ця заздрість

людськая.150



Чи ж то породистий кінь, чи ж Кінфія й зірка
яскрава,

Хоч і в безпеці, хіба ж не бояться собак, які
брешуть?

Доблесть, і правду, добро, і честь знищить не
можна ніколи,

35 Наче ця скеля, вони, що упала в глибокеє море,
В бурю страшну в боротьбі із вітрами всю силу

віддавши,
Все ж насміхається з всіх цих погроз: і морських,

і небесних. || 57.
Бачив немало таких я, що часто вони в старші роки
Плачуть і стогнуть, що молодість їх промайнула

даремно:
40 «О, щоб господь повернув ще мені всі літа, що

минули!»
Та всі зітхання даремні: вернутись цей час вже

не може!
Слава безсмертна твоя, і велика честь, Анно,

для тебе:
Скіпетр тримаєш ти міцно й державою правиш

розумно,
Як справедливі закони велять, і за тебе сьогодні

45 Всяк з громадян вже готовий віддати життя без
вагання.

Радісний мир тут панує при тобі, дорожчий
тріумфів,

Правда священна і ласка повсюдна в країні великій
Під керівництвом твоїм скрізь цвітуть у взаєм

них обіймах.
Любиш ти муз і сприяєш мистецтву й наукам

щоденно,
50 Нашої мама вітчизни, достойна великої честі.

Саме за влади твоєї настали часи золотії;151



Зараз ніхто не бажає вже жити тут довше від тебе.
Твій день народження завжди великим для всіх

буде святом,
Віра й побожність — слова ці в серцях всіх

записані міцно.
55 Гут нам годиться вже скласти тобі побажання

сердечні:
«Пізно хай прийде той день, хай пізніш віку

нашого прийде,
День, коли світла душа, тут проживши багато,

залишить
Світ цей земний і до неба, до ясних зірок вона

піде».
Цей самий вірш по-слов’янськи:

«В едином разума жизн состоится цела,
Егда протчая смерти вся подлежат д іл а,

57 зв. Препрославленній разум живеть и по смерти, || 
Его же смерть вовіки не может сотерти.

Разум естество вещей испитует благо.
Истину всю з недр бездни в СВЄТ сводит

драго,
Ратніе полки стройный содержит обично, 

Поведеній дбл их справляет прилично,
Той народи й царства добр* управляет, 

Преступающія же на путь наставляет,
Но и сим не доволен, еще пребывает, 

Пренебрегши земная в небо возлетает,
Зане от небес свое имеет начало

И всЄ х добродетелей крепкое забрало
И познавающе бога, пристойним делом

Творца неба, которій злучив душу с тЄ лом,
Душ у, глаголю, создав безсмертну и вЄчну,

Часть божеству своему образом приличну,152



Но тій без разума сили своя м*ют,
Которіи не умом, но гблом владеют.

Колико лутшій гребца ест корабль правящій,
Колико от воїна вождь полки сгроящій,

Толико всяк во правду браноносеи силній 
Проти во мудрости ест толико бездЪлнш.

Силно противу полков стал римских избранних 
Единій Архімедес, творец махин бранних,

Войско поразил и флот сожже огнем духа,
Хитростію воспятил непріязна слуха. || 58.

Часто вси училища з*ло почитали,
К нему же любовію всегда притекали,

Понеже премудрость ест данная от бога,
Обучаеі хитростей и искуства многа,

Врожденно бо уму ест науки искати,
Ею же св'Брипія народи смирати.

Яже в людех благі я нрави насаждает,
Злія и противнія веема скореняет,

Т*м же рачители сут в мудрости блаженны,
От бога и от людей славою почтении 

Сут, глаголю, и сій юже ненавидят,
Обаче ни в чем ея злобою обидят,

Солнце на то смотра ли, яко бранят мнози,
Вси бо, аки пси, лживи верженни под нози, 

Недвижими пребудут, яже сут благая 
Крепка доброд*телна в истин* драгая,

Яже скала входяще в глубокое море 
Противу волн биющих великое горе.

Вид*х аз многих, иже горко ся плакаху,
Понеже юни всуе л*та провождаху,

Которіе никогда возвратни бивают,
Но теченіем своїм что ден упливают.

Сія слава безсмертна есг ти собственн*йша 
И похвала велія, Анна авгусгБйша,153



58 зо. Ти бо всю імперію правими закони ||
Управлявши тако, как сам Петр искони.

Тебе убо сотворит всякій воин славу 
И за тя долженствует главу.

При тебе всєпріятній мир тол процветает, 
ПобЄдоносних торжеств как лучшій бивает, 

Правда и милость твоим руководством нинЄ 
Взаим себе лобзают з божой благостине. 

Ученія от тебе зЄло сут любима
И чєстію повсегда достойно блажима,

Но от священнейшая отечества мати
Музи за чест данную, что ти могут дати, 

Твоим щастям високим зрим златіе вЄ ки 
Возвратніє в Россію во вся чєлоьЄ ки .

Отвсюду ест, что никто себе не желает 
Болша века от тебе, но тебе спріяет 

1 височайшій день твой на многая лета 
Рожденія праздновать без всяка навета,

Убо лЄ т да будет усердно вЄіцати,
ДЄло поздравителним словом заключати: 

«Позден ден да будет он паче всего века
В онжє августейшій дух в архангелов лика 

Преселити имЄ єі пожитіи МНОЗЄ,
Упокой ги хотя й в небесном чертозе». 

Пентаметр дістав свою назву від п’яти стіп. Він у 
поєднанні з героїчним віршем, тобто з гекзаметром, 
утворює разом так званий елегійний [дистих]. Він 59. має || на першому і другому місці два дактилі або 
спондеї, на третьому — в середині довгу цезуру, 
а, нарешті, на четвертому і п ’ятому взагалі — 
два дактилі й короткий або довгий склад, який 
разом з середнім утворює п ’яту стопу і начебто 
займає він у кінці вірша шосте місце. Зразок 
його такий:
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—  ку ку  — —  —  о» ^

[Наприклад]:

Агсіиа рег ргаесерз £Іогіа уасііі ііег.
[Шляхом крутим трудова слава приходить до нас!.
Або ще такий [вірші:

Ыа1игае зеяиііиг зегпііа циі^ие зиае.
[Кожна людина іде шляхом природним, своїм 1.
Пентаметр ніколи не вживається сам окремо, а 

завжди поєднується з гекзамеїром, як я вже зазначив 
раніше. Гекзаметр разом з пентаметром утворюють 
елегійний [дистих І Як приклад подаємо твір про бла
женного Олексія44, наслідуючи третю елегію з «Трі- 
стій» О відія4Ь У ньому елегійним дистихом розповіда
ється про добровільне вигнання з батьківського дому:

«Ночі тієї як вирине знов та щаслива подія,
Що ось замкнула мені в місті останній мій день,

Тільки згадаю ию ніч, що кайдани такі розірвала,
Серце ще й зараз моє з радощів просто тріщить.

5 Саме був час, як любов моя, Христе, до тебе
безмежна,

Хату веліла мені рідну покинуть навік.
Час був для мандрів недобрий, забув про дорожні

турботи:
Я без надії стояв перед майбутнім страшним.

Зовсім забув я і слуг, і супутників вибрать в дорогу, 
10 3 пам’яті випало теж взяти одежу собі, ||

Так я дрижав, наче той, що задумав з тюрми
утікати:

Блисне, то згасне йому втечі надія слабка.

59 зв.
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Скоро, однак, я відважився й вигнав з душі оцей
сумнів,

Знов відновився в душі задум і сили набрав. 
15 Друзів нарешті в дорогу не буду я брати з собою 

Тих, що багатство моє їх приєднало колись. 
Знала б про це молода моя жінка, мене б не

пустила,
Слізьми б рясними своє личко сумне облила. 

Мати ж сама десь далеко в високому домі сиділа 
20 Й знати вона не могла, що я задумав зробить. 

Де тільки глянеш, там плещуть руками й кіфари
лунають:

Радісне світло твого свята, о Гіменей І 
Всі, молоді і старі, веселяться на нашім весіллі, 

Свято і гомін гостей в домі лунає дзвінкий. 
25 А якщо можна зрівняти тріумфи великі з малими, 

Гордий теж, Риме, такий вигляд у тебе бував. 
В тиші глибокій затих уже голос людський і

собачий,
Шляхом високим своїм місяць по небу пливе. 

Погляд туди свій звертаю і в сяйві його бачу
храми:

ЗО їх  тут багато кругом нашого дому було.
Тут говорю: «О святі, яких в храмах оцих

славословлять,
Вже не повинна моя в храми ступати нога, 

Тйкож ви, гори, що славитесь кров’ю святою
героїв,

Всі прощавайте на час, що відведе нам господь. 
35 Захистом тіла мого хоч цей щит і не може

служити, ||
Все ж над вигнанням моїм плакать не дайте

усім.
Батькові, що залишився, скажіть, яка сила любові



Тягне мене, щоб і він плакать не думав над цим.
Те, що відоме є вам, нехай батько сам теж

відчуває:
40 Гнів коли в серці його, бути не можу святим».

Так я моливсь до небесних, а жінка не знала
нічого

Й також обіти дала, заздрісна дуже моїм.
Слів до ворожих небес вона вилила дуже багато,

Сили ж не буде у них мужа вернути її.
45 Вже небагато нам часу для роздумів ніч залишила,

Вже Ведмедиці на свій шлях поверталися знов.
Що ж мав робить? Признаюсь: не пускала любов

лиш до батька,
Та для відходу оця ніч відповідна була.

Ах, скільки раз мені серце людськеє уже говорило:
50 «Пощо й куди ти спішиш? Звідки, подумай,

ідеш?»
Ах, скільки раз воно скаржилось хибно на пору

непевну:
«Хвилям незнаним не слід,—  каже,—  вітрила

давать».
Тричі порога діткнувсь, та тягар мого тіла поволі 

Тричі затримав мої ноги, готові у путь.
55, То поспішав я частенько, то знову ставав

повільнішим:
Дух батьківщини манив й міцно тримав ще мене.

Часто свою обіцянку підсилював, часто зрікався,
Я на свій дім споглядав, що я його покидав.

Що ж зволікаю? Ось Сірія —  край це, куди я
прямую.

60 Рим же я маю лишить, всяка затримка —  це
зло. II 60 за.

Чи залишається жінка? Ось воля —  це захист
для мене.
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Дім може? Сіті порву дому ласкавого я.
Може, теж друзі? їх звичай поганий приніс мені

шкоду:
О, мені треба в страху вічнім боятись тих

втраті
65 Поки можливо, втечу, бо не буде вже більше

нагоди,
Втратою саме ось є час зволікання мого.

Всі я придушу слова, які радять мені зволікати, 
В Сірію їду судном, швидко на нього іду. 

Ідемо, радісне сонце нам світить з високого
неба,

70 А  для моїх всіх воно сумно сьогодні зійшло. 
З болем страшним переносили рідні мою цю

розлуку,
Наче б, говорять, у них частку їх тіла хтось

взяв.
Плакав Іаков отак, як довідавсь, що нутрощі сина 

Так дорогого йому звірі роздерли в шматки. 
75 Справді, тоді у печальні плачі обернулися втіхи: 

Та, що плескала, рука б’ється об груди тепер. 
Справді, тоді дарма кликала жінка свого чоловіка, 

Йшла за вигнанцем вона, що повернутись не
міг:

«Ні, не віднімуть тебе, я по хвилях піду за тобою, 
80 Буду вигнанцю там за жінку, вигнанниця я. 

Кличе дорога мене, і земля чужа кличе до себе, 
Я тягарем незначним буду тобі на судні. 

Сильна любов до Христа пережити велить це
вигнання,

Й жити самітній мені забороняє вона».
85 Так ось благала мене, а достойні батьки не

пустили. II
З переконанням таким важко лишитися їй.158



Вийшов я з дому (вважати не слід, що пропав
я навіки)

Дуже брудний, і лице вкрило волосся моє. 
Довго ридала дружина моя серед темряви в хаті, 

90 Впала, немов нежива, й довго лежала отак. 
Потім, коли підняла своє тіло, ослаблене зовсім, 

Й встала, був образ сумний, в поросі вся
голова,—

Стала тоді ще оплакувать, кажуть, себе і теж ложе, 
Що його тут залишив, кликала мужа назад. 

95 Гірше не плакала б навіть, якби мою долю пізнала 
І якби тіло моє клала в могилу сама.

Бога молила вона, щоб життя її взяв він для себе, 
Віру снувала, однак, що повернусь я назад. 

Хай же живе й обертає на краще обіти й молитви, 
100 Хай живе й мужу навік вірною буде вона. 

Ніжно припав до сірійських хвиль моря Зефір
легкокрилий,

Лагідним подувом він ласкав хвилі морські. 
Ми ж спокійнісінько по Іонійському морю

пливемо,
Зовсім тепер не страшна буря ніяка для нас. 

105 О, я щасливий! Легесенький вітер повіяв по морю, 
Скажеш: Фетіда сама грається в водах

морських.
Хвиля зустрічна судном не колише й в кермо

не вдаряє,
Тільки вона ще вперед гонить швидке це судно. 

Швидко соснове судно мчить, і свисту канатів
не чути,

ПО Подувом вітер його гонить й вигнанню сприя. II 
З радощів пісню свою мореплавець наспівує тихо, 

Зайві його тут знання —  гнати судно уперед. 
Мов поводи попустивши, керує прирученим легко

61 зв.
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Вершник конем, бо навчив слухать уздечку
легку,

115 Так і керманич тоді розпустив паруси й, куди
тільки

Треба було, повергав легко до вітру він їх. 
А вже якби не сприяла вітрам ще божественна

ласка,
Хто ж би подумав, що я в гавань оцю запливу? 

Вже береги італійські лишились далеко позаду, 
120 Бачу ось там береги Сірії милої вже.

Хай же дасть хвиля, прошу, доторкнутись землі,
що бажаю,

Хай же послушна, як я, богові буде вона.
Поки я це говорю і тривожно торкаюсь об берег, 

Наше веселе судно дужчий жене вітерець.
125 Ну ж бо женіть і женіть мене, подуви синього

моря,
Божої ласки нехай буде це знаком ясним. 

Висадіть ви мене тут на чужий оцей берег,
вигнанця,

Тільки якщо ця чужа дійсно є божа земля».

Архілохів гептаметр акаталектичний складається 
в чотирьох спондеїв або дактилів, після яких ідуть 
три хореї або останній спондей:

— V./ ч-м — к;

Наприклад:

Уііае з и т т а  Ьг є у і з  зреш поз уе Ы  іпсЬоаге
1оп§ат *®.

[Наше коротке життя нам снувать не дає надії
довгі 1.100



Стесіхорів гептаметр складається з шести дактилів 
і одного спондея:

---- 4> 4/ І---- 4/ 4> І---- 4̂  4» І---- 4» 4/ |---- 4» 4/|---- V*» 4-І |— ---- І 7

[Наприклад]: || 62 .

Регзопаї Ногіїісиш іоп іігит зирег агсіиа шоепіа
Котае.

[Понад високими мурами Рима лунає страшний
гуркіт грому].

Івіків гекзаметр складається тільки з дактилів:
*** 4/ І---- 4/ 4̂ І---- 4< 4/ І---- 4/4̂ | ---- 4̂ 41 І---- 4* 4> | $

Наприклад:

ІЇШ е уег пешогиш Іе§И агсіиа ЬгасНіа ігопсІіЬиз. 
[Листям корисна весна прибирає в гаях усі гілочки ).

Гораціїв ліричний каталектичний гекзаметр:

КУ КУ ------ ^  ^  ------ КУ \У — \У <У  —  \У — ч-/ и
Наприклад:

ЫП сіезрегапсіиш Теисго (іисе еі аизрісе Теисго" .  
[Тевкр вас веде, під його керівництвом не тратьте

надії].

Алкеїв хоріямбічний акаталектичний пентаметр 
складається із спондея, трьох хоріямбів, пірихія або 
ямба:

4/ 4*

ку КУ — КУ 5
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Зреш 1оп§ат гезесез, ёшп Іояиітиг, Іи£егі1
іпуйіа ‘8.

[Кинь надії свої: швидко мине вік у розмовах
наш].

Алкманів дактилічний каталектичний тетраметр 
має чотири останні стопи героїчного вірша:

[Н ап р и к л ад ]:

— ^  «О — 4
Наприклад:

Сегіиз спіш ргогпізИ Ароііо..." 
[Пообіцяв Аполлон, бо надійний...]

Асклепіадів гліконейський хоріямбічний аката- 
л̂  ктичний тетраметр у своєму складі має спондея, 
два хоріямби і пірихія або ямба:

— ^  — чу ч>
4-У

о» —
4

Наприклад:
Магііз зап^иіпеаз яиі соЬіЬеІ шапиз... 
[Руки стримує він Марса, що у крові...]

Ферекратів героїчний акаталектичний триметр 
складається із спондея, дактиля і спондея:

Наприклад:
Огаіо, РуггНа, зиЬ апіго...10 
[Пірра, в милому гроті...]162



Сімонідів [вірші складається з трьох дактилів:

--  ^  V-/ | --  V-» ЧУ | --  ^ ^ 1  З

Наприклад:

Ріигіта  соттоуе і ае^иога.
[Безліч морів він зворушує). II
Стесіхорів каталектичний пентаметр складається 

з чотирьох спондеїчних або дактилічних стіп і з п’я
тої тільки спондеїчної, як це видно із схеми:

[б]

[Наприклад!:

$іап! іт т о іа  $ио Саріїоііа $ахо.
[Замок капітолійський стоїть на вершині!.

Д О  ЯМ БІЧН И Х ВІРШ ІВ Н А Л ЕЖ АТЬ:
Ямбічний сенар, який ще називається сенеціан- 

ським —  від Сенеки. Інакше називають його ще ана- 
креонтівським, або сказонтійським. Він буває двох 
видів: чистий і мішаний. Перший —  це вірш із са
мих ямбів, а другий —  це суміш ямбів з дактилями 
чи анапестами або з іншими [стопами]. Він складає
ться з шести стіп у такому порядку: на початку —  
ямб, або спондей, або дактиль, або анапест, або три- 
брах, далі йде ямб або трибрах, третя стопа така сама, 
як перша, на четвертому місці ті самі стопи, що й на 
другому, на п’ятому ті ж, що й на першому, і на 
шостому —  ті ж, що на другому й четвертому, а саме: 
ямб або трибрах, але останній вживається дуже рідко.б*

62 а*.
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Зразок його такий:

63.

УУ УУ *у —

—

уу уу —
УУ УУ УУ

УУ  ------

УУ УУ УУ

------ УУ УУ

у у  у у ------

УУ УУ УУ

УУ  ------

УУ УУ УУ

------ УУ УУ

УУ УУ  —  
УУ УУ УУ

(б]
УУ  ------

< у  УУ УУ

Приклад, як Горацій пише про сільське та вій 
ськове життя:

Веаіиз і Не, яиі ргосиі пе£оІіі$,
Ш  ргізса беп5 тогіаііиш,

Раїегпа гига ЬиЬиз ехегсеі зиіз,
Зоїиіиз ошпі іаепоге, ||

Ыес ехсіїаіиг сіаззісо тіїез ігисі,
Иес Ьоггеі ігаїиш таге,

Рогипцие уііаі еі зирегЬа с іу іи т  
Роїепііогит І іт іп а 61

[Щасливий, хто не знає ще турбот життя,
Живе, як рід людський раніш,

Оре волами він батьківські лиш поля,
Не знає, що таке бариш,

І не тривожить сурми звук, як всіх солдат,
Не зна гнівливих хвиль морів,

Не бачить ринку він, не знає теж палат 
Багатих, гордих він панів].

Гіппонактів нечистий акаталектичний ямбічний 
триметр:

УУ

-—  УУ УУ

УУ УУ  -----
У У  УУ УУ

УУ  —  
УУ УУ УУ

------ УУ УУ

УУ УУ  —  
УУ УУ УУ

УУ  —  
УУ УУ УУ

УУ [6]
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Ап Ьипс ІаЬогеш тепіе Іаіигит бесеі... И 
(Ч и ж  маю пережить в душі цей труд важкий?].

Арістофанів акаталектичний тетраметр, так зва
ний по-латині чотириударний або восьмистопний:

Н априклад:

—

—  УУ у у  —

у у  —  
—  УУ у у УУ  —

УУ  ------

—  ^  ^ УУ  —

УУ  —  
------ УУ УУ

у у  у у  —  
у у  у у  у у уу у у  у у

<У УУ  —  
^  ^  ^ УУ УУ УУ

УУ УУ  ------

УУ УУ УУ УУ УУ УУ

У  УУ  —  
УУ УУ УУ

[Наприклад]:
Ехзиііаі еі ропіі дгасіиз раїег бесогоз Оагбапіз63. 
[Батько радіє і кроком красивим іде до дарданців].

Холіямб має на п ’ятому місці ямб, на шостому —  
спондей, а всі інші стопи такі, як і в ямбічному сенарі:

УУ  ------

------ УУ УУ

УУ У  ------ УУ  —

УУ  —

------ УУ УУ

УУ УУ  ------ УУ  — УУ  ------

УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ

[Наприклад]:
Ехіегпрогаїіз [асіиз езі теиз гЬеіог.
[Без підготовки виступає оратор].
Архілохів [вірш] складається з ямбічного диметра 

та героїчного пентаметра і розв’язується таким чином:

УУ  —
------ УУ УУ

УУ УУ  — У У  —

УУ  —

------ У У  У У

У У  У У  ----- У У  — -----  У У  У У ------ У У  У У

УУ УУ УУ У У  У У  У У У У  У У  У У У У  УУ У У
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ІМіуезяие сіесіисип] іоуєш; пипс таге, пипс
зііуае м .

[Вже з неба сипле сніг густий; море тепер і ліси...)

Гіппонактів каталектичний триметр складається 
з ямбів або спондеїв на першому і третьому місці, 
на другому, четвертому і п’ятому виступають ямби 

63 вв. і в кінці довга || або коротка цезура Слід додержу
ватись такої схеми:

(Н апр и к л ад ):

КУ У̂ У̂

(Наприклад):
Ке§па(ог аибах агЬііегяие гетит. 
(Суддя усіх речей і цар відважний 1.

[6]

Архілохів вірш складається з ямбічного пентемі- 
мереса, тобто ямба або спондея, на другому місці —  
ямб і один склад, далі — три хореї. Його схема така:

КУ КУ ку \У

(Наприклад):

Уиісапиз аггіепз игіі оїїісіпаз 
[Розпалює Вулкан вогненний кузню).

О' 16]

Алкеїв хоріямбічний акаталектичний тетраметр 
складається з другого епітрита, після якого йде два 
хоріямби і бакхій або амфібрахій:

--  ^ <У — УУ УУ — \у —  —  

КУ —  ^У [41
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[Наприклад):
Обегй сашриш раїіепз риіуегіз аЦие зоїіз.
[Той не любить поля, хто не зносить жари й

пилюки І.

Гліконеїв хоріямбічний акаталектичний триметр 
складається із спондея, хоріямба і пірихія або ямба:

[Наприклад):

С о т т із й  ре1а§о г а Іе т м .
[Морю він доручив судно).

Анакреонтів ямбічний каталектичний диметр від
повідає такій схемі:

ї .  (ЗІ

^  —
КУ --
4-У

14]

[Наприклад]:
Беі )ий тапиз бапз.
[У  бога щедра рука].
Арістофанів акаталектичний диметр складається 

з хоріямба й бакхія або амфімакра:

—  и у —  V --------------  [2]

[Наприклад]:
Ьудіа, біс рег ошпез67. 
[Лідія, ось скажи т и ...)
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Арістофанів монометр мае такий порядок: 
- -  1 ^ -  1^. І [3]

[Наприклад]:
Ьаеіоз рега§епі...
[Радих проводять...] І.

ДО ТРОХЕЇЧНИХ ВІРШІВ НАЛЕЖАТЬ:

Сапфічний, який ще називається одинадцятискла- 
довим [віршем]. Він складається з п’яти стіп: на пер
шому місці виступає хорей, на другому — спондей, 
на третьому — дактиль, на четвертому — хорей, на 
п’ятому — хорей або спондей Три вірші цієї сапфіч- 
ної строфи однакові, а після них на закінчення по
дається адонійський піввірш, який складається з дак
тиля й спондея. Його зразок такий:

--  ^

— ^  О» І ----
[Наприклад]:
О ісіти з ^гаїез ІіЬі, з и т т е  гегигп 
Сопгіііог, £паІо {иа ^ио  ̂ тіпізігоз 
Р іа т т е о з їіпхіі тапиз, ап§еіогит 

а§тіпа рига.
[О творець Всевишній усього в світі, 
Вдячні ми тобі, що створив для сина 
Вірних ти апостолів і безгрішних 

ангелів сонми].

[5]

[2]

Сотадів брахікаталектичний тетраметр:



Уігдо, Іе согизса сіпшії зісіегит согопа. 
[Діво, на чолі твоїм корона з зірок сяє].

[Н ап р и к л ад ]:
Архілохів каталектичний тетраметр більший від 

попереднього на один склад:
—  <У І —  ^>1 — —  уу —  УУ —  ^у ---  КУ —1---1 — —

[Наприклад]:
Уоз ргесог уц1§из зііепіит уозяие Іегаїез (іеоз.
[Вас молю, безмовні душі, й вас, печальнії богиі.

Пріапейський [вірш] дістав свою назву від бога —  
сторожа садів, інакше він називається стесіхорів- 
ським:

— ^ КУ ^  --  У̂ КУ [в]
[Наприклад]:
Нипс Іосит ІіЬі бебісо сопзесгояие, Ргіаре88. 
[Тут тобі я, Пріапе, оце присвячую місце]. ||

Сапфічний гі пер каталектичний триметр. Його зра
зок такий:

— —  ^ у — ------ УУ —  УУ

—  у у УУ УУ УУ —  ч ^ УУ УУ УУ — УУ

УУ УУ КУ у у  у у  у у УУ УУ УУ —

—  и ч ; —  УУ УУ ------ Ч-/

^  у у  — УУ УУ  — УУ у у  —

[Наприклад]:

17]
Сіага уіг§о циагп піуаііз Іипа зизііпеї...
[Славна діва, ясна, неначе місяць, тримає...] 
Фалеків одинадцятискладовий пентаметр скла 

дається із спондея, дактиля й трьох хореїв:
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—  —  | ^  І —  «-'І —  —  >-» І 15)
(Наприклад]:
Риіс] зі$, еззе сиріз піНіЦие іап^із.
(Що ти, чим хочеш бути, не осягнеш

ти нічого...)
Адонійський акаталектичний диметр:

— ^  І — «-» І (2]
(Наприклад):
Сагтіпа Пп£о.
(Вірші пишу я).
Ферекратів гі пер каталектичний монометр:

-  ^  І -  V/ І ^  І И

(Наприклад):
О  сіоіог, <Зо1ог
[О печаль, печаль].Д О  А Н А П Е С Т И Ч Н И Х  ВІРШ ІВ НАЛЕЖ АТЬ:
Анапестичний вірш. Він буває двоякий: чистий, 

що складається тільки з анапестичних стіп, а саме: 
з двох коротких і в кінці стопи з одного довгого (скла
ду), і нечистий, або мішаний, коли анапести чергую
ться з іншими стопами: на першому місці (виступає) 
дактиль, або анапест, або спондей, на другому — 
спондей або анапест, на третьому — дактиль, або ана
пест, або спондей, на четвертому — дактиль або ана
пест Схема чистого анапестичного вірша така:

^  —  І и  и  —  І и  и  —  | ^  ̂  —  | (4)
(Наприклад!:
Ьеуіизчие Іегії Іеуіога (Іеиз
(Легше знищує бог справи легші усі).

170



[4]

Нечистий анапестичний вірш:

— и  V; 
^  ^  — ч->» ^  —

— ку ку 
ку \у —•

(Наприклад!:
Міпиз іп рагуіз їогіипа Гигіі.
(Менш шаліє теж доля у речах малих].

Піндарів вірш:
| V-» ч_/ — | — І --- І ку —  I [6]

Наприклад:

Коза шигісе Їи1§і<іа, Іиг^ісіа гогіЬиз.
(Мов пурпура, троянда в прозорій росі блищить].

Парфенійський каталектичний диметр: 
— І ^  ^  —

Наприклад:
Ргеїіоза регісиїа Госііі. Воеііиз.
(Він біду дорогу копає. Боецій].

Н]

Хоровий монометр:

— І ^  ^ — І [2]
Наприклад:
Коза уеге гиЬеі.
[Ось троянда цвіте 

навесні...]
Ось стільки про найважливіші роди віршів. Хто ж  

хоче знати ще про інші, то рекомендую йому читати 
поетів Тепер хай буде || (квітка третя]. 65.
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К ВІТК А Т РЕТЯ  Про поезію зокрема, або про види поезії
Ця квітка, як більша від інших, пояснює нам 

найкорисніші плоди згідно з особливим і специфічним 
поділом поезії, який ми подали в першій квітці. 
Адже людські дії, які насамперед є предметом поезії, 
є або героїчними й щасливими [діями 1 видатних людей, 
як наприклад: битва, перемога, і про них розповідає 
епічна поезія, або епопея, або визначними [подіями], 
але нещасливими, як наприклад: поразка, смерть, 
нещасні випадки, хвороба, і їх описує трагічна пое
зія, або трагедія. Події бувають також іноді смішні 
та гумористичні, як сміх, забави та інші сільські 
обряди. Вони описуються в комічній поезії, або в ко
медії. А про сільські роботи, як насадження дерев, 
сівбу, пише землеробська поезія, а про пастуші спра
ви, як доглядати стада — буколічна, а про жорстокі 
вчинки та помилкові— сатирична. Болі, плачі, ри
дання, оплакування описує елегійна поезія, а радісні 
події, такі як похвали, дні народження, весілля,— лі
рична або епіграматична поезія, але предмет кожного 
виду поезії зображується іншим способом. З цих усіх 
видів першою і завдяки своїй перевазі, і порядку 
приходить на думку і лягає на папір епічна поезія, 
або епопея.
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65 9в.ПЛІД ПЕРШИЙ І
Про епічну поезію, або про епопею,
та про П види
Оскільки епічна поезія виділяється між іншими 

видами своїми високими якостями, ми тут відведемо, 
насамперед, місце для походження, предмета і її при
значення

Епічна поезія, або епопея, походить від грецького 
слова єтсо;, яке означає поетичну вигадку, властиву 
майже всім видам поезії, проте завдяки важливості 
й перевазі героїчної дії до епічної поезії відносять 
усі види, бо тільки вона одна називається епопеєю. 
Вона, по суті, є прекрасним наслідуванням знамени
тих подвигів у гекзаметрах, вираженим у розповіді, 
яка збуджує в нас любов або прагнення до доблесті. 
Вона називається наслідуванням, тому що зображує 
не дійсність, а завдяки наслідуванню наближається 
до дійсності і через те теж близька до інших видів. 
Вказується «знаменитих подвигів», тому що тільки 
вона одна зображує героїчні подвиги, і то в гекзамет
рах, чим і відрізняється від комедії, яка описує людські 
дії, але незначні, або незначних людей. Далі, додає
ться «у розповіді», адже тільки вона одна користує
ться розповіддю, вводячи особи, які ведуть між со
бою бесіду, а не як в театрі, чим і відрізняється вона 
від трагедії і комедії. Зазначається «для збудження 
прагнення до доблесті», бо вона, розповідаючи про 
визначні подвиги якогось героя та про його чесноти, 
тим самим надихає й інших на такі ж вчинки. Тим во
на відрізняється майже від усіх видів поезії.

Зверни увагу, по-перше, на те, що предметом, 
або матеріалом, епічної поезії є тільки визначні по
двиги, і то якогось видатного мужа. Як наприклад: 
у Вергілія — плавання Енея, в Лукана — Фарсальська
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війна між Помпеем і Цезарем6®. Цей матеріал дво
який: дійсний і недійсний. Перший — це такий, 
що береться з якоїсь історії, з церковної або світ
ської, а другий — це щось нове, видумане або взяте 
з якоїсь історичної події, що трактується як виду- 

66. мана. II
Зверни увагу, по-друге, ще й на те, що героїчна 

поезія може тільки принагідно описувати вчинки 
богів та жінок, але береться видатна видумана подія 
або взята з історії, в якій поет не повинен вдаватися 
до видумування імен, що були раніше або пізніше, 
тому що скоріше він тим їх знеславить, ніж віддасть 
шану.

Призначення епопеї — це прагнення до доблесті, 
бо спогади та опис героїчних вчинків щасливого і 
хороброго мужа, які принесуть їх авторам у май
бутніх поколінь похвалу та славу, запалять багатьох 
на такі самі подвиги, щоб подібними чеснотами здо
бути й подібну до їхньої славу, тому що не так слова, 
як приклади, особливо воєнні дії, повчають відважних 
і славних людей.

Зверни увагу, по-третє, на те, що епопея є трьох 
видів. Перший вид — проста епопея, яка так наслі
дує подвиги героїв, начебто вони відбулись без жод
них перешкод. Другий — складна [епопея І, в якій 
вишукуються перешкоди до наслідку, протилежного 
тому, про що в ній іде мова. Третій [вид епопеї! — 
це зображення характерів, де найчастіше виводяться 
характери і зображуються подвиги не такими, якими 
вони були в дійсності, а такими, якими їх могли зро
бити дійові герої.

Зверни увагу, по-четверте, на три частини епіч
ної поезії, а саме: на визначення теми, звернення до 
божества і розповідну частину.
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1 Визначення теми — це коротке пояснення того, 
про що буде мова у поемі, або сам предмет, викладений 
в кількох словах, що поет задумує розповісти у ве
ликому творі. Так, наприклад, Вергілій, бажаючи 
описати війну та доблесть Енея, сказав про це в трьох 
словах, що потім розповів у великому творі, а саме: 
«Зброю і мужа оспівую»60. ||

Є  три властивості визначення теми: короткість, 
ясність і простота. Перша полягає в тому, щоб тему 
виразити в кількох словах або віршах; друга — щоб 
не затемнювати вживанням другорядних слів, і третя —  
щоб не ускладнювати розуміння вживанням мало
зрозумілих та метафоричних слів, хоч можна пода
вати тему описово.

2. Інвокація — це звернення про допомогу до 
божества, або до святих, або до покровителів цього 
мистецтва, завдяки яким оспівуємо предмет. Як на
приклад: до покровителів поетичного мистецтва —  
муз, Аполлона або, якщо пишемо про військові спра
ви — то до Марса, Беллони, а якщо про пастуші —  
то до Церери, а якщо про сільськогосподарські —  
то до Сільвана. Проте краще зробить християнський 
поет, якщо звернеться до того, від кого приходить 
всяка допомога, тобто до трисвятого найбільшого 
бога, єдиного у своїй єдності і троїстого у своїй трій
ці, або замість музи — до найсвятішої богорівної. 
Наприклад: облишивши фіктивні божества та музи, 
попросимо допомоги у найблаженнішої діви.

Раппо, піе 1у со 1а\угу піеігмаіету  
2сіоЬіз2 \ууту$1опут сгоіо Неіікопіе,

Ьесг тіезгказг ті§(І2у сЬогу піеЬіезкіеті,
Рггукгу когоп^ пазге робіе зкгопіе.

[Музо, не та, що не прикрашаєш недовгочасними 
лаврами чоло на видуманому Геліконі, а та, що

66 вв.
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проживаєш між небесними хорами, увінчай вінком 
нікчемні скроні].

3. Наративна частина — це пояснення винайде
ної та обдуманої речі шляхом опису обставин, шляхом 
дегресій, введення розповіді, поетичної видумки, упо
дібнень і різних почуттів. Вона часто починається 
від пояснення причин видуманої речі. Як, наприклад, 
у Твардовського:

Со р іе тзга  Ьуіа га рггусгупа,
Тегаг усг геЬеІІі, сгуіі кіота \уіпа...

(Що було першою причиною,
Чи бунтарі, чи щось інш е...]

Мовностилістичне опрацювання поеми є таким, 
як і в прозі, тому воно охоплює все те, що ми своєю 
думкою обіймаємо і подаємо для слухача усно або 
письмово. Проте таке мовностилістичне оформлення 
слід пристосувати до речей, які, якщо вимагають швид- 

67. кості, то передаються короткими стопами, звичайно || 
дактилем, а якщо повільності або поважності, то дов
гими, а саме: спондеїчною або молоською стопою.

Запам’ятай тут: недоліком вважається, якщо в 
так званих леонінських віршах описуються героїчні 
вчинки, в яких середні або останні склади закінчу
ються подібно. Також вадою буде часте повторення 
однієї і тієї ж букви чи складу, або коли починаються 
слова від елізії. Особливо повинен турбуватися поет, 
щоб здобути у слухачів прихильність для читання, 
а собі славу.ІС Н У Є  ВІСІМ  ВИ ДІВ Е П ІЧ Н О Ї ПОЕЗІЇ

1. Перший вид — це поезія на день народження, 
написана для вшанування цього дня героїчних си
нів. У  ній поетові необхідно виразити радість і звер-
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нутись до Люціни, просити для ювіляра несторівських 
літ, погрозити паркам, щоб не перервали життя, по
бажати ювілярові заслуг родичів та всього дому 
і на підставі давніх подвигів, родоводу та честі, роз
повівши про доблесні діла предків, оголосити його 
відважним і знатним, адже відважними народжую
ться: навіть і дикі орли не народжують лагідного 
голуба. Потім поет повинен хвалити новонароджене 
немовля на підставі того, за що хвалить він і батьків, 
та сказати, що немовля відносно чеснот дорівнює 
батькам, та ще навіть значно перевищить їх, і під
твердити це прикладами, аналогією, знаменнями, дійс
ними або видуманими, умовами часу, місця, імені, 
прізвиська і т. д. Усе це поет підтвердить і своїми по
бажаннями, і проханнями божественної допомоги.

2. Другий вид — весільна поезія, це поема на 
честь шлюбу знатних молодого і молодої, написана 
в гекзаметрах, в якій зображується Купідон або Ве
нера, що спонукають молодого і молоду до взаємної 
любові. Також зображується бурхлива овація на честь 
їхніх божеств, святкова пишність, співи муз та піс
ні, що заохочують родичів, найближчих || друзів, са- 67 ав. 
мого поета до танців, і привітання, випрошуючи 
[молодим] багато років, багатства та міцного здо
ров’я.

3. Третій вид — це енкомії, хвалебні поеми, в яких 
прославляється певний герой за якийсь подвиг. Такий 
енкомій в честь Стіліхона починає Клавдіан побажан
ням:

«Хай посилають всевишні ласкаво тобі, Риме,
радість.

Успіхи хай же нові додають до старих ще
постійно»в1,
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Або починається [енкомій 1 зверненням до воїнів, 
народів, часу, царства, слави, як, наприклад, у то
го ж Клавдіана:

«Глянь же ось, Риме, на мужа, якого вітають
народи,

З  просьбою також і ти до нього звертався...»*®,

або зверненням до муз чи до Аполлона, або переліком 
фактів радості, користі, слави, застосовуючи тропи 
і фігури, уподібнення, порівняння. Як наприклад: 
порівняння з Ахіллом, Гераклом, Тесеєм, Аяксом, 
Ганнібалом, Гектором, левом, орлом, блискавкою, 
сонцем, вогнем і т. д.

4. Четвертий вид — прокляття, це поема, в якій 
засуджується хтось за злочини. У  ній іде опис так 
само, як і в енкомії, але тільки замість похвал подає
ться осуд, а також перелічуються злочини, шкода, 
до того ж висловлюється здивування, робиться упо
дібнення, порівняння із злочинцями, а також додає
ться до цього із здивованими вигуками ще й усе те 
саркастичне, що тільки можна видумати. Наприклад, 
Клавдіан до Євтропія:

«Сором який для землі і для неба: в трабеї
з ’явилась

Баба у наших містах і ніжить віку знамено»*8.

5. П ’ятий вид — євхаристична поема, тобто така, 
що виражає подяку за вчинене добродійство. У  ній 
той, кому вчинене добродійство, наскільки можливо, 
принижує себе, а того, хто його вчинив, вихваляє, 
причому неодмінно називає його добродійства зо

бе. лотами II оковами, що зв’язують вільні душі. Тут
вживається порівняння: так золотоносний Ганг не 
збагачує своїх жителів, навіть так сонце не світить178



жителям землі, як сяйво твоїх добрих ВЧИНКІВ ОСЛІ
ПИЛО мене і т. д.

6. Шостий вид — потішна поезія, що виражає 
втіху для того, хто переносить горе. У  ній говориться, 
що годиться зменшити журбу героїчної душі та ви
кликати в ній надію на повернення втраченої речі.

7 Сьомий вид — патетична поезія; поема такого 
роду містить у собі настанови якогось мистецтва, 
як, наприклад, Горацієве «Поетичне мистецтво».

8. Восьмий вид — похоронна пісня, це твір, на
писаний на похорон якогось героя. У  ньому поет опи
сує плач і сльози друзів, воїнів, батьківщини героя, 
а також може оплакувати всі доблесті та користь, 
втрачені для рідної землі, і все це можна злагіднити 
хвалебним співом. Тут часто вживаються вигуки — 
звернення до смерті — або описується непостійність 
життя. Як, наприклад, у Твардовського:

ЕНеи, со іак з\уІ£Іпе£о \у осгасЬ ІисігкісЬ Ьуіо, 
2еЬу гаг зі$ гашгі з̂гу сіо копса змесіїо,

АІЬо^іеш піе гозіаіі па з^ут Гипсіатепсіе 
Ко^апе рігашісіу Ішагсіут сііатепсіе.

Сгаз рг^ізгут пасі Ре̂ аза Іесі коїо^гоіет,
Со ^ тот§сіе иріупіе, £опіб ргоіпо роіет.

[Ех, що таке видатне залишилось у людських очах, 
що його раз побачили і воно в них завжди буде? Не за
лишились же на своєму фундаменті піраміди, хоч вони 
з твердого діаманту! Час швидшим бігом летить, 
ніж Пегас, і що в цю мить мине, дарма його вже здо
ганяти ].

Також для кращого розуміння епічної поезії на
водимо як приклад поему про блаженну мученицю 
та небувалу покровительку святу Варвару, як вище 
ми вже зазначилив4:
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«Тільки Всевишній проводить свої торжества
урочисто

Й доблестю та похвалою прикрашує мужів
достойних,

68 аз. Саме тоді я звертаюсь до муз і не Марсову зброю, || 
Ні теж Беллону страшну, а красу надзвичайну

та вчинки
5 Славнії діви святої Варвари, що стільки зазнала 

Мук незчисленних, оспівую віршем. У  люті та
гніві

Плем’я стигійське6* її по землі волочило багато, 
Безліч знесла вона мук і теж задум жорстокого

батька
З  часу того, як по серця велінню, почувши

небесний
10 Голос, пізнала священнії таїнства господа бога. 

Дай, благодатний наш отче, натхнення поетові
красну

Д іву цю, славну чеснотами, що стільки мук
перенесла,

Тут оспівати словами не ніжними, а панегірик 
Скласти хвалебний про ню, поможи ж мені в цьому,

Всевишній.
15 Хочу сказати, як фурії церберам плем’я послали, 

Як потопили володарів вводах стигійського краю. 
Парость священна богів, хоч отут, на землі,

народилась,
Божим натхнена вченням, виголошує слово

останнє
І від плутонівських вод відвертає жорстокого

батька.
20 Просить його: «Мій спокою, красо ти моя

невимовна,
Ти одинокий і тільки ти можеш мене врятувати,180



Я, одинока дочка твоя, цими сльозами благаю! 
Батьку ріднесенький, мій дорогенький, свою

стримай руку.
Правду кажу я, повір же словам моїм, батьку

достойний.
25 Вислухай ти це ласкаво: скажу я про речі правдиві, 

Вчення збагни це найвище, бо гострий у тебе є розум,
Світ залити ти оцей, а прямуй до небесного

царства, || 69.
Справжня любов громовержця, а любов цього

світу даремна,
Праця і всякий теж рід, що існує на світі оцьому,

ЗО Все це час знищить однаково, час, що всі речі
руйнує,

Радість божественна, ніжна границь і кінця теж
не має.

Сонце пізнай ти оце, що всіма споглядає очима». 
Батькове ж серце не зм’якло, пішов він на злочин

жорстокий,
В гніві великім глухим він лишивсь на благання

та сльози.
85 о  безсердечносте люта, не знаєш ти зовсім любові І 

Шалом палає страшним, до костей його біль
пробирає,

Мов ненаситний той вовк, що шукає скрізь здобичі
нагло,

Гонить невинну й за те, що пішла за Христом,
він терзає,

Гонить її по полях і розгніваний гонить усюди,
40 Там десь в печерах гірських дивовижних

розшукує вперто. 
Втомлена сіла на камені милому й каже до батька: 
«Батьку мій, чи ж ти достойний носити ім’я мого

батька?181



69 ав.

О  ти, гадюко, жорстокого тигра нащадку
нікчемний!»

Він з голови рве волосся дівоче, червоне від крові, 
45 Тягне безбожний прекрасне обличчя по гострім

камінню
Й по закривавлених скелях та руки її він ламає, 
Зовсім не дбає про ніжне вразливе дівочеє тіло. 
Перший свій гріх заставляє блаженну згадати

жорстокий,
Не помагає і це, тоді в лютість шалену впадає, 

50 Хоч вадоволений злочином першим, цього ще не
досить;

Наче той лев ненаситний, що виріс у темних
печерах,

Страшно шаліє, коли його мучить голод
жахливий, ||

Ледве він здобич свою пізнає, що попалась,
нещасна,

Сильним ударом вбиває овечку, яка тут забігла 
65 Й з темного грота не може вже вийти, попавши

в щілину,
Так він дочку свою мучив, щоб згинула в муках

святая.
Тільки почула про справу оцю благодатна Венера, 
Серце жорстоке тирана заледве зворушити зможе, 
З волі її ось Аврора вже шле пурпурове проміння, 

60 День появляється швидко, увінчаний світлом
яскравим.

Тягнуть нещасну овечку, що кличе Христа зі
сльозами.

О  найстрашніша жорстокість, о безсердечність
німая!

Голую водять її по широких вулицях міста,
Потім жорстоким мечем її груді відрізує батько,—182



65 Ще ось не бачив ніхто так страшного видовища
в світі І

Безліч в цю мить полилося і скарг, і погроз
в її мові.

Раптом стихають жорстокі слова від мерзенного
вбивства:

В лютість впадає Беллона страшна й подає згубну
зброю,

Падає з пліч голова дорога від заліза лихого,
70 Змучена спина її у крові від бичів раненосних, 

Кров’ю стікає уся, а грішникам цим насолодаї 
Світ наш заледве чи зміг би цей біль перенести

кривавий.
О  пречудовая квітко душі, о прекрасна дівице, 
Ти, божественне плем’я священне, велике потом

ство,
75 Доблестю перемагаєш своєю усі ти народи,

Сутички Марса жорстокі сама ворогам ти
готуєш, ||

Ніжними робиш сама ти, дівице, кавказькії скелі. 
Хоч уся зелень на полі багриться від крові твоєї, 
Батька тортури тобі не страшні, ні теж зброя

тирана,
80 Що захотіли змінити закони небесного руху.

Йди ж тепер, батьку-тиране, до тіней страшних
Ахеронту

Й глянь, що там смерть і твої лиходійства принесли
для тебе,

Користь яку ти там з крові дочки будеш мати своєї, 
Кубки які під землею готує тобі Лібітіна.

85 Ти ж нам, поетам, ласкава дівице, подай допомогу, 
Щоб незабутнє ім’я твоє ми вшанували достойно».
Постає питання: «Що таке поетична видумка?» 

Відповідаю: поетична видумка — це вдале знаходження183



речей правдоподібних або тільки на зразок прав
дивих. Вона буває двояка: одна — художня й довша, 
яка міститься в усій поемі, а друга — коротша, 
яка міститься в кількох віршах

Друге питання: «Які достоїнства поетичної видум
ки?» Відповідаю: перше достоїнство, — щоб вона була 
вдала, тобто рідкісна, а не звичайна. Друге (достоїн
ство],— щоб вона була правдоподібною, тобто, щоб ба
зувалась на певному, гідному похвали фундаменті. 
Третє,— щоб був зв’язок між речами, щоб речі не 
вражали наш слух їх неправильним та наївним зоб
раженням. Тому поет повинен видумувати речі, які, 
хоч і не існують у природі, проте могли б існувати або, 
принаймні, правдопобідно траплятись, як це видно 
у Вергілія, який Енееві приписав чимало видуманих 
подій, яких в дійсності не було.

Зверни увагу на відмінність між поетичною ви
думкою та алегорією. Алегорія дбає про всякого роду 

70 зв. уявну подібність, II якої зовсім не має видумка. Але
горія приписує неживим предметам властивості жи
вих, а видумка приписує особам, начебто справжнім, 
певні вчинки, наміри, сни, властивості, громи, негоди, 
корабельні катастрофи, які є видуманими, замість 
дійсних та властивих якій-небудь особі. Згідно з цим, 
Овідій пише в «Метаморфозах», 2вв:

«Знову ступала весна по землі у віночку із квітів, 
Теплеє літо ішло та несло гірлянди колосся, 
Осінь ішла та ступала по гронах брудних винограду, 
Йшла холодна зима, розпустивши біляве волосся».

Третє питання: «Що таке байка?» Відповідаю: бай
ка — це неправдивий або видуманий твір, який, про
те, виражає певну істину Так, байки Езопа містять 
у собі певні повчання, які стосуються характеру лю-164



дей. Байка буває двох видів: раціональна, або люд
ська, що зображує мову або вчинки людини, яких 
не було й не могло бути. Другий вид — моральна 
байка, або аполог, що приписує людські вчинки тва
ринам і диким звірам Як наприклад: розмова собаки 
з пастухом, вовка — з ягням, лисиці — з вино
градом. Д о цих двох видів можна ще додати мішану 
байку.

Запам’ятай: байка і видумка, взята не у вузькому, 
а в широкому розумінні,— це одне й те саме, однак 
існує між ними теж відмінність. Поетична видумка 
має певну основу правдивості, і ця річ, на якій вона 
грунтується як на фундаменті, є теж наче правдивою. 
Байка ж цього не має. Як ми вже на початку вказали, 
поети не допускають неправди, коли пишуть, бо ж 
неправда — це витвір, який суперечить здоровому 
глуздові та мисленню, а поет видумує не всупереч 
законам логіки, а згідно з ними. Видумка, а також 
байка, може бути написана прозою, як це маємо в 
Езопа. II 71.

ПЛІД ДРУГИЙ
Про трагічну поезію, або про трагедію

Трагічна поезія — це драматичний твір, що зо
бражує в дії видатних людей, їхнє нещастя та горе, 
щоб викликати в слухача співчуття або ненависть. 
Кажемо «драматичний твір», тому що вона наслідує 
та показує характери й вчинки інших, і в ній розпо
відає не поет, а самі дійові особи. Крім того, вона 
ідентична з комічною й сатирівською поезією, тому що 
[і в комедіях, і в сатирівських драмах] розповідає 
не поет, а дійові особи. Кажемо «видатних людей», 
тому що вона наслідує вчинки людей, видатних своєю185



доблестю та славним походженням, як цісарів, царів, 
вождів або героїв У  цьому останньому вона збігає
ться з епічною поезією, яка також наслідує подвиги 
видатних людей. Далі, вказується, що «зображує в 
дії», тому що вона Ітрагеді я 1 виводить на сцену ви
думаних осіб, у яких рухи, властивості, голос подіб
ні до дійсних осіб, чим вона відрізняється від епічної 
поезії, яка завдяки самій лише прозопопеї вводить 
дійових осіб, що розмовляють між собою Зазначає
ться, що зображує «нещастя та горе», тому що саме 
вона, хоч і зображує видатні подвиги, проте не ра
дісні, як епічна поезія, а сумні. Як наприклад: не
щасливі випадки, хвороби, поразки, горе, смерть. 
Підкреслюється, «щоб викликати. співчуття або 
ненависть», бо саме тому трагедія наслідує печальні 
вчинки видатних людей, щоб, згадуючи їх, що таку-от 
і таку-от особу зустріло таке-от і таке-от горе, ви- 

71 за. кликати в слухачів || співчуття і ненависть до долі та 
нещастя. Тому глядач, виходячи з трагедії, повинен 
знати, чого слід боятись, а чого ні й чому щось треба 
вважати нещастям і горем.

Предметом, або матеріалом, трагічної поезії є пев
на видатна особа, дійсна або видумана, що потрапила 
в біду. Є  п’ять умов вибору такої особи, яку називають 
головною, або протагоністом.

Перша умова,— щоб вона була видатною щодо 
походження, становища і відома своїм багатством, 
бо випадки з людиною незначною й без становища 
не викликають такого співчуття, тому що нікого з 
простих людей не можна вважати щасливим, а щастя 
вимірюється шляхетним походженням, посадою та ба
гатством.

Друга умова,— щоб (головна особа] відзначалась 
усіма ознаками або, принаймні, була середньою між186



доброю і поганою, щоб викликала сильні почуття.
Вона повинна також зменшувати те, що мучить.
Бо ж ненависть викликає гнів, якщо чесна людина 
заслужить на це неслушно або якщо нечесна буде 
тим гордитись.

Третя умова,— щоб особа була простою, тобто не 
виводяться особи з різною долею, з яких одна потра
пила із щастя в біду, а друга — з біди у щастя, проте 
можна виводити багато осіб, але таких, що загибель 
їхня була б однаковою.

Четверта умова,— щоб Іголовна особа 1 робила 
якнайменше умотивованих помилок, тобто, щоб не від 
неї самої випливали помилки та підступність, а від 
іншої, протилежної їй особи; наприклад, там вона 
робитиме помилки, де вважає, що чинить добро.

П ’ята умова,— щоб Іголовна особа] не потрапила 
із щастя в біду через помилку, а сама помилка або 
зміна долі не повинні бути прямою причиною, а тіль
ки випливати з інших, пов’язаних з цим причин. || 72.

Частини трагедії— двоякі: частини якості і ча
стини кількості.

Частин якості п’ять: фабула, характери, сентен
ції, театральна обстановка і музичне оформлення.

Фабула — це побудова людської видатної правдо
подібної дії, спрямованої від щастя до нещастя.
І саме вона, начебто жива істота, що має своє тіло 
та свої властивості, дає підстави відрізняти трагедію 
від інших видів поезії, тому що на підставі фабули 
пізнається поезія: чи вона є трагічна, чи комічна.

Характери, або мова, що описує характери,— 
це зображення дій із застосуванням фігури етопеї 
або розмов осіб із застосуванням прозопопеї, осіб, 
які до чогось прямують або чогось уникають. Тут слід 
зауважити: якщо є певна відповідність між діями,187



словами та особою, яка зображується наслідуванням, 
то це зображення або ця відповідність буде правди
вою тоді, коли наслідок відповідатиме своїм причи
нам. Наприклад: якщо зображувана пиятика вира
жає такі дії, рухи, властивості й слова, які звичайно 
притаманні справжньому п’яниці. Так само і смерть 
художники зображують шляхом подібності до мерт
вої людини.

Сентенція — це повне розуміння нами якоїсь речі. 
Вона або утверджує просту річ, або вказує, що ця 
річ є або її немає.

Театральна обстановка — це все те, що впадає 
у вічі глядачів, тобто місце і розташування театру 
і сцени, дійові особи і декорації.

Музичне оформлення — це спів, виражений грою 
72 зв. ліри або голосом; воно стосується хорега. ||

Частини кількості — це пролог, протасис, епіта- 
сис і катастасис.

Пролог — це виступ перед глядачами ще до по
становки самої п’єси, в якому представляють поета, 
або пом’якшують обвинувачення, або розповідають 
сюжет, або все це разом.

Протасис — перша частина фабули, що включає 
зав’язку дії без оголошення закінчення і міститься 
в першому, а іноді і в другому акті.

Епітасис — це розвиток тих дій, які зображуються 
в протасисі.

Катастасис — остання частина, в якій закінчує
ться фабула і яка є поверненням або до щасливого 
кінця, або до нещасливого. Вона завжди міститься 
в п’ятому акті.

Закінчення трагедії є завжди печальним, або сум
ним, навіть коли початок радісний.

Трагедія складається з актів, сцен і дійових осіб.
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Акт — це частина фабули, що містить у собі різні 
дії замість різноманітності частин. Актів у трагедії, 
як і в комедії, не буває більше, ніж п’ять, як про це 
свідчить Горацій:

«Хай же трагедія має не менш і не більш п’яти 
актів»*7.

Перший акт обіймає тему, або предмет фабули, 
і називається прологом.

Другий акт вводить речі вдію і називається ексодом.
Третій акт подає перипетії і називається епісодієм.
Четвертий — вказує шлях, яким розплутуються 

перипетії.
П ’ятий розв’язує ускладнені дії.
Акт складається із сцен, які є частинами акту.

У  сцені відбувається розмова між двома або більше 
особами.

Сцен не можна давати більше, ніж десять. || 73.
Сцена складається з (виступу! однієї або більше 

осіб, яких може бути аж до 14 Ці особи виступають 
або один, або більше разів, то розмовляючи, то мовч
ки, і діють то явно, то поза сценою.

Мовностилістичне оформлення трагедії повинно 
мати якнайбільше тропів, фігур, слів, сентенцій, по
винно бути емоційно насиченим. Смисл його виявля
ється вже в кількох рядках.

Трагедію пишуть ямбічним сенаром, а хорові 
партії — анапестичним гекзаметром, триметром або 
трохеями, як це видно з трагедій Сенеки.

ПЛІД ТРЕТІЙ
Про комічну поезію, або комедію
Комічна поезія, або комедія, виводить свою назву 

від грецького слова чюцір&іа, яке складається з хшцо;, 
що означає «село», та аї8іо, тобто «співаю», або ж від
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К ш(іос, який був богом веселих забав, співів, соромі
цьких випадів, бенкетів і п’янливої розкоші.

Щодо суті, то комічна поезія, або комедія,—  
це веселий твір в діях, в які введені дійові особи, 
або наслідування низьких і звичайних дій, але не без 
краси та жартів. Ця поезія раніше була поширена 
тільки серед простих селян, а тепер також і серед 
більш освічених людей, завдяки своєму впливові та 
гумористичному змістові, що випливають з грубу
ватих та диких звичаїв селян.

[Комедія] відрізняється від трагедії п’ятьма фак
торами. По-перше,— предметом, тому що зобра
жує справи низькі і прості, жарти і гумор, 

73 ев. а трагедія — справи поважні і серйозні. || По-друге,— 
дійовими особами, тому що в комедії виступають про
сті особи. Як наприклад: батько, литвин, циган, ко
зак, єврей, поляк, скіф, турок, грек, італієць, а в тра
гедії — вожді, царі, герої і т. д. По-третє,— мовно
стилістичним оформленням У  комедії вживаються 
звичайні слова з гумористичним забарвленням, не
значні фігури, а в трагедії — слова вишукані, мета
форичні, фігури — особливо величаві. По-четверте,—  
емоціональністю. Комедія викликає незначні хвилю
вання, а трагедія — набагато сильніші. По-п’яте,— 
закінченням. Кінець комедії — веселий, хоч початок 
сумний. А  в трагедії, хоч початок іноді є радісний, 
кінець сумний і явно трагічний.

У  комедії стільки ж частин якості, як і в трагедії, 
а саме: фабула, характери, сентенції, театральна об
становка, музичне оформлення, але, передусім, треба 
видумати якусь веселу подію, яка називається фабулою.

Частин кількості також стільки, як і в трагедії, 
а саме: пролог, протасис, епітасис і катастасис. Також 
стільки е актів і сцен, як і в трагедії.
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Мовностилістичне оформлення комедії дається не 
в такому високому стилі, як у трагедії, і не в низько
му, як у мімічній поезії, а в середньому між першою 
і другою, тобто легке, відповідне, забавне, ясне, ми
стецьке, прикрашене просто і скромно, характери від
повідають дійовим особам, як про це (говорить! 
Горацій •*:

«Кожного віку характер тобі ось відмітити треба,
Чар весь років і природи віддай, що міняється

з часом». || 74.

ПЛІД ЧЕТВЕРТИЙ
Про сатиричну, буколічну І землеробську поезію

1 Сатирична поезія [виводить свою назву) від 
грецького слова і означає те саме, що й слово «їдка».
Це, по суті, жартівлива та їдка поема, винайдена для 
бичування чужих порочних характерів і написана 
в гекзаметрах або в ямбах. Сатиричною називається 
вона або від сатирів, лісових божеств, або від стриб
коподібного переходу в танці від одного предмета 
до іншого, або від надмірності, тобто вона насичена 
злослів’ями й насмішками, завдяки яким лікуються 
людські пороки.

Предметом, або змістом, сатири є певний ганебний 
вчинок, гідний зневаги та ганьби Як наприклад: 
пияцтво, розбій, злодійство і т д.

Призначення сатири — виправлення хиб. Адже 
коли деякі хиби не може виправити великий автори
тет і гідність, то, пишучи поеми, в яких уміло та вда
ло викриваються вади порочних людей, можна їх 
легко виправити, бо сатира вже самим висміюванням 
виліковує рани недоліків. Сатира, за словами Пон- 
тана,— це медицина душевних хвороб, яка намагає
ться знайти лікувальний засіб шляхом висміювання.
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Немає постійних частин сатири. Дуже часто від
сутня інвокація, а вся поема —  це розповідь, в якій 
дається певна оцінка пороків, викриваються лихі 
люди, малодушні, невдячні, ганебні, злодії, жадібні, 
п’яниці, ліниві, зухвалі, вказується на шкоду від 
їхніх пороків і на користь від чеснот або зображується 

74 зв. сама дійова особа, наче на малюнку, з уяви. ||
Мовностилістичне оформлення сатири характери

зується наявністю більш приємних слів і вдалих сен
тенцій, містить у собі витончені дотепи, щоб краще 
та важче вражати болячки пороків. ІСатира] вимагає 
простого, проникливого, влучного і дотепного розуму, 
дуже відповідних дотепних висловів. Першими авто
рами сатир були: Варрон, Теренцій, Горацій, Персій, 
Ювенал і Лукулл.

2. Буколічна поезія, або еклога,— це насліду
вання дій, яке виражає грубі звичаї, сільські та 
некультурні пастуші жарти. Буколічною вона нази
вається від волопасів, або пастухів, тому що в цю пое
зію дозволяється вводити пастухів, які розповідають 
про свої пасовища. Цю поезію можна пристосувати 
і до ремісників та інших людей, що мають справу 
з простими речами.

Предметом буколічної поезії є прості пастуші спра
ви, ліси, поля, збір винограду, худоба, плоди, струм
ки, гаї, тінисті місця, дерева. Форма [еклоги] має три 
частини: початок, розповідь та епілог. Еклога почи
нається або інвокацією до лісових богів чи до музи, 
або підготовкою поета до співу, або його сумнівом, 
чи варто оспівувати такі незначні речі, або викладом 
самої теми. Дійові особи еклоги — це пастухи, ри
балки, виноградарі, садівники, а також німфи, сати
ри. Тут звичайно поети розповідають і зображують 
минулі події як майбутні. Розповідь починається
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тоді, коли поет або в особі селянина описує якусь 
подію, або сам оспівує те, що повинні розповідати 
дійові особи. Після цього перераховуються події, 
або щось вихваляється, або обвинувачується. Тут мо
жуть подаватись виступи по черзі, жарти, співи, ра
дощі, II привітання, похвали, обіцянки, заздрощі та 75. 
інші звички пастухів

Мовностилістичне оформлення еклоги ніжне, ла
гідне, просте, з незначною кількістю фігур і тропів.

3. Землеробська поезія — це вірш, в якому опи
суються хліборобські і сільські справи. Такий вірш 
про бджіл написав Вергілій. У  цій поезії, як і в бу
колічній, описується все просте та незначне.

ПЛІД П’ЯТИЙ
Про елегійну поезію

Елегійна поезія — це наслідування сумних подій 
в гекзаметрах і пентаметрах. [Назва! походить від 
грецького слова ІХєос, тобто «смуток». Вона служить 
для зображення всього сумного, невеселого і згубно
го. Як наприклад: похоронні пісні, трени, оплаку
вання померлих, плачі, скорботи і т. д. Поет пише:

«Тож розпусти ти, плаксива елегіє, брудне волосся,
Ах, саме звідси твоя назва ось буде так а...»69.

Також:
«Назву елегії твори дістали, тому що кінцівка 

Саме підходить така, кажуть, для віршів
сумних».

Проте класичні поети вводять і речі радісні й ба
жані. Як наприклад: урочисті обіти, похвали, приві
тання, настанови, зневага, любов і все, що тільки
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здатний видумати людський розум, як про це пише 
Горацій:

«В віршах нерівних70 раніше була лиш печаль і
скорбота,

Потім прийшли ще і радість, і інші приємні 
75 з». бажання» 71 ||

Предмет елегії — це справи як сумні, гак і радісні, 
як уже було сказано. Закінчення (елегії] гостре, 
і весь дотеп міститься не в усьому творі, а тільки 
в останніх рядках. Елегія не має точно визначених 
частин, крім поради або відраджування, що досягає
ться розповіддю та аргументами. Є  три види елегій: 
скорботна, або сумна, хвалебна й епістолярна.

Скорботна [елегія І — це наслідування сумних по
дій, які зображуються коротко, тропи вибрані, вжи
ваються фігури такі, як розчленування, гіпотипозис, 
запитання, пауза, прозопопея, вигук, урочиста при
сяга, повторення, подвоєння, заклинання і т. д. 
У  ній виражаються почуття болю, співчуття, журба, 
зневага і т. д ., вживаються порівняння, уподібнення 
і т. д. [Така елегія! починається часто вираженням 
якогось почуття або від властивої речі, бо ж сама 
журба не любить багатослів’я, як це видно з прикла
ду про розп’ятого господа Христа:

«О, я нещасний, що свідком страждань став
нестерпно жахливих,

Горе мені, що страшне бачу видовище це.
Бачу, ах, бачу й жахаюсь, і мова мене залишає, 

Тонуть в потоках рясних сліз мої мокрі уста, 
б Серце німіє, і рана жахлива ятриться у грудях, 

Розум втрачаю, й від ран серце стискається
знов.

Бачу, о земле, завмри, як камінь твердий уступає,194



Бачу: зникає вода, плачте, ах, царства, тепер. || 76.
Серце тріщить, і любов випливає багряним

потоком,
10 Тоне любов в джерелі божої крові моя.

Колір втрачає обличчя, втрачає свій вигляд
природний:

Скроні —  не скроні тепер, щоки — не щоки
його.

Кров’ю спливає усе, і на всьому скрізь кров
червоніє,

В жилах бушує вона, також спливає із уст.
16 Море оце-то не з тих, звідки сходить вже Феб

світлоносний,
Море це знає, чия буде могила отут.

День цей смутний, день чорний — це образ
правдивої ночі, 

Ясного світла ім’я нищить цей пам’ятний день. 
Чорний цей день: закриває схід світла страшна

темінь ночі,
20 День цей скорботний — це брат фурії, Ночі

він друг.
День найсумніший, страшний, смертоносний, га

небний, підступний. 
Хмарний, жорстокий, гидкий, темний, жахливий

цей день.
Феб світлоносний зайшов, опустившись у річку

багряну,
Тут і любов теж зайшла: скрила могила сумна.

25 Сцену любов закриває оцю і всі радощі разом,—
З нею єднались вони,— щоб лиш страждання

одні
Звали до віршів. Сльози хай ллються, щоб

відізвався
Сум, що обмила любов, в світ свої звуки послав.
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Муки хай сцену завершать, на них відгукнеться
із болем

Тільки поет сам, якщо батьківське горе страшне, 
Воля всевишніх така, і якщо тобі теж суддя неба 

Й муза наказ свій дадуть, то ти вернися до сліз. 
Слізка одна-одинока біжить по щоці, одна

[слізка, II
Ціле обличчя оця слізка морозить одна.

Хай же наповнить сльозинка оця мову видом
болючим,

Хай вона також пливе поміж тужливі слова. 
Ти висиш мовчки, нехай же говорить тоді моя муза. 

Мовчки безмовна любов плакати з болю велить».

Хвалебна елегія —  це наслідування радісних по
дій. Як наприклад: тріумф, щасливий випадок, по
честь або щось подібне. У  такій елегії когось або хва* 
лять, або зневажають. У  ній вживаються вибрані 
слова в прямому або в переносному значенні. Вона 
відзначається різноманітними емоціями. Як напри
клад: бажання, радість, сумнів, оклик, а до того ще 
приходить вдала видумка, порівняння, приклади, 
сентенції, як це видно з прикладу про релігійний 
стан 7а:

«Віра —  дар богові перший, то дар дорогий
громовержцю.

Хто ж бо у силі твої блага назвати усі?
Неба перлина, чеснот нагорода, зоря порятунку, 

Чи то ж у силі перо блага твої описать?
5 Божий ти дар для людей і обіти нові громовержця, 

В'ється божественна честь в тебе на скронях
святих.

Блякнуть всі перли, та з сорому мовчки вони
червоніють,

зо

35

76 за.
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Гасне також самоцвіт перед промінням твоїм. 
Золото блідне, і блиск свій втрачають всі інші

метали,
10 Як наша слава тобі гідну оцінку дає.

Морем будь, хвилі якого колишуть дорожчу
перлину,

Й вмішує води у нім доблесть, чар німфа
морська,

Небом будь, де золотить мене Феб ще ясніший,
повірте,

Перлою будь, що любов нею ціну визнана, || 
16 Яшмою будь, то й вона тобі навіть не дасть того

_ чаРУ
Й променів також таких в собі не носить вона, 

Навіть нехай мої груди оточують скелі кавказькі, 
Перла небесна й тоді вартість знецінить твою, 

Навіть якби мене води підземної Лети забрали, 
20 Навіть тоді б я не зміг чару забути твого. 

Лютість нехай забирає з розбитого серця всі сили, 
Серце любити й тоді буде щедроти твої.

Далі, о щедросте, дари пливуть нехай повним
потоком,

Все ж я побачу й тоді, що ці дарунки — це гра, 
26 Далі, о зорі, освічуйте сяйвом новим мої скроні, 

То я з презирством скажу: сяйво — нікчемний
вогонь.

Зорі, країни й ти, земле, дарунки свої розсипайте, 
Серцю моєму вони будуть байдужими теж, 

Тільки релігія, тільки вона мені світло приносить, 
зо Світло й безмежну любов — дари, мені дорогі».

Епістолярна елегія — це віршований твір, що за
мінює мову до відсутньої людини про якусь річ. Якщо 
в ній описується радісна або сумна подія, то це буде 
скорботна елегія, а хвалебною буде [елегія) тоді,
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77 ев.

коли хтось зображує якусь річ тільки з хорошого 
боку Елегія пишеться простими словами, часто 
[вживаються І фігури, сентенції, як це читаємо в листі 
найблаженнішої діви Марії до Ісуса, який забарився 
в Єрусалимі78:

«В Єрусалим, де втратили ми тебе, радість, мій
сину,

Шлю я листа ось тобі, вісника болю мого. || 
Перед тобою, Ісусе, страждань не таїть своїх мати, 

Пише тобі ці слова, повні печалі і сліз.
5 Скаргу почувши, до мене спішить юрба боговірна, 

Поміч мені Гавриїл, знаний архангел, несе. 
Та, о нещастя, побачив мене він тепер не такую,—  

Бачив мене ще тоді, як зачала я тебе,— 
Сяйвом яскравим моє освітив він похмуре обличчя: 

Ю Та почорніли мої щоки від горя і сліз.
Саме прийшла оця звістка, що зійде мені сонце

добре,
Іншою ж зовсім була вістка про втрату його. 

«Миле, що робиш, архангеле,— я почала свою
мову,—

Довгі страждання мої, скоро закінчаться вже?» 
16 Тож я пишу, і так час коротаю я свій. Цього

досить,
Словом сказати одним слід їй, Марії, було. 

Отже, пишу, заставляє ж любов, і, наскільки
ось очі

Мокрі писати дають, пише перо оцей твір. 
Скільки ти знайдеш у витерто-білих місцях ось

поправок,
20 Перечитай, адже ж біль слів материнських

у них.
Сонце вже втретє оббігло наш світ, знов ніч
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Й сушить промінням своім землю вологу воно, 
Серце ж моє, та дарма, розривають зітхання

постійно:
В Єрусалимі згубивсь — будуть тебе там

шукать,
25 Сину. Нехай же кінчається лист мій останнім

бажанням,
Що б побажала собі, це я, як мати, скажу 

Радо тобі: чи вернися до матері, сину, чи жити 
Господа смертю вели там, куди й ти сам

спішиш» II 78.

Словом, всяке мовностилістичне оформлення еле
гії повинно бути старанне, спокійне, природне, ясне, 
цікаве, емоціонально-ніжне, повне співчуття, при
крашене запитаннями, вигуками, апострофами, про
зопопеєю, відступами, а найкращу прикрасу дадуть 
повчальні відомості, приклади, уподібнення, антоні
ми, фабули, стародавні легенди, сентенції. Думка 
не повинна розтягуватись понад два вірші. В пента
метрі цезура повинна закінчуватись двоскладовим 
словом. Така елегія пишеться до 100 дистихів і біль
ше, і не менше ЗО віршів, щоб вона не видавалась 
епіграмою, яка іноді доходить до 20  віршів (хоч тоді 
менш вдала) Завжди [елегія] пишеться гекзаметром 
і пентаметром, і ніколи не може вживатись у ній 
тільки гекзаметр або тільки пентаметр, крім деяких, 
як читаємо у Вергілія, де надибуємо чотири пента
метри, які відносяться до одного гекзаметра:

«Вірші ці я написав, а хтось інший дістав нагороду.
Так не для себе, воли, ниву людську орете,
Так не для себе, пташки, гнізда свої ви в’єте,
Так не для себе, бджілки, носите мед звідусіль,
Так не для вас, вівці, теж руно, що носите ви».
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Подані далі слова належать якомусь поетові, коли 
він написав поетичний твір на честь Августа Цезаря, 
а інший потайки дістав його і передав Августові, 
за що одержав від останнього певну нагороду. Ось ці 
рядки:

«Цілу ніч дощ йшов, а вранці продовжились
ігрища знову»

Цезар з Юпітером вдвох владу тут ділять 
78 м. усю» «.||

ПЛІД ШОСТИЙ
Про ліричну поезію, або про оди

Лірична поезія найдавніша і найбільш поширена 
8 усіх [видів поезії]. Вона, передусім, процвітала 
в євреїв, тому що царський пророк записав на честь 
справжнього бога багато пісень, які називаються 
псалтирем. Ця поезія, або ода, що виводить свою на
зву від грецького слова ф Ц , яке означає «пісня», ви
значається як наслідування радісних або сумних по
дій, що звичайно співались під акомпанемент веселих 
лір. Ця поезія називається ліричною від музичного 
інструмента ліри, під акомпанемент якої вона співа
лась.

Мелічна поезія виводить свою назву від слова 
ріХос [пісня], а її репрезентанти називаються меліка- 
ми. Крім того, є ще дифірамб, в якому вживаються 
сентенції, повчання, здорова видумка, тропи, фігури 
і т. д., і як в героїчному вірші — велич, в буколічно
му — простота, в елегійному — ніжність і чутливість, 
у сатиричному і ямбічному — їдкість, у трагедії — 
смуток, у комедії — жарти, в епіграмі — влучність, 
у піндаровому — прославляння богів, так у ліричній 
поезії повинна відбиватися насолода завдяки квіту-
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чим тропам, безлічі сентенцій, красивим словам, пре
красному поєднанню стіп.

Є  три види од: показова, дорадча і судова. Пока- 
эова ода — це поема, що співається на честь якоїсь 
людини. Вона інакше називається панегіриком, ен- 
комієм, або хвалебною піснею Дорадча ода — це пое
ма, написана з метою дорадити добро й відрадити || 79.
зло. Судова — це поема, написана з метою прокляття 
або викриття якоїсь вади або порочної людини. Види 
ліричної поезії різні з огляду на різний предмет.

Перший вид — енкомії які пишуться на честь 
якогось добродійника або друга, як це видно з оди 
Горація (кн. І, ода 6 ):

«Меценате ти мій, царського роду внук,
О  прикрасо моя, захисте мій міцний...»

Другий вид — це вітальна [поезія], в якій поздо
ровляємо з перемогою, або почестю, або з прибуттям. 
Приклад подає Горацій (кн. І, ода 35)

Третій вид — потішальна, яка приносить комусь 
втіху з приводу втрати майна, або відсутності друзів, 
або з приводу смерті когось, як це видно в Горація 
(кн II, ода 9), а також в Сарбєвського (кн. І, ода 2).

Четвертий вид — дорадча або відрадча поезія, 
яка щось радить або відраджує від чогось. Вона ра
дить прямувати до добра або уникати зла, як видно 
в Горація (кн. II, ода 6).

П ’ятий вид — підбадьорювальна або заохочуваль
на, яка містить моралізаторські настанови для здо
буття доблесті, що підкріплюються сентенціями, при
кладами, аргументами, як в Горація (кн. II I , ода 3).

Шостий вид — прощальна, або пропемптична, це 
твір, в якому прославляється якогось добродійника 
або друга, як це видно в Горація (кн. І, ода 3).201



Сьомий вид — похоронна, або траурна, це твір, 
в якому вшановується смерть якогось добродійника 
або друга.

Восьмий вид — дифірамб, це пісня на честь Вакха, 
якого прославляли сп’янілі, що втратили панування 
над собою від вина. Вона складається з розв’язаних, 
сміливо поєднаних стіп і слів, що їх співають п’ яні, 

79 39. не додержуючись || віршового розміру та порядку вір
шів. Звідси, кажуть, що дифірамб співає той, хто 
непослідовно вживає вірші різного роду, користується 
словами й каталектичними стопами.

Дев’ятий вид — епос, в якому вживається позмін
но два вірші: спочатку — довший, а після нього — 
коротший, бо коли є такі види віршів, взаємно зв’яза
ні між собою так, що один не зрозумілий без прочи
тання попереднього, але не навпаки, то завжди по
трібно перший «підперезати», а другий — «оперезати», 
тому й перший вірш називається проподиктичним, 
або вказівним, а другий еподиктичним, або доповню- 
вальним.

Десятий вид — зловісний вірш, це вірш, повний 
проклять, заклинань, який передбачає все недобре. 
Як це видно в Сарбєвського «Про Ірода» і в Горація 
(кн. II).

Одинадцятий вид — сальний вірш, його виголо
шує багато хто або деякі з лихословів на свій смак.

Дванадцятий вид — пеан, це пісня на честь Апол
лона.

Крім цих, є ще такі види:
Перший [виді: якщо предмет простий, то зобра

жується просто й лаконічно, як Горацієва 1 ода з 
І книги.

Другий [виді: якщо розглядається якась думка 
шляхом подачі фабули або в якийсь інший непрямий202



спосіб, як в Горація (кн. І, ода 6 ). Видумка може бути 
в усьому вірші

Предметом цієї поезії служить те саме, що й пред
метом елегії, тобто кожну річ можна зображувати 
таким чином.

Видумка в одах відрізняється від видумки в пое
мах, тому що поеми є довшими і дійові особи в поемах 
зображуються такими, || що щось зробили вони, а не ВО. 
поет, а в ліричних творах, треба думати, є навпаки.

Ліричний твір раніше складався з трьох частин: 
строфи, антистрофи і епода. Строфою називався вірш, 
[який декламували] люди, прославляючи богів, коли 
обходили жертовник зі сходу на захід. Антистрофа, 
якщо вони поверталися, йдучи із заходу на схід, 
а епод вони співали, сидячи в середині храму.
Від цього всього тепер відмовились. Епод зберігся, але 
з іншим змістом, тому-то ода не має тепер цих частин 
і такої будови. Вона, як це видно з творів поетів, пи
шеться так:

Перший спосіб: якщо річ, про яку пишеш оду, 
зображуєш просто, як, наприклад, Горацій:

«Красномовний Меркурію, внуку Атланта»7®.

Другий спосіб: якщо вставляється апострбфа, 
або інвокація, або звернення чи то до муз, чи до Апол
лона, чи до науки, чи до якоїсь видатної особи, чи то 
до самих предметів, як до саду, квітів, пера, триніж- 
ника і т. д., як це часто можна побачити в написанні 
од, які чим вдаліші, тим пишуться різноманітнішими 
способами добору матеріалу, як це видно у Сарбєв- 
ського (кн. «Епод», ода 1 та інші).

Третій спосіб: якщо вводиться ліричний інстру
мент, який дає натхнення поетові до співу, якГораціє- 
ва ода 1 (кн. III) і Сарбевського (кн. І, ода 27).
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Четвертий спосіб: якщо береться алегоричний 
зміст. Наприклад: якщо називаєш якогось героя гро
мом для ворогів або якогось друга сонцем.

П ’ятий спосіб: якщо поет розмірковує сам з собою 
або з музою, або з якоюсь іншою особою про те, що він 

80 зв. задумує оспівувати. ||
Шостий спосіб: якщо поет просить народ або сена

торів вислухати його, як Горацій (кн. III , ода 1).
Сьомий спосіб: якщо поет випробовує істинність 

своєї запропонованої думки на підставі істинності за
гальновідомого судження, як Горацій (кн. І, ода 22): 
«Чисте [веде! життя, не заплямоване злочином» 
(ода 3, кн. III) і Сарбєвський (кн. II, ода 7).

Восьмий спосіб: якщо поет наводить якийсь влуч
ний парадокс. Як наприклад: земля не народжує 
ангелів, а небо — людей, отже, маємо протилежний 
зміст. Ми його перифразовуємо: небо народжує людей, 
а земля — ангелів. Так само: небо не терпить двох 
сонць, якби хтось твердив, що небо має два сонця 
і т. д.

Д ев’ятий спосіб: якщо раніш, ніж подавати зміст, 
описується місце, час або інші обставини, які допо
магають розкриттю змісту вибраного предмета, як у 
Горація (кн. І, ода 4).

Десятий спосіб: якщо поет пише, що він завдяки 
якомусь невідомому натхненню був спрямований або 
піднесений до небес і не знає, де він є, що говорить, 
що бачить. Цей спосіб написання од є найкращим і 
найбільш поширеним. Як, наприклад, у Сарбєвського 
(кн. II, ода 5).

Одинадцятий спосіб: шляхом відкидання проти
лежного.

Дванадцятий спосіб: [ода починається] від самої 
розповіді, як у Горація (кн. І, ода 34).
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Тринадцятий спосіб: шляхом прозопопеї. Напри
клад: честь, зневажена якимсь святим, подає скаргу, 
або старанність обвинувачує або нарікає на лінощі, 
або батьківщина викриває недосвідченість воїнів, 
як це видно в Сарбєвського і в отця С . . .

Чотирнадцятий спосіб: (ода) починається з упо
дібнення або розподібнення, як у Сарбєвського 
(кн. V , ода 21); зустрічається також в інших місцях || 61.

П ’ятнадцятий спосіб: [ода починається] сильними 
емоціями, як у Горація (кн. «Епод», ода 5).

Стиль ліричної поезії повинен бути високим, ба
гато тропів, сповнений руху Він щодо написання важ
чий для поетів, ніж інші види поезії, тому що вимагає, 
щоб був найбільш відшліфованим, художнім, повним 
сентенцій і фантазії. Думка розтягується на кілька 
строф, і як в епіграмі кінець, так в оді початок треба 
писати якнайакуратніше. В одах, а найбільше в хва
лебних, мають місце фігури, тропи, алегорія, плав
ність, стрункість, легкість слів, а в інших [видах оді 
більше підходять сентенції.

Запам’ятай, по-перше: в ліричній поезії (хоч тре
ба сказати, що й в усякій поезії) до одного іменника 
не слід нагромаджувати багато прикметників. Також 
прикметник якогось іншого іменника нетерпимий 
без свого іменника між іншими іменниками, тому що 
спотворює і затемнює думку речення. Одночасно слід 
розглядати не тільки часокількість, але й плавність 
вірша, тому саме треба переставляти імена і дієслова. 
Адже ж нерозумно було б дбати про правильну ча
сокількість вірша, а не турбуватись про витонченість, 
яка є найважливішим [фактором] у ньому.

Запам’ятай, по-друге: у Горацієвому вірші стиль 
мистецький, співзвучний, плавний, високий, що знач
но затемнює розуміння, розтягнутий, а в сапфічному

205



вірші він повільний, плавний, спокійний і рівно
мірний.

Запам’ятай, по-третє: щоб ласкати вуха слухачів 
і щоб їм подобатися, треба користуватися винятко
вою кмітливістю, вмінням та особливими вправами 
і необхідно нагромаджувати приклади, казки, істо
рії та все інше, про що вже згадувалося раніше.

ПЛІД сьомий
Про епіграматичну поезію, П поділ 1 частини

Епіграматична поезія, або епіграма, виводить 
81 ав. свою назву від грецького слова || що по-ла

тині звучить — іпзсгірііо або зирегзсгірііо (написі. 
Такі написи є на могилах, будинках, мавзолеях, 
пам’ятних місцях, скульптурах, колонах, кораблях, 
мурах, пам’ятниках перемоги, статуях, щитах, піра
мідах, монументах і т. д Ці написи пишуть учені 
поети, і епіграма — це свого роду поетичний твір.

Щодо суті, то епіграма — це коротка поема, 
в якій розповідається просто про якусь річ або особу, 
або зображується якась подія, або з протилежного 
виводиться якийсь дотеп, тобто [епіграма 1 має влучне 
викінчення. Називається вона поемою, бо її тепер пи
шуть скрізь переважно в гекзаметрах або пентаметрах, 
або іноді тільки в гекзаметрах. Як, наприклад, Мар- 
ціал п і

«Касторе, все ти купуєш, а прийде пора, і все
збудеш».

Або тільки в пентаметрах, як цей (прикладі із святого 
письма: стою я біля входу:

«Хто в двері стукає там? О , це Ісус наш, заходь».
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Говоримо «коротка», бо вона складається з кількох 
дистихів. Уточнюємо: «в якій розповідається просю  
про якусь річ або особу», тому що пояснення повинно 
бути ясне й зрозуміле, і додається ще: «з протилежного 
виводиться якийсь дотеп», щоб виклад не був при
мітивний і грубий, а художній, мав логічний смисл, 
дивував і захоплював словами, бо мета поезії (як ми 
вже зазначили раніше) — це вчити, розважати і хви
лювати.

Властивості епіграми символічно подаються в на
ступному вірші шляхом порівняння її з бджолою:

«Хай, мов бджола, епіграма кусає, хай має і жало.
Хай також буде в ній мед, тілом хай буде

мала»77.

Тут під бджолою розуміється епіграматичний твір, 
а під жалом — її влучний дотеп, під медом — худож
ність або витонченість, бо ж мед визнається солод
шим, ніж смисл Під «малою бджолою тілом» треба 
розуміти короткість щодо кількості слів і кількості 
віршів. Вона, очевидно, не повинна виходити за 10 
віршів і може вміщуватися в одному вірші. II Найкра- 82. 
ща епіграма та, що складається з двох віршів, як про 
це говорить поет:

«Ця епіграма правдива, що з двох складається
віршів.

Більшу ж —  то книгою я, не епіграмою зву»78.

Епіграма з точки зору різноманітності матеріалу 
буває двох видів: по-перше, проста і складна.

Проста епіграма — це простий виклад про якусь 
річ або особу, або вислів без дотепного висновку, 
якою є ось ця про мертву людину:207



«Я вже до порту прибув. Прощавайте, надія і доля: 
Нащо здались ви мені? З  іншими грайтесь

тепер»7*.

Складна епіграма —  це влучний виклад про якусь 
річ. Як, наприклад, ось ця про боржника:

Сгеши іо, со кіо міпіеп, (11и§іет пагу\уаіз?
Во сІІи§о розроіісіе с11и§6\у піе ос1<іа]з80.

(Чому ж саме те, що винні, довгом зветься всюди? 
Бо, звичайно, довгів довго не віддають люди].

Подібна до цього [епіграма] про Нерона — вбивцю 
матері:

«Хто ж би сказати посмів, що Нерон не з роду
Енея:

Батька відніс сам Еней, матір відніс же
Нерон»81.

По-друге, епіграма —  загадкова й емблематична. 
По-третє,— по-мистецькому художня і включає в 

себе похвалу або осуд.
По-четверте,— моралізаторська, що містить у собі 

повчальний висновок. Як наприклад:

«Шлях ось до неба вузький, тому слід вибирати
вузенький,

Також високий, тож слід йти крізь висоти
хреста».

П о-п’яте,— осудлива [епіграма], яка містить у 
собі звинувачення або виправдання, як ось ця:

«Горе тобі: святий хліб ти їси, а душа в тебе
грішна,

Кубки у тебе брудні — все ж з Флегетонта ти
п ’єш».
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По-шосте,— жартівлива, яка містить у собі до
тепний жарт. Як наприклад:

«Творять, видумують завжди художники й також
поети.

Творять, видумують хай також для себе ціну». || 
По-сьоме,— ораторська і поетична [епіграми ]. Пер

ша вважається більш величавою, а друга — легшою.
Частин епіграми є дві: сам виклад і влучний ви

сновок. Виклад — це опис якоїсь речі в епіграмі, 
з якого випливає влучний висновок. Наприклад, 
про злодія:

ОІидіе тазг, рапіе, г?се, бозі^даіз \уз2 £бгіе.
Обу кіиіе с2 £зіо гуЬа, ш іеі Ьу\уа па \дг§б2Іе. 
[Довгі, пане, руки в тебе, дістають усюди.
Якщо часто клює риба, то й на гачку буде].
Так само про хитрого, шахраюватого і віроломного 

купця:
Киріес рггузієда, ге з\ує т а  боЬге іо\уагу.
СЬоС і е  гіе, іебпак шрга^бгіе добгіеп оп іезі \уіагу. 
[«Добрий в мене товар увесь»,— купець присягає. 
Вірить можна, хоч і часом поганий буває).
Також про нерозумного, що говорить не до ладу 

й неправду:
М оіпа рогпаС пщбгедо об затедо зіома,
Со4 рі§кпіе і§гук даба, аіе піе \уіє  дІо\уа.
[Можна пізнать розум швидко, із слова одного: 
Язик гарно щось лепече, в голові ж —  нічого). 
Також про нічного бродягу:
V/  бгіеп зрізг, а V  посу сЬобгізг у сог Іо га гдоба, 
№ е іезіеб Іу пазгупіес, аіе апіуроба82 
[Вдень ти спиш, вночі ходиш, яка є тут згода; 
Нашим тебе не назвемо, тільки антиподом).

82 зв.
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Також про мисливця, що ловить волів шнуром:

О ііш іе Іиіа разі гуЬу, і е  шаід у тобі,
№§богге 53 рга\усі2 і\уе, сгуїі І е і  тіпобі.
Згсг^зсіе іо піеотіїпіе зіиіу сі V  роїо^іе,
Кгисаяг зіесі па гуЬу, с і з і ?  \уоіо\уіє .
[Д ивні риби пасе він тут, в яких є і роги,
Чи вугрі правдиві, може, чи також міноги.
Взялось щастя тобі завжди пополам служити:
Ставиш сіті ти на рибу — тягнеш волів ситих 1.

Тему з дотепним висновком можна трактувати 
історично і як розповідь, вживаючи апострбфу, вво
дячи фіктивні особи або прозопопею, тобто якщо вво
диться видумана дійова особа. Добре було б, якби 
розповідь велась від першої або другої особи, хоч ча
стіше [ведеться] від третьої. Спочатку слід уникати 
по-дитячому дотепних шляхів складання епіграм. Те
ми найчастіше беруться з таких обставин: хто? що?

83. де? за допомогою чого? чому? яким чином? коли? Н 
а також з родоводу, сентенції, подібності, історії, 
казки, приказки, звички, з походження імені або 
алегорії, з причини, наслідку і г. д. Наприклад, 
з наслідку про п’ яниць, що падають на землю:

«Ну, та яка ж це у вас дивовижна пошана до
Вакха? —

Честь віддаєте тоді, як на землі лежите*

Так само — шляхом вживання протасису і аподо- 
сису. Приклад про любимого гостя, якщо він рідко 
приходить:

«Рідкісне є дорогим»,— так нам каже народне
прислів’я.

Рідше у гості ходи — будеш дорожчим тоді».210



Така ж [епіграма] на підставі подібності до люди
ни невисокого росту:

«Часто поети скорочують склад, що е довгий з
природи,

Тож я коротким вродивсь, щоб скоротить не
змогли».

Подібно до цього також на підставі причини. 
[Епіграма] про небезпечного апостола і христопродав
ця Іуду:

«Ти недостойний життя, недостойний теж смерті,
Іудо:

Жити тобі — страшний гріх, гріх — і померти
тобі»83.

Зверни увагу, що в епіграмі вживається переважно 
три роди вірша: елегійний, ямбічний і фалеків, 
як це видно у Баухусіуса. Іншими віршовими розмі
рами [епіграми] пишуться дуже рідко.

Тут виникає питання: з чого випливають дотепи 
або влучні висновки епіграм? Дотеп, про який пере
дусім ведуть мову поети,— це слово у власному ро
зумінні, а не в переносному і визначається по-різному. 
Насамперед, влучний вислів — це вдала й дотепна 
думка без очікування чогось, виведена з розповіді, 
або: влучним висловом називається заперечення ло
гічного й утвердження нелогічного, або ще: влучний 
вислів — це узгоджене неузгодження або неузгоджене 
узгодження підмета й присудка.

Є  два види влучних висловів: ораторський і пое
тичний. || 83 за.

Ораторський — це поважна й дозріла думка, що 
міститься в сентенції або в якомусь правдивому 
повчанні. Наприклад: на питання, чому святий дух211



9ійшов у вигляді вогненних язиків84, по-ораторському 
даси таку відповідь: щоб спалити сухі терни гріхів, 
щоб запалити погасле світло пізнання віри, щоб очи
стити, мов золото, апостолів, вибраних для пропові
дування віри, щоб запалити світло ласки для людей, 
які перебувають у темряві гріхів.

Поетичний — це легка, витончена сатирична дум
ка, що випливає з розповіді або з якоїсь звички 
[людини]. Таким є оцей [дотеп], що стосується носатої 
людини:

«Носа якщо задереш ти до сонця, роззявивши рота, 
Зуби покажуть тобі, котра година тепер»88.

Подібний до цього вислів про бородатого:

«Заріст, мов золото, а голова ще дорожча від нього. 
Вірить не хочеш собі, рудю, хай ствердить

вогонь».

Такий самий теж про малодушного воїна:
Роба^гз зі? \уутадуіа$2 осі %ю]пу, РЬагзаІі,
ТакісЬ сі Іаш у ІггеЬа, Ьу піе исіекаіі.
[На війну подагра,— кажеш,— не пуска,

Фарсале,
Саме там таких і треба, щоб не повтікали ].

Також про одяг:
«Хочеш, щоб завжди чистенькою в тебе лишалась

одежа,
То, перш за все, ти на ній не нароби жирних

плям».
Також про карлика:
іа к  <іа\упот сі? піе \УІ<І2 іаІ, Іак ^іеіка обтіапа, 
,Іи£е$ игозі зіагети игоЫи ро коїапа.212



[Я тебе давно не бачив — сталась значна зміна:
Ти старому горобцеві підріс по коліна].
Так само про лисого:
РобоЬпу ІеЬ бо }а$а, Іуїко V  І у т  гогпіса,
£е іаіо кигсг§ \ууба, і\уа, піе \уіет, со ІЬіса.
(Мов яйце, чоло у тебе, та відмінність має:
Із яйця курчатко вийде, що з чола,— не знаю].
Влучний вислів є одним щодо словесного оформ

лення, а іншим — щодо змісту. || Влучний вислів щодо 84. 
словесного оформлення — це думка, виведена з одно
го або двох омонімічних або подібних до них слів.
Це здійснюється п ’ятьма способами:

По-перше,— на основі етимології слова, коли 
якесь ім’я, завдяки своїй властивості давати чомусь 
назву, щось означає. Як наприклад: Іоанн означає 
ласку, Феодор — дар божий, Маргарита — дорого
цінний камінь. З  цього виникає такий дотеп:

«Бідною бути хотіла б, сама ж ось себе посідає,
Тож Маргариті дарма бідну вдавати, кажу».

По-друге,— з амфіболії або омонімії, коли якесь 
ім’я, як таке, є одним, а значення, які воно має, 
різні. Наприклад, дотеп про золото:

С и т  аи ги т  іпзіаЬіІІ потеп бебихіі аЬ аига,
Ріихаяие пітізяие Ииепз езі: иігіизяие Іібез.

І Що ж це, що золото назву дістало від змінного
вітру?

Вітер п л и в к и й , і пливке надто довір’я до них].
По-третє,— на основі метонімії, коли вживаються 

якісь звуки, або слова, або вислів, в яких є багато 
подібних складів або іноді подібні цілі слова, 
Наприклад, (дотеп 1 про розбійників:
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Ьаігопшп ІіпІ8 Іипіз, шог8 иИігпа тегсез.
Ригса саріі Іигез, Ьіпс, риіо, пошеп ЬаЬепі.

[Вбивців кінець — це мотузка, а смерть — це
остання їм плата.

Вилами злодія б ’ють, звідси і назва піш ла]89.

Так само про світ на підставі метонімії цілого 
слова:

Мипбиз поп ти пбаі, зеб типбиз іпяиіпаі, ег@о,
<2иі тапеі іп типбо, цио тобо типбиз егії?

[Світ не очищує, отже, цей світ нас забруднює
завжди.

Хто у цім світі живе, як же буть чистим йому? 1

По-четверте,— на основі визначення, коли запере
чується визначення якоїсь речі, або дається визна
чення, яке не відповідає якійсь речі, або коли на під
ставі визначення робиться якийсь несподіваний ви
сновок. Так, хтось, пояснюючи в польському синоді 
непостійність, пожартував:

Езі зупобиз побив, раігит сЬогиз іпІе£ег ае§ег,
Сопуепіиз, уепіиз, зеззіо, зігатеп, ашеп.

[Вузол — синод і сенаторів хор, непорушний і
хворий,

Сесія, вітер і збір, також підстилка, амінь].

П о-п’яте,— на основі простої або непростої ана
грами, коли із змішання букв або складів виникає 
якась нова думка через додавання, віднімання або 

84 ав. переставляння || букв або складів. Як наприклад: 
Вагіаашиз — аішиз гашиз, Ьеопііиз — Іео іпіиз, засга- 
ш епіит — таге засгит, біуиз Місоїаиз — уіз, біс, 
ИПо, уаз, уіг§о Магіа — уіг, т іг а , а§о.214



Приклад цих імен:
Ргодіаглта: засгатепіит, тагезасгит; апа^гатта: 

О засгатепіит, таге засгит, тег^аг іп іііо.
О иііпат еі регеат іоіиз атоге тагіз

Рго£гатта: уіг§о Магіа, уіг, тіга, а£о; апа£гатта: 
Міга їасіі, яиіа тіга, роіепз, іп уіг£іпє уігєз.

Уїсіе іиа, Аііаз, зісіега уіг§о геіегі.
[Слова: присяга, святе море; анаграма:

О , я клянуся, море святе, я ж топлюся у ньому.
О , щоб загинув я тут, так я його полюбив!.

[Слова: діва Марія, муж, диво, роблю; анаграма: 
Творить дива вона, чудодійна, могутня і сильна;

Глянь же, Атланте, твої діва зірки ось несе].

Дотеп, який полягає в змісті,— це вдалий висно
вок, зроблений мимо або проти сподівання. Основних 
способів виведення таких висновків є 16.

Перший спосіб — з визначення, яке пояснює суть 
або властивість якоїсь речі або особи, адже визна
чення — це речення, що пояснює природу речі, яка 
звичайно визначається. Таким є дотеп про назву, 
що визначає суть [людини]:

«Кажуть: людина — це розумом сильна тварина,
та тіло

Слухать не хоче душі: виникло ж справді
раніш».

Це визначення є суттєвим визначенням людини, 
тому що вона є твариною, могутньою розумом, а це 
е те саме, що й розумною [твариною]. З  цього визна
чення, якщо ставлять запитання, чому не слухає тіло 
душі, виникає дотеп: тому що розум, або душа, щодо 
часу є пізнішим, ніж тіло, тому воно й не слухає 
його.
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Визначення буває багатьох видів: іншим є анто- 
номастичне, іншим — іронічне, іншим — метафорич
не, іншим — алегоричне, іншим — протиставне, ін
шим — співвідносне, іншим — суттєве, іншим — опи
сове Приклади їх усіх додаю Отже, хай буде дотеп 
з антономасгичного визначення, в якому ім’я, що по
значає народ, вжите замість загального, а саме: І слово!

85. «крітянин» замість [слова І «брехун»: ||
«Кажуть одні, що людина вродилась крітянином.

Дійсно,
Правду кажуть вони: надто брехлива вона»87.

Подібний до цього дотеп на основі метафоричного 
визначення про народження Христа:

«Хочеш ти знати дорогу, якою до неба ти зайдеш?
Нею до тебе сюди зійде Христос сам з небес».

Подібний до цього теж дотеп про сон:
«Справді, якщо сон є смертю, а смерть уважають

сном люди,
То чим я більше в житті сплю, тим я менше

живу».
Також на основі короткого метафоричного визна

чення про найблаженнішу [діву Марію]:
«Діва, дім, боже житло, також Кінфія, сонце і

небо.
Вічну побожним слід дать плату, Маріє, усім».

Так само й на основі алегоричного визначення про 
скупого логіка і ритора-марнотратця:

«Я красномовство вивчаю»,— сказав марнотратець
сміливо.

«Логіку вчу»,— відповів швидко ощадний
йому.216



Стиснена завжди рука про скупого тут логіку
свідчить,

Щедра — риторику вчить, завжди відкрита
вона»88.

Так само на основі іронічного визначення про по
ганого граматика, що нічого не знає:

«Добрий із тебе граматик: знання твої — грамота
тільки.

Літери знаєш усі, то й літератор вже ти».
Так само на основі протиставного визначення про 

голу людину:
«Слушно я, голий, сказав би, що ти — нерозумна

тварина,
Бо ти двоногий, тому Ното Ріаіопіз89 ти є».

Подібно до цього про грішника:
«Розумом сильна тварина — людина, і почуттями.

Розумом менше вона, ніж почуттями, живе. II 85 вв. 
Між почуттями і розумом часто існує незгода,

Бо, очевидно, людське тіло є старше душі».
Подібно до цього на основі співвідносного визна

чення про найсвятішу діву, увінчану зорями:
«Зорі блукають в просторі й кружляють у світі

безмежнім,
А досягнувши твого, діво Маріє, чола,

Вже не блукають тоді; не літають теж в світі
просторім,

Тільки до діви чола ледь доторкнуться вони».
Такий же приклад описового причинового визна

чення людини:
«Зміст же людини, який він? Хіба тільки розум

слабенький
Й воля нікчемна, а що матеріальне? Ніщо!217



Не розглядай, отже, змісту й матерії разом,
а тільки

Треба причину тобі й наслідок брати у ній».
Другий спосіб — на основі переліку частин, який 

вважається поділом якоїсь речі на окремі частини. 
Наприклад:

«Через Адамів гріх наша душа богословам
дісталась,

Медикам — тіло людське, а ось юристам —
майно».

Так само про якогось воїна-боягуза:

Віе^іу тазг сіоотсір спу іоіпіегги г іп у о £і ,
Віе§1еуз23 р а ш і^ , пауЬіе£Іеуз2е по§і 90.
[Спритний дотеп твій, солдате, саме в час тривоги,
Ще спритнішу пам’ять маєш, найспритніші ж —

ноги 1.

Третій спосіб — на основі значення імені, коли 
якусь власну назву так пояснюють, що з такого тлу
мачення виникає забавний вислів, як ось цей про 
св. Стефана:

«Мученик перший — Стефан, якщо він є ясним
віночком91.

Ц я, що каміння жбурля в нього, жорстока
рука».

Четвертий спосіб — на основі етимологічної спо
рідненості слів, що походять від якогось одного [сло
ва! й поєднуються по-різному. Цей спосіб пояснює
ться переважно фігурою слів, яка називається поліп- 
тотон, або зміною відмінків, як ось цей приклад про 

86. якогось студента: ||
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N 011 зи т, диі Гиегат, Іезііуиз егат риег апіе, 
Рсзіогит уаісіе п а т  зішііозиз е г а т 9ї.

[Вже не такий я, як був, а був я хлопець забавний, 
Бо особливо тоді свята усі я вивчав].

Так само про чудотворного трисвятого нашого 
бога:

Мігеіиг рориіиз тігасиїа, пії тіН і т іг и т ,
Ргаеіег е и т  зоїиз, яиі іасії іііа, сіеиз.

ІЗ дива народ наш дивується, зовсім мені тут не*
дивно:

Сам же, крім нього, господь творить оці чудеса ]. 
Так само про царя:
Кех ге§паІ зоїиз, сиг поп ге§іІ отп іа зоїиз.

<3иі ге§іі еі ге§ІІиг, гесііиз іііе ге£іі.
(Цар сам царює, чому ж не керує усім він сам

завжди,
Править бо краще, хто сам править і слухав

теж |.

Так само про життя:
Реіісеш у ііа т  уіз у іу єгє , зрегпііо у ііа т .

У іу іі  е п іт  тізеге, сиі зиа уііа ріасеі 
[Хочеш щасливим життям собі жити, життям,

отже, нехтуй,
Бо ж нещасливо живе, хто своє любить життя]. 

Так само про смерть:
Могіииз, иі уіуаз, уіуиз шогіагіз орогіеі,

Аззиезсе ег§о ргіиз, ^иат тогіаге, тогі. 
[Мертвий уже ти, щоб жити, живий ти помреш,

бо так треба.
Отже, раніш, ніж помреш, треба вмирати

звикать ].819



Так само про похвалу та взаємну любов. Тут при
кладом етимологічної спорідненості нехай послужить 
руський вірш:

«Хвалят сего, кто хвалит, и люблят, кто любит.
Кто не хвалит, ни любит — хвалу, любов губит. 

Т ім  даби бил хвалимій, всіх  хвали взаємне,
I даби тя хвалено, в сіх  люби пріемне»

П ’ятий спосіб — з роду і виду, коли про це, що сто
сується роду, кажуть, що воно стосується також 
виду і навпаки. Наприклад, про «солоне» та вірші:

«Збуджує спрагу «солоне»83 у тих, хто його
споживає.

Хай в читача спрагу теж збуджують наші пісні». 
Так само про чесноти богословів:
«Доблесть, природно, людська не в словах, а в 

86 зв. ділах полягає. ||
Наші діла — не слова: віра, надія й любов».

Так само про доблесть і мистецтво:
«Доблесть, якщо хтось шанує правдиво й сприяє

мистецтву,
Робить позмінно нехай це: то як зять, то як

тесть».

Також про людину, яка уподібнилась до звірів, 
але протилежним способом:

«Бачу в тобі я рід і лиш не можу я виду пізнати, 
Так бо тваринне життя глибоко в тебе

ввійшло».

Шостий спосіб —  з подібності, коли про протилеж
ні та неподібні речі кажуть, що вони подібні, додавши220



якусь несподівану причину, або наслідок, або власти
вість, як ось цей [приклад) про людину, подібну 
до землі:

«Наче земля, ця людина гордиться вже надто
собою:

Розумом горда вона, горда горою ж земля*.

Також про слова, подібні до стріл:
«Слів бережися солодких, неначе ворожих стріл,

друже,
Милі підлизи слові ранять, мов ворог, не менші»

Так само про господа Христа, що подібний до тро
янди:

«Зовсім недивно, мій Христе, що любиш колючки
жорстокі:

Гарна троянда отам завжди захована в них».
Так само про кульгаву людину, схожу на елегій

ний двовірш:
«Завжди кульгає кульгавий та ще й налягає на

ногу:
То, мов гекзаметр, пливе, то, мов пентаметр,

ривком».
Так само про життя, схоже на мову:

«Наше життя, наче мову, прикрашують різні
фігури:

Славне життя, і живем так, як говоримо ми».

Також про схід сонця, що подібний до воскресін
ня, і про захід, подібний до смерті: || 87.

«Знай, що схід сонця від смерті тебе відвертає. 
З іх ід  його, пам’ятай, заходом є теж твоїм».
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«Як послідовність стійка проявляється в сонячнім
русі,

Так проявляється теж доблесті сила в ділах».
Також про риторику, подібну до руки, і діалек- 

тику, подібну до битви:
«Наче рука, ця риторика, а діалектика**— битваї 

Хоч вона битви веде, пальму оратор бере».
Також про читання авторів, схоже на збирання 

меду:
«Наче бджола, ти повинен все взяти з книжок

різнорідних,
Щоб з медоносних цих уст напій солодкий потік». 

Також про підлабузника, що подібний до собаки: 
«Геро, собака лестивий хвостом своїм крутить

постійно:
В друга лестивий язик служить йому за хвоста».

Також про святого духа, що схожий на голуба:
«Як голуби прилітають частенько до чистих

будівель,
Так і до чистих сердець дух святий сходить

з небес».
Сьомий спосіб —  з неподібності, коли про речі, 

відповідні й схожі в чомусь одному, кажуть, що во
ни подібні і в чомусь іншому, додаючи тут щось 
несподіване, як це видно з вірша про двох друзів та 
близнюків:

«Зовсім немає різниці в числі: ми одним є, хоч
двох нас]

Тілом ви є близнюки —  нас об’єднала ж душа».

Т ак о ж  про доблесть, подібну до сонця:
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«Щоб суха вісь не скрипіла у русі, коломаззю
мастять,

А оборонця також «мастять», аби не мовчав». || 87 да.
Так само про Мойсея і Сімеона, які були неподіб

ними щодо можливості бачити бога:
«Жити не міг Мойсей, як не бачив сам господа

бога:
А щоб побачить його, вмерти не мір Сімеон»95.

Так само про смерть, яку в святому письмі порівню
ють із злодієм, проте вказується і на відмінність:

«Злодій за кражу і вбивця за вбивство несуть
якусь кару.

Смерть забирає ж у нас зовсім безкарно усе».
Восьмий спосіб — з усіх протилежностей, коли 

два судження, протилежні, суперечні, або заперечні, 
або відносні, утверджують або заперечують одну й ту 
саму річ. Наприклад, про давання милостині старцям:

«Хто зберігає багатство, його він, повірте,
втрачає.

Скарби ж, повір, збереже, хто роздаватиме їх».
Тобто, хто береже багатство тільки для себе й не 

дає нічого бідним, то він його руйнує, тому що не 
матиме нагороди за них на небі, а хто його тут ви
трачає, подаючи милостиню старцям, той фактично 
його зберігає, бо в майбутньому житті матиме від
плату за це.

Так само про вино:

«Кажеш: вино є добром, і тому його п’єш ти
багато.

Будеш багато його пити — не буде добром».

Т ак само про вісь і судового оборонця:
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«Лікар себе почуває погано, коли я здоровий. 
Знов, як погано мені,— краще для нього стає».

Приклад на протиставні, або протилежні, пре
дикати, адресований родичеві:

«Ти ж і важкий, і легкий, і приємний, і також
нестерпний.

Важко з тобою мені, важко й без тебе теж жить» •*.

88. Приклад на диспаратні предикати. До друга: ||

«Те, що ти друзям даруєш, то доля не вирве ніколи. 
Матимеш скарби лиш ті, що подаруєш ти їм»97.

Ще приклад на протилежні предикати, що сто
суються мови:

«Що ж бо е краще, ніж мова, що гірше від неї
знайдеться:

Горе та радість вона, мед і отруту несе».

Приклад на відносні предикати, що [стосуються] 
сліпого і кривого:

«Поміч взаємну собі подають сліпий та кривенький: 
Перший плечима —  ногам, другий, де треба,—

очам.
Як же уміло з ’єднала обох їх  любов із собою: 

Різні обидва вони, разом — людина одна».

Приклад на заперечні предикати, [які стосуються] 
людських життєвих умов:

«Безліч шляхів є для смерті, на світ ми одним
лиш приходим, 

Безліч хвороб у людей, та порятунок один».

Т ак само про л ік а р я :
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Приклад на суперечні предикати, [які стосуються) 
всезнаючого й нікому не відомого бога:

«Хоч бог сам бачить усе, та його ніхто бачить
не може:

Він проявляється скрізь, скрізь теж прихований
він»98.

Такий самий приклад на протилежні предикати, 
які приписуються зрадникові Іуді:

«Ни живота, ни смерти не годен Іуда,
Жити бо и умр'Ьти тако не без стида».

Такий самий [прикладі на суперечні протиставлен
ня, [що стосуються] божественної любові:

«Хто усе любить, крім тебе, Ісусе, НІЧОГО не
любить.

Той тільки любить усе, хто, милий, любить
тебе».

Такий самий [приклад) на відносні, [що стосую
ться] втілення Христа:

«Серце моє ти береш, то дай, Христе, своє мені
серце,

Хай же живу я з твоїм, ти ж носи серце моє». || 88 зв.

Дев’ятий спосіб —  з додаткових засобів, які сто
суються речі, особи, місця або посади і виражаються 
словами: хто, що, де і т. ін., як цей ось про лікаря:

СНсезг 1і, аЬу сі£ шесіук зкиїесгпіе га!о\уаІ,
ТггеЬа, Ьу§ ши и/рггосі г§се сіоЬгге пазтагомаї,
Оп сі ігипек орізге, іу  т и  52таго\уапіе,
Т у т  Ь§сІ2 Іе гбго^зге и \уаз 1екагзі\у \уукопапіе.
[Я кщо хочеш, щоби лікар лікував всі муки,
То змасти йому раніше добре його руки.
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Ліки він тобі припише, мазь йому ти милу,
То і ліки тоді більшу будуть мати силу].
Так само про судового оборонця:
СЬсезг, аЬи згіа піе зкггурщс зргацга \у ігуЬипаіе,
Згтагиу і е  сіоЬгге грсе ргакіукот, МісЬаІе.
ІСіо згтагиіе, іеп іебгіе, \у і?с у іу піе гаїиу,
2еЬу і§гук піе зкггуріаі, г§се ёоЬгге згтагиу.
[Хочеш, щоб в суді йшла справа без скрипу

та муки,
То, Михаиле, усім суддям масти добре руки,
Хто ж бо маже, то той їде, масти і ти, друже,
Добре руку, аби язик не скрипів так дуже].

Десятий спосіб —  з антецедента і консеквента, 
коли про те, що настає потім, кажемо, що воно пере
дує, а про те, що передує, кажемо, що воно йде потім. 
Наприклад, про лису людину:

«Випало в тебе волосся усе вже спереду і ззаду.
Що ж ще втрачати тобі, голово лиса, тепер?»

Одинадцятий спосіб — з причини, яка викликає 
своєю силою те, чому вона служить причиною. Далі, 
є чотири види причини.

Матеріальна причина,— з якої виникає річ. Як, 
наприклад, із заліза — меч, із золота — чаша. Як ось 
цей [приклад]:

«Вір, що для творів твоїх особливо підходить ця
тема —

Девкаліон; якщо ж ні, то Фаетона візьми»" .
Формальна причина — це така, що призводить 

до того, що дана річ точно обмежується та відокрем
люється від інших речей. Так, наприклад, душа —  
це формальна причина людини, завдяки якій вона
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відрізняється від тварин, а саме: від лева, собаки, 
бика і т. д.

Спонукальна причина — це така, яка спричинює 
або, принаймні, допомагає виникненню чогось. Як || 89.
наприклад:

«Хай після цього не буде вже, хлопче, твоя старість
світла:

Молодість світла тепер робить щасливим тебе!»

Фінальна причина — це те, через що або з приводу 
чого щось виникає. Як, наприклад, ось про Іуду, що 
висить на дереві:

«Знову недавно Іуда згрішив, як просив він Ісуса,
Щоб з цього дерева він, вражений громом,

не впав».

Дванадцятий спосіб —  з порівняння, коли проти
лежні речі порівнюються на підставі якоїсь подіб
ності. Як, наприклад, життя порівнюють з рікою:

«Наче до моря ріка, так життя пливе наше до
смерті.

Жити —  це радість одна, справа страшна —
помирать».

Так само про потоп і вино:

«Згинуло безліч людей і худоби колись від потопу.
Гинуть тепер від вина люди, неначе той скот».

Так само про сон і смерть:

«Все, що ми робимо, сни нам вночі назад
повертають,

Все, що зробили вже ми, смерть забере це у
нас».
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89 зб.

«Зватись людиною важко: ось стовбур, до нього
ще ноги,

Голову й руки додай, вийде людина тоді».
Тринадцятий спосіб — з натяку, коли звертаємось 

до мистецтва, наук, релігії, святого письма, при
слів’їв, стародавніх переказів, легенд, родоводу, по
честей, родин, з чого випливає якась пов’язана з цим 
думка. Як, наприклад, про св. Стефана:

«Збиті зі шляху вченням, іудеї жбурляють каміння. 
Саме причиною це смерті Стефана було». ||

Так само про гроші:

«Втративши все, не забудь, що мішок берегти
завжди треба.

Хоч він великий, проте зможеш наповнить
його».

Так само про смерть логіка:
«Логік визначує завжди життя, а ось смерть його

ділить,
Висновок роблять лише добрі про нього діла». 

Так само про музиканта:
«Реквієм завжди він іншим співав, і спочив сам

нарешті,
Те, що ти іншим співав, будуть співати тобі». 

Так само про силу Вакха:
ВасЬиз \узг§(іу рапще, са іу т  бчуіаіет шіасіа.
«Со гЬап, Іо рап»,— кіо то\уі, ріашсІ2 і\уіе ро\уіас!а. 
[Скрізь у світі влада Вакха, він панує всюди. 
«Що не жбан, то пан»,—  хто каже, це правдою

буде].

Т ак само про нерозумну людину і

22а



Чотирнадцяте джерело —  з парономазії, або гри 
слів [асонанс]. Як наприклад:

Ыоп Магіє, весі агіе. ІМоп іеііз сгиепііз, зесІ асиїіз 
аг§итепІІ5. Ыоп §гасііуі уа§іпа, зеё іп§епіоза Тиіііі 
ра^іпа [«Не міцною рукою, а розумною головою».
«Не жорстоким знущанням, а глибоким переконан
ням». «Не твердими обкладинками, а дотепними Тул- 
лія сторінками») — все це стосується чесних людей.
Знов про святу Варвару:

«Я — то Варвара, а батько, о злочини, чи ж
діоскур він?

Я — діоскура таки справжня, він — варвар
страшний»100.

П ’ятнадцяте джерело — з неочікуваної повчаль
ної згадки, коли з якогось повчання, що стосується 
звичаїв, випливає жарт або дотеп, як про розп’ятого 
св. Петра завдяки алюзії до розп’ятого Христа:

«Чом же Христа ось униз, а Петра розп’яли вверх
ногами?

— Йшов же на землю Христос,— в небо
апостол Петро».

Шістнадцяте й останнє джерело —  із зовнішніх 
місць.

По-перше,—  із свідчення, яке буває двояким: бо
жественним і людським. Д о божественного || свідчення 90. 
належать оракули, знамення, пророцтва, священні 
книги, сновидіння. До людських свідчень належать 
сентенції, повчання видатних людей, символи, ієро
гліфи, загадки, прислів’я і приказки.

По-друге,— з прикладів дійсних, видуманих та 
історичних.

По-третє,— з таблиць, або законів, до яких на
лежать звичаї, договори, накази, підписи, печатка,
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присяга, передбачення, подарунки, суди, тортури. 
Як, наприклад, про лікаря Галена:

«Смертю суддя без вини та без свідків карати
не може.

Ти ж можеш це без вини й також без свідків
зробить».

По-четверте,—  із загальновідомих висловів, які 
містять у собі думку народу, вчених. Звідси на під
ставі такого загальновідомого вислову вихваляється 
судовий оборонець:

«Зваж, коли той, що причину речей зміг пізнати,
щасливий,

Ти ж —  оборонець в суді, як же назвати
тебе?»101

Зверни особливу увагу, що коли ти поет і хочеш 
писати дотепні поеми, то тобі слід запам’ятати: по- 
перше, будеш подавати виклад якоїсь речі, то з нього 
треба зробити дотеп або дотепний висновок, що має 
назву зовнішнього джерела. По-друге, подавши ви
клад речі, слід видумати щось суперечне, що не від
повідає описаній речі. Це називається неочікуване 
внутрішнє джерело. По-третє, слід звернути увагу 
на відповідне, що узгоджується з однією і другою 
описаною річчю, принаймні, щодо суті завдяки дру
горядним даним: даним особи, місця, часу, імені, по
ходження, освіти, порівняння, символу, приказки, 
парономазії, спогадів, моралі, парадоксу, стародав
ніх переказів, байок, святого письма, божественних 
або людських законів, звичаїв, присяги, передбачен
ня, назви, гіперболічного смислу, омонімії, метонімії 
і т. д. Це називається дотепним висновком речення.

90 зб. В цей спосіб створиш II дотеп про народження Христа.
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ІЯкщо запитають], чому світло або зоря з’ явились 
на небі під час його народження10ї, то слід так мірку
вати. По-перше, про Христа, що е предметом, який 
описуєш; потім звертаєшся до назв, які, як відомо, 
господь Христос одержав з волі божої, звідки насам
перед походить вираз «втілене й скорочене слово», 
яке перед віками вийшло з уст бога-отця й оголошене 
в свій час усьому світові. По-друге, треба сказати 
про світло; що йому суперечить і чому саме ми завжди 
вночі користуємось світлом. А це тому, щоб ми не були 
в темряві, щоб не гнітила нас непроглядна ніч, коли 
ми хочемо займатись підготовкою до лекції, якщо має
мо її виголосити або написати. Звідси з викладеного 
вище випливають такі дотепи:

«Світло засвічують в небі боги: прочитати ж без
світла

Слбва не можуть вони, хоч так коротке воно».
Також:
«Мешканець неба гадає, що небо, немов земля

наша:

Хай буде Кінфія, Феб і неодмінно зоря». 
Також:
«Ніччю прийшов ось Христос, немов лист, що

послав його батько. 
Щоб прочитати його, шле замість свічки зорю».

Про багато джерел дотепів дізнаєшся, якщо про
читаєш чимало книг і застосуєш викладені правила. 
Та вже тепер хай буде [плід восьмий].
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ПЛІД восьмий
Про епітафію, емблему, символ,
заголовок та ієрогліф

По-перше: епітафія — це надмогильний напис, вір- 
91. шовий Н чи прозовий, або ще: епітафія — це похо

ронний твір, написаний віршем чи прозою. Добір ма
теріалу для епітафії різний, тому що пишеться у фор
мі епіграми відповідно до обставин і предметів. 
Про епітафію дістаємо поняття на основі її будови, 
що саме в ній є конче потрібним. Побудова епітафії 
така: якщо [померлий! католик, то зверху ставиться 
титул О. О. М. ш , під яким пишемо «і благочестивій 
душі», а далі подаються ім’я, рід, сім’я, батьківщина, 
батьки, заняття, заслуги небіжчика, знання, здіб
ності і талант. Потім іде благання і, нарешті, нагаду
вання про таку саму неминучість долі [кожного]. 
Тут також можеш подати докір смерті, яка забрала 
в батьків, друзів, рідних і батьківщини таку людину, 
або прокляття причині смерті, як, наприклад, війні, 
пошесті, і те, від чого небіжчик загинув. Стиль епі
тафії двоякий: прозопопея і розповідь, бо ж і сам поет 
говорить, вживаючи розповідь, і зображує інших 
осіб, які говорять, вживаючи прозопопею, і впере
міжку [це він робить], бо говорить поет разом з му
зою, подорожнім, покійником і його доблестю. Гово
рить теж муза, або могила, або небіжчик, або його 
батьківщина.

Частини епітафії та її достоїнства такі самі, як і 
епіграми.

Запам’ятай: при написанні епітафій слід зберіга
ти згадку про людину, якою була та особа, якій при
свячується епітафія, яке заняття або яка її посада, 
що особливого вона зробила, яка її доля, яка смерть232



її забрала, якого роду або з якої сімтї, молода чи 
стара, розумна чи ні, заслужена чи без заслуг. Проте 
інакше пишуть епітафію для вождя, інакше для муд
реця, інакше для чоловіка, а ще інакше для жінки. 
Щодо царів та високопоставлених начальників, то слід 
подавати їх  часту участь у керівництві державою, 
провінціями, помірковане ставлення до вчинків під
леглих, милосердя до бідних людей, хоробрість і вій
ськові здібності. Так само враховуються || трофеї, 
перемоги, битви вождів, воїнів та інших видатних 
людей, які міста вони здобули, їх любов до батьківщи
ни та до своїх воїнів, терпеливе перенесення спеки, 
холоду, походів, голоду, спраги в походах. На їхніх  
пам’ятниках зображують герби, їхні заняття, яким 
кожен з них займався за життя. Як, наприклад, 
на могилах хоробрих людей Ізображують] орлів, ле
вів, хоругви, вінки; на могилі хлібороба — плуг, 
на могилі рибалки — сіті, на могилі п ’яниці — бочку, 
тому що іноді дозволяється поетам злегка пожарту
вати з покійних, як ось, наприклад, епітафія п’яниці:

«їв я багато, і пив я багато, до того ж злословив.
В гріб це «багато» мене, друже, загнало.

Прощай І»

Так само польський вірш:

Ти ріапіса Іеіу , аіе іуїко сіаіо,
Оизгу піе ипет, іезіі зі§ сіо піеЬа сіозіаіа, 
Аіе Іак решпіе \у піеЬіе іако у па гіеті 
2 атука ]3  сііа гшасіу итоіа рггесі р іа п е т і104. 
[Тут лежить п’ яниця, але тільки тіло,
А  душа, не знаю, чи в небо злетіла,
Та на небі, як на землі, ті самі манери: 
Перед п’яним тут і там зачиняють двері].

91 вв.
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\У Ьгошагге зі? игосігіі, су кагсгтіе §о окггсгопо, 
2ііесНіе^о осі ^оггаїкі \у §по]и ро§ггеЬіопо.
Оозсіи, таідс Іесіу \у с г у т  сіо§<5 сіюсігіб гаїоЬіе, 
Лезіі ріакаб піе т о іезг, га$ріе\уау па §гоЬіе105. 
ІВ броварні народився, в корчмі охрестили 
1 здохлого від горілки в гною схоронили.
Тож, прохожий, йдучи мимо, віддай честь жалобі, 
Якщо плакати не можеш, заспівай на гробі].

Також рибалці:

«Дуже вугри вже радіють: немає в живих їх
Андрія,

В гробі лежить, а як жив, безліч він їх
половив».

Подібна до цього забавна епітафія вчителеві фі
лософії:

«Вчитель в цій лежить могилі,
Двічі і тричі довів милий:
За целярент раз доводив,
Аж викликав в усіх подив,

92. Ферізон106 узяв він двічі, II
Хай лежить на віки вічні»107.

Подібна до цього — якомусь прапороносцеві:

В у іе т  рггесйут гоїтізіггет, іи Іег? \у і у т  §гоЬіе, 
Вигсіу£ап у сНогд§іе\у сіаі?, Магзіе, іоЬіе,
Бизг? Ьо§и, іеіеіі сисігеті суоіаті
ІМіе гаіесігіе сіо ріекіа г  рапу гоітізіггаші.
[Був я ротмісіром перше, в гробі оцім спочиваю, 
Прапор свій і тачанку, Марсе, тобі посилаю,

Щ е  приклад:
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Душу богові шлю я, якщо чужими волами 
Не з’їде до пекла з ротмістрами-панами 1.
Так само вчителеві граматики:
«Вчив я граматики, і багатьох я навчив за ті роки, 

Провідміняти, однак, слова «могила» не вмів».
Подібно до цього — молодому поетові:
«Долі жорстокій поезія наша цілком невідома: 

Паростки саме мого рано забрала життя».
Також злодієві:
Теп кгасії Іисігкіе сІоЬга, їй £о ро г̂геЬіопо, 
Згпіегб §о таїо шрггесігііа, ге піе ро\уіезгопо.
Та £осіпо§£ роікаб тіаїа іак газіигопе^о,
Оо піеЬа ^згак піе ризгсгц, Ьу піе икгасії сгедо. 
[Крав людське добро він, і тут закопали,
Смерть прийшла трохи раніше, бо повісить мали. 
За заслуги честь такую він здобув усюди,
Та до раю вже не пустять, бо й там красти буде!.
Також розбійникові:
Ш Іуш §гоЬіе гЬоуса Іегу, з^іеіо ро г̂геЬіопу. 
Оо&сіи, игаї зі£ пасі піт, іе  піе оЬіезгопу 
Іітагі, сЬуІгеу зі$ иткп^І осі $шіаіо\уеу кагу, 
Решііе, исіекі сіо ріекіа Ьег мзгеїакіеі тіагу.
[Тут розбійник спочиває, щойно поховали, 
Змилуйся над ним, прохожий: повісити мали,
Він помер і так уникнув кари світової,
Мабуть, сам утік до пекла без міри такої].
Також барабанщикові:
Ти зросгуша ЬепіЬпізіа, сгека сіпіа опе§о,
Рокі МісЬаІ гаїїотЬі роЬисІсе па піе£о.
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Рапіе, іе$1і піе V/ піеЬіе, піесЬ росі оЬіакаті
ОсІрос2у\уа, а ЬетЬпу розроіи сЬ ти гаті.
[Тут лежить барабанщик, дня того чекає,
Поки йому Михаїл «побудку» заграє.
Біля хмар хай спочива, як не в небі, пане,

92 зв. Разом з ним хай тут лежать також барабани].II
Так само людині, похованій у червоній тозі:
«Тут лежить сповитий в тогу, помолись за нього

богу І»
Також дідусеві:

«Тут спочиває Дідавій дідок він був дуже
трухлявий,

Паном в житті був своїм, вмер і лишився таким».

Також лікареві Адріану:
і\ х г  іо піе $тіесЬ, §с!у $тіег£ п а т  Ьіегге у сіокіогу.
А іак£е іи т о і е  Ьуб боЬгеу ту$1і сЬогу?
Так 2е§пау, Асігуіапіе, піе рото§з гіоіа,
К о ти  5І£ па зтіегС Ьіегге, тизі итггеС 2£о1а.
[Це вже не сміх, коли лікарі помирають, а горе.
А як тут може бути доброї думки хворий?
Тож прощай, Адріане, й зілля не матиме сили,
Кому на смерть пішло вже, мусить йти в могилу].

Кажу, по-друге: емблема — це фігурне зображен
ня, яке одним своїм виглядом ясно передає характер 
і життя речі, яка мислить, грунтуючись на природ
них властивостях інших речей, які мислять. Емблема 
повинна бути вдалою, приємною для зору, помірною. 
Її предметом є якась річ, що мислить, дійсна або ви
думана, якій властиві характер, дії і подібність до 
речі, яку вона позначає. Вона доповнюється знаком 
або підписом для умовного позначення. Наприклад,
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якщо хочеш зобразити нерозумного і хвалькуватого 
юнака, то малюєш Ікара, який упав у море, коли йому 
розтопились крила, з таким написом: «Така його до
ля»; або якщо гордого, то малюєш Беллерофонга, 
який падає з коня, з таким написом: «Падає за власним 
бажанням»; або якщо людину стійку, то малюєш лю
дину, яка стоїть прямо і має спрямований поіляд 
до неба, з таким написом: «Нічим не зворушується», 
або натягнутий лук з написом: «Раптова загибель».

Запам'ятай, по-перше, що емблема — це власне 
малюнок і вона буває різноманітною. Одна природна, 
яка містить у собі опис природної речі. Наприклад, 
намальована || сталь з написом: «Між молотом і ко- 93- 
вадлом не м’якне». Іншою є штучна [емблема!, що мі
стить у собі опис речі, зробленої якимсь фахівцем, 
а іншою — богословська, яка зображає якусь священ
ну річ, а ще іншою — історична, яка має основу 
в історії.

Запам’ятай, по-друге: емблема складається з трьох 
частин: перша — це зображення, або малюнок, дру
га — напис, або заголовок, і третя — підпис, що по
яснює весь предмет. У кожній такій емблемі повинні 
бути: протасис, в якому закладається подібність, 
і аподосис, що містить у собі предмет, який уподіб
нюється.

Запам’ятай, по-третє: емблема, здається, мало чим 
відрізняється від символу, хіба тільки одним напи
сом, а саме: емблема має під малюнком якийсь вірш, 
що належить до неї, а символ — дуже коротенький 
напис, що є певним поясненням. Отож про нього.

Скажу, по-третє: символ походить від грецького 
слова тобто «зіставляю», «порівнюю» або
«уподібнюю» Щодо суті, то символ визначається 
як фігурне зображення, що яскраво, однією рисою237



передає характер і життя речі, яка мислить, на основі 
її подібності до речі, яка не мислить. Він [символі 
називається «фігурним зображенням», тому що сим
вол не прямо, а переносно, очевидно, завдяки певній 
подібності, означає іншу річ, відмінну й протилежну 
йому Наприклад, орел символічно означає не птаха, 
а царя або якогось керівника, і саме тому, що зобра
жає фігуру, подібну характером до начальника. 
Так само голуб [означає] лагідну і миролюбну [лю
дину], чайка — ненажеру, горлиця — людину, що 
кається, ворон — грішника.

Предмет символу такий самий, як і метафори, 
тобто це речі, що мають певну подібність між собою, 
хіба що відрізняються одне від одного тим, що в ме
тафорі мають місце як речі, що мислять, так і речі, 

93 зв. що не мислять, а для символу || беруться лише речі, 
що не мислять, замість речей, що мислять. І, по-пер
ше,— природні речі. Як наприклад: дерево, камінь 
і т. д. По-друге,— штучні речі й знаряддя праці. 
Як наприклад: плуг, якір, ліра, книга, бич. По-тре
тє,—  предмети неживі, фіктивні й казкові, які, хоч 
не існують у природі, однак тому, що зображаються 
на зразок дійсних речей, вони можуть бути подібни
ми до справжніх. Наприклад: крилатий Пегас, ко
лісниця Сонця, триголова Химера, триголовий Цер
бер, човен Ахеронта і т. д. По-четверте,— ієрогліфи 
не як такі, а як речі, що можуть бути подібними до 
природних або штучних, а якщо таких не знайдеться, 
то їх не можна використовувати в символі. П о-п’яте, 
приклади речей, що не мислять: ритуал, чудеса, диво
вижні речі, віщування, сновидіння, оскільки вони подіб
ні до тих речей, дл я [ зображення ] яких вони вживаються.

Зміст символу — це відповідність між річчю, 
яка не мислить, і річчю, яка мислить. У  цій відповід-
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ності береться до уваги два фактори: подібне і непо
дібне, тобто предмети не ті, що цілком до себе подібні, 
як, наприклад, лев до лева, бик до бика, і не ті, що 
зовсім неподібні, як, наприклад, доблесть і порок, 
світло і темрява, а ті, що частково подібні і частково 
неподібні, як, наприклад, орел і цар, голуб і миро
любна людина і т. д.

Частин символу — дві: малюнок і заголовок, або 
напис.

Малюнок, або зображення, одним е у власному 
розумінні, а іншим — у переносному. Зображення 
у власному розумінні стосується художника, а в пе
реносному — поета. Зображення — це те, що завдяки 
своєму видові позначає певні душевні властивості або 
на основі домовленості між людьми, або за своєю 
природою. Як наприклад: журавель за своєю приро
дою означає пильність, плющ на основі домовленості 
означає товарне вино, а орел, як і за природою своєю, 
так і згідно з домовленістю означає владу.

Напис, або заголовок,— це ясне тлумачення по
няття, яке міститься в II зображенні, бо кожне зобра- 94. 
ження (щось означає 1. Як наприклад: очерет, що на
хилився від подуву вітру, означає легкість думки. 
Достоїнств заголовка — чотири. По-перше, коли він 
короткий, тому-то неправильним є такий заголовок, 
який поміщено над орлом, поверненим до сонця:
«Я мав надію на господа, не буду вічно з ним». Тут до
сить сказати: «Я мав надію на господа». По-друге, 
коли він завершений. По-третє, коли він ясний і зро
зумілий. Як, наприклад, такий заголовок до хреста:
«Цим знаком переможеш». Заголовок пишеться різ
ними способами, і на протязі всіх часів його писали 
найчастіше в третій особі, рідше — в другій і най- 
рідше — в першій. По-четверте, в заголовку слід
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уникати вказівних займенників, наприклад: «цей», 
«ось цей», «саме цей», а також порівняльних часток, 
наприклад: «як», «неначе», «не», «навпаки», «так», «на
стільки». Найкращим вважається заголовок, якщо 
пропустити порівняльні, уподібнювальні та вказівні 
частки, як, наприклад, у цьому заголовку до годин
ника: «Живе завдяки рухові» або «Зміцнює сили 
ходьбою».

Тут запам’ятай: оскільки заголовок стосується, 
власне, символу, як його частина, то він називається 
написом, який пояснює назву, тому даю більш зрозу
міле визначення заголовка. Заголовок — це короткий 
зміст, який утверджує те, що намальований предмет 
чогось повчає, і пояснює коротко те, що містить у собі 
і що означає намальована подібність, або символ.

Видів символів — два: героїчний і моральний. 
Героїчним [називається] такий, що пишеться з метою 
[прославляння] чеснот якогось героя. Наприклад: 
недрімливий журавель з піднятою ногою із заголов
ком: «Хто стоїть на сторожі, той не спить» — означає 
предмет, що стоїть на сторожі. Подібно до цього сон
це, яке пробивається крізь хмари, але не перестає 
світити, означає відважну людину, що б ’ється з во
рожими лавами. Моральний, або етичний,— це такий, 
що виражає як добрі, так і погані характери. Н а
приклад: коли павич розпускає свого хвоста,— 
це означає горду людину; булька на воді означає 
короткотривалість.

Джерел, звідки береться [матеріал] для символів, 
94 зв. є чотири: порівняння, протиставлення, || відчуження 

та алюзія.
З порівняння виводяться символи тоді, коли по

рівнюються дві різні речі завдяки якійсь якості або 
дії. Наприклад: орлиця споглядає сонце із заголов-240



ком: «Сама сприймає сонце». Цей символ означає 
появу найблаженнішої діви, як це видно [з прикладу 1:

«Наче орлиця, та діва радіє небесному сонцю.
Сонце орлиця сприйма, діва ж — своє

божество».
Так само кедр на високій горі із заголовком: 

«На найвищому найвищий»:
«Пнеться ввись кедр височенний, та доблестю

вища Марія,
Хмар доторкається кедр, діва ж ще вище —

небес».
З протиставлення, або з протилежності, виводяться 

символи, коли беруть дві речі, які мають протилежні 
якості. Наприклад: сонце, що світить крізь хмари, 
троянда, яка цвіте між колючками, фенікс, який 
живе в полум’ї, ожина, що палає у вогні, або щось 
непорушне. Так і про непорочне зачаття діви [Марії 1:

«Часто з нечистого грунту вода пробивається
чиста,

Бруду вона не несе, що залягає в землі,
Так ось і діва, хоча народилась від родичів

грішних,
Чиста, й ганебного в ній зовсім немає гріха».

Так само троянда між колючками із заголовком: 
«З колючок — без колючки»:

«Квітка господня з шипшини в саду навесні
виростає,

Та для колючок її ніжна пурпура чужа.
З терну нащадків Адама зросла назаретська ось

квітка,
Терном колючим був гріх, діва ж — троянда,

однак».241



З відчуження виводяться символи, коли в якійсь 
95. речі виявляється щось чуже || її властивостям, при

чинам, наслідкам і другорядним особливостям, на
чебто щось властиве та притаманне їй. Наприклад: 
жук на троянді із заголовком: «Дурням —  смерть»; 
так само дерево платан із заголовком: «Сама тінь»; 
також крилатий шовкопряд, який виходить із свого 
кокона, з написом: «Знатніший в русі». Також подіб
но до цього про найблаженнішу діву, ласкаву матір, 
яка зображається як небесний лук із заголовком: 
«Не загрожує нікому». Це описує такий вірш:

«Діва й Тавманта дочка нешкідливим славляться
луком:

Люті у тебе нема, діво, а в неї, бач,—  стріл».

Так само шерсть Гедеона, змочена росою, з напи
сом: «Роса тихо спадає з неба»108:

«Пада з Олімпу роса і зволожує шерсть Гедеона.
Діва сховала Христа тихо на грудях в полі».

Так само —  вікно, через яке пробивається [про
міння] сонця, із заголовком: «Крізь зачинене про
ходить»:

«Бачиш: проходить крізь скло золотисте проміння
до хати,

Феб світлоносний його з воза свого посила.
Діва, як скло, і проникнуть змогло в ню

божественне світло,
І народила Христа, чесність зберігши свою».

Символи на основі алюзій виводяться тоді, коли 
робиться натяк, беручи до уваги узгодження або про
тиставлення слів або речей. Наприклад: бджоли 
[летять] до троянди із заголовком: «На запах поспі
шаємо». Так само бджоли, вигнані димом, з написом:242



«Задля блага —  лихо»; також —  камінь [з написом):
«Від удару дає вогонь». Подібно до цього про най- 
блаженнішу діву: оздоблений царський палац з на
писом: «Для царя —  не для стада»:

«Царські палати золоченим муром оточує діва,
Захистом теж для Христа, наче стіною, була». Ц 95 зв.

Так само про Ремору, яка затримує корабель, з на
писом: «В Реморі —  зупинка»:

«Знаємо: слабнуть вже весла десь там на середині
моря,

Робить зупинку малу від вантажу корабель.
Тут же надійна зупинка: судно зупинилось і бог

теж,
Та про зупинку нема мови, бо діва везе».

Зверни увагу: малюнок символу, або зображення, 
взяте в переносному розумінні, може означати різні 
тлумачення. По-перше, буквальне, коли слова або 
зображення репрезентують саму річ, що саме є в ній. 
Наприклад: лев, людина, Єрусалим, вода. По-друге, 
містичне, або в невласному розумінні, що відбуває
ться трьома способами: алегорично, метафорично і 
анагорично згідно з цим віршем:

«Буква написана вчить: алегорія —  те, в що ти
віриш,

Чистая містика все те, на що сам надієшся тільки».

Кажу, по-четверте, ієрогліф —  це фігурне зобра
ження, взяте з якоїсь створеної речі для зображення 
іншої на підставі домовленості.

Ієрогліф збігається з символом та емблемою в тому, 
що всі вони є фігурними зображеннями, а різняться 
між собою тим, що ієрогліфи не мають заголовків, 
які можуть бути в символах та емблемах.
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Предмет ієрогліфів —  це природні речі, які не 
мають нічого спільного між собою, але щось означа
ють на основі домовленості та за уподобанням авторів. 
Як наприклад: у єгиптян журавель означає пильність, 
змія —  мудрість, обручка —  вічність, око в поєд
нанні із скіпетром —  передбачливість, пелікан —  лю
бов, ластівка —  невдячність, лелека —  добродійство, 

96. голуб —  простоту, лев —  хоробрість і т. Д. II

ПЛІД ДЕВ’ЯТИЙПро загадки як поетичні твори
Загадка —  це незрозуміле речення, що розкриває 

в собі відому річ, яку вона позначає загадковими на
тяками і подібностями як письмово, так і в малюнках 
або пластично. Вона називається «незрозумілим ре
ченням» не відносно речі, яку слід розпізнати, а у від
ношенні до того, хто має її розв’язати. Говориться 
«загадковими натяками і подібностями», тобто вона 
описує якусь річ словами не в прямому розумінні, 
а в переносному шляхом опису властивостей. Додає
ться «в малюнках або пластично», тому що загадки 
виражаються не тільки словами, усно або письмово, 
але й часто подаються в малюнках або в пластиці, 
як це буде видно із схем.

Загадки бувають трьох видів: перша виражається 
словами, друга —  смислом, третя —  малюнками. За
гадка словами, або словесна,—  яка містить у собі 
подібність, що виражає букви або склади. Ця загадка 
словами [зображається] двояко: буквами —  і риф, 
складами —  логогриф. Загадку буквами, або гриф, 
маємо тоді, коли замість букв ставляться інші подібні 
знаки, взяті з якої небудь речі, які виражають один 
і той же смисл. Наприклад, слова «бог» і «Марія»244



саме так ставляться загадково за допомогою знаків, 
подібних до букв, з яких вони складаються. 

Передусім, сіеиз:

ОЕШ
«Лук я ношу на чолі, а за луком у мене

тризубець,
Далі я ставлю подвійну дорогу, в кінці ж

страшна змійка».

МАК ІА
«Тисячу маю спереду, а далі йде альфа й

гарчання || 96 зв.
Пса і ще стовп, а в кінці перша буква,—  

мене знають в світі».

Щоб легше зрозуміти цей спосіб, то подаємо далі 
вірші, які виражають кожну букву певними, подібни
ми до них, знаками:

А

Альфа, Алфей величезний, і буква, і то
початкова,

І голосний також перший, стоїть на початку
будівлі,

В Азії є на чолі, перший голос малої дитини. 

В
Грецька —  це віта, й вітрила також, що до щогл

їх чіпляють,
Кінфії дві обернули та до стовпа прив’язали, 
Роги судна та бараняче бекання й також заїки.

С

Феба частина —  воно і гачок, і півмісяця також,
Кулі земної одна половина, або ще півкола,
Яблука теж половина, і гак, сто, і куля розтята. || 97.245



97 зв.

ъ
Лук з тятивою, п’ятсот, до стовпа прив’язаний

місяць,
Гак, що прив’язаний ззаду стовпа, і богиня Діана, 
Зігнута палка, за кінці прив’язана ззаду до

жердки.
Е

Друга буква царя, і тризубець Нерея морського, 
Вила тризубі, тризубець, і зброя тризуба Нептуна, 
Також Європи чоло, і звернена буква тринога.

Р

Вила двозубі, двозубець і факел, чоло теж фалерна 
Й Фабія, і до стовпа два поліна прив’язані, шоста 
Буква, також до жердин двох піднятих прибита

колона.
О

Кінфія з хвостиком, серп жниварський, і
різальний камінь, 

Місяця ще половина із шлейфом, який вниз спадає, 
Гавра— гори це вершок, або перша теж буква

Гелона.
Н

Дві піраміди, або два стовпи, що об’єднані разом. || 
З ’єднані разом два списи, і придих, а також

драбина.
Жердки дві з’єднані, чи також вхід, що веде до

садочка.
1

Спис, і колона, колос, стовп, пеньок, стиль —
письмове приладдя,246



Палка, портове судно, також палець, стріла,
і вказівка.

Третій звук голосний, і жердина, і піка рівненька. 

К

З ’єднаний гак із жердиною, також прив’язані роги 
Ззаду до жердки, і Кінфія, що до стовпа

прив’язали,
Каппа у греків, в латинській абетці —  це буква

десята.
Ь
Це і коса, що повернута взад, і нога, і трикутник, 
Також бандита чоло, та жорстокого лева обличчя, 
І п’ятдесят, і блискучого місяця перша частина.

М

Тисяча, також триніжок, подвійне V, разом дві
стежки,

З ’єднані двічі, Меркурія лоб, голова теж Медузи, || 98.
І п’ятдесят у слов’ян, і ще роги, сполучені разом.

N

Дах, теж дві жердки, що верх однієї сполучений
з низом

Другої, теж голова нереїд, і обличчя Нерея, 
Рівно ж число, і тринадцята буква [в латинській

абетці ].
О

Кінфія повна, і круг, голосний звук четвертий,
і цифра,

Коло, гадюка, що хвіст з головою з’єднала докупи, 
Колесо, сонце, і око, ще куля, і Місяця повня.
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98 ав.

Р

Скіпетр, хоругва, і меч, що на кінчику яблуко
в нього,

Верх пірамід, і Пріама чоло, також маски пенатів, 
Палець з сільцем на кінці, і рука, що зігнута

донизу.
С>
Коло: його, повернувшись, змія язиком лиже

зверху,
Куля з хвостом, також перстень хвостатий, і Феб

світлоносний
Промінь один посилає, і Кінфія роги з ’єднала. ||

К
Кола четверта частина, гарчання собаки, і буква, 
Перший у Римі, гадюка до пояса лізе, початок 
Влади, і римлян чоло, і сімнадцята буква в абетці.5
Лоб у Сатурна, кераст, що загнув свої кінці обидва, 
Зігнутий гак з обох боків, змія, що хвоста

закрутила,
Хвіст престрашної змії, що лежить, і гірлянди

початок.
Т
Лоб Тріптолема, і хрест, та немає вершечка у

нього,
Зверху прямої колони прибите поліно коротке, 
Палка прикріплена зверху до списа, а стовп —

до колоса. СІ
Це дві дороги, два пальці, страшного бика теж

два роги,248



Ще й два ріжки молоденького місяця, скроні
Венерн,

П ’ятий це звук голосний, і двадцята в алфавіті
буква.

X
Піки дві довгі, що складені навхрест одна до одної, 
Хрест це Андрія, в алфавіті буква двадцята,

і перша, II
Двічі по п’ять означає, це хрест й голова

Христа-бога.
V

99.

Це Піфагорова буква109, і передостання в абетці,
Шостий це звук голосний, і два шляхи, що йдуть

від колони,
Роги причеплені зверху до палки, і Місяць зростає.

2
Палка, розламана на три частини, й так само

жердина
На три частини розрізана, буква остання, а перша
Буква Зенона, останній це звук у латинській

абетці.
Силабічна загадка, або логогриф,— це опис скла

дів якогось слова, здійснений шляхом І порівняння] 
його подібностей або властивостей з іншими речами. 
Такі загадки складаються шляхом додавання, або від
німання, або обернення, заміни, поділу, сполуки 
складів або слів.

Наприклад, шляхом додавання. [Загадка] про ліру:
«Троє — солодкі, а двоє говорять, всі разом

співають.
Перше бджілкам миле, друге — людині, а третє —

для ліри» ш .249



Так само шляхом віднімання. [Загадка 1 про во
рону:

«В чорній одежі літає вона по лісах, а як знімеш 
Голову тільки її, білою стане, як сніг»111.

Так само шляхом зміни букв:
«Прямо читатимеш назву мою — то в воді

народилась,
Зміниш порядок у ній,—  звір я рогатий тоді»112.

Загадка, що полягає в змісті або речах, це така, 
99 вв. коли під загадковими, двозначними, || омонімічними, 

а також алегоричними словами розуміється якась 
річ. Так, Філіппові Македонському, коли він задумав 
розпочати війну, на питання, чи переможе він богів, 
чи ворогів, дістав таку відповідь:

«Ти переможеш усе, якщо срібна у тебе є зброя».

Треба розуміти: ти переможеш усіх ворогів не 
зброєю, а золотом та сріблом.

Так само про сон:
«Хто я такий, то не знає ніхто, хіба очі закриє». 
Так само про сонце:
«Справді не бачить нічого —  земля ж завдяки

йому бачить».
Так само про Адама:

«Ще я на світ не з ’явивсь, як прийшла страшна
смерть вже до мене, 

Й перед народження днем смерть забирає
мене».

Так само про Єву:
«В тебе яка була мати, яка ж то дочка одружилась? 

Мати чиєю була? Батька також не було».250



«Я ані гіло, ні кості, а тільки я їх годувальник 
Мовою, мовою я тисячу вигід несу».

Так само про воза:
«Гарно чотири подібні сестри так біжать по дорозі, 
Наче б змагались вони, та однакова праця в них

завжди.
Близько одна однієї біжить, та догнати не може».

Т ак само про д уш у:

Так само про дим:

«Сльози ллю завжди, та болю причини немає
ніколи.

Шлях мій до неба веде, але вігер туди не
пускає». Ц іоо.

Так само про корабель:

«Син я прекрасного лісу, швидкий і великий,
несуся,

Завжди супутників сила юрбою мене супроводить, 
Безліч доріг я проходжу, та сліду ніде не лишаю».

Так само про гадюк:

«Я народитись не можу, якщо не вб’ю матір раніше, 
Вбила я матір свою, І мене така ж смерть теж

чекає.
Те, що вчинив мій народження день, моя смерть

переносить».
Так само про павука:

«Ткацьке мистецтво пізнати навчила
Афіна-Паллада.

Рук в мене зовсім немає,— ногами роблю всю
роботу».251



«В лісі зросла я, коли ж мене гостра сокира рубала,
Хоч і жива я, мовчала, а мертва співаю приємно».

Загадки в малюнках, або ребуси, [маємо! тоді, 
коли не пишуть слів або складів, а замість них малю
ють речі, позначені цими словами. Такі загадки бу
вають двох видів: одні — чисті, другі — мішані.

Чиста загадка в малюнках — це така, в якій усі 
слова зображуються малюнками, або пластично, не 
вживаючи при цьому жодної букви або складу. Н а
приклад, замість «С» можна намалювати місяць, за
мість «О» — лук, замість «О» — сонце і т. п.

Мішана, або комбінована, загадка — це така, 
коли між малюнками, що виражають певний зміст, 
вставляються слова, або склади, або букви, яких 
не можна передати ніяким малюнком. Замість слова 
асіатаз намалюй Адама і додай — аз, замість Саргі- 

100 аз. согпиз [Козерог] намалюй ріг козла, || замість зизреп- 
сііі118 намалюй підвішену свиню, замість озшапиз 114 
намалюй рот і руку Отже, нехай буде ребус про 
господа Христа, виражений таким віршем:

Ропз, осиїиз, сог, сіауіз, Поз, зої, іапиа, СЬгізІиз, 
А§пиз іп огЬе іиііі ропёега позіга сгисет.

[Двері, ключ, око, Христос, джерело, квітка,
серце і сонце.

Агнець у світі свій хрест зніс за всі наші гріхи 1.

Якщо хочеш передати ці вірші ребусом, то треба в першому вірші перше слово, а саме: «джерело», 
зобразити малюнком джерела, відповідно друге слово, 
«око», виразити намальованим оком, третє слово, 
а саме: «серце»,— намальованим серцем і т. д. [Так

Т ак само про л ір у :
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само передаємо]: ключ, квітку, сонце, двері, Христа, 
ягня, круг, а саме: кулю, і хрест, дописуючи ті слова, 
які не можна намалювати. Ось ця схема згідно з на
веденим віршем:

Таким же прикладом нехай послужить загадко
вий вірш, || написаний слов’янською (давньоукраїн- 101. 
ською] мовою, чергуючись із словами, буквами і скла
дами. У цьому вірші виражений герб Заборов- 
ського:

«Диядима, крест с сердцем — герб ест Рафаила, 
їм же его знамена, крестоносна сила».
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Цей вірш пластично можна зобразити так: спочат
ку намалюй корону, додаючи після неї склад «ма», 
далі хрест, потім серце, поставивши перед ним «с», 
а після нього «м», далі пиши слова «герб ест», після 
них намалюй владику й додай букву «а», а в другому 
вірші «їм же его знамена», далі намалюй хрест і до
пиши слова «оносна сила». Ясніше це видно в схемі:

Подібно до цього інший слов’янський ребус із зна
ченням імені Рафаїла, який означає «медицину» або 

101 ав. самого лікаря Рафаїла: ||

«На одр£ лежа й тЬлом в душй боляй паче,
Остав теци к Рафаилу, сей ти ест врач врачев».

У цьому вірші встановлюється такий же процес 
і порядок, як і в попередньому. На початку намалюй 
хворого в ліжку та цілі слова «гБлом в душ* боляй 
паче». В другому рядку — людину, яка стоїть, під
першись палкою, і [додай] слово «теци» та букву «ю>
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і ангела Рафаїла з ліками та [закінчи] словами «[сей 
ти есг] врач врачев», як це видно на схемі:

Загадка буває двояка: граматична і музична. Гра
матична загадка — це епіграма, в якій замість скла
дів або слів виступають букви, що виражають цю саму 
думку. Такого роду загадки частіше й ясніше вира
жають слов’янські вірші, ніж латинські, як це видно 
на прикладі:

«Покой ест слово, добро мислите,
Іже от земля, люде ЖИВ'Ьіе». II 102.

Цей вірш пишеться гак одними тільки буквами:

П ест С, Д, М,
І от З, Л , Ж-
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Подібний до цього інший мішаний вірш-загадка,
в якому є теж склади:

«Бог С. І. ф. Д. п'бть пріймует
За г|:. П. 3. Л. он дарует»116.
Музичну загадку маємо тоді, коли замість букв 

виступають музичні ноти, які передають ту саму 
думку, (що й букви]. Отже, зробивши нотний стан 
з п’яти ліній, слід писати ноти на своїх місцях, а сло
ва, склади або букви, які відносяться до нот, пишуться 
під ними. Таким є оцей музичний вірш, написаний 
гекзаметром і пентаметром, про безприкладного по
кровителя шкіл найславегнішого нашого владику Ра- 
фаїла:

Міге зоїа Гауеі Мизіз уігіиз КарЬаеІіз,
ІЛ  циаз гезігихіі, Гасіа уісіеге сіесііі.

[Доблесть сама Рафаїла дивно сприяє всім музам; 
Дійсно він їх відновив,— вчинки побачити дав].

Якщо хочеш його виразити в нотах, пиши, отже, 
ноти «мі» та «ре» на своїх місцях, потім «соль» та 
«ля», а далі «фа» із складом -уеі, і так слід робити 
й з іншими.

Схема гекзаметра

у є і Ми$і5 у|гїи$ Ца еііз

Схема пентаметра

і
сіа

і
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Цей пентаметр слід читати згідно з поданою ра
ніше || вказівкою.

По-перше, зверни увагу на те, що, пишучи вір
ші, іноді можна використовувати загадки, складені 
з букв, тобто грифи та логогрифи, якщо хочеш за
таїти щось секретно. Також можна таємно писати 
про які-небудь речі, застосовуючи сік лимона або кра
ще цибулю. Якщо хтось захоче прочитати, то нічого 
не побачить на папері, хіба тільки наблизить до 
світла свічки.

По-друге, зверни увагу на те, що можна писати 
ще загадки, в яких криються таємні речі, застосовую
чи в них арифметичні числа, тобто замість букв слід 
вживати числа, а саме: позначаєш число, яке служить 
для передачі голосних, а приголосні пишуться без 
ніяких змін. Наприклад: замість «а» вживається 1, 
замість «е» пишуть 2, замість «і» — 3, замість «о» — 4, 
замість «и» — 5, замість «у» — 6. Практично побачиш 
ці вказівки, застосовані в такому вірші, що скла
дається з гекзаметра й пентаметра:

С535з Исіі 12£Зз п4ш2п ІЗЬЗ с1ггпЗп2 гп4пзіг11, 
М61г4рН1п2з 2$1 1иіН4г 1р4114 зсЬ4112.

(Сиіиз іасіа 1е§із, потеп ііЬі сагтіпе топзігаі: 
МуігорЬапез езі аиІЬог, Ароііо зсЬоІаеІ.

ІВ вірші ім’я тобі вкаже, про вчинки чиї ти читаєш: 
Автор їх — це Митрофан, в школі він в нас —

Аполлон І.

По-третє, зверни увагу, що можна писати також 
вірші, застосовуючи астрономічні знаки. У них за
мість складів ставляться небесні планети, тому їх теж 
називають астрономічними віршами Справді, небесні 
знаки інші для позначення місяців, а інші — для

102 ав.
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позначення планет Для позначення місяців служать 
12 таких знаків:

«Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терез
теж сузір’я,

Знак Скорпіона, Стрілець, Козоріг, Водолій і ще 
103. Риби». ||

л
5 и п г У *

Знакі
Сонце Місяць Марс Меркурій Юпітер Венера Сатурн

ф и т и н
Для прикладу подається астрономічний вірш, 

в якому застосовуються знаки планет, або небесних 
світил:

Заіштшз сит Магіє, Уепиз, 5о1 Ьіз сіио зі§па, 
Мегсигіизуе, іо у із , зерііта Іипа яиіЬиз.

«  ДХ @ Я  ГПі
т 4  ^  ус

в планет є сім:
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*йгит<Лг9 Ш  ї й  (Іиі 1 у т  
X  Л ( Н т і  ф  у а і і і и

[Марс, і Сатурн, і Венера, і Сонце — чотири вже
знаки,

Місяць, Меркурій й до них прийде Юпітер —
всіх сім 1.

ПЛІД ДЕСЯТИЙ
Про захоплюючу і курйозну поезію,
або про інші поетичні вірші

Ось у цих усіх інших поетичних віршах, що на
лежать до захоплюючої і курйозної поезії, є своє 
особливе мистецтво як у написанні, гак і в читанні. 
З огляду на незвичайну новизну й не менші вимоги || 
і труднощі мистецтва в їх складанні, щоб розв’язати 
цей вузол, начебто скинути певну заслону, приступі
мо до цього, щоб ми не видавались бездарними, про
понуючи такі думки: хто, говорячи про захоплюючу 
і курйозну поезію, спеціально намагається підкресли
ти особливі труднощі, той розглядає їх, немов щось 
дитяче, а ми вказуємо скоріше на майстерність та 
працелюбність видатних людей, які тим займаються. 
Отже, тут радо зберімо, наскільки зможемо, ці ми
стецькі вірші, достойні, щоб їх знати, і, передусім, 
скажімо [про резонуючий вірш].

П Р О  Р Е З О Н У Ю Ч И Й  ВІРШ

Резонуючий вірш — це такий, в якому звучання і 
закінчення останнього складу таке саме, подібне чи од
накове, як і звучання й закінчення передостаннього.9*

103 зв.
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Резонуючий вірш вважається гарним такий, в якому 
останнє слово, ціле або скорочене, повторюється з 
певним відгомоном. Звідси це повторення, або лу
на, може бути не тільки в кінці одного вірша, але й 
в кінці і в середині або на початку другого, про
довжуючи попередній зміст вірша. Отже, луна — 
це голос, що розходиться між горами та лісами. 
Прикладом такого вірша нехай буде ось цей, про пра- 
матір Єву:

«Чом принесла заборонене яблуко саме ось Єва?
Луна: «ва».

Що за причина була, що зірвала це яблуко Єва?
Луна: «Єва».

Так само про св. Іоанна:

«Хоч тебе, хлопче великий, Предтечею всі
називають, луна: «ають», 

Слушно не можеш тепер вже називатись малим.
Луна: «лим».

Саме хоч ти і маленьким хлоп’ятком на зріст 
104. народився, луна: «ився», ||

То перед господом ти, хлопче, великим вже
став, луна: «став».

Також [вірш] на честь найславнішого архієпіскопа 
Рафаїла:

«Ти назови нам, луна, що живеш у долинах
вузеньких

Пастиря славне ім’я. Чом так звучить? А луна:
«учить».

Наші молитви всі сходяться в небі, і знов луна:
«ебі».

Наш проводир — Рафаїл, повний любові. Луна:
«бові».
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Муза моя йде за ним і співає. Луна: «кохає».
«Жий, отче»,— зичить тобі наш Аполлон,

а луна: «поллон».

Зверни увагу: хоч іноді в луні доводиться зміню
вати на початку або в середині склад або букву, 
проте кінець її повинен бути взагалі подібним. У  цьо
му вірші для його особливої краси вживаються ба
гато запитань, звертань, вигуків. Таким чином, крім 
латинських, найкраще можна скласти ще польський 
вірш, як ось цей про Ірода, що вчинив самогубство:

АсЬ, гппіе оЬІисіпе 1а\угу Ьагсіхо рггезігазгаіз, 
№е\\'іппо$сі сіо Ьо£а о ротзі§ \Уо1аіз,

ЕсЬо: піеЬо ргхепікаі^.
РггуЬ^сігсіе (ргозг§) \узгузсу ргутазу іи т іїе у , 
РгхуЬ^сігсіе тп іе  па ротос, \угусгсіе зшоіеу

5ІІу.
ЕсЬо: ] и і  зі? зігасіїу.

Туїко ігисіпо т < \ г е ]\ \ г  г Ьо§іет піе \уоіо\уаб, 
Кіесіу кагз копіесгпіе г з\уіаІа из{£ро\уаб.

ЕсЬо: сНсч кге\у \уеіо\уаб. 
АсЬ, кгеду сІ2Іесі у піе\уіппа, 1о т і  сІ2 І§

зрга\уі1а,
2е ЬапіеЬпіе сіо ріекіа гус т п іе  \урго\уасІ2ІІа.

ЕсЬо: русЬа ггасігіїа.
Шсгега Ьо\уіет кгоіохуаі пасі кгоїті

Ьегріесгпіе,
А іегаг \ и і  сгаз рггузгесії га§іпз£ копіесгпіе.

ЕсЬо: атеп, §іії \уіесгпіе.
[Від облудних лаврів в серці у мене тривога, 
Бо невинність помсти просить у самого бога.

Луна: в небо їй дорога.
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104 зв.

Тут, я прошу, йдіть до мене, всі примаси милі, 
Всі прийдіть мені на поміч, свої дайте сили.

Луна: пішли до могили. 
Тільки важко, знай же, з богом тепер воювати, 
Як вже кажуть з цього світу тобі забиратись.

Луна: за кров плату дати. 
А х, невинна кров дітей всіх — саме це причина: 
Жить до пекла я пішов за всі ці провини.

Луна: пиха моя винна. 
Вчора я ще був царем, царі мені служили,
А сьогодні час прийшов лягти мені в могилу.

Луна: амінь, навіки в 
могилу ]. ||

П Р О  Р И М О В А Н И Й , А Б О  Л Е О Н ІН С Ь К И Й , В ІР Ш

Римований, або леонінський, вірш — це такий, 
в середині та в кінці якого вживаються подібні [щодо 
звучання] слова. Він, передусім, служить для вира
ження певного повчання, як це видно з прикладів:

«Про майбутнє навіть, друже, уночі турбуйся
дуже.

Вакх і гроші, всяк це знає, вдачу мудрих теж
міняє.

Хто похвал собі бажає, дорогим його вважають. 
Вчися леститись усюди, бо таких лиш люблять

люди.
На обід пес, блазень, мухи перші там спішать

щодуху.
Зміну ходи мимоволі викликає зміна долі.

Почесть дадуть — тоді всяк дується гордо
бідняк.

Славу не смій ти топтать: важко верну ги назад».

262



П РО  Ф ІЛ О М Е Л ІЧ Н И Й  В ІРШ

Філомелічний вірш — це такий вірш, у якому 
в останньому рядку повторюється чимало речей, зга
даних у попередніх, для уподібнення або порівняння. 
Як, наприклад, оцей про господа Христа:

«Як же приємний нарцисі Ароматом він пахне
приємним,

Ніжні фіалки також дари приємні дають, 
Блага приємні солодкий некіар по землі розсипає, 

Мед теж солодкий пливе щедро з вощини
струмком,

Миле все це, та миліший від меду, нектару, фіалки 
Й також нарциса сам бог, що нам на землю

зійшов».

П Р О  Д О П О В Н Я Л Ь Н И Й  ВІРШ

Доповняльним віршем називається такий, в якому 
пентаметр закінчується тими словами, якими почи
нається гекзаметр, О як оцей:

«Гине так слава людська, немов дим розсівається
в небі,

Мов легкий топиться лід, гине так слава
людська.

Гине так слава людська і зникає небачено швидко, 
Наче розносять вітри, гине так слава людська. 

Гине так слава людська, немов день, коли ніч
наступає,

Наче димок той з вогню, гине так слава людська. 
Гине так слава людська. То марної чом прагнете

тіні?
Слава ж з вітрами ідеї Гине так слава людська».

105.
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105 ее.

Асонансним вважається такий вірш, у якому 
не тільки слова, але й рядки починаються з цієї 
самої букви Як наприклад:

Сгесіііе, сиііогез, сиііогез, сгесіііе, сипсіі,
Саеіезііз СЬгізіі сазіо саго сгеіа сгиоге.
(Вірте, хто вірує в бога, хто вірує в бога, повірте,
Що відрізнялося тіло Христове чистою кров’ю].

П Р О  ВІРШ І З  О Д Н А К О В И М  П О Ч А Т К О М
І З А К ІН Ч Е Н Н Я М

Вірші з однаковим початком і закінченням — це та
ких кілька віршів, які починаються з одного й того ж 
самого слова і закінчуються однаковим словом:

«Слав: ось велика земля процвітає, і просять
любові,

Слав: небеса ось сіяють, і зорі бажають любові».

П Р О  П А Р И Л Е П Т ІА Н С Ь К И Й  ВІРШ

Парилептіанський вірш — це такий вірш, у якому 
пентаметр починається тим словом, яким закінчується 
гекзаметр. Наприклад:

«Хто кличе серце моє до безстрашних дерзань
всіх? Це слава.

Слава безсмертна — це честь і честолюбності
друг».

П Р О  С П ІВ В ІД Н О С Н И Й  В ІРШ  II

Співвідносним віршем називається такий, у якому 
окремі дієслова або прикметники відповідають своїм 
іменникам. Як, наприклад, І вірш] про господа Христа:

П Р О  А С О Н А Н С Н И Й  В ІРШ
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Заіуаіог, тесіісиз гесіо^ие ез, рагуиіе заіуе, 
N 03 запа аіцие ге§аз тогіе, сгиоге, шапи. 

[Ти наш спаситель, керманич і лікар, здорове
дитятко,

Нас ти від всього спаси: силу, кров, смергь
відверни].

Також:

«Душі, серця, почуття світ спокушує, демон і тіло: 
Перемагає їх тут підступ, багатство і блиск».

Сюди можна віднести також вірші з протилежними 
поняттями, в яких два вірші — протилежні щодо 
змісту, як це видно [з прикладу]:

«Розкіш люби, вина шануй, не мо
лися

Нехтуй правду, безчесть бога, сатані

Також слов’янський вірш:

святим всім, 
поклоняйся».

«Вознена- трезвенних, люби пяниць ЗІ5ЛО,
виждь
Гордих почти, смиренних отерзи всецело».

«Доблесть без
честь,

уникай
ти

небес, знева
жай

всіх щас
ливих,

Завжди 
роби ти

гріхи, помилок
все

бажай і
чарки

пова
жай же».

Подібний до цього антитетичний вірш з проти
лежними іменниками:

«Чес
ність

відкинь і помилки шануй, і Христа 
ще ба

відречися,

Вивчи пісні, запереч і шукай, жай ти земного».

265



П Р О  О Н О Г Р А М А Т И Ч Н И Й  В ІРШ

Онограматичний вірш — це такий, в словах якого 
пропущені кінцеві букви, які доповнюються кінце
вими буквами слів другого вірша Наприклад:

И авсіІи О  і Іе ггіС  НозреС з іп р
ЬаЬііи Г \  п саеіі*^ С Ь іїз Іи ^  чіп-І—'

І а Ь р  сгеаІиО  
Пп*-' Ьеаіи^-5'

(Тут, на землі, народився, як гість, непорочно
зачатий,

Згодом у небо зійшов він, Христос, безконечно
щасливий ].

П Р О  П Р О Т Е Й С Ь К И Й  ВІРШ

Протейським називається такий вірш, у якому, 
106. якщо змішати слова, зміст || залишається незмінним. 

Наприклад:

«Ти віроломно, Протею, надіявсь богів обдурити: 
Цар, вождь, і сонце, закон, джерело, та ще світло,

й надія,
Мир, і гора, непорушна теж скеля — Христос». 
Також про найблаженнішу діву (Марію):
«Стільки у тебе достоїнств, скільки зірок є у небі».

П Р О  Ч О Т И Р И К У Т Н И Й  ВІРШ

Чотирикутним, або квадратним, вважається такий 
ьірш, коли слова розташовуються так, що їх можна
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читати в усіх чотирьох частинах, але розмір не змі
нюється:

О е т т а РІюеЬиз Іеггагит діогіа РаиіизРНоеЬиз з а сга іи т Гипсііі зоїашеп аЬ азігізТ еггаги т Г ипсїіі поЬіз т е т о г а Ь іІе Іи тепОІогіа зоїатеп гпетогаЬіІе Іи теп а т і с и тРаиіиз аЬ азігіз Іитеп а т і с и т ІипсШ іп о гЬ ет
Перлина Феб земель слава Павло
Феб священну посилає втіху від зірок
земель посилає нам пам’ятне світло
слава втіху пам’ ятне світло друга
Павло від зірок світло друга посилає у 

світ

П Р О  У З Г О Д Ж Е Н И Й  ВІРШ

Узгоджений вірш — це такий, в якому слова, 
склади або букви можуть однаково служити двом 
рядкам. Як, наприклад, оцей [вірш] про бідного та 
багатого:

Рарг саеі Іетп рарг
ие атаі и т соп і і ие Нопогез.

Різ Іих циіг (ІІ з
[Раирег а т а і саеіит, сопіетпіі раирег Нопогез, 
Оіуез а т а і Іихит, сопдиігії сііуез Нопогез]. 
[Любить бідняк небеса, і ненавидить почесті бідний, 
Розкоші любить багатий, і почестей прагне багатий ]. 
Також слов’янський вірш:
«Адам еступ утрач

пр ник, небо ает».
Ісус авед отверз ||267 106 ав.



Ще латиський узгоджений вірш, який ще нази
вається інакше змієвидним:

(^и аи сіі ігі [ц
05

Н
£иІ5 ги$ 

зап т і
зіісит

СЙГІ
і

уиі

зіга
пеге УЙ. 

1а
КЗиоз ап§иі5 сіігиз Ігізіісит Гипеге зІгауЙ,
Ноз зап£иіз тігиз сНгізІісит уиіпеге Іа у іі] 11в. 
(Тих, що змія їх жорстока загнала в печальну

могилу,
Кров чудодійна із рани обмила їх по-християнськи 1. 

Ще слов’янський вірш такого ж роду:

Марія без та в рай вводит,
«Ест гріха, души

Арія поли то й в ад вводит».

Також про святе таїнство євхаристії:

С̂ иі рй си т Іи т  рй Іи іет
са ап§е1і раз са іііе за

Риі геі со 1о геї Іиіе.
К^иі сарй ап§е1ісит разіит, сарЙ іііе заіиіет, 
(^иі сагеі ап§е1ісо разіо, сагеї іііе заіиіе].
(Хто споживає хліб ангельський, жде його вже

тут спасіння,
Хто ж цього хліба не має, позбавлений також

спасіння].

Подібний до цього [вірш ] про мудрого і нерозумного:

Ріиг зар за Яиаег
а И ріепз, циі зетрег зїсіега й.

Раис зс іпзі Іе тп
[Ріига заріі заріепз, циі зетрег зісіега циаегй, 
Раиса зсЙ іпзіріепз, ^иі зетрег зісіега Іетпй).268



[Знає багато мудрець, що досліджує зорі невпинно, 
Знає дурний не багато, що завжди ненавидить

небо ].

П Р О  Р А К О В И Й , А Б О  З В О Р О Т Н И Й , ВІРШ

Раковий, або зворотний, або назад читаний,—  
це такий вірш, який можна читати назад, причому 
він зберігає часокількісну будову стіп, або який 
щодо будови букв або цілих слів переходить іноді 
з одного роду вірша в інший. Наприклад, цей гек
заметр:

Засгит ріп§ие сіаЬо, поп тасги т  засгіПсаЬо 117.
[Дам я офіру багату, а не приноситиму бідну 1.

Цей вірш, якщо його читати назад, матиме будову 
пентаметра:

ЗасгіПсаЬо тасгит, поп сіаЬо ріп^ие засгит.
[Бідну офіру я дам, щедрої не принесу].

Також з цього гекзаметра:

Ра їгит сіісіа ргоЬо пес засгіз Ье11і£егаЬо 
(Схвальні батьківські слова, воювати не буду з свя

тими] ||

виходить пентаметр з протилежним змістом:

Ве11і§егаЬо засгіз, пес ргоЬо сіісіа раїгит.
[Слів не шаную батьків, виступлю проти

святих].
Так само:

Ьаиз іиа, поп іиа ігаиз, уігіиз, поп соріа гегит, 
Зсапйеге іе Гесіі Ьос сіесиз е х іт іи т 118 

[Слава твоя, а не підступ, і чесність твоя, а не гроші, 
Змусили славну красу цю ось збагнути тепер І.

107.

260



З цього пентаметра, якщо його читати назад, 
вийде гекзаметр, а з гекзаметра пентаметр:

Ехігпіиш сіесиз Ьос Гесіі іе зсапсіеге гегит 
Соріа, поп уігіиз, Ггаиз іиа, поп іиа Іаиз.

(Цю незвичайну красу збагнути заставили щойно 
Гроші —  нечесність твоя, підступ —  неслава

твоя ].
[Ще приклад]:

Сопсіїіаіо раігегп уеі ІіЬі зигпте та їгет.
Маігет зиште ІіЬі уеі раігегп сопсіїіаіо.
[Батька собі ти з ’єднай, чи хоч би матір свою. 
Матір ти хоч би свою або батька з ’єднав вже

для себе].

Подібно до цього з гекзаметра виходить пентаметр:

Реігаз ипа ІгаЬіі уох шеігіз ііпрегіоза 
Ішрегіоза шеігіз уох ІгаЬіі ипа реігаз.

[Тягне каміння важке голос лиш однієї команди. 
Голос команди один тягне каміння важке].

Також ще ось стопи йдуть назад, не змінюючи 
думки:

Оосіа ііЬі зешрег сіерготаі сагтіпа, уаіез.
Уаіез, сагтіпа сіерготаі зешрег ііЬі сіосіа. 
[Завжди у тебе, поете, бере він повчальнії вірші].

Також:

Миза, т іЬ і шелюга саизаз ц и о пишіпе Іаезо119. 
Ьаезо пишіпе ^ и о  саизаз шелюга шіЬі, Миза. 
[Музо, якщо божество осквернили, згадай мені

привід].270



Зверни увагу: найкращий і рівночасно найважчий 
раковий вірш є такий, в якому всі букви, якщо їх 
читати назад, зберігають ту саму думку, яка місти
ться у вірші, якщо його читати прямо, як це видно з цих віршів:

Мето іе, пето пе§еі, о іе£е потеп еі отеп.
КНосіоз ІіЬі зиЬііо соііЬиз іЬіі осіог.

5із Ыего Гаіаіі сіопо сіііаіа їогепзіз.
Те у є і  апаз агіет, поп теіга запа і є у є і . || Ю7 зв.

Оііо іепеі та р р а т  тасіісіат, тар р а т  іепеі
Оііо.

5і§па іе, зі£па, іетеге те  1ап£із е і ап^із.
К ота  ііЬі зиЬііо тоііЬиз іЬіі а то г120.

Ме, гоїа заіуа, іепе, Іеггае іепеі аиіа заіогет.
Азрісе, п ат  гаго т і і і і і  ііто г  агта пес ірза.
5і Ьепе іе іиа Іаиз іахаі, зиа Іаиіе іепеЬіз.

Оге гиЬоге ЬіЬез, еЬіЬе, гоЬиг его121.
(Хай же тебе не відкине ніхто, скрий ім’я і

знамення.
Ось тобі Родос, і тут прийде із гір аромат.

Будь ти Нероном, то качка, фатальний дарунок,
не вірші

Хай же підкріпить тебе й також мистецтво
твоє.

Мокру серветку тримає Оттон, він тримає серветку.
Ти ось хрестися, хрестися, мене зачіпаєш тим,

мучиш.
Ось тобі Рим, і вже тут прийде до тебе любов. 

Справний ти круг, то тримай же мене, сіяча земля
держить.

Зваж же, бо рідко наш страх посилає саму тільки
зброю.

Добре оцінить тебе твоя слава —  своє все одержиш.
Пий, посиній, випивай, я ж таки буду міцним].
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Також слов’янський вірш, в якому всі букви 
читаються назад:

Анна пита мя, я мати панна
Анна мы маги, я магы панна.

А цей вірш, якщо читати Ійою] назад, матиме та
кий зміст:

Анна пита мя и та мы манна
Анна дар и мніб сій мира данна 12а.

П Р О  В ІР Ш -П Е Р Е Т В О Р Е Н Н Я

Вірш-перетворення —  це такий вірш, коли з од
ного слова, відкинувши, додавши або змінивши певні 
склади, виникне інше слово. Наприклад, із слова 
согриз [тіло І:

Огсиз, ориз, рогсиз, гиз, сгиз, риз, сот, ргосиз,
оз, соз,

Коз, рогиз, о сиг, иго, зрио, зригсо, гио, саго, сито.
[Орк, твір, свиня, село, голінь, гній, серце, жених,

уста, камінь,
Роса, брід, о чому, спалюю, плюю, забруднюю, 

падаю, м’ясо, піклуюсь).

П Р О  К Е Ф А Л О Н О М А С Т И Ч Н И Й  В ІР Ш

Кефалономастичним називається такий вірш, в яко
му початкові великі букви виражають якесь повчан
ня або якусь думку Цей кефалономастичний вірш 
називається ще акростихом. Він буває навіть у ди
стиху, як це видно з такого [вірша), в якому вира

зе. жений іменник еисЬагізііа [євхаристія І: ||
Ехішіиз У т і  Саеіі Нас АІЬебіпе Кесіог, 

Іпсіизигп 5асго Те§тіпе Іи§із Агпа.
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(Білістю неба милується завжди Всевишній
владика.

Тож полюби ти оцей неба священний покрові. 
У  багатьох дистихах буває так, що в одному рядку 

вживаються всі слова, які починаються з однієї 
і тієї ж букви, а в другому —  з другої, і вони вира
жають певну назву або думку. В наведених віршах 
виражено слово сіеиз [бог]:
Оі§па Оео Оі§пІ5 Оопапіиг Оопа Оесизяие.
Ехсеї* Еггап- ЕггогіЬиз Ехсіїаі Езіяи Е,

зит іез
ІІп а  ІІігіз ІПгІиз ІЛз уіпсіі Іїо іа ІЛгогит,
5оіа Заіиз Зирегезі Зізіепсіо Зесіе Зесига.

[Богові люди достойні дарують достойні дарунки. 
В тих, які збились з дороги, хвилює краса особлива, 
Є у людей одна доблесть, і силі бажання коряться, 
Тільки спасіння одне, якщо знайдеш безпечну

обитель).
Так само вжиті у вірші слова Магіа таіег [мати 

Марія]:
М а^патіе  рориіиз 
Ап^еіиз аііояиііиг шосіо 
Ке^по шіззиз іп Ьаз 
І а т  і іт е і оге тісапз 
Асізіз поЬізсит,

Маїгет сапіі аЦие заіиіаі, 
Аіаіиз уосіЬиз ессе 
Теггаз гезопаге заіиїет,
Е пєгуіз СегЬегиз Огсо, 
Ке§іпа, Топапііз іп азігіз. 

[Матір велику народ славословить в піснях і вітає, 
Ангел крилатий до неї тепер промовляє це слово, 
Посланий з неба на землю оцю, щоб віддати

вітання.
Вже від страху тремтить Кербер в Аїді, тремтить

його паща.
Будь же ти з нами, царице, серед зірок

громовержця).273



Так само одне слово Магіа, яке фігурує у двох 
віршах:

\Да£пі рагепііз Д т о г  Пезегапз
і^іаігі ^гсЬап£е1ісит ^ХесМеге

ІпсіиИіЬиз Д з іг а
иззіі ^ у е .

[Ось любов бога-отця відчиняє для праведних небо 
Й «Аве» архангельське вже матері каже віддать |.

Подібний кефалономастичний вірш, або акростих, 
написаний на честь найславнішого покровителя шкіл, 
найсвітлішого наставника, великого нашого владики 
Рафаїла Заборовського, ім’я та прізвище якого ясно 

108  зв. показують початкові букви в обох віршах: ||

«■ штми подайте нам, музи, і струни настройте
до ладу,

Застиря вашого вже славить настала пора. 
>мфіон, цей багатий талант, сюди хай прибуде, 

>поллон хай злетить, славний і вчений,
з небес.

форум небесних тут муз: Кліо, Талія і
Мельпомена,

пвій Терпсіхора талант, щоб помогти, віддає, 
>  хороводи веде Ерато, Полігімнія — пісню, 

ч у т  Калліопа,— їй скрізь шана,— й Уранія
теж.

—л славослів’я оце Рафаїлу, великому мужу.
Оди Евтерпа співа голосом ніжним своїм. 

Язичить радіти тепер їм, як пастир радіє з любові 
■ оазом із музами: він — їх покровитель земний. 

и>араз він більшу їм честь віддає, ніж Петро,
покровитель
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соірний, що був ним раніш. Музам ім’я своє дав 
>  їх зображення в школі поставив. Тож славте

його ви
— йому шану ще більш гідну віддайте тепер, 

ою ж нехай зорі на весь світ сіяють яскравим
промінням,

оосім про щасливий нехай успіх говорять вони, 
отже, для вас в барбітон хай вдаряють однаково

пальцем,
>  в струни вдарить сама радість, що спільна

для всіх.
■ оафаїла чоло хай прикрашують лавром

звитяжним,
чак бо годиться, бо честь красить його вже давно.

Ось вже його величають небесні палати все більше, 
ооін, Рафаїл, усім честь, славу також принесе, 

соище всіх ставить його Михаїл, бо величний
сан в нього

— через те, що раніш мав Мнхаїла ім’я. || 109,
олавословити буде ім’я твоє, пастирю, муза,

соелич священну його хоче вона оспівать, 
кількість похвал отаку перечислить вона не є

в силі,
>  вже й потреби нема: в Києві повно робіт 

— слідів праці його: зробив після Петра він багато,
чож  нехай Аргус тепер вже величає його 

5} славить, бо муза в цім вірші його оспівати
не зможе.

Богу ж лишайся служить,— вище за все це
для нас».

Подібно до цього священне ім’я <Лсус» виражають 
такі вірші:

Іп геЬи$ Іап іи т  Ьіпа еьі сопіипеііо типсії.
Егі§іІ Ьитапа зепзит Іаисіаге уепизІЕ
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109 вв.

5о1а заіиз поЬіз е! типсіі з и т т а  роїезІаЗ 
Уепіі рессаіит риІсЬго сііззоЬеге (іисШ. 
8 и т т а  заіиз сипсііз пйиіі рег заесиїа сипсІіЗ. 
МиІІоз т и ііа  іиуапі, Ме уєго тизіса ІапІиМ.
ІІосе зиа сипсїа СІепсІісаІ ас § е т іШ .
Заіуе зиргеті зобоІеЗ ботипцие ІопапІіЗ 
Ірзе Гауеі РНоеЬиз Іирііег ірзе ііЬІ
Согкіесогаі іиа Іаиз Сіагіззіша зісіега сІопеС
АІІа роїі піїеапі Аігіа Іисе ІиА.
(Тільки у світі зв’язок між речами існує подвійний. 
Саме спасіння людське нас змушує розум хвалити, 
Світу могутність найбільша на землю зійшла,

щоб звільнити
Нас від гріха всіх, пославши дитя чудотворне,

й найвище
Зараз для всіх тут нас, грішних, засяло спасіння

навіки.
Безліч радіє з усього, мені ж дає музика втіху: 

Голосом ніжним своїм радість приносить мені. 
Радуйся, сину, що йдеш до царства Всевишнього

бога,
Феб світлоносний тобі й також Юпітер сприя. 

Слава твоя найясніші прикрашує зорі небесні, 
Темінь небесна сія й грає промінням ясним 1. 

Також про зрадника Іуду, ім’я якого виражене 
в усіх словах:
Ітріиз, Іпсопзіапз Іисіаз, Іпіісіиз, Іпіяииз,
Ш із , ІІапісгериз, Тіеіегаіог, ІЛарра, ІІепепит, ||
Оебисіог, Оізсогз, Оеіаіог, Оіга, Боїозиз,
АпШгіїиг, АІгох, Азіиіиз, Арозіаіа, Ауагиз,
Запіз Зесиїог, ЗіиІІиз, Заеуиз, Зсеїегаіиз.

(Він, цей безбожний Іуда, хиткий, непостійний,
невірний.

Хитрий, дешевий, непевний, негідна людина,
отрута,276



Він теж лукавий, неясний, донощик, прокляття,
підступний,

Злодій відомий, жахливий, брехливий, відступник,
жадібний.

І переслідувач праведних, лютий, дурний,
і розбійник].

Також ще один акростих, в якому розкидано 
виражені слова сіауіз рогіае аигеае [ключ до золотих 
дверей ].

Саеііса засіаіае сіигп Рогіае реііісії иптЬгА, 
Ьисісіа ГезІіпО зісіега ро$со £гасІІ),
Агсіиа поп угеззит ІаРсіаоіІ тоепіа зрІепсІсК 
Уігіиіі сесіеТ сіаизацие рогіа ітіеаЕ,
Іипсіиз уоіогит ьІірАІ си т  Іегпіо т етЬ гА , 
5ипІ Іегпае сІауЕз, зипі Ігіпа їиісга УіаЕ,
[Тільки священних дверей тінь небесна манить

починає,
Зараз до ясних зірок кроком іду я швидким. 

Стримать не зможуть ходи навіть стіни високі,
й уступить

Доблесті сяйво, коли двері зачинені тут,
Бо всі молитви тепер підбадьорюють тіло потрійно,

Є  три ключі тут і три шляху підпори також].ПРО ДИФ ІРАМ БІЧНИЙ , АБО ГЕРА Л ЬД И Ч Н И Й , ВІРШ
Дифірамбічний, або геральдичний, вірш винайшов 

якийсь фіванець, який першим, як кажуть, співав 
гімни. У цьому вірші він оспівував честь і славу якоїсь 
видатної особи, звертаючись до зірок, прапорів, гер
бів, стріл або й до цілого родоводу. Тому ми також, 
ідучи за твердженням цієї вченої людини, не погор
дуємо оспівати сапфічним віршем (адже ж дифірам-
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бічний вірш пишеться різними віршовими розмірами) 
видатний рід найвизначнішого мецената і покровителя 
шкіл, найсвітлішого владику Рафаїла Заборовського, 
нашого найшановнішого наставника. Справжній 
герб цього великого владики виходить з сапфічного 
вірша. Отже, для ясності, звичайно, щоб кожен 
знав, як читати вірші у гербі, ми спочатку подамо 

110. його: II
Уасіе засгаіит сеІеЬгаге зіетта,
Уасіе сЬогсііз ти$а зопаге потеп,
Ыитеп езі Разіог КарЬаеІ Ьепі§пиз 

Зіеттаіе а̂исіепз.
ЗоЬгіиз, іияіиз, ріиз Ыс іп огЬе 
Еі тапиз сипсііз тізегіз арегіа,
АІгпиз еі уііа тосіегаіш аеяиа 

Ап§е1из ипиз.
Уіуаі еі §гаіе уі§еаі рег аппоз 
Ма§пиз еі іаизіиз гериіапсіо іасіа,
Аііа розі зсапсіаі Іоса засга зитші 

Уісіог аЬ аіііз,
Разіог аЬ ітіз.[Ти приходь цей славити герб священний,

Музо, ти приходь ім’я славословить (рою,
Пастир Рафаїл — божество ласкаве.

Радий з герба він.
Він розумний, праведний, справедливий,
Щедрий для нещасних усіх у світі,
Наш патрон, життя він веде помірне,

Ангел неначе.
Хай він довгі роки живе в здоров’ї,
Славний і щасливий із вчинків добрих,Хай до місць Всевишнього йде священних Вірних звитяжець,

Пастир він бідних ].278



Цей вірш, з огляду на згаданий герб, починається 
від букви V, що стоїть нижче і пов’язана з вище та 
нижче І розташованими словами І Його треба читати 
згідно з цим правилом: слід звернути увагу на те, 
що один вірш закінчується (тією самою! буквою, 
якою починається наступний. || 110 зв.

«Це величавий твій герб: золотий хрест, достойна
корона

Й серце; палає у нім сильна побожність твоя».
[Див. опор. 280\.

ПРО ГРА Д А Ц ЇЙ Н И Й  ВІРШ и ш ,

Градаційний вірш —  це такий, в якому описується 
якась річ від більшого до меншого або від меншого 
до більшого, начебто ступенюєгься за якоюсь шкалою. 
Наприклад:

«Золотої Що ж є дорожче? Та яшма. Від яшми що?
Чесність.

Що ж вже від чесності? Бог. Що ж ще від бога?
Ніщо».

Подібний до цього [вірші про найблаженнішу Ма
рію і найнепорочнішу матір:

«Мати, і діва, але вона, діва, це —  матір квітуча.
Цвіт непорочності матері взяти звання не був

в силі».
Також про свавільну жінку:

«Що ж від єхидни лютіше? Це тигр. А від тигра?
Це демон.

Що ж ще від демона є? Жінка. Від жінки?
Ніщо».
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Анафоричним називаємо такий вірш, в якому 
окремі рядки починають виклад про описувану річ 
запитанням. Наприклад:

«Чим є жигтя? Воно —  праця й жадоба страшна
і злочинна.

Чим є життя? Лихо, горе тривожне і страх перед
смертю.

Чим є життя? Воно —  сцена й картина ось грішного
світу.

Чим є життя? Це поїздка крізь моря страшні
небезпеки.

Чим е життя? Воно —  біг стрімголов, що
бистріший від Евра. 

Чим є життя? Це димок, що втікає з надутої кулі. 
Чим є життя? Це заледве один день і бистра година. 
Чим є життя? Воно —  тінь або привид, пусте

сновидіння».ПРО ЕП ІФ О РИ ЧН И Й  ВІРШ

П Р О  А Н А Ф О Р И Ч Н И Й  В ІР Ш

Епіфоричний вірш —  це такий, в якому окремі 
рядки закінчуються начебто відповіддю. Наприклад: || 

«В мене є сили і битви великі, та що ж мені з того? 
Золота різного в мене багато і срібла, що з того? 
Навіть якщо я з славетного роду походжу, що

з того?
Хай мені служать численні когорти рабів, то що

з того?
Колесо долі мене хай несе до зірок, то що з того? 
Хоч би щасливим царем я був тисячу років, що

з того?
Швидко минає це все, не лишається з того нічого. 
Всяка людина хай богові служить —  дорожче

з усього» і т. д.

111 зв.
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П Р О  П І Ф А Г О Р І Й С Ь К И Й  В ІР Ш

Піфагорійський вірш, винайдений Піфагором, пи
шеться на зразок букви «у» [іпсилоні і читається 
знизу доверху, де він розходиться на дві частини: 
одна частина закінчує гекзамеїр, а друга — пента
метр Для ознайомлення з І цим віршем) подається 
приклад на честь найяснішого нашого владики, ім’я 
якого, тобто «Рафаїл», виходить з початкових літер:

[КеЬиз іп Ьигпапіз аііег зіі, циі $иа Мизіз 
Асіа Ьепі§па сіагеі.

Ргаеіег ^иае КарЬаеІ Ьіз типега ргаезііііі аітиз 
Ніс Іатеп отпе сіесиз.

Аііег Реігиз еіз езі Іаиз, Ьопог аЦие ІгіЬиіиз, 
Ег§о, уі§еге зітиі |.
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[В справах людських одним був цей, який
присвятив благотворні 

Музам діяння свої,
Та Рафаїл, їх патрон, також дари приніс їм великі,

Він їх прикраса уся.
Першим для них був Петро123: це їх скарб, це їх

чесіь, це їх слава,
Отже, хай разом живуть) || 1 1 2 .ПРО ХРО Н О СТИ Х

Хроностих за змістом терміна означає час, тому що 
Хрбуос (часі — це грецьке слово, а ахіХо; означає 
«вірш». Щодо суті, то хроностих — це опис року, 
в якому вживаються букви, що служать для позна
чення церковних цифр. Букви, якими позначаються 
церковні цифри, такі: М, О, С, Ц X, V, І. Згідно 
з цими буквами, щоб хроностих вийшов хорошим, 
то у вірші (не слід їх вживати І ні замало, ні забагато, 
а лише стільки, скільки потрібно для вираження 
року. З них М означає 1000, О означає 500, С — 100,
Ь — 50, X — 10, V — 5, 1 — 1. Решту букв, що по
значають менші числа, можна вживати по дві, а то й 
більше для позначення числа, яке звичайно позна
чається однією буквою, що виражає більше число.
Так, наприклад, замість М можна вживати два О, 
замість О можна вживати п’ять С, замість С — два Б, 
замість Ь — п’ять X, замість X — два V, замість V — 
п’ять 1 Для кращого розуміння цього подається 
такий приклад, що виражає 1737, про найславнішого 
нашого владику, найсвітлішого садівника і мецената 
шкіл, великого пана Рафаїла Заборовського:

СогЮШ еХІМШз КарНаеЬ Шзііь КПоУІае, уєі
БЭИХ!! МІІзаз КарЬаеІ, яІЛЬІІз аііа СаіеіУа, уєі
ЕУеХП МУзаз аШ аХ КарЬаеІ ЬоСа Реігі.
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112 36.

[«В Києві-граді завів Рафаїл знаменитий вистави»,
або

«Вивів всіх муз Рафаїл, яким то велика громада...»,
або

«Муз до висот цих підніс, що й Петро, Рафаїл
сам сміливий»].

Також про настоятеля Печерської лаври, найша- 
новнішого владику Іларіона Негребецького:

БаИга МоУеІ заЬШз зіі ОЫХ ИеНгеЬезСШз
АЬЬаз, уеі

Ьаііга ІгШ МрЬаІ р Ш з  ОЫХ езі ИеЬгеЬезСШз
АЬЬаз.

[«Лавра радіє: її настоятель —  абат
Негребецький...» або 

«Лавра тріумфує: її настоятель —  абат
Негребецький»].

Ще інший приклад про морські судна, які плавали 
також по славній річці Борисфен:

КНоУІае Г Ш ІЛ І §аиОепі, УЬі СУМЬа, £аЬегІІ5... 
КНоУІа ІїгШа СаШ з зІІМ Н  зІЬІ У ІЛ ^о  £аЬегІ. 
[«В Києві ріки радіють, коли вже і кімба й

галера...» або
«В Києві хвиля приймає човни, що звичайно

галери...»]. ||

ПРО К А Б А Л ІСТИ Ч Н И Й  ВІРШ
Кабалістичний вірш дістав свою назву від руського 

слова «кабала», тому що він вимагає великих зусиль, 
праці й досвіду в арифметиці. Щодо суті, то це є вірш, 
який виражає певний рік. В усіх словах цього вірша 
містяться арифметичні числа. Для яснішого розумін-284



ня все-таки ставляться окремі букви, а яке число 
означає та чи інша буква в алфавіті, добре видно 
з наступної таблиці.

Пояснювальна таблиця букв (шляхом підставлен
ня! числа:

А, В, С, Э, Е, Р, О, Н, І, К, Ь, М, М, О, Р,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ЗО, 40, 50, 60,

(Э, К, 5, Т, и, X, V, 2.
70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500.

Приклад кабалістичного вірша, який виражає 
рік 1737, про найславнішого нашого владику Рафаїл а 
Заборовського, що вже сьомий рік щасливо займає 
митрополичу кафедру в Києві:

Кііоуіа Ніс КарЬаеІ зеріепоз зе ехріісаі аппоз,
уєі

Кііоуіае Гаиіог КарЬаеІ зеріет уі§еі аппоз, уеі
Кііоуіае зерііез КарЬаеІ сит зіеттаїе §аи<іеі.
(«В Києві ось Рафаїл уже порядкує сім років»,

або
«В Києві вже Рафаїл-покровитель живе ось сім

років», або
«В Києві гербом своїм Рафаїл вже радіє сім років»].

Ще один приклад кабалістичного вірша, що ви
ражає рік 1737, в якому після смерті настоятеля 
Печерської лаври настоятелем її став найславніший 
і найшановніший Іларіон Негребецький:

Ізіо АЬЬаз асіиз Ьаигае МеНгеЬезсіиз аппо.
[Року цього Негребецький вже став настоятелем

Лаври 1.
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Числовий вірш — це такий, в якому (про ньо
го ми вже дещо згадали вище) будь-яка голосна 
залежно від свого порядкового місця означає певне 
конкретне число особи або речі. Таким є ось цей число
вий вірш, завдяки якому можеш відгадувати, визна
чивши раніш три особи і три речі та яка особа і яку 
річ одержує. Наприклад:

РАгуЕ, пЕГАз АЬзіз тиііит іЕггІз, циІА у іуЕз.
[Хлопче, це гріх — за ж и т т я  залишати надовго

країну].
А щоб практично в тебе добре виходило передба

чення одержуваних речей, то зверни, по-перше, увагу 
ось на що. Спочатку встанови собі три особи, напри
клад: перша особа — Петро, друга — Павло, третя -— 

Ш. Іван. || Потім візьми собі три речі згідно із своїм 
бажанням, наприклад: перша річ — золото, друга — 
срібло, третя — мідь або щось інше. Щоб відгадати, 
яку з цих згаданих речей і яка особа одержить, то, 
коли ти не був при цьому, роби так. По-перше, нехай 
у тебе буде співучасник, який добре знає цей вірш, 
і тут слід йому добре запримітити, яка особа і яку 
одержує річ. По-друге, треба добре пам’ятати порядок 
осіб та речей, яка — перша, яка — друга і яка — 
третя. По-третє, ти не повинен бути присутнім тоді, 
коли особи одержують речі, але мусиш відійти недале
ко, щоб не бачити, як вони їх одержують, а то інакше 
не буде що відгадувати. По-четверте, твій співучасник 
повинен бути присутнім при одержанні речей і, коли 
особи їх одержують, він повинен добре запам’ятати, 
хто і яку річ одержує, і коли ти ввійдеш, вказати тобі 
її, зробивши якийсь кивок або якимись іншими таем-

П Р О  Ч И С Л О В И Й  В ІРШ
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ними знаками, до якого слова названого вірша від
носиться це одержання речей. Ось, наприклад: якщо 
перша особа — Петро — одержує першу річ, тобто 
золото, друга особа — Павло — одержує другу річ — 
срібло, то [співучасник І повинен, користуючись 
якимсь знаком, вказати на перше слово вірша, тобто 
РАгуЕ, в  якому перша голосна А означає, що перша 
особа одержала першу річ, а друга голосна Ь вказує, 
що [друга) особа одержала другу річ. Отже, якщо пер
ша особа — Петро — одержить другу річ, тобто срібло, 
а друга особа — першу річ, тобто золото, то тоді слід 
вказати на друге слово, а саме: пЕГАз, в якому друга 
голосна Е вказує, що перша особа одержала другу 
річ, а голосна || А означає, що друга особа одержала 113 
першу річ. Якшо ж справді перша особа — Петро — 
одержала першу річ — золото, а друга особа — Пав
ло — третю річ, тобто мідь, то тоді якимсь знаком 
треба вказати на третє слово — АЬзІз.

Зверни увагу, по-друге. В будь-якому слові зга
даного вірша (крім тиІІшп, яке для цього не викори
стовується) голосна, яка стоїть раніше і яка вона є 
по порядку й числу, таку вона вказує річ, яку одержа
ла перша особа. Друга голосна в слові, яка б Бона 
не була, своїм числом вказує на цю річ, яку одержала 
друга особа. А тому що про третю особу не було 
згадки і хто й коли її одержує, і яким чином ти її 
можеш відгадати, про те турбуйся найменше, адже ж 
третю особу й третю річ легко зможеш пізнати на під
ставі перших двох речей і того, хто їх одержав.

Зверни увагу, по-третє. Заради цікавості можна 
запропонувати й інші числові вірші, які використав 
один капітан корабля, в якого на кораблі було ЗО чо
ловік: 15 католиків і 15 іновірців. Він, коли почалась 
на морі буря, щоб не затопити обтяжений людьми
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корабель, дістав від старшого вказівку — викинути 
половину людей в море. Отже, щоб врятувати всіх 
католиків, а втопити всіх іновірців, він дав наказ, 
щоб кидати в море, беручи до уваги голосні продекла
мованих ним віршів, в яких кожна голосна, якою 
вона є по порядку в ряді голосних, означає стільки 

114. іновірців і католиків. Почавши || з католиків і додер
жуючись першого вірша, він вишикував їх так:

КЕх, ОАрЬпІ, с\]т §ЕпіЕ ЬОпА сІАі зІ§пА
зЕгЕпА.

[Добрі знаки дають, Дафнісе, цар і народ його
добрий 1.

У цьому вірші перша голосна Е, яка є другою 
у ряді голосних, вказує тому на двох католиків. 
Наступна голосна А в другому слові є в ряді голосних 
першою і тому вказує на одного іновірця. Потім згід
но з тим, якою по порядку [в ряді голосних] є наступ
на голосна, знов стільки католиків. Далі, згідно 
з порядковим числом наступної голосної, визначив 
таке ж число іновірців. Так робив він до кінця, до
держуючись числа голосної, визначував спочатку 
католиків, а потім іновірців. Так він розподілив 
усіх католиків і іновірців. 15 іновірців завдяки число
ві 10 викинув, а католиків усіх зберіг неушкоджени- 
ми. Якщо ти бажаєш цю хитрість простежити до кінця, 
то додержуйся вказаного порядку.

Ще другий вірш такого роду:
РОрІЛЕАш уіг§Агп тАіЕг гЕ§ІпА ІЕпЕЬАІ.
[Мати-цариця в руках своїх гілку тополі держала].
Вірш цей повчає, що раніш треба визначити ка

толиків, а потім іновірців. Таким чином, згідно з 
числом і порядком голосних він вкинув у море іновір
ців завдяки числові 9.
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Ще третій вірш такого роду:
МАІЕг АтАгЕ уЕІАпз рЕг сІІтАіА сШГЕгЕІ

ОгЬЕз.
[Мати є проти кохання: від клімату вдача

залежить ].
У цьому вірші збережи такий самий порядок, 

який був у першому, а саме: раніш визначай католи
ків, а потім іновірців і завдяки числові 8 викидай 
їх у море.

Ще четвертий вірш такого роду:
САзіА сіЕІ ІІтЕАз пЕс ІЕ гпАІЕ Ю11ІІ Асі АзІгА.
[Божу шануй непорочність, до зір тебе зло не

підносить І. II
Також у цьому вірші спочатку визначають хри

стиян, а потім іновірців і завдяки числові 6 викидають 
їх у море.

Ще п’ятий вірш такого роду:
РАсіІ зАпсІА ГІсІЕз 11Ы рЕпзАі ІЕтрОгЕ

їАшАгп.
[Славу нехай принесуть тобі вчинки священні

й достойні ].
Цей вірш вказує, що спочатку згідно з голосними 

треба визначити іновірців, а після них католиків, 
і завдяки числу 7 викидають їх, іновірців, у море.

Ще шостий вірш такого роду:
ЕссЕ гЕІАІА рАгАІА рАгЕпз тЕ А  АшАіА

ЕсШ ОуА.
[Ось моя мати любима їсть яйця,— дали й готові 1.
Знов завдяки цьому віршеві спочатку визначають 

іновірців, а потім християн і через число 5 викидають 
іновірців.

Справді й про інші речі старанний і допитливий

114 зв.
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поет дуже легко може скласти подібні до цих і зрозу
мілі приклади, в яких може розповісти про будь-яку 
річ. Проте, незважаючи на це, він завчасно поблідне 
від постійних занять арифметикою, інакше він не зро
зуміє наведених прикладів без знання цього мистецт
ва та арифметики й застрягне, і вагатиметься у їх 
поясненні.

П Р О  В ІД Ц Е Н Т Р О В И Й  В ІРШ ,
А Б О  В ІР Ш -Л А Б ІР И Н Т

Відцентровий, або вірш-лабіринт (дехто називає 
цей вірш через неясність, заплутаність букв «солон- 
ським»),— це такий вірш, який іде від центра на всі 
боки Його можна писати будь-яким віршовим роз
міром: гекзаметром або пентаметром, адонійським ди
метром акаталектичним або ферекратейським героїч
ним триметром, або якимсь іншим віршовим розмі
ром Він пишеться двома способами: по-перше, коли 

И 5. його початкову || букву пишуть у самій середині, 
від якої читають його вгору і вниз, вправо і вліво. 
По-друге, коли він, починаючись вгорі зліва, йде на
право і вниз, звідки починається той же вірш і читає-

а г 0 п 0 н 0 п 0 г аг 0 п 0 и п її 0 п 0 г
0 п 0 Н п е п її 0 п 0
п 0 ь п е т е п її 0 п
0 її п с ПІ и т е п н 0
її п с ПІ 11 N и т е п її
0 И м е ш и ПІ е п її 0
п 0 Н II е т е п її 0 11
0 0 ІІ п е п її 0 п 0
г 0 п 0 її п її 0 0 г
а г 0 п 0 її 0 11 0 г а
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ться в двох напрямах, як це видно буде з наведених 
прикладів

Отже, першим прикладом нехай послужить нам 
адонійський акаталектичний диметр, який почина
ється з середини і читається на всі боки вгору і вниз, 
як про це свідчить ось цей [вірші:

Ыигпеп Ьопога. [Бога шануй же]. \\(Див. стар. 290). 115 зв.

Другий вірш — ферекратів героїчний акаталек
тичний триметр, який складається із спондея, дак
тиля і спондея, починається в центрі й читається 
на всі боки, як і попередній. Таким є оцей вірш:

Запсііз £Іогіа СЬгізіиз [Христос — слава для
святих ].3 и і 3 і г її С а і г і а С Ь г 1 3 1 и 8и 1 3 1 г Н С а і г 0 г 1 а С Н г і з і и1 3 1 г Ь С а 1 г 0 1 0 г і а С Н г 1 8 і,15 1 г Н С а і г 0 1 б 1 0 г і а С  її г 1 3І г Ь С а і г 0 1 б з б 1 0 г і а С  її г іГ Н С а і г 0 1 б 5 і 3 б 1 0 г і а С Н гн С а і г 0 1 б з І 1 і 5 б 1 0 г 1 а С Нс а і г 0 1 б 3 і 1 с 1 І 3 б 1 о г 1 а Са і г 0 1 б з і 1 с п с \ і 5 б 1 0 г 1 аі г 0 1 б 3 і 1 с п а п С 1 і з б 1 о г іг 0 1 Я 5 і 1 с п а 5 а П с 1 і 5 б і 0 гі г 0 1 б 5 і і с п а п с 1 І 3 б * о г іа і г 0 1 б 5 і і с п с 1 і 5 б 1 0 г і аС а 1 г 0 1 б 5 1 с 1 і 3 б 1 0 г і а СН С а і г 0 1 б 8 і 1 і 5 б 1 0 г і а С Нг н С а і г 0 1 б з 1 3 б 1 0 г і а С н гі г Н С а і г 0 1 б з б І 0 г і а С  Н г і$ 1 г Н С а 1 г 0 1 б 1 0 г і а С  Ь г і 31 з і г н С а і г 0 1 0 г і а С Н г 3 1и 1 5 1 г И С а і г 0 г і а С Н г і з 1 и3 и І 3 і г Н С а і г і а С Ь г і з 1 и з

291 10*



116 зв.

117

117 зв.

Третій героїчний вірш, або гекзаметр, починається 
з центра, яким є ось цей вірш про святого хреста:

Нос зі^по СЬгізіі уіпсєз ошпез іпішісоз.
(Ти ворогів усіх знаком Христовим оцим

переможеш І. Н

(Див. опор. 293).

Четвертий [вірш] також героїчний, або гекзаметр, 
починається з центра, яким є оцей:

Сапсіісіа гех Киззі, пошеп ІіЬі зизсіре засгиш.
(Славна російська царице, візьми ім’я ти священне І.

(Д и в. стор. 294).

П ’ятий [вірш] — пентаметр — відноситься до по
переднього і йде так: починається у верхній частині, 
де він бере початок, і читається на два боки. Ось він:

Аппа, роіепз шипсіі, заесиїа 1оп§а реіаз.
(Анно, владарко землі, довгії роки царюй]. ||

(Д и в . стор. 295).
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118. ПІСЛЯСЛОВО II
до освіченого садівника
повчального саду поетичного мистецтва

118 зв.

Зупинись тут, поетеї Ось тобі вже епілог викладу 
викоханого саду, тобто поетичного мистецтва, яке роз
глядає й подає метрично як у загальних рисах, так і 
докладно більш змістовні квіти та дуже багаті плоди. 
Тому ти милостиво проси садівника небесних світил 
і всесвіту, який народився з непорочного, незасіяного 
й найчистішого садочка, щоб тобі дозволив щасливо 
закінчити також другу огорожу і приступити прозаїч
ною ногою до вельми корисних плодів Туллієвої Сва- 
ди та прихильно й ласкаво дав підійти до рослин. 
Адже ж він — це таємнича квітка, яка, поширена че
рез збирання рятівного чару людської природи, при
носить спраглим життєдайні плоди. Він — садівник, 
безмежне й скорочене слово, повне, хоч без початку 
та без дозрівання насіння, захоплююче, хоч без 
кольору та форми, практичне, хоч без вказівок, 
дуже приємне й гарне, хоч без блиску та аромату, 
промовисте, хоч без красномовності, завершене, хоч 
без висновку, закінчене, хоч без кінця, розпочате, 
хоч без початку, якому, як спасителеві, що викупив 
нас від гріхів, та його найблаженнішій матері й най- 
непорочнішій діві хай буде хвала, честь і вічна шана.

Істинно син ти Всевишнього бога, син ти
предвічний,

Христе всесильний, всього світу владико ти
наш, ||

296



Першу частину поетові ти вже дозволив скінчити.
Дай, милостиво прошу, також скінчити весь

твір.
Праця — побожності плід і безмежна хвала в ній

для тебе,
Тричі шанованій в нас, слава велика у ній

тричі найкращій, найвеличнішій і найблаженнішій 
діві Марії, що непорочно зачала сина, і всім святим. || И9.





О Г О Р О Ж А
Д Р У Г А
ЯКА МІСТИТЬ ДУЖЕ КОРИСНІ 
ПЛОДИ ТУЛЛІЄВОІ СВАДИ



Захопившись так дуже приємними со
лодощами та ароматом чарівних квітів 
поезії, ми, виходячи зі свого завдання, 
подали поетичні плоди, щоб ними користу
ватись, а не щоб на них дивитись, і ми ба
гато доклали праці та витратили часу, 
щоб їх огородити повчальною огорожею, 
як у явною,  так і письмовою. Тепер же 
будьмо надійними садівниками в збиранні 
плодів Туллієвої Свади, якими з божою 
допомогою довершимо майже весь сад. У  цьо
му саду будемо користуватись дійсно не
баченим і ще більшим чаром, адже ж, 
вийшовши з вузьких берегів і гротів поезії, 
увійдемо до обширного саду наставника 
Туллія і, вийшовши з коротеньких полів 
поетичного слова, щоб зібрати змістовні 
квіти, бо душа наша прагне читати багато, 
приступимо до вельми чарівного поля ри
торики, захистимо й підготуємо його. 
З  цією метою хай буде І квітка перша].



КВІТКА ПЕРША 
Про плоди риторики

У  цій квітці пояснюється 6 плодів: перший — про 
тропи, другий — про фігури [слів і думок], третій — 
про періоди та їхні || частини, четвертий — про поділ 
та будову періоду, п’ятий — про деякі риторичні 
місця, шостий — про хрію та її частини. І насамперед 
(плід перший].

ПЛІД ПЕРШИЙ
Про тропи

Оскільки поетична краса, яка досягається не чимсь 
іншим, як тільки знанням та розумінням троп і фі
гур, полягає, головним чином, у словах та думках, 
то з цього виходить, що про них і слід повести мову. 
Отже, насамперед треба знати походження або назву 
тропа, яка походить не від якогось іншого слова, 
а лише від грецького троїш  або трєтш, а це слово 
по-латині означає уегіо [повертаю]. Що ж до суті, 
то троп, на думку Кипріана Соарського, має таке 
визначення: це є зміна або перенесення власного зна
чення слова або виразу на інше із збереженням суті, 
тобто із збереженням відповідності [значень]. Поясні
мо визначення. Говоримо «[зміною значення] слова або 
виразу», тому що тропи бувають двох видів: слова і 
виразу, тобто кількох слів. Ось, наприклад, одного 
слова: «ниви радіють», «луки усміхаються», «листя 
шепоче», «кінь летить», «чесність сяє», «людина гавкає»,

119 зв.
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«байдужість панує», «небо плаче». Також іменники: 
«джерело правди», «ріка красномовства», «корінь 
справедливості», «приклад непорочності», «жах во
рогів», «громи вітчизни» Також прикметники: «зо
лотий день», «сліпа ніч», «мертва старанність», «со-

120. лодка II промова». Також прислівники: «говорить із 
смаком», «говорить солодко», «тисне міцно», «пише 
каліграфічно». Тропи виражаються такими чотирма 
частинами [мови]: дієсловом, іменником, прикметни
ком і прислівником, а також багатьма словами. Як, на
приклад, ось цей [вислів] св. Іоанна: «Вода, яку 
я дам йому, перетвориться в джерело води, що пере
ходить у вічне життя» У  цьому тропі вживаються 
метафоричні слова, а саме: «вода» і «джерело води, 
що переходить...».

Вказується [зміна] власного значення на інше, 
тобто [перенесення] свого природного значення на 
інше з метою досягнення додаткової особливої краси 
та привабливості. У визначенні сказано: «зміна... із 
збереженням суті», тобто зберігається подібність, від
повідність, співвідношення, зв’язок, відношення і за
лежність [між прямим і переносним значенням], а це 
все називається тим середнім, завдяки якому щось 
одне має певне відношення до чогось іншого.

З поданого вище визначення випливає, як ми за
значили, що тропи бувають двох видів, тобто слів 
і думок. Тропів, які полягають у словах, є 7: метафо
ра, синекдоха, метонімія, антономасія, ономатопея, 
катахреза і металепсис. Тропів, які полягають у дум
ках, є 5: алегорія, іронія, перифраза, гіпербатон і гі
пербола, про які говоритимемо і загально, і докладно, 
а, передусім, [скажемо про метафору].
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ПРО МЕТАФОРУ
Метафорою називається перенесення власного зна

чення одного слова на невласне з огляду на певну 
подібність. Наприклад: «людина палає гнівом». Але ж 
«палати», власне, стосується || вогню, проте перено
ситься на людину через подібність та певне відношен
ня, яке існує між розгніваною людиною і вогнем, 
що палає. Метафора здійснюється чотирма способами. 
По-перше, шляхом (перенесення значення) від живої 
речі на живу Як наприклад: «скромний голуб», «гор
дий павич», «говірлива сорока», «людина, яка гавкає», 
«лисиця живе хитро», «розумний собака», «кінь, 
що летить», «лев — цар звірів», «повільний бик». 
По-друге, шляхом (перенесення значення] від неживої 
речі на неживу. Як наприклад: «солодка мова», «до
рога чесність», «ріка красномовства», «ясність мови», 
«золоте сонце», «вогняний дощ», «ясне горе», «солодка 
порада», «золоті уста», «сніжна білість», «рожеві що
ки», «блискуча слава». По-третє, шляхом (перенесення 
значення) від живої речі на неживу. Як наприклад: 
«сліпа ніч», «ангельська чесність», «говорчща земля», 
«жива вода», «розгніване море», «камінь росте», «тка
ти історію», «кувати фабулу», «соромлива троянда». 
По-четверте, шляхом [перенесення значення) від не
живої речі на живу. Як наприклад: «ясна людина», 
«дорогий студент», «запальний воїн», «запеклий во
рог», «залізна баба», «квітуча молодість», «розбита 
людина», «син — підпора батька».

Зверни увагу, по-перше: метафора вживається 
з трьох причин. По-перше, через крайню потребу, 
тому що є чимало речей, які не мають власних слів- 
визначень, тому їх називають переносними словами. 
Як наприклад: «виноградні грона переливаються
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блиском», «тверда людина», «важка жінка», «посіви 
відчувають спрагу», «горщик кипить», «Вакх шаленіє». 
По-друге, з огляду на посилення значення, бо, коли 
вживається власна назва, річ пояснюється не так 
широко. Наприклад, краще сказати «допустив помил
ку», ніж «помилився», також «розривається з ревно-

121. щів», ніж || «ревнує», або «запалений гнівом», ніж 
«розгніваний», «прибитий горем», ніж «нещасний», 
«страждає від хвороби», ніж «хворобливий», «обшар
паний прохач», ніж «старець». По-третє, внаслідок 
краси та чарівності, бо ж набагато краща, чарівніша 
та миліша мова, прикрашена переносними й метафо
ричними словами, начебто дорогоцінними перлинами, 
ніж звичайними простонародними словами, [вжити
ми] в прямому розумінні. Як наприклад: [краще ска
зати] «світло промови», ніж «гарна промова», «ріка 
красномовства», ніж «багата мова», «говорити із сма
ком», ніж «приємно».

Зверни увагу, по-друге: є чотири вади метафори. 
Перша [вада], коли видно більшу відмінність, ніж по
дібність якоїсь речі. Як наприклад: «дійшов до хвоста 
промови», або «обдаровую клієнта добродійствами», 
або «судна розгулюють по морю», або «тіло — схови
ще душі», або «камінь горя вражає моє серце». Друга 
[вада], коли подібність грунтується на маловідомих 
і маловживаних речах. Як наприклад: «чудовисько 
людини», «черево батьківщини», «нелюдська тварина», 
«харибда благ», «черево лиха», «прірва мудрості». 
Така метафора вважається шорсткою або грубою. 
Третя [вада], коли береться проста й вульгарна по
дібність, що зменшує значення [слова]. Як наприклад: 
«сонце — свічка світу», «дощ неба — неплодоносний», 
«гірський сніг — слина», «консул — візник держави», 
«бог гончар людини», «Марія — захисток друзів».304



І, нарешті, четверта [вадаІ, коли втрачається міра 
в порівнянні. Як наприклад: «вітри скачуть по полях, 
мов коні», «слова кидаються на мене», «котяться гори 
війни», «ворог знищив поле миру». II

Треба, щоб метафора була приємною, помірною, 
гарною, відповідною та достойною, яка найчастіше 
вживається в святому письмі, коли, наприклад, ка
жуть: «Христос — нащадок з коліна Іуди», «скеля», 
«наріжний камінь», «камінь, відірваний без допомоги 
рук», «дорога», «ворота», «світло світу», «правдива 
виноградна гілка», «добрий пастир» і т. п.

Зверни увагу, по-третє: хоч метафорою називаєть
ся перенесення [значення слова) з певною подібністю, 
та проте вона відрізняється від порівняння, тому що 
метафора бере якесь слово абстрактно, замість якоїсь 
речі, а порівняння порівнює певну властивість речі, 
яку ми виражаємо за допомогою часток «так», «наче», 
«як», «наприклад». Якщо, приміром, скажеш: «чеснісіь 
цвіте, наче лілія», або «він переміг, наче лев», то це 
буде порівняння. А якщо скажеш: «доблесть — лілія», 
«людина — лев», «молодь — весняний цвіт», «Іоанн — 
сонце пророків», «честь дає поживу мистецтву», 
«Зоїл — риторичний собака, що береже в серці під
ступну заразу», «рум’янець — колір чесності», то це 
буде метафора, про яку вже [сказано] досить.

ПРО С И Н Е К Д О Х У
Синекдоха, або дорозумлювання,— це пізнання 

якоїсь речі на підставі здогадів. Як наприклад: «поріг» 
або «стріха» — замість «дім», «громадянин» — за
мість «держава», «тварина» — замість «людина», «за
лізо» — замість «меч», «аврора» — замість «схід сон
ця», «ластівка» — замість «весна».

121 вв.

305



Синекдоха здійснюється 8 способами:
Перший [спосіб], коли якась суттєва або окремо 

існуюча частина вживається замість цілого. Як на
приклад: «мури» —  замість «міста», «вісь» — заміс іь 
«воза», малий військовий відділ —  замість усього 
війська, «тоне кермо» — замість цілого корабля.

Другий [спосіб], коли ціле береться замість часги-
122. ни. Як наприклад: «несу джерело» або «вогонь», || 

«рубаю ліс» —  замість «дерево», «маю гребінь із сло
на» —  замість «із [слонової] кістки», «людина пере
творюється в порох» —  замість «тіло». Подібно до 
цього [сказано] в Магфія, X II:  «Бо як Іона був у че
реві кита три дні й три ночі, так і син людський буде 
в серці землі три дні й три ночі» ш .

Третій [спосіб!, коли однина вживається замість 
множини. Як наприклад: «ворог загрожує», «набира
ти солдата», «студент заповнює школу», «трупом вкри
вається поле», «малюнком прикрашують церкву», «дере
во одягається в листя», «руський переміг ворога», «пере
можений шляхтич», тобто «перемогли польську шляхту».

Четвертий [спосіб І, коли багато вживається за
мість чогось одного, або множина — замість однини. 
Як наприклад: «і ми колись процвітали, та цвіт цей 
недовгочасний». Подібно до цього також, коли говори
мо з повагою, виявляючи людське ставлення: «сідай
те», «їжте», «пийте, пане» і т. д. Подібно [вживається її 
«мовчать красномовні Демосфени», «німіють видатні 
оратори Ціцерони», «непереможних Александрів пере
могла смерть», «переможено Гераклів та Ганнібалів», 
а також: «ми, Цезар, наказуємо»* «ми, владика з бо
жої ласки», «ми, вождь війська» і т. п.

П ’ятий [спосібІ, коли вживається вид або форма 
замість роду Як наприклад: «борей» — замість «ві
тер», «Букефал» —  замість «кінь», «понт» —  замість
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«море», «розсудливість» —  замість «достоїнство», 
«Іван» у скіфів —  замість будь-якої «людини», «Ір» —  
замість «бідняк», «Крез» —  замість «багач». Подібно 
до цього також: «ах, страждаю від ран, заподіяних 
моїми стрілами», «стріли» —  це «роки», а також: 
«у поті твого чола будеш їсти хліб», тобто «їжу».

Шостий [спосіб!, коли рід вживається замість ви
ду, або загальне —  замість || часткового. Наприклад: 
«найбистріший птах» —  замість «орел», «найлютіший 
звір» —  замість «тигр», «злочин» —  замість «розпус
та», «доблесть» —  замість «нікчемність». Подібно до 
цього Єву називають «матір’ю всіх живих», тобто 
«людей», а також [читаємо! в Іоанна, X II:  «Коли воз
несуся на небо, все заберу до себе»126, тобто «всіх пра
ведних людей».

Сьомий [спосіб), коли вживається сам матеріал 
замість матеріальної речі. Наприклад: «залізо» —  
замість «меч», «ніж», «серп», «спис», «піка», «срібло» —  
замість «гроші», «збіжжя» —  замість «хліб», «вино
градна ягода» —  замість «вино». Подібно до цього 
[вживаємо!: «ріг висилає стрілу», «вожді одягаються 
в шовк, їхні ноги взуті в шкіру», тобто «в сандалії, 
в пурпуровий одяг з шовку».

Восьмий [спосіб!, коли попереднє вживається за
мість наступного і навпаки Наприклад: «худоба по
вертається додому» —  замість «полудень» або «вечір», 
або «ластівки вже літають» —  замість «весна настає», 
або «лелеки відлітають» — замість «настала осінь», 
або «вже треті півні заспівали» —  замість «світає», «вже 
сходить Аврора», отже, «настає день», або «сонце 
хилиться до заходу», тобто «настає ніч». Подібно до 
цього [вживаємо! наступне замість попереднього: 
«була Троя», тобто «вже її немає», «жила людина», 
тобто «вже померла».

122 зо.
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ПРО М ЕТОНІМ ІЮ
Метонімія —  це перенесення, тобто вживання од

нієї назви замість іншої, якщо розуміється одна річ 
замість іншої, суміжної з нею. Як наприклад: «немає 
нічого спільного між музами і Марсом», тобто «немає 
нічого спільного між наукою і війною», тому що під 
час війни музи мовчать.

123. Метонімія здійснюється п’ятьма способами. ||
По-перше, якщо зовнішня причина вживається 

замість наслідку, або винахідник —  замість винайде
ної речі. Як наприклад: «тканина» —  замість «одяг», 
«залізо» —  замість «меч», «Церера» —  замість «пло
ди», «Вакх» —  замість «вино», «Мінерва» —  замість 
«мудрість», «вождь» —  замість «військо», «Вулкан» —  
замість «вогонь», «Аполлон» —  замість «поет».

По-друге, коли наслідок береться замість причини. 
Як наприклад: «син —  це радість» або «біль для бать
ків», або «ненавидить бог злочин», тобто «[ненавидить! 
злочинну людину»; подібно до цього Христа назива
ють «нашим миром», «нашим життям», «воскресін
ням», «спасінням», тобто причиною миру, життя і 
спасіння. Також [говоримо]: «сліпа любов, яка 
осліплює людину», або «лінощі, які роблять людину 
лінивою», або «оп’яніння, яке забирає сили», або 
«вино, яке руйнує характер»

По-третє, коли форма береться замість змісту. 
Наприклад: «схвильований був увесь Єрусалим» —  
замість «громадяни». Ще приклад: «учена школа» —  
замість «студенти», або «свідком є церква» —  замість 
«віруючі», або [приклад] із святого письма: «Горе 
тобі, Хоразін, горе тобі, Віфсаїда» 126 —  замість «гро
мадяни», або «багатомовні келихи, кого ви не зробили 
красномовним?», тобто «наповнені вином». Подібно
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до цього теж користувався метонімією господь Хри
стос: «Якщо согрішить твій брат і не послухає тебе, 
то скажи церкві», тобто «громаді людей». Також псал- 
мописець [пише]: «Небеса розповідають про славу 
бога»127. Подібно до цього син-марнотратник [кажеі 
до батька: «Согрішив перед тобою». Ще приклади на 
[вживання] змісту замість форми: «несу вогонь» —  
замість «лампади з вогнем», «подаю страву на стіл» —  
замість «блюдо», або «чіпляю меч до боку» —  замість 
«піхву», або «вина прикрашують».

По-четверте, коли вживається річ, якою хтось во
лодіє, замість її власника, та навпаки. Наприклад: 
«мій хліб тебе покарає», або «мій одяг скаже || проти 
тебе», або «жадібного і скупого винуватим визнають 
їхні власні гроші». Подібно до цього теж приклади 
[на вживання] власника замість речі, якою він во
лодіє: «горить Укалегон» —  замість «[горить] його 
дім», «гордий християнин» —  замість «земля», або 
«спустошений поляк» —  замість «Польща», «грек пи
шається»—  замість «уся Греція».

По-п’яте, коли ознака вживається замість речі, 
яку вона позначає, і навпаки. Як наприклад: «шаную 
твою сивину», замість «[шаную твою] старість», «меч» 
[вживається] замість «війна», «булава» —  замість 
«вождь», «хрест» —  замість «владика», «сурма» або 
«труба» —  замість «похорону» або «маршу воїнів». 
Ще приклади [на вживання] речі, яку позначає 
якийсь знак, замість цього знака: «Я поцілував най- 
блаженнішого чудотворця печерського Миколу» або 
«розп’ятого Христа», тобто їх зображення, або по
добу.

123 зв.
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ПРО АНТ ОНОМ АСІЮ
Антономасія —  це заміна однієї назви іншою. 

Ця заміна завдяки зовнішній характеристиці визна
чає те, що характеризується менш вдало своєю на
звою. Як наприклад: «Август» —  замість «великий 
пан», «Катон» —  замість «поважна людина», «Зоїл» —  
замість «наклепник», «Ахілл», «Гектор», «Аякс» —  
замість «відважна людина», «Сарданагіал», «Елага- 
бал» —  замість «зніжена, невойовнича людина».

Антономасія здійснюється шістьма способами.
По-перше, коли власна назва вживається замість 

загального іменника. Як наприклад: «крітянин» —  
замість «брехун», «Епікур» —  замість «шукач насо
лоди», «Крез» і «Мідас» —  замість «багач», «Ір» —  за
мість «бідняк», «Улісс» —  замість «хитрун», «Тер- 
сіт» —  замість «негарна людина», «Скірон» —  замість 
«розбійник», «Іпполіт» і «Діана» —  замість «непороч-

124. ні», «Ескулап», «Меркурій» і «Хірон» —  || замість «лі
кар», «Мінос», «Радаманф», «Арістід» —  замість «суд
ді», «Зевксіс», «Апеллес», «Праксітель», «Поліклет», 
«Лісіпп» —  замість «скульптор», «Дедал» —  замість 
«архітектор», «Полікрат» —  замість «щаслива люди
на», «Поліфем» —  замість «сліпий», «Нестор», «Мафу- 
саїл» —  замість «довголітні», або «довговічні люди», 
або «такі, що прожили багато років».

По-друге, коли загальний іменник вживається за
мість власного. Як наприклад: «поет» —  замість 
«Вергілій», «філософ» —  замість «Арістотель», «ора
тор» —  замість «Ціцерон», «апостол» —  замість «св. 
Павло».

По-третє, коли присвійний прикметник вживається 
замість власного іменника. Як наприклад: «оттоман- 
ський» або «сарацинський» —  замість «турки», укра-
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їнський —  замість «козаки», «російський» —  замість 
«московиги».

По-четверте, коли патронім вживається замість 
власного імені. Як наприклад: «Пелід» —  замість 
«Ахілл», «Пріамід» —  замість «Гектор», «Атрід» —  за
мість «Агамемнон», «кекропіди» —  замість «афіняни», 
«ромуліди» —  замість «римляни».

По-п’яте, коли замість власного імені вживається 
значення цього імені або етимологія. Як наприклад: 
«золоті уста» —  замість «Золотоустий», «вінок» —  за
мість «Стефан», «ласка» —  замість «Іоанн», «безсмерт
ний» —  замість «Афанасій», «божий дар» —  замість 
«Феодор».

По-шосте, коли назва якоїсь речі вживається за
мість її властивості, або народ —  замість своїх нра- 
вів і звичаїв. Як наприклад: червоний колір —  за
мість природної властивості троянди, твердість —  
замість природи каменя, солодкість —  замість смаку 
цукру або меду, жорстокість —  замість скіфів, роз
кіш —  замість сибаритів. Сюди теж належить ана
грама якого-небудь імені. Як [наприклад]: атог 
[любов] — замість К ота  [Рим], Магіа [Марія] —  
|| замість Міага [Міара]. А також прикметники, які 
стосуються певних осіб з огляду на антономастичну 
красу. Як наприклад: «чарівна» —  замість «Венера», 
«гарна» —  замість «Діана», «найвідважніша» —  за
мість «Беллона», «найнепорочніша» —  замість «Юдіф» 
і «Есфір».

ПРО О НОМ АТОП ЕЮ
Ономатопея —  це утворення якоїсь речі або слова 

шляхом наслідування первісних звуків. Як напри
клад: «поет» —  це основне слово, а від нього

124 зв.
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утворюється слово «поетизує», «оратор» —  «ораторст
вує», «філософ» —  «філософствує». Також від «Петра» 
(як кажуть поети) утворюється «петрівщина», від 
«Павла» —  «павлівщина», а також від слова «свідо
мий» —  «свідомість», від «батьківщина» [раігіаі —  
«патріот», від «вірш» —  «віршувати». Цей троп слід 
вживати в такому розумінні, коли якесь слово цілком 
позбавлене власного значення, однак поет чи оратор 
не повинен вигадувати нових слів, а повинен вживати 
від основних уже створені і прийняті. Як, наприклад, 
говорять: «сова пугукає», «яструб пищить», «ведмідь 
реве», «корова мукає», «вівця бекає», «собака гавкає», 
«змія сичить», «гуска гегоче», «вовк виє», «свиня 
хрюкає», «миша пищить», «кабан хрюкає», «бичок 
і козел мекають», «горобець цвірінькає», «курка куд
кудакає», «бджола дзижчить», «лебідь гегає», «качка 
кахкає». Цей троп, якщо й буде вживатися дуже рідко 
і з належним обміркуванням, го його все-таки зустрі
чаємо частіше в поетів, ніж у ораторів.

125. ПРО К А Т А Х Р Е З У  ||
Катахреза, або аналогічне вживання слів,—  це 

найменування однієї речі, яка не має власної назви, 
назвою іншої, подібної речі. Як наприклад: «глава 
книги», «серце Кампанії», «ніжки стола», «горло 
бочки», «бік корабля». Подібно до цього теж [вжива
ється!: «прочитав очима», де «прочитав» береться за
мість «побачив», а також —  «горщик має вуха». 
Так само [читаємо] в Матфія, X I 128: «Сліпі бачать, 
криві ходять, глухі чують». Тут ідеться про тих, 
що стали спроможними бачити, як зробив Христос. 
Подібно до цього і в Іоанна, V III:  «Не покуштує
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смерті» 120, тобто не відчує її. Також вживається: 
«коротка пам’ять», «довга рада» або «корисна», «важка 
мова» і т. д.

П РО  М Е ТА Л Е П СИ С
Металепсис, або переставлення,—  це розуміння 

однієї речі на підставі іншої, які пов’язані між собою 
в певному порядку й поступово. Як наприклад: «після 
нападу я тяжко захворів». Тут під нападом розумій 
удар, далі, за ударом,—  шрам, за шрамом —  рану, 
під раною розумій хворобу й біль. Подібно до цього 
господа Христа називають сином Авраама: під Авра
амом [розумій] спочатку Ісаака, під Ісааком —  Іако- 
ва, під Іаковом —  Давида, під Давидом —  іншого, 
і так аж до Іосифа. Так само ми називаємось синами 
Адама, начебто народжені від нього безпосередньо.ПРО ТРОПИ Д У М О К

Ми вже ознайомилися з тропами одного слова, 
і тепер вже завдяки цьому ознайомленню треба пере
йти до [пояснення] тропів думок. Відоме є визначення 
цих тропів, дане сучасним поетом, яке звучить так: II 125 зв. 
«Троп думок або мови —  це перенесення властивого 
значення багатьох слів, зважаючи на певну подібність».
Тропів думок, про які ми згадали вище, є п ’ять: 
алегорія, іронія, перифраза, гіпербатон і гіпербола. 
Спочатку поговоримо [про алегорію].ПРО АЛЕГОРІЮ

Сам термін «алегорія» означає по-латині іпуєгзіо, 
а щодо суті, то вона є поєднанням простих метафор, 
тобто коли багато метафор поєднуються між собою,
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або: «Алегорія — це мова, в якій слова означають 
щось інше та зміст її означає теж щось інше». Як, на
приклад, [читаємо] у Вергілія:

«Хлопці, закрийте канави: луги напилися
досита» 180,

тобто перестаньте вже більше співати, тому що 
досить уже ми наслухались.

Так само в цього ж Вергілія:

«Вже ми проїхали відстань велику, й пора нам
нарешті

Випрягти шиї запінених коней, які так
парують» 131,

тобто слід розуміти, що ми довго працювали, і настав 
час відпочити.

Також польські приклади:

Ту рапет іез1е$, а т у  ргозіу сЫеЬ іасіату,
Ту г реіпеу Ьесгкі ріе$2 , т у  с1го2сІ2еу піе т а т у .  
[Ти — пан, а ми звичайний хліб всі споживаєм, 
Ти з повної п ’єш бочки — дріжджів в нас немає].

Також:

Легеїі іоЬіе ггекі ^оЛу сіаб піе то£3,
Эо $асІ2а\¥кі ргоіпо тазг сЬосІгіб зж)із по§ц. 
[Якщо водй не можуть ріки дать досита,
Дарма тоді иішком вже до ставка ходити].

Ще приклад:
Легеїі и Ь о £ а і у с Ь  іа!ти£пу піе ^ргозізг,
О агто сіо иЬо^ісЬ о іаїтигп^ £Іозі52.
[Якщо вже милостині не подасть багатий,
Дарма тоді у бідних вже її шукати].
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Алегорія буває двох видів: чиста й нечиста, або мі
шана.

Чиста [алегорія! — це така, що складається з са
мих лише метафоричних слів. Як наприклад: «Пала
ють весільні смолоскипи, але не без диму», тобто: 
«Чарівне весілля, але й у нього є || свої тривоги». 126. 
Знову ж таки вислів «І ми колись цвіли, але цей цвіт 
був не тривалим» означає, що я був колись щасливим, 
а тепер вже не щасливий.

Нечиста, або мішана, алегорія — це така, що скла
дається як з метафоричних слів, так і з слів, вжитих 
у прямому розумінні. Як наприклад: «Корабель рес
публіки під керівництвом розумного керманича може 
бути безпечним серед виру бурхливих хвиль», тобто: 
«Республіка під керівництвом розумного правителя 
серед розбрату і чвар».

Зверни увагу, по-перше, що є три види алегорії: 
приказка, або прислів’я, або приповідка, загадка і 
притча, або байка.

Приказка, прислів’я, або приповідка,— це певний 
загальновідомий вислів, що відзначається якоюсь не
звичністю. Як наприклад: «Свиня вчить Мі нерву».
Це означає: дурень повчає мудреця. Або: «У поганої 
ворони погане яйце» і «На поганому дереві погані 
плоди», тобто в поганого батька поганий син. Приказ
ки дуже часто вживаються в святому письмі. Як на
приклад: «Собака повертає до своєї блювоти»132, тобто 
розбійник знову робить старі гріхи. Або: «Важко 
чинити опір нагаєві», або: «Не кидайте свиням перлів».

Загадка — це захований у мові певний зміст, 
який вимагає, щоб його відгадати. Як наприклад:
«Мене мати народила і сама народжується від мене».
Це лід, що утворюється з води і перетворюється знов 
у воду.

315



Притча, або байка,— це [твір], в якому висту
пають звірі, що розмовляють. Як наприклад: «Ягня 

126 вв. і вовк, стомлені || спрагою, прийшли до річки». Та
кож: «Лисиця, що хоче зірвати виноград, а не змігши 
зірвати його, сказала, що він кислий». Ще інші [бай
ки]: «ведмідь і бджоли», «мурашка і коник-стрибу- 
нець», «пастух і собака», якому доручено стерегти 
овець, описується, що він говорить, і т. д.

Зверни увагу, по-друге, що найбільшу ваду але
горія має тоді, коли закінчення не залежить від по
чатку, тобто, коли на початку мови йдеться про воду, 
а в кінці про вогонь або про інші протилежні речі.

Зверни увагу, по-третє, що відмінність між мета
форою й алегорією така: переносне значення метафори 
полягає в одному слові, як ось у цьому прикладі 
псалмописця: «Ріки аплодують, і гори радіють»133, 
а [переносне значення] алегорії проходить крізь усю 
думку, не лише на одній сторінці, але й в усій книзі. 
Ось приклад: «Сонце таємниче зійшло у Віфліємі й 
послало своє проміння всьому Зодіакові», або: «Дже
рело спасіння б ’є з Віфліємської скелі й тамує велику 
спрагу смертних», або ще: «Божественна квітка, 
що народилася з непорочного саду, своїм спасенним 
сяйвом і ароматом привертає очі людей, приваблює, 
манить і захоплює їх» і т. д.

ПРО ІРОНІЮ

Іронія, або глузування, або насмішка,—  це певна 
думка якогось речення, яку слід розуміти протилеж
но. Як наприклад: «О, преславний пастирю овець»,—  

127 як це кажуть про вовка. ||
Видів іронії — п ’ять: сарказм, міктеризм, астеїзм, 

харієнтизм і мімесис.
Сарказм — це недружнє, їдке глузування з ко-
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гось. Так ось [глузував! Іуда з Христа: «Радуйся, 
царю іудейський» 134, або: «Оце так людина», або ще: 
«Якщо ти син божий, зійди зараз з хреста» 135. Подіб
но [читаємо] в псалмописця: «Мав надію на бога, 
що він його врятує!»

Міктеризм —  це удавана, але явна, насмішка, 
що виражається скоріше жестами, ніж словами. 
Ось приклад з «Виходу», X IV : «У Єгипті, можливо, 
не було гробниць, бо їх затопила вода» 13в.

Астеїзм —  це придворне, витончене, жартівливе 
глузування, позбавлене грубого жарту. Як напри
клад: «Той назве Іуду щасливим, хто називає також 
чорта [щасливим]». Так само: «Хто ж не знає, що ти, 
Нероне, шануєш батьків?», «Хто ж скаже, що Крез 
був бідний, Ахілл боязливий, крітянин правдомов
ний, а Зоїл понад усе любив правду?»

Харіентизм —  це груба і гостра думка, виражена 
ввічливо-ласкавими словами. Як, наприклад, коли 
комусь бажаємо, щоб помер, то кажемо, жартуючи, 
явно іронічно: «Хай живе несторівські роки, хай жи
ве здоровий, хай йому сприяє ласкава доля, хай вона 
його слухає та служить йому».

Мімесис —  це протилежне наслідування харак
теру, мови та почуттів інших. Як наприклад: «Ти —  
правдивий образ своїх батьків: однакова м’якосер- 
дість до підданих, підтримка бідних, авторитет у ви
сокопоставлених, і всього того, що вони мали. Ти ж 
насправді позбавлений цього всього». Також поль
ський вірш:

Ш імпо па зміесіе, Ьгасіа сіма Іггугму Ьумаїі, ||
Ьесг іесіеп м кагсгтіе §Іом ,̂ <3ги£і кагк

гіатаїі,
V іак Іггугмо&С пасі уппг̂  споіу иІиЬіІі,
5кз<3 рогпас, іе  росі сгорет у іусіе зк^сгуїі.

127 ж
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[Якось жили на світі два тверезих бр&ти:
Один у корчмі голову встиг собі зламати,
А другий шию, й так тверезість полюбили,
Що разом ось під чопом життя закінчили].

П Р О  П Е Р И Ф Р А З У

Перифраза —  це таке [явище], коли те, що можна 
сказати одним або кількома словами, пояснюється 
багатьма. Як, наприклад, про оратора [кажуть], 
що він —  слухач Туллієвого красномовства, про Хри
ста,—  що він —  агнець божий, який викупив від 
гріхів [усіх людей], або посередник між богом і людь
ми, про Павла,—  що він —  учитель іудеїв і народів, 
про Іоанна Хрестителя,—  що він —  предтеча Христа 
і перший пророк та останній з усіх пророків.

Зверни увагу, по-перше, що перифраза інакше 
називається ще описом і широким словесним пояснен
ням. Вона здійснюється трьома шляхами. По-перше, 
через необхідність, коли, очевидно, не вистачає або 
не приходить на думку відповідне слово. Як напри
клад: «позбавлений спадщини» —  це така людина, 
що в силу закону позбавлена батьківського майна 
або позбавлена батьківських прав на підставі право
вого забезпечення. По-друге, заради пристойності або 
делікатності, коли звичайно якусь гидку річ не хо
чемо виражати прямо з огляду на неприємність для 
шляхетних вух, то користуємось описом. Так ось 
Павло, не бажаючи прямо назвати розпусту, сказав, 
що це найганебніша вада людського тіла. Так само 
[кажуть] про п ’яницю: «просяклий хмелем», або «ди
хає Вакхом», або ще —  «прихильник Вакха». По-тре
тє, заради самої краси та красномовності. Як, напри
клад, про того, хто має справу з поезією, так скажеш:
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«Грає на дуже солодкій лірі Аполлона», або: «Удоско
налює мислення вченістю га добрими манерами», 
або: «Здійснює || настанови вчених муз». ш

Зверни увагу, по-друге, що перифраза відрізня
ється від антономасії тим, що антономасія вживає 
тільки одне загальне ім’я, замість власного, з огляду 
на красу і високий стиль, а перифраза, в якій немає 
ніякого натяку на красу та високий стиль, вживає 
багато назв обставин, властивостей шляхом визна
чення або опису.

П Р О  Г ІП Е Р Б А Т О Н

Гіпербатон, або зміна порядку слів, є тоді, коли 
змінюється граматичний порядок слів чи словоспо
лучень. Або: гіпербатон —  це троп, який полягає в 
перенесенні слів з їх природного і правильного місця 
на штучне. Як наприклад: ІМозіга іп аесіе уагііз сіє 
геЬиз тесиш Іосиіиз зосіиз. [В нашому домі говорив 
зі мною друг про різні справи]. Тут ти бачиш, що іп, 
сіє, си т розташовані не на своєму природному місці, 
а на іншому, зважаючи на художність.

Гіпербатон здійснюється трьома шляхами.
Перший шлях — переставлення, або переміщення, 

коли раніш ставиться якесь слово, що його треба 
вжити пізніше, коли, згідно з граматичною будовою, 
вживається: тесиш [зі мною], іесит [з тобою], зесит 
Із собою]. Подібно до цього Овідій І пише І: Аеге 
зіпе иііиз егіз (Без міді т и  будеш нічим], тобто без 
грошей.

Другий шлях —  зміна правильного порядку слів, 
коли іменники ставляться трохи далі від прикметни
ків, іменники —  від дієслова. Як наприклад: Уігіиз, 
ц иае сіео езі зогог, сигапсіа поЬіз [Про доброчесність,
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яка є божою сестрою, нам слід турбуватись!, або: 
Асі глеі Пеіиз та£і$ асісіісіізіі Ігізііііат, поп £аисііит 
[До моїх сліз ти додав скоріше печаль, ніж втіху І.

Третій шлях —  парентеза, коли чомусь надається 
128 вв певного протилежного || смислу. Як наприклад: «Якщо 

не помру (нехай бог боронить), то прийду до тебе».

П Р О  Г ІП Е Р Б О Л У

Гіпербола, або перебільшення,—  це таке [явище], 
коли вживаємо якесь слово або речення, збільшуючи 
або зменшуючи неймовірно його зміст. Як наприклад: 
«біліший, ніж сніг», «праведніший, ніж ангел», «гарні
ший, ніж Нарціс», «ясніший, ніж сонце», «швид
ший, ніж вітри», «легший, ніж пір’я», «відважніший, 
ніж Ікар», «дорожчий, ніж золото», «темніший, ніж 
ніч», «менший, ніж пігмей», «повільніший, ніж чере
паха».

Гіпербола здійснюється чотирма способами.
Перший спосіб —  антономастична назва. Як на

приклад: «Світ милується тобою, другим Гераклом, 
ученішим, ніж Мінерва, красномовнішим, ніж Тул- 
лій, логічнішим у мисленні, ніж Арістотель».

Другий шлях —  порівняння, коли порівнюється 
нижча річ з вищою або ставиться вище останньої. 
Як наприклад: «Були колись у Римі свої Августи, 
були теж і в нашій країні найсвященніші Цезарі».

Третій шлях —  підкреслення подібностей. Як на
приклад: «жорстокіший, ніж Нерон», «брехливіший, 
ніж крітянин», «більший фантаст, ніж Езоп», «суво
ріший, ніж Катон», «легковажніший, ніж Фаетон». 
Так само Вергілій, Енеїда, V II,  писав, що дівчина 
Камілла була наділена такими швидкими ногами, 
що вона випереджала навіть вітри, не заподіювала
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шкоди колоскам на полі, а [на морі] навіть не дотор
калася [хвиль]:

«Бігла вона по верхів’ях посівів, неначе летіла,
Ніжне колосся своїм не пошкодила бігом летючим,
Чи то по морю, що піниться, хвилі піднявши

бурхливі, II 129.
Мчиться й швидких своїх стіп вона не замочила

у ньому» ш .

Четвертий шлях —  епітети. Як наприклад: «во
лодіє божественною мудрістю», «має ангельський та
лант», «вселилась Ахіллесова сила», «виявляє Одіс- 
сеєву хитрість», «розкриває Терсітовий вигляд».

Зверни увагу, що хоч у визначенні гіперболи ми 
вжили термін «неймовірно», проте конче потрібно, 
щоб гіпербола збільшувала або зменшувала річ про
порційно, а не надмірно, бо коли вона переходить 
міру, то тоді буде скоріше хиба, а не троп порівняння.

Ось стільки про тропи як слів, так і думок, сказа
но досить і дано достатні пояснення.

ПЛІД ДРУГИЙ
Про фігури СЛІВ І думок

За Кипріаном Соарським краса мови полягає 
в двох факторах: в окремих словах і в мовному зв’яз
ку, тобто в одному, окремо взятому, слові і в цілому 
мовному періоді або в багатьох словах. Про [тропи] 
окремих слів ми пояснили вже аж до алегорії, а від 
алегорії і до фігур —  про мовний зв’язок. Він має 
особливе застосування в фігурах, тому насамперед 
слід поставити питання, що таке фігура, або фігураль
ний вислів. Відповідаю: фігура —  це не що інше, 
як більш величава та більш художня мова, ніж

321 11 2-96



звичайна і простонародна. Або: фігура —  це новий спо
сіб мовлення далекий від простої та загальновжива- 

129 зв. ної мови. Фігури бувають двох видів: фігури слів || 
і фігури думок. Фігури слів —  це такі, що полягають 
у доброму відшліфуванні та розташуванні слів. Ф і
гури думок полягають не так у доброму відшліфуван
ні слів, як у самому зворушенні душ, щоб викликати 
почуття. Відмінність між фігурами переважно така: 
фігури слів при зміні слів змінюються теж самі, 
а фігури думок залишаються такими самими, навіть 
коли змінюються слова. Подібно до цього троп від
різняється від фігури тим, що він полягає в словах, 
які [вживаються І в переносному розумінні, а фігура —  
в словах, [вжитих! як у переносному, так і в прямому 
розумінні.

Існує три види фігур слів: фігури, що полягають 
у додаванні слів, у пропущены слів і в подібності 
слів.

Фігури, які полягають у додаванні слів,—  це такі, 
що або подвоюють слово, або збільшують його [зна
чення! до іншого подібного. Фігури, які полягають 
у пропущены,—  це такі, що пропускають слово, 
і фігури, які [полягають] у подібності,—  це такі, 
що роблять одні слова співзвучними або подібними 
з іншими чи то щодо складу, чи щодо числа. Як на
приклад: Нопог поп огпаі, зесі опегаї атЬіІіозоз Ьо- 
шіпез. [Посада не прикрашує, а обтяжує людей, 
які ЇЇ прагнуть!.

Фігур, які полягають у додаванні, є дев’ять: по
вторення, антистрофа, повторення на початку і в 
кінці речення, подвоєння, метонімія, поліптотон, си
нонімія, полісиндетон і градація.

1. Повторення —  це вживання того самого слова 
на початку багатьох частин періоду, або його членів,
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або [кількох] періодів. Як наприклад: «Така велика 
хлоп’яча легковажність, така велика байдужість 
хлоп’ячої душі, така велика любов їх до ненависної 
бездіяльності, така велика ненависть до улюблених 
занять, що їх не можна переконати ані порадами, 
ані з ’єднати їх любов’ю, ані примусити їх страхом, 
ані виправити їх словом, ані палицею».

Також [приклад] з «Енеїди», І, Вергілія: || Ш.

«Ти ось державу, ти скіпетр Юпітера з ’єднуєш
завжди,

Ти теж даєш мені разом з богами лежать на
бенкетах» 138.

2. Антистрофа —  це така фігура, коли в періоді 
члени або частини його закінчуються тим самим сло
вом. Як наприклад: «Людину щасливою робить доб
лесть, наступним поколінням передає її доблесть, 
богові робить її близькою теж доблесть».

3. Повторення на початку і в кінці речення —  
маємо тоді, коли речення починаються й закінчуються 
тими самими словами. Як наприклад: (^иіз іе ассиза- 
у і і  іпітісиз? (^иіз іезіез асісіихіі іпітісиз? (^иіз Іиііі 
зепіепііат іпітісиз? [Я кий недруг вніс на тебе скар
гу? Я кий недруг привів свідків? Який недруг виніс 
вирок?].

4. Подвоєння —  це [така фігура], коли одне слово 
повторюється або на початку і в кінці, або в кінці 
і на початку [періоду]. Як наприклад:

Ргі£ііз еі Ьитог а£ипі, иі уехепї іетрога тогЬі,
ІЛ  паїа іпіегеапі, Ггі£из еі Ьитог а§ипі (Оуісііиз).

[Холод, вологість призводять, що нас все хвороби
тривожать.

Щоб все живе смерть знайшло, холод, вологість
дають] (Овідій).
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Подвоєння відбувається шістьма способами.
По-перше, коли слово ставиться відразу ж після 

подвоюваного. Як [маємо] в Сенеки:

Ба, сіа рег аигаз сиггіЬиз раїгіз уеНі ш .
[Дай, дай, щоб коні батька мчались в небесах].

По-друге, коли слово, що стоїть на початку [пе
ріоду], вживається теж в кінці його. Як наприклад:

Сгезсії ашог п ітіз, яиоііез ірза ресипіа сгезсіі.
[Гроші зростають, і стільки разів теж зростає

кохання].

По-третє, коли подвоюється те саме слово в різних 
частинах періоду. Прикладом на це послужить вірш 
Сарбєвського про божественну любов:

Сог шіЬі сіагпаї, агпог сіашаї, сог богтіі еі іііе, 
АгпЬо іасепі, зиг§іі сог тіНі, зиг§іі ашог.

Сог т іН і ріогаі, ашог ріогаі, сог гісіеі еі іііе, 
А тЬ о  сапипі, ріаисііі сог тіН і, ріаисііі ашог 140.

[Серце кричить, то кричить теж любов, серце
мовчить, то й любов теж,

Разом лежать, а встає серце —  встає теж любов.
Серце ридає —  ридає любов, і теж разом сміються,
Разом співають вони: серце радіє й любов].

По-четверте, коли якесь слово подвоюється після 
вставного речення або якоїсь вставки. Як це маємо 

130 зв. у Вергілія: Н
«О мої друзі (відомі ж вам добре колишні нещастя),
О, перенесли ви гірші, 1 тим покладе бог кінець

теж» 141.

По-п’яте, коли першому слову відповідає середнє 
або останнє. Як, наприклад, ось цей [вірш] Сарбєв
ського:324



Озсиїа розсеЬагп, саеіигп сіаЬаІ озсиїа, саеіигп,
Зесі заііаге теаз поп роіиеге £епаз.

[Я поцілунків бажав, поцілунки дало мені небо, 
Зовсім вони не змогли спрагу згасити очей].

По-шосте, коли подвоюється вся частина періоду. 
Таким є вірш Вергілія:

«Так не для себе, пташки, гнізда свої ви в’єте, 
Так не для вас, вівці, теж руно, що носите ви, 
Так не для себе, воли, ниву людську орете,
Так не для себе, бджілки, носите мед

звідусіль» 142.

5. Метонімія —  це така фігура, коли якесь слово 
частіше вживається у власному значенні або змінює 
своє значення. Як наприклад:

Мипсіиз егаі типсіиз, типсіо ге§папіе рагепіе 
Іттипсіиз типсіиз ІаЬе рагепііз егаі.

[С віт був безгрішним, коли ж цього світу царем
став мій батько, 

То від гріхів вже тоді батькових грішним став
світ].

Також:
Еззе, іиіззе, їоге ігіа іетрога зипі іп Иоге,

№ т  зіти і отпе регіі, яиосі Гиіі, езі еі егіі. 
[Є, було й буде —  це три різновидності часу у русі, 

Разом-бо гине усе те, що є, буде й було].
6. Поліптотон —  це така фігура, коли в реченні 

вживаються різні відмінки або часи. Як ось у цих 
рядках «Енеїди» Вергілія:

«Берег нехай берегам, а хвиля всім хвилям хай
стане

Ворогом, зброя ж хай зброї! До бою хай стануть
нащадки» 148.325



7. Синонімія —  це така фігура, коли поєднуються 
слова, що мають однакове значення. Як наприклад: 
«Йди, куди мандруєш», «ну ж, вирушай», «відійшов», 
«віддалився», «вирвався», «вийшов».

8. Полісиндетон —  це така фігура, коли якесь 
131 речення сполучається багатьма сполучниками. ||

Як наприклад: «Доброчесність робить людину і ми
лою для бога, і дружньою для ангелів, і дорогою 
для друзів».

9. Градація —  це фігура, коли ми так переходимо 
від одного до іншого, що пов’язуємо попереднє з на
ступним одним і тим же словом. Таким є цей [вірші:

«Що ж від єхидни лютіше? Це тигр! А від тигра?
Це демон!

Що ж ще —  від демона є? Жінка! Від жінки?
Ніщо!»

Фігурами, які полягають у пропущенні слів, на
зиваються такі, коли в реченнях пропускаємо якесь 
слово. Таких фігур є п ’ять: синекдоха, або екліпсис, 
пропуск єднальних слів, словесний зв’язок, асинде
тон і синекіосис.

1. Синекдоха —  це така фігура, коли пропуска
ється якесь слово, потрібне для розуміння, але його 
легко можна вгадати на основі сказаного. Як ось в 
«Енеїді» Вергілія:

ИиИа іиагит аисіііа т іЬ і пеяие уіза зогогит,—
пропущено Гиіі.

ІІгЬз а п ^ и а  {ції: Тугіі Іепиеге соїопі (тобто
^иат).

[Зовсім не чув про твоїх я сестер, ані їх теж не
бачив.

Древнєє місто було: в нім жили поселенці із
Тіра] 144.
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2. Пропуск єднальних слів —  це коли вживається 
багато слів або окремих членів періоду, не з ’єднаних 
між собою сполучниками. Як, наприклад, у Вергілія:

«Жар несіть швидко, подайте нам зброю,
хапайтесь за весла» 145.

3. Словесний зв’язок, або зевгму, маємо тоді, 
коли декілька синтагм або членів періоду з ’єднані 
між собою одним дієсловом. Як наприклад: «Коли 
мовчить все повітря, всі птахи, всі звірі, то в цей 
час слід закінчити шкільні заняття».

4. Асиндетон —  це фігура, коли який-небудь член 
періоду закінчується своїм власним словом. Як на
приклад: «Заняття дають силу юності, забавляють || М і ж. 
дитинство, приносять насолоду старості».

5. Синекіосис —  це така фігура, коли поєднуються 
між собою протилежні речі. Як наприклад: «Жаднюзі 
мало як того, що є в нього, так і того, чого він не має».

Фігури подібності —  це такі, що здаються в чо
мусь подібними між собою. їх є вісім: парономазія, 
вживання подібних форм, вживання подібних закін
чень, ізоколон, протиставлення, переставлення слів, 
виправлення, вагання.

1. Парономазія, або асонанс,—  це така фігура, 
коли в реченні вживаються дещо змінені слова. Як на
приклад: Роеіа та£І5 тего, яиат Нотего сіаі орегат 
[Поет віддається більше винові, ніж ГомеровіІ, (̂ )иае 
посепі, сіосепі [Що шкодить, те учить], № п  тогіе, 
зесі зогіе [Не смертю, а долею].

2. Вживання подібних форм —  це фігура, коли 
вживаються декілька слів в однаковому відмінку 
або в часі. Як наприклад: ІЧоп осііо Ьопогшп, зесі іп- 
уісііа таїогшп ргетог. [Не ненависть добрих, а за
здрість поганих мучить мене).
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3. Вживання подібних закінчень —  це така фі
гура, коли два слова або члени періоду однаково за
кінчуються. Як наприклад:

5і Vіз Є55Є запиз, $аере Іеуаіо тапиз.
[Хочеш здоровим ти жити —  то часто руки слід

мити І.
Також:
^иІ5^^1І5 атаз типсіит, ііЬі ргозрісе, цио зіі

еипсіит.
Наес уіа, ^ и а  уасііз, реззіта, ріепа сіасііз.

[ Х то б ти не був, що світ любиш, куди йти,
дивитися мусиш,

Шлях цей, яким тобі йти, повен нещастя й
біди ].

4. Ізоколон —  це така фігура, коли вживається 
два слова або члени періоду, рівні щодо кількості 
складів. Як наприклад: С̂ иі Ьитапііаіі зіисіеі, огппез 
уіпсеї іпуісііаз. [Хто любить людяність, переможе 
всяку заздрість].

5. Протиставлення —  це така фігура, коли проти
лежне протиставляється протилежному. Як напри
клад:

Могіииз, иі уіуаз, уіуиз тогіагіз орогіеі.
Оге те  атаз еі согсіе осііззе уісіегіз.

[Т и уже мертвий, щоб жити, живий ти помреш,
бо так треба.

Любиш мене на словах, а в серці у тебе
ненависть ].

6. Переставлення слів —  це така фігура, коли 
переставляємо в якійсь думці частини так, що з од
нієї й тієї ж частини виходить інша, протилежна по-

132. передній. Н Як наприклад: «Не господаря пізнають по 
його господі, а господу по її господареві».32 8



7. Виправлення —  це така фігура, коли ми ви
правляємо якесь слово або частину періоду, заміню
ючи його іншим, начебто виразнішим щодо значення. 
Як ось у Ціцерона: «Не злодія, а хапугу, не святотат
ця, а ворога святощів ми привели» ш .

8. Вагання —  фігура, коли хтось говорить, що в 
нього є певний сумнів про якусь річ. Як наприклад: 
«Куди мені звернутись, не знаю», «Якщо скажу прав
ду, то, можливо, викличу до себе гнів у людей, а якщо 
замовчу правду, то принижу її авторитет».

ПРО ФІГУРИ ДУМОК

Фігура думки —  це думка речення, побудована 
згідно з більш мистецьким способом висловлювання. 
Фігур думок налічується двадцять шість: запитання, 
несподівана відповідь, відповідь собі самому, упере
дження, поправка, вагання, звернення до слухачів, 
прозопопея, апострофа, гіпотипозис, апосіопеза, ето- 
пея, емфаза, затримка, пропущення, ораторська сво
бода, уступка, парентеза, іронія, розчленування, пе
редача на чийсь розсуд, заклинання, побажання, 
прокляття, епіфонема і вигук.

Про першу фігуру, тобто запитання.
1. Запитання —  це фігура, коли хтось запитує 

себе самого або когось іншого з метою впливу або 
вияву своєї волі. Як наприклад: «Скажеш, нарешті, 
Іудо, яке зухвальство, яке божевілля штовхнуло 
тебе зробити цей негідний вчинок?»

Ця [фігура] запитання здійснюється шістьма спо
собами.

По-перше, з метою утвердження. Як наприклад: 
«Хто посміє Ц заперечити богові? Хто ж створив таку 
прекрасну небесну махину? Хто почепив у повітрі
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земну твердь? Чи ж не бог і найвище божество?» 
По-друге, з метою викликати співчуття або мило
сердя. Як наприклад: «О, які рани переніс за нас 
Христос, о, який біль: невинний, вбитий і розп’ятий 
на хресті за нас грішних!» По-третє, з метою погрози. 
Наприклад: «Як довго, Катіліно, будеш зловживати 
нашою терпеливістю?» 147 По-четверте, з метою ви
кликати ненависть. Як наприклад: «На яку нагороду 
на тому світі може надіятись людина на підставі суєт
ності цього світу, на яке благо, якщо не на вічні му
ки?» По-п’яте, з метою вйкликати здивування. На
приклад: «О добросердечний Ісусе, чи ти не полюбив 
так людини, що прийняв замість неї публічну й жах
ливу смерть?» По-шосте, через непевність. [Напри
клад!: «Куди прямую?», «Що роблю?», «Зупиняюсь, 
повний сумніву та непевності».

2. Несподівана відповідь —  [це відповідь!, коли 
хтось з метою збільшення або відхилення кари додає 
щось несподіване. Наприклад: «Чи ж ти не вбив зло
чинця?» Відповідаю: «Ні».

3. Відповідь собі самому,—  коли хтось запитує 
себе або когось іншого і сам собі відповідає. Напри
клад: «Звідки він узяв гроші? Чи, може, був залише
ний маєток? Та ніякий! Чи, може, дісталась йому 
якась спадщина? Та він позбавлений прав на спад
щину! Чи заробив працею? Та він усе життя нічого 
не робив! Чи, може, друзі дали ці кошти? Та в нього ж 
їх не було!»

4. Упередження —  [це така фіг ура І, коли ми в 
своїй розповіді пропонуємо і самі вирішуємо щось

133 таке, що могли запропонувати || суперники. Напри
клад: «Ви можете сказати, що багато людей щасливих 
і без праці, але ніхто [з них] не досягає найвищих 
посад, ніхто [з них] не доходить до вершин почестей».з;ю



5. Поправка —  це така фігура, коли в тому, що 
вже сказано, робиться поправка шляхом І вживання І 
більш значущого слова. Наприклад, про господа 
Христа:

«Горе мені, о життя, я завдав тобі мук цих великих, 
Саме причина цим всім лихам —  це наші гріхи.

Та заявляю, проте, що людину псує всяка розкіш. 
Тож лиш побої до ран —  ліки надійні мої».

6. Вагання —  це така фігура, коли ми стоїмо і 
вагаємось, що треба сказати, що робити. Наприклад: 
«Чи маю сказати, чи сонце зайшло, коли помирав 
Христос, чи ні, сумніваюсь, стою та роздумую, бо ж 
сонце піднялось, але зійшло зовсім іншим». Подібно 
до цього також: «Чи ж маю сказати про самий світ, 
чи про його непостійність, не знаю».

7 Звернення до слухачів —  це така фігура, коли 
оратор дає поради іншим або радиться з іншими. 
Як наприклад; «Я вас, слухачі, і вашу совість кличу 
за свідків, скажіть мені, будь ласка, чи правильна 
ця думка, що хто тільки не слухає старших, той во
рог богові».

8. Прозопопея —- це фігура, коли оратор вводить 
речі або особи, дійсні чи видумані, живі чи не живі, 
такими, що говорять. Або: прозопопея —  це певна 
думка, яку висловлюють як фіктивні, так і дійсні 
особи, як живі, так і неживі. Як, наприклад, так на
рікала Земля, яку спалив Фаетон:

«Боже найвищий, як воля твоя, як я заслужила,—
Хай же твій грім загримить, упадуть блискавиці...

як маю Н
Гинути я від вогню, то смерть від перуна найлегша.
Глянь, як від спеки страшної я ледве уста

рознімаю;

133 зв.

331



Пара мій віддих тамує, і кучері гинуть зелені.
Дим же сліпить мені очі, і попіл наліг на обличчя.
От нагорода мені, от відплата за труд мій і муки.
От мені дяка за те, що, ралом поранена тяжко,
Від хліборобів щороку терплю я жахи та зну

щання,
От мені дяка за те, що трави дарую худобі,
Людському племені —  хліб і богам —  запашні

фіміами» 148.
[Переклад М . Зерова].

9. Апострофа —  це фігура, коли оратор, висту
паючи з промовою, направляє свою мову від однієї 
особи, чи то живої, чи неживої, до іншої. Як, напри
клад, про муки господа Христа:

«Місця для ран не було від побоїв, одна тільки рана 
Стала суцільна від всіх ран, що у нього були.

Ох, ви і біль, і побожність, отут, серед жаху, побоїв, 
Бога з кайданів страшних саме звільнила

любов».
10. Гіпотипозис —  це така фігура, коли якусь 

річ, або особу, або місцевість так описують, начебто 
її бачили на власні очі. Як наприклад: «Людина з ви
соким станом, з великою головою, з сивим і чорну
ватим волоссям».

11. Апосіопеза —  це фігура, коли якусь цілком 
завершену думку переривають іншою. Як наприклад: 
«...яких то я, та ліпше заспокоїти бурхливі хвилі». 
Так само: «Цього злодія відомим зробили численні 
ганебні вчинки, чимало святотатств, численні злочи
ни, про якого я ще більше скажу, та краще залишу

134. це вашим спогадам і передам вашій свіжій пам’яті. ||
12. Етопея —  це фігура, коли оратор певними 

знаками виражає природу, або життя, або дії якоїсь332



правдивої або фіктивної речі на зразок іншої. Як на
приклад: «Я, мудрість, ось така, що правлю держа
вами, тримаю скіпетри, я така, що несу перед собою 
господній образ, я така, що прийшла сюди, послана 
з неба». Цю фігуру, передусім, слід вживати в діа
логах.

13. Емфаза —  це фігура, коли розуміється щось 
більше й величніше, ніж означають сказані слова. 
Як наприклад: «Ти, Александре, не знаєш, що дерева 
довго ростуть, а за годину їх знищують». Подібно 
до цього про імператора Максиміана: «Слон великий, 
та вбивають його, лев відважний, і його вбивають, 
тигр жорстокий, і його теж вбивають, бережись ба
гатьох, якщо не боїшся поодиноких».

14. Затримка —  це фігура, коли ми трішечки за
тримуємо насторожену увагу слухачів, а потім до
даємо щось несподіване. Як наприклад: «Послухайте, 
всі слухачі, коли вже сюди прийшли, послухайте, 
вчені й невчені, що я скажу нового, послухайте, ба
гаті й бідні, старі й молоді, що скажу нечуваного, 
вислухайте прихильно, що, нарешті, скажу: смерть 
не страшна, тому що її не можна оминути».

15. Пропущення —  це фігура, коли оратор заяв
ляє, що він пропускає щось, або не знає чогось, або не 
хоче сказати і тоді тим самим каже про це. Як, напри
клад, коли б хтось сказав до добродійника: «Не ви
стачило б мені слів раніш, ніж зміг би я перелічити 
всі твої добродійства для мене, замовчую твою добро
зичливість, завдяки якій ти мене підняв від малознач
ної та бідної людини до заможної, поминаю ласку, 
якою ти мене зворушив до остовпіння, замовчую те 
добродійство, що ти мені дав || хліб і одяг, одне лиш 
не можу затаїти, що ти й тепер піклуєшся про моє 
життя, щоб я жив здоровий й безпечний».
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16. Ораторська свобода —  це фігура, коли оратор 
заявляє, що він скаже дуже вільно те, про що важко 
або небезпечно говорити. Як наприклад: «Вибач мені, 
слухачу, що я так скажу, адже ж ваша несправедли
вість, ваша нечесність, а також важкий злочин вашої 
зіпсованої душі вимагає, змушує і штовхає мене 
проти моєї волі до того, щоб я не замовчував ва
шої непостійності, а також ваших вельми негідних 
вчинків».

17. Уступка —  це фігура, коли дозволяємо чи то 
собі, чи слухачеві про щось поміркувати, щоб більше 
підсилити свою думку. Як наприклад: «Якщо ви, 
слухачі, не погоджуєтесь з моєю думкою, в якій я ви
кладаю переваги тверезості, то ми, отже, нехтуймо 
нею, віддаймось пияцтву, мокнімо вдень і вночі у ви
ні, полюбімо всім серцем і душею Вакха».

18. Парентеза —  це коротка думка мови, перед 
якою виділяється вставка-вигук. Як наприклад: 
«О мої друзі (відомі ж вам добре колишні нещастя), 
о, перенесли ви гірші»ш .

19. Іронія —  це фігура, коли ми щось говоримо 
явно не те, що, здається, означають слова. Як напри
клад: «Кого ж у школі вважають більш пильним, 
ніж тебе, а славний своїми працями, хто знайдеться, 
а відомий своєю постійністю, хто де є?»

20. Розчленування —  це фігура, коли ми ділимо 
щось ціле на складові частини, з яких кожній додає-

135 ться відповідне слово. Як, наприклад, Ціцерон || 
поділяє на частини заняття: «Ці заняття дають поживу 
юності, забавляють старість, прикрашують щастя, 
дають пристановище та втіху в нещасті, приносять 
задоволення вдома, не шкодять теж поза домом».

21 Передача на чийсь розсуд —  це фігура, коли 
оратор, впевнений у якійсь речі, дозволяє, щоб про
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неї подумали слухачі. Як наприклад: «Подумайте 
ви самі, слухачі, чи ж не заслужено треба покарати 
за цей негідний злочин?» А також: «Те, що ви почули, 
якщо це неправда, то я передаю на ваш розсуд».

22. Заклинання —  це така фігура, коли ми кля
немось силою або чесністю істинного бога або люди
ни. Як наприклад: «На милість божу, прошу тебе, 
будь чесним, люби доброчесність, ненавидь негідні 
вчинки».

23. Побажання —  це така фігура, якою ми вияв
ляємо комусь наші побажання. Як наприклад:

«Хай же отець всіх богів і нехай Аполлон сам
великий,

Хай же всевишні ласкаво почують твої побажання
І до старих твоїх успіхів ще додадуть нові й

радість» 15°.

24. Прокляття —  це така фігура, коли ми бажає
мо комусь лиха. Як наприклад: «Хай пропаде той, 
хто ненавидить мудрість».

25. Епіфонему маємо тоді, коли до розповіді 
додається в кінці якесь нагадування або повчальна 
мораль. Як наприклад: «Не ангел, не безгрішна лю
дина, ані не інший якийсь посередник, але сам єди- 
норідний син божий переніс муки, зневагу, кепку
вання, побої, стовп, терен, цвяхи, плювки, хрест 
і саму смерть за людину».

26. Вигук —  це така фігура, яка виражає почут
тя болю або зневаги. Як наприклад: «О неймовірна 
річ! О нерозумна жадобо!» Подібно до цього теж: 
«О твердіша від скелі душе людей, які ніколи не ма
ють жалю до бідних!» Але про фігури [думок! досить. ||

:»■ >
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ПЛІД ТРЕТІЙПро періоди та їхні частини
Період стосовно своєї назви походить від грецького 

слолг лєріобод, що має таке саме значення, як [ла
тинське] сігситіїиз, агпЬіІиз абосошргеЬепзіо. Що ж 
до суті, то період, на думку інших,—  це певне сполу
чення ком або членів, з ’єднаних між собою логічно 
і майстерно, в якому міститься певна закінчена дум
ка та висновок. Або ще [таке визначення]: періодом 
називається певне завершене речення, коротке щодо 
кількості слів, які подають закінчену думку. А, вза
галі, Арістотель визначає період так: «Період —  це ре
чення, початок і кінець якого очевидний і його легко 
можна охопити одним поглядом». Називається він 
реченням, тому що містить в собі певну завершену 
думку не в граматичному розумінні, а в риторичному, 
тобто не тільки закінчену щодо дієслова в особовій 
формі, але й щодо обсягу всієї думки. Адже ж завер
шена думка може бути двох видів. [Перший вид —  
це] думка члена періоду, в якій є дієслово в особовій 
формі, але вона ще не містить у собі вичерпного по
відомлення про якусь річ, до того ж залежить від 
іншої частини періоду. [Другий вид] —  це думка 
всього періоду, яка в своїх частинах має дієслова в 
особовій формі і в цілому обіймає повне повідомлення, 
яке дає вичерпне знання про якусь річ. [Далі, у ви
значенні] говориться «початок і кінець якого», тобто 
воно повинно мати протасис і аподосис, або підмет 
і присудок, бо підмет вважається немовби початком 
речення, тому що від нього починаємо свою мову, 

136. а присудок —  це кінець, бо ним саме речення || за
кінчується й завершує думку. Ось наприклад: «Золото 
в порівнянні з волею —  пісок». Тут «золото» —336



початок, бо від цього слова починається речення, 
а «пісок» —  це присудок, бо ним закінчується воно.

[У  визначенні] подається «є очевидний», тобто щоб 
у протасисі була певна закінчена думка, а в аподо- 
сисі —  ціла завершена, або [протасисі має виражати 
підмет, а [аподосис] —  присудок. Наприклад: «Хто ба
гато хапає, мало ловить». Тут «хто багато хапає» —  
протасис, але він сам без аподосису, тобто без «мало 
ловить» не утворює закінченої думки.

Складових частин, або компонентів, періоду є два: 
кома [синтагма] і колон.

Кома [синтагма] —  це грецьке слово, а по-латині 
іпсізит або агіісиїиз; вона являє собою найменшу 
частину речення, яка виражає певний зміст. Її нази
вають відрізком, тому що завдяки йому період ділить
ся, наче тіло, завдяки своїм членам. Вона вважається 
найменшою частиною речення, тому що може склада
тися з одного або двох складів і ніколи не має більше 
десяти. Говоримо, що вона «виражає певний зміст». 
Оскільки [кома] є частиною періоду, то мусить мати 
не завершений зміст, а частковий, бо в противному 
разі вона буде не частиною, а цілим періодом. Кома 
позначається знаком, подібним до півмісяця. Напри
клад: «Наука і література прикрашають щасливу пору».

Колон, або член,—  це речення, яке виражає за
кінчену думку, але неповну і залежну від іншої ча
стини періоду. Говоримо, що він [виражає] «закінче
ну думку», тому що закінчується дієсловом у певній 
особі. Крім того, вказується —  «неповну і залежну», 
тому що не подає нам повного знання про якусь річ 
самостійно, а тільки з іншою частиною періоду. 
Наприклад: «Легше запалюються смолоскипи...» Тут, 
як бачимо, думка не закінчується, хоч колон завер
шується дієсловом в особовій формі, адже ж далі йде
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другий колон. Наприклад: «які недавно були пога- 
ізб зв. шені». || І тепер уже маємо завершену думку

Колон буває двох видів: простий і складний.
Простий — ие такий колон, який не складається 

з ком. Наприклад: «Заздрісна доброчесність живиться 
прикладом чужої честі».

Складний колон — не такий, що складається з ба
гатьох ком і закінчується одним дієсловом в особовій 
формі. Як наприклад: «Легше турбують плач і сльо
зи». Колон доходить до 18 складів або й до 20 і не може 
бути меншим 10 складів. Якщо ж він складається 
з більшої кількості складів, то це вже не колон, 
а надмірний колон, а якщо з меншої кількості складів, 
то це буде кома. Колон позначається двома знаками: 
один знак називається двокрапкою (:), а другий — 
крапкою з комою (;). Цей знак вживаємо, передусім, 
тоді, коли змісі попереднього колона менше пов’яза
ний із змістом наступного, а найчастіше тоді, коли 
продовжується думка попереднього колона. Напри
клад: «Того, хто бажає залишитись у спокої, не слід 
позбавляти свободи, бо найбільша небезпека (втра
тити 1 свободу закладена в самій свободі».

Запам’ятай, по-перше, що оратор як у комі, так 
і в колоні може з необхідності або для прикраси ви
ходити поза вказані склади.

Запам’ятай, по-друге: як кома, так І колон, коли 
не входять до складу періоду, то мають закінчену 
думку і не є його складовою частиною, а чимсь цілим.

ПЛІД ЧЕТВЕРТИЙ
Про поділ та будову періоду
Існує чотири види періодів: моноколон, або одно

членний період, диколон, або двочленний, триколон, 
137. або тричленний, і тетраколон, || або чотиричленний.
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Моноколон, або одночленний період,— це речення, 
що передає закінчену думку, обмежену одним колоном. 
Як наприклад: «Іноді сльози мають значення сло
ва» ш . Подібно до цього: «Завжди навіть незначна 
забута іскра викликає велику пожежу» ш , а також: 
«Потайки пливе і зникає швидкоплинна година» 1б3, 
«Свіжий біль відновлює також минулі». Одночленний 
період відрізняється від колона тим, що він повинен 
бути не тільки закінченою думкою, як колон, тобто 
завершуватись дієсловом в особовій формі, але та
кож і повинен містити в собі думку цілого періоду, 
завдяки якій розум слухача, незалежно ні від чого, 
може дістати |про річ] повне уявлення, якого не зна
ходимо в колоні (як про це вже говорилося раніше).

Диколон, або двочленний період,— це речення, 
що передає закінчену думку, яка міститься в двох 
колонах, з яких один вважається протасисом, або за
сновком, а другий — аподосисом, або консеквентом. 
Як наприклад: «Нічого природа не створила такого 
високого, куди б не могла проникнути доблесть» 164. 
Також: «Приємно згадати те, що важко було пере
носити» 165, і: «Той учить відмовляти, хто боязливо 
просить того, чого він бажає», і, нарешті: «Не завжди 
вбиває той, хто більш настирливо загрожує».

Триколон, або тричленний період,— це речення, 
що передає закінчену думку в трьох колонах, з яких 
два перші — це протасис, а останній — аподосис або 
перший — протасис, а два наступні — аподосис. При
клад на перший випадок: «У хворобах немає нічого 
більш шкідливого, ніж несвоєчасна медична допомо
га». Приклад на другий випадок: «Тоді нещасний Рим 
почав котитися до загибелі, коли прогнали з курії || 
голубину скромність, а почала там панувати зміїна 
нахабність».

137 зв.

339



Тетраколон, або чотиричленний період,— це ре
чення, що передає закінчену думку в чотирьох коло
нах, з яких два перші — це протасис, а два наступні — 
аподосис, або перший — протасис, а три наступні —  
аподосис, або перші три — протасис, а останній — 
аподосис. Як, наприклад, думку «будь милим гостем» 
можна виразити таким періодом: «Сама земля від
чуває приємність від розкоші, яку приносять твої 
сліди, і куди б тільки не пішла твоя величність, то ти 
ведеш із собою супутників щастя і оголошуєш своїм 
вісникам-супутникам радощі народів». Так само про 
милосердя: «Якщо ти одягнеш голе тіло бідних [хоч би ] 
в найдешевший одяг і, таким чином, накриєш їхні 
тремтячі тіла заспокійливим покривалом, щоб вони 
відпочивали, забезпечені від усіх жорстокостей зими 
в своїх хатинах, то бідняки назвуть тебе в кінцевому 
підсумку Авраамом, покровителем усіх Лазарів». 

Слова, якими сполучаються члени періодів: 
настільки, що 
до того, що не 
до такої міри, що 
а також, та 
або, та, також 
а, коли, або, або 
у противному разі, також 
то так, то так 
інакше, ніж 
перед тим, раніш, ніж 
зрештою, або, або 
певне, коли 
тут же, коли 
як, так 
коли, тоді 
коли, вже
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потім, нарешті
тоді, потім, коли
тоді, нарешті, як
тоді, тим часом
коли, тільки б не
хоч, однак
може, або, або
доти, тепер
до тих пір, що
не те, що
не зовсім те, що
не знаю, чи, щоб
чи цей, або той
з одного боку, з другого боку
тим, чим
сюди, туди || 138.
відразу ж, але
вже довго, що
вже, коли
вже колись і тепер
вже тоді, коли
колись, або цього літа
в той час, коли
тому, коли
тому, що
теж, і також
той, який
до того, що
там, де
там, коли, як
звідси, звідки
більше, ніж
дивно, звідки
дивно, якщо
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щойно, коли
щойно, де,
ані, ані
щоб не, коли
ніхто, хіба тільки
ніхто, хто не
саме, щоб справді не
ані, ані, але
ніщо інше, хіба тільки
не менше, ніж
не краще, як
ніщо, що не
не справді, але певно
не що, а тому що
не щоб, але щоб
не щоб не, але щоб не
жоден хіба тільки
жоден, крім
тепер, що й ніколи, хіба що
колись, коли
всякий, хто однаково не
частина є, щоб
однаково, якщо
однаково і щоб
мало, що
мало бракувало, чи, чи
так, начебто
перше, останнє
за те, що
близько, щоб
майже зроблено, щоб
крім того, щоб
як, так
як, коли
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як, наче 
як, щоб
як довго, так довго 
коли, тоді 
тому що, отже 
хоч, одначе 
стільки, скільки 
надалі, тим часом 
той, який 
цей, що 
так, щоб не 
так, хоч 
так, наче 
так, мов 
вдруге і раніш 
хоч, проте
далеко інакше, а також 
нема чого, щоб 
нічого давнішого, як 
нічого більше, як 
хіба що, або 
однак ні 
не скажу, але 
не тільки, але й не 
не той справді 
не тільки, але й, також 
не більше, ніж 
більше, ніж 
не більше, як 
після того, як, або 
після того, як він 
так само, як 
раніш, тільки справді 
за винятком того, що
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138 зв.

спочатку, згодом 
спочатку, потім 
наскільки, настільки 
хоч, одначе 
хоч, але 
начебто, так 
начебто не так, або 
інакше
до якого часу, до того часу 
яким способом, так 
що-небудь
не зважаючи на те, однак || 
бо, тому що
з цієї причини хтось, він 
чим, чим
в напрямку чого, туди
скільки б, стільки б
скільки, стільки
як довго, до тих пір
інакше, якщо не
інакше, а також
як, і якщо
чи то, чи то
чи то, чи то не
якщо не, то однак
так, таким чином
так, щоб, щоб справді не
якщо, як, якщо
так, начебто
так, як
подібно, а також 
подібно, як 
в цей час, зараз 
в цей час, коли
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таке, що 
такий, який 
так довго, як довго 
тоді, що 
так, як 
однак, щоб не 
проте, щоб 
хоч, якби не 
так довго, проте коли 
настільки, наскільки 
стільки, скільки 
стільки нема, що 
стільки не 
стільки, що, щоб не 
так багато, стільки 
то, то
тоді нарешті, вкінці 
де б то не було 
коли тільки, так 
як тільки, зараз 
або, або
або найбільше, якщо 
аж до того, щоб 
до того часу, тоді 
до того, що 
до того, що не 
ледве коли, ледве що не 
заледве щось, щоб певно 
коли так, то заледве 
якщо колись, в цьому 
часі, раніш ніж 
раніш не, але 
ще не, але вже, до 
того часу
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поки, хоч, однак 
той, який, яким чином, так 
якщо щось, якщо те 
настільки, наскільки 
стільки, скільки 
тим, чим, не лише, 
а також, коли радше, 
ані, але,
той або цей, чи той,
що ж бо, якщо не,
ніщо, ані, не менше, як і т. д.
Для утворення двочленного періоду служать ось 

такі сполучні слова: перед тим, як; раніш, ніж; 
стільки, скільки; не, але; хоч, однак; до того часу, 
поки; хоч, стільки; ніхто, якщо не; хоча, до того; 
щоб, тому що; і так, таким чином; тим, чим; більше, 
ніж; не тільки, але й також; стільки разів, скільки; 
стільки, скільки. Як наприклад: «Той добре живе, 
хто завжди вчиться помирати».

Зверни тут увагу: всі ці сполучні слова, подані 
[для утворення] двочленного [періоду], можуть вжи
ватися теж як у тричленному, так і в чотиричленному 
періоді, беручи перше або друге слово двічі, а то й 

139. тричі, словом, відповідну іі кількість разів. Як на
приклад: до того, що не тільки, але й також; якщо, 
коли, в той час; так, до такої міри, що не тільки; 
так, що не менше; як, так; яким чином, таким чином; 
ті, які; доти, поки вони; так, що не тільки, але й та
кож.

Періодів у невласному розумінні є п ’ять: надмір
ний період, пневматичний період, поширений періо
дичний виклад, період-пневма і розтягнений період.

1. Надмірний період — це один розтягнутий в 
довжину великий колон. Він досягається двома шлн-
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хами: по-перше, завдяки вживанню фігури гіперба- 
тон, коли багато членів відносяться до одного діє
слова, і, по-друге, завдяки вживанню зевгми, коли 
в одному члені поєднується багато синтагм одним діє
словом в особовій формі, що стоїть чи то на початку, 
чи в середині, чи в кінці члена Як, наприклад, І по
дає] Ціцерон: «Ми обіцяємо своїм воїнам свободу, 
права, закони, суди, владу над світом, становище, 
мир між усіма».

2. Пневматичний період — це такий, що склада
ється з розтягнутих і надмірних членів.

3. Поширений періодичний виклад — це форма 
мовлення, подібна до одного із згаданих вище чотирьох 
періодів, однак позбавлена певних особливостей. 
Як, наприклад, коли або сполучники не сполучають 
членів, або членів більше є, ніж чотири, або певний 
член не має відповідної довжини. Визначення поши
реного періодичного викладу таке: це є період, в яко
му так сполучається між собою багато членів без пев
ного ясно вираженого прогасису і аподосису, що 
в ньому вживають певний сполучник, який робить 
залежним смисл попереднього колона і вимагає в на
ступній думці відповідного собі сполучника. Існує 
ще таке визначення: поширений періодичний виклад — 
це період, в якому є багато ком і колонів, не з ’єднаних 
між собою сполучниками. Як наприклад: «Ніхто до 
цього часу не оцінив || доброчесності ціною золота, 
ніхто не переміг її своїми титулами, і що б тільки ти з 
прикрас не протиставив їй, то воно втрачає свою вар
тість, який би ти не взяв зразок, то й він мусить по
ступитись їй, адже ж вона ясніша, ніж золото, славніша, 
ніж срібло, гарніша, ніж перли, цінніша, ніж сталь».

4. Період-пневма — це речення, яке подає закін
чену думку, що міститься в комах і колонах,

139 зв.

347



розрахованих на один поштовх повітря того, хто гово
рить. Цей період будується з двох, трьох або чотирьох 
колонів, до того ж складається з поширених колонів, 
а тому називається «пневма», бо так поширюється, 
як тільки можна його вимовити, не перериваючи ди
хання. Адже ж «пневма» означає дихання.

5. Період-розтяі нення — це таке речення, яке ви
ражає закінчену думку в багатьох комах і колонах 
і настільки розтягнене, що його не можна вимовити, 
не перериваючи дихання. Наприклад: «Як сонце, 
що чим воно звичайно піднімається по вищій орбіті, 
то тим воно дає більшу свободу людям бачити й ко
ристуватися світлом, так і цілком подібно до цього 
славна й прекрасна доброчесність Іоанна Хрестителя, 
наскільки вона піднеслась вгору завдяки своїй славі, 
настільки вона, ще ширше розсипавши своє проміння, 
виявляє майже всьому світові не ангельське світло, 
а справді його істинність і схиляння голови перед 
правдою».

Запам’ятай тут: структура періоду містить у собі 
три фактори: зв’язок, порядок і ритм.

З в ’язок — це відповідне сполучення багатьох слів 
або виразів в один колон або період. Оскільки одні 
слова періоду є більш поетичні, а інші менш красиві, 
то з-поміж них треба вибирати звучніші, більші і ме- 

140. тафоричні. II
Звучнішими словами вважаються ті, до складу 

яких входять такі голосні: а, о, и. Як, наприклад, 
краще звучить шапсіаіит [указ], ніж Іех [закон], 
або ргаесеріит [вказівка], хоч і складається із стіль
кох же складів; також тогз [смерть] звучить краще, 
ніж ІеіНшп [смерть, забуття], Магз [Марс], ніж Ьеі- 
Іиш [війна], агз [наука], ніж зсіепііа [знання].

Більші слова — це такі, що містять у собі більше
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складів. Як наприклад: ІаЬііиг [опускається 1 більше, 
ніж сасііі [заходить 1, ітрегаїог [повелитель], ніж іт -  
регапз [той, що наказує], Ьеііаіог І воїн І, ніж тіїез 
[солдат], ЬагЬагиз І варвар І, ніж ЗсуІЬа І скіф К МасЬо- 
теїапиз [магометанин І, ніж Тигса [турок І. Також 
більшими є прикметники у вищому й найвищому сту
пені порівняння, ніж у звичайному. Як наприклад: 
£гаііог [миліший], ніж £іаІиз [милий І, §гапсііог [біль
ший], ніж ^гагкіиз [великий], уеіизііззітиз [най
старший], ніж уеіиз [старий]. Також більшими є ге
рундиви, ніж звичайні прикметники. Як наприклад: 
пеіапсіиз [нечестивий], ніж пеіагіиз [нечестивий], асі- 
тігапсіиз [подиву гідний], ніж тігаЬіІіз [дивний], 
соттетогапсіиз [достопам’ятний І, ніж тешогаїиз [до
стопам’ятний І, зіІіЬигкіиз [жадібний], ніж зіііепз 
[жадібний]. Також [більшими] є складні слова, ніж 
прості. Як наприклад: соІІаЬіІиг [падає], ніж ІаЬііиг 
[падає], ассіато [проголошую], ніж сіато [кричу], 
сіергесог [благаю], ніж ргесог [прошу], сіезаеуіо [ша
ленію], ніж заеуіо [шаленію].

Переносні слова: «золотий вік», або «вік Сатурна» 
([краще], ніж «щасливий [вік]»), «розгнуздана сво
бода» ([краще], ніж «надмірна»), «сяюче горе», «одіс- 
сеєва хитрість», «терситове обличчя», «гангське зо
лото», «нумідійське залізо», «ікарова відвага», «тан
талова спрага» і т. д.

Менш художні слова —  незвучні, короткі і 
прості.

Незвучні —  це ті, до складу яких входять оці 
голосні: е, і. Як наприклад: сііуєз [багатий], рі^ег 
[повільний], т і ї із  [лагідний], сеіег [швидкий], зае- 
уегиз [жорстокий] та інші, з яких якщо утворюємо 
період, то він буде нам видаватись глухим і спокій
ним. Наприклад: Вепе ІіЬі зешрег, ^иет1іЬе^ сііет
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сесіеге б и  уеііпі. [Добре тобі завжди, який би день 
тобі не захотіли послати боги ].

Короткі слова —  це такі, що складаються з од- 
140 ее. ного або тільки з двох || складів. Як [наприклад!: 

уег [весна], Іеті [несе!, ІЬиз [фіміам, кадило]. Якщо 
з них утвориш період, то він вийде з гіатусами й ко
струбатий.

Прості слова, або простонародні,—  це такі, з яких 
складається фамільярна мова. Як наприклад: «Уже 
прийшло благовіщення, але ще не минули морози». 
Якщо з таких слів складатимуться поетичні періоди, 
то від них тхнутиме простою і сільською мовою.

Слід знати, по-перше: не треба вживати багато слів, 
які починаються з одного й того ж самого складу або 
однієї і тієї ж самої букви. Як наприклад: Ь іуєз 
сіопа сіаі сІІУІііЬиз. [Дукач дає дарунки дукачам].

Слід знати, по-друге: не треба вживати багато слів з 
однаковим закінченням. Як [наприклад]: Іпорез,(пе ри- 
Іез,) поп НаЬепІез аез.[ Бідні,не думай, не мають грошей].

Слід знати, по-третє: треба уникати збігу голосних 
і приголосних, щоб наступне слово не починалось 
тією самою буквою, якою закінчується попереднє. 
Як наприклад: Ьепіоз зіисіііз зетрег гесісііііз поз зіи- 
СІІ0505. [Нас, лінивих студентів, завжди підганяйте 
до занять].

Слід знати, по-четверте: щоб зв’язок був хороший, 
треба брати такі сполучні слова: настільки, що, 
а також, і, хоч, однак, про які ми згадували раніше.

Риторичний порядок слів інакше називається ще 
риторичним словосполученням,—  це вживання яко
гось слова на відповідному місці таким чином, щоб 
воно робило нашу мову випуклою, як колесо, що ко
титься. Наприклад, якщо скажеш: Беиз иііог а іег£о 
«ирегЬоз зеяиііиг [Бог-месник слідує позаду за гор-

360



дими І, то це є словосполучення, але невдале. По-ора- 
торськи його треба передати так: Зедиііиг зирегЬоз 
иііог а іег£о сіеиз.

Про порядок слів треба сказати таке. По-перше, 
короткі слова слід вживати перед довгими. Як на
приклад: ВеІІа сіеіесіаі сгиог І Кров приносить насо
лоду війнам!. По-друге, щоб слова, які закінчують 
думку, завершували водночас період. Цими словами 
є дієслова в особовій формі та іменники. Як напри
клад: Риіуеге Іаесііі, зесі Іасзиз тагтоге зсгіЬіІ.
[Х то шкодить піском, то, пошкоджений сам, пише 
мармуром!. II По-третє, щоб не вживати багато слів н і  
однакових щодо кількості складів. Як наприклад:
Агз езі сіоз тепііз. [Мистецтво —  дар розуму) По-чет
верте, щоб прикметники ставити біля іменників, до 
яких вони стосуються. Як наприклад: (Згауез пюіЬі 
Іешегагііз сигапіиг гетесіііз. [Важкі хвороби лікують 
випадковими ліками!. Якщо ж прикметники стоять 
окремо від своїх іменників, то їх можна вживати після 
цих іменників і це надасть реченню краси. Як на
приклад: Осііі атог уегиз пес раїііиі тогаз. [Справж
ня любов ненавидить, а також не терпить зволікання 1. 
По-п’яте, щоб між прикметником і іменником вжива
лась якась інша частина мови. Як наприклад: ІМоп езі 
ас! азіга то їііз  е Іегга уіа. І Не легкий шлях від землі 
до зірок]. По-шосте, щоб власним іменникам проти
ставились загальні. Як наприклад: СеІеЬеггітиз рое- 
Іагит апіезі^папиз Нотегиз. І Найславетніший поет —  
це знаменитий Гомер 1. Або: Зріегкіісіа Ьигпапае теп 
ііз Гах езі зсіепііа. [Знання — сяючий факел людської 
думки І.

Ораторський ритм —  це поважна й одночасно вда
ла ритмічна композиція слів, що виходить з мішаного 
вживання довгих і коротких [складів]. Він відрізня
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ється від поетичного ритму, який завжди складається 
з певного розміру, незмінної кількості й порядку 
[складів] залежно від роду вірша. Ораторський же 
[ритм], навпаки, відкидає таке суворе правило. 
Про ораторський ритм слід запам’ятати таке. По- 
перше, не слід вживати підряд багато однакових 
стіп. Як, наприклад, дактилів, або спондеїв, або ям
бів, а завжди короткі повинні чергуватися з довгими. 
По-друге, слід особливо опрацьовувати початок і кі
нець [періоду], тому що саме в цьому полягає ора
торський ритм. Очевидно, треба на початку періоду 
вживати слова, що мають будову кретика —  ч  ̂— , 
або дактиля —  ч^^, або першого пеона —  ^  к у ч̂ /,
а в кінці повинні бути хореї —  ч ,̂ спондеї-------,
другий пеон ч_у —  ч_у ч^, анапест ч_у ^  —  або дихо- 
рей —  ч  ̂—  У  середині вживаються різні розміри 
на розсуд оратора.

Зверни увагу: про вправи [в складанні] періодів 
141 зв. треба запам’ятати такі правила. ||

Перше: слід визначити певну конкретну думку, 
яку повинен виражати період.

Друге: слід відмітити, що є підметом, а що при
судком.

Третє: потрібно передавати підмет одним членом 
або двома, якщо буде в цьому потреба. Так само і 
присудок. Якщо він буде виражений іменником, 
то його слід передати синонімічно, а якщо дієсловом, 
то з нього утвори іменник або прикметник і вживай 
однаково. Як, наприклад, візьмемо таку думку: пере
можці тріумфують. Цю думку поширимо і зробимо 
одночленний період, тому додаймо відповідний епі
тет, поширмо, додавши іменники та прикметники, або 
змінімо дієслово на інше, синонімічного значення. З на
веденої вище думки вийде такий період: «Кожен хороб-
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рий вихованець Беллони переможною рукою зриває 
нев’янучий лавр». Якщо цю думку поширити на дво
членний період, то він вийде таким: «Захоплені так 
дуже Марсовим запалом, його вихованці втішаються 
тріумфом, яких увінчують нев’янучим тріумфатор- 
ським лавром».

Так само роби і з іншими [періодами 1.

ПЛІД П ’ЯТИЙ
Про деякі риторичні місця

Явище ампліфікації слів і речень ми подали та 
пояснили дещо в першій огорожі, першій квітці, 
другому плоді, де говорилося про мистецтво віршу
вання взагалі, а особливо там, де йшлося про епіграма
тичну поезію, в третій квітці, сьомому плоді. Одначе тут 
конча потреба примушує нас вдруге дещо ширше й 
докладніше обговорити ампліфікацію, що випливає 
не з якихось інших місць, а тільки з внутрішніх і 
зовнішніх, як це видно із слів Кипріана Соарського.
Ці місця, оскільки вони є спільними для поетів, 
ораторів || і філософів, саме тому ми їх, щоб грунтов- 142. 
но засвоїти легкість у їх вишукуванні і шляхи амплі
фікації, подамо тут і дослідимо.

На питання відповідаю, по-перше: визначення —  
це речення, яке пояснює природу речі, що звичайно 
визначається. Визначення буває: одне суттєве, до 
складу якого входять [поняття] роду і відмінності.
Як наприклад: «Людина —  це розумна тварина». 
Другий вид визначення —  описове, або акциденталь- 
не, яке може пояснювати природу речі якимсь преди
катом. Як наприклад: «Людина —  крихкий горщик, 
їжа хробаків, порох, земля, глина». Визначення бе
реться двояко: як заперечне і як стверджувальне.
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Заперечне маемо тоді, коли якась річ описується 
шляхом заперечення. Як наприклад: «Царство небес
не —  це не їжа і питво, а стриманість і святість». 
Подібно до цього: «Людина —  не бог, а найдоскона
ліший твір божий, не звір, а повелитель звірів, не 
небо, а небом обраний громадянин». Стверджувальне 
визначення —  це таке, в якому перелічуються вла
стивості визначуваної речі. Як наприклад: «Поезія —  
це красномовна вчителька ритмічної мови, працелюб
на майстриня поетичних творів, вчена наслідувачка 
простої природи, вісниця славних чеснот, приємна 
насолода душі, солодка симфонія вчених муз, велика 
помічниця великої художниці».

Польський приклад про заздрість:

Мої, кібга зате піезтіегІеІпусЬ Ьо§о\у 
І тіопа іосгу гсіг  ̂ \узрапіаІеу зіуту,
2агс1го$6, ЬипІо\упік сгіегесЬ з\уіаіа го§ом,
Ыа Іизіг зрга\у рі§кпусЬ згреіпе ггиса сіуту,
І сЬосіау зіопса сЬтигу піе га^азг^,

142 зв. Осіуг рг2еІата\У52у оЬ1око\у газіопу, ||
Лесіпак гакгуїе рг2ес1 2ггепіс^ пазгз 
НапіеЬпе зате \угаг сізка ігуопу,
І ІиЬо гагбгобс піс піе \усгупі спосіе,
А рг2есіе2 капсіог \у Ьггусікіт кіасігіе Ьіосіе, 
ргіаіа пауіерзге іа \у згреіпе пісиіе,
26X6 га^узге капбог ріоіипаті ігиіе.
[Заздрість —  міль, яка імена безсмертних богів 

точить іржею великої слави, бунтівник чотирьох кін
ців світу, що кидає ганебну мряку на дзеркало пре
красних вчинків, і, хоч сонця хмари не згасять, 
бо воно проходить крізь заслони хмар, однак закрите 
перед нашими зіницями пускає ганебні тритони. 
Заздрість нічого не зробить чесності, проте кидає
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славу в гидке болото, перетворює найкращі вчинки 
на ганебні. Жовч завжди отруює славу полином].

Описове визначення дається на основі таких тро
пів, як метафора, антономасія, алегорія, іронія, пе
рифраза, а також виводиться з причини, наслідку, 
подібності, прикладів, творів та з інших риторичних 
джерел. Застосовуються у ньому також фігури, до
даткові дані, протиставлення, синонімія, апострофа, 
гіпотипозис і т. д.

На питання відповідаю, по-друге: перелік частин —  
це поділ чогось цілого на його частини, з яких воно 
складається. Як наприклад: доброчесність поділя
ється на справедливість, розсудливість, поміркова
ність, сміливість, мудрість, ласкавість, непороч
ність, красу і т. д.

Ціле буває багатьох видів.
Ціле метафізичне,—  частини якого логіки нази

вають видами у відношенні до роду. Як, наприклад, 
тварина, а її частини —  це людина, лев, дельфін, 
орел і т. д.

Ціле фізичне,—  суттєві частини якого з ’єднані 
між собою фізичною єдністю. Такими частинами в 
будь-якій речі, згідно з думкою філософів, є матерія 
і зміст. Як, наприклад, в людини тіло й душа з ’єднані 
між собою так, що без них ніяк не може бути людини.

Ціле інтегральне —  це таке, частини якого є не
змінними. Як, наприклад, в людини, що описується 
в польському вірші на основі поданого твердження: 
зміст —  тлінне благо: || 143.

ЬиЬо, коти па \уаг£асН ]а$піе]з когаїе,
ЬиЬ зі? тіісгпіе ро зкгопіасН гогіеи’аіз Гаїе,ІМіесН \уі, хе рі§кпо$£ піе ё1и£а іезі Іхуагху Іисізкіеу 5Іи§а.
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Р 6 го\Уе іа§6сі клуіаіу —  аІаЬазІгу сгоїа,
Мзрак з^оіе зіагоіуіпе іиг гакг?са коїа,

8  ріезсібіа Ь?бгіе тазгкага,
2  рі^кпоісі сіеп і тага.

Осгу, <і\уа кагЬипкиіу, ггисащс рготіепіе,
Шібгц \у іазпобсі зїоіїса іошаггузкіе сіепіе, 

Роугггузг р о їу т  па осгу, 
кегпе зі? ггбсіїо Іосгу.

21оіе ш к?<І2 ІогасЬ коїа, огсіоЬпе ріегзсіепіе 
Ьесіеузкіеу мугбшпіаіз \Уз\уусЬ кзгІакасН Неіепіе, 

ІЧазЦрі сНогбЬ ^осігіпа,
Оіош? габті Іізіпа.

В 3 6 2 сисіет ]ако Ыагаз, ргзге\уізг Оапітесіа, 
МесНау сі г ис1аіпо5сі^ Іаигі осШа Ьесіа,

Обу зі? сНогоЬа па\уіппіе,
Рггусігіе іеу греігп^б тіпіе.

№§бу б1и§о піе то§з ігшаб па ж)бгіе Іосіу,
Апі сисіпе музіагсгз ігшаб бІи§о игосіу,

2  Іоби зіапіе зі? кгупіса,
Ьа^га 2 кзгіаНпе^о Ііса.

ІМіЬу оЬгаг таїиіе сг!о\Уіека паїига,
N 3  зв . \\̂  к ібгут у сіепіе 2 6 0Ы 4 у оз\Уіеса сЬтига, || 

Осітіепі зі? р іетзга сега,
А і  г Оіаппу Ме^ега.

ІДгаріепіе у зіагобб, тгог, одіеп і Ьоіе 
ОіргачуіаЦ па іазпут и'згеїкіе сігіеіе сгоіе,

О іако згосігу іугаппі,
Ка£бу 2 пісЬ рі?кпо$б гапі.

Рбкі сгкшіек іезі тіосіу, іако гуЬа гсіголл'у,
2 (іа зі? іако па з\уіесіе Азкапіизг по\уу 

2 Га1иіе па з\уут зріепсіогге,
0 <іу §о зіагобс роогге.

Теп би(а Ьіізкаууісу, кіо піе \\'іе, 4е \у
отупієш  и356



Оз^іесі с1го§іе па гегусіиізс ^  сіепіи,
Лако \у$рапіа1е£о Ііса 
игосіа — Ьіі^ка^іса і і. д.

[Приємно, якщо на устах у когось червоні корали 
або на скронях розливаються молочні хвилі. Хай же 
він знає, що краса —  не довга служниця людського 
обличчя. Рожеві квіти ягід —  алабастри чола, вже 
свої [старість! крутить старечі кола, з випещеного 
буде машкара, а з краси тінь і мара. Очі, два вугли
ки, кидають проміння й бачать у світлі сонця това
риські гіні, глянеш потім очима —  випливає джерело 
сліз. Золоті кружечки в кучерях, прикрашувальні 
персні, дорівнюють своєю красою Єлсні, дочці Ледп; 
та настане година хвороб —  і голову покриє лисина. 
Будь чудом, як Нарціс, перевищуй Гані мела, хай тобі 
з відданістю оддасть лаври Леда, але, коли прий; е 
хвороба, цій красі доведеться загинути. Ніколи добі о 
на воді не може втриматись лід, ані чудова вродли
вість не може довго існувати: з льоду буде вода, 
а з прекрасного обличчя —  труп. Наче картину, ма
лює природа людину, в якій тіні прикрашують її 
і освічує хмара, першою зміниться шкіра, і з Діани 
буде Мегера. Журба, старість, мороз, вогонь, страж
дання позначають на чолі світлім різноманітні дії, 
і, неначе жорстокі тирани, кожне з них ранить крас> 
Поки людина ще молода, здорова, мов риба, з ’явиться 
на світ новий Асканій, і слава його затемниться, 
коли старість зоре його [обличчя]. Той дорівнює 
блискавиці, хто не знає, що вона мигцем освітить 
шляхи, і знов тінь падає, так і врода прекрасного 
обличчя —  це блискавка].

Ще інший приклад на ціле інтегральне про яко
гось юнака:
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«Сяє покірність прекрасна в зіницях твоїх,
і священна

Ось соромливість твоє красить рум’яне лице,
Видно в очах простоту, красномовність — твоїх

вуст ознака,
А на вродливих щоках справжня сміється краса,

Гідність батьківська й ласкавість чоло прикрасили
спокійне,

В серці у чистім твоїм щирість панує свята.
Бачу скрізь слуг і служанок, що біля дверей

зустрічають.
Чесність —  господарка тут. Хто б заперечить

це смів?»
Ціле моральне —  це таке ціле, частини якого під

порядковані собі в певному порядку на підставі віль
ного об’єднання людей. Як, наприклад, церква по- 

144. діляеться на || патріархів, митрополитів, епіскопів, 
священиків, абатів, настоятелів, ігуменів монахів, 
послушників і т. д.

Ціле штучно зроблене —  це таке, частини якого 
зроблені майстром. Як, наприклад, будинок поділя
ється на фундамент, стіни, поріг, двері, вікна і т д.

Ціле завдяки об’єднанню —  це таке, частини якого 
об’єднуються на основі подібності. Як наприклад: держа
ва, сенат, командування, стадо, військо, птаство і т. д.

На питання відповідаю, по-третє: значення слова, 
або етимологія,—  це тлумачення якогось імені або 
дієслова. Як, наприклад, ось таке, що стосується 
слова сегеуізіа [дослідження мозку І 166

«Звідки виводить свою сегеуізіа назву, спитаєш.
Мозок вивчає вона, й назва, Севелле, звідсіль».

Так само інші власні імена мають своє тлумачення 
щодо свого походження Ось з чужих мов: іудейські;
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Авраам — батько багатьох племен, Михаїл — бого- 
подібний, Давид — обранець; грецькі: Андрій — хо
робрий, Стефан — вінок, Феодор — божий дар, Хрі- 
зостом — золоті уста, Анастас — воскресіння, Ва
силь — цар, Варлаам — добрий син, Даниїл — суд 
божий, Деметрій — плід землі, Гавриїл — божа лю
дина, Георгій — землероб, Григорій — такий, що не 
спить, Іеронім — святе ім’я, Іосиф — приросток, 
Іоанн — ласка, Іоанікій — повен ласки, Лука — 
слон, Микола — перемога, Павло — посудина ви
бору, Рафаїл — божа медицина, Сильвестр — лісо
вий, Симеон — слухаючий, Фома — прірва, Тимо
фій — господній страх, Захарій — господня пам’ять; 
латинські: Амбросій — амброзія, Петро — скеля, 
Костянтин — стійкість, Модест — скромність, Силь
вестр — ліс, Гіларій — радість, Юстин — справед
ливість, Христофор — той, що несе Христа, і т. д. 157. ||

На питання відповідаю, по-четверте: споріднені 
слова —  це такі, що походять від одного слова, але 
по-різному відмінюються. Як наприклад: сіагео [бути 
ясним], сіагиз [я с ний], сіагііаз [ясність]; або: заріепз 
[мудрий], заріепіег [мудро], заріепііа [мудрість], за- 
ріі [є мудрим]. Ці слова відрізняються від змісту 
імені, тому що вони утворюють різні слова, які по
ходять від одного кореня, а зміст [слова] —  це пояс
нення самого значення етимології.

На питання відповідаю, по-п’яте: рід —  це спіль
на назва для багатьох [речей]. Як, наприклад, доб
рочесність —  це рід для справедливості, стриманості, 
смиренності, сміливості, непорочності. Також гріх —  
це родове [поняття І для ненажерливості, пияцтва, 
розкоші, жадоби, гордості.

На питання відповідаю, по-шосте: вид —  це оди
нична назва, яка позначає одну [річ] і входить [до

144 зв.
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поняття] роду. Як, наприклад, філософія, риторика, 
поезія входять ло І поняття І «знання». Подібно до 
цього орел, ясіруб, соловей, курка, ворона, жура
вель, рябчик, сорока, ластівка входять до поняття 
«пгах».

На питання відповідаю, по-сьоме: подібність —  
це узгодження двох або більше різних (речей І в чо
мусь. Як, наприклад, золото і мудрість, хоч вони різ
ні, проте узгоджуються в тому, ідо обоє збагачують 
людину і прикрашають її. Подібно до цього теж по
сада і тягар, слава і тінь.

Подібність відрізняється від порівняння завдяки 
поняттю «різний», бо ж подібність буває між речами, 
різними щодо своєї природи. Як, наприклад, погане 
оберігання і чума, лев і людина, а порівняння відбу
вається між речами, однаковими за своєю природою. 
Як наприклад: «Царі підлягають смерті. Що ж тут 
дивного, якщо помирають і бідні?» Також: «Розбій
ника слід убивати, отже, й ворога теж».

На питання відповідаю, по-восьме: неподібність —  
це неподібне відношення двох або багатьох різних 
[речей]. Як, наприклад, громадянин і чужинець не 
узгоджуються в тому, що перший турбується про 

N5  успіхи батьківщини, а чужинець ні. ||
Також ще приклад з Катулла:
«Може сонце зайти, та вранці зійде,
А для нас, як погасне день короткий,
Ніч настане й довічно будем спати» 158 
Цей самий вірш польською мовою:

Сг§5Іо зіоіїсе чуіеігусгпе пос іазпо$£ $\ує тіепі, 
5\уіеіпе ро їут \уу$іа\уіа коїозу рготіепіу,
5\уіа11а га$ кгоікіе гус і а Іисігкіе^о іо тащ,
2е ро гасНосігіе ь\уоігп іиг зі£ піе \угасаіз.
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На питання відповідаю, по-дев’яте: протиставні 
поняття, або антитетичні, або суперечні,—  це проти
ставлення двох або багатьох слів, чи то протилежних, 
чи то суперечних, чи то заперечних, чи то відносних. 
Як, наприклад, протилежні слова: білість і чорнота, 
ненависть і любов, тепло і холод; суперечні (або за
перечні): Петро є мудрий, Петро не є мудрий; запереч
ні: сліпота і видючісгь, слух і глухота, знання і не
знання, світло і темрява, життя і смерть; відносні: 
батько і син, хазяїн і раб, учитель і учень. Ось при
клад польського вірша з контрарними, або проти
лежними, поняттями, зверненого до хворого:

Зкаггузг: Не зі£ т а т  сосігіеії, Іак іо, рапіе Ьгасіе, 
Рггусгупа гіе^о, ге зі£ собгіеп сіоЬгге тасіе.
[Чую скаргу: «Горе мені, щодня біда, брате». 
Та причина цього горя —  ти живеш багато]. 
На питання відповідаю, по-десяте: додаткові да

ні — це такі, що або неодмінно, або з огляду на акци- 
дентальну ознаку мають певне відношення до справи. 
Як, наприклад, про скупого Мецената на основі 
додаткових даних, за допомогою яких 

СНсе е1ги§і Месепаза сіозЦріс нарізка,
А §(іу кііепі: «Оау»,—  тоші, аг оп шогек

зсізка,
Эагто  рпіезг зі§, піеЬоге, сіагетпз Іду̂  гасігр,
Nіе Ь^сігіезг Месепаьет, §сіу ІиЬізг ріепі^сіге». 
[Меценатом дехто бути в житті затіває,
Та як кажуть: «Дай же, друже», то мішок

стискає.
Дарма мрієш, небораче, хоч мрії хороші, 
Меценатом ти не будеш, якщо любиш гроші ]. || 
На питання відповідаю, по-одинадцяіе: причина — 

це ге, внаслідок чого щось відбувається. Як напри-

145 зв.
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клад: «Бог завдяки могутності й силі своїй створив 
усі істоти».

Існують чотири види причин: матеріальна, як на
приклад: із заліза [постає І меч, з дерева —  колесо; 
формальна, як наприклад: людина —  це відбиток бо
жественності, або образ і подоба бога; фінальна, 
як наприклад: людина створена для щастя, прийман
ня ліків для здоров’я, і, нарешті, спонукальна при
чина, як наприклад: світло від сонця, промова від 
оратора, людина від самого творця світу, тобто від 
бога. Тому, скільки є причин, стільки може бути 
і наслідків. Причина буває фізична і моральна, за
гальна і часткова, головна й інструментальна, вільна 
і необхідна, посередня і безпосередня, адекватна і не
адекватна, поділ і пояснення яких належать до зав
дань філософії, а не поезії або риторики.

Відповідаю на питання, но-дванадцяте: наслідки —  
це те, що виникає з причин. Як, наприклад, шаленість і 
зміна відчуттів від оп’яніння, день від сонця, похвала 
з доброчесності, ганьба з розкошів, тріумф з перемоги.

Відповідаю на питання, по-тринадцяте: поперед
нє —  це те, що неодмінно тісно пов’язане з наступ
ним. Як, наприклад, сонце зійшло, отже, настає 
день, а також: живе, отже, помре. Подібно до цього —  
польський приклад:

і \ \ і зі\УІ2па мкагаїа па Ьгосігіе 1\уеу, Лапіе,
С6і  га Іу т ?  Шкгоісе 2§іпіез2, іо зі? г ІоЬ? зіапіе.
[На бороді вже у тебе сивина, Іване,
А що далі? —  Скоро згинеш і нічим ти станеш].

Попереднє відрізняється від додаткових даних 
тим, що воно неодмінно має зв’язок з речами, а до
даткові дані пов’язані з ними частіше завдяки акци- 
дентальним ознакам.
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Відповідаю на питання, по-чотирнадцяте: наступ
не —  це те, що неодмінно йде за якоюсь річчю.
Як, наприклад, мертвий, отже, прожив життя; у нього 
шрам, отже, дістав колись удар. || 146.

Відповідаю на питання, по-п’ятнадцяте: порівнян
ня —  це розміщення двох або багатьох речей, одна
кових щодо своєї природи, в якомусь предикаті, по
дібному до цих речей. Як наприклад: «Іноді кращу 
нагороду заслуговує втеча, ніж битва».

Порівняння є трьох видів. Від більшого до меншо
го. Як наприклад: «Грішних ангелів покарав бог 
навіки, отже, людей покарає ще більшою карою».
Від меншого до більшого. Як наприклад: «Період 
скласти він не може, то як же, отже, (складе він і 
промову?» Також: «Злочинець боїться бога, отже, 
чесна людина [боїться] ще більше»; і ще: «Терпеливо 
він переносить слова, отже, й побої». Від рівного 
до рівного. Як наприклад: «Андрій може вивчати 
риторику, отже, також і Яків».

Зверни тут увагу: вище, в третьому плоді [другої 
квітки, першої огорожі], де говорилося про ми
стецтво віршування взагалі, ми там налічили трина
дцять [таких] зовнішніх джерел: повчання, історія, 
розповідь, парабола, прислів’я, символи, ієрогліфи, 
емблеми, сентенції, закони, святе письмо, обряди 
стародавніх народів, сила природного таланту. Всі во
ни зводяться до шести, які перелічують Квінтіліан 
і Соарський, а саме: передрішення, чутка, тортури, 
закони, присяга, свідки. Усі інші, які б вони не були, 
чи то історія, чи розповідь, чи парабола, вони мі
стяться в цих [шістьох].

Передрішення, або передрішене,—  це думки, по
дані вже раніше в цій або іншій справі. Як наприклад: 
«Наші предки вже позбавляли життя та майна
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зрадників батьківщини, отже, й тепер слід позбав
ляти їх».

Чутка —  це певна думка народу, без певного ав
тора, яка розходиться скрізь, маючи під собою певну 
основу. Як наприклад: «Усе місто говорить, що Пет
ро — зрадник батьківщини, отже, треба його таким 

146 вважати». ||
Тортури —  це показання правди про якусь спра

ву, здобуте шляхом призначення фізичного покаран
ня згідно із законами. Як наприклад: «Петро під тор
турами признався, що він перейшов на бік ворогів, 
отже, він зрадник батьківщини».

Закони —  це всі людські та божественні закони, 
написані давно на мідних, глиняних або кам’яних 
таблицях. Як наприклад: «Божественний і людський 
закон засуджував на смерть зрадників батьківщини, 
отже, й Петра».

Присяга, або клятва,—  це визнання якоїсь речі, 
дане публічно, беручи за свідка бога. Як наприклад: 
«Громадяни підтвердили присягою, що Петро пере
йшов до ворогів, отже, таким його треба вважати».

Свідки— це свідчення людей, достойних довір’я 
та відомих своїми чеснотами, дане в якійсь справі. 
Як наприклад: «Бургомістр і чимало радників свід
чать, що Петро задумав зраду проти міста, отже, 
він —  зрадник батьківщини».

ПЛІД шостий
Про хрію, ї ї  визначення, поділ, частини
та перехід [від однієї частини до другої]

Раніше, ніж перейдемо до визначення хрії, годить
ся передусім знати її етимологію. Отже, твердимо, 
що хрія —  це грецьке слово а по-латині озна-364



чає воно иіііііаз, песеззіїаз, або изиз сіісепсіі, бо зав
дяки хрії оратор може виразити будь-який предмет, 
як церковний, так і світський. || Щодо суті, то хрія —  147.
це речення, яке подає вислів або вчинок, або те й 
друге одночасно, якоїсь особи і побудоване з певних 
частин.

Хрія буває трьох видів: словесна, речова і мішана.
Словесна [хрія І —  це речення, в якому подається 

або розглядається вислів якоїсь особи, достойний по
хвали або осуду. Як, наприклад, оцей вислів Платона: 
«Тільки страждання і праця породжують чесноти». 
Також [вислів] Плутарха: «Мало чого немає в злид
нів, а в тих, що люблять,—  усього». Далі [вислів] 
Ціцерона: «Звільнитись від провини —  велика ра
дість» —  і, нарешті, слова Горація: «Життя смертним 
не дало нічого без праці» 169.

Речова [хрія 1, або хрія факту,— це речення, 
в якому виражається похвала або осуд чийогось вчин
ку. Наприклад, якби ти хотів похвалити Піфагора, 
який на питання «Яким довгим є людське життя?» 
нічого не відповів, а вийшов на хвилинку вперед, 
щоб подивились на нього, і відразу ж зник з очей 
присутніх. Подібний до цього вчинок Іоанна Хре
стителя, який ще замолоду пішов у пустелю, де він 
через надмірну стриманість їв сарану і дикий мед 1в0. 
Також, якщо хочеш похвалити надмірну старанність 
Елагабала, який ніколи не одягав двічі того самого 
одягу, хоча [віні і був найдорожчим, а все новий.

Мішана хрія —  це речення, в якому викладається 
або згадується похвала або ганьба якогось факту. 
Наприклад, якщо скажеш про цей вчинок і рівно
часно вислів Діогена, який, побачивши чванливого 
юнака, вдарив палицею його вчителя (і це справді 
так було), говорячи: «За те, що так вчиш хлопця»,—
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147 зв. це його слова. Подібний ще вчинок господа Христа, || 
який вигнав з церкви бичем іудейських купців, ка
жучи при цьому: «Це мій дім, а ви його зробили вер
тепом розбійників» 161, а також, коли він, сидячи 
на горі, оплакував Єрусалим, промовляючи: «Якби 
ти знав день твого прибуття» і т. д.

Також іншою є упорядкована, або пряма, хрія, 
а іншою —  невпорядкована, непряма, або з перемі
шаними частинами, а ще іншою є повна і завершена, 
а іншою —  неповна, або незавершена.

Упорядкована, або пряма, хрія —  це така, в якій 
всі частини вживаються на своєму місці. Невпорядко
вана, непряма, або з перемішаними частинами,—  
це така хрія, в якій вживаються частини в мішаному 
порядку. Повною, або завершеною, називається така 
хрія, яка складається з восьми частин, а неповною, 
нецілою, або незавершеною,—  така, до складу якої 
входить шість, або сім, або п ’ять, або навіть чотири 
частини.

Частин хрії взагалі налічується вісім: вступ, роз
повідь, причина, протилежне, подібне, приклад, свід
чення і епілог.

Вступ —  перша частина хрії,—  це короткі пояснен
ня до речі, які випливають із слів або чийогось вчин
ку і містять у собі похвалу або осуд того автора, 
чиї слова або вчинок, або те й друге одночасно, роз
глядаються в хрії. Початок можна трактувати багать
ма способами.

Перший спосіб: шляхом коротких визначень яко
гось автора, чиї слова і вчинок хвалять або засуд- 

148. жують. || Як, наприклад, ось про св. апостола Павла, 
який сказав: «Хай не буде в мене слави, хіба що тіль
ки на хресті господа нашого Ісуса Христа». Це крас
номовність божественних уст, а не слово Павла,
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учителя народів; догма самого бога, оцінена на вагу 
золота і перлів, а не полум’яного проповідника Павла, 
який е найславетнішим пророком досліджуваних бо
жественних таїнств, засідателем найновішого суду, 
земний громадянин і рівночасно небесний житель, 
останній проповідник євангелія, але перший пропо
відник слова божого, запеклий переслідувач пророків, 
але найпалкіший поборник християнської віри, най- 
завзятіший покровитель тричі шанованого хреста, 
і, крім того, ми чуємо, що він ненавидів усе, що при
носило славу. Як, наприклад, сам і словом, і ділом 
підтвердив думку: «Хай не буде в мене слави, хіба що 
тільки на хресті господа нашого Ісуса Христа».

Другий спосіб: шляхом порівняння, коли, очевид
но, ми порівнюємо слова або вчинок якогось автора 
або самого автора із словами або вчинком іншого в по
дібній справі, чи то ставлячи його вище, чи то нижче, 
чи на рівні з іншим. Як, наприклад, [порівняння) 
від рівного до рівного на чиюсь похвалу: «Велику 
собі заслужив славу великий македонець, розв’язав
ши Гордіїв вузол; він —  великий суддя великої муд
рості, що розтяв гострою думкою приховану істину 
речей, тому заслужив гідну похвалу і повернув 
для своєї могутності славу, зв’язану кайданами» і т. д.

Третій спосіб: шляхом приниження свого таланту 
або прославляння переваги слів або якогось вчинку. 
Як наприклад: «Я, II незадоволений мовою смертних, 
вважаю красномовність безсмертних богів зразком 
для порівняння. Випробовую ганебне перетворення 
мовчазності, коли зустрічний учитель —  страх —  при
душує голос під впливом безмежних похвал і сповіль
нює перо» і г. д.

Четвертий спосіб: шляхом вживання фігур, як фі
гур слів, так і фігур думок. Як, наприклад, порівняння,

148 зв.
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запитання, членування на частини, апострофа, коли 
звичайно оратор говорить до слухачів.

П ’ятий спосіб: шляхом відхилення багатьох пов
чальних даних, які служать для пояснення речі або 
самому авторові. Як наприклад: «Не вихваляє вже 
Рим своїх Гортензіїв, не підносить до небес уже Гре
ція своїх Демосфенів, не маю сумніву, що ось цьому 
нашому мужеві краще признатися або оголосити, 
що він у красномовстві і науці скоріше простак, 
аніж оратор».

Шостий спосіб: шляхом вживання протасису і 
аподосису, очевидно, коли в протасисі, тобто у вступі, 
вживається якесь повчання, або історія, або символ, 
або вислів, або ієрогліф, які служать для [пояснення] 
речі, що розглядається у вступі. Далі, тобто в апо- 
досисі, відбувається перехід до справи, або до похвал, 
або осуду речі чи особи. Як, наприклад, початок цієї 
думки: «Синку, вчися з молодих років, пізнавай муд
рість аж до сивого волосся. Я знаю, що не знайдеться 
нікого, хто був би настільки несправедливим суддею 
речей і таким небезпечним ворогом мудрості, який би 
бажав долі простих вісників дуже заслуженим в нау- 

N 9 . ці мужам, твори яких дуже ясно говорять людям || 
про те, що треба йти за правдивою чесністю; і серед 
тих мужів, відомих своєю мудрістю, славиться теж 
Еклесіаст. Людина настільки вище стоїть своєю муд
рістю, наскільки вона, як учений, більше славиться 
дуже побожними настановами свого вчення і дала лю
дям ці настанови, що приносять для багатьох невче- 
них світло і спрямовують блудливі ноги на шлях доб
рочесності».

Сьомий спосіб: шляхом похвали або осуду слів або 
вчинку автора. Як, наприклад, па честь Ісократа, 
який сказав, що коріння науки г ірке, а плоди солод-ЗЬЬ



кі: «Заслужено слід хвалити Ісократа за особливі ора
торські здібності, завдяки яким він здобув ім’я най- 
славетнішого, і яка б не була сила красномовності, 
то її він сам показав, займаючись нею» і т. д.

Восьмий спосіб: шляхом пояснення значення яко
гось імені, що саме означає корінь слова. Як, напри
клад, Іоанн [означає] ласку, Василь —  царя, Сте
фан —  вінок, Хрізостом —  золоті уста, на честь якого 
хай буде оцей приклад: «Цей найвидатніший з ора
торів, Іоанн, не міг іти за жодним ім’ям, більш від
повідним його природному талантові, ніж за ім’ям 
Златоуста. В його божественній мові сяяли квіти всіх 
ораторів, чарівність усіх мов, ніжність і краса всього 
красномовства. Не без божественного провидіння за
служив він носити ім’я Златоуста, адже ж з його уст 
ніколи не вийшло ані щось незначне, ані щось неясне, 
ані також щось маловажне. Усі його передбачення —  
це золото, перевірене у вогні, а його окремі вислови —  
це дуже дорогі перлини, з яких ось ця є в нас найцін
нішою, || тобто оцей незаперечний вислів: «Легше са
мому перенести кривду, ніж зробити її другому».

Дев’ятий спосіб: шляхом вживання слова «проте», 
яке застосовуємо тоді, коли якийсь язичник зробив 
або сказав щось хороше. Про це скажеш саме так: 
«Хоч він і язичник, проте, здається, достойний по
хвали, тому що він таке-то зробив і таке-то сказав». 
Наприклад, для похвали Сенеки скажеш так: «Жит
тя він вів нехристиянське, але щодо моралі —  він 
християнин, щодо обрядів —  негрішний, у вченні —  
релігійний; дуже оцим усім прославився Сенека. 
Не соромно християнам прославляти в своїх енко- 
міях того, хто сам формував християнський світо
гляд своїми побожними настановами, заслужив він 
похвал з уст авторів панегіриків, він, з уст якого
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вийшли оці слова, достойні християнина: «Пам’ятай, 
що не годиться комусь заподіювати шкоду, і, перед
усім, братові».

Десятий спосіб: шляхом вживання свідчень, коли, 
щоб похвалити якогось автора, наводяться слова ін
ших. Так, наприклад, маєш похвалити св. Іоанна 
Хрестителя: «Хай прибуде з усією сім’єю доброчес
ності мати правди, отець справедливості, годувальниця 
чесності, найкраща красномовність, (адже] твоїх па
негіриків бажає сьогодні глава пророків Іоанн Хре
ститель. Ось він, якому царський поет на міцних 
струнах кіфари оспівує лампаду, приготовлену для 
Христа, щоб він, наче жених, увійшов до цього світу 
не без лампади краси. Це він, про якого пророк і 
євангеліст говорять: «Голос волаючого в пустині» 1ва, 
щоб голосніше прозвучало для смертних вічне слово 
вічного бога. Не мовчить теж Малахія, що це прослав
лений нащадок Захарії, не людина, а ангел в об’яв
леній людині: «Ось я посилаю свого ангела перед

150. лицем || твоїм, який приготує твій шлях перед то
бою» ш . Крім того, сам Христос поважав, назвав і 
оголосив його великою людиною, більшою від усіх 
народжених, найбільшим з усіх пророків. Отже, яки
ми словами ми маємо його прославляти як послідов
ника таких великих панегіристів, що сказав: «Покай
тесь І» 164.

Одинадцятий спосіб: шляхом вживання додатко
вих джерел, коли перелічують місця, в яких хтось 
щось прекрасне зробив або сказав. Наприклад, щоб 
прославити апостола Андрія, який поставив хреста 
на Київських горах: «Він перший із смертних був 
апостолом первородному Христові, прославив невідо
ме поселення Віфсаїду своїм прекрасним походжен
ням, своєю власною смертю, прийнятою за Христа,
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оживив Ахею, яка згасала від поганських забобонів, 
як іноземний нащадок передав небесам Візантій, 
позбавлений права на успадкування царства небес
ного». Поезія, що грунтується на його прославлянні, 
вишукує потрібні похвали: «Нас вважатимуть невдяч
ними жителями цього Парнасу, якщо не співатимемо 
славних панегіриків отому божественному руському 
Аполлонові. Бурхливі касталійські води Борисфену 
шумлять безперервними прибоями хвиль або виходять 
зовсім з берегів, щоб прославити свого покровителя. 
І не зупйнить тебе перед Київськими горами при
таманна їм мовчазність, де мають виголошуватись 
панегірики на честь дуже трудолюбивого садівника 
св. Андрія; їх ти завжди повинен співати, адже ж 
у тобі закладено безліч добродійств, або насамперед 
через те, що він тут поставив хрест прославленого де
рева, промовляючи: «На цю гору зійде божа бла
годать».

Розповідь— друга частина хрії,—  це пояснення 
думки або || вчинку, або рівночасно обох їх. Коли 
звичайно думка або якийсь вчинок, виражений кіль
кома словами, подає неясний і дуже незрозумілий 
зміст, то його слід пояснити ширше, вживаючи більше 
слів.

Розповідь відбувається двома шляхами.
По-перше, шляхом переліку частин, якщо, очевид

но, думка або вчинок, виражені загальними поняття
ми, поділяються на часткові. Як, наприклад, в цій 
сентенції: «Якщо все втратиш, не забудь зберегти 
славу». Тут слово «все» поділиш на часткові [понят
тя!, а саме: багатство, почесті, земельні володіння, 
здоров’я, життя і т. д., що, виражаючи стисло, ви
кладеш так: «Це відоме прислів’я дуже славного пое
та містить у собі не якийсь таємничий смисл, а те,

150 ж
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що хтось має багатства, які дорівнюють кількості 
піщинок, і їх грабіжницькою рукою забирає доля і 
заставляє вести нужденне й беззахисне життя, тобто 
вона, заздрісна, робить власника багатьох маєтків 
злиденним Іром, або примушує його повзати по землі 
грізна любов народної стихії, скинувши з високої 
вершини дуже достойної посади, або його незів’ялі 
сили й міцне здоров’я знищить жорстока й руйнівна 
сила хвороб, або, нарешті, світло його короткого жит
тя, оповите кіммерійською темрявою, згасне від смер
тоносного затемнення; одне тільки буде його турбу
вати, що все це завжди переживе слава».

По-друге, розповідь може відбуватись шляхом за
стосування фігури гіпотипозису, тобто якщо вислів 
або вчинок, які розглядаються в хрії, описуються 
так і так само відбуваються. Як, наприклад, ось цей 
про якогось героя чи воїна: «Погляньте: цей вчинок

151 . гідний, щоб про нього пам’ятали в майбутньому, || 
тож прийміть подвиги, які слід передати майбутнім 
нащадкам. Височіли турецькі укріплення, побудовані 
трудолюбивою рукою на загибель руського народу, 
гордо стояли вони, побудовані з міцних брил самого 
тільки каменю. І ніхто не наважувався знищити ось ці 
вонючі нарости на тілі Русі, а тільки цей один, наче 
з неба посланий, тріумфатор і захисник, якого до 
цього спонукало не власне горе, не спинила також 
обмаль солдатів, не змогла налякати його могутність 
варварського народу, а спонуканий бажанням повер
нути свободу батьківщині, він пішов війною. Поста
вивши на чолі воїнів-ветеранів, взявши до війська 
відважну молодь, він навчив її воювати й орієнтува
тись у боях. Повів військо з міста через степи, про
йшов трудні для переходу гори, бездоріжжя, ріки 
вбрід, аж поки, пробравшись до ворога, показав
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оттоманській силі військо, що наводило страх. Тут він 
вишиковує бойові лави багато разів, щоб здобути 
місто. Відважні воїни облягають великі укріплення, 
лякають жителів військові машини своїм шумом, 
у повітрі, наче дощ, літають незчисленні стріли. 
Вороги впадають у паніку, палають будинки, ціле 
місто у вогні, переповнене трупами, жах панує скрізь. 
І, нарешті, втративши надію на порятунок, ворог 
капітулює собі на ганьбу, а переможцеві на сла
ву» і т. д.

Причина —  це третя частина хрії. Завдяки їй 
встановлюється, що вислів або вчинок, або перший 
і другий одночасно, є корисними, правильними, лег
кими, приємними, почесними, справедливими, слав
ними, похвальними і т. д. Згідно з таким віршем: ||

«Правильне та справедливе, корисне, а також
приємне,

Чесне й легке, похвала й слава причину дадуть».

Саме на основі цього треба вести дослідження, 
щоб знайти причину. По-перше, чи річ, яка міститься 
у вислові або вчинкові, є корисною, і відразу ж тобі 
прийде відповідь. По-друге, чи вона правильна і спра
ведлива. По-третє, чи легка до виконання. По-четвер
те, чи приємна вона для тих, кому вона належить. 
По-п’яте, чи чесна вона По-шосте, чи законно можна 
її здійснити. По-сьоме, чи приносить вона славу, 
якщо вона є. По-восьме, чи з неї прийде якась слава. 
Взявши все це до уваги, ніколи не бракуватиме до
слідницьких засобів для вивчення речі, якої треба 
бажати або уникати.

Протилежне —  четверта частина хрії,—  це ви
вчення якоїсь речі, яку слід бажати або уникати, 
на основі протилежних даних. Джерела протилежного
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такі самі, як і джерела причини, але тільки містять 
заперечне значення Як, наприклад, коли в причині 
було корисне, то тут слід сказати некорисне, якщо там 
чесне, то тут —  нечесне і т. д.

Подібне —  п ’ята частина хрії,—  це дослідження 
якоїсь речі шляхом порівняння з іншою, подібною 
до неї, річчю. Подібне завжди треба знаходити таке, 
завдяки якому бажаєш дати пораду або відрадити 
думку або вчинок, щоб їх визнали і відповідно ствер
дили.

Приклад —  шоста частина хрії,—  це дослідження 
якогось вислову або вчинку на основі порівняння 
з дуже подібними вчинками інших найвидатніших 
осіб.

Свідчення —  сьома частина хрії,—  це доведення 
якогось вислову або вчинку на основі свідчень інших

152. авторів, II які цілком так само висловились. Іноді 
можна вживати одне свідчення, а іноді й багато свід
чень різних авторів, якщо такі можна знайти У цьому 
випадку слів їх ми не змінюємо, а подаємо докладно, 
як написано в автора, думку якого беремо як свід
чення і використовуємо для підтвердження своєї 
речі.

Епілог —  остання частина хрії, в якій дуже ко
ротко повторюється весь зміст, що проходив крізь 
усю хрію.

ПЕРЕХІД ВІД ОДНІЄЇ
ЧАСТИНИ ХРІЇ ДО НАСТУПНОЇ

Перехід від однієї частини хрії до другої навряд 
чи підпорядковується правилам науки, проте виво
диться, очевидно, з самої геми, яка розглядається, 
і не без майстерності того, хто викладає або описує її.
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Та щоб і в цій справі ти не відчував у чомусь труд
нощів, то я подам деякі І правила), які можуть при
годитись майже при кожній темі.

Від вступу до розповіді

1. «Можливо, ви, слухачі, бажаєте, щоб я роз
крив таїни цієї думки, прагнете дослідити глибину 
цієї істини, хочете, щоб я пояснив думку цієї дуже 
мудрої людини, то я поясню і чітко викладу, тому 
що мав він, цей вельмимудрий учений, знання» і т д.

2. «Пізнавальний характер має це прислів’я най- 
видатнішого з поетів, або ораторів, або учених. Воно 
містить у собі не якийсь загадковий зміст, хіба тіль
ки...» і т. д.

3. «Короткий дійсно, проте унікальний і подиву 
гідний цей вислів, якщо справді він нам дає повчаль
ні знання» і т. д. II

4. «Послухаймо найпопулярніших пророцтв, по
яснімо думки, подаючи докази, чого вимагає цей ві
домий вислів вельмимудрого автора, на що він має 
вказувати. Він, очевидно, щоб...» і т. д.

5. «Якщо бачимо, що це досліджується правильною 
проникливістю розуму і перевіряється істинністю 
судження, то нам треба прийняти істину цієї дуже 
видатної та дуже вченої людини, виражену в її сло
вах» і т. д.

6. «Похвалімо цю щасливу думку перед слухача
ми для істинності цього вислову й зважмо, що ду
має ця найщасливіша людина» і т. д.

Від розповіді до причини

1. «Якщо ви бажаєте запитати мене про причину 
цієї речі, то скажу, що...» і т. д.
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2. «Якщо ви хочете довідатись про глибину цієї 
думки, то вам у вашому задумі допоможуть міцні 
й надійні докази, адже ж. .» і т. д.

3. «Мудрому, як відомо, досить слова, то і цей 
учений зрозумів, що божественним є те, що...» і т. д.

4. «Пізнайте ясну і добре відому для всіх істин
ність цього вислову, або після цього, тому що. .» і т. д.

5. «Щоб не здавалось, що я подаю щось незрозу
міле для всіх, то для ясності подаю ці аргументи, 
бо ..» і т д.

6. «О, щоб можна було почути ще раз слова цього 
мужа, які донесла до небес доброчесність людини, 
яка сказала не що інше, як це.,.» і т. д.

7. «Щоб оминути багато дечого іншого, від чого 
істинність цього вислову набирає ваги, щоб замовча
ти те, що цей вислів...» і т д.

8. «Справді, й час нічого не дав би мені, якби я
153. виклав окремі слова цього вислову або || вчинку,

то це мені допомогло б...» і т. д.
9. «Та нехай же так буде, погодімось, що це чу

дове пророцтво не виражало нічого іншого, як тільки 
істину, яку треба дослідити...» і т. д.

Від причини до протилежного

1. «Щоб зрозумілішими стали протилежності, за
кладені самі в собі, то годиться порівняти вислів цієї 
людини...» і т. д.

2. «Різною є думка тих, які більш бажають від
датись якому-небудь злу, ніж зрозуміти істинність 
цього вислову...» і т д.

3. «Ви, а не я слідую за дивовижними знаменнями, 
ви, повторюю, які не бачите світла цієї правди й не на
магаєтесь його побачити, окуіані своєю заслігіленіс- 
тю. .» і г д.
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4 «Скажіть, слухачі, і порадьте, противники, 
якщо не бачите досліджуваної істинності цього ви
слов) або вчинку, го погляньте, яке лихо і які великі 
небезпеки викличе щось протилежне цій істині» і т. д.

5. «Якщо, ви, слухачі, не довіряєте викладеній 
істині, то, очевидно, вірите протилежним речам і 
маєте якісь свої міркування, протилежні цій істині, 
тому що...» і т. д.

6. «Та легко довести наш аргумент, адже ж проти
лежні дані захищають нашу істину...» і т. д.

7. «Нещаслива, справді, доля тих, які сходять 
з цього шляху чесності та істини...» і т. д.

8. «Тож наче між зорями тіні, наче світло вночі, 
наче перлини в купі звичайного каміння, так між 
протилежними речами ясніша й очевидніша істин
ність викладеної речі...» і г. д. ||

Від протилежного до подібного

1. «Якщо добре, слухачу, обдумаєш у своїй го
лові цю річ, то зрозумієш, що це відбувається не інак
ше, як тільки...» і т. д.

2. «Оскільки супутником мислення є подібність, 
то для підтвердження істинності цієї думки обмір
куймо подібні обставини як небесних, так і земних 
речей, як наприклад...» і т. д.

З «Подібне зображення всякого роду речі можна 
побачити...» і т. д.

4. «Щоб завдяки подібності річ стала зрозумілі- 
шою і здавалась для наших очей більш доведеною 
і ширше висвітленою, то звернімось до речей, завдя
ки яким справді ми зможемо підтвердити її, а до цих 
особливо...» і т. д.

5. «Поверніть жадібне око вашої думки і поди
віться на живий її образ... і г д.
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6. «Коли докази протилежностей, здається, дуже 
мало допомагають нам, то тоді подібність набирає 
великої ваги, бо ж яким чином...» і т. д.

Від подібного до прикладу

1. «Якщо є погреба користуватися прикладами 
для підтвердження того, що говоримо, то зверніть 
увагу на того, який...» і т. д.

2. «Щоб я вам не здавався таким, що подаю на 
розгляд одні тільки слова вельмимудрої людини, 
то явне підтвердження для цієї речі можна побачити 
в цій дуже славній людині, яка...» і т д.

3. «Ти просиш, щоб підтвердити річ прикладом, 
то годиться для того згадати про дуже славну люди-

154. ну, пам’ять про яку залишилась дотепер, що...» і т. д. ||

Від прикладу до свідчення

1. «Вислухали ви уважно міркування і прикла
ди, вислухайте тепер ще й свідків, серед яких першим 
говорить оцей...» і т. д.

2. «Якщо ще не підтвердила цієї істини моя про
ста мова, то нехай підтвердить своїми творами воскрес- 
лий Златоуст, Василій, Афанасій, Ієронім, Соло
мон...» і т. д.

3. «Мудре прислів’я гласить, що великі таланти 
подібні, то ясно, що в цьому свідченні є й таке, що під
тверджує думку автора, про якого йшла мова, коли 
дається свідчення...» і т. д.

4. «Чи є потреба в більшій кількості свідчень? 
Послухайте, як чудово підтвердив цю істину ЇМ, який 
говорить...» і т. д.

5. «Якщо ви, слухачі, вимагаєте від мене свідка, 
то вам найкращий з ораторів сам подасть важливе 
свідчення...» і т. д.
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6 «0 божественний Платоне, ти звичайно гово
рив: «Щасливо процвітають держави, якщо керують 
ними філософи або якщо царі займаються філосо
фією» і т. д.

7. «Пригадайте собі думки стародавніх, щб саме 
про це говорить Платон, що Арістотель, що Сенека» 
і т. д.

8. «Тебе, великий учителю, запрошую я бути свід
ком для нашої істини. .» і т. д.

Від свідчення до епілого

1. «Та вже закінчуємо свою промову, а коли так, 
то, слухачі, я бажаю одного тільки, щоб ви зважили 
на те, що почули...» і т. д.

2. «Тому ось тепер прошу я вас, слухачі, і кля
нуся цією славою, яку принесли вам ваші предки, || 
ідіть за їх прикладом» і т. д

З «Коли наведено вже стільки свідчень, то до
сить уже їх, слухачу, щоб зрозуміти істинність зга
даної думки, отже...» і т. д.

4. «Я вище вже подав докази, пояснив усе, а тепер 
ще раз повторюю...» і г д

5. «Отже, слухачу, збагни ласкаво своїм розу
мом те, що я подав на розгляд, старанно вислухавши 
й пізнавши його з усією свідомістю, бо ж усе це я 
говорив не без користі для тебе, якщо...» і т. д.

6. «Та, нарешті, відчуваю втому і, щоб закінчити 
свою промову, ще раз звертаюсь до вас, найславніші 
слухачі...» і т. д.

Зверни увагу, по-перше: не завжди слід вживати 
всі частини хрії в такому порядку, а залежно від до
слідження [можна вживати] більше або менше частин, 
як вам до вподоби або як вимагає потреба.

154 за.
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Зверни увагу, по-друге: як у вступі, так і в епілозі 
похвали авторів треба наводити так, щоб вони узго
джувались між собою і вживались пропорціонально, 
а не щоб когось хвалити більше або менше, тому що 
коли втрачається міра, то тоді вийде підлабузництво.

Зверни увагу, по-третє: коли в хрії мова йде про 
велику кількість людей, то іноді можна оминути по
хвалу і почати від розповіді, а коли перейдеш до свід
чень, то слід брати сентенції із святого письма або 
світських книг, пов’язуючи їх уміло з предметом, 
про який ведеться мова.

Тут уже ми щасливо закінчуємо виклад про ми
стецтво складання хрії, подавши перехід від однієї 
частини її до іншої, а як вінець цього викладу потріб-

155. но подати ще її практично. ||

ХРІЯ СЛОВЕСНА
ДО СЛІВ ЦАРЯ СОЛОМОНА
«БЕЗМЕЖНЕ ЧИСЛО НЕРОЗУМНИХ»

Вступ

Справді, як і годиться мудрій людині, цей дуже 
славний цар, який перевищив усіх смертних незви
чайною, дійсно божественною мудрістю, дістав най- 
славніше ім’я «мудреця» і, наче своє власне, зберіг 
його. Багато мудрого, заявляю, написав і сказав 
Соломон, за що треба його завжди прославляти, 
виголошувати йому похвали. І, на мою думку, він не 
сказав нічого ніколи мудрішого, нічого логічнішого, 
правдивішого, як це, коли, роздумуючи про людську 
нерозсудливість та глупоту, натхнений святим ду
хом і Всевишнім богом, сповістив, що число нерозум
них безмежне, такими словами: «Кількість дурнів 
безмежна».
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Розповідь

І воно справді так. Багато смертних часто ненор
мальні: і тим важча хвороба божевілля володіє кож
ним, чим він розумнішим здається для інших. Куди б 
ти не пішов, то, запитую тебе, де ти не зустрінеш не
розумних? Чи знайдеш десь куточок землі, де б не 
проживали безголові? Яка місцевість є такою щасли
вою і відзначається здоровим кліматом, де б ти не 
знайшов дурних? Пройди міста —  в них повно дур
нів. Оглянь ринки —  там аж кишать дурні, пере
дивись села, перевір перехрестя доріг, і тут юрбиться 
незчисленна кількість дурнів. || Обійди міські будин
ки, заглянь у таверни, двори, спальні, покої. О без
смертний боже, яке велике число нерозумних там 
побачиш, скільки знайдеш дурнів всередині і поза бу
динками, в міських приміщеннях і в позаміських віл
лах, у містах і селах, в публічних і приватних місцях! 
Як багато знайдеш ти скрізь їх різного віку й усяко
го походження, скрізь побачиш безліч безголових. 
Та найбільше побачиш таких, які з особливою запо
падливістю добиваються для себе користі, втішаються 
життям, особливо турбуються про свої речі, а взяв
шись за якусь справу, обережно доводять її до кінця. 
Таких, кажу, простолюддя вихваляє як мудрих, 
прославляє їх як обережних, виявляє подив як до 
розсудливих і талановитих і називає їх передбачли
вими й дуже розумними. їх же, слушно заявляє оцей 
мудрий цар, треба вважати дуже недалекими, нероз
важливими, позбавленими чуття і таланту, а також 
безглуздими і страшенно дурними. Що ж? Хіба ж 
не будуть вважатися безглуздими ті, які вище ціну
ють ганьбу, ніж честь, жадобу, ніж поміркованість, 
хиби, ніж чесноти, красу, ніж славу, землю, ніж небо,
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мінливі та примарні блага, ніж правдиві та вічні? 
А хто ж не віддає цьому переваги? Хіба ж, кажу, 
чинять розумно ті, що, відкинувши небесні й най
більш спокійні радощі щасливого життя, з усією 
пристрастю прямують і гоняться за грубою розкіш
шю, від якої не є гіршою ніяка хвороба? Хто ж не 
бажає і не гониться за нею? Хіба ж не назву я не
розумними тих, які заподіюють собі вічні муки хви-

156. линним задоволенням? Хто ж, || знехтувавши розу
мом, віддає своє життя нестриманості і перебуває 
в найогиднішому болоті пороків? Хто віддає для 
цього всі сили, щоб гнатися за примарою якоїсь сла
ви, щоб служити суєті, щоб іти назустріч жадобі й 
віддаватися розкоші та потурати найнечеснішим при
страстям? Хто ж не веде такого способу життя? 
Хто ж не плаває у цьому морі безглуздя? Хто ж 
не прямує до цих вершин божевілля? Хто ж не за
знає жалюгідної катастрофи думки й розсудку між 
цими сиртами глупоти?

Причина

Очевидно, дуже мало людей керується розумом —  
керманичем свого плавання. Адже потрібно було б 
перебувати біля керма, керувати ним і спрямовувати 
курсом життя, а він [розумі, боячись великого зло
чину і зневаги, лежить собі в клоаці пороків, а за
мість нього, розгнуздана жадоба, шаленіючи, керує 
стерном, піднімає весла пристрастей, розпускає віт
рила для пороків і нестриманих душевних почуттів 
та виставляє нерозумних під [ударі хвиль нестрима
ності. Поки вони перебувають у вирі розпусти або поки 
володіють ними припливи і відпливи шалених при
страстей, то всі вони скочуються в одне місце —  у під
земний Тартар.382



Протилежна

Та між тими нерозумними, що ведуть кораблі до 
загибелі, є також обізнані зі справою, які пливуть 
у безмежному океані бурхливого житія: ось Одіссей 
і Орфей, яких не ввели в оману сирени своїм згубним 
співом, які не втратили розуму від чарів Цірцеї, || 
які проїхали безпечно між Сціллою і Харібдою роз
бурханих пристрастей і досягли порту щастя. Таких 
кожен може легко порахувати, бо їх надзвичайно 
мало, а нерозумних, хто ж спроможний назвати їх 
кількість?

Подібне

Швидше я міг би порахувати морські хвилі, які 
звичайно в негоду піднімаються високо вгору, або лис
тя дерев, що опало від морозу, або каміння, яке оми
вають морські хвилі, б ’ючись об береги, ніж наві- 
жених, пустоголових, безглуздих. Адже ж бачимо, 
що сама природа так недоречно створила, що прекрас
не й рідкісне трапляються рідко і в малій кількості. 
Ось бачиш, що вся місцевість покрита невідомими 
скелями й камінням, на полях росте тернина, і без
плідні бур’яни витягують з них соки, неймовірну 
силу мають шкідливі або некорисні звірі, лиха [у сві
ті І величезна кількість, без міри геж поганих [людей І. 
Ось така безмежна кількість дурнів.

Приклад

А чи тільки тепер? А раніше хіба не було так ба
гато нерозумних? Від початку світу їх кількість 
зросла неймовірно, і то так зросла, що з безлічі 
людей, які вже розсіялися майже по всьому світу і 
заселили різні райони землі знайшовся один-одні- 
сінький Ной, який з божої волі ще досягнув похвали

156 з в .
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як мудрець і який вигнану з землі правду взяв до того 
нещасливого корабля, якого він побудував по велін
ню божому і врятував його цілим та неушкодженим 

/57 від всесвітнього потопу і від знищення всіх речей. II

Свідчення

Ти це бачив, прабатьку, найсвятіший з царів, наба
гато мудріший від премудрого Соломона. Він узяв від 
тебе цю небесну науку й божественну мудрість, ви
слухав тебе найуважніше, коли ти, переглянувши див
но малу кількість мудрих, звернув увагу на безмежну 
кількість дурнів. І, спонукуваний божественним нат
хненням розуму, вражений і здивований, мав сказа
ти, що справді з усіх людей господь, наглядач усіх 
речей, не знайшов ні одного, який би був мудрий, 
який би йшов шляхом доброчесності, який би вів 
життя, достойне людини. І всі були повержені, [а ти 
говорив]: «Цей не е розумним, і цей ні», і так до 
останнього.

Епілог

Якщо все це правдиве і якщо ніхто розумний не 
заперечував, що воно —  чистісінька правда, то не 
треба вже заявляти ще раз про те, що Соломон сказав 
дуже мудро, що в усіх народів е така велика кількість 
дурнів, що їх ніхто неспроможний перелічити. То
му й ми теж скажемо і дамо підтвердження словам 
царя Соломона: «Кількість дурнів безмежна».

ХРІЯ РЕЧОВА
в якій вихваляється наш наставник, найясніший і 
вельмишановний великий владика Рафаїл Заборов- 
ський, з ласки божої архієпіскоп Київський, Галиць
кий і Малої Русі, який після дуже щасливого вступу
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на Київську св. Софії архієпіскопську кафедру ви
голосив проповідь 1732 року, третього дня, коли дуже 
щасливо відзначали || день народження Анни Августи, \57 зв. 
імператриці всієї Росії. Згодом, турбуючись про на
родне добро, підняв на власні кошти Академію. Інші 
пізніші добрі діла, які слід було передати майбутнім 
вікам, він заповів нащадкам.

Вступ

Хай мовчить панегірист Аполлон, хай замовкне 
аед Гомер, хай стримає голос красномовний Туллій, 
хай теж затихне сама переможниця —  красномов
ність, бо ось новий іде найкрасномовніший оратор 
Рафаїл, якого, кажуть, раніш з особливою увагою 
слухали жителі Москви, коли він говорив з амвона, 
а недавно вже Київська кафедра ласкаво слухала 
його, коли він виголошував проповідь, і прийняла 
його. Ідіть сюди, народи, збігайтесь, найвіддаленіші 
нації, сходьтеся послухати з кожної країни, всі пле
мена, насторожте вуха, зверніть погляді Хто ж цей 
святий, що з владики став незвичайним оратором?
Це ось той, що ще раніш, обраний професором мос
ковських шкіл, як дуже достойний і вчений, доступ
но і на належному рівні виступав у присутності всіх 
із шкільних кафедр; це той, що в морських плаваннях 
виконував обов’язки і мав сан ієромонаха, щоб керу
вати життям інших, згодом після кількох років на
полегливої праці він увінчав своє чоло золотою мит
рою, був призначений архімандритом Колазинського 
монастиря, а також засідателем і мировим посеред
ником у Священному синоді; це той, якому || після 158. 
Колазинської архімандрії призначено дорогоцінний 
жезл Псковського єпіскопа, де він, додержуючись 
у своєму житті священної поміркованості, піднявся
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на вищий ступінь досконалості чеснот, за що був 
щедро винагороджений і за наказом найяснішої імпе
ратриці Анни Іванівни перейшов на Київську кафед
ру, з якої у святковий день блаженної покровитель
ки Анни він вшанував вічну славу своєї володарки 
найдостойнішою проповіддю і наситив уважні вуха 
всіх ораторською красномовністю своїх слів.

Розповідь

Нічого дивного, що цей божественний проповідник 
відібрав пальму першості в красномовстві у самого 
Туллія, представника величавої красномовності. Ад
же ж, справді, слабким виявився б талант Туллія 
(якби він встав), щоб нести такий величезний тягар 
того всього, що взяв на себе, як ми чули, Рафаїл. 
Сама Свада впала б безсилою, затьмарилися б очі та 
розум, покинули б сили, заскрипіли б пера, тому що 
справа вимагає красномовності божественних, а не 
людських уст, божественного оратора, а не Туллія. 
Для цього саме доброчесність обрала тільки одного 
достойного Рафаїла. Це щастя принесла йому вродже
на скромність, став ученим завдяки особливим знан
ням, на кафедру поставила його дуже велика й прав
дива вірність своїй найяснішій цариці й найласкаві- 
шій володарці. Він, прекрасний оратор, своєю глибо- 
коосвіченою й чарівною красномовністю зачарував 

158 зв. уми всіх. їхні очі привернув до себе, коли ввійшов || 
у святий храм. Зійшов до народу, відкрив уста, щоб 
виголосити проповідь, зробив рух руками, складеними 
дуже скромно, напруживши зір, обвів очима слу
хачів різного віку і походження. А з них одні спря
мували свої очі до неба, інші в страху божому розду
мували про вічне життя, а ще інші раділи, а ще інші 
в думці й душі аплодували, виражаючи вдячність собі
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й своему такому великому щастю, що завдяки особли
вому божественному провидінню вони живуть у такі 
часи і що вони удостоїлись не тільки бачити, але й 
слухати оратора — свого владику, що немов упав їм з 
неба і виголошує проповідь, вживаючи священні слова.

Причина

Київ пам'ятає стільки віків, але не снився йому 
такий добрий пастир, який би згасив його спрагу та
кою проповіддю до народу, з якої черпають собі по
живу розсудливі вівці, бо ж з цієї проповіді виплива
ють здорові думки на пасовище. Адже ж завданням 
пастирської проповіді є те, щоб священний проповід
ник дав кожному відповідь, щасливо виступив і щоб 
присутні слухачі, що уважно слухають, зібрали тим 
більше плодів, чим сильнішою, красномовнішою й 
переконливішою є Свада. Було багато таких, які боя
лися прямувати до праведного життя, проте його 
заохочення, переконання й повчання примусили і 
переконали їх. Інші вважали, що праведне життя на
багато важче, а ще інші віддавалися приємним жит
тєвим справам і займалися ними. І їм усім Рафаїл 
дав || найкращий зразок доброчесності, показав також 159. 
приклад досягнення вічної слави і краси, коли він 
краще і переконливіше вчинками, а не словами, ви
разив і подав для них цей взірець у собі самому і від
разу ж повернув їхні очі, серця й душі до божествен
ної любові, а їхні помисли захопив і спрямував до 
почесних і корисних вчинків, що вимагають самопо
жертви і співчуття.

Протилежне

А ви, пустослівні оратори, які нескінченним по
током слів, пустим і розтягнутим викладом -думок
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намагаєтесь добитися витіюватості й чарівності промо
ви, які красномовною привабливістю і спокусливим 
багатослів’ям затуркуєте вуха недосвідчених, гони
тесь не за чимсь іншим, як тільки за легенькою по
пулярністю і дешевою славою, скажіть, прошу вас, 
яке переживання душі, які перетворення, яка зміна 
бажань, які прекрасні вчинки, які дивні чесноти 
йдуть, природно, за тими прекрасними промовами, 
які ви виголосили? Докладно обдумані, підготовлені 
і старанно відшліфовані промови ви приносите з дому. 
Потім ви йдете на амвони, виголошуєте, втокмачує
те їх, напружуєте свій голос, говорите до хрипоти, 
наповнюєте вуха криком, а святі місця —  вигуками, 
а який наслідок з цієї праці? Коли ви запалюєтесь, 
слухач залишається холодним, коли ви підвищуєте 
голос, він позіхає, коли ви кричите, він засинає, 
а зворушується тоді, коли ви закінчили промову, 
і він виходить і після зборів приходить додому Що ж, 
хіба не так? Адже ж ваші нрави не відповідають вашим 

159 зв. промовам, || бо чого ви навчаєте своєю промовою, то 
те заперечуєте своїми вчинками, тому що ваше лице
мірне життя йде всупереч тому, до чого ви намагає
тесь схилити інших своїми аргументами.

Подібне

Відомо, що земля не удобрюється громами, а во
дою, не від блискавок родять поля, а завдяки дощам, 
не шумним градом насичуються і зволожуються лани, 
а легеньким дощем. Так само не викриком слів, не сла
вою таланту і звучними сентенціями збуджуються 
душі, щоб давати плоди чеснот, а тільки прекрасни
ми вчинками та прикладами. Поглянь, з яким запалом 
кидаються воїни на ворога, з якою шаленістю вдира
ються вони до обложеного міста через зруйновані
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мури І Чи гадаєш, що їх запалює до битви гуркіт ба
рабанів і звуки сурм? ПомиляєшсяІ Чи думаєш, 
що їм додає відваги лайка ворогів, крики товаришів 
по службі, заохочення командирів? І тут помиляєш
ся! Сам тільки вождь є таким, що, сидячи на коні 
з витягнутим мечем у руці, йде попереду бойових 
лав і закликає не язиком, а рухами своїх рук, щоб 
[воїни] йшли вперед, бо хто ж може не піти за вож
дем, який іде попереду?

Приклад

Чи гак воно? Хто ж, найясніший владико, не пі
шов за гобою, коли ти ведеш, коли найщасливіший 
день Августи-володарки ти започаткував і продов
жуєш славити щорічним вітанням? Хто ж не послухав 
тебе, колн ти задумав відзначати цей день як приклад 
святості й прославляння? Усі слухачі зійшлися саме 
сюди, насторожили вуха й, охоплені безмежною ра
дістю, відновлювали || в пам’яті найславнішу при- 160. 
красу Русі, колишній їх захист, блаженної пам’яті 
найяснішого й найшановнішого архієпіскопа і митро
полита Рязанського й Муромського Стефана Явор- 
ського, який також у свій час, щоб церква і право
славна віра не зазнали жорстокого переслідування, 
готуючись особливо старанно і з ораторською серйоз
ністю, часто піднімався на амвон. Крім того, проявив 
ретельність і любов до наук, виділяв чимало коштів 
для бідних, які присвятили себе науці, і різноманіт
ними способами закликав магнатів, щоб допомагали 
й протягали правицю допомоги таким великим успіхам 
батьківщини, щоб збільшити кількість вільних мис
тецтв і наук. А ось той пастир з любов’ю і таким са
мим завзяттям пішов за тобою, найдостойніший пасти
рю, і всі його чесноти втілились у тобі й переселились
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у твою непохитну душу. Адже ж ти і його, і своїм 
перебуванням отут показав прекрасний зразок слу
жіння на благо народу, адже ж ти підніс власними 
коштами започатковані й засновані школи Петром 
Могилою, щоб дати освіту простому й неосвіченому 
народові, ще більше поширив науку, а ти заснував 
і побудував декілька шкіл,—  ось погляньте своїми 
очима (якщо хтось не вірить). Справді називають і 
визнають тебе покровителем, реставратором і поши
рювачем науки та любителем мудрості. Тільки ти 
своєю священною ногою вступив до Академії, то від- 

160 зв. разу ж узявся за відбудову академічних || будинків 
і привів їх до належного вигляду своїм постійним пік
луванням та власними коштами і, закінчивши роботи, 
поклав вінець. Далі, не менше милуються очі глядачів 
і тим, що ти, прибувши якнайщасливіше до Києва, 
обрав трьох архімандритів з особливою урочистістю 
(раніш їх у Києві не було). Нарешті, ги не заховав 
своєї руки, щоб подати їм допомогу в прикрасах, 
якими заслужені мужі, достойні таких почестей, 
сяють золотом і славою чеснот. І їх прикраса —  це 
твоя прикраса, і вона не забариться, щоб сповістити 
вічності про твою честь, і запише вона тобі похвалу 
на скрижалях безсмертя.

Свідчення

Правда в моїх словах, і істинне те, що я сказав ра
ніше, а підтвердженням моїх слів буде оце тверджен
ня найсвятішого Лева: «ГІрйклади сильніші, ніж слова, 
праця повчальніша, ніж слово». Тому й ти, най- 
ясніший владико, не міг нічого дати мудрішого і пере
конливішого, як приклади скромності, смиренності, 
чесності, співчуття, непорочності та інших чеснот, 
додавши до них і супутника мудрості —  дар слова.

т



Відзначаючи свято блаженної пророчиці Анни й од
ночасно день іменин найяснішої імператриці, ти своєю 
проповіддю, повною дуже покірної та сердечної вір
ності, прославив його. І як у словах, так і в чистому 
серці, думках і душі зберігаєш вірність своїй цариці 
й найславнішій володарці до кінця свого життя. 
Проповіді II на честь бога —  це і теперішні, і довго- іб і .  
вічні свідки, але не меншим свідком є також оця твоя 
праця про виголошення промов, яку ти завершив 
і вичерпно виклав.

Епілог

Зрештою, вік побачить, твої нащадки поглянуть 
на вчинки, а про твої справи і дуже велику турботу 
скажуть народи. Тепер же, наскільки моє перо змогло 
записати й передати, я скорочено зібрав величезний 
арсенал твоїх чеснот, прийняв їх як належне у свою 
шкільну працю і подав їх. Отже, хай читають нащад
ки для прикладу наступних віків і, читаючи, хай слу
хають, дивляться очима, беруть ласкавою рукою 
і сприймають з ще ласкавішою душею.



ВІНОК ПОЕЗІЇ

Уже ми з божої волі і за допомогою найблажен- 
нішої діви Марії прийшли до бажаного кінця й обго
родили наш повчальний сад двома огорожами. По
давши в квітах і плодах повчальні настанови, ми 
розглянули їх і пояснили належним чином і з влас
тивою для нас старанністю. Отже, залишається, щоб 
я додав відповідне закінчення для вас, дуже працьо
витих садівників, ради збирання дозрілих і збереже
них плодів, щоб ви мали щоденну вигоду і користь 
для вашого життя, тому що коли спати, то нічого не 
приходить на язик. Я ж з такту і свого обов’язку оцю 
свою річну працю, яку закінчив, присвячую, віддаю 
і призначаю Всевишньому богові. Хай же вона буде 

161 зв. йому на ще більшу || славу, і на вічну шану, заслу
жену повагу та достойну честь найблаженнішої і най- 
непорочнішої діви Марії, святих наших патронів 
і блаженних Антоні я і Феодосія Печерських.



ПРОХАЛЬНЕ СЛОВО
до щиросердного читача, 
де автор жартома просить 
пробачення за помилки

Працю ги візьмеш до рук і якщо десь побачиш
помилки,

То вже пробач ти мені, друже-читачу, прошу. 
Книги на поміч покликав і віршем, що зміг,

описав я,
Праця ж моя уві сні прозою стала чомусь.

Без помилок ще ніхто написати не зміг своїх
віршів,

То я вважаю, що й теж в мене були ці гріхи.

Ієромонах М И Т Р О Ф А Н  ЦОВІ А Л П В С Ь К И Й ,
ординар-професор поетики || /52



ЕПІГРАФ ДО НАЙЯСНІШОГО ВЛАДИКИ

Дар красномовності тут необхідний, наш отче-
владико,

Щоб так достойну хвалу зміг я віддати тобі,
Сили у мене замало, с л о в і  застрягають у горлі, 

Все, що тобі дороге, віршем я те описав.
Ці ось слова побажання, як можу, пишу я для

тебе:
«Довго-предовго носи ти цей епіскопський

жезл,
Теж провіщай всім у Києві світлі віки і щасливі, 

Дари тобі принесуть праця й заслуги твої».

Найяснішому твоєму чинові найвірніший шану
вальник і найвідданіший раб —  той самий автор, 
що й раніше.

Для більшої слави трисвятого і найвеличнішого 
бога, на честь найблаженнішої і найнепорочнішої 
діви, на достойну хвалу, шану й повагу всіх святих.



П Р И М І Т К И

1 Туллієва Свада —  розуміється Ціцеронове ораторське 
мистецтво.

2 В Арістотеля («Поетика», 1450 в) йдеться про фабулу 
трагедії. Там читаємо: «Основа і немовби душа трагедії —  це фа
була».

3 Вихід, гл. X V .
4 Ц  і ц е р о н. На захист поета А р х ія .
6 Про поетичне мистецтво, вірш 418.
6 Т а м ж е , вірші 409— 411.
7 П ор .: О  в і д і й. Фасти, кн. V I ,  вірші 5— 6; Послання  

з Понту, кн. I I I ,  вірші 4, 93 і кн. IV , вірші 2, 25.
8 Про це згадує Плутарх (Александр, розд. 26).
9 Докладніше про різницю між поезією та історією див.: 

Ф . Прокопович. Про поетичне мистецтво, кн. І , розд. З (Видання: 
Феофан Прокопович. Сочинения под ред. И . П . Еремина. М .—  Л .,  
Изд-во А Н  С С С Р , 1961).

10 Про виховне значення поезії говорить Арістотель у «Пое
тиці», V I , про так зване «очищення подібних почувань» (катар
сис), що викликало різні теорії: етичну теорію (автор В . Маджі), 
медичну теорію (автор Я . Бернайс), естетико-етичну теорію 
Е . Целлера, релігійні теорії, до яких належить інтелектуалістич- 
на теорія С . Гаупта і В . Іванова, та інші.

11 Про поетичне мистецтво, вірші 333, 334, 343.
12 Д и в. Євангеліє від Матфія, гл. V , стихи 29— ЗО, і 

гл. X V II I , стихи 8 —9; від М арка, гл. IX , стихи 43, 47.
13 Цей вірш зустрічається в поетиці 1714 р. ЬіЬгі Ігез сіє агіе 

р о е ііса ..., яка зберігається в Ц Н Б  А Н  У Р С Р  в Києві під шифром 
V I I I  94 М/227, а також в Ргосіготиз асі Ь ісо їіе т  Р а т а з з и т  Ароі- 
1о... 1727 р. з бібліотеки оо. Василіан у Крехові, а тепер —  в ру
кописному відділі Львівської наукової бібліотеки А Н  У Р С Р  
під шифром 225.

14 Леонінські вірші — це римовані вірш і, що назву свою  
виводять від французького поета початку X I I I  ст. Леона.

16 Д ля середньовічної силабічної поезії характерна однако-
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ва кількість складів у вірш і, цезура і рима. Рима була двох 
видів: з іт іїііе г  сасіепз, якщо римувались закінчення відмінків, 
І 5ІГТ1ІІІІЄГ (ІЄі>іПЄП$, якщо римувались дієслівні закінчення. 
Таку співзвучність закінчень античні вважали фігурою, яка до 
певної міри прикрашує мову Д и в. «Риторику до Гереннія», 
кн IV, розд. 20, 28; Квінтіліан. Виховання оратора, кн. IX ,  
розд. 3.

1,1 Еклога I I I , вірш 60.
17 Теогонія, вірші 76— 81.
іа Роботи і дні, вірш 289.
1У Еклога V I , вірш 2.
20 Ці слова помилково приписуються Вергіліеві.
21 Ці слова також помилково приписуються Вергіліеві.
22 Ц ір іс, вірш 55.
23 Фасти, кн. V , вірші 55— 56.
24 Теогонія, вірш 79.
25 фасти, кн. IV, вірш 193.
26 Вірш 17
22 Андріанка, вірш 473.
28 Вірш 46.
29 Вірш 166.
30 Цей вірш зустрічаємо в поетиці 1722 р. з архіву оо. Ва

силівн у Крехові, а тепер у Львівській науковій бібліотеці 
А Н  У Р С Р  під шифром 737

31 Риг— злодій.
82 В е р г і л і й. Енеїда, кн. 1, вірш 609.
83 В е р г і л і й. Енеїда, кн. II , вірш 378.
84 Т а м ж е , кн. I I , вірш 28.
86 Т а м ж е , кн. I I I ,  вірш 44.
36 Т а м ж е ,  кн. V I I I ,  вірш 83.
37 Г о р а ц і й. Про поетичне мистецтво, вірш 139.
88 Е н н і й .  Аннали, вірш 109.
39 Г о р а ц і й. Сатири, кн. II , сатира 3, вірш 79.
4,) Т рістії, кн. І, елегія 1.
4‘ Т а м  ж е, кн. І, елегія І
42 Цей вірш зустрічається в поетиці 1714 р. ЬіЬгі Ігез сіє агіе 

роеііса, V I I I  94 М/277 (Ц Н Б  Д Н  У Р С Р  у Києві), арк. 54.
43 Римляни облягали Сіракузи два роки (213— 211 рр. до н. е .; 

під командуванням Марка Клавдія Марцелли. Тоді загинув 
Архімед.

44 Цей вірш написав Ф Прокопович. Д и в. його працю 
«Про поетичне мистецтво», кн. І, розд. 5.

46 Трістії, кн. І, елегія 3.396



48 Г о р а ц і й. Оди, кн. I, ода 4, вірш 15.
47 Т а м ж е , кн. I, ода 7, вірш 27.
48 Т а м ж е , кн. I, ода 11, вірш 7.

Т а м  ж е , кн. I, ода 7, вірш 28.
80 Т а м ж е ,  кн. I, ода 5, вірш 3.
51 Епод I I , вірші 1— 8.
52 Т а м ж е , епод І, вірш 9.
68 Цей вірш зустрічається в поетиці №  22 з фонду Л ьвів

ської архідієцезії (Львівська наукова бібліотека А Н  У Р С Р ,  
рукописний відділ).

64 Епод X I I I ,  вірш 2.
66 Г  о р а ц і й. Оди, кн. І, ода 4, вірш 8.
88 Т а м ж е , кн. І, ода 3, вірш 11.
67 Т а м ж е , кн. І, ода 8, вірш 1.
68 К а т у л л .  Фрагмент 2, вірш 1.
69 Фарсальська битва між Помпеєм і Цезарем відбулася 

в 48 р. до н. е.
88 Енеїда, кн. І, вірш 1
81 Про консулат Стіліхона, кн. І, вірші 1— 2.
82 Т а м  ж е , кн. I I I ,  вірші 1— 2.
83 Д о  Євтропія, кн. 1, вірші 9— 10.
84 Подається дещо скорочено. Більш повний текст знаходи

мо в поетиці 1714 р. ЬіЬгі Ігез сіє агіе роеііса, V I I I  94 М/227, 
яка зберігається в Ц Н Б  А Н  У Р С Р  у Києві.

86 Назва походить від ріки Стікс у підземному царстві. 
Т ут треба розуміти язичників.

88 Кн. II , вірші 27— 30.
87 Про поетичне мистецтво, вірш 189.
68 Т а  м ж е , вірші 156— 157.
89 О  в і д і й. Любовні елегії, кн. I I I ,  елегія 9, вірші 3— 4.
70 Нерівні вірші —  дистих елегійний, який складається 

з гекзаметра і пентаметра.
71 Про поетичне мистецтво, вірші 75— 76.
72 У  скороченому вигляді (10 рядків) цей вірш е в поетиці 

першої половини X V I I I  століття, яка зберігається в Ц Н Б  А Н  
У Р С Р  у Києві під шифром С П  133 (16 247).

78 Там же, в скороченому вигляді (16 рядків).
74 Ці слова біограф Вергілія Д онат Молодший (бл. 400 р. н. е.) 

в ( Біографії Вергілія», 17, приписує саме йому. Вергілій напи
сав дистих:

«Цілу ніч дощ йшов, а вранці продовжились ігрища
знову:

Цезар з Юпітером вдвох владу тут ділять усю»
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і повісив біля воріт імператорського палацу, а якийсь Баттіл, 
бездарний поет, видав себе за автора цього дистиха, і за це Ав
густ нагородив його. Тоді Вергілій дописав під цим дистихом:

«Вірші ці я написав, а хтось інший дістав нагороду» 
і до того гекзаметра додав ще чотири півпентаметри:«Так не для себе»...

Тоді Август запропонував поетам доповнити ці піввірші, 
але це зміг зробити тільки Вергілій і тим самим довів своє автор
ство попереднього дистиха.

75 Оди, ки. І, ода 10. вірш 1
76 Епіграми, кн V I I .  епіграма 98.
77 Цей вірш Ф . Прокопович у своїй книзі «Про поетичне 

мистецтво» помилково приписує Марціалові.
78 Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, кн. I I I ,  

розд. 5.
70 І. Т . Т р е м б е ц ь к и й. ХУігусІагг роеіускі, т. II ,  

епіграма 885.
80 Т а м ж е ,  т. І, епіграма 88.
81 Т ут натяк на вбивство Нероном своєї матері Агріппіни  

в 59 р. н. е.
82 І. Т. Т р е м б е ц ь к и й .  Шігусіагг роеіускі т. І, епіграма 78.
83 Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, кн. II ,  

розд. 6.
84 Д іяння апостолів, гл. II. стих 3.
86 Зустрічається в поетиці 1678 р. ІПБІііиііо роёНса, №  335 

з архіву оо. Василіан (Львівська наукова бібліотека А Н  У Р С Р ), 
арк. 90 та в інших пізніших шкільних поетиках.

80 Ригса — вила, а Риг — злодій.
87 Ідеться про відомий парадокс «Брехун». Один крітянин 

сказав: «Всі крітяни — брехуни». Якщо ці слова вважати прав
дою, то їм не можна вірити, бо тоді і той, хто їх сказав, є бре
хуном, адже він крітянин. Якщо сказані слова вважати брехнею, 
то тоді виходить, що крітяни кажуть правду, отже, і цей крітя
нин сказав правду: «Всі крітяни — брехуни». Коло замкнулося.

88 Це порівняння приписується Зенонові, засновникові 
стоїчної школи. Д и в .: Ціцерон. Оратор, розд. 32.

89 Плагонівська людина. Платон подав таке визначення 
людини: «Людина є тварина з двома ногами, позбавлена пір’ я». 
Діоген оскуб півня і, принісши його до школи Платона, заявив: 
«Ось платонівська людина 1» Д и в .: Діоген Лаертеький. Ж иття  
і вчення знаменитих філософів, кн. V I , розд. 2, § 40.
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90 І. Т. Т р е м б е ц ь к и й. ХУігусІагг роеіускі, т. І, 
епіграма 86.

01 Стефан походить від грецького сдова отєсро^о;; — вінок.
92 Цей дотеп грунтується на грі слів Іезііуиз і їсЛ о гп т .
03 «Солоне» — розуміється в прямому значенні як щось 

солоне і в непрямому — як щось дотепне.
94 Слово «діалектика» тут вживається в значенні «мистецт

во вести дискусію».
96 Євангеліє від Л ук и , гл. II , стих 26.
00 М  а р ц і а л. Епіграми, кн. X I I ,  епіграма 46.
07 Т а м ж е , кн. V , епіграма 42, вірші 7— 8.
98 Д и в .: Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, 

кн. II , розд. 6.
09 М а р ц і а л. Епіграми, кн. V , епіграма 53, вірші 3— 4.

100 Д іоск ур  означає син Зевса, діоскура — дочка Зевса.
101 Гра слів: роїиіі позсеге саизаз — міг пізнати причини 

речей і позіі саизаз сіісеге — вмієш виступати в суді. Перший 
рядок див. Вергілій. Георгіки, кн. II , вірш 490.

102 Євангеліє від Матфія, гл. I I ,  стих 2.
103 0[ о т і  по] 0 [р ііт о 1  М [а х іт о ] — найвеличнішому і най

більшому богові.
104 Д и в .: Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, 

кн. II , розд. 8. Також поетику 1678 р. Іп зіііи ііо роёНса, арк. 95 
з архіву оо. Василіан у Крехові (тепер у Львівській науковій 
бібліотеці А Н  У Р С Р  під шифром 335). Т ут цей вірш подається 
польською і латинською мовами.

105 Д и в .: Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, 
кн. I I , розд. 8.

106 «Целярсшт» і «ферізоіп: —  терміни логіки для позначення 
модусів категоричного силогізму

107 Д и в .: Ф . П р о к о п о в и ч .  Про поетичне мистецтво, 
кн. I I , розд. 8.

108 Книга суддів ізраїльських, гл. V I ,  стихи 36— 40.
109 Піфагорова буква Г  Він порівнював її з дорогою життя, 

яка ділиться на дорогу чесноти і дорогу пороків.
110 Відгадка: теїоз — пісня; перший склад т е ї — мед, дру

гий 05 — уста.
111 Відгадка: согпіх — ворона. Якщо зняти голову, тобто 

початковий склад сог, то залишиться піх — сніг. Ця загадка 
належить І. Т. Трембецькому. Д и в .: ХУігубагг роеіускі, т. І, 
епіграма 225.

112 Відгадка: заигиз водяна ящірка Іаигиз — бик.113 8и$репсііІ=5іь — свиня і репеШ — висить.
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114 Озш апи$=о$ — уста і тап и з — рука.
116 З міст ц іє ї  загадки не зовсім зрозумілий. Можливо:
Бог славу і псалми добро пбть пріймует:
За псалмов пвніе здоровіє людем он дарует.
11в І. Т . Т  р е м б е ц ь к и й  Шігусіагг роеіускі, т. І, епі

грама 223.
117 Т а м ж е , т. I I , епіграма 853.
118 Т а м же, т. І, епіграма И З .
110 В е р г і л і й. Енеїда, кн. І, вірш 8.
120 I . Т . Т р е м б е ц ь к и й. М г у б а г г  роеіускі, т. І, епі

грама 111.
121 Т а м ж е , т. І, епіграма 112.
122 Цей вірш М . I. Петров приписує ЛаврентіюВеличковському.
123 Мається на увазі Петро Могила —  засновник Києво- 

Могилянської колегії.
124 Євангеліє від Матфія, гл. X I I ,  стих 40.
126 Євангеліє від Іоанна, гл. X I I ,  стих 32.
128 Євангеліє від Матфія, гл. X I ,  стих 32.
127 Псалом X V I I I ,  стих 2.
128 Євангеліє від Матфія, гл. II , стих 5.
129 Євангеліє від Іоанна, гл. V I I I ,  стих 52.
130 Еклога I I I ,  вірш П О .
131 Георгіки, кн. I I , вірші 541— 542.
132 Книга притч Соломонових, гл. X X V I ,  стих 11.
183 Псалом Х О ^ ІІ , стих 8.
134 Євангеліє від Матфія, гл. X X V I ,  стих 49.
136 Т а м ж е, гл. X X V I I ,  стих 40.
136 В ихід, гл. X I V , стих 11.
137 Вірш і 8 0 8 -8 1 0 .
138 Вірш і 7 9 -8 0 .
139 С е н е к а .  Медея, вірш 32.
149 Ода 24.
141 В е р г і л і й. Енеїда, кн. І, вірші 198— 200.
142 Д и в. примітку 74.
143 Енеїда, кн. IV , вірші 628— 629.
144 Т а м ж е , кн. І, вірші 326— 327.
145 Т а м  ж е , кн. IV , вірш 594.
148 Ц  і ц е р о н. Проти Верреса, промова I I ,  ч. І , розд. 3.
147 Ц  і ц е р о н. Проти Катіліни, промова IV , розд. 1.
148 О  в і д і й. Метаморфози, кн. I I ,  вірші 279— $90.
149 В е р г і л і й. Енеїда, кн. І, вірші 198— 200.
160 П ор .: К  л а в д і а н. Про консулат Стіліхона, І, вірші 

1— 2. Д и в. примітку 53.400



161 О  в і д і й. Послання з Понту, кн. I I I ,  послання 1, 
вірш 58.

163 К у р ц і  й Р у ф Історія Александра Великого, кн V I I ,  
розд. З, § 10.

163 О  в і д і й. Любовні елегії, кн. І, елегія 8, вірш 19.
154 К у р ц і й Р у ф. Історія Александра Великого, 

кн. V II  розд. 11, § 10.
166 С е н е к а .  Геракл божевільний, вірші 656— 657.
158 Сегеуізіа: сегеЬгиш — мозок і уізеге — розглядати.
167 Тут помилково подаються деякі імена як грецькі, а грець

кі — як латинські.
168 Цей вірш помилково приписується Л укуллові. Він на

лежить Катуллові, 5.
168 Сатири, кн. І, сатира 9, вірші 59— 60.
160 Євангеліє від Матфія, гл I I I ,  стих 4; від М арка, гл. І, 

стих 6.
161 Євангеліє від Матфія, гл. X X I ,  стих 12; від Л уки , гл. X I X ,  

стих 45; від М арка, гл. II , стих 15; від Іоанна, гл. II , стих 15.
182 Євангеліє від Матфія, гл. I I I ,  стих 3; від Л уки , гл. III. 

стих 4; від М арка, гл. І, стих 3; від Іоанна, гл. II , стих 3; від 
Ісайї, гл. Х Ь , стих 3.

183 М алахія, гл. I I I ,  стих 1.
184 Євангеліє від Матфія, гл. I I I ,  стих 2.



С Л О В Н И К  ІМ ЕН  І Н А З В

Абат  —  настоятель монастиря, ігумен.
Абдолонім — бідний чесний садівник, якого Александр М а

кедонський зробив царем Сідона.
Авгур — жрець у Римі, який ворожив, спостерігаючи за 

польотом птахів, їхніми криками та по інших ознаках.
Август, Октавіан (63 р. до н. е .— 14 р. н. е.) — римський 

імператор.
Аверн —  озеро в Кампанії (Італія), де, як говорить леген

да, був вхід до підземного царства.
Авессалом (бібл.) —  син іудейського царя Давида. Він ви

ступив проти свого батька й загинув у цій боротьбі.
Авраам (бібл.) — іудейський патріарх.
Аврора — богиня вранішньої зорі, дочка Гіперіона, пружи

на Тіфона.
Австр —  південний вітер.
Автолік — син М еркурія, дід Одіссея, відомий своїм зло

дійством.
Агамемнон — син Атрея, чоловік Клітемнестри, головно

командуючий грецьким військом у Троянській війні.
Аганіппа — джерело муз на Геліконі (Беотія).
Агафокл —  сіракузький тиран (360— 289 рр. до н. е.), по

ходив з сім ’ї гончаря.
Агафон —  син Тірімма, вождь кінноти Александра Маке

донського.
Аглая — див. Грації.
Агріппа , Марк Віпсаиій — римський консул (37, 28, 27 рр. 

до н. е.), близький до Августа.
Агріппіна  —  мати римського імператора Нерона, вбита за 

наказом сина в 59 р. н. е.
Адоніс — син кіпрського царя Кініра і його дочки Міррм. 

Його кохали Афродіта й Прозерпіна. Вбитий вепром, яко.о  
послав ревнивий Арей, чоловік Афродіти.

Адріан VI — римський папа (1522— 1523 рр.).
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Адріатичне море — море між Балканським та Апеннін- 
ським півостровами.

Аед —  старогрецький співець, виконавець епічних пісень.
Азов —  місто на місці грецької колонії Танаїс у гирлі Д о н у , 

яке довгий час належало туркам, а в 1736 р. російські війська 
під командуванням М ініха здобули цю фортецю, і вона залиши
лася за Росією .

А їд  —  син Кроноса і Реї, брат Зевса, володар підземного 
царства (див. Плутон).

Аканф  —  македонське місто на східному березі Х алкідіки.
Аквілон —  північний вітер.
Акінак  —  короткий перський меч.
Акко —  страховище, яким лякали малих дітей. (Наша Ба- 

ба-яга).
Актеон — внук фіванського царя Кадма. Його Д іана пере

творила на оленя.
Албіній, Л уцій  —  трибун з владою консула (в 379 р. до н. е.).
Алекс —  друг Д аф ніса, сіцілійського пастуха —  творця па

стуш ої пісні.
Александр Македонський (356— 323 рр. до н. е.) —  засновник 

Македонської монархії.
Алекто —  див. Ф у р ії.
Алкей —  грецький ліричний поет на острові Лесбос (кінець 

V I I  —  початок V I  ст. до н. е.).
Алкід — нащадок А лкея, тобто Геракл.
Алкман —  грецький ліричний поет, автор гімнів (2 пол. 

V I I  ст. до н. е.).
Алкмеон із Аргоса —  син Амф іарая, вбив свою матір Еврі- 

ф ілу.
Алфей —  найбільша ріка на Пелопоннесі, яка двічі зникає 

під землею, пливучи до Іонійського моря.
Альвар, Еммануїл (1526— 1572 рр.) —  португальський єзуїт, 

мовознавець, автор латинської граматики, якою користувалися 
майже в усіх школах Європи того часу.

Амазонки —  плем’ я войовничих ж інок, яке проживало на 
Кавказі і на берегах річки Фермодонту в Понті.

Амалазунта —  дочка царя остготів Теодоріха (VI ст. н. е.), 
яка стала царицею в 526 році.

Амасіс —  цар Єгипту (570— 526 рр. до н. е.).
Амброзія —  їж а античних богів, що давала безсмертя.
Амнон (бібл.) —  син іудейського царя Давида, вбитий бра

том Авессаломом.
Амон — староєгипетське верховне божество.
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Амулій —  цар м. Алби-Лонги (Італія).
Ам ур , або Купідон (у греків —  Е р о т),— бог кохання, сип 

Венерн.
Амфіном —  сіцілійський юнак, який із своїм братом Анапом 

врятував своїх батьків під час виверження вулкана Етна.
Амфіон —  син Зевса і Антопи, фіванський цар, чоловік 

Н іоби, чудово грав на л ірі.
Амфітрита —  дружина Нептуна, богиня моря.
Амфора —  велика глиняна посудина з двома ручками.
Анаграма —  переставлення букв або складів.
Анакреонт з острова Теоса (Іонія) —  один із представників 

монодичної лірики (2 пол. V I ст. до н. е.). З  його творів зберег
лися невеликі фрагменти.

Анаксагор — відомий грецький філософ з Клазомен, непо
слідовний матеріаліст (бл. 500— 428 рр. до н. е.).

Андрій  (бібл.) —  один з 12 апостолів міфічного засновника 
християнства Ісуса Христа.

Анна  — імператриця Росії (у 1730— 1740 рр.), дочка царя 
Івана Олексійовича.

Антей — син Посейдона і Геї, лівійський велетень, пере
можений Гераклом.

Антігона — дочка фіванського царя Едіпа і Йокасти.
Антоній, Марк —  римський політичний діяч і полководець 

(83— ЗО рр. до н. е.).
Антоній Печерський, родом з Любеча (982— 1073 р р .),—  за

сновник Києво-Печерського монастиря.
Антоній П ій  — римський імператор (138— 161 рр. н. е.).
Анхіз  —  цар Д ардана, батько Енея.
Аонія —  частина Беотії (Греція), біля підніжжя Гелікону.
Апекс — конусна вершина шапки, обмотана білою  

шерстю.
А піній , Рублій  — римський юнак, якому Публій Клодій 

загрожував убивством, якщо той йому не відступить город.
А піцій, Марк Габій — гастроном часів Августа і Тіберія.
Аполлон —  син Ю пітера і Латони, покровитель поезії, 

медицини та ворожбитів.
Аргія  —  дочка Адраста і дружина П олініка, сина фіван

ського царя Едіпа і Йокасти.
Аргос —  син Зевса і Н іоби, міфічний цар Аргоса.
Аргус —  стоокий гігант, якому Юнона веліла стерегти Іо, 

перетворену в корову.
Аріадна —  дочка Мі носа і Пасіфеї, залишена Тесеєм на ост

рові Н аксос, згодом дружина Вакха (Діоніса).404



Аріон  —  поет-кіфаред з Метімни на о. Лесбос (бл. 600 р. 
до н. е.).

Аріст ід  —  афінський державний діяч (бл. 540— 467 рр. 
до н. е .), названий «Справедливим».

Арістіпп  — філософ з Кірени, засновник кіренської школи 
гедонізму (бл. 434— 360 рр. до н. е.).

Арістомах —  тиран (з 234 р. до н. е.) в Аргосі після вбивст
ва А рістіппа.

Арістотель — видатний старогрецький філософ (384— 322 рр. 
до н. е.).

Арістофан —  видатний грецький комедіограф (бл. 452—  
388 рр. до н. е.).

Артаксеркс —  ім’ я трьох перських царів: Артаксеркс І —  
син Ксеркса (465— 425); Артаксеркс II Мнемон —  син Д ар ія  II  
(405— 359); Артаксеркс II I  Ох —  син Артаксеркса II (359— 338 рр. 
до н. е.).

Артемісія —  дружина царя К арії Мавзола (IV ст. до н. е.).
Архілох  —  грецький поет V I I  ст. до н. е ., представник ям

бічної і елегійної поезії, творець ямбічного вірш а.
Архімед із Сіракуз —  учень Евкліда, великий грецький 

математик і фізик (287— 212 рр. до н. е.).
Архіт  з Тарента —  філософ піфагорейської школи (V — IV  ст. 

до н. е.).
Асилія — притулок, право притулку.
Асканій  —  син Енея І Креуси, цар Л авін ію , засновник 

м. Альби-Лонги.
Асклепіад —  грецький поет з Сам осу, який вважається твор

цем «асклепіадового» вірш а.
Асклепій —  фессалійський цар і лікар, згодом бог л ік у 

вання.
Аспасія —  друга дружина П ерікла, відзначалась красою, 

розумом та освітою (нар. бл. 470 р. до н. е.).
Аталанта —  учасниця калідонського полювання І походу 

аргонавтів.
Атлант  —  титан, син Япета і Клімени, батько плеяд, гіад, 

гесперид і Каліпсо, згідно з легендою, тримав на своїх плечах
небозвід.

Атрей —  син Пелопса і Гіпподамії, цар МІкен.
Ат рій  —  вітальня в італьських домах.
Атропос —  див. П арки.
Аттіка —  область у Центральній Греції із столицею Афіни.
Афіни  —  столиця Афінської держави, розташована в 

Аттіці.405 14 2 - 9 6



Афродіта — л іт . Венера.
Ахеронт  —  ріка в підземному царстві.
Ахея —  область Північного Пелопоннесу, взагалі, вся Греція.
Ахілл  —  син фессалійського царя Пелея і морської богині 

Фетіди, головний герой «Іліади» Гомера.
Аякс — син О іл ея, царя локрів.
Аякс —  син Теламона, цар Сал ам іну, один з учасників 

Троянської війни.
Бальд (1327— 1400 рр.) —  італійський юрист, учень Бартола. 

Його праці з римського і канонічного права, що зібрані в 5 томах, 
є важливим джерелом права епохи феодалізму.

Барбітон — семиструнна ліра великих розмірів.
Бартол. Бартоло Северо із (їассоферрато (1314— 1357 рр.) —  

італійський юрист епохи феодалізму. Основна праця —  коментар 
до кодифікації Ю стініана.

Басс, Агафон — римський поет епохи А вгуста, друг О відія. 
Проперцій присвятив йому четверту елегію першої книги.

Баховський, Фелікс —  польський письменник X V I I  ст.
Баухусіус, Бернард (1575— 1619 рр.) —  голландський поет, 

автор епіграм.
Беллерофонт — син Главка Корінфського, в н у к С ізіф а , пере

можець Химери, триголового страховища в Л ік ії, яке дихало 
вогнем.

Беллона —  сестра М арса, богиня війни у стародавніх 
римлян.

Біант  —  один із «семи мудреців» Греції, родом з Пріени  
(Мала А зія).

Бідерманн, Яків  (1578— 1639 рр.) —  німецький поет, який 
писав німецькою і латинською мовами.

Б і рема —  судно з двома рядами весел.
Біт  — гладіатор, що боровся з Вакхіем і разом з ним 

загинув.
Бітон і Клеобіс —  два брати, які славились своєю любов’ю 

до матері.
Борей —  північний вітер.
Борисфен —  стародавня назва Д н іп р а.
Братковський, Данило (помер в 1702 р.) —  український  

громадський діяч і поет, учасник і організатор ряду повстань 
на У кр аїн і, загинув у Л уц ьк у від рук польської шляхти.

Бріарей —  сторукий велетень, син Урана.
Бронт —  один з киклопів у майстерні Вулкана.
Букефал (Буцефал) —  любимий кінь Александра Македон
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Бусірід  —  цар Єгипту, син морського бога, приносив в офіру 
чужинців, вбитий Гераклом.

Вакх (у греків —  Д іоніс) —  син Ю пітера і Семели, бог вина 
і виноградарства.

Вакхій  —  див. Б іт.
Валеріан —  римський імператор (в 253— 260 рр. н. е.).
Валтасар —  останній вавілонський цар.
Ваней (бібл.) —  син Іодая, головнокомандуючий військом 

при Соломон і.
Варвара — дочка Д іо ск ур а, замучена (бл. 306 р. н. е.) за 

християнство, визнана церквою святою.
Варрон, Публій Теренцій Атацінський (116— 27 рр. 

до н. е.) — римський поет, автор сатир, які не збереглися.
Василій Великий з Кесареї (бл. 330— 379 рр. н. е.) — кап- 

падокійський митрополит, автор «Шестиднева», повчальних 
трактатів та проповідей.

Везул — гора в Л іг у р ії (Італія).
Велізарій —  полководець візантійського імператора Ю сті- 

ніана (490— 565 рр. н. е.).
Венера (у греків — Афродіта) — дочка Зевса і Д іо н н , за ін

шою версією, народилась з морської піни біля острова К іп р у, 
тому часто називають її Кіпрідою , богиня краси й кохання.

Вергілій. Публій Вергілій Марон (70— 19 рр. до н. е.) —  
римський поет, автор творів «Енеїда», «Георгіки», «Буко
ліки».

Верекінф —  гора у Ф рігії (Мала А зія).
Веспасіан —  римський імператор (69— 79 рр. н. е.).
Візантій, або В іза н тія ,—  фракійське місто на Босфорі 

(тепер Стамбул).
Вікарій  — заступник, помічник епіскопа й митрополита.
Віфлієм —  місто в Палестині, 9 км на південь від Єрусали 

ма, місце народження міфічного засновника християнства Ісуса  
Христа.

Віфсаїда —  місцевість у Палестині, де народились апостоли 
Петро, Андрій і Ф іліпп.

Вулкан, або М ульцібер (у греків —  Гефест),—  кривий бог 
вогню та ковальського ремесла, син Ю пітера і Ю нони, чоловік 
Венери.

Вултур —  гора на межі А п у л ії, Л ук ан ії і Самнію (Італія).
Вултурн —  південно-східний вітер, що дує від гори В ул тур.
Гавр —  гірське пасмо в Кампанії (Італія).
Гален (129— 199 рр. н. е.), родом з Пергам а,— лікар імпера

торів Марка Аврелія, Вера і Коммода.

407 14*



Галли —  плем'я, яке проживало на території, що охоплює 
приблизно сьогоднішню Ф ранцію , Бельгію , Швейцарію.

Галлієн —  римський імператор (в 260— 268 рр. н. е.).
Гальба, Сервій Сульпіцій  —  учасник галльської війни Ц е

заря.
Ганг —  ріка в Індії.
Гангри —  місто в Пафлагонії (Мала А зія).
Ганімед —  вродливий юнак, син Троя, якого орел Зевса 

переніс з гори Іди на О л ім п, де Ганімед подавав богам напої.
Ганнібал — відомий карфагенський полководець (247—  

183 рр. до н. е.).
Гараманф —  відомий у Римі розбійник.
Гарпаг —  мідянин, полководець перського царя Кіра Стар

шого.
Гарпал —  друг Александра Македонського, очолював фі

нансове відомство, згодом утік до Афін з великою сумою грошей.
Гарпаліка — фракійська героїня, після смерті батька вела 

розбійницьке життя, вбита пастухами.
Гедеон (бібл.) —  один із ізраїльських суддів, родом з м. Оф- 

ри. Правив в Ізраїлі 40 років.
Геката —  дочка титана Перса і А стерії, богиня, яка появ

лялась у трьох формах, як Селена на небі, Д іан а на землі і Про- 
зерпіна в А'іді.

Гектор —  син Пріама і Гекуби, чоловік Андромахи, голов
ний герой Т рої, загинув в єдиноборстві з Ахіллом.

Геліади —  сестри Фаетона, перетворені в дерева.
Гелікон —  гірський хребет в Південній Б іотії, присвячений 

Аполлонові та музам.
Геліос —  бог сонця, син Гіперіона і Т еї, брат Селени і Еос.
Гелон —  тиран Гели, а згодом Сіракуз (V ст. до н. е.).
Генна —  місто в центрі острова С іц іл ії з храмом Церсри.
Геракл (у римлян —  Геркулес) —  син Зевса і Алкмени, грець

кий народний герой, відомий своїми дванадцятьма подвигами.
Геракліт з Ефеса ( V I— V  ст. до н. е.) —  грецький філософ 

іонійської школи.
Герм —  золотоносна ріка в Л ід ії, яка впадає у Смірнську  

затоку.
Гесіод з Аскри (нар. бл. 850 р. до н. е.) —  автор поем «Роботи і дні», «Теогонія».
Геспер —  син Кефала і Аврори, вечірня зоря.
Геспериди— дочки Атланта і Гесперії, що жили на заході 

й стерегли золоті яблука з допомогою дракона, який ніколи 
не спав.
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Гет и  —  фракійське плем’ я на берегах Д у н а ю , на південь 
від даків.

Гіант  —  син Атласа і брат гіад — семи зір у су з ір ’ї Тельця.
Гіацінт  —  син спартанського царя Ебала, якого вбив Апол

лон нехотячи диском.
Гігес — цар Л ід ії, власник чародійного персня, родоначаль

ник династії Мерманідів (V II ст. до н. е.).
Гідасп — ріка в Індії, яка впадає в Інд.
Гідра Лернейська — багатоголова змія, яку вбив Геракл.
Гіл  — син Феодаманта, царя дріонів, супутник Геракла у 

поході аргонавтів. Його вкрали наяди.
Гіменей —  бог ш любу, син Аполлона; взагалі, весільна пісня.
Гіперіон —  син Урана 1 Геї, титан, батько Геліоса, Селени 

й Аврори.
Гіппократ  (помер бл. 370 р. до н. е.) —  видатний лікар з 

Коса.
Гіппократ Хіоський —  грецький геометр (2 пол. V  ст. 

до н. е.), автор систематичного твору з геометрії (не зберігся).
Гіппомен —  син Мегарея з Онхеста в Беотії, чоловік Аталан- 

ти, батько Лімона.
Гіппонакт  —  грецький поет з Ефеса (VI ст. до н. е.), автор 

ямбічних і пародійних творів, творець холіямба.
Гіпсіпіла — дочка лемноського царя Фоанта.
Глікера з Феспій — гетера, яка подарувала феспійцям ста

тую Ерота роботи Праксітеля, або, можливо, та, про яку пише 
Горацій, або Глікера з Сікіона (Пелопоннес), коханка худож 
ника П авсія.

Глікон —  грецький поет, який, на думку стародавніх гре
ків, винайшов гліконейський вірш .

Гомер —  найдавніший з відомих грецьких поетів, автор 
поем «Іліада» і «Одіссея».

Горацій. Квінт Горацій Ф лакк (65— 8 р. до н. е.) —  рим
ський поет, автор «Од», «Епод». «Сатир», «Листів».

Гордіїв вузол. Гордій —  батько М ідаса, із бідного селянина 
став царем Ф р ігії. За те він посвятив Юпітерові свою колісницю, 
на передку якої був складний вузол, що його розтяв мечем Алек
сандр Македонський.

Гортенсій, Квінт Гортал —  один з найвидатніших рим
ських ораторів (114— 50 рр. до н. е.).

Гракхи  —  два брати: Гай і Тіберій, сини Тіберія Семпронія 
Гракха, народні трибуни в Римі (перший в 133 р ., а другий в 
121 р. до н. е .), вбиті у боротьбі з оптиматами за земельні рефор
ми на користь малоземельного селянства.
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Грації (у греків —  харіти) — три богині краси: А глая, 
Талія і Еуф росіна, дочки Ю пітера і Евріноми.

Давид (бібл.) — син Ієсея, іудейський цар, батько Соломона.
Дамон — афінський музикант і софіст, друг Перікла, учи

тель Сократа.
Даниїл  (бібл.) —  ізраїльський пророк, якого перський цар 

Д ар ій  вкинув у яму, де були леви.
Дарданіди — троянці.
Дарій  — перський цар (в 336— 330 рр. до н. е.), якого пере

міг Александр Македонський під Іссом в К іл ікії (в 333 р. до н. е.).
Дафна —  німфа, дочка річкового бога Пенея, перетворена 

в лавр.
Дафніє —  син М еркурія, сіцілійський пастух, творець б у 

колічної пісні.
Дебора (бібл.) —  іудейська пророчиця, поетеса, яка заклика

ла іудеїв до скинення панування ханаанеїв і в значній мірі 
допомогла їм перемогти ворогів.

Девкаліон — син Прометея, цар Ф тії у Ф ессалії, разом із 
своєю дружиною врятувався від потопу і став родоначальником 
людського роду.

Дедал —  афінянин з роду Ерехтидів, батько їкара, будівни
чий крітського лабіринту.

Делос — один з Кікладських островів у Егейському морі.
Дельфи —  місто в Фокіді біля П арнасу з храмом Аполлона.
Демагор —  наварх родосців, відзначився під час облоги 

Родоса Мітрідатом.
Демосфен (384— 322 рр. до н. е.) —  син Демосфена, родом 

з аттічного дему П еанії, видатний афінський оратор, ворог М а
кедонії.

Демофоонт —  син Тесея і Федри, учасник Троянського по
ходу, цар Афін.

Деції — римська сім ’я; найбільш відомі: Публій Децій  
М ус —  учасник першої Самнітської війни —  і його син Публій  
Децій М ус —  учасник другої Самнітської війни.

Діана (у греків — Артеміда) —  дочка Юпітера і Латони, 
сестра Аполлона, богиня полювання, помічниця родів (Люціна), 
нічних чарів (Геката, Персеїда, тобто Кірка).

Діндими — гора у Ф р ігії на межі з Галатією, присвячена 
Кібелі.

Діоген —  грецький філософ-кінік, родом із Сінопи (404—  
323 рр. до н. е.).

Діомед — син Арея, цар бістіонів у Ф ракії, годував своїх 
коней людським м ’ ясом, вбитий Гераклом,
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Діонісій  з Тріполіс — керівник групи розбійників у Сірії, вбитий Помпеем (І СТ. ДО Н. е.).
Діонісій Молодший — син Діонісія Старшого, сіракузький тиран (в 367—343 рр. до н. е.).
Діонісій Старший , син Гермократа — сіракузький тиран (в 405—367 рр. до н. е.).
Діоскури — див. Кастор і Полідевк.
Донат, Олександр (1584— 1640 рр.) — професор риторики в Римі, поет.
Еак — син Зевса і Егіни, суддя Аїду.
Евагор —цар Саламіна на острові Кіпр (бл. 400 р. до н. е.).
Евандер — син Меркурія і пророчиці Карменти, переселився з Аркадії в Італію ще перед Троянською війною. Йому приписувалось запровадження в Італії алфавіту, мистецтв і законів.
Евменіди — див. Ф урії.
Евр — східний або південно-східний вітер.
Евріал — троянець, найближчий друг Н іса, вбитий у нічній сутичці з рутулами.
Еврібат — довірений лідійського царя Креза, обікрав Креза і видав його військові плани Кірові.
Еврідіка — дружина Орфея, яка померла від укусу гадюки.
Евріфіла — дружина Амфіарая, якого послала в похід на Фіви, де він загинув. За це її вбив рідний син Алкмеон.
Евтерпа — муза лірики, винахідниця флейти.
Едіп — син Лая і Йокасти, цар Фів.
Езоп — грецький байкар (бл. середини VI ст. до н. е.). Збірник його байок складено в X I I I — X IV  ст.
Езоп, Клодій — знаменитий трагічний актор часів Ціцерона. Його син Марк Клодій Езоп славився своєю розкішшю.
Елагабал, Валерій Авіт Бассіан — римський імператор (218—222 рр. н. е.).
Елевсін — приморське місто в північно-західній Аттіці з храмом Церери.
Еліфаз (бібл.). — друг Йова.
Ендіміон — син карійського царя Ефалія (за іншою версією — син Зевса), прекрасний юнак, який вічно спав на горі Латмі в Карії, його кохала Селена.
Еней — син Анхіза і Венери, після зруйнування Трої прибув до Лаціуму, став «засновником» Римської держави.
Енкелад — один із сторуких гігантів, син Тартара і Геї, вбитий блискавкою Юпітера і похований під Етною.
Енкомій — похвальна пісня, похвальна промова, панегірик.
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Енній, Квінт (239— 169 рр. до н. е.), родом з Рудій (Калаб- рія) — творець римського епосу, автор «Анналів», трагедій та ін.
Еномай — цар Пізи на заході Пелопоннесу в долині ріки Алфею.
Еовс — один з чотирьох коней бога сонця Геліоса. Взагалі, схід.
Еол — грецький бог вітрів.
Епамінонд — фіванський полководець, переможець спартанців під Левктрами і Мантінеєю (418—362 рр. до н. е.).
Епей — син Панопея, збудував троянського коня.
Епікур  — афінський філософ родом з Самосу, представник античної матеріалістичної філософії (341—270 рр. до н. е.).
Ерато — муза пісень про кохання.
Ереб — син Хаоса, бог підземної темряви, чоловік Ночі.
Ерідан — це річка По в Італії, яка впадає в Адріатичне море.
Еріна  — поетеса з острова Лесбос (IV ст. до н. е.).
Е р ін ії — богині помсти і кари (у римлян — фурії).
Ескулап — див. Асклепій.
Есонід — син Есона, тобто Ясон.
Есфір (бібл.)— дочка ізраїльтянина Амінадава, дружина перського царя Артаксеркса.
Етеокл — син фіванського царя Едіпа 1 Йокасти, брат По- лініка.
Етна — вулкан у Східній Сіц ілії.
Етон — один з чотирьох коней бога сонця Геліоса.
Еуф росіна— див. Грації.
Ефес — іонійське місто біля гирла ріки Каїстру напроти острова Самос з храмом Діани.
Ехо  — німфа, яку прокляла Гера і покарала тим, що вона не могла говорити, коли інші мовчали, і мовчати, коли інші говорили. її переслідував бог Пан.
Євгенія — можливо, сестра Агафія Мірінейського (VI ст. н. е.).
Євтропій — євнух, якого мали призначити консулом на 399 р. за часів малолітнього імператора Гонорія, за якого фактично державою керував Стіліхон.
Єлена — дочка Зсвса і Леди, дружина Менелая, викрадена Парісом, сином троянського царя Пріама.
Єлена — мати Константина Великого, народилась у Віфі- нії або в Англії (серед. III ст.— 328 р.). Церквою визнана як свята за те, що побудувала церкву на місці розп’яття міфічного засновника християнства Ісуса Христа.412



Єлисаеета — королева Британії в 1558—1603 рр.
Єлісейські поля — місце перебування праведних у підземному царстві.
Єрусалим — столиця Палестини.
Заборовський, Рафаїл — митрополит Київський, ректор Київської академії (в 1731— 1747 рр.), родом із Заборова біля Львова.
Зевксіс — грецький художник (2 пол. V  ст. до н. е.), родом з Гераклеї в Італії, жив у Афінах, представник іонійської школи живопису.
Зефір — західний теплий вітер.
Зодіак — сукупність 12 сузір’їв, по яких відбувається рух Сонця: Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев, Д іва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг.
Зоїл — грецький ритор і граматик (у III ст. до н. е.) в Александры, дріб*язковий критик Гомера, за що дістав кличку «бич Гомера».
Іаїль (бібл.) — дружина начальника клану кенеян, яка вбила Сісара, командуючого армією ханаанеїв у битві з євреями біля гори Фавор.
Іаков (бібл.) — син Ісаака і Ревеки, батько 12 синів.
Іапет — титан, син Урана і Геї, батько Прометея, Епіметея, Атланта і Менетія.
Івік — грецький ліричний поет з Регія в Італії (бл. V I ст. до н. е.).
їда — гора в центрі острова Кріту, на якій виховувався Зевс.
Іезавель (бібл.) — дружина тірського царя Ахава, жорстоко переслідувала пророків — прихильників ізраїльського бога Ягве.
Ієронім Блаженний (нар. бл. 348 р. н. е .) — латинський письменник, автор багатьох творів, перекладач Біблії на латинську мову.
Ікар — син Дедала, який втік з батьком з Кріту на штучних крилах, але по дорозі впав у море і втопився.
Іксіон — цар лапітів у Фессалії, батько Піріфоя. Прикутий у Тартарі до колеса, обвитого зміями, за те, що покохав Геру, дружину Зевса, терпить вічні муки.
Ілія — народжена в Трої, Рея Сільвія, мати Ромула і Рема, дружина річкового бога Тібра.
Ілля (бібл.) — староєврейський пророк (IX  ст. до н. е.).
Інфула — пов’язка голови з червоної або білої шерсті у римських жерців, весталок, а також послів.413



Іоанн Златоуст — видатний християнський письменник, проповідник, архіепіскоп константинопольський, родом з Антіохії (бл. 344—407 рр. н. е.).
Іоанн Хреститель (Предтеча) — міфічна особа в історії християнської релігії.
Іонафан (бібл.) — син ізраїльського царя Саула, прославився в битві з філістимлянами.
Іонійське море — море між Сіц іл ією , Південною Італією  і Грецією .
Іосиф (бібл.) — син патріарха Якова і Рахілі, проданий братами в Єгипет, де був верховним міністром.
Іппокрена — див. Пегас.
Іпполіта — дочка Марса, цариця амазонок, дружина Тесея.

Іпполіт — син Тесея і Іпполіти, проклятий батьком за намовою мачухи Федри, загинув від сполоханих коней Нептуна.
Ір  — прізвисько бідного Арнея в домі Одіссея на острові Ітака. У переносному розумінні — бідняк.
Ірод — син Антипатра, цар Палестини (в 40—4 рр. до н. е.).
Ісаак (бібл.) — єврейський патріарх, син Авраама і Сари.
Ісіда — староєгипетська богиня, сестра й дружина Осіріса, мати Гора й Бубастіс.
Ісократ (436—338 рр. до н. е.) — афінський оратор, учень Горгія, Продіка і Сократа.
Ісус Навін (бібл.) — єврейський вождь, який після смерті Мойсея привів євреїв у Палестину, переміг своїх ворогів хана- анеїв.
Ітіс — син Терея і Прокни, вбитий матір’ю за насильство його батька над її рідною сестрою Філомелою.
Іуда Іскаріот (бібл.)— один з 12 апостолів міфічного засновника християнства Ісуса Христа. Його ім’я стало символом зради й віроломства.
Йов (бібл.) — великий багач, який втратив своє майно.
Каїн (бібл.) — старший син Адама і Єви, вбивця свого брата Авеля.
Как — син Вулкана, розбійник, велетень, жив у гроті на Авентинській горі в Римі, вбитий Гераклом.
Каліпсо — дочка Атланта, німфа острова О гігії, у якої Одіссей пробув 7 років.
Каялікрат — афінський архітектор (2 пол. V ст. до н. е.), співпрацював з Іктіном при будівництві Парфенона, побудував храм Ніки Аптерос на Афінському акрополі
Калліопа — муза епічної поезії, мати Орфея.
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Кальпурнія — дочка Л . Кальпурнія Пізона Цезонія, дружина Юлія Цезаря.
Камбіз — син Кіра Старшого, другий цар ГІерсії (в 529— 522 рр. до н. е.).
Камілл, Марк Фурій — завойовник міст Веї і Фалерії, диктатор Риму, прозваний «другим Ромулом».
Камілла — дочка царя вольсків Метаба, супутниця Турна, яку вбив Еней.
Кампанія — область у середній Італії.
Карл Великий — король франків (з 768 р.), римський імператор (в 800—814 рр.).
Карфаген — місто в Північній Африці (тепер Туніс).
Кастальське джерело — джерело біля підніжжя гори Парнасу недалеко від Дельф.
Кастор і Полідевк — брати діоскури, тобто діти Зевса. Кастор — син Тіндарея і Леди, а Полідевк — син Зевса і Леди. На честь їхньої великої любові названо сузір’я Близнюків.
Катерина Александр і йська (кінець III ст. і поч. IV ст. н. е.) — жінка, замучена в Александрії з наказу імператора Мак- сентія за виступ перед ним з християнськими догмами.
Катіліна. Луцій Сергій Катіліна — римський аристократ, який в 63 р. до н. е. намагався зробити державний переворот.
Катіна — місто на східному побережжі Сі цілії.
Катон. Марк Порцій Катон Старший (234— 149 рр. до н. е.) — римський консул (в 195 р.), підкорив Іспанію, великий ворог Карфагена, автор творів «Про сільське господарство», «Історія Риму».
Катулл, Гай Валерій (бл. 80 — бл. 50 рр. до н. е.) — римський поет-лірик.
Квінтіліан, Марк Фабій (бл. ЗО — бл. 96 рр. н. е.)— римський письменник, автор твору «Про виховання оратора».
Кекропс — засновник Афін, перший цар Аттіки.
Келей — цар Елевсіна, перший жрець Деметри.
Кентаври — міфічне плем’я напівконей-напівлюдей, які на весіллі Піріфоя накинулись на жінок лапітів І зазнали поразки в битві з лапітами.
Кераст — рогата змія.
Кефал — аттічний юнак, мисливець, любимець Аврори, чоловік Прокріби, яку він убив ненавмисне.
Кіана — німфа джерела Сіракуз.
Кіаніпп — сіракузець, убитий дочкою Кіаною, яка вбила також себе.415



Кіаф — невелика розливна ложка, якою розливали вино з чаші в чарки.
Кібела — фрігійська богиня, мати всіх богів, дочка Сатурна і Землі, зображувалась у колісниці з запряженими левами.
Кіклопи — дике однооке плем’я, яке проживало на заході. Пізніше кіклопами називались помічники бога-коваля Гефеста, які кували блискавки для Зевса.
Кіллар — один з кентаврів, вбитий на весіллі Піріфоя.
Кімба — вид човна.
Кіммерійці — міфічне плем’я, яке проживало десь далеко на Заході в країні вічної темряви.
Кінф — гора на острові Делос в Егейському морі, місце народження Аполлона і Діани.
Кінфія — епітет Діани від гори Кінф на острові Делос, де вона народилась.
Кінфський — епітет Аполлона від гори Кінф на острові Делос.
Кіпаріс — син царя Кеоса, друг Аполлона.
Кіпр  — острів у східній частині Середземного моря.
К ір Старший — син Камбіза, засновник перської монархії (царював у 559—525 рр. до н. е.).
Кірка, або Цірцея,— дочка Сонця і океаніди Перси, німфа- чарівниця, в якої перебував один рік Одіссей.
Кіфара — музичний інструмент, різновидність ліри.
Кіфера — острів біля входу в Лаконську затоку (Пелопоннес).
Клавдіан, Клавдій (кінець IV — поч. V ст. н. е.), родом з Єгипту,— римський поет, автор панегіриків і поем «Про війну з Гільдоном» (зберігся початок) і «Про викрадення Прозерпіни» (збереглося 3 пісні).
Клаздій, Тіберій Гай Друз Нерон Германік — римський імператор після вбивства імператора Калігули (в 41 році н. е.).
Клеобіс — див. Б і тон.
Клеопатра — дочка Птолемея Авлета, цариця Єгипту (в 69— ЗО рр. до н. е.).
Кліо — муза історії.
Клітемнестра (Клітеместра) — дочка Тіндарея і Леди, дружина Агамемнона, якого вбила разом з Егісфом, за що її вбив її син Орест.
Клоанф — супутник Енея.
Клото — див. Парки.
Коклес, Публій Горацій — захисник мосту на стовпах під Римом проти етруської армії Порсени.
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Корібанти — жерці фрігійської богині Кібели, культ якої поширився в Елладі та в Римській імперії.
Корінна — лірична поетеса з Танагри в Беотії (VI ст. до н. е.).
Корінф — місто в північно-західній частині Пелопоннесу.
Корнеліч — сестра Публія Сціпіона Африканського, дружина Тіберія Семпронія Гракха, мати Тіберія і Гая Гракхів.
Коханоргький, Я н  (1530—1584 рр.) — польський поет епохи Відродження.
Коціт — ріка в підземному царстві, притока Стіксу й Ахе- ронту.
Красе, Марк Ліціній  — римський консул (70 р. до н. е.), член тріумвірату з Цезарем і Помпеем, розбив військо рабів під проводом Спартака.
Крез — син Аліатта, цар Лідії (бл. 560—546 рр. до н. е.), переможений Кіром, славився своїм багатством.
Кріт  — острів у Середземному морі.
Ксеркс — син Дарія і Атосси, цар Персії (в 485—465 рр. до н. е.).
Купідон — див. Амур.
Лавз — син Мезенція, вбитий Енеем.
Лазар (бібл.) — безпомічний бідняк, який лежав біля воріт свого безсердечного брата.
Лай — син Лабдака, батько Едіпа, цар Фів у Беотії.
Ламах — афінський полководець епохи Пелопоннеської війни, який загинув під Сіракузами (в 414 р. до н. е.).
Лаодамнія — дочка Акаста, дружина Протесілая, яка вчинила самогубство після смерті чоловіка.
Лаодіка — дружина Антіоха Великого, дочка Мітріда- та IV .
Лапіти — міфічне плем’я в Фессалії, на півночі Греції.
Лари — духи-покровителі домашнього вогнища.
Ластенія — гетера з Мантінеї, коханка Спевсіппа.
Латм — гора в Карії, на якій богиня місяця Селена побачила сплячого Ендіміона и закохалась у нього.
Латона — дочка титана Кея і Феби, мати Аполлона і Діани.
Лацени — спартанки.
Лацерна — верхній одяг з капюшоном.
Лахесіс — див. Парки.
Лев Мудрий — візантійський імператор (в 886—912 рр.).
Лемнос — острів у північній частині Егейського моря. Тут виховувався Вулкан.
Леда — дружина спартанського царя Тіндарея, мати Єлени, Клітемнестри, Кастора і Полідевка.417



Лета — ріка в підземному царстві, вода якої приносила забуття.
Лєхія  — стара назва Польщі.
Лібітіна — богиня померлих, смерті та похорону.
Ліей — епітет Вакха, тобто такий, що проганяє сум. Звідси ліейське вино.
Лікург — стародавній законодавець Спарти.
Л ін  — син Аполлона, вбитий Гераклом, якого він учив грати на лірі.
Ліпара — найбільший з Ліпарських (Еолійських) островів.
Лісандр — спартанський полководець (в 407—394 рр. до н. е.), який здобув Афіни (в 404 р. до н. е.), загинув у битві під Галіарте (в 394 р. до н. е.).
Лісім ах — син Агафокла з Пелли, полководець Александра Македонського, з 306 р. до н. е .— цар Ф ракії, загинув у битві з Селевком Нікатором.
Лісіпп — грецький скульптор, родом з Сікіона, сучасник Александра Македонського.
Лісістрат — афінський політик, перейшов на бік аристократії, став другом Фрініха (в 422 р. до н. е.).
Локріда — область у Центральній Греції.
Лузітанія — південно-західна частина Піренейського півострова.
Лукан, Марк Анней (39—65 рр. н. е.) — римський поет,автор поеми «Фарсалія».
Лукулл, Луцій Ліціній  (117—57 рр. до н. е.) — противник Помпея, учасник походів проти союзників, Мітрідата й Тіграна.
Луна (у греків — Селена) — богиня місяця, дочка Латони, пізніше ототожнювалась з Діаною.
Луцілій, Гай (бл. 180—102 рр. до н. е.) — римський сатирик, написав «Бесіди» (збереглися у фрагментах).
Люціна — римська богиня родів.
Люціфер — син Аврори, бог ранкової зорі.
Мавзол — цар К арії, якому його дружина Артемісія побудувала прекрасну гробницю «Мавзолей». Помер у 352 р. до н. е.
Майя — дочка Атланта і Плейони, мати Меркурія.
Максиміан, Марк Аврелій Валерій — римський імператор (в 286—305 рр. н. е.).
Маніпул — військова одиниця у римлян, дорівнював двом центу р і ям (бл. 200 воїнів).
Манлій, Тіт Капітолійський (Торкват) — див. Торкват.
Манто — віщунка, дочка фіванського віщуна Тересія.
Маргарита — королева Шотландії (1489— 1541).
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М арій, Гай Марк (156—56 рр. до н. е.) — переможець Югурти, тевтонів 1 кімврів, був сім разів консулом, представник народної партії, противник Сулли.
Марс — син Юпітера і Юнони, бог війни у римлян.
Марціал, Марк Валерій (бл. 40— 104 рр. н. е.) — римський поет, відомий своїми епіграмами.
Массагети — плем’я, що жило між Каспійським і Аральським морями.
Мафусаїл (бібл.) — ізраїльський патріарх, дід Ноя, який прожив 969 років. Мафусаїлів вік — символ довголіття.
Махаон—син Асклепія, грецький лікар під час оборони Трої.
Мегера — див. Ф урії.
Медуза — мати Пегаса, найстрашніша з трьох горгон, яку вбив Персей.
Мелампод з Пілоса — син Амфіона, віщун і лікар.
Мельпомена — муза трагедії.
Мемнон — син Тіфона і Аврори, міфічний цар Ассірії, творець замку в Сузах, колосальної статуї недалеко від Фів Єгипетських, союзник Пріама в Троянській війні, загинув від руки Ахілла.
Мемфіс — столиця Стародавнього Єгипту на лівому березі ріки Нілу.
Менади, або вакханки ,—  супутниці Д іо н іса.
Ментор — грецький скульптор середини IV ст. до н. е.
Мареотіда — велике озеро біля міста Мареї (Єгипет).
Меркурій — син Юпітера і Майї, посланець богів, провідник померлих душ, покровитель гімнастики, торгівлі й красномовства, винахідник ліри.
Метелли — представники римського роду Цеціліїв. Найбільш відомі:1. Квінт Марк Цецілій Македонський — завойовник Македонії.2. Квінт Марк Цецілій Нумідійський — командуючий римським військом у Нумідії проти Югурти.
Меценат, Гай Цільній — близький друг імператора Августа, покровитель поетів Вергілія, Горація та інших.
Микола V I — римський папа (в 1447— 1455 рр.).
Михаїл-архістратиг (бібл.) — один з семи архангелів, покровитель іудеїв, вождь небесного воїнства.
Михайлівський монастир у Києві — заснований великим князем Святополком у 1108 р.
М ідас — син фракійського царя Гордія, міфічний цар Фрігії, відомий своїм багатством. Був суддею на змаганнях між
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Аполлоном і Паном у музичному мистецтві. Аполлон дав йому ослячі вуха за те, що першість він присудив Панові.
М ідія  — велика країна в Малій А зії, яка межувала на сході з Парфією й Гірканією, на півдні — з Персією і на заході — з Вірменією й Ассірією.
Мілон — атлет з Кротона (VI ст. до н. е.), загинув, придушений дубом.
М іш рва  (у греків — Афіна) — дочка Юпітера, що народилась з його голови, покровителька наук, мистецтва, ремесла, а також війни.
М інос — син Європи і Юпітера, цар Кріту, який після смерті став суддею в підземному царстві.
Мінотавр — син Пасіфаї і морського бика, напівлюдина- напівбик, вбитий Тесеєм у лабіринті, побудованому Дедалом.
М ірон — грецький скульптор, родом з Елевтер (Беотія), сучасник Фідія.
Мітрідат I V  Філопатор — цар Понту (в 170— 160 рр. до н. е.).
Мнесфей — троянець, супутник Енея.
Могила, Петро (1596— 1647 рр.) — київський і галицький митрополит, засновник Київської колегії, або академії, яка згодом називалась Києво-Могилянською академією, автор творів «Євангеліє учительне» (1636 р.), «Анфологіон» (1636 р.), «Євхо- логіон» (1646 р.) та ін.
Мойсей (бібл.) — міфічний вождь євреїв, яких він вивів з Єгипту до Палестини.
Морфей (у греків — Гіпнос) — син Сну і Ночі, бог сновидінь.
Мусей — міфічний поет в Аттіці, учень Орфея. Д и в . Орфей.
Навуходоносор I I  — вавілонський цар (604—562 або 561 рр. до н. е.).
Нарціс — син беотійського річкового бога Кефіса і німфи Ліріони. Побачивши у воді своє відображення, він так закохався в нього, що з туги перетворився у квітку.
Нелей — цар Пілоса, вбитий Гераклом.
Нептун (у греків — Посейдон) — син Сатурна і Реї, брат Юпітера і Плутона, чоловік Амфітрити, бог морів та всіх водоймищ.
Нерва, Марк Кощ ей — римський імператор (96—98 рр.).
Нереїди — морські німфи.
Нерей— син Океана і Геї, морське божество, батько 50 нереїд.
Нерон, Тіберій Клавдій — римський імператор (в 54—68 рр. до н. е.).420



Нестор — син Нелея І Хлорїди, пїлоський володар, учасник походу аргонавтів, дожив до глибокої старості, звідси — «несторівський вік».
Нирей — син Харопа і Аглаї, найкрасивіший з ахейців після Ахілла.
Німфи — нижчі божества, які уособлювали різні сили природи. Нереїди — німфи морів, наяди — німфи рік і струмків, лімоніади — німфи полів і лук, ореади — німфи гір, алсеїди — німфи лісів, дріади, або гамадріади,— німфи дерев.
Н ін  — чоловік Семіраміди, засновник Ассірійської держави.
Н іс — троянець, син Гіртака, один із супутників Енея, найближчий друг Евріала.
Ніса — столиця Парфянської держави, що була розташована на південь від Каспійського моря.
Ной (бібл.) — іудейський патріарх, після «всесвітнього потопу» виступає як родоначальник людського роду.
Нот — південний вітер.
Нумідія — країна в Північній Африці між Маврітанією і областю Карфагену (тепер — територія Алжіру).
Овідій. Публій Овідій Назон (43 р до н. е .— 17 р. н. е.) — родом із Сульмони, римський поет, автор «Метаморфоз», «Героїнь», «Трістій», «Мистецтва кохання» та ін.
Одіссей — володар острова Ітаки, син Лаерта і Антіклеї, учасник Троянської війни, головний герой поеми Гомера «Одіссея».
Озов — див. Азов.
Октавіан — див. Август Октавіан.
Олексій Блаженний (пом. бл. 412 р. н. е.) — син багатих батьків, у молодості залишив світське життя і пішов у пустиню.
Олімп — гора на кордоні між Македонією і Фессалією, місце перебування богів.
Олоферн — полководець Навуходоносора; його вбила Юдіф під час облоги міста Ветулії.
Опа — римська богиня родючості та врожаю, згодом ототожнювалася з Реєю Сільвією і вважалась дружиною Сатурна.
Орест — син Агамемнона і Клітемнестри, друг Пілада, вбив свою матір за те, що вона разом з Егісфом умертвила Агамемнона.
Оріон — беотійський мисливець, улюбленець Аврори, вбитий Діаною і перетворений разом із своїм собакою в сузір’я.
Орк — підземне царство, а також бог підземного царства Плутон.
Орфей — син Аполлона (за іншими переказами — син фра-421



кійського царя Еагра) І Калліопи, чоловік Еврідіки, міфічний поет і музикант, якого розірвали вакханки.
Осіріс — єгипетський бог, чоловік Ісіди, покровитель Єгипту, вбитий своїм братом Тіфоном.
Павло — апостол, один з дванадцяти учнів міфічного основоположника християнства Ісуса Христа.
Павсон — грецький художник середини IV ст. до н. е., родом із Сікіона.
Пактол — золотоносна ріка в Лідії недалеко від міста Сарди.
Паллада (у римлян — Мі нерва) — епітет грецької богині Афіни, дочки Зевса, богині наук, мистецтва, ремесла і переможної війни, покровительки Афін і Аттіки.
Палінур — керманич Енея, що заснув біля берегів Луканії, впав у море і втопився.
Пан — бог лісів і гаїв, греки уявляли собі його з рогами, козлячими ногами і волохатим тілом.
П аріс , або Александр,— син Пріама і Гекуби, суддя трьох богинь, Гери, Афіни та Афродіти, викрав Єлену, дружину Мене- лая, через що розпочалась Троянська війна.
Парки — богині долі. їх було три: Клото, яка пряла нитку життя, Лахесіс — тягнула її , і Атропос — обрізувала цю нитку.
Парнас — гора у Фокіді. Біля її південного підніжжя були Дельфи і Кастальське джерело, присвячене Аполлонові і музам.
Парос — один Із Кікладських островів на Егейському морі.
Паррасій — афінський художник, родом з Ефеса, син Еве- нора, жив у першій половині IV ст. до н. е.
Парфенопей — син Мелеагра і Аталанти, один із семи учасників походу проти Фів.
Патрокл — найближчий друг Ахілла, загинув під Троєю від руки Гектора.
Парфяни — плем’я, що жило на південь від Каспійського моря. їх  столичне місто — Н іса.
Пеан — первісно бог лікування, згодом епітет Аполлона та Асклепія.
Пегас — крилатий кінь, що народився з крові горгони Медузи, якій Персей відрубав голову. Від удару його копита на горі Гелікон утворилось джерело Іппокрена. Згодом він служив Беллерофонтові, і коли останній захотів піднятись на ньому до неба, Пегас скинув його і полетів сам та перетворився там у сузір’я.
Пелей — син егейського царя Еака, батько Ахілла, учасник походів аргонавтів і на Трою, чоловік морської богині Фетіди.
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Пенати — боги — покровителі домашнього вогнища, суспільства і держави.
Пенула — дорожній плащ з капюшоном.
Пенфесілея — дочка Марса, цариця амазонок, союзниця троянців, вбита Ахіллом.
Пердікка — полководець Александра Македонського, вбитий у Єгипті (в 321 р. до н. е.).
Перілл — агригентський майстер, який зробив для тирана Фаларіда мідного бика, в якому спалювали засуджених на смерть. Першим спалено самого Перілла.
Персей — син Юпітера і Д анаї, вбив Медузу і визволив Андромеду, з якою одружився. Став царем Тірінфа.
Персея — дочка Перса, тобто Кірка або Геката.
Персій. Авл Персій Флакк (34—62 рр. до н. е.) — римський поет-сатирик, збереглося 6 його сатир.
Пестанські фрукти — назва пішла від міста Пест на західному узбережжі Луканії (Італія).
Петро, апостол (бібл.) ,— один з учнів Христа, родом з Га- лілеї.
Петро І (1672— 1725 рр.) — цар Росії.
Пенерська лавра у Києві — заснована в 1062 р. за князя Ізяслава Ярославовича, розташована на правому березі Дніпра на південній окраїні Києва.
Пієрій — гора в Пієрії, південно-західній області Македонії, улюблене місце перебування муз.
Пієрій — міфічний македонський співак, син Ліна (див. Лін). За Овідієм — цар Пелли в Македонії, батько дев’яти дочок, які, переможені в змаганні музами, були перетворені в сорок.
Пілад—с ш  фокідського царя Строфі я, близький друг Ореста.
Піндар — представник грецької хорової лірики, родом з Фів (518—440 рр. до н. е.). Збереглися чотири книги епінікіїв на пошану переможців у піфійських, олімпійських, немейських та істмійських іграх.
Пірахмон — один із кіклопів у майстерні Вулкана.
Піріфой — син Іксіона, цар лапітів, друг Тесея.
Пірой — один із чотирьох коней бога сонця Геліоса.
Піфагор — грецький філософ середини V I ст. до н. е ., родом із Самосу, засновник піфагорійської школи в Кротоні (Італія).
Піфон — страшний дракон, який проживав у печері на Парнасі, вбитий Аполлоном.
Платон (427—347 рр. до н. е.) — родом з Афін, син Арісто- на, учень Сократа і вчитель Арістотеля, засновник академічної філософської школи в Афінах.423



Плеяди —  сім дочок Атланта і П лейони (Е л е к тр а, А л к їо н а , Колено, М а н я , Стер оп а, Тайгета і М еропа). П ісл я  смерті були перетворені в сім зір ок С т о ж ар и .
Плутарх — старогрецький письменник (бл. 46 —  б л . 120 рр. н. є .) , родом з Х ер о н еї (Б ео тія ), автор «П арал ел ьн их ж иттєписів» і «моральних» трактатів.
Плутон —  син С а турн а і Р е ї , брат Ю п ітера і Н еп т ун а, чол овік  П р озерп ін н , бог підземного царства.
Полідамант —  атлет, що загин ув у печері, я ку  залила вода.
Полігімнія — м уза свящ ен них гім н ів.
Полідевк —  див. Кастор і П о л ід ев к .
Поліклет — афінський скульптор (V  ст. до и. е .) , родом з С ік іо н а .
Полікрат з С а м осу  —  тиран острова С а м о с, замучений в 522 р. до н. е. перським сатрапом м. С а р д  Оретом (537— 522 рр. до н. е .) .
Полінік —  син ф іванського царя Е д іп а і Й окасти , брат Е т ео к л а.
Поліптотон —  вж ивання того самого слова у різних від м ін к а х .
Поліфем —  син П осейдона і німфи Ф ооси , одноокий к ік л оп , якого осліпи в О д іссей .
Помона — богиня плодів та плодових дерев.
Помпей. Гней Помпей Великий (106— 48 рр. до н. е .) —  перем ож ець піратів і М ітр ід ата , належ ав до першого тр іум в ір ату з Цезарем і К р ассо м , загин ув після битви з Ц езарем  під Ф ар- салою .
Понтан, або П онтано (Я к ів  Ш пан нм ю ллер, 1542—1626 рр .) —  німецький є зу їт , написав «П рогім назм ати», «П оетику».
Поппея —  д руж ин а Н е р о н а , римського ім ператора, яка з а гинула від його р ук .
Постумій, Авл Публій Т уберт —  римський диктатор (в 431 р. до н. е .) , убив свого си н а.
Праксітель — грецький скульптор (1 пол. IV  ст. до н. е.) в А ф ін а х , відомий своїми статуями Афродіти К н ід сь к о ї та Ерота Ф есп ій сь к ого .
Пріам  —  син Л аом едонта, останній цар Т р о ї.
Пріап — син В а к х а  і В ен ер и, бог са д ів , пол ів , родю чості, народж ення дітей.
Проб, М арк Аврелій— римський імператор (276— 282 р р .н .е .) .
Прозерпіна — дочка Ю п ітера і Ц ерери , друж и н а П л у то н а, богиня підземного царства.424



Прокна —  сестра Ф іл о м ел и , друж ин а ф ракій ського царя Т ер ея. Щ о б помститись за зраду чол о віков і, вона разом з сестрою вбиває ного сина Ітіса й готує з його тіла обід. Коли Терей дов ід ав ся , що за обідом він їв м ’ ясо свого си н а, він кинувся за П р ок - ною й Ф іломелою  з мечем, щоб убити ї х ,  але П рокна перетворил ась у л а ст ів к у , Ф ілом ела — в со л ов’ я , а сам Терей — в одуд а.
Прокруст — прізвисько розбійника Д ам аста в Гермі (Грец ія ), який клав подорож ніх у своє л іж к о  й підрівню вав їх  до нього. З в ідси  — «прокрустове лож е». Вбитий Тесеєм .
Проку лей — ш вагер М ецената, друг О к т а в іа н а , який поділився своїм майном з двома братам и, розореними п роскрипціям и.
Просімна —  місто в А р го л ід і (Пелопоннес).
Протагоніст — головна дійова особа в театральному тво рі.
Протей — вище м орське бож ество на острові Ф ар о сі (Єгипет), яке зміню вало свій вигляд.
Протесілай — син Іф ікл а із Ф іл а к и , чоловік Л а о д а м ії, командуючий ф ессалійцями в Т ро я н ській  в ій н і, в якій заги н ув .
Птолемей І Сотер — засновн ик і цар елліністичного Єгипту (305— 283 рр. до н. е .) .
Птолемей I I  Філадельф (282— 246 рр. до н. е.) —  єгипетський цар, син Птолемея І С о тер а .
Птолемей I I I  Евергет (246— 221 рр . до н. е.) —  третій цар елліністичн ого Є ги п ту.
Радаманф — син Зевса і Є в р о п и , брат М і носа, згодом став суддею  в підземному царстві.
Рем —  див. Ром ул і Рем .
Ремора — назва, якою , згідно з переказом , Рем хотів назвати м істо Рим .
Рея Сільвія —  дочка царя А льби Н у м іт о р а , ж риця В ести , мати Ром ул а і Р ем а.
Родопа —  гірський хребет у З а хід н ій  Ф р а к ії м іж  Гебром І Н ес том.
Родос —  острів в Егей ськом у морі біля південно-західного у збереж ж я  М а л о ї А з ії .
Розамунда — друж ин а лангобардського короля А л ь б о їн а , яка його вбила (V I ст. н. е .) .
Ромул і Рем — брати-близню ки, сини Р е ї С іл ь в ії і М а р са , міфічні засновники м. Р и м а. Ром ул —  перший цар Ри м у (753— 716 рр . до н. е .) .
Савромати, або сар м ати ,—  кочові племена, що прийш ли в П івн іч н е П ричорн ом ор’ я з приволзьких і при урал ьськи х степів (II ст. н. е .) . Сарм ати внесли певний в к л а д е  куль туру сл о в ’ янських народів.
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Савська цариця (б іб л .) ,—  я к а, почувш и про м удрість С о л о м она, царя єврейського, вируш ила до нього, щоб перевірити його м уд р ість .
Сагум —  короткий військовий або дорож н ій плащ .
Салмоней —  син Е о л а , брат С із іф а , цар Ф е сса л ії та Е л ід н , вбитий Ю пітером  за спробу зм агатися з ним у киданні бл и скаво к.
Самос —  острів у Егей сько м у морі з храмом Ю н о н и .
Сапор I I  — перський цар (310— 379 р р .) , називав себе царем ц а р ів , володарем з ір о к , братом Сонця і М іся ц я .
Сапфо ( V I I —V I  ст. до н. е.) —  грецька лірична поетеса, родом з Л е с б о с у , п рож ивала в м. М ітіл ен и .
Сарбєвський, Мацей (1595— 1640 рр.) —  польський поет, автор од, п ан егір и к ів , твору «Л ісові ігри» та ін. П и сав латинською  і польською  мовами.
Сарданапал —  останній цар стародавнього А ссір ій сь к о го  царства, відомий своєю  л ю бо в’ю до ро зкош і, спалив себе разом із своїм двором в Н ін е в ії, я к у  оточили вороги (бл. 800 р. до н. е .) .
Сарди —  столиця Л ід і ї ,  розташ ована на р. П актол на п ів денном у схил і гори Т м ол .
Сатири —  другорядн і л ісов і і польові бож ества з ногами й хвостами козла, маленькими ріж кам и і тупим носом.
Сатурн —  давн ьоіталійський бог п осівів і зем леробства, чоловік богині О п и , згодом ототожнений з грецьким К рон осом , батько Ю п іт е р а , Н ептун а і П л уто н а. Й ого скинув з трону Ю пітер і сам став царем бо гів .
Саул (бібл.) —  перший цар єврейського народу (в X I  ст. до н. е .) .
Свада —  богиня переконливості і красномовства у С т а р о давньом у Р и м і.
Север, Л уцій Септімій —  римський імператор (в 193— 211 рр. н. е .) .
Селевк Нікатор —  один з видатних полководців А л ексан дра М акедон ського, засновник царства С елевкідів  (312— 281 рр. до н. е .) .
Селена (римське —  Л ун а) —  богиня м іся ц я , яка їздила на колісн иці з бикам и. О б ’їхав ш и  небозвід, вона о п уск а л а сь  в печеру гори Л атм а в К а р ії (М ала А з ія ) , де вічно спав прекрасний Е н д ім іо н , якого Селена к о ха л а .
Семела — дочка ф іванського царя Кадма і Г а р м о н ії, щ о народила від Ю п ітера В а к х а .
Семіраміда — д руж ин а царя Н ін а , яка керувала держ авою  після його смерті і прославилась своїми військовими походам и, а також  будівлям и та садами у В а в іл о н і.426



Сенека, ЛуцІй Анней (бл. 5 р. до н. е.— 65 р. н. е.) —  римський поет, ф ілософ , автор трагедій.
Сибарит  —  житель грецького міста в П івденній Л у к а н ії  (Італія) С іб а р іс . У переносному значенні — ш укач насолоди.
Сирени — казкові істоти з головами ж ін ки  і з тілом п тахів , прож ивали десь на південному узбереж ж і Іт а л ії. Своїм  співом заманю вали м оряків і вбивали їх .
Сізіф  — цар К орін ф у (Г р ец ія ), якого боги покарали тим, що він у Тартарі викочував на високу гору к ам ’ яну б р и л у, яка знову скочувал ась дон изу. Зв ідси  —  «сізіф ова праця».
Сільван — бог л іс ів , полів і стад, покровитель сіл ьськ и х ж и тел ів.
Сімеон (бібл.) — старець-богоприйм ець, яком у випало прийняти в храм і новонародженого Х р и ст а .
Сімонід —  грецький ліричний поет з острова К еос (550—  469 рр . до н. е .) , автор еп ігр а м , ел егій , е п ін ік іїв , г ім н ів , диф ірам б ів , партеніїв тощо.
Сірія  — країна м іж  рікою  Євф ратом , Середземним морем, Таврським  хребтом і А р а в іє ю .
Сірти  — дві затоки м іж  Карфагеном і К ір ен о ю , відомі своїм и м ілинами. Тепер — С ід р а  й К абес.
Скавр, Марк Емілій  (II ст. до н. е.) —  рим лянин, щ о відзн ачався великим багатством .
Скірон — розбійник, який жив у Скіронських скелях між р. Мегарою і Афінами, вбитий Тесеєм.
Скіфія — країн а на північ від Чорного м оря, заселена переваж н о войовничими скіф ам и-кочівн икам и .
Смірна —  місто в М алій А з ії  над Чорним морем, тепер Ізм ір .
Соарец (Соарський), Кипріан (бл. 1525— 1593 рр .) —  є зу їт , автор праці «Про риторичне мистецтво» (перше видання 1618 р .) .
Сократ , родом з Аф ін (469— 399 рр. н. е .) ,—  засновн ик ідеалістичн ої ф ілософ ської ш коли в А ф ін а х .
Сотад —  грецький поет в Александры  ( I I I  ст. до н. е .) , родом з М аро неї (Ф р а к ія ).
Софісти — учителі ф іл о со ф ії і риторики в А ф ін а х .С в . Софія в Києві — К и ївськи й Соф ійський собор, б у д ів ництво якого розпочато в 1037 р о ц і.
Спартак — вождь повстання рабів у Ри м ській  д ер ж а в і, вбитий у 71 р. до н. е. п ісля дворічн ої боротьби з римським вій ськом .
Стацій, Публій Папіній  — римський поет (І ст. н. е .) , автор творів: «Сільви», «Ф іваїд а», «А хіл л еїд а» .
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Стероп —  один з кІк л о п ів .
Стесіхор — грецький ліричний поет із С іц іл і ї ,  автор напів- л ір и ч н и х, напівепічн их творів (V I ст. до н. е .) .С в . Стефан (бібл.) — мученик христової церкви, належ ав до 70 ап о ст о л ів .
Стікс — ріка в підземному царстві.
Стіліхон — дипломат і полководець, фактичний правитель З а хід н о ї Ри м ської ім п ерії при м алолітньому імператорі Г о н о р ії. Заги н ув у 408 році.
Стобей, Іоанн — грецький письменник (2 пол. V  ст. н. е .) , народився в м. С т о б і, автор «Виписок з різних авторів».
Стола —  довге плаття римських ж ін о к .
Страда* Фаміано (1572— 1649 р р .) — італійський церковний письменник, історик і поет.
Сулла, Луцій Корнелій (138— 78 рр. до н. е.) —  керівник аристократичної п ар тії, диктатор (у 82— 79 рр. до н. е.) в Р и м і.
Сцевола, Гай М арк  Корд М у цій — відомий своєю  хор обрістю  у вій ську етруського царя П орсени (508 р. до н. е .) .
Сцілла, або С к іл л а ,—  міфічна морська потвора, яка ж ила в печері б іл я  протоки м іж  Італією  і С іц іл ією  напроти Х а р іб д и .
Сціпіади — члени роду С ц іп іо н ів . Н ай більш  відом і:1. П уб л ій  Корнелій С ц іп іо н  А ф риканський Старш ий (помер в 183 р. до н. е .) .2. П убл ій  Корнелій Сц іп іо н  Аф риканський М олодш ий Н у - мантинський (185— 129 рр. до и. е .) .
Таг —  ріка в Л у з іт а н ії (Ісп ан ія ).
Талія —  див. Г р а ц ії.
Талія —  муза ком едії.
Тантал —  син Ю п іт ер а, цар Ф р іг ії , за розголош ення бож ої таємниці терпить вічний голод і сп р агу  в підземному ц арстві.
Тарпейська гора — гора в Р и м і, з я кої скидали злочин ців, засуд ж е н и х до смертної кар и.
Тартар —  підземне царство.
Тассо, Торквато (1544— 1595 р р .) —  один з найвидатніш их епічних поетів італій ського В ід р о д ж ен н я , автор поеми «Визволе- нийЄрусалим » (1580), де подав опис першого походу хр есто н осц ів .
Твардовський, Самуїл (бл. 1600— 1680 рр.) —  польський письменник.
Тевкр —  син Т ел ам о н а, салам інського ц а р я , один з кращ их грецьких воїн ів у Т р о я н ській  в ій н і.
Тевта — цариця Іл л ір ії ( I I I  ст. до н. е .) .
Темпе — урож айн а долина в Ф е сса л ії (Греція) м іж  О лімпом  і О ссо ю , яку зрош ує річка П ен ей.428



Теренцій, Публій Афер (бл. 185— 159 рр. до и. е.) —  римський поет-комедіограф.
Терпсіхора —  м уза танців.
Тесей, або Т е з е й ,— цар аф ін ськи й, син Е гея і Е тр и , чоловік А р іад н и , а згодом — Ф едри, переможець М ін о тавр а, учасн ик походу аргон автів, засновн ик держ авн ої єдності А ттіки .
Тіберій, Цезар Август — римський імператор (14— 37 рр. н. е .) .
Тібулл , Альбій (57— 18 рр. до н. е .) —  римський елегійний поет.
Тізіфона —  див. Ф у р ії.
Тімофей — син К о н о н а, аф інський полководець (IV  ст. до н. е .) , помер у вигнанні на острові Е в б е ї.
Тір — стародавня столиця Ф ін ік ії , зруйн ована Н а в ух о д о н о сором (в 586 р. до н. е .) .
Тітанія —  дочка Т іт а н а , тобто К ір к а .
Тітій  — гіган т, син Г е ї.
Тіфій —  керманич ар гон автів.
Тіфоей, або Т іф о н ,—  син Геї і Т а р т а р а , стоголовий і стор укий велетень, вбитий Ю пітером  і похований під Етн ою .
Тмол — гора в Л ід ії  на південний сх ід  від м . С а р д .
Товія (бібл.) — син зуб о ж іл о го  ізраїльтянина Т о віта .
Тога — верхній одяг рим лян ина, звичайно б іл а .
Томіріда —  цариця м ассагетів , яка вбила К ір а  11, царя персів.
Торкват, Тіт Марк Капітолійський —  представник римського роду М а н л іїв . У  340 р. до н. е. вбив власного сина за поруш ення військової дисципліни.
Трабея — парадний білий плащ  з пурпуровим и см угам и, який носили римські царі та консули. П р и ім ператорах трабея була п у р п у р о в а.
Трирема —  судно з трьома рядами весел.
Тріптолем — міфічний цар Е л е в сін а , після смерті —  суд дя в підземному царстві.
Троя (Іліон) —  головне місто Троади в півн ічн о-західн ій  частині М алої А з ії .
Туніка —  ниж ній одяг у рим лян, поверх якого чоловіки одягали тогу , а ж ін к и  —  стол у.
У  лісе —  див. О д іссей .
Ураніл  —  муза астрон ом ії.
Фабії —  римський рід , з якого походили видатні д ія ч і:1. К він т Ф абій М аксім  —  політик і полководець (бл. 320 р . до н. е .) .429



2. К вінт Ф абій М а к сім , або К ун ктатор, який брав участь у  другій  П ун ічн ій  війні з Ганнібалом (пом. в 203 р. до н. е .) .3. К він т Ф абій П іктор — учасник Гал л ьсько ї і д р уго ї П у нічної воєн, автор першого твору з істор ії Р и м у.4. К він т Ф абій М аксім  Аллоброгський —  переможець сою зних військ алл о бро гів , арвенів і рутенів (у 121 р. до н. е .) .
Фавоній — теплий західний вітер.
Фаетон — син Геліоса і К лім ен и , який взявся керувати колісницею  батька, але мало не спалив зем лі. Вбитий бл искавкою Ю п ітер а.
Фаларід — тиран м. А гріген та на С і ц іл ії. Д и в . ще П е р іл л .
Фалеків вірш — дактилічно-трохеїчний одинадцятискладовий вір ш . Його творець Ф а л е к , поет алексан дрійської ш коли (IV  ст. до н. е .) .
Фалерн —  одне з кращ их вин Іт а л ії. Н азва походить від ф алернського маєтку в П ів н іч н о -С хід н ій  К а м п ан ії.
Фаон — гордий лесбоський ю нак, якого кохал а поетеса С а п ф о .
Фарос —  острів недалеко від А л ек сан д р ії Є ги п етсько ї, в ідомий в давнину своїм м аяком , побудованим за часів панування П толемея Ф іл адел ьф а.
Фарсале — місто в Ф е сса л ії (Гр еція ).
Феб — епітет А п о л л о н а, «світлоносний».
Фенікс — легендарний п тах, який після 500 років життя сам себе спалю вав у гн ізд і, а з його попелу народж увався новий ф ен ікс.
Феодора —  д руж ин а імператора Ю стін іан а (527— 565 р р .) .
Феодосії2 Печерський (1036— 1074 р р .) , родом з В аси лева К и їв сь к о ї області (тепер В а си л ь к ів ),—  ігумен К иєво-П ечерського м онастиря, автор послань, молитов та ін.
Фетіда — дочка Н ерея й Д е я н ір и , мати А х іл л а .
Ферсігп, або Т е р с іт ,—  один з гр еків , які облягали Т рою , невродливий на вигляд, виступив проти жадоби А гам ем нона, головнокомандую чого грецьким військом .
Фіви —  столиця Б е о т ії, на річці Ісм ен і, заснована Кад-мом.
Фідій —  видатний аф інський скульптор епохи П е р ік л а .
Фієст , або Т іє с т ,—  син П елопса і Г іп п о д ам ії, брат А тр ея.
Філена (одноока) — некрасива ж ін к а .
Філіпп —  цар М акедон ії (в 359— 336 рр. до н. е .) , батько А л ексан д ра М акедонського.
Філоктет — син П еанта з М елібеї (Ф ессал ія ), супутн и к Г е р а к л а , учасн ик Т роян ського п оходу.430



Філомела —  дочка аф інського царя П ан д іо н а, сестра П р о н ин, перетворена в со л о в ’ я.
Фімбра — долина в Т роаді (М ала А зія ) на річці Ф ім брій з храмом А п о л л он а.
Флегетонт —  вогненна річка в підземному ц арстві.
Флегонт — один з чотирьох коней бога сонця Г ел іо са .
Флора — римська богиня квітів і весни.
Фок — син егінського царя Е а к а , вбитий своїм и братами Телам оном  і П  єлеєм.
Фокіда —  область у Ц ентральній Г р ец ії м іж  Беотією  і Ето- л іє ю , відома своїми горами П арн асом  і Гелікон ом .
Фокіон — аф інський політик і стратег, прибічник М ак ед о н ії, загин ув у 318 р. до н. е.
Фортуна — римська богиня щ астя і дол і.
Фракія —  країн а в П ів н іч н о -С х ід н ій  Гр ец ії м іж  М акедонією  і Чорним  та Егейським  м орям и.
Фрігія — країн а в захід н ій  частині М ало ї А з ії .
Ф урії (у греків —  е р ін ії, евменіди) —  три дочки Ереба і Н о ч і: А л ек т о , М егера й Т іс іф о н а , богині помсти.
Харібда  —  міфічна м орська потвора, яка ж и ла в протоці м іж  Італією  і С іц іл іє ю  недалеко від С ц іл л и  і поглинала хвилі разом з кораблям и.
Х а р іт и — див. Г р а ц ії.
Харон — міфічний перевізник д уш  померлих через р . С т ік с  до підземного царства.
Химера — триголова потвора в Л ік і ї ,  я ку вбив Беллеро- фонт. Спереду була левом , посередині —  дикою  козою , а ззаду —  драконом .
Хірон, або Х е й р о н ,—  мудрий і вчений кентавр, син С атур н а і Ф іл ір и , вихователь Е с к у л а п а , Я сон а і А х іл л а , перетворений в с у з ір ’ я С т р іл ь ц я .
Хламіда —  верхнє плаття в гр е к ів , плащ .
Хоразін  (бібл.) —  поселення в П ал ести н і.
Хорег —  аф інський гром адянин, який давав грош і на о р га нізацію  хор у  для театральних вистав, придбання костю мів, м асо к , взагалі мав забезпечити постановку п ’єси .
Цезар, Гай Юлій (100— 44 рр. до н. е.) —  римський політик, полководець, оратор і письменник, завойовник Г а л л ії, автор «Записок про Гал л ьськ у  вій ну».
Цербер, або К е р б е р ,—  син Т іф она і Є х ід н и , триголовий со б а к а , який охороняв в х ід  до підземного царства.
Церера — дочка С а тур н а і Р е ї , сестра Ю п іт е р а , богиня полів , землеробства і сіл ьсько го  ж иття.
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Цірцея —  див. К ір к а .
Ціцерон, Марк Туллій (106— 43 рр . до н. е .) —  видатний римський політичний д ія ч , оратор і письменник, автор ф ілософ ських та риторичних трактатів, промов тощо.
Ювенал, Децім Юній —  римський поет-сатирик часів ім ператорів Д о м іц іа н а  і Т р а я н а .
Юдіф (бібл.) —  героїня неканонічної «Книги Ю діф », що від рубала голову полководцеві Н авуход он осор а О л оф ер н ові, який керував облогою міста В е т у л ії. Тим самим Ю діф  сприяла перемозі євреїв над вавілонським  загоном О лоф ерн а.
Юнона —  дочка С а тур н а і Р е ї , д руж ин а Ю п ітер а.
Юпітер —  син С атур н а і Г е ї, римський верховний бог, цар б о гів .
Юстін І —  римський імператор (518— 527 р р .) , походив з б ідної с ім ’ї .
Яворський, Стефан (1658— 1722 рр .) —  церковний д ія ч , викладач К и єво-М оги л ян ської ак ад ем ії, з 1700 р. митрополит Рязан ськи й і М уром ськи й, автор проповідей, п ан егір иків і твору «К ам ін ь віри».
Ягелло, або Я гай л о  (бл. 1348— 1434 рр .)*— великий князь литовський (з 1377 р .) і польський король (з 1386 р .) .
Янус —  староіталійський бог світла з двома обличчями —  символами старого і молодого, минулого і м айбутнього.



З М І С Т

«Поетика» Митрофана Д о в га л е в ськ о го . / . В . Іваньо 5В ід  перекладача 24
С А Д  П О Е Т И Ч Н И ЙСлово до сучасн и х садівн иків поезії 27В ступ  до поетичного сад у ЗОО Г О Р О Ж А  П Е Р Ш А , яка обіймає поетичний сад , або сам у поезію  взагалі 31К в ітка перш а. П ро вступні поняття поетичного мистецтва 33 П л ід  перш ий. П р о визначення та суть поезії 33П л ід  другий . П р о походж ення поезії . 36П л ід  третій. П р о перевагу і значення поезії 37П л ід  четвертий. П р о завд ан н я , предмет і про форму поезії . . .  . 38П л ід  п ’ ятий. П р о призначення, користь і поділ поезії 41К в ітка д р у га . П р о роди вір ш ів . . . . .  47П л ід  перший. П р о польський і сл о в ’ янський вірш і 47П л ід  д ругий. П р о  допом іж ні засоби латин ських в ір ш ів , тобто про просодію , стоп у, скл ад , букву  тощо 66П л ід  третій П ро мистецтво вірш уванн я взагалі 131П л ід  четвертий. П р о  метр, вірш  і вірш ові строфи та про їх н і назви 143433



П л ід  п ’ ятий. П р о  частіш е вж ивані та гідні вивчення роди вір ш ів 148К в ітк а третя. П р о поезію  зокрем а, або про види поезії 172 П л ід  перш ий. П р о  епічн у поезію , або про епопею , та про ї ї  види . . .  173П л ід  другий . П р о  трагічн у поезію , або про трагедію  185 П л ід  третій. П ро ком ічну поезію , або комедію 189П л ід  четвертий. П р о сати ричн у, б укол іч н у і зем леробську поезію 191П л ід  п ’ ятий. П р о  елегійн у поезію  193П л ід  ш остий. П р о  л ір и ч н у поезію , або про оди . . 200П л ід  сьомий. П р о  епіграм атичну поезію , ї ї  поділ і ч астини . . 206П л ід  восьмий. П р о еп ітаф ію , емблему, сим вол, з а го ловок та ієрогліф  232П л ід  д ев’ ятий. П р о  загадки як поетичні твори . 244П л ід  десятий. П р о захоп л ю ю чу і курйозну поезію , або про інш і поетичні вірш і 259П ісл ясл о во  до освіченого садівн ика повчального саду поетичного мистецтва 296О Г О Р О Ж А  Д Р У Г А ,  яка містить д уж е корисні плодиТ у л л ієв о ї Свади 299К в ітка перш а. П р о плоди риторики ЗОЇП л ід  перш ий. П р о тропи ЗОЇП л ід  другий . П р о  ф ігури  сл ів  і думок 321П л ід  третій. П ро періоди та їхн і частини 336П л ід  четвертий. П р о поділ та будову періоду 338П л ід  п ’ ятий. П р о  деякі риторичні м ісця 353П л ід  ш остий. П р о х р ію , ї ї  визначення, поділ, частини та перехід  від  одн ієї частини до д р угої 364В ін о к  поезії 392
434



П р о х а л ь н е  слово  до щ и росердн ого  ч и тач а , де автор  ж а р т о ма просить пробачення за помилки 393 Е п ігр а ф  до найясніш ого владики 394 П р и м ітки  395 Сл овн ик імен і назв 402



Д О В Г А Л Е В С К И Й  М И Т Р О Ф А Н
П О Э Т И К А  ( С А Д  П О Э Т И Ч Е С К И Й )

( Н а  у к р а и н с к о м  я з ы к е )

Р е д а к т о р  Я ■ С .  Д ж е р е л ю к  
Х у д о ж н и к  Б . Л .  Т у л ін  
Х у д о ж н і й  р е д а к т о р  П .  X .  А н д р о щ у к  
Т е х н іч н и й  р е д а к т о р  Л .  Г .  Р е м ін н и к  
К о р е к т о р  П .  Г  Г а в р и л е ц ь

Т е м . п л а н  1972 р. П о з .  №  622. З д а н о  на в и р о б н и ц т 
в о  2 8 / Х II 1971 р. П ід п и с а н о  д о  д р у к у  16/11. 1973 р. 
П а п і р  д р у к а р с ь к и й  №  1. Ф о р м а т  7 0 x 1 0 8  » / « .  
Ф і з .  д р у к . ар к. 13.625 +  0 ,06 в к л . У м о в и , д р у к , 
ер к . 19,16. О б л .- в и д . а р к . 18,06. З а м . 2— 90. 
Т и р а ж  3000. Ц і н а  1 к р б . 55 к о п .

В и д а в н и ц т в о  с М и с т е ц т в о » . К и ї в ,  С в е р д л о в а , 19.

Г о л о в н е  п і д п р и є м с т в о  р е с п у б л і к а н с ь к о г о  в и р о б 
н и ч о го  о б ’ є д н а н н я  « П о л іг р а ф к н и г а »  Д е р ж к п м -  
п и д а в у  У Р С Р ,  м . К и ї в ,  в у л . Д о в ж е н к а ,  3.
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