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не лI,1ше як екзотrIчна cTopiHKa €вропейськоi поезii, але
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ВIД ВИДАВНИЦТВА

.Що цiсi збiрки мовою оригiналу та в перекладi увiйшли най-
популярнiшi, позначенi цоетичним хистом та самобутнiстю пiс-
Hi ваГантiв: анонiмних поетiв, Гугона, Прiмаса Орлеанського,
Архiпiiта Кельцського, Вальтера ТIТатильонського, Фiлiппа Гре"-
ського, Петра Блуаського та Алана Лiлльського.

Книга традицiйно упорядкована як антологiя. Понад
В0 вмiщених тут TBopiB подiлено на б роздiлiв: "Життя та зви-
чаi BafaHTiB", "Радощi життя й пиття", Радощi й муки кохан-
ня", "Природа i любов", '|Життя та cBiT", "Життя та клiр".

HaMip видати цоезiю ваГантiв двома мова_ми - мовою оригi-
налу, латинською, та в yKpaiHcbкoмy перекладi - зумовлений
двома причинами. По-перше, у бiблiотеках Украiни е дуже мало
TeKcTiB поезii BafaHTiB латинською мовою. По-друте, yKpaiHcb-
кий читач майже не знайомий з цiею вельми своерiдною поезiею.
Переважна бiльшiсть пiсень ваГантiв публiкуеться в yKpaiHcb-
кому перекладi вперше.

В середньовiчних рукописах латинський текст TBopiB ваrан-
TiB вiдходив вiд класичного лiтературного латинського право-
пису: в ньому дифтонги ае, ое замiнено лiтерою е, букву h -буквосполученням ch, а замiсть 1t писали о, наприклад, iосuпdu,s.
Видавництво у вiдтвореннi латинського тексту пiсень поверну-
лося до класичноi латиIIи I ст. до Р.Хр.- I ст. по Р.Хр.

Бiблiя цитуеться за виданням: Святе Письмо Старого та
Нового Завiту. Повний переклад, здiйснений за оригiнальними
еврейськими, арамiйськими та грецькими текстами. Пiд час
.Щругого Ватиканського Вселенського собору. 1990.

.Щля перекладу використано TaKi видання TeKcTiB латинсь-
кою мовою:

l. Сагпriпа Вurаllа. Mit Benutzung dег VоrаrЬеiten W. Меуегs kгitisсh
hcгaLtsgegebell voll A.Hilka und O.Sclruman. Die moralisch-satirischen
Dichtungen, l. Вапd: Text, Ileildelberg, l930.

Скорочено: [С,В.], номери пiсень за цим виданням даIоться
без дуrкок.

2. Саппiпа Вurапа; Iateirlische чпd deutsche Lieder urrd Gedichte еiпеr
llandschгift des xIlI. Jаlrrltuпdегts aus Вепеdiсtьеuегп aus dеr k. Bibliothelt
zu Miilrclren, lrerausgeg. von J.A.Schrnelleг, 2, UпчегЁпdеrtе Aufl. Вгеslач,
l 883.
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Скорочено: [С.В.], номери пiсень за цим виданням даються в

дужках.

3. Роёsiеs inedites du moyen Age, ed. Е. du Мёril. Рагis, 1854.
Скорочено: [Du Мёril].

4. Р.Dгопkе. Medieval 1atin and the risе of Еurореап love-lyric.
охfоrd, l 965.

Скорочено: [Dronke],

5. H.Kusch. Einfi.ihrung in das lateinische Mittelalter. B.I.Diclrtung.
в., 1957.

Скорочено: IKusch].

6. K.Langosch. Нуmпеп uпd Vagantenlieder: Lateinische Lyrik des
Mittelalters mit deutschen Vеrsеп, 2. Aufl. Веrl in, 1958 (ПереOрук
" КепбрuOжсъкuI пiсенъ" ).

Скорочено: [С.С.].

7. Alanus de Insulis. - В книзi R.C.Trench. Sасгеd Latin Роеtrу. -London, l874.
Скорочено: [De Lille].

8. Novati. Саrmiпа rnedii аечi. Firenze, 1885.
Скорочено: INovati].

9. R.Ganszyniec. Echa pieýni goliardowej w Polsce / Przeglqd
humanistyczny, 1930, V, пr 1, s. 57-58; 2, s. 161-204.

Скорочено: IGansz.].

10. Pieýni wagantбw. Wydal Ryszard Ganszyniec. Nakladeпr Filonraty,
Lwбw: Uniwersytet, l 937.

Скорочено: [Gansz., 2].



НА СТЕЖЦI ДО ВАrАНТIВ

Було це десь наприкiнцi зими сiмдесят дев'ятого року ми-
нулого столiття. Випав tлибокий снiг, але у сонячному, хоч i
морозному, повiтрi вже бринiла весна. Можливо тому, задума-
вши перекласти дещо з BalaHTiB для тодiшнього "Жовтня" (ни-
нiшнiй ",Щзвiн"), я почав саме з "Весняноi пiснi", i вже напевне
завдяки тiй спробi у пам'ятi зберiгся i той далекий день, i заснi-
жена вулиця, й сам настрiй. "Ось i знову пречудова / Нам вес-
на всмiхаеться. f В пурпуровiй луг обновi, / В сонцi все купа-
еться..." - снувалося контрастом до слiпучоi бiлостi. Тодi й за-
мислився: що ж усе-таки cToiTb за Горацiевим сqтре diem?.. Певно
ж, не один лише заклик рятуватись од журби вином (тема Blпra -данина лiтературнiй традицii): зiгрiта чуттям думка, образ, сло-
во - ось що допомага€ вловити час i, хай слабеньким вiдблис-
ком, причаститися до свiтотворчого Слова. Бо чому ж тодi,
приглядаючись до тих двох днiв - реального зимового та уяв-
ного весняЕого, - вiддаю переваIу тому, що постав передi мною
у словi?..

Тодi ж i припустився cyTтeBoi помилки: "Все воскресло, /
П'яне, весно, / Твого лона соками"... Рiч у TiM, що в латинськiй
MoBi весна (uer) - iменник середнього роду, а лiто (oestas) 

-акiночого. В оригiналi - милий образ: весна, мале дитя, ссе
груди зрiлоi }кiнки - лiта. Але й потiм, спохопившись, не мiг
тiй помилцi зарадити натЯкнув на образ: "Все воскрес-
ло, f Ти ж бо, весно, / Красна лiта соками". I все ж, хоч як
намагаймося мислити образами першотвору, а весна для нас -"дiвчина у BiHKy".

Вже не пам'ятаю, з якими реалiями пов'язаний у мене пе-
реклад "OciHHboi пiснi": "В}fiе листя в'яне, сиплеться, / Снаги
не мае, зелеЕi.,,". Знаю лише, що, зiставивши Ti двi пори року,
як ix сприймали ваrанти, краще зрозумiв, чому iхня лiрика
пiсенна: тут сам вiрш творить мелодiю: енергiйну, весня-
ну - у першому випадку; протяжЕу, iз спондеiчними кiнцiвка-
ми, - осiнню, Згодом, на вступних заняттях з латини, читав
студентам в оригiналi двi пiснi, пропоЕуючи розпiзнати на слух
(жодного латинсчкого слова ще не знали), де тут весна, а де
ociHb, 

- 
одразу вгадували. Ця ж осiння мелодiя, можливо, вiд-

гукнулась у Ееповторнiй cBoiM звучанням Верленовiй "Осiннiй
пiснi" (подаю свою версiю кiнцевоi строфи):

нл ств}кцI до влrлIrтIts



I iiду я гсть
у кр),г()верl,ь
.'II1С'l'()пtlду 

-
-,lIlcl,KoM cyxrtNI
B1,I,piiM лIlхIIru
Hil р()l]раду.

Тут, по cyTi, вiдлунюе поетична фраза зi "Сповiдi" Архiпii-
та кельЕського:

Folio sum similis, de quo ludunt venti

.Щля BiTpiB я забавка - JIист гiллi TpeMKoi,

Не згадуватимемо тут безлiчi iнших, "ваlантських", моти-
BiB в осiннiй лiрицi нових часiв, скажiмо, у Франка ("Жебрак
одинокий назустрiч недолi / Пiду я сумними стежками"), у Pi-
льке ("Осiннiй день") та iнших aBTopiB.

А дееь ще зо два десятилiття до тих Moix перекладацьких
спроб ми, студенти-класики Львiвського унiверситету, вперше
почули про ваГантiв з уст леIендарного Юрiя Мушака, що й
сам, здавалось, був живим представником Tiei непосидющоi сту-
дентськоi спiльноти: в його лискучих темних очах Hi на мить не
згасала неосяжна, несподiвана у cBoix переходах, гама най-
рiзноманiтнiших, порушуваних поетичним словом HacTpoiB, А
ще - особливоi дзвiнкостi голос, яким BiH озвучував латинсь-
кий чи грецький оригiнал. Запам'яталася "Похвала Горацiю"
(Lauriger Horatius...); ii ми таки сцiвали на мотив, подiбний до
вiдомоi нiмецькоi коляди О ТаппепЬаurп,. Спiваючи латиною, не
задумувалися, що звучний зачин - неперекладний. I не лише
через його гармонiйнiсть (тут, в iдеальному спiвзвуччi з цриго-
лосними, - yci, якi лише е, латинськi голоснi), а й через зоро-
вий образ: Lаurigет Ноrаtius.,. - це звертанItя, дослiвно: "лав-
роносний Горацiю". Перед читачем, радше слухачем першотво-
ру, одразу rK вирiзьблювався увiнчаний лавром профiль поета
(згадаймо ближчого нам .Щанте), Тут перекладач мусить склас-
ти зброю: у даний вiршовий розмiр цей епiтет попросту не ввiйде.
Та HaBiTb якби якимось дивом увiйшов, то чи мо}ке лавронос-
нzй зрiвнятися зi спiвучим та дзвiнким lаurigеr? Зважмо й на
те, що кiнцеве -9еr зi cBoiM найголоснiшим серед голосних е -у сильнiй, протяжнiй долi пiсенного мотиву.

Спiвали, звiсно, як i нинi спiваемо, Gаudеаmшs. Але цю, чи
не найпопулярнiшу з пiсень BaraHTiB (якщо заниженим стилем,
то "волоцюг") ми пов'язували з образом iншого нашого лати-
HicTa, чия постать, як i вдача, були цiлковитим контрастом до
JIегковажIIих BafaHTiB, - перекладачем Вергiлiевоi "Енеiди"
Михайлом Бiликом, Иому й lrаленtить опублiкова:нийна cTopiHKax
унiверситетського збiрника "Питання класичноi фiлологii" (1963 р.)
переспiв знаменитого "студентського гiмну". Чому переспiв -зрозумiло iз загальноi ToHa;lbHocTi yKpaiHoMoBHoi Bepcii, де реалii



(вузи, елiта, доценти, аспiранти тощо) аж нiяк не середньовiчнi.
Нераз, зачитуючи нам свою версiю, наш латинiст акцентував
як зразок творчих знахiдок першу та третю строфи - саме Ti,
де травестiйна барва найгустiша. BTiM, такою була позицiя
iнтерпретатора: переклад мае справити на сучасного читача таке
BylaжiHe, як ориriнал - на читача тодiшньото; звiдси, зрозумi-
ло, - максимальна, в дусi "Енеiди" Котляревського, модернi-
зацiя, ба, й особистi нотки: у прикiнцевому "песимiзму досить"
виразно вчуваеться голос самого Михайла Йосиповича, шану-
вальника римськоIо стоiцизму, а ще - 

обнадiйливий подих
шiстдесятих... I все ж тiй переспiванiй пiснi випала щаслива доля:
"мноIая лiта" yciM "вузам" лунае й досi як yKpaiHcbKe вiдлуння
середньовiчноi здравицi.

Звiсно, були й iншi спроби вiдтворити цю пiсню украiнською
мовою. 3 уваги на ii популярнiсть у цьому виданнi наводимо чи
не Bci вiдомi досi yKpaiHcbKi Bepcii.

Пробував i я дати ближчу до першотвору iнтерпретацiю,
що була вмiщена у пiдручнику для студентiв-медикiв "Латин-
ська мова" за редакцiею А.Г.Ступiнськоi (l966 р.). Виконана по-
спiхом, ця версiя нiколи меЕе не задовольЕяла. Варто навести
хоча б першу строфу:

Геii, пtlвеселiмося,
Поки молtrдiil
Мине молодiсть спiвуча,
C,r,apicrr, нас впов'с, мOts ,гуча

I земля покрис.

Мимоводi зазв)лIали Ti ж, що й у М.Бiлим, народнопiсеннi
нотки. А гiрше те, що дисоЕацсом до вкрай простого вислову ори-
гiналу (пiсля nptl,eMHoi молоOосrп| пiсля обmяuul,uвdi сrпаросrпi)
зазвlЕIдлц надто ускладненi поетиIIнi образи, якi ще й переванта-
}кили вiршовий рядок, позбавили його спiвуrостi. Щоправда, я
одразу ж вiдмовився як вiд вузiв, так i вiд академii. Про вузи
зайве й юворити, а от щодо амдемii, то завваЕtмо, що тут Цеть-
ся, вJIасне, не про середньовiчну; а про античну реалiю: qпас-
не, тримаючись лiтературноi традицii, ваrанти подавали через
призму античного свiтобачення. Так i в другiй строфi (у переспiвi
М.Бiлика вона вiдс5п,ня) мовиться не про пек.по чи небо, а про
свiти, де правлять найвищi боги (szреrф i - найнижчi, пiдземнi
(iпfеri), Отож, у нинiшнiй, мабуть, останнiй спробi покращити
власний перекJад, я зупинився на метафорi "ва5rrси храм" (зга-
даймо знамениту фреску Рафаеля "Афiнська школа"), якоюсь
мiрою, не модернiзуючи, пов'язав античнiсть iз сучаснiстю; вiд-
мовившись вiд неба й пек.rrа, звернувся внову ж до нейтральною
"у небес високостi, / у землi глибокостi" тощо. Головне ж - пере-
клад зробив прозорiшим, доriднiшим для спiву.

Обiзнаному з античною поезiею читачевi, коли BiH гортати-
ме BafaHTiB, напевно, спаде на думку вислiв Сенеки: "Бiльше
дзвенить, анiж важить". I все Ес несправедливо було б стосува-

влrлнтIв



ти цей вислiв до спiвучих "аргонавтiв Середньовiччя". 3BicHo
ж, незрiвняннi це речi: глибинна, вiртуозна поетика Горацiсвоi
лiрики - i грайлива спiвучiсть пiсень HoBoi доби. Але й у них
своя вага, вiдповiдно, - й трулнощi для перекладача. Лiрика
ваГантiв ряснiе не лише античними мотивами, а й прямими
запозиченнями, парафразами, ремiнiсценцiями з аЕтичних ав-
TopiB, бiблiйних TeKcTiB та пiснеспiвiв, i все це - в колоритi
народноi пiснi. Не завжди вдаеться зауважити цю химерну мо-
заiку, тим паче - вiдтворити il.

Нелегко даеться перекладачевi й те, що "дзвени16" - 
1,лц-

бока й точна, здебiльшого граматична рима, цо iнодi, як у
"Сповiдi" Архiпiiта Кельнського, е наскрiзною для двох строф
(у перекладi спiльною римою об'еднана лише одна строфа). У
перших двох строфах, наче звуковою "вiзитiвкою" дзвiнкоi
латини, - справдi сповненi чистого дзвону вiршовi кiнцiвки
-enti, -mепti (-еtтъепti), що так цiсенно вiдлунюють у сучасних
романських, передусiм iталiйськiй та iспанськiй, мовах, скажi-
мо, ось у цих, пов'язаних iз Сорренто (Su.rT i-епtо) рядках вiдо-
Moi пiснi:

Vide'o mаге qtrant'e bello,
Sрirа tan tu sentimente,
Come tu а chi tiene mente...

При перекладi звуковi ремiнiсценцii затираються: iнша мо-
ва - iнша тональнiсть, iншi HacTpoi.

Що rK до спiвучостi, коли глибока рима оздоблена ще й
алiтерацiею та асонансами, коли все стае мерехтливою звуко-
вою мозаiкою, де вже й мелодiя зайва, то тут найпiсеннiшою,
мабуть, е мiнiатюра, де прославлено мальовIIичу долину (зга-
даймо й нашi пiснi, балади з романтичним образом долини):

Gattde, vallis insignita,
vallis гtlsis геdimitа,
vallis flos convallium,
iпtеr valles vallis r-rna,

quam collaudant sol et ltrna,
dulcis cantus avium!
Тс. collaudat philomena,
vallis dulcis et arтroena,
maestis dans solacium!

Саме слово uallis, 0олuна, слугуе камертоном пiснi, де на
тлi гармонiйноi канви голосЕих (звучне й чисте f повторене тут
20 разiв!) домiнуе м'яке I та тихе u, що наслiдуе легкий подув,
легiт. Украiнською версiею sIIову }fi таки спробую хiба що натяк-
Еути на звукову специфiку - грацiозну прозорiсть латиномов-
Hoi пiснi (як тут не всмiхнутися: "мертва латина"?):

Радуйсь, лагiдна долI,tно,
Ml}lc доJIин-перлrIн перлино,
.I[e таlt рясно KBiTy е!



Лиш для тебе Люна з фебом
так висвiчують iз неба,
пташка так виспiвуе!
Лиш лlrя тебе соловiя
милиilt спiв, долино-мрiе,
чар твiй тугу злiчуе!..

Спадае на думку Irароднопiсенна, iз внутрiшньою римою,
мелодика вiршiв, що так часто вiдлунюе, зокрема, у Тараса
ТТТgз.lgццх;

Рано-вранцi новобранцi
Вих<lдили за село,
А за ними, молодими,
I дiвча одне пiшло.

Одне слово, лiрика BaraHTiB, якщо зазирнемо в лаборато-
рiю iнтерпретатора, вкотре пiдтвердrкуе вислiв стародавнiх:
"Праця перекладача - важка". .Щобре, коли Tiei Ba}KKocTi, осо-
бливо тут, у легкоБiйнiй лiрицi BaraHTiB, читач не Вiдчуе. Йому
й судити, якою мrрою вдалося перек"падачам цiеr пlceнHor до-
бiрки зберегти й вiдтворити ii спiвучу стихiю.

АнOрiй СоOоLпора

НЛ СТЕЖЦI ДО ВЛ(ЛLIТIВ
11



:qtшшfrgr
lшсfiпи

qDfТillloulnlOi

ilfiг.lul fllпl [oп$пОit

ttttoшo alпtПlttt lll ршшпtrrф



ХУДОЖНIЙ CBIT ПОЕЗIi ВАГАНТIВ

На теренах Украiни BaraHTcbKi пiснi лунали ще в XIII-XVI
столiттях, коли серед студентiв рiзних европейських унiверси-
TeTiB були й русичi-русини. Буваючи дома, на вакацiях, вони
спiвали латиною або й сумiшшю латинськоi та давньоукраiнськоi
Ti пiснi, яких навчились чи то у Болоньi, чи в Салерно, чи у
Саламанцi або в Кембриджi. Та й caMi, ймовiрно, скJIадали подiбнi
тексти, маючи за взiрець привезенi з Захiдноi европи. Можли-
во, робили спроби перекладати латиною yKpaiHcbKi пiснi.

Першi переклади латиномовних пiсень BaraHTiB з'явились в
YKpaiHi лише в ХХ столiттi, оскiльки ця поезiя впродовж BiKiB
була забута i в европi, i в YKpaiHi. Лiрику BafaHTiB перекладав
Микола Зеров, про що свiдчать два його листи до Олександра
Бiлецького, написанi восени 1932 року (Зеров М. YKpaiHcbKe
письменство. - К.: Основи, 200З, С. 10ВВ-1091). В першому з них
мова про переклад пiсень зi збiрки Саl*rпiпа Вurапа, в другому -М.Зеров ставить фiлологовi-класику низку запитань про
переклад сумнiвних i важких для розумiння мiсць iз пiснi
видатЕого ваrантського цоета Архiпiiта Кельнського. .Щуже
шкода, що цим перекладам не судилось зберегтися - ix, як i
самого поета, поглинуло нутро пекельноi енкаведистськоi
машини. Лише 1979 року у 10 числi львiвського часопису
"Жовтень" вперше вийтзlли друком поезii BafaHTiB украiнською
мовою (перекладач 

- Андрiй Содомора). Майrке два десятилiття
по тому, у 2 числi часоцису "Тема" за 1998 piK, cBiT побачили й
Moi переклади BaraHTiB.

.Щовrо замовчувалась i праця IBaнa Франка ".Щанте Алiгiерi.
Характеристика середнiх BiKiB. Життя поета i вибiр iз його
поезii", видана в першому BapiaHTi пiд назвою "Середнi вiки i
ix поет" ще 1907 року у "Лiтературно-науковому вiснику" i
окремою книгою у 1913 роцi у Львовi. У нiй BiH, врахувавши
дослiдження вiденського письменника Карла Федерна про
,Щанте (Франко 1. Зiбрання TBopiB: У 50-ти томах. - К.: Наукова
думка. Т. 12. С,8.), спробував дати об'ективний, як на той час,
опис особливостей процесу iсторичного й культурного розвитку
Середньовiччя.

Не поминаючи негативного, IBaH Франко виокремив й
притаманнi середньовiчнiй культурi поаитивнi риси, пояснюючи
ix благотворним впливом на суспiльство християнськоi церкви:
'(ТТIодо християнства, то ми також не думаемо нехтувати його

художнIЙ CBLT поЕзli влrлн,|1в
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великого i доброчинного впливу на моральне вiдродження
людей. Воно, без cyMHiBy, дало старинному cBiToBi, що або
задихався в безтямнiй розкошi, або потопав у чорнiй зневiрi i
розпуцi, вищу мету життя, вказало йому новий cBiT iдей i
BipyBaHb, давало його душi зовсiм iншу силу й iншу волю,
Hiж могли йому дати наскрiзь матерiалiстичнi фiлософи
епiкурейськоi та цинiчноi школи i HaBiTb нiж давали метафiзичнi
спекуляцii неоцлатонiкiв. Супрсiти Bcix тих фiлософiв, опертих
на розумi, пiдшитих скептицизмом, критикою та Maтepia-
лiзмом, християнство давало щось зовсiм нове, нечуваниilт,
пiдйом чуття, непоборну дисциплiну догми, приЕади раю i
страховища пекла, Перекладаючи мету людського життя з сього
cBiTy в загробний, воно навчало чоловiка панувати над собою,
iти простолiнiйно, не оглядаючись Hi на що, концентрувати
Bci cBoi змагання до одноi точки. Серед того рознiженого, зЕуд-
женого дармоiдством, зогидженого пануванням або пригноб-
леного вiчним страхом i непевнiстю i в TiM страху забобонного,
хиткого та безрадного людства християнство творило сильЕу
фалангу готових на всiлякi жертви i на всякi терпiння, вiдданих
однiй високiй цiлi, доктринерiв i ентузiастiв, але при TiM солi-
дарних супроти iншовiрцiв i характерних. Се були великi семена
вiдродження людства, i iсторик не може ix вiдмовити первiс-
ному християнству" (Франко /. Зiбрання TBopiB: У 50-ти томах.
т. 12. с. 12-13).

Хранителькою знань i освiти була церква: з допомогою цер-
ковних ocBiTHix закладiв формувалась iдеологiя, яка, в свою
чергу, сприяла виробленню свiтогляду.До цього процесу церк-
ва залучала найталановитiших людей того часу, якi посвятили
себе слуакiнню християнству i вихованню населення европи у
релiгiйному дусi.

Багата iменами i творами духовна лiтература намагалася
осягнути cyTHicTb людини, дослiдити боротьбу тiлесного (мате-
рiального) i морального (духовного), показати складнiсть i су-
перечливiсть внутрiшнього життя людини, ii залежнiсть вiд
Бога, Божого промислу, вiднайти шлях до порятунку, до свя-
TocTi. Тому цiлком правомiрно говорити про середньовiчний гу-
манiзм лiтератури, ii орiентацiю на духовне fi{иття, на почут-
тя, запити та iнтереси людини.

Переваакна бiльшiсть пам'яток середньовiчноi лiтератури
написана латинською мовою i носить релiriйний, духовний ха-
рактер. Релiгiйним пафосом пройнята i cBiTcbKa латиномовна
лiтература доби Каролiнfського (VIII-Ж ст. у Францii ) та От-
тонiвського (Х ст. у Нiмеччинi) вiдродження.

Неповторно самобутньою i новаторською за cBoiM змiстом е
в латиномовнiй свiтськiй лiтературi поезiя Bat'aHTiB 

- вона чи
не наЙранiше звернулася до теми кохання i життевих насолод
та радощiв, давши середньовiчнiй европi взiрцi любовноi лiрики.
"Поява BaraHTcTBa 

- цаftзхдlливiший етап в соцiальнiй icTopii
европейськоi культури. (...) [Ваrантська лiтература] була остан-



ньою i найяскравiшою стадiею розвитку гуманiзму ХII столiття"
(Памятники средневековой латинской литературы X-XIII ве-
ков. - М., 1972. С. 2В1).

ВаГанти як соцiальний прошарок суспiльства вперше з'яви-
лися в другiй половинi ХII столiття, в час розквiту в европi
церковно-епископальних (соборних) шкiл та унiверситетськоi
освiти. Ix назва походить вiд латинського дiеслова DagaTe, що
означа€ "мандрувати", отже, ваrанти - це мандрiвнi поети-
спiвцi, Друга ix назва - "rолiарди". В Середньовiччi ii виводили
вiд iMeHi бiблiйного велетня Голiафа або, за iншою версiею, вiд

iршописця Голiафа, цро якоIо icTo-
близько 1220 року писав, що цей
ненажерливiстю, володiв даром Bip-

шування i "виблював" численнi багатохульнi вiршi проти папи i
римськоi Kypii, дуже безсоромнi й безумнi. Була спроба вивес-
ти TepMiH "rолiарди" вiд простонародного слова gulа(в перекла-
дi з латини - гортанка) шляхом додавання до нього суфiкса
-hard, що надавав слову значеня "горлаючий" або "прожерли-
вий". IIiдтвердженням цього моЕdе бути i старофранцузьке слово
goliardu,s, що означало "прох{ерлиьий".

Свiдчення Гiральда Камбрiйського з 1220 року можна вва}кати
наЙдавнiшим. Влизькою до Еього у часi е зIадка про ваГантiв у
капонi НормандськоIо синоду з 1231 року, в якому BalaHTiB теж
названо lолiардами (mаtiп,ье qui diсuпtur de fam,ilia Golioe). KpiM
того, BaraHTiB згадуе Бременський статут Гiслеберта в|292 року:
scholares uagi, qui goliardi чеl histriones alio поmiпе appellantur -мандрiвнi студенти, яких ще iнакше називають Iолiардами чи
лицедiями (R.Gапszупiес. Echa pieýni goliardowej w Polsce /
Przeglqd humanistyczny, 19З0, V, пr 1. С. 57).

Розквiт поезii BalaHTiB пов'язаний з бурхливим розвитком
освiти в XII-XIII столiттях. Навчання в унiверситетах, церков-
но-епископальних i мiських школах велося латинською мовою,
тому школярi й студенти могли навчатися будь-де, i в пошуках
учителiв i знань мандрували вiд MicTa до MicTa. OcBiTa в церко-
вЁо-спископальних школах базувалась на вивченнi "семи благо-
родних мистецтв: mрiвiй ("три шляхи") - граматика, ритори-
ка, дiалектика i KBaOpiBiй ("чотири шляхи") - арифметика,
геометрiя, астрономiя, музика. Пiсля цього молодь, що готува-
лась до духовних звань, вивчала боIослов'я, фiлософiю, цер-
ковне право й iншi Еауки.

У ХII столiттi виникли першi cBiTcbKi унiверситети. Найдав-
нiшi з них - Салернський, що Iотував лiкарiв, Паризький, що
уславився гуманiтарними науками, та Болонський, де готували
висококвалiфiкованих правникiв. Знаменитими бу ли унiверситети
в Кембриджi, Тулузi, Саламанцi, Орлеанi, Толедо. Унiверситет
зазвичай скJIадався з 4 факультетiв: семи благородних мистецтв,
богословського, медичного i юридичного. BTiM, кожен унiверситет
славився якимось одним факультетом. З цього приводу монах
Гелiнанд дотепно висловився так: "ТТТколярi навчаються

хуложнIЙ cBtT поЕзlI влfлнтIв
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блаюродних мистецтв - в Парижi, стародавнiх класикiв - в
Орлеанi, судових кодексiв - в Болоньi, медичних припарок -в Салерно, демоЕологii - 

в Толедо, а добрих звичаiв нiде"
(Гаспаров М.Л.Лоэзия вагантов f Поэзия вагантов. - М.: Наука,
1975. с. 450-451).

Навчання в унiверситетi тривало десять poKiB. За цей час
студент мав опанувати визначене коло знань 1 наук, витрима-
ти важкий випускний екзамен - диспут з двадцятьма профе-
сорами (маliстрами): кожен мав у своему розпорядженнi пiвго-
дини, I лише за умови, якщо Bci визнають випускника
унiверситету гiдним звання доктора, йому вручали вiдповiд-
ний диплом. Щоб витримати це випробування, студент мусив
старанно вчитися, шукати талановитих учителiв у рiзних yHi-
верситетах та програмнi навчальнi курси, якi не в кожному
унiверситетi викладали.

Основну масу ваrантського соцiуму складали студенти, що
мандрували вiд унiверситету до унiверситету в пошуках знань
i на канiкули додому. Згодом, через надлишок учених кадрiв,
до них долучалися дипломованi випускники унiверситетiв, клi-
рики, що мандрували европою в пошуках вiльного мiсця пра-
цi, покровителiв i бенефiцiй. KpiM того, до BalaHTiB приеднува-
лися бродячi ченцi, що подорожували вiд монастиря до
монастиря, збираючи пожертви, учнi ремiсничих шкiл i HaBiTb
шахраi, якi прикидалися ченцями, щоб безкарно жебрати i об-
дурювати довiрливих людей,

Ваfанти, Iуртуючись, полюбляли бешкетувати на рiзних
святах, тинятися поночi, танцюючи та спiваючи, вулицями MicT,
галасувати в шинках, випрошувати дарунки в епископiв, аба-
TiB, багатих дворян i мiщан, вiддячуючи iM за це своiми одами.
Таким своерiдним способом життя ваiанти нерiдко дискредиту-
вали духовне звання i викликали стурбованiсть церкви. I_{epKo-
BHi собори видавали осудливi постанови проти клiрикiв, що вели
непристойне життя, грали в азартнi iгри, пиячили тощо.

.Щля легковажних юнакiв найголовнiшими були життевi BTi-
хи й радощi, жадана воля, якоi в умовах середньовiчного аске-
тизму iM так бракувало у зарегламентованих суворими стату-
тами унiверситетах. Часто, прагнучи Tiei солодкоi свободи,
ваrанти поринали у буilний шал корчемних пиятик, якi доводи-
ли ix до жебрацтва, а потiм змушенi були шукати допомоги у
багатих покровителiв. Але ця корчемна стихiя для декого була
не лише BTixoto, а й джерелом натхнення. Про це, зокрема,
говорить Архiпiiта Кельнський у своiй "Сповiдi":

Щось в лушi аж свiтиться вiд п'янкоi чари,
серце, спивши нектару, лине понад хмари...

Пiд впливом юнацького максималiзму ваrанти проявляли
вiльнодумство, конфлiктували з традицiйним аскетичним cBi-
тоIлядом i проголошували свое право на життевi радощi й насо-
лоди: кохання, винопиття, азартнi iтри та порушення посту.



ТТТукаючи роботу, вони не завrкди ii знаходили, одночасно ба-
чили, що в суспiльствi не бракуе rpixoBHocTi, процвiтае хабар-
ництво, протекцiонiзм, свавiлля. Часто цi вади ставали "героя-
ми" ixHix пiсень.

Набуваючи rруЕтовних знань з рiзних наук, ваfанти чудово
володiли латинською мовою i вiршуванням. В унiверситетах i
школах ix не лише вчили, а й примушували складати вiршi, а
знання мелодiй церковних i народпих пiсень дозволяло iM тво-
рити пiснi, пристосовуючи cBoi вiршi до популярних мелодiй.
.Щосконало володiючи законами вiршування i поетичними фiгу-
рами та тропами, талановитi спiвцi любили похизуватися своею
ерудицiею, вченiстю, дотеuнiстю i складали справжнi перлини
iндивiдуальвоi лiрики. Хоча ваrанти й ставилися до наук з по-
вагою, пишались своiми знаннями та майбутньою професiею,
вони з трiумфальною радiстю зустрiчали "день свободи" - пер-
ший день канiкул:

Нумо веселiмося,
днем свободи тiшмося.,.

Школярi бадьорii
славJя,гь днi святковii -зош!lти Bci в стороку,
спадщrIну Назонову
кrlдають шаленIr
r-t lснllги рiзнi вченii...

Канiлсулярна пiсня

Звiсно, не Bci ваrанти вирiзнялись особливим поетичним
хистом чибули вродженими поетами: талановитi охоче склада-
ли прекраснi пiснi, iншi змагалися з ними, щоб довести, що й
вони не гiршi, TpeTi ж задовольнялися примiтивним наслiду-
ванЕям обдарованих поетiв, переробляли ixHi наЙпопулярнiшi
пiснi та створювали cBoi варiанти.

Обмеrкене коло тем (втiхи, вино, кохання, природа, скарги
на долю й життя, сатира на клiр тощо) змушувало наслiдува-
чiв звертатися до тих самих жанрiв, сюжетiв, мотивiв, думок
та образiв. Так виникали зовсiм не поодинокi, а iнодi й доволi
численнi - до десяти i бiльше - варiацii однiеi й Tiei ж пiснi.
.Щеякi з BapiaHTiB, передусiм, пiсень про весЕу, природу, втiхи
життя, скарги на долю тощо могли суттево вiдрiзнятися, що
було виявом своерiдного творчого змагання поетiв, Iнколи ваrанти
обмеrкувались дрiбними, несуттевими переробками: замiняли
строфи, доповнювали ix або, навпаки, скорочували, переказу-
вали пiснi власними словами - тодi про якусь самобутнiсть годi
й говорити. Прикладом TaKoi переробки може слугувати "По-
хвала вину": вона коротша на три строфи вiд пiснi-першотвору
"Славень вину"; в нiй, iнодi майстерно й дотепЕо, змiненi вiршi
та строфи. Численнi середньовiчнi рукописи - 

i суто BafaHTcbKi
як Сqrmiпа Вurапа, i антологii рiзноманiтних вiршiв - перепо-
BHeHi такими варiантами та варiацiями.

I вдf днтtв



Поезiя ваrантiв базуеться на традицiях релiгiйноi лiрики
Середньовiччя, античноi, головно овiдiанськоi та торацiансь-
Koi, i народноi поезii Францii, Провансу, Нiмеччини, Iталii. Саме
з цих джерел вони черпали мелодii та ритми, багатства поети-
чних засобiв мови, образи, мотиви i теми. Ваfанти охоче звер-
талися до Бiблii, церковноi лiтератури, античних поетiв, iHKpyc-
туючи cBoi пiснi дослiвними чи дещо змiненими цитатами, Спов-
HeHi численних ремiнiсценцiй, парафраз, дослiвних запозичень
з рiзних джерел, пiснi BafaHTiB iнодi е доволi складними для
розумiння. Поезiя ваГантiв, хоча Ticнo пов'язана з рiзноманiтними
лiтературними традицiями, разом з тим дивус своею емоцiйнiс-
тю, близькiстю до життя, оригiнальнiстю свiтобачення i cBiTo-
розумiння. Ifим вона завдячуе освiченостi та широкiй ерудицii,
а також розкутостi думки, а iнодi й вiльнодумству ii творчiв.

В часи розквiту ваrантства студенти i клiрики не лише ycвi-
домлюють себе flк сформований прошарок суспiльства з влас-
ними законами, мораллю, звичаями, способом }киття, а й не-
одмiнно як частину освiченого духовенства, яке зверхньо
дивиться на селян, мiщан, феодалiв та рицарiв, Орiентуючись
на рицарськi ордени, ваrанти проголошують створення BipTy-
альЕого ваrантського ордену, куди приiлмають геть ycix
цiв, учителiв, клiрикiв, школярiв, студентiв, багатих i вбогих,
веселих i щедрих вихiдцiв в рiзних KyTKiB европи:

В орден Mlr приймаемо чесних i лукавих,
дужих, сили сповнених, немlчних, кульгавrlхt
виснажених старlстю, молодих l жвавих|
до Венери rrсадiбних i до Hei млявих...

ОрOен BaroHmiB

Орден BaraHTiB 
- 

наче велика родина; його закон та статут
велить насолоджуватись життям, iсти cKopoMHi страви, а не
пiсну iжу, пити вина, вволю спати, грати в азартнi iгри, пiсня-
ми lудити нечесних i славити чесних, вiддiляючи, як велить
евангелiе, "вiд цапiв овець". Скупим, захланним, лицемiрам i
святенникам нема мiсця серед вiльних ваrантiв.

Пiснi BalaHTiB, як це не дивно, майэке не торкаються шкi-
льного побуту. Ваfанти лише iнколи журяться, що занепадае
вченiсть, знижу€ться piBeHb освiченостi, школярi не хочуть
вчитися, цураються мудростi. То ж не дивно,

що вчителi теперiшнi -пташата неоперенi.

Слiпих ведуть слiпенькii,
осJtи на лiрi бренькають,
бики в палаци пхаються,
хлопrr на герць эбираються,..

3ацепа0 хвrлrcнхпli

Серед BalaHTcbKoi поезii е двi унiкальнi пiснi: "Похвала Го-
рацiю", в якiЙ анонiмний спiвець-ваrант, використовуючи ре-



мiнiсценцii з Горацiя, Овiдiя, iнших поетiв, розмiрковуе про
долю i славу поета, та жартiвливе "ПосвяченЕя в студенти",
де описуеться обряд "iнiцiацii".

Ваlанти не говорять про свое життя-буття, а в загальни-
ках - про долю, ii зрадливiсть i мiнливiсть ("Колесо долi",
"Пiсня про долю"), про грiхопадiння cBiTy, про занепад у ньо-
му моралi ("ТТТдлgццIi cBiT", "Занепад cBiTy", "Грiхопадiння cBi-
ту"). Бiднiсть та вбоге життя ("Бiдний BafaET'l, "Скарги ваrан-
та", "Розмова з плащем") змушують жебрати та принижува-
тись перед багатими, чого ваrанти ду}fiе не люблять - Архiпi-
iTa Кельнський з обуренням говорить, що жебрацтво прини-
экус його гiднiсть. Типову скаргу знаходимо в автора пiснi "Скарги
BalaHTa", якому соромно жебрати, але й красти не личить:

Найбiднiший я поет
iз ycix пiiтiв,
маю тiльки те хiба,
у що я одiтлrй:
тому часто плачу я,
колI,1 ви безяtурнi,
1,о }к мене не шийте ви,
бiдного, - у дурнi.

й,rч na жебри с()ромно,
яtебрати не стану,
скарбу повно в злодiiв
завдяки обману.
Що ж, як я не навчений
оброблятлt пtlля,
мене старця й злодiя
не привабить доля.

Скарги на бiднiсть в пiснях BalaHTiB не е вiдобра.lкенням ix
реального матерiального стану, а радше - даниною лiтерату-
рнiй yMoBHocTi i традицii: не бiдними rк були канцлер собору
Паризькоi Богоматерi Фiлiпп Гревський, Петро Блуаський -
радник короля Генрiха II Плантаrенета, багач Гвiдон Базошсь-
кий, який супроводжував Фiлiппа Авfуста в третьому хресто-
вому походi, KaHoHiK в MicTi Дм'енi Вальтер ТТТатильонський,

що просив у папи парохiю, чи Архiпiiта Кельнський, якиilt випро-
шував собi подаянЕя та милостi мало не в кожнiЙ пiснi.

Кохання - провiдна тема пiсень BaraHTiB. Не платонiч}Iе ко-
хання рицарських поетiв до замiжньоi шляхетноi дами, а чут-
тева любов, IЙ присвячена переважна бiльшiсть ва(антських пi-
сень. Об'ект кохання BalaHTa - молода дiвчина, найчастiше
пастушка. Сюжет любовних вiршiв здебiльшого розгортаеться
на лонi природи; TaKi описи особливо мелодiйнi. Залежно вiд
пори року описуеться i пейзаж, але у BaraHTiB переважають
веснянi пiснi, якi перейшли до ixHboi поезii з народних весня-
нок. Любов змальовуеться як всемогутня сила, що мучить Baraн-
та, призводить до численних страждань i змушуе до протибор-
ства з дiвчиною, яке 8акiнчуеться успiхом або поразкоlо.

lй CBIT поЕзt влfлнтIв



Любов-страждання особливо яскраво змальована в пiснi
"Любовнi муки", вона майстерно увиразнюеться антитезою: Bci
веселяться страЕ{дае:

Повне болю fr мук к<rхання,
бо прлrвосить лиш страяtдання.
MapHi Bci Moi б,пагання:
"Дай у муках осолоду!"
Мою душrу рвуть зiтхання,
я без лlобки }кить не годен.

Скiльки piHi берег мае,
скiлькlt бiр ллrсткiв скI,tдае,
скiлькl,t в небi птrrць лiтае,
cTi,TbKlr мук терплю, о Боже,
мос тlло засихае,
бо бе:r .пкlбки жить не моясе!

Опис дiвочоi краси в поезii ваrантiв завжди розлогий. Оскiльки
дiвчина - перева}rсно пастушка, то адресованi iй любовнi пiснi
можна вва}кати початком жанру пасторалi. Зовнiшню красу дi-
вчини поет описуе так, як велiла овiдiанська традицiя: волосся,
голова, очi, щоки, уста i т.д. Дiвчину ваrаЕти порiвнюють з сяЙ-
вом, зiркою, соццем, вогнем, перлиною, магнiтом, квiткою тощо.
Розпусти вони не визнають, а якщо зайде мова про публiчЕий
дiм, то називають його алегорично "храмом Вевери".

Любов, якою б життевою вона не здавалась у пiснях ваrан-
TiB, не мае нiчого спiльного з реальвiстю - це лiтературна
yMoBHicTr,, що базуеться на згаданiй античнiй традицii. Однак
не виключено, що ваrант мiг вiдтворювати в любовнiЙ пiснi i
cBoi Mpii i те, що BiH xoTiB би пережити у реальному життi.

Любовну пiсню BaraHTiB супроводжуе тема плотських BTix,
що здебiльшого асоцiюються з багатою iжею; "Пiсня Епiку-
ра" - своерiдна похвала наiдкам, вину i винопиттю, В поезii
BaraHTiB е пiснi на славу BaKxoBi, корчемнi й застольнi пiснi,
диспути води з вином i численнi славЕi вину та пиву..Що них
приедЕуються й пiснi про азартнi iгри (KocTi, шахи). Архiпiiта
Кельнський у знаменитiй "Сповiдi" визнае три cBoi грiхи - слу-
жiння BeHepi, гру в Kocтi та любов до корчми:

У корчмi ж я Iзмер,ги рад, не на TrrIlшHiM ложi,
лиш би кел1.1х побiч був, звiсно, не пoporKlril"t.
Радше тодi l-r янголи застriвають, MorKe:
"Згллtньсь на пияка того, змилостися, Бояtеl"

Серед пiсень, присвячеЕих BaKxoBi i пиятицi, унiкальне мiсце
посiдають епатажнi пародii на сакральнi тексти, якi ваrанти
досконало знали. Явне богохульство пояснюеться не атеiзмом
чи бажанням спаплюжити культовий текст, а прагЕенЕям про-
демоЕструвати власну вченiсть, ерудицiю i дотепнiсть, винахiд-
ливiсть в пародiюваннi, максималiзмом i бажанням викликати
cмix - нестримниЙ, дерзновенний.



Про справэкнi почуття i свiтоглядну релiгiйнiсть BafaHTiB
свiдчать численнi релiгiйнi пiснi: "Благочестива пiсня" та гiмн
святому Стефановi-первомученику, пiсня, що закпикае до хрес-
тового походу, релiгiйнi драми про Рiздво, ".Щiйство про Гос-
поднi cTpacTi". Благочестивi релiгiйнi мотиви несподiвано вини-
кають в рiзних пiснях BalaHTiB ("БiдниЙ BaraHT", "ТТТалений cBiT",
"Занепад освiченостi", Пiсня проти симонii" та iH.).

Ще одна вагома тема пiсень ваГантiв - сатирична, яка в
своiй ocHoBi мае ветхозавiтнi викривальнi iнвективи пророкiв,
Сатиричнi пiснi BafaHTiB спрямованi проти вищого духiвництва,
папи римського, кардиналiв, епископiв, папськоi Kypii (канце-
лярii). Ваrанти обурюються пануючою тут симонiею (продаж за
хабарi церковних посад) i непотизмом, тобто кумiвським протек-
цiонiзмом (роздавання церковних посад родичам i друзям). Са-
тира особливо гостра в пiснях Вальтера ТТТатильонського ".Щля
CioHa я не змовкну...",i "Проти порокiв Риму", а також у "Пiснi
проти симонii" анонiмного автора. Ваfанти викривають не окре-
мих осiб (конкретних iMeH марно було б у них шукати), а зви-
чаi та мораль, що панували в тодiшнiй церквi, нiчого, однак,
не говорячи про низи духiвництва, до яких caMi належали.
Ставлення BaraHTiB до ченцiв недоброзичливе, вони неприхиль-
Hi до аскетизму та безшлюбностi; водночас засуджують побу-
ToBi грiхи ченцiв: розпусту, обжерство, п'янство, Отоэк, сатира
BafaHTiB лише антиклерикальна, а не антирелiгiйна.

Перебуваючи на утриманнi багатих i знатних покровителiв,
ваrанти не цураються полiтичних тем i щедро вихваляють сво-
ix меценатiв. Найхарактернiшими вiршами, що можуть слуIу-
вати прикладами TaKoi поезii, е "Ода Еа честь цезаря Фрiдрiха"
i "Послання до РеГiнальда, архiепископа Кельнського" Архiпii-
ти Кельнського та "Похвала MicTy Амбiанiс" Гугона, Прiмаса
Орлеанського.

r сатиричнi антиклерикальнi, i похвальнi пiснi ваrантiв бага-
то в чому зумовленi не соцiальною дiйснiстю, а ixHiM особистим
життям: отримавши rpyrrToвHy ocBiTy, переважна бiльшiсть ва-
Гантiв через бiднiсть не мала майбутнього, не могла знайти собi
належне заняття i те мiсце в суспiльствi, на яке заслуIовува-
ла. Багатi ж, родичi власть iмущих та впливових людей, купу-
вали собi або безпiдставно отримували благословеIIне "мiсце
пiд сонцем". Саме цим можна пояснити BaraнTcbкi HacTpoi -протест скривдженоi освiченоi людини, якiй суспiльство вiдмови-
ло у благах; протест, яким ця людина дiлиться з однодумцями,
здатЕими ii пiдримати, Тому протест ваrантiв проти пануючого
в духовному середовищi зла не мав соцiального характеру, а
отже, не був для церкви такою небезпекою, як рiзноманiтнi
еретичнi вчення й рухи. З гrпином часу, коли перенасичення кад-
рами в европi втрачае актуальнiсть, протести поступово прига-
сають, i кiлькiсть ваrантських пiсень зменшуеться - ваrанти
вiдрiкаються вiд cBoix же TBopiB, вiд наслiдування Овiдiя i звер-
таються до Фоми Аквiнського та релiгiйного благочестя.

2l



На змiну поезii BalaHTiB прийшли могутнi конкурент
езiя провансалъських трубадурiв, французьких TpyвepiB, нiмець-
ких мiннезiнrерiв. Ваlанти збагатили лiрику HoBoi европи TexHi-
кою вiршування, стилем, поетикою, любовними почуттями,
Своею чергою й вони вчились у трубадурiв, TpyBepiB i мiннезiн-
fepiB, але, не витримавши конкуренцii, зiйшли зi сцени, щоб
уже Еаприкiнцi XIV столiття пiти у забуття аж до доби роман-
тизму.

Лiрика BafaHTiB переважItо aHoHiMHa: кожен поет був невiд'-
емною часткою ваrантського соцiуму, вiд чийого iMeHi вислов-
лював cBoi думки, чиi iнтереси захищав, не намагаючись збе-
регти свою особистiснiсть. Та все ж iсторiя доЕесла до нас якщо
не iMeHa, то прiзвиська найталановитiших iз них.

Найстаршим iз ваfантських поетiв був Гугон, Прiмас Орле-
апський (бл, 109З-1160). Його пам'ятае ще Боккаччо, згадуючи
в ",Щекамеронi" (I день, друга новела) мандрiвного спiвця Прi-
массо. А сучасний поетовi xpoHicT Рiшар iз Пуатье, описуючи
1142 piK, називае i його iм'я Гугон, i прiзвисько Прiмас та подае
його опис: маленький, негарний, HaBiTb потворний, але дуЕtе
освiчений i дотепний, меткий складач пiсень, BiH викликав cMix
своiми вiршами, наприклад, про подертий плащ, який йому
подарував якийсь прелат. Про Гугона HaBiTb складали легенди:
BiH, начебто, змаIався у вiршуваннi з прабатьком fолiардiв Голiа-
фом, а в церковному xopi спЬав напiвюлосно, мотив)rючи тим, що
BiH мае лише пiв парохii, тому не може спiвати на повний голос.

Лiрика Гугона, Прiмаса Орлеанського самобутня, в нiй част-
ково вiдобразилася iсторiя його }киття: любов до легковажноi
жiнки, мандри, перебування в Парижi, Орлеанi, AM'eHi та iH-
ших MicTax, де BiH то убожiв, то збагачувався, знаходив i во-
рогiв, i впливових покровителiв. У cBoix вiршах BiH згадуе i вла-
сну гiрку cTapicTb, а з нею - й cipe животiння в шпиталi для
вбогих. Иому налеЕ{ать, oKpiM знаменитоi пiснi про подертий
плащ, що мала багато наслiдувань, пiсня "О"уд п'янких трун-
KiB", "Похвала MicTy Амбiанiс", двi "Розмови з сцископом",
"Орфей в загробному cBiTi", "Життя блудницi" та iH.

.Щругий за талантом ваrант - це поет поетiв Apxiпi'iTa Еельн-
ський (середина ХII ст.), який теэк був змушений жити коштом
багатих покровителiв. BiH прославився своею знаменитою "Спо-
вiддю", що стала ваrантським кредо i викликала багато наслi-
дуваIIь i переробок. BiH також був,змушений випрошувати у
багатих меценатiв життевi блага, але робив це Iордо, бо вва-
жав, що так йому належиться - жити коштом багачiв.

Иого вiршi вирiзняються легкiстю, простотою мови, май-
стерно вписаними в текст бiблiйними й античними ремiнiсцен-
цiями. Про себе Архiпiiта говорить як про рицаря за походжен-
ням, який став клiриком з любовi до наук i мистецтв. Його
покровителем був архiканцлер Регiнальд, архiепископ Кельн-
ський, перший радник i помiчник iмператора Фрiдрiха I Бар-
баросси. З ним Архiпiiта подороЕ{уе европою, завдяки його ма-



терiальнiй допомозi лiкуеться в Салерно вiд сухот. Реliнальд
просив Архiпiiта Кельнського написати епiчну поему на честь
Фрiдрiха Барбаросси, але той дуже вишукано i дипломатично
вiдмовився вiд непосильного завдання, та все ж написав "Оду
на честь цезаря Фрiдрiха".

PiBHo ж талановитим був Вальтер IIIатильонський (бл. 1135-
1200). Надзвичайно освiчений (вчився в Парижi, Реймсi, Бо-
лоньi), поет служив у канцелярii короля Англii i половини Фран-
цii Генрiха II Плантаrенета, потiм викладав у ТТТатильонi, де
написав велику, в 10 книгах, вчену поему "Александреiда" чи
не найрозлогiший TBip европейського гуманiзму ХII столiття. В
нагороду за цю поему архiепископ Реймса, якому BiH посвятив
"Александреiду", зробив його KaHoHiKoM в MicTi AM'eHi, де Валь-
тер i прожив ocTaHHi двадцять poKiB життя. Був, отже, Baraн-
том не за способом життя, а за духом, бо aHi не мандрував, aHi
бiдним не був i не мав потреби випрошувати винаIороди.

ВаЛьтер ТТТатильонський писав переважно сатиричнi пiс_
Hi - обурювався падiнням рiвня освiти, зневажливим ставлен-
ням до освiчених людей, зiпсутiстю cBiTy ("Як болящий до бо-
лящих...", "Пiсня про кiнець cBiTy"), гнiвно скаржився, що грошi
запанували над yciMa у cBiTi: до грошей захланнi рiзнi графи,
знать, грошам служать i спископи, i архiепископи, i папська
курiя. У Римi "Кардинали, як пiрати, f можуть cBiT весь обi-
брати", "Канцелярiя подiбна / на Харiбду, бо жадiбна / до
грошей багатих", "Кардинали без вагання / Божi продають над-
бання - / спадщину Христову" (".Щля CioHa я не змовкну...").
.Щошку.lIьною с сатира Вальтера ТТТатильонського у вiршi "Про-
ти порокiв Риму", де BiH бичуе, як i в пiснi ".Щля CioHa я не
змовкну,..", церковну BepxiBKy за симонiю i KyMiBcTBo, непо-
тизм, хабарництво:

Рltпt граСlус кожного.
ладсн Bcix tlбдертrI.
Ста.п:t pltп,tcl,Ktr курiя
Л plrlapKOп"I (J,ll lJOp'1'}1i\r

Tyт tl1_1aBlt сt,ltа,гtllliв
l Iрода l(),l,b, I(чпуIOть,
l,y,l, дорог:1 Bc:i сrlбi
],alма }Iцсм,I,()l)уl()ть.

Crrpaby х()чс]u BI,tгpaTrr? 
-Nlyclrшl lIiIпl'ill,ати:

l)l1]uc1,Iili I lctlHcr tc't,opi i
,t,рt:ба rpouteii да,гlr.
Xтrl не дасr,ь il"t зо.,Iота,
Tofi прогllае спраIJу:
в pltMi .цlrrц бllгатсlго
;]axrIU.Iac право.

CBoi сатири Вальтер ТТТатильонський насичуе вченими об-
разами, алегорiями, запозиченими з анl,ичноi мiфологii, бавиться
словами, любить антитези, спiвзвуччя, оригiнальнi рими, фi-

худо}кнII,I свгг поЕзli влrлнтlв
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гури i тропи. В ньото знаходимо Сцiллу i Харiбду, Юстинiана,
Гiезiта, Епiкура, сирен, Гелазiя, (Dетiду, Юпiтера, елисея тощо.

KpiM цих трьох класикiв BaraнTcbкoi поезii, вiдомi ще iMeHa
Фiлiппа Гревського, автора знаменитоi "Правди правд" та чис-
ленних релiгiйних гiмнiв на честь Mapii МаГдалини i моралiсти-
чно-дидактичних вiршiв, та Петра Блуаського, який був авто-
ром любовних пiсень, через що в cTapocTi гiрко каявся й складав
лише благочестивi вiршi:

Прагну вже поправrIтись,
не грlIUить, покаятись,
щоб Господь зласкавитись

зволив надl MHoIo 
-

розгрiu:ив би,
осiнив бrl
волею святон).

Юlсiсmъ i с,tпарiсmь

Латинська мова BaraETiB TicHo пов'язана з овiдiанською i гора-
цiанською лiтературними традицiями i збагачена живою розмов-
HoIo мовою, якою була латина в побутi освiчених, культурних
людеr1 Середньовiччя, а також нiмецькою i французькою мова-
ми. Так цi пiснi були зрозумiлими i мiщанам, бо вони, йдучи за
модою, хоча й пробували вивчати латину, володiли нею дуже
слабо. У cTBopeHHi двомовних пiсень ваrанти наслiдували релiгiйну
лiрику, де для простих людей важливi думки укладались, на-
приклад, французькою мовою, а латинська мова лише прикра-
шала ix у пiдрядних реченнях чи порiвняннях, епiтетах тощо.

Ритмомелодика поезii ваfантiв TicHo поеднувала двi тради-
цii: усну традицiю церковноi лiрики i народну - пiсенну i тан-
цювальну. Обидвi традицii вирiзнялися багатством мелодiй i
ритмiв, якi ваfанти майстерно використовували для вiдтворен-
ня рiзних HacTpoiB, почуттiв та вiдтiнкiв змiсту.

Вiршування ваrантiв - типово середньовiчне, побудоване
на метричнiй системi вiршування античностi i силабо-тонiчнiй
европеЙськiЙ, Iз античноi системи вiршування ваrанти охоче
використовували дактилiчний гекзаметр, який дiлили на двi
половини, що римувалися одна з одною, тобто "леонiнський
вiрш". Дуже поширеним у них був шестистопний хорей силабо-
тонiчноi системи, що об'сднував чотири вiршi, якi мали спiль-
ну риму. Такий розмiр бачимо у вiршi "Орден BalaHTiB" та бага-
тьох iнших. I{e - два найуживанiшi поетичнi розмiри ваfантiв,
але ними не вичерпувалось ix багатство; ритмiка i строфiка
ваrантськоi поезii винятково рiзноманiтна.

Вiршi BaraHTiB римуються, i з плином часу рима у них стас
дедалi звучнiшою i гармонiйнiшою. Особливо майстерною 

- Ее-
повторною, багатою, рiзногрупною, точЕою, складеною - е рима
у талановитих поетiв. Вони особливо полюбляють дактилiчнi
рими, асоЕанси i консонанси. Разом з тим у них часто зустрiча-
ються одногрупнi рими, що утворюються однаковими грамати-
чними формами дiеслiв, iменникiв, прикметникiв. Ваlанти люб-



лять об'еднувати однiею i тiею ж римою цiлi строфи, але викори-
стовують i сумiжне, перехресне, i кiльцеве римування вiршiв.

Поезiя BalaHTiB дiйшла до нас у численних рукописних збiр-
ках-аЕтолоriях, якi зберiгаються в бiблiотеках рiзних MicT i но-
сять назви MicT або бiблiотек: Ватиканська збiрка, Базельська,
Лондонська Арундельська, I]юрiхська, ТТТlуlfдртська, Буран-
ська, Кембриджська. НаЙвiдомiшими е "Кембриджськi пiснi" та
"Буранськi пiснi".

"Кембриджськi пiснi" мiстять 50 вiршiв рiзного часу, голов-
но з Х та XI столiть, Ife релiгiйнi пiснi, cBiTcbKi придворнi,
похвальнi, пiснi-анекдоти i новели, пiснi про весну i кохання.
OcTaHHi, щоправда, ваrантськими назвати ще не можна, оскiль-
ки вони пов'язанi з народною поезiею i адресованi вузькому колу
освiчених людей ще до появи мандрiвних ваrантiв,

"Буранськi пiснi" (Саrmiпа Вurапа) 
- найоб'емнiша антоло-

гiя ваrантськоi поезii, складена невiдомим баварцем у ХII сто-
лiттi; вона включае понад 200 TBopiB, упорядкованих у тематичнi
роздiли: морально-сатиричнi пiснi, любовнi, застольнi й мандрiв-
Hi, релiгiйнi гiмни i лiтурriйнi драми. е у збiрцi не лише лати-
HoMoBHi, а й нiмецькомовнi вiршi, iнодi латинська i нiмецька
мови чергуються в одному TBopi. У Вальтерд ТТТаlцл69нського i
Гугона, Прiмаса Орлеанського трапляються вiршi французь-
кою мовою.

Варто згадати ще Лондонську Арундельську збiрку XIII сто-
лiття. Невелика за обсяIом, вона включае в себе зi смаком дiб-
paHi високохудожнi пiснi, справжнi перлини релiгiйноi i BalaHT-
cbKoi лiрики.

Розквiт BalaнTcbкoi поезii припадае на кiнець ХII та на
XIII столiття. Наприкiнцi XIII столiття ваlанти перестають скла-
дати HoBi пiснi, але зберiгають вже складенi, переписують,
продовжують ix спiвати ще впродовж XIV столiття, пiсля чого
Захiдна европа поступово починае ix забувати.

Але поезiя ваfантiв знаходить свое друге життя в Схiднiй
европi: з виникненням 134В року ПразькоIо, а 1364 року KpaKiB-
ського (згодом Ягеллонського) унiверситетiв поезiя ваrантiв стае
надбанням слов'янських студентiв; вони зберiгають ii, перероб-
ляють i наслiдують, доповнюючи iснуючi пiснi на cвoix слов'ян-
ських теренах, творячи також власнi i в наступних столiттях.

Так, у ХV столiттi в Польщi виник мiсцевий BapiaHT
слiдування пiснi Гугона, Прiмаса Орлеанського про подертий
плащ; в середовищi студентiв Кракiвського унiверситету вини-
кла пiсня "Посвячення в студенти" та був доповнений шостою
строфою европейський "Славень вину" (Уiпшm Ьопшm et suаuе,
bonis Ьопum...). Чеською за походженням е пiсня "Вибiр чоловi-
ка" (Filia, si uoles tu,..). едину в своему родi "Похвалу пиву" склав,
ймовiрно, Анджей Кшицький (14В2-15З7), один iз видатних
польських гуманiстiв, десь в 151В-1525 роках, коли BiH служив
секретарем короля Зиfмунта I Старого (1467-154В) i королеви
Бони. На честь ix шлюбу у 151В роцi Кшицький написав епiта-

художнlЙ CBIT поЕзIi влrлнтIв
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ламу - весiльЕу пiсню, одну з наЙталановитiших поем у лiте-
paтypi польського Ренесансу. В творчому доробку поета були
також релiгiйнi, сатиричнi та любовнi пiснi в дусi ваГантiв.

У 1557 роцi вчений хорват Матвей Влачич видав у Базилеi
пiд псевдонiмом Матвей Флакцiй Iллiрик збiрку "Рiзнi вiршi
вчених i благочестивих мужiв про розтлiнний стан церкви", де
вмiстив i низку ваrантських сатиричних пiсень. I врештi 16В3
року поляк Веспазiан Коховський (16З3-1700) написав свiй гiмн
на честь бота винопиття Вакха.

Не викликае c5rMHiBy, що латиномовнi пiснi ваrаЕтЬ спiвали й
5rKpaiHcbKi юнаки: в XIII i на початку XIV столiття в европейськi
унiверситети ix посилав i король.Щанило Галицький (1228-1264), i
його престолонаступники. У XIV i наступних столiттях "yKpaiH-
cbKi ваlанти" мандрували не тiльки до захiдноевропейських yHi-
верситетiв, але й до Праги, Кракова та Вiльна. Знала ваГантiв й
YKpaiHa, де з шIином часу вiдродилась занепала в часи монголь-
cbKoi навали ocBiTa, де украiнцi заснували власнi школи -15В0 року старанням князя Константина Острозького вiдкрито
Острозьку академiю, а в 15Вб роцi - школу Успенського братства
у Львовi; у 1615 роцi виникла школа Богоявленського братства у
Киевi, яка 1632 року перетворилася в колегiю, а, зJIившись з Киево-
Печерською школою Петра Могили, вiд 1700 року стала Ака-
демiею. Згодом в YKpaiHi були заснованi колегii: в кiнцi ХVII сто-
лiт,тя - Чернiгiвська, в |727 роцi - XapKiBcbKa та 17З8 року
Переяславська, численнi школи в ycix полках (губернiях) геть-
манських часiв та василiанськi школи в Захiднiй YKpaiHL

На жаль, через спричинену монгольським нашестям розру-
ху, через численнi вiйни на теренах сучасноi Украiни не зберег-
лося aHi записiв латиномовних поезiй BaraETiB, aHi жодних збi-
рок на взiрець Вроцлавського рукопису (Польща). Та, поза вся-
кими сумнiвами, ваrантська традицiя побутувала i в YKpaiHi, а
пам'ять про Hei iснувала ще й тодi, коли Захiдна европа вхсе
забула про BaraETiB та ixHi пiснi.

Збереэкенню цiеi традицii допомогли IIразький i Кракiвський
унiверситети, вищi школи Украiни ХVII i XVIII столiть, особ-
ливо Киево-Могилянська Академiя, хоча тут ii вихованцi yrKe
складали cBoi пiснi украiнською мовою. Якщо латиномовнi по-
езii захiдносвропейських поетiв включали в себе сурэtсuковi еле-
менти европейських нацiональних мов, то в cBoi пiснi yKpaiHcb-
Ki спудеi вплiтали, хоча й зрiдка, спорадично, фрази чи слова
латинською мовою, Зразком може бути такиilr макаронiчний ва-
pi,aHT yKpaiHcbKoi пiснi "I шумить, i туде":

Et sonat, et tonat,
Pluviumque coelum dat,
А хто ж мене, молодую,
Meum domum reducat?
обiзвався козак
IIа солодкiм меду:
Гуляй. гуляй, mea саrа,
Я додому проведу.



Оскiльки студенти Киiвськоi Академii та колегiй носили одяг
подiбний до одягу дякiв, то ix стали називати мандрiвними дя-
ками. А мандрували дяки у пошуках працi, спудеi - у пошуках
заробiтку в перiод вакацiй, щоб потiм мати чим платити за на-
вчання. На хлiб заробляли собi хто як: були дяками в церквах i
дяками-вчителями в школах, писарями при дворах шляхти; то
випрошували милостиню по домiвках, поздоровляючи господа-
piB з Рiздвом чи Великоднем колядками, духовними гiмнами,
страсними пiснями, вiтальними вiршами, дiалогами, вертепни-
ми i страсними сценами i драмами, а в час вакацiй - вистав-
ляючи в рiзних MicTax i селах сцени-дiалоги, драми, трагедii,
комедii, спiваючи рiзнi релiгiйнi та cBiTcbKi ("свiцькi") пiснi.

На соцiальну i лiтературну спорiдненiсть украiнських манд-
рiвних спiвцiв з европеЙськими ваrантами вказував академiк
Михайло Возняк: "CBoiM тривожним життям нагадують нашi
мандрiвнi студенти й дячки захiдноевропейських ваrантiв i ман-
дрiвних клiрикiв, таких самих мандрiвних спiвакiв i вiршарiв,
якими були il yKpaiHcbKi мандрiвнi школярi. Подiбне життя да-
вало привiд i до подiбноi лiтературноi творчостi, тим бiльше,
що KpiM подiбностi життя була й подiбнiсть освiти. I саме ця
подiбнiсть освiти, знайомство iз захiдними школами, ix наукою
й поезiею не могла лишитися без впливу на лiтературну твор-
чiсть наших вiршарiв. Таким чином можна шукати в творчостi
наших мандрiвних школярiв i дячкiв двоякоi подiбностi з твор-
чiстю захiдних BafaHTiB: впливу однакових умов життя та впли-
ву лiтературних взаемин, Одначе була й рiзниця мiж лiтератур-
ною творчiстю захiдних BafaHTiB i наших мандрiвних школярiв i
дякiв, а саме та, що захiднi шкiльнi вiршарi писали cBoi пiснi
переважно латинською мовою (Саrmiпа Вurапа), а у вiршах i
пiснях наших вiршотворцiв мае перевагу рiдна мова. Все-таки
на загал виказують пiснi й вiршi захiдЕих i наших вiршарiв ди-
вну мiшаниЕу поважних i жартiвливих, побожних i протилеж-
них iM мотивiв, тому й спiльно зустрiнеться i в нас, i на заходi
улюблений мотив опису весни чи iсторiя якоi недозволеноi лю-
бовi, повторена за одною з багатьох новел на TaKi теми" (Возняк
М.С. Iсторiя yKpaiHcbKoi лiтератури: У 2-х книгах. - Львiв: CBiT,
1994. Кн. 2, с. 2В).

Ваlанти й yKpaiHcbKi спiвцi ще й тим мiж собою подiбнi, що
ix поезiя переважно aHoHiMHa, оскiльки Bci вони вiдчували себе
своерiдною родиною, школярською слiльнотою; ix об'еднувала
освiченiсть та школярська доля i у своiЙ piBHocTi вони не потре-
бували виокремлюватись та називати cBoi iMeHa. Iз поетiв XVII
столiття ваrантами за cBoiM способом життя та творчостi можна
було б назвати хiба що Климентiя 3iHoBiiBa та Петра Попо-
вич-Гучепського. Останнiй зiбрав або сам написав цiлу збiрку
типових для мандрiвних дякiв поезiй, в якiй е також й уривок
драми та iнтермедiя.

Традицii захiдносвропейськоi BaraнTcbкoi поезii вiдчутнi i в
царинi художньоi форми вiршiв мандрiвних дякiв i спудеiв YKpai-

художнIЙ cBtT поЕзfi влrлнтIв
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ни, яким "властива витончена версифiкацiя (в ocHoBlloмy в ме-
жах силабiчноi системи вiршування, але з частими проявами
силабо-тонiчних тенденцiй) i яскрава, барокового характеру,
поетика - рiзноманiтнiсть ритмiв i строф, перехрещення ключо-
вих понять, концепти, очуднена метафорика, гра символами,
акростихи" (Idрекоrпенъ В. YKpaiHcbKa лiтература ХVII ст. /
YKpaiHcbKa лiтература ХVII ст.: Синкрет. писемнiсть. Поезiя.
.Щраматургiя. Белетристика / Упоряд., примiтки i вст. стаття
В.Крекотня. 

- К.: Наук. думка, 1987, с. 19).
Змiст вiршiв украiнських мандрiвних спiвцiв i вiршарiв теж

виразно орiснтований на захiдну i слов'япську BalaнTcbKy лiри-
ку: любовнi пiснi поеднуються з веснянками, описами природи,
скарIи на бiднiсть супроводжуються проханнями про подаяння
та дарунки. Типовими е й релiтiйнi та сатиричнi пiснi, спрямо-
BaHi проти церковноi верхiвки та ченцiв; пiснi про життя спу-
деiв невiд'емнi вiд скарг на труднощi навчання, роздуми про
долю, ii мiнливiс вiд скарг на швидкоплиннiсть життя. В
низцi пiсень оспiвуються земнi блага, вино i винопиття, вiдки-
даються аскетичн1 1деали тощо.

Але при всiй подiбностi поезiя украiнських студентiв i дякiв
водночас дуже самобутня. iй майже не притаманна вченiсть -звернення до античних образiв, мотивiв, якi часто бачимо у
ваlантiв Захiдноi европи. Вони рiдко черпають образи, мотиви
та парафрази з Бiблii. Зате вiршi дякiв тiснiше пов'язанi з укра-
iнським фольклором, вони багатi народнопiсенними образами,
мотивами, пестливими словами, позначеЕi украiнською нацiо-
нальною ментальнiстю. Прикладом може послужити не одна пi-
сня з тих, що носять назву "пiсня свiцька", наприклад:

.Щiвчинойко, моя голубойко!
Клопочеш ти мою головойку|

Як же ся MHi да не клопотати:
Щи моя, ци не моя будеш,

Тiлько MeHi серденько смутиш!
.Щiвчинойко, не горди мЕою,

Бiднесеньким сиротою,

Якщо ваrанти намагаються вразити слухачiв глибокою еру-
дицiсю, то yKpaiHcbKi спудеi волiють похизуватися своею до-
тепнiстю i гумором, Якщо любовнi пiснi BalaHTiB адресованi го-
ловно дiвчатам, пастушкам, то yкpaiнcbKi дяки i студенти лю-
блять складати i дiвочi любовнi пiснi, у яких дiвчина тужить за
cBoiM коханим. Якщо сатира ваГантiв маЙже виключно
антиклерикального характеру, то дяки гостро критикують вади
й суспiльноIо ладу, систему гноблення, Iцляхту, багачiв, що
пнуться у дворянство, протиставляють становище багачiв i бiд-
них, викривають злочинних урядовцiв тощо. Уславлення горiл-
ки i пиття у дякiв iнодi бувае не менш дотепним, нiж у BaraHTiB:

Случиться всего в cBiTi, но яtивуть же люде,
Но то бiда, что Hi водки, Hi сивухи не буде!



Я беа кушанья жити превозмогу,
IIо без водки жити i дня не могу!
К чому привик страсво i как только iз утроби,
I без того, братiе, увидите мене скоро во гробi!

Плач кuiвсъкut MoHariB

Водночас у Bipmax спудеiв i дякiв е й гострий осуд пияцтва
та заклики до тверезого способу життя i до пиття не горiлки,
а пива - чи не вслiд за польською за походясешrям "похвалою
пива"?

Котрий, мовят, человiк добре випивает,
теди такому пан Бог Еа пиво дава€т.
Хочай то i так правят, же не диво,
еднак добре, гди строха горло промочило.
.Що людей виразнiчrе глаюлати
i в церквi на крилосi гладше заспiвати.
За чим, паЕове, собi здоровi бувайте,
а гделиколвек пиво добре, потягайте.

Якщо у BaraHTiB ми знаходимо не так уЕсе й багато побуто-
вих сценок i скарг на навчання, то мандрiвнi дяки i школярi це
особливо полюбляють. е чимало BapiaHTiB пiснi, де розповiда-
еться, яким тяrкким е навчання у дяка i як той бр5rт.ально вчить
нещасноIо школяра:

Ой, як мене мама та дала до школи,
Ой, зазнав я бiдний там тяжкоi неволi.
Казав MeHi бакаляр промовити: аз, аз -А як же я не вимовив, BiH по пицi раз, раз.
Крикнув же удруге: "А ну, кажи: буки".
Ой, ще ж бо я Ее вимовив, попав в його руки...

Самобутнiсть yкpaiнcbкoi ваrантськоi поезii зрозумiла, вона
пояснюеться великою вiдстанню вiд захiдних BaraHTiB у часi i
просторi, своерiднiстю yкpaiнcbкoi школu Й освiти, реалiями
дiйспостi та ментальнiстю украiнцiв. Але HaBiTb у неповторних,
своерiдЕих Bipmax )rкраiнських поетiв вчуваеться або типологi-
чна подiбнiсть, або ваrантськиЙ лiтературниЙ вплив чи тради-
цiя, або й одне, i друге.

Саме завдяки захiдноевропейськiй, чеськiй i польськiй ва-
fантським школам, yKpaiHcbKi "ваfанти" змогли розширити коло
iдей, поглибити фiлософське узагальнення нацiонального бут-
тя, зацочаткувати демократичну лiтературу, утвердити yкpailr-
ську мову в царинi лiтератури, торкатися ваЕсливих полiтич-
них i соцiально-iсторичних проблем i подiй, аби врештi-решт
валишити свiй неповторний слiд в icTopii нацiональноi лiтерату-
ри i культури.

Мuрон Бореt4ъкuй
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Gaudeamus

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos,
in mundo fuere?
Transeas ad superos,
transeas ad inferos,
hos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
venit mоrs velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant professores!
Vivat mеmЬrum quodlibet,
vivant mеmЬrа quaelibet,
sеmреr sint in flоrе!

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae!
vivant et mulieres
tепеrае, amabiles,
bonae, laboriosae!

Vivat et rеs publica
et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Маесепаtum caritas,
quae nos hic protegit!

Pereat tristitia,
pereant оSоrеs,
реrеаt diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores!



а!r аудеамус

Погуляймо, юнаки,
покивнаеесила.
Мине молодiсть щаслива,
мине cTapicTb докучлива,
вкрие нас могила.

Ми не довго живемо,
швидко BiK минае.
Смерть, Ее гаючись, прилине,
без розбору Bcix поглине -смерть жалю не знае.

Хай живуть нам вузи Bci,
вся наша елiта:
професори i доценти,
аспiранти i студенти -"Многая iM лiта!".

Хай дiвчата Bci живуть,
негордi, красивi,
хай жив5rть нам молодицi,
нашi любi, нiлснолицi,
добрi, не лiнивi!

Хай живе республiка
й той, хто управляе;
хай живе наша спiльнота
й благодiйникiв щедрота,
що про Bcix нас дбае.

Всякий смуток геть вiд нас,
песимiзму досить;
всякий бiс нехай сконае,
що студентам не сприяе,
на глум ix пiдносить.

П ереrcлов Мч,rайл.а Бiлutс
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I аудеамус

.Щоки в Е(илах кров буя,
веселiмось, друзi!
Сплине молодiсть, як пiсня,
прийде cTapicTb ненависна -помремо у тузi.

Ще подiлися cTapi
нашi побратими?
Треба ix в раю питати
чи до пекла завiтати,
щоб зустрiтись з ними.

Гей, короткиilt плин життя,
пам'ятаймо вск)ди:
швидко прийде смерть з косою,
забере ycix з собою,
ми ж бо cMepTHi людиl

BiBaT академiя,
слава професорам.
Слава лекторам-доцентам,
бакалаврам i студентам
над моря i гори!

Хай дiвчата Bci живуть
HiжHi та красивi!
Хай живуть i молодицi
чорнобривi, бiлолицi,
добрi, не лiнивi!

Хай хсиве республiка
i хто нею правитьl
Слава матерi-вiтчизнi
i добродiям BciM, звiсно,
за ix щедрiсть слава!

Смутку досить, киньте сум,
розiгнiте спини!
Хай yci Ti поконають,
що студентам не сприяють
тим чи iншим чином,

Пераu.ав ВолоOъмuр Лumвuнов

РозOi"л, перuluй
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веселiмось!
(С mаро BuHHa с mу 0 енmс ъка пiс н я)

Нумо веселiмося,
поки молодi ми!
Пiсля юностi хмiльноi,
пiсля cTapocTi xMypHoi -будемо в землi ми.

,Ще Ti, що жили колись
ще до нас на cBiTi? -У небес високостi,
у землi глибокостi
можеш ix зустрiти.

Живемо ми коротко,
вмить життя пролине.
Смерть не зволiкатиме,
не перебиратиме:
Bcix - до домовини,

lХай живе науки храм,
хай живуть ученi!
Хай ведеться кожному,
вбогому i можному,
у добрi, HaTxHeHHi!

Хай живуть дiвчата Bci -цвiт, росою вмитцй|.
Хай yci жiнки живуть,
що любов'ю дихають,
нiжнi, працьовитi!

Хай живе наш край увесь
i хто править красм!
Хай живе спiльнота вся,
меценатiв ласка ця,
що нас оrрiвае!

Геть, журбо-напаснице,
геть од нас, нечистий!
Геть i той, хто квапиться
з нас понасмlхатися,
хто зi злом на мислi!

П ереклав АнOрiй СоOомора

Наgкч Iролl -в орuziъалi:
Асоdетпiа,

шазва шlсолч,
u4o бере cBiil
початпок BiO

сfпороzтrечъкоzо
фiltософа

Плаmон,а, лrчй
l1,овчов cвoll
учfllв в zoк)
афiн,съlсоzо

пiфiчъоzо zероя
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cum Iп оrьеm uпiuеrsum
[с.в. (193)]

Cum In оrЬеm uпiuеrsшrп decantatur ite,
sacerdotes ambulant, currunt coenobitae,
et аЬ evangelio iam surgunt levitae,
sectam nostram subeunt, quae salus est vitae.

In hac secta sсriрtum est: omnia probate,
vitam nostram optime vos considerate,
contra рrачоs clericos vos реrsечеrаtе,
qui non large tribuunt vobis caritate.

Nos misericordiae nunc sumus auctores,
quia nos recipimus magnos et minores;
divites recipimus et pauperiores,
quos devoti monachi mittunt ехtrа fores.

Monachum recipimus curn rasa соrопа,
et si venit presbyter cum sua matrona,
magistrum cum pueris, clerum cum persona,
scholarem libentius tectum veste bona.

Marchiones, Bawari, Saxones, Australes,
quotquot estis, nobiles, vos рrесоr sodales,
auribus percipite novas decretales:
quod avari реrеапt et non liberales.

Secta nostra recipit iustos et iniustos,
claudos atque debiles, fortes et robustos,
florentes aetatibus, senio onustos,
frigidos et Veneris ignibus combustos.

Bellosos, pacificos, mites et insanos,
Boemos, Teutonicos, Sclavos et Romanos,
staturae mediocres, gigantes et gnavos,
in personis humiles et е contra vanos.

De vagorum ordine vobis dico iura,
quorum vita nobilis, dulcis est natura,
quos delectat amplius pinguis assatura
rе чеrа quam faciat hordei mепsurа.

Ordo noster prohibet matutinas plane.
Sunt quaedam phantasmata, quae vagantur mane,
реr quae nobis veniunt visiones vanae;
et qui tunc surrexerit, non est mentis sanae.

Клiрчк -
слахюllfпеLъ

церквч,
свяurенчх

tуluстпuянсъкоi
черкв1l;

левNrп -
стпарозовiтпнчй
свяч4енчк юOеiв

Пресвimер -свяurенuк
каlполшцъкоN

церквч

Швабч -
жчтlLелN

IL7rlечъко?о

"ерчо"стпваШвабii;
саксч - zтrапо

zет)JwонсъкuI
fшеJпе1l, якl

носелялч
ПiBOellHo-

ЗаriOну европg
i Брurпан,iю;
пейсеъцi -хiлtцi, эючmелi

Меil"сена



Орден Bat'aHTiB
Сum "Iп отЬеm uпiоетsum"

Щойно спiв почуеться "Йдiте в cBiT безкраiй!" - 
йОiтпе в свitп

то ченцi збираються, клiрик поспiшае, безк.роii! -
i левiт про Бiблiю миттю забувае: ":::::iЪУ:,в орден Bci вливаються, що життя спасае. ii 

"io"o" Bi*
0о tlut:. лIOitъъ

Наш статут наказуе: зважте все cTapaHHol п.о цiлоllу
у життi поводьтеся гiдно, бездоганно| свlтповl, mо

Вам не личить знатися з клiриком захланним, ::,"::! "*""-
що Hi з ким не дiлиться, бо з 

"yrpoon 
.,i;;;;; "'il!"|"ZЖ;_

Милосердя любимо й праведну дорогу: цi{T;'i;)
нашу допомогу,
о i людинч вбъгч - 

Звоэrтъе все
----------J ----J CmOPOllн;O!-

гОнЯТЬ ОД ПОРОГа, релэiltiсцеlцiя
з Першоzо

ченцевi радi, посло1lrlя

го вiдрадi. ОП, ПОВЛО

лярiвЪромадi, "u"|'uii];!!iй_
над усе - сl,удентовr в гарному нарядi. nuu, ^pu-oi-тпеся Ооброzо!"
ТТТваби, сакси, мейсенцi, нашi друзi славнi, (1 Сол- 5:2I)

що до нас зiбралися з MicT i глухоманi,
постанови слухайте нашi бездоганнi:
"Згиньте, люди скнаристi, скупарi захланнi!".

В орден ми приймаемо чесних i лукавих,
дужих, сили сцовнених, немlчних, кульгавих,
виснажених старiстю, молодих i жвавих,
до Венери жадiбних i до Hei млявих,

миролюбних, лагiдних, буйних, iнтригантських,
з Швабii, з Iталii та з KpaiB слов'янських,
i маленьких карликiв, i людей гiгантських,
тихих, скромних вдачею i бундючно-панських.

Орден вiдкривае нам iстину сдину:
тут ми щастя знайдемо й радiсну годину.
Нам милiше в орденi iсти буженину,
нiж з ячменю вариво та суху скорину.

Тут нам заборонено прокидатись зранку:
всяка нечисть юрбами бродить до cBiTaHKy
i облуднi видива шле нам безустанку.
,Щурень хай зiстрибуе з лiжка до снiданку.

життя тл звичлi вдfднтlв



Оrdо поstеr prohibet semper matutinas;
sed statim, cum surgimus, quaerimus pruinas.
Пlчс fеrri facimus vinum et gallinas,
nil hic expavescimus рrаеtеr hashardi minas.

Оrdо procul dubio noster secta vocatur,
quam diversi generis populus sectatur:
еrgо hic et haec et hoc ei praeponatur,
quod sit omnis generis qui tot hospitatur.

Ordo поstеr prohibet uti dupla veste,
tunicam qui recipit, vadat vix honeste,
pallium mox reicit Decio conteste,
cingulum huic detrahit ludus manifeste.

Quod de summis dicitur, in imis teneatur:
camisia qui fruitur, braccis non utatur,
caliga si sequitur, calceus non feratur;
nam qui hoc transgreditur, excommunicatur.

Nеmо рrоrsus exeat hospitium ieiunus,
et si pauper fuerit, semper petat muпus,
incrementum recipit saepe nummus unus,
сum ad ludum sederit lusor opportunus.

Nemo in itinere contrarius sit ventis,
nec а paupertate ferat vultum dolentis,
sed spem sibi proponat sеmреr consulentis,
nam post grande malum sors sequitur gaudentis.

Ad quos perveneritis, dicatis eis, quare
singulorum cupitis mores ехрrоЬrаrе:
"RерrоЬrаrе rерrоЬоs et probos рrоЬаrе,
et рrоЬоs аЬ improbis veni sеgrеgаrе".

Утпреня -pollKoBe
боzослgжiння
у lрчсtпuян-
съкiй церквi

!,укотпш -cma1loOaBHi
срiбнi, поmiль -
золоrп1, ,lонеmu



Тут нам заборонено утреню служити -вставши, краще в затlнку снlдання спожити.
Вина ми смакуемо i курчаток ситних.
Одного лиш лячно нам - не програти б свити|.

Орден наш родиною слушно звати стану:
ми ж бо Bcix приймаемо з будь-якого стану.
Ще раз проголосимо твердо, без обману:
Bcix у нас стрiчаемо, як рiдню жаданну.

Мати двi одежини в орДенi негоже:
хто тут одягаеться, мов якийсь вельможа,
мусить щось програти нам 

- 
це пlдтвердить

коЕсен.
Зайвого ж позбутися гра BciM допоможе.

Хто бажае йти до нас, хай собi затямить:
дорожиш сорочкою - пожертвуй штанами!
I не мрiй про чоботи, - тiшся постолами,
бо тебе вiдлучимо, як не згоден з нами!

Поки не наiвся всмак, не виходь iз хати:
BMic найскупiшого бiдний упрохати;
може й мiдячок не раз добрий прирiст дати -з ним гравець удачливий виграе дукати.

Хай не дмуть в обличчя нам грiзнi BiTpoBii,
слiзьми хай не миеться бtдний в безнадii
i про долю кращу хай i в недолi Mpie,
бо, бува, за лихом йдуть радiснi подii.

BciM, кого зус,грiнете, треба пояснити,
чом грiхи ви мусите пiснею хулити:
"ТТIоб нечесних гудити, чесних похвалити,
чесно вiд цапiв овець чесних оддiлити."

П ер еltлав М uр о н Б о р ецъкllli

життя тл звичлi вл(лнтIв

Мотпч OBi
o0elculttt
в opOeHi

хе?оже... -
реJ*Nнlсчеltч7я

з €вонzелiя
BiO Моmвiя:

" Не берiтпъ...
в Oopozy aшi

0воt оOеж, H,i
cotcdolbb, olti

полltцi"
(Мm. 10:9-10)

Чесн.о BiO
цап.в ...

вiOОiлчmш -порофрозо
з €вонzелiя

BiO Матпвiя:
'...як вiоOiл.яе

вlвчор овечь
BiO козлiв,

L flосfповчrпъ
Bil* вiвцi

проворуч Себе,
а козляfпо -лiворуч"

(Мтп. 25:32-33)
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At chipo eta С оlопiеп sis

Aestuans intrinsecus ira vehementi
[Gansz, 2, р. 3]

Aestuans intrinsecus irа vehementi
in amaritudine lоqчоr meae menti.
factus de materia levis elementi
folio sum similis, de quo ludunt venti.

Cum sit enim рrорrium viro sapienti,
sчрrа реtrаm ропеrе sedem fundamenti,
stultus ego соmраrоr fluvio lalenti,
sub eodem аеrе numquam peпnanenti.

Fеrоr ego veluti sine nauta navis,
ut реr vias aeris vaga fertur avis;
non me tenent vincula, non mе tenet clavis,
quаеrо mei similes et adiungor pravis.

Mihi cordis gravitas rеs videtur gravis,
iocus est amabilis dulcioгque fайs.
quicquid Venus imреrаt, lаЬоr est suavis,
quae numquam in cordibus habitat ignavis.

Via lata gradior mоrе iuventutis,
implico me vitiis immemor virtutis,
voluptatis avidus magis quam salutis,
mortuus in anima счrаm gеrо cutis.

Praesul discгetissime, veniam te рrесоr,
morte bona mоriоr, dulci nece песоr,
meum pectus sauciat puellarum dесоr,
et quas tactu nequeo, saltem corde mоесhоr.

Res est arduissima vincere naturam,
in aspectu virginis mentem esse рчrаm;
iuvenes non possumus legem sequi duram
leviumque соrроrчm поп hаЬеге счrаm.

Quis in igne positus igne non uгаtчr?
quis Papiae demorans castus habeatur,
ubi Venus digito iuvenes venatur,
oculis illaqueat, facie praedatur?

Si ponas Ilippolytum hodie Papiae,
поп еrit llippolytus in sequenti die.
veneris in thalamos ducunt omnes viae
non est in tot tчгriьus turris Ariciae.

Першо стпрофо -
т)еrllшlсце7aчlrl

з ОвiOiя ('Лuсmч
з Поttтпо" r, 3, 35)

Хоч lпетпо розаJЕ-
1lozo ... *о сr'олi
лесrчtппiil... -

ltoltiBп.- евоlеелiе
BiO Маtпвiя:

"Itожеl, rтпо
слуIое цul Moic
слiв i вчrонуе iz,

поOiбъчi,
0о чоловiко

розаillLоzо, u4o
cBiil 0i-l збgОgвов

Io т'олеliо
(Мтп- 7:24)

Я эс, пустпuашttсъ
береzо,.. - по-

piBlt,,: " БgOе, як
tпоlй celtяltult, u4o

вччitсgвов, покч
зоброюле ,/ В

рiчцi Bo0lt, о тпо
рiчtсо ttMвe i

tutttcTпtьл,e OoBi-
rg!" (Гороцili,

ППослохняО, I,2,
42-43. Переrло0

А.СоOоморч)

йОg, яr звuхlLо
... tle Оо блоzоро-
Otэuа - ttорiвtэ.:

О...лросtпарi
вороlпо il шчро-

rо 0ороzо, lцо
веOе оо лоzчбе-

лl, - l laею
боzоmо-rmо

rооutпъо
(Мtп.7:13)

Пввiл - .пiстпо
в ЛоллборОii

*о пiвttочi lтполii,
чо словllJLосъ

BecellLJN,
леzrоваж,llurl

жчlьrплil



Ар t iпiiтп а К е лъtl с ъкчй

Сповiдь
Aestuans iпtriпsесus iTa uehematti

Сам до себе сповнеttий лютостi гiркоi, /|ля вiтпрiв
СаМ Себе Й караю я - словом, не рукою: я забавка -"ч:*
створений з MaTepii частки нетривкоi zlJlлl пLремкох -
для Ьi,грiв я забавка - лист гiллi TpeMKoi. 

":::::':i:;Y:"
Хоч мета розумного, тим BiH i примiтний, - "#'""";7:.,"::;
класти зруб життя свого на скалi несхитнiй. лuс7пя, о ноlца
Я ж, пустивIJfись берега, дурень несусвiтнiй l провчна, як
в cBiT пливу 

- 
щодня MeHi iнше небо свiтить. вlfпер, несе

шас..." (Ic. 64:6);

То я - нiби човен той без весла на Mopi, _ "Т;:"i:;;;Ж
,го 

- мов птах заблуканий в далi неозорiй. ^'"i,po"o*u

Ключ мене не в,гримае, прив'язь не впокорить, завiянiй [Bim-
тоЙ MeHi за спiльника, хто до блуду скорий. ролt] лчсmок?"

(Иов 13:25)
Я 

- 
не з заповзяТJIивих,. жарти та пустотr7 То я - льiбч...

бiльше до смаку MeHi, нiж медовl соти. ttеозорiй -Ревно лиш BeHepi я слугувать не проти, порiвн. з Кнuzu

дiло ж те не робиться мляво, без сlхоти, ^ 
МgOросlпi- Сололцола: "Як

йду, як звикла юнь iти, - не проти природи, 'ou""Z:r\!"";;
до негiдних дiй хилюсь, не до благородних, tв.ltьясiiй BoOi...
1'ОЖ ПОнаД СПаСlннЯ Я ПРаIНУ НаСОЛОДИ, обо як тLrпаllLкс,

душу хi,гь умертвлюе, зате плотI годить. яка повхтпр5LJп
пролlпLое х по

Не бери, владико мiй, блуд сей за гIровину: ЯКiЙ zoOi ЗlППiТПu

сам я-смертi рад своiй, *йлr* 
".".rой 

arrу. зшак.летпlJ",'

Чар дiвочий iHe мене, гейби .r"бurrrу,--"' ('Оr||;:Т;

хай BBi cHi, 
- 

в ycix свою бачУ половину' 
Гiпполim - c7IlL

А природу зборювать 
- 

1,о пропаще дiло: 1'есея, взiрецъ

чи комусь при дiвчинi меду б не кортiло? -- -.-.::,*о*"
молодi - що iй приписиi - оо мЪти йде -":::Т:;"::&:

СМIЛО 
- з.любовнut

тУТ, ТО таМ деСь ЛаСКИ ЖДе ЛеГКОВаЖНе ТlЛО. елеzii." ОвiOiя
(Il, 4. 33): " !,ой

Хто, торкнувшись пломеню, 
- 

не запломенiе? Гiпполiпl,о сюOu

Хто не стане в Павii з муяtа 
- 

легковiсм?.. ,l1 з нъоzо тьуm

Чи кивком, чи пальчиком, закликом до дii - """i;:;:#;
Lцо не крок, Венера туТ ко}кногО зiгрiе. Л. ёоОЬлорu)

Гiпполiт до Павii хай лиш завiтае -Гiпполiта завтра вже ти й не упiзнаеш.
.Що Веrrери, в храм ii, всяк тут стежку
вежi благочесностi помiж веж - немае.

Вежi блаzоч.еuю-
стпL ... ILeJBoe -в оочzllLо.лl JIoBaзна€, njo 

"пr,rg 
нiлtфч

Арiцii -
ltа7лечешоi
гiпполimа

життя тл звичлi вдгднтtв



Secundo rеdаrguоr etiam de ludo,
sed сum 1udus соrроrе me dimittit nudo,
frigidus exterius, mentis aestu sudo;
tunc versus et carmina mеliоrа cudo.

Теrtiо capitulo mеmоrо tabernam:
illam nullo tempore sprevi neque spernam,
donec sanctos angelos venientes cernam,
cantantes рrо mortuis: "Requiem aeternam."

Meum est propositum in taberna mori,
ut sint vina рrохimа morientis оri;
tunc cantabunt laetius angelorum chori:
"sit Deus propitius huic potatori."

Poculis accenditur animi lucerna,
соr imbutum песtаrе volat ad suреrпа.
milri sapit dulcius vinum de taberna,
quam quod aqua miscuit praesulis pincerna.

Loca vitant publica quidam poetarum
et secretas eligunt sedes lаtеЬrаrum,
student, instant, vigilant nec laborant раrum,
et vix tandem reddere possunt opus clarum,

Ieiunant et abstinent роеtаrum сhоri,
vitant riхаs publicas et tumultus fori,
et ut opus faciant, quod non possit mоri,
moriuntur studio subditi labori.

Unicuique рrорrium dat Natura munus:
ego numquam potui scribere ieiunus,
mе ieiunum vincere posset рuеr unus.
sitim et ieiunium odi tamquam funus.

Unicuique рrорrium dat Natura donum:
ego vеrsus faciens bibo vinum bonum,
et quod habent purius dolia cauponum;
vinum taIe generat copiam sermonum.

Tales versus facio, quale vinum bibo,
nihil possum fасеrе nisi sumpto cibo;
nihil valent penitus, quae ieiunus scribo,
Nasonem post calices саrmiпе рrаеiЬо,

Mihi numquam spiritus poetriae datur,
nisi рrius fuerit venter bene satur;
dum in аrсе сеrеЬri Bacchus dominatur,
in mе phoebus irruit et miranda fatur.

У Kt>p"l1yli * ..,
пе пороэrcltiй -

це парофраза
з 'Лtобовпur

елаziii' овiOiя
(lI, 10,35-38):

" Itg, а Lпelrc :tail,
IB1,1JLK)1()TILъ l:iбо uцо
спровu лкlбовlti, /

Хой t:epeO ltuT
ЛLеlLе СJПеРТП1, 1Ia

вiOпоцulсок пслu,ле"
( II epelubaO

А. СоOоморu)

Розс]l,,r пepul"ttti



.Щругий в меЕе грiх iще: забавляюсь грою,
як не пощастить, бува, - свiчу голизною.
Мерзну тiлом, грiюся ж - думкою живою:
йде за вiршем вiрш тодi вибраного крою.

Й до корчми (це третiй грiх) я керую кроки:
до вподоби мiсце те, хай i невисоке,
пив там, п'ю i питиму з пияками, поки
не почую янголiв: "Вiчний йому спокiй!",

У корчмi ж я вмерти рад, не на пишнiм ложi,
лиш би келих побiч був, звiсно, не порожнiй.
Радше тодi й янголи заспiвають, може:
"Згляньсь на пияка того, змилостися, Бонсе!"

Щось в душi аж свiтиться од п'янкоi чари,
серце, спивши нектару, лине понад хмари.
Бiльше до смаку MeHi Ti корчмарськi дари,
нiж пиха владичих вин, що з водою в парi.

Людних мiсць цураються iншi вiршописцi:
на вiдлюддi, в закутi, у глухому мiсцi
творять, пишуть, трудяться, пiт з чола

lM JUIеться,
аж по муках творчостi славний вiрш проб'еться.

Зголоднiлi трудяться, день у день, упертi
вiршописцi: що iM cBiT? - мов на ключ запертi.
З-пiд пера щоб вiршi йшли, плеканi,

безсмертнi, -заганяе всяк себе працею до cMepTi.

Кожному одмiряний довг кладе Природа;
щоб писав я в голодi - й говорити шкода,
подолать голодного - ;} хлбцчаку нагода.
Спрага й голод 

- 
то MeHi похоронна ода.

Ця ж Природа кожному ще й дари вдiляе:
за пером вино мене добре покрiпляе.
Скiльки в бочцi чистоIо у корчмi вина с -стiльки ж i лунких воно вiршiв пiдживляе.

Вип'ю дешевенького - то i вiрш холодний,
не складу й рядочка я, допоки голодний.
Вiрш не вартий шеляга, як жсивiт порохснiй,
а хильну 

- 
й Назона я подолати tодний,

Духу поетичного й сподiватись годi,
як не буде в черевi - мов у повнiй боднi.
А засяде в мозку Вакх, як в своiй господi -Феб дива вершитиме у людськiй природi.

життя тл звичД влf лнтIв



Ессе meae proditor pravitatis fui,
de qua me redarguunt servientes tui.
sed еоrum nullus est accusator sui,
quamvis velint ludere saeculoque frui.

Iam nunc in praesentia praesulis beati
secundum dominici regulam mandati
mittat in me Iapidem neque раrсаt vati,
cuius non est animus conscius peccati.

Sum locutus contra mе, quicquid de me novi,
et virus evomui, quod tam diu fovi.
vita vetus displicet, mоrеs placent novi;
homo videt faciem, sed соr patet Iovi.

Iam virtutes diligo, vitiis irascor,
renovatus animo spiritu rепаsсоr;
quasi modo genitus novo lacte раsсоr,
ne sit meum amplius vanitatis vas соr.

Electб Coloniae, раrсе poenitenti,
fac misericordiam veniam petenti,
et da poenitentiam culpam confitenti;
fеrаm, quicquid iusseris, animo libenti.

Parcit enim subditis leo, rех fеrаrum,
et est erga subditos immеmоr irarum;
et vos idem facite, principes tеrrаrum:
quod caret dulcedine, nimis est amarum.

Мч эrc облчччя ...
Юпimер -

боz Юпimер
вспlовленui rпgtп

в ччIпоfпу
з Першоi rнuzч

Сому'i.ло:
n... чоловiк

бо 0uвчтпъся tto
лчче, о Госпоdъ

0uвчтпъся
н,а серце"

(1 Со,*. 16:7)

Новiтпь чор ... не
0ое 0ороzч -

реil7ltrcченцlя
з популярноi

в сёllеOнi вiкч
floeJпu 'Про 0uво

свimу": "Лев
блаzороOнчй i

в zt+iBi u4оOчтпъ
тlLuI, Ilпо
птrосчfпъ

почlоOu. -Ток i Bu, яr Bitl,
ччlimъ, зеtltнi

влоOорi!О



Ось i Bci грiхи Moi - мов на скатертинi,
все, у чiм винять мене TBoi слуги пильнi.
Хоч у свiй же cBiT вони зазирнуть повиннi -мислi там не вельми вже чистi та невиннi.

Тож перед лицем TBoiM, праведний,
сьогоднi,

як i проголошують приписи Господнi,
хай хтось в мене каменем кине при нагодi,
хто не уступав нiде звабi cBiTy жоднiй.

Ось i Bci слова мого щирого одвiту,
все неначе виблював, мовби дуцу витер.
З учорашнiм рву уже, йду на свiжий BiTep,
ми ж обличчя бачимо, дно душi - Юпiтер.

fl - уже з чеснотами, з блудом -пориваю,
як у серцi чисто серцем одчуваю.
Мовби щойно вроджений, молоко вживаю,
щоб душа не повнилась бiльше марнотою.

Вiд обранця кельнського за оте зiзнання
ласки жду з надiею, зваж мое прохання!
.Щай тому, хто каеться, слушне покаяння -i тягар нестиму я зрання - i до рання.

HaBiTb цар над звiрами, лев, не
надто строго

судить часом 
- 

лю,гос,гl не дае дороги.
Будьте й ви, володарi, схожими до нього:
недобiр солодкого - перебiр гiркого.

Перелtлав АнOрiй СоOомора

Хоil, rlпосъ
...прч

tlazoOi - nopiBtt.
€Botlzelie BiO

IBotto: n А tсолll
lПl Ne ПеРеСIПlЁэlL

пuтпотъч Иоzо,
Bilл" пiOвiвся й

проrловuв Оо нuс:
rхmо з вос без

zpito, tlenoil
ttершчil tо Hei

tпоti. коtпелелl
rcuъе!л" (IB. 8:7)

Biil оброttця
rеJ,ъrlсъхоzо -

РеfiъолtъO,
орrlепчскоп
Кutълсъr'чй,,

покров!тпелъ
Артiпiimо

келънсъrcоzо

Арсiпiiтпо
сlслов чю 1llсllю,

ill*oBiptto,
Bocelu

7763 polcy
в Повii

життя тл звичлI вд(днтlв



Dulce solum natalis patriae
[с.в. 119 (82)]

Dulce solum natalis patriae,
domus ioci, thalamus gratiae,
vos relinquam aut cras aut hodie,
periturus amoris rаЬiе

exul.

Vale tellus, valete socii,
quos benigno favore colui,
et mе dulcis expertem studii
deplangite, qui vobis perii

igne.

Quot sunt {Iores in НуЬlае vallibus,
quot redundat Dodona frondibus
et quot pisces natant aequoribus,
tot abundat аmоr doloribus

usque.

Igne novo Veneris saucia
mens, quae prius non novit talia,
ut fatentur чеrа proverbia:
"ubi amor, ibi miseria"

gravis.

Heu dolor quam dira praemia!
flamma calent amantes nimia,
nova mittit Venus suspiria,
trrgent еаm quando dulcia

nimis.

[,oOotto -лiсtпо в сrпатrо-
OoBltiil Грецii,
7цо словlLлосъ

свяlцелaхоlо
0iбровою
i 0убо.в

Юпimеро, il,ozo
орок!лом,
3 шелесllg

лчстпя лrоzо
жерцi dовалtt

пророчfпва



Прощання з батъкiвщиною
Du[се sоlulп natalis patrioe

Сонце солодке вiтчизни рiдноi,
доме забави, краси погiдноi,
Bcix вас покину чи нинi, чи завтра я -може й загину, любов'ю, тугою

гнаний.

Рiдная земле i друзi рiднi,
нинi прощайте, не будьте погiднi:
плачте - солодких я знань не маючи,
я для ycix вас в огнi палаючiм

згинув.

Скiльки там KBiTy в луках Сiцiлii,
скiльки там листу в .Щодонi милiй,
скiльки там риби моря зiбрали,
скiльки приносить любов печалi

вiчно.

Зранений знову,rcapoм кохання,
розум, що перше Ее знав стражданпя,
нинi прислiв'я вже добре знае:
той, хто кохае, всякчас страждае

тя}t{ко.

Бiль прежорстокий шле нам карання -спалюе миттю вогонь кохання,
Шле нам Венера HoBi зiтхання.
BciM нам солодкi oTi страждання

дуже.
П ереlиав Мчрон Борецъкuй

СiцЬiл - цеi
octпpiB саов7Lвсл

божомлlч
mо бgяtltlл.п

рiзtlолtоtliтпllut
rвimiв

Пiсtlя
стпgОенtпа,

*rчй,
вiо'iхожапочl
,lo ,tовчоlltl&,
прочоеlпъся

з piOtltиlu
ltiсцялtч

життя тл звичд влf,



Salvete, candidi hospites
[Du Meril, р. 45З]

Salvete candidi hospites,
conviviique sospites,
quod арраrаtu divite
hospes paravit sumite.

Mos est cibum magnatibus
condire morionibus:
nos dum iосаmur crassius,
bonis studemus moribus.

Lignum fricamus hоrridчm,
сrаSsum dolamus rusticum,
curvum quod est hoc flectimus,
crassum quod est deponimus.

Beatus ille sordidus
altis spectandus cornibus,
ut sit novus scholasticus,
provideгit de sumptibus.

Interea dum ludicro
tempus datur spectaculo,
fгопtеm sечеrаm ponite,
frопtеm sеrепаm sumite.

Tempus hoc ietitiae
[с.в. (190)]

Tempus hос laetitiae,
dies festus hodie:
omnes debent psallere
et cantilenas рrоmеrе
et affectu pectoris
et toto gestu соrроris!

Et scholares maxime,
qui festa colunt optime.
stilus nam et tabulae
sunt feriales epulae
et Nasonis carmina
vel aliorum pagina.

Quicquid agant alii,
iuvenes amemus
et cum turba рIurimа
ludum celebremuЁ!

У СереОньовiччi
посвячеIIя

в сtпуOенmч було
весел1l4 рчтlщalмrл:

стпgОеtuъо
прчрiвttlоволч

Оо арgбоzо,
ll,еaппесоIоzо

полilло, яlсе
tпреба обlпесоtпu,

позбовляtоrlч
lr.росfпочlпво
u iePoB!.M!.
КоlлоuOоtпо

в сmgOеt+тпч rл,алtч
flа зеrlлrо,

вчrll,рювaulu,
вiоttu.оювалч

n зай.ве" , rпесLLч
corllporcr, чiплялlt

Оо чоло pozu,
вiОрiзgволttl iz,
zoлllJlll бороОу,

НОВNfПЪ ЯКЧО NN

le бgло.
Вiltцел обряОg
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0ля стпуOентпiв

пuI вччlпем.в



Посвячення в студенти
S aloete, с and,id,i ho spites

.Щобридень, гостi чеснi, милi
й пани, що учту цю зробили.
Господар стiл накрив нам гойно,
нумо, вгощаймося достойно.

Звичайно люблять Bci магнати
багату учту блазням дати:
хай грубо ми, бува, жартуем,
та добрi звичаi шануем.

Полiно грубе ми обтеrriем,
пеньок сокирою причешем,
криве ми вправно зробим рiвним,
а хлопа швидко в пана змiним.

Оцей нехлюй щасливим стане,
як роги на чолi дiстане.
Щоби новим студентом стати,
про учту мусить BiH подбати.

Тож часу цадарма не гаймо,
а про смiшний спектакль подбаймо.
Понурим бути не годиться,
хай просвiтлiють вашi лиця.

Пераu.ав Мuрон Борецъкuй

Канiкулярна пiсня
Теmрus hoc letitiae

Нумо веселiмося,
днем свободи тiшмося -голосами юними
i дзвiнкими струнами!
Радiстю сповняймося,
в танцях повправляймося!

Школярi бадьорii
славлять днi святковii -зошити Bci в сторону,
спадщину Назонову
кидають шаленii
й книги рiзнi вченii.

Хтось при дiлi? Хай собi!
Юнi - до кохання!
Гамiрним гуртом yci
нумо до гуляння!

П ереклав Мчрон Борецъкuй,

СпоОщtttlу
Назоновg -Пgблiil, OBiOiй
Нозон (43 р.

Оо Р.Хр. - 17 р.),
лепереверtпев'uil.

рtt-псъtсud спiвецъ
7соrоll+л, alвfпор

вчешоi noeJпu
'Меlполrорфозll"



Exul ego clericus
[с.в. 129 (91)]

Exul ego clericus
ad lаьоrеm natus
triьulоr multotiens
paupertati datus.

Litterarum studiis
vellem insudare,
nisi quod inopia
cogit mе cessare.

Ille meus tenuis
nimis est amictus;
saepe frigus patior
саIоrе relictus.

Interesse laudibus
non possum divinis,
nec missae nec vesperae,
dum cantetur finis.

Decus 1V.

dum sitis insigne,
postulo suffragia
de vobis iam digne.

Ergo mentem capite
similem Martini:
vestibus induite
corpus реrеgriпi,

ut vos Deus transferat
ad regna polorum,
ibi dona conferat
vobis Ьеаtоrum.

Во.п, tвiсъкi
f,,т)овч7flелl -

в орч?aнолl:
Окросо (словtl,ui)
N. Прч спiванн,i

в кожllоJLg
кошкреrпноrLа

вuпаOкg золliстпъ
N стповчiч iм'я

лlоOuнч або
нозву JLlcfпa,

нопрuкло0:
Окросо Келъно,
Орлеоно fпочrо;

словнчil
РеriлолъOе



Бiдний BafaHT
Еtul ego clericus

Я, хоч iз духовного
стану, помirк вами -злидень, з лихом здружений,
плентаюсь свiтами.

ff до Bcix премудростей
прагнув причаститись,
от лиш злиднi капоснi
не дали довчитись.

Одяг весь полатапий
на MeHi, недужiм,
i в морозну днину я
аж тремчу вiд ступсi.

TorK до церkви бохсоi
не ходжу по праву:
чи в лахмiттi вистоiш
до кiнця вiдправу?

Вам, MicbKi правителi,
шлю cBoi ýлдlхццg 

-не жалiйте бiдному
крихти подаяння.

Трiшечки вподiбнiться
щедрому святому -вкрийте одеrкиною
бiдного cipoMy!

А за те, що зволили
жебрака одiти,
Бог воздасть сторицею
вам на тому cBiTi!

П ереlспав Мuрон Борецъкuil.

ЩеOроllg
свяfпоilg -в оlluziltолi:

cBallюrl!
MopToul+y

Туlлсъколtу,
лtcllii вiОрiзов
Оля жеброко

поt|овчъu сво"о
fulочо, uro crluLлo

сutпволоrl
лtltлосерOя

життя тл звичлI вдfднтlв



Archipoeta Colorcdezsis

Saepe de miseria meae paupertatis
tc.B. (194)]

Saepe de miseria
meae paupertatis
conqueror in carmine
viris litteratis.
Laici non capiunt
еа quae sunt vatis,
et nil mihi tribuunt,
quod est notum satis.

Poeta pauperior
omnilous poetis
nihil prorsus habeo
nisi quod videtis,
unde saepe lugeo,
quando vos ridetis;
nec me mео vitio
раuреrеm putetis.

Fоdеrе non valeo
quia sum scholaris
оrtus ех militibus
proeliandi gnaris;
quia mе nunc terruit
labor militaris,
malui Virgilium
quаm te sequi, Paris.

Mendicare pudor est,
mendicare nolo;
fures multa possident,
sed non absque dolo.
Quid еrgо miser faciam,
qui nec agros colo
nec mendicus fiеri
nec fuг esse volo?

Nullus ita parcus est,
qui non ad natale
emat cappam, pallium,
pelles vel quid tale:
sed поп statim dissipat
nec custodit male,
induens ad quodlibet
festum, sed annale.

наilбiOнitчuй я
fuоетп -бill+iсtпь, про

яrса 2оворчfпъ
Арtiпtiтпа

Келълсъхчй,, -
це Oоlluхо

воfонtпсъriil
tпроOчцi'i, о ле

правOо про
салlоzо поепlа



Арtiпillпо Кельнсъкuil

Скарги ваrанта
Saepe de misеriа rпеае paupertatis

Часто про бiду свою,
нужди повсякденнi
у пlснях я скаржуся
вам, Myжi ученi.
,Щилетантам невтямки,
як поет бiдуе,
тож HixTo, як знаете,
й крихти не даруе.

Найбiднiший я поет
iз ycix пiiтiв,
маю тiльки те хiба,
у що я одiтий:
тому часто плачу я,
коли ви безжурнi,
тож мене не Iцийте ви,
бiдного, - у дурнi.

PiB копати - сил нема,
я - школяр завзятий,
син я Boiнa, який
не BMiB воювати;
тож вояцький труд тепер
так мене лякае,
що Вергiлiй над Парiсом
в мене першiсть мае.

,Йти на жебри соромно,
жебрати не стану,
скарбу повно в злодiiв
завдяки обману.
TTIo ж, як я не навчений
обробляти поля,
мене старця й злодiя
не привабить доля.

Найскупiший той з ycix,
хто на iменини
не бажае справити
плаття чи сви,lини,
шапки, хутра, грошей хто
не промарнотратить,
хто купить не зважиться
щось собi на свята.

Що Bepziltiй ..-
першiстпъ

ilое -в орчzlrt@лl:
'Я волiю

Верziлiя, t+iж,
Порiсе, d.mч
зо тпобою".

Рu.лtсъкuil.
лоетп Верziлiil,

овfпор
'ЕtеiОч',

пLаfп
е счrlволоJп

vчеIосfпL, о счх
fпролllсъкоzо
царя Прiолtо,

Порiс, через
лlсоzо 1Lочal4осъ

Троялсъr'а
Biiltto, -сllJrlболоrl

вiil.съковоi
слgэкбtt

життя тл звичлI вдfднтtв



Parcus pelles perticat
et involvit pannis
et indutas rarius
multis servat annis
а laesura, maculis,
notis et а damnis
fumi, vini, pulveris,
sed ignis et amnis.

Vidi quosdam divites
пuреr convenire,
festivarum vestium
gestu suреrЬirе,
cum haberent pallia
vetustatis mirae,
quae Ulixes rediens
posset rереrirе.

Соlоr saepe palliis
ас fоrmа mutatur.
Соlоr, cum рrо viridi
ruЬrum comparatur,
vel quod est interius
foras rеgуrаtur,
vel cum а tinctoribus
color соlоrаtur.

Fоrmа, cum in varias
fоrmаs sint formata
vestimenta divitum
vice variata.
"In nova fert animus"
dicere mutata
vetera, vel potius
sint inveterata.

Vidi quosdam divites
famae satis сlаrае
fоrmаs in multiplices
vestes чаriаrе:
contra frigus hiemis
pallium сарраrе,
veris ad introitum
cappam palliare.

Cum hoc tritum saepius
saepius refecit
et respectum saepius
saepius defecit,

РозOiл перu.ьuй

54



Скнара хутро береже,
у лахмiттi ходить,
одяг в скринi складений
роками не носить,
береже вiд зiпсуття,
диму, плям i шкоди,
пороху, вогню, вина,
MoKpoi погоди.

Бачив я цих "багачiв",
сходяться, як браття,
чваняться, що вдягненi
у святковr плаття,
а caMi плащi вдягли
прастароi дати,
що ix легко Одiссей
мiг би упiзнати.

Часто плаття "багачiв"
змiнюють свiй колiр:
що було колись зеленим,
те стае червоним,
що було колись пiд сподом,
те перелицюють,
або ж фарбувальники
все перефарбують.

Колiр раз мiняючи,
раз форму, навзаем,
одяг "багачiв" скупих
рiзним виглядае.
Та як вигляд не мiняй
(рiч BciM зрозумiла),
форма лишиться стара,
радше - застарiла.

Бачив я багатiiв -славних, знаменитих,
що любили одягу
вигляд обновити.
Перед студiнню зими
плащ перешивали,
що було всерединi,
наверх вивертали.

Плащ, що бiльше зношений,
то частiш в направi,
але, звiсно, це йому
шани не добавить.

OOicceil. -zepoi поепч
Го.ltеро

"ОOiссея" tпуtп
е cllJllвoлorl
0ревлосtпi

життя тл звичлI вдfднтtв
:r)



noluit abicere
statim, nec abiecit,
sed раrсепtеm tunicae
iuppam sibi fecit,

Sic in modum Gorgonis
formam transformavit,
immo mirus artifex
hermaphroditavit;
masculavit feminam,
mаrеm feminavit,
et vincens Tiresiam
sexum tertiavit.

раrчm sibi fuerat
pallium сарраrе,
е converso deinceps
сарраm palliare,
recappatum pallium
in iuppam mutare,
si поп tandem faceret
iuppam caligare.

Нос Galtherus subprior
iubet in decretis,
ne mantellos veteres
vos refarinetis,
rепочаri prohibens
calce vel in cretis.
quod decretum viluit,
ut iam vos videtis.

Excommunicamus hos
et rесарраtоrеs
et сарраrчm veterum
rераlliаtогеs
et omnes huiusmodi
rесiрrосаtоrеs.
Omnes anathema sint,
donec mutent mоrеs!

Горzоно -
МеOgза, lцо

cBol.H,
поzляооlt

переIпворlоволо
люOчнg

в х@лlllъ

Якосъ Голtътпер
волоОор... - чч
icttgBoB tпвtrcui

gtаз ласпровOi,
чlL че вuJЕчсел
Арliпiitпо -

ttевiOолло



Хтось xoTiB плаща своIо
берегти довiку,
от iз нього зшив собi
куценьку TyHlKy.

Так, немов Горгона та,
помiняв подобу,
майстер вправний,
викроiв для плаща оздобу.
Мужа ожiночив BiH,
жrнку перекроIв,
краще вiд Тiресiя
тричi стать потроiв.

Коли плащ став затiсним,
зробив з нього свиту,
потiм ще раз вивернув,
щоб каптур пошити,
так не раз перешивав,
плащ-бо весь протерся,
фарбував i вивертав,
поки не подерся.

Якось Гальтер володар
наказав в указi,
не псувати одягу
у жодному разi.
Оновляти боронив
дрантя BiH вагомо.
Та указ - це звук пустий,
як yclМ вlдомо.

Вiдлучiм од церкви Bcix,
що ось так мудрують,
що плащl поношенr
знов i знов фарбують.
Bcix, хто вивертатиме
лахи, що 98,гдiли,
пiддамо анафемi,
щоби i не смiли.

П ер elu,aB Mtl,poH Борецъкl lй

Tipeciti -слiпu{l.
фiвонсъкui.
вlч+!н чосlв
цоря ЕОiпа

життя тл звичлI вдfднтtв



Vilis сарра, depilata
[Gansz., р. r?2]

"Vilis сарра, depilata,
stricta, brevis et non lata,
mihi servis sine pelle
ultra quidem meum velle.

Iam tu, сарра, ne sis mea,
счm vetusta sis et rеа:
рrосч1 еrgо tu rеееdе
conculcanda omni pede",

Dicit сарра: "Тасе, stulte,
adhuc nives restant multae,
quando mЬеr ipse flebis
et mе vilem non tenebis".

"Тасе, сарра, venit aestas,
quando nulla est egestas".

Lauriger Horatius
[Gansz., 2, р. 32t

Lauriger Ногаtiчs,
quam dixisti verum;
fugit Еurо citius
tempus edax rеrum.

Ubi sunt о pocula
dulciore melle,
riхае, рах et oscula
rubentis puellae?

crescit uva molliter
et puella crescit,
sed poeta turpiter
sitiens canescit.

Quid iuvat aeternibus
nominis, аmаrе
nisi tеrrае filias
licet et роtаrе?

Чос,lцо речi
тLоччlьъ -оослiвttо

'тюiОоч речеilО



Розмова з плащем
Vilis сарра, depilata

"Плаще шпетний, облисiлий,
затiсний, вузький, змалiлий,
служиш ти MeHi 

- 
безшерстний,

весь полатаний, обдертий.

Геть вiд мене, згинь, бридото,
бо втопчу тебе в болото -геть вiд мене, BciM пiд ноги,
бо старий ти, драню вбогий!"

Каже плащ: "Замовкни, враже,
скоро снiг тебе обляже,
вмиешся не раз сльозою
i не погордуеш мною".

"Ifить-но, плаще: лiтня днина
близько 

- 
зgдкцI7 холод згине!"

П ереlслав Мчрон Борецъкuй

Похвала Горацiю
Lаurigеr HoTatius

Славен будь, Горацiю,
за слова пророчi -BiTpoM риЕе, птицею
час, що речi точить.

Де ж медовi кухлi Ti,
BaKxoBi дарунки?
.Ще дiвчат закоханих
сльози, cMix, цiлунки?

Зрiе гроно, м'якнучи,
i дiвчина зрiе.
Та поет, i в'янучи,
й прагнучи, cTapie.

Що ж у вiчнiй славi тiй,
раз не можна пити,
а дiвчат i славити, -цвiт землi, - ft любити?

Пераuлав АнOрiй СоOолора

Пiсttя, цо,
lйltoBiptlo,

в|Lllчхло
в Полъчli, е

tсослiОgвоtlltяlt,
т0сеflъ про

поlrcр,lпе
Iаtпро Гgzохо,

Прiлпосо
Орлевхськоао

Гороцii.
(65 р.-8 р.
0о.Р,Хр.) -вuооlпнuil

1lъlпсъкuil поеlп,
бgв, ях

i OBiOiil, 0уuсе
поп!лярllurl

сере0 BotolttъiB



Florebat olim studium
[с.в. 6 (69)]

FlоrеЬаt olim studium,
nunc vertitur in taedium;
iam scire diu viguit,
sed ludere praevaluit.

Iam pueris astutia
contingit ante tempora,
qui реr malivolentiam
excludunt sapientiam.

sed rеtrо actis seculis
vix licuit discipulis
tandem nonagenarium
quiescere post studium.

At nunc decennes pueri
decusso iugo liberi
se nunc magistros iactitant,
caeci caecos precipitant,

Implumes aves volitant,
brunelli chordas incitant,
boves in aula salitant,
stivae praecones militant.

In taberna Gregorius
iam disputat inglorius;
severitas Ieronymi
partem causatur oboli;

Augustinus de segete,
Benedictus de vegete
sunt colloquentes clanculo
et ad macellum sedulo.

Маriаm gravat sessio,
nec Маrthае placet actio;
iam Liae venter sterilis,
RacheI lippescit oculis.

Catonis iam rigiditas
convertitur ad ganeas,
et castitas Lucretiae
turpi servit Iasciviae.

Quod рriоr aetas respuit,
iam nunc clarius claruit;
iam calidum in frigidum
et humidum in aridum,

KoTпoll - Морк
Порцiil Катпон

Стпауuuil (234-
749 р. Oо Р.Хр.),

вuOатпнчli
полковоOецъ

стпороOовl+ъоzо
Рuлlg, завоtiовлlчк

IcnoHii. В 184 р.
0о Р.Хр.6ув

чензороJп,
птrословuвся
сtптrоzLсlпlо

il вulвоzлllвiсmоо
7fm юоllсетrвшflllзJl|ом

Луrрецiя -0уlужчна
рurlляllчно

TollKBiHiя
Ко,л,латпuнсъrоzо,

якв cTпolLo
жерIпвок)

l|ocllJlbcrnвa, оле
увiil.lлlло

в lсfпорllо
як взlречъ

поOруlсшъоi
вlrrностпN

i чuсlпоmu
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Занепад освiченостi
FlоrеЬаt olim studium

Щq в нас було наукою,
те нинi стало мукою -усе занапастилося,
розвагами змiнилося.

Школяр iде на хитрощi,
його долають лiнощi,
вiд книг BiH одвертаеться
i мудростi цураеться,
Не так було в минулому,
яке давно забули ми:
тодi ми не лiнилися -до сивини училися.
А нинi й не дивуемось,
коли частенько чуемо,
що вчителi теперiшнi -пташата неоперенi.

Слiпих ведуть слiпенькii,
осли на лiрi бренькають,
бйки в палаци пхаються,
хлопи на герць збираються,

З шинкiв уrке Григорii
зробили консисторii,
Iеронiми згiдливi
тепер для запобiгливих,

I Бенедикт за чарками
цiкавиться вiвчарками,
i Августин розводиться
про те, що в полi родиться.
Рахiль стае незрячою,
а Марфа - преледачою,
Марiя - метушливою,
а Лiя - та цнотливою!

Вiд честi вiдмахнулися,
сумлiння геть позбулися -i став Катон п'яницею,
Лукрецiя - блудницею.

Чого колись цуралися,
жаданим нинi сталося,
спекота стала холодом,
важкий пересит - голодом,

Слiпtl,t веОуmь
слiпенъкii - образ

зопозччено
з ёвашzелiя:

'Зоtьt1лцilпъ вч ir:
че слlпN

пlловоOаmорi Оля
слiпut- А колч
слiпuй воOчlпъ

слiтtоzо, - обое 0о
ялlъ впаOуlпъО

(Мtп. 15:14); "Чч ж
л,оже воOчmч

слiпоzо слiпчil?
Хiбо н,е обuOво

в ялg впоOglпъ?"
(Лlс. 6:39); 0uв.

lпоrож n Послонllя
опостпола Павло 0о

рлl;tплян" (2:79)

Ослч ла лiуli
бреltъr'оlоtпъ -

ашfпllчltе
прч,слiв'я:

'Осел прч лiрi'

Гpltzopiй, Iepoъillt,
ВеltеОuктп,

Авzустпuн -Грuаорiй Велuкчi.
(VI сm.),

св. IepoH,ilr (IV с.),
бложеttнuil. Авzgс-

тпuн, (IV сfiь.) -зtаленulпi оrпцi
рuлtсъlсоi черквu.

Св. БенеOuкtп
(VI стп.) бgв

opzoъLзollloPoJN
черхечIпво

й ллоttостпчlliв

Ротiлъ, Лiя,
Морфо, Морiя -злittеtti tlo
IIrоfпllлеж1+lсrlLь

образч Вiблii:
радiлъ i Лiя -
lci,t+Ku Яково -зi Сlпороzо

Jоповimg, Морфо
i Марiя -з еволаелiя



Virtus migrat in vitium,
opus transit in otium;
nunc cunctae rеs а debita
exorbitant а semita,

Vir prudens hoc consideret,
соr mundet et ехопеrеt,
ne frustra dicat "Domine!"
in ultimo examine;
quem iudex tunc arguerit,
арреllаге non poterit.

Реtrus Blu.eseпsis

Dum iuventus floruit
[с.в. 30 (10)]

Dum iuventus floruit,
licuit et libuit
facere, quod placuit,
iuxta voluntatem
сurrеrе, реrаgеrе
carnis voluptatem.

Amodo sic agere,
vivere tam libere,
talem vitam ducere
viri vetat aetas,
perimit et eximit
leges assuetas.

Aetas illa monuit,
docuit, consuluit,
sic et aetas annuit:
"nihil est exclusum!"
omnia cum venia
contulit ad usum.

Volo resipiscere,
linquere, соrrigеrе,
quod commisi temere;
deinceps intendam
seriis, рrо vitiis
virtutes герепdаm.



дурнl 
- 

уже пророками,
чесноти Bci - пороками,
усе перемiнилося,
з дорiг палежних абилося.

Розумний хай замислиться
i вiд грiхiв очиститься,
щоб не благати "змилуйся!"
на TiM страшнiм судилищi,
а Дня того лякаетъся -хто винним почуваеться.

П ереlслав Мuрон Борецъкuй

Пеtпро Влgосъruil

Юнiсть i cTapicTb
Dum iчlэепtus floruit

Як були ми юними,
дуже нерозумними,
гульбами бездумними

тiлу догоджали.
Що е милим,

те й робили -весело гуляли,

Нинi все змiнилося,
все перелюбилося,
i нам вiдхотiлося

буйно так гуляти,
BiK збiгае,

cTapicTb злая
"годi, _ каже, _ брате!".

BiK похилий зв'язуе,
BiH i зобов'язуе,
радить, ба, наказуе:

"Годi вэtсе! Негоже!
Бо за юнЕю

суне тiнню
cTapicTb зловоро}ка",

Прагну вже поправитись,
не грiшить, покаятись,
щоб Господь аласкавитись

зволив надi мною _
розгрirrrив би,

осiнив би
волею святою.

П epelmaB Мuрон Ворецъкuй

Но tпi.п
стпрощttitп

сgOtlлtlчцi -ttr Сtъltошltоllg
СцOi

!,ля Пеmро
Блgосъкоzо

сораrпrдрrllш
4{япlLво,п

е вiОреченъя
BiO zpiTiB

лолаOосtпi
тпо tлaпсЕапrо8

в стпоростпi

життя тл звичлI вдfднтtв
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Omittamus studia...
[с.в. 75 (48)]

Omittamus studia,
dulce est desipere,
et carpamus dulcia
iuventutis tenerae!
Res est арrа senectuti
seriis intendere,

Refl.
Velox aetas praeterit
studio detenta,
lascivire suggerit
tenera iuventa.

Vеr aetatis labitur,
hiems nostra рrореrаt,
vita damnum patitur,
сurа саrпеm mасеrаt,
sanguis aret, hebet pectus,
minuuntur gaudia,
nos deterret iam senectus
mоrьоrum familia.

RefL.

Imitemur superos!
digna est sententia,
et amoris teneros
iam venantur otia;
voto nostro serviamus,
mos est iste iuvenum,
ad plateas descendamus
et choreas virginum!

Refl.

Ibi, quae fit facilis,
est videndi copia,
ibi fulget mobilis
mеmЬrоrum lascivia,.
dum puellae se movendo
gestibus lasciviunt,
asto videns, et videndo
mе mihi subripiunt.

Refl,

РозOiл перu.tuй

Пiсtlя
збереzлосл

лчше
в Бgронсъколtу
лlаш!сrрчпfпL;

в tliil. бро*уе
0Bol осtпонпit
ряOкiв першоi

спlрофu

64



Безжурна пiсня
оmittаmus studia

геть книжки виснаж-rrивi!
Годi нам учитися!
Юнi нерозважливiй
личить веселитися!
А до знань на схилi BiKy
мо}кна причаститися!

Пршспiв:
геть книжски! Не стямишся -час майне на крилах.
Хай же душу тiшить нам
молодiсть грайлива!

,Щнi весни вiдлинули,
BrKe вiйнуло хугою,
насолоди згинули,
повнимося тугою:
серце слабне, кров fiе грае,
цинаються радощi;
сива cTapicтb нас лякае
i старечi немощi,

Прuспiв-

,Що богiв подiбнi ми!
.Як боги, кохаймося!
До забав жадiбними
бути не вагаймося!
Miж дiвочi хороводи,
юнаки, покваптеся,
щоб не згаяти нагоди,
як нагода трапиться!

Прuспiв.

У танку грайливому
дiвчина промiниться.
HaBiTb вередливому
тут пiдхожа стрiнеться.
Бачу - он: красуня мила
у танку звиваеться,
i душа моя вiд тiла
гейби вiдриваеться!

Прлспiв.

!о боziв
поOiбili лпч -порофраза

бiблitiноео
rI скозов Боz:

"Соrпвоltiмо
лtоOuttg

зо оброзоtп
Ноtлtчлl,

зо поOобоtо
Ношою",

(Бgтп. 1:26)

життя тл звиLIлI вдfднтlв

Переlслав Мчрон Борецъкчй
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Alte clamat Epicurus
[с.в. (1в6)]

Alte clamat Epicurus:
"venter sаtur est securus.
venter deus meus erit,
talem deum gula quaerit,
cuius templum est coquina,
in qua redolent divina".

Ессе deus opportunus,
nullo tеmроrе ieiunus,
ante cibum matutinum
ebrius eructat vinum,
cuius mensa et сrаtеrа
sunt beatitudo vera.

Cutis eius sеmреr plena
velut uter et lagena;
iungit prandium cum caena,
unde pinýuis rubet gena,
et, -si quando surgit vena,
fort,ior, est quam catena.

Sic religionis cultus
in ventre movet tumultus,
rugit venter in agone,
vinum pugnat cum medone;
vita felix otiosa,
circa ventrem ореrоsа.

Venter inquit: "nihil curo
рrаеtеr mе; sic me рrосurо,
ut in расе in id ipsum
molliterlgerens mе ipsum
super potum, suреr escam
dormiam et requiescam".

Епiкgр -стпороzрецъкuй
фiл.ософ-

JпоrперuчlNсrп,
gроOже*ецъ

Афiн,
зосновнчк

епiкgреilсъкоi
школч,lцо жчв

g 341-270 рр. Oо
Р.Хр.

СереOнъовiч"tя
fпрокlпувало

il,оzо як
неlцDlсерg,
лlобuтп.ulя

тULотпсъкut
gmit. TBopiB

Епirуро
i ilocTпoBiplttlr

зIанъ птrо 1l,ъоzо
g СереOшi вiкu

lе було.
Знаil.омсlпвg

3 цuJп
фiлософолl

чlrlfulч
СереOхъовiч,tя

зовOячgвав
Iliцероtlу



Пiсня Епiкура
Alte clamat Ерiсuтus

Епiкур навчае лунко:
"Щастя тiльки в ситiм шлунку!
Його богом обираю,
лише з ним доможусь раю.
Кухня - храм його жаданний
з ароматом незрiвнянним!"

Про такого бога мрiю,
з ним я з голоду не млlю,
BiH охоче при снiданку
лле п'янке вино в горлянку,
його страви, його чашi
щастям повнять душi нашi.

Завпсди повен (як це мило!),
мов бурдюк i мов барило.
Ti обiди та снiданки
ллють на щоки нам рум'янки,
жила так вiд них напнеться,
що нiзащо не зiгнеться.

Шлунка гойне Iланування
множить радощi кохання.
ГIузо все вбирае ласо,
хоч за це страждае часом.
Ах, яке )к то щастя жити
з черевом, ущерть набитим!

Пузо KarKe: "Все забуду,
лиш про себе дбати буду,
щоб у насолодi нiжнiй,
серед вин i страв розкiшних,
лежачи собi недбало,
я в дрiмотi спочивало!".

Переlелав Mu.poH Борецъкчй

'щостплтпiлъкч
в счтпlrl

ltl,лgн.rg! ...
Про тпоr'оzо боео

ltрiю-.-" -tпgтп i Оалi
рел,iuiсценцiя

з Послоt1,1tя
ап. Павло 0о

фчлuп'яtl:ОШлуtлок 
-'iaHiil боz"

(Флп.3:19)

життя Й пиття



olim lacus соluеrаm
[с.в, 130 (92)]

Olim lacus colueram,
olim pulcher exstiteram,
dum cygnus ego fueram.

Refl.
Miser! misеr!
Modo niger
et ustus fortiter!

Mallem in aquis vivere,
nudo semper sub аеrе,
quam in hoc mеrgi рiреrе.
Refl.
Miser! miser!
Modo niger
et ustus fortiter!

Еrаm nive candidior,
quavis ave formosior;
modo sum соrчо nigrior.

Rеfl.
Miser! miser!
Modo niger
et ustus fortiter!

Gyrat, rеgугаt furcifer,
рrорiпаt me nunc dapifer,
mе rogus urit fortiter.
Refl.
Miser! misеr!
Modo niger
et ustus fortiter!

Nunc in scutella iaceo
et volitare nequeo;
dentes frendentes video -
Retl.
Miser! miser!
Modo niger
et ustus fortiter!



Засмажений лебiдъ
olim lacus соluеrаm

Колись я жив на озерi,
колись я звався лебедем
i був тодi я красенем.

Прurwiв:
Бiдний, бiдний,
був я бiлиiц
нинi став обвуглений.

Любив на хвилях плавати,
лiтать в повiтрi чистому,
тепер лежу, наперчений.

Прuспiв:
Бiдний, бiдний,
був я бiлий,
нинi став обвуглений.

Вiд снiгу був бiлiшим я,
красою, красен, тiшився,
тепер - чорнiш од ворона.

Прtлспiв:

Бiдний, бiдний,
був я бiлий,
нинi став обвуглений.

Рожном мене проштрикнуто,
вогнем мене обпалено
на BTixy бенкетуючим.

Прuспiв:
Бiдний, бiдний,
був я бiлий,
нинi став обвуглений.

Уже-бо не лiтать MeHi:
лежу я на гусятницi
i бачу зуби клятi цi.

Прuспiв:
Бiдний, бiдниil,
був я бiлиil,,
нинi став обвуглений.

Переклав Мuрон Борецъкшй

I ЖИТТЯ Й ПИТТЯ



Bacche, bene venies gratus et optatus
[с.в. (17в)]

Bacche, bene venies gratus et optatus,
реr quem noster animus fit laetificatus.

Refl,
Istud vinum, bonum vinum, vinum gепеrоsum,
reddit virum сuriаlеm, proloum, animosum.

Iste scyphus concavus de bono mеrо profluus,
Si quis bibit saepius, sqtur fit et ebrius.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, probum, animosum.

Наес sunt vasa regia, quibus spoliatur
Ierusalem et Babylon regalis ditatur.

Refl,,

Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, probum, animosum.

Ех hoc scypho conscii bibent sui diti,
Bibent sui socii, bibent et amici.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, рrоЬum, animosum.

Bacchus forte superans pectora чirоrum
in amorem concitat animos еоrum.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, probum, animosum.

Bacchus saepe visitans mulierum genus
facit eas subditas tibi, о tu Venus.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, probum, animosum.

Bacchus venas penetrans calido liquore
facit eas igneas Veneris аrdоrе.

Refl,
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, рrоЬum, animosum.

Воrcr -спьароzрецъlсчil,
боz вuна,

вu,t+оулобстпво,
BullozpoOapcTпBa

ЩioHic,
сuп 3евса

(Юпiпера)
i фiвоl+съlсоi

королевu Сuпелlч



Славенъ BaKxoBi
Воrсhе,Ьепе oqlies gl,atus et optatu*

Вакху, завiтай до нас, милий i жаданий,
завдяки тобi душа радiсною стане.
П,pllcTtiB:

Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Щедро сповнений вином, цей глибокий келих
чинить з нас людей шляхетних, ситих

rЕесqпIлL

Прuспiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Келих царський, дорогий, iз ерусалима,
вкрала його вавилонська зграя невситима.

Прuспiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Пийте з нього, побратими, вченi та багатi,
друзi i товаришi, пийте Bci, хто в xaTi.

Прuспiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Вакх в полон собi бере чоловiчi душi,
ix серця вогнем кохання Вакх всесильний

суIIЕfIь

Пршriв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Вакх в полон собi бере й колiно fitiноче,
i вони тобi, Венеро, служать Bci охоче.

П,рuс"пiв:

Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Тiло Вакх гарячою повнить рiдиною,
i воно любовною пломенить жагою.

Прuсlviв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Kutlg
цорсъtслtil -

JxoBo про
поzробgвонllл

ерусоtьu.псъrcоzо
,рола:587 рокg
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Bacchus lenis leniens счrаs et dolores
confert iocum, gaudia, risus et аmоrеs.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum gепеrоsum,
reddit virum curialem, рrоЬum, animosum.

Bacchus mentem feminae solet hic lепiге,
cogit еаm citius viro сопsепtiге.

Refl.
Istud vinum, bonum vinum, vinum gепеrоsum,
reddit virum curialem, рrоЬum, animosum.

Aquae prorsus coitum nequit imреtrаrе,
Bacchus illam facile solet expugnare.

Retl.
Istud vinum, bonum vinum, йпчm gепеrоsчm,
reddit virum curialem, probum, animosurn"

Bacchus numen faciens hominem iocundum,
reddit eum раritеr doctum et facundum.

Refl,
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit чirum сuгiаlеm, probum, animosum.

Bacche, deus inclite, omnes hic astantes
laeti sumus mчпеrа tua praelibantes.

RefL.
Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
reddit virum curialem, рrоЬчm, animosum.

Omnes tibi canimus maxima praeconia,
te laudantes mегitо tеmроrа реr omnia.



Вакх поможе позабути клопоти
истраэfiдашш,

розсмiшить, розвеселить, збудить
до кохання.

Прuспiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Може волю жiнки Вакх так скорить завсiди,
TTIo вона, куди звелить, з чоловiком пiде.
Прllспuiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

А проста вода не може звабить до любовi,.
Вакх же це зробити завше здатен i готовий.
Прчrпiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi виrrа!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Легко зробить Вакх тебе радощами повним,
мудрим, вченим, говiрким, вельми

красномовнlлъ

Прuлпiв:
Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина,

Вакху славний, знаменитий, Вакху
всемогутнiй,

дар твiй нас розвеселив Bcix отут присутнiх.

Пptl,ctyiB:

Ах, цi вина, добрi вина, цi шляхетнi вина!
Вiд них смiла, добра, вмiла робиться людина.

Bci тобi спiваемо славень величавий,
Ми тебе заслужено у BiKax прославим.

Переlслав Мuрон Борецъкчli



In taberna quando sumus
[с.в. (175)]

In tаЬеrпа quando sumus,
поп curamus, quid sit humus,
sed ad ludum рrореrаmus,
cui sеmреr insudamus.
quid agatur in tаЬеrпа,
ubi nummus est рiпсеrпа,
hoc est opus, ut quaeratur,
sed quid lоquаг, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt,

"Ъd 
in ludo qui morantur,

ех his quidam denudantur;
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
ibi nullus timet mortem,
sed рrо Baccho mittunt sortem.

Primo рrо nummata vini;
ех hac bibunt libertini.
semel bibunt рrо captivis,
post haec bibunt tеr рrо vivis,
quater рrо Christianis cunctis,
quinquies рrо fidelibus defunctis,
sexies рrо sororibus vanis,
septies рго militibus silvanis.

Octies рrо frаtriЬus perversis,
novies рrо monachis dispersis,
decies pro navigantibus,
undecies рrо discordantibus,
duodecies рrо poenitentibus,
tredecies рrо iter agentibus.
tam рrо рара quam рrо rеgе
bibunt omnes sine lege,

Bibit hеrа, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit чаgчs,
bibit rudis, bibit magus,

Bibit рачреr et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit рчеr, bibit canus,



Корчемна пiсня
Iп tаЬеrпа quапdо sumzs

За корчемними столами
смертю нехтуемо з вами,
п'емо вина, в KocTi грасм 

-вiд завзяття упрiваем.
Як у шинку нам живеться.
,Ще вино за грошi ллеться,
розкажу тепер охоче -слухай пiсеньку, хто хоче!

Тут i п'ють, i грають в KocTi,
тут без церемонiй гостi.
Тих, що мiри в грi не знають,
догола тут роздягають:
той придбае одежиЕу -iнший влiзе в мiшковину.
Не бояться тут могили -гра й вино Bcix полонили!

Гра на стiл поставить дзбанки
для веселоr гулянки:
перший келих п'ють за волю,
друrий. - за щасливу долю,
третiй - за людей хрещених,
далi - за мерцiв блаженних,
за черничку, за гульвlсу,
за розбiйника iз лiсу.

Потiм п'ють за тих, хто в Mopi,
хто у сварцi, хто у горi,
п'ють за клiрикiв гулящих,
п'ють за Bcix ченцiв пропащих,
п'ють за тих, що слiзно каються,
що у мандри йти збираються.
А за папу та владику
споконвiку п'ють без лiку!

П'ють i rазди, i rаздинi,
п'ють i слуги, i слугинi,
п'ють абати, п'ють солдати,
п'е i батько, п'е i мати,
п'е рухливий, п'е лiнивий,
п'е правдивий, л' е брехливий,
п'е розумниil1 п'е дурненький,
п'е великий, п'е маленький,

п'ють жiнки i чоловiки,
мовчазливi i базiки,
п'ютьiбiднi,iбагатi,

Пiсшя бgла
ноOзвцчоlйно

попаляръою;
збереzлося

в ччс^енluзс
ракопчсоI

TfuL Boploll,fluut.
Пуttпрltзольо

воно сере0
сmуОеlтпсmво

ож 0о часiв,
холч лвтfulllцI,

,юсfпатLuвшuсъ
,Llсчеrl
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,loBoJN,
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llовох, cпllrg-

Bo1l1l3,

в европе&съr'uа
ULlветrсчlпе7luuх

життя Й пиття
77



bibit praesul et decanus,
bibit sоrог, bibit frаtеr,
bibit anus, bibit mаtеr,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.

Раrum centum sex nummatae,
durant, ubi inmoderate
bibunt omnes sine meta,
quamvis bibant mente laeta.
sic nos rodunt omnes gentes,
et sic erimus egentes,
qui nos rodunt, confundantur
et cum iustis non scribantur.

Iam lucis orto sidere
[Novati, р. 164]

Iam lucis orto sidere
statim oportet bibere:
bibamus nunc egregie
et rebibamus hodie.

Quicumque vult esse frаtеr,
bibat semel, bis, tеr, quater;
bibat semel et secundo,
donec nihil sit in fundo.

Bibat ille, bibat illa,
bibat servus et ancilla,
bibat hera, bibat herus:
ad bibendum пеmо serus.

Potatoribus рrо cunctis,
рrо captiйs et defunctis,
рrа imperatore et рара
bibo vinum, sine aqua.

Еаес est fides potatica,
sociorum spes unica:
Oui bene non potaverit,
salvus esse non poterit.

Longissima potatio
sit nobis salutatio
et duret ista ratio
per infinita saecula.

Amen.



п'ють надворi, п'ють у xaTi,
п'ють здоровi, п'ють i xBopi,
п'ють на сушi, п'ють на Mopi,
королi п'ють i барони,
тисячi п'ють i мiльйони!

Грошi, як вода спливак)ть -мiри за вином не знають,
без кiнця п'ють i без краю,
прагн)Еи душею раю.
Ждутъ нас немин)rчi злиднi,
нас висмiюють ехиднi,
та нема до злих поваги
серед чесноi ватаги!

Переклшв Мuрон Ворецъlсuil

Застольна пiсня I
lотп hlюis оrtо sidqe

Як лиш сонце гляне з неба,
чарку зразу ,tc випить треба:
зразу яс шцймо енергiйно,
пиймо нинi i постiйно.

П'е хай той, хто брат нам щирий -раз i два, i три, й чотири.
П'е хай знов, безперестанку,
поки ще щось е у дзбанку.

П'е хай хлопець i дiвиця,
п'е хай слуЕýке i слуrtсниця,
П'е хаЙ пан, i п'е хай панi -не забракне вина в дзбанi.

Пий за Bcix п'яниць упертих,
за полонених i мертвих.
А за владу й пагqr пий-но
нерозведенi лиш вина.

Ось один закон пияцький
i надiя братств кабацьких:
хто вина собi жалiе, 

,

той спастися не зумiе.

Пиятика - гей! - без краю -благо тим, хто випива€,
i закон цей хай тривае
аrlс на Bci вiки BiKiB!

AMiHb!

Переклав Мчрон Борецъкuй

славол Ашiпd
("ХоiфOе

пдв!"
у nл;petlшOi а
zебрfutrюf.)

зоrdrrчgпопrtсл
Bcd срrr,сmzлвсъ-

tci люttuтпвu,
тпож iioeo

B*ttBotltta вцitZ
licli епlюмол

ХПДЧЬRIХЮ
лаrаl-палiзllg
fпо вч?слчlсол

oфtliill+iil, flоzпi



Iocundemur, socii
[с.в. (191)]

Iocundemur socii,
sectatores otii!
nostra pangant оrа
cantica sonora,
ut laudemus dignos laude
virtuosos et carentes fraude!

Refl,
о et о сum iubilo
largos laudet nostra contio!

Ad hопоrеm hospitis,
cuius festum colitis,
canite benigne
саrmеп laudis digne!
mаеrоrеm repudiemus
et psallentes оmпеs intonemus:

Refl.
о et о cum iubilo
largos laudet nostra contio!

Invidos hypocritas
mortis premat gravitas!
pereant fallaces
et viri, mendaces,
munus qui negant promissum,
puniendi ruапt in abyssum!

Re|l.
о et о счm iubilo
largos laudet nostra contio!



3астольна пiсня II
I осl,ttl.dеlпur, s ocii

Веселiмось, браття,
кинувщи заняття,
дзвiнко заспiваймо,
тих ми прославляймо,
хто i чесний, i достойний,
щедрий, не скупий, а гойний!

Прчспiв:
Гейя-гей! Славить, рада,
пана щедрого громада!

Нескупому пану
воздадiмо шану,
заспiваймо славень -пан наш гiдний слави.
Геть вiдкиньмо сум, печалi,
граймо i спiваймо далi!
Прl,лспiз:
Гейя-гей! Славить, рада,
пана щедрого громада!

Заздрого i лицемiра
хай придушить cMepTi гиря,
хай брехливi поздихають,
хаЙ до пекла поспадають,
хто багато обiцяе,
але дати забувае.

Прuсtiв:
Гейя-гей! Славить, рада,
пана щедрого громада!

Переъпав MupoH Борецъrcuй

життя Й пиття



De conflictu vini et aquae
[с.в. (173)I

Denudata veritate
succinctaque brevitate
ratione varia
dico, quod non copulari
debent, immo separari,
quae sunt adversaria.

Cum in scypho reponuntur,
vinum aqua coniunguntur;
sed talis coniunctio
non est bona nec laudari
debet, immo nuncupari
melius confusio.

Vinum sentit aquam secum.
dolens inquit: "Quis te, mecum
ausus est coniungere?
exi! surge! vade foras!
non eodem loco mоrаs
mecum debes fасеrе.

Super tеrrаm debes teri
et cum tеrrа commisceri,
ut in lutum tr,anseas.
vilis et inverecunda
rimas quaeris, ut immunda
mundi loca subeas.

Mensa реr te non ornatur,
nullus homo fabulatur
in tui praesentia.
sed qui prius est iocundus,
ridens verboque facundus,
non rumpit silentia.

Cum quis de te forte potat,
si sit sanus, tunc aegrotat,
conturbas praecordia;
venter tonat, surgit ventus,
qui inclusus, non ademptus
multa dat supplicia,

Quando venter est inflatus,
tunc diversos reddit flatus
ех utroque gutture,
et cum ita dispensatur
ventus, аеr perturbatur
а соrrчрtо murmurе".

Пictti-
сgпереlrч,

проOовэlсgючч
охfпччllg

tпроOuцiю,
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Спiр води з вином
Denudata ueritate

.Щавши волю правдi голiй,
стислостi короткополiй,
довести я спробую,
що не варто парувати,
радше тут же розлучати
рiзне за природою.

Ось у кухлi, iM на шкоду,
iз вином мiшаем воду -ну, i що тут доброго?
Не союз це, не еднання
та й не сумiш - здцiшдц
й коштуе це дорого.

Воду лиш вино вiдчуе,
тут же так ii rанджу€:
"TTIo тут робиш, злiснице?
Хто злучив нас? Геть iз чари!
Нам повiк не бути в парi,
вже й дцтинi звiсно це,

По землi плазуй, лiнива,
з нею змiшуйсь, нечестива,
в болотах вiкуючи.
Ти низька - й низин шукаеш,
у щiлини прослизаеш,
нишком все руйнуючи.

При тобi в бенкетнiм колi
тихне гутiрка поволi,
все там надокучуе.
Бракне жартiв жартуновi -замовкае на пiвсловi,
сам себе засмучуе.

Хто тебе лиш п'€ щоднини,
стане млявим, rеilби з глини,
геть BiH розлiнуеться,
геть iзблiдне та розкисне,
тiло все на HiM обвисне,
а живlт 

- 
роздуеться.

Ось тодi непогамовнi
з живота вiтри назовнi
гучно вириваються,
так що й небо закiптю}кить,
хто з тобою, клята, дружить,
а мене - цураеться".

Iз Bultolп лпiшо-
еll воОg -

онтпччнN ?рекч
mо frчлJLянч

пllJLu вчltо, лч7lLе
зJЕl7lцlне
в тLевнuI

пропорцiяz
з воOою



Aqua сопtrа surgit ita:
"Turpis iacet tua vita
cum magna miseria.
qui sunt tui potatores,
vitam perdunt atque mores
tendentes ad vitia.

Tu scis linguas impedire.
titubando solet irе
tua sumens basia;
чеrЬа rесtе non discernens,
centum putat esse cernens
duo luminaria.

Et qui tuus est amator?
homicida, fornicator,
Davus, Geta, Вуrriа!
tales tibi famulantur,
tales de te gloriantur
tabernali сuriа.

Рrорtеr tuam pravitatem
nullam habes libertatem,
domos tenes parvulas.
ego mаgпа sum in mundo,
dissoluta me diffundo
реr tеrrае particulas.

Potum dono sitienti,
et salutem sum quaerenti
valde песеSSагiа,
quia veho реrеgгiпоs
tam remotos quam vicinos
ad templi palatia".

Vinum haec: "Те plenam fraude
рrоЬаs esse tali laude.
verum est, quod suscipis
naves. post haec intumescis;
dum franguntur, non quiescis
et sic eas decipis,

Qui non potest te роtаrе
et te totam desiccare,
tendit ad pericula.
tibi credens sic declinat;
ita реr te peregrinat
ad аеtеrпа saecula.

Ego deus, et testatur
istud Naso; реr me datur
cunctis sapientia.



Тут i воду вже прорвало:
|'!ц 

- грiхiв началом стало,
ти для Bcix - загладою:
хто хоч раз тебе скуштуе -до добра не попростус,
щонайнижче падае.

Той, хто горнеться до тебе, -щось лопоче без потреби,
йде - мов пританцьовус.
Негараздйомуйзочима:
де лиш двi лампади блима -сто lx нараховуе.

Врештi, хто тебе шануе? -хто в шинку свiй BiK марнуе:
Гета, .Щав i Бiррiя.
Що тобi, KpiM лиходiя,
ще хтось, праведний, зрадiе -далебi, не вiрю я!

Ось тому в усiй тiй cKBepHi
киснеш у тiснiй TaBepHi,
галаснiй, задимленiй.
Я ж, куди сягае око,
плину вiльно в cBiT широкий,
у далlнь задивлена.

Всяк мене спiшить напиться,
я ж бо перша помiчниця
спраглому, стражденному.
,Щ,оправляю подорожнiх,
1тутешнlх, l захожих,
до житла блаженного".

iй вино: "Ось тут, облудна,
ти спiймалась: возиш судна?
А на дно поглянути?..
Звабиш ix - i за хвилину
вигинаеш, люта, спину,
рада Bcix поглинути.

Хто мiня вiтцiвську ниву
на гладrнь твою зрадливу -на добро не вийде це:
навпростець ведеш такого
каменем - до дна морського,
клята добродiйнице!

Богя-сказановНазона:
ясносяйним еоком грона
розум омолоджую:

Геtlш, Щм
i Бiррiя - i-пеъо
бpeultlBllT робiв

g колсеOiяt
онfпччнlцЕ

Qвlюrпв

l життя Й пиття



счm поп potant mе magistri,
sensu саrепt, et ministri
non frequentant studia.

Nоп а falso potest чегчm
sерагаrе, ni qui mегчm
mе роtаrе nititur.
claudus счrгit, caecus videt,
аеgеr surgit, deflens гidеt,
реr me mutus loquituг.

Реr me senex iuvenescit,
рег te rчit et senescit
iuvenum lascivia.
реr me mundus rераrаtчr,
реr te nunquam gепеrаtчr
filius vel filia."

Aqua inquit: "Tu es deus,
рег quem iustus homo rечs
malus, реiог, pessimus.
чегЬа facis semiplena
balbutire; cum lagoena
sic fit sciens Didymus.

Ego loquor veгitatem,
dono tегris ubertatem,
реr me чеrпапt omnia.
сum non pluit, ехагеsсчпt
hегЬае, fruges et marcescunt
flores atque folia.

маtеr tua tогtчоsа
numquam surgit fructuosa;
sed omnino sterilis,
sua coma denudata,
serpit humi desiccata,
чапа fit et fragilis.

Fаmеs tеrrаs comitatur
me cedente, реrtчrЬаtчr
deflens omnis populus;
рrо me Christo Christianus,
tam Iudeus quam paganus
рrесеs fundit sedulus".

Vinum ait: "De te canis,
te collaudas verbis vanis,
alibi te vidimus.
universis счm sis поtа
vilis et immunda tota,
credis, quod non novimus?

Толо (Фол.а)
tleBiptltil -

реtпiltiсцеlцiя
оо €вонzелis



хто б не був це - учень, вчитель,
що не п'ють мене, й служитель -iM i пам'ять зраджуе.

Хто мене, вина, не звикне
чистим пити, той не вникне
в суть речей приховаIIу.
Хай глухий, нiмий, незрячий -вже BiH чуе, мовить, бачить,
ожива - схорований.

Ти зажуриш молодого -я розраджу i старого,
юнiсть повертаючи.
Я й землi вертаю вроду,
picT даю людському роду,
плiдностi сприяючи",

"Так ти - бог? - вода скипае. -Ну а хто й святих спихае
в прiрву зла незмiрного?
Той, хто п'е вино погане,
ХОЧ i вЧений, - гiршим стане
од Томи невiрного.

Пiд дощем лиIц родить поле,
пiд дощем галузвя голе
в брость тугу вбиваеться.
.Ще води живоi бракне -сохне плiд i зелень блякне,
ружi обсипаються.

Непринадна в тебе мати -низькоросла, вузлувата,
мов бiдою скручена:
до землицi голим тiлом
никне, горнеться несмiло,
i ламка, й засушена.

Хай лишень води убуде -б'ють на сполох: голод буде!
всяк спiшить молитися:
чи то нехрист, чи хреIцений 

-молить небо нiчно й денно
хмарами вповитися".

А вино: "Хвались, та в Mipy,
тiй хвальбi я й так не вiрю,
та зате в}ке виясню,
скiльки бруду, скiльки гною
звiдусiль пливе з тобою,
поеднавшись приязно.

Хtпа.мн.е, a1,1tlл,
flе звaпспе

1talстlvчд|пчпvч 
-

в Cepe0li вiru,
tщ вй.пitлу BiO
оttтtulчtюсtпi,
волiлчпumч
tлерзбазлсtlе

BlLlц,



Tu faex rеrчm et sentina,
quae descendunt de latrina,
suscipis, quod taceo.
Sordes, faeces et venena
multa rapis ut effrena,
quae паrrаrе nequeo".

Aqua surgens se defendit
atque vinum reprehendit
de turpi colloquio:
"Quis et qualis sit, non latet,
iste deus, immo patet
tali vaticinio.

Sеrmо tuus me non,laedet,
tamen turpis male sedet
оrе dei ratio.
ultra passus novem fеrrе
nolo virus nec sufferre,
sed а me proicio".

Vinum ait: "Exornata
чеrЬа sunt post terga data;
non excludis vitium.
multi fеrrе te viderunt
sordes, quae non perierunt
реr diei spatium!"

Audiens haec obstupescit
aqua, deflens obmutescit,
geminat suspiria.
vinum clamat: "Quare taces?
patens est, quod victa iaces
rationis nescia".

Ego Petrus disputator
huius causae terminator
omni dico populo:
quod haec miscens exsecretur
et а Christb sераrеtчr
in аеtеrпо saeculo.

Amen.



Ти й оденки пити схильна,
ти з купальнi пiну мильну
злижеш, ненажерлива;
хай це гниль яка чи смiття,
хай отрута - все це миттю
йде до твого черева".

А вода на Ti докори:
"То це бог таке говорить,
що негоже й слухати?
Ось тепер я добре бачу
всю твою нiкчемну вдачу, -пiдле, слабодухе ти.

Наговорюеш на воду -не MeHi - собi на шкоду:
голубою, чистою
звуть мене; землi оддавши
rидкий бруд, прозора завше
я на сонцi зблискую".

iй вино: "Говориш красно,
та радiти передчасно:
а чому, скажи-но ти,
з рiчки хтось, бува, нап'еться -й тут же в болях шлунка в'еться,
врештi, мусить гинути?"

Не знайшла вода одвiту,
присмирнiла, сумовита,
лиш булькоче, зморена.
А вино тодi побiдно:
"Ну, то що? Хiба не видно,
що лежиш, покорена?"

Bcix, довiвши спiв до краю,
я, Петро, застерiгаю
словом тим, наукою:
воду хто з вином з'едНаg 

-сам Господь того скара€
свiтовою мукою.

Перемав АнOрiй СоOолора

життя Й пиття
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Tu das, Вассhе, loqui
[С.В. (178 а)]

Tu das, Bacche, loqui, tu comprimis оrа
loquacb,

ditas, deditas, tгistia laeta facis.
Concilias hostes, tu rumpis foedera pacis,
et qui nulla sciunt, omnia sсirе facis.
Multis clausa seris tibi pandituг аrса tenacis;
tu das, ut detur, nil dare posse facis.
Das саесо visum, das claudo сrчrа salacis:
crederis esýe deus, hec quia cuncta facis.

Еrgо bibamus,
ne sitiamus,

vas repleamus!
Quisque sчоrчm

posteriorum
sive рriоrчm

sit sine счrа
morte futura

rе peritura.

Pone mеrчm et talos, реrеаt, qui crastina curat.

App.Verg., Сора 37

Bacchus erat captus vinclisque tenacibus aptus;
noluit еrgо deus саrсеris esse гечs.
Ast in conclavi diгчрit vincula suavi
et fractis foribus prodiit е lаriЬчs.

MuHlB
зaцвсупJagЕlа

воrtо в полон
м|чоl|чflол -

вuzоOко
азtlцц)о; lп!тrl
вФлуt+tоrotпъ

ччслеltli оlтпц-
чl+i пiфш про

gв'язtлеtlлlл tпа
зoiiлъtlgнltя

Botclo (Дlоtiса)
зполохg



Пiсня про Вакха
Тч dлs, Вассhе,lоqui

Вакху, нiмим ти розв'яжеш язик,
балак5rчим

, зав'яжеш.
Ти в багача вiдбереш,

бiдному рай принесеш.
Ти неприятелiв мириш,

обертаеш ти друзiв
в задири,

можеш iз дурнiв умить
мудрих людей поробить.

Скринi iз грiшми закритi
вмiеш негайно вiдкрити,

учиш давати Bcix тих,
хто ще давати не звик.

Очi вiдкрисш слiпому
i ноги даси ти кривому.

Ти лиш один мiж богiв
все би зробити зумiв.

Гей, випиваймо,
зло забуваймо,

знов наливаймо!
Щоби ми з вами

разом з батьками,
спiльно з синами

розкоIлували,
горя не знали,

смерть забували!

KocTi i вина подай-но!
Ми ж про прийдешне не дбаймо!

Вакха схопили мiщанr,л,
закули в залiзнi

кайдани, -та не cxoTiB гордий бог
сiсти злочинцем в острог.

BiH у в'язницi поганiй
розбив ocopyжHi кайдани,

дверi розтрощив умить,
вийшов BiH з MypiB

тюрми.
Перелuшв Мчрон Борецъкtьй

kocmii вuu,а
lailoli-lto! -в орuzitоui:

'Слlлвпlпсл, Bttttл
i rrосtпi!О. Ite -

цuтьатпоiз
Biputa

ПШutl,коllrоО
(Сора), яrчй
пIruпчдgв.r4ч

Верziлiю

життя Й пиття



Vinum dulce gloriosum
[Novati, р. 69]

Vinum dulce gloriosum
pingue facit et carnosum
atque pectus aperit.

Et maturum gustu plenum
valde nobis est amoenum:
quia sensum acuit.

Sed асеrЬчm lingua mordet,
intestina cuncta sordet
corrumpendo соrроrа.

Vinum forte, vinum purum
facit hominem sесurum
et depellit frigora.

uinum чеrо nubilentum
solet dаrе соrрчs lentum
et соlоrеm tingere.

Vinum vero quod est glaucum
potatorem facit raucum
et frequenter mingere.

Аurо simile citrinum
valde nutrit intestinum
et languores suffocat.

vinum rubeum subtile
non est reputandum vile,
nam colorem generat.

Alba lympha maledicta
sit а nobis interdicta,
quia splenem provocat.



Похвала вину I
Viпuтп dulсе glоriоsum

Нам вино солодке в жили
уливае мlць 1 сили,
серце вiдкривас.

Тож смачне, мiцне, дозрiле
особливо BciM нам миле 

-розум розвивае.

А терпке - язик кусае,
нутрощi бруднить, щипае
i руйнуе тiло.

Нам вино мiцне, прозоре
прожене неспокiй, горе,
розiгрiе вмiло,

А вино, що помутнiло,
розлiнивить усе тiло,
розрум'янить вроду.

Жовте (нiде правди дiти!)
змушуе п'яниць хропiти,
виганяе воду.

Золотисте, цитринове
нам утробу оздоровить,
прожене хвороби.

,Щелiкатве, червонисте,
Не ДеШеВе _ КРОВ ОЧИСТИТЬ,

рум'янцем оздобить.

А напiй прозорий, клятий-
геть женiть його iз хати -на печiнку шкодить!

Пераuъав Мuрон Борецъкu.й

РЛДОЩI ЖИТТЯ Й ПИТТЯ
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Vinum Ьопum et suave, bonis bonum
[Cansz., р. 172]

Vinum bonum et suave,
bonis bonum, pravis grаче,
Iiquor nec non sароr аче

mundana laetitia.

Ave, felix сrеаturа,
quam produxit vitis pura,
omnis mensa sit sесurа

in tui praesentia.

Ave, liquor vini сlаri,
cuius sapor sine раri,
tua nos inebriari

dignetur potentia.

Ave, pulchrum in colore,
ave, fragrans in оdоrе,
ave, sapidus in оrе,

dulce linguae vinculum.

Ave, salus in modestis,
in gulosis mala pestis,
post amissionem vestis

sequitur patibulum.

Реr te mundus hilarescit,
реr te bonis honor crescit,
omnis Iargus erubescit

sine tua copia.

Мопасhоrum grех devotus,
сlеrus omnis orbis totus
bibit ad aequales notus

tuа сlаrа pocula.

Eelix venter, quam intrabis,
felix lingua, quam rigabis,
felix os, quod tu lavabis,

et beata labia.

Supplicamus, hic abunda,
abundantes nos fecunda,
fecundantes nos emunda

реr aeterna saecula.

РозOiл lруzuй



Славень вину
Viпuтп Ьопum et suаuе, Ьопis Ьопum

Ти, вино солодке, плинне,
добрим добре, злим противне,
маеш запах нiжний, дивний,

cBiT веселим робиш,

Славен витворе щасливий,
виногрона дар сяйливий,
стане кожен говiрливий,

щойно стiл оздобиш.

Слався, трунку незрiвнянний,
ароматом бездоганний;
BciM годи, yciM жаданий,

свого грона силами.

Слався, диво кольорове,
слався, запахом чудове,
слався, присмаком медове -пута робиш милими.

Зроби мудроIо здоровим,
випиваку 

- 
ýgзl9л9зцц.

А як стане босим-голим,
смерть його дiстане.

Через тебе cBiT радiе
добра слава не малiе,
кожен щедрий червонiе,

як тебе не стане.

П'е тебе чернець побожний,
клiр i клiрик, всяк i кожний;
п'ють yci, хто пить спроможний,

п'ють вино жадане.

Щасний шлунок, де гостюеш,
i язик, що тя смакуе,
щасний рот, що розкошуе,

i вуста блаженнi.

Молим тя, щоб повнi чашi
прикрашали учти нашi,
щоб не знали ми нестачi

роки нескiнченнi!
Переlслов Мuрон Борецъкчй

Пiсня
е нойповнiшllлt

BoTrNoHfпorl
3 асlr

пoOiбяltт;
пбуmувоttо,

зокреJпо,

в Полъlцi.
IJ,я па

lлосlпупшо пiснi
за фор.ttою

н,аzоOуютпь zillH
в чесlпъ Боzоgло-

Ouцi'VеrЬuтп
Ьопчm et suоDе-..

(Слово 0обре i
прuелле...)",

в чоilа
il,поляzое

rолiчнuil, ефектп

життя Й пиття
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Vinum bonum et suave,
[Kusch, р. (610)]

vinum bonum et suave
bibit a]obas cum рriоrе;
et conventus de реiоrе

bibit cum tristitiis,

Ave, felix сrеаturа.
quam produxit vitis рurа;
omnis mensa fit secura

in tua praesentia.

Felix venter, cum intrabis,
felix os, quod tu rigabis,
felix lingua, quam lavabis,

et beata labia.

О quam felix in соlоrе,
о quam fragrans in оdоrе,
о quam placens es in оrе,

dulce linguae vinculum.

Supplicamus, hic abunda,
omnis turЬа sit facunda,
ut cum чосе nos iucunda

personemus gaudia.

Monachorum grех devotus,
clerus omnis, mundus totus,
bibunt adaequales potus

et nunc et in saecula.

РозOi"tь Oруzuй

bibit abbas
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Похвала вину II
ViпшmЬопчtп et suаDе, bibit obbos

Вина добрi пребадьоро
п'ють абати, п'ють прiори,
а простих MoHaxiB збори

сумно п'ють 
- 

nglagi.

Слався, рiдино вогниста,
що лоза дае нам чиста!
Всяка учта - урочиста,

коли вина з нами.

Щасний шлунок, що приймае,
щасний рот, що випивае,
щастя l язик зазнае,

i блаженнi губи.

Колiр в тебе гарний, знатний,
запах нiжно-ароматний,
смак у poTi благодатний.

Ти - п'янкi кайдан,и!

Просим: завше сповнюй чашi,
красним словом - уста нашi,
щоб ми славили найкраще

радощi приемнi.

Схимникiв свята родина,
клiр увесь i cBiT щоднини
щедро п'ють солодкi вина -нинi i довiку!

Переклав Мuрон Борецъкuй

Ilя пiа+я,
окрlл pufllJlo-

сfпраrfпgрll,
зо7LозччllJul,

ilлtовiрt+о,
il свою tпелtоOiю

BiO zi,лlъу
вчесmъ

ВоzороОчцi
'vеrьчtпьопчm

et suooe...'

життя Й пиття
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Laudant vinum potatores
[Gansz,, р. 174]

Laudant vinum роtаtогеs,
qui non погчпt роtiогеs
iпtег potus et liquores

virtutes cervisiae.

Vinum Ьопчm et suave,
sed cum potas, tibi cave,
nam рrоЪаtчr esse grаче,

nisi sumptum modice.

Si te quando sitis чгgеt,
tоrгеt aestus, bilis turget:
Si sumis, ut sitim рчrgеt,

sumis eum регiсчlо.

Nostrrrm potum ýеmрег laetum
quando placet, сitга metum
ad iucundum usque fletum

hauris grапdi poculo.

Нос si laesit, hoc sanaris,
edb, potas, rеstачгагЬ:
hoc utcumque vis utaris,

пrаgпа sentb commoda.

Salve, felix сrеаtчrа,
salve, coelestis miхtuга,
поп паtчга, sed сосtчга

tгitici счm hчmчlо.

Illud nutrit, hос emundat,
illud sapit, hoc fecundat,
felix егgо, qui abundat

et bibit assidue.

Felix tег et felix quater,
ille Czopek, bonus раtег,
cuius iste potus sасеr

sеmрег lavat чЬсега.

IIос liquore соmрrоЬаtчr,
quod appotus tгапsfоrmаtuг,
dotes claras mutuatur,

ante quibus саrчit,

Hic fit foгtis, hic devotus,
ille dives, ille laetus,
hic opimus, hic dЬегtчs,
hic canit, hic diligit.

Прuшаеtпtltьп
,п!fп

е прввuсъrо
Чолttr,лцо

lлrй,i.оювiрtзittп
вuнutслъо BiO

fцмфъgхzо слlrво
czop, czopck -

зoflLll.l*{L tliputi-
Оолъtюi форллl.

0ля бочоr., Оiжок



Похвала пиву
Lcudont оiпum potatores

Tot"r BlrHo хай вихваляе,
котрлtй лiпшого не знае
мiж напоiв i не мае

пива прешляхетного.

Так, вино солодке 9дýц16 
-пиr"1, але не без обави,

бо на землю швидко звалить
пияка безпечного.

Як жага тебе замучить,
коли жар cToiTb палючий,
то не будь такий рiшучий,

пий вино з обавами.

Пивом радощi примножиш,
пий-но пиво, скiльки можеш,
пий вiдважно, скiльки хочеш,

пиво пий бокалами.

Те калiчить, це лiкуе,
пиво пий, коли смаку€,
п'ючий пиво не бiдуе,

не стае п'яницею.

Слався, витворе щасливий,
слався, трунку незрадливий,
що дае нам хмiль вродливий,

варений з пшеницею.

Пиво кормить, очищае,
пиво розуму навчае;
тоЙ блажен, хто пиво мае

i п'е ненастанно.

.Щесять, сто разiв щасливий
Чопик, батько шанобливий,
кого трунок святобливий

тiшить, доброчинного.

Кому пиво до вподоби,
злим того нiщо не зробить,
той доможеться шаноби,

хисту i шляхетностi.

Стане мужнiм i побожним,
i веселим, i заможним,
i спiвучим, й красномовIIим,

вправним у дотепностi.

унiко.лtъша
пlсня, яку,

illltoBipHo, сlаов
АлOжеil,

Кluuцък1.1li
(1482-1537 ),
особuсmuй

секреfпор
полъсъкоzо

котrоля
Зurлуштпа I

Стпароzо
(1467-1548).

Itя пiсшя,
aOpecoBol+o

яrол!съ
Чопuковi,

е проfпчваzоr)
чllс.пенlлLrl

пlсflял.
Затiаноi

европu,лцо
СЛОВlULЧ ВЧНО



Ave, bona Dobrzinensis,
ave, сlаrа Sabbatensis,
ave, Sextaferiensis,
о аче, Poltovia!

Реr vos tristis hilarescit,
salit claudus, parvus crescit,
рег vos раuреr mox ditescit,

subditus fit dominus.

Supplicamus nos potantes,
vestras laudes decantantes,
irrigate nos laetantes

in аеtеrпа saecula.

Нug о, Рrim,аs Ачr еliапепsis

Est labor hic esse
[Kusch, р. 514]

Est labor hic esse,
quum sit potare necesse
potum de messe,
quam consuevimus esse.

Poto, - sed invite.
рrоЬо pocula gentis avitae,
vinum de vite,
quia vitis ianua vitae.

РозOiл lрgеuй
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Слався, трунку добрий польський,
мазовецький, тиський, плоцький,
кракiвський i бялостоцький,

з будь-якого хмiльника.

Пиво сум жене iз хати,
вчить кульгавих танцювати,
робить бiдного багатим,

iз невiльника.

Ми, що пиво попиваем
i на вашу честь спiваем,
напоiти нас благаем

на вiки BiKiB, aMiHb.

Переlспав Мuрон Борецъrcuй

Гgzо, Пlti.otoc Орлеон,съкuil,

О.уд п'янких TpyHKiB
Est lоьоr hic esse

Мука пс бо тут жити,
де ти мусиш пити
iз зерна напитки,
яке iсти звикли.

П'ю, але з-пiд бука -Предкiв це наука:
Iсти виноград годиться,
Бо лоза - життя криниця.

Пераulав Мчрон Борецъкtl,й

Вжllтпi
в орuziналi

лtлловiOолti (обо
il зовсiлп,не

вiОолi) llputrle-
fnlaиClL

Dofuzitlttl,sis,
,SсЬЬсtепуis,

Sет,оfеriепsЬ,
упвореlli BiO

вJuLснlцD 1лозв,
зщtiъехо в

переruюOi 0обре
зlцrЕlll|ч

faaмъсъlсllJ,lх
,ur3фrш

життя Й пиття
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Veni, veni, venias
[с,в. 174 (136)]

Veni, veni, venias,
ne me mori facias!
hyria hуriе
nazaza trillirivos!

Рulсhrа tibi facies,
осulоrчm acies,
capiliorum series -о quam сlаrа species!

Rosa rubicundior,
lilio candidior,
omnibus fоrmоsiоr,
sеmреr in te glоriоr!

ram, dulcis amica, venito
[Du Меril, р. 196]

Iam, dulcis amica, venito,
quam sicut соr meum diligo,
intra in cubiculum meum
оrп amentis cunctis onustum.

ubi sunt sedilia strata
et domus velis оrпаtа,
floresque in domo sparguntur
herbaeque fraglantes miscentur.

Est ibi mensa apposita
universis cibis onusta:
ibi сlаrчm vinum abundat
et quidquid te, clara, delectat.

Ibi sonant dulces symphoniae,
inflantur et altius tibiae:
ibi рчеr doctus et puella
pangunt tibi еаrmiпа bella.

Hic сum plectro cytharam tangit,
illa melos cum lyra pangit.
portantque ministri pateras
pinguitatis poculis plenas.

Non mе iuvat tantum convivium,
quantum post dulce colloquium,
nec rеrчm tantarum ubertas,
ut dilecta familiaritas.



Запрошення I
Vепi, uепi, uепiаs

О, прийди, лрийди, прийди,
смерть вiд мене вiджени,
лагiдно мое прийми
щире слово похвали.

Вабить чар твого лиця,
зору красна лiпота,
шовковистая коса:
ах, яка ж твоя краса!

Вiд троянд ти червонiш,
бiлих лiлiй ти бiлiш,
вiд красунь ти красивiш,
mu лtенi Bi1 Bcir мшtilл!

П epeluюB М uрон Борецъкuй

Запрошення II
lam, dulcis аmiса, оепitо

Солодка подружко, лриillди-но,
бо серцем без тебе я гину,
ввiйди до Moei кiмнати,
де рiзних окрас пребагато,

де постiль широка, розлога
i шкурами вкрита пiдлога,
де квiти повсюди яскравi
й п'янкi задля пахощiв трави.

Там стiл для тебе накритий,
багато там страв розмаiтих:
iскряться там свiтлii вина,
там все, чого прагнеш, дiвчино.

Там спiви лунають солодкi,
мелодii флейти високi:
дiвча там i вчений хлопчина
спiвають для тебе невпинно;

на струнах кифари BiH грае,
а лiра йому помагае.
Там слуги в глибокi бокали
вина для нас поналивали.

Та не стiльки бенкет MeHi любий,
скiльки мова твоя, TBoi губи;
i не стiльки цi страви i вина,
скiльки ти - моя люба дiвчина.

почотпок nicHi
пере"!кgеlпъся
зL звет)IеilЕям

Трiрсъкоi
церквч 0о

вовооброноzо
атrrLепчскопо

I!я пiсltя -
оOле з

нослiOувонъ
бiблiill+оi 'ПicHi

пiсен.ъо

РЛДОЩI Й МУНИ К,ОХЛННЯ
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Iam nunc veni, Sоrоr electa
et рrае cunctis mihi dilecta;
lux meae clara pupillae
parsque mаiоr animae meae.

Ego fui solus in silva
et dilexi loca secreta,
fгеquепtеr effugi tumultum
et vitavi populum multum.

Carissima, noli tаrdаrе:
studeamus nos nunc аmаrе.
sine te non potero vivere,
iam decet аmоrе реrfiсеrе.
Quid iuvat differre, electa,
quae sunt tamen post facienda?
fac cito quod eris factura -in me non est aliqua mога.

Primo quasdam eligo
[Kusch, р. 612]

Primo quasdam eligo
et electas diligo
et dilectas subigo:

sum levis plus quam ventus;
nihil in mе соrrigо;

sic exigit iuventus.

In adulescentia
suadet nos lascivia
сurrеrе реr omnia:

nihil iubet сачеrе.
Nulla est infamia

hic legem non hаЬеrе.

senis obstinatio
est abhominatio:
iuvenis religio

fere nusquam laudatur:
viret in principio,

sed in fine siссаtuг.

Dum sum in hoc tempore,
dum fervesco pectore,
dum ignis in соrроrе

calet, semper amabo.
Naturali frigоrе

congelatus cessabo,



Прийди }к, моя сестро кохана,
з ycix MeHi ти лиш жадана,
зiниць Moix ясна свiтлино,
душi дорога половино.

Жив я в лiсi самiтник, убого,
безлюднi мiсця любив строго,
BTiKaB я вiд галасу й шуму,
велелюдного осторонь тлуму.

Прийди-но, кохана, до хати -навчимося ми в парi кохати;
без тебе не Mo}icy я жити,
тебе я бажаю любити.

Зволiкать навiщо, кохана,
з ýим, що зробимо пiзно чи рано?
Вчини ж те, що ма€ш вчиtrити -тобi я готовий слуrкити!

П ерешьав Мuрон Борецъкчй

Юнацька пiсня
Primo quаsd,аm eligo

Спершу любку вибираrо,
кличу вибрану до раю,
вiдкохавши, покидаю;

я - мов BiTep легковiйний:
сам себе не поправляю -юний BiK же непостiйний!

Личить юнакам грайливiсть,
у KoxaHHl невстидливlсть
i весела жартiвливiсть.

Не велять вони боятись,
звать ганебною гульливiсть,

строго правил Bcix триматись.

Дiда впертiсть твердолоба
е лиха, протиприродна,
юнi ж цнота боговгодна

нинi не в пошанi:
юна промине }кадоба,

i юнак, мов цвiт, зiв'яне.

Поки юнiсть дозволяе,
поки кров у ,Iсилах грае,
в тiлi полум'я палае,

я кохатися не кину,
а кохання вiдбуяе,

як обернуся в льодину.
П epelubaB Мuрон Борецъкuй

й муки кохлння
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Lingua mendax et dolosa
[с.в.117(16вл

Lingua mendax et dolosa,
lingua рrосах, venenosa,
lingua digna detruncari
et in igne concremari,

Quae me dicit deceptorem
et non fidum аmаtоrеm,
quam amabam, dimisisse
et ad alteram transisse!

Sciat deus, sciant dei:
non sum reus huius геi!
sciant dei, sciat deus:
huius rei поп sum reus!

Unde iuro Musas почеm,
quod et maius est, реr Iovem,
qui рrо Danae sumpsit ачгi,
in Еurора formam tauri;

Iuro Phoebum, iuro Martem,
qui amoris sciant artem;
iuro quoque te, Cupido,
аrсum cuius reformido;

Аrсчm iчrо cum sagittis,
quas frеquепtеr in me mittis:
sine fraude, sine dolo
foedus hoc sеrчаге volo!

volo foedus оьsеrчаrе!
et ad haec dicemus, quаrе:
inter сhоrоs puellarum
nihil vidi tam ргаесlаrчm.

Inter quas appares ita
ut in ачrо mаrgаritа.
humeri, pectus et чепtеr
sunt formata tam decenter;

Frопs et gula, lаЬrа, mentum
dant amoris alimentum;
crines eius adamavi,
quoniam fuere flavi.

Еrgо dum пох erit dies,
et dum 1аЬоr erit quies,
et dum aqua erit ignis,
et dum silva sine lignis,

Юпiтпер,
Р,аная,

европо:
3евс (Юпhпер)

пронлl* Оо

ув'язлtеltоi
g веuсi 0онъкll,
Акрiсiя lpHoi

у вuzляOi
золотпоzо 0олцу;

зокоrонuil,
g €Bpotty,

0очrу
фiъiкiilсъкоzо
цоря Azet+opa,
Bitl з'явuвся ii
у вuzляОi бtlко



клятвена пiсня
Lingua mепdаt et dolosa

От язик же отой брехливий,
злобний, заздрiсний, трiйливий!
fl, лукавого, б одрiзав
i палив палким залiзом.

Оббрехав мене, поганець, -мов, невiрний я коханець:
милу, мов, свою, едину,
задля iншоi покинув.

Свiдок бог i Bci богове:
став я ,Iсертвою обмови;
Bci боги повиннi знати:
без вини я винуватий.

Свiдки - музи правдомовнi
й сам Юпiтер, бог верховний,
що скропив .щанаю злотом,
а биком явивсь европi.

Присягаюсь Марсом, Фебом,
гнала й ix любов iз неба,
Купiдоном присягаюсь,
його стрiл я так лякаюсь!

Присягаюсь його луком,
од якого - лютi муки,
врятувати вiд обману
прагну дружбу, небом дану,

обернути сварку миром,
а чому 

- 
зlзнаюсь щиро:

мiж дiвчат у барвнiм колi
я не зрiв краси TaKoi.

Ти ж бо сяеш помiж ними,
як мiж золотом - перлина.
Груди, плечi, стан високий -все милуе, вабить око.

Щiчки, лоб, уста чудовi -все схиляе до любовi.
А волосся - злото щире -я люблю, люблю без мiри.

Радше впiвнiч сонце гляне,
в TeMHiM лiсi дров не стане,
здруяситься вогонь - з водою,
праця буде супокоем,

Морс - боz
Biilt+tl

у стпороOввнiс
рuJlrляъ;

арецъruil. Арес

Феб - боz
свiтлвло

i пuсlпецmв
Апомlо*

KyпiOoll - боz
Алар, zрецьruil

Ероm, счr
боаuli lcor,oвlrя

АфроOiтпч-
Betepll;

стпрiлоtэtч своео
лgrв Bitt

3alnoJbюBoB
8оrвflNg

в серцяс боеiв
i люоеil

I Й муItи к,охлння
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Et dum mаrе sine velis,
et dum Раrthчs sine telis,
саrа mihi sеmреr eris:
nisi fallar, non falleгis!

vоlо virum vivere viriliter
[с.в. 17в (139)]

volo чirum vivere viriliter:
diligam, si diligar aequaliter;
sic amandum censeo, non aliter.
hac in parte fortior'quam Iupiter
nescio рrосаri
соmmеrсiо vulgari:
аmаtчrчs forsitan volo prius аmаri.

Muliebris animi superbiam
gravi supercilio despiciam,
nec maiorem terminum subiciam
neque bubus аrаtrum praeficiam.
displicet hic usus
in miseros diffusus;
malo plaudens ludere quam plangere delusus.

Quae cupit, ut placeat, huic placeam;
ipsa рriоr faveat, ut faveam.
non ludemus aliter hапс aleam,
ne se grапum reputet, me paleam.
pari lege fori
deserviam amori,
ne рrоstеrпаr impudens femineo pudori.

Liber ego liberum mе iactito,
casto paene similis Hippolyto,
пес ]ne vincit mulier tam subito.
quae seducat, oculis ас digito
dicat me рlасеrе
et diligat sincere;
haec mihi pгotervitas placet in muliere.

Ессе mihi displicet, quod cecini,
et meo contrarius sum carmini,
tuae rеus, domina, dulcedini,
cuius elegantiae non memini.
quia sic еrrачi,
sum dignus роепа grачi;
poenitentem соrriре, si placet, in conclavi!

Iпполim - сч1l
афhкъlсоzо

цоllя Тесея,
яжчй вiоtltлuв

лtобов cBoei
.ьоrаtч iDeOpu;
zерой mpaaeOii

ЕврiпiОо
uФеOро"



морем парус не поплине,
парф лукавий - лук одкине,
нiж тебе я позабуду!
Будеш BipHa 

- 
вiрний буду!

Пераutав АнOрiй СоOомора

Чоловiчi Mpii
vоIо oirtlm оiuеrе uiriliter

Хочу мужнiм мужем буть, мужнiючи,
i кохать коханую, умiючи,
на любов взаемную надiючись,
милу дужче вiд Юпiтера лелiючи.
Не хочу купувати любовi за дукати,
я за любов KoxaHoi себе готов вiддати.

Як побачу жiнку дуже гордую,
то дивлюсь на Hei я з поIордою, 

-не слiд волам за плугом йти дозволити
i жiнку до кохання приневолити.
Я не люблю впадати
в любовнi тарапати;
волiю веселитися, Hiж плакати й страждати.

Тiй, яка мене повiк кохатиме,
я себе охоче вiддаватиму.
В KocTi з тою жiнкою не гратиму,
що мене половою вважатиме.
Служитиму любовi,
коли ми вдвох готовi
любитися, кохатися на тiй самiй ocHoBi.

Вiльний, я горджусь цiею вiльнiстю,
з Iпполiтом праведним подiбнiстю.
ЖiHKa не здолае мене нiжнiстю,
хоч i спокушатиме свавiльнiстю,
обiймами, цiлунками,
любовi подарунками, -я не люблю кохатися з настирливими юнками.

Тепер cBoei пiснi я зрiкаюся,
думок цiлком iнакших я тримаюся:
TBoei вроди я, в чiм гiрко каюся,
не бачив, та тепер я закохаюся.
За помилку запальну
дай кару максимальну:
заарештуй-Itо винного та й у в'язницю 

-в спальню!

Порф
лgкавuil -порфч, стпепове
п,лел,'я, u4o
в аъпl,ч|aнN
чосч жluLо

tо пiвOень BiO
каспiil.съкоzо

Jпоря;

СЛОВЧJLЧСЪ

як птrекроснl
вер7lLltчlсч,

влgч1ll с,lпршьчl
3 лgка тпо зшавчl

вiй,съковur
Iчпl,тrо7цlв

Переклав Мшрон Борецъкuй



Filia, si voles tu
[Gansz., 2, р. 30]

Filia, si voles tu,
vellem te 1осаrе:
et саrпаlеm socium
et carnalem socium
vellem tikri dare.

Filia, vis militem
bene equitantem? -"Nolo, mаtеr саrа,
nolo, mater саrа,
quia поп sum sana.

Milites in bello,
nunquam sunt in domo:
et еоrum gladii,
et еоrum gladii
semper sunt acuti".

Filia, vis monachum
bene cucullatum?
"Nolo, mater саrа,
nolo, mater саrа,
qura non sum sana.

Monachi post primam
Currunt ad coquinam:
panes eis dantur,
panes eis dantur
caSeum furапtur".

Filia, vis rusticum
nigrum et turpissimum?
"Nolo, mater саrа,
nolo, mаtеr саrа,
quia non sum sana.

Rustici quadrati
Semper sunt irati,
Et еоrum соrdа,
Et eorum corda
Nunquam laetabunda".

Filia, vis clericum
beneficiatum?
"Nolo, mater cara,
nolo, mater саrа,
qula non sum sana.

11z



Вибiр чоловiка
Filia, si ooles tu

Доню моя рiдна,
хоче твоя мати
друговi тiлесному,
друговi тiлесному
тебе замiж дати.

Хочеш, доню, BoiHa
на KoHi баскому?
"Ой Hi, мамо рiдна,
ой Hi, мамо рiдна,
я його не гiдна.

Воiни воюють,
вдома не ночують,
мають мечi KyTi,
мають мечi KyTi,
гостролезi, лютi".

YIorKe, хочеш ти ченця?
Иому каптур до лиця.
"Ой Hi, мамо рiдна,
ой Hi, мамо рiдна,
я його не гiдна.

Ченцi пiсля чарки
бiжать до кухарки:
кусень хлiба просять,
кусень хлiба просять,
потаЙ сир виносять".

Хочеш, доню, селюка
чорного, брудного?
"ТТТ16дд, мамо, слова,
шкода, мамо, слова,
бо я нездорова.

Селюки cyBopi
i до гнiву cKopi,
вiд злостi трясуться,
вiд злостi трясуться,
зроду не смiються".

Може, клiрика бажаеш?
BiH багато грошей мае.
"Ой Hi, мамо рiдна,
ой Hi, мамо рiдпа,
я його не гiдна.

Орuzilt ольнiстпъ
т.icHj поляzое
в ii форlti -

tlo1loOt+otпg
зс cBoNM

поtоOэкенtэялt
Oiолtозi. Пiсня

склarлося
в Четii

й муни кохлння
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Clericorum pueri
sеmреr sunt superbi,
et еоrum matres,
et еоrum matres
dicunt meretrices".

Filia, vis sсhоlаrеm
bene litteratum?
"Volo, mаtеr саrа,
volo, mаtеr саrа,
quia iam sum sana".

Реtтus Blu,esensis
Grates ago Vепеri
[с.в.4б (72)]

Grates ago Veneri,
quae рrоsреri

mihi risus numine
de virgine

mеа gratum
et optatum

contulit trophaeum.

Dudum militaveram,
nec роtеrаm

hoc frui stipendio;
nunc sentio

me Ьеаri,
sеrепаri

vultum Dioneum.

Visu, colloquio,
contactu, basio

frui virgo dederat;
sed aberat

linea posterior
et melior

аmоrr.
quam nisi transiero,

de cetero
sunt, quae dantur alia,

materia
furori.

Ad metam рrореrо.
sed fletu tenero

!,iol+a - 0очrо
боzа океаъа

i ФеmiOu,
л,оrllч

АфроOimll
(Вешерч)
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Клiрики багатi -занадто пихатi,
а ixHi MaTyci,
а ixHi MaTyci
шльондрами зовуться".

Може, ти студента хочеш?
BiH до мудростi охочий.
"Хочу, мамо рiдна,
хочу, мамо рiдна,
я студенту рiвня!".

П epelu"aB Mu,poH Борецъкчй,

Петпро Блgасъrсч,il

Переможна пiсня
GTates ago Vепеri

Я BeHepi дякую -iй завдячую
у любощах успiхом,

бо з ycMixoM
дар rкаданий,
довгожданий

принесла MeHi кохана!

У вiйськах Венериних
даремно ми

про трiумф старалися.
Та сталося:

личко мила
прояснила,

.Щiона полум'яна!

Поглядом, обiймами,
любовними вiйнами

дiвчина втiшалася,
та усе }Ic вагалася

на межу останнюю,
над усе жаданую,

ступити -милому вiддатися,
кохатися,

ласками пестливими
щасливими
нас зробити.

,Що мети змагаIося,
а вона вмиваеться

у вiilсъlсдс
Велерuпльт -BiOzo.пitl

оЛюбовt+ut
елеziй"

ОвiОiя (I,9):
'Кожеъ

rcоrонечъ -
вояк, i в А.аgро

cBoi tпобоlru е. /
Аtптъirg, Biputu

.пеli? If,'ogr'ell
rоrоiечъ -

вояк!о
(Переrло0

А.СоOопорч)

I Й МУНИ КОХЛННЯ



mea mе felicitat,
dum dubitat

solvere virguncula
repagula

pudoris.
flentis bibo lacrimas

dulcissimas;
sic me plus inebrio,

plus haurio
fervoris.

Delibuta lacrimis
oscula plus sapiunt,
blandimentis intimis
mentem plus alliciunt.
еrgо magis сарiоr,

et acrior
vis flammae recalescit.
sed dolor coronidis

se tumidis
exerit singultibus

nec precibus
mitescit.

Preces addo precibus
loasiaque basiis;
fletus illa fletibus,
iurgia conviciis,
meque cernit oculo

nunc aemulo,
nunc quoque supplicanti;

паm пчпс lite dimicat,
nunc supplicat;
dumque ргесе blandior,
fit surdior

рrесапti.

vim nimis audax infero.
haec ungue saevit аsреrо,

comas vellit,
vim repellit

Strenua,
sese plicat
et intricat

gепuа,
ne lanua

pudoris resolvatur.

Sed tandem ultra milito,
triumphum do proposito.



слlзьми, що не стримують,
лиш пiдтримують

цю жагу до дiвчини,
поки недосвlдчена

любити.
Сльози п'ю солодкii

цiлунками,
ними умиваюся,

мов трунками,
досита.

Слiзьми рясно зрошенi
очка пристрасть будять,
ласки довго прошен1
ллють жагу у груди,
xlтb росте, мlцнlшае,

гострlшае,
вогонь в душi палае;
мов Коронiда нещаслива,

дlва мила
стриму€ проханнями,

риданнями,
благае.

Я цiлую все палкiше
дiву i благаю,
дiва ж плаче все сильнiше,
мене гнiвно лае.
То ворожими очима

пронизуе,
то вже знову невмолима -принижуе,
то благае, просить:
"Припини-но, досить ! ".
То мовчить, не чуе:

я вмовляю всуе.

Я ii взять хочу силою,
а вона мене не милуе.

.Щiва гнеться,
в'еться, б'еться,

здригаеться -мае силу
моя мила,

змагаеться,
звиваеться,

до раю не впускае.

Та вперто я воюю,
трiумф уже свiй чую,

Kopoвiilo -0очкв цоря
лапitпiв Флеziя,
коtонко Апол-
лоltо, BiO яrоzо

lароOчла
Асклепiя. Пере0

нороОэrcевнялt
сuло,6оячuсъ,

u4o Аполлоlt
розлюбumъ ii,
Buйutlto зоlпitс

за loliOo-
Арmе-u.iОо ii

зо че noЕapoJLc,
обернувшu
но воzнч7це
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реr amplexus
firmo nexus,

brachia
eius ligo,
pressa figo

basia;
sic rеgiа

Diones rеsеrаtчr.

Res utrique placuit,
et me minus arguit

mitior amasia,
dans basia

mellita

Et subridens tremulis
semiclausis oculis,

veluti sub anxio
suspirio

sopita.

О, mi dilectissima
[с.в. (141)]

О, mi dilectissima!
vultu serenissima
et mente legis sedula,
ut mea refert littera?

"Quae est haec puellula",
dixi, "tam praecandida,
in cuius nitet facie
сапdоr cum rubedine?"

Vultus tuus indicat,
quanta sit nobilitas,
quae in tuo pectore
lac miscet cum sanguine.

"Quae est puellula
dulcis et suavissima?
eius аmоrе caleo,
quod vivere vix valeo".

Circa mea pectora
multa sunt suspiria
de tua pulchritudine,
quae mе laedunt misere.



цлю дарунки
iй - цiлунки

вогнянii
i зваблива,
мовчазлива

KoxaHii,
жаданii

ворота вiдчиняе.

IIам любов сподобалась,
i мене сподобила

мила поцiлунками,
кохання дарунками

медового.

Очi закриваються,
губи посмiхаються:

з щастя знемага€мо,
у сон порипа€мо

надовго ми.
Перешюв Мчроп Борецькuй

Лист до милоi
о, mi dilectissima

Найдорожча моя мила,
личком вельми ти вродлива,
прочитай, тебе прошу я,
те, про що в листi пишу я.

"Хто з дiвчат найкрасивiша,
мому серцю наймилiша?
В кого личко бездоганне,
бiлоснiэкне та рум'яне?"

Свiдчить вигляд твiй, постава
про шляхетнiсть, що змiшала
на TBoiM лицi, миленька,
з кров'ю молоко бiленьке.

"Ти для мене найгарнiша,
найсолодша, наймилiша:
дуже я тебе кохаю,
вiд любовi знемагаю".

У душi моiй кохання
будить пристраснi зiтхання,
А краса твоя так люба,
що мене чекае згуба.

й муки кохлння



Tui lucent oculi
sicut solis radii,
sicut sрlепdоr fulguris,
qui lucem donat tenebris.

"Vellet Deus, vellent di,
quod mente proposui:
ut eius virginea
rеsеrаssеm vincula!"

Tempus adest floridum
[с.в. (105)]

Tempus adest floridum, surgunt namque flores
vernales; mox in omnibus immutantur mores.
hoc, quod frigus lаеsеrаt, rераrапt саlоrеs;
cernimus hoc fieri реr multos соlоrеs.

Stant рrаtа plena floribus, in quibus
nos ludamus!

йrgiпеs cum clericis simul procedamus,
реr аmоrеm Veneris ludum faciamus,
ceteris virginibus ut hoc rеfеrаmчs!

"О dilecta domina, cur sic alienaris?
an nescis, о carissima, quod sic adamaris?
si tu esses Helena, vellem esse Paris!
tamen potest fieri noster аmоr talis."

Ich was ein chint so wolgetan
[с.в. (146л

Ich was ein chint so wolgetan,
virgo dum florebam,
do brist mich div werlt al,
omnibus placebam.

Refl.
Ноу et ое!
maledicantur tiliae
iuxta viam positae!

Ia wolde ih an die wisen gan,
flores adunare,
do wolde mich ein ungetan
ibi dеflоrаrе.

Refl.

В орuеiлал,i
нiлпецъкё Bipuli

четr?!х)fпъся
3 lulтпllrсъruilч.

Що тпоrоzо
прчdопg
Ba,talLIпu

воовалu,ся
fl,е роз



TBoi очi сяють ясно,
наче сонечко прекрасне,
наче блискевка, Ti очi
розганяють TeMiHb ночi.

"О, якби боги послали
що MoiM видiнням стало,
те, чого я ду}rсе хочу, -поцiлункiв уст дiвочих!"

Переlu,ав Мuрон Борецъкuй

Парiс i елена
Теmрus adest floridum

Час цвiтiння надiйшов, скрiзь розквiтли квiти,
все довкiл весна ясна спромоглась змiнити:
те, що холод попсував, теплi днi ладнають,
всюди квiти рiзними барвами сiяють.

Вбрались луки квiтами, Bci ми нинi мило -i дiвчата, й клiрики - бавимось щасливо,
в честь кохання i Венери хороводи водим
i дiвчат численних вдало з розуму ми зводим.

"Чом же так лякаешся, люба моя панi?
Втiхами п'янiтимеш тiльки у KoxaHHi.
Стань MeHi еленою, я тобi 

- 
Парiсом,

будемо кохатися на лугах пiд лiсом".
Перешьав Мuрон Ворецъкuй

Розповiдь дiвчини
Ich luoаs еiп сhiпt so llэоlgеtап

Я, юнка, чемною була,
Bipro дум фльоребам,
немов троянда розцвiла,
омнiбус пляцебам.

Прuспiв:
Гейя-гой!
Ламають липи-сироти,
що при дорозi виросли!

На луг квiтучий я пiшла
фльорес адунаре,
i захотiв мене юнак
iбi дефльораре.
Прuспiв.

Порiс -ro7лолlлсъtсtlil
чоревчч;

вчlсровшч
Oрgжtlнg
Меl+елоя,

1ьреrсрaцll!
елен,g, сtпов
вчll,чвоlпчеrl
Троянсъкоi

вiilтзu

Bipto Оул
флъоребо-п -0оrч

я квitпнуло
левuфtэiсtпlо

Ол,lr;iбус
rulяt4ебоп - я

gсiл поOобапlосъ

Флъорес
офлоре -збчlлотпч квilпч

rci
0ефльороре -tпа.п позбовttпч

невutlностпi
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Еr nam mich bi dеr wizen hant,
sed non indecenteг,
ег wist mich div wise lanch
valde fraudulenter.

Re|l,

Ег grаif mir ап daz wize gewant
valde indecenter,
еr fчогtе mih bi der hant
multum violenter.

Refl.

Еr sрrасh: "чrоwе, gewir baz!
nemus est rеmоtчm".
dirrе wech, dеr habe haz!
planxi et hoc totum.

Re|l.

"Iz stat ein linde wolgetan
non рrосчl а via,
da hab ich miпе hегрhе lan,
tympanum cum lуrа".

RefI.

Do еr zu dеr linden chom,
dixit "sedeamus",

- div minne twanch sеrе den man -"ludum faciamus!"

Retl.

Еr grаif mir an den wizen lip,
поп absque timоге,
еr sрrаh: "ich mасhе dich ein wip,
dulcis es счm оrе!"

Retl.

Еr warf mir uof daz hemdelin,
соrроrе detecta,
еr rапtе mir in daz purgelin
cuspide еrесtа.

Re|l.

Еr nam den сhосhеr unde den bogen,
ьепе venabatur!
dеr selbe hete mich betrogen.
"ludus compleatur!"

Refl-

ВолъOе
фрgфllеЕrплер -

0gзrе
пiOсmgпн.о

Мgлътпулl
вNолентпер -

Оуже zрgбо

пляtltссi етп
zolB fпоfпlrl -

я, тuLоrоло
i все iltlle

Тiльпапgлt кулl
лlро _ Iоuл,llоll

з лiроtо

ЛюОу.п
фоцiал,gс! -Н!ло,

побавлtося!

flулъцiс ес $!t
оре - солоОrо

fпвоя,loBa

КgспiOе
ереflпо -пiOlлlпttлt

спчсоrl

ЛtоOус
rоillllеоrп!р -соi

зOiil.сttлttпъсл
?ро



За руку BiH мене схопив,
сед нон rндецентер,
мене завiв у гай густий
вальде фраудулентер.
Прuспiв.

BiH плаття з мене там зiрвав
вальде iндецентер,
за рученьки мене тримав
мультум вlолентер.

Прuспiв.

Сказав BiH потiм: "Подивись:
немус ест ремотум".
Иого благаю: "Схаменись!",
плянксi ет гок тотум.
Прuспiв.

"Ходи пiд липу цю хутчiй
нон прокуль а Bia.
Висить моя дуда на нiй,
тiмпанум кум лiра!"
Прuспiв.

Привiв мене пiд липу ту,
дiксiт: "Седеамус!"
Кохання хочеться йому:
"Людум фацiамус!"
Прuспiв.

I HiжHo BiH обняв мiй стан
нон абскве TiMope,
",Щружиною MeHi ти стань 

-дульцiс ес кум оре!"

Прuспiв.

Сорочку з мене хутко зняв,
корпоре детекта,
i лагiдно торкатись став
куспiде еректа.

Прuспiв.

Схопив BiH свiй колчан i лук -бене венабатур!
Так обманув мене мiй друг:
"Людус комплсатур!"
Прuспiв,

Се0 шoll
iнOеценпlер -(чlе ше вельмч

прuстпоi,ttо

Волъое
iшOецентпер -0gже
непрuстпоi.но

Нел.gс естп
рел,оrпаil -zай е
вiOOолеtlчli

Holl прокgлъ а
Bio - неOолеlсо

BiO Oороzu

liKcim:
'CeOeolltyc!" -вitl скозав:

"СяOъло!"

нош абскве
,пNморе - 

не
без сmраrg

Корпоре
0еmектпо -

О?ОЛЧВШЧ ТПNЛО

Вене
венобапlу7l -0обре

пополювов

Переltлав Мuрон Борецъкuй



Exiit diluculo
[с.в. 90 (63)]

Exiit diluculo
гustica puella
cum grеgе, cum baculo,
cum lana novella.

Sunt in grege parvulo
ovis et asella,
vitula cum vitulo,
сареr et capella,

Conspexit in caespite
scholarem sedere:
"quid tu facis, domine?
veni mecum ludere!"

Lucis orto sidere exit
[Garвz., 2. р. 20]

Lucis orto sidere
exit virgo рrореrе
facie vernali,
oves iussa rеgеге
baculo pastorali.

sol effundens гаdium
dat саlоrеm nimium.
virgo speciosa
solem vitat noxium
sub ш,Ьоrе frondosa.

Dum procedo paululum,
linguae solvo vinculum:
"salve, rеgе digna!
audi, quaeso, servulum,
esto mihi benigna!"

"Счr salutas virginem,
que non novit hominem,
ех quo fuit nata?
sciat Deus! neminem
inveni реr haec prata".

Forte lupus aderat,
quem fames expulerat
gutturis avari.

virgo



Початок пасторалi
Etiit d,iluсulо

Вийшла з хати вдосвiта
дiвчина-селянка,
стадо пасти вигнала
в поле на cBiTaHKy.

В стадi е маленькому
осленя й осличка,
цап, вiвця i кiзочка,
бичок i теличка.

Школяра побачила
в лузi пiд сосною:
"Чим ти, пане, зайнятий?
Пожартуй зi мною!".

Пераспав Мuрон Борецъкuй

Пастораль I
Lucis orto sidere eait uirgо

Як лиш сонечко зiйшло,
вийшла юнка за село,
весна яснолиця -вiвцi велено було
пасти на травицi.

Сонце сяйво розлило,
стало спекою тепло,
i красуня люба
скрилась вiд тепла того
в холодку пiд дубом.

Пiдiйшов я спроквола,
знявзамкаяаязика:
"Здрастуй, царства гiдна!
Прошу, вислухай раба,
стань MeHi як рiдна!"

"Чом BiTaem так мене?
Я ж дочка, яка - бiгме! -батька i не знала.
Свiдок Бог: я тут нiде
хлопця не стрiчала".

Раптом де не взявся вовк,
хиlкий i голодний знов,
ненажерна паща.

РЛДОЩI Й МУКИ КОХЛННЯ
lz5

Першi OBi
спрофч збереz-

лчсъ лчше
в Буроltсъкомg
ilох,асврхmп,

fпрепaя
стпрофо -g itltuоllу

,lх)rtlеtсъrо4!
pgKonllcl



ove rapta рrореrаt,
cupiens Sаtчrаri.

Dum puella сеrпеrеt,
quod sic очеm perderet,
pleno clamat оrе:
"si quis ovem redderet,
mе gaudeat uхоrе!"

Мох ut чосеm audio,
denudato gladio
lupus immolatur,
ovis аь exitio
redempta reportatur.

Stetit puella
[с.в. 177 (13в)]

Stetit puella
rufa tunica;
si quis eam tetigit,
tunica crepuit.

Eia!

Stetit puella
tamquam rosula:
facie splenduit
et.os eius floruit.

Eia!

Stetit puella bi einem bovme,
scripsit аmоrеm an eime lovbe.

Dar chom Venus also fram;
caritatem magnam,

hohe minne
bot si ir manne.



Кинувсь люто, стрiмголов,
де здобич найкраща.

Як дiвча уздрiло це,
що овечку вовк гризе,
то заголосило:
"Як овечку хтось спасе,
буду 'го любила!"

Ледь почув я цi слова,
зразу ж оголив меча
i вбив вiвцекрада;
порятована вiвця
побрела до стада.

Переlшав Мuрон Борецъкuй

Пастораль II
Stetit рuеIlа

CToiTb дiвиця,
червона спiдниця;
хто ii торкнеться,
спiдниця подреться.

Гейя!

CToiTb прегарна,
наче троянда:
лиця ii сяють,
вустонька палають.

Гейя!

CToiTb дiвиця, на дубi пише
iм'я хлопчини, лiд дубом тиша.

Тут Венера пiдiйшла
i коханням обняла:

хлопчину дiва
покохать зумiла.

П ереluъав Мuрон Бор ецъкчй

Пiсltя, u7o е
переробкоtо

ltopoOtloi,
збереzлосъ лчш,е

в Бgроъсъкому
рgкопчсN.
У tпреlпiil,

стпрофi
черzаютпъся

ряOкч
лотпчшсъкою
l нlrlечъкок)

JпoBoJl|IL



Ессе, chorus virginum
[с.в.59]

Ессе, chorus virginum,
tempore vernali,

dum solis incendium
radios aequali

moderatur ordine,
nubilo semoto

fronde pausa tiliae
Cypridis in voto!

ReJl,
Cypridis in voto

fronde pausa tiliae,
Cypridis in voto!

In hac valle florida
floreus flagratus,

inter saepta lilia
locus purpuratus.

dum garritus merulae
dulciter alludit,

philomena carmine
dulcia concludit.

Refl.

Acies virginea
redimita flore -quis enarret talia!
quantoque decore

prenitent ad liquidum
veneris occulta!

Dido necis mеritum
proferat inulta.

Refl.

per florenta пеmоrum
me fortuna vexit.

аrсum Cupidineum
vernula retexit.

quam inter Vепеrеаm
diligo cohortem,

langueo, dum videam
libiti consortem.

Refl.

Quaestio per singulas
oritur: honesta
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.Щiвочий танок
Ессе, chorrrs оirgiпum

Глянь - дiвчата у таночку
при BecHi прекраснiй,

сонце в сяйному вiпочку
лле промiння ясне.

З радiстю веселою
забувай про бiди!

Вiдпочинь пiд липою
волею Кiпрiди!

Прuспiв:
3абувай про бiди!

Вiдпочинь пiд липою
волею Кiпрiди!

На лугах хвилюеться
запашисте море,

мiж лiлей красу€ться
квiття пурпурове.

Дрозд аж заливаеться
солодко i мило,

соловей змагаеться
з ним у спiвi вмiло.

Прuспiв.

Як дiвчат привабливих
прикрашають квiти! -Чи мистець вибаrливий
змалювать це змiг би?

ix краса рiвняеться
KpacoTi Венери,

що й Дiдона каеться
i не хоче вмерти.

Прuспiв.

У гаi KBiTy,rii
мене доля вабить.

Там Амура таiною
мене дiва звабить.

Мiэк слутинь Венериних
вiддаю iй шану,

вiд томлiння слабпу я,
як на Hei гляну.

Прuспiв.

Постае тут запитання
не пусте, а повне:

ItinpiOo -еllllпеm
АфроОitпч

(Belepl,1.), якg
особлuво

Illo|l!Bar-nu
но. Кiпрi

liОоъо -zерditlя rLоелъ
Верzi.tьiя

nЕHe|Ooo,

цорчца
Корфоzеtоg;

покосала Елея,
о пiсля il.ozo

вiО'iзOg llolcмo
но себе рgtсч

й муки нохлння
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роtiоr quae dignitas
casta vel incesta?

Flоrа, consors Phyllidis,
est sententiata:

"castae non est similis
turpiter amata".

ReJl.

Iuno, Pallas, Calliope,
Суthеrаеа dura

affirmant iпtеrрrеtе
Flоrа verbi iчrа:

"flagrabit felicius
nectare mellito

castam amans potius
quam in infinito".

Refl.

Iura grata refero
puellarum ludis.

vigeant in рrоsреrо
iudice futuгis!

actibus emeritas
nulla salutaris,

contingat iocunditas
spes adulta caris!

RefI.

Реtrus Blu,esensis
vacillantis trutinae
[с.в. 10в (159)]

vacillantis trutinae
libramine

mens suspensa fluctuat
et aestuat

in tumultus anxios,
dum se vertit
et bipertit

motus in contrarios.

Retl.
О langueo!

causam languoris video
nec caveo,

videns et prudens реrео.

Флора -
рчлсът'а боаuн,л
квiтпiв i весuч,

съмвол
ччсlпоfпч

i цнотплuвостпi

Геро (Юноttо) -
Орgэrc,uuо 3евсо

(Юпiтперо),
заIчсll7lчл

tltллобg
i поОрgэrcн,ъоi

Bipl1,ocmi

ПаллоOо -епiтпеm 0iвч
Афittu, вmiлен-
ня ччсfпоrпч l
шепорочltосmi

пiсня напчсоъо
у форлli

тпроОчцii,ноi
сереОtlъовiчноi

сеrcвехцiii. -колоротпарно?о
спNву

в лiтпурzii,
що сrлоOався

3 fuархu,
о*tпuфонiв, якi
вulеоtlgволч OBi
половчllч topg.
3gсrпрiчоеT пься

сеrвен,цiя
i в свiтпсъкitй

поезi?, зоlсре!,ло,
в О Кел*брuOэrc-
съкuс ttiсняс",

U floe?Ll
BoroH,miB



яке почуття е кращим -чисте чи грiховне?
Звуть посестрами Фiллiду

i цнотливу Флору:
чи пt назвеш цнотливою

до кохання скору?

Прuспiв.

Гера, Муза i Паллада,
Кiферея строга

стверд?кують, що перевагу
мае чиста Флора:

той пiзнае щастя краще,
нiж нектар медовий,

хто цнотливу, непорочну
покохать готовий.

Прuспiв.

Те саме я думаю
про танок дiвочий,

хай танцюють радiснi,
як суддя захоче;

бо не е цiлrощою
Есодна праця, дiя -хай охопить нас yTixa,
на любов надiя!

Прuспiв.
П ерешлав М uрон Борецъlсtlй

Петпуtо Блgосъruй,
Розум i пристрасть
vacillantis tтutiпае

Мов вага хитливая,
арадливая,

розум мiй хитаеться,
вагаеться:

в муцi гострiй BiH палае,
то боiться,
то двоiться,

бореться i знемагае.

Прuспiв:
О, я гину,

добре бачу й знаю
я причину

болю - умираю!

сDi.ttлiOа -0очко
фрокiilсъкоzо
цоря Сimона,

ltopeler|o
!ел.офоltпо,
счъо Тесея,

ПОВNС1ULОСЪ
3 розпоч!, колч

Щел.офоtлп
хе поверllgвся
g вuзначенuлi

чос. Тgtп -
сuraв.rл лезро0-
лuвоао ,со!оllrlя

Музо -в орuzittолi:
Коллiопо,

боzuttl спiвiв,
поmi;lr - ,lgзо
епiчноi loeaii

il. шаgru

Кiферея -
елiтпетп Велерu

(Афроаiтпч).
Осtпрiв Кiферо

був oOttut*
iз цея;tпрiв

rgлъlпg
АфроOimч

У пepttl,ii
сtпрофi,

йlboBipl+o,
BiOzollil Bi0o-

4оао llP
з оtuпtlчtэосtлъi,

зоrреraа
в EBpiniOoBii

'MeOeio ,
rалфлiмtьg лliх

розgло4
1|д повllпlпмlч.

Пор. ltolue:
" !,oit серцю

волх, - зовеOе
в tлеволюо

13l



ме часаrе studio
vult Ratio.

sed dum Аmоr alteram
vult ореrаm,

in diversa rарiоr,
Ratione
сum Dione

dimicante сruсiоr.

Refl.

sicut in аrьоrе
frons tremula,
navicula

levis in aequore,
dum caret апсоrе

subsidio,
contrario

flatu concussa fluitat:
sic agitat,

sic turbine sollicitat
me dubio

hinc Аmог, inde Ratio.

RefI.

Sub liЬrа ропdеrо,
quid melius,
et dubius

mecum delibero.
пчпс menti rеfеrо

delicias
Venerias:

quae mea mihi Flоrulа
det oscula,

qui risus, quae labellula,
quae facies,

frопS, naris aut caesaries.

Refl.

His invitat
et irritat

Аmоr me blanditiis,
sed aliis
Ratio sollicitat

et excitat me studiis,

Refl.



Кличе розум вчитися,
трудитися;

пристрасть - розважатися,
кохатися.

Розриваюся надвое:
РОЗУМ ЗВIДСИ,
пристрасть звiдти -так воюю сам з собою,

Прuспiв.

Мов листочок дерева,
що тремтить,
зелений,

мов човен, од берега
хвилею гонений,

навiженая
i шаленая

буря люта, злая
роздирае

мою душу з силою
вiтристою

мiж розумоп,t i пристрастю!

Прuспiв,

На вазi я зважую,
що е гiршим,
що е лiпшим,

у собi розважую,
i не перестану я

подарунки,
ПОЦIЛУНКИ

вiдчувать KoxaHoi,
i згадую

той ycMix i принаду я,
личко Й голос,

носик, брiвки, волос.

Прuспiв,

Приворожить
I СТРИВОЖИТЬ

мене пристрасть ласкою,
вiдлякае
думка злая

вiд yTix з любаскою.

Прuспiв,
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Nam solari
me scholari

cogitat exilio.
sed, Ratio,

procul abi! vinceris
sub veneris

imperio.

Refl.

Congaudentes ludite
[с.в. (79)]

Congaudentes ludite,
choros simul ducite!
iuvenes sunt lepidi,
senes sunt decrepiti!

RefI.
Audi, Ьеlа mia,
mille modos veneris!
da hizevaleria!

Militemus Veneri,
nos qui sumus tепеri!
veneris tentoria
rеs est amatoria!

Re|l.
Audi, bela mia,
mille modos veneris!
da hizevaleria!

Iuvenes amabiles,
igni comparabiles;
senes sunt horribiles,
frigori consimiles!

Refl.
Audi, bela mia,
mille modos veneris!
da hizevaleria!



Розум манить,
серце ранить

розлукою в вiдрадою.
Геть, розуме!

Будеш змоясений,
переможений

Венериною владою!

Прuспiв.
П epelu.oB Мuрон Борецъкuti

Молодi й cTapi
Сопgаudепtеs ludite

Гей, радiймо, бавмося,
у танку звиваймося!
Юнь е досконалою,
cTapicTb геть нездалою.

Прuспiв:
Люба крале, чуйно
тисячу разiв мене
мiцно поцiлуй-но!

Ми BeHepi служимо,
ми з коханням дружимо,
бо вiйська Венеринi
до любовi зверненi,

Прuспiв:
Люба крале, чуйно
тисячу разiв мене
мiцно поцiлуй-но!

Юнi, ми кохаемо,
ми вогнем палаемо;
cTapicTb страхiтлива,
як мороз, злостива.

Прuспiв:
Люба крале, чуйно
тисячу разiв мене
мiцно поцiлуй-но!

П ереwюв MllpoH Борецъкuй

Вiйсъr'о
Велерлпli -Оъв. лрttr,itпrу

do
"Перепожноi

пiсъi"
(с. 115)

муки кохлння



Ессе, laetantur omnia
[GaTlsz, р. 69]

Ессе, laetantur omnia:
quaeque dant sua gaudia
excepto me, qui gratia
amicae meae саrео,
quod quorundam invidia
evenit, unde doleo.

Аmоr amoris lancea
mе vulneravit ачrеа -mallem ego quod plumbea,
nam sic in illam ardeo:
non est catena fеrrеа
qцае mе teneret laqueo.

Est equidem rеs anxia
аmоr, plenus misегiа:
паm tunc dat mihi gaudia,
сum velle mentis habeo;
item рrаеЬеt suspiria,
cum cupita non teneo.

Аmоrе nihil gravius,
nihil аmоrе levius,
nihil ео felicius:
gravat соr de lapideo,
mutatur ех lascivia,
est felix, cum possideo.

Quot sunt аrепае litore,
quot folia in аrЬоrе,
quot rаmi sunt in пеmоrе,
tot dolores sustineo:
оЬ hoc infirmus соrроrе,
quod hanc tепеrе nequeo.

Rчrsчs quot sunt in aethere
astra, quotquot sub аеrе
homines сrеdо чiчеге,
tot vicibus congaudeo,
счm possum mапч tangere,
guam sеmреr mente video.

Nulli sit admirabile,
quod facit аmоr feminae,
mе non саrеrе crimine:
nam sub thrопо аеthеrео
non est qui pulchritudine
hanc vincat, cui mе debeo.



Любовнi муки
Ессе,lаеtапtur оmпi,а

Глянь, як BciM довкiл весело,
радiсть по MicTax i селах,
лиш у мене в серцi нелад -не пригорне мене мила:
заздрiсть нам недолю стеле,
муку цю терпiть несила.

Се Амура злотi стрiли
в серцi рани поробили.
Хай свинець би вразив тiло,
бо за нею так палаю,
що й кайдання б не зумiло
не пустить мене до раю.

Повне болю й мук кохання,
бо приносить лиш страждання
MapHi Bci Moi благання:
"Дай у муках осолоду!"
Мою душу рвуть зiтхання,
я без любки жить не годен.

Що е вiд любовi тяlкчим?
Що е вiд любовi кращим?
Що милiше душам нашим?
Каменем на серце ляже,
сповнить духом веселящим,
щастя дасть чи хоч покаже.

Скiльки piHi берег мае,
скiльки бiр листкiв скидае,
скiльки в небi птиць лiтае,
стiльки мук терплю, о Боже,
мое тiло засихае,
бо без любки жить не може!

Скiльки зiр у небi свiтить,
скiлькилюдуеусвiтi,
скiльки в лузi й полi KBiTiB,
стiльки б я радiв без краю,
якби мiг я володiти
тою, кого в снах кохаю.

Хай нiкого не дивуе,
що в любовi, яку чую,
бачу i свою вину я:
красивiшоi не знаю
в тiй KpaiHi, де экиву я,
понад ту, котру кохаю.

П ереlелав Мuрон Борецъlсuli

Сriлъtсu... -lпроOuцii"lti 0ля
антплчltоi поезii

ttopiBHяtlllя,
t+опрuклоO,
g Коmулло

'!о Лесбii":
ОХочеlll,, Лесбiе,
31lоfпч, сrl4ъкч

npoztty /
Поцiл,ункiв
тпвоit, ч4об

сurпzlrl бgтпu: /
як баzоlпо

uu|ullo|c
у лgсmелi /
Прч KipeHi,
lto л,олочоi
боеотпiй.../

... Яr бвzоlпо
зlрох llочalлll

mutо/
З небо

0uвляmъся
lа лlоосъке
rorottttя, /

Сtпiлъrч npo?xe
tпвоit Коlпgлл

жоzgччi /
Поцiлgнкiв...О

(Перенl,о0
М.Борецъrоzо)

й муки кохлння



Hebet sidus laeti visus
[с.в. (131л

Eebet sidus laeti visus
cordb nubilo,

tepet oris mei risus
сагепs iubilo;
iuге mеrео:

occultatur nam рrорiпqча,
cordis vigor floret iп qua;

totus hаеrео.

In Amoris haec сhоrеа
cunetis ргаепitеt,

cuius lчmеп а phoebea
luce renitet
et рrо speculo

seМt solo; illam colo,
eam volo nutu solo

in hос saeculo.

Tempus qчеrог tam diurne
solitudinis,

quo fчrаЬаr й посtчrпае
aptitudinis
orb basia,

а quo stillat cinnamomum
et rimаtчг cordis dоmчm

dulcis cassia.

Tabet illa tamen, саrеt
spe solacii,

iuvenb flos ехагеL
tanti spatii
inteгcisio

annulletur, ut sесчrа
adiunitivb praestet iura

haec divisio!

РозОiл tпреmiй

Корltця,
r,оссiя -звtючлtli
тrослчllч;

rорччg, - lcapo
toplllleвoao

0ерева
(цzlламl) -Оg*е посgчо

пIruпрово;
rссссiя -0u*o корчц*
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Розлука
Hebet sidus Laeti lsisus

Блиск очей Moix т5цдн!g 
-серце хмуриться,

cMix в устах Moix HiMie -серце журиться;
безвiдрадний я:

заховалась моя мила,
яка серце запалила;

безпорадний я.

У любовнiм хороводi
Bcix затьмарюе;

Феб дав сяйво ii вродi,
нею марю я,
прошу зжалитись,

безупину сохну, гину,
я б для Hei все покинув,

лиш гукнула би.

На самотину щоденну
нарiкаючи,

нiч я згадую блаженну:
обнiмаючи,
цlлував уста rr

з нirкним запахом корицi.
В серцi й досi ще струмиться

запах kaccii.

Горе ii безнастанне,
безутiшнее;

цвiт, краса дiвоча в'яне.
наче вiчним е
час розлуки.

О, якби той час вiдлинув,
щоби спас свою я милу

вiд розпуки.
П ер елспав Мuрон Борецъкuй

Феб - боz
свlтLло

i.пuсlлецmв
Аполлоt+,
сul* 3евсо

(Юttiтперо)
i Лотпохч

I Й МУКИ КОХЛННЯ
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Huc usque, mе miseram
[с.в. 126 (8в)]

Huc usque, mе miseram!
rеm bene сеlачеrаm

et amavi callide.

Res mea tandem patuit,
nam чепtеr intumuit,

partus instat gravide.

Hinc mаtеr me verberat,
hinc pater imрrореrаt,

ambo tractant аsреrе.

Sola domi sedeo,
egredi non audeo

nec inpalam ludere.

Cum fогis egredior,
а cunctis inspicior,

quasi monstrum fuerim.

Cum vident hunc uterum,
alter pulsar alterum,

silent, dum transierim.

Semper pulsant cubito,
mе designant digito,

ас si mirum fecerim.

Nutibus mе indicant,
dignam rogo iudicant,

quod semel рессачегim.
Quid реrсurrаm singula?

еgо sum in fabula
et in оrе omnium.

Ех ео vim patior,
iam dolore mоriоr,

semper sum in laerimis.

Нос dоlоrеm cumulat,
quod amicus exulat

рrорtеr illud paululum.

ОЬ patris saevitiam
recessit in Franciam

а finibus ultimis.

sum in tristitia
de eius absentia

in doloris cumulum.



Плач покинутоi
Нuс usque, mе misеrаm

Ось прийшла моя бiда,
що захована була:

в тайнi я кохалася.

fiвним стало все тепер,
бо мене живiт розпер,

злоги наближаються.

Тому мати б'е мене,
батько теж не промине,

так удвох знущаються.

Вдома я сама сиджу
i нiкуди не ходжу,

щоби десь побавитись.

Як гуляю на дворi,
глипають на мене Bci,

гейби на дивовисько.

Поки йду, вони мовчать
i на мiй живiт глядять,

i собi пiдморIують.

Лiктями штовхаються,
з мене насмiхаються,

наче я зганьбилася.

Так i тицяють yci,
i за той единий грiх

у вогонь бикинули.
Та до чого цi слова?

й так неслави зажила:
плещуть язиками Bci,

I вiд того я терплю,
денно Й нiчно сльози ллю,

з жалю умираючи.
Бiль нестерпним став MeHi,

бо мiй милий в чужинi
через тее "трiшечки".

Вiд экорстокостi батькiв
BiH у Францiю забрiв,

в землю чужинецькую.

Звiдси i печаль моя,
i тому страждаю я,

бо я з ним не бачуся.
Переъпав Мuрон Борецъкuй
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Plangit nonna fletibus
[Dгопkе, р. 357]

Plangit поппа fletibus
inenarrabilibus,
condolens gemitibus
sic consocialibus:

hеч misella!
Nihil est deterius

tali vita,
счm enim sim petularrs

et lasciva.

Sono tintinnabulum,
гереtо psalterium,
gratum linquo somnium,
счm dоrmirе счреrеm.

Heu misella!
Pernoctando vigilo,

счm non vellem;
iuvenem аmрIесtеrеr

qчаm libenter!

Fibula реrfгчегеr,
flammeum поп сареrеm,
strophiumque sчmеrеm,
diadema счреrеm.

Eeu mbella!
Monile аrriреrеm,

si valerem,
pelles et hermelinum

libet fеrrе.

Ago trаЬе circulum,
pedes volvo реr gуrum,
flecto caput supplicum,
angit ачrеs triЬчlчm.

Heu misella!
мапчs dans iuvenibus

rчmро pectus:
linguam tеrо dentibus

чеrЬа рrоmепs.

Lectus est in picinb
fulcris, non tapetibus;
сеМсае durissimum,
subter fчlсrчm palea.

Heu misella!
Fаmеm lance misега

vix satio

Пiсtся
збереzлоеъ

лllllQ у
Воtпurансъrолпу

llllчclcPlluпl
поч. ХII сm.

Щrо tliсrrю
тr7lосъ зimер,
оОлоlr frpotl*e

зgltiв'ii
вiоlчтъаппtt

зо 0оtю.поаою
!лъmро-

фiолеtъмоzо
тtромitсtlя



Скарги черницi
Plaпgit поппа |letibus

Лле черниця сльози ревно,
плаче гiрко, безперервно
i подр;rгам спiвчутливим
смржиться вона плаксиво:

"Я нещасна!
знаюявшситтiсамi

лиш страждання,
а тим часом прагну я

лиш кохання-

fl дзвiнками потрясаю,
ревно я псалми спiваю,
милий сон поборюю,
що мене так зморюе, -я нещасна!
Мушу я вночi молитись,

хоч не хочу, -юнака би обняла я

- ах! - охоче!

.Що прикрас охоча я,
чорних шат не хочу я.
.Щiадема, стрiчка бiла -ось чого би я хотiла,

я нещасна!
Я б намисто одягла,

та не маю,
ябухутровбралася

э горностаiв.

Прядку я кручу ногою,
на млинку мелю рукою,
хочу буть покiрною,
i до працi здiбною, -я нещасна!
Руку ж юнаковi дам -гину, млiю,
хочу слово мовити -та нiмiю!

сплю на лоэrсi iз сосни -де там Tii килими!
А подушка iз соломи -таке ложе тiло ломить, -я нещасна!
Голод не вгамовуе

я озвhлеo'l,lu
,лоfпря,сою 

-в СереОхъовiччi
ndd .rcc

tчfпо1l1lя
Jlлолчfпвll
озвоtlttttч

0звittоlюлtt

РЛДОЩI Й МУКИ КОХЛННЯ

пiсна юшка,
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ех succa farinula
et caseo.

Tunica taeterrima,
interula foetida
stamine composita,
cento е vervicibus.

Heu misella!
Sed Cupido adolens

inter pilos
latens mе adoritur

scalpens саrпеs.

Ne mоrеris, iuvenis,
faciam, quod praecipis:
dormi mecum, ut cupis -taedet plura diсеrе

heu misella!
Placet magis facere

perdens vitam,
cum possim nunc vix fеrrе

memet ipsam.

Invehar in venerem
[Kusch, р, 620]

Invehar in Vепеrеm,
nisi resipiscat
et dediscat

veterem
malignandi spiгitum,

quo principiis
blanditur

et blanditiis
molitur

tristem laetis exitum.

Retl,
Non est grata satis,
ni se Venus gratis

exibeat;
nam si venit, ut veneat,
cum debeat
Ьеаrе, magis debeat.

prius de ludibrio
Vепеris incertus,
nunc expertus

Bipul Btteptlle
олtgблir'овоtло

1930 роrg з
воmчконсъrоzо

рg&опlrс!

sentio,



з сира i муки caMoi
затирушка.

А TyHiKa найгидкiша,
сорочина найпiдлiша
iз сирого полотна,
плащ пошитий з барана, -я нещасна!
Та Амур безжалiсний

палить тiло,
що вiд злоi пристрастi

захворiло.

Хлопче любий, поспiши-но,
все вiддасть тобi дiвчина!
Поспiши зi мною спати,
бiльш не можу я чекати, -я нещасна!
Хоч такими дiями

нищу долю,
та не можу я стерпiти

злу неволю!
Переlu.ав Mupott Борецъкuil,

Прокляття Beнepi
lmlehaT iп Vеп,етеm

Прокляну Венеру я,
як не перестане
почуття вогняне

давньою манерою
у MeHi будити,

злов}кивати
ласками,

нищити
поразками,

тугою сповити.

Прuспiв:
Недостатньо мила
Венера зрадлива,

бо лиш за дукати
пiсля залицяння
любить продавати
любощi кохання.

Про насмiшки вельможноi
я не мав пiдозри.
Ставши гострозорим,

зрозумiв: не можна iй
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quam sit malae fidei;
non exaudior

blanditus,
unde blandior

invitus
et invitor invehi.

RefI.

АЬ annis coepi teneris
cum miseris

servire castris veneris
nec adhuc statum muto;

sed cum sim poenae penitus
emeritus,

adhuc mе vexat servitus
et adigit tributo.

Refl.

In hoc se gessit fortius
quam alius

Laertis ille filius,
cuius caput inmune

аЬ hac transit angaria
sollertia,

qui solus Solis filia
potitus est impune.

Refl.

Сur amo, si non аmоr?
Satius est, ut аmоr

in odium vertatur.
Sed absit, quod amantium

remedium sit odium,
quod initum реr gaudium
consortium divortium
реr gaudii contrarium
sortiatur.

ReJl.

In odium converti
nec ius amoris certi

nec finis est probandus.
Аmоrеm enim odio

si finio, si vitio
реr vitium subvenio,
desipio, si studio
sanitatis insanio
non sanandus.

ReJl.

РозOiл mреlпiй
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зроду довrряти.
Чуюся

запрошеним
лестити

непрошеним
й вiльно проклинати.
Прuспiв,

У Венери cTaHi я,
як панiя

MeHi велiла, й далi я
продовжую служити;

нещасний, я вже повнiстю
з жертовнiстю

iй вiдслужив, та податi
я мушу iй платити.

Прuспiв.

Iнакше помiж iншими -не гlршими 
-потугами безгрiшними

жилося Одiссею:
уникнуть рабства пiдлого,

негiдного
i без податку жодного

кохати мiг Щiрцею.
Прuспiв.

Навiщо Ti старання,
коли нема кохання?

Тожкраще-ненавидiть!
Коли б ycix кохаючих,

в розлученнi страждаючих
ненависть не палила.
Всмiхайтеся, кохайтеся,
нiзащо не пiддайтеся

обидi!

Прuспiв.

Ненависть люта, злiсна
з кохацням HecyMicHa, -штовхае до розлуки.

fIкщо ми вiд любовi
до злоби йти готовi
й на сварки дрiб'язковi,
кохання звинувативши,
то терпим, розум втративши,
невилiковнi муки!

Прuспiв.
П epeKLt aB Мuрон Бор ецъкъtй

Жtlлося
OOiccelo ...

KoIafTLlL ,lN?,
Iliрцело -OOiccet| звiлtъ-

шчв сапа7пllш-
KlB, якuI

чаlелушка KipKo
(Itiрцея)

пepefngoTrllJlo
g cButleй;

Ifipr,o,
поlсоIов7ц1l

ООiссея,
tlopoOlllo iloMy
сuшо Телеzоно
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Cedit, hiems, tча durities
[с.в. (135л

Cedit, hiems, tua durities;
fгigоr abit, rigоr et glacies
brumalis et feritas, rаЬiеs,
tоrроr et improba segnities,
pallor et irа, dоlоr, macies.

Vегis adest elegans acies,
сlаrа nitet sine nube dies,
nocte micant Pliadum facies;
grata datur modo temperies,
temporis optima mollities.

Libera mundi superficies,
grаmiпе redolent species,
induitur foliis abies,
picta canit чоlчсrчm series,
prata virent, iuvenum requies.

Nunc, Аmоr ачrеus, advenies,
indomitos tibi subicies.
tendo manrrs; mihi quid facies?
quam dederas, гоgо, concilies,
et dabitur saliens aries!

Vеr redit optatum
[с.в. 137 (100)]

Verlredit optatum
cum gaudio,
flore decoratum
рчцрчrео,
aves edunt cantus
quam dulciter,
revirescit nemus,
cantus est amoenus
totaliter.

Iuvenes ut flores
accipiant, et se реr оdоrеs
гeficiant,
virgines assumant
аlасritеr,
et eant in prata
floribus оrпаtа
communiter.



Прихiд весни I
Ce&it, hiдms, tuа dпritips

Зимо, лють твоя малiе,
холод, лiд, мороз готовi
утекти, i сонце грiе,
топить лiд, снiги зимовi,
серцю хочеться любовi.

Лине весни легiт нiжний,
день безхмарний ясно сяе,
швидко тане килим снiжний,
нiч Плеядами мига€,
небо в кров тепло вливае.

Вже земля вiд снiгу чиста,
на лугах буяють трави,
дерево вдягае листя,
чути спiв птахiв пiстрявих,
луг зве юних до забави.

3линь сюди i змусь, Амуре,
щоб скорилась неслухняна.
Звесели лице цохмуре -хай поверЕеться кохана, -в жертву дам тобi барана!

П epelшaB Мuрон Борецъкuй

весняна пiсня I
Vет Tedit орtаh.tm

Ось весна грайлива
верта€ться,

в нiжну зелець нива
вбираеться.

Спiв пташок солодкий,
розноситься,

цвiтом пурпуровим
луки i дiброви

аж росяться.

Хлопцi, йти по квiти
збирайтеся,

дiвчат запросити
не гайтеся.

Запахи, що линуть
над нивами,

зроблять вас, }кагучих,
на лугах квiт5rчих

щасJIивими.
П ер ешьав М uр он В о р ецъкuй

ПлелOt - сiл
сесmер, Оочrч

Атплоtlтпо;
переслiOgвоtсi

tчслчвцелl
Оlliоttолt, crпoJLlL

o0tlofulzlltluл
сgзiр'ял, цо

звiсmgе lpuз;iO
Beatu (ttoltoOtto

назво -
Стпоэrорч,)



Ессе gratum et optatum
[с.в. 143 (l06)]

Ессе gratum et optatum
чеr reducit gaudia:

purpuratum floret pratum,
sol serenat omnia.
iam iam cedant tristia!

aestas redit, nunc recedit
hiemis saevitia.

Iam liquescit et decrescit
grando, nix et сеtеrа;

Ьrumа fugit, et iam sugit
veris tellus ubera.
illi mens est misera,

qui nec vivit nec lascivit
sub aestatis dextera!

Gloriantur et laetantur
in melle dulcedinis,

qui conantur, ut utantur
praemio Cupidinis.
simus iussu Cypridis

gloriantes et laetantes
раrеs esse Paridis!

Tempus est iocundum
[с.в. 179 (140)]

Tempus est
iocundum, о virgines!
modo congaudete,
vos iuvenes!

Refl.
о! о! totus flоrео!
Iam аmоrе virginali
totus ardeo;
novus, novus аmоr
est, quo реrео!

2. Cantat philomena
sic dulciter,
et modulans auditur;
intus caleo.

Refl,

Нit*ецъкчil
композчтпоFt
Корл Орфф

зробuв цю
7LNcHK)

почапlколп
BiOoшoi

каIтпатпч
'Соrтпiпо
Вчтопоо

KinpiOa -АфроOiтпо
(Вен,еро)
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Весняна пiсня II
Вссе gтаtum et optatutlL

Ось i знову пречудова
нам весна всмiхасться.

В пурпуровiй луг обновi,
в сонцi всекупаеться.
хай печаль минаеться!

Промiнь грае - й одступае
геть зима-лукавиця.

Снiг малiе, никне, млiе,
зблискуе потоками.

Все воскресло, ти-пс бо, весно,
красна лiта соками.
Той журби жорстокоi

не злiкуе, хто гордуе
fiсартами й пустотами.

Розквiтае та буяе
радiстю медовою,

хто кохае й користае
з ласки пречудовоi.
Тошс Кiпрiди волею

порiвняймось, позмагаймось
iз Парiсом славою!
П epelubaB АнOрiй СоOомора

Весняна пiсня III
Теmрus еst iосuпdшm

Йде весна, дiвчата,
щастя милi днi!
Веселiться, хлопцi,
розпочнiть пiснi!

Прuспiв:
Гай-гай! На душi розмай!
Прагну розкошiв дiвочих,
цо дарують рай!
,Я згораю вiд кохання -cвiTe, прощавай!

Солодко лунае
соловейка спiв,..
BiH жагу кохання
в серцi розпалив.

Прuспiв,

Парiс - cutl,
mрояltсъко?о
цоря Прiа.по,

.*lоол.! АфроOi-
mо 0ололюzлв

вчкросfпч
ноii,вроOлuвitl,tу

3 acъllo1c -Opy*ttxg
сt.орlr\оllсъкоzо
tlорл Мелелоя,

елеху

I люБов
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Flos est puellarum,
quam diligo,
et rosa rоSаrчm,
qua caleo.

Rеfl.

меа me confortat
promissio,
mеа me
deportat negatio.

Refl.

меа mecum ludit
virginitas,
mеа mе detrudit
simplicitas.

Re|l.

Sile, philomena,
рrо tеmроrе!
Surge, cantilena,
de pectore!

ReJl.

Теmроrе brumali
vir patiens,
animo чеrпаli
lasciviens!

Re|l.

Veni, domicella,
cum gaudio!
veni, veni, bella!
iam реrео!
Refl.

Аmоr tenet omnia
[с.в. (60)]

Аmоr tenet omnia,
mutat cordis intima,
quaerit Аmоr devia.
Аmоr melle dul'cior,
felle fit аmаriоr.
Аmоr caecus, саrеt pudicitia;



Bcix окрас окраса
та, що я люблю -iз троянд троянда...
я ночей не сплю.

Прuспiв,

Мила усмiхнеться -сповнююсь надiй,
гляне непривiтно -я B}Ice сам не свiй.

Прuспiв.

Граеться зi мною дiвчина моя:
то жене,
то маЕить,
ясная зоря.

Прчлruiв.

Годi, соловейку!
стихни хоч на мить!
Хай сердечна пiсня
Голосно дзвенитьl

Прuспiв-

Снiгом землю вкрило -cKHiB я i страждав,
леготом вiйнуло -рвуся до забав.

Прuспiв.

Подаруй, красуне,
радощi MeHi!
3авiтай, кохана,
весь я у вогнi!

Пушспiв.

П ереlсл.ав Мt lpон Борецъкuil.

Кохання
Аmоr tепеt оmпiа

Bci пiд владою любовi,
Bcix бере вона в окови.
До любовi Bci готовi;
то вона вiд меду лiпша,
то вiд полипу гiркiчrа,
то слiпа i безсоромна,



frigidus et calidus
et tepidus,
Аmоr audax, pavidus,
est fidus atque perfidus.

Tempus est idoneum,
quaerat Аmоr socium:
nunc garritus avium.
Аmоr regit iuvenes,
Аmоr capit virgines.
vae senectus, plurima
tibi sunt incommoda!
vatanoy, iuvencula
theo deo tenet ne gratis matura
pestis, dico pessima.

Sit puella, frigidus
numquam tibi socius!
dormit dolens saepius
in natura frigidus;
nihil tibi vilius.
Venus tenet iuvenes in gaudio;
sana fit coniunctio,
quam diligo,
tuo fit imperio.
quid melius sit, nescio.

Аmоr volat undique;
captus est libidine.
iuvenes iuvenculae
coniunguntur merita,
si quae sine socio.
саrеt omni gloria;
tenet noctis infima
sub intima
cordis in custodia.
sic fit res amarissima.

Аmоr simplex, callidus;
rufus Аmоr, pallidus;
truculens in omnibus,
Аmоr est placabilis,
constans et instabilis.
Аmоr artis regitur imperio.
ludit Аmоr lectulo
iam clanculo
noctis in silentio:
fit captus Аmоr laqueo.
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то палка, а то холодна,
то смiлива,
то ляклива,
бува BipHa i зрадлива.

Як пiдхожий час настане,
почуття спливе жаданне,
щебiт птиць до нього манить;
хлопцiв пристрасть не минае,
у полон дlвчат хапае.
Горе старцю без кохання,
cTapicTb - то caMi страждання.
Завiтай до мене, мила,
щоби cTapicTb темнокрила,
нас чумою не покрила.

Хай твiй милий буде дужий
i до тебе не байдужий:
хай не чуе в серцi стужi,
палко хай тебе кохае
i нiкчемним не бувае,
Молодь-бо Венера насолоджуе,
ласкою поеднуе.
Я ii цiную,
ii владу чую
що е кращим - не збагну я.

Зваба носиться усюди,
кожен в ii владi буде,
i дiвчат, i юнакiв
з'еднуе вона без слiв.
Хто коханого не мае,
радостi не знае
i вночi страждае
в самотинi.
Тож скажи скорiш MeHi,
чи гiрше щось бувае.

Любов чесна i брехлива,
i здорова, й хвороблива,
любов тиха i бурхлива,
i постiйна, i рухлива,
миролюбна й бунтiвлива.
Владою мистецтва пристрасть керуеться.
В TaiHi нiчнiй коханець
милою любуеться;
часто поночi, в мовчаннi,
ciTi розставля кохання.

П ерелuъав Мuрон Борецъкшй
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Tempus transit horridum
[с.в. (102л

Tempus transit horridum,
frigus hiemale,
redit, quod est placidum,
tempus aestivale.
quod cum Amor exigit
sibi principale,
qui Аmоrеm diligit,
dicat ei vale!

Mutatis temporibus
tellus parit flores,
рrо diversis floribus
variat соlоrеs.
variis coloribus
рrаtа dant odores,
philomena cantibus
suscitat аmоrеs.

Quisquis amat, gaudeat
tempus se videre,
in quo sua debeat
gaudia tепеrе!
et cum Аmоr floreat,
qui iubet gaudere,
iam non sit, qui audeat
inter nos lugere!

Unam quidem postulo
tantum mihi dari,
cuius quidem osculo
potest mors vitari.
huic amoris vinculo
cupio ligari;
dulce est, hoc iaculo
velle ччlпеrаri

Si post vulnus гisеrо,
dulcis est laesura;
si post risum flечеrо -talis est natura;
sed cum aetas чепегit
senectutis dura,
lugeat, quod fecero,
рrо poena futura.

Itя пiсttя -оOне з
лослiOgвонъ

бiблiйtэо|
n Пictti пiсенъо



весна i любов
Теmрus tr ansit hоrтidurп

час мина жахливих
холодrв зимових,
час надходить милих
лiта i любовi:
як любов вiд себе
хоче вас проIнати,
вам, хто любить, треба
з нею попрощатись.

Швидко днi спливають,
в полi KBiTiB море,
рiзнi квiти мають
рiзнii кольори.
.Щають барви piBHi
пахощi чудовi,
спiви птаха HiжHi
кличуть до любовi.

Тiшся всяк, хто любить, -йде пора весняна,
коли втiхи любi
шанувати тра нам.
Як любов звелiе,
квiтнучи, радiти,
хай HixTo не cMie
у печалi скнiти.

У Венери прошу
любку MeHi дати,
чий ротик хороший
може й смерть прогнати.
Хай стрiла любовi
ранить аЕс до згуби,
в любощiв окови
хочу буть закутим.

Ранений, я тiшусь:
в paHi - насолода,
плачу пiсля cMixy,
така вже природа.
ffк настане cTapicTb, -BiK тяжкий, страждальний, -хай i потурбуеться
майбуттям печальним.
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Sed quod eam diligo,
mirа res videtur;
onus est, quo alligor,
et vix sustinetur.
unum de mе iudico,
quod чеrчm habetur:
mоriоr, quam eligo
nisi mihi detur.

Omnia sol temperat
[с.в. (99)]

Omnia sol temperat
рurus et subtilis,

nova mundo reserat
facies Aprilis;

ad аmоrеm рrореrаt
animus herilis

et iocundis imperat
deus puerilis.

Rerum tanta novitas
in sollemni чеrе

et veris auctoritas
iubet nos gaudere.

vices рrаеЬеt solitas;
et in tuo чеrе

fides est et probitas
tuum rеtiпеrе,

Ama me fideliter!
fidem meam nota:

de corde totaliter
et ех mente tota

sum praesentialiter
absens in remota.

quisquis amat aliter,
volvitur in rota,

r60



Те, що так люблю я,
дуже MeHi дивно,
KaMiHb, що несу я,
мучить щохвилинно.
Жде мене заглада, -це я добре знаю, -бо MeHi не рада
та, яку кохаю.

П epaulaB Mu,poH Борецъкч.й

Нiжно сонце сяе...
Оmпiд sol ternperat

Нiжно сонце сяе -чисте, чарiвниче;
KBiTeHb одслоняе

cBiToBi обличчя;
любощiв эtсадае

серце чоловiче;
юними владае

пристрасть войовнича.

Весно, ти збудила
молодii трави,

квiтня владна сила
кJIиче до забави.

Розпрямляе крила
бог Амур лукавий.

Любов свою, мила,
вiддай без обави!

Покохай, та BipHo, -я тебе благаю! -Покохай безмiрно,
так, як я кохаю.

Я тобi покiрно
серце обiцяю.

Любить хто HeBipHo,
згине хай з одчаю!
П ер аut ав М чрон Б о р ецъкuй
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Laetabundus rediit avium concentus
[с.в. (49)]

Laetabundus rediit
avium concentus,
ver iocundum prodiit;
gaudeat iuventus,
nova ferens gaudia!
modo vernant omnia;
Phoebus serenatur;
redolens temperiem
novo flоrе faciem
Flоrа rепочаtчr.

Risu Iovis pellitur
tоrроr hiemalis,
altius extollitur
cursus aestivalis
solis beneficio,
qui sublato Ьrачiо
recipit teporem.
Sic ad instar temporis
nostri Venus pectoris
reficit аrdоrеm.

Aestivantur Dryades
colle sub umbroso;
prodeunt Oreades
coetu glorioso;
Satyrorum contio
psallit cum tripudio
Tempe реr amoena;
his alludens concinit,
сum iocundi meminit
veris, philomena.

Aestas аь exilio
redit exoptata,
picto ridet gremio
tellus рurрurаtа.
miti сum susurrio
suo domicilio
gryllus delectatur.
hoc сапоrе iubilo,
multiformi sibilo
nemus gloriatur.

ОреоОч -zipcbKi нiлtфu,
чо llвзчволчсъ

нозвоJпч ?lp

!,pioOu -нiлфu, покfrо-
вчпl,еJLькч

0ерев
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Прихiд весни II
Lаеtаьuпdus Ted,iit аоium сопсепtus

Радiсно лунають знов
птиць веселi спiви,
принесла весна любов
юним, щоб радiли,
радiсть привела з собою,
оживае все весною.
Стае сонце ясним,
лiтепло BciM посилае.
Личко Флора прикрашае
цвiтом новим, красним.

Бог Юпiтер геть жене
тремтiння зимове,
вище й вище в небо йде
сонечко чудове,
що благодiяннями,
втiхами весняними,
теплом нагородхуе.
Водночас Венера мила
пристрасть в серцi запалила,
жар, що омолоджуе.

Тiшаться ореади
у тiнистих горах,
сходяться дрiади
на веселих зборах.
Гурт сатирiв спiв заводить,
хороводом дру}tсно ходить
в чарiвнiй долинi.
Соловейко cBoiM спiвом
там вторуе iM грайливо,
згадуе днi дивнi.

лiто iз вигнанЕя
бажане вертаеться,
в чарiвне убрання
нива зодягаеться,
цвiркуни у зеленi
сюрчать розвеселенi,
тiшаться i бавляться.
Спiвами веселими,
щебетом i трелями
лiс зелений славиться.

Cotпttpu -
боroестпво лiсiв
i zip, посmiil.tli

cgngfпllutll
боzо Щiottico

В чорiвlliil
оолuui -

ti'Oеttлъся ttpo
Te&tB, л!rлъов-
tlччg Оолtttlg g
Фессолii, л*g
зрочgе piro

Пелеil



Applaudamus igitur
rerum novitati!
felix, qui diligitur
voti compos grati,
dono laetus Vепеris,
cuius ага teneris
floribus odorat.
misеr е contrario,
qui sublato Ьrачiо
sine spe lаЬоrаt,

Levis exsurgit zephyrus
[с.с.31]

Levis exsurgit zephyrus,
et sol procedit tepidus,
iam tеrrа sinus aperit,
dulсоrе suo diffluit.

Vеr рurрurаtum exiit,
ornatus suos induit,
aspergit tегrаm floribus,
ligna silvarum frondibus.

Struunt lustra guadrupedes
et dulces nidos volucres,
iпtеr ligna floгentia
sua decantant gaudia,

Quod oculis dum video
et auribus dum audio,
heu рrо tantis gaudiis
tantis inflor suspiriis.

cum mihi sola sedeo
et haec revolvens palleo,
si forte caput sublevo,
nec audio nec video.

Tu saltim Vеris gratia
exaudi et considera
frondes, flоrеs et gramina,
nam mea languet anima.

Нор0 - цiпtl"'i
поtоu+l

tпо олiilru, лцо
iT прuвозчлч

з Блuзъr,оzо
СtоOу



Аплодуймо, браття, -весна наступае,
той вiдчуе щастя,
кого хтось кохае,
хто BeHepi служить радо,
хто олтар квiтчае нардом,
нiжними квiтками.
Той блаженства не зазнае,
хто любощiв не приймае
iз мрiями-снами.

П ереlслав Мuрон Бора4ъш.иi

Веснянi зiтхання дiвчини
Lalis есы,ьтgit zephyrus

Здiйнявся BiTpy легiт,
засяло сонце в небi.
Земля пiд сонцем млiе,
солодкий запах cie.

Весна в багрянiй cyKHi,
в клейноди вбрана буйнi,
ряснi скрiзь квiти стеле,
лiси вбирае в зелень.

Булують лiгва звiрi,
а гнiзда - птицi cipi.
В куrцах, покритих цвiтом,
спiватимуть все лiто,

Усе, що зiр мiй нiжить,
усе, що слух мiй тiшить,
що повнить щастям груди,
в MeHi зiтхапня будить.

I я сиджу, caMiTHa,
вИ дум cBoix поблiдла,
iсвiтуязодчаю
не бачу, не сприймаю.

Вiдчуй-но покJIик весни,
зi сну свого воскресни,
поглянь на зелеЕь, крiти...
Спiши мене зцiлити.

П eyl ешъав Mu.poH Борецъкuй

Пiсъя, сtutоOеl+о
вitrlшовu.tl,
1лозll,iро.п

peлiaititlozo
ziлнg,

збереалосъ
лч7ll,е в

rКелпOllttОхсъrлт
пiсняr"
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Aestivali sub fervore
[с.в. 79 (52)]

Aestivali sub fervore,
quando cuncta sunt in flоrе,
totus еrаm in аrdоrе.
sub olivae me dесоrе,
aestu fessum et sudore,

detinebat mоrа.

Erat arbor haec in prato
quovis flore picturato,
hеrЬа, fonte, situ grato,
sed et umbra, flatu dato.
stilo non pinxisset Plato

loca gratiora,

Subest fons vivacis чепае,
adest cantus philomenae
Naiadumque cantilenae.
paradisus hic est penae;
non sunt loca, scio plene,

his iocundiora.

Hic dum placet delectari
delectatque iocundari
et аЬ aestu relevari,
cerno forma singulari
pastorellam sine раri

colligentem mоrа.

In аmоrеm visae cedo;
fecit Venus hoc, ut credo.
"Ades!" inquam, "non sum praedo,
nihil tollo, nihil laedo.
Ме meaque tibi dedo,

pulchrior quam FIоrа!"

Quae respondit чеrЬо brevi:
"]udos viri non assuevi.
Sunt parentes mihi Suevi;
mаtеr longioris aevi
irascetur рrо rе levi.

Раrсе nunc in hоrа!"

CBeBll -лаfпчllсъко
нозво

zer)Jboъcыo?o
ltлеленi ul,BoбiB
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Пастораль III
Aestiuali suЬ |епsоrе

У жарiнь - було це влiтi,
як усе буяло в KBiTi -занехавши все на cBiTi,
лiг я, млявий, розiгрiтий,
пiд густi, розкiшнi вiти

пишноi оливи,

Луг, зодiтий в квiти й трави,
вабив килимом яскравим,
вiтерець гуляв лдgкдgцIZ 

-сам Платон, сягнувши слави,
тих красот не описав би

стилосом правдивим.

Все смiялось в тiй мiсцинi,
де потоки вiчноплиннi,
а в гайку, у милiй TiHi,
слались трелi солов'iнi.
Бачив рай я в тiй долинi,

справдi чарiвливiй,

Там пiзнав я насолоду - .

спраглий, пив студену воду,
живодайну прохолоду,
чув на грудях свiжий подув...
Бачу враз - пастушка бродить,

молода, вродлива.

Тут мене i перестрiли
Купiдона влучнi стрiли.
"Пiдiйди, - гукаю, - 

gцiлo,
я ж не злодiй знавiснiлий,
весь я твiй, душею й тiлом,

ти ж бо - справжне диво"

А на те пастушка строго:
"Красна мова ця до чого?
Свева я дочка простого,
щежiненькиосторогу
я виношу з-за порога,

то й живу цнотливо".
П epelшaB AHOpiil С оOо,rпора

Са.* Плоtпоrс ...
mut tросоfп не

опuсов бч -gчеttъ Соrроtпо,
стпороzрецъкttri

фЬософ
плоlпоtt tto

|lоltоfпrа
Фiалоzg ОФеOр"

з особлuвtlll
lglпrпяrl

3r|ол.ъов!е
пiсце, Ое
Соtсроtп

бесiОgвов зi
своiлltt !чхяrlu.

Про це
розповiОов i

Iliцероl, оtпоlс
сереОяъооiчlло

€Bpotto,
очевuOttо, colte

зовOяrч
Itiцероrовi,

зlзс4с ,lpo
Плоmоловg

ллоilстъера'iсzпnъ



De ramis cadunt folia
[Gansz., 2, р. 9]

De ramis cadunt folia,
nam йrоr totus periit:
iam саlоr liquit omnia

et abiit,
nam signa caeli ultima

sol petiit.

Iam nocet frigus teneris
et avis bruma laeditur
et philomena ceteris

conqueritur,
quod illis ignis aethernis

adimitur.

Nec lympha саrеt alveus,
nec prata virent herbida;
sol nostra fugit aureus

confinia:
est inde dies niveus,

nox fгigidа.

Modo frigescit quidquid est,
sed solus ego caleo:
immo, sic mihi cordi est,

quod ardeo:
hic ignis tamen virgo est,

qua langueo.

Nutritur ignis osculo
et leni tactu virginis,
in suo lucet oculo

Iux luminis,
nec est in toto saeculo

plus numinis.

Ignis graecus exstinguitur
cum vino iam асеrrimо,
sed iste non exstinguitur

misеrrimо,
immo fomento alitur

uЬеrrimо.

Фiлоллельо -
соловеi,ко;

в лаmчнсъriй.
,LoBl - че

iлеlнч*
сtсiночоzо роOg



осiння пiспя
De Tamis со,duпt folia

Вже листя в'яне, сиплеться:
снаги не мае, зеленi.
Земля вже ледве теплиться,

ним встелена.
Вже соrrце меж торкаеться

вiддалених.

Мороз траву висушуе,
пташина мовкне, щулиться,
i фiломела скрушепа

все журиться,
що днi, для BTix вiдпущенi,

минулися.

Морозом рiчку скуто вже,
луги - пiд сивим iHeeм,
i сонце грiе скупо вясе

мiж тiнями.
Холоднi ночi довшають,

день - синявиil,

Куди не глянь - холоне все,
з цвiтiнням розл)rчаеться.
Живу лиш я, тепло мене

тримаеться,
при дiвчинi ж - i пломенем

проймаюся.

I_{iлунки живлять пломiнь цей
i нiжний дотик дiвчини.
Вона - мов промiнь сонячний

заквiтчаний.
А що ж бо нам над промiнь цей

святiшим е?

Не грецьким я вогнем горю -мiй жар виЕом не гаситься:
повiльний, звиклий жертвою

втiшатися,
BiH раною упертою

все ятриться.
П ереклав Altlpiй СоOомора

Пiсttя
збереzлосъ

в Cetl-
Морцiалъсъкiй

збiрцi пiсенъ
в Порuзъtr;irE
бiблiолпеtlri,
зосновохii,

блuзъrо
1270 роtсg

Грецъкчil
Bozol+b -вlзо7llпLчсъrчll

вiilсъr,овuil.
зосi6, яrчil,

вllкотrчсrпо-
BgBoBc* Олл
сtlолювоllrlя

вороасu,
кораблiв
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Dum Dianae vitrea
[с.в. 62 (37)]

Dum Dianae vitrea
sero lampas oritur
et а fratris rosea
luce dum succenditur,
dulcis аurа zephyri
spirans omnes aetheri

nubes tollit;
sic emollit

vis сhоrdаrum ресtоrа
et immutat
соr, quod nutat

ad аmоris pignora.

Laetum iubar Hesperi
gratiorem
dat hчmоrеm

rогis soporiferi
mortalium gепеri.

О quam felix est
antidotum soporis,

quod сurаrчm tempestatqs
sedat et doloris!
dum surrepit clausis
oculorum poris,

ipsum gaudio aequiperat
dulcedini аmоris.

Morpheus in mentem
trahit impellentem

ventum lenem
segetes maturas,
murmurа rivorum
реr arenas puras,
circulares ambitus

moIendinorum,
qui furantur somno

lumen осulоrum.
post blanda veneris

commercia
lassatur сеrеьri

substantia.
hinc caligant mira novitate oculi nantes
in раlреЬrаrчm гаtе.

Hei, quam felix transitus
amoris ad sороrеm,

sed suачiоr regressus
ad аmоrеm!

3ефiр -зоliOнurй
вimерецъ, леаiтп
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Вечiрня пiсня
Dчm Diапое uitrea

Як лампада мiсяця
в небесах гiоявиться,
мило там засвiтиться
й ружею забарвиться,
як зефiру втiхою
небо нiжно дихае,

туга злая
пропадае,

серце спiв наповнюе,
лие сили
в груди милi,

в них любов поновлюе.

Радо вечiр сяе,
лие роси
на покоси,

любий сон зсилае,
що людей лолае.

О, яка щаслива е
сну цiлюща сила!

Hi недолi, мук i болю
буря чорнокрила
сну не подолае, -перед ним безсила.

Сну приемна насолода,
мов кохання, мила.

Як Морфей повiе,
в душу нам посiе

сон жаданий,
вiтерцем лелiе,
нивоIо жовтiе
i струмком дзюркоче
в лузi; в рух млини приводить,

а млини охоче
рухом колеса BcrM людям

присипляють очi.

Пiс.llя BTix любовних
Венериних

розум млостi повний,
розморений.

Потiм знов на нас туман спадае
й очi в вiях-кораблях вкривае.

Мило пiсля раювання
в сон впадати.

Та милiше до кохання
повертати.

I!ю пiсlю
ввожоюlпъ

оdrrdею
3 nepлllx

воrапtпсъкоi
лlрчrll

Морфеil - боz
сн'овлОittъ;
fпутп: сох

природл l люБов
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Ех alvo laeta fumus
evaporat,

qui capitis tres cellulas
irrorat;

hic infumat oculos
ad sороrеm pendulos
et palpebras sua fumositate
rерlеt, пе visus exspatietur late.

Unde ligant oculos
virtutes animales,
quae sunt magis visae
ministeriales.

Frопdе sub аrЬоris amoena,
dum querens canit philomena,

suave est quiescere,
suavius ludere in gramine

cum virgine speciosa.
Si чаriаrчm оdоr herbarum spiraverit,

si dederit tоrчm rosa,
dulciter soporis alimonia
post Veneris defessa соmmеrсiа

captatur,
dum lassis instillatur.

О in quantis
animus amantis

variatur vacillantis!
ut vaga ratis реr аеqчоrа,

dum caret апсоrа,
fluctuat inter spem metumque dubia

sic vепеris militia.



3 глибин тiлесних випари
здiймаються,

i в голови три келii
вселяються,

спускають TeMiHb ночi,
всилають сон на очi,
сповивають вiй туманом,
далечiнь вкрива серпанок,

Так сковуе охоче
ЦНота дуIlIевна очr,
яку ми бачим бездоганно
HaBiTb серед ночi.

Пiд наметом зелен-дуба,
як щебече пташка люба,

мило спочивати,
Ще милiш дiвча красиве

серед трав кохати.
Лине запах трав авабливий

i троянд урочих.
Сон спливае благодiйний,
вiддих сон несе надiйний

вiд пестощiв дiвочих
втомленим охоче.

Ой, серця мiнливi,
душi норовливi

тих, KoTpi кохаються!
Як мiж хвиль човни рухливi

з хвилями змагаються,
тек у Mpii та зневiрi е невпевнене

BoiHcTBo Венерине.
Переклав MupoH Борецъrcuй

Itя сtпрофо
цirово

сереОltъовiчuuл
розулпittнялз

прч7лоОч сttg
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Dulcis аurае temperies
[Gansz., р..70]

Dulcis ачrае temperies,
dulcis garritus айчm,
hi sunt cibus et requies,
quibus аmоr est gaudium.

Аmоr est illa species
iuxta vatis ргаеsаgiчm,
quae repetita decies
placet nec infert taedium.

Pallor, singultus, macies,
suspiria, ieiuniuTn -haec est amoris acies
in castris militantium.

Amoris est materies
de natura caelestium,
quam non frangit canities,
nec dеmоlitчг senium.

Аmоr, tua mollities
declinat'in contrarium:
tча blanditur rabies,
tuum mel sit absynthium.

Tu saturis еsчriеs,
siti peruris ebritrm,
реr abrupta planities,
реr plana praeciдitium.

Аmоr, tua durities
чеrtitur in rеп,леdiчm,
ludus tuus est series,
tuus labor est otium.

si fiam Маrо millies
et linguis loquar.omnium,
vix explicem materies
аmоris et amantium.

Аmоr lVledeam docuit
spargi natorum sanguine:
аmоr tonantemlminuit
indutum mеmьrа feminae:
аmоr A,lcidem domuit
trahentem pensa, dominae.

МеOея - 0очrс
цоря КолrdOч

Ееtпо, Opyrсttttо
Ясона; розеl+iвохо
зрсOою чоловir'с,

цоб зовОоtплt iолу
болю, вбlмо

. cBoic 0iяъеrЛ,

Алкi0 -Герrgлв (Геров).
Гераtа

в переlr.лоOi
озraс!]се оtfuо,Е, rtпо

вславlLвс8,
зверчLаlочll

tloOBuztl
з велlrlа,л Герч';

тоrоссз dotrcg
царл Eт'oи;ii

Еврiлпа - Iолg i,
0оlлоzоюrluсъ 'ii

r,g'cll, lllPll partll
сла2gвов лdddйсъrcdй

цорuцё Олфмi
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гiмн коханню
Dulcis аurае temperies

Милий подув BiTpy жвавий,
спiв пташиний любий-милий -це спочинок i пожива,
тим, що втiхи полюбили.

Що любов - блаженство райське,
те пророцтво нам ворожить:
хоч i десять раз кохайся,
а приiстися не зможе,

Блiдiсть, слабiсть, змiзернiння,
стогони, плачi, зiтхання:
у любовi ix корiння,
де вони, там i кохання.

не земна любовi сила -iз небес вона походить.
Iй Hi сивiтrь, Hi похила
пора BiKy не зашкодить.

Ненавистю робиш стало
любощi cBoi, кохання:
як нас вабиш cBoiм шалом -гiркне мед TBoiM старанням.

В спразi ти неспраглих винна,
в голодi ycix, хто ситиfl.
Серед урвищ ти - рiвнина,
мiж рiвнин piB великий.

Твiй, .пюбове, пал жорстокий
лlками стае нещасним,
жарт твiй робиться серйозний,
труд твiй - вiдпочинком красним.

Як Мароном стать зумiв би,
змiг би вивчити Bci мови,
сенс я пояснить не BMiB би
i коханцiв, i любови.

Любов Медею пiдштовхнула
пролити кров cBorx синочкlв,
й громовержця зодяIнула
любов у одяги жiночi.
Змусить любов i Алкiда
пiд ярмом iти охочiш.

Переltлав Мuрон Борецъкuй

Морон -Пgблiй Bepzi.ttiй
Морон,

рuмсъкшй
тLоетп, автпоf,

поемu " EHeiOo'

Гроповержецъ -3евс (IОпiпер);
0о cBoir KoroHoK

з'являвся lпо
у вuzляOi 0олцу,

тпо бuко, tпо
в эriночiil оOежi

ПРИРОДА I ЛЮБОВ
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О Fоrtчпа, velut luna
tc.B.17(1)]

О Fortuna, velut luna
statu variabilis,
sеmреr crescis aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem
dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis,
rоtа tu volubilis,
status malus, vana salus
sеmреr dissolubilis,
obumbrata et velata
mihi quoque niteris;
nunc реr ludum dorsum nudum
fеrо tui sceleris.

sors salutis et virtutis
mihi nunc contraria,
est affectus et defectus
semper in angaria.
hac in hоrа sine mоrа
corde pulsum tangite;
quod реr sortem sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Fоrtuпае plango чulпеrа
[с.в. 16 (77)]

Fortunae plango vulnera
stillantibus ocellis,
quod sua mihi mчпеrа
subtrahit rebellis.

чеrum est, quod legitur
fronte capillata,
sed plerumque sequitur
occasio calvata.

In Fоrtчпае solio
sederam elatus,
prosperitatis vario
flоrе coronatus;

quicquid enim florui
felix et beatus,
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Пiсня про долю
О Fоrtuпа, oelut luпа

I мiнлива, i зрадлива
доля гiрш од мiсяця:
то повнiе, то MapHie,
а то, глянь - не свiтиться.
Зла година гостинна,
то у кiгтi схоплюе:
наше щастя i нещастя,
наче лiд, розтоплюе.

Незбагненна, навiженна
доля - мов те колесо:
то карае, то втiшас
нiжновабним голосом.
MeHi мило засвiтила
доля, та сховалася:
бiдне тiло геть змарнiло,
у лахмiття вбралося.

I кохання, i страждан
все в руках приречення.
,Щоля злая вимагае
нинi в нас вiдречення.
Ви, що з волi злоi долi
стали нещасливими,
дружним хором гонiть горе
спiвами тужливими!

П ереклав Мuрон Борецъкuй

Колесо долi
F оrtuп ае рlапg о uulпеrа

Картаю долю слiзно я,
вмиваюся сльозами -усе забрала злiсниця
тайутеклаздарами.

Зробить, що намiриться,
доля вередлива,
лисина засвiтиться,
де буяла грива.

Я високо на долинiм
престолi красувався.
I, щастям задоволений,
достатками пишався.

,Щумав я, що назавжди
щастя це й багатство,

В лtоttgскрчпtпi
0о цi€i пiснi -iлtосlпроцiя: в

цехтпрl колеса
ъо fпронl 

-боzuня Фортпg-
на (!,оля);

лiворуч BiO
Фортпgllч -колесолl cllullc-

етпъся оrочшй
цорювоrпч:
теgпоЬо (я

цорюватпuлlg);
на lсолесi, но0
Фор,tтl,gною, -

вaн gже на
тпронi: теgпо (я
царlоlо); птrово-
р!ч - c1пplJпzo-

лов летпчтпъ 3
тпронg: Tegrla7rN

(л цорювов);
0олi вil - пiо

ILоzол,ч Фортпg-
llu: sчтп sl,rLe
теgпо (я без

царсmва).
У rпому il,

прчроOо 1солесо:
воно

rр!пl,ч1llъся -llNlцо ъе е
спtолuл (nihil

suо statu mопе)
!uв. форзоц

ЖИТТЯ ТЛ CBIT
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nunc а summo соrrui
gloria privatus.

Fоrtчпае rоtа volvitur:
descendo minoratus,
alter in altum tollitrir;
nimis exaltatus

rех sedet in чеrtiсе -caveat rчiпаm!
паm subaxe legimus
Hecubam reginam.

Iste mundus furibundus
[с.в. 24 (6)]

Iste mundus furibundus
falsa pгaestat gaudia,
Quia fluunt et decurrunt
ceu campi lilia.

Laus mundana, vita vana
чеrа tollit praemia.
Nam impellit et submergit
animas in tаrtаrа.

Rеs carnalis, lex mortalis
valde tгansitoria
Eugit, transit velut чmЬrа,
quae non est соrроrеа.

Qчоd videmus vel tenemus
in praesenti раtгiа,
Dimittemus et perdemus
quasi quercus folia.

Fugiamus, contemnamus
huius vitae dulcia,
Ne perdamus in fчtчrо
pretiosa mчпега!

Сопtегаmus, eonfringamus
carnis desideria,
ut счm iustis et electis
caelestia nos gaudia.
Grаtчlаri mеrеаmчr
реr аеtецпа secula.



та звалився з висоти,
зтрону-ужебрацтво.

Невпинно долi колесо
одних униз скидае,
вдаряючи ix болiсно,
а iнших пiднiмае.

Ти, що зверху, бережись,
доля - жiнка-згуба,
щоб у прiрву не скотивсь,
як, було, Гекуба.
П ереклав Мuрон Борецъкшй

ТТТалений cBiT
I ste mu,пdus |u,riЬuпdus

В буйнiм шалi cBiT несталi
нам даруе радощi.
TTIo спливають, вiдлiтають,
наче лiлiй пахощi.

Слава марна - не безкарна,
може нам завадити,
в Тартар ниций, руйнiвничий
душу запровадити.

Мало силу тiло миле,
тlльки все минаеться:
наче iнiй, наче TiHi,
тане, розпливасться.

Все, що маем, про що дбаем,
все, чого бажаемо,
геть дочиста, мов дуб листя,
згодом повтрачаемо.

Оминаймо, зневажаймо
блага, що минаються, -нам прийдешнi, безконечнi
звабно посмiхаються.

Затамуймо, угамуймо
нашi плотськi пристрастi,
щоб мiж чесних на небесних
сферах вiчнiсть бавити,
в несказаннiм раюваннi
рай небесний славитц.

Переклав Мuрон Борецъrcuй

Гекобо (Геrgбо) -сuJЕвол
шоil.неtцослuвiшоi

матперi (про це,
зоЕрел,о, EBpiпi0

g тпраzеOiяt
" Гекобо" tпо
ПТроянкч." 

);
0рgао 0руэвuно

цоря Tpoi Прiоlпа,
ноlлоOчла 79 cultiB
i 0очок, зоlсрелло,
Гекtпоро, Порiса,

КоссалOру,
Полiксенg.

пiсля паOiнtlя
Tpii, вона,
1солч7lrня

волоOарrcо, cTпoJLo

1lобъtlеlо
переJпоllсчNв

То1llпо7l - в
стпароzрецъкiй

пiфолоzi'i
пiOзел,не

царсmво, кgOч
Oglчi йOgтпъ

пiсля сл,ертпi



Mundus est in varium
[с.в. (199)]

Mundus est in varium
saepe variatus
et а status ordine
sui degradatus:
ordo mundi penitus
est inordinatus,
mundus nomine tenus
stat, sed est prostratus.

Transierunt vetera,
perit mos antiquus;
inolevit nequior
mos et plus iniquus.
nemo meus, quilibet
suus est amicus;
non Saturnus regnat nunc,
immo Plutus iniquus.

Sperabamus, quod adhuc
quisquam rеmапеrеt,
mundum qui praecipitem
dando sustineret,
pleno соrпu copiae
mчпеrа рrаеЬеrеt,
nomen largi, sed et rеm,
quod plus est, hаЬеrеt.

Avem rаrаm nondum hanc
potui videre,
est Phoenice rаriоr,
hircocervus чеrе.
hanc quaesivi saepius;
felix, tu iam quaere!
ei nomen interim
dabimus Сhimаеrе.

Mundus еrgо labitur,
nullus hunc sustentat;
currit, cadit, corruit,
quis eum retentat?
laгgitatis semitas
nemo iam frequentat,
actus largi strenuos
nemo rерrеsепtаt.

unam tamen video
formam largitatis,
guam vos specialiter,
clerici, libatis;

saepe variatus

Плgtпоtс -епilпеtп AiOa,
боzа пidзелноао
свitпg, влссн7r,rо

ЕезJпlрнuс
пiOзе.пнuс
боzотъстпв

Фенitс -чорiвнчi, пlпоо;
вiОчgвоючtt

лоблttхеtlпя
спеlппi, Bitl
бgОував tlo

оеIrтlвцl 1цl4ьл,1l
zъiзOо з зопош-

tut ziлоlс, u4o
зопоJLlово4осъ

BiO сонця.
Феlirr'с frожlзо?о
ро3! nouMLBoB

3 попе4!
полоOuл

козлоолеяъ -
BuaaOot+a

oBlпopolll пictli
фаlтпосlъччно

lсfпоfпо
Хttлtпро -Bozlleoltlцtзo

,l|ръоr2(мово
поlпворо 3

?оловaLllч лево,
тr,oзtl il Oponotto,

zт)uвою лево,
mgлgболt козч

lпо хвосfпоtп,
Ораr'оло
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Занепад моралi
Мlьпdus est iп uаium saepe uariatul

CBiToBi властивi е
вiчнi перемiни,
вiд порядку древнього
все йде до руiни.
Ладу в cBiTi не знайдеш,
безлад в HiM, сваволя,
не cToiTb cBiT, а лежить -в цьому cBiTy доля.

.Щавнина минулася,
звичаi змiнились,
замiсть добрих кепськii,
згубнi появились.
Хто лише про себе дбае,
той MeHi не друг е.
Нинi не Сатурн, але
злий Плутон царюе.

Ми гадали, що iще
жити хтось повинен,
хто зумiе помогти
cBiToBi, що гине,
хто рукою щедрою
нам дарiв удiлить
i докаже, що BiH щедрий,
не словом, а дiлом.

Ifього птаха рiдкiсного
такяйнепобачив,
рiдкiсть BiH, немов той фенiкс,
козлоолень наче.
Часто я його шукав,
ти шукай, щасливий;
ми ж дамо його iм'я
химерам бридливим.

CBiT наш у занепадi,
хто ж йому поможе?
Падае, руйнуеться,
стриматись не може.
Щедрих в cBiTi не знайдеш
у цiлiй KpaiHi;
Щедрi люди вfitе не мають
гiдноi замiни.

Та в життi е ще одна
щедростi одмiна,
яку любить клiрикiв
громада розтлiнна.

Сотпgрl - g
рttасъriti

*iфолоzii боz
алiборобспва i
зосiвiв. 3 tioao

i-м.еu,ел
ttов'язуваппt

лti,ф про золо-
тпчli Bir.

ВiOлgtttэя цъоао
4Фg - mръос-

0ехне свлтъо
ComgpHottii

(1?-19 zрgОuл),
Ое все бgло

ttовспоr: робч
сiOалч 0о

с1ll,ол,! paL:ro$ зl
cBoi.п.tl tulllolаl!,,

яri'iлt
птrчслg"овавulч.

3BiOcu ib
лолпчllсъ*е

прuслiв'я "Nоп
sеmреr etunt

sotuTт'olioo
(Не зовт'Оч -ComypH,olbii),

з якurl
lrcре?gхgеrпъсл

ttollte:. Не все
в сереOg -Пеtпро

ЖИТТЯ ТЛ CBIT
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hanc edicam nudius,
si vos sileatis,
si cum patientia
mе sustineatis.

Dicet quis: "enuclea!
quid est hoc, quod ais?"
dicam: "lаrgа mчпеrа
vestra sentit Thais,
Thais illa celebris
Thermis, Cumis, Bais,
illa Тrоiае pestilens
et damnosa Grais.

наес dum nudo nudam se
рrорtеr hoc iniungit,
mапч, Iingua, labiis
palpat, lingit, ungit;
at venus medullitus
scalpit, рrчrit, pungit:
Pamphilum dupliciter
sic Thais emungit.

Tamen est, qui Thaidem
ut cadaver odit,
аь hac ut а bestia
cavens se custodit;
sed dum Ganymedicum
pusionem fodit,
inguen ei loculos
раri dente rodit.

Nullum hic est medium:
quivis сlеriсоrum,
si non in Glycerium,
largus est in Роrчm.
licet ambidextri sunt
multi modernorum,
uni tamen рrаеfеrо
iocos geminorum.

Restat adhuc alterum
largitatis genus,
sed hoc totum ventris est,
nil hic capit Venus.

Бойi -кgрорm п,облtl,зg
Неалолл;
словuвся

лее*овожltiсtпю
звччоliв

Кулч -
пр,ц.порсъке

л,iсmо в lпалti
Терлч -.elcflbo

lta побереэrc,ж,i
Сiцiлii;

слов1l,лосъ
пr,еluluJпч

0*ерелалч

гоttiлео - cull
цоря Tpoi,

вроOлuвuй lон,оr,
лr'оzо ttолtобuв
3евс (Юпimер)

х вчlсров ,lo
Олiлп, зробuв-
mtt, lioeo cBoiilt

вll,ночерпiел

Пор - qар
Il+0ii, яlсоzо

лере.пiz
АлеrсалOр

МокеOонсъкuй,



Я назву ii пустою,
тiльки ви мовчiте
i вибачливо мене
в цьому пiддержiте.

Скаrке хтось: "Та поясни,
що на гадцi маеш?".
Мовлю: щедрi подарунки
вашi мае Taic,
Taic, що вiдома скрiзь -в Терй, Байях, Кумах,
як чума троянцям BciM,
як Еллади згуба.

Taic, як нагу ii
притискае голий,
i руками, й язиком
лиже i мусолить,
а Венера до глибин
збуджуе i жалить:
такiТаiс,iПамфiла
до кохання вабить.

е, однак, той, хто ii
за бридоту мае,
хто, немов од бестii,
вiд Hei TiKae.
Та як Ганiмеда BiH
юного побачить,
то вiд пристрастi горить
i ледь-ледь не плаче.

I такий Biir не один:
з клiру майже ко}кен
Пора чи Глiккерiя
пiдкупити мо}ке.
Може зразу й обидвох,
може Й незлiчимrlк, -я ж волiю глузувати
i кпити над ними.

Правда, е iще один
щедростi raTyHoK:
як Венера вЕсе не вабитъ,
то привабить шл)rнок.

П ер etubaB MupoH Борецъкllli

Toic -зllorlellufпo
офiлсьtсо

zеfперо, чо
спuLлцL

Opywtttloto
е?чпетпсъlсо?,о

чор1
Ппалрллрд I

Полфiл. -Опрuяtпелъ 0ля
Bcilo - попу-

л&рilе в olllflll-
чнii, кол,еOii
iлп'я юl+оlсо;

iопlаrс но
Арriлоtову

Пол.фitьg,
rm,обтпо

Оttрuяtъелъrg
0ля Bcilo

Глirrерii -в лереrлоОi -'солоOклti';
Iпgm:

Глilст'ерiй.,
якiПор-

clIJllBoл
бgOъ-яrоzо
кросхво2о

юноко

r8Б



In huius mundi patria
[с.в.17(39)]

In huius mundi patria
regnat idolatria;
ubique sunt venalia
dona spiritalia.
custodes sunt rарtоrеs
atque lupi pastores,
principes et rеgеs
subverterunt leges.
hac iпсеrtа domo
insanit omnis homo
sed ista cum vento
transibunt in momento.

In huis mundi domo
miser qui vivis homo
quod cinis es memento,
transilois in momento,
post саrпеm cinis еris
atque mоrtе teneris;
cinis et оrigо
sit tibi formido,
cum spiritus cadit
et ad Dominum vadit
qui eum dedit;
miser qui hoc non credit.

cum vadis ad altare
missam сеlеЬrаrе,
te debes раераrаrе,
vetus ехрurgаrе
de cordo fermentum,
sic offers sacramentum;
invoca christum.
psalmum dicas istum:
"iudica",
teque ipsum praeiudica.
Israel et Iuda
cordis mala denuda,

vanitatum vanitas
et omnia vanitas
est animalis homo
in huius mundi domo;
cuncta quae sub sole
assimilantur molae,
nam omnia volvuntur,
quaedam dissolvuntur,

Бое 0уlо нол
OoBipuB - пор.

ноше ОБоzg

Oylo BuHexo

'Очеri лaсолоrl
сtъiвоil:

" ГоспоОъ, lпelle
сgOu!" - в
oplailolli:

iudica! (сgOu!),
Ite - лочоtпок

псол.по 25:.

"СуОч ллен,е,

ГосаоOu..."
Iзроiлъlп,яtсч -зосgОttлtl,
Icyco Хрuстпо

Iа сrlет)тпъ



Марнота марнот
Iп huius muпdi patria

На cBiTi скрiзь i всюди
божкiв шанують люди,
усе тут продаеться,
всяк над святим смiеться.
Вся варта - 

rго злодii,
овечок вовк лелiе,
царi та гегемони
порушують закони.
Настала зла година,
впада€ в шал людина,
та буря пiднiмаеться, -i вмить усе минаеться.

У cBiTi сьогочаснiм
yci живi нещаснi,
тож мусиш пам'ятати:
вмить можеш прахом стати.
Душа покине тiло,
бо смерть хапае смiло,
життя швидке минае,
i смерть тебе злякае,
як тiло дух покине,
до Господа полине.
Бог духа нам довiрив,
нещаснi Bci без вiри.

Як йтимеш ти до храму
служить святу вiдправу,
себе готуй найперше:
свое очисти серце,
вiдкинь грiхи щоденнi
i сповнися священним;
Icyca прикликай,
оцей псалом спiвай:
"Господь, мене суди!"
Себе спочатку засуди,
iзраiльтян i Юду,
звiльнись од зла i блуду.

Марнота наймарнiша,
усе, усе марнота.
На cBiTi ciM людина
живе, немов тварина;
усе пiд сонцем ясним,
як icKpa, хутко гасне;
все крутиться в природi:
що зверху насподi,

Морнотпа
шаilларнiша,

асе, uсе
,lоръоmо -
в орuziла.лi:

Vопitоs
Dапitаtчfrl et

опlпiо uопitоs -
0ослiвша цuпLатпа
з ПplоповiOнчrв
(Екклезiостпо):

" Hotiltlo1lъill1,o
Jllof)шo1na, -

tltорлоmо gсе"
(Проп., 1:2)
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quaedam ad vitam crescunt,
et omnia decrescunt;
sed spiritalis homo
in Dei regnat domo.

Lia placet lipposa,
sed Rachel flet formosa,
quae diu manens sterilis
оь immanitatem sceleris
generat ancilla;
nam Rааь anicilla
пачеm mundi mersit,
discordia dispersit
mortis seminaria,
et mundi luminaria
luminant obscure;
pauci vivunt sесurе.

Doctores apostolici
et iudices catholici
quidam colunt Albinum
et diligunt Rufinum,
cessant iudicare
et student dечоrаrе
grеgеm sibi commissum;
hi cadunt in abyssum.
si caecus ducit caecum,
in fossam cadit secum.
hi tales subsannantuг
et infra castra сrеmапtur.

Episcopi соrпuti
conticuere muti,
ad praedam sunt parati
et indecenter coronati;
рrо virga ferunt lanceam,
рrо infula galeam,
clipeum рrо stola

- haec mortis erit mola -,loricam рrо alba

- haec occasio calva -,pellem рrо umerali
рrо ritu saeculari.

sicut fortes incedunt
et а Deo discedunt,
ut leones feroces
et ut aquilae veloces,
ut арri frendentes
ехасuеrе dentes,
linguas ut serpentes

Роri.л.ъ -Oрgжttно Яlсово,
яко зо кора

була безOiтпt+оло
четrез

пепрuязъъ 0о
cBoei сtпаршоi

сестпрч Лii.
ЗzоOол Boz 0ов

iй cuHiB -йосuфо
i Beliollliъo

(Вgm.,29:6,28)

Алъбiш,
Руфiн - iпено,

йtъовiрно,
якutосъ

сереOн,ьовiчнuт
?Trl7lLEuKLB

Слiпецъ слiпця
провоОчтпъ -0uв. прч,.лпiпкg
0о стпрофч. 5

пictli о Зоъепа0
освiчешосmiо

(с.61)
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однi на cBiT приходять,
а iншi геть вiдходять.
Свята ж людина, вбога
царюе в домi Бога.

Тут Лiя, що зле бачить,
у шанi; Рахiль плаче,
котра дiтей не мала, -за злочин постраждала,
синижбуливслужницi.
З вини Раав-блудницi
Iерихон в pyiHax;
вiд чвар уся KpaiHa
притулком cMepTi стала,
свiча життя яскрава
померкла, ледве свiтить.
Безпечних мало в cBiTi.

Учителi духовнi
i суддi Bci церковнi
вшановують Альбiна,
якогось там Руфiна,
перестають судити
i прагнуть погубити
довiрене iM стадо,
що в грiх впадае радо.
Слiпець слiпця провадить -у piB обидва впадуть.
Bci Ti, що славу мають,
у пеклi позгорають.

епископи з рогами
HiMi позамовкали
i дбають лиш цро здобич,
вiнчають ix оздоби,
в них спис, не патериця,
шолом на них блищиться,
щит носять замiсть ряси
(ix схопить згуба ласо),
кольчугу замiсть столи
(ix жде випадок голий).
Не плащ у них, а хутра,
i не святi в них нутра.

Вiд Бога вiдступають,
хоробро нападають,
немов Ti леви дикi,
орли несамовитi,
неначе лютi вепри,
що ладнi Bcix роздерти,
мов змii язикатi,

Лiя - петrша
эlсitlко Яково; ii
батпъко золпiнuв

неlо rpac!illo
Роtiлъ, якg

яrciв т'олав i з
яlсох, IотпNв

оOрgхчтпuся.
Некросuво, зi

слобruлt зороrl,
Лiя своею

cJEuIreI*lcTnx)
зослuхlсчла

Боэrg мlлtiппъ i
tlороОtuллЯlвg

7 оfuпgй
(Бчпl., 29:16-23)

Роов - бiблiil.-
шо блgOнuця в

epulotti. У
своелg 0олi

воно зоtов(чLо
BiO цоря

€рurон,о 0воt
ptозвiОнчкiв

Iсgсо HoButto i
0опомоzло iл

вfпекп,Lш.
Пiзttiше, пiсля

взяlпп,Lя
ерutоно

вiiсьrолч Iсgсо
HaBuHo,

1,1, розом 3

роOuною,
полlrJl,gва4ч
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pugnare non valentes,
mundo consentientes
et tempus redimentes,
quia dies sunt mali,
iure imperiali.

Principes et abbates
ceterique vates,
ceteri doctores
iura deposuerunt et mоrеs,
canones ас decreta.
sicut scripsit рrорhеtа,
Deum exacerbaverunt
et sanctum Israel blasphemaverunt.

Monachi sunt nigri
et in regula sunt pigri,
ьепе cucullati
et male coronati,
quidam sunt cani
et sensibus profani.
quidam sunt fratres
et verentur ut patres.
dicuntur Nоrреrtiпi
et non Augustini.
in cano vestimento
novo gaudent invento.

Debacchatur mundus роmо
[с.в.51 (27)]

Debacchatur mundus роmо,
quod comoedit primus homo.
Demonstratur nobis tomo,

quod privamur nostra domo.

Refl. Prohdolor!
Moyses et Ааrоп,
rех David et Salomon,
Ierusalem et Gion,
mundus plorat et Sion,

Ессе tempus, tempus maestum,
рrорtеr plebem fit infestum;
patet enim manifestum,

quod plebs temptat inhonestum,

ReJl.

Мойсеil, -провiOнutс i
зоtсоноOовецъ
стпоулоOавнJt

юOеiв, ir
npopot. !,oltuil,
iл, Бozoll, tцоб

вuвесrпч toOeiB з
е?чпетпсъко?о

полона l
прuвесmч 0о

обiцяtооi Воzо.п
зеллi

Ciolt - аоро
в пiвOен,но-

зоliOпiil,
чосfпчIl

€русолtuл,о



яких не подолати.
Мирське iM любе, миле,
весь час не мають сили.
.Щнi зла тепер настали,
скрiзь безлад небувалий.

I принцепси, й абати
не хочуть шанувати
як вчителi закони,
декрети i канони,
про власний дбають спокiй,
правi були пророки:
хулять i Бога нинi,
й Iзраiля святинi.

монахи нечестивi
до послуху лiнивi,
хоч рясу одягають,
та святостi не мають.
Говорять, що ученi,
насправдi ж неписьменнi,
зовуть себе братами,
а хочуть буть отцями,
зовуться "норпертинцi" -не чеснi августинцi.
В одежi бiло-срiбнiй
до нових BTix жадiбнi.

П ереклав Мчрон Борецыеuй

Грiхопадiння cBiTy
Debacchatur muпdus роmо

Через яблуко духмяне,
що ти з'iв колись, Адаме,
cBiT шалiе. З книг вiдомо:
скоро нас позбавлять дому.

Прuспiв: Ах, горе!
Де Мойсей, де Аарон,
цар .Щавид i Соломон,
ерусалим i Гiон,
i оплаканий CioH?

Час пастав сумний, печальний,
грiзний через люд брутальний.
Нинi кошtен добре знае:
грiх людину спокуцае.

Прuспiв.

Норпертпчнцi,
ов?gстпчнчN -чевчl Moltomut

opOeHiB

Aotrlotl -сmоршчil,6ротп
Моil,сея, першui,

i,ozo помiчнuк,
Оусtпо Моilсе*
i пlлоРотr il.оzо'

(Btl.tiO, 4:76; 7:7)

Щовъ0
i Солол.оtо -

юОей,съкi царi в
poleot 1010-970

тпа 970-931
0о Р.Хр.,

зосlловнчrcч
*оzgtпtэосtпi

Iзроiлъсъlсоао
чорсlпво

Гiов - pf,rtc
поблuзg

ерgсалullо,6iля
яrоi Солоlпоно

пол,о3aulч llo
чорсfпво

191



Alteratur сrеаturа,
fit naevosa рrо natura,
quid superbit limаtuга,

de qua summis nulla cura.

Refl.

Homo reus captivatur,
dum hic vagus exulatur;
non de iuге gratulatur,

dum hic brevis mоriаtur.

Refl,

Quod spiritu David praecinuit
[с.в.4в (24)]

Quod spiritu David praecinuit,
nunc exposuit

nobis Deus, et sic innotuit.
Sarracenus sepulcrum polluit,

quo recubuit,
qui рrо nobis crucifixus fuit.
quantum nobis in hoc condoluit,
quantum nobis propitius fuit,

dum sic voluit
mortem pati cruce, nec meruit!

Eell. Exsurgat Deus!

Et dissipet hostes, quos habuit,
postquam praebuit

Sarracenis Iocum, quo iacuit,
quia nobis propitius fuit,

dum sic voluit
mortem pati cruce, nec meruit!
duo ligna diu non habuit
Sarreptina, quibus ut caruit,

semper doluit
et dolebit, dum rеhаЬчеrit.

Rеll. Exsurgat Deus!

Sunamitis clamat рrо filio,
qui occubuit,

nec Giezi sanare potuit;
Heliseus nisi met venerit,

non sчrrехеrit,

!,овuОове словlле
протrочfпво

збgваеTпъся -
релпiнiсценцii 0о
Бiблii: "Свяlпч-

Hlo 'IBolo на
воzонъ вiOOолu,

оселlо TBozo
йrцення ож

0олценtпу
збезчестпtlлчо

(Пс.73:7); "Боже,
rLoeoш7l ввiiulлч

0о споOкg TBozo,
занеччстпllлu

tpo-ot Твiй
свяmчй,

€рgсолuлп н,а
plgil+u злпittчлu!'

(Пс.78:1)

СOропетпянко -Першо KHuzo
IlopiB розповiOое,

як пророк Ittля
прuiluлов 0о вOовч

з Саропетпч
сu0онсъкоi, яко
збчроло OyloBo

i zоmiло зiбротпч
точа б ова
полiltо -сurlвол tтrеспlа

Хрuсtповоzо
(1 Цор., 17:9-16)



Люди - Ti дедалi гiршi,
вдачею - iще страшнiшi;
rx гординя охопила,
ix не змiнить жодна сила.

Прuспiв.

Чоловiка грiх долае,
поки, вигнаний, блукае,
крихти втiхи не зазнае,
врештi-решт BiH умирае.

Прuспiв.
Перешав Мuрон Борецъкuй

Заклик до хрестового походу
Quod spiritu Dauid, рrаесiпuit

.Щавидове славне пророцтво
збуваеться,

Бога волею вiдомим робиться:
поганцями могила Господа

тепер осквернена.
Господь за нас розп'ятий на xpecTi був,
Господь за нас на ньому мучився,
Господь явив велику милiсть нам,

бо BiH пожертвував
собою, смерть прийнявши на Голгофi!

Прuспiв: Воскресни, Боже!

Розсiе хай Бог ворогiв cBoix,
вlддавши IM

грiб, де впокоiвся, наругу витерпiв,
бо грiшним нам BiH милостивим був

й себе пожертвував
за нас, людей, прийнявши смерть у муках!
,Щерев cBoix не мала довгий час,
а втративши, завжди ся мучила

сарапетян
страждатиме, докiль ix не поверне.

Прu,спiв: Воскресни, Боже!

Оплакуе сунамiтянка
сина вмерлого,

Гiезiй iзцiлить його не може,
елисеевi лише вдалось.його

пlдняти з мертвих

Оплакgе
сgъоJIlтпянко
cllfla - Дрgzо

Kttuzo llopiB
розповiOое про
боzатпg жittKg

в Сgltолэi
(Шунолi), яко

BfnpoTll7IJLo счно
i Ttpoctllto

Гiезiя, проpоко
елuсея,

Bocrpecufl|u
йozo, але тпоil
tle злtiz. ToOi

€лuсеil, воскре-
счв счно

с!llсrllfпяflrll
JNолчтпвою l

поr.лоооltllялll
асfп 1|о !сfпо,

очеil rо очi,
0олонъ но

Оолоtti тлопч&:
'I ссtltluвся

tlo0 ltult,,
l сfполо ,пеru\е

TnuLo fnlel
оumutцt!"

(2 Цор,4:8-37)
Пlluспiв е

llочотпlсоJЕ
псалло 67:

'Heloil
Boclcpecle

Боz, - i
розпоро7llоlпъся

Bopoztt Иоzо"
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et os ori rесtе coniunxerit.
He,l,iseus nisi nunc venerit,
ni peccata compassus tulerit,

non habuerit
ecclesia сruсеm, qua caruit.

Rеll. Exsurgat Deus!

Et adiuvet in hoc exercitu
quos signaverit

signo crucis, qua nos redemerit!
iam veniae tempus advenerit,

quo potuerit
se salvare, qui crucem ceperit.
nurlc videat quisque, quid fecerit,
qu,ibus et quot Deum offenderit!

quod si viderit
et se signet, his solutus erit.

Rе/l. Exsurgat Deus!

Exsurrexit! et nos аssurgеrе
el рrореrе

iam tenemur atque suссurrеrе.
Ierusalem voluit реrdеrе,

ut hoc ореrе
sic possemus culpas diluere.
паm si vellet, hostes destrtlere
absque nobis et tеrrаm solvere

posset рrореrе,
curn, sibi nil possit resistere.

Rell. Exsurgat Deus!

Аr chip о eta С оlопiепs i s

Laus caesari Fridеriсо
[Kusctt, р. 550l

Salve, mundi domine, саеsаr noster, ave!
cuius bonis omnibus iugum est suave;
quisquis contra calcitrat, putans illud grave,
obstinati cordis est et cervicis рrачае.

Princeps terrae principum,,caesar Friderice!
cuius tuba titubant аrсеs iriimicae,
tibi cOlla subdimus tigres et'formicae
et cum,cedris Libani vepres,et mуriсае,

пiсъя зокльчкое
0о tресmовоzо
полоOg, якчil

вiO6gвся
в 1189-1190 рр-
i в яlсолпg бров

!частпъ
NJNпет|опl,от,

ФрiOрil
Борборосса.
ПоOвеlпъся
скорочеlло:

сmрофч 7-77;
22: 24-36
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поцrлунком, уста до уст приклавши.
Як BiH знову тепер не з'явиться
i грiшним нам не допоможе, то

церкви не матимуть
того хреста, якого ix позбавлено.

Прuспiв: Воскресни, Боже!

Поможе хай Бог цьому BoiHcTBy
повернути хрест,

яке позначив BiH хрестом вiдкуплення!
Прощення час iде вiд Господа,

коли врятуеться
вiд cMepTi той, хто хрест священний прийме.
Нехай тепер згадають грiшники,
хто скiльки й що згрiшили Господу.

хто покаеться
i осiнить себе хрестом, спасеться!

Прuспiв: Воскресни, Боже!

Христос воскрес! I ми воскреснути
СПIШНО МУСИМО

для Бога нашого, щоб помогти Йому!
Чи не тому BiH вiддав ерусалим,

щоб нам дозволити
вину свою сьотоднi вiдкупити.
Якби Господь xoTiB, то знищив би
врага й без нас й звiльнив би грiб святий

BiH вiд язичникiв -нiщо Йому не стане на завадi!

Прuспiв: Воскресни, Боже!
П ер аuъав Мuрон Борецъкuti

Ар t iпiiтп а К е лънсъ,лсчй,

Ода на честь цезаря Фрiдрiха
Salue, mu,пdi dоmiпе, саеsаr поstеr, аuе!

Здрастуй, cBiTy владарю, цезарю наш любий!
Милим е ярмо твос BciM шляхетним людям;
хто ж його не визнае 1 важким вважае,
той черстве, чванливее серце в грудях мае.

Принцепсе iз принцепсiв,Фрiдрiху вельможний,
падають од сурм TBoIx мури MicT ворожих,
тигри тобi коряться i дрiбнi тварини,
гордi кедри Лiвii, терни й стебелини.
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Nemo prudens ambigit te реr Dei nutum
super reges alios rеgеm constitutum
et in Dei populo digne consecutum
tam vindictae gladium quam tutelae scutum.

Unde diu cogitans, quod non esset tutum
caesari non rеddеrе censum vel tributum,
vidua раuреriоr tibi do minutum,
de cuius mе laudibus pudet esse mutum.

Tu foves et protegis magnos et minores,
magnis et minoribus tuae patent fores.
omnes ergo caesari sumus debitores,
qui рrо nostra requie sustinet lаЬоrеs.

Dent fruges agricolae, pisces piscatores,
aucupes volatile, feras venatores:
nos, poetae pauperes, opum contemptores,
scribendo саеsаrеоs canimus honores.

Filius ecclesiae fidem sеquоr sanam,
contemno gentilium falsitatem vanam,
unde iam non invoco Fоеьum vel Dianam
nec а Musis postulo linguam Tullianam.

Christi sensus imbuat mentem Christianam,
ut de christo Domini digna laude canam,
qui potenter sustinens sarcinam mundanam
relevat in pristinum gradum rеm Romanam.

Scimus реr desidiam regum Romanorum
ortas in imperio spinas impiorum
et sumpsisse соrпuа quosdam reproborum,
de quibus соmmеmоrо gentem LоmЬаrdоrum.

Quae dum turrеs erigit mоrе Giganteo,
volens altis turribus obviare Deo,
contumax et fulmine digna Cyclopeo
instituta principum spernit ausu rео.

Libertatis titulo volens gloriari,
nolens in Italia rеgеm nominari,
indignata regulis legum соаrtаri
extra legum terminos coepit evagari.

De tributo caesaris пеmо cogitabat,
omnes erant caesares, nemo censum dabat;
civitas Ambrosii velut Troia stabat,
deos раrum, homines minus formidabat.

Dives bonis omnibus et beata satis,
nisi quia voluit rерugпаrе fatis;
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Мудрий твердо впевнений: Бог тебе поставив,
щоб BciMa царями ти, владний цезар, правив.
У народi Бопсому ти повагу маеш:
меч твiй - меч караючий, щит твiй захищае.

3авжди твердо вiрив я, що неприпустимо
не давати цезарю датки i данини.
Вiд вдови бiднiший я, дам мiзернi датки:
а як славлять Bci тебе - соромно й мовчати.

Bci пiд TBoiM захистом - малi та великi,
iM, великим i малим, дверi Bci вiдкритi.
Ми твоiми, цезарю, Bci тут боржниками,
задля блага нашоIо правиш ти над нами.

Плугарi хай хлiб дають, рибу - риболови,
а птахiв - лlа;iз ловцi, звiрiв - звiролови:
ми ж, убогi, ма€мо до грошей зневагу,
у пiснях оспiвусм цезаря звитягу.

Визнаю я, церкви син, догми християнськi
i пустi засуджую epeci поганськi,
тож не стану кликати Феба та .Щiону,
й Муз, аби зробився я рiвним I]iцеролry.

Хай Христос подасть MeHi силу небувалу,
щоб я гiдно оспiвав цезареtsу славу,
cBiToBy вагу нести мае BiH вiдвату,
щоб старих висот сягнув Рим, уся дерэкава.

Через римських владарiв дрiмоту злочинну
увiйшла держава вся в безвiр'я тернину.
Всюди рiзнi шахраi показали роги -вам, сини Ломбарлii, нагадаю строго.

Вже вони, мов велети, зводять всюди Beжi,
щоби ними Боговi встановити межi;
не бояться шахраi блискавок циклопiв,
чинять папським рiшенням кари гiдrмй спротив.

Гордо заявляючи про cBoi свободи,
визнати в Iталii I_{езаря не вгоднi,
слухатись законlв тих цезарсь$их не хочуть,
Meжr rx порушують повсякчас охоче.

Про податок цезарський вже HixTo не дбае,
кожен себе цезарем гордо називае;
MicTo бунтаря cтoiTb Tpoi не вугiрше,
Бога не лякаеться, а людей бiльше.

Люди в MicTi TiM були щаснi та багатi,
поки Bci корилися цезаревiй владi;
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cuius esse debuit summa libertatis,
ut, quod erat caesaris, daret ei gratis.

Surrexit interea rex, iubente Deo,
metuendus hostibus tamquam ferus 1ео,
similis in proeliis Iudae Machabeo,
de quo quicquid loquerer, minus esset ео.

Non est eius animus in curanda cute,
сurаm carnis comprimit animi virtute;
de communi cogitans populi salute,
рrачоrum superbiam premit servitute.

Quanta sit potentia vel laus Friderici,
сum sit patens omnibus, non est opus dici.
qui rebelles lancea fodiens ultrici
repraesentat Саrоlum dextera victrici.

Hic ergo, considerans оrЬеm conturbatum,
potenter aggreditur opus Deo gratum,
et ut rеgпum revocet ad рriоrеm statum,
repetit ех debito сепsus civitatum,
t...]

Mediolanensium dоlоr est immensus,
prae dolore nimio conturbatur sensus;
civibus Ambrosii fчrоr est accensus,
dum аЬ eis petitur ut а servis census.
t,..]

Tantus еrаt populus atque locus ille,
in quo sunt tot moenia, tot potentes villae:
si venisset Grаесiа tota cum Achille,
vix eum subicere posset annis mille.

Iussu tamen caesaris obsidetur locus,
donec ita venditur esca sicut crocus.
in tanta penuria non est ibi iocus,
Iudum tandem caesaris terminavit rосus.

Sonuit in auribus angulorum tеrrае
et in maris insulis huius fama gеrrае;
quam si mihi liceat plenius rеfеrrе,
hoc opus Eneidi poteris рrаеfегге.

Modis mille sсriЬеrеm bellicos conflictus,
hostiles insidias et viriles ictus,
quantis minis impetit ensis hostem strictus,
qualiter progreditur castris rех invictus.

Еrапt in Italia greges vespillonum,
semitas obsederat rabies praedonum,
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справжнi вольностi людеЙ в тому поляIали,
що все цезарське вони цезарю давали.

А тим часом цар прийшов за велiнням Божим,
наче лев, лякаючи бунтарiв ворожих,
наче Юда Маккавей, воював зухвало.
Що про нього не скажу, буде все замало.

Розум свiй скеровуе цар не на тiлесне,
лиш на корисне душi та на доброчесне;
дбае тiльки про добро люду i держави,
за гординю злих людей притиска криваво.

Як велика влада е й Фрiдрiхова сила,
слава, як вiдомо BciM, скрiзь розголосила.
Смертю BiH бунтiвникiв грiзно покарае,
бо BiH iмператора Карла заступае.

Бачачи, що в Kpai лад мов у воду канув,
справу мужньо розпочав, Боговi жадану:
зваживсь царство повернуть до старого стану,
звелiв датки вiддавать i належну шану.
t.]

Весь Медiолану люд застогнав од болю,
вiдiбрав безмежний бiль розум iM i волю.
Пiдданi Амброзiя гнiвом запалали,
бо вiд них, як вiд рабiв, податей жадали.
t...]

Сильним був Медiолан i його громада,
MypiB мiць така була i могутнiсть града,
цо якби прийшов Ахiлл i уся Еллада,
й за сто лiт не спала би на MicTo заглада.

I_{езар владно наказав MicTo облягати,
в MicTi iжу за шафран стали купувати:
MicTo Iолод охопив й злиднi не на жарти,
тому цезар без труда MicTo змiг узяти.

Нинi всюди на землi ця побiда знана,
по морях i землях Bcix розiйшлася слава;
якби cMiB я оспiвать Фрiдрiха побiду,
TBip мiй перевершив би HaBiTb "Енеiду".

Я барвисто б описав цезаря побiди,
хитрiсть пiдлих ворогiв, ix великi бiди,
як вражае голий меч грiзно люд ворожий,
як з обозу виступа цар непереможний.

Грабували здирники вже й святi могили,
бiснуватi крадii Bci шляхи обсiли,
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quorum соr ad scelera sеmреr erat рrопum,
quibus malum facere videbatur bonum.

Caesaris est goria, саеsаris est donum,
quod iam patent omnibus viae regionum,
dum ventis exposita соrроrа lаtrопчm
surda flantis Ьоrеае captant аurе sonum,

Itегum describitur orbis аЬ Augusto,
redditur rеs publica statui vetusto,
рах terras ingreditur habitu venusto,
et iam non opprimitur iustus аЬ iniusto.

Volat fama caesaris velut velox equus,
hac audita trepidat imperator Graecus;
iam quid agat nescius, iam timore caecus,
timet nomen caesaris, ut leonem pecus.

Iam tyranno Siculo Siculi detrectant,
siculi te siciunt, caesar, et expectant,
iam libenter Apuli tibi genu flectant,
mirantur, quid detinet, oculos humectant.

Archicancellarius viam praeparavit,
dilatavit semitas, черrеs exstirpavit.
ipse iugo caesaris tеrrаm subiugavit
et me de miseriae lacu liberavit.

Imperator nobilis, age sicut agis!
Sicut exaltatus es, exaltare magis!
Fove tuos subditos, hostes caede plagis,
suреr eos irruens ultione stragis!

Аr chip о et а С оlопi.еп si s

Archicancellarie, vir discretae mentis
[Gansz., 2, р. 6]

Archicancellarie, чir discretae mentis,
cuius cor non agitur levitatis ventis
aut mоrеm transgreditur viri sapientis,
non est in mе forsitan id quod de mе sentis.

Audi рrесеs, domine, veniam petentis,
exaudi suspiria gemitusque flentis
et opus impositum fеrrе non valentis,
quod рrоЬаrе роtего multis argumentis.
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ix серцям завrltди були злодiяння милi,
зло добром iменували, бо ilr caMi злочиннi,

Славний цезар дав yciM подарукки гiднi:
подорожнiм BiH вiдкрив Bci шляхи в KpaiHi;
на поталу дав BiTpaM злодiя-плебея, -слухае, не чуючи, нинi свист Борея.

Знову цезар мае Bci землi величавi,
повернув BiH давнiй стан всiй своiй державi,
знов до краю згода йде в шатах пречудесних,
вже нечеснi не гнiтять i не гноблять чесних.

Слава цезаря летить, мов KiHb без вуздечки,
перед нею в трепетi iмператор грецький:
вже ослiп, безпомiчний, так боiться кари,
цезаря боiться BiH, як лева - отари.

Бунтiвна Сiцiлiя - не слуга тирану,
просить, цезаре, тебе бути ii паном.
Кличе теж Апулiя, ставши на колiна,
слiзно на престол зове вся тебе Kpaiнa.

Архiканцлер повелiв тебе зустрiчати:
вузький Lцлях розширити, терня видирати.
Радо край BiH оддае тобi в пануваЕня,
тож i я врятованиilt вiд жебракування.

Прешляхетний цезаре, як i дiяв, дiй-но!
Як вознiсся нинi ти, возItосись постiйно!
Бий чужих, cBoix же ти захищай надiйно,
ворогiв на оцi май, ix карай нищiвно.

П ер екпав М uр он Б о р ецъкuli

Арсiпiiпа Келънсъruil.

Послання до Реfiнальда
Аrсhiсапс ellorie, oir discr etae mепtis

Архiканцелярiус, мулрий у порадах.
Силъний твiй авторитет, ще сильнiша влада.
Не здолае мудростi TBoei заглада.
В TiM, що просиш ти, моя Муза безпорадна.

Вислухай мольбу мою, пане, я благаю,
. я зiтхаю, сльози ллю, глибоко страждаю,

бо на те, що просиш ти, ради я не маю,
як тебе я, пане мiй, як переконаю?
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Tuus in perpetuum servus et poeta,
ibo, si praeceperis, etiam trans freta,
et quodcumque iusseris, scribam mente laeta,
sed angusti temporis me coartat meta.

Iubes angustissimo spatio dierum
mе trасtаrе seriem augustarum rеrum,
quas neque Vergilium posse nec Homerum
annis quinque sсriЬеrе constat esse чеrum.

Vis ut infra circulum раrчае septimanae
bella scribam fortia Ьrечitеr et plane,
quae vix in quinquennio scriberes, Lucane,
vel tu, vatum maxime, Маrо Mantuane!

Vir чirоrum optime, раrсе tuo vati,
qui se totum suloicit tuae voluntati!
Рrесоr, cum non audeam opus tantum pati,
ut rigоrеm temperes ardui mandati!

Nosti, quod in homine non sit eius via.
Prophetiae spiritus fugit аЬ Elia,
Elisaeum deserit saepe prophetia,
nec me semper sequitur mеа poetria.

Aliquando facio versus mille cito,
et tunc nulli cederem чеrsuum perito -sed post tempus modicum, сеrеЬrо sopito,
versus а mе fugiunt carminis oblito.

Quae semel emittitur, nescit vox reverti:
scripta sua corrigunt etiam diserti.
Versus volunt corrigi denuoque verti,
ne risum segnities pariat inerti.

Loca vitant publica quidam роеtаrum
et secretas eligunt sedes lаtеЬrаrum,
student, instant, vigilant nec laborant parum,
et vix tandem rеdеrrе possunt opus сlаrum.

Ieiunant et abstinent poetarum сhоri,
vitant rixas publicas et tumultus fori
et ut opus faciant, quod non possit mori,
moriuntur studio subditi labori.

Unicuique proprium dat natura munus:
ego numquam potui scribere ieiunus -me ieiunum vincere posset рuеr unus:
sitim et ieiunium odi quasi funus.

Unicuique proprium dat natura donum:
ego чеrsus faciens bibo vinum bonum
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Я - довiчний твiй поет, я тобi слугою,
я, куди б ти не звелiв, йтиму за тобою;
схочеш, вславлю я тебе одою новою,
час, однак, обмежуе i керуе мною.

Та хiба за кiлька днiв оспiвати можна
подвиги, що звершила особа вельможна?
Hi Гомера, Hi Марона Муза не спроможна
описать це за п'ять лiт, Hi людина кожна.

Вiриш, що за тиждень-два творiння жадане
про звитягу i вiйну з-пiд пера постане,
що й за п'ять округлих лiт ти б не croraB, Л5rкане,
aHi ти, Вергiлiю, вiщий, можний пане.

Мудрий муже iз мужiв, пощади пiiта,
Маеш право ти MeHi будь-що повелiти!
Прошу, пане, я тебе бiльше не велiти,
Щоби MyciB я писать аж десятилiття.

Та й не знае чоловiк, де його дорога,
та й спiвця високий хист йде лише вiд Бога,
не завжди i елисей дар мав одкровення,
навiщае i мене не завжди надхнення.

Махом напишу, бува, тисячу я вiршiв,
i вони вiд досконалих не бувають гiршi,
та приходить час, що я начебто тупiю,
i тодi вже Hi рядка скласти не умiю.

Що ко.rшlсь вже вшhrшо в cBiT, те в}ке не змiнити,
править власнi твори й той, хто талановитий,,
виправляе, змiнюе, щоби стали гарнi,
щоб на cMix не брали ix цисаки бездарнi.

Натовпу цураеться майстер знакомитий,
на вiдлюддi, в закутi BiH волiе жи,fи,
мучиться, стараеться Музi догодити,
щоби витвiр написати, славою сповитий.

Скнiють в голодi й нуждi пiснярi лiтами,
чвари сердять ix пустi, глупий люду гамiр;
щоби написать пiснi й невмирущi драми,
пiснярi caMi вмирають в працi до нестями.

Мае кожен iз пiiтiв свiй талант природний:
я нiколи не пишу на живiт голодний,
бо здола мене тодi i юнак безродний,
спрагу й голод не люблю, як спiв похоронний.

Кожному природа дар власний мае дати,
я без доброго вина не складу кантати,
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et quod habent melius dolia cauponum,
tale vinum generat copiam sermonum.

Tales versus facio, quale vinum bibo:
nihil possum facere, nisi sumpto cibo.
Nihil valent penitus, quae ieiunus scriloo -Nasonem post calices carmine praeibo.

Mihi numquam spiritus prophetiae datur,
nisi prius fuerit чепtеr bene satur:
dum in аrсе сеrеЬri Bacchus dominatur,
in mе phoebus irruit et miranda fatur.

Нugо, Рrimаs Аurеаliапепsis

Ambianis, urbs praedives
[Kusch, р. 50В]

Ambianis, urbs praedives,
Quаm рrаесlаrоs habes cives,
Quam honestum habes сIеrum!
Si fateri velim vеrum,
sola rebus in mundanis
Нос praefulges, Ambianis,
Quod nec clerum nec pastorem
Usquam vidi meliorem.
Quam sis plena pietate,
Est ostensum in primate:
Pauper еrаm, spoliatus;
АрраrеЬаt nudum latus;
Spoliarat mе latronum
Saeva manus et praedonum.
Et qui erant hi latrones?
Deciani tabulones.
Nil habentem in сrumепа
Remisisti Ьursа plena,
Еrgо Remis, civitatum
Рrimа tenens pricipatum,
Tibi mandat реr Primatem,
Quod te facit optimatem,
Ut sis una de supremis,
Digna proles sacrae Remis.
Tantae mаtri, tam рrаесlаrае,
Oboedire, supplicare,
Caput suum exaltare:
Illud erit imреrаrе;
Tantam mаtrеm venerari:
Illud erit dominari.

Peьic -
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тож шинкар найкращi вина мусить в бочIсах мати,
щоби мiг я скласти Bipmiв чарiвних багато,

Вiршi я TaKi пишу, якi п'ю я вина:
лиш тодi пишу, коли повна животина;
чи ж щось гiдного напише в голодi людина?
Поборю й Овiдiя, коли п'ю з графина.

Вiдчуваю поетичне лиш тодi надхнення,
як cToiTb посеред столу смажена печеня;
як я Вакху сотворю жертвоприношення,
Феб тодi моiй душi дасть благословення.

Переluав Мчрон Борецъкuli

Гуеон, Прiллас Орлеансъкuti

Похвала Micтy Амбiанiс
АmЬiопi s, чrЬ s рт aedio es

Амбiанiс пребагатий -славним громадянам мати.
Клiр живе тут святобливо!
Визнаю тобi правдиво:
ти над цiлим cBiToM сяеIц,
ну, а Bcix перемагаеш
тим, що клiр твiй найчеснiший.
Хiба е де в cBiTi лiпший?
Милосердям ти багатий -маю право це сказати.
Свiтив тiлом, був я бiдний:
обiкрав мене негiдник -найвправнiший мiж злодiiв,
а ще зграя лиходlrв.
Хто ж були Ti розбишаки? -Децiевi посiпаки.
Коли був я rолиilt-6осий,
дав MeHi ти торбу грошей.
PeMic, що е MicT главою,
ставить тебе над собою,
робить тебе найзнатнiшим,
серед iнших MicT найбiльшим.
BiH велить: дитям покiрним
будь ти PeMicoBi вiрним.
Таку MaTip прославляти,
пiдкорятись, поклонятись,
iй чоло BiHKoM g!цqхтц 

-значить це - повелiвати.
Таку MaTip шанувати -означае панувати,

мое rоэrен iз
пillпiв cBiil
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Remis enim реr aetatem
Рrimаm tenet. dignitatem:
Sed, quod habet аЬ antiquo,
Nunc augetur sub Albrico.
Реr hunc Remis urbs suprema,
Реr hunc portat diadema;
Реr hunc fulget in соrопа.
Quam commendant multa bona:
Sed рrае cunctis hanc divinae
Fons illustrat disciplinae,
Fons praeclarum atque iugis,
Fопs doctrinae non de nugis,
Non de falsis argumentis,
sed de christi sacramentis.
Non hic artes Маrсiапi
Neque partes Prisciani,
Non hic vana poetarum,
Sed аrсапа рrорhеtаrum,
Non leguntur hic poetae:
Sed Iohannes et prophetae;
Non est schola vanitatis,
Sed doctrina veritatis;
Ibi поmеп поп Socratis,
Sed aeternae trinitatis;
Non hic Plato vel Timaeus:
Hic auditur unus Deus;
Nihil est hic nisi sanctum.
Sed in scholis disputantum
Sunt discordes et diversi,
Aberrantes et dispersi:
Quod hic negat, ille dicit;
Hic est victus, ille vicit;
Doctor totum contradicit.
Nos concordes super idem
Confitemur unam fidem,
Unum Deum et baptisma.
Nоп hic еrrоr neque schisma,
Sed рах omnis et consensus;
Hinc ad deum est ascensus.
Еrgо iure nostra sсоlа
Singularis est et sola.
Scolam dixi рrо doctrina:
О mutare possum in а
Et quam modo dixi scolam
Iam habentem christi stolam
Арреllаrе volo scalam.
IIic рессаtоr sumit alam,
Alam sumit, ut ascendat,
ut ad Deum volans tendat.

РозOiл п'fllпuй
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адже Peмic як наЙстаршиilI
бути першим завжди вартий.
Те, що PeMic мав од BiKy,
збiльшив завдяки Альбрiку;
BiH найвищий мiж мiстами,
BiH увiнчаний вiнцями,
BiH в KopoHi гордо сяе,
BiH багатств багато мае;
град найбiльше тим гордиться,
що BiH е наук криниця,
водограй пречистий, вiчний,
свiточ цiнних знань магiчних,
не фальчrивих знань криниця -TaiHcTB Исусових скарбниця.
тттана тут не Марцiану,
Hi старому Прiсцiану,
Hi поетiв тих дурницям,
лиш пророкiв таемницям.
Тут поетiв не читають,
тут Святе Письмо вивчають.
Тут-бо школа не брехлива,
лиш учена i правдива;
не Сократа тут шанують,
тiльки Тройцю пресвятую;
не Платон й Тiмей тут в шанi,
Божi iстини тут знанi;
лиш вони е тут святими.
В школах вчать балаканини,
сваряться та ворогують,
помиляються, бунтують,
стверджують i вiдкидають,
програють, перемагають.
Вченi рацii не мають,
Ми в усьому Bci единi,
вiримо в одне донинi -в хрест i Бога, Божу MaTip,
не визнаемо схизматiв.
Тут лиш мир i згода строга,
звiдси шлях веде до Бога.
Нашу школу величаву
любим над усе по праву.
ттткола кличе до освiти;
можу букви я змiнити:
носить школа Исуса столу,
тому маем справжню школу.
Школа BciM знання вiдкрила,
грiшник тут дiстане крила,
щоб злетiти й якомога
швидше прилетiть до Бога.
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Hic fit homo Dei templum.
Рrоре satis est exemplum:
Ессе noster Fredericus
Comes comis et amicus,
Et cum ео Adelardus
Valde dives Langobardus;
Generorus рuеr Oto
Et quam plures pari voto
IIic aggressi viam vitae
Sacri degunt eremitae;
реr hanc scolam sursum tracti
Sunt coelorum cives facti;
Нос рrаесlаrо fonte poti
Modo Deo sunt devoti.
Vos, doctrinam qui sititis,
Ad hunc fontem qui venitis,
Audituri Iesum Christum,
Audietis furem istum?
In conventu tam sacrato
Audietur iste Gnato?
Dignus risu vel contemptu,
cur hoc sedes in conventu?
Nunc legistis Salomonem:
Audietis hчпс latronem?
Nunc audistis чегЬum Dei:
Audietis linguam rеi?
Reus est hinc deprehensus,
verberatus et incensus.
Quod apparet in cocturis,
Quae sunt signa capti furis.
Quantum gula sit leccatrix,
Nonne signat haec cicatrix?
Rечеrtаtur ad cucullam
Et resumat vestem pullam:
Aut videbo rursus coqui,
nisi cesset male loqui;
Aut discedat aut taceto
Vel iасtеtur in tapeto.

РозOiл п'мпu,il
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Люди тут е храмом Божим,
прикладом е цього кожен:
ось наш Фрiдрiх, пастоятель,
гречний спутник i приятель,
чи то Аделярд вельможний,
чи то лангобард замоясний;
чи юнак оттон iз шляхти
й копсен з тих, хто, давши IGпятви,
обирае тут дороги
i живе, мов схимник вбогий;
в гору ix знання позвали,
i вони святими стали;
в джерелi вони святому
служать Боговi одному.
Ви, цо прагнете освiти,
в школу славну поступiте,
щоб IcycoBi слуясити,
щоб у шахраiв ве вчитись.
В товариствi пресвятому
вiри ви не ймiть Гнатону -гiдний cMixy чи нагани,
чом сидиш ти тут Miж нами?
ви читали Соломона:
чи ж вам слухати Гнатона?
Ви вже чули Боже слово:
чи ж вам слухать грiшну мову?
Треба грiшника схопити,
лупцювати i спалити.
BiH клеймо на собi носить,
що про злодiя голосить,
мае пику безсоромну,
клеймо алодiя на ньому.
Хай одягне чорну рясу,
в монастир iде пiд засув.
Радше хай в огнi палае,
нiж злорiчити BiH мае.
Хай йде геть або змовка€,
або саван одягае.

П ереклм Мuрон Борецъкuй
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Philippus de Gteoe

veritas veritatum
lc.B.21 (3)]

Veritas veritatum,
via, vita, veritas,

реr veritatis semitas
eliminans peccatum!
te чеrьчm iпсагпаtum

clamant fides, spes, caritas,
tu primae pacis statum
rеfоrmаs post геаtum,

tu post carnis delicias
das ýratias,

ut facias
beatum.

о quam mira potentia,
quam regia
vox principis,

cum aegгotanti praecipis:
"Surge, tolle grabatum!"

Omnia sub peccato
clausit Adae meritum;

dum рrопiог in vetitum'
non раrчit mandato,
de statu tam beato

nos dedit in interitum;
de morsu venenato
fel inhaesit palato

реr hoc culpae dispendium
in vitium

nascentium
translato,

mortis аmаrе poculum
in saeculum
transfunditur,

nil сui dulce bibitur
de vase vitiato,

Spiritus veritatis,
spiritus consilii

modo poenam supplicii
поп reddit рrо peccatis,
ut timor castitatis,

quo rечеrtепtur filii,
castiget in praelatis
fermentum vetustatis.

sed quando sponsus veniet,
inveniet,
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Фiлiпп tревсъruii
Правда правд
veritas oeritatum

Правда правд свята для нас,
шлях, життя та iстина.

Ти змиваеш з нас грiхи,
ти одна лиш iстинна.
А Слово, втiлене у плоть,

що BciM нам стало вiрою,
любов'ю i надiею,
грiхи поможе побороть

i буде нам офiрою.
Ти'лiкуеш
i рятуеш. нас, Боже,

iз силою дуrrсою
недужому
ти, Господи,

звелiв могутнiм голосом:
"Встань, бери-но лоясе!"

Bcix позбавив Еас Адам
щастя невимовного,

бо в спокусi вiдкусив
вiд плода грiховного.
Коли свавiльно знехтував

BiH Бога заборонами,
то раем й насолодами
бездумно BiH поrкертвував

i нашими свободами.
BiH отруту,

гибель люту
вливае

у чашу cMepTi лютую
3 цикутою
гiркотною

i Hac'ycix отрутою
iз чашi напувае.

Iстини i правди дух,
дух поради праведний

не карае за грiхи
тих, чий шлях е правильний.
Нехай любов до чистоти,

що до синiв вертаеться,
прелата, що покаеться,
грiха позбавить й марноти.

Коли Жених появиться,
прийде до вас

Слово, вtпйене
а faлоllLъ _

Воz-Слово, lцо
тlрчiшов но

свiтп у вuzляOi
люOutlu; Сuп

Бохuil Iсgс
Хрuстпос

Всttшtлъ, берч-tю
лохе! -зlлолехllmо

фроза Iсgсо
Хрuстпо,

промовлен,о 0о
розслобленоzо:ОУсtповоi'

вiзъ.вч ложе
свое - п,4

. il rоOu!о
(€в. BiO Марко,
2,9-11; ев. BiO

IBaHa, 5,8)

lстпuпч i
lpoBOtl. Оlt -

релiltiсцеtlцiя з
ево*аелiл BiO
IBсllo; 'Щgв
провOч, що

il.ozo свirп
прчilllяlпч tl,e

поuсе, бо t+e

бочumъ il,оzо mд
tе злое iloaon

(lB-,14:17)
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quid faciet
ingratis.

non huic роепаm abstulit,
cui distulit,
sed animam

nunc impinguat ad victimam
adeps iniquitatis.

Tarditas praelatorum
iudicem exasperat;

sed his qui solus rеsеrаt
medullas апimоrчm,
а fructibus еоrчm

novit eos et tolerat,
quos extra viam mоrum
fert impetus еrtrоrчm.

sed "ессе" clamat "venio
cum gladio

flagitio
mаlоrчm!"

et cum purgabit аrеаm,
tunc paleam
abiciet:

sic erit, quando veniet
ille sanctus sanctorum.

Cecidit in praeclaris
hominum funiculus;

sed nostrae mentis oculus
реr vias huius maris
ad viae singularis

metam contendit sedulus.
sed luxus saecularis
реr ministros altaris

nunc solis vacat opibus
patentibus

hiatibus
avaris.

sic реr praelatos mammonae
mоrs animae
concipitur,

dum cunctis male vivitur
ad fоrmаm exemplaris.
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прокпятий час
вiдплати,

хоч кара вiдкладаеться,
прощаеться
не кожному,

i стануть скоро жертвами
ситii прелати.

Жде попiв за глупоту
кара Суду Божого.

Хто rrс вiдкрие глибину
розуму побожного,
тим Бог грiхи простить yci,

ix щиро шануватиме,
нещадно ж тих каратиме,
хто зiйде з чесного путi,

грiхiв хто не долатиме.
"Ось iду я,

меч несу я", _
гукас.

BiH полову всю вiдсiе,
BiH зумiе
здолати

усяке зло, i грiшникiв
.Щух Святий скарае.

.Щня Страшного Суду ми
й cMepTi Bci чекаемо.

На Господню ласку ft рай
смиренно уповаемо.
Життеве море спiшимо

старанно подолати ми,
та паном мiж прелатами
багатство стало вже давно

i далi пануватиме:
i вiдверто

Bci уперто
хапають,

а грошi над прелатами
багатими
владають

r до життя грlховного
ycix мирян схиляють.
П ер еlсл.ав М uр он Б ор ецъкtlli

Осt idg я,,леч
|lec! я -пор. О6'лвлеtltlя
св. IBсlto

Боzослово:
ПОтпо,

незобарол
прuооOlсу, i зо
Jпllою зоluLапLо

Моя, чlоб
,coJrr.oJay

вiOOоtmt зziоно
з Oiлutч,Еоzо"

(ОО.,22:72)

життя тлсвlт
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Tonat evangelica сlаrа vox in mundo
[с.в.49 (2б)]

Tonat evangelica
сlаrа vox in mundo:
"qui dormis in pulvere,
surgе de profundo
1чсе sua Dominus
te illuminabit
et а malis omnibus
animam salvabit.

Меmог esto, iuvenis,
tui сrеаtоris.
сruх christi te moneat
omnibus in horis.
саре mente, cogita
соrdе de futuris,
quod ad radicem аrЬоris
sit posita securis.

Senes et decrepiti,
vobis est oblata
чеrа paenitentia
сruсе christi data.
dies чеstrа desiit
et est inclinata,
nam ad чmЬгаm чеrgitчг
fine dеsрегаtа.

Ессе счm fiducia
venit regnum Dei.
illud рrimчm quaerite
vos, qui estis rеi.
саrпеm crucifigite
famulantes ei
et in psalmis dicite:
"misеrеrе mei!"

О рессаtгiх anima,
si vis dealbari
et аь omni crimine
penitus mundari,
te in сrчсе Domini
ороrtеt glоriаri
et in ipso penitus
аь hoste liьеrаri.

Iacob scalae summitas
аltеrа calcatur,
in qua Christi passio

Пiсtlя тпiqло
пов'язон,а з

евошzеlLъсъкlLлч
iстпuя'олвч i

cloBIeIo
бблiittлtл

оброзiв
i лl,отпuвiв

яriв чtляl
проmопmuвав -Якiв ?eBeOeiB,

опостпол Icyca
Хltuстпа, *mlil

був свiO*олt
я,ailBaff,лuBittlttc
поОii, g жчтпmi

Icgco:
прео67tоэrcенн,я

tlo Фовоуi,
восtI)есlll*я
0оlкч loipo;

Bitl lпакож,
бу" а

Гефаlлtлlлсъlюлtg
соОg в чос

лереOсл,ерtпхtlz
стпроlrОоttъ

ГоспоOа



Благочестива пiсня
Топаt euangelica cloTa uоt iп mtlndo

Зазвучав евангельський
чистиill голос гучно:
"Ти, хто спиш у поросi,
пiднiмись послушно.
Бог яскравим променем
i тебе осяе,
бо вiд зла всiлякого
BiH людей спасае.

fIро свого Спасителя
пам'ятай, юначе,
хрест Христа хай вчить тебе
свiй нести тершшче.
Пам'ятай про майбуття
i молися щиро,
бо на коЕсне дерево
гостра жде сокира.

Вам, дiди старезнii,
щире покаяння
радить Бог, вiдправивши
Сина на стра}rсдання.
Вашi днi кiнчаються
i несуть вам лихо,
скоро нiч поглине вас,
схопить cMepTi вихор.

Невiдхильно, впевнено
Божий суд йде cBiToM.
Прагни царства Божого
щирим стати свiдком.
Слуги плотi, висушiть
тrло до нестями,
заспiвайте голосно:
"Змилуйся над нами!"

Прагнеш, душе грiшная,
вiд грiхiв вiдмитись,
вiд усяких злочинiв
повнiстю звiльнитись, -Господа розп'ятого
слав, д)rше убога,
щоб могла звiльнитися
вiд усього злого.

flкiв шлях протоптував
на гору Голгофу,
де страждання Господа

спgсtlтпелъ -Icyc Хрuсtпос

3лtttлуilся
но0 ноlпч -
в оpluziнолi:

Мisеrеrе mеi.! -
злпч.лlgliся HoOi

ttt+ою! Ток
fLочlLlLоёпLъсfl

o0utl
3 чeprK,oвtltl;8

ziлttсiв

ЖИТТЯ ТЛ CBIT
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nobis reseratur.
Tyrus alta desinit,
in se reprobatur;
in Iudaea Domini
mons uьеr adoratur.

О fidelis anima,
clama de profundis,
de terrenis fugito
rebus et immundis.
сruсе Christi naviga
velis in secundis,
ne te ventus turbinis
suffocet in undis.

Cum реr ignem venerit
nos iudicaturus
homo Dei filius,
nulli parcens, durus,
eius omnis сгuсifеr
erit tunc Securus,
gratulans cum angelis,
candidus et purus.

In die iudicii
cum sol obscuratur
et lumen fidelibus
crucis christi datur,
tunc in peccatoribus
hostis dominatur;
sed аь hoste crucifer
tunc omnis liberatur.

Еrgо Christi milites
fugite beati
huius mundi gloriam
сruсе iam signati,
in qua Christus moriens
mortem superavit
atque suo sanguine
peccata nostra lavit.

Quid erit, cum stabimus
ante tribunal christi?
pandens sua vulnera
dicet: "quid fecisti?
рrо te сruсеm subii;
quare non subisti
hanc loco poenitentie?
чаdе, iam peristi!"

РозOiлп п'яrпuй

ЮOея -ЮOеil.съке
цорсfпво,
лцо бgло

зруil,новоъе прч
правлiнlti

НовgtоOоносо5lа
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пiзнаем потроху.
Скоро Tip антихристiв
зруйнований буде,
а в Юдеi Господа
славлять нинI люди.

Ти, душе побохная,
заволай до Бога,
угiкай вiд суети,
вiд усього злого.
,Що хреста Христового
ти скеруй вiтрило,
щоб тебе розбурхане
море не втопило.

Як прийде судити нас
у вогнi святому,-
Божий Слш суворий -зJIим не простить HiKoMy.
Ti лиш Боже прощення
й ласку будуть мати,
кого BiH з ангелами
вдягне в бiлi шати.

В судкий день, що }lце на нас,
як зчорнiе сонце,
вiрних слут Iсусових
хрест врятуе конче.
Над людьми грiховними
дух злий запану€,
благами духовними
вiрних Бог вшануе.

Вам, Христовi воiни,
треба поспiшати,
щоб, хреста побачивши,
благодать пiзнати.
На xpecTi вмираючи,
смерть Icyc подужав,
кровiю стiкаючи,
змив грiхи з Еедужих.

А ну rrc, ми предстанемо
перед ликом Сина,
й мовлпъ Боц веь зраrrеrшшZ:

",Ще ти був, скааюt-нq
як я, розп'ятий, маявся?
Озовися, сину,
чом ти не покаявся?
iIди, ти вже загинув!"

Tip -пiсtпо-
0ержаво

g сtпороOовtl,iй,
Фittiкti,
curlBaш

l|oaollclllвal
i zуirо

волоtое в бiлi
1rюtпч - OttB.

о6'лвлеllя
св. IBolto

Воаослово:.
uЯ бочttв

ОвоОцяtъъоt
чо'|L7Lръоа

сmоwв, чо
съOiлtl, ! 7rrъnпL
бiлi оOяан,еtli..."

(О0,, 4:4). Бilli
1чотп1I с|пaLлч

ellrвoмr.*
чuстпаппt i

свялпаслпi
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Еrgо foetens Lasarus
doaatur in exemplum
digTre penitentibus,
ut sint eius templum,
in quo virtus habitat
suae passronrs;
hanc impleat et muniat
ipse suis donis!

Аllапч,s de Lille
Rhythmus de natura hominis
fluxa et caduca
[De Lille, р, 262]

omnis mundi сrеаturа
quasi Iiber et pictura
nobis est in speculum;
nostrae vitae, nostrae mоrtis,
nostri status, nostrae sortis
fidele signaculum.

Nostrum statum pingit rosa,
nostri status decens glosa,
nostrae vitae lectio:
quae dum рrimо mапе floret,
defloratus flos effloret
vespertino senio.

Еrgо spirans flos exspirat,
in раllоrеm dum delirat,
oriendo moriens;
simul vetus et novella,
simul senex et puella,
rosa mаrсеt oriens.

sic aetatis чеr humanae
iuventutis рrimо mane
reflorescit paululum.
mane tamen hoc excludit
vitae vesper, dum concludit
vitale crepusculum:

Ergo clausum sub hac lege
statum tuum, homo, lege,
tuum esse respice:
quid fuisti nasciturus,
quid sis praesens, quid futurus,
diligenter inspice.
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Тим, хто гiрко каеться,
тра взiрцем обрати
Лазаря покiйного
i його благати
за них заступитися,
Господа молити,
щоб iM розгрiшитися
зволив й мирно жи"ги.

П ераслав Мuрон Борецъкuй

Алан, Лiлшъсъкчй

Пiсня про тлiннiсть
i скороминущiсть життя
оm,пis muпdi сrеаtuта

В cBiTi будь-яка людина,
наче книга чи картина,
BciM взiрцем слугуе.
У життi, щасливiй долi,
в нашiй cMepTi та недолi
BipHo нас малюе.

Живемо, неначе ружа,
зримим робить життя мужа
l життевl мудростl:

розквrтае вранцl-рано,
листя губить, цвiт iй в'яне
у вечiрнiй cTapocTi.

Щвiт, що KBiTHe, вiдцвiтае,
никне i життя втрачас,
щоб умерти, родиться.
Заразом стара й дитинна,
i бабуся, i дiвчина,
KBiTHe ружа усихае.
Так весна життя людського,
вiд cBiTaHKy молодого
потихеньку квiтнучи,
вже вiдходить, проминае,
коли вечiр наступае
i життевi сутiнки.

Визначену цим законом
свою долю узакони,
вдумайся в життеву суть:
ким ти був, як народився,
ким сьогоднi ти зробився,
що тобi роки несуть.

Пераслав Мuрон Борецъкuй

Лозо1l - бротп
Mopii i Марlпu,

якоzо Iсgс
восlсресчв но

чеlпверrпuй
0енъ пiсля

смерfпl
(IB.,77:7

i ttосtпgмli)
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Нugо, Ртilпаs Аurеliапепsis

Recedite, recedite
[Gansz., 2, р. 30]

Recedite, recedite,
ne mulieri crediteI

Dic tu, Adam, primus hоmо,
qui deceptus es in роmо?
Sum privatus dei dono.

Ne muliеri credite!

Eva fulgens quasi stella,
paradisus mihi cella,
sum deceptus а puella.

Ne mulieri credite!

IJxor mea me fraudavit,
dum me pomo satiavit,
paradiso me privavit.

Ne mulieri credite!

Dic tu, Loth, tu dulce verum,
quanta fraus sit muliеrum? -Heu deceptus sum per mеrum.

Ne mulieri credite!

Dic tu, Samson, et fatere,
quid sentis de muliere! -Sum реr еаm lapsus vere.

Ne mulieri credite!

patet teste salomone:
mulieres rаrо bonae,
plenae sunt deceptione.

Ne mulieri credite!

Id quod scio tamen чеrum -capio testem totum clerum -mille fraudes mu]ierum.
Ne mulieri credite!

Mulieres sunt fallaces
et in оrе sunt loquaces
et in соrdе sunt mendaces.

Ne mulieri credite!

Сомсон -iзраiлъськuй
сgОOя gпроOовж

20 poKiB. BiH
оOружuвся з

фiлiсmu.пtляъ-
lco|o, яlео

0опомоzло
фiлiсmч,лtляхолп

розzаOвmч
зоzоОкg

Coлcot1,o,
вчпlL7пов7lLч
розzоОкg g

чоловiко, чll;l
зроOuло йоzо.
ColtcoH поrч-

lув Oрgжчltц, i
Bol+a вчillll,ло

зoJllNж зо
illшozo. ЗеоOоtп

Сол.соll покоIав
iHtuy фiлiстпч-

J|LILлHKv -
!,олiОg, яко

тпеж зроOtlпо
tiozo, вчпчmов-

7llu g 1lъоzо
mоемнчцю ilоzо

ъоOзвччоilltоi
c7LJLu

i позбовuла
iozo cltlbll,,
вiOрiзавшч

il.ол,у волосся.
Фiлiстпutплянч

заJпlлч
сIопчllъч
Солсоно,

тlозбовлеlоzо
c7LJLъ
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Гуzоtt, Прiлос Орлеашсъlсuil

Iнвектива проти жiнок
Recedite, recedite

Вiдiйдiте, вiдiйдiте,
жiнцi вiри ви не ймiте!

"Ти скажи MeHi, Адаме,
ЧОМ з'iв яблуко ц6гд119?" 

-"Щоб здобуть знання жаданне.
Жiнцi вiри ви не ймiте!

ева, мов зоря ярiе,
жертва бiдолашна змiя,
в мене розум вiдiбрала,

Жiнцi вiри ви не ймiте!

Обманула жiнка мила,
мене плодом спокусила
i вiд раю вiдлучила".

Жiнцi вiри ви не ймiте!

"Лоте, правду розкажи нам:
чи слiд вiрити дружинам?" -"Обдурили мене вина!"

Жiнцi вiри ви не ймiте!

"Ти також скажи, Самсоне,
слово про жiнок вагомеl" 

-"Плем'я це обману повне!".
Жiнцi вiри ви не ймiте!

Ось вам правда Соломона:
жiнка хитра, безсоромна,
завсiIди обману повна.

Жiнцi вiри ви не ймiте!

Правду про жiHoK я знаю
й в свiдки клiрикiв гукаю:
брехнi ix не мають краю!

Жiнцi вiри ви не ймiте!

Bci жiнки TaKi брехливi,
i надмiрно балакливi,
в cBoiM серцi Bci фальшивi".

Жiнцi вiри ви не ймiте.
П ерешлав М uрон Борецъкuй

лотп - небiыс
Ав7lоола,

eOuHll,il.
блаzочесlпuвчй

чоловlк
в м. CoOoMi,

яrоео Воz
вряmgвов BiO

корч,
зобоуlонuвlьч

оzляоопl,чся
шо покотrане

Jп7спао.

!рgэrcъна Лотпа,
яко пораuиLло

зоборону Боzо i
озчуtttцлася, бо
лtобtt"ла ,мiсmо

розпасп,Lч,
соOолlсъrоzо
zpito, бgла

переfпвореъо в

соляъчi. сrповп
(Вgm. 19; 1-26)

Сололи'оtь -пl,реmiй. цар
Iзроittя, правlLв

g 970-931 рр.
0о Р.Хр., мав
блuзъко 7000
эrNЕоrc, fпо)Е
MyciB 0обре

знапlч lI
tотrоктпет,

ЖИТТЯ ТЛ CBIT
zzL



Rusticus dum asinus
[Novati, р. 79]

Rusticus dum asinum
suum vidit mortuum,
flevit eius obitum:

Оhе, ohe,
Моriеris, asine,

Si te scivissem, asine,
Moriturum frigоrе,
те induissem sindone,

Ohe, ohe,
Morieris, asine,

Exlamavit rustica
Voce satis querula
obstante vicinia:

Ohe, оhе,
Morieris, asine.

ululavit rusticus
Magnisque clamoribus
Trahens crines manibus:

Ohe, ohe,
Моriеris, asine,

Sчrgе tanto tеmроrе,
Quod tu possis bibere
Et testamentum condere.

Ohe, ohe,
Morieris, asine.

Мох consurgens asinus
Testamentum protinus
condidit oretenus:

Ohe, ohe,
Morieris, asine.

Сruсеm do papalibus,
Аurеs cardinalibus
Caudamque minoribus.

Ohe, ohe,
Morieris, asine.

Caput mеum iudicantibus,
Vocem meam cantantibus,
Linguamque praedicantibus,

Ohe, ohe,
Моriеris, asine.

z2z



заповiт осла
Rustiсus dttm аsiпus

Бачить хлоп - осел здихае,
слiзьми хлоп ся умивае,
смерть осла оплакуе:

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Якби тее, осле, знати,
що ти станеш замерзати -дав тобi би хутро я".

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Тут i жiнка заридала,
тужно голосити стала
разом iз сусiдками.

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Плаче хлоп, аж завивае,
крики-зойки все здiймае,
рве руками кучерi.

Ойойой, атiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Встань, мiй осле, на хвилину,
щоб попить води краплину,
й заповiт пиши MeHi".

Оftоilлой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Ледве став осел на ноги,
аж затрясся вiд знемоги
i почав Iлаголити.

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Папi хрест заповiдаю,
вуха довгr - кардиналУ,
xBicT - ченцям, послушникам".

Оilюйой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Суддям голову даю я,
голос спiвакам лишу я,
а язик 

- 
брхl9рдц".

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Пiсня стпворено
в XII-XIII стп.,

проOовэrуе
mроOчцii

онrпччнuI
эюартпiвлuвut

заповimiв. Про
оOuн iз нuI -uТесlпо-ltеt+m

Iрlоlсоючоzо
поросятпч" -

заоOgе
св. IepoHilt g

cBoeJпa всlLgп1,
0о tcl+uzu

пророlсо lcail.i,
zовотrячч, uro

чю Illc|l1o
Iлопцl

вчспiвуютпъ
в школаI

ЖИТТЯ ТА CBIT
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Dоrsum mеаm portantibus
Carnes meas ieiunantibus,
pedes autem ambulantibus.

Ohe, ohe,
Morieris, asine.

Pellem meam sutoribus,
Crines sellatoribus,
Ossa quoque canibus.

Ohe, ohe,
Могiеris, asine.

Visсеrа vulturibus,
Priapumque viduis
una cum testiculis.

Ohe, оhе,
Morieris, asine.

His legatis omnibus,
Quae habebat asinus,
obdormivit cum fratribus.

Оhе, ohe,
Morieris, asine.

Abbas tunc et clerici
РrаеЬепt рапеm tritici,
Сum vellent ipse mori.

Оhе, ohe,
Morieris, asine,

Rusticus et famuli
Portant corpus asini
Ad pasturamque lupi.

Ohe, ohe,
Моriеris, asine.

Нugо, Ртimоs АurеIiоtъепsis

Non peto castellum
[Kusch, р. 514j

Non peto castellum,
Nec opes, nec oves, nec
Sed peto mantellum,
Vel equum, vel equam,

agellum,

vel assellum.

Пiсl+i-проtонllя
булtъ Оgше

Tloulupelal.eu -
в@tофfпч цос7Lо
звертполtuся 0о
поrровчтпелiв
il, лецелоtпiв



"Спину носiям дарую,
м'ясо - тим, що голод чують,
ноги }к - подорожньому".

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Шкуру шевчику вiддайте,
гриву на сiдло пускайте,
псам голодним - KocTi Bci".

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

"Коршуновi - нутрощi,
Прiапа - послушницi
з yciM iншим дайте-но".

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Так майном BciM, як годиться,
той осел розпорядився
i пiшов до пращурiв.

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Клiрики тодi з абатом
хлiб велiли BciM роздати
на ослових поминках.

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!

Селянин з родиною
Падаль ту ослиную
викинули BoBKoBi.

Ойойой, агiй, агiй!
По тобi вже, осле мiй!
П ереwюв М uрон Борецъкuй

Гgzон, Прiпас Орлеонсъкчй

Прохання
Nоп peto castellum

Замку не бажаю,
Hi скарбiв, овець, землицi;
я плаща благаю,
осла, коня, кобилицi.

Переклав Мuрон Борецъкuli

ПpioTt -zрецъкuil,
мiфiчнuti

фолtлiчltчлi боz
врожаю.

!uв. тпокоэс
прut*iтпкg 0о

сmрофч 9
псповiоiо

Арriпiitпо
келъtлсъкоzо

@. а1)

життя тл CBLT
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Responde, qui tanta cupis
[с.в. (66л

"Responde, qui tanta cupis," mihi Copia dicit,
"pone modum, quae vis addo".

Volo plena sit аrса.
"Plena sit." Adde duas. "Addo".

Si quattuor essent,
sufficeret. "Sic semper ais; cum рIчrimа dono,
plus quaeris, nec plenus еris, donec mоriеris".

Gааltеrus de costellione

vеrsа est in luctum
[с.в. (86)]

vеrsа est in luctum
сithаrа Waltheri,
non quia se ductum
ехtrа gregem сlеri
vel eiectum doleat
vel abiecti lugeat
vilitatem morbi,
sed quia considerat,
quod finis ассеlеrаt
impгovisus orbi.

Rеll. Libet intueri
iudices ecClesiae,
quorum status hodie
peior.est quam hегi.

umьrа cum videmus
valles орреriri,
рrохimо debemus
noctem ехреriгi;
sed cum montes videris
et colles cum ceteris
rebus obscurari,
nec fallis nec falleris,
si mundo tunc asseris
noctem dominari.

реr convalles nota
laicos exleges,
notos turpi nota
principes et reges,

копiя - боzчttя
0остпаmrу

!,овелч 0о тпуzч
Воtьътперовц

лlрu - поезua)
Вальтперо

шоtпtlльъоtэ-
съr'оzо. Тgtп

ре.tliнiсценцiя
0о Ktttlau Иово:

о I стпол,о
жолобою орфо
Jпоя, о сопiлха
лоя - зо{tколп
rLлоrlL1tв7tt...о

(Йов, 30:31)



3авжди мало
Rеsроп.d,е, qui tanta счрis

- Розкажи-но, скiльки хочеш? - бд169 цgrr!
Idопи-

Визнач кiлькiсть, дам тобi я. -
.Щай калитку повну.

- Маеш цовну, - Даft ще другу-.

- Маеш. - Дай чотири,
буде досить. - Скахсеш "ще дай", скiльки б

не дала я,
Бiльше маеш - ще бажаеш, поки не вмираеш.

П ер аu,ав М чрон Б о р ецъкt t й,

В олъtпеtrl Ш олпчльъоttсъruй,

Пiсня про кiЕець cBiTy
vеrsа est iп luсtum

,Щовели до туги
Вальтерову лiру
не BaжKr недуги,
не отара клiру,
що над ним глумилася
i пiдло помстилася.
Вальтер так страЕtда€,
бо, грiхами завданий
нам, кiнець негаданий
cBiTy наступае.

Прuспiв: Нинi звинувачу,
вас, суди церковнi,
нинi ви, я бачу,
зiпсувались вповнi.

ffк лиш починають
падоли темнiти,
люди добре знають:
нiч настала в cBiTi.
Коли ж хмари чорнii
вкрили гори горнii,
це втсе означае:
нiч прийшла всевладная -гибель безпощадная
cBiTy наступае.

Падоли цi TeMHi 
-це лихi миряни,

королi нiкчемнi,
хижсii дворяни,

Полtgлярtluil
g СереОtьовiччi

Biplu,
ttобgOовохuil,

zоловllо
ъа бiблiillluв

релiliсцеlцiлr

ПоOолч /
4lIрях1I _

зрозок oлеаорiil,,
якi полюбляв

Волэътпер
ШоttьlцюtlмtалЦ

в н,осmgпн,ii
спрофi: аорч /
Хрuсtповi Оitпu,

пасtпtl,рi



quos pari iudicio
luxus et ambitio
quasi nox obscurat,
quos caelestis ultio
bisacuto gladio
реrdеrе maturat,
Restat, ut реr montes
figurate notes
scripturarum fontes,
Christi sacerd,otes;
colles dicti mystice,
ео quod in vertice
sion constituti
Ty"qo sunt рrо speculo,
si legis oraculo
vellent non abuti.
Iuloent поstгi colles
dari cunctis fепum
et рrаеfеrri molles
sanctitati senum:
fit hereditarium
Dei sanctuarium,
et ad christi dotes
рrаеропuпtur hodie
expertes scientiae
praesulum nepotes.

Rе/l. Si rеm bene notes,
succedunt in vitium
et in beneficium
terreni nepotes.

veniat in Ьrечi,
Iesu, bene Deus.
finis huius aevi
annus iubileus!
mоriаr, ne videam
Antichгisti frаmеаm,
cuius рrаесеssоrеs
ram non sani dogmatis
stant in Monte chrismatis
censuum censores!



Iцо пr{хою вСlра.пr.rся,
ts розкlrл закохалrlся
та в грlхи вIIадаю,Iь.
iх в нiчному MapeBi
rrебеса покарами
вразить поспiшають.

Гори - мусиш добре
собi уяснити -це - вiйсько хоробре,
це - Христовi дiти.
Пастирi духовнii,
наче гори чорнii,
мов CioH сiяють,
як закони Божii,
правила побожнii
не переступають.

Нашi гори нинi
випасами стали,
молодi в гординi
владу в руки взяли:
торr ведуть святинями,
грошl тягнуть скринями,
а до лiтургii
дурнl допускаються,
котрих не цураються
родичi святii.

Прuспiв: Кожен зметикуе:
небiж превелебний,
звiсно, успадкуе
i порок ганебний!

Зiшли, Боже милиil1
гибель цьому cBiTy. 

-Ми не маем сили,
прагнемо одвiту.
Аби не дiждатися,
як злий дух знущатися
над цим cBiToM стане!
його попередники -нинiшнi святенники,
плем'я препогане!

П ераспав Мuрон Борецъкuй

CioH - zopa
поблuзу

ерgсолtuла;
потr.:

о Я ж полпазов
CBozo Itоря

но CioH, святпg
zо7lg Свою"

(Пс. 2:6)

ЖИТТЯ ТЛ CBIT
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Inconstans Fortuna
[Gansz., р. 76-77]

Inconstans Fortuna,
Omnibus non una,
nobis aliena,
quae potes dici poena.

Sumus quidem canonici
ecclesiae nullius,
fratres omnes еrrаtiсi
ordinis neutrius.

Illam tenemus regulam,
quam Nemo sanctus dedit,
utique difficilem,
prout tenor edit.

Est nam оrdо gravior
noster Franciscino,
siquidem аsреriоr
ordine Bernhardino.

Nosterque assidue
tristis et convictus,
паm deest cotidie
victus et amictus.

Fаmеm, sitim patimur
rаrо saturati,
nuditate рrеmimur
male calceati.

Nobis dant cubamina
lapides fornacis,
de mапе cum surgimus,
quidem carent bracis.

Omnes ergo subvenite
ordini tam duro
рrо Christi caritate
nomineque puro.

Quod vobis retriebuere dignetur,
qui vivit et rеgпаt trinus in
personis, unus in substantia,
deus in saecula saeculorum. Amen.

Datum in schola,
ubi nulla copia,
sed sempiterna
regnat inopia.

Святпшй
Нiztпо -вперше OOiccetl.

позвов себе
" ttir.Tпo" i

че ваtо1lIпсъко
жоfrfпlвJLчва

BuzoOKo,
бо вэсuвоl+llя
спровжнъоzо

lrlelll в т]Lокоrl!
lсоflfпексfпl

було 6
ч4оноiлпеlаше

блюзt+iltсtпвоп,
яlс7цо Nе

свяmопlоrп-
сfпвоrl

2з2



Скарги KaHoHiKiB
Inconstons Fоrtuпа

.Щоля непостiйна
yciM ненадiйна,
нам вона ворожа -чиста кара Боэrса!

Ми канонiками стали,
але без приходу,
довго cBiToM проблукали,
не маем доходу.

Зволив нам святий HixTo
строгий кодекс дати:
в нашiм орденi закон
треба шанувати.

Наш закон BciM знаний -просимо гостинцi.
Живуть францiскани
лiпше й бернардинцi.

Живемо злиденно,
сумно, без забави;
брак нам BciM Iцоденно
одягу i страви.

Голод, спрагу зносимо,
ситi не буваем.
голими i босими
свiтами блукаем.

На KaMiHHiM припiчку
спатоньки лягаем,
а як вранцi схопимось,
то штанiв не маем.

Нам подати допомогу
будьте Bci готовi,
вам подякуем i Богу,
Исусовi Христовi.

Вам воздасть наш Господь Бог,
у Тройцi единиilt,
звiльнить вас од Bcix тривог
в yci вашi днини. AMiHb.

.Щано у тiй школi,
Де злиднi та стогiн,
,Ще эrсивуть в недолi
Клiрики убогi.

Перешав Мчрон Борецъкuй

Фронцiсконч,
бершарОul+цi -чехч1, ]'ло|цLшu:Е

opOeliB
св- Фраа.цiсlrо

1по
св. БернорOо,

u4о пршсяащпL
Jlcufпu

в бiOlлосtъi
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Heus frаtеr adiuva
[с.в. (в9)]

А. Heus frater adiuva,
quia mоrs est рrохimа!
Si concedis, crastinum
faciam me monachum.
Festina succulTere
iam me vult invadere.
Dona, frater, spatium,
da mihi consilium.

В. о mi dilectissime,
quidnam cupis agere?
Secus tibi consule,
noli me relinquere.

А. Tua, frаtеr, pietas
movet mihi lacrimas,
quia eris orphanus,
postquam еrо monachus.

В. Еrgо mane paululum
saltem post hoc triduum,
forsan hoc periculum
non erit mоrtifеrum.

А. Tanta est angustia
quae счrrit per viscera,
quod est mihi dubia
vita quoque crastina,

В. Monachalb regula
non est mihi cognita:
ieiunant cotidie,
vigilant assidue.

А. Qui рrо Deo vigilant,
соrопаri postulant,
qui рrо Deo esurit,
satiari exigit.

В. Dura donat pabula
fabas as legumina,
post tale convivivum
potum aquae modicum.

А. Quid prosunt conviviva
quidve Dionysia,
ubi et рrо dapibus
саrо datur vermibus?

Сrtuпнuцъrсuй -
BiO Пстluлlнur.П,

tъобtпо
'чернецъ, tцо

прuйняв
сtu.м,g"



Пiду я в монахи
Неus |rater adiulsa

А. Слухай, брате, поможи,
смерть вiд мене прожени;
як погодишся на це,
стану завтра я ченцем.
Поспiши на допомогу,
кличе смерть мене в дорогу,
подаруй MeHi хоч дниЕу,
дай пораду в цю хвилину,

Б. О, мiй любиft, дорогий,
що ти вигадав, скажи?
Ти про себе сам подбай
i мене не покидай.

А. Твое, брате, благочестя
точить сльози з мого серця,
бо ти станеш сиротою,
як не буду я з тобою.

Б. Отже, ти не поспiшай,
днiв ще зо три почекай,
моЕсе, у твоiй бiдi
смерть ще не грозить тобi.

А.Ця бiда така велика -мучить всього чоловiка,
то}к я cyMHiBy не маю,
що до завтра я сконаю.

Б. ff весь схимницький закон
не приймаю, бо BiH сон
нам щоденний вiдбирае,
вiчно посту вимагае.

А. Слуrкать Богу, то й не сплять,
просять в Бога благодать.
Хто у серцi Бога чуе,
ради Бога голодуе.

Б. Страви Bci святих ченцiв
iз гороху та бобiв.
По бенкетi цiм не жсди
анiчого, KpiM води.

А. Пощо учти Ti MeHi -хай би й ,Щiонiсii?
Там, бувас, замiсть страви
дають м'ясо з хробаками.

liotticii -
o;дtnu+tli свяпю

хо чес7пъ
Щioll,ico, боzа

BuHo,
вuъоzроOорслъво
лп,о ButlopoбcTпBo

ЖИТТЯ ТЛ КЛIР
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В. VeI parentum gemitus
moveat te penitus,
qui te plangent monachum
velut hac vita mortuum.

А. Qui parentes diligit
atque Deum negligit,
reus inde fuerit,
quando iudex venerit.

В. О аrs dialectica,
numquam esses cognita,
quae tot facis clericos
exules ас miseros!
Numquam magis videbis,
quem tu tantum diligis.
Diligis illum clericum
Parvulum jV. pulcherrimum.

А. Heu mihi misero,
quid faciam iam nescio,
longo in exilio
sum sine consilio.
Раrсе, frаtеr, fletibus,
forsitan fit melius,
iam mutatur animus,
nondum еrо monachus.

Apocalypsis Goliae
[Kusch, р. 60а]

t...]
Aestivae medio diei tеmроrе
Frondosa recubans sub Iovis аrьоrе
Astantis video formam Pythagorae:
Deus scit, nescio, utrum in соrроrе.
t...]

Manus aperuit secreta dexterae,
Cumque рrоsрехеrаm coepique legere,
Inscriptum rереri fusco charactere:
"Dux ego praevius, et tu me sеquеrе!"

Cito praelabitur, quem sequi соереrаm,
Et dicto citius in terram alteram
Simul devolvimur, qua multa videTam
Inter prodigia plebem iппumеrаm,
t...1

Пiфаzор -
zрецъкllil,

фi"лlософ
сереOч,нu

VI стп. 0о Р.Хр.,
засновнчк

пiфоzорiilсъкоi
фiлософсъкоi

7цколч.
ПроповiOgвав

iOuo безс.оtерmя
l переселеl+ня
Oуlu. Ввожов,

1цо в ILъоzо
соJпо?о

пересеJLuлосъ
0уlло Евфорба,

тпроянсъкоzо
zероя, якчil. g

бчтпвi поранuв
0рgzо Аriлла
Потпlлокла, о
ilozo calьozo

gбuв цор
Спортпu

Меп.елаil,. /|о
Пiфаzора 0gшо

Евфорбо
шочебтпо

перейtл,ла,
сfLочопакg

пересеJLчв7цчсъ
а повччо
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Б. Чи ж би родичiв плачi
не дiйшли a}rc до душi?
Чи ж не чуеш, як ридають? -Мертвим тя, ченця, вважають.

А. Хто батькiв лиш поважа€,
а про Бога забувае,
той пiдсудним скоро стане,
коли Страшний Суд настане.

Б. О, мистецтво розважати,
чом не мож тебе пiзнати?
Чому клiрикiв багато
на бiду женеш iз хати?
Ти ж бо не побачиш, друже,
кого ти так любиш дуже, -клiрика побожного,
юнака (iM' я) вельможного.

А. О, який же я нещасний,
ватуманивсь ум мiй ясний.
Став я безпорадний
в довгому вигпаннi.
Годi плакать, пане-брате,
може лrпше на TlM стати:
уже й думку g ц!ц5р 

-ченцем бути не бажаю.
Переlu,ав Мuрон Бореt1ъкui

Апокалiпсис Голiарда
Аеstiuае medio diei tеrпроrе

t...]
У лiтнiй полудень, коли я лiг поспати
в TiHi пiд деревом Юпiтера крислатим,
тут Пiфагор ураз постав передо мною,
лиш Бог сам знае, чи поставою }кивою.
t...]

Явилася MeHi фiлософа правиця.
Я глянув - напис там виразно прояснився:
"Я - вождь, що буде йти всякчас перед тобою,
а ти не гайся, поспiшай услiд ва мною".

Вперед подався BiH, я - вслiд за Пiфагором,
i на чужiй землi ми опинились скоро,
а там побачили предивних див багато,
зiбравсь на тiй землi людей великий натовп.
t...]

В мтъоllllъолtg
ряOкg цiеi

сtпрофч
в пропgцеIе

лiсце
вспловляпосъ

iл"л mоzо,
llo чllю tесfьъ

спiвалосъ пiсttя

Пiсlя g BuOotoui
Кgtuо поОоло
g clcolroter.rtl

(спрофч 2,7-8,
14-6, 64-72 tпо

104-110). У ttiй
полimt+i слiOлt

сереОuъовiчtзоео
*ollpg очОdrrъ
по бiблiilltд

' iaralдЕ

1c|luz

!ерево
Юаimеро -

Осб
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Dum vulgi censeo gestus innumeri,
Accessit angelus praefulgens sideri,
Qui dixit: "Suspice! Oculos ареri
Et vide, cito quae oportet fieri!"

Suspexi сеlеri caelos intuitu
Et fui postea statim in spiritu,
Tractus реr аеthеrа miro circuitu
Ceterum positus tandem in aditu.

Set fulgor fulguris, qui circumfulserat,
Primos intuitus mihi rечеrЬеrаt;
Ех dixit angelus, qui mecum aderat:
"Siste, videbis, quae Iohannes viderat".
t...1

Dum fiunt turloines et tецrае motio,
vox сlаrа intonans а caeli solio
Proclamat: Effeta, quod est apertio,
Fitque signaculi quinti solutio.

Viso capitulo legi proemium
моrum et actuum sacerdotalium,
Vае qui dedecorant rеrum principium,
Dum рrо denario vendunt ternarium.

Divinis interest sacerdos turpiter,
Divina сеlеЬrапs de vino iugiter,
Qui deo сrарulаm aspirat, aliter
Sacerdos, aliter dicendus рrеsЬуtеr.

Sacerdos rarius de iure poterit
Dici quam presbyter, qui bene dixerit.
Nam tunc sacerdos est, cum sacra dedeгit,
Tunc чеrо presbyter, сum tеr praebiberit.

Peccat audacius, ео quod pessima
Peccandi gепеrа totque gravissima
Discit а populo in quadragesima,
Sic sua rерutапs commissa minima.

Abhominabilis deo vir sanguinum,
Plus mоrtеm cupiens quam vitam hominum:
Unam рuеrреrаm сарасеm seminum
Mallet quam undecim milia virginum.

Post missam presbyter relinquens infulam
In meretriculae descendit insulam.
Sic fecit Iupiter, qui iuxta fabulam
Caelum deseruit sequendo vitulam,

Еффетпо -
буквалъно: Пlпо,

lцо нороOuлаО

!,eH.opii -
рuлпськi срiбнi

Jпоltеtпч

Телuця-нiл,фа -нiмфа Io, якg
3евс (Юпiтпер)

петrеmворчв
g lcopoвa,
божолочч

сrовоtпll ii BiO
zltlв! cвoel

0ружчнч Герч
(Юноtlч), але
тпа розzаOоtl,о

IчrптrNсfпъ
чоловNка

N llослола
lа Io rеOзя, tцо

ше.пuлосе1l0но
жа4uв ii i zxoB

свNтпоJвч.
Поуl. lсрuлатпчй

латпчнськчй
вuслiв: Quod
иcet rooi поп

licet botli
(u1o 0озволешо

Юпiтперу - не
0озволено бчку)



Коли я зважував дiла людей численних,
з'явився ангел, сяючи вогЕем священним,
яснiший вiд зорi, й сказав: "Вiдкрий-но очi,
дивисы. небавом збудуться слова пророчi!"

На небеса тодi швиденько я поглянув,
i силу духу вчувши несказанну,
у дивне небо миттю я злiтаю
та врештi-решт стаю перед дверима раю.

Та блискавиця, що розгонить TeMiHb ночi,
спочатку змусила мене примружить очi.
Промовив ангел тут, як личить його j:aHy:
"Стривай, побачиш, цо вiдкрилося йоанну".
t...]

Як буря й землетрус усе стрясли довкола,
з престолу в небi пролунав могутнiй голос:
"Еффета!". Означае це - "вона вiдкрилась",
тодi печатка п'ята водночас зломилась.

Я прочитав на небi слово правдомовне
про клiру звичаi лихi й життя грiховне,
який, о горе! все на cBiTi заплямуе
i HaBiTb Богом за денарii торгуе.

Ганебно клiр поводиться на службi Божсiй,
бо, випивши вина, BiH вiдправляти може
та диха€ на Бога перегаром винним,
хоч пастирем духовним бути BiH повинен.

Священиком такого годi називати,
хiба пресвiтером, що BMie промовляти.
е той священиком, котрий )tсиве священно,
пресвiтером - хто тости промовля щоденно.

Грiшить дедалi бiльше клiр, бо BiH вваlкае,
що нарiд у ще тяfiсчий грiх тодi впадае,
як у Великий Пiст не хоче знати Бога;
але його за все спiткае кара строга.

Гидким е Господу злочинець той кривавий,
що без вагань людей життя позбавить:
волiе перевагу BiH вiддать блудницi,
терпiть не може святобливоi дiвицi.

Пресвiтер пiсля меси вiдкидае святiсть,
йде без вагань у дiм розпусти погуляти.
Отак Юпiтер yTiKaB колись з Олiмпу,
щоб спокушати на землi телицю-нiмфу.

йооlн - IBoll,
оttосtпол Iсgсо

Хрlшсmо, oOu;t iз
чотпчръоt

еванzелuсmiв
fпа автпот)

ОOкровемlя
(О6'явлешя,

Апоrмiпслtсg)

Печоtпко
п'яtпа -в О6'явленл+i

IBOHO БОZОСЛОВО
повчfпъся rLPo
citп печоtпоr,

яru.пч було
заfLечаfполо

Кнuzо
в правчцi Боzо

Пресвitпер -свячrе|uк

Меса -
слуlсба Божа

в rотполчцъrciil
цеfrкв.
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Hanc mulieribus proponit maximam,
Quod rеrчm decima non salvat animam:
Nulla salvabitur ad hоrаm ultimam,
Nisi de соrроrе suo det decimam.

Scit, quae vulpeculas fovea foveat,
Nec causa Veneris infantes рrосrеаt,
Set ut de рrорriо animas habeat,
Quibus quos perdidit rеddеrе valeat.
t,..]

Et ne mysteria vidissem реrреrаm,
Figens occipitis in раrtеm teneram
Rigentem stipulam, siccam et asperam,
Scripsit in сеrеЬrо cuncta quae videram.

His gestis dеfеrоr in sumpa nubium
Caelumque raptus sчm usque ad tertium,
Ubi mirabile vidi mysterium
Et ineffabile cuique mortalium.

Ad summi iudicis tractus concilia
Inter tot mi]ies centena milia
profunda didici dei consilia
Humanis mentibus inscrutabilia.

Quae postquam почеrаm, statim esurii
Mihique рrосurеs magni consilii
Panem papaveris proponunt, alii
Lethei laticem propinant fluvii.

Cumque рарачеrаm panem papaveris
Labrisque laticem infudi miseris,
statim oblitus sum divini muneris
Nec quicquam potui nosse cum superis.

De caelo cecidi ut cato tertius
Nec summi veniae sесrеti nuntius,
Set meus mihi quod inscripsit socius,
Нос vobis dicere possum fidelius.

О quanta dicerem et quam mirifica
De rеЬus superis et sоrtе caelica,
Nisi papaveris cena sophistica
Mentis vestigia fecisset lubrica!

BoOolo
з Летпц

прu?остпчJLч-
воOс

iз тliозелвtсоi
рirч Леtпч
прчносчло
1олерлur|
забglпtпя
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Клiр для ycix жiнок один закон лиш знае:
вiд cMepTi жодна десятина не спасае,
i жодна жiнка не спасеться в злу годину,
якщо не дасть вiд свого тiла десятину.

BiH знае, де нора, що лиса заховае,
тому й дiтей з любовi в cBiT не випускае,
постiйно BiH HoBi запосiдае душi,
бо тих, кого згубив, BiH замiнити мусить.
t..]

Щоб я зумiв усе таемне розгадати,
до голови той ангел мусив приладнати
MeHi незрушно грубу i суху соломку,
й усе, що бачив я, BiH записав у мозку.

А потiм довIо я мiж хмарами крутився
й на небi третьому нарештi опинився,
де я побачив дивну TaiHy страшенну,
для смертних Bcix людей закриту, незбагненну.

Коли з'явився я перед судом верховним,
та сам-один, не coTHi чи мiльйони,
я осягнув умом поради мудрi Божi,
якi для Bcix людей були б також пiдхожi.

Коли це сталося, вiдчув я голод лютий,
тож суддi, щоби я зумiв усе забути,
дали MeHi поiсти хлiба з маком сивим,
а потiм ще й водою з Лети пригостили.

Коли я це гам-гам iз маком згамав мило,
коли вуста нещаснi трунок "гой допили,
одразу позабув MeHi вiдкрите Богом
i опинився вмить за райським я порогом.

I ось я став новим Катоном, впавши з неба,
i людям тайну вiдкриветь MeHi не треба:
лиш те, що ангел записав MeHl у мозку,
я, люди, вам довiрливо сказати можу.

О, скiльки дивного я мiг би розказати
з того, що дiялось в божественних палатах,
якби тоЙ мак Й води нетямна сила
MeHi, клянусь, дощенту пам'ять не вiдбила.

П ереlслав Мuрон Борецъкuй

BiO cBozo ,tпi"ll,o

0есятпuну -нотпяк
tto церковнuil

пооопlок

я сmов новurп
Коmонолп -0uв. прuлliтпrcg

0о стпрофч 9
пiснi'3онепо0

освiчеlостпi"
(с. 60)
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Guоltеrus d,e СоstеIliопе

Licet аеgеr cum aegrotis
[с.в. в (71л

Licet аеgеr cum aegrotis
et ignotus cum ignotis
fungar tamen vice cotis,
ius usurpans sacerdotis.

Flete, Sion filiae!
praesides ecclesiae
imitantur hodie
christum а remotis.

Si privata degens vita
vel sасеrdоs vel leviti
sibi dari vult petita,
hac incedit via trita:

praevia fit pactio
Simonis auspicio,
cui succedit datio:
sic fit Giezita.

Iacet ordo clericalis
in respectu laicalis,
sponsa Christi fit mercalis,
generosa generalis;

veneunt altaria,
venit eucharistia,
cum sit nugatoria
gratia venalis.

Donum Dei non donatur,
nisi gratis сопfеrаtчr;
quod qui vendit vel mercatur,
lерrа Sуri vulneratur,

Quem sic ambit ambitus,
idolorum servitus,
templo Sancti Spiritus
non compaginatur.

Si quis tenet hunc tепоrеm,
frustra dicit se pastorem
пес se regit ut rесtоrеm,
rепum mеrsчs in аrdоrеm.

наес est enim alia
sanguisugae filia,
quam venalis curia
duxit in uхоrеm.

In dieJous iuventutis
timent annos senectutis,

посполutпi -.tчряlLII,
Iрчс7пlIяltч

Тоilлсu
eвcoPucTllll _

свяfпе
прччостпя, Ti.tto

i Кров Iсgсо
Хрuсmо

у вuzляОi rлiбо
i вчuо

Боввон - iOол,
по?оllсъ1се
бохесtпво

хtпuвiстпъ -
п'явtсо-zооutю -О !,Bi Oочtслt

в к,ровожерца:
" !,oil, Оой!"

(Къ. ПpuпlBictTwti
Сололлоновuz,

30:15)
Кgрiя -попсъко

rанцелярiя
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В а-пъmер Ш опl,tlлъопсъruй

Як болящий до болящих...
Licet aeger сum aegrotis

Як болящий до болящих
i пропащий до пропащих,
розтлумачу BciM найкраще,
наче пастор ваш путящий.

Плачте, богобiйнii:
попи лицемiрнii
Боговi HeBipHi е
й до Христа ледащi!

Хто з священицького стану
хабарi рве безустанку,
хто йде стеЕ{кою обману,
хто ганьбить свою сутану,

той слугуе Симону,
у грiхах нестримному,
пiдлому, злочинному,
й Гiезiтом стане!

Клiр церковний, сановитий
у зневазi в посполитих.
Стане церква неприкрито
вiроломна цiлковито.

Алтарi пречистii,
тайни евхаристii
за грошi нечистii
продають вiдкрито!

Той лиш дар е даром Божим,
що "за дякую" одержить коЕсен.
Продавати дар негоже -cToiTb кара на сторожi.

Хто слугуе гамановi
а молиться боввановi,
той святому xpaMoBi
завжди е ворожим.

Хто у цих пороках винен,
пастором буть не повинен;
хто е владарем злочинним,
той вiд хтивостi загине:

хтивiсть 
- 

ц'51gба-гадина,
до розпусти жадiбна,
Kypii розкраденiй
мила, мов дружина.

В молодi роки, бувае,
люта cтapicTb нас лякае.

Тоil. слgzgе
Сuлtоъg - як

розповiOоеmъсл
в О liяtutя.r св.

АлtостполiвО,
Ctlлotl lLorlo?oB-

сл заа2оrпчсъ
з ап. Петпролl,

i сотпiв $gпчlпч
в опосlполiв 0ор
чgOотпворсrпво,

остrcйъrч солt
був чоlлоОiелl,

tпо зоzотпiв
coflLвoT)|Lfпu

чgOо
i полеtпiтпч

в повiтпрi, але
розбuвся

Гiсзizt. - слgео
прроrц елчrcея,

lцLrццzoвca
броtпч r'оборi

3 1пIс, мrл,g
елuсеil, робuв

0обро. Як
i Ctllпoк,
ввожався

роfultл,шъltutсш,
ctlлottti, тпобтпо

собарluцtъва
g церввi

(OuB- Ktt. ItoyiB
2, 5,20)
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ne fortuna destitutis
desit eis splendor cutis.

et dum quaerunt medium,
vergunt in сопtrаrium;
fallit enim vitium
specie virtutis.

Ut iam loquar inamoenum:
sanctum chrisma datur venum,
iuvenantur corda senum
nec rеfrепапt motus renum.

senes et decrepiti
quasi modo geniti
nectaris illiciti
hauriunt venenum.

Еrgо nemo vivit purus,
castitatis perit murus,
commendatur Epicurus
nec spectatur moriturus.

grata sunt convivia;
аurо vel pecunia
cuncta facit pervia
pontifex futurus.

Gualterus d,e С astellione

Propter Sion non tacebo
[с.в.41 (1в)]

Рrорtеr Sion non tacebo,
sed ruinas Romae flebo,

quousque iustitia
rursus nobis oriatur
et ut lampas accendatur

iustus in ecclesia.

sedet vilis et in luto
princeps facta sub tributo;

quod solebam dicere:
Rоmаm esse derelictam,
desolatam et afflictam,

expertus sum ореrе.

Vidi, vidi caput mundi,
instar maris et profundi

чоrах guttur Siculi.
ibi mundi bithalassus,
ibi sorbet аurum crassus

et argentum saeculi.

Гiменей -
clbв !,ioHica

й АфроOimч.,
покровчfпеJLъ

поOружжя
i ul,лlобg

Епilсgр - Оuв.
прu.пiтпку 0о

" Пiсъi
Епiкура"

(с. 69)
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А як щастя покидае -чоловiк з лиця спадае.
В пошуках порядностi
ми впадаем в крайнощi:
вигляд бездоганностi
часто прогрrх мае.

А найкращим, люди, те е,
що помазання елеем
продають; що не святее
любить дiд, а Гiменея.

В cTpacTi невгамовнii,
нектаром наповненl,
Ti дiди грiховнii
схожi на дiтей е.

Зникли чеснii натури,
зруйнувались цноти мури,
вихваляють Епiкурiв,
не страшить ix смерть понура,

3а готiвку й золото,
в пиятиках змолоду
не зазнають голоду
Hocii тонзури.
П ерешюв Мuрон Борецъмlй.

Ва-пъmер Ш оmчлъонсъruй

.Щля CioHa я не змовкну...
Propter Sion поп tacebo

.Щля CioHa я не змовкну:
плач про Рима смерть духовну

гучно пролунае.
Правда знову скрiзь воскресне
i, мов сяево чудесне,

у церквах засяе.

Нинi Рим у трясовинi,
платить цар податки нинi,

занепав до краю.
Наш Спаситель Рим покинув,
Рим крокуе до загину,

це я добре знаю.

Рим, що cBiTy був главою,
став безоднею морською

й жадiбно ковтае,
наче Красс, у хижу пащу
срiбло й золото пропаще,

якi cBiT лиш мае.

Помозоънл
еле€rl -

,Lllpolм)rlllзolllц:
0рgzа, пiсля

Tреч|еfliя,
з се!rr,ч Святпuс

Toli;tt g
tрлсmuякъкiil

церввi

Нектпор _
ltсlпjri

олiлпiйсъrсчr
боziв

Hocii
fl|охзgрч -лелцi: tпапзуро
! tехчlв -

по2олеIо
t*a*iBкa zоловll

!,л* Ciotlo л ле
злoвrll! -
ччfпоlпо з

Icoйi: "Не бgOg
повчоfпll

я роОч СrЪву,
i раOч

ерgсалч,лlу
ле буOу

cnaтriiittttii, ш
taolcl ,Le вtilОе,
яtс сяйво, liozo

спровеOлuвiсtпъ,
с cпccdrrrr*

iоzо -
яlс zорючuil

свitпчлъt+u,lв!"
(Ic. 62:l)
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Ibi latrat Scylla rарах
et Charybdis auri сарах

potius quam navium;
ibi cursus galearum
et conflictus piratarum,

id est cardinalium.

Syrtes insunt huic profundo
et Sirenes, toti mundo

minantes naufragium.
os humanum foris patet,
in occulto cordis latet

deforme daemonium.

Ilabes iuxta rationem
bithalassum реr Frапсопеm;

quod ne credas frivolum:
ibi duplex mаrе fervet,
а quo non est qui reservet

sibi valens obolum.

Ibi fluctus colliduntuг,
ibi panni submerguntur,

byssus, ostrum, рчrрчrе;
ibi mundus deglutituг,
immo totus sepelitur

in Frапсопis gutture.

Frапсо nulli misегеtuг,
nullum sexum rечеrеtur,

nulli parcit sanguini.
omnes illi dona fеrчпt;
illuc enim аsсепdегчпt

tribus, tribus Domini.

Canes Scylle possunt dici
veritatis inimici,

advocati Curiae,
qui latrando falsa fingunt,
mergunt simul et confringunt

carinam pecuniae.

Iste рrоЬаt se legistam,
ille чеrо decretistam,

inducens Gelasium;
ad рrоЬапdчm quaestionem
hic intendit actionem

regundorum finium.

Nunc rеm Sermo рrоsеquаtчг:
hic Charybdis debacchatur,

id est cancellaria,

Cъpetr'u -
tпiфiчнi

ll,опiвэlсiнкч-
лопiвtьтпьтч,
лцо солоОlаltв

спNвоJп
зоrlоrllовалч
*орлкNв 1|о

niOBoOtti cKelti

Коtrlчлзо лutо
Фронкоttо -

Jxoвo про
FrеuLъно2о

корчraорл,
влосlLuко зоiзОg

g Вапlчкохi

обол -лоilOрiбttitлю
стпороzречъко

Jпонетпо



Там лютуе Скiлла злая,
там Харiбда поIлинае

злото, а не судна,
Кардинали, як пiрати,
можуть cBiT весь обiбрати...

О, годино судна!

Там пiдводнi скелi грiзнi
i сирен там спiви HiжHi

на людей чигають.
Хоч дiвочi в них обличчя,
серце й душа таемнича

силу злу ховають.

Прiрва моря невгамовна -це й корчма лиха Франкона,
i це правда гола:

все, цо маеIц, повтрачаеш,
вiд Франкона не сховаеш

жодного обола.

З тебе там здеруть без мiри
одяг, пурпур i порфiри

i шовки найкращi.
Скарб той, що людина мае,
HaBiTb cBiT увесь щезае

у Франкона в пащi.

BiH не милуе нiкого:
жiвки, юного, старого,

точить кров без стриму.
Терплять Bci його грабунки,
бо стають йому дарунки

брамою до Риму.

Псами Скiлли е достоту
Ti, що люблять вдобич злоту, -папськi адвокати.
Лають, щоб cBoiM обманом
заманити бездоганно

жертву й розiрвати.

Той затямив Bci декрети,
iнший - судовi секрети, -iM Гелазiй знаний.
Третiй справи затiвае,
виграть ix BiH обiцяе

за хабар жаданий.

Канцелярiя подiбна
на Харiбду, бо жадiбна

до грошей багатих.

Crillлo,
Xopi60o -,+tiфiчнi

попLворч;
скiлtло эсчлl,о
в печерi бiля

проlпокч JlllJE
Iтполiею

i Сiцiлiеlо. Но
Ilpofпluleж1loJN!

березi -Xopi60o, яtсо
ковfпо4о цlлl

rораблi-
Yttutcttgtпtl il

бgло лелоэr;л;uво.
Соле Валътперg

шоtlьчльъоtl-
съrол!

нarДе*rltпъ
вuслiв, цо

зzоOо.п сtъов
1cplrлo7пllrl:

ППотпропulпъ

tl;iO влоOg
Сri.лльu, атпо

1о!.е gхчrlgfпll
ХорiбОч'

В сtпрофi
вчкорчсfпоllо

ч{flаtпв 3
lлcollrlo 727, 4:

'Illuс елitп
osceldetltпt

tгfЬzs, triЬчs
Dotпitli (KgOu

стоdяmъ
fulerlello,
luleraeflo

ГоспоOtti)"

Гелозiil -Гелосiil I, Пвпо
рuлсъtсuil

(492-496), цо
llalлozoBcя

gmверОutпч
церr'овtlg влоОg

ttoO gcielo
рчrLсъrою

церхвою
€Bpottu

життя тл ICлIP
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ubi nemo gratus gratis
neque datur absque datis

Gratiani gratia.

Plumbum, quod hic informatur,
suреr aurum dominatur

et massam аrgепtеаm;
aequitatis phantasia
sedet teste zacharia

suреr bullam plumbeam.

Qui sunt Syrtes vel Sirenes?
Qui sermone blando lenes

attrahunt byzantium;
spem praetendunt lenitatis,
sed рrосеllа parcitatis

supinant marsupium.

Dulci cantu blandiuntur
ut Sirenes, et loquuntur

primo quaedam dulcia:
"Frаrе, ben je te cognosco,
certe nihil а te posco,

nam tu es de Frапсiа.

Теrrа чеstrа bene coepit
et benigne nos excepit

in роrtu concilii,
nostri estis, nostri! cuius?
sacrosanctae sedis huius

speciales filii.

Nos peccata rеlахаmus
et laxatos collocamus

sedibus aethereis.
nos habemus Petri leges
ad ligandos omnes rеgеs

in manicis ferreis".

Ita dicunt cardinales,
ita solent di carnales

in primis allicere.
sic instillant fel draconis,
et in fine lectionis

cogunt Ьursаm чоmеrе.

Cardinales, ut predixi,
novo iure crucifixi

vendunt patrimonium.
Реtrus foris, intus Nеrо,
intus lupi, fоris чеrо

sicut agni ovium.

В сlпрофi,
лоря0

3 латпчнсъкцJйч,
зgстпрlчаюfпъся

французъri
слова

Вовка пi0
яzняJп

tовак)тпъ -знане прч,слiв'я
uBoBK в овечiil.

tllKyplio
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Хочеш виграти ту справу,
мусиш калиту пухляву

писаревi дати.

За свинцевii печатi
треба золото вiддати -тут свинець дороясчий.
Пригадай слова пророчi:
все присудить суд порочний

за великi грошi.

Хто сирени, хто цi скали? -Ti, язик чий прелукавий
виманить багато.

Легко ласки обiцяють,
а тим часом витрясають

з гаманця дукати.

Солодко вони спiвають
i брехливо обiцяють

тобi ласку Божу:
"Бачу, ти француз, мiй брате,
тож не хочу в тебе брати,

все зроблю, що можу.

Землю вашу добре знаем,
вона щиро нас приймае,

нiде правди дiти,,
помiж Еас нема розколу,
ви - святiйшого престолу

найрiднiшi дiти.

Ми грiхи вам вiдпускаем,
в рай небесний допускаем -ми единi з вами.
За Петровим заповiтом
ми царiв усього cBiTy

в'яжем ланцюгами".

Запевняють кардинали,
що про все уже подбали,

звабливо спiвають.
Щоб тебе трясти, як грушу,
солодко тобi у душу

трутину вливають.

Кардинали без вагання
Божi продають надбання -спадщину Христову,
вовка пiд ягням ховають,
на Нерона одягають

мантiю Петрову.

Зелцю
вошg... - пiО
чос бороmъбll.
лiх оопою i
оlLтпlLпопою g

1159-1177
роrоl Фроt+цiя

бgла
прtтlrлъNччею

fl,опч
АлексоъOро III,
лlсо?о ввожалч

aorol0lll.u.
lшr\ох,

Нерон -zорезвiсttuil.
рълэсъrutl

iлпероtпор в
54-68 рокос;
сполtuв Put*,

чlоб ttоброmuсъ
врожeuь 0ля
поеlьчlrлоzо

опuсу зоеuбuti
Tpoi g oozHi

2ц9



Tales геguпt Реtгi navem,
tales habent eius clavem,

ligandi potentiam.
hi nos docent, sed indocti,
hi nos docent, et nox nocti

indicat scientiam.

In galea sedet una
mundi lues inportuna,

camelos deglutiens.
involuta canopeo
cuncta vorat sicut leo

rapiens et rugiens.

Hic piratis principatur,
Spurius qui nuncupatur,

sedens in insidiis,
ventre grosso, lata cute,
grande monstrum nec virtute

redemptum а vitiis.

Maris huius non est dea
Thetis, mater Achillea,

de qua saepe legimus,
immo mater sterlingorum,
sancta sоrоr loculorum,

quam nos Bursam dicimus.

Наес dum praegnat, ductor ratis
epulatur cum piratis

et amicos reperit;
паm si Bursa detumescit,
surgunt venti, mаrе crescit,

et carina deperit.

Tunc occurrunt cautes rаti,
donec omnes sint privati

tam nummis quam vestibus.
tunc securus fit viator,
quia nudus, et cantator

it соrаm latronibus.

Qui sunt cautes? ianitores,
реr quos, licet saeviores

tigribus et beluis,
intrat saccus аеrе plenus,
раuреr autem et egenus

tollitur а ianuis.

Quod si чеrum placet scribi,
duo tantum portus ibi,

duae tantum insulae,

Мов tпi левlL---
!се

лLо)вчроюfпъ _
лор. Ktt.

€зе*tЪlя,22, 25:
"Як ревgчuй

мв, чо зOобчч
tltlлоtъуе"

Iпеlgепъся
Пiлоtпоt* - в

орuziнолi ллово
flpo якоzосъ
Сtt!рiя; ilt'я

повlпiя Пiлотпо
впровоOlсеlо

сrоOч з il+utozo
pufr|tпlllc!

250



Ось TaKi-To владу мають
i Петра ключi вiд раю,

право розгрrшати.
Так ycix нас вчать невченi,
так бажае вченим TeMiHb 

-вченiсть передати.

I пiрати, i зараза
в кораблi мандрують разом

та ослiв ковтають;
у cBoiM обманнiм платтi,
мов Ti леви, в нашiй xaTi

усе пожирають.

А глава yciM пiратам
iменуеться Пiлатом,

править iз засади,
монстр iз черевом великим
весь грiховнiстю повитий,

не зречеться влади.

Владу в Mopi TiM посiла
не родителька Ахiлла,

не Фетiда знана,
а володарка дукатiв,
золота сестра i мати -калита погана.

Як вона, товста, багата, -тiшся дружбою пiрата,
бенкетуй невпинно.

Як калитонька спласае,
море бурю пiднiмае

i грозить загином.

Скелi судна розбивають,
коли з них повитягають
_ одяг весь i грошi.
Иде й спiвае подорожнiй,
коли гаманець порожнiй,

HaBiTb серед ночi.

Хто нс Ti скелi? То швейцари,
лютi тигри, ягуари,

що дверей пильнують.
Багачам дають дорогу,
А людину бiдну, вбогу

жорстоко лупцюють.

е, щоправда, двi спокiйнi
гаванi, для Bcix надiйнi,

помогти спроможrri.

Петпро -
зосlLовхrl'tr

вселелсъrоi
черквч, яко2о

ввожою7пъ
lLepltr;ull Попоlо

рuлtсъtаlлп,

Бдэссе вчеNuл,
тпелпillъ

вчеIлсmъ
переОоtпч -в орuziволi

рел,iliсцеltцiя
з псutло 78:

Nод zocti
itld.icot

sепtепtiоtп
(Нiч ночi

пiОrозgе Оg,rlrч;
Пс.I8:3)

йOе il, спiвое
т,oOoporlliй.,

колч ?оJпонечъ
пороlснiй - в

СереOui Bitctt
0обре злолlч

цчfпаm!
з Ювеноло

(1О, 22):
contobit rrocull9

соtоtп Иtтопе
рiоtоr

(Mot+OpiBHuK
iз noporrltitrr.

аallлохчел,
спiваmzл^lве

й прч
розбiilлuювi)
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ad quas licet applicari
et iасtчrаm rераrаri

confractae naviculae.

Petrus enim Papiensis,
qui electus est Meldensis,

portus rесtе dicitur.
nam cum mаrе fluctus tollit,
ipse solus mаrе mollit,

et ad ipsum fugitur.

Est et ibi mаiоr portus,
fetus аgег, florens ortus,

pietatis balsamum:
Alexander ille meus,
meus, inquam, cui det Deus

paradisi thalamum.

Ille fovet litteratos,
cunctos malis incuгvatos,

si posset, еrigеrеt.
чеrчs esset счltог Dei,
nisi latus Elisei

Giezi соrrчmреrеt.

sed ne rчгsus in hoc mаri
me contingat пачfrаgаri,

dictis finem faciam,
quia, dum Securus ео,
пе submergar, оri meo
posui custodiam.

AltetccoъOp лtiй
Oоброчеснui, -попо Рuлсътlчй
АлексоttOр III

( 1159-1181)

елuсей,
Гiезiil, - 0uв.
прulliтпкg Оо

пiса'i пЯк
боляч1llli 0о
болялцuz..."

(с. 243)



Кораблем до них причалить,
шкоди Bci cBoi нап.равить

можуть подорожнi.

ГIерша - це Петро обранний,
BciM у Мельдах добре знаний,

епископ Христовий.
Бурю в Mopi BiH вгамуе,
BiH yciM, хто потребуе,

помогти готовий.

Друга гавань - наче нива,
i родюча, й справедлива,

стане BciM в пригодi 
-Александр мiй доброчесний,

хай його Господь небесrrий
раем нагородить.

BiH освiченим сприяе,
BiH у бiдах помагае,

ради дасть тверезi.
Був би чесним iepeeM,
якби поруч з елисеем

не стояв Гiезiй.

Щобязновусмуткуйгорi
не тонув у цьому Mopi,

мушу замовкати,
на язик свiй лепетливиtt,
поки я iще щасливиЙ,

пута накладати.
Перелшав Мчрон Борецъкuй

Пеmро... у
lllелъОот Ообре

зlлонuil -
tcopOullotl

Пеtпро, lцо g
117 1-1175 рр.

був еrплскопол,
g МелъOаl

(поблuзg
Порuэrо)

Но язur
свiй',..пgmо

t+оtцоооtпч -
релiьiсцеlцiя

з псольло 38:
n HolubaOg

я вузOечrу
на усmо cBoi"

(Пс. 38:2)
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Gu,alteTus d,e Castellioпe
Carmen rеЬеllе
[с.в. 42 (19)]

utar сопtrа vitia
carmine rebelli.
mel proponunt alii,
fel supponunt melli,
pectus suloest ferreum
deauratae pelli
et leonis spolium
induunt aselli.

Disputat сum animo
facies rebellis,
mel аЬ оrе profluit,
mens est plena fellis;
non est totum melleum,
quod est instar mellis,
facies est alia
pectoris quam pellis,

Vitium in ореrе,
virtus est in ore,
tegunt picem animi
niveo соlоrе,
membra dolent singula
capitis dоlоrе
et radici consonat
ramus in sapore.

Rоmа mundi caput est,
sed nil capit mundum,
quod pendet а capite,
totum est immundum;
trahit enim vitium
primum in secundum:
et de fundo redolet,
quod est iuxta fundum.

Rоmа capit singulos
et res singulorum,
Romanorum сuriа
non est nisi forum.
ibi sunt venalia
iura senatorum,
et solvit contraria
copia nummorum.

si te forte traxerit
Rоmаm Vocativus,

Себе лево
шкароло осел

поктrчвое -оброз iз бойкч
Езопо оОсел

g шrцрi лево"
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Валъlпер Шаmu,лъоъсъruчй
Проти порокiв Риму
utаr сопtrа oitia саппiпе rebelli

Пiснею бунтарською
зло я затаврую:
наливають меду нам -жовч, не мед дарують,
руно позолочене
серця твердь ховае,
себе лева шкурою
осел покривае.

Криють лиця лагiднi
хижi вдачi, вовчi:
мед рlкою з уст тече 

-серце повне жовчl.
Медом те не зробиться,
що на Hbolo схоже:
в гарну шкуру вбратися
пiдлий легко може.

за словами втiшними
намiри грабiжнi.
Бруд душi приховують
шати бiлоснiжнi.
Бiль охопить голову -усе тiло чахне;
вiд гнилого кореня
крона не запахне.

рим - глава вселенськая.
Що cBiT мае з того?
Ллеться бруд потоками
iз Риму святого.
Скверна розтiкаеться,
скверна cкBeplry плодить,
тванню все смердlтиме,
що по TBaHi ходить.

Рим грабуе кожноIо,
ладен Bcix обдерти.
Стала римська курiя
ярмарком одвертим.
Тут права ceHaTopiB
продають, купують,
тут дорогу Bci собi
гаманцем торують.

як покличе в Рим тебе
грiзний BoKaTiByc,

Ме0 / жовч-
оllтпllтпеаа,
!вчтrозlеilо

zрою
лоlпllllсъlсuI

слiв
mеl ,/ lel
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et si te dеропеrе
vult Accusativus,
qui te restituere
possit Ablativus,
vide, quod ibi fideliter
рrаеýепs sit Dativus.

In hoc соrrsыогiо
si quis causam regat
suam vel alterius,
hoc inprimis legat:
nisi det pecuniam,
Rоmа totum negat;
qui plus dat pecuniae,
melius allegat.

Romani capitulum
habent in decгetis,
ut petentes audiant
manibus repletis.
dabis, aut поп dаЬitчг,
petunt, quando petis,
qua mепsurа seminas,
et eadem metb.

Munus et petitio
счrrчпt passu pari,
ореrеrЬ mчпеrе,
si vis ореrаri;
Tullium ne timeas,
si velit causari:
Nчmmчs eloquentia
gaudet singulari.

Nummis in hac curia
non est qui non vacet;
сrчх placet, rotunditas
placet, totum placet:
et cum totum placeat
et Romanos placet,
ubi nummus loquituг,
et lex omnis tacet.

Si quo grandi munere
Ьепе pascas mапum,
frчstrа quis obiceret
vel Iustinianum
vel Sanctorum canones,
quia tamquam vanum
transeunt has paleas
ut Ьчrsа det granum.

Мортr TyMtiil -Iliцерон -
рutпсъкчil.

ороrпор
(tloil,BiOoлliuli

il,ozo пролtовч -
проfпч

Коtпiлiъч);
в CepeOli BiKi
бgв взiрецел

1стrосхоtllовсlпво
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як тобi грозитиме
пан Аккузатiвус,
як доцомагатиме
владний Аблятiвус,
то пильнуй, щоб поруч був
вiрний твiй.Щатiвус.

Справу хочеш виграти? -Мусиш пам'ятати:
римськiй консисторii
треба грошей дати.
Хто не дасть iй золота,
той програе справу:
в Римi лиш багатого
захищае право.

Мае Рим неписанi,
та твердr закони:
слухай тих, хто голосно
калитою дзвонить.
Як даси, то матимеш;
жаднi, бо жадаеш:
скiльки сiеш Mip дзвiнких,
стiльки й пожинаеш.

Тут хабар iз просьбою -нерозлучнi друзi:
дай, як хочеш успiху,
хабаря хапузi.
То й вiд I_{iцерона ти
знайдеш порятунок:
тут найкрасномовнiший -щедрий твiй дарунок.

Любить злото курiя
за блискучу вроду,
за боки карбованi,
за високу пробу,
за круглястiсть вигляду
i за те, що дзвонить:
бо як дзвонить золото,
то мовчать закони.

як багато золота
i належна шана,
можеш не боятися
i Юстинiана:
обiйти закон його -справа дрiб'язкова,
бо зерно в калиточцi,
а закон - полова.

Тglп g zpy
всlпупоюfпъ

пряJNl зl|очеЕхя
лаIпчнсъкlLI

вiOлtilriв:
Вокотпiвgс -клlччl+чi,

Аrкузотпiвgс -
з вult g в ачу волtъtt uil,,

Абляпп,iвус -звiлъняtоччй,
!,ап,iвgс -0овалънчй.

I!я сmрофо е
лчше а BuOoHlli

Шлеtшеllо
1847 р.

Юстпчнiоlt, -
iмператпоlt

CriOHoi
pl1,1пcbkoi

iпперii з 527 р.
Пp1,1 нъолg було

провеOешо
коOuфiкоцiя

Bcbozo
рlIJпсъко2о

зокоtlоOовсmво,
яка оп|рuмaulо

шозвg Сотрus
tuTis (Звi0

зоruоttiв), rуOч
влоOuв звi0

uЕпетrатпорсъlсuт
gкозlв -

КоOекс
Юсп,1,1lпiанд
в 72 Kttuzor

z57



Romam avaritiae
vitet manus parca;
parcit danti muпеrа,
раrсо non est раrса,
nummus est рrо numine
et рrо Маrсо mаrса,
et est minus celebris
аrа quam sit аrса.

Cum ad papam veneris,
habe pro constanti:
non est locus pauperi,
soli favet danti,
vel si munus praestitum
non sit aliquanti,
respondet hic tibi sic:
non est mihi tanti.

Рара, si rеm tangimus,
nomen habet а rе:
quicquid habent alii,
solus vult papare,
vel si verbum gallicum
vis аросораrе,
"paies! paies!" dist li mot,
si vis imреtrаrе.

Sic рара, sic ianitor,
sic bullator quaerit,
cardinalis etiam
grex hanc viam terit,
et si quod uni dederis
alteri deerit,
totum ius tunc falsum est,
tota causa perit.

Das istis, das aliis,
addis dona datis,
et cum satis dederis,
querunt ultra satis;
о vos bursae turgidae,
Romam veniatis:
Rоmае datur potio
bursis constipatis.

Praedantur marsupium
singuli paulatim,
magna, mаiоr, maxima
рrаеdа fit gradatim.
Quid irem реr singula?
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Жадiбний для жадiбних
Рим, на скупiсть щедрий;
щедрим щедро Рим дае,
та й бере Рим щедро,
Тут за бога - золото,
замiсть Марка - марка,
що там святiсть вiвтаря -йде за грошi сварка!

йдеш до папи римського -закарбуй на Hoci:
прожене BiH бiдного,
багача запросить.
I якщо дарунок твiй
буде невеликий,
папа скаясе. "TTIo таКе?
Це - не для владики!"

Папа зветься папою,
бо смачненьку папу
любить папа гамати
i хапати в лапу.
А француз iм'я його
влучно з пайе в'яже,
бо "плати за милостi"
папа завше каже.

Папа, писар, курiя,
HaBiTb cTopo)rc просить;
кардинальськiй чередi
нiколи не досить.
коли хтось iз названих
не дiстане вволю,
будеш гiрко плакати,
скаржитись на долю.

,Щаси цьому, iншому,
BciM даси чимало,
надасш донесхочу,
а iM ще замало!
Йдiть, ToBcTi калиточки,
до них на пораду:
Рим розпухлим гаманцям
BMie дати раду!

Спершу Рим з калиточки
краде помаленьку,
Потiм - бiльше, далi вже -жменю, а не жменьку.
Врештi тягнуть з бiдного

золtiстпъ
Морко -.порtо -o;t. Mo;pr.,

овrпот, oOHozo
з чоrпilръоа

€Botlzeltii;
.порrо -1llrlечъко
2тrоlцово
оОuнuчя

В сtпроф
поOоюtпъся

ворlоllfflч
ipotliчtloi

етпчлолоzй
слова'поtъо'

BiO Очтълчоi
nlr'oll7lo (tлiбо)

,пIL стпоро-
фронцgэъ*оео
роiеs, poies -Оlлатfu7l,

п,лаппчо

життя тл клlр
259



colligam summatim:
omnes Ьursаm strangulant,
et exspirat statim.

Вursа tamen Tityi
iесur imitatur:
fugit res, ut redeat,
perit, ut nascatur,
et hос pacto loculum
Rоmа dерrаеdаtur,
ut, cum totum dederit,
totus impleatur.

Redeunt а curia
capite cornuto;
ima tenet lupiter,
caelum habet Pluto,
et accedit dignitas
animali Ьгчtо
tamquam gemma stеrсоri
vel pictura luto.

Divites divitibus dant,
ut sumant ibi,
et оссчrrчпt munera
relative sibi.
lex est ista celebris,
qчаm fecerunt scribi:
"Si tu mihi dederis,
ego dabo tibi".

Ессе sonat in aperto
[с.в, 10 (73л

Ессе sonat in aperto
vox clamantis in deserto:
Nos desertum, nos deserti,
Nos de poena sumus certi.
Nullus fеrе vitam quaerit,
Et sic оmпе vivens perit.
Omnes quidem sumus rеi,
Nullus imitator Dei,
Nullus vult роrtаrе сrчсеm,
Nullus Christum sequi ducem.

Quis est чеrах, quis est bonus,
Vel quis Dei portat onus?

Тортпо7l - Олл
Юпiтперо, Oля

Плgrпона -
лебо - 3евс

(Юпiтпер) бgв
боаол небо i
зелwtьi, о AiiO
(Плутпоtl) -боzоп пiозе.п-

Hozo чорсfпво

РозOfuь ul,осmuil
260



як лиш хто yMie:
тиснуть i вичавлюють,
поки не змарнiе.

,Що печiнки Тiтiя
калита подiбна:
зменшиться i виросте,
то повна, то бiдна.
I тому з охотою
Рим ii пустошить:
в порожню калиточку
бiльше влiзе грошей.

Рим торгуе царствами,
як йому лиш треба:
Тартар - для Юпiтера,
для Плутона - небо.
I спускають почестi
на тупу скотину,
мов в болото - пензля TBip,
у лайно - перлину.

Тут багач багатого,
беручи, годуе.
Тут помалу золото
3 рук до рук мандруе,
ось яким керуються
правом тут народи:
".Щай MeHi 

- 
тобi я дам:

це - закон природи".
Переlшав Мuрон Борецъкuй

Пiсня проти симонii
Ессе sопаt iп aperto

Слухай: глас лунае нинi
вопiющого в пустинi!
Ми, caMoTHi, одинокi,
чуем кари грiзнi кроки.
хто з нас благочестя знае?
Хто живцем не загибас? -Люди грiшниками стали,
Бога Bci позабували,
люди до хреста не звикли,
не беруть з Icyca приклад.

Хто з нас добрий, хто правдивиill?
Хто сумирний, терпеливий?

!,о печiнкч
тimiя калumо

поOiбъо -оброз Тimiя
затLозччено
з uЕнеiOч"

Верzi"lliя (пiсtlя
VI, вiршi 595
i ъостпупнi)-
Тirпiй - сuъ

3евсо,
велеtпешъ, яruil,

зо спробу
збезчестпutпч

Летпо бgв
скчltgпtuй,
в Тарlпор,

0е Koplugltu
посrпiilно

поэrcчралч il.ozo
печLнlс!,

чо повсякчас
вiOростпал,о

Глас...
вопNк)7цо?о

в пасrпчнl -пор. €BoHzubie
BiO Моmвiя
(Мп.3:3);

кttъzg Icoй,i
(Ic.40:3)

життя тл клlр
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Ut in uno claudam plura:
Mors extendit sua iura.
Iam mоrs regnat in praelatis:
Nolunt sanctum dare gratis,
Quod promittunt sub ingressu,
Sanctae mentis in excessu;
Postquam sedent iam securi,
contradicunt sancto iuri.

Rosae fiunt saliunca,
Domus Dei fit spelunca.
Sunt latrones, non latores,
Legis Dei destructores.
simon sedens inter eos
Dat magnates esse recjs.
Simon praefert malos bonis,
simon totus est in donis,
Simon regnat apud Austrum,
Simon frangit omne claustrum.

Cum non datur, Simon stridet,
Sed si detur, Simon ridet;
Simon aufert, Simon donat,
Hunc expellit, hunc coronat,
Hunc circumdat gravi peste,
Illum nuptiali veste;
Illi donat diadema,
Qui nunc erat anathema.
Iam se Simon non abscondit,
Res permiscet et confundit,

Iste Simon confundatur,
Cui tantum posse datur!
simon petrus hunc elusit
Et аЬ alto iusum trusit;
Dum superbit motus penna,
Datus fuit in gehenna.
Quisquis eum imitatur,
Cum eodem puniatur
Et sepultus in infernum
Poenas luat in аеtеrпum! Amen.

Сu.uон - 0uв.
прtпhпхg Оо

слпрофtl, 2 пiсн,i
ПЯr боляu7uil,

Оо боллч4uс-..О
G.2a3)

Tiapa -аоловttчil gбiр
Попч

Рtl,.tэсъ*оzо



Словом, нiде правди д\ти -смерть запанувала в cBiTi.
Смерть пануе мiж прелатiв -iM за службу треба дати,
бо вони позабували,
що колись нам обiцяли,
.Щобре всiлись на посадi -вже й святих обдерти радi!

Стали ружi нарлом скромним,
храм - вертепом безсоромним;
не пасуть попи - пасуться,
над святим письмом смiються.
Симон ними верховодить,
BiH ix грiшниками робить.
В Симона лихi в пошанi,
грошi Симону жаданi,
Симон cBiToM управляе,
Симон перепон не знае.

Не даси - шалiе з лютi,
дай - i Bci грiхи забутi.
То бере BiH, то даруе,
виганяе, коронуе,
кидае у каземати,
одягае в шлюбнi шати.
Симон тим дае тiари,
хто достойний тiльки кари.
Симон маски не вдягае,
все, як хоче, вивертае.

Хай спаде ганьба на нього,
хай його засудять строго!
Вже давно Петро знеславив
симона та сил пgзýдgуg 

-втратив Симон cBoi крила,
в пеклi Симона могила.
Тих, що Симона шанують,
хай смолою нагодують!
Хай yci вони в огненнiй
вiчно мучаться гееннi!

П ереlспав Мuрон Борецъкuй

Смерmъ
зспоIgволо в

свLтпI -
TLop. Ilослоltl+я

оп. Повло
0о рuлtлtян:

'Смерtпъ
пвнgволо BiO
Ailo-oto оэr 0о

Мойсея"
(Рuп. 5:14)

Петпро
зIеславчв

счлоtла - колu
с,uлпон rотпiв

змо?отпuся
з оп. Петпрол
в чgOоOiil,стпвi

i пiOшявся
в повitпря, тпо
бgв скuttуtпчil.

1цL зеJlllю
i розбuвся
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