
його попередників, з правої дороги 
далеко зблудив, сонце днів собі при
чинило, місяць імена свої помішав, 
зорі біг погубили, він, як добрий 
лікар і запобігливий управитель 
заразом, відтяв здорові члени, які 
ще трохи трималися при тілі церков
нім. А дом законний, на тих семи 
міцних стовпах святих вселенських 
соборів добре оснований і на віки 
побудований2 він, перебігши на
перед чотирі тижні3, обдер, пору
бав, поламав і розметав. Мало з 
ким у тім радився На будову і на 
господаря або пана (дому) ніскіль
ки не оглядаючись, все давнє зни
щив і вогонь св Духа до решти 
згасив Не тільки що Різдва, але й 
Великодня у весну не пустив,— 
ледве святки проскочили!4.

Місяці інакше похрестив. 
Християнську паску з жидівською 
значно одмінив і назад відсадив 
Свій намір, як бачимо, задоволь
нив— тільки ж і сам після того 
скоро схоронивсь5. Хто зна, чи не 
велено йому чогось поправляти в 
пеклР Бо то річ іще старша, ніж 
календар1

Лишалось би знов по-старому, 
на тім давнім фундаменті будувати» 
Де за недбалими господарями,— 
видно, що наемниками’ — бруси, 
стіни, вікна і двері покривились
і попідгнівали,— все знову побудува
ти, згідно з старим фундаментом, 
поза котрим ніякого іншого не мож
на положити, крім уже положено
го6. При тім і щодо єдності нетруд
но було б погодитись — до котрої 
нелегко прийти, поки отак буде 
блудити СЬГ

ковъ его старый дороги правое 
далеко заблудилъ, солнце днювъ 
причінило, мЪсяць имена свои по-н 
мешалъ, звезды бЪгъ свой поте- 
рялі !, за разомъ яко довтипный 
лЪкаръ и росторопный строитель, 
отрЪзалъ члонки здоровые которые 
еще стояли н1>што при тЪлЪ церков- 
номъ. Домъ тежъ законъный на сед- 
ми столпехъ моцныхъ оныхъ — свя
тыхъ соборовъ вселенскихъ добре 
укгрунтованый и вЪчно убудованый, 
перебЪгши нед-Ьль четыри напередъ 
ободралъ, порубалъ, поламалъ и 
розметалъ. Мало кого ся в томъ 
радилъ. На будоване и кгосподаря 
или пана ничего ся не обзираючи, 
все давное погамовалъ, и огнь Духа 
святого до конца погасилъ. Не 
толко Божего нароженья, але и 
Великое ночи у весну не впустилъ — 
же ледви и святки уминули

Месяцы иначей покрестилъ, 
христианскую пасху з жидов

скою далеко отменил, 
и опакъ посадилъ, 
и своему предъсявзятю, яко 

видимъ — досыть учинилъ,
толко ся после того борзо и 

самъ схоронилъ,— , 
то вЪдати если в пеклі» чего поправ
ляти не казано Бо то речъ еще 
старшая, нижъ календаръ

А такъ зешло бы ся южъ опять 
по старому на ономъ давномъ фун- 
даменгЬ будовати ГдЪ были трамы, 
стЬны, окна и двери за недбалыми 
кгосподарями, а снать наемниками 
покривили ся и понадгнивали,— 
знову все ведле старого фундаменту 
(надъ которого иного жаденъ зало- 
жити не можетъ кромЪ заложено- 
го) — побудовати Тамъ же бы южъ 
и о едность не трудно ся згодити, 
до которое не лацно прийти, поколь 
ся такъ будетъ блудити’

1 Каденція’
2 Противники календарної реформи вдаряли, що святкування Велику 

дня по старому календарю було затверджене вселенським собором, ,іщ> 
підтверджувалося всіма пізнішими соборами.

3 Див вище
4 Очевидно, потепліло на Великоднім тижні
5 Григорій XIII помер у квітні 1585 р , несповна три роки по реформі.
6Розуміються слова ап Павла про Христа — єдину підвалину церкви.

76



Бо коли земні пани без невдо
волення приймають такі самовільні 
речи ', то про небесного не знати, 
чи й не загнівався’ Бо щось ті ново- 
перемінені квітні та маї замість 
зеленої барви все білою нам зверху 
притрушують’ А видячи ся і роз
мірковуючи, серце лякається Бог 
зна, чи далі нас щось і гірше 
спіткає?

Бо се ж його самого справи й 
устави стара законна3 пасха, 
котру він сам уставив і сам же скін
чив і нову дав своїм учням і нам 
усім вірним Тепер все се пішло на
зад’ Завжди законна пасха йшла 
наперед, а тепер мусила на двад
цять і кілька днів зостатися ззаду 
І дехто каже, що то жиди помили
лись, а ми добре урядили, чи по
правили!

Та з тої поправки, як бачимо, 
на правду мало що доброго діється, 
а тільки великий і дивний розрух 
стався чисто по всім світі’ Не тільки 
в відправах законних, але і по всіх 
справах і поступках світських І ве
лика сварка і ненависть між людьми 
почалася з тої поправки, тягнучи за 
собою багато труднощів непотріб
них і неоправданих утрат

Чоловік бідний, убогий, що 
мусить їсти хліб свій з праці рук 
своїх і в поті чола, і з тої ж праці 
і поту мусить задовольняти пана — 
давати, що йому скажуть, від пред
ків своїх звик був віддавати, що 
належало Богові і що належало па
нові Тепер же ніяк не може в те 
добре потрапити Пан йому каже 
робити в святі дні, призначені дав
нім церковним звичаєм на честь 
і хвалу Богові Боїться і Бога, 
боїться і пана Мусить більшого 
відступити і меншому служити Бо 
про того чує, що він довготерпели
вий і многомилостивий, а про сього 
зйає, що короткотерпеливий і мало-

Бо если панове земные за тако
вые кгвалтовные рЪчи за зле не 
мьвають, але небесный не вЪмъ 
если ся не розгнЪвалъ’ Бо якось тые 
НОВОПЄрЄМ t>HbHŁd€ квЪтни2 и май 
вмЪсто зеленое барвы все бЪлою 
намъ зверху притрясають Што 
видячи и розмышляючи сердце ся 
лякаетъ, и единъ Богъ вЪдаетъ, 
если што далей горшее нас не 
поткаеть’

Кгды ж то суть его самого 
справы и уставы законная пасха 
старая, которую самъ установилъ, 
самъ и докончилъ, и новую учнемъ 
своимъ и намъ всЪмь вЪрнымъ 
подалъ Все тое пошло опакъ Што 
завжды законъная шла напередъ, 
теперь мусЪла колко и двадесять 
днювъ зостати назадъ И мовятъ 
некоторые, же Жидове поблудили, 
а мы добре порядили, или попра
вили’

С которого то поправленя, яко 
видимъ, мало што доброе дЬєт ся, 
толко великий, а дивный розрухъ 
стал ся по всемъ праві> свЪте Не- 
толко у дЪйствахъ законъныхъ цёр- 
ковныхъ, але и во всЪхъ справахъ 
и поступкахъ светскихъ И великая 
васнь и ненависть межи людми с 
того поправленя всчала ся, тягнучи 
за собою много трудностей и утратъ 
безпотребныхъ невинне

ЧеловЪкъ бЪдный, убогій, кото
рый отъ працы рукъ своихъ и въ 
потЪ лица муситъ ясти хлЪбь свой, 
и с тое ж працы и поту муситъ до- 
сыть чинити и даваті пану што ему 
роскажуть, звыклъ былъ отъ пред- 
ковъ своихъ отдавати што ’належа
ло Богу и што належало пану Те
перь южъ в тое жаднымъ спосо- 
бомъ гараздъ потрафіти не можетъ. 
Панъ ему кажеть у дни святые, Бо
гу ко чти и хвалЪ ведле звычаю цер
ковного давного належачиє, робити. 
Боит ся и Бога, боит ся и пана Му
сить болшого опустити и меншему 
служити Бо о ономь слыхаеть, же 
есть долготерпеливъ и многомилос-

1 Вставні гадки трохи розірвали логічний зв’язок треба відновити 
стару будову (календар), бо Бог гнівається за самовільну зміну його.

5 В друк квитки.
3 Єврейська (старозаконна)
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милостивий коли не його тіло пове
дуть, то волове певно* 1

Панське ж снято прийде— рад 
був би бідак підрятувати своє убо
жество роботою — боїться пана! 
Мусить лишити А часом за тими 
бідами' не тільки нового свята не 
пам’ятає, але й своє старе забуває, 
і так стає неправим і перед Богом, 
і перед паном, і сам собою рідко 
або й ніколи (не буде вдоволений). 
Зверху біда доїдає, а всередині 
сумління гризе Не можучи іншим 
способом собі помогти, тільки зітхан
ням та слізьми зчаста розважає 
свою біду, і не знати, чи в такій 
своїй розкоші не прокляне злиха і 
того календарного поправителя* 
А хоч він не в шарлаті2 і не оратор, 
то легковажити того не треба  ̂ Бо, у 
того пана, до котрого він так від
зивається в гіркості свого серця, 
часом і шарлати і орнати 3 з орато
рами разом бувають як сміття Бо 
він тільки на чисте, покірне і 
сокрушенне серце дивиться, і таких 
слухає, а насильників безбожних 
з престолів скидає та на їх місця 
саджає інших, від гною беручи

Так і в містах наших оборон
них: на свої нові свята з брам не 
випускають, роботи забороняють, 
забирають і садять (Наші мішане), 
будучи повинні як православні 
християне обходити і святкувати 
свята свої церковні давні, без уся
кої вини мусять через се поносити 
чималі труднощі й утрати в своїх 
справах і господарствах домових 
і пільних і на дорогах гостинних Сі 
теж не мають чого благословляти 
того (календарного поправителя)

Теж саме в ярмарках і в вели
ких купецьких справах, у записах 
і розписках* одні по-старому, другі 
по-новому’ Мусять мішатись і поно
сити великі труднощі, безпотрібні 
клопоти, наклади й утрати, а часом

тивъ, а сего ведаєть, же єсть ко
ротко терпел и въ и троха мил ости въ 
Єсли не его тело поведуть, геды 
воловоє певно

Пансъкое тежъ свято прийдетъ, 
радъбы бедный убозство своє робо
тою подпомогъ — боит ся пана 
Муситъ лишити А часомъ за тыми 
бедами не толко нового свята не 
памятаетъ, але и своего старого 
забываетъ В чомъ и Богу и пану 
неправъ бываетъ, а собе пакъ ред
ко або николи Зверху нендза дое- 
даєть, а внутрь сумнене грызетъ 
Чого инъшимъ способомъ ратовати 
не могучи, муситъ нареканемъ, 
вздыханьемъ и слезами часто беду 
свою нагорожати, и не вЪдати, если 
в таковой своей роскоши и оного 
календарного поправителя часомъ 
злиха не проклинаетъ В чомъ хотя 
не в шарлате и не ораторъ, потура
ти не треба Кгды жъ тотъ панъ, до 
которого то чинитъ в горкости 
сердца, подчасъ и шарлаты и орна- 
ты изъ ораторми бываютъ у него 
якъ сметьє Поневажъ толко на чис
тое, покорное и сокрушеное сердце 
глядитъ и таковыхъ выслухаетъ, а 
силныхъ и незбожныхъ со престо- 
ловъ зметываетъ да на мЪстца ихъ 
отъ гною беручи сажаетъ.

Такъ тежъ в мЪстехъ затворис- 
тыхъ нашихъ на своє новые свята 
з бронъ не пущаютъ, в роботахъ 
заказують, забирають и сажаютъ. 
Они тежъ якъ христіане правовер
ные будучи повинни, свята свои 
церковные давные обходити и свя
тити мусятъ, в чомь не малые заба
вы, трудності и утраты в своихъ 
справахъ и кгосподарствахъ домо- 
выхъ и полныхъ, и дорогахъ гостин- 
ныхъ невинне мусятъ относити. 
И тые не мають за што оного жъ 
благословіти.

Такъ тежъ в ярмаркахъ и у 
справахъ купецкихъ великихъ, въ 
записехъ, в цырокграфехъ Сдны по 
старому, другие по новому,— мета
тися и великихъ трудностей и без- 
потребныхъ забавъ, накладовъ и

1 Коли не самого хлопа поведуть на розправу за те, що не вийшов на 
панщину, то, певно, вола його візьмуть за кару

* Пурпурі
3 Церковні ризи, в друк. орлаты.
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i сварки 3 тих, мабуть, теж не всі 
кажуть. «Бодай здоров поправ
ляв» — бо не довго тут після того 
забавився 1

Також чоловік з жінкою — 
котрих сам Бог наперед заздалегідь 
вибирає, а потім своїм всетворчим 
словом через церковні слуги злучає 
в одно тіло. Між ними в добрій зго
ді і порядку як тіло єдино, так і 
воля і мисль має бути єдина пер
шому наказувати і розпоряджатись, 
другій слухати і коритись Так само 
в молитвах до Бога, в милосердних 
учинках, в постах і святах має бути 
єдине серце й уста, також і єдина 
рука

Тепер же й тут той новий 
календар наробив нових наслід
ків,— там, кажу, де війшли в по- 
дружний стан (люди) з релігії 
грецької і римської, як то бувало 
і між простими, і в значних верст
вах У одного середопіст, а у друго
го мясопуст, потім у одного жалісні 
спомини Христових страстей, а у 
другого веселі розговіни

Так і з усіми річними святами 
давніш їх відправляли з радістю,
з дітьми і з челядкою, хвалячи 
Бога,— а тепер мусять далеко і різ
но —

З того часом одному буває 
маркотно і другому не мило,—

Перше все діялось ясно, а 
тепер наче б ся снило

При тім нам же ні в чім непо
винним докоряють, зневажають
і ненавидять — Так що чи не пра
вильніш було б се назвати п о- 
к ривле ння м,  а не п о п р а в 
ленням,  бо більш воно вадить, 
ніж помагає*

І як непевні і нововидані 
устави, не всі їх держать,— особли
во в тім році Одні по-старому 
мясопусти відправили, інші по-но
вому,— але Великдень рішились

утрать, а часомъ и завасненя ужи
вати мусять И с тыхъ подобно не 
всЪ мовятъ «Бодай здоровъ по- 
правлялъ» — якожъ не много ся тут 
после того забавлялъ

К тому еще мужъ изъ женою, 
котрыхъ самъ Богъ напередъ про- 
лирсієть здалека, а потомъ словомъ 
своим ь всетворительнымъ черезъ 
слуш церковные злучаєть въ єдно 
ткчо Можи которыми в доброй 
згодЬ и порядку икь гЬло едино 
такъ воля и мысль м<іегь быти еди
на первому росказываш и рядити, 
второму слухати и іюииііовсіти ся, 
такъ тежъ въ молитвахъ до Бога, въ 
учинкахъ милосердныхъ, в постехъ 
и святехъ мають быти якъ єдино 
сердце и уста, такъ едина и рука

Теперь тотъ календарь новый 
нашолъ и тамъ скутки своє новые. 
В тыхъ мовлю, где з реліи грецкое 
и римское стань малженский при
няли 2,— якожъ то бывало не толко 
межи посполитыми, але и межи зац- 
ными станы Кгды жъ єдиному 
бываеть средопостье, а другому 
мясопусты, потомъ единому жалост
ное роспамятоване Христовыхъ 
страстей, а другому веселые рос
лу сты

Также тежъ и всЪ свята дороч- 
ные што пръвЪй з радостью, з дЪт- 
ками и с челядкою, хвалу даючи 
Богу обходили, теперь мусять дале
ко розно

С чого подобно часомъ едному 
бываеть маркотно, а другому не 
мило

Кгды жъ первой все ся дЬяло 
ясно, теперь якобы ся снило.

В чомъ насъ же невинныхъ 
укоряють, възгоржають и нена
видять, и без мала не слушней бы 
тое покрывленемъ назвати, анижли 
поправленъемь,— кгдыжъ болше 
вадить нижъ помагаеть

И якъ не певные а новотные 
уставы — не всЬ такожъ еднако 
держать, а звлаща в тому року 
едины по старому мясопусты отпра. 
віли, друпе по новому, але по

'Знов натяк на скору смерть папи Григорія XIII
2 На боці «Згода вдячная въ малжонствЪ Ляхови з Рускою, также як 

Русинови з Ляховкою». Очевидно іронічно.
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обходити з нами по-старому Інші ж
з нами заговівши, з ними одгові
лись Так піст святий великий, са
мим спасителем нашим наказаний, 
святими його апостолами уставле
ний і cmi і ими ііреііодоґжммп ОІЦЯМІІ 
ДЛЯ ЦІЛОГО СІМ І у, де ТІЛЬКИ ЧуиіПИ 
пм’я хрисімииеьке, соборами міцно 
затверджений,— тепер у них теж 
ламати ся мусить з тим поламаним 
календарем Бо одні постили оди
надцять тижнів, другі сім, а треті 
тільки три тижні пропостивши 1 з 
старого календаря на новий пере
ступивши, решти таким фортелем 
позбулись А далі вже що буде 
діятись, Бог то ліпше знає Страшно 
подумати, коли така мішанина буде 
далі тривати І не знати, на що було 
поправляти таку річ певну і вічну* 
Бо як здоровому лікарства, так речі 
цілій поправки не треба 2.

Бо вже й саме небо, або той, 
хто сидить на нім, як бачимо, явно 
противиться їх такому необереж
ному упорові показує більший 
холод у тім їх квітні, аніж у по
передніх місяцях було А особливо 
їх білого (страстного) тижня, коли 
й чорному мусило бути біло під 
носом А хто б тому вірити не хотів, 
нехай би без кожуха і теплої хати 
потривав хоч з годину думаю, що 
вже не був би не вірен, а вірен

У великий п’яток, коли хлопці 
Юду страшили тими тріскавками 3, 
то в котрого була неголосна, 
мабуть, зубами тріскоту докладав, 
особливо ті de pauperibus, що

старому велку ноцъ з нами обхо-, 
дити позволіли А иные пакъ з нами1 
запустивши, з німи ся отговели, 
И постъ святой великий, самимъ 
спасителемъ нашымъ проображе- 
пыи, апостолъми его святыми уста
новленный и святыми преподобными 
отцы соборно по всемъ світе, где 
едно имя христіанскоє слыхати, 
моцно утверженый,— теперь у нихъ 
за тымъ поламанымъ календаремъ 
и постъ ламати ся муситъ 1 Бо еди
ны постили недель одинадесять, 
другие седмь, а третіє толко три 
недели спостивши а з старого кален- 
дара на новый переступивши, фор- 
телемъ остатокъ одправіли А далей 
пакъ што ся будетъ дЪяти, Богъ то 
лЪпше вЪдаетъ Страшно помышля- 
ти, если тая мОшанина далей будетъ 
тръвати Не вЪдати, на што было 
речъ такъ певную а вЪчную попра
во вати Бо як здоровому лЪкарства, 
такъ речи цЬлой поправленя не 
треба (с 19—25)

Южъ яко видимъ и само небо, 
або на немъ сЪдячый противит ся 
явне ихъ такъ небачному упорови, 
большее зимно в томъ ихъ квЪтню 
показуючи, анижли въ иныхъ 
мЪсяцехъ прошлыхъ было А звла- 
ща ихъ недели бЪлое, где и чорному 
мусело быти подъ носомь бЪло 
А хто бы тому в£рити не хот^лъ, 
нехай бы безъ футра и теплое изъбы 
потрывалъ хотя зъ годину, бачить 
ми ся — ктому не былъ бы невЪ- 
ренъ, но в-Ьренъ

У пятокъ великий кгды Июда- 
ша хлопята страшили тыми крекотъ- 
ками, в которого была не голосна, 
муселъ зубами треску докладати, а 
звлаща тые которые отъ паупери-

1 На бот «Статечность посту новокалендарного»
2 Пропускаю далі менш інтересні півтори сторінки про невигоди нового 

календаря Автор вказує, що сей календар розійшовся не тільки з старим 
церковним, але і з єврейським календарем, і натякає, що сей новий 
календар діло антихриста (на боці «Титулъ третего законодавъца») пер1-4 
ший календар дав Бог-отець через Мойсея, другий через Христа, а «хтв 
в%даєть, якъ сего законодавца назъвати, кгды жъ не отъ Мойсея ани ртъ( 
Христа Без мала не на тое пошло до второго имени придавъши триста 
шестьдесять единъ или 359 личба розна, сила едина» Очевидно, тут' 
лежить рахунок антихристового числа папи — реформатора календаря — 
антихриста, але в чімсь, видко, було вагання, коли пропонується або 361, 
або 359

J Звичай тріскотіти під церквою у великий четвер
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латини починають учитись Самої 
великодної ночі теж дивне знаменіє 
зволив Бог показати такий бурхли
вий і страшний холод, з великим 
снігом, що не кожному можна бу
ло й калачі до костьолу послати, хто 
був у милі або далі від костьолу Бо 
не тільки що саньми або пішо, але й 
конем не можна було де треба дої
хати Багато різної худоби того дня 
поздихало від холоду, вітру і силь
ного снігу, та і з людей мало кому 
не довелось

А один казнодія2, що перше 
було прокуратодш 3, так викрутився 
перед своїми Побачивши, що їх у 
костьолі на таке велике свято було 
мало (каже) «Не противтесь тому1 
то нас пан-Бог карає за небачну, 
уперту і супротивну Русь, що не 
хочуть признатись і до найвищого 
намісника божого пристати1 ані 
тому дивуйтесь, що жидівська паска 
по нашій припадає,— бо у них пере- 
ступний 4 рік» І тим підкріпив своїх 
у їх сумніві, а до інших й додому 
посилав Бо багато з них наміряло
ся по семи тижнях ще й ті чотири 
постити, а він їх пильно остерегав, 
кажучи «По тім тижні хто хоче 
може постити, тільки тепер кожний 
мусить святий закон сповнити» 
Якби так простакові, ледве чи виду
мав би таке'

бусь латину починають учить Такъ 
тежъ и на самую Велку ночь дивноє 
знаменіє 1 Богь показати рачилъ 
такъ бурливое и страшное зимно зъ 
великимъ снегомъ, же не каждому 
волно было и колачи до костела свя
тити отослати, хто былъ в мили або 
далей отъ костела. Кгдыжъ не толко 
санями или пішому, але и на кони 
не можно где потреба доехати
I много быдла розмаитого на тотъ 
день отъ лимна, вЬтру и кгвалтовно- 
го снегу поздыхало, што и з людей 
мало ся комусь не прідало

А вжды нЪкоторий казънодЪя, 
который пръво былъ прокуратодЬя, 
таковую штуку в обмовЪ учинилъ 
до своихъ Видячи, же ихъ мало въ 
костелt  на такъ великое свято бы
ло «Не противъте ся тому1 а то 
насъ панъ Богъ кареть для небач- 
ное, упорное а крнубръное Руси, 
же ся не хотять узнати а до найвыш- 
шого наместника божего пристати, 
а ни ся тому дивуйте, же жидовъ- 
ская велика ноцъ по нашей при- 
падаетъ, бо мають рокъ преступъ- 
ный» I тымъ своихъ вонтъпенье по- 
крепилъ, а другихъ и в до мы посы- 
лалъ Бо многие были умыслили по 
семи неделяхъ и тые четыри пости
ти В чомъ ихъ пилно простерегъши 
повиделъ «По тымъ те к год ню кто 
хце можеть постити, тылко теразъ 
каждый мусить за ко нови святому 
досыть чинити» Абы такъ на прос
така пришло, трудно бы вътое могъ 
потрафити (с 27—8)

По сім наступає «придаток», себто окремий трактатик, де 
виложені «причины грецкихъ патриарховъ и римского папе- 
жа незгоды», як читаемо на боці. Починається відразу за
міткою* «А вжды твердять (очевидно — папи) — опираючись 
як на леду — же право ходять, а иные вси блудять. С чого 
(властиво, не з попереднього, а з дальшого) можемъ снадне 
(легко) обачити и властне зрозумети, же не безъ великихъ, 
явныхъ а слушныхъ причинъ всЪх восходъныхъ и полуденъ- 
ныхъ сторонъ или церквей пастыреве мусели опустити заход- 
ного костела вожа». Вичисляються ci причини, або папські

1 На боці «Знак отъ Бога противный новоримской великой ночи»
2 Проповідник
3 Адвокат (гра слів)
4 Високос
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новини: походження св. Духа «і од Сина», «опрЪснокъ жи
довский мертвый» в причасті, целібат священиків, гоління 
вусів і борід (тут переповідається звісна нам історія про па- 
піссу, що завела се гоління тому, що у неї вусів і бороди не 
було) і скасування йорданського сцята в зв’язку з тою ж 
історією Все се має ілюструвати ту самочинність і не
постійність пап у справах церковних, що виявилася в кален
дарній справі,— до котрої автор ще раз тут повертає. Теза, 
котрою він почав свій трактат, виринає тут при кінці, але ав
тор і тут її не розвиває по-ученому, богословсько, а збуває 
іронічною заміткою, що так, як за прикладом папісси като
лицькі духовні на різні способи стали голити і запускати ву
са ‘і бороду, так вони і догмати, устави і церемонії позміня
ли, помішавши більші з меншими — включно до останніх ка
лендарних баламутств, та обертають се на православних, 
їх обвинувачуючи «в недовірстві та отступенстві» 1. Автор

1 Закинувши устави божі та 
правдиві устави соборної апостоль
сько? церкви, чи не Н0СЯТБ вони 
досі на лицях своїх явно різні 
папські постанови? (натяк, на по
передню згадку про голення борід 
і вусів, нібито заведене папіссою)
Не будучи ні в чім постійними, прав
да, вони й того держаться не всі, не 
завсіди і не однаково Одні по-апо- 
стольському ростять (волосся), інші 
по-козацьки голять — тільки в тім 
їх чин перевищують, що й вусам 
не попускають,— а треті по-двірсь
кому 1 обтинають. Так от і інші 
обряди й установи менші з більши
ми догматами всі помішали й зане- 
халиі Ще тільки се одно до наших 
часів трималося в одності і стояло, 
святкування празників господніх — 
крім Богоявлення* — та важніших 
святих, та йменням місяців небес
них,— але й того не могли стерпіти!

Се ми очима бачимо, 
вухами чуймо, 
серцем розуміймо, 
і вистерігатись таких богомерзь- 

ких блудів уміймо»
Вони й самі се бачать, і багато

з них не хвалять, одначе по-старо- 
му, сповняючи приповідку про вовка 
і барана (суперечку) за воду, як 
давніш, так і тепер нас же вели
чають недовірками й схизматиками,
і різні досади чинять.

Не божіе ли то и церкви єго 
святое соборное апостолскоє истин
ные уставы опустивши, папежескіє 
и донынй мнопє на лицахъ своихъ 
явне носять? Ач и то якъ не певные, 
не вси не завжды и не єднако дер
жать- едины по апостольску рос
тять, друпе по казацку голять — 
толко въ томъ ихь чинъ превы- 
шають, же и усомъ не отпуща- 
ютъ,— à третиє по дъворску обре- 
зують Такъ же и иншие церемонии 
и уставы меншиє за болшими арты- 
кулами вЪры вси помешали и пони- 
цовали Толко еще2 тоє ажъ до 
тыхъ нашихъ часовъ въ єдности 
тръвало и стояло свята празниковь 
господськихъ (кромъ Богоявленя) и 
нарочиты хъ святыхъ, и имена мЪся- 
цевъ небесныхъ Чому до конъца и 
тому стерпети не могли —

што очима видимъ, 
ушима слышимъ, 
и серцемъ разумЪймо, 
и выстерегатися таковыхъ бого- 

мерзкихъ блудовъ умЪймо!
Што и сами бачатъ, и многіе не 

хвалятъ, а вжды по старому воль- 
чую приповість з бараномъ о воду 
выполняючи, якь давно такъ и 
теперъ недовірками и отщепенцами 
насъ же венеруютъ и многіе досады 
задають (с 34).

. 1 Двірськість се італійське corłłgigianeria, французьке courtisanene лихі звичаї великопан
ських і княжих дворів

2Тут зайве и
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звертається тут проти Гербеста, віддаючи йому за його заки
ди різних дефектів православним сакраментам,— і проти 
єзуїтів взагалі, «новоименъныхъ законъниковъ» (ченців), 
«которымъ упрікрило ся звати християни, прозвали ся єзу- 
сіаньї или єзуитаньї» Агітор закидає їм, що вони «достатокъ 
великый во всемъ зъ стороны свЪта (в матеріальних добрах) 
маючи», не хочуть чимсь добрим занятись, а видумують різні 
новини — «старое поруть до опять пошивають». Пригадує 
Скаргу (не називаючи по імені) і докоряє йому, що він своі 
«новые вымыслы» укрив іменем патріарха Геннадія, а книгу 
присвятив Острозькому, сподіваючись тим здобути довір’я 
православних,— і на тім уривається захований текст бро
шури.

В сумі, як бачимо, на невеликім просторі — сорока з 
чимсь сторінок, Смотрицький порушив велику силу питань 
Майже все, що його товариш по праці Василь Острозький 
виложив у своїм великім трактаті грунтовно і важко, він пе
рейшов у своїй шляхетській балачці, легко і принагідно 
мішаючи богословські виводи з екскурсами в сферу сучасних 
соціальних і побутових відносин, серйозні гадки переплітаю
чи жартами — пильнуючи передусім, щоб читач або слухач 
не занудивсь і не стратив інтересу. Бачили ми його словечка, 
каламбури, віршовані дотепи, котрими він облегшує свій 
виклад,— часом досить благодушні, часом їдкі, так що від 
них у противника могло заболіти більше, ніж від влучного 
тексту од святих отців Вони обраховані, очевидно, на те, 
щоб дати крилате слово для широкого вжитку товариству

‘ Така,  напр,  тирада про 
целібат.

Так і жінок законних, од самого 
Бога призначених і даних, св апо
столами як ділом, так і писаннями 
потверджених, відібрали від своїх 
духовних та на їх місце блудниць 
попідставляли А як не підставля
ли,— то на лихе ті й самі пускають
ся. Багато з них (духовних) явно
і постійно тримають (блудниць) при 
собі і окреме утримання (вл. річну 
платню) вимовляють для них від 
своїх панів.

«Коли ваша милість забезпечив 
каплана — треба іще і на прачку1»

А ти, бідний попе руський, з 
законною — мусиш клепати біду- 
неборачку1

Такъ тежъ жоны законъные, от 
самого Бога прозренные * и пода- 
ньіє и отъ апостолъ святыхъ такъ 
скуткомъ якои писмомь потверже- 
ные, духовнымъ своимъ поотыймо- 
вали да на ихъ мЪстъца блудъни- 
цы поподъставляли А хотя и не 
подставляли ино на дурное и сами 
ся домышляють Кгдыжъ ихъ пос- 
полу зъ собою многіє явне ховают, 
и особный юръкгелтъ у пановъ 
своихъ имъ вымовляютъ

«Єсли же ваша милость опат- 
рилъ каплана,— потреба еще и на 
прачку1»

А ты, бЪдъный попе руский, му- 
си шь и зъ законъною — нендзу кле
пати неборачъку (с 31—2).

*В друк «презъреные», але пор више про подружжя (с 23 ориг).
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