
боти його фантазії не бракувало! Були реальні факти — і 
ще б і л ь ш е  п е р е к а з і в  п р о  них!  Чи було пролито 
де-небудь причастя? чи потоптано ногами? чи тільки били, а 
не забили нікого на смерть під час війни за старі і нові свя
та? — се так само не можна твердити на підставі слів Ви
шенського, як не можна і заперечувати можливості таких 
фактів на тій підставі, що ми не розпоряджаємо доку
ментальними підтвердженнями їх. Сильний, яскравий образ, 
намальований Вишенським, зостався цінним літературним 
свідоцтвом того, як в і д б и в а л а с я  в у я в і  с у ч а с ни -  
к і в релігійна боротьба «благочестія» з «латинством» у 
тодішній Польщі. Він мусив робити сильне враження. 
Нижче, в «Одписі» Клірика Острозького, 1598 року, знайде
мо патетичний образ горожанської війни, викликаної унією: 
«кровопролійства, мужобойства, забійства, тиранства, 
мордырьства, нахоженья кгвалтовъ на домы, на школы, на 
церкви, обелженья шкарадого невЪстъ, паненокъ чистыхъ, 
душъ невинныхъ, паній зацныхъ и велможныхъ при самой 
начистьшой и страшной и непостижимой таємници и офЪре: 
при пріймованю святЪйшихъ таинъ тЪла и честныя крови 
Христовы — наполнили и наброили» (405) Се явна па
рафраза суворого й шорсткого, лапідарного образу Ви
шенського, розпущена водицею шкільної риторики Вона 
служить свідоцтвом, кажу, яке враження викликали ci громи 
Афонської гори на Україні, як підхоплювались, повторялись, 
прикладаючись до всяких злоб дня. Се міра тодішніх літера
турних впливів нашого Івана з Вишні

Писання до кн. Острозького і «До утекших єпископів».
Два твори Вишенського, написані приблизно в однім часі, 
в 1597—8 рр , з приводу вістей про унію, про відправу, дану 
ій на Берестейськім соборі, про літературну і політичну бо
ротьбу, що з сього приводу вив’язалася,— становлять куль
мінаційний пункт творчості високоталановитого письменника 
і варті особливої уваги Вони ілюструють дві сторони його 
виступу з приводу уніі Одна сторона — «до своїх», друга — 
до ворогів. Спільна ідеологія, спільний круг вражень і га
док,— тільки глибока різниця в тоні, в настрої й стилі.

Відти ж різниця і в розмірі Для слів радості, признання, 
подяки, заохоти, що треба було сказати своїм,— вистачало 
небагатьох сторін Акт обвинувачення проти апостатів, 
обгрунтований, умотивований, мусив бути без порівняння 
довший Писаніє до кн Василя має всього коло 15 тис. 
знаків, писаніє до утеклих єпископів — се найбільший твір 
Вишенського, коло 120 тис. знаків, три звичайні аркуші дру
ку. З літературного й культурно-історичного погляду оба
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tö'äföTb визначний інтерес Се найважніші «людські доку
менти» епохиі Вони являються психологічним наслідком тої 
ройі і значення, котре відчув за собою Вишенський після 
опублікування свого першого твору. Він виступає в них як 
признаний, авторитетний речник публічної української 
опінії В гарячій боротьбі українського духовенства, пан
ства, поспільства з своїми апостатами і з чужими сіячами 
й протекторами зради, він —  голос християнської совісті, мо
ральний арбітр, що судить і воздає, хвалить і подбодрює, за
суджує й карає. Почуття великої моральної сили, виявленої 
українським громадянством у сій боротьбі, знаходить вираз 
у сій ролі і дише в сих писаннях

«Писаніє до кн. Василя» адресоване на ім’я Острозького 
як глави православних, властиво ж звернене «до всіх пра
вославних християн Малої Роси, так духовних яко і 
свіцьких, од вищого стану і до конечного»,—  так що воно 
являється паралеллю до попереднього «Писанія до всіх в 
Лядській землі живущих». Але коли той усовіщав, дорікав, 
грозив,—  звернений до всеї людності, «розділеної в сектах 1 
вірах розмаїтих», сей звертається до громади вірних, що са
ме тільки побідно витримали гарячу битву. Приводом була 
книжка, видана православними у відповідь на книжку про
тивників про Берестейський собор. Думають звичайно, що 
був то «Апокризис» Філалета, виданий у відповідь на книгу 
Скарги. Вишенський висловлює вдоволення, що «тщегласіє» 
ёзу1та, котре той «въ воздухъ отрыгнулъ», зачерпнувши «по- 
черпалом мысли разума своего свій виналізок (винахід)»; 
ніскільки не уловило вірних земляків. Він пояснює се тим, 
що їх «чистої віри сумніння» зачули «смрад нечистої води»; 
зачерпненої «от студні злого і прелестного мудрованія»,—  і 
не прийняли її.

Але што мовити много* Благодарю Бога за твердость и стйлость ваіііу 
Благодарю за статечность и учтивость, учтивость — мовлю, котрую къ Богу 
вціле цноты, паненства вЪры своєя безъ всякой змазы (плями) и приганы 
заховуєте Што Боже дай, абысте и до конца заховали, зычу* (с 206)

Провал ворогів уявляється Вишенському в Образі глибо
кої ями, в котру провалилася римська пиха, величання 
i0fiWctffcoro папи і горді похвали його вістуна, «Єзуїти Іисусо- 
руга^ля», що голосив перевагу римської церкви над грець
к і :  що ворота адові перемогли віру грецьку, а віри папи 
ptfattckKoro перемогти не можуть (теза Скарги в його обороні 
«Берестейського собору», розд. IX). Ся римська пиха спо
чатку нагадує Вишенському євангельського фарисея, що за
нісся був так високо в своїм самовдоволенні та провалився 
в ту яму, котру духзрителі звуть «пропастю вічною» —  «той
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рів, що в нього впадає сам, хто його вирив». Але далі — в 
уяві Вишенського встає інший, ще яскравіший біблійний 
образ. «Єзуїта Іисусоругатель» нагадує йому «Рапсака», 
висланця Сенахерима, царя ассірійського,— як колись сей са
мий образ у галицького літописця викликав посол угорсько
го короля '. В книзі пророка Ісайї, гл. 36, оповідається, як 
сей рапсак (се не ім’я, властиво, а назва герольда, клику
на) — іменем Сенахерима попереджав юдеів, аби вони не 
вірили своєму цареві Єзекії і його керманичеві — пророкові 
Ісайі, що хтось може іх заступити перед ассірійською силою. 
Отже, як той рапсак, мовляв, так і нинішній єзуїт, парафра
зуючи біблійні слова, запевняв читачів, «яко нЪсть 
избавляяй Русь от невіфія папи римскаго» Але руське серце 
відозвалося до Бога, заступника смиренных, щоб він звернув 
увагу на ту хвалькувату погрозу.

«Але, о В ь іш н ій , слыши и внуши тотъ гласъ* О Праведный, покажи 
свою правду* О Силный, покажи свою силу* О Премудрый, объяви свою 
премудрость* О, Богатый, покажи свое богатство* Удиви милость свою въ 
своихъ* Покажи, где живеши, почивавши и успокоеваши ся. въ тыхъ ли, ко- 
торп ся самі (боги) 2 быти мнЪмаютъ, или въ тыхъ, которж ся тебя со- 
ромЪють и последними ся чинять?

«Ты же вЪмъ, Благій, тако отвещаєши* «азъ непостижимый, и въ 
судбахъ неиспытанный и неизслЪдованный, о сыне, давно ознаймилъ На 
кого призираю? призираю убо на смиренныхъ, кроткихъ и трепещущихъ мо- 
ихъ еловесъ» (с 206)

Значить, Бог побив і скинув у сей рів папську пиху і 
гордого папу, і хвалькуватого рапсака — єзуїта. Всі сі обра
зи сплітаються в уяві автора, коли він закликає вірних прий
ти подивитись на «труп того рапсака — папежського гласа» 
(герольда), «скинений в рів папської гордині», і сотворити 
плач над «нагле здохлим» трупом», так, яко голоситься зви
чайно над небіжчиком:

Пріид1>те жъ теперъ, все православній христіане, на в и дЄ ніє того 
Рапсака — папежекого гласа* Часъ бовЪмъ приспЪлъ, да его на среду вы- 
тягнемъ и плакати надъ нимъ, яко по нагле здохлом будемъ И учинемъ все 
единогласно, елици истинными христіяньї ся зовете и спасеніє всех любите, 
тому трупови неверія папежскаго погребъ. И плачмо ся все по немъ, яко 
погыбелпо вечною умре, и въ адовыхъ пропастехъ погребсти ся изволи. 
Трупъ гласа папежекого неверія и гордости, яко «брамы пекелные веру 
грецку премогли, римское ж не премогли и премочи не могутъ, а то тымъ 
ижъ есть папа голова и наместникъ святого Петра»

Сей есть трупъ того рапсака, папежскаго гласа, нагле здохлый лежить. 
Подвигнете жъ все милостивые утробы свое и оплачте его* Уже бо его въ 
смиренж николи не узрите* Уже въ благочестіє и православіє н Є коли  возвъ- 
ратити ся не можеть* i т д

1 Див т III сеї Історії.
2 Сього слова нема, доповняю з контексту
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Плачте, боголЮбци, и стогн-Ьте, глядячи на того трупа, и головами ки
вайте, ревность любве сердечной показуючи’ И охтайте по немъ, поминаючи 
яко красный былъ, коли здоровъ былъ, а теперь якъ ся измЪнилъ, коли 
отрупЪлъ, бездушенъ сталъ1. И мовте въ себЪ, поглядаючи на него

Чи не лЪпше было В-Ёрою живымъ быти, нежели невЪршмъ здохнути?
Чи не лъпше было СМИреН1€МЪ живымъ быти, нежели гордостпо здох

нути?
Чи не лЪпше было въ едности зъ нами быти и вЪчне жити, нежели отлу- 

чивщи ся отъ насъ нагле здохнути и погибнути?
Чи не лЪпше было свЪтъ присносущнаго разума, православной церкви 

дарованный видЪти, нежели нынЪ въ тмъ поганскихъ наукъ затворити ся 
и умрети?

Чи не лЪпше было въ простотЪ сердца, хвалячи Бога зъ нами посполу 
здоровымъ быти, неже нынЪ отлучивши ся отъ насъ комедшскымъ и 
машкарскимъ небоженствомъ оболЪти и умрЪти?

И зась обшедши гласъ того трупа плачучи тые слова мовте
Охъ, охъ, окаянный гласе» Чи не мовили тебъ святые отцы, да ся не 

отлучаеши от церкве, яко левъ-дтволъ изшедшихъ вонъ хватаеть?
Чи не мовили тебЪ святій отцы, да ся не отлучаеши дружины, да не 

вместо Ієрусалима Горняго въдолнЪйцпй адъ заблудити? i t  д (с 207).

На запитання голосильників, відки прийшла йому та не
щаслива пиха, що його згубила, «безбожний глас» хоч-не- 
хоч мусить відповісти, що причиною було «безскорботноє 
житіє» римське Патріархи під турком неволю терплять, 
«патріяршество у Турка купують», «бЪду терплять, 
страждуть, пуркгатор1умъ въ жизни сей въ гЬлЪ прехо- 
дять» —  а для того «брамы пекельньїє вЪру грецкую пре- 
могли быти розуміють» (римляне). «Папежскую зась для 
того не премогли, мнЪмають, ижъ папежъ єсть отъ неволЪ 
свободенъ, власть не отъ кого не купуєть, никому ся не 
поклоняєть, не покоряєть» 1 т. д «И за безскорбноє ЖИТІЄ 

учинилъ собЪ и своимъ папежъ пуркгатор1умъ по смерти, да 
ся чстить и чстять, маючи тую владность яко голова и панъ 
всего свЪта». (Ідеї попереднього трактату про чистилище).

Справивши таким чином «погребъ нев^рію папы римско
го», як годиться, з усім прийнятим на Руси обрядом, з го
лосінням, автор на заключения звертається з коротким сло
вом до земляків, закликаючи їх далі терпеливо зносити всі 
прикрості за віру, пам’ятаючи, що православні проходять 
своє чистилище за життя (як се він вияснив у попереднім 
трактаті) :

Нашея то вЪры пуркгаторіумь отъ бЪдъ антихристового слуги папы 
римскаго и его угодниковъ2 плывемо и очищаемо ся, да достойни будемъ 
по смерти съ Христомъ вЪчне царствовати. Латина же будетъ зъ Д1яволомъ 
въ геенЪ огненной по смерти вЪчне ся пуркговати (с 209).

1 Тут і далі — слідує автор за звичайними мотивами i порядком голо
сінь.

2 Царськ• учениковъ
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Боятися ж погроз латинских нема'чого: «єсть у^нас 
славный звитежца (переможець), которій одним махненемъ 
185 тисячъ войска асирійскго побилъ,— єсть у насъ непобе
димая сила, непреступное божество, святая единосущная 
Тройца» .. і т. д.

Як бачимо, «писаніє» побудоване зручно на тім біблійнім 
тексті. Ніде автор не пускається оповідати його: він пише 
для людей, настільки очитаних у Біблії, що перед ними 
можна орудувати самими натяками і паралелями до подро
биць п оповідання, пародіювати і і вирази в приложенні до 
противної сторони (як єзуїт кличе русинам, що ніхто не за
ступить їх «од неві>рія папы римского»). Церемонія похоро
ну і надгробного голосіння над «гласом папежським» прове
дена теж сміливо і свобідно, без пояснень, що «се лев, а не 
собака». Читач сам зрозуміє, коли автор закликає його 
«ревность любве сердечної» показати над трупом «папського 
слова». Тон піднесений, стримано-тріумфальний проходить 
через усе писання. Місцями автор трохи переборщує в сій 
піднесеній образовості, в занадто вишуканих накопиченнях 
метафор (як то «почерпало мысли разума» або «Петрова 
истинного лову мережа словесъ Духа Святого»). Але, оче
видно, се має, на його погляд, тільки піднести сей підвище
ний, тріумфальний тон і Підняти тим настрій читачів- 
земляків.

Сим тоном «Писаніє» різниться від паралельного посла
нія Афонітів, писаного теж Вишенським і висланого, мабуть, 
трохи раніш, а видрукуваного літом 1598 («іюня 19») в 
острозькій «Книжиці в десяти розділах», як її звуть 
бібліографи. Подібно як «Писаніє», адресоване воно «благо
честивому княжати Василю... и всЪмъ хриспанамъ пра- 
вославнымъ отъ сана и чина господьского начальствуємого: 
княземъ, паномъ, воеводамъ, такожде и духовнымъ еписко- 
помъ, и до послЪдняго степене, и простымъ смиреннымъ гра- 
жаномъ \ въ благочестіи обрЪтающимъ ся еще въ ЛяХ- 
ской земли». Але змістом воно ближче до «Писанія ко 
утекшим епископом»: висловлює ті ж міркування про моти
ви, що погнали сих «отступників благочестія» до унії з Ри
мом,— аби православні не надавали ваги їх відступництву і 
не бентежилися, що зостануться без пастирів. У тих вл§ж- 
ках однаково не було нічого, що має характеризувати 
правдивих пастирів; вони шукали на своїх владицтва^ не 
добра церкви, а роскоші і багатства для себе і своїх родин. 
З ними так, як і без них.

'Отже міщанамі не нижче1 нижчі верстви в рахунок не'йдуть і у Вишен
ського.
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>< Се тема «писанія ко єпископом», сим разом висловлена 
коротко і сухо — але не раз буквально в тих самих виразах, 
що в «Писанії» Посланіе Афонітів служить, таким чином, 
сполучником, що зв’язує разом сі два «писанія» — до 
кн. Василя і до єпископів, і хронологічно й ідейно Сі три тво
ри становлять одну групу, і точна хронологія посланія 
Афонітів докладніше орієнтує або підтверджує ті хроно
логічні вказівки, що дає зміст обох «Писаній».

Посланіе Афонітів, очевидно, писане раніш від «Писанія 
до кн. Василя» В нім нема того бадьорого, самопевного, 
навіть тріумфального настрою, що в «Писанії» «Дойде къ 
намъ гласъ плачевный и толико скорбный, яко истиннымъ 
боголюбцемъ и братолюбцемъ, по Христовом словеси, брат
ского паденіа паче своєє души предпочитающе оплаковати, 
и о смерти отступленіа отъ вЪры и благочестіа умершихъ... 
скорбЪти и болЪзнувати душею i тЪломъ приходить», почи
нається посланіе Афонітів. Воно написано було, очевидно, на 
перші вісті про зраду єпископів, перед Берестейським собо
ром, коли ще ся апостазія викликала серед православних 
збентеження і страх. Вишенський іменем Афонітів потішає 
їх, що вони можуть цілком обійтися без таких лжепастирів: 
«Мощно бо быти безъ нихъ, занеже Богь ихъ исъ церкве 
изналъ и обесчестилъ— понеже недостойна тые престолы 
съдержатъ и тое имя (пастирів) на себъ носятъ; и не мни: 
слава се имъ, hó безчестіє и вЪчное отпаденіє Христа и свя- 
тыхъ его». Але як обійтись без владик фактично, як організу
вати без’єпископську пресвітеріанську церкву, він не по
яснює і сим разом, так як і в «Писанії до всіх у Лядській 
землі».

Взагалі невеличкий сей твір написаний прозоро, логічно, 
переконуюче — тільки що, власне, не дає нічого конкретного 
понад стереотипове дораджування терпеливості в скорбях і 
віри в сіїасенність православної віри. Спинятись ближче над 
висловленими в нім гадками нема потреби, бо вони повніш і 
яскравіш розвинені в «Писанні до єпископів». З літературно
го погляду посланіе Афонітів також не має чогось 
замітнішого.

«Пісаніе к утекшим от православное вЪры єпископом», 
як називає його Вишенський в оглаві «Терміни», в оригіналі 
має таку адресу-вступ:

Вельможнымъ ихъ милости паномъ
арцибискупу Михаилу, бискупомъ Потею, Кирилу, Леонтио, Деонисію 

и Гри горку,—
съвышше память покаянія, страхъ геенны и будущаго суда низпослати 

ся отъ всевидящого ока троичнаго божества* Отца и Сына и Святаго Духа,
1оаннъ мнихъ зъ Вышне отъ Святыя Афонскія горы усердно вамъ зы- 

читъ»

133



Очевидно, ся ядовита апострофа не більш як літературну 
форма. Писаніє так же мало звертається до владик своїм 
змістом, як і попереднє «писаніє» до князя Василя Воно 
призначається теж православній громаді Має завданням 
повніш розвинути гадки посланія Афонітів— що за 
«утекшими» нема чого жалувати, бо вони втекли, власне, то
му, що нічого не були варті. Але полемічний темперамент 
тягне Вишенського до діалогу, се його спеціальність. Замість 
критикувати в третій особі сих арцибіскупів і біскупів, як він 
їх іронічно потитулував в новім їх стані,— він краще всипле 
ім все, що зможе, просто в вічі, в тім же іронічнім тоні, 
взятім у сім вступі —

Ознаймую вашимъ милостямъ, пише він їм,— «ижъ достигло мя вашего 
подвига, труда, ревности и тщанія писаніє зовемое- Оборона згоды зъ ла- 
тинскимъ костеломъ и B-fepoK) Рыму служачею» 1 — вами ходатаями i будов- 
ничими 2 той мененой 3 згоды, унеи ЗМ1ЄВ0И 4 отъ Руского народу клеченое5. 
И видевши тое велми почюдиж ся не6 простымъ малымъ чюдомъ, але съ 
удивлешемъ великимъ и ужасомъ, розсуждаючи въ собЪ самъ, въ 
затворЪ — темницЪ безмолвія сидячи яко како и откуду бы ваши милости 
такой ласки — дару блаженства и святости доспЪти могли? Чого и я частно 
свъдомъ, яко есте таковыхъ почестій и благодати отъгорЪ николи не искали 
ани просили И слЪда Христова скорбна го не топтали, и пелгримацый къ 
горнему Ієрусалиму забавою молитвы умное не творили А такъ знагла, 
безъ заслуги жадной отъ Бога тую годность, зацность 7 и достоинство дару 
привлащати (як бы запевне отъ небесного откровений) собі» смЪете и оную 
згоду ,  въры таинство съ безвЪрствомъ тосуючи, мЪшаете и споиваете» 
(с 227 У. 1015)

Не покладаючись одначе на сво'ї попередні відомості про 
сих «будівничих згоди», каже Вишенський, щоб не зробити 
їм часом кривди скороспішними осудами, став він ближче 
розбирати їх поведінку, шукаючи в ній «сліду євангельсько
го», що характеризує людей, яким Бог доручає «живота 
вічного таємницьі». Ступені того «сліду євангельського» ма
ють бути такі: «Bt>pa крещеная», сповнювання заповідей 
господніх, отвержения себе, облишення майна, рідні і мирсь
кого содружества, «конечная нищета» і потім: очищення, 
просвіщення, совершения — «о чом читай Діонісія Арео-

1 Іронічно пародійований заголовок книги Скарги «Описанье и оборона 
събору руского Берестейского», випущеної анонімно на поч. 1597 р. Тези, 
що їх Вишенський далі вкладає в уста єпископів, зходяться з тезами сеі 
книги Скарги

2 Підгір
3_«Так званої згоди»
4 Сі два слова в Цар (л 439) оуней змієвой
5 Клетити — недбало будувати (від клеть).
6 В друк сього «не» нема.
7 Усп і Акты* гордость, у всіх списках годность
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їїагіта, О священноначаліи», підставу візантійської місти
ки— див. вище.

Але ж бо не тільки тих вищих прикмет, вказаних Арео- 
пагітом, не находить Вишенський «за біскупами», але й най
нижчих ступенів вони не пройшли Слідство, проведене ним 
у сій справі над ними, переходить у чудові побутові образи, 
які дають сьому творові одне з найперших місць у нашім 
старім письменстві:

Покажите ми убо,о згоду вяжучіи, гдЬ которій зъ васъ первый степень 
самъсобою виполнилъ и въ верь основанной въ непорушеномъ фундаменгЬ 
съ исполненными заповедми ся знайшолъ?

Не ваши милости ли веру делы злыми напередъ еще разорили?
Не ваши милости ли прагненя лихоимства пЪнежного и достатку 

мірского жерело похотій въ себе роспустили и насытити ся никакоже не мо
жете, и еще большею алчбою и жаждою, с в Є ц к и х ь  достатковъ прагнучи,
о бол Єл и 1 есте?

Покажете мне, о згоду вяжучш, где которій зъ васъ въ мірскомь житж 
будучи оныхъ шесть заповедей, отъ Христа узаконеныхъ, самъ собою 
исполнилъ, то есть алчныхъ прекормилъ, жаждныхъ напоилъ, странныхъ 
упокоилъ, нагыхъ одеялъ, болнымъ послужилъ, вътемницахъ навежалъ?

Не ваши милости ли тыхъ заповедей не толко въ мірскомь чину2 разо
рили есте,але ныне въ мнъмаючем ся духовномъ непрестанно разоряете?

Не ваши милости ли алчныхъ оголодневаете3 и жаждными чините бед- 
ныхь подданыхъ, той же образ божій што и вы носячихъ, на сироты 
церковные и прекормленіе ихъ отъ благочестивыхъ христшнъ наданыхъ? 
Лупите и зъ гумна стоги и обороги волочите Сами и зъ своими слуговинами 
прекормлюете4 оныхъ трудъ, и потъ кръвавый лежачи и сЄд є ч и , см Єю чи  ся  

и граючи пожираете, ґорЄлки5 препущаные курите, пиво троякое превыбор- 
ноє варите и въ пропасть несытнаго чрева вливаете

Сами и зъ гостьми своими пресыщаете А сироты церковные алчутъ и 
жаждутъ

А подданые бедные въ своей неволи рочного обходу удовлети не мо- 
гутъ

Зъ д Єтм и  с я  стискаютъ, оброку6 собе уймуютъ, боячи ся Да 7 имъ хле
ба до прошлого урожаю дотягнетъ̂

Где которій зъ васъ странныхъ въ домъ увелъ, упокоилъ, ублажилъ, но
ги авраамски 8 страннику умылъ? Не ваши ли милости сами ныне-у мни- 
маючим ся духовномъ чину изъ странныхъ ся ругаете, хулите, поносите, не
навидите, злословите, клевещете што с я показало9 съ тыхъ устъ смрод- 
ливую згоду вяжущихъ' KoTOpie тымъ духомъ ругали мовячи «А што жъ 
сутъ патріархи или грецскіє владыки? жебраки, волоцуги, змаменники 1С|» 
Видите ли вашего мудрованія страннопріемство

1 Розхорувались
2 Ще бувши в миру
3 Підг
4 З ’їдаєте
5 Буква ґ віддає видання Успенського
6 їда
7 Зам «єда» — «чи»
8 Як Авраам странникам
9 Акты показано
10 Обманці
11 Усп.. стреннопріемство
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ГдЄ  єсте нагихъ одевали? Не ваши милости ли сами обнажаете йзъ 
оборы коне, волы, овцы у бедныхъ подданыхъ? Волочите дани пЄ н я ж н ь іє , 

дани пота и труда отъ нихъ вытягаете, отъ нихъ живо лупите ', обнажаете,, 
мучите, томите, до комягъ и шкутъ2 безвременно зимою и летомъ въ не
погодное время гоните А сами яко идоли на одномъ м Єстцю  приседите, или 
если и ірафиг ся IOIO трупа оидолотвореннаго на другое местце перене
сім, im  колпскахъ якъбы и домо сЄд я ч и  безскорбно преносите(ся).

А бЬдные подданые и день и ночь на васъ трудятъ и мучятъ,— кото
рых ь кровъ, силы и праци и подвига выссавши и нагихъ в сборе и коморе 
учинивши, вырванцовъ вашихъ, вамъ предстоящихъ фалюндышами, утръ- 
финами и каразіями 3 одеваете, да красноглядствомъ тыхъ слуговинъ око 
накормите А тые бедници подданые и простой сермяжки доброй, чимъ бы 
наготу покрыти могли, не мають*

Вы ихъ пота 4 мешки полны — грошми золотыми, талярами, полталя- 
рами, орты, четвертаки и потройники напыхаете, сумы докладаєте въ шка- 
тулахъ . Местца где бы которой особе съ тыхъ помененыхъ годное было по- 
чивати расправуете А тые бедници шелюга за што соли купити — не ма
ють* (Акты 230, Усп 1018—9)

Пройшовши таким порядком ще й інші контрасти з за
повідями христовими в житті авторів унії («згоду в’яжу
чих»),— автор вказує, що замість кинути «имЪнш, сродство і 
мірскоє житіє», приймаючи на себе «хрест христов» — єпи
скопське священня, вони навпаки — на єпископство йшли на 
те, аби доходити розкоші, багатства, маєтків для себе і для 
«сродства». Доказує се загально про всіх, а потім коротко 
розбирає індівідуальні біографії кожного зокрема:

Покажете ми, о згоду вяжучіє, где кой  зъ васъ міра ся отреклъ, крестъ 
Христовъ на рамо взялъ и душу свою въ жизни сей възненавиделъ?

Не ваши милости ли болшую помпу и таинство своволного житія века 
сего въ ce6t ныне изобразуєте? Болшее достатки въ мниманомъ духовномъ 
нижли въ мирскомъ чину угонили єсте* Славы и богатства дотиснули ся 
єсте, чого въ мирскомъ чину не имели єсте* Тучните ся, кормите, питаете, 
насыщаете чрево роскошными снЄд м и , кгласкаєте гортань смачнейшими 
кусы, услаждаете, смакуете, мажете, собЄ угаждаєте, волю похотную во 
всемъ исполняете? ^

Покажете ми, о згоду вяжучіє, где который зъ васъ оставилъ домъ, се
ла, и м Єн ія , маетность, сродство и мірскоє житіє Господа ради?

Не ваши милости ли того ради и бискупства ся докопали, яко да сокро
вище болшеє имЄ н є й , маетность, скарбовъ пЪняжныхъ и прибытковъ въ 
церкви божой знайдете? Слугъ личбою двояко и трояко, нежели перво ЄСТИ 

м Єл и , умножаете? Славою вЬка сего коронуете ся* Въ достаткахъ безпе- 
чалныхъ и роскошныхъ якъ въ масле плываете* Дочки богатымъ виномъ 
бискупскимъ обвинуете*

Зятей панами пьішно-гордЄйшими починили єсте*
И своихъ повинныхъ церковнымъ, сиротскимъ, убозскимъ и следа хри

стова держачих ся добромъ обогатили єсте*

1 3 живих лупите
2 Берлини, баржі
3Роди сукна
4 Себто потом
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