
Не видати, чи у ві>ре вонътпите, чи о Бога избавленє мало дбаєте, npq 
што на предки свои не паметаєте, о которыхъ полнъ увесь поднебеснцй) 
свЬтъ великое славы и дивное справы, же и небеса проникала и предъ пре- 
столъ божій ставала — пакъ у вЪре истинной цЪлое а крЪпкое сталости, яко 
и въ рыцерскихъ справахъ можное а потужное дЪлности На чомъ и теперъ 
противъ сопостатовъ телесныхъ вамъ не сходить* Зешло бы ся еще болше 
противъ духовныхъ пилную чуйность и подвигъ мЪти Бо кого невидимы  ̂
боят ся, тому и видимые постояти не могутъ — с чого и слава болтая и за
плата вЪчная 1

Як ми вище бачили, Смотрицький дещо перебільшив сю 
безодвітність своїх земляків Очевидно, се для того, щоб тим 
сильніш оправдати виступ свій, як людини в богослів’ї не 
вченої (систематично), і звинитись за неповноту своєі по-, 
леміки — вибирання з католицьких писань (головно Гербес- 
Т0В01 брошури) тільки деяких моментів, на котрих він міг 
спинитися з успіхом.

2 А ижъ в тое писане за великимъ мушенемъ, а наболше — за роска- 
занемъ3, нЪкто отъ худыхъ простаковъ вдал ся отъ вас, о богохвалные, 
великое славы 4 и правое вЪры народове Рускиє, не без великого жалю 
и сумненя, власне як плохий а голый за збройного рыцера воевати, а прос- 
такъ неученый за мудрого оратора отповЪдати,— штожь дЪлати? Коли

Не знати, чи ви так довго роздумуєте над тим, чи ні, чи просто пускаєте 
повз себе* А тим часом ваша віра і закон, а передовсім — ім’я Бога, подате
ля вашої віри, хулиться обридливо і соромно Багато людей баламутиться і 
відступає від віри І не знати, чи колись за таке своє недбальство не будете 
ви здавати обрахунку відповідно до повірених звиш кожному з вас талантів 
та різних властей і гідностей, що ними ви були від Бога ушановані Бо то ж 
людський звичай і обов’язок на питання відповідати і на писання давати 
писання А того від вас і досі ні видати, ні чувати Тим часом заглублятися 
в сі питання справді шкода, але давати коротку і правдиву відправу та 
своїх підкріпляти в вірі — не вадить* Адже і св Петро се радить, і 
т. д. (с 1 ориг )

1 Не знати, чи в вірі сумніваєтеся, чи про спасіння у Бога мало 
дбаєте,— не пам’ятаєте в тім предків своїх, котрих великої слави і дивних 
діл повен увесь світ піднебесний що і в небеса (ті діла їхні) проходили і пе
ред престолом божим ставали, чи то в вірності вірі, цілій і кріпкій, чи то в 
можній і могутній діяльності рицарських діл Проти супостатів тілесних вам. 
і тепер того не бракує, але здалося б більшу уважність і подвиг мати супро
ти (ворогів) духовних* Бо кого невидимі бояться, проти того 1 видимі посто
яти не можуть,— а й слава за те більша і заплата вічна* (с. 3).

2 Переклад Коли ж за те писання (полеміку) за великим натиском, 
або-таки — просто за наказом не без великого жалю і сумніву береться 
з-поміж вас, богохвальні, йеликославні, правовірні народи Руські, котрийсь
з худих простаків — як плохий і голий за збройного рицаря воювати, а неу
чений простак за мудрого оратора відповідати,— що ж робити^ Коли cfcriï 
не дбаєте, не дивуйтесь простакові* Так написалось, як розумілось — аби се 
тільки з-межи вас гідніших до того могло порушити і подвигнути* Аби вонЙІ 
перебравши від недужого і неумілого духовну зброю, самі стали кріпко ору
дувати та правдиву відправу давати супостатам — задля Бога і царства не
бесного, вам від нього наготованого*

3 Думаю,— се натяк на кн Острозького-старшого
4 В ориг славі»
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сами не дбаете, на простака не дивуйте̂  Так ся написало, як ся разумело,— 
што вжды з васъ годныхъ до того порушити и подвинути могло бы: взявши 
бронь духовную отъ недужого и неумелого, сами по вЪре крепко действова
ть и сопостатомъ истинный отвЪтъ давати 1 Толко бога д1>ля, и отъ него 
Царства небесного вамъ наготованого дЪля2.

І він патетично накликає всіх здатних до відправи, за 
його прикладом, з огляду на грізну небезпеку:

Повстанте, почуйте ся и поднесЪте очи душъ вашихъ а обачте с пилно- 
стю, якъ спротивникъ вашъ, дияволъ, не спитъ, и не толко якъ левъ рыкаю- 
чи шукаетъ кого пожерети, але явне в пащеки ему разными способы многие 
отъ крови и повинныхъ вашихъ впадають А звлаща отъ единое матере ва- 
шое, невесты непорочной царя небесного, роженые братя и сестры О чемъ 
она, яко мати ваша \ болезно васъ породивши, водою святою крещеніа 
омывши, дары Духа святого просветивши и хлЪбомь животнымъ — 
учешемъ евангельскимъ воскормивши, жениху своему, кровию пречестною 
васъ откупившему я ко сыны свои за слуги и дворяны отдати 4 з радостю, 
яко родителей и прародителей вашихъ, надЬяла ся, и с ними и с вами вЪчно 
царствовати певна была. Теперъ вместо надЪи, радости и потЪхи жалосно 
нарекаетъ и многослезно плачетъ 5 единыхъ-же отъ нее отступають, дру- 
гихъ-же о тое не дбають, и вси вобецъ на повинность свою мало памятаютъ, 
колеблючи ся дивными способами у вЪре — единъ з другого большую сла
бость и згоршене беручи (с 4)

Автор просить читачів: «с пилностію прочитати и добре 
зрозуміти тоє малое составленє —  не поленуйте ся», і вка
зує його головний зміст: «обачите ачъ вкоротие, але правди
ве, о своєй православной вЪре непорочное и te строителехъ 
истинныхъ, такъ теж и о костеле рымскомъ и о его многихъ 
законодавцахъ — достаткомъ, а о новомъ паки календару,— 
и с придаткомъ». Іронічно усправедливлюе себе перед «пи- 
санья сего причины подателем и з своими старшими позво- 
лителми» (притока до титулу Гербестової брошури «за 
старших своїх позволенєм») — iulo вони не можуть кривду- 
вати собі на нього (за різкий тон полеміки).- Бо ж сам 
він — «причини податель» «так необачне, спросне и вшетеч- 
не (мерзко і непристойно) на зацные особы и великие станы 
обоего достоинства (духовних і світських) и" на всю вобецъ 
речъ посполитую (все громадянство) обоихъ народовъ 
Кгрецкихъ и Руских, и иныхъ всЪхъ имъ единовЪрныхъ по 
многихъ и далекихъ краехъ свЬта широко и словно разшире- 
ныхъ бынаймней баченья мЬти не хотЬлъ (нітрохи не вва
жав)».

1 На бот при тім  надруковано* Ревнителем  ̂ речей добрыхъ с того 
рдомовляті и леновати ся не годит ся.

2 На боці Тые слова христіанина побожного в сердечные двери торкну
ти могли бы.

3 На бот Церкови святая, мати вЪрнымъ обЬщая
4 Чисто шляхетське, двірське порівняння мати, виростивши синів, споді 

валась віддати їх на двірську сл>жбу магнатові-патронові
5 Тут маємо, в зав’язку, ідею славного твор> Герасимового сина 

Мелетієвого «Треноса».
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Далі виправдується перед читачем, шо торкаються тільки 
загальних гадок, висловлених на початку і при кінці Гербе; 
CT0B01 брошури

Відайте, же не прето, абы тоє отповеди или отпису слушного а правди
вого міти не могло, только оказуючи его въ томъ чортоподобную гордость 
и буйство, же не ждучи ани мЪстца даючи на тоє отповіди или отпису, яко
бы южъ и людей и правды на світе не было, а якобы в пустый домъ кто во- 
шелъ, где кгосподаря не машъ,— чинить што хочетъ, заразомъ осудилъ и 
сказалъ, же не мають розуму, памяти и доброе воли,— глупство и блуды до 
того придавши 2. Не явна ли речь, якцмъ духомъ и якою милостью тое 
чинитъ  ̂Кгдыжъ на початку якобы указуеть выводы и притягаеть до згоды, 
а на остатку — яду аспидного под устнами задержати не могъ —

Што сердце з мыслью тайно уковало,
тое перо з рукою явно указало (с. 6).

Отже, вилучивши з дальшого свого викладу історичні 
«виводи», що становлять властивий зміст Гербестової бро
шури, Смотрицький рішив коротко і принципіально розпра
витися з ними тут же в передмові. Се нарушало архітекто
ніку— властиво, повинно було послужити предметом одного 
з дальших трактатів Але Смотрицький, очевидно, хотів до
вести щойно висловлену свою гадку, що з самими «вивода
ми» Гербеста також не трудно розправитись, і можна се зро
бити дешевим коштом, не заглиблюючися в його історично- 
церковну ерудицію Передусім закидає Гербестові, що він 
«некоторые слова Христовы и апостоловъ его святыхъ на 
свой млынъ римскій криво опачиною натягалъ». Вони «пра
во поставивши ему самому безстыдные очи колоти будуть,— 
кгдыжъ превЪчную божественную власть и силы безъ баче- 
ня и страху зъ Христа деретъ да на своего папу кладетъ, а 
иныхъ всЪхъ достоенства имъ свыше поданое отлучаетъ». 
Гербестовим виводам про царгородських єретиків протистав
ляє тезу, що в Східній церкві, власне, зле і неправе виявля
лось і відкидалось, а в Римській єресь крилась і йшла до се
редини, підточуючи церковне життя В результаті Східна 
церква стоїть кріпко і невідступно «при преданю, наукахъ 
и уставахъ» своїх великих отців, а Римська заражена

1 Брошура Гербеста складається а) з короткої передмови до читача, 
де він побіжно кинув фразу про реформу календаря, як новий сполучник 
Римської й Руської церкви (се послужить вихідною точкою для 11 трактату 
Смотрицького), б) з самих «виводів», себто доказів, головно історичних, 
папського примату, частих єресей в царгородськім патріархаті та його поне
волення турками, в) коротенького «замкнення», наведеного вище — 
згірдного відзиву про греко-руську церкву (що послужив головним приво
дом виступу Смотрицького) і г) хронологічного реєстрику на осібній картці, 
згаданого вище

2 Мова про ті образливі, короткі і голослівні осуди, кинуті Гербестом 
у «замкненні» його брошури
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внутрішньою хворобою, «прето єсть у вЪчном живогЬ смер
тельна и с последователями своими» «Ато мает ся розумЪти 
от того часу, як ся от одности соборной церкви оторвала —

а звлаща ли от оного Формоса,
за которого стал ся костел римский як лице без носа»

А щодо греків —

«кому на свъте может быти тайно, же з Грековъ философы, з Грековъ бого- 
словцы увесь свЪтъ маеть, безъ которыхъ и его Ним ничего не знаєть?»

Давши сю коротку відправу, автор ще раз звертається до 
читачів з проханням прочитати далі подане і взяти на розум, 
та за прикладом поданого чи то *а старших позволениям - 
собором, так би сказати, чи силами власними давати відпра
ву на інші напади противників «Бо як не годиться давати 
причини, так не годиться мовчати на дану (причину)»

За сими останніми сторінками, що становлять (у другій 
частині «передмовки»), властиво, окрему полемічну статтю, 
наступає нарешті перший полемічний трактат «Ключь цар
ства небесного и нашеє християнскоє духовноє власти не
рушимый узелъ» Сі вирази, вжиті в заголовку, в дальшім 
викладі не пояснюються Я думаю, що «ключ царства небес- 
наго» означає католицьку доктрину про примат папи (ключі 
царства одержані ап Петром і передані його наступникам) 
Смотрицький же протиставляє їй «нерішимий узел», котрим 
зав’язана Христом істота дійсної правовірної християнської 
церкви Він зв’язує євангельський текст, котрим Христос на
дає апостолам власть «в’язати і розв’язувати», з іншим, де 
Христос обіцяє, що він буде там, де будуть «два або три 
зібрані в ім’я його», і те, що два або три попросять від Бога, 
буде їм сповнене Сі тексти, доводить автор, «колють обидва 
ока тим всім, котрі — проти волі Христа завішують таку ве
лику і важну справу» — найвищої власті церковної (в’язан
ня і розв’язування») «на єдиній особі» римського папи. 
Христос не обіцяв ніякої власті кому-небудь одинцем, а 
тільки двом або трьом Відповідно тому церква уставила 
двох або трьох апостольських намісників, а кінець кінцем —* 
учинила п’ятьох (головних єпископів) «сообразно пятеро 
чювственной десницы божой правячи всю поднебесную» Але 
потім «пятий з них» (папа римський) — «который засЪдалъ 
мЪстце первое», «гордостю и лакомствомъ и многою славою 
свЪта того, за наданемь панствъ и богатствъ зведеный от- 
ступилъ дороги правое и оного товарышества и братства 
собЪ ровного, гяЪ могъ единъ другого простерєгати и на
правляти. ЗахотЪло ся ему самому поднести столицу свою
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на Заході» солнца и ровняти ся Богу вышнему ГдЪ южъ 
теперъ у волной кузници своей куетъ соб і

ни па кою ся по обзираючи,
лип о чию ляску п рліуиокь дбаючи,
всею мною л стороны сиЬіа2 маючи,—

а гордость всякая умножает ся от преизобильиыхъ річей, за которою и 
похлібство3 не омешкуетъ спішачи ся у придаиыхъ

Ачъ и тыхъ четырехъ4 розличными фортелми и дивными штуками 
черезъ розмаитые начиня 5 духа своего непрестанно усилуєть тягнучи до 
себе, але южъ не на оную правую, толко на свою змышленую дорогу, и южъ 
не в братство и ровную почесть, але у подданьство и в мушеноє послушен
ство Самъ толко надъ всіми и передъ всЪми всего світа голбвою — еди- 
нымъ найвышшимъ пастыремъ, каменемъ вірьі, фундаментомъ церков- 
нымъ, княжатемъ апостольскимъ, нам^тникомъ не толко Петровымъ, але 
и божшмъ без встыду и страху звати ся сміегь и инымъ допушаетъ и ка- 
жетъ (себе звати).

Што южъ нынешнихъ многомятежныхъ и богопротивныхъ часовъ, на 
томъ схылку світа, ажъ и до Скарговъ и Гербестовъ пришло0. Тожъ пакъ 
тые вже по своему почали тую катедру носити ажъ подъ небеса Да и Рускіє 
народы напередъ блудами, глупствомъ и отщепенствомъ почтивши и з Жи
дами зровнавши, тожъ теперъ указують имъ тую столицу, як хороша А на 
ней пакъ седячого снать (мабуть) и въ ноги цілують, а онъ не гнівают 
ся,— та и нашимь кажуть,— ано не хочет ся’ (с. 14)

Автор нагадує, наскільки се папське величання противи
ться євангельському духові. Христос дав приклад покори, 
умиваючи ноги своїм ученикам, а папа «мнящій ся на- 
мЪстникъ ученика его, протягаеть тленные и не нескверные 
ноги въ целование гордостноє всімь приходящимъ къ нему». 
Ап. Петро не позволив сотникові Корнилію, щоб він покло
нився йому— «а перед намЪстникомь его мниманымъ и це- 
саромь не пропускаютъ, а иныхъ посполитыхъ подобно и 
бьютъ— не поклоняющих ся ему со страхомъ и трепетом» 
(с. 15).

(Смотрицький тут, як і в аргументації проти католицько
го монархізму— відлікуванні до слів про «двох або трьох» і 
в деяких інших місцях виразно йде за «Посланием до Л а
тин» і за його полемічним тоном).

На вболівання католицьких полемістів над неволею патрі
архів під турком як знаком божого гніву він відповідає 
міркуваннями про те, що балювання на сім світі зовсім не

1 Слова Біблії про Денницю-Сатану, що хотів зрівнятися з Богом. '
2 В світських (не духовних) речах.
3 Облесність
4 Патріархів.
5Знаряддя («сосуды»).
6 На боці Скарга оскаржаеть,

Гербест осужаєть,
бо той послом своимъ страшить,
а сей декретомъ не тішить
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знак божої ласки. Нагадує багатого і бідного Лазаря, кари, 
які спадали на вибраний народ Ізраїльський. «Свобода, 
розкіш, можність, багатство і слава віка сього — то все як 
за давніх віків, так і тепер частіш буває уділом невірних, ніж 
вірних Як Спаситель не звався царем світу сього, так, вид
но, і вірних своїх він тримає готує їм щось ліпше, більше і 
вище».

А рації того «замкнув в недосягнених своїх судах, котрих 
розумами людськими торкатися так безпечно, як соломі ог
ню»,— кінчить Смотрицький свій трактатець, добре задума
ний і логічно переведений, хоча місцями й тяжкуватий у вик
ладі.

Другий трактат — «Каленъдаръ римский новый» — «з 
придатком», як означає автор у передмові, в дійсності треба 
вважати за два окремі трактати, цілком механічно зв’язані, 
бо «придаток» — се зовсім самостійний трактат, тільки не 
відділений нічим* ні фразою, ні хоч би спеціальним дру
карським письмом. Знов формальна, конструкційна хиба! 
Архітектоніка — взагалі слабе місце сеі літератури.

Перший з сих двох — той трактат, до котрого належить 
заголовок (безпосередньо зв’язаний в одну фразу з самим 
викладом) ,— має тезою чи вихідною точкою фразу Гер.- 
беста, з його передмови: «Чи годиться єдиному людові хри
стиянському Великдень, Різдво й інші свята цілий рік трима
ти неоднаково» (розуміти: в тій самій державі — щоб поля
ки і русини і вірмени неоднаково святкували). Смотрицький 
сердито і влучно завважає, що се смішно, коли католицька 
церква, тільки що розірвавши «єдність церковну» (в кален
дарній справі), починає відзиватися до єдності — щоб прий
мали її календарну реформу в ім’я єдності1 —

«Што жъ разумЪти маемъ о тыхъ речахъ давныхъ, в ко- 
торыхъ такъже отъ єдности отступаючи, насъ невинныхъ по- 
тваряють (оббріхують)» — питає він Теза незвичайно важ
н а— висунена вже раніш словом «На богомерзкую Лати
ну», як ми бачили: самовільне порушення папою нікейської 
постанови про святкування Великодня, що сталось нині у 
всіх на очах, характеризує самовільність (авторитарність, 
сказали б ми) пап у церковних справах взагалі Автор слова 
«На Латину», прилучивши сей факт як останній в довгім 
ланцюгу ним вичислених папських новин, дав зрозуміти по
лемічну вартість сього аргументу, але не розвинув його Не 
розвиває сеі вдячної тези і Смотрицький Обмежується

1 «Каленъдаръ римский новий О которомъ князь (ксьондз) Бенедиктъ 
Гербестъ у книжце своей новотвореной во Львове в листе до читателя чи
нить питаньє такое» — се вже виклад
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кількома словами на тему «самомнительно!* гордости пап, 
що*

Єдішм новины уставляютъ,
я друшс старшім поправляють,
її які» оісіупилі дороіи правой/завжды ся мешають,
да иіішііхь до іоіо примушаюті»,
и страшагъ, же имь того жъ ис помагають» (с 18—9)

Не серйозний теологічний диспут у голові у старого 
кам’янецького писаря, а весела балачка на тему невдалої 
реформи, causerie, як кажуть французи, і він починає іі 
зараз же по сім короткім вступі «від писання» Що далі йде 
по сім вступі — се веселий, дотепний памфлет — нове слово 
сеї нової літератури Воно єдине в друкованім матеріалі, 
який нам лишився Але коли ми порівняємо його з такими 
писаннями, як лист Филона Кмити або «промова Мелешка», 
ми відчуємо, що се живий, щоденний голос доби Та ж весе
ла балаканина, пізніш воскрешена Гребінкою та Квіткою в 
їх апострофах до читача’

З огляду на нелегку мову «Календаря» я подам сю части
ну його паралельно в оригіналі і в свободнім перекладі і то 
прошу читати переклад наперед:

Пише (Гербест), що через пишеть, же за великими причьінамі 
великі причини (календар) тепер 
уже дістав потрібну поправку Які 
то великі причини — не вказав і 
найменшої Хоч би й хотів, мабуть, 
не мав слушної Але багато дехто 
дають тому ту певну причину, що 
коли б найсвятіший папа, як най
вищий намісник божий і всього 
світу голова, так мудро і могутньо 
не запобіг би завчасу, тоді за не
обережністю і глупотою посполитого 
люду Різдво влізло б у весну, а 
Великдень у ЛІТО 1

1 справді’ Завдяки такому 
пильному і поважному заходові 
і старанню, до того ще такої визнач
ної особи, що носить ключі від неба, 
сьому запобіглося так сильно, що не 
тільки Різдво не попало в весну, але 
і Великдень не посмів війти туди 
Хто на той час був у костьолі в ху
дій одежині, краще може то сказа
ти1 Навіть якби не посував наперед

южъ ото маеть своє потребное 
поправлене Съ которыхъ причинъ 
великихъ и єдноє наменшоє не 
у казал ъ Хотя бы хотЪлъ, подобно 
слушноє не мЪль Ачъ многие дають 
то того тую за певную причину, 
ижъ кгдыбы насвятший папежъ, яко 
найвышший намЪстникъ божій а 
всего свЪта голова, такъ мудре а 
потужне в часъ, тому не забажалъ, 
теды бы за небаченнемъ и глуп- 
ствомъ посполитого люду вошло бы 
Боже нароженє у весну, а Велка 
ноцъ в літо

Якожъ за правды* За такъ пил- 
нимъ а преважнымъ промысломъ 
и стараньемъ, звлаща такъ зацноє 
особы, которая носитъ ключЪ отъ 
неба, досытъ ся значне погамовано, 
же не толко Боже народжене у вес
ну не вошло, але и Велка ноцъ не 
см!»ла Хто былъ на той часъ в кос
тел Ъ у худой одежи, лЪпшей повЪди-

1 Такий аргумент при реформі календаря дійсно висловлявся коли 
зостатися при старім календарі, то за кілька тисяч літ Різдво попало б у 
весну.
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тих чотирьох тижнів не дуже 
спізнився 6’

Не знати, чи то його увів у 
помилку біг зір, з котрим він хотів 
привести до згоди свої справи^ Чи 
творець зір спротивився тому своє- 
вільному справщикові, аби він не 
мішався до речей, йому не поруче- 
них? Тільки бачимо, що в тім йому 
дуже не вдалось»

Хоч він легкодушно пробував, 
як йому здавалося ліпше, правивши 
на землі, хотів поправити й на небі, 
і провидівши якимсь, може й Вала- 
амовим духом \ так пильно напе
ред запобіг — знаючи, що по шкоді 
і розум мало на що придасться

Добрий лікар, коли побачить 
шкідний веред, або як вони то 
звуть - пекельний вогонь, не жалує 
зарані відтяти здоровий член, аби 
ціле тіло від того не псувалось 
Також і запобігливий управитель, 
коли в м іс т і розгориться і візьме ве
лику силу вогонь хоч би й з печі 
(бо і той страшний, коли волю 
візьме*) — перебігає кілька домів 
цілих наперед і один обдирає, рубає, 
ламає і розкидає, хоч би був найкра
щої будови і великого пана Не 
питає нікого і не оглядається на бу- 
дову, ні на господаря того дому 
Коли ж вогонь спиниться і згасне, 
за зле йому того не мають, а по-ста- 
рому будують, де що кому нале
жить, відповідно своїй волі або 
можності

Отак, мабуть, і найсвятіший 
той тринадцятий Григорій папа’ 
Коли побачив, що календар старий.

ти можетъ Ачъ хотя бы быль и не 
помы ка лъ ты\ъ недель четырехъ на
перед ъ, не вел ми бы ся с тымъ 
опознилъ*

Не видати, чи звЪздный 6tn> 
tTO в томъ омылилъ, с которымъ 
законъные справы своє посполу 
скорикговати чогЬлъ Чи пакъ звез- 
дамъ творець спротивил ся оному 
своволному корикгователеви, абы 
в ТОЄ ся, што єму не поручено, не 
вдавалъ. Кгды ж на томъ, я ко ви- 
димъ, и назбытъ шванковалъ*

Ачъ яко недбалый коштовалъ, 
якобы было ведле его зданя лЪп- 
ше, рядивши на земли хотЪлъ по
правити и на небЪ, и прозревши 
напередъ якимсь не вЪдати если 
не валаамъскимъ духомъ, тому такъ 
пилно въ часъ «бегалъ, вЪдаючи, 
же по шкодЪ разумъ мало потре- 
бенъ быаеть

Бо и лЪкаръ довтЪпный кгды 
обачить який шкодливый вродъ, 
або якъ они ювуть пекельный 
огень, не жалость напереді» здоро
вого члонка урЬзати, абы все тЪло 
отъ того ся не псовало Такъже 
тежъ ростропный строитель, в мЪсте 
гдЪ бы ся загорЪлъ а моцъ великую 
взялъ и печелный * огень бо и той 
лихъ, где свою волю возметъ4, 
перебегаеть напередъ колко домовъ 
цЬлыхъ и единъ бы налепшого 
будованя а хотя бы и великого па
на, одираетъ, рубаетъ, ломитъ и 
разметуетъ Мало ся в том кого 
радитъ, на будова нье, и кгоспо- 
дара домового ничого ся не обзира- 
ючи А кгды ся тое погамуетъ и 
угаситъ, за зле ему не мевають, але 
по старому ведле воли и можности 
своєе будують, где што кому на
лежить

Такъ тежъ подобно насвятший 
онъ третий на десять Грігорь папежъ 
кгды обачилъ, же каленъдаръ'пред-

1 Великдень по новому календарю того року, 1587, випередив старо- 
календарний на чотирі тижні і на Україні попав під дуже ще холодний час: 
святкувався 29 березня н ст, тим часом як православні святкували 
26 квітня н ст Се між іншим дає й докладний час написання, мабуть, під 
свіжим враженням, у квітні травні 1587 року

1 Що Різдво може влізти у весну, а Великдень у літо 
3Гра слів пекельний і пече.іьний вогонь.
4 На боці «Коли в печи горитъ, велми добръ и потребенъ, але коли 

вышше печи — шкодливъ и страшенъ».
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