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ПЕРШЕ ВІДРОДЖЕННЯ 
(1580 1610)

Реформаційні імпульси. «Се річ тепер абсолютно певна, 
що реформаційний рух аж до середини XVI віку має поход
ження німецьке Поширюваний з королевецького (кенігс
берзького) осередку, він тільки частинно охопив великопо- 
льську шляхту, міщанство польських земель, нарешті ма- 
зурських, кашубських І шлезьких селян, що жили поза 
границями Польської держави Не міг тому набрати харак
теру національного руху, коли кальвінізм та аріанство взяли 
рішучу гору серед малопольської та литовської шляхти».

Так пише в останній книзі один з кращих знавців польсь
кого реформаційного руху проф. Тадей Грабовські 1. Сими 
словами він хоче сказати, що до середини XVI в реформація 
в Польщі не стала явищем домашнім, ендемічним,— не здо
була собі власних підстав, не стала фактором тутешнього 
життя, а зоставалась занесеним з Німеччини нововірством, 
що мало своїх прихильників між німецьким міщанством, а 
відокремлених адептів між духовенством і шляхетською 
інтелігенцією, захопленою новою європейською культурою, 
повівами гуманізму, студіями Еразма (що мав тут чимало 
своїх прихильників) — або ворожнечею до римської кури, 
до єпископату і т. д

Розуміється, поширення лютеранства між німецьким, або 
півнімецьким міщанством Польщі, хоч мало займало польсь
ких дослідників, для нас цікаве дуже 2.

1 Literatura luterska, с 10
2 Історія реформації в Польщі взагалі була довго занедбана,— хоча 

старі реформаційні діячі XVI—XVIII в полишили доволі багату історичну 
літературу, що висвітлювала історію їх конфесії (п огляд дає книга Karl 
Volker Der Protestantismus in Polen auf Grund der einheimischen Ges
chichtsforschung Leipzig, 1910) Новіші верстви польської інтелігенції, 
письменники і дослідники XVIII і XIX в свідомо і несвідомо стояли під впли
вами католицької реакції, що, зломивши в XVII в до решти реформаційний 
рух, навчила польську інтелігенцію дивитись на католицьку церкву як на 
єдину певну підставу польського національного життя, а на реформацію,
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Перша стадія поширення реформації, 1520—ЗО-1 рр , се, 
можна сказати, міщансько-лютерська стадія. З двох боків, 
від півночі й заходу, від Шлезьку і Пруси,— ся хвиля прико
тилася до Польщі, набрала дуже інтересних прикмет класо
вого, дрібноміщанського руху, і, правдоподібно, не зостала
ся без деякого відгомону і серед нашого міщанства,— що як
раз виступало з різними своїми класовими домаганнями 
(вище), тільки, на жаль, на се досі мало звертано уваги*

живу і творчу, як на сумне збочення з правої дороги, незвичайно шкідливе
з політичного й національного становища (основоположником такої ідео
логи вважають Орловського, а довершив п й освятив для п ізн іш и х  по
колінь Скарга, апофеозований потім як взірець католика-патрюта — про 
освітлення діяльності обох діячів будемо мати нагоду говорити ще далі) Ся 
ідеологія впливала навіть на чисто наукові інтереси і напрям дослідів 
Найбільш живі і цікаві епізоди й постаті світлої, творчої доби польської 
історії були укриті мовчанкою й забуттям, тим часом як творці реакції сла
вились і розмальовувались як найкращі представники сйого часу Одним з 
найбільш характеристичних проявів сеі тенденції була монографія про 
Скаргу Мавр Дзедушицького (потомка українського роду, а єзуїтського 
вихованця) під псевдонімом М Рихцицького «Piotr Skarga і jego wiek» 
(1 вид 1850, друге 1869) — велика двотомова праця, в котрій дана була і 
загальна характеристика реформаційного руху, дуже неприхильна Ще яск
равішим відгомоном сеі традиційної точки погляду була книга дуже впли
вового свого часу і популярного краківського професора-історика Юзефа 
Шуйського, Odrodzenie і reformacya w Polsce, 1881 р ,— серія публічних 
лекцій, з становища безоглядно католицького, ворожого і відродженню, і 
реформації, котру він трактував як продукт відродження Доволі таланови
то написана, ся книга мала чималий успіх як остання безоглядна проба об
стояти стару точку погляду

Але реакція їй уже дозрівала тим часом
Перша проба зломити традиційний погляд на реформацію, як тепер не

давно стало відомо, піднята була ще на початку ХІЛ в з нагоди книги Шар
ля Вільєра про лютерову реформу (1804)— де була підчеркнена не
здатність Польщі прийняти сю реформу 3 ініціативи Ад Чорторийського- 
Старшого варшавське наукове товариство розписало тоді конкурс на тему 
впливу реформації на політичне і культурне життя Польщі, і на сей конкурс 
(1806 р ) подав невеличку дисертацію Ігн Потоцький, доводячи животворні 
впливи реформації на культурне і політичне життя Польщі Але голова то
вариства, бувший єзуїт Альбертранді гостро скритикував дисертацію і не 
допустив п до публікації вона зосталась незвісною і тепер тільки публіку
вав и Ст Кот разом з відомостями про весь сей маловідомий епізод (Refor
macja w Polsce, 1922) Так першою реабілітацією реформації стала аж 
тридцять літ пізніш праця польського емігранта гр Валерія Красшського 
(свояка звісного поета) Представник одної з тих нечисленних польських 
аристократичних фамілій, що зостались вірними реформі (род 1795, пом 
1855), він перейнятий був бажанням послужити піднесенню польської куль
тури, занявся масовим видавництвом польської книги, але, викинений за 
кордон ліквідацією повстання 1831 р , звернувся до історичних занять, і їх 
результатом був двотомовий начерк історії реформації в Польщі, опубліко
ваний в 1838—40 рр англійською мовою «Historical sketch of the rise, prog
ress and decline of the Reformation in Poland» Написана з різко проте
стантського, протиєзуїтського, ліберального становища (одним з непрости
мих гріхів старих протестантів автор уважає, що вони не подбали про виз
волення селянства), ся праця здобула широкий розголос за кордоном, була



На Шлезьку швидкий розвій протестантства толковано 
симпатіями до реформи вроцлавського біскупа Яна Турія, чи 
Турона (із згаданої вище фамілії, що підтримувала кра
ківське друкарство). 1521 р. у Вроцлаві прийшло до масових 
розрухів: міщанство нападає на костели і монастирі та си
ломіць повертає їх на лютеранські доми молитви Ще харак
терніший характер має лютеранський рух у Прусії. Уже від 
р. 1518 починається тут лютеранська проповідь; з наказу 
кор. Жигимонта проповідників арештують, виганяють,— але

переложена на німецьку й французьку мову й стала підставою для всіх, хто 
писав про польську реформацію не з католицького становища Але в самій 
Польщі вона лишилась малопопулярною, і тільки в 1900-х р вийшов п по
льський переклад, заходом варшавського пастора Бурше, з додатка
ми Г Мерчінга п з «Zarys dziejów powstania і upadku reformacyi w Pols
ce», в 3-х книгах (І і II, 1—2), 1903, 1Ô04, 1905

Паралельно з сим доволі вдатним, хоч дуже загально зробленим огля
дом, стали в тих же 1830-х роках виходити праці Юзефа Лукашевича, 
бібліотекаря бібл Рачинськиху Познані, слабі з літературного боку, але пе
ревантажені документальним матеріалом з історії реформації Wiadomość 
historyczna о dyssydentach w m Poznaniu w XVI і XVII w , 1832, O kościo
łach braci czesKich w dawnej Wielkiej Polsce, 1835, Dzieje kosciotow wyzna
nia helweckiego na Litwie, I—II, 1841—3, Dzieje kościołów wyznania 
helweckiego w dawnej Małej Polsce, 1853 Відмінно від Красінського Лука
шевич не входив в оцінку обох супротивних течій, і пізніш, боронячися від 
закидів католицької критики, заявляв, що студіював реформаційний рух без 
яких-небудь спеціальних симпатій до нього, і навіть готов вважати його в 
своїх наслідках для Польщі шкідливим,— але стримувався від якого-небудь 
одностороннього препарування матеріалу. Тому його праці на довгий час 
зостались підставою для об’єктивного освітлення реформаційного руху.

Спеціально висунув Лукашевич у своїй історії шкільництва (Hystoria 
szkól w Koronie i w. X Litewskiem, 1849—50) великі заслуги євангеликів 
на сім полі Ще більше вплинули на вироблення більш уважного і симпатич
ного становища до їх культурної роботи праці з історії польського письмен
ства, що вийшли в сім же часі Al Wiszniewski Historya literatury polskiej, 
1840— 1857, W Maciejówki Piśmiennictwo polskie, 1851,— вони підносили 
величезне значення реформаційного руху на літературній арені Все се при
готовляло більш об’єктивний, на уко вий дослід його — але такий дослід 
почався властиво тільки від 1870-х рр працею краківського професора 
Вінцентія Закшевського (Zakrzewski) — Powstanie і wzrost reformacyi 
w Polsce (1520— 1572), 1870 Продовженням послужила його друга книга* 
Po ucieczce Henryka, 1878 Інший краківський професор Мих Бобжиньські 
в своїм курсі історії Польщі (Dzieje Polski w zarysie), що мав величезний 
вплив на_розвій польської історіографії, дуже рішуче зажадав тоді ж місця 
для реформації в загальній перспективі польської історії і дав їй досить 
місця в своїм курсі (перше видання 1879 року). Оба вони, Закшевські і Боб
жиньські, трактували реформаційний рух з становища політичного як фак
тор і вияв політичного польського життя XVI в , зовсім полишаючи на боці 
теологічну і полемічну сторону Тим не менше сі проби трактувати рефор
маційний рух об’єктивно викликали різку відправу з католицького табору. 
Не говорячи про різні полемічні статті, певного роду відповіддю були зга
дані публичні відчити Шуйського, видані потім окремо, вищеназваною 
книгою А краківський ксьондз Юліян Буковські заходився дати наукову 
історію реформації з традиційного католицького становища, і в рр 1883—6 
вийшли два перші томи його праці «Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia 
jej do Polski az do jej upadku» В них ся історія була доведена до 1559 року.
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проповідь іде далі, завдяки прихильності міщанства. Гдансь
ка міська рада не пристала до нової віри, як у Вроцлаві, а 
силкувалася боротись, згідно з наказом короля. Тоді на поч. 
1525 р. вибухло повстання, звернене проти самої ради: її* 
членів змушено дати заяву на письмі, котрою вони призна
вали себе винними в усім, що сталося в місті Проголошено 
нову віру, а католицькі обряди і богослужіння скасовано; 
церковні маєтки секуляризовано й передано громаді, мона
стирські будинки обернено на шпиталі й школи. До короля

’ > 11
Слаба з наукового погляду, написана з вузькокатолицького становища,,во
на одначе принесла велику силу цінного актового матеріалу, особливі з 
краківських архивів, так що приходилось пожалувати, що продовження ся 
праця не знайшла

Паралельно з’явилось також кілька цінних публікацій на російській 
мові ГІ. Жуковина «Кардиналь Гозій и польская церковь его времени» 
1882, Op Левицького «Социніанство вь Полыи-fe и Юго-Западной Руси», 
1882 (Кіевская Старина), Н Любовича «Исторія реформацій въ ПольшЪ. 
Кальвинисты и антитринитарш», 1883, його ж  «Начало католической реакцій 
и упадокъ реформацій в ПольшЪ», 1890 Все се були цінні праці, які ставили 
на твердий грунт історію реформації в землях Польщі-Литви, але повного, 
вичерпуючого курса п не було, ані не приходило до видання конче потрібно
го систематичного корпуса матеріалів для неї

Про се заговорилося серйозно аж з нагоди 400-літньоі річниці народин 
Миколая Рея (1504), першого польського національного письменника і за
разом — промотора польської реформації Святкування його пам’яті, підня
те з ініціативи Краківської академії як свято польського письменства, було 
актом помирення польського громадянства з реформацією, за котрою була 
признана велика національна заслуга — розбудження культурного руху і 
покликання до життя літератури на народній мові Ювілейні промови й ви
дання, випущені з приводу сих роковин, принесли не тільки цінні студи про 
Рея та його добу, але й поставили різні дезидерати у вищевказанім напрямі: 
видання актів синодів, протестантської літератури, співанників тощо Але 
значніший рух від сього часу пішов тільки в літературнім напрямі вияснен
ню, що дала реформація польській літературі? От важніші монографії і ви
дання, які з’явилися від 1890-х років

І Korzeniowski Onchoviana Opera inedita et epistolae S Orzechowski,
1891

T. Wierzbowski Jakob Uchański arcybiskup gmezneński (1502— 1582), 
1895, з додатком цінного збірника матеріалів n з Uchansciana

В Dembiński Rzym i Europa prezed rozpoczęciem trzeciego okresu 
Soboru Trydenckiego (Rozpr. Ak Um 27), його ж  Sprawa soboru narodo
wego w dawnej Polsce w. w XVI, 1913

I Bidlo Jednota bratska v prvnim vyhnanstvi, 1900, 1903, 1909 
W Sobieski Nienawiść wyznantowa tłumów za rządów Zygmunta III,

S Kossowski Chr Hegendorfinus in der Akademie zu Posen, 1903 (поль
ське видання 1905)

А. Bruckner. Mikołaj Rej, 1905, його ж  Róznowiercy Polscy. Szkice 
obyczajowe i literackie, 1905

Ks J. Warmiński Andrzej Samuel i Jan Seklucian, 1906 
T. Grabowski Literatura anańska w Polsce, 1908, його ж • Literatura 

kalwińska w Polsce, 1910, його ж' Piotr Skarga na tle literatury religijnej w 
Polsce w XVI, 1913, його ж  Literatura luterska w Polsce 1530— 1630, 1920

O Halecki Zgoda Sandomierska, 1914 
S i Kot Andrzej Frycz Modrzewski, 1919
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вислано посольство, щоб оправдати всі сі події, але стара 
рада також виїхала перед нього з своїми жалями. Жиги- 
монт рішив укарати ворохібників, так щоб й іншим не було 
охоти йти їх слідами, тим більше що подібні рухи стались і 
в інших містах: в Ельбінзі теж скасовано стару раду, роз
грабовано церковні доми і церкви. Рух здавався взагалі на
стільки небезпечним, що навіть і Альбрехт, герцог пруський, 
що сам завів у своїх володіннях реформу \ з повною гото
вістю взяв участь у заходах на бунтівників, реформа і з його 
погляду ніяк не повинна була обернутися в політичний бунт. 
гАле,щоб не довести до ширшого повстання, поведено справу 
можливо оглядно. Сам король прибув з панами до Гданська; 
місто затоплено різними двірськими дружинами перше, ніж 
поставити ультиматум міщанству. Серед самої нової ради 
знайшлись елементи непевні. Громада піддалась — але тим 
не менше всі провідники були тяжко покарані: п’ятнадцять 
визначніших стято, інших засуджено на вигнання. Така роз
права зробила враження: пруські міста покорились коро
лівським розпорядженням: Але лютеранська реформа затри
малась.

Загальний начерк історії реформації в Польщі й Литві до р 1570 з про
тестантського становища видав пастор Th Wotschke Geschichte der Refor
mation in Polen, Leipzig, 1911 (без наукової вартості) (Зовсім коротенький 
огляд, скільки знаю — найновіший). Reformacja w Polsce, napisał К Chody- 
nicki, Warszawa 1922 (Bibl Składnicy)

3 1921 p почав виходити у Варшаві спеціальний орган, присвячений 
історії реформації в Польщі. Reformacja w Polsce, organ towarzystwa do 
badania dziejów reformacji w Rolsce, під редакцією проф Кота, але, на 
жаль,— не знайшов собі твердої бази вийшовши першого року чотирма ви
пусками, другого трьома, 1923 не вийшов зовсім, 1924 вийшов один випуск 
(Ne 9— 10 загального рахунку), 1925 теж один (№ 11 — 12), і більше досі не 
було

Видавництво джерел, розпочате перед війною євангелицькою органі
зацією Литви під заголовком «Monumenta reformationis Polonicae et 
Lituamcae — Zbiór pomników reformacji kościoła polskiego i litewskiego» — 
широко закроєне, аж у дванадцяти серіях (серія І — привілеї й надання, 
серп II—IX — акти синодів, серії X—XII — книги зборів Польщі й Литви), 
не встигло розвинутись перед війною і з війною перервалось В рр 1911—
5 вийшло чотири випуски з різних серій (один випуск привілеїв XVI в., 
один — з синодальними актами XVII в , виказ усіх синодів і провінціальних 
зібрань в кн Литовського і догматичні виклади, читані на віленських 
зібраннях 1559 р ) Року 1925 євангелицький синод Литви приступив до пе
редруку сих випусків і обіцяє продовження.

1 Після повстання пруських міст проти лицарів та погромлення лицар
ства в 1460-х рр пруські володіння було поділено Східна частина (з Коро- 
левцем) зосталась у володінні лицарів як васальне князівство, підвладне 
зверхності польського короля (т зв «Прусія княжа»). Західна перейшла 
під безпасередню владу короля («Прусія королівська») і була поділена на 
три воєводства Хелмінське (Кульмське), Мальборське (Марієнбурзьке) і 
Поморське (Померанське).
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У сусідніх володіннях хрестоносного пруського братства 
тодішній великий магістр (гросмейстер) Альбрехт, зять по
льського короля Жигимонта (Сигізмунда) старого, за його 
згодою проголосив секуляризацію братства, став світським 
володарем (1525) і протектором лютеранства. За його при
кладом пішли тутешні біскупи, і лютеранство стало тут за
гальною державною релігією. Більш того, Альбрехт приймає 
до себе лютеранських проповідників, котрих гонили по інших 
містах у Польщі, та за поміччю їх старається поширйти лю
теранство в польських землях. Для сього друкуються його 
коштом лютеранські книги на польській мові (вони були 
потрібні і полякам-мазурам Пруси). В 1541 р. відкрито бого
словську лютеранську школу, а три роки пізніш лютерансь
кий університет у Кенігсберзі,— що мав завданням ширити 
євангелицтво в східних земля*— в Польщі, Литві і Руси, і 
справді здобув чимале значення в сім напрямі *.

Але се були речі пізніші. Тим часом же кривава, безог
лядна розправа короля над найбільш важною і упривілей- 
ованою міщанською громадою — бо такою була тоді Гдансь
ка,— зробила очевидно сильний вплив на дальший розвій 
міщанської реформації. Ні в Прусії, ні тим менше в Польщі- 
Литві ми більш не бачимо проб розгорнути її в соціально- 
політичний рух. Дві визначні, з найсильнішим німецьким 
елементом громади — краківська і познанська можуть бути
з сього боку характеристичними показниками. В Кракові в 
1525—6 рр. звісно кільканадцять процесів різної дрібної 
публіки: ремісників, церковників, двох священиків у тім 
числі: їх обжалувано, що вони не додержують постів, відзи
ваються невірно про молитви за умерших, чистилище, 
сповідь, транссубстанцію. Обжаловані відрікались єресі, до
водили свою правовірність, і діло звичайно обходилось без 
тяжких кар (трагічний епізод зайшов пізніше, при кінці 
1530-х pp.: жінка радці Вайгля Катерина була обжалована, 
відріклась єресі і була пущена на волю, але за кілька літ, 
1539 p., ї ї  знов потягли до суду «за жидівство» — що вірила 
тільки в одного Бога і відкидала догмат про св. Трійцю; сим 
разом вона не схотіла відріктись єресі і була спалена — 
вісімдесятлітня жінка1).

В Познані такі ж процеси, від початку 1520-х рр. Тяга
ють книгарів за торг заграничними лютеранськими видання
ми — так, як і в Кракові. В місцевій академії, фундованій 
біскупом Любранським, що вважалася філією Краківського

1 Про се розвідка Любовича «Альбрехт, герцогь прусскій и реформація 
въ ПолыхгЬ» (Журнал Мин. Нар Пр. 1885, V III), доволі поверхова щоправ
да, хоч і цінна деяким невиданим матеріалом.
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університету, знаходяться люди, захоплені новими релігійни
ми ідеями, і мають вплив на учнів, як Хр Гегендорф (1529— 
35). Від часу до часу лунає євангелицька проповідь і з цер
ковної кафедри: між місцевими проповідниками бачимо, 
напр , Яна Секлюціана, ідо зробив потім собі ім’я як член 
кенігсберзького гуртка, автор польських протестантських 
публікацій Але місцева консисторія пильно стежила за сим, 
і тим євангелицьким проповідникам недовго вдавалось тут 
працювати, незважаючи на протекцію старости Л. Гурки,— 
приятеля Альбрехта і прихильника реформи

Ще слабше проявляло себе нововірство по інших містах. 
У наших, західноукраїнських центрах, де були великі 
німецькі колонії: у Львові й Перемишлі, ми досі навіть не 
маємо ніяких відомостей про нововірство, правда, дослідни
ки мало йому уділяли уваги, але таки видко, що й не було 
нічого сильнішого й яскравішого.

Загалом ся перша, міщанська стадія реформації прохо
дила тихо, без розголосу і значнішого впливу. Міщанство в 
Польщі взагалі не мало великого впливу, а тут іще сферою 
явища були якраз останки н і м е ц ь к о г о  міщанства, що 
в сім часі старались якшвидше приспособитись до польської 
культури, мови, побуту: тратили свою фізіономію, свою 
окремішність та доволі швидко польщилися \ Польський 
уряд, хоч не жалував едиктів проти ширення заграничних 
книг та лютерських ідей (1520—3), але видавав їх з метою 
охоронною — запобігаючи можливій біді; взагалі ж уважав 
польські землі і польську людність зовсім незачепленими 
єрессю — бо, мовляв, як і виявляється щось, то між німця
ми, елементом чужорідним і позбавленим значення 2. Вповні 
можливо, що з огляду на маловпливове і відокремлене ста
новище міщан — німців, лютеранство з-поміж них не дуже 
то й переходило до тубільців. Та все ж таки переходило, і 
можна думати — без певного, хоч би й ідеологічного тільки 
впливу на так цікаву нам нову міщанську західноукраїнську 
верству, міщанська реформація 1520—30-х рр таки не зос
тавалась Тому дуже жалко, що досі майже нічого не зроб
лено для висвітлення реформаційних виявів серед тих 
міщанських — хоч би й німецьких колоній.

Вони поблідли і стратили інтерес для Дослідників з огля
ду на пізнішу — галасливу, хоч і дуже ефемерну, не стільки

1 В краківських шкільних граматках, призначених для міщанських 
синків, така характеристична фраза «Хто між нами буде більше вміти по 
польськи, той буде ліпший і більш буде люблений батьками» (Szujski- 
Piekosihski Stary Krakow, Papée Polska, с 341).

2 Листування з курією короля і канцлера 1525 р — Theiner Monu
menta II 4 427, 441, 452, Tomiciana XI с 133, 157.
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ідеологічно, скільки політично цікаву ш л я х е т с ь к у  ре
формацію, що стала наростати з 1530-х рр , а виявила себе 
головно в 1540— 1550— 1560-х рр На ній сконцентрувалась 
увага і старих істориків реформаційного руху XVI—XVII вв , 
і новіших дослідників, що старалися вияснити секрет сього 
раптового вибуяння і такого ж раптового упадку та оцінити 
наслідки, які сей блискучий вибух дав політичному і куль
турному (властиво літературному) життю польської шля-" 
хетської верстви Доволі інтенсивна наукова робота, пророб
лена в сім напрямі в останніх десятиліттях, таким чигіом 
пішла повз наше заінтересування у виясненні історії рефор
маційного руху в масах. Проте і в тих відомостях про сей 
рух, які тепер маємо, все-таки можна завважити дещо ціка
ве й цінне і для нашої теми

Головне значення в зрості реформаційного руху в Польщі 
надається впливам школи на молоде шляхетське покоління. 
В місцевих школах в Краківськім університеті та його по
знанській філії знаходились професори, перейняті новими 
ідеями, а ще більше значило, що в 1530-х рр між шляхетсь
кою молоддю, під впливом зацікавлення сими ідеями, стало 
добрим тоном відвідування заграничних, німецьких універси
тетів, де велася наука з новим підходом,— особливо Вітен- 
берзького університету, головного огнища лютеранської нау
ки. Для нас інтересно, що між сими вітенберзькими студен
тами 1530-х рр. було чимало людей з наших земель, поляків 
і спольщених русинів, що записують себе в матрикулі як 
Polom, Rutheni, ex Russia — а між ними були й такі, що не 
розірвали зв’язків з українським життям

Явище се стало настільки яскравим, що 1535 р уряд ви
дав дуже гострий наказ старостам, аби слідили за людьми, 
що виїздять за кордон на науку: слухачі протестантських 
університетів і всі їх помічники мали підпасти вигнанню з 
Польщі, конфіскації майна і под. Але сі накази обходились 
тим, що студенти показували себе безмаєтковими, а батьки 
їх оправдувались, що вони посилали синів на інші універси
тети, а ті самовільно переходили до Вітенберга Чисто 
релігійного інтересу до лютеранської доктрини в тім було 
мало, як взагалі в цілім сім шляхетськім реформаційнім русі: 
більше цікавості до нових течій в житті, взагалі до всього 
модного і голосного Але в результаті ся молодь набиралася 
по тих заграничних містах не тільки модних фасонів, але й 
ширших, вільнодумних поглядів Емансипувалась від старої 
тіснозорості, переймалась опозиційним духом проти ієрархи, 
магнатів, корони. Привчалась до сміливих, безоглядних ме
тодів політичної акції. Таким от характером і визначається
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покоління шляхетських політиків, що в 1540—'1550-х роках 
починають виступати на політичній арені.

Багато заважили на формування сеі опозиції спеціально 
двірські обставини Польщі-Литви. Старий король Жигимонт 
уважавсь охоронцем традицій, політичних і релігійних, і до 
певної міри був ним Але поруч старого двору, з ожененням 
старого Жигимонта з молодою міланською княжною Боною 
Сфорца (в р. 1518) повстає новий двір, почасти привезений 
мрлодою королевою з Італії, почасти доповнений на місці 
різною публікою, що ластилась до неї. Двір з характером, 
зовсім відмінним від старого,—  не тільки свобідний від уся
ких місцевих традицій, але в значній мірі навіть ворожо до 
них настроєний. Сей молодий двір, з одного боку, викликає 
гострі нарікання і обурення польського громадянства своїми 
всевладними впливами в політиці й адміністрації, котрі 
цілком явно і цинічно продає за гроші й послуги (нагадую ту 
прецікаву історію, як львівські міщани купили собі тут вла
дицтво), обсаджує своїми клевретами визначніші державні 
та церковні посади і наводить соблазн своєю розпустою й не
моральністю. З другої сторони, він служить огнищем нової 
гуманістичної італійської культури, нових ідей, втім і ново- 
вірства Попередні впливи італійського відродження, більш 
розрізнені й скромні, знайшли раптом своє яскраве й інтен
сивне завершення Наче цілий кусничок Італії з ї ї  культу
рою, скептицизмом й релігійним індиферентизмом італійсько
го відродження був раптом пересаджений на краківський 
Вавель. Без малого двісті душ рахував італійський двір, при
везений королевою^

Італійські впливи полилися буйним потоком між дворян, 
аристократію й міщанство,— а втім і тони скептицизму та 
нейтральності в релігійних справах. Один з найближчих лю
дей королеви і через те дуже впливовий— її проповідник 1 
сповідник Франческо Лісманін, італієць з острова Корфу, 
призначений завідателем францисканських монастирів 
Польщі, був гарячим прихильником нових релігійних ідей,— 
і сама королева помагала йому отримувати заграничну про- 
тикатолицьку літературу. Він був учасником вільнодумного 
краківського гуртка, де сходились визначні представники 
краківської інтелігенції, учні й прихильники Еразма — як 
Тшецеські, звісний юрист Якуб Пшилуські, найславніший з 
публіцистів тої доби Андрій Фрич-Морджевські Й 1Н. Під 
впливом сього Лісманіна францисканські монастирі раптом 
стали огнищем нововірських ідей,— а сам він пізніш став од
ним з визначних діячів польського антитринітарства —  
найбільш радикальної з защіплених на польськім грунті 
релігійних течій.
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Не дивно, що й син Бони й Жигимонта Старого, його на- 
слідник Жигимонт-Август (род. 1520), виростаючи в такім 
окруженні, змалку підпав впливам нових релігійних ідей, 
перейнявся скептичним настроєм супроти церкви і носився з 
планами політичних здобутків коштом релігійної реформи 
Його двірськими капеланами і проповідниками в 1542—
4 рр. один за другим стають визначні прихильники реформи: 
Як Козмінчик і Вавжинєц Пражніцькі, прозваний за своє за
взяття «Роздором» (Discordia). Користаючи з свого стано
вища на дворі, вони починають явно виступати з новими по
глядами з кафедри: з з’їдливою критикою католицької церк
ви й доктрини, спочатку в Кракові, а потім у Вільні — коли 
туди переїхав королевич, одержавши від батька в безпосе
редню управу в. кн. Литовське. Се викликало сильне вра
ження. Біскупи наставали на Жигимонта-Августа, щоб він 
віддалив від себе таких шкідливих людей, але той рішуче 
брав в оборону їх самих і їх критику духовенства

Сі й подібні факти, відомі про наслідника, викликали у 
прихильників реформи живі надії, що з смертю старого ко
роля справи візьмуть дуже корисний для неї оборот — прий
де їх час. Тож ще на останніх соймах, скликаних за життя 
старого короля, вони все сміливіш починають виступати про
ти ієрархії, привілегій духовенства, розпоряджень, виданих 
проти нововірства, і т. д., а смерть Жигимонта і перехід вла
ди до його сина стають немов сигналом загального наступу.

При тім з особливою силою прокидались старі змагання 
шляхти до обмеження духовенства, підняті сто літ тому гу
ситським рухом При нагоді дискусій над способами утри
мання постійного війська в 1520-х рр. піднято було питання 
про оподаткування на сю мету духовних маєтків нарівні з 
світськими, і ся справа участі духовенства у воєнних тягарах 
з того часу не сходила з парламентарного обрію. В 1530-х 
рр. між магнатами й шляхтою складалась навіть змова, щоб 
при нагоді переходу корони від Жигимонта до його сина не 
допустити його до корони, перше ніж він дасть згоду на 
відібрання від церкви третини всіх п маєтків 3 новою силою 
відживає війна шляхти з духовенством за десятину, протести 
проти церковних кар (цензур) за ухиляння від сього подат
ку, проти претензій єпископату судити духовним судом усіх, 
хто не виконує сих церковних обов’язків: шляхту й їх підда
них Духовний суд накидає кари, але королівські старости не 
виконують його засудів, шляхта і магнати рішуче не дозво
ляють церковної екзекутиви над їх підданими і віддячують 
різними насильствами над духовенством і його маєтками На 
анафеми духовенства вони відповідають різними відзивами 
про зіпсуття і негідність духовенства, його переступи проти
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дисципліни й моральності, хапливість на доходи і занедбан
ня церковних обов’язків

Сі старі мотиви, розбуджені колись гуситством, відігріті 
були приходом до Польщі іх останків — т зв чеських 
братів, або «Братської єдноти», як вони себе називали. Виг
нані з Чехи* й Австрії розпорядженням імператора Ферди
нанда в 1548 p., вони прибули цілим караваном, з жінками 
й дітьми, до Великопольщі, де ще жива була пам’ять про гу- 
ситство, і їх ласкаво прийняв у свою опіку Андрій Гурка, 
староста Великопольщі. Познань стала їх головною квати
рок), і вони знайшли тут дуже сприятливі умови для своєї 
організації. Але Жигимонт-Август, що саме в той час всту
пив на королівство, незважаючи на всі свої толерантні сим
патії, не хотів давати приводу Фердинандові до якого-небудь 
незадоволення з сього приводу і наказав Гурці негайно виг
нати їх за границі королівства. Тоді брати перебрались до 
Пруси, під опіку Альбрехта, але невеличка громадка їх зо
сталася в Познані, і братські проповідники, що наїздили сю
ди до них з Прусії (особливо енергійний і здібний проповід
ник Юрій Ізраель), знаходили все нових прихильників між 
місцевою людністю, втім і в різних впливових панських фа
міліях. Громада зростала в числі і впливах, і коли соймові по
станови 1552 р дали їй можливість явного і безпечного існу
вання й її духовний керманич Ізраель міг перенестись сюди 
на постійну працю, познанська братська громада розгорну
лася в повній силі і здобула великий розголос і авторитет як 
найкраще організована і сильна євангелицька громада 

Братська Єднота була властиво першою організованою 
євангелицькою церквою Польщі і завдяки тому якийсь час 
грала провідну роль серед євангелістів цілої Польщі Люте
рани ставились до неї доволі прихильно завдяки похвальним 
рекомендаціям, даним Лютером гуситству і Братській 
Єдноті, хоча її ідеологія була ближча швейцарському ре
форматству Але саме на швейцарську реформацію стали 
орієнтуватися й євангелісти Малої Польщі, якраз у тім часі, 
з кінця 1540-х років Через се все, коли серед польських 
євангелістів у 1550-х рр виросло бажання об’єднатися в 
єдиній церкві, то взірцем взято познанську братську громаду 
з*іі конфесією На з ’їздах польських євангелістів у Голухові 
і Козмінку, весною і літом 1555 p., прийнято чеську конфесію 
і літургію й ухвалено нічого не робити без поради сеніорів 
єдноти (козьмінецька унія 31 серпня 1555). А хоч ся унія не 
була в житті проведена ригористично, тим не менше поши
рення братської доктрини і чеської гегемони* мусило оживи
ти старі гуситські традиції, тенденції до народної церкви і 
ворожнечу до католицької церкви,— хоча досі ся сторона в
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діяльності і впливах братчиків у їх новій вітчині — відрод
ження старих гуситських традицій все ще не розсліджена як 
слід.

З другої сторони, як за часів гуситського руху, нові ре
формаційні течії теж мали тенденцію опертися на антитезу 
Західної і Східної церкви: покликуватись на окремішність 
Східної церкви та на її особливості від Західної, щоб збити 
претензії Риму на універсалізм і виключне (монопольне)' 
представництво апостольської традиції. Знов-таки, ся сторо
на досі не дочекалась докладнішого висвітлення; проте й тем
пер можемо вказати кілька характеристичних фактів, які* д'а- 
ють нам спромогу орієнтуватися в сій цікавій для нас сто
роні реформаційного руху.

Найбільш звісний епізод — се виступи Станіслава Орі- 
ховського (Orzechowski) Він був син шляхтича-латинника 
Перемишльської землі, незаможного, але впливового зем
ського писаря перемишльського (уряд дуже важний в 
місцевім шляхетськім кругу!), що оженився з донькою місце
вого православного священика Баранецькою Станіслав — 
шостий з ряду син (роджений 1513 р ) був, розуміється, вих
рещений на латинську віру і від колиски призначений на ду
ховну кар’єру: батько зараз по уродженню виходив йому 
в короля привілей на уряд каноніка в Перемишлі і зв’язані 
з тим приходи. Але малий канонік виніс з батьківської хати 
не тільки твердий «руський» патріотизм (в розумінні про- 
вінціальнім, а не національнім’) , але й пам’ять свого поход
ження — по матері — від православної церкви. Усильно на
гадує він, в пізніших своїх працях, що він Ruthhenus, або 
gente Ruthenus natione Polonus (з роду русин, національ
ністю поляк), що русини його кревняки з материної сторо
ни — й його ідеологія з сього боку може характеризувати 
отих «рутенів», що тислися тоді до протестантських універ
ситетів, шукаючи там — як справедливо здогадувався дехто 
з дослідників, між іншим і розв’язки сеі антитези СХІДНОГО і

1 Стара біографія Орловського в «Wiadomości historyczno-krytyczne 
do dziejów literatury polskiej» Я. Осолінського, т III, 1822, новіша JI Куба- 
лі «Stanislaw Orzechowski і wpływ jego na Rzeczpospolitą wobec refor
macyi XVI wieku», Львів, 1870,— нове видання, перероблене і з дещо зміне
ним заголовком (S О і wpływ jego na rozwój i upadek reformacyi w Pol
sce), 1906 p , в серп Nauka i Sztuka Стаття Сумцова «Станислав ОрЪхов- 
скій» в К. Старині 1888 к XI Збірка Коженьовського «Onchwiana», 1891 — 
див вище. A Maczuga Ostatnie lata w życiu Stan Orzechowskiego, 
Sprawozd gimn w Tarnowie 1894—5 T. Smoleński Wczesna młodość 
S. Orzechowskiego В латинській формі Orichivius, уживаній самім Орлов
ським, можливо, зосталась пам’ять колишньої української форми його 
назвища, я тому пишу його ім’я в сій українській формі.
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західного світу, римської і грецької церкви, що так давалася 
їм взнаки дома!

Талановитий, вразливий, похопливий, з своєю релігійною 
й культурною двоїстістю, молодий Оріховський скоро попа
дає в конфлікт з католицькою церквою і вносить сюди весь 
свій незвичайний темперамент, чималий досвід і різносто- 
ронні знання. Після науки в ріднім Перемишлі і Відні він по- 
naą до Вітенберга, жив у домі самого Лютера, кілька літ 
обертався в центрі політичної й релігійної боротьби З а 
кінчив потім свою освіту в Болоньї, Падуї, Венеції, Римі — 
ст,ав тут близьким чоловіком кількох кардиналів. Виклика
ний батьком, щоб прийняти священство і зайняти пригото
вані для нього багаті парафії, заявляє він йому, що не хоче 
бути ні священиком, ні безженником, а кінець кінцем годить
ся висвятитися в грецькім обряді, щоб бути священиком жо
натим. Але тут батько, мабуть не менш імпульсивний, як 
його син, кладе на все се свою тяжку руку. Молодий Орі
ховський не стямивсь, як той його поставив перед очі 
львівського арцибіскупа Стажеховського, а той для старого 
приятеля не завагався висвятити його сина з порушенням 
канонів: не вимагаючи від нього ні посвідчень від його дієце- 
зального єпископа, ні обітниці безженності. Тому Станіслав 
не вважав себе ніскільки зв’язаним своїм священством. 
Йому скінчилось тоді ЗО літ, він поривавсь до широкої пуб
лічної діяльності. Вів життя свобідне, світське, обертався в 
кругах подібних до нього вільнодумців, як згаданий кра
ківський гурток та інші Зав’язував широкі зв’язки між маг
натською ^шляхетською публікою. Одну за другою випустив 
кілька публіцистичних брошур, у котрих зачіпав сучасні те
ми, в тонах тодішніх опозиційних шляхетських настроїв: 
вдаряв на двірську камарилью кор. Бони, соймові непорядки, 
пґдкупство й гендлювання урядами в кор. канцелярії. Гань
бив духовенство за обдирання народу, шельмував за пара
зитство монахів, а шляхті приточував, що весь тягар по
датків скидає на хлопа, а сама нічого не платить Сурмив у 
воєнну сурму, кликав у похід на турка, що хотіла організу
вати курія в інтересах католицької партії.

Агітував незвичайно влучно, захоплюючи загал, став 
«трибуном Малопольщі», як його називано,— і тут виступає 
він з своєю руською справою: покликає римське духовенст
во до поєднання з грецьким і боронить рідну руську церкву 
з її обрядом проти католицьких упереджень

Перша з сих руських брошур — «про руське хрещення» 
(Baptismus Ruthenorum) вийшла 1544 р , в формі листу до 
примаса польської церкви арцибіскупа Гамрата. Оріховсь
кий нагадує як пекучу справу — поєднання з русинами. До-
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водить, що різниці між обома церквами незначні, роз’єднан
ня походить з упередження. Для прикладу вказує на практи
ку перехрещування русинів при їх прилучуванні до римської 
церкви: доказує правосильність хрещення по руському обря
ду, закидає Сакранові незнання руського обряду і зайву не
прихильність до нього. Наводить папську буллу, видану в 
зв’язку з посольством Иосифа 1501 р , і виясняє дійсний по
рядок прилучення русинів до римської церкви.

Друга брошура — проти целібату (De lege coelibatus), 
1547 p., тримана в формі промови до тридентського собору, 
проти папи Сіриція як ініціатора примусової безженності 
кліру. Орловський виливає тут з великим темпераментом і 
безпосередністю свої задушевні, наболілі гадки, що, певно, 
не раз обертав він, думаючи про свою особисту долю Не за- 
глубляючися в історію питання і в мотиви сього закону, іме
нем всього духовенства, позбавленого подружжя, відкли
кається до права і. потреби людської натури.

Сей закон противиться Богові й природі, писав він.— «Не 
добро чоловікові бути на світі самому, множтесь, наповняйте 
землю і володійте нею», каже Бог. Сі слова, сказані язиком 
всемогучого, становлять закон, що постав разом з чоло
віком. Сірицій назвав недобрим те, що Бог називає добрим, 
розлучає те, що той сполучив,— чи ж се не касування зако
ну божого і не знасилування природи. Скажіть, що можна 
гіршого зробити? Під вимовкою чистоти він втрутив наш 
стан у калюжу гріхів — кожний мусить впасти до неї; нехай 
би що хотів говорив про свою честь, а проти закону, написа
ного природою на тілі нашім. Наймудріші й найсвятіші люди 
признали подружжя єдиним способом погамування похоті, 
утримання обох половин людства при їх прикметах і упоряд
кування родини. Закон же Сіриція відібрав від нас сю мож
ливість чистого і повздержного життя, через нього живемо 
без дому, без сім’ї, без завтрашнього дня, всім чужі, блу
каємо розпорошені по всьому світу, нарікаючи в глибинах 
сердець, бо союз сей такий приємний Богові, як чисте і непо
рочне життя. Жінка — умова нашого існування, без неї рід 
людський не міг би існувати понад один людський вік Без 
неї не було б на землі нічого постійного, нічого, що могло б 
утримати нас в межах пристойності і порядку. Тому-то при
рода убрала її в усякі привабності для наших почувань. 
Веліла нам її любити і хотіти, і хто ж може протистати сьо
му потягові до неї, коли вона посідає більше привабності, 
ніж ми розуму, більше'краси, ніж ми — уданого спокою, кот
рим захищаємо себе, щоб не дати потягнути себе ще самим 
мріям, перше ніж побачимо і і саму? Чоловік хоче її, як хоче 
страви і пиття, бо пиття і страва так само на те, аби він жив
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і множив, і все зостається скаліченим, неповним і неприрод
ним, що зостається без потягу і розмноження. Сховай же 
свої глоси, параграфи, декреталії: в розумі людськім се за
писано, що подружжя річ свята, людство має се за незламну 
правду, і ніяка повага, ніяка сила не зможе змінити се пере
конання.

«Що значать всі церковні вигоди супроти лихих наслідків 
сього закону, що відділив Захід від Сходу?»,— питає автор. 
Хто боронить целібат, боронить розпусти, доводить він, і на 
доказ наводить жахливі факти і цифри, позбирані в Римі, 
про розпусту духовенства. Заявляє свою незламну волю, по
диктовану йому самим Богом, утекти від тисячі гріхів, що 
тягне за собою целібат, і оженитись. Кличе всіх духовних, 
аби йшли за його прикладом. Благає папу справедливо по
ставитись до сього поклику — пригадати свої гріхи моло
дості і вернути честь клірові. А соборові радить скасувати 
сей тяжкий і ганебний закон і дати священству змогу бути 
людьми, громадянами, жити в чистоті і зберегти свою душу.

Брошура викликала сильне враження. У Оріховського 
знайшлось чимало однодумців між ксьондзами, а серед 
шляхти й ще більше охочих підтримати їх у такім спасеннім 
замірі. Се здавалось дуже зручним моментом, щоб завдати 
болючий удар лицемірству і претензіям ієрархії, і заразом — 
простягнути руку Східній церкві, «руській вірі» для спільно
го наступу на «римлян».

Правда, Оріховський на практиці не виявив стільки вит
ривалості, скільки вимагало гордо сказане слово. Коли за сю 
книгу його покликано на єпископський суд, він виправдував
ся, що видрукували її приятелі без його відома,— сам він 
годиться на те, щоб сю книгу знищено, і надалі обіцяє у всім 
бути послушним канонам церкви. Але своїх ідей він не зали
шив. На дворі першого сенатора П Кміти він знайшов собі 
панну і відбув з нею бучні заручини; висватав іншу шля
хетську панну своєму приятелеві Мартинові Кровицькому, 
плебанові Судової Вишні (пізнішому визначному діячеві ре
формації), і справив йому весілля у своїм домі. Виступив з 
спеціальним трактатом в обороні Валентія пароха Кржчоно- 
ва, що теж оженився, йдучи за його покликом.

Суд над сим Валентієм став голосною політичною спра
вою: цілий ряд визначних панів, прихильників нових ідей і 
патронів нововірства — Микола Рей, Миколай Олєсніцькі, 
власник Пінчова, й ін., стали разом з Валентієм перед трибу
налом краківського біскупа, як той його покликав на свій 
суд Домагалися, щоб їм доведено святим письмом, а не 
якимись людськими гадками, обов’язковість целібату. Біскуп 
Мацейовський виніс засуд, але в своїй апологи, зверненій до
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Оріховського, виступав дуже нерішучим адвокатом каноніч
ної справи. Пригадував йому свої колишні розмови на сю 
тему,—  признавав в них, що целібат добре було б скасувати, 
але таке скасування могло б статися тільки за соборною по
становою, а не сваволею одиниць, і проти такої сваволі обі
цяв сам рішуче виступити і своїх колег приводити до того. 
Валентія всадили до єпархіальної в’язниці, але поводилися з 
ним лагідно. Що ж до Оріховського, то прелати і їх одно
думці вжили всього свого впливу на патрона його нарече
ної —  Кміту, щоб розбити його шлюб. Оріховський дістав 
відмову,- але за свій сором відомстився громовою промо
вою проти розпусти духовенства на соймику Перемишльсь-. 
кої землі, що збирався у Вишні. Засобом моральної поправи 
він знову виставляв занехаяння целібату і повторяв свою по
станову про оженення. Місцевий біскуп Дзядуські перечив- 
ся; шляхта рішуче брала сторону Оріховського проти нього. 
А коли біскуп, незважаючи на се, загрозив Оріховському, 
що не тільки позбавить його церковних прав, коли він дійсно 
ожениться,—  але й вижене з Перемишльської землі й кон
фіскує його власні маєтки (таке розширене толкування духов
ного суду присвоїла собі ієрархія),— шляхтичі прирекли за- 
гроженому землякові поміч на найближчому соймі, куди він 
свою справу переніс — на суд самого короля.

На сім соймі (1550 р.) справа Оріховського стала одним 
з найбільш яскравих виявів шляхетського обурення на пре
тензії духовенства Оріховському вироблено в короля згоду, 
щоб він сам боронив свою справу перед цілим соймом; 
найбільші магнати Польщі й Литви, убравшися за простих 
служебників, ставилися з ним разом, як його оборонці перед 
примасом і біскупами, котрим доручено було розглянути 
його справу, і вони ж настояли, запевнивши йому утримання 
й опіку, щоб він таки оженився, не чекаючи дозволу з Рима. 
Висватали йому панну з родовитого шляхетського дому 
панів Хелмських (з Краківської землі) Оріховський зложив 
з себе священство, «найщаслившого дня свого життя» взяв 
шлюб з висватанною йому панною (з котрою дійсно при
кладно прожив потім до кінця свого життя), і був оваційно 
вітаний за сей свій крок цілою шляхетською братією. При
вітальні листи молодим сипались таким рясним дощем з усіх 
кінців, що Оріховський не мав змоги на них відповідати, а 
об’їзд рідні й знайомих — котрих число розросталося безко
нечно, перетворився в правдивий тріумфальний похід його 
трохи не по цілій Малопольщі та Руси.

Але за сими медовими місяцями прийшли тяжкі будні, і 
все пізніше життя Оріховський витратив на безплідні зусил
ля добитися підтвердження з Рима свого шлюбу і привер
нення йому прав.

20



У сім довгім процесі з прихильника нововірства стає він 
рішучим оборонцем церковної віри, але заразом стоїть на 
позиції ненарушимості прав шляхтича-горожанина Річи По
сполитої, тим держить за серце шляхту, підтримує ту 
своєрідну шляхетську демократію, що являється головним 
нервом протицерковної опозиції і реформаційного руху 
Польщі Та ні до чого йому ся популярність, даремні послуги 
Римові — підтвердження шлюбу не приходить. Часами 
дасться тимчасове розрішення, до рішення його справи 
курією, часом відбирається, і Оріховський знову повисає в 
розпуці в повітрі Та на перипетіях сеї трагедії тут нам нема 
потреби спинятися. Досить констатувати, що завдяки Орі
ховському протягом цілих двадцяти літ (1544— 1566) спра
ва реабілітації жонатого священства, а з тим разом — і гре
цького обряду, стояла на черзі релігійно-політичного життя 
Польщі-Литви, дебатувалась, боронилась, збивалась і не
змінно витягала за собою питання єдності між церквою ла
тинською і грецькою, між різновірцями і православними в 
інших пунктах: справу перехрещення, «справу чаші» (прича
стя хлібом і вином). У хвилях роздраження Оріховський 
відказує на Рим і папство, грозить перенести свою справу на 
рішення царгородського патріарха, котрому ще Халкедонсь- 
кий собор, мовляв, признав власть над Руссю. Збирається 
повернутись на руську віру, «приступити до православної 
церкви, з рідною Руссю підтримувати святе єднання і споді
ватися смерті, воскресіння тіл і будучого життя». Боронить 
руську віру, стоїть при ідеї поєднання з нею,— і до смерті 
зостається проповідником їі сили 1 святості

На жаль, у сучаснім матеріалі не лишилося звісток про 
те, як приймались сі виступи в руських кругах, як перелом
лювалися в їх свідомості Тільки пізніший його земляк Копи- 
стинський у своїй «Паліноді і» кілька разів вдячно згадав «ста
рого правдомовця Ляха» в приклад і докір новим відступни
кам від православ’я: його повні поваги відзиви про пра
вовірність православних, про апостольське походження пат
ріарших церков, заміри апелювати до них у своїй справі 
з Римом '. Без сумніву, таке ж враження робили виступи 
Оріховського і на сучасників*

1 «Повім еще отступником нашим, же из Полски от суду римских 
бискупов до Константинополской столицы аппеловано В прикладі зацный 
оный и высоце учоний муж в земли Перемислской Станислав Ореховскій, 
каноник премыскш, который року 1561 маючи справу в Варшаві» на синоді 
провинціалном пред арцібискупами и біскупами ляцкими, гді судом их 
за укрывженого себе розуміючи, до столицы апостолской Константинопол
ской отзывал ся Што ся видати даєт з слов ораціи его, которую до того ж 
синоду чинил, гдЪ межи иншим так мовит «Я церкве жадной новой собі не
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І. Оріховський в тім не стояв одинцем* Подібні ідеї по
вторювалися, з різних мотивів, з обох сторін* і з католиць
кої, і з різновіреької. На жаль, досі на них не звернено 
відповідної уваги, але деякі факти можна все-таки вказати.

В одній старій оправі Секлюціановоі Постіллі Курніцької 
бібліотеки її директор Зигмунт Целіховські в 1890-х рр. 
відкрив ужиті замість картону макулатурні листки цілого ря
ду лютеранських брошур, очевидно друкованих тим же Сек-, 
люціаном у Королевці в 1549 р , але до того часу цілком не-j 
звісних. Між іншим знайшлись два аркушики (18 карток ма-, 
лого кварто) з середини віршованого діалогу римського 
ксьондза з руським попом. Видавець здогадується, шо він 
належить Реєві — раз тому, що в сій оправі він знайшовся 
з іншим (теж затраченим) твором Рея «Kupiec», того ж 
самого королевецького друку 1549 p., по-друге— шо поле
містові з Великопольщі ледве чи спало б на гадку виводити 
руського попа і дискутувати про відмінності руського обря
ду, а Реєві вони певно були добре відомі Сей здогад про 
авторство Рея серед пізніших дослідників, здається, не

замышляю Всіми бовім тими новотними божницами 1 як злосливыми 
згромаженями брижу ся Зоставаєт ми теди тоє, же от костела Латинского 
през великое барзо укривженьє отогнанный до столицы Константинопол- 
ской ведлуг реліи матчиного роду навернул ся Которой то столиці Халке- 
донского собору выроком Россію (под Барбаріи именем) вижу быти подда- 
ну, и которая (Константинополская мовлю) столица навышшею и святей
шею межи чотирма патріаршими столицами в церкви католицкой завше 
єсть почитана» То правый и старый правды мовца Лях! О гды бы и 
ньінішніи панове Поляцы так чтили, шановали и поважали столицу Кон
станти нопол скую, от которой научени правдивого Бога познали, поганство 
повергли и крещенієм в княжати польском Мстиславі просвітили ся (а той' 
от Чехов, гд1 на он час еще віра и набоженство константинополское 
трвало, крестился)f Теды нъгды бы з нами, братією своею (которых один 
народ Роксолянскій сплодил, одна отчизна Корона Полская выховала, 
и одна константинополская столица в!ры Христовы научила) — н!гды бы, 
мовлю, з нами, братією своею, в шранки 2 о віру не вступовалиі Але як 
з початку христіанства своего были от Всходу научены, так бы и тепер
з нами, як єдиними устами и единым сердцем, Бога во Тройци славимаго 
хвалили и велбили Одных бы и гЬх же з нами збавенных таємниц тіла, 
мовлю, Христового и крове его в особ! вина, а при том и иных святостей 
заживали» (с 605—8, пор 997 і 1073)

І на іншім місці «Пред тым полскіи духовній нігдьі церкве всходной 
не зневажали и для турецкого над ней панованья з ней не наругали ся ан! 
разуміли, абы брамы пекелніи през тую неволю звитяжити єй міли Чому 
свідок достовірній Станислав Оріховскій, каноник перемислскш, кото
рый о церкви нашей восточной в книжці своей, «Діатрибі» названой, так 
написал «Абы Грекове з Русью прето иж в них поспольство келиха ужи- 
вают, а ієрей жены мають, на сторон! непобожных и в личбі непріятелей 
божих почитани быти міли, не здаєт ми ся И овшем, розумію то о них, же 
суть христіанми, и же суть в церкви» (с 931—2 і 1162—3).

1 Мова про нововірські церкви
2 Боротьбч
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прийнявся; автор зостається незвісним або непевним, але 
твір через те не перестає бути дуже цікавим.

В діалозі сім ксьондз і піп обговорюють відміни обох кон
фесій: уживання квашеного чи неквашеного хліба при євха
ристії, переховування дарів, причастя мирян хлібом і вином, 
подружжя священиків і целібат, транссубстанцію, чистили
ще, молитву до святих, примат Рима й єпископство св. Пет
ра в Римі. Там, де римська доктрина згожуеться з люте
ранською (напр., в уживанні неквасного хліба), бере гору 
ксьондз. Там, де лютеранські погляди підходять ближче до 
православних, там перемагає, розуміється, піп — і се буває 
частіш (причастя хлібом і вином, подружжя священиків, 
примат папи). Там, де лютеранство відходить від обох 
(напр., молитви до святих і под.), ксьондзові і попові зос
тається признатись, що вони оба помилялись, та зложити 
вину на папу і патріарха разом —

Римський ксьондз* Коли маю говорити правду, | треба б з обох сторін 
відновити: І дуже у вас замішалось, 11 у нас блудів чимало,— | не знаю, через 
кого се сталось!

Руський піп: Мабуть, через патріарха і папу, (коли будемо говорити 
правду, І сі суперечки постали, коли вони за зверхність борюкались, | порож
ньої честі жадали».

Се провідна нота діалогу, що кілька разів повторюється 
в захованім фрагменті. Моральна перевага зостається по 
стороні руського попа. Він не тільки дуже успішно доводить 
ксьондзові вищість законного подружжя священиків над 
целібатом, меркантильні підстави католицької доктрини про 
чистилище тощо, але й дає ксьондзові високу моральну нау
ку страждання за віру, правдивого священства, і взагалі 
йому припадає в сім диспуті роль вчителя — він обіцяє 
навіть при вільнішій хвилі написати дещо на тему транссуб- 
станції й розуміння сакраментів,— одним словом, рішуче 
відбиває від тої характеристики руських невігласів, що виро
били їм латинники:

Римський ксьондз Знаєш, буду тебе питати, як на те будеш час 
мати, |бо маю гадку розірвану, |голову чисто як п’яну, |через ту річ до кінця 
не доведену.

Руський піп* Повір доєні, я не від того, І маєш мене завсіди готового, 11 я 
також буду про те писати, |як вільніший час буду мати, |так як то обіцяв.

Тепер вичислю блуди, котрих без числа всюди І— коло тої святині 
(євхаристії) І Дивно мені з людської смілості, | що тривають в тій заіглості

її худобі приписують, |до померших прикладають, І наче могла б худобі 
помогти, І душі з чистилища вивести, І— наче б по смерті була якась 
сила* —

А ми нічого (по смерті) чинить не можемо, (тільки то лиш понесемо, І що 
тут в тілі наробили, І— так нас святі учили, |аби ми тут не спали.
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Живим святиню Господь Христос дав, |свою смерть пам’ятати казав, |а 
не душам мертвих,|хоч то папа своїх дурить,|а гроші лупить

Не дбає нічого про небо, |більш йому чистця потреба |3 неба гроша не 
чувати, |а душечка мусить дати, |з горячого щось послати

Римський ксьондз Віри чистеві не даєш, |бачу — за злу річ маєш,|що 
посилаємо до чистця святиню, |що полагоджує померших злочини, | а в тім 
наша сила

Руський піп Зрадники ви з чистцем вашим, (спорожняєте мішки, 
скрині часом, І а він уже давно згорів, )я з нього головню видів, | хто ж його 
будував?

Римський ксьондз Святі отці з папежом— |ви його звете грабіжни
ком,— |з нього він завжди чорта вилупив, |собі папежство купив, аби так 
здоров був*

Якби нам не той огонь святий, )за святиню взятий,]зостались ба, ми 
зараз без усього |Бо він нам гроші дає — нехай хто хоче його лає» і т д

Що ми такий цікавий документ завдячуємо тільки при
падково захованій макулатурі, найкраще доказує, як малі 
наші відомості про ту широку гаму мотивів, порушуваних ре
формаційною агітацією, що раз у раз мусила вдаряти в тони, 
суголосні нашому громадянству!

Все се пройшло й одшуміло дуже раптово і швидко забу
лося. Наші пізніші полемісти, що в 1580— 1590-х pp. висту
пили з усякого роду аргументами від богослів’я, історії, полі
тики і т. д. проти католицької критики, видно, навіть не 
підозрювали, які інтересні і цінні для їх завдань мотиви да
вала та стара реформаційна література* Але в своїм часі, 
розуміється, вона не проходила без сліду і враження на пра
вославні круги. Все суголосне, що давала вона їм на оправ
дання і укріплення православної доктрини і церкви, підноси
ло їх самопевність, енергію й рішучість боротьби за рівноп
равність, за емансипацію від католицької опіки і влади, за 
автономію православного життя — все те, що виявило себе 
згодом, в 1580-х pp. І се пояснює нам пізнішу прихильність і 
поблажливість православних кругів до євангелицтва — за 
що їм так пекли очі католики!

Візьмемо, наприклад, постанови сойму 1555 р. про під
стави релігійного замирення (interim), де постановлялося, 
що всякого роду священики на жадання вірних можуть при
чащати хлібом і вином і мають право женитись. Се був не 
тільки тріумф нововірців, але й велике свято православ
них— реабілітація їх церкви! У двох важних пунктах по
льське шляхетське сповідання солідаризувалося з руським! 
Те, що досі зневажливо трактувалося католицькими кругами 
як руська забобонність, збочення і відхилення від правдиво
го християнства, тут виступало як домагання освіченої, по
ступової, авторитетної суспільної верстви* Се значило дуже 
багато.
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Або се, що разом з тим, на тім же соймі, до домагань на
ціонального собору, зложеного з духовенства і громадян, 
для організації на нових підставах національної церкви,— 
включається побажання, щоб у сім соборі взяли участь 
представники й Східної церкви! Сам новий примас польської 
церкви Уханьські був речником сього домагання, що, крім 
тактичної сторони — бажання мати на сім соборі православ
них союзників проти католицьких клерикалів, містило в собі 
біл^ш принципіальне і глибоке — признання цінності східно
го .християнства (так рішуче заперечуваної польською 
ієрархією — устами Сакрана й ін.), та бажання порозуміння 
'зг' ним.

Варто се зазначити в діяльності самого Уханьського. Як 
холмський біскуп, він, очевидно, добре знав православне 
церковне життя, цінив українську книжність, розшукував 
слов’янські переклади писань грецьких отців на Україні і в 
Балканських краях і сам перекладав їх з сих слов’янських 
перекладів на польську (катехізичні поучення Кирила Єру
салимського, «книги о вірі і св. тайнах») — заховуючи часто 
слов’янські вирази в польськім тексті *

У своїм логічнім розвитку се обіцяло православним бага
то.

Дало мало, і не в тім напрямі, в якім можна було спо
діватись,— але все-таки дещо дало! Православний світ втяг
нено до реформаційної течи як суголосної, приязної і союз
ної. Конкретні симптоми сього пробування його в рефор
маційній орбіті дуже слабі, і довго їх можна скоріше відга
дувати, ніж констатувати,— але вони все-таки були!

Треба думати, напр., що згадане вище королівське дома
гання 1546 p., щоб митрополит скликав собор для знищення 
непорядків у православній церкві, було наслідком заходів 
православних магнатів, а через них — православного грома
дянства (особливо ж міщанства), потягненого прикладом 
польських ініціаторів реформи. Воно становить з такого по
гляду продовження заходів галицького міщанства коло виз
волення православної церкви із залежності від латинської 
ієрархії. Свою ієрархію, неподатну на яку-небудь ініціативу, 
православне громадянство попробувало рушити за поміччю 
короля. Се не дало конкретних наслідків: ідея національного 
всенародного собору не знаходила співчуття у владик, але 
був у сій сфері якийсь рух, агітація, змагання.

За другий такий момент можна б порахувати заходи пра
вославної аристократії перед королем за право вибору кан
дидатів на ієрархічні посади, звісні нам з 1566 р.

1 Див. в Історії України V, с 462.
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Та й зрівняння православних з католиками в правах на 
уряди, проведене королівським розпорядженням 1563 р.— 
хоч воно стоїть у внутрішнім зв’язку з королівськими плана
ми польсько-литовської унії, але заразом мусить уважатись 
наслідком православних заходів — проявів розбудженої 
ініціативи православного громадянства в напрямі реформи. 
Так само й домагання православних владик, з митрополитом 
в головах, щоб їм дано місце в сенаті, нарівні з латинськими 
біскупами 1. Було того, певно, далеко більше, ніж тепер знає
мо! Хоча-таки видко, що розмахувалось наше громадянству 
дуже повільно!

Нема чого тому дуже дивуватись — бо й у польськім гро
мадянстві акція наростала також звільна (особливо коли го
ворити про якусь акцію п л а н о в у ! )  — незважаючи на те, 
що динаміка подій натискала на нього дуже сильно 
звідусіль. Польське громадянство також безвихідно топчеть- 
ся і мнеться на місці в момент найбільшого реформаційного 
розмаху, чекаючи, щоб провід і відповідальність за церковне 
будівництво узяв на себе король, щоб якийсь орган — як той 
національний собор, авторитетно октроював і усвятив нові 
норми релігійного життя, а на себе ініціативи й відповідаль
ності не хоче брати!

У відносинах до православних — хоч як логічно підсува
лась ідея спільної акції і зазначались її суголосні момен
ти,— польське громадянство теж не може здобутися на якісь 
конкретні заходи. Не знаходить форм спільної акції і ніяк не 
може ввійти в організовані переговори. Хаотичність і безпла
новість характеризують у високій мірі польський реформацій
ний рух, навіть у сій стадії його розвитку: в 1550— 1560-х pp., 
що були періодом найбільшої його динаміки,— і тим самим 
уже в тім самім часі готовиться його упадок!

Пояснюється се передусім тим вищезазначеним фактом, 
що релігійна сторона реформації інтересувала шляхетський 
загал сорозмірно мало, а руховим нервом було бажання об
межити духовенство в його претензіях та обкроїти на ко
ристь держави і свою величезне церковне майно. Зріст дер
жавних видатків і пекуче питання постійного війська, для 
котрого не знаходилося свобідних засобів, змушували шлях
ту з завистю поглядати на церковні доходи і маєтки. Раху
ють, що в руках духовенства було близько третини всіх зе
мель, а разом з десятиною й іншими доходами се доходило 
до половини всіх приходів держави. Сей величезний фонд не 
давав спокою шляхті й державним діячам Польщі.

‘ Там же с. 457.
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З другого боку, узурпувавши політичні права селянства і 
міщанства та обмежуючи крок за кроком прерогативи коро
ни, шляхта починала вже почувати себе всевладним паном 
держави і не могла миритися з безмежними претензіями ду
ховного суду — не хотіла бути ксьондзівськими «невільника
ми» Справа Оріховського — позбавлення загальнопопуляр- 
ного і любленого брата-шляхтича вітчини, маєтку і доброго 
імені капризом попівської купки за таке спасенне, всіми по
хвалене діло, як оженення в інтересах порядного життя і за
безпечення шляхетського імені своїм дітям,— послужила за
пальною іскрою для сього шляхетського невдоволення.

При сім релігійна критика і гострі осуди церковних по
рядків служили для опозиційної більшості тільки полемічним 
засобом, а не самоціллю. За той час, як шляхта цілою силою 
використовує інцидент Оріховського на соймі 1550 p., щоб 
подвигнути короля на обмеження духовного суду,— ще не 
було нічого зроблено для організації реформованої польсь
кої церкви! Тільки після сойму, коли король виявив явну не
рішучість супроти єпископату, найбільш рішучі й відважні 
прихильники нових релігійних ідей беруться до організації 
реформованої церкви, під осінь відбувся перший з ’їзд їх у 
Пинчові, маєтку Мик. Олєсніцького, що прийняв до себе за
їжджого реформатора Франческа Станкара, і йому було до
ручено провести організацію сеі церкви. Одначе й сі перші 
кроки припинилися слідом, коли король, з тим щоб добитись 
у єпископів коронації його дружини Барбари Радзивіллівни, 
опублікував знову грізний наказ проти єретиків (грудень 
1550 p.), і духовенство, покладаючись на се, стало мобілізу
вати свої сили для рішучоґ розправи з нововірством та 
відродження католицької церкви (пьотрківський синод, літо 
1551) Пройшов цілий рік, поки виявилось, що адміністрація 
не* рішається фактично виконувати згаданого королівського 
наказу, і тоді осмілена безкарністю шляхта на найближчім 
соймі, літом 1552 р. повела новий натиск на короля, щоб 
вирвати у нього, в формі інтерпретації обов’язуючого права, 
скасування духовної юрисдикції. Король відмовивсь; у нього 
і в єпископату вирвано тільки припинення духовної юрис
дикції до слідуючого сойму і принципіальну обіцянку скли
кання національного собору на випадок, коли б Рим не скли
кав обіцяного загального собору. Тоді сей антракт провідни
ки шляхетської акції використовують для якнайскорішого 
проведення організації реформованої церкви — знов-таки 
скоріше як «зарані заготованої позиції» для будучої по
літичної кампанії, або як психологічного засобу на противну 
сторону, ніж релігійну самоціль.
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З зими 1552—3 рр. знов розпочинаються з’їзди й наради 
в сій справі, радяться з Станкаром, що повернув до Польщі 
після пополоху 1551 — 1552 р. Він радить прийняти аугс- 
бурзьку конфесію, і синод малопольських церков, зібравши: 
ся під кінець 1554 p., бере під розвагу Станкарові поради: 
виправлений ним і вже видрукований на польській мові його 
проект канонів польської реформованої церкви. Рішено було 
взяти Станкара за тимчасового провідника реформованих 
церков.

Але більшість при тім висловлюється на тісніше об’єднан
ня з церквою чеських братів, що за той час зробили значкі 
успіхи у Великопольщі, кінець кінцем замість самостійної 
організації малопольської церкви на принципах Станкара — 
себто в головнім на основі лютеранства (до котрого тоді схи
лявся Станкар — взагалі непостійний вічний шукач-інди- 
відуаліст у релігійних питаннях) синод ухваляє викликати че
ських проповідників для інформації і поучення *. Протягом
1555 р. було організовано кілька конференцій, і після них, 
під осінь, відбувся згаданий вище ширший з’їзд малопольсь
ких, великопольських і присланих з Морави проповідників і 
шляхти — прихильників реформації в Козмінку (містечку 
Каліського воєводства, що належало Остророгам). Чеські 
проповідники, очевидно, встигли помітити, наскільки легко 
бере собі польська шляхта догматичні й обрядові питання, 
трактуючи їх як річ другорядну супроти головного завдан
ня — протиставлення католицтву польської реформованої 
церкви. Тому вони більш ніж здержливо поставилися до про
екту об’єднання і кінець кінцем настояли на тім, щоб мало- 
поляни прийняли братську доктрину і їх обряд за свій, але 
організаційно зостались окремою церквою, доки не прове
дуть дійсно в своїх масах чеську доктрину й обряд

Обережність чеських проповідників була цілком оправда
на, бо паралельно з сими переговорами про об’єднання з 
братськими громадами Великопольщі велися зносини з 
іншими провідниками реформаційного руху і закликувано їх 
прибути для організації польської реформованої церкви. 
Кликали Лісманіна, що, виїхавши за кордон з дорученнями 
від короля — щоб закупити нової літератури й ознайомитись 
з новими релігійними та політичними течіями, близько 
зійшовся з Кальвіном, заохотив його зав’язати зносини з 
королем й іншими польськими діячами. Зимою 1555—6 р. 
Лісманін дійсно приїхав і почав працювати на грунті, в нап
рямі зближення польських реформатів до женевської церк
ви. Але заразом кликали іншого визначного діяча реформа

1 Протокол у Любовича дод 2.
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ції, бувшого папського нунція, єпископа Вержерія, що пере
бував на дворі Христофора Віртемберзького, і він літом
1556 р. приїхав до Прусії, а відти до Вільна в гостину до 
Миколи Радзивілла, шефа литовських нововірців. Виклика
ли й Яна Лаского, старого шановного польського емігранта, 
що організував реформовану церкву в Фрізії, потім рефор
мовану громаду в Лондоні, і з католицькою реакцією, що на
стала в Англії за кор. Марії, мусив шукати собі нового при
становища. При кінці 1556 р. він приїхав до Польщі і весною
1557 Р- бачився у Вільні з королем і заручився його про
текцією.

З сих реформаторів Лаські таки сильно вплинув на ор
ганізацію реформованих: він вложив у се діло свої останні 
сили (помер на поч. 1560 р.) і, завдяки своїй енергії, до
свідові й прихильності короля, зробив на сім полі багато. 
Організація Малопольської церкви була його ділом. Він 
зв’язав її з Женевою і надав її догматичній стороні виразно 
кальвіністський характер. А хоч уважав бажаним об’єднан
ня всіх євангелицьких церков Польщі — не тільки об’єднан
ня малополян з чеськими братами, вже осягнене раніш, але 
також і з лютеранами Великопольщі і Прусії, і вів у тім на
прямі заходи і переговори,— то фактично своєю роботою 
розірвав той зв’язок між малопольськими громадами і вели- 
копольською церквою чеських братів, що був уставлений в 
Козмінку, бо хотів організувати малопольську церкву по- 
своєму, а не на взірець чеських братів. Перемінивши коз- 
мінське об’єднання в чисто моральний зв’язок, він зруйнував і 
знищив ті початки міжконфесійної організації, які було 
зав’язано, і в результаті його роботи євангелісти Польщі 
розбились на три цілком окремі церкви: кальвіністську-малр- 
польську, чеських братів і лютеран аугсбурзької конфесії. 
А в дальшій перспективі на лівім крилі польської кальвініс
тської церкви стали наростати ліві, ще радикальніші раціо
налістичні течії, що за кілька літ (в 1562—3 рр.) викриста
лізувалися як унітаризм (інакше антитринітарство або со- 
цініанство), особливо сильне на сході — на нашій Волині, 
Побужжі й Підляшші (тут якраз працював один з началопо- 
ложників сього руху, Петро Гєжка з Ганязя (Гоніондза) — 
пацифіст і проповідник непротивлення злому). А відокремив
шися виразно від кальвінізму (властиво — коли правовірні 
кальвіністи рішуче відмежувались від унітаріїв), унітаризм 
почав еволюціонувати далі, розвиваючи послідовно різні 
свої варіанти, і, зв’язуючися з різними течіями анабаптизму, 
засвоював гасла соціального, протидержавного і комуністич
ного характеру.
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Такий сильний рух наліво, заінтересування радикаль- 
нішими тезами і тенденція в їх бік кінець кінцем змусили 
купку правовірних кальвіністів звернути в 1560-х рр. всю 
свою енергію на полеміку з ними та на всякі охоронні орга
нізаційні заходи, щоб не дати новим течіям затопити дорешти 
кальвіністську церкву (жахливим явищем для них було, що 
сам Мик. Радзивілл, шеф їх церкви, перед смертю піддався 
впливам унітарпв). Зраджуючи ідеї релігійної толеранціі, 
вони клопочуть короля про видання наказів проти радикаль- 
ніших течій, проти чужоземних проповідників, щоб їх вигна
ти з Польщі — що до певної міри їм і удалось* Поновлюють
ся й заходи коло об’єднання з іншими реформованими церк
вами — чеськими братами і лютеранами, щоб подати спільну 
релігійну конфесію королеві на затвердження і надання їй, і 
тільки їй, а не лівішим течіям — релігійної толеранції. До 
вироблення такої конфесії не прийшло, але вдалось устави
ти рід замирення і союзу для допомоги навзаєм, на обидва 
фронти,— т. зв. Сандомирську угоду 1570 p., уложену каль
віністами з чеськими братами і лютеранами.

Серед сих зусиль самозаховання опала енергія боротьби 
з католицькою церквою, і взагалі вся динаміка реформацій
ного руху,— тим більш що ослаб той політичний рух проти 
привілеїв католицької церкви, для котрого організація ре
формованої церкви була цінним засобом, тактичним ходом, 
як то зазначено було вище, і провідники її висувались цілим 
шляхетським загалом як опозиційні перебійці. На соймах 
1562—3 рр. шляхті вдалося частинно здійснити свої дома
гання супроти католицької церкви: король признав, що 
рішення духовного суду адміністрація (старости) не повинна 
виконувати, і тим самим сі рішення тратили всяку вагу, по- 
друге, при оподаткуванні світських маєтків на державні по
треби взято за принцип частину сього податку розкладати 
на маєтки духовні та доходи з десятини. На більше король 
не пішов, і шляхта вдовольнилась сим успіхом, а реформа, 
як страшило на духовенство — стала ій уже непотрібна. 
Ідея національної церкви і національного собору, стрінувши
ся з рішучою відправою Рима і нерішучістю короля, теж без
надійно загубилась і стратила інтерес Римська курія на
томість заходилась добиватись згоди для постанов триден- 
тського собору, що мали послужити фундаментом католиць
кої реставрації,— і дійсно крок за кроком провела їх через 
усі інстанції. Нововірство ж, розбившися на секти, безвихід
но заплутавшися в догматичних контроверсіях, потонувши 
в безоглядній, заїлій, прикрій полеміці між собою, стратило 
всяку привабу для громадянства. Бридкі сцени, до котрих 
доходили загорільці, і все їм треба було дарувати в ім’я

зо



шляхетської недотикальності,— викликали несмак у нейтра
льних. Далеко ідучі соціальні й політичні кличі — неприяття 
війни, «меча» й урядів, протести проти підданства, проти 
якого-будь уживання життя, що виникали на лівім крилі но- 
вовірства, кидали тінь на нього в цілім, лякали і знеохочува
ли середніх людей.

А католицька церква тим часом консолідувалась, органі
зувалась — на тридентських постановах. У неї знайшлась 
першорядна обслуга в єзуїтах, що обсадили крок за кроком 
всі центри інтелектуального життя Польщі й Литви і спеціа
льно взяли в руки виховання шляхетської та патріціанської 
молоді. Вони прегарно вміли приладити клерикальну такти
ку до вимог і поглядів шляхетської верстви та переконати її, 
що католицтво являється найбільш певною підставою, єдно 
певною запорукою того соціального ладу, того панування, 
котре собі шляхта виборола і забезпечила. Коли ж до того 
прилучилась іще католицька політика наступників Жигимон- 
та-Августа: Баторія і Жигимонта Вази, що виразно повели 
систему протекції католиків, усування різновірців від усяких 
впливових, особливо сенаторських посад,— тоді весь інтерес 
шляхти до реформи вигас до решти, і євангелицькі церкви як 
були вибуяли раптово в рр. 1552— 1562, так швидко зійшли 
до невеличких міщанських громадок та нечисленних груп 
панських фамілій, що пунктом честі для себе — маніфес
тацією своєї самостійності — вважали триматися непротего- 
ваної конфесії і не плисти за загальною течією

Таким чином, весь сей час, навіть у період найбільших 
успіхів, у згадане десятиліття 1550— 1560-х pp., реформація 
не переставала бути оранжерейною рослиною, плеканою під 
охороною шляхетського імунітету. Один з дослідників, 
В. Собєські, пробував навіть успіхи католицької реакції ви- 
толкувати тим, що вона йшла під натиском ненависті мас до 
нововірства, як одного з проявів вибуялих соціальних пре
тензій магнатства: його тенденцій до необмеженого пануван
ня, не зв’язаного ніякими правами і законами. В сім, безпе
речно, є вірна гадка, що нововірство в кінці звелось навіть 
не на постулат шляхетського загалу, а на атрибут магнатсь
кої всевлади. Ширшої власної соціальної бази реформація 
так і не здобула собі Навіть у Кракові тільки ефемерно існу
вала міщанська реформована громада з своїм проповідни
ком: звичайно ж обслужували реформованих приїжджі 
панські проповідники, що приїздили з своїми патронами при 
різних оказіях і відправляли свої функції в їх дворах під ос
лоною шляхетської недотикальності. Ще в кількох «королів
ських городах» Малопольщі — напр , Любліні, були проби 
заснувати таку постійну міську реформовану парафію; поза
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тим реформовані церкви з’являлися тільки в приватних 
містечках і селах як маніфестація шляхетської повноти вла
ди і зникали з тим, як проходила у пана охота демонструва
ти сю свою «шляхетську вільність». У наших сторонах — у 
Львові тільки глуха і проминаюча неудокументована згадка 
про протестантську громаду в 1560-х рр , для Перемишля, 
Дрогобича, Стрия навіть і того нема. В Кам’янці зафундував 
собі каплицю на замку староста Мик. Потоцькі за свого 
правління. Неясна, хвилева, проминаюча згадка про проте
стантську громаду в Вінниці в 1570 p., поза тим нема її 
сліду. Тривкіша громада в Бересті, зафундована Миколаєм 
Радзивіллом.Чорним, дотягнула до 1690 p.; була тут якийсь 
час і друкарня, з котрої вийшла повна «берестейська 
біблія», польська, працею головно унітарпв. Поза тим усі 
«збори», громади, реформовані церкви — в приватних 
маетностях, в місточках і селах, головно в 1560— 1570-х pp., 
в часах походу польської шляхти на католицьке духовен
ство *.

Отсею кардинальною обставиною, що реформація по
льська плила під вітром класової шляхетської політики, по
яснюється дивна, на перший погляд, обставина — що, стара- 
ючися всякими способами скріпити спільний фронт суголос
ними елементами, реформовані церкви не шукають союзу 
з православними, незважаючи на масу спільних точок і 
релігійних і тактичних! Шляхта підіймала реформаційну 
хвилю на те, щоб б р а т и ,  а не д а в а т и , — на те, щоб ви
користати реформу для поширення своїх класових привілеїв, 
а не для того, щоб в п ім’я чим-небудь поступатись! Входити 
^  союз з православною шляхтою чи міщанством значило 
підтримати їх претензії на рівноправність і захитати при
вілейоване становище католиків на Руси, втім і самої шлях
ти та магнатів. Ну а се був такий священний здобуток шля
хетської політики, що на йому виросло все панування її на 
Руси, і на се піднести руку не можна було в ім’я ніяких дог
матів!

З другого боку, те, що реформаційні течи, защіпившися 
спочатку серед міщанства, потім зійшли на діло шляхетсько- 
магнатське, пояснює нам, чому вони не захоплювали нашого 
суспільства більш безпосередньо У нас якраз міщанство бу
ло в сім часі руховою силою, а магнатство і шляхта право
славна ниділи — або винародовлювалися, не виявляючи нія
кої енергії акції чи організації.

1 Виказ євангелицьких громад на Україні, згадуваних у документах і в 
писаннях євангелістів, подано в І т Історії України с. 624 дд. Там же деякі 
подробиці про реформаційний рух, котрих тут не повторюю.
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За всім тим, сей недовгий розріст реформації не'зостався 
без відгомонів та імпульсів для сучасного українського жит
тя. Відкладаючи надалі питання про поширення в 
українськім громадянстві певних протестантських ідей, я те
пер підчеркну кілька загальніших моментів.

По-перше — се загальне розбудження і піднесення інте
ресу до питань релігійних і з ними зв’язаних соціальних, полі
тичних і культурних проблем: зацікавлення ними ширших 
кругів громадянства, з невдоволенням підчеркнене, напр., 
старшим Смотрицьким (у 1580-х pp.):

Хоч воно краще б було, мабуть, коли б не всі тим розпоряжали, що не 
всім належить, а зоставались би при тім, що свята церква духовно устави
ла, духовно утвердила і неодмінно держить Але що тепер такий світ, що 
кожний радий допитуватися, а інші зміняють на нову і перемінну віру, а про 
діла не дбають, хоч би й найгірші, хоч старі, хоч нові І до того вже не 
тільки чоловіки, але із білих голів (жінок) деякі хочуть знати глибини (св ) 
письма, тайни церковних догматів,— хоч більш відповідна була б їм куделя 
з веретеном, аніж те, що писане пером» А при тім лихі змії, образні шеп- 
тальці, котрим наші Єви вільно нахиляють ухо, показують їм гарні яблучка 
в поставках і словечках А до того й можність і славу віку сього (з прилу
ченням до латинства чи котрогось з панських ісповідань) — То й Адами да
ють себе дурити» як мовлять — за молодими і старі починають блудити Не 
хочуть уважати, що за таку несталість з усіма попередниками трапилось 1

В атмосфері неустанної релігійної полеміки, з котрою 
спліталися питання про прерогативи державної влади, про 
законність та її джерела, про право індивідуального самооз- 
начення, соборності, ієрархи, традиції, ні одна скільки-не
будь жива й інтелігентна людина не могла зоставатись інди
ферентною Відлітав безповоротно віками вихований безог
лядний послух, консерватизм як догмат руського життя — 
що «не подобает преступати предъловъ старыхъ, яже поло
жили отцове наши», як висловлюється Василь Острозький.

Не могли минати без враження методи дискусії, сміливий 
критицизм, безоглядність і навіть неперебірливість у побо
рюванні ідейного супротивника, вироблена в сих гарячих, 
повних пориву і захоплення часах Шляхетські збори і сой- 
мики, що ярились і бушували протягом цілого півстоліття, 
втягали в техніку політичної боротьби й ставали школою 
парламентаризму для сотень і тисяч українських шляхтичів, 
що сюди збирались хоч би для того, щоб підтримати багато
го патрона або перекинути якого-небудь в’їдливого про- 
вінціального диктатора Судова Вишня, батьківщина Ви- 
шенського, звичайне місце соймикових зборів Руського 
воєводства, що стягали на парламентарні потички не тільки

1 Ключ царства небесного, л 4 Архив с 234.

2 М. Грушевський, т 5 33



недобитків української аристократії, але й сірий шляхетсь
кий загал і ставали видовищем не раз дуже гострих, навіть 
кривавих сутичок,— була академією- політичної боротьби 
для українських парламентаріїв, що виступали в обороні 
прав руської церкви й руського народу. Питання церковної 
юрисдикції, оподаткування духовенства, національного со
бору, релігійної толеранцп, що дебетувалися тут у 1550— 
1570 pp., хоч не зачіпали українців безпосередньо, але таки 
неустанно школили, розвивали інстинкти боротьби, відвагу 
ініціативи, сміливість дерзання у власних справах — проти 
уряду, проти соціальної ієрархії, проти традицій.

Було і в самій організації .реформованих церков не одне 
таке, що піддавало нові ідеї і нові взірці розбудженому 
українському життю. Напр., в організації малопольської ка
львіністської церкви Лаські положив основою демократичні 
принципи, раніш випробувані ним у Фрізп. Тим часом як у 
чеських братів і лютеран церквою завідували тільки пасто- 
ри-лроповідники, збираючись на синоди і вибираючи з-поміж 
себе старших, у малопольській церкві, по мислі Ласького, 
було постановлено, що в генеральних щорічних синодах — 
вищім органі церковного правління, бере участь уся церк
ва— проповідники і всі вірні. Вони вибирають голову церк
ви — суперінтенданта, кількох сеніорів (інакше пресвітерів) 
і дияконів — не тільки з проповідників, але і з світських осіб. 
Сі сеніори мають наглядати за життям і діяльністю самих 
проповідників, диякони — завідують фінансами церкви. По 
смерті ж Ласького шляхта пішла ще далі в сім напрямі* се
ред неї виникло бажання забрати адміністрацію церкви і 
бувших духовних маєтків виключно в свої руки: вибирати 
сеніорів виключно з світської шляхти, а проповідникам ли
шити виключно духовні функції Претензії проповідників на 
адміністрацію церкви шляхта проголосила папістською тен
денцією: бажанням панувати над вірними. Се викликало 
жалі й нарікання проповідників, що шляхта править церк
вою, не питаючись їх гадки, і забирає все в свої руки, при
своює собі церковні доходи і скупо ділиться ними з проповід
никами 1 Але шляхта таки хотіла сама правити. На те ж 
вона й розпрощалася з Римом! Вона й правила, і безсумнів
но її приклад знаходив спочуття і серед православних, де 
вони мали нагоду се бачити — в землі Холмській й Берес
тейській, в Перемишльщині і в землі Львівській, на Волині 
й Поділлі

Правда, православна шляхта тут вигасала швидко — але 
в її сліди вступало міщанство. Воно стало на борню за цер

1 Виїмки з протоколів у Любовича, Ист реф с. 285—93.
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ковні справи — і хотіло за те й правити ними на свій риск і 
відповідальність! Організація братського правління церк
вою, хоч виросла з попередніх взірців і впливів, знаходила 
певний зміст і підпору в тих прикладах, які давала в своїй 
діяльності реформована шляхта.

Мушу тут завважити, що наші ходячі уявлення про 
братський рух взагалі вимагають деяких корективів. Під 
впливами демократичних ідей (XIX в.) наша українська 
історіографія представляла сей братський рух як тенденцію 
демократичну — всенародного правління церквою; а се не 
зовсім так! Як все міщанське життя тодішніх міст мало ха
рактер не стільки демократичний, скільки олігархічний, й 
історія міст звичайно являється історією двох паралельних 
процесів боротьби — одної наявні:'за автономію міщанської 
г-ромади, проти претензій адміністрації та елементів не- 
міщанських, а другої внутрішньої: змагань міщанського за
галу проти олігархічних тенденцій правлячої міщанської 
меншості,— так і спеціально в житті українського міщанства 
братський рух як з одного боку мав характер національної 
оборони від чужих замахів, так з другого — мав тенденцію 
до утворення правлячого українського осередка. Як показу
ють досліди над складом і характером львівського братст
ва — найбільш доступного дослідам,— воно ніколи не було 
організацією широко демократичною, а тільки консолідова
ною громадою кількадесяти, а найчастіш кільканадцяти но- 
таблів, з-поміж найбільш заможних міщанських домів, що 
мали змогу і охоту присвятитись на ціле життя національній 
справі. Вступаючи до братства, вступали на ціле життя. 
Навіть статутно хотіли се санкціонувати; потім від сеі поста
нови відступили, але фактично сей принцип витримувався 
досить сильно. Хто мав охоту вступити в сей своєрідний ор
ден борців на руську віру, робив се на ціле життя — щоб за 
певний моральний авторитет, за певне моральне право пла
тити тяжкими трудами, жертвами- і часом — великими утра
тами свого особистого життя. В сім незалежно від форм, 
узятих від цехового устрою, було дещо від аскетйзму — ВІД 

сього «пустинного» ідеалу, популяризованого Вишенськими, 
і від західного покаянництва, що робило з братства рід 
світського монашого ордену. Але з другого — воно близько 
підходило до тих шляхетських груп, що брали на себе патро
наж тої чи іншої євангелицької конфесії і на собі виносили 
її організацію і оборону, але претендували і на всі права над 
нею, включно до контролю над її пасторами та їх господар
ством

В умовах тяжких, з засобами далеко меншими, наші 
братчики пробували робити те саме, і в їх діяльності явно
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відчувається не тільки аналогія, але й певне споріднення ду
ху і тактики До загальнонародної організації відси було те 
досить далеко, але не менше, як від кальвіністських синодів 
до будучих громад індепендентів і левелерів

Реформаційні ідеї між українцями; полеміка з євангели- 
цькою і католицькою критикою. В 1880— 1890-х pp. помітно 
був поширився погляд, шо реформаційний рух XVI в. один 
час захопив українські землі дуже сильно й мав великі 
успіхи між українським громадянством Таку поголоску, гіа 
посрамления православних, пустили були сього часу єзуїтй; 
але в 1870-х рр її відігріто в самих православних церковних 
кругах. Початок дала, здається, студія пок Мал и шевського 
про унітаризм на Україні, з приводу апокрифічного лис¥а 
Смери Половця — дуже цікава для свого часу1 Під вра
женням її, думаю, пок Орест Ів Левицький постарався до
кументально прослідити поширення на Україні (головно гіа 
Волині) унітаризму та інших євангелицьких доктрин, і зібра
ний ним документальний матеріал, у великій масі незвісний, 
зробив сильне враження* дав начебто документальну підста
ву для загальних характеристик, кинених письменниками 
XVI в., про великі успіхи єресі на Руси 2 Під сим впливом

1 Подложное письмо Половца Ивана Смеры къ вел кн Владиміру Св , 
1876, передрук з Трудів Кіев Дух Ак (перед тим коротко в Трудах археол. 
з’їзду 1874 р )  Мабуть, сей реферат, читаний на київськім з’їзді, звернув 
увагу Op Ів. Левицького (що тоді закінчив університет і почав працю в 
київськім архіві) на сю тему, для котрої йому давали матеріал волинські 
акти архіву. Міг вплинути також і IX том Ист рус, церкви м Макарія^ви
пущений в 1879 р : в h im , теж мабуть не без впливу праці Мали шевського, 
без усяких застережень повторені відзиви Скарги та Потія про великі маси 
православних, захоплених реформаційним рухом

2 Поширення реформації серед української інтелігенції здавалось 
йому дуже значним* «Когда в концъ первой половины XVI в потоки рефор
мацій достигли Южной Руси, волынцы заплатили обильную дань въку и, по 
словам современника, «охотно ринулись в пространный и широкій путь, 
сирЪчь въ пропасть ереси люторскія и других/ различных)- сектъ»; но про- 
тестанстао, съ его холоднымъ формализмомъ, не на долго удовлетворило 
ихъ, и лишь только возникло болъе радикальное антитринитаріанство, 
велынцы съ такою же охотою ринулись въ пространный и широкій путь 
новаго ученія Извъстный московскій выходецъ князь Андрей Курбскій, 
жившій здЪсь съ 1564 по 1586 р , съ прискорб1емъ признавался, что въ его 
время язвою этого ученія была заражена мало не вся Волынь» — писав 
Ор Левицький в першій своїй студи «Социніянство въ ПольшЪ и Юго- 
Западной Руси въ XVI и XVII въках» (Кіев Старина J882 і окремо, с 33) 
i повторив потім се в передмові до випущеної в 1883 р ч I т VI Архива 
Юго-Западн России (осібно під заголовком. Внутренеесостояніе западно- 
русской церкви въ Польско-Литовскомъ государствъ въ концъ XVI стол, 
и Унія, с 132—3) Але, як я вказав у своїй Історії України (VI с 423), 
цитата (з Курбського) про поширення «люторськоТ ереси» говорить не про 
Волинь чи українські землі, а про Польсько-Литовську державу взагалі:



заговорив про велике значення реформації на Україні Дра
гоманов у своїх історично-публіцистичних працях, висовую
чи сей факт як важний прояв зв’язків українського життя 
з західним (його улюблена ідея в тих часах, котру він з за
палом розвивав проти українського «самобутництва») 

Даючи потім начерк культурного українського руху 
XVI в., я мусив звести сі погляди до дійсних розмірів рефор
маційних успіхів. Я звернув увагу на те, що звістки Скарги і 
|1отдя дро незвичайне поширення єресі між православною 
людністю, дуже сильно перебільшені очевидно, в кожнім разі 
іговорять не про Україну, а про Білорусь (воєводство Новго
родське), а звістки Курдського і Вишенського про з’єрети- 
.чеданя української аристократії треба розглядати через приз
му їх великої вибагливості на пункті східного правовір’я та 
оцінювати їх спостереження — що належать до досить 
пізнього часу — до кінця 1570-х і 1580-х та пізніших років, 
як констатування того, що сучасна українська аристократія 
в тім часі виходила з своєї консервативної окремішності й 
підпадала впливам польської шляхетської культури, розбуд
женої вищесхарактеризованим рухом середини XVI віку 

При сім погляді, в головнім, я лишаюсь і тепер, з тою 
відміною, що після спостережень, зроблених в останніх деся
тиліттях над поступовими течіями кінця XV і поч. XVI в і 
використаних в попередніх розділах сеі книги, я більше 
надаю значення сим течіям і в Білорусі, і на Україні, та 
рахуюся з ними як з фактом дуже серйозним Видно, що вже 
в першій половині XVI в тут існували тенденції, аналогічні 
з принесеним потім реформаційним рухом: критичні погляди

про її панство, про затрату в нім воєнного духу і занехаяння оборони від 
татар (Соч Курбскаго, вид 1914, с 242—243) А щодо відзиву про во
линців, то їх вільнодумство Курбський зв’язує не з лютеранством, а з впли
вами «самочинних» московських проповідників— Див нижче

1 « . розум наших людей і в старовину пробував вийти з тієї межі, яку 
перед ним провело грецько-слов’янське попівство, і в тій межі звернув увагу 
більш на те, що було найпожиточне для громад людських, ніж на обрядові 
вигадки і заборони. Що тому була за причина,— чи природня сила розуму 
наших людей, чи те, що вони здавна мусіли знатись з людьми усякої віри ..
з усякими лютерами, кальвинами, соцініанами і т и ,  котрими кишіло русь
ко-польське королівство в XVI—XVII ст, до котрих приставали й пани й 
міщане,— тільки ще в XVI—XVII ст. наша Україна була найближче, ніж 
коли-небудь, до тих думок, які помогли в Європі перемінити панські цер
ковні порядки на громадські, а далі й увільнити розум громадський од путів 
попівської науки». Як одну з причин, «через що наша зміна церковна не 
пішла до кінця, як західня реформація», він вважає унію,— вона привела 
до того, що «братчики пристали до тих архиєреїв, котрі зістались з грець
ким «благочестієм». Інших причин не викриває, тільки констатує, що «діло 
не дійшло до того, щоб у нас залишились цілком громадські церкви, як там, 
де подібний же рух серед громад міщанських довів до кальвінства, індепен- 
дентства і т. д.» («Переднє слово» до Громади», 1848).

37



на церковну традицію, бажання дати нову і певну рецензію 
біблійних текстів як підставу більш раціонального христи
янського світогляду і основи світської науки, незалежної від 
церкви, та наблизити одне і друге до розуміння ширших 
кругів, переходячи на «мову посполиту», й друком поширю
ючи святе письмо і літературу Лютеранство, доктрина чесь
ких братів, кальвінізм і аріанство, поширюючися в середніх 
десятиліттях між польською і литовською аристократією, 
зміцнювали сі тенденції До того прилучалась ,і робота мо
сковських проповідників раціоналістичних поглядів, що в 
1550-х pp. втікли на Білорусь від московських нагінок, а, в 
1570-х pp. виступають і на Волині. Теодосій Кривий (Ко
сой), Ігнатій, Васіян, Хома Сі епігони «жидівства», принесе
ного на Московщину в 1470-х рр з Украіни-Білорусі, повер
таючись назад на його білорусько-українські ісходища, пра
цювали в тім же напрямі, підтримуючи і поглиблюючи старі 
раціоналістичні течи. Між доморідними раціоналістичними 
ферментами і заносними, протестантськими, розуміється, за
ходили певні об’єднання; але, з другого боку, такі ж 
об’єднання бували між протестантськими змаганнями «очи
щення і поправи церкви божої» і такими же тенденціями, що 
підіймалися в правовірних православних кругах

Давно відома річ, що Костянтин Острозький, загально- 
признаний стовп і старшина православної церкви, користу
вався поміччю євангелістів і згоджувався з ними щодо по
треби «поправлення коло сакраменту й інших вимислів 
людських». Але тепер ми знаємо також, напр , що й Остафій 
Волович, звісний борець проти прилучення українських зе
мель до Польщі, очевидно, давав гроші євангелістам на за
снування друкарні в Несвижі, на розмноження книг добрих 
руками протестантських проповідників (Будного і това
ришів) — ї в той же час разом з Григорієм ’Ходкевичем — 
пізнішим фундатором заблудівської друкарні, висилав 
звісного Ісайю Кам’янчанина до Москви, по слов’янську 
біблію, по новий переклад Золотоустого тощо *. В їх голо
вах, очевидно, носилися плани продовження діла Скорини — 
такого популярного на Україні2: руські книжки, випущені 
в Несвижі Будним з товаришами коштом Воловича «О 
оправданій грЪшнаго человека передъ Богомъ» і «Катехи- 
зисъ то-есть наука стародавная христианская от светого 
писма для простыхъ людей языка русскаго въ пыташяхъ и 
отказЪхъ собрана», і в зверхнім вигляді (друкарськім 
шрифті), і в передмовах своїх ідуть за скорининими друка-

1 Памятники др письменности CLXXXI с 7.
2 Виїде
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ми,— зв’язують з його традицією. Пізніш московські еміг- 
ранти-друкарі Федоров і Мстиславець, орудуючи в за- 
блудівській, львівській і острозькій друкарнях московським 
матеріалом, звели українське друкарство на московські 
взірці, але в середині XVI в. воно, видима річ, стояло на до
розі продовження скорининої традиції. Видання Будного в 
очах правовірних ретроспективно надали й скорининому ділу 
лютеранської закраски, і Курбський остерігав православних 
від його друків. Але як Скорина працював незалежно від 
німецької реформації, так і євангелісти 1560-х рр , продов
жуючи його діло, мабуть, не мали на меті специфічно рефор
маційної пропаганди, а могли думати, що своїм ділом попа
дають у тон оновленню православної церкви, коло котрого 
заходилися самі православні. Будний посилає примірник 
свого катехізиса старцеві Артемієві, правовірному московсь
кому емігрантові, що побивав своїх зечляків-раціоналістів, і 
питає його гадки про сю книгу. Артемій обрушується на неї 
як на єретичний підступ: «перини мягкі, щоб поломити кості 
тим, що ляжуть на них». Але я не думаю, щоб Будний мав 
які-небудь провокаційні наміри, посилаючи свою книгу: він 
міг щиро сподіватися цілком іншого прийняття!

Правда, євангелісти уїдали на деякі сторони православ
ного обряду, напр., на шанування ікон і мощей, на молитви 
до святих і под ; але, з другого боку, вони ухваляли деякі 
православні традиції, як от чаша, жонате духовенство і под., 
і відкликувались до них, як то ми вище бачили і ще побачи
мо, з тактичних мотивів, і в православнім громадянстві на 
євангелістів дивилися досить милостивим оком як на своїх 
союзників і оборонців від латинства, пробачаючи їм за се і 
догматичні'різниці, і згадані уїдання. Василь Острозький ще 
в 1580-х pp. вважає потрібним остерегти своїх земляків від 
такої орієнтації: «чув я декого з християн (православних), 
иш говорять: єретики (євангелісти) заслоною тутешнім хри
стиянам (православним) від зловірних (католиків), вони 
(католики) через єретиків не можуть їх (православних) 
приневолити до свого зловір’я,— говорять так через свою не
досвідченість, не можучи зрозуміти хитрощів бісовських» '.

У сих обставинах, коли б євангелісти приложили більш 
енергії до літературної роботи на «посполитій мові» і поста
рались ближче підійти до руського життя,— попрацювати 
вруч з білоруськими та українськими ревнителями очищен
ня, вони могли, я думаю, покликати до життя якусь за- 
мітну — коли не реформовану церкву, то таку реформаційну 
«руську» течію. Але вони не заінтересувались сим і не потру -

1 Памятники пол. лит. II с. 936
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дились у сім напрямі Далі двох згаданих книжок, виданих 
Будним з двома іншими проповідниками Кавечинським і 
Кришковським «для простих людей руського язика», літера
тура не пішла Не знайшлось для того ні капіталістів, ні ме
ценатів, і з сих зав’язків не вирослЬ нічого.

Правда, що з меценатством взагалі було тугенько серед 
патронів реформації, і, замість сягнути до власної кишені, 
польські магнати не соромились докучати різними проектами 
видань Альбрехтові Пруському,— що з своїх політичних мо
тивів цікавився защепленням лютеранства на польському 
грунті і справді зробив багато для польської реформації, по
середньо— і для польської народної літератури! Ваги 
р у с ь к о г о  елемента з сього становіищ'а ні вігі, ні інші ме
ценати реформації не оцінили. Серед самих проповідників 
реформації почини Будного так мало викликали інтересу до 
себе, що навіть в історії реформаційного руху він не був од- 
мічений. Так от не підтриманий на руськім грунті, сей 
своєрідний раціоналістичний, критичний і опозиційний рух 
згодом заглох і завмер. Розвій релігійної і всякої іншої літе
ратури на посполитій мові так, як почався незалежно від ре
формації, так і далі пішов своєю тяжкою і повільною доро
гою, не отримавши від реформації такої безпосередньої 
підтримки, яку отримали поляки і навіть литовці. Невеличка 
частина української фронди пішла за проповідниками ре
форми в бік радикальнішоі критики: від поміркованого єван- 
гелиитва до унітарських його розгалужень (так з’явилась 
волинська галузь польських унітарпв, або «польських 
братів») Більшість же українських вершків поплила за за
гальною шляхетською течією: через польську культуру до 
польської католицької реакції. А українське церковне поле 
зосталось в уділ більш консервативному, більш обмеженому 
І менш вимагаючому в культурних і соціальних питаннях 
українському міщанству.

От у світлі таких течій належить оцінити класичне опо
відання Курбського про наших шляхетських вільнодумців, на- 
черкнене ним у листі до волинського шляхтича Кадіяна Чап- 
лича, 1575 р Він пригадує свою недавню стрічу з сим Чап- 
личем у Корт, у князя воєводи (Острозького): при многих 
свідках Чаплич витягнув на дискусію московського князя, 
звісного своєю відданістю старій церкві,— нібито хотів щось 
від нього довідатись, але від запитань перейшов у критику, 
у виклад своїх поглядів, «подтверджуючи їх свідоцтвами іно- 
славних», а потім написав йому листа «з должайшею екзор-

1 Сочин. Курбскаго І с 437 дд Коментарій Ор Левицького (Сочин. 
ст. 43—4) містить чимало недокладностей.
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дією». Були там в’їдливі критики сучасної православної цер
кви — «о епискупехъ богатыхъ и мнихахъ многостяжатель- 
ныхъ», про те, як шафують вони маєтками, жертвованими на 
церкви, «не на корчемство, а ни на пожитки скверные, но 
странноприимства ради, и убогихъ запоможенія, и на бла- 
голЪте церковное». Були й легковажні відзиви про писання 
св отців, напр , Дамаскина (мабуть, у питанні про ціануван
ня ікон) Від багатьох панів-волинців Курбському доводило
ся ;чути, що такі дискусії Чаплич веде взагалі на всяких 
шляхетських з’їздах, «со жарты и шутками, паразитски, сло
веса священные отъ божественныхъ книг хватаючи лопата
ми за кубками полними малмазш», він не соромиться вести 
такі, «євангельські проповіді», а краще сказати — хуленіє ри
гати на церкви Бога живого, посилаючися на писання. В сім 
бачить Курбський вплив згаданих московських емігрантів: 
Теодосія й Ігнатія, що не стільки ради ученій, скільки зацних 
своїх «пань», з котрими поженилися в новій вітчині, «з узь- 
кого і прискорбного путя» православного зводять декотрих 
слабіших «на широкий і пространний, брюха ласкаючий 
путь»

Очевидно, тут треба бачити образ не стільки ноцих ре
формаційних течій, скільки відгомонів старого домородного 
раціоналізму і критицизму, свобіднішого трактування цер
ковної догми, або й більш свідомої опозиції імперативності 
церковної доктрини, яка тільки користувалася новими суго
лосними виступами «інославних» і тільки у небагатьох пе
рейшла справді в яку-небудь реформовану конфесію (як се 
було і в родині Чапличів, де внуки Кадьяна стають визнач
ними представниками унітарства), а у більшості таким ні до 
чого не зобов’язуючим вільнодумством і кінчилось.

На іншому місці і з інших міркувань виходячи, старавсь 
я сформулювати головні причини! чому се домородне вільно
думство, критицизм і раціоналізм не переступили конфесій
ної межі і не влилися до широкої течи реформаційних док
трин другої пол. XVI в '. Я вказав такі явища*

Громадянство, ослаблене > довгим занепадом і бездіяль
ністю, очевидно, не спромоглось на якусь енергійну, ініціа
тивну акцію в церковних справах, не чуло в собі сил творити 
нову національну церкву на нових громадських і релігійних, 
євангелицьких підвалинах. Тож ті, що не мали охоти відри
ватися від свого національного тіла, а інтересувалися 
скільки-небудь релігійними справами, пішли легшою доро
гою: стали уздоровляти стару національну церкву, без ризи

1 3 історій релігійної думки на Україні (Укр. Соцюл. Інститут, Львів, 
1925), ст. 68—9 ’
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ку і з найменшою 4тратою енергії й засобів, з деякою тільки 
орієнтацією на .нові громадські і релігійні ідеї.

За останні століття стара церква стала національним 
гаслом, майже єдиним: єдиною установою, яка ще об’єдну
вала розбиті останки старої Руси. Тому кидати її на те, щоб 
поруч псі ставити нову церкву, мусило здаватись людям, які 
ціпилн що скільки-небудь своє національне гасло, ризикова
ною пробою, яка могла б привести до роздвоєння і розпоро
шення убогих останків старої Руси.

Стара церква володіла ще значними матеріальними засо
бами, і могло здаватись, що, уздоровивши православну 
ієрархію, можна б було корисно вжити їх на завдання 
релігійні, культурні й освітні (як то проектував Тяпинський), 
замість громадити нові засоби на сі цілі: підупала 
суспільність не чула в собі сили на таке нове збирання.

Консервативна програма уздоровлення церкви через ре
ставрацію старого могла здаватися доцільнішою ще з таких 
міркувань, що, мовляв, легше буде відборонитися від втру
чань уряду до внутрішніх справ церкви, обстояти її  права 
й автономію релігійно-національного життя, заховуючи непе- 
рерваність його традицій — посилаючись на старі привілеї і 
практики, замість будувати щось нове, позбавлене правних 
гарантій.

Українські і білоруське громадянство Литви-Польщі 
привикло жити в приємній свідомості релігійної солідарності 
з ширшим православним світом: з Москвою, Волощиною, 
греками, балканськими слов’янами й іншими східними церк
вами. Се небагаті давало реального, але морально важило 
велико, і стратити сі моральні зв’язки, відійшовши від старої 
церкви, могло здаватися небезпечною втратою в тодішнім і 
без того сильно опустошенім житті.

Влада і вплив патріарха, що служили основою сього 
зв’язку, здавались заразом корисним засобом нового цер
ковного будівництва. Сам упадок церкви здавався наслідком 
ослаблення ієрархічного зв’язку української церкви з пат
ріархатом. Відновлюючи і скріплюючи його, сподівались до
бути тим способом цінний, бо загальнопризнаний (навіть 
євангелістами) авторитет для упорядкування і оздоровлен
ня свого релігійного життя.

Се здавалось особливо важним супроти неорганізова
ності і хаотичності реформаційного руху: вічного розщеплю
вання реформаційних течій на ворожі між собою групи та 
завзятої усобиці різних євангелйцьких доктрин. Навіть лю
терани з кальвіністами та чеськими браттями з великою 
бідою підтримували якесь співжиття, з радикальнішими ж 
течіями (унітаріями, перехрещенцями, польськими браттями
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І под ) ішла у них непримиренна війна, шо відстрашувала і 
відвертала людей від нововірства взагалі і змушувала ціни
ти дані традицією авторитети

В результаті того всього наше відродження уже в самих 
початках своїх виявило сильні тенденції консервативні і 
навіть назадницькі (ретроградні) і реакційні

Уже перша боротьба, зведена за старий календар проти 
нового, заведеного польським урядом без волі і згоди 
українського громадянства і церкви, була доволі зловіщим 
віщуванням у сім напрямі Православні принципіально пра
вильно обстоювали тезу, що уряд не має права накидати їм 
нічого, що стояло б у зв’язку з їх церквою На заході багато 
протестантських країв теж не прийняло сеі календарної ре
форми, вповні раціональної в своїй основі, з тої формальної 
причини, що се диктувала римська курія Проте консерва
тивні, ультратрадиційні принципи, висунені вже в сім першім 
календарнім виступі українського громадянства, до певної 
міри витичували дорог> нашому відродженню не в бік ре
форми, а в бік церковної-реакції - що одночасно брала го
ру і в Польщі, і в Німеччині

Таке саме значення мала ідея найтіснішого зв’язку з пат
ріархатом, висувана і підчеркувана особливо якраз міщансь
кими братствами, шо в тодішнім руху були елементом 
найбільш поступовим У патріархах вони шукали собі союз
ників проти розпаношення владик; але підчеркування сього 
принципу, що в церковних і церковно-культурних справах 
все мусить робитись не інакше як за волею і згодою пат
ріархів, кінець кінцем паралізувало всі ідеї реформи й дало 
православним консерваторам і реакціонерам убивчу зброю 
проти яких-небудь поступових течій і слідкувань за західним 
реформаційним рухом

Викликані літературою і агітацією відродженців примари 
старого блиску княжої Р>си, недосяжної святості старої 
церкви, найвищого спасенного авторитету патріархів уби
ли в зародку поступові; демократичні громадські потяги, 
викресані з українського громадянства євангелицьким ру
хом XVI віку (на грунті, підготовленім церковно-опозиційни
ми течіями попередніх століть). Потяги до західного відрод
ження, реформаті, раціоналізму, що пробиваються у про
відників нашого відродження XVI і поч. XVII в , впали під 
натиском старовірства, і відновлена православна церква в
XVII в. потягла рішуче не за західною реформою, а за като
лицькою реакцією, не за кальвіністами й унітаріями, а за 
є з у ї т а м и .  Ті ж, кому рішуче затісно було в сім ста
ровірстві, кидаючи руськ\ церкву, відривалися дійсно зара
зом і від «Річи посполитої народ} Руського» та приставали
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або до котроїсь євангелицької доктрини (найчастіше — 
більш радикальної в такім разі) — або до польсько-католи
цької церкви, коли іх не вабив радикалізм і раціоналізм.

Виїденаведений тестамент Василя Загоровського харак
теризує побажання тих, котрі жахались такого відірвання і 
хотіли за всяку ціну заховати зв’язок з своєю народністю — 
через стару культуру і стару церкву. Се тим «вірного дитини 
руського», вживаючи виразу Вишенського Він хоче, щоб 
його сини, приладжуючися до нових1 форм і нових вимог 
життя, проходячи науку у єзуїтів і витираючи королевські 
передпокої для вислуги, заразом «обьічаїв цнотливих і по- 
корних руських не забачали (не занедбували), до смерті не! 
облишали набоженства греческого закону» і нГяким чином 
не входили в зносини з людьми єретичних поглядів 1. Але 
такі побажання легше було висловити, ніж провести в життя 
в оігганній четвертині століття, коли наша «цнотлива і по
кірна Русь» шляхетська втягається в вир шляхетського жит
тя Польщі, Люблінський сойм 1569 р зв’язав наші землі — 
з виїмком Берестейського Побужа, безпосередньо з Річ-По- 
сполитою польською, в сам розгар «золотого віку» польської 
літератури, польської культури, польського політичного і 
громадського життя, коли його крива підіймалась стрімко 
вгору і не відчувалось недалекого упадку і сеї культури, і 
сього політичного життя, що несла з собою католицька ре
акція, економічні кризи й українські повстання. На іншим 
місці я виясняв ті приваби, розгорнені перед1 українською 
шляхтою, вирваною з тісних меж провіншального життя — 
ті спокуси, які ставило їй як шляхетській верстві, як суспіль
ному класові сучасне життя Річи Посполитої 2. Вона сих 
спокус не подужала,— і поспішила всіма силами ввійти в се 
життя, приноровляючись як можна щільніш до його ви
мог,— присвоюючи до сього польську мову, релігію, культу
ру, входячи в шлюбні зв’язки з виднішими польськими фамі
ліями, щоб забезпечити собі визначні, впливові становища 
в політиці, в громадськім житті, в розділах посад, доходів, 
держав

У результаті серед української шляхти і магнатства все. 
більшу перевагу бере тип, яскраво змальований Вишенсь- 
ким: «бившого благочестивого христианина і ціломудрця 
Малої Роси», захопленого зверхнім блиском, імпозантними 
утіхами польської культури, церкви, державності,— як се 
іронічно представляв Вишенський, вкладаючи сі слова в 
уста сього споляченого «дитини»: «А толи ся Латині» щас-

1 Вище.
2Іст. України VI с. 419 дд Культ.-нац рух с. 42 дд.
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тить, и танцуетъ въ славь, въ можності \ въ розширенню 
машкарского и комедійного набоженства 2, четверорогатими 
ісусо-ругателями розтягненого і умноженого» 3 Сей поляко- 
ман захоплюється «ідастем папежовим», «ідастєм Латини». 
Посмівається з українського духовенства, з ченців, що вони 
вбираються непоказно, бідно, хлопи прості — «не знаєт і 
проговорити съ человЪкомь, коли єго о што запьітаєш», не 
має ні освіти, ні погляду на справи сучасні І «дитина русь
кий» «поєретичив», як се називає Вишенський,— став «рим
лянином», «увірив у папежа» — хоч формально, мабуть, іще 
не розірвав з руською конфесією і народністю.

Се образок з самого кінця XVI в , коли реформаційна те
чія підупала вже зовсім, і почався поворотний рух аристо
крати до католицтва. В 1570— 1580-х pp., коли писав свій те- 
стамент Тяпинський, високим панським тоном, навпаки, було 
пописування презирством до традиційної церкви, заінтересо- 
ванням до євангелицького руху, до його боротьби з папст
вом, модного «руського дитину», що легковажив собі старо
руську простоту, в тих часах мусим уявляти собі з ухилом 
в сей бік раціоналізму, критицизму, протиклерикальних на
строїв Кадьяна Чаплича — і від таких «відступців» остерігає 
своїх синів Загоровський, маюч^ на гадці свої помічення з 
1570-х pp. Українське панство тоді тільки що починало втя
гуватися у вир інтересів та настроїв польсько-литовського 
панства, а поки сини Загоровського повиростали, ухил пішов 
уже в бік, описаний Вишенським.

У сій небезпечній, критичній ситуації провідники руської 
церкви спочатку тримаються тактики відмовчування. Тим 
більше, що навіть іще в 1560-х роках латинська церква не 
виглядала дуже небезпечним противником* вона ще тільки 
проводила свою внутрішню консолідацію, в її боротьбі з ре
формаційним поступом тільки то стався перелом — він вид
ний нам в історичній перспективі, але, мабуть, не так по
мітний був його свідкам Єзуїти тільки що ставили перші 
свої кроки в Литві і Польщі А реформати, як я вже зазна
чив, уважались скорше союзниками, ніж ворогами — засло
ною православної церкви від католиків Православний кон
серватизм ще здавався твердою, надійною силою: як пере
стояв віки, так, здавалось, перестоїть і се лихоліття! Стовпи 
православ’я поволі подумували собі над обновленням книж
ного запасу, виданням нової Біблії,— так, як думали п’ятде
сят, шістдесят літ тому, зовсім не вважаючи положення

1 Се про успіхи політичні й економічні
2 Се про імпозантні успіхи школи і церкви
3Мова про єзуїтські колпаки (берети), з чотирма рогами.
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більш критичним — Тільки у деяких, більш імпульсивних ви
ривались часом гіркі докори за занедбання і поширення ру
ської віри і руської народності, як у Тяпинського*

Хто богобойный не задержить, на такую казнь божію гледечи* хтобы не 
мусилъ плакати, видечи так великих княжат, такых панов значных, так 
много деток невинных, мужов з жонами в таком зацном Руском, а з[в]ла- 
ща перед тым довстипном, учоном народе езыка своего славного занедбане 
а просто — взгорду, с которое за покаранем панским оная ясная их в слове 
божьем мудрость (а которая им была праве яко врожоная) гды от них 
отишла, на ее мЪстьце натых мЪсть такая оплаканая неуместность пришла, 
же вжо некоторые и писмом се своим, а з[в]лаща в слове божемь — всты- 
даюті А на остаток што может быти жалоснейшая, што шкарадша [річ], 
иж и тые што се межи ними зовут духовными и учители, смЪле мовлю — на- 
мней его не вмеют, намней его вырозуменя не знают, аки се в нем цвичат, 
але и ани школы ку науце его нигде не мают1 За чим в иные писма за такою 
неволею немало и1 себе и дети (не без встыду своего — бы се одно почу
ли — немалого’) заправуют 2 .

Православні проповідники радять своїм людям не вступа
ти в диспути з іновірними, уникати яких-небудь зачіпок з 
ними. Гербест оповідає, що, коли він держав у Галичині

1 Потім зайве, як я думаю — оу.
23 огляду на досить тяжкий стиль і польські домішки вважаю потріб

ним навести переклад (раніш уже даний мною, але дещо відмінний,— Іст 
Укр с 436) «Хто богобоязливий не задріжить, на таку кару божу глядячи1 
Хто не заплакав би, бачучи серед таких великих княжат, таких значних 
панів, стількох невинних дітей, чоловіків і жінок в такім славнім, а щонай
більше— в такім здібнім і ученім Руськім народі, таке занедбання свого 
славного язика, просто — погорду до нього Через котру (погорду), карою 
божою, їх ясна мудрість в слові божім — що була у них просто як при
рожденна— відійшла від них А на п місце прийшло зараз таке мізерне 
незнання — що вже декотрі і письма свого стидаються, особливо в слові 
божім. А що найгірш може бути жалісне, що найпоганше, як се, що й так 
звані між ними духовні та вчителі — сміливо скажу — анітрохи його не 
вміють, анітрохи не знають його значення, ані не вчаться його, ні шкілне 
мають для науки його. Через те поневолі немало їх вчиться з писань поль
ських або інших* самі, і дітей своїх до того привчають, на великий стид — 
якби тільки його відчули І»

Час і місце появи сеі цікавої єреміади зостаються далі цілком незвіс- 
ними1 Час приблизно означаеться початком 1570-х років чи взагалі 1570-ми 
роками — перед появою острозьких видань Щодо індивідуальності авто
ра — здавалось, ніби висліджено його в особі полоцького шляхтича Василя 
Тяпинського — котрого зв’язано разом з згадками Будного про товариша 
в конфесії Василя Цяпинського (Довнар-Запольський В Н Тяпинскій, 
переводчикъ євангелія на бълорусское нарЬчіе, ИзвЪстш Отд Рус языка 
1899, A Brukner в Archiv f si Phil. 1896, пор Карскій Бълорусы III.
2 с 35 дд ) Але пок Ор Левицький показав у тім самім часі Василя Тяпин
ського на Волині і в Київськім Поліссі та рішуче остерігав, щоб не валити 
всіх Тяпинських в одно («Про Василя Тяпинського, що переклав Євангеліє 
на просту мову» — Записки Київські т. XII, 1913) Передмова Тяпинського 
не виявляє ніяких нововірських гадок, навпаки — він говорить до право
славних, нічим не відділяючи себе від них, але се правда, що його переклад 
євангелія йде за текстом Будного, і можливо, що він, як і Будний 1562 р, 
працював для руської освіти і культури як нововірець*
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проповіді проти руської церкви і викликав православних на 
диспут, попи не ходили і людей намовляли не ходити; коли 
ж Гербест через поміщицю змусив їх ставитись, вони ухиля
лись від яких-небудь дискусій, складаючи все на свого вла
дику Курбський на жалі своїх віленських знайомих на ви
ступи єзуїтів проти православної церкви відповідає пора
дою, щоб православні не ходили на їх проповіді «і не вдава
лися в гадки» А посилаючи до Львова якийсь свій переклад, 
просить читати його тільки «з правовірними восточних цер
ков», а «схизматикам» (католикам) не показувати, ані запу
скатися з ними в ніякі диспути *. Для підтримання серед 
своїх людей певного настрою супроти католиків і нововірців 
робилися «для внутрішнього вжитку» вибірки й компіляції 
з старих полемічних писань проти латинян ще з старорусь
ких часів та з візантійських полемічних писань XIV—XV в.: 
перероблялися і підновлялись такі старші збірки з попе
редніх століть2. Відомі такі збірники з XIV—XV в., далі 
маємо сліди таких оновлених компіляцій з першої пол. XVI, і 
вони потім продовжувались, доповнялись новим матеріалом 
і перероблялися для сучасного вжитку протягом другої по
ловини століття, щоб за недостачею нових повних, вичерпу
ючих підручників дати в руки православних хоч таке штуко
ване «всеоружество богословія» 3 проти нападів католиків і 
нововірців Напр , збірник, переписаний, судячи з письма, на 
поч. XVII в , а перехований, хоч у неповнім вигляді, в київсь
кім Михайлівськім монастирі й обслідуваний в 1890-х pp. 
пок ак Петровим містить таку цікаву колекцію старих і 
нових полемічних писань (поминаючи дрібніші й менш важні 
записки) :

1) стаття проти латинян (без початку), написана 1511 р. 
десь на Угорщині4, в п* православних областях — обговорює

1 Див в Історії України с 460.
2 Такими словами «Всеоружество Богословія» перекладався титул 

«Паноплп» звісного нам Зігабена (в т IV с 388) Шафарик згадує серб
ський список и XVI в з сим заголовком (Gesch. d Sudslaw Literatur, 
вид 1865 III с 208, у Попова Ист лит обзоръ с 315)

3 Про такі збірники говорить Копистинський в Палінодп, наводячи 
відти листи Петра антюх , с 789 Новіші студи про них Андрій Попов 
Историческо-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочине- 
ній противъ латинянъ (XI—XV в), 1875 (тут на с 155 дд описується пер
гамен збірник письма кінця XIV або поч XV в з приміткою «сия книга спи
сана бысть на посрамленіє Ляховомъ и Латынамъ») Його ж  Обличи- 
тельныя списанія против Жидовъ и Латинянъ по рукоп Публ Библ 
1580 г — в москов Чтеніях 1879, Продовження, під загол Древне-русскія 
полемическія сочиненія против протестантовъ, там же кн II Н Петровъ, 
Западно-русскія полемическія сочиненія — XVI в — в Трудах Кіев дух 
ак 1894, И—IV

4 Се показує титул Жигимонта як короля «ленденьского» (угорська 
назва для Польщі)
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латинський погляд на походження св. Духа і першинство па
пи

2) повість про те, як латинники здобували в 1276 р. 
Атос, що не приймав унії,— принесена 1546 р. до Су- 
прасльського монастиря і тоді ж вписана до сього збірника

3) Запитання короля Януша (Іоанна Заполі, угорського 
короля) до 11 рота (найстаршого ігумена) Святої Афонської 
гори про лютсрову науку, що проявилася на Угорщині, спи
са пі рукою логофета Лацка з Моцешті в Будині р. 6042 
(1534) — «Посланіє второе», як воно надписується

4) Відповідь прота Святої Гори Гавриіла і всього собору, 
що виясняє неправовірність переказаних лютерових nd- 
глядів

5) До сього долучена, як друга частина се і відповіді, але 
до неї, очевидно, неналежна — правдоподібно додана вже 
на Руси, полемічна стаття проти претензій римського папи 
на першинство в церкві

6) Полемічна стаття про походження св. Духа.
7) Посланіє патр антюхійського Петра (XI в.) проти 

римського вживання неквашеного хліба при богослужінні.
8) Посланіє в тій же справі Івана митроп. руського 

(XI в.).
9— 10) Запитання Домініка єп венецького до того ж 

патр Петра антюхійського і його відповідь в справі вживан
ня неквашеного хліба

11.) Германа патріарха царгородського «ко жестоковий- 
ним Латинам поучениє» (диспут його з францисканцями,' 
XIII в.)

12) Фотія патріарха к римлянам, про походження свято-' 
го Духа і вживання неквашеного хліба (полемічна стаття, 
пізнішого, не Фотієвого, але все-таки старого, візантійського 
походження).

13) «Новосложено сиє поучениє во Литвании нари- 
цаемымъ Цоззшлз 1 логофетомь».

14) «Сказание о 12 апостолу, о ЛатынЪ и опрЪсноцЪхь», 
витяг з великого візантійського полемічного трактату «Епіс- 
тольа на Римлены».

15) Посланіє Атанасія александрійського до Антіоха, по
пулярна в старій літературі стаття.

16) «Послание до Латынъ изъ ихъ же книгъ», зложене 
1581 р

17) Кілька вибірок з Максима Грека й різних старших 
церковних письменників.

18) «Беседа крестианину з Жидом о вЪре христианской 
и о иконахъ».

1 Слово се досі не розшифроване.
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19) «На богомерзкую на поганую Латину, который папе- 
жи и хто что въ нихь вымыслили въ, ихъ поганой вЪрЪ», 
1580-х років.

20) Преніє Атанасія александрійського з Аріем
21) «Прикладъ иноческому житию»
Як бачимо, збиралось усе: пам’ятки староруської полемі

ки, візантійські трактати, і що де-не-де з ’явилось — на Бал
канах, на Угорщині, особливо на Святій Горі, сій цитаделі 
правовірності тих віків — як от ся малоцікава кореспонден
ція з протом Гавриїлом \ як полемічні проти латинян писан
ня XIV в Григорія Палами і Нила Кавасіли, привезені ще 
раз з Атосу в 1570-х рр і тріумфально оповіщені Курбським 
віленським православним («уже благодати ради божія пода
на намъ книга въ помощь от Святыя Горы, яко самою рукою 
божію принесена, простоты ради и глубокаго неискусства 
церковниковъ русскихъ церквей, а не глаголю: лЪности для 
и обжорства епископовъ наших»). Він наказував ім «пріявь 
тую книгу въ руки противити ся непреборимымъ онымъ и не- 
преодол!>ваемымъ оружіемь» проти «силогизмов и софизма- 
тов» єзуїтських 2. Відповіді на протестантську критику шука
но також у старій полеміці з євреями, де порушувалися деякі 
ті ж самі питання: шанування хреста, ікон, святих У поміч 
полеміці з унітаріями зверталися до старих писань проти 
аріян і т д

За поміччю сих писань і на їх взірець складались нові, 
більш або менш приладжені до нових обставин і висунених 
ними питань. Все воно анонімне, старомодне,— так що не
легко відрізнити новоскладане від старого Одначе досі вже 
назбиралась купка таких писань, доволі виразно визначених 
як вироби другої половини XVI в.

Так, звісне вже нам полемічне писання XV в «Проро
чество: Исаино пророка о отверженья Жидовъ» виступає в 
підновленім вигляді як «Бесіда христіанина съ Жидомъ» \

1 Про сю кореспонденцію, крім вищезгаданої праці Петрова Н Дашке
вич Одинъ изъ памятниковъ релипозной полемики XVI віка, в Чтеніях 
київ тов -Нестора, т XV М Возняк Кілька заміток до посланія Лацка 
в 1534^1 відповіді на нього афонського прота Гаврила — Львів Запи-

2Сочиненія с 427—30
3 Пок Петров кладе сю переробку на середину XVI в на підставі за

гальних міркувань маючи на увазі відгомони сучасної протестантської 
полеміки

Жид рече о иконахъ Почто, Богу завъщавшу не кланяти ся древу или 
каменію, вы же симъ кланяете ся образом или кресту?

Христіанин Рцы ми, чому Іяков поклони ся на конец жезла Іосифова?
Жид Не жезлу или древу поклони ся, но держащаго єго Іосифа почти
Христіанин Тако и мы поклоняєм ся кресту И якоже ты поклоняєш ся 

скрыжалем или двум херувимом или ковчегу што вчинил Моисей, почи
таешь тым Бога,— тако и я поклоняю ся иконам не каменію, ни древу, но 
Христу Ибо часто иконы зветшают, тогда их сжигаем и друпя новыя чиним 
на воспоминаніє благосвятых» і т д (Западно-рус полем соч с. 185).
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В однім збірнику середини XVI в. міститься доволі просторий 
полемічний трактат «против повести нынешних безбожных 
еретиковъ, што поведают не молити ся ангелом ни пречистой 
Богородици и ни которому святому. » *, він боронить проти 
євангелістів пред ста тел ьство ангелів і святих, ікони і молит
ви, піст; порушує при нагоді різні інші питання, доволі хао
тично, хоч і не без темпераменту 2. В іншим збірнику, зложе
нім в 1578 р в Супрасльськім монастирі, маємо ширшу і 
більш систематичну, в порівнянні з сею, але саму по собі 
все-такі доволі хаотичну вибірку різного матеріалу з Біблії і 
з іншої церковної літератури — «Списаніє противъ Лклхи 
ровъ», як воно титулується Автор має на увазі критичні 
відзиви котрогось лютеранського «Катехісиса» і «громадить 
супроти них», з коротким коментарем або й без нього, різні 
«приклади» «з письма старого і нового» до таких питань, як 
шанування ікон і хреста, молитви і молебні, молення за по
мерлих, пости, чернецтво і под. Незважаючи на свій мало- 
прозорий і хаотичний виклад, трактат сей, очевидно, тішився 
популярністю, списувався і перероблявся досить довго3.

1 Видав Голубев у ч І т VIII Архива Юго-Зап* Россіи, 1914
2 От взірець його полеміки. «Написал єси, безумне, моленіє светого 

первомученика Стефана, ино кому ся было ему тогды молити? Толико еди
ному Богу Мы пак чи не единому Богу молим ся? А пречистую матерь его 
и светых апостолъ и всехъ светых на помощь призываем, мовечи так «Све- 
тый апостоле, имея дерзновение, помоли ся Господу Богу о мне грешном* 
То уже видеши ли, яко не имамы ихъ за богы, но яко светых и избраных 
угодников божих в молитвах призываем на помощь (с 7—8)

3 3 трьох копій різних редакцій видав його П Гільтебрандт в III т. Пам. 
полем лит , перед тим з тих самих двох надрукував Попов у Чтеніях моск 
1879 II (як вище) Не ясно мені, звідки взяв Гільтебрандт сей заголовок: 
«Списаніє противъ люторов» — чи не скомпонував його сам? Судячи з по
даних описів у рукописах сього заголовку начебто нема На взірець викладу 
наведу отсей приклад «Ö поминкахъ по умершихъ»* «Потребно єсть за 
умершихъ молити ся, приношенія и милостыня творити Обрътаемъ бо у 
книгахъ старого закону Иуда Макковей бысть похвальный судія въ Ісраи- 
ли, и єгда войско его побито, изыскав у пазухахъ ихъ — хотячи вЪдати, за 
котрый rpt>x Богь разгневал ся на людъ его, иже пораженъ есть,— и обръл 
въ нЪдрахь ихъ кумиры Они же для женъ поганскихъ богомъ ихъ покло
ни ша ся Бо который Жидъ пришолъ кь жонце поганской, хотячи съ нею 
блудъ учинити, она же вынемши зъ пазухи своей болванца, дабы прежь 
поклонил ся ему, тожь потомъ съ нимъ призволяше скверность дълати Они 
же тако сотвориша, звести ся дали имъ ', и за то предалъ ихъ Богь въ руки 
врагомъ ихъ на побиеше И видячи то Июда, судия ихъ або гетманъ, посла 
во крусалимъ 2 тисячъ дидрахм серебра до левитъ и всего духовенства, да 
будетъ во церкви приношеніє за грехи умершихъ людей Видиши ми, яко 
благочестно и братолюбезно зело сотвори — и въ божественномъ писанш 
возвеличенъ и удивленъ бысть? Єсли таковая у старомъ законе приятно, мы 
же должн^йши 2 єсмо поминати своихъ иже во благочестии скончавшихъ 
ся (с 119).

' В друк да л нимъ
•*3айве суть
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Нарешті, тут же треба одмітити й невеликий трактат Гераси
ма Смотрицького в формі передмови до острозької Біблії' 
1581 р. про догмат Трійці, проти унітаріїв, з покликами 
вірних до читання св. Письма, щоб розрізняти тих, що тільки 
ім’я Господнє повторюють, від тих, що сповняють волю 
божу

Особливо поява в 1577 р. славного трактату Скарги 2, що 
зробив сильне враження як своїм влучним і талановитим 
викладом, так і зручною присвятою кн. Острозькому, голові 
православним, з покликом помогти прилученню руської цер
кви до латинської своїми впливами і засобами, заворушила' 
православних книжників та натхнула їх бажанням дати 
відправу бойовому католицтву.

За се останнє десятиліття, від сотворения нових підстав 
католицької реакції у виді тридентських постанов, польська 
католицька церква дійсно дуже скріпилась, набрала духу і 
з оборонних позіцій перейшла в наступ не тільки проти своїх 
відступників-новЬвірців, але й проти інших «акатоликів» — 
русинів і вірмен, смакуючи легку і певну добичу, блискучий 
реванш після недавніх понижень. Забуваючи свій власний 
такий недавній розстрій і упадок (яскраво змальований са
мим католицьким духовенством — папськими нунціями і си
нодальними постановами середини XVI в.), католицькі по
лемісти тепер злорадно витикали ті самі, тільки що перемо
жені польською церквою, хиби руської церкви — обсаджен
ня байдужим єпископатом, темним священством, недостачу 
організації, школи, дисципліни. Представляли се неулічими- 
ми хворобами тих церков, які відпали від єдності з Римом і 
не допускали іншого виходу з тих хиб, крім прилучення до 
Рима. Такий був провідний мотив і сеї книги Скарги, що ду
же зручно взяв супроти місцевої Руси тон милосердного спо
чуття — мовляв, се простодушні жертви лукавих греків, що 
вмисно не уділили їм своєї культури й мови, а зоставили при 
слов’янщині, що не може бути засобом освіти й науки! Вис
ловлюючи щире спочуття до чесного, покірного руського на
роду, він бравсь показати йому спасенну і нетрудну дорогу 
з сього мізерного становища — безгласної грецької отари: 
відлучитися від проклятої грецької й прилучитися до благо
словенної Богом римської церкви3. Від сього лукавого 
спочуття заболіло у православних тяжче, ніж від яких-

1 Передруковано в тій же ч І т. VIII Архива.
2 О ledności kościoła bożego pod iednym pasterzem у o greckim od tey 

iedności odstąpieniu z przestrogę у upominanim do narodów Ruskich przy 
Grekach stoięcych, передр в Пам полемич лит II

3 Ширше див в Історії т. VI с 458, Культ -нац рух с. 70.
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небудь гострих лайок. Кн. Острозький, одержавши такий 
єзуїтський подаруночок, доручив дати відповідь на його од
ному з своїх дворян Мотовилові, унітарієві-хиліастові, що й 
утяв якусь ідовиту репліку, проголосивши римських пап ан- 
тихристовими слугами, а вірним пообіцяв тисячолітнє царст
во Христове з усіма утіхами. Та правовірний Курбський, кот
рому Острозький похвалився сим елаборатом, підняв такий 
густий крик на таку «диявольську блясфимію», що зовсім пе
релякав нашого домородного голову православ’я, і він не 
став публікувати сю Мотовилову відправу К За відповідь 
узявся один з острозьких книжників «убогий Василій» Але1 
пройшло цілих десять літ, поки він упорався з сим ділом, 
звідусіль стягаючи літературу (думаю, що йому немало часу 
забрало спровадження трактату про походження св. Духа 
Максима Грека, котрому робив високу репутацію Курбський 
як найбільшому богословові нових часів —, і Василь поло
жив його в основу свого викладу сього найважнішого пунк
ту) Тим часом книга Скарги зоставалася без голосної 
відповіді. Кажу — без голосної, бо тепер уже можемо гово
рити з певністю, що різних відповідей на книгу Скарги було 
написано ч и ма л о ,  але чи автори не могли добитись до 
друкарні,' чи твори іх не вважалися гідними друку — але так 
вони й зостались непублікованимиї

Так, згадане вище «Послание до Латинъ изъ ихъ же 
книгъ», не називаючи майже ніде імені Скарги 2, очевидно, 
має на оці його, і в цілім ряді пунктів полемізує з тезами 
Скарги, протиставляючи наведеним ним доказам свої 3. При 
тім як Скарга, для сильнішого враження, старається свої 
свідоцтва і цитати брати з писань грецьких, так наш анонім
ний полеміст старається побивати «латин» «з їх же книг» — 
доказами й прикладами з латинських творів, а навіть і гре
цьких отців цитує в латинських виданнях Метод інтересний! 
Ідучи, мабуть, за якимись протестантськими джерелами, ав
тор сміло сягнув у сферу chronique scandaleuse папства,

'Два листи Курбського — оба без дати — Сочиненія с 461—8 Я вис
ловив гадку (Іст Укр 461), що в обох листах іде мова про те саме — відпо
відь Мотовила, прислану Курбському разом з книгою Скарги, «книга отъ 
сына діавола написана» се відповідь Мотовила, не порозумівши мене, 
пок Третяк пустився в полеміку зо мною, доводячи те саме (Р Skarga, 
с 80)

2 Одиноке місце. «Успомянувше оноє, што Скарга у книжкахъ своихъ 
пишетъ, ижъ дей на собору флоренскомъ грекове дали послушенство папе- 
жу» — Пам 111 ст. 1140— 1

3 Кілька таких місць, де автор, полемізуючи з «римлянами», явно 
має на гадці книги Скарги, вказані видавцями — Пам. с. 1142, 1143
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поданої латинськими писаннями 1 — включно до історії, па- 
пісси12. Не поцеремонився покликатись і на лютеранські 
виводи про папу-антихриста (тезу сю на велике згґршення 
латиників широко потім розвинув Зизанія3). Одним 'словом, 
виявив повну безоглядність і темперамент новочасного по
леміста, так що трактатець його, незважаючи на' свої неве
ликі розміри, очевидно, зробив враження і відбився в 
пізніших писаннях: в «Ключі» Герасима Смотрицького й 
інших, а коли б був своєчасно надрукований, мав би певно 
успіх, незважаючи на всі свої літературні дефекти (занадто 
стислий, конспективний виклад, фрагментарність, брак літе
ратурної заокругленості, місцями дуже вульгарний тон -і 
под.). Кінець кінцем — справді не така велика дистанція 
між ним і «Ключем» Смотрицького, «першого руського бого
слова», шо в багатьом ішов за сим скромним анонімом!

От взірці його стилю;

«Пишет ся папа слуга слугъ божиихъ, а чому жъ въ коруне трегубой 
панує^ Троистая на папежи коруна по выкладе римскомъ знаменует ся троє 
царство, то єсть земное, небесное, пекелноє Што ясно видимъ образъ дімо-

1 Головно покористувавсь він книгою Platina, de vita et moribus sym- 
morum pontificum historia, також Decreta Gratiani На жаль, досі не спов
нилось побажання, висловлене мною в Іст України (с 462), щоб було про- 
сліджене, відки зачерпнув свій матеріал сей трактат, що являється таким 
цікавим предтечею пізніших полемістів

2 Ся голосна легенда про «папіссу Іоанну», мабуть, місцевого римсько
го походження, в літературі з’явилася в середині XI11 віку і до пол XVII в 
користувалася загальним довір’ям в усіх антипапських кругах, хоча в хроно
логи сього «факту» письменники розходилися на цілі століття, прив’язуючи 
його то до одного, то до другого Іоанна папи Іоанна була нібито донькою 
англійського місіонера, з своїм коханцем, німецьким монахом, приїхала до 
Рима під іменем Іоанна Англійця Прийняла священство, була кардиналом, 
нарешті папою, аж по двох роках правління померла, породивши дитину. 
Фіктивність сього оповідання вияснив Блондель De Ioanna Papissa ana- 
crisis, 1657 Київська студія Бильбасова Женщина-папа в Трудах Кіев. 
дух ак ‘1871. Dollinger Die Papstfabeln des Mittelalters, 1863, друге 
вид 1890

30  чом зъ Люторы не держачы, которые за властного антихріста 
папежа кладуть, вонтплю, абы папежъ предтечею антихристовымъ не былъ 
Понеже много въ немъ скутковъ облудных и правовЪрию противныхъ от
крыло ся Што докончить часу своего антихрість, которому зъ римской 
блудницы Писмо значить — а Боже уборони абы не съ папежихи — второе 
родити ся Толкуй толко сие слово Апокалипсии, гдЬ мовить* «ЗдЪ есть муд
рость, иже имать умъ да почтет число зверино, понеже число єсть человіче, 
число бо его есть шестсотъ шестдесятъ-шесть» Которое ж число зовутъ 
подлугъ толковниковъ греческимъ языкомъ- Венедиктос, Латеинос и Лам- 
петес, то есть по руску. Латинникъ, а пожидовский* Ромнитъ албо Римле- 
нинъ А просто съ тыхъ причинъ по неволи вонтплю, штобы не предтеча ан- 
тихристовъ был папа, коли и писмо въ томъ напоминаетъ и явно уповъ- 
няетъ, же зъ Риму и зъ Римленки блудницы маеть антихристъ народити 
и ктому без мала не съ папежихи; яко того знакъ уже былъ о Яне осмомъ 
папежи року 860 по Хрісте (с 1134—5).
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нов, которымъ безчестить Бога, ровенъ ся творя Богови, и собъ, смертному 
человеку гръшному привлащаетъ то што самому Богу належить владЪти 
небомъ и землею и пекл ОМЬ, и коли въ той кору не и в ыншихь коштовных> 
уборехъ несучи его на крьсле кардынали, или иншие провадять его, тогды 
драбанти кричать до люду абасо, абасо, то есть падайте, падайте’ А хто не 
падетъ, кийми бьютъ, а иншого повЪсять Яко о томь многие люди поведа- 
ютъ и певнятъ, которые въ Риме бываютъ, ижъ такъ есть Отожъ, чи не 
полнит ся оное слово съ (А) покалипсии, гдь мовитъ- «Беда мьсту оному 
великому, въ которомъ сидитъ жена убрана, яко во единъ часъ погибе ба
гатство» (с 1129) •

А штожъ пакъ малженства или чистоты плебанское дотычетъ, церковъ 
Хрістову нарадили замтузом 1 — ижъ межи ихъ духовенства не знати, кое 
чий отець, кое чий сынъ Зъ чого то пошло? толко съ папежа Яна, нерадниг 
цы жонки1 Читай кройнику. широко оней злости и плюгавости найдеигы 
Яко тою дьявол скою головою будучи, костелъ римскій посквернила Идучй 
до Тибра реки воды крестити, бенкарта породила, на обличение свое и тепе- 
решнихъ Римлянъ, и сама тут же здохла Для того и по сей часъ оное па
мятки — крещение Господня, якобы причинцы тому обличению ихъ, НИКОЛИ 
не обходятъ да во мъсто того Трехъ Королей въ тотъ день светять А папе
жа пакъ обираючи и теперь скрозь кресло дырявое за стервъ его щупають, 
и волають въ костеле, габетъ папа ентесьг Део кратиас2 Такъ ли то подо- 
баеть светителей обирати? Чого насъ Господи избави’ не дай Боже слыхати 
въ насъ’ (с 1137)

Такъ же, панове Латино \ прожне ся працуете, зверхность папежу при- 
водяче за оного слова евангельского, гдЪ мовитъ Хрістось «Петре, улови 
рыбу и вийми зъ нее статиръ, и дай дань за мене и за себе» И мовитъ, ижъ 
не за всЪхь апостоловъ, але толко за Петра казалъ дати — и якобы за по
томка его папежа, за наместника своего далъ, и тымъ звирхность свою на 
немъ утвердилъ То не такъ толкует ся тое слово, яко вы,— у Толковомъ 
Євангелии 4 тако пишетъ «Отъ сего— повьда — нЪкую тайну навыкаемъ, 
то есть рыбу — прирожене наше \ море — глубину невърстъвия, златницу 
у рыбе — слово божие и вызнане вЪры» «Прото — повъда — яко и теперь 
кого видишь слово маючого во устехъ его о злате и сребре, того разумъй* 
рыбу у мори свъта сего плавающу Которую треба учителемъ яко Петру 
удою — наказаниемъ слова божия — уловити И выняти тую цату сребро
любия изъ устъ его, и дати его за Хріста и Петра, то есть — на выховане ни- 
щимъ, у которых особе Хрістось ходить» А такъ не вадило бы, панове Теа- 
тинось, Паулинось, бзоитасъ6, уду уковати и у римское море укинути, 
а рыбу — папежа — уловити, а статиръ зъ него богатства выняти и у чрево 
нищимъ уложити» (с 1143—4).

Стиль дуже близький до Герасима Смотрицького, і як 
другий уривок відрізняється від нього своєю грубістю, так 
третій виявляє вже деяку елеганцію в дотепі, зовсім у дусі 
«Ключа».

Інша статейка, теж згадана вище «На богомерзкую на 
поганую Латину, который папежи хто что въ нихь вымыс

1 Зробили публічним домом
2 В латин • habet papa genitalia, Deo gratias
ł Автор мае на увазі Скарги І ч 9 розд. Пам с 280
4 Сю цитату звичайно розуміють про Толкове Євангеліє заблудівське, 

1569 р
5 Наш рід людський.
6 Автор звертається до ченців різних римських орденів* театинів, павлі- 

нів, єзуїтів
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лили въ ихъ поганой вЪръ, сказание о томъ», далеко менша 
розміром, подає витяг з відомостей, переважно з того ж 
Платіни та Граціана про новини, заведені папами — кінчаю
чи реформою календаря 1582 р. *.

Подібність джерел привела пок. М. І. Петрова до гадки, 
що «сказаніє» се написав той самий автор, що й «посланіє 
до Латинъ»; але він сам же завважає, що «сказаніє» зроб
лене далеко слабше: автор плутає виписки, з одного папи 
переносить на другого, між папські провини заводить те, що 
належить старим канонам, спільним у Східної і Західної 
деркви. Можна піднести також і се, що декотрі ті самі епізо
ди виложені в «Сказанії» інакше, ніж у «Посланії» 2.

Автор не пояснює своїх завдань і мотивів — його виклад 
взагалі не має ніякого вступу; але М. 1. Петров доволі прав
доподібно здогадувався, що «Сказаніє» теж було звернено 
проти Скарги, а саме — його виказові царгородських єресей 
автор хотів протиставити каталог єресей папських. Вінчавши 
сей виказ заведенням нового календаря, він, не висловлюю
чись виразно, подав ту думку, котру потім ясніше розвинув і 
положив в основу свого трактату Гер. Смотрицький: що ка
лендарна реформа своєю самовласністю і безоглядністю су
проти старих вселенських соборних постанов кидає світло на 
самовільність і непостійність у вселенських церковних тради
ціях пап взагалі. Таким чином виходить, що писаннячко се, 
при всій хаотичності і дуже невисоких літературних прикме
тах, не лишилося без значення в розвоі літературних ідей то
го часу

Виразно згадує про книгу Скарги компіляція різного по
лемічного матеріалу, зроблена 1578 р. і переписана в Суп- 
расльськім монастирі 1580 р .3. Правдоподібно, вона була й

1 Видав його пок. Петров у тій же своїй праці, Зап -рус пол соч VI 
с. 514 дд, з згаданого вище збірника Михайлівського монастиря, поч. 
XVII в , і з іншого збірника тої ж бібліотеки, де се сказаніє має короткий ти
тул «На Латину и о папежах, который што въ нихъ вымысливъ, сказаніє о 
томъ».

2 От як виглядає в «Сказаній» вищенаведене з «Посланія» оповідання 
про патссу Іоанну

«Янъ папежъ жена была, и зъ служебникомъ дЪтя добыла И единого 
часу на празникъ Крещенія Господня, кгды шла во процЪсеи, а кгды была 
на том мьстцу, гдъ зовутъ межи Колизеумъ а меже Святымъ Климентомъ, 
затя (тако болъстно пала и родила дЪтя мертво, бо передь часомъ Безъ 
жадной мамки омдлела и умерла на томъ же мЪсцу, тамъ же потомъ безъ 
жадной чести похована изъ дътятемъ, на томъ мЪст!>, зъ великимъ поди- 
веньемъ Потомъ згубили праздникъ Богоявлешя, и въ того мЪсто уставили 
трехъ королей перскихъ. И потом почали папежей по скомороски на папеж- 
ство ставити», i под — Подібно як у «Посланії»

3 Видана Поповим у Чтеніях московських 1879 І Про Скаргу на с 37 
сього видання «якоже и ныне у книжицахъ своихъ свЪтчить Петр Єсоита 
прозываемый Скарга»..
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скомпонована якимсь місцевим книжником, на підставі мо
настирських джерел, у відповідь на книгу Скарги, щоб вияс
нити дійсні (на його погляд) причини розділу церков та зби
ти виводи Скарги Чимало тут статей, спільних з вищеспи- 
саним збірником Михайлівського монастиря; між іншим 
маємо тут різкий протипапський памфлет про Петра Гугни
вого і пашссу («яко жонка нечистая папою бысть»).— що 
становить паралель до оповідань «Посланія» і «Сказанія» 
про папіссу Іоанну Власної літературної праці укладчика 
помітно мало

Більш заокруглений характер має коротка протипапськ^ 
стаття, додавана до кореспонденції короля Яноша з афония
ми з 1530-х рр (вище),— що таким чином була теж перетво
рена в протилатинське писання. Коли саме — зостається по
ки що невиясненим, але, я вважаю, доречі поставити сю пе
реробку тут, у крузі вичислених писань, з огляду на її різку 
антипапську закраску Автор постарався зв’язати і і кілько
ма фразами з згаданою кореспонденцію Яноша і прота.Тав
ри іл а про лютерську єресь. Але коли відкинути сі додатки, 
зостається протиримський трактатець, де автор спочатку до
водить, що хоч не Рим, а Єрусалим являється матір’ю всіх 
інших церков (гадка, потім широко розвинена нашими по
лемістами), одначе Рим займав почесне місце між іншими 
церквами, тільки єресі і розпуста пап кінець кінцем змусили 
інші церкви розірвати з ними. Історія Петра Гугнивого і па- 
пі'сси тут також займає-центральне місце2.

1 «Не самъ от себе, но отъ тЪхь же писаній собравъ печатлъю сию 
книжку, ихъ же ради причинъ наконецъ Римляне отщепиша ся отъ соедине
ны православнаго» (там же)

2 От як виглядає ся пікантна історія в обробленні другої пол XVI в. 
(збираю з різних варіантів — послання Гавриїла, збірника 1578 р й ін }

Наста папа в РимЪ Петръ Гугнивый, блудникъ сый, єгоже рига (rex) 
цар римскый, сам своима очима во блудЪ призръвъ, за то оглуми его уръ- 
залъ ему пол-уса и полбороды и изгна его со престола Онъ же смирив ся 
умоли ригу, да оставят его до 40 дней — да ся покает велми,— мыслячи, 
якобы могъ зася къ столицы своей прійти Затвори ся у столпе и у пытав го
луба, и научи его з уха своего пшеницю зобати, изъ уст же воду,пити, и нау
чил его летати до ушій и до устъ По 40 днехъ моли ригу, да повелить вос- 
трубЪти, да ся соберетъ весь градъ и да слышит ръчи папины И егда окном 
показа ся, голубъ же наученый прилете во ухо его зобати пшеницю и во 
уста воды пити И по семъ отворивши столпъ сниде и ко всему народу рече: 
Єда нЪчто на столпу видисте? И вси рекоша «Видихомъ Пресвятого Духа 
яко голуба глаголюща ти в уши и во уста, молимъ ти ся: скажи намъ, что 
ти глагола». И рече имъ: «ВозмЪте вси по камени у руки» И взяша, и рече 
имъ* «Метните на ригу — то бо ми повелЪ голубомъ Дух Святый — да бу
дет папа и рига единъ». И сотвориша людіє тако, и побиша ригу, и оттоле 
престаша царіє в Рим!» И для тое вины папы ихъ (и)ерей римстш не име- 
ють \ч:а и бороды, я ко же и он (Петро Гугн )

По сихъ же той беззаконный гугнивець, пануя Римляномъ, сотвори 
соби дівицу архидьякономъ, Стефана, во мужескихъ одЪяну одеЖаХъ, и со
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Нарешті, тут же повинна зайняти місце «історія Фло
рентійського собору», що послужила прототипом «історії о 
осьмом соборЪ» Курбського, і ще пізніше, в новім оброб
ленні, була видана анонімним «кліриком острозьким» в 
1598 р. Висловлена була свого часу гадка, що поява сього 
памфлету була викликана теж книгою Скарги, де доволі ба
гато було уділено місця історії Флорентійського собору 
Се має стільки правдоподібного, що між викладом Скарги і 
оповіданням нашого памфлету — судячи з порівняння Кур
бського і Клірика, була певна паралельність: памфлет немов 
відповідає на певні моменти, підчеркнуті Скаргою 2. Але на 
спорядження нашого памфлету могла вплинути також поява 
фальшованої апології флорентійських постанов, зробленої 
під іменем патріарха Геннадія Схоларія і опублікованої 
одним з віленських єзуїтів 1581 р. Але що взагалі не маємо 
докладніших відомостей про час і обставини, як появився 
наш памфлет, то напевно сього казати не можна, бо вираз
них вказівок у тих переробках, які до нас дійшли, таки нема. 
Текст самого памфлету, як він первісно виглядав, лишається 
незвісним: можемо судити про нього тільки в загальних

нею блудяше По смерти его бысть намЪстникъ его Стефанъ папою» й по- 
слугующе на Богоявленіє пріиде на Тивер рЪку освятити воду по уставу, 
и тамо 1 Стефан папа на обличеніе свое роди дЪтя И бысть всЪмъ явлено 
поругание, и от того часу в Римі» не святятъ на Богоявление воды, и егоже 
хощуть совершиту папою, осмотрят его, есть ли мужъ, а не дівица, и обхо- 
дяще глаголють народу, маскулус, маскулус, то есть мужчизна, і тако 
сотворяють папу

И таковых ради прежнихь и нынЪшнихъ пастырей и учителей — юже2 
глаголютъ некогда быти мати церквамъ, дщери же ея — православныхъ 
церкви 3,— видавши сію православній патриарси прокажену отбЪгнуша ея 
и отринута яко гнилъ удъ. Яко не сохраняющу 4 предания законнаго свя
тых апостол и богоносных отецъ седми соборовъ вселенскихъ, иже предаша 
со римскими первыми православными папами всимъ церквамъ едино держа
ти испОвЪдаше православныя вЪры, еже есть* «Вірую во единого Бога 
Отца », якоже мы нынЪ держимъ, и прочая лреданія святыхъ апостолъ и 
богоносныхъ отецъ, и стоимъ наздани 5 суще'на основании пророкъ, апо
столъ и святыхъ отецъ, держа ще их прівдание вседушно, крепко и не- 
поткновенно правомудрствующе и правовірующе Попов с 38—9, Дашке
вич с 200— 1, Возняк с 13—5

1 О И. Делекторскій. Критико-библюграфическій обзоръ древне-рус- 
скихъ сказаній о флорентійской уній, ЖурналъМин Нар Проев. 1895. VII

2 Скарга вичисляе спільні пункти, що дебатувались на соборі, доволі 
широко наводить цитати з св. отців, висунені латинською стороною за 
доктрину «и от Сина» — паралелі сьому дають переробки Курбського і 
Клірика, Клірик уважно спиняється на тестаменті патр Йосифа, наведенім 
Скаргою, і под

1 На боці приписано «У Польськой (кройнице) пишеть, ажь подле церкви святого Климента 
роди дітя»

Ч)риг иж
3Ориг церквій
4Сохраняюща
sHa зданию
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рисах, на підставі порівняння переробок Курбського і Кліри
ка. Центр тяжкості лежить у фантастичній ролі, яку відіграв 
в історії собору міфічний «абат або магістр родоський»: 
грецькі і римські духовні доходили на соборі порозуміння — 
римські згодилися з ірсцькими в питанні про походження 
св. Духа, грецькі попустили римським в інших спірних пи
таннях, аж прибув той магістр і загрозою воєнної розправи 
добився, що папа і римські духовні відступили від своіх 
уступок і дали згоду на приборкання греків, і тоді їх голодом 
і муками змушено до підписання соборного протоколу, кот
рим вони приймали римські догмати. Полишається неясним, 
чи се було сфантазовано з початку до кінця, чи був якийсб 
такий епізод у літературній традиції, автором памфлету 
тільки відповідно розвинений і прикрашений — так як потім 
деталі сього протографу підпали дальшим літературним 
«прикрасам» під рукою Клірика. Напр , уже в протографі, 
очевидно, було притягнено до флорентійської унії афонську 
повість про уніатські насильства і чуда, що при тім сталися 
в потіху православним. Тим часом у старшім варіанті, при
несенім до Супрасльського монастиря 1546 p., ся повість го
ворила про давнішню унію, ліонську, в часі Михайла Палео- 
лога, 1274-го року (вище), і з таким датуванням вона була 
переказана Іваном Вишенським. У варіанті ж Клірика її 
приложено до флорентійської унії; а що про сей епізод є ко
ротенька згадка і в Курбського, очевидно, що в протографі 
він оповідавсь уже в зв’язку з флорентійською унією.

Аналогічно й інші легенди також могли бути вжиті для 
зложення сеі фантастичної історії флорентійської унії Та 
літературна історія сеї повісті досі, на жаль, не була предме
том наукового розгляду, хоч, без сумніву, варта того. Кур- 
бський, переробляючи, називає її твором «ніякого субдияко- 
на» з Вільна і дає зрозуміти, що з’явився він недавно Клі
рик, у 1598 p., називає його «історійкою в коротце але прав
диве д а в н о  списаною» 2. Кінець кінцем одне і друге може 
нас привести до 1580— 1582 рр Говорячи про переробку 
Клірика, ми ще повернемось до сеї цікавої вигадки.

Отже, як бачимо, книжники таки ворушились, і коли б у 
сім напрямі поведено пильніші досліди (останніми часами 
майже цілком занедбані), певно, знайшлось би й більше

1 «О той исторш, о осьмом соборе, и о разоръвашю или разодранію 
умиленномъ восточныхъ церквей зъ западными написано въ Вилне оть 
некоего субдіякона, недостатку ради исторіи тоей въ римскомъ сраму ради 
не написано, въ русской же исторш, яко мню— нев1>дЪшя ради, или тог
дашнего ради гоненія внезапнаго и прелютаго А ныне предреченое мало 
изъявимъ»..

2 Пам. полем, лит. Ill с. 412.
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таких слідів іх реагування на сучасні виступи проти право
славної церкви та її доктрини, спеціально — проти книги 
Скарги. Гіркі нарікання Курбського та Гер. Смотрицького 
на те, що православне духовенство мовчить і не відзивається 
на критику руської віри, таким чином являються пере
більшеними Розуміється, православним хотілось би чогось 
іншого* на волюмінозні, блискуче з наукового і літературно* 
го боку обставлені писання Скарги та інших відповісти таки
ми ж або ще й кращими православними Тому саме може 
фрагментарні, грубуваті тоном, позбавлені наукового апара
ту, начинені апокрифічним та анекдотичним матеріалом пи
сання кінця 1570-х і .перших 1580-х років і не знаходили ви
давців: поширювалися в.копіях, наверх не виходили і в раху
нок не брались Смотрицький дорікав за се, робив з такого 
мовчання кримінал свого покоління, але сам, нарешті взяв
шись -за перо,— пішов слідами отсих занедбаних і відкине
них полемістів

Правда, зробив він свою роботу краще від досі звісних 
попередників — більш літературно, не так грубо і тривіаль
но. Але кінець кінцем сі квантитивні різниці не мають вели
кого значення, а важне принципіальне* що Русь наша зрек
лася претензій до рівнорядної та рівновартої зброї, а, пере
просивши на всі боки мир хрещений, пішла з такою, яку 
мала, надолужуючи п недостачі революційним темперамен
том і відвагою. Перестала чекати тяжкої артилерії, а пусти
лася в під’їзди козацьким гарцем

Пок Третяк приложив сей вираз — «козацтва» до вис
тупів Стефана Зизанп. «Зизаній се вже представник того по
коління, що виховувалось серед нових умов, під впливом 
протестантів — з одно! сторони, з другої — греків, що знов 
почали крутитися на Руси, серед боротьби, викликаної новим 
календарем і серед великих привілеїв, одержаних новими 
«брацтвами», писав він. «Коли Скарга писав книгу «О 
jedności» про таких Зизанпв на Руси не було чути, і він 
(Скарга) міг похваляти послушність русинів усякій владі. 
За 20 літ змінилось багато, і серед православного міщанства 
зачало витворюватися свого роду релігійне козацтво» Се 
вірне спостереження, тільки зміна довершилася не за 20, а 
за 10 літ від часу, коли Скарга робив свої спостереження 
над Руссю та брався до своєї книги. Боротьба проти нового 
календаря і виступ Г. Смотрицького — се були випади 
вповні вже аналогічні з «Антихристом» Зизани, а, як пока
зують наведені вище спостереження, уже в перших роках 
1580-х у писаннях невідомих нам книжників вже став відчу-

1 Piotr Skarga с 147—8.
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ватися сей новий «козацький дух». Пок. польський учений, 
очевидно, вжив сього виразу в такім же згорднім значенні, 
як уживав його Куліш. Але, не боронячи тих творів перед за
кидами наукової чи літературної критики, мусимо признати, 
що власне се «козацтво» — се безоглядне революційне дер
зання, а не хвалена Скаргою стара «уцтивість і повольність 
всякому, преложенству» (с. 494—5) вирятувало нашу Русь 
в сю критичну хвилю Більш ніж столітні впливи західного 
реформаційного руху підняли нарешті високу хвилю в засто- 
ялій воді руського життя, і козацькі випади наших домороб
них літераторів, проповідників і агітаторів зрушили і поведи 
у бій широкі лави тих задріманих мас. Не академічні спроби 
василів острозьких та копистинських, а козацькі вискоки 
смотрицьких і вишенських, підхоплені «неученими попами» 
київськими і понесені серед козацькі маси, рішили справу -t- 
так, як у новім відродженні XIX ст. «гайдамацька» револю- 
ційно-дерзновенна поезія «п’яної Шевченкової музи».

Початок нової літератури. Герасим Смотрицький і Ва
силь Острозький. Між визначні історичні події попадають 
часто факти дуже невеликого значення — коли вони дають, 
чисто .припадково, нагоду виявитися нагромадженим соціа
льним силам і таким чином відкривають підставу для нового 
групування нейтральних елементів. Така от припадкова, але 
дуже яскрава роль в розвої соціальних відносин у нас на 
Україні при кінці XVI в випала календарній реформі, прого
лошеній папою Григорієм X III у 1582 р Вповні раціональна, 
на об’єктивних астрономічних, а не яких-небудь церковних 
мотивах оперта, ся реформа, одначе, дала різним противник 
кам папства вдячну нагоду задемонструвати свою ворожне
чу до нього. Вони, як то говорилось про німецьких протес
тантів — скорше готові були розійтися з сонцем, ніж зійтися 
з папою А у нас на Україні і Білій Руси, коли всякі като
лицькі інстанції стали розпростирати новий календар на 
православне святкування — справді не без бажання показа
ти православним їх залежність від католицької державності, 
се викликало у православних спеціальне завзяття: ніяк не 
датись на таку маніфестацію! Тим більше що царгородський 
патріархат дав для того канонічну підставу, відкинувши 
папську реформу, тому що вона розминалася з постановами 
вселенського Нікейського собору про святкування Великод
ня, і закликав православних Польщі-Литви не приймати 
«римської прелесті».

Особливо гострі форми боротьба за календар прибрала 
у Львові, зимою 1583/4 p.,— тому що арцибіскупові Солі- 
ковському прийшла нещаслива гадка скористатися з ееі на
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годи на те, аби відновити свої праца на зверхність над пра
вославними Львівське міщанство тому рішуче спротивилось. 
Тоді арцибіскуп заборонив православним справляти різдвяні 
свята за старим календарем, вислав своїх ксьондзів з 
озброєними ватагами, що силоміць витягали з церков духо
венство і вірних з церков під час богослужіння, запечатува
ли церкви і т. д. Православне міщанство, осмілене кількома 
вже перед тим щасливо виграними сутичками з львівським 
магістратом на пункті своїх горожанських справ \ рішило 
дати рішучий бій арцибіскупові і всій католицькій владі на 
пункті своєї релігійної автономії Організовані були депу
тації до короля, справі надано якнайширшого розголосу. 
Король подавсь: уже в січні 1584 р видав грамоти, де пояс
няв, що заведення нового календаря, ним проголошене, не 
може служити приводом до яких-небудь насильств над пра
вославними і їх релігією. Але справа ятрилася далі, за спра
вою свят православні стали витягати інші обмеження свого 
обряду і церкви. На сойм, що відбувався у Варшаві 1585 p., 
були змобілізовані всі православні сили. Виїхала галицька 
православна шляхта з владикою Балабаном,— митрополит 
не приїхав, що викликало великі жалі, вилиті в грамоті до 
нього від галицької нібито шляхти. Роль патрона і предста
теля взяв на себе кн. Костянтин Острозький, і, бувши тоді 
в близькій приязні з всемогучим канцлером Замойським, він 
змусив католицьку партію до серйозних уступок Соліковські 
мусив видати декларацію, що він на будуче не тільки не пе
решкоджатиме в нічім православним обрядам, але не мати
ме ніяких.претензій до юрисдикції й доходів львівського вла
дицтва Король видав православним привілей не тільки в 
підтвердження свободи православних обрядів, але і в при
знання іх права будувати всякого роду церкви, школи і шпи
талі,— чим здіймалися всякі обмеження, фактичні і законо- 
датні, практиковані до сього часу.

Отже, православні виграли кампанію вповні, і настрій їх 
мусив сильно піднятись Особливо серед львівського міщан
ства, що було, властиво, руховою силою в усім епізоді, ХОЧ І 

висувало наперед, для форми, шляхту і магнатів як верству 
політично привілейовану. В почутті своєї сили й удалості 
львівські міщани беруться по сім за різні чергові справи ку- 
льтурно-нацюнального характеру, занедбані ієрархією і ари
стократією. Заходяться викупити й пустити в рух друкарню 
Івана Федорова, що опинилася в заставі у його кредиторів, 
львівських євреїв, і носилася чутка, що кредитори, з приводу 
смерті старого друкаря, збираються продати 11 кудись за

1 Див Іст Укр V с 243—4
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кордон. Задумуються над організацією школи, щоб протис
тавити греко-слов’янську науку, по мислі відозви Тяпинсько- 
го, латинській католицькій науці, котру з таким успіхом тоді 
почали організовувати єзуїти. З нагоди приїзду до Львова 
небувалого гостя — східного патріарха Йокима антіохійсь- 
кого, що з’явився там зимою 1585/6 р. в дорозі до Москви, 
братчики постарались використати для здійснення сих 
планів його авторитет. На їх прошения він видав обіжник до 
всього православного суспільства, оповіщуючи про львівські 
плани — «хотять с помочию божею панове мещане львовс- 
киє школу закладати для наученья дЪтем христианъскимЪ 
вшелякого стану, которыя бы мЪли учити ся писма светогб 
грецького и славенъского, да не будетъ родъ ихъ христианъ- 
ский аки бе(з)словесенъ ненаучения ради; и тежъ купили 
друкарню писма словенского и греческого, у той же школе 
потребную, в полътора тысяча злотых заставленую, и тежъ 
церъковъ хотятъ муровати новую, и домъ на школу, и домъ 
на друкарню, и домъ на шпиталь, просто поновляючи все за- 
конъное строение». Заразом братчики подали на його за
твердження новий статут свого братства, перетворюючи його 
в свого роду духовний орден, призначений на піднесення 
релігійності і моральності серед громадянства, та визначаю
чи йому широкі права як організаційному церковному і на
ціональному центрові для всеї галицької Руси — контроль
ному апаратові не тільки* над мирським громадянством, але і 
над церковним життям і над духовенством, включно до са
мого владики,— і патріарх підтвердив за ним такі широкі 
права

І от серед такого підвищеного настрою, почуття своїх сил 
і сміливого дерзання, в тім-таки Львові літом 1586 р вийшла 
брошура галицького єзуїта Бенедикта Гербеста, що під пиш
ним заголовком 2 подавав конспекти своїх проповідей, про
голошених у львівській католицькій кафедрі для навернення 
до Риму місцевих р)синів і вірмен, а при тім у незвичайно 
грубій і обидливій формі відзивався про руську церкву і всю 
«дурну і мізерну Русь», як він її без церемонії величав:

«Пан-біг Жидів карав в ласці своїй, давав їм пророків, тепер на них 
гнів божий — пророків не мають Так от і від Греків, а з ними і від Руси Бог

1 Ширше про се в Іст Укр VI с 509 дд Культ -нац рух с. 111 дд
2 Wiary kościoła rzymskiego wywody у greckiego niewolstwa historya 

dla ledności z koscielney dłuzszey histoney, dla Rusi nawrócenia pisaney, 
wypisał to X. Benedykt Herbest, societatis Jesu kapłan, za starszych swoich 
pozwoleniem До брошури, датованої травнем 1586 р , долучені конспектні 
таблиці, з датою 23 січня* вони, мабуть, роздавались або розкидались під 
час викладів Гербеста і найбільше й викликали заворушення серед право
славних.
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все відібрав Не мають ані памяти, щоб уміти «Отче наш» і «Вірую в Бога»; 
ані розуму, щоб добачити спасенні річи, ані доброї волі, аби добре жити. 
Що до тайн, то вони убивають душі малих дітей, не маючи єпископського 
миропомазання При тілі Христовім впадають в ідолопоклонство, в супру- 
жестві — в явне чужоложство Про характер тайни ані питати ixf Боже, 
змилуйся над ними і відбери сліпих вождів '»

Се була ta ж ідея, що розвивалася Скаргою в його книзі, 
але Скарга не висловляв п так різко й оголено, а Русь тоді 
не чула себе в такім розмаху сили й енергії, як десять літ 
пізніш Те, що з стидом і покорою пускалося повз вуха в 
1570-х рр , не могло пройти дурно тепер. Львів, місце вис
тупів Гербеста, закипів, а гомін обурення пройшов по цілій 
церковній і книжній лаві українській. Старий «ректор остро- 
зький» — Герасим Смотрицький, висваривши «богохвальні, 
великославні і правовірні народи Руські», що висилають на 
бій з напасниками «плохих і голих замісць збройних рицарів, 
а неучених простаків замісць мудрих ораторів», сміливо вхо
пив перо під істинно революційним гаслом: «так ся написа
ло, як ся розуміло» — «бо (мовляв) не* за власне почав пра
цювати»* І своїм памфлетом, видрукованим острозькою пе
чатнею в 1587 році, зробив справжній початок новій друко
ваній українській літературі При всіх дефектах сеї першої 
проби, вона дорогоцінна не тільки як яскраве відбиття своєї 
епохи — засвоєння українським пером методів і засобів, да
них реформаційним рухом на польсько-руськім грунті, але і 
чисто літературними прикметами: переходом до досить жи
вої, невимушеної мови і манери. Те, що зробив протестант 
Рей в польській літературі, робить у менших розмірах, з мен
шим талантом і тому з меншим впливом на дальшу 
творчість, але в кожнім разі — цікаво і небезрезультатно, 
наш «острозький ректор». Тому його брошурка, донедавна 
зовсім незвісна і не оцінена, новішими часами стала предме
том пильного досліду і справді варта великої уваги. Треба 
ій добре приглянутись, не спиняючись перед тяжкуватою, 
засміченою полонізмами формою, і тоді дійсно побачимо в 
ній виразні і досить навіть яскраві елементи нової літератур-

1 Пам полем лит II с 597 В 1890-х роках, коли в галицьких уніат
ських кругах справлялося трьохсотліття унії, піднявся був інтерес до Гер
беста як «предтечі унії» — що він у 1567 р , в статті «Wypisanie drogi», 
підняв справу прилучення Руси до римської церкви 3 сього становища роз
почав про нього велику студію Ол Сушко, тоді укінчений богослов, ПОТІМ 

євангелицький проповідник у Канаді Але студія його «Предтеча Унії» 
(Записки львівські т. LI—LII) лишилася нескінчена Проти переоцінювання 
ролі Гербеста як письменника і діяча виступив у своїй монографії про 
Скаргу Третяк «Wypisanie drogi» передрукував ак Студинський в Памят
ках укр -рус мови і літ. т. V 1906
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ної творчості, що часто випереджують дуже сильно іншу 
творчість своєї доби '.

Особа автора і його діяльність звісні мало. Найбільше 
знаємо від його сина, звісного пізнішого діяча, Максима, в 
чернецтві Мелетія В брошурі «Obrona Verificaciey», виданій 
віленським братством 1621 р , Мелетій Смотрицький, збива
ючи слова противника, що назвав Герасима Смотрицького 
попом, докоряє йому, що, видко, він «чоловік покутний» (з 
глухої провінції), коли не знає такого визначного діяча, як 
Герасим. Відчуваючи то як шпильку, звернену проти нього, 
Мелетія, немовбито він був попович, він відповідає (у вира
зах, правда, не дуже категоричних і вложених в інші фра
зи), що Герасим Данилович Смотрицький був шляхтичем і 
мав свій «земянський шплахцік» (маєточок) на Поділлі — 
де він родивсь і виховавсь, і був гродським писарем кам’я.- 
нецьким за трьох старостів, а потім жив на Волині, всім звіс
ний як «великий свого часу чоловік в народі Руськім», і діс-

1 Брошура стала відомою і приступною тільки з опублікуванням п 
пок Голубєвим в Архиве Юго-Зап Россіи ч І т VII, 1887 р , з дефектного 
(без к ін ц я ) примірника бібліотеки київ Дух академії Перед тим були 
тільки глухі відомості про неї Добровські в «Institutiones linguae slavicae», 
с LV, згадував примірник п з «Календаръ римски новы» віденської двір
ської бібліотеки, очевидно, дефектний, без вступних частин, і його звістку 
повторяли потім Каратаев й ін , не можучи її провірити, тому що сього 
віденського примірника потім не можна було розшукати Малишевський в 
додатках своєї праці «Мелетій Пигас» т II, 1872, передрукував академічний 
примірник, не пізнавши, що то за твір, бо кінця, з іменем автора, в сім при
мірнику не було воно подане було анаграмою, як передав її Добровські 
«написано у Академии Острозькой йікциртомс чиволинад мисарег», і пояс
нено «хто знає по-арабськи (читати з правої руки до лівої), легко се зрозу
міє» Але ся книжка Малишевського не вийшла в світ, і тільки небагатьом 
була відома Коротку характеристику твору подав у своїй дисертації про 
«Палінодію» Копистинського Завитневич у 1883 р , а по виході Архива 
пок Сумцов у своїй статті «Историческій очеркъ попытокъ католиковъ 
ввести въ южную и западную Россно григоріанскій календарь» (К Стари
на 1885, V) дав «Ключеві» широку оцінку, признавши його «за одинъ изъ 
самыхъ крупныхъ и цЪнныхъ южнорусскихъ литературныхъ памятниковъ 
конца XVI ст » (с 244) Готов був навіть поставити Смотрицького вище від 
Вишенського «По складу мысли и способу вьіраженія ихъ, Герасимъ 
Смотрицкій имЪеть много общаго съ 1оанномъ Вишенскимъ, но онъ пре
восходить послЪдняго со стороны общаго своего развитія, что выражается 
преимущественно въ систематичности его полемическихъ доводовъ» 
(с. 246) 3 польської сторони варто навести оцінку пок Третяка Він підно
сить значення «Ключа» як «початку багатої літератури полемічної друкова
ної», з боку мови — як «щасливу пробу витворення літературної руської 
мови» Далі — як «прегарне відбиття, що виразисто відбиває моральний 
образ автора, а заразом цілої верстви, котру він представляє — власне тої 
біднішої руської шляхти, сильно консервативної, що тільки трималася 
«starościa zaszłych blçdow» У автора ще не бачимо того полемічного зав
зяття, яким визначались письменники протестантські — се типовий русин 
щодо гумору, котрим прикрашає всю свою полеміку,— характеристична 
прикмета всіх руських письменників від Вишенського до Куліша» (с 100).

64



,т,ав від кн. Острозького неабияку маєтність у Костян- 
тинівській волості «Запобігаючи упадкові руської церкви, 
він зоставив вічно пам’ятні праці, одна з них, присвячена 
фактично всій старшині руської церкви, була поіменно деди- 
кована одному з них; потім була друга і третя — все написа
но побожно, правовірно, нічого еретичого» ]. Пізніший уніат
ський письменник Суша каже, що Острозький, знаючи неа
бияку між русинами ученість Герасима Смотрицького — 
тодішнього кам’янецького підстарости, намовив його покину
ти сей уряд і прийняти ректорство «Острозької гімназії», за 
що дав йому в державу два села 2. Ся звістка мало що вар
та, переказує тільки пізнішу опінію, і дійсні відносини Гера
сима Смотрицького до острозької школи зостаються невідо
мими ближче Натомість бачимо, що він у 1570-х рр бере 
участь у виданні Біблії, можливо що й кермує сим ділом, су
дячи з того, що йому припадає честь написати передмову до 
сього монументального видання. Інших писань, крім «Клю
ча», від нього не зосталось Копистинський ще згадує якийсь 
«не кунштований, поважний єднак вірш роский», котрим 
Смотрицький «на непорядные хиротонизанты и их рукополо- 
женцы волал и нарекал» (с. 1057), але, на жаль, ся сатира 
не заховалася Ми одначе ще повернемось до сеї згадки про 
неі.

Єдиний примірник «Ключа», що був ото передрукова
ний \ складається з присвяти Ол Острозькому на 5 сторін
ках, окремо нумерованих, далі — з передмови до читача на 
9 сторінках, з статті проти папського примата, затитулова- 
ної «Ключ царства небесного, и нашеє христианское духов
ное власти нерешимый узелъ» (ст. 10— 17), і з другої статі 
про зміну календаря — «Каленъдаръ римский новый», що 
уривається на ст. 37.

Присвята молодому княжичу Олександрові — єдиному з 
синів старого князя, що зостався вірним батьківській вірі, 
віддає тривогу українського громадянства за сей останній 
православний пагонець великого дерева Автор нагадує сла
ву і значення його роду, що походить від самого Володими
ра, «преславно и многочудъно крестившого землю Рускую», 
Гблагає малого княжича йти слідами великого предка і 
«міти всегдашнее пильнеє бачене на зацний стан і на новий 
(молодий) вік свой — в котором не только часу якого долго
го, £ле и дня и годины единое стравити дармо а безпотребне

1 Архив ЮЗР I VII с 428—9, текст, що на нього тут Смотрицький 
відповідає, міститься там же на с 492.

2 Saulus et Paulus, 1666, с 15—6
3 В бібліотеці б Дух Акад його вже не могли знайти мені, щоб прові- 

рити доволі недбалі видання Мали шевського і Голубєва
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шкода». В сих «юношеских літах» треба добре управити й 
накерувати «свыше спряженную колесницу», і між іншим — 
визначити собі просту путь у справах релігійних, «а колебан: 
ня у вере неуставичного или переменення — Господи сохра
ни f» «Кгди ж з Богом жартовати, у вірі о нем отміняючи- 
ся — зле, а еще горше — соблазн иним, звлаща слабим 
подавати*». Треба триматися віри, в котрій хто хрестивсь і 
від батьків її одержав. І хоч сам-таки Смотрицький, як 
знаємо, за краще вважав би, щоб мирські люди взагалі не 
дуже заглублялися в релігійні питання, а вірно йшли за 
своєю церквою, та коли вже такий час настав, що кожний 
хоче сам доходити тайни церковних догматів, то він просить 
і молодого княжича не полінуватися перечитати присвячену 
йому книгу і покористуватися з неї — укріпитися в право
слав’ї. Адже «все церковне око» з усіх сторін умиленно ди
виться на молодість княжича і з слізми молиться до Бога, 
аби не зостатися зовсім без наслідників «свого начальника 
у православи пресвітло сіяющого». Він не повинен образити
ся оцею пригадкою: обов’язок тих, що ідять хліб та з інших 
добродійств користають,— говорити правду своїм добро
діям. І старий ректор наводить віршовану цитату, що нака
зує цінити тих, що не притакують на все, і гонити тих, що 
над усе цінять вигоди життя і не важаться перечити, щоб 
тих вигід не стратити (оригінальний текст далі).

Взагалі передмова держана в тоні піднесенім і гіднім, 
свобіднім від підлещування, і вислів її досить відповідає сій 
гідності настрою; тільки в звіснім уже нам виступі про сучас
ну цікавість до богословських тем автор випадає з високого 
тона, впадаючи на хвилю в жартовливий Особливо ж велич
но витримано початок. Насамперед думка, що в загальній 
змінності і загибелі всього виживає і не вимирає тільки рід, 
опертий на фізичній і моральній традиції — вірності своїй 
церкві Звідси висновок, що найвищий знак божої ласки — 
непорушне заховання такого роду, як Острозький, в своїх 
володіннях і в своїй вірі.

Ижъ мало не всЪ рЪчи сотворенные отъ початку свЪта, за предивнымъ 
устроениемъ ихъ творца, преходити едины по другихъ и гинути мусять еди
ны въ единомъ округу лЪта, другие в колку (в кілька літ), иные въ колкуде- 
сятъ— ажъ и до ста и далей, ачъ естество или натура ихъ не гинетъ — 
кгдыжъ прошлому подобное выростаетъ и родит ся едино зъ другого Также 
и народъ людскій, которому всі тые рЪчи суть подручны и поданы: высоко- 
летаючие птицы, глубоко плаваючие рыбы, быстро скачучіє звЪри. И все 
иное подъ ноги ему есть покорено, а вжды и той также менитися \ толко не, 
гинути муситъ бдины коротъко ли, долго ли на свете побывавши до общей 
матери свое ворочают ся, а иные на мЪстца ихъ наступають2. И такъ 
в томъ воля Божія дЪет ся и дЪяти ся будетъ ажъ до скончанія світа

1 Одмінятися
2 Друк * наступать
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А ведъже верные а добродЪлъные толко смеръпю зъ дочасного на 
вічноє премъняют ся А иные пакъ якобы и не умирають — бо мудрецъ 
такъ написалъ родивый чада не умираетъ, кгды жъ собі подобного отъ се
мени и церкви своей наслЪдникомъ, то есть дъдичемъ по собъ зоставляетъ 
И наболшое благословенство и ласку на свЪте у Бога и творца своего отно- 
сять тые, въ которыхъ отчеств^ и добрахъ по нихъ не дідичить обцый и не 
убігають 2 ани забивают ся о то чужие

Таковымъ благословениемъ почтилъ и увелбилъ 5 Богъ оного великого 
Владимира, преславно и многочудъно крестившаго землю Рускую, которого 
церкви и роду зацная линія и донынЪ не устала Въ нейже истинный на- 
сл-Ъдъникъ и властный потомокъ ваша кн милость есть еси, ина містце 
оныхъ вел икоса новныхъ и многославныхъ предковъ своихъ наступает

По сій високій присвяті наступає довша передмова до чи
тачів, писана більш свобідно і фамільярно, місцями з силь
ним почуттям і навіть пафосом: «До народовъ Рускихъ ко
роткая и пилная предмовка, з напоминанием и молениемъ 
прилЪжнымъ»

Автор у дотепних, досить іронічних виразах нагадує (ма
ючи на гадці, очевидно, книгу Скарги), як то останнього ча
су учителі костьолу римського з церковних проповідниць, «з 
варстатів друкарських» і різними іншими засобами, «з вели
кою пильністю и потужним стараннєм» взялись «до народів 
Руських», минаючи своїх бувших одновірців, шо повідступа
ли від їхнього костьолу, «познавши в немъ штось непристой
ное» Під небеса виносять святість, силу і над усім світом 
владу папи, а патріархів з усею грецькою і руською церквою 
топчуть ногами, мішаючи докупи недовірство, глупоту і 
єресі, та кличуть «в єдность» — на унію А православні на се 
мовчать і тим недбальством стягають хулу на свою віру і 
церкву Особливо прикро, що зостався без відправи торішній 
львівський випад Гербеста (наведений нами вище), з випи- 
санням руських збочень,— і тепер таких вигадок, хоч і не
правдивих, але шкідливих, у всіх повні вуха.

Вы не в-Ьдати чи так на тоє долго ся розмышляете, если призволите ал- 
бо нЪтъ, чи такъ тоє згола мимо пущаете А в томъ віра ваша и законъ, а 
напередъ в1>ры вашея подателя, Бога, отъ нихъ хулит ся у васъ пресвятое 
имя, спросне и поносне И зводят ся мнопе а отступають отъ вірьі Што 
відати, за таковое недбалство ваше не будете ли колисъ чинитъ личбы вед- 
ле талантовъ каждому з вась свыше пов1>реныхъ и многихъ различными 
властьми и достоенствы отътолже почтеныхъ* Вжды то єсть людскій обычай 
и повинность на пытане чинити отповедь, а на писане такое другое,— чого 
отъ васъ не видати ани слыхати и до ньіні» Во што ачъ вдаватись и заходи
ти в речь далеко шкода, але тежъ вкоротце и правдиве отправити и своихъ 
у віре покрепити не вадитъ; о чомъ и Петръ святый радитъ мовлячи «гото- 
ви будте завжды ку отповіди каждому пытаючому васъ», и прочая 4

1 Чужий.
2 Претендують
J Звеличив
4 3 огляду на доволі тяжкий стиль оригіналу я подам переклад, більш

свобідний, щоб ясніш зрозуміти гадку.
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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

71



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».

75



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.
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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

82



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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Вони віддають нам характер і тон тих богословських дис
путів з кубками мальвазії в руках, «з жартами і шутками» 
в шляхетській компанії, що так обурювали Курбського, і 
дійсно з критики папства непомітно переходили в критику 
церковності взагалі, збивались на скептицизм і індиферен
тизм. З сього погляду витвір острозького ректора дійсно мо
же викликати різні сумніви Але з літературного погляду: як 
живе і яскраве відбиття, у відповідній формі, своєї верстви і 
свого часу — сеі інтелігентської атмосфери, перейнятої по
вівами італійського ренесансу, німецького гуманізму, фран
цузького раціоналізму,- се твір дорогоцінний і вартий, щоб 
в нього вчитатись, перемагаючи всі конструкційні його хиби.

Щодо сього — треба мати на увазі, що ся конструкційна 
сторона — непереглядність, несистематичність чи навіть хао
тичність старого викладу найбільше відчувається в читанні, 
коли до всього іншого прилучається ще недоречна інтерпун
кція і взагалі повне невміння орудувати графічними засоба
ми розпланування викладу Старі твори писались досвідче
ними проповідниками й ораторами, з обрахунком на зручне 
проголошення Недурно Вишенський додає до своєї книги 
спеціальні інструкції, щоб виголошував його писання «при- 
читатель искусен, въ чтеніи бЪглый и быстрый в зраку, не 
повторяючи и не заикаючи ся на одной рЪчи два кротъ или 
три, але в мЪру ровно словом по пути реченій изображен
ных да ступает, на занятых мало застановляєт ся, а на точ
ках прошедше двЪ, три, или колко въмЪстити точокъ, паче 
же где бы ся реченіє разумЬнія кончило, там духом 1 да 
отпочивает, отдыхает и постоюваєт». Прочитані з відповід
ними паузами, інтонаціями, підчеркуванням сильних місць і 
декламаційним відтінюванням іронії, пафосу, з-поміж спо
кійного інформаційного потоку гадок,— тоді доперва ті пи
сання набирали «своєї правди», віддавали хід гадок, темпе
рамент, емоцію автора — і робили відповідне враження.

Смотрицький, як бачимо, брав головно іронією — доволі 
добродушною, повільною, грубуватою, на наш погляд, але 
смакові своїх часів, видко, вповні відповідною. Вище прино- 
товано було згадку Копистинського про його сатиру, зложе
ну «ачъ не кунштовнымъ, поважнымъ єднакь вЪршемъ ро- 
ским», котрою він ударяв на хиби світського духовенства: 
«на непорядній хиротонизанти (єпископи) и ихъ рукополо- 
женцы волалъ и нарекалъ», «видячи справы духовный ажъ 
надеръ въ занедбане пущеній, имъ далЪй тимъ въ горшій не- 
рядъ приходячш» 2. На жаль, ся сатира не заховалась, а

1 В друк . духови
2Палшод1я с 1057
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була б нам ще дуже пожадана: дорисувала б нам образ сьо
го українського Рабле, начеркнений «Ключем»: сатирика 
церковних непорядків

Про «некунштовність» його віршів можемо судити з 
віршованої передмови до Біблії — до котрої ще повернемо. 
«Не кунштовними» вони признавались, очевидно, тому, бо не 
додержували силабічної рівноскладовості, що ввійшла в 
уживання в школах, як побачимо далі. Але незалежно від 
форми сей згаданий Копистинським вірш був би для нас 
цікавий своїм змістом і для розвою нового сатирично-гумо
ристичного жанру, даного сею новою літературою, мабуть, 
небезінтересний. Як бачимо з слів Копистинського, сатирич
на форма не перешкоджала брати писання Смотрицького 
вповні поважно Се також характеристична риса нового ча- 

СУ.
Трактат В а с и л я  О с т р о з ь к о г о ,  що писався пара

лельно з «Ключем» і вийшов роком пізніше 1 — по духу дуже 
близький,— і в цілім ряді точок дійсно паралельний у вик
ладі, так що являється немов науковим (по-свойому!) об
грунтуванням Герасимового памфлету,—  для нас, з літера
турного погляду, особливого інтересу не має Правда, убійча 
характеристика його, дана свого часу Франком 2, дещо пере

1 В II т Пам Полем Лит він передрукований з заголовком «О единой 
истинной православной вЬрЬ и о святой соборной апостольской церкви, от- 
куду начало приняла и како повсюду распростре ся» Але се, мабуть, заго
ловок тільки першого розділу Зміст книги, поданий автором на першім 
листі (у Каратаева с 238), починається так «Сіа книжица содержит в собЪ 
первое — О единой істинной православной вЬрЬ і о святой соборной апос
тольской церкви, откуду начало приняла и како повсюду распростре 
ся. Второе, О исхожденио утешительного Паракліта, всесвятаго животворя
щего Духа от Отца єдінаго а не от Сына Третее — о первенстве римъстемъ 
и о старшинстве епископа ихъ; в нем же и Варлаама калаверскаго по- 
сланіє, на концу ж от кроиникы известно указаніе, како Латины и в кое вре
мя отступишя от православныхъ патр1архъ Четвертое — о опрЪснокахъ .. i
о истинномъ причастіи i о суботнемъ посте латинскомъ і о дерзающихъ 
раздирати божественную литоргЬю i о женитве пресвитеръ на концу же
о чистцу римски называемом пургаториумъ Пятое, О премененію дней 
праздников и самого дня спасителнаго святыя Пасхы Шестое, О свЪтыхъ 
храмехъ і о почитанио святых іконь

2 Він писав у своїй книзі про Вишенського «Не знаю, чи є в нашій 
полемічній літературі того часу твір, котрого читане так би утомляло і мучи
ло, як читане єго («Василя Суражського», як його зве Франко) «Книжки
0 B t p t »  І не задля сухого стилю, не задля якоїсь особливої темноти і гли
бини Має він спеціальний звичай — кожний найменший крок у своїй 
аргументації підпирати цитатами, і то цілою купою цитат з письма св Ста
рого і Нового Завіту, з отців церкви і т ін На нещастя, цитати ті в пере
важній часті так ідуть до речі, як ті приповідки, котрі на кожнім кроці 
сиплються з уст Санчо Панси в знаменитім романі Сервантеса От тим то 
читаючи ті безконечні ряди цитат, котрі по кілька разів повторюються і кот
рих зв’язку з головною темою годі доглупатися, почуваємо швидко втому
1 знеохоту, особливо коли побачимо, що автор не раз штурмує до отворених
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більшена. Книга Василя се маленька «паноплія», зложе
на з вибраних писань чужих і з оригінальних статей на різні 
«злободневні» церковно-догматичні питання Вибране ним з, 
чужих писань не може ні в якім разі йти на рахунок його' 
літературної безталанності.

Навпаки, детально переведене недавно порівняння 1 тек
сту другого розділу його книги про походження св. Духа, з 
листами Максима Грека, то послужили його головним дже
релом, виявляє в авторі певну самостійність, літературне 
підготування і грунтовне опанування питань. Він не йде не
вільничо за буквою свого високоавторитетного, як на той 
час, джерела, а використовує його як матеріал: змінює план, 
пропускає те, що йому здається зайвим, і самостійно допов
нює апарат цитат; перероблює стилістично і приспособлює 
мову до зрозуміння свого читача; зчаста заступає тяжкозро- 
зумілу слов’янщину Максима Грека виразами з «простої мо
ви» сучасної України і робить його аргументацію приступ- 
нішою. Відчувається досвідчена рука богослова, призвичаєно
го до диспутування, викладання, полемізування.

В самостійних статтях книги, поруч нагромадженого ма
теріалу цитат, історичних фактів, аргументів, стрічаються й 
живі, гідні, з літературного погляду незлі сторінки. Наведу, 
напр., кілька взірців на теми, порушені Смотрицьким, що яв
ляються паралелями до його виводів (оба письменники ча
сто йдуть утім за гадками старших полемістів та »розвивають 
їх кожний по-свойому), - завдяки тому вони можуть служи
ти для порівняння манери одного і другого

Виясняючи значення римського примату, Василь пише:

Не того ради первый речень, абы паче прочыхъ святителей достойней- 
шымъ быти мЬлъ, или крайній чиститель — ижо бы надъ него не было. 
Но яко богогосніи отцы 2 глаголють «ижь епископь тылко первого седа
лища именует ся» Светительській бо санъ единъ єсть, и тъй же на всЪхъ. 
И не наречет ся овъ совершенъ святитель, овъ же несовершенъ, НО BCfc 

равни єпископи, якоже и даръ благодати святого Духа равно истекаетъ на 
вси, и толико пріємлеть кождо ихъ, єлико кто самъ себе къ воспріятію 
достойна сотворить Не отъ преименитыхъ бо и многословущыхъ градовъ 
или многихъ языкъ обдержанія достойность къ воспріатпо дарованію Духа

дверей і довго доказує такі речі, котрих ніхто не перечить, а зато менше 
уваги звертає на точки дійсно спорні» (Іван Вииіенський, с 119— 120). 
Інша література вказана в новій студи К Копержинського «Український 
письменник XVI століття Василь Суразький» (Науковий Збірник за 
р 1926,— т XXI Записок Укр. Наук Товариства) Можна додати ще цито
вану книжку І в Соколова «Отношен іе протестантизма къ Россій», 
1880 (с 69 дд ), Н. Бедрицкого «Литературная полемика православныхъ съ 
протестантами въ Юго-Зап Руси въ XVI и XVII вв », 1889 (відбитка з Мин
ских Епарх ВЪд 1888—9 рр )

1 У згаданій студи К Копержинського
2 На боці цитата Карфагенскаго Собора правило 39
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святого бываеть, но отъ трудовъ и подвиговъ богоподобнаго жительства 
Христова тЬснымь путемъ шествующихъ Аще бо отъ удержанія велико- 
йменитыхъ градовъ и отъ совладінія многихъ земель и народовъ възмнить 
Кто достоинство быти, а не отъ благочестивого смиреннаго житіа подобіа 
Христова, то како не безмістно и не нечестиво мнініе таковыхъ обрящется? 
Кто бы паче безбожныхъ Агарянъ, сирічь Турковъ обрісти ся можеть, иже 
толикими землями и многоразличными народы и великоименитыми пресло- 
вущими грады обладаютъ? Єще же и самые тые міста святые грЪхъ ради 
нашыхъ божшмъ попущеніемь обдержатъ, идЬже спасеніе всему міру 
сьдіа ся Сего ради речемъ ли ихъ святыхъ быти и къ воспріятпо дару Духа 
святого достойныхъ — иже крови челов Ьчсскыя проливающыхъ и чюжаа 
восхищающихъ? Не буди то» (л 118 ориг ).

З приводу звісних нам католицьких докучань православ
ним неволею патріархів у турків

Єще же поругаючи ся насміваюгь и нЪкоихъ малодушныхъ и скудоум- 
ныхъ симъ соблазняютъ, яко попущеніемь божшмъ Греція страждетъ подь 
боязнпо поганыхь Агарянъ Сего ради укоряючи глаголютъ «И хто суть 
патриархи ваши? и гді ихъ престолы? и для чего ихъ слухаете?» Тогды и 
отъ сихъ глаголъ яве есть, яко світа сего мудрованіем недугують, не имі- 
юще въ мысляхъ своихъ уничиженіа и поруганіа, яже носили и претерпіли 
апостоли Христови и прочіи святш и самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
Он же и на проповідь учениковъ своихъ посылая утверждаетъ глаголя «Се 
азъ посылаю васъ якъовечкы посреді волковъ», и «не убойте ся, рече, отъ 
убивающихъ тіла» Также и въ дорогу идучи не казалъ брати ни двоего 
одіянья, ани таистрици, вь чомъ хліб носятъ яве есть, яко возовъ скарб- 
ныхъ ани пищнихъ зъ собою не мівали1 Аще бо по таковыхъ суеумныхь че- 
ловЪкъ мудрованпо вісхощемь ревновати и уподобляти ся народоМъ, они- 
же (котрі) богатствомъ и всякими маетностями угобзишя ся и славою світа 
сего погибающею превозносят ся, и отъ сего возмнимъ ихъ благочестивыхъ 
быти 1— тогды ни чимъ розни отъ безбожныхъ поганыхъ Агарянъ обря- 
щем ся, ихже Турками называемъ (л 164).

Се не зле — тільки не нове’ Се відгомін традиції, який не 
означає ніякого кроку наперед, і між писаннями Смотриць
кого і Вишенського, так як хронологічно припадає, він виг
лядає цілком сіро й неінтересно Православні консерватори 
були вдоволені, що у них єсть такий волюмінозний компен- 
діум Вишенський з великою похвалою відзивається про ньо
го: «сіє Василієво писаніє испытахомъ известно, и увидЪ- 
хомъ, яко не отъ своє фантазій новоизобрЪтеннаго помысла, 
но отъ божественнаго писанія писа, яже написа,— сего ради 
прійміте сіє молю васъ, съ усердієм вседушноє любве- ис
тинный бо сл-Ьдь исповЪданш православныя яже въ Христа 
B"fepbi въ писаніи томъ обрЪтает ся», і т. д — с. 264

Для спеціаліста-богослова се дійсно був дуже цінний 
фдручник, у порушених ним питаннях був згромаджений те
ологічний матеріал, часом бездоганно повний Тому потім у 
Московщині декотрі розділи його були перекладені на цер-

1 Вірніш було сказати благословенними Богом.
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ковнослов’янську, поширювались урядом і под. Але в куль
турнім і літературнім українськім русі книга не мала ніякого 
значення.

Особа автора цілком незвісна, і з сього боку не додає нія
кого інтересу своєму творові. Він підписав себе під ним отси- 
ми словами: «многогрешный и хуждшій въ хриспанехъ 
убогій Василей». Так само підписавсь іще на однім остро- 
зьким виданні — Псалтирі 1598 р., виданій під заголовком: 
«Сія книга правило истиннаго живота христіанскаго нарица- 
ти ся достойна» — «снисканієм от святых божественных пи
саній и трудомъ многогрЪшнаго, хуждьшаго въ христіанех 
убогаго Василія» '.

Пізніші письменники, 1620-х і дальніших років, уніат
ського табору, називають його Суразьким. Здається, в 
такім розумінні назвав Суразького між православними пись
менниками, що писали тому двадцять п’ять літ, поруч Зи- 
заніі, Гер. Смотрицького, Філалета, Клірика Острозького й 
інших тим подібних,— уніатський памфлет 1621 p. Sovita 
W ina2. Ще виразніше вказує на нього в своїх (не виданих) 
писаннях Кунцевич, цитуючи нашу «Книжицю» як твір «Су- 
ражского Василия». Так само у Кас. Саковича в його памф
леті Kalendarzowi Staremu, 1644: він називає його тут 
знову разом з Філалетом і Кліриком: «ті Філалети, Клірики, 
Суражські, що писали проти святої віри і за те міста в дер
жаву діставали». Між людьми Василя-Костянтина Остро
зького стрічаємо такого «пана Василя намісника суразько
го», що досить підходив би під категорію таких двірських бо
гословів кн. Острозького, що одержували від нього «міста» 
за свої богословські писання. 1593 p., як згадує Потій, він 
привозив до нього, разом з якимсь ближче незвісним паном 
Вишенським, лист кн. Острозького до Потія в справі релігій
ного порозуміння: Потій обох їх зве «слугами» кн. Остро
зького 3. Але ототожнювати сі дві особи: «убогого Василя» 
з «паном Василем намісником суразьким» все-таки нема нія
ких твердіших підстав, і все ще можна сумніватись, чи й 
уніати 1620-х років знали певно, що Василь — автор «Кни- 
жиці» був суразьким намісником або носив ім’я Суразького. 
Судячи з інших фактів, в уніатських кругах небагато знали 
з літературного життя острозької громади. Так от і по всіх 
зусиллях останніми часами в конкретизування постаті сього 
автора, він зостається й під сю хвилю, властиво, так же ма
ло індивідуалізованим, як він себе лишив у своїй книзі4

1 Каратаев с 287
2 Архив Юго-Зап Рос 1 VII с 492
3 Памятника полемич литературы III с 575—6 i 627—8
4 Пробу такої конкретизації дав востаннє К Копержинський у своїй 

студи, згаданій вище Він приймає прізвище Суразького, але не рішається 
ототожнити його з «паном Василем намісником суразьким», як се робили
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• Се не позбавляє інтересу і значення його як літературно- 
ft) діяча, тим більше що й про його літературного Дюску- 
ра — Герасима як про людину ми знаємо мало — мало що 
більше. Одночасний виступ на чолі відродженого літератур
ного українського руху як двох передовиків сих двох літера
торів, навпаки, має глибоку симптоматичність. При ближчім 
розгляді він кидає характеристичне світло на зміст сього ру
ху і дає деякі пояснення всьому дальшому його напрямкові.

Як се не дивно може виглядати по всім, що говорилось і 
говориться досі про великі успіхи реформаційних ідей в 
українськім громадянстві XVI в , а старий «ректор» Гера
сим, представник доволі неглибокого шляхетського вільно
думства і критицизму, при перевірці являється найбільш яс
кравим відбиттям у нашій літературі сього навіяного рефор
мацією, а радше — ії суголосного критицизму і скепсису: 
трактування церковних питань з раціоналістичного, а не дог
матичного становища, з погляду сучасного українського 
життя, потреб і вимог українського громадянства, а не з по
гляду традиції. Сей напрям потім дає себе відчувати в пи
саннях т. зв. Клірика Острозького, в «Пересторозі» (що тре
ба вважати також твором острозьким, а не львівським, як 
повелось було думати), а найсильніше виступає в «Треносі» 
Герасимрвого сина Максима, що в сім творі найбільш збли
жається до протестантської доктрини, до протестантських 
впливів. Широко користує з протестантського джерела 
(з книги Зібранта Любберта про папу-антихриста) також 
Цтефан Зизанія, письменник не острозький, а львівсько-

деякі інші дослідники Він думає, що се не було прізвище у властивім розу
мінні, а означення «місця діяльності або перебування, або походження» 
(с 45). Вказує на звістку про те, що кн Острозький надав острозькому мо
настиреві св Трійці — де, мовляв» містилася школа й друкарня — м Сураж
з кількома селами (Харлампович за Сендульським, с 257) Звідси робить 
висновок» що м Сураж було місцем діяльності Василя як завідателя дру
карні і дідаскала острозької школи* тому* мовляв, він і одержав прізвище 
Суразького Се, одначе, доволі трудно припустити, коли Василь працював 
властиво в друкарні й школі в Острозі «суразьким» він міг би стати хіба як 
завідатель сього монастирського фундушу— власне як «намісник суразь- 
кий», «пан Василь», очевидно — світська особа

З біографи Кунцевича, написаної А Гепеном, автор наводить звістку 
про Рутського — зачерпнену, як він здогадується, з старої біографи Р Кор
сака,— про диспут, уряджений кн Острозькою виступали в ньому по одній 
CTöpoHi єзуїти, по другій «Василь, славний між схизматиками теолог, обда
рований ласками князя» Копержинський здогадується, що се був наш Ва
силь Із здогадів інших дослідників автор підтримує гадку Селецького, що 
наш Василь був автором деяких передмов до острозьких друків, спеціально 
«Книги Маргарит» 1586 року Се можливо, але ніяк не можна вважати за 
річ безсумнівну, як висловлюється автор під кінець (с 47) Цілком правиль
но натомість відкидає він здогад деяких старих дослідників, що наш Василь 
був одною особою з «Кліриком Острозьким»



віденський. Все се письменники, які свідомо йдуть шляхом 
Василя-Костянтина Острозького — прихильника тісного со
юзу православних з євангелістами, прихильника політично- 
ró, а не догматичного підходу до церковної справи. Але за
раз же поруч першої маніфестації сього свобіднішого, шир
шого, в євангелицтво ухиленого напряму, як бачимо, висту
пає «правило віри» — непохитний речник і сторож церковно
го православ’я «убогий Василь» острозький. Його голос 
підхоплює зараз і до нього як до найкращого консультанта 
відсилає українське громадянство Іван з Вишні, що висту
пає слідом А се найталановитший і безсумнівно — дуже 
впливовий, незважаючи на свою недрукованість, учитель 
православної України, що визначає, незважаючи на своі ек- 
стреми, напрям дальшому письменству.

Так євангелицький ухил ледве що тільки зазначився, дея
кими моментами, в українській літературі — публіцистиці. 
«Апокризис», замовлений Острозьким євангелістові, хоч ши
роко використовуваний в православних кругах, незважаючи 
на свої високі прикмети, зостався твором помічним, але не 
своїм- з нього користали, але своїм не признавали, і за ним 
в літературній праці не пішли Перевагу взяв і тон задав на
прям суто православний- коли не афонський, то, так би ска
зати,— царгородський, орієнтований на патріархат Запози
чивши у реформаційного руху дещо в організації, дещо в 
тактиці, дешо в аргументації проти польського уряду, проти 
польських клерикалів, проти претензій Кури, українське 
відродження зосталось на позіцп православній, і в міру того, 
як реформаційний рух став завмирати в самім польськім і 
спольщенім, магнатсько-.шляхетськім громадянстві,— в 
українськім русі замість ухилу в бік реформації все більше 
зміцнявся напрям консервативний, набираючи характеру ре
акційного,— аж поки Петро Могила цілком явно й одверто 
зв’язав його з єзуїтсько-католицькою реакцією XVII віку.

Реформаційний курс у нашім письменстві зів’яв і опав, не 
встигши нітрохи розгорнутись

Люди найбільш чуткі на нові вимоги життя якийсь час 
шукали чогось третього між Римом і Вітенбергом Зверта
лись до Царгорода і Єрусалима, силкуючись віднайти ті жи
вотворчі джерела, з яких виросло те звеличене, високо іде
алізоване старе православ’я київське. Не знаходячи їх у без
конечно збіднілій і підупалій грецькій церкві, гаяли доро
гоцінний, ненагородимий час, полишаючи без проводу, без 
науки, без директив ту частину громадянства, яка хотіла бу
ти з православною церквою, лишитись вірною традиціям 
«руської віри» і старої Київської Руси, але хотіла іі онов
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лення і відроження, нових засобів і нових директив, ВІДПО

ВІДНИХ до вимог нового життя. Не діждавшися тут виходу з 
трудного становища, вона кидала одно й друге: Русь і її 
віру, та мандрувала до котрогось з більш виразистих, більш 
активних сучасних таборів.

Більшість ішла за відродженою державною шляхетською 
церквою; меншість— дуже мала меншість, що хотіла бути 
послідовною у своїй опозиції папству, у своїй критиці като
лицької доктрини і церкви,— приставала до котроїсь еванге- 
лицької доктрини: котроїсь, власне, з найбільш радикальних 
у такім разі. Все менше зоставало таких, що лишались на 
старім грунті й чекали розв’язки, бажаючи зберегти зв’язок 
з своєю народністю — через стару культуру і стару церкву, 
а з другого боку — не відірватись і від сучасного державно
го, шляхетського життя, щоб не загубити привілейованих со** 
ціальних позицій. Супроти скріплення католицької реакції, 
непримиренної і невблаганної супроти схизматиків, і такої 
ж тактики уряду се ставало все тяжчим. А з православної 
проповідниці тим часом лунали голоси, які тільки страшили, 
остерігали від яких-небудь компромісів, але кінець кінцем не 
давали конкретної програми для тих, які не хотіли зрікатись 
реального життя в ім’я спасіння душі На українськім Си
на і — Святій Афонській горі піднялась велична постать ве
ликого нігіліста, красномовного заперечника сих реальнос
тей життя в ім’я крайніх принціпів аскетизму — відроджено
го афонського ригоризму, котрого впливи скріпились у нас 
на Україні в сім часі: в опозиції успіхам латинства і рефор
мації одночасно їх посвідчує ся плеяда святогорців і їх уче- 
ників кінця XVI в : поруч Івана Вишенського — Йов Княги- 
ницький, Захарія Копистинський, Ісайя Копинський та інші.

їх негація не зосталась безрезультатною в складнім про
цесі формування нового українського життя, в далеких перс
пективах життя. Але тим часом, між іншими несприятливими 
обставинами, їх тяжкі «невитерті чоботища» також дуже до
шкульно потоптали і без того кволі парості реформаційного 
руху, які були проросли на українськім грунті. Так як, з дру
гого боку, помітно підбили й ті проби погодження церковних 
традицій з реальними вимогами біжучого життя, що їх вису
вали передовики сучасного національного, міщанського ак
тиву.

Се далі побачимо — поки ж що перед нами ще тільки 
перші громи нашого афонського пророка.

Перші писання Вишенського: меморіал львівського брат
ства і «Писаніє до всіх в Лядській землі живущих». Ви-
шенський — одна з найбільш яскравих і близьких нам поста
тей нашої літератури Світогляд його досить тісний, кр>г об-
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разів невеликий. Вся вага і сила його в емоціональній сто
роні: в сильнім, поривистім пафосі. Сей риторичний пафос — г 
його зброя Він промовляє і добивається ним до нашого по/ 
чуття на віддалі трьох століть та робить.для нас зрозуміли
ми, людськими, тим самим близькими свої погляди — безко
нечно далекі теоретично, давно пережиті, чужі і навіть 
ворожі Ми знаємо достеменно, чим жив і болів сей далекий 
странник, сидящий в безмолви афонської печери. Через те 
його індивідуальність ближча нераз нам, ніж люди, які жили 
дуже недавно, інтересами, значно ближчими до наших. Се 
секрет літературної творчості. Чудо творчої емоції, котрою 
поборюється час і простір. Те, чим взагалі дорога і важна 
нам історія літератури.

Але коли від сього загального враження, такого яскраво
го і виразного, схочемо перейти до деталей, коли попробуємо 
уяснити собі еволюцію сеї творчості, що навіть у дохованих 
до нас творах обіймає все-таки цілу четвертину століття, ко
ли схочемо вислідити, які саме конкретні події викликали сю 
творчість і викликали далі її відгомони,— ми стрінемося з 
непереборимими неясностями і прогалинами в наших відомо
стях, незважаючи, що писання Вишенського дуже займали 
учених — українських, російських, польських, і протягом 
останніх тридцяти-сорока літ коло нього зібралася доволі 
значна література Крім «Слова о полку Ігоревім» і старого 
київського літопису ледве ще котрий твір нашого старого пи
сьменства чи який письменник може похвалитися такою ува
гою 1

1 Увагу викликали твори Вишенського головно після того, як Костома
ров опублікував чотири з них (властиво — п’ять) в Актах Южной и Зап 
Руси, з рукопису кінця XVII в Петерб Публ Бібл , бувшого гр Толстого — 
Рус Q N 243 Потім Голубев у І т cßoei монографії «Петръ Могила» (1883)
надрукував два псевдонімні твори Вишенського, не вгадавши їх авторства1,
з копії Київської Духовної Академії (відгадали автора потім Сумцов і 
Франко) А в Архиві Юго-Зап Россіи 1 VII (1887) з тої ж пізнішої копи 
Київ Дух. Акад подав ще кілька писань уже з іменем Вишенського Фран
ко і Гн Житецький в Кіев Старині 1889 і 1890 доповнили їх число ще

Підгірцях коло Бродів (тепер у львівськім монастирі св Онуфрія), і з того 
ж рукопису Петерб Публичн Бібліотеки № 243 приналежність їх Вишенсь- 
кому виявилася з змісту його збірника («Терміни»), що знайшовся в підго- 
рецькім збірнику Після того Франко (в Записках Львів т. XXXVI, 
1900) довів авторство Вишенського ще для афонського посланія 1597 р‘* 
надрукованого тоді ж в острозькій «Книжиці», і тим круг писань Вишенсь
кого замкнувся, поки що принаймні

Старша література про нього вичислена в монографії Франка Новїїиа 
починається статтею ак Сумцова в Кіев Стар 1885 р «Іоаннь ВишенсЩ 
южнорусскій полемисть начала XVII ст » За нею пішла стаття Франка 
(під псевд «Миронъ»), там же 1889, IV «Іоаннь Вишенскій Новыя данйыя 
для оцінки его литературной и общественной деятельности», з додатком-
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Життя і діяльність Вишенського до 1590-х років нам 
зовсім незнані. Він називає себе то Вишенським, то «з 
Вишні», очевидно— вказуючи на своє походження з Судо
вої Вишні в Перемишльщині, уже звісної нам шляхетської 
станиці — місця шумливих соймиків Руського воєводства

невиданих статей з Підгорецького збірника Потім Гн Житецького «Ли
тературная деятельность Іоанна Вишенскаго», з додатком невиданих 
творів, К Ст 1890, VI Франко 1892 р випустив популярну статтю «Іван 
Вишенський, руський писатель XVI віку» (передрук з «Хлібороба»), а 
1895 р вийшла його книга «Іван Вишсиський і єіо твори», Львів (Літера
турно-Наукова Бібліотека кн 21—30) — найбільша і ііайважшша з праць, 
присвячених сьому письменникові (536 ст малого формату, з того головну 
частину, ст 77—416, займає перегляд поодиноких творів, для усталення їх 
хронологи і «діалектики розвою», перша частина — огляд літератури, тре
тя, ст 417— 198 — перегляд біографи і характеристика) Книга викликала 
дві великі рецензії самостійного значення ак Студинського в Записках 
львівських т V, 1895 і ак Кримського в К Старині 1895 р кн IX і X Фран-' 
ко додав ще потім до своєї монографії невеличку статейку в львів Записках 
1900 р про згадане афонське посланіє Я чимало дав Вишенському місця 
в VI т Історії України, 1907, ст 407—8, 471—3 й інш Др В Щурат у 
львів Записках, т 87, 1909 р п з «До біографи і писань Івана з Вишні» 
подав деякий рукописний матеріал Проф* Й Третяк у своїй книзі «Piotr 
Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej», 1912, присвятив Вишенському 
чималий розділ М Возняк — ще більший в т II своєї Історії Української 
Літератури, 1921 Ак Перетц у Науковім Збірнику за р 1924 умістив студію 
«Іван Вишенський і польська література XVI в », перероблена і побільшена, 
вона вийшла в томі 101 № 2 Сборника отд рус языка рос акад Исследо
вания и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—

Як бачимо, Ів Франкові належить львина пайка cei літератури Та най
більше зробив він для популяризації Вишенського як діяча і письменника 
та його ідеологи своєю поемою «Іван Вишенський», виданою в збірнику «Із 
днів журбй» 1900 р і потім не раз передрукованою окремо Про неї спеціа
льна студія Щурата «Франків Іван Вишенський», Льв 1925, він уставляє 
такі моменти в розвою занять Франка Вишенським в 1886—7 рр , помагаю
чи упорядковувати археологічну виставу, Франко зацікавився збірником, 
присланим на виставу з Підгорецького монастиря і уміщеними в нім твора
ми Вишенського, в 1889 р, розчитуючися в біографи Гуттена, написаній 
Штравсом, і в поемі К Ф Майєра про Гуттена, Франко утворив собі той об
раз Вишенського, що ліг основою і його поеми, і його монографії про Ви
шенського, написаної зимою 1892—3 р Констатуючи близьку і безумовну 
залежність Франкової поеми від Майєрової, др Щурат дає зрозуміти, що 
під впливом сеі концепції писав Франко свою монографію про Вишенського, 
і тим пояснює перевагу поетичної інтуїції над історичним аналізом у сій 
книзі, підчеркнену свого часу ак Кримським У дійсності поетична інтуїція 
не перешкоджає монографії Франка бути твором вповні науковим поет у 
Hifj ніде не зводить на манівці дослідника, хоча й дає йому імпульси

1 Про се прізвище велась свого часу маленька дискусія Ак Кримський 
вважав, що Іван був тільки «з Вишні» і не мав фамілійного прізвища 
«Вишенський», як допускав Франко (с 419) Др Щурат, переглянувши 
цдай ряд імен «з Вишні» і «Вишенських» у старім помяннику Добромиль- 
ського монастиря, думає, що Іван був-таки «Вишенський» Але се зостаєть
ся все-таки неясним — наскільки се ім’я було тверде в його роді, на своїх 
творах він себе зве «Іоан мних в Вишні», «Іоан інок з Вишні», «странник 
реченний Вишенский», «Іоан Русин Вишенский»
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Про походження свое він не сказав ні слова — був він міща
нином, поповичем чи дрібношляхетским потомком^ Так само 
не натякнув нічого на час свого народження, і всякі проби 
розшукати в документах ицо-небудь про се досі були безре
зультатні 3 огляду, що в 1621 р. кияни вважали Вишенсько
го ще живим, ухваляючи викликати на Русь з Афонської го
ри «преподобних мужей Россовъ въ житіи и богословіи цви- 
туицихъ», і в їх числі його — «Іоана порекломъ Вишенско- 
го», приймають, що він родився в середині XVI в , в 1540-х 
або 1550-х рр. Та може бути, що був і дещо старшим, і тоді 
се могло б кинути деяке світло і на його перші літературні 
відомості.

Діло в тім, що в 1540-х роках латинським священиком у 
Судовій Вишні був звісний уже нам Мартин Кровицькі, при
ятель Оріховського, що разом з ним виступав в обороні 
особливостей східного обряду, оженився, стратив через се 
ласку свого патрона Кміти і свою посаду у Вишні та, перей
шовши на місце Станкара до Пінчова, став одним з стовпів 
польської реформації, а в письменстві — одним з найваж- 
ніших (поруч Рея) антикатолицьких публіцистів і зачинателів 
йольської літературної мови. Новіший біограф його виясняє, 
що на парафії вишенській Кровицькі був досить довго, 
кільканадцять літ, від р. 1535 приблизно до 1551 р. *, зна
чить, мусив знати тутешніх людей, і його знали, і та велика 
хрія, що була ним піднята зимою 1550— 1 р серед католиць
кого духовенства, і до живого захоплювала всіх «нас — пе- 
ремишлян», як висловився Оріховський, мусила особливо 
живо інтересувати вишенців, а спеціально— тутешніх ру
синів. Піднята Кровицькім з'ідлива критика католицької 
церкви й оборона тих відмін, котрими руська церква 
відрізнялася від церкви латинської, мусила їх дуже захоп
лювати. Коли в грудні 1550 р Кровицькі на зборі латинсько
го духовенства в Перемишлі з незвичайним завзяттям висту
пав за те, «аби Руси не перехрещувано, причастя під обома 
видами, так як то Христос уставив і апостоли і стара церква 
заховувала, не відмовлювано, тим хто того собі жадають», 
а целібат щоб знесено — задля очищення духовенства від 
теперішньої розпусти. Коли він словом і власним прикладом 
пропагував сі тези, завів причастя на православний взір, 
хлібом і вином, у своїй парафії. Коли, незважаючи на осто-4 
рогу, зроблену йому місцевим біскупом, тут-таки в Вишні, 
під час соймику 1550 р , сам оженився й іншим теж радив. 
Коли перемишльський духовний суд його за се виклинав і 
вилучав з церкви, а його прихильники підіймали крик, які то

‘ Marcin Krowicki, predstawił Henryk Barycz, Reformcja w Polsce 
IX—X, 1924
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«на Руси дивні речи діються — засуджують проти закону бо
жого і людського чоловіка за те, що оженивсь, позбавляють 
честі за те, що не помиї, а кров господню давав людям пити 
з чаші». Коли Кровицькі, отрясаючи порох від ніг своїх, за
являв, що на нього — вірного слугу божого піднявся Анти
христ в образі католицької церкви,— можна собі уявити, 
який розголос і враження се робило серед вишенської Руси і 
серед усього, що було тут хоч трохи інтелігентного'

Отже, коли прийняти, що будучому мніхові Іванові в тім 
часі, 1550— 1, було вже років 12- ІЗ,- а се зовсім можли
ве 1,— то можемо зміркувати, яке враження на його імпуль
сивну, вразливу уяву все се мусило зробити,— як мусили за
хопити його релігійні дебати, в котрих стрінулись погляди 
католицькі, православні і евангелицькі' Перші,' найбільш го
лосні, акти сеї полеміки пройшли перед його очима в самих 
початках свідомості, і пізніші писання Кровицького, котрого 
він знав особисто, і зносини з ним міг і потім підтримува
ти,— його гостра критика католицької церкви, розвивана 
ним теза папи-Антихриста — були для Вишенського відгомо
ном його дитячих, таких глибоких, звичайно, переживань і 
вражень 2.

Розуміється, мусимо при тім вважати Вишенського не 
таким простаком ч неуком, яким він часом себе називає

'Франко припускав, що Вишенський родився в роках 1545— 1550, 
в 1576— 1580 рр він пішов на Афон, а вмер коло р 1620, себто маючи 70— 
75 літ (с 419—20). Але так само мислимо, що він родився десь у pp. 1538—̂ 
9, мав під час афери Кровицького 12— 13 літ, у 1590-х рр , коли з доручення 
афонської брати писав своє послання на Україну, мав не під п’ятдесят, а 
під шістдесят (се здається мені правдоподібнішим), і вмер коло р 1620, ма
ючи 81—82 роки (в Києві 1621 р. могли не знати докладно, чи він ще жи
вий — могли вважати живим, коли він незадовго перед тим помер — а, мо
же, прожив і довше')

(Сам Франко на іншім місці (с. 431) допускає, що Вишенський «мусив 
не раз бачити Кровицького в дитинстві особисто», як «свого земляка». 
В такім разі, щоб сі стрічі зробили на малого якесь враження, мусив би він 
родитися скорше, ніж у 1545 р , бо в початку 1551 р Кровицький перестав 
бути його ' іемляком» Се я помітив уже потім, як поставив вищенаведену 
гіпот( про дещо старший вік Вишенського властиво, вона єсть іп nuce
і у Франка).

Земляком Вишенського Кровицький може називатися тільки через свій 
досить довгий побут у Вишні Родом він був, мабуть, не тутешній: новіший 
бюграф доводить, за вказівкою Гозія, що Кровицькі походив з Пруси (до 
сі?ого увели його рецензента в Kwart Hist 1925 ст 364).

2 Що Вишенський знав писання Кровицького і вони мали чималий 
вплив на нього, здогадувався Франко (с 13U i 431) і заохочував кого-не- 
будь провести ближче порівняння між писаннями Вишенського і публіка
ціями Кровицького,— але сей дезидерат і досі зостається невиконаним. 
Ак Перетц, проводячи порівняння між писаннями Вишенського і сучасних 
польських письменників, так само як і Франко, писань Кровицького не мав 
під рукою,— і я теж не маю
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в запалі полеміки. Коли він у передмові до «Терміни» свідчи- 
ться, «яко грамматичного дробязку не изучих, риторическое 
игрушки не видах, философъскаго высокомечтателного (вы- 
сокомечтанія?) не слыхах»,— то сим він відмежовується 
тільки від нової* католицької, єзуїтами організованої школи, 
«Мой даскал простак, але от всЬх мудрЪйшш, котрый без- 
кііижіїьіх упремудряєт; мой даскалъ простакъ, которій рыбо- 
ловци в человЪколовци претворяет; мой даскал — которий 
простотою философы посмЪваетъ, мой даскалъ — которий 
смиреніємь гордость потлумляєт»,— говорить він далі, натя
каючи, очевидно, на святе письмо як головне джерело своєї 
освіти. Але Біблією і богослужебними книгами, котрі він ре
комендував православним замість світської мудрості, його 
власна лектура, очевидно, не обмежувалася! Його писання, 
їх стиль, виклад, діалектика, улюблена діалогічна форма, 
замилування в дефініціях, виявляють людину, добре об
стріляну в релігійних диспутах, обчитану не тільки в свято- 
отецькій (що можна покласти на його афонські літа), але і 
в полемічній, особливо протикатолицькій літературі 1550— 
60-х, а може й початку сімдесятих років У своїм часі я пока
зав на близьке споріднення Вишенського з його земляком 
Миколою Реєм - у підходах, у виборі тем і в самім стилі *. 
Ак. Перетц пробував подати більше таких літературних ана
логій, але зачерпнув їх переважно з пізніших творів, тимча- 
сом як з кінцем 1570-х років Вишенський, мабуть, уже вий
шов з сеі сфери, судячи з того, що з книгою Скарги 1577 р , 
яка викликала таку сенсацію і не могла б зостатись Ви- 
шенському незвісною, коли б він іще зоставався в «землі 
Лядській», він познайомився гень пізніше, в новім виданні 
1590 року* Як мислитель і письменник він сформувався на 
писаннях і диспутах 1550—60-х років, в атмосфері широкій, 
відкритій впливам різних європейських доктрин. Позиція 
старовіра-консерватора, котру він зайняв у своїх писаннях, 
була позиція, прибрана принципіально, а не результат не- 
знаймості його з сучасною західною культурою’ Він вихова
нець реформаційної доби, тільки православний реакціонер у 
результаті, так, як Орловський й інші ставали реакціонера
ми католицькими Його різка, безоглядна негація — продукт 
реформаційного скепсису, а не безпосередньої православної 
традиції. Се свого роду Достоєвський — а не Курбський чц 
старець Артемій, що в непорушності тримали і заховали свре 
московське неприятіє серед усіх спокус реформаційної доби. 

Принагідно в однім з своїх писань, остерігаючи людей від 
спокус сучасного мудрування, Вишенський упустив слівце,’

1 Історія України VI с 299 дд
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що він теж пройшов через нього — «і я колись у тій спробі 
(спокусі) був», і як приклад лукавої сили облесного слова 
згадав про своє приятельство з якимсь «містром» у Луцьку, 
що розповів йому, як йому вдалося звести дівчину облесни
ми компліментами Правдоподібно, у Вишенського була 
бурно пережита минувшина — не тільки в інтелектуальних 
інтересах, але і в більш житейських уподобаннях, перше ніж 
він то все покинув для афонськоі печери. Імпульсивна, по- 
ривча вдача його мусила себе проявляти в різних напрямах, 
перше ніж скупитись на аскетичних інтересах,— тільки, на 
жаль, він не схотів ближче увести нас у свою історію! Фран
ко висловив здогад, що Вишенський служив на дворі Остро
зького і їздив по різних судових містах з різними доручення
ми, заводив знайомості тощо, але се не має ніяких твердих 
підстав у нашім матеріалі. Так само не знаємо нічого про те, 
які обставини змусили його покинути се мирське життя і за 
контрастом пошукати ліку в повнім відчуженні, самітності і 
мовчанні афонськоі печери. З вищенаведених міркувань ви
воджу, Що се сталось не пізніш кінця 1570-х років.

Таким чином, у біографи* Вишенського виникає прогали
на в яких двадцять літ: від 1570-х до 1590-х, але нам нема 
потреби дуже ламати голови над нею Коли чоловік пошукав 
схоронища на Афоні, з усякою правдоподібністю можемо ду
мати, що довгий час, десять-кільканадцять літ він віддав то
му, за чим ішов на Афон: повному відчуженню від світу, са
мозаглибленню і аскетичному вихованню, «поліруванню» і 
«вниманію собі» (як він се називає) під проводом якого-не- 
будь старця В попередніх розділах, в начерку відродженої 
афонськоі містики XIV в., дано було загальне поняття про 
сю аскетичну школу, власний виклад сеї системи, поданий 
Вишенським у «Зачапці», наведемо при огляді сього твору. 
Тільки вповні пройшовши се «цвиченнє» і почувши себе 
цілком свобідним від спокус світу і своїх давніх ПОТЯГІВ, ВІН 

міг повернутись, уже як нова відроджена людина, до інте
ресів, котрими жила сучасна православна громада, і взявся 
між іншим за перо, щоб їй послужити. Коли се і як сталося^ 
Се питання хронології творів Вишенського, над котрим го
диться нам трохи спинитися.

Маємо тепер 20 творів Вишенського 2. З них десять з до
датком вступних статей заховалося в згаданій вище копії б.

1 «ОтвЪтъ Феодула», с 114, див нижче
2 От їх видання — насамперед ті, що увійшли до «Терміни» (в тім 

порядку, як вони там вичислені, 1 — 12), потім всі інші (в хронологічнім 
порядку)

1 Передмова «Терміни» — з Підгорецького збірника, видав 11 Франко 
в Київ Старині 1889 IV дод с 27, кілька поправок на підставі того ж 
тексту подав Щурат у Львів Записках т 87 с 58
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Підгорецького монастиря, у вигляді збірника, спорядженого 
самим автором і присланого на Україну для списування і чи
тання на зборах вірних Він назвав п «Терміною о лжи, ко
торая над истиною у вашей земли царствует», себто вияс
ненням, що таке та неправда — мовлячи виразом нашої су-

2 «О чину прочитанія» — з Підгор збір., видав Франко в К Стар 
1889, IV с 29, кілька поправок Щурата в львів Записках 87 с 56 Інший 
варіант, при Краткословн Одвіті, з копи К Дух Акад видав Голубев, 
Петръ Могила І, дод с 144

3 «Обличеніє діявола миродержца» з Підгор збірника, видав Франко 
в К Стар 1889, IV дод с 31, кілька поправок до сього видання подав Щу- 
рат у львів Записках т 87 с 589 3 копії Київ Д Ак видав Голубев в Ар
хиве Юго-Зап Рос I VII с 19

4 «Писаніє до кн Василя» — з зб Публ Бібліотеки, видав Костомаров 
в Актах Ю 3 Россіи II с. 204, варіанти з Підгор. зб. подав Франко в 
К Стар 1889, IV с 24

5 «Порада» — з зб Публ Бібл , видав Костомаров в Актах Ю. З Р II 
с 209, варіанти Підгор зб подав Франко с 25, Щурат у Зап львів. 
т 87 с 59

6 «Писаніє до всіх в Лядській землі» — з зб Публ Бібл , видав Косто
маров в Актах Ю З Р II с. 224, варіант Підгор зб подав Щурат с 59

7 «Писаніє к єпископом» з зб. Публ Бібл видрукував Костомаров в 
Актах Ю З Р II с. 227, і вдруге поправніше (але далеко не ідеаль
но1) звідти ж — єп Порфирій Успенський в книзі Востокь Христіанскій. 
Афонъ ч III відд II, 1892 с 1014 Варіанти Підгорецького зб. (де сей твір 
без кінця) подав Щурат у львів Записках т 87 с 59

8. «Изв-Ьщеніе краткое о латинской прелести» з зб Публ бібл видав 
Костомаров в Актах Ю З  Р II с 254.

9 «О єретикох» з зб Публ. бібл. видав Ги Житецький в К Стар. 
1890 VI с 112

10 «Загадка философом латинским» з зб Публ бібл видав Гн Жите
цький, К Стар 1890, VI, с 116.

11. «СлЪд к постиженио художества» з зб Публ бібл видав Гн. Жите
цький в К Стар. 1890, VI, с 114

12 «Новина о обрйгеніи тЪла Варлаама архиеп » з зб Публ бібл ви
дав Гн Житецький в К Стар. 1890, VI, с 114

13 Посланіє Афонітів, опубліковане в острозькій «Книжищ» 1598 p. 
(авторство Вишенського уставив Франко в львів Записках т 36), передру
кував Малишевський в II т. своєї праці Мелетш Пигасъ, 1872, с 44 3 руко
писної «пізнішої» копії (львівського братства^) видав Милькович у Monu
menta Confraternitatis Staurop Leopoliensis I. II с 881

14 «Краткословний отв*Ьт Феодула» з копії Київ Дух Ак (дуже не
справної чи несправно1) видрукував Голубев, Петръ Могила І дод с. 109

15 Лист до Домнікії — з копії Київ Дух Акад видав Голубев в Архіві 
Юго-Зап Рос I VII с 26

16 Лист до Йова Княгницького — з копії К Дух Ак видав Голубев 
в Архіві Юго-Зап P. I VII с 36

17 Лист до львівських братчиків — з копії К Дух Ак видав Голубев 
в Архіві Юго-Зап Р I VII с 24

18 «Зачапка мудрого латынника» з копії К Дух Ак видав (дуже не
справно) Голубев, Петръ Могила І дод с 67

19 Лист до кн Вишневецького — з копії К Дух Ак видав Голубев в 
Архіві Юго-Зап Р I VII с. 37

20 «Позорище мысленное» з копії К Дух Ак видав Голубев в Архіві 
Юго-Зап Р I VII с 38.
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часної моралістичної поезії — що запанувала в світі, 
вигнавши з нього правду Христову Слово «Терміна» ужива-

3 трьох старих копій творів Вишенського досі скільки-небудь обсліду
вано дві. Збірник Підгорецького монастиря обслідував Франко і вдруге 
Щурат — сей доходить до висновку, що хоч ся копія не була автографом, 
але являється найближчою до протографа Збірник Публ бібл (з старим 
витиском, ех biblioteka akcan gelina) обслідував Гн Житецький Натомість 
збірник б 'Царського використовувано тільки в пізнішій копії К Дух Ака
демії, до оригіналу ж його досі ніхто не звертався. Тепер копія К Дух Ака
демії затратилась, і нову копію споряджено для Археограф Комісії Укр 
Академії Наук, з перевозору збірника кол № 486 бібліотеки Царського 
(описаної Строєвим), що потім перейшов до бібліотеки Уварова (тут 
№ 632), а тепер переховується в Московському Історичному Музеї Історич
ний Музей був ласкав надіслати сей збірник до нашої Археографічної Комі
сії, і при сій нагоді і я ним користувався.

Копія списана на папері з знаком 1817 року, від початку до кінця Пер
ші 217 карток малого кварто займає «Книга о правдивой єдиности право- 
вЪрныхъ хриспанъ церкви восточной Тамъ же и противъ апостатовъ и
0 ихъ лживой унш Милостпо и помощію божією, а за благословеніємЬ стар- 
шихъ через ієромонаха Захарію Копистенского написано» Потім, через дві 
ненумеровані картки від 218 і до кінця (к 536) — ідуть писання Вишенсько
го. Починаються таким заголовком «Преподобнаго и блаженнаго отца 
Іоанна Вышенскаго братствомъ писанъ до Львова братству ради вірьі и 
повсюду» Се може бути заголовком листа до Львівського братства, що 
стоїть на першім місці,— а може й цілого збірника. Писання йдуть у такім 
порядку. Братству Львовському (п 218—221), Домнікп (л 222—237), отцу 
Іову (л 237—9), Мих. Вишневецькому (л. 239—40), Зачапка (л. 241—301), 
К прочитателю (л. 301—2), Краткословный отвіт Феодула (л 303—358), 
(чин) читанія сего писанія (л 359—360), K прочитателю наединЪ (л 361—2), 
Обличеніє діявола (л 362—372), Василію Острозькому (л 372—384), 
«Буди же вам известно» (Порада (л 384—428), ТебЪ в земли Польской бу
дущему народу (л 429—438), Вельможным панам архієпископам (л 439— 
518), Позорище Мысленное (л. 519—536) Порівняння варіантів статей, 
спільних з збірником Підгорецьким і Архангельським (Публ бібл), пока
зує, що архетип збірника б Царського різнився від одного і другого, але 
загалом тексти всіх трьох подібні, тільки в Писанію к єпископом єсть значні 
різниці текст Царського не має кінця, але має кілька місць, пропущених 
в Арханг. (в Підгор текст ще більш куций, ніж в ркп Царського). Для 
інших творів зб Царського также дає чимало цінних варіантів (почасти 
вказаних у дальших моїх витягах), так що при виданні він мусить братись 
під увагу Але загалом він дуже несправний Переписувач зб Царського, 
чи його протографа, ясна річ, був дуже неуважний, дуже часто не розбирав
1 не розумів тексту, а при тім іще ставив своїм завданням всяко вигладжу
вати українізми й полонізми мови Вишенського і заступати їх виразами 
ходячої церковнослов’янської і російської мови Часом се він робить 
впопад, хоч приблизно, часом зовсім псує зміст. Коли зам «нехай» 
пишеться «пусть», зам «пиха» — «гордость», зам «чоботъ» — «сапогъ», 
зам «мають» — «имЪють», зам «чы не лЪпше» — «не лучше ли» i под, то 
се зрозуміло Та поруч того «але» систематично заміняється через «или» — 
що цілком калічить зміст, зам «мн^мати» — «внимати», зам «червоних» 
(золотих) — «красныхъ» А трапляються такі, напр, результати одного
і другого нерозбирання, нерозуміння і «русифікації» тексту зам «мні- 
маю» — «MĤfe имію», зам «чячку» — «частку», зам «фольварки» — «вар- 
варскій», зам «шпетностю и нікчемиостю» — «доброю иночестію», зам «на 
спросного» — «напрасного», зам «очекиваючи» — «оклеветаючи», зам 
«трактовати» — «страсти ковати», і т д Через те доволі часто буває так,
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лося в значенні чорновика брульона, начерка 1 — але кон
текст тут може вказувати на значення змістовніше: означен
ня, дефініції: що таке «лож» 2. Так, як в одній з статей ста
виться на початку питання, що таке «прелесть», в іншій — 
що таке «єресь», ö усякою правдоподібністю можна прийня
ти, як се робиться звичайно, що се перша збірка писань Ви
шенського. Дати вона не має, час написання заведених до 
неї творів викомбіновується з різних внутрішніх вказівок: от 
зміст збірника, зроблений самим Вишенським:

I Обличеніє діявола миродержца и прелестный ловъ его віка сего йа- 
стоящаго

II Писаніє до князя Василія3 и всіх православныхъ христіан, 
ознаймуючи, як восточное вірьі вірній на опоці или на камени вірьі Пет
ровы неподвижно и непрелестно стоят, а врата адовы их одоліти никакоже 
не могут, прочіи же вси отпали въ прелесть, заблудили и въ ад адовыми 
враты затворени суть В нем же и погреб невірно папы римскаго и ему по
ел ідующих

III Порада, како да ся очистит церков Христова, заплюгавленная лжи
выми пастыри и нечестным житієм оных и всіх им послідующих, и которій 
смрад поганеній въ злонравстві ся въ христіанех . Зде же о поруганно ино- 
ческаго чина от світских и мирского житя человік, и что есть таинство ино- 
ческаго образа ліпо утварія, и прочая

IV. Писаніє до всіх обще в Лядской земли живущих 4, да ся покають 
къ Богу, показуючи, каковы плоды Лядское земли жителей

V Писаніє къ утекшим от православное вірьі епископомъ, о имени зго- 
ды в книжках от них выданое, показуючи, яко тая згода не таковыми якож 
они безплодными в в ір і  и житіи чинена и единена быти мает, но святыми 
и духовнаго розума достигъшими И на прочая хулы, лож и клевету от них 
на благочестіє i ему послідующих рыгненую отповіди і обліченіє, откуду 
сію мудрость и розум постигли, которым так безбожне мудръетвовати ся от
рули

VI Извіщеніє краткое о латинской прелести, заблужденіи от пути ис- 
тиннаго, лжи и хоробі смертоноснаго и погибелно вічного смердящаго муд- 
рованія еже о в ір і, о цръкви, о началстві, о ложном чистцу, и прочая.

VII О еретикох — что есть имя ересь, и что благочестіє.
VIII Загадка философом латинским.
IX. Слідь краткій привъдящш къ постиженно5 и изъученно худо

жества, приводящаго къ царъетвующей беземъртной и вічной правді

що тільки за поміччю паралельного тексту можна зрозуміти текст б Цар
ського, а там, де нема паралельного тексту,— часом не можна й вгадати, що 
стояло в оригіналі Вишенського. Тим пояснюється така маса прогалин, 
означених і неозначених, у виданнях Голубева стрічаючи неясні місця, він 
або справляв Тх, не подаючи дійсних лекцій рукопису, або пропускав часом 
викрапковуючи, а часом нічим не зазначаючи пропуску.

1 Так воно вжито, напр , в Мопиш Confr с 738
2 Се було те, що він іншими словами, описово, хоче сказати в «Изві- 

щені о прелести» «Прелесть и ложъ латинскую краткими глаголы по изоб
ражен ію сему ниже печенному обличім^ да и их лож и прелесть познаемъ, 
и сами въ истинній в ір і пребыти и не поколебати ся себе укр^имъ и 
утвердимъ» (с 256)

3До князя Острозького, що звався Костянтином на честь батька, а 
хрещений був іменем Василя

4 В друк живящих
5 В друк постьіженію.
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X Новина или вЪсть о обрітеніи тЪла Варлаама архиепископа Охрид- 
скаго града, въ градЪ Велись убитаго и в рЪку Варъдаръ въверженнаго

Франко, пробуючи винайти порядок написання сих творів, 
вважав найранішим «Новину» (X) — мовляв, Вишенський 
написав її ще в дорозі на Атос, десь у рр. 1576— 1580. По 
ній він клав «СлЪдъ» (IX) і «Обличеніє Діявола» (І) — мов
ляв, написані скоро по приході на Афон, у періоді морально
го самовдосконалення автора. І по них, нарешті, «ИзвЪ- 
щеніє», мовляв, написане скоро по появі книги «О вЪрЪ» 
Василя Острозького (1588), на котру воно посилається,— 
значить, у роках 1588— 1590.

Критика справедливо виказала безпідставність такоі хро
нології для перших трьох творів: вони не мають ніяких хро
нологічних вказівок, і Вишенський міг їх написати коли-не
будь, раніш і пізніш. Натомість «Изв^щеніє», з огляду на 
згадку про книжицю Василя, і досі кладеться дослідниками 
на першім місці між творами Вишенського. Розбираючи «ла
тинські прелести», він заявляє тут, що ще про деякі мав 
замір написати, але побачив, що про них досить написав Ва
силь, тому залишив сей намір. Дістається таке враження, 
що серед писання наш автор дістав книгу Василя, щойно ви
дану,— отже писав десь у р. 1589—90. З другого боку, 
влучні помічення Франка про зв’язок «Писанія до всіх в 
Лядській землі» з меморіалом (запискою) львівського брат
ства 1592 р. дають підставу містити се «Писаніє» також між 
ранніми, доуніонними творами Вишенського. Інші писання 
почасти мають виразні вказівки на пізніший час — боротьби 
проти унії, 1596—8 pp., почасти взагалі позбавлені яких-не- 
будь хронологічних вказівок і могли бути (принаймні части
на їх) написані тоді, коли у Вишенського з ’явилася гадка 
послати землякам збірку своїх писань на утвердження в 
правовір’ї і добрім жити.

Тому, хотячи взяти щось з творів Вишенського як харак
теристичне для початків його літературної діяльності, прихо
диться вибирати між сими двома: «Изв^щенієм» і «Писанієм 
до всіх в Лядській землі». Я думаю, що треба виходити від 
«Писанія».

Вглублюючися в психологію людини, що втекла з світу, 
замкнулася на ряд літ у самітній печері і потім знову висту
пає перед світом у ролі учителя і народного вождя, треба 
припускати щось спеціальне, що вивело п з сфери самовдо
сконалення і попхнуло на дорогу соціальної активності Ду
маю, що вказані Франком подібності в змісті і вислові між 
«Писанієм» і львівською запискою дають сей момент, вказу
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ють той імпульс, що перетворив мніха Івана з Вишні з саміт
нього афонського анахорета в народного трибуна України.

Се був конфлікт львівського братства з своїм владикою 
Що стояло за лаштунками його, се відкрилось сучасниками 
тільки згодом. Ми тепер знаємо се документально. Се була 
конспірація наших митроносних шляхтичів, під проводом 
Балабана, проти міщанства, що під протекторатом пат
ріархів хотіло взяти їх під контроль У першій половині 
1590 р в Белзі відбувся перший з’їзд владик, де було по
рішено перейти під зверхність Римської курії, щоб утекти від 
сих міщанських претензій Змова ся довго зоставалася сек
ретом, але Балабан, покладаючись на неї, розпочав зараз 
же, в другій половині 1590 p., гостру кампанію проти 
львівського братства і заразом проти митрополита, що хотів 
використати сварку братства з своїм владикою, аби віднови
ти свої зверхні права над львівським владицтвом як вікаріа
том митрополії. Ситуація була незвичайно складна і напру
жена, між іншим — ще й через дуже хитке і необчислиме по
водження царгородського патріарха Єремії, зверхника 
української церкви, що легко піддавався впливам то одної, 
то другої сторони, різко міняв курс, видавав дуже гострі, бе
зоглядні і суперечні з собою розпорядження, і се сприяло по
яві різних фальсифікатів, самозваних уповажених, виникали 
оправдані і неоправдані підозріння різних закулісових 
інтриг, і т. д. Серед самого міщанства зазначився небезпеч
ний розділ між партією братською і владичою, котру брат
ство з великими зусиллями зломило і собі підпорядкувало 2, 
і таке інше.

В сих обставинах протягом 1592 р. братство кілька разів 
звертається безпосередньо до царгородського патріарха 
Єремії і до його ближчого товариша, патріарха алексан- 
дрійського Мелетія Піги, шукаючи їх підтримки проти против
ників, головно проти владики Гедеона Балабана, і заразом 
освідомляє іх про відносини і церковне життя.

До нас заховалось кілька таких листів, з додатком окремої 
записки про стан української церкви. Я думаю, вони були пи
сані дідаскалом братської школи Стефаном Зизанією (Куко
лем) 3, одним з видніших сучасних діячів — парою до Вишен-

1 Докладніше про се в Історії України т V с 549 дд
2 Monumenta Соп fraternitatis Leopoliensis, особливо документ ч. 172 й ін
3 Крім загальних міркувань — що Стефан весь сей час був головною нау

ковою силою братства як дідаскал братської школи від самого заснування її, 
я бачу доказ авторства його в словах листа з 6 лютого, де оповідається, що 
братство мусило скоротити свою школу через протидіяння владики «отпу- 
стихомъ даскаловъ* Кирила въ градъ Виленскый, Лаврентія же въ градъ 
Берестейскый, и иныи инде розидоша ся, С т е ф а н же зде пребываегъ» 
(Mon Confr. 1 с 340).
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ського по своїм прикметам перебійця і агітатора, тільки з тою 
різницею, що тимчасом як Вишенський воював пером, з 
афонського віддалення, Стефан був людиною безпосередньої 
акції, чоловіком вулиці — далеко меншої літературної репу
тації (і таки очевидно — далеко меншої здібності), а більшої 
безпосередньої активності. Відкладаючи на пізніше мову про 
його головний літературний твір, який маємо з його іменем, 
я тут уважаю потрібним навести в цілості сю записку, додану 
до листа з 7 вересня 1592 р до патріарха Єремп, як цікавий 
літературний твір і як правдоподібний прототип — джерело 
й імпульс «Писанія» Вишенського. се надає йому спеціальний 
інтерес, незалежно від визначного загального соціально-істо
ричного значення сього листування. (З сього погляду сі 
братські листи 1592 р дуже інтересні як один з найбільш ви
разних для нас документально захованих виступів українсь
кого міщанства проти шляхетської конспірації) Завважу, що 
ми маємо сю записку в копії, так, як Гі вписано в тогочасну 
книгу братської кореспонденції — не знати, чи як українсь
кий первотвір, чи як переклад грецького тексту; синтаксичні 
неправильності українського тексту скорше промовляють за 
сю другу можливість '.

Святый владыко наш1 Многажды пишуще о исправленш ся молитвенныя 
наша словеса ко твоєму престола величеству, ньіні же конечнеє вся по ряду 
добре свідуще возвЪщаваемъ, предстояще лицу твоему и весде на соборехъ 
сущим — нам исправленія ищуще и от всіх окресных стран всякия помощи 
улучити чающе и не могуще успіти, и вся настоящая и хотящая в нас нікая 
явитись возвіщаваєм

Первіє же віси, твоя святыня, яко в нас мнящш ся быти святителе су- 
щии ж по истині сквернителе иночесгвовати обіщавающе ся и со женами 
невозбранно живуще Ніцьіи же многобрачии святительствующе 2, прочш же 
съ блудницами чада родиша Аще сицевы святители суще, священником та
ковым мнит ся пребыти* Єгда же обличаше их на соборі яві пред всіми мит
рополит, дабы священницы престали священства, священницы же отвіща- 
ша «да престанут первіє святителі своего святителства, послушают закона, 
даже и мы ихъ послушаем — «Миру горе от соблазн»’ А єгда же бывшу изы- 
сканш о манастырех, яко єпископи похитивше себі архимандритства и игу
менства, возведше во манастьірі соплеменников своих и урядников мирских 
и вся церковная истощивше и иночество испразднивше, по немже и лаятелей 
и псов в манастьірі воведше, и дабы от рода в род по племени подавственно 
монастьірі начальствовали 3,— и того ради везде иноковъ и священников

1 Друкована вона була в Актах Зап Роси IV с 45 (і з сього видання 
звичайно цитується), новіше і поправніше, але теж повне явних помилок 
видання в Monumenta Confr Leopol Іч 2456 Дальше я зазначаю деякі знач
ніші поправки, а цілком дрібні даю без застережень, правопису сеі копи не 
додержуюся теж

Се бойове тоді питання, не в час підняте патріархами проти української 
практики що чоловік, який був більш ніж раз жонатий, не може бути свячен- 
ний в ніякі церковні чини

3Аби дідич но (наслідственно) начальствувати в монастирях у своїм 
роді, дістаючи королівські подавання для свого племені
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ис обрЬтаєт ся, в монастырех же мирстш священницы некогда совершаютъ. 
Єгда же о єресех взьісканію бывшу, обретес церков нашего православія вся
кого зловЪрыя и зловоленш исполнена Людем же в недоумінш смущаемЪмъ 
суще, погибати время настоитъ* Мнози же совЪтъ утвердиша предати ся рим
скому єдиноначалія архиєрейству, утверждающе себе да пребудут под папою 
римским, совершающе вся своя въ церкви по закону греческия вери невозб
ранно,— понеже и календар новый разделяетъ нас сугубо, праздновати (же) 
отъ обоюду запрети ся намъ И сей совет доселе пребывает Римский же папа 
послав некоего ерея своего повелЪвающе по всЪхъ церквах своих зде квас- 
нымь хлебомъ службу совершати и соєдиняющесь сим общенієм церквам 
нашим Яже и зде во Лвовъ збыст ся Некий же езуита виленский Петръ 
Скарга выдру ковал книги о вере своей и о греческом заблуждении глаголю- 
ще, и кролеви сіє писаніє вручил, да всякими грады мирская власти потрясе 
нас, и готовив ся по своему хотєнію совершити

Людіє же сіє розсудиша, яко можеть вера Христова под рымскою вла
стно правоверно исповЪдати ся, яко же из начала 1 бысть Понеже безнача- 
ліє во многоначалш нашемъ обретает ся, и законы отеческія попрана суще 
и православієм лицемЪрствующих ся 2 учителей лжа покры церков, и осквер
ни ся земля в д Є лЄ х их. Смысляй да умолкнет ныне, яко день зол ест! 3. 
Уже бо второе вси благороднейшие панове земли Литовскія послов своих от 
братства 4 к нам посылают ищуще в нас священника и учителя, якоже Ахав 
алчным конем своим травы, глада ради, умноживша ся на земли ради студ- 
ных священников Исчезе 5 въ болезни живот наш и лЪта наши во возды- 
ханшх, и изнеможе нищетою крепость наша Понеже нечестіє обожи ся в нас, 
яко ні цій ся глаголемш бози от различныя нечистоты обожиша ся, да будут 
честь божія в твоей святительской области согрешати 6.

Сего ради всегда и нынЪ яко последнее 7 молим твоего святительства, 
да не яко оклеветаніє нЄ коє от нас сія прієм, но яко испытанно и исправленію 
и отмщенію внимай' Не рци, яко малій н Є ц іи сь ч є л о в Є ци вгьзвіщают, но раз- 
судительне внемли и возвести сія всему чесному собору, дондеже прочая 
услышиши Помяни пророком реченная о пастырех «Жерцы его отвергоша 
ся закона моего, и оскверниша святая моя, между святым и сквернавым не 
разлучиша, и между нечистым и чистым не разлучиша, и пророци его пома- 
зующе ся сами И взысках от них мужа живуща праве и стояща отинудь пред 
лицем моим во время гнева, якоже не до конца погубити его, и не обрЪтох. 
И возліях на ня ярость свою во время гнева моего, яко скончати ся Пути их 
на главы их дах, глаголет Господь Се аз предаю тя во руці ихже ненавиди- 
ши, и от нихже отступи душа твоя, и сотворят во тебе в ненависти и возмут 
вся труды твоя и делеса твоя И будеши наг и со студом, и открыет ся студе
ніє блуженія твоего и нечестіа твоего, блуженіє твоє сотворит тебЄ се» .

1 Друк и значале
2Що ліцемірно удають з себе православних
3Так реставрую я се місце, признане незрозумілим у першім виданні і 

хибно надруковане в другім, зміст ясний людям мудрим нема життя,— се, 
мабуть, натяк на те розіслання «дідаскалів» зі Львова, що вище

4 Попереднього року воєвода мінський Богдан Сопіга просив львівське 
братство прислати віленському доброго дідаскала (Monum Confr ч 201),
і в відповідь, мабуть, на се прошения післано туди дідаскала Кирила

5 В друк Ище же, в 1 вид вірно исчезе
6 Місце видимо попсоване, але без оригіналу не рішаюсь його поправити
7 Мабуть, у розумінні востаннє Лист був писаний з приводу грамоти, 

нібито патріаршої, котрим спір братства з владикою рішався в користь 
владики

8 Цитата з прор Єзекпля Цікавий цей нахил до старозавітного проро
чого тону, такий характеристичний для Вишенського — і для пресвітеріан- 
кальвіністів*

104



Мы же здЪ мали суще во градЪ ЛвовЪ, толик труд имуще со епископом 
нынЪшним Болобаном, я к о ж е  и п р е ж д е  с о  отцем е г о 1 епископом 
лвовскимъ, несебЪ ради церкве блюдем,— имамы бо безпечално жи т і є  во 
о к р е с т н ы х  г р а дЪх  ъ*2 Вже два краты попы епископскіє урядови 
папЪзскому ключЪ церковные отдаючи здражали 3, и дань навели на (нас) 4, 
Греков ради, иже имуть со купецтвы прибежище во град Львов Такоже и 
честную обитель св Онофрш 5 странных ради шоковъ грецких, преходящих 
град сей, стережем, и фундуемъ тіе двЪ мЪсци 6 А твоя святительская ми
лость знову (отдаеши) 'епископу законопротивному и его безчинным свя- 
щенникамъ Которж если третій разъ таковую здраду учинят, конечно южъ 
не оборонимо1 Бо на тот час не было в мЪстЪ нашом езувитов, которш много 
русских церквей поосідали. И нынЪ живут въ градЪ нашем не имуще церков, 
присно причины назирающе, да возмогут от нас похитити

Франко припускав, що ci листи були завезені на Афон 
братським посланцем, може, навіть там мали й перекладатися 
на грецьку 8. Сей другий здогад здається мені малоправдо- 
подібним, але що афонським українцям братські листи тою чи 
іншою дорогою стали звісні відразу, се більш ніж імовірно, і 
«Писаніє» Вишенського в цілім ряді пунктів виявляє свою 
суголосність з наведеною запискою. З огляду, що се один з 
найкращих творів Вишенського, повний не тільки прекрасних 
деталей, а і в цілім досить добре витриманий — досить кон
структивний, як рідко у нього, а при тім невеликий, я вважаю 
потрібним подати його в цілості.

Те, що читається в збірнику як кінцева приписка, стано
вить логічний вступ:

1оанъ инокъ зъ Вы ший, отъ святыя Афонсюя Г оры Прочюхъ от Лядской 
землі, сирЪчь Малой Русій, яко напали на вас злоереси Того ради посла- 
хомъ отца нашего Сава проигумена отъ святыхъ Павелъ А вы же, Христовы 
христіане, примЪте его съ радостно, и милостыня сътворЪте— того ради мо- 
лимъ вашей милости'

Саме ж писаніє починається так:

1) ТобЪ въ земли зовемой Полской мешкаючому всякаго возраста, стану 
и преложенства народу Рускому, Литовскому и Лядскому въ роздЪленыхъ 
сектахъ и вЪрахъ розмаитыхъ сей гласъ въ слухъ да достиже»

1 Див вище (розбивка моя)
2 Се інтересне підчеркнення, що братство вважає потрібним обстоювати 

Львів як  важну національну позицію, хоч умови життя для міщанства легші 
по інших, сусідніх містах и містечках

3Як свідчить Потій, Балабан почав свою унюнну акцію за змовою з 
арцибіскупом, і може бути, що пообіцяв йому братські церкви Сей епізод у 
нього не тривав довго, і тому сей момент зостається неясним

4 «Нас» додав перший видавець, і воно справді потрібне
5Се нинішній василіанський монастир на Жовківськім передмісті Льво

ва, братство і владика спорили за нього, і грамотою патріарха, що дав привід 
до сього листа братчиків, сей монастир був признаний за владикою

6 Братську церкву і монастир св Онуфрія
7 Се слово додано з огляду на зміст, в копи дієслово явно опущене, як 

запримітив іще перший видавець
8 Іван Вишенський і єго твори с 163

105



2) Озиаймую вамъ, якъ земля, по которой ногами вашими ходите и въ 
пейже въ жизнь сію рождешемъ произведени есте и ньіні обитаете, на васъ 
перед Господомъ Богомъ плачеть, стогнеть и въшеть, просячи Сътворителя 
яко да пошлеть серпъ смертный, серпъ казни погибельнои, якоже древле на 
Содомляны, и всемірного потопу, которш бы васъ выгубити и искоренити 
(яко да не скверните болшей оную антихристовымъ безбожнымъ Иёв4р1емъ 
и поганскимъ нечыстымъи несправедливымъ жипемъ вашимъ) моглъ* Изво- 
ляючи ліпше пуста въ чистоті стояти, нежели вашимъ безбожствомъ населе
на и беззаконными дільї осквернена и запустошена, от хвалы всесильного 
Бога создателя и творца небеси и земли оставлена быти '.

3) Гді бо нині въ Лядськой земли віра?
Гді надежда?
Гді любовь?
Гді правда и справедливость суда?
Гді покора?
Гді євангельськіє заповіди?
Гді апостольская проповідь?
Гді святыхъ законы?
Гді храненіє заповідей божшхъ?
Гді непорочное священство?
Гді простое благоговінноє и благочестивое христіянство?
Не все ли превратися въ паче всЬхъ языкъ нечистыхъ нечестнійшеє 

житіє и безвіріє?
И почто и именемъ хриспанскимъ себе гласити безстудні дерзаєт$, єгда 

силы того имени не хранити, ниже д^ьнымъ постиженієм съхранити того 
имени свойство учити ся не хочете? 2.

4) О окаянная утроба, которая таковыхъ сыновъ на погыбель вічную 
породила и на съблазнъ прелестного світа выпустила *

Днесь бо в Лядской землі священники всі,— якоже древле нікогда 
€лзавелины (а не небесного Бога) жрецы — чревомъ а не духомъ оф і
рую™ 3

Панове зась надъ Бога богами вышними надъ своими подручными дюд- 
даными ся починили, и надъ творца, ровнымъ здашемъ образа в^хъ почтив
шего, судомъ беззаконнымъ вознесли ся Безсловесныхъ естество вышшею 
ціною въ своихъ, антихристового закона правахъ надъ людъ божій, имъ до 
часу подъ власть злецоный, оцінили*4

4а) Въ місто зась евангелской проповіди, апостолской науки, и святыхъ 
закона, и ограниченья цноты и учтивости сумненя христіанского, нин*Ь по- 
ганскіє учители, Аристотели 5, Платоны и друпетымъ подобные машкарники 
а комедійники въ дворехъ Христа Бога владіють!

Въ місто зась смиренныя простоты и нищеты гордость, хитрость, матляр- 
ство 6 и лихоимство владієгь»

1 Ніж зостатися без хвали Богові
2 Не хочете доходити того, щоб ділом своїм виявити істоту (христи

янську), котрої ім’я носите
3 Жертви приносять.
4 3 огляду на особливу цінність сього місця я подам його переклад. «Па

ни в відносинах до своїх підручних підданих поробили з себе богів, вищих від 
самого Бога В суді своїм беззаконнім вонеслися над ними вище від Творця, 
що всіх рівно (і тих підданих) наділив своїм образом У своїм праві — анти- 
христовім законі — безсловесні сотворіння вони оцінили вище над люд 
божий, до часу поручений під їх власть» Мова тут про такси за різні роди 
порушення панської власності Вишенський показує себе тут знавцем сучас
ного права Польщі-Литви

5 Друк Аристотоли
6 Махлярство — фальш
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Въ місто зась суду и правды несправедливость, ложъ, крывда, прехит- 
реньє, препреньє, потваръ \ лицеміріє, лесть и кгвалтъ антихристовъ 
владієть*

Въ місто зась вірьі и надежды и любви безвірство, отчаяніє, ненависть 
и мерзость владієть*

Въ місто зась ціломудрінаго житія конечное вшетеченство 2, плюгав
ство и нечистота скверная3 владієть*

5) Покайте ся убо вс1> жители тоя земли* Покайте (ся) да не погыбнете 
дво якою погыбелпо и вечною и дочасною, отъ скорого гн!>ва божія нагло»

Аще ли же не хощете — тогды къ вамъ, стаду православному христіан- 
скому мовлю Будете готовы отлучити ся отъ того погыбелного антихристова 
и содомского рода* да есте 4 истиною Новый Израиль, а не съ поганцы погане»

5а) Гді бо въ поганіхь таковой плодъ нечистый, я ко же ньіні въ Ляд- 
ской земли видить ся? Стосугубній не крещеные въ имя Отца и Сына и Свя
того Духа, прелщеные отъ діавольского слуги и лжепророка Махомета Турки 
честнійшіє суть предъ Богомъ въ суді и правді якой такой, нежели креще
ные Ляхи, которые на евангельскую науку съпротивно борють и оную своимъ 
злымъ житіемь и гордостію антихристового духа пожерши попирають*

56) Прето, відаючи вы осемъ, православній христіане, не скорбіте* Гос
подь бо есть съ нами» Имійте убо віру и надежду въ Бога жива кріпку и не- 
поколебиму* На пановъ же вашихъ Руского рода, на сыны человіческія не 
надійте ся* Въ нихь же ність спасенія В с і бо живого Бога и вірьі еже в него 
отступили Прелести же еретической, любви духа тщеславного, жизнолюбо- 
вію и лихоимству ся подклонили. Въ нихъ же не благоволит Господь, по ре- 
ченному. «а егда обинеть ся, не благоволить душа моя о немъ*» Тімже да 
отступить отъ неправды всякъ именуяй имя господне’

Будите убо готовы на пріятіє Іисуса, которій ньіні у вашей земли не 
маеть гді главу подклонити* Духи бо нечистш под небесній везді въ естестві 
зовомыхъ христіань гніздять ся царситвують. Прелстили, прехитрили и отъ 
Бога различными єресми десно и шуе естество человіческоє открали, и въ 
слід себе отволокли суть

Яко ньіні ність хвалы Богу ни мало въ Лядской землі, и христіанство 
вконецъ исчезе и погыбе. В с і бо настоящаго віка гонять, да ся его благьіми 
удоволять и насытять О будущаго же вічноє наелажденіє мыслити и искати 
въ жизни сеи — и память тую уморили И якоже камень къ оной 5 жизни 
онечюствіли суть!

Обачъ, гді ся толко отъ васъ обрітаєть истинный священникъ, инокъ 
ціломудрь и мірского житія христіанинь православный, которій отъ труда 
своего житіє своє, богобойне живучи, а не отъ лихоимства языческого 
окормляетъ, и правду видіти алчетъ и жаждетъ?

Дасть вамъ Богъ по желанно вашему* Не скорбіте убо, но потерпите 
мало Грядый бо пршдеть и не закоснить*

6) Да прокляти будутъ владыки, архимандрити и игумени, которіє 
монастырь позапустівали и фольварки собі зъ мЪстЪ святыхъ починили, 
и сами толко зъ слуговинами и прштелми ся въ нихъ тілесне и скотски пере- 
ховываютъ

На містіхь святыхъ лежачи гроши збираютъ
Съ тыхъ доходовъ, на богомолци Христовы поданыхъ дівкамь своимъ 

віно готуютъ
Сыны одівають 
Жены украшаютъ

1 Наклепи
2 Розпуста
3Друк сверная
4Неясно аби вам бути (зам да будете), чи бо ж ви (єгда єсте).
5 Будучій
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Слуги умножаютъ 
Барвы1 справуютъ 
Пріятелі обогачуютъ 
Карити зиждутъ
Возники 2 сытые и единообразные спрягаютъ 
Роскошъ свою погански3 исполняю(тъ)
А въ монастьірі рію> и потоковъ непрестайно 4 въ молитві къ небесному 

кругу теку щи хъ иноческаго чина по закону церковному — видіти ність 
И місто бдінія пісни и молитвы и торжества духовна го пси выютъ, гласятъ 
и ликуютъ*

Гді ньіні правило по уставу святыхъ въ Лядской земли въ церкви виді- 
ти и слышати хощеши? То есть вечерню, павечерницю, полунощницю, зав- 
тредню, 1-й часъ, 3-й часъ, 6-й часъ, 9-й часъ? Книжное поученіе день и 
нощъ? Не все ли преврати ся въ поганское безвіріе, и слідь христіанскаго 
житія исчезе и погибе?

Владыки бо безбожные, в місто правила и книжного поученія въ законі 
господни день и нощъ, надъ статутами и лжею увесь в ^ъ  свой упражняютъ 
и погубляютъ И вмісто богословія и вниманія настоящаго житія — прелести 
хитрости человіческія, лжи, щекарства 5 і прокурацій 6 діаволского празно- 
словія и угожденія ся учать

О земле запустілая и зарослая тершемъ безвірія и безбожія*
О образе божій,аю (подобію его) 7 зданный — како погребе ся отъ славы 

нетлінной вічной жизни небеснаго царства въ жизни сей скороисчезающей1
О человіче окаянный — како чести своея отбігши и къ безсловесныхъ 

скотовъ 8 несмысльству припрящися 9 и усвоитися чувством изволилъ еси*
О христіанине реченный ш — како помазаніе крещенія въ божество, 

божествам Духа, миролюб1емъ симъ посмрадилъ еси*
О сыне вірою небесного Бога — како сыномъ Д1авольскимъ плоды 

дЬлъ своихъ преименовати ся изволилъ еси*
О царское священіе, языку святый, людіе обновленій — како въ поган

ское и еретическое безвіріе превратил ся еси*
7а) Къ тебе же, земля Лядская, съ плачемъ гласъ 1саинъ мовлю «И ка

ко бысть блудница градъ вірньїй Сюнь, полнъ суда, въ немже правда успе, 
въ немже ньіні убійцьґ сребро ваше непотребно, корчемницы твои смішають 
вино съ водою»

€же есть образъ лядского священства, священници бо твои смішають 
истинное слово божіє съ лжею съ похлебствомъ п, ласкашемъ, лицеміріем^ 
лестію и человікоугожденієм^ оводнівающе винную истину водою ЛИЦЄМІ- 

рія и лести,— чесаніем слуховъ, а не боден1емъ и уб1€Н1емъ гріха, внутръ 
сердца кріємого, истиною обличенія»

Князи твои закону божно не покоряют ся — обещници 12 гатемъ, любяще 
мзду, гоняще за посулами, сиротамъ не судяще и суду вдовицъ не внемлюще» 
Сего ради — се глаголетъ владыка Господь Саваофъ «О горе моцным и пре- 
ложонымъ въ Лядской земли* Не престанетъ бо ярость моя на противность

'Лівреї (Ліберії) слугам справляють
2 Коні
3 Друк поганскіи
4 3 Підгорецького з б
5 Брехні
6 Процесування
7 «Єго» додаю від себе
8 Друк скотохъ
9 Припрягтися
10 Християнин по імені.
11 Лестю
12 Спільники



ихъ и судъ лукавства ихтИ И противленія надъ ними учиню, и наведу руку 
мою на нихъ, и роспалю бідами и искусомъ въ чистоту Не хотящихъ же по- 
каяти ся и отъ того злонравш предложити ся — и до конца погублю, и память 
имени ихъ в веки затрачу. И отъиму 1 всЪхъ беззаконныхъ от тебе 2, и всЪхъ 
гордыхъ смиру И будетъ кріпость ихъ яко паздеріє згребноє, и діла ихъ яко 
искры огненны И съжегут ся беззаконници и грішници вкупі, и не будетъ 
угашаяй»1

76) О лють, страно грішна,
ЛЮД1Є полни гр-Ьховъ, 
племя злое, 

сы нове беззаконий

Остависте Господа и разгневаете святого Ізраилева, отвратисте ся 
впять*

Что и еще уязвляете ся, прилагающе беззаконіє къ беззаконію?
Отъ главы и до ногъ острупіли есте1
Отъ начальникъ, отъ священникъ и до простыхъ онечистіли есте! 
Осмрадніли есте гноемъ міролюбія»
Образъ божій огноили есте’
Ність міста цілого отъ гріховного недуга — 

все струпъ, все неправда, все сінь,
все рана, все лукавство, все пара,
все пухлина, все хитрость, все дымъ,
все гнилство, все коварство, все суета,
все огнь пекелный, все кознь, все тщета,
все болезнь, все лжа, все привидініє!
все гріхь, все мечтаніє,
Сущее же ність ничтоже1 Ність гді плястра приложити на исціленіє нікоєя 
части. Все смертоносный гріхь, все пекломъ, адомъ и геєною вічною смер- 
дитъ*

8) Покайте ся убо, Бога ради, покайте (ся), донеліжє покаянію время 
имате»

По смерти бо сего обрісти не можете*
Что толико онечюствіли, одебеліли и окаменіли сердцемъ и помысломъ 

есте?
Єда не віруєте, яко помрете?
Аще украдаєть вамъ дшволъ тую память, и осліпляєгь васъ міролю- 

біємь?
А вы пробігніте3 памятію народившихъ васъ и предковъ вашихъ» Гді 

ся поділи, и въ которую сторону отошли? Не померли ли? не и вамъ ли тамъ 
подобаетъ отъити и также помрети?

А єгда и вы мусите, хочъ и не хочете, также якъ и родители ваши помре
ти, готовте жъ ся на исходъ къ будущему віку*

Готовіте діла, 
готовіте чистое житіє, 
готовіте богоугожденіє*
Да єгда повелитъ вамъ маятель4 отъ сея жизни преходити, да имате тоє 

готово зъ собою»
Да будетъ то є сокровище при васъ на смертной постели!
Да видите тоє съобраше своє, єгда душа съ тымъ окаяннымъ тяжаромъ 

тіла розстати ся хощетъ, и утішит ся»
Нехай будетъ тоє сокровище ваше вамъ посломъдо н^дръ Авраамлихъ» 
Яко да готуетъ покой и місто отпочинення,—

1 Тут зайве у.
2 Місце не в порядку
3 Друк * прибігніте съ
4 Себто маїтель — господар.
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мЬсто прохладное, 
місто покойное, 
місто затишное,
отнюду же отбіже всяка болізнь, печаль и въздыхаше 
идже присіщаєгь свігь троичнаго божества, 
идіже жизнь безконечная, 
радосі ь нсмречен пая,
11ССЄЛ IC I КМ I ОС 111 ж и M Ofc,
идЬже Jlпщі святых ь,
лііщі пагршрхъ,
лици древле Богу угодившихъ,
лици пророкъ,
лици апостолъ,
лици мученик, преподобныхъ, праведныхъ, въ пості, молитвЪ и подвизі 

проствшихъ,
пустынное въепиташе,
честное вьскормленіє и оживотвореніе Духа святого дійством и благо

датно,—
ихже подражатели в подвизі быти и наследниками части и жребія ихъ 

получити васъ сподоби, Христе царю,— котрому ти приносит ся отъ всея 
твари честь и поклонен съ Отцомъ и Святымъ Духомъ нынЪ и присно и въ 
ВІКИ BfeKOM Аминь

Як бачимо, се досить конструктивно збудований поклик до 
покаяння в стилі пророків — паралель до погрози Єзекплеви- 
ми словами в львівськім (Зизаніїнім) листі: апокрифічний 
плач землі \ як вихідний мотив (1); цитати з Ісайї (7а і б) 
в паралель Зизанпній цитаті з Єзекпля Образ загального 
«поєретичення», розпусти і обмиріцення в ряді яскравих ха
рактеристик розвиває загальні тези львівського листа (тут і 
піклування про сім’ю, і псарні по монастирях, і загальне за
недбання богослужіння). Спеціальна клятва на єпископів, 
0сторога перед зайвими надіями на панів і поклик до поправи 
і каяття, що двічі (5 і 8) у різних формах з різними підходами 
ловторюється на протязі сього писання. Циклічна будова, в 
котрій напруження то степенується, то розвантажується ка
денціями — ритмічними рядами паралельних, часом римова
них виразів.

Пок Франко, признаючи сьому творові «силу вираження і 
величність помислів» і зачисляючи його «до найкращого, що 
взагалі посідає наша література», закидав йому, що «він 
грішить подекуди многословієм і риторикою»,— і сей закид 
з того часу повторюється в літературі2. Але я не вважаю його 
оправданим! «Писаніє» побудоване в стилі патетичного ритор
ства, і оскільки воно риторське, оскільки того вимагає сей 
літературний рід Він вимагає паралелізмів, образовості, і 
понад се зайвого «многословія» Посланію ніяк не можна наки
нути

1 Про сей мотив у нашій легенді див в т IV
2Возняк II с 135, пор Франко с 165
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Другий закид, зроблений Франком,— що позитивна сторо
на «реформи суспільності» бідна в «писанію»: мало дає конк
ретних вказівок, яке має бути життя. З нашого становища се 
загальна хиба — не самого Вишенського, але й усієї аскетич
ної моралі, «пустинного воспитанія»: воно не дає відповідних 
вказівок, що робити людям, які зостаються «в миру». Але з 
сього становища Вишенський мав свою програму того, що він 
називав «очищением церкви Христової», тільки відложив ії 
до іншого писання, як се зараз побачимо. А тут я піднесу ви
разний соціальний нерв: як Вишенський і в сім, і в інших пи
саннях (се зараз побачимо1) виразно відчуває в отих братсь
ких скаргах соціальний характер конфлікту і яскраво підчер- 
кує його своєю релігійною публіцистикою* стрічу міщанської 
інтелігенції з пануючою шляхетською верствою — тою, що 
силкується перетворити духовні посади в свої дідичні держа
ви («тенути»), й тою світською частиною, котрої плоттю від 
плоті і кісттю від кості зостаються шляхетноуроджені митро-і 
клобуконосці Се підтверджує, що Вишенський не був зовсім 
тільки книжником-аскетом, а людиною з великим громадсь
ким досвідом,— і робить привабним здогад (Франка), що по
ходженням Вишенський таки був теж міщанин. Тому, скаже
мо, так відчув він соціальний підклад релігійного конфлікту, 
що малювала львівська записка!

' «Порада» і «Изв*Ьіценіє о латинских прелестех». Написане 
восени чи зимою 1592 р. і вислане для розповсюдження в 
«Малій Роси», «Писаніє» Вишенського правдоподібно поши
рилось тоді, звернуло увагу на автора і придбало йому ім’я х. 
Воно не могло не робити враження, як перше — скільки 
знаємо — могутнє, красою оповите відроджене слово, пущене 
в гущавину «всіх обще в Лядській землі живущих». Вишенсь
кий, мусимо думати, відразу виріс на духовного вождя Йому 
доручають афоніти написання посланія на руки кн. Остро
зького до всіх вірних православних України, коли відчулась 
потреба підтримати їх у боротьбі проти уніі До нього звер
тається церковний протектор «Малої Роси» патріарх Мелетій 
з порадою не зоставатися далі в самітності пустині, а йти 
в світ, як пророк Ілля, котрого він йому дає в приклад,— без
посередньо стати в лаві борців проти лядської небезпеки 2.

1 Франко хоч уважав деякі інші твори Вишенського ранішими, але також 
підчеркував се, що «Писаніє» було першим твором, випущеним під його 
іменем (с 165), і тим самим признавав за ним рішуче значення в утворенні 
літературної репутації Вишенського

2 Лист сей опублікував Франко (с 457), поправки Кримського до його 
перекладу в К Ст 1895, IX, с 235, тут справедливо звернено увагу на підозрі
ливу дату, так як її надрукував Франко (с 237)
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Йому ж Мелетій посилає для оцінки і відповіді нове видання 
трактату Скарги. Вишенський стає очевидним авторитетом; 
те, що ми знаємо тепер,—  мабуть, маленька частка з того, що 
зверталось до нього в тих роках за підтримкою, повчанням, 
роз’ясненням, авторитетним словом. По довгій перерві творче 
слово опанувало життя своєю незрівняною руховою силою.

Вишенський відчув се і прийняв як обов’язок. Перше ніж 
він зважився піти за покликом Мелетія (і певно —  багатьох 
інших) —  іти на Україну особисто, він рішив підтримати зем
ляків і помогти своїм письмом. Так з’явились його твори, на
віяні унюнною драмою, що розгравалася тоді на Україні: «по- 
сланія» до кн. Острозького і до єпископів-уніатів та збірка 
писань для українського загалу («Терміна о лжи»).

Але перше ніж прийшла ся свідомість свого обовязку, сеї 
ролі духовного вождя і трибуна «Малої Роси», Вишенський 
працював у тім напрямі, куди його штовхнув львівський мемо
ріал і власне «Писаніє до всіх в Лядській землі». Я вже згадав 
вище, що конкретний план —  не «реформи суспільності», ро
зуміється, а направи християнського життя, так як вона йому 
уявлялася: позитивної поради на «злоєреси», що обсіли «Ма
лую Росію», він, складаючи своє «Писаніє», відложив на інше 
посланіє. Виложив він його в творі, котрий так і назвав: «По
рада како да очистить (ся) церков Христова, заплюгавлена 
лживыми пастири» її зв’язок з «Писанієм до всіх в Лядській 
земли» цілком ясний і безсумнівний Але Вишенський, уклада
ючи свою «Терміну», поставив «Пораду» перед «Писанієм», 
після посланія до кн. Василя, і, мабуть, вичеркнув вступну 
фразу, так що у виданні «Порада» пішла як частина сього 
посланія А пок Франко, хоч на підставі оглаву Підгорецько
го збірника правильно відділив п як окремий твір, зате впав 
в іншу помилку* з огляду на згадку про померлого Костянтина 
Острозького переніс «Пораду» між пізні твори Вишенського, 
після 1608 р Тим часом мова в «Пораді» не про Василя-Ко- 
стянтина, як думав Франко, а про його сина, що помер 1588—  
9 р. 1 Отже, справляючи сі всі непорозуміння, привертаємо 
«Пораду» на її місце —  як продовження «Писанія до всіх в 
Лядській землі», написане в першім начерку ще п е р е д  
в і с т я м и  п р о  у н і ю, —  а пізніше розширене апологією 
іночеського чину (як се зазначене і в оглаві), а може, ще й 
іншими додатками, що сильно розбили і викривили первісний 
план.

1 Се спростував Третяк (с 275—6), але незважаючи на те лишив «По
раду» між писаннями, писаними по повороті з України (с 273) Возняк на
томість уважає п за доповнення до посланія єпископам і кладе «на самі 
останні роки XVI в» (с 147).
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Та коли й виключимо ту апологію, і «Порада» через се ста
не більш суцільною і плановою (вона тоді зменшується при
близно до такого ж невеликого розміру, як «Писаніє до всіх 
в Лядській землі», навіть дещо меншого), то з літературного 
погляду вона все-таки не набере особливої вартості.

Передусім — вступ її таки деформований,— мабуть, для 
того, щоб безпосередньо зв’язати з гадками посланія до 
кн. Василя:

Буди же вамъ известно, правовЪрнымъ, яко сего ради попущени есмо въ 
сей искусъ, занеже п о е р е т и ч Ъ х о м ъ  вси о б и т а л н и ц и  Малой 
Р о с і и \ и отъ Бога устранихом ся далече, къ неверно и зложитіє припрагше. 
Тімь же възвратим ся къ Богу паки, да Богъ къ намъ ся приближитъ Онъ бо 
єсть всегда близъ, гр-Ьхи же наши далече насъ отлучають отъ него Сего ради 
пока й мо ся сами въ своихъ со грешен їй хъ, кож до судъ себЪ сотворше

По сім наступають короткі поучения — часом доповнені 
мотивуванням, яке іноді розростається в цілий екскурс. Деякі 
з сих мотивувань, можливо, також розширені або й цілком 
додані пізніш, як та апологія іночеського чину Деякі з них 
незвичайно інтересні з культурно-історичного погляду і для 
характеристики Вишенського як ідеологічного представника 
свого часу. Мішання обрядової формалістики (домагання за
нехаяння старих обрядів, колядок і щедрівок і тому подібних 
«прелестей») і короткозорого старовірства з серйозними 
принципіальними істинно реформаційними постулатами ха
рактеристичне не для самої тільки індівідуальності Вишенсь
кого, а для всього громадянства, що безрадно спинилось на 
розстані між традиційним, вижитим консерватизмом — і но
вими західноєвропейськими гаслами, що вабили і лякали за
разом Формалістичні, старовірські гасла дав патріархат, 
устами патріарха Єремп, і не тільки прихильники очищення 
церкви, але й провідники відродження, керманичі братські, 
зробивши патріарха своїм верховним суддею і оракулом, 
прийняли сі гасла боротьби за букву грецької церковної прак
тики як провідну лінію в своїх конфліктах з владиками Дивно 
вони перехрещувалися в їх тактиці з радикальними ідеями 
церковного народоправства, підданими реформаційними 
взірцями: боротьбою польської шляхти і міщанства з своїм 
єпископатом Дивно збігаються і суперечать собі навзаєм ті 
старовірські й нововірські ідеї всій пробі практичної церков
ної програми Вишенського 3 одної сторони, наприклад, такі 
революційні поради організації виборної пресвітеріанської 
церкви 2

1 Підчеркую місця, особливо близькі до «Писанія до всіх».
2 Пор вище
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На священническш степень по правилу святыхъ отець да въсходять, а не 
по своихъ воляхъ (похоти плотскія ради, имінія и панства) санъ да восхища- 
ють* И всякого такого, которій сам наскакуєть, не пршмуйте* И отъ короля 
даного безъ вашего избранія — изжденіте и проклиніте Не въ папежа бо вы 
крестили ся, и не въ королеву власть, да вамъ даетъ волки и злодеи, разбой
ники и антихристовы таинники Ліпше бо вамъ безъ владыкъ и безъ поповъ 
отъ діавола поставленыхъ до церкви ходити и православіє хранити, нежели 
съ владыками и попами не отъ Бога званными у церкви быти и съ той 1 ся 
ругати и православіє попирати Не попы бо насъ спасуть или владыки или 
митрополиты, но вірьі таинство нашея православныя, съ хранешемъ запове
дей божшхъ — тое насъ спасти маетъ Прето вы пастыря собі тако избирай
те Прежде назнаменайте ніколико особі отъ житія и разума свидітельство- 
ванныхъ, яко суть благоговійний и правовірни Таже узаконьте соб і день, 
и постъ, и сьтворіте бдініє съвокупивше ся въ церковь, и моліте ся Богу, да 
вамъ дасть и открыеть пастыра Єгоже жреб1емъ оть сихъ реченныхъ иску
шайте (с 210)

Се був би повний розрив з канонами і всім традиційним 
устроєм православної церкви. Для проведення його не було 
іншого шляху, як тісний союз з протестантським рухом, як 
перехід на сю реформаційну дорогу і спільна боротьба з ко
ролівським правом патронату. Але, очевидно, таких виводів 
Вишенський зовсім не передбачав і тому в результаті радив 
покладатись на Бога і чекати чуда від нього 2, а одночасно 
остерігав своїх земляків від яких-небудь релігійних новин, від 
«мирської мудрості» і всього, що могло відвести від старо
світської блаженної простоти:

До церкви на правило съборное ходіте и во всемъ по уставу церковно
му — ни прилагающе отъ своего умысла что, ни отъимающе безстудіємь, ни 
раздирающе мн^емъ творіте, и по закону нашему христіанскому жизнь сію 
проходіте* Єже бо Духъ святый уфундуваль вмістившими его усты, тамо 
поправы гнилыхъ земныхъ помыслъ непотреба Євангелія и Апостола въ цер
кви на литургш простымъ языкомъ не выворочайте, по литургш же, для выро- 
зумінья людского попросту толкуйте и выкладайте* Книгы церковные всі 
и уставы словенскимъ языкомь друкуйте* Сказую бо вамъ тайну великую, яко 
дтволъ толикую зависть имаєть на словенскій языкь, же ледво живъ отъ 
гніва* Радъ бы его до щеты погубилъ, и всю борьбу свою на тое двигнулъ, да 
его обмерзитъ и въ огиду и ненависть приведеть* И што нікоторіє наши на 
словенскій языкь хулять и не люблять, да знаешь запевно, яко того майстра 3 
дійствомь, и рыгашемъ духа его поднявши творять А то для того дтволъ 
на словенскій языкъ борбу тую маетъ, зане же єсть плодоноснійшїй отъ 
всіхь языковъ и Богу любимійшій* Понеже безъ поганскихъ хитростей и 
руководству се же есть кграматикъ, риторикъ, дтлектикъ и прочшхъ ихъ 
коварствъ тщеславныхъ, діавола въм^тныхъ4, простымъ прш^жнымъ 
читашемъ безъ всякого ухищренія къ Богу приводитъ Простоту и смиреніе 
будуеть и Духа святого подъемлетъ В злоковарну же душу, рече Премуд
рій, не внійдеть премудрость,— што ньіні латинская злоковарная душа, 
осліпленная и насыченая поганскими тщеславными и гордыми догматы

1 Церкви
2 Див про се ще в моїй Історії України VI с 556
3 Диявола
4 Що містять у собі диявола
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страждеть 1 Чи не ліпше тобі изучити Часословець, Псалтырь, Апостолъ 
и Євангеліє съ иншими церкви свойственными, и быти простымъ богоугодни- 
комъ и жизнь вічную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона 
и философомъ мудрымъ ся в жизни сей звати, и въ геєну отъити? Разсуди* 
Мні ся видитъ — ліпше єсть ани аза знати, толко бы до Христа ся достисну- 
ти, которій блаженную простоту любить, и въ ней обитель собі чинить и тамъ 
ся упокоєваєть (с 209— 10)

Се той пункт, на котрім потім, як відомо, Вишенському 
прийшлося грунтовно розійтися з союзниками — борцями за 
відродження церкви, львівськими братчиками, і при сій нагоді 
він тоді докладніш формулював свою систему православної 
освіти 2.

В своїй похвалі словенській мові він не стоїть одиноко: 
в протиставлення агітації за единокультурною латинською 
мовою, що вели єзуїти, як Скарга,— православні висували 
традиційно культурне значення мови слов’янської. Особливо 
цікавий панегірик йому дав Тяпинський,— записуючи в раху
нок словенської мови навіть грецьких отців церкви, тільки 
перекладених на слов’янську, й отожнюючи при тім слов’ян
ство з Руссю 3. Вишенський відчуває, очевидно, що його апо
логія трохи голослівна, і виправдується, що в рамках «Пора
ди» не може дати «доводу широкого», «якъ словенскій языкъ 
предъ Богомъ честн'ійшій єсть і отъ еллинскаго и латинска- 
го».

З культурно-історичного становища цікава також його 
осторога проти уживання католицьких («латинських») пісень 
по церквах: «Латинскій смрадъ пЪсней изь церкви изжденЬ- 
т-е, простою же нашею п!>снію русскою поюще Бога благода
рите».

Але з чисто літературного становища все се, кажу, мало
цікаве; без порівняння інтересніша апологія іночеського чину, 
вставлена пізніш, але досить скоро, мабуть,— судячи з того, 
що вона теж не згадує ще нічим про унію. Вона значно більша 
від «Поради» (разів зо три, яких 25 тис знаків против вось
ми), в сильній мірі впадає в характеристичну для Вишенсько
го, з його незвичайно живим полемічним темпераментом, діа
логічну форму, та раз у раз сходить на стежку веселого гумо
ру, що робить сей твір — як і деякі інші писання суворого 
афонського аскета, п р е д т е ч е ю  у к р а ї н с ь к о ї  
к о м е д 11. Тим більше, що й мова його в сих гумористичних 
діалогах з улюбленої його слов’янської сходить на «просту».

Щоб легше збити ходячі упередження і згірдливі погляди 
на чернецтво, Вишенський виводить сим разом типового —

1 На собі дізнає
2 Нижче, в розділі про пізніші писання Вишенського
3 Про се в Історії України VI с 436—7.
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вже нам звісного «дитину руського», захопленого новою по
льською культурою. «Бьівшій благочестивый хриспанинъ 
прежде и цЪломудрецъ Малоє Русій» — тепер «съ Ляхи жи
вущій» «дворянинъ», що через се «одЪтинЪлъ» і між іншим 
став «ругателем иноческого чину». Сей типовий для сього 
часу персонаж впроваджує Вишенський, щоб з його уст по
чутії ходячі відзиви про українських ченців та їх збити:

Прето молю тя, любимый мой брате, потерпи мя мало* хочю съ тобою
о томъ побесідовати и тебе отъ тоєй прелести освободити, да избіжиши 
гніва и суда божія за тоє твоє руганіє и сміяніє Начало же оттоля чиню*

Чому ся ты, Рымлянине, смієши зъ духовнаго иноческаго чина? Ты же 
ми, в*Ьдаю, отповіси: «Для того ся смЪю, ижъ каптуръ или страшило на го
лові носитъ (што мы зовемо клобукъ — поясняє Вишенський). И зась смію 
ся, ижъ волосе долгое носитъ и не подголив ся И зась простое одіне но
сить, шито некшталтовне, яко въ мixъ оболок ся. И зась поясище нікчем- 
ное скураное или ременное, черевичище — німаїїгь на што погледіти, или 
чоботища невьітертіи, ажъ гадить ся 1 поглядівши на них. А до того — 
хлопъ простый: не знаетъ и проговорити съ человіком^ коли его о што за- 
пытаешъ

То есть твой розумъ, мірянине, о иноческомъ чину и убору*2 (с. 211).

I Вишенський дає відповіді на ci гадки, виясняючи свя
щенне символічне значення чернецьких одеж, і марність, су
проти них, всіх новомодних уборів, а при тім, як я сказав, 
раз у раз від серйозних богословських вияснень переходить 
на саркастичне висміювання новомодних фасонів свого «лю
бимого брата — мирянина».

Чернечий каптур здається йому страшилом. Вірно, його 
можна назвати страшилом, бо він «страшить бЪсы», відга
няє їх, даючи знак, що ся людина виріклася світу, і бісам не
ма що з нею робити. І Вишенський представляє вже, як сей 
чернець, потрясаючи «хвостом» свого клобука (що йому зза
ду звисає), промовляє до диявола:

Порожне ся трудишъ, борешъ и прелщаєши ся, діаволе, да ся до мак- 
герки тобі угодное обращу* Уже мя не узришъ, діаволе, перекривляючи 
макгерку3 то на той то на сей бокъ, шію напяливши яко індійскій куръ,— 
да пыху свою въ моей голові показуєши и на своє угодіе моєю готовою ку
да хочешъ поворочаешъ и напинаешъ4 (с 211).

І диявол відступає, і боїться того, і посрамляється від 
того клобука — бо він не тільки позбавляє диявола всяких 
надій уловити клобуконосця, але й «поеромочує красоту і 
пестроту м!роугодныхъ и красото любячихъ». «Отмены час-

1 Аж гидко
2 Друк : убирі, Царськ • уберу
3Аби я перекривляв магерку (модний капелюх).
4 Аби діявол піддав пиху тій голові і тоді нею вертів по своїй волі
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тоє въ купованю шапокъ и выбираню, которая красшая и на 
головЪ кшталтовнЪй стоить, зрителямъ приподобаетъ, ко
сичку или ntpue запявши» — такий клобуконосець «не мис
лить», і посмівається явно «з шапокъ і магерок чирвоних і 
чорних, кутнорованих і голих», думаючи про приподобання 
не людям, а Богові. «А ти що думаєш про себе»,— питає Ви
шенський свого совопросника-магероносця — «вибритвивши 
потылицю, магерку повісивши на верх рогу головного, ко
сичку або пірце поверх магерки застромивши, делію на собі 
перепнявши, плече одно над друге вище накукурічивши, на
че полетіти хотячи? думаєш, що тобі покути не треба? повір 
мені, що більш ніж іншим потрібно, бо зле двірське життє 
всі границі природи і цноти гвалтує’» (с. 213).

Ще з більшим гумором Вишенський виясняє новомодно
му миролюбцеві прикмети грубого чернечого обув’я:

И зась для того нехорошую обувъ носить, яко да безпечне на змію, 
скорпію и всю силу вражію наступить Але стой ты, крывонопй бачмажни- 
че изъ своєю крывоножною бачмагою 1 Чи можетъ нею такъ попрати силу 
вражію, яко тотъ невытертый черевичище? Мнимаю, што тя омылить тая 
надія А то чемъ? Для того ижъ сила вражія внутри, въ долині пяты твоєя 
бачмаги седить, и она тотъ строй вымыслила, и съ тебе ся всегды явно 
смієгь, коли ты ноги въ бачмаги вволочешь А трафитъ ти ся передъ па- 
номъ стояти, тогда сила вражія не попущаетъ ти ровно ногами стояти, але 
подтыкаетъ тя да переплетаешь ногами, то тую, то сюю напередъ поставля
ючи и на пяту зась выворочаючи А то сила вражія куда хочетъ ногами тво
ими поворачиваетъ для того, ижъ власть въ ногахъ твоихъ маетъ и сама 
подъ пятою сидитъ А черевичище невытертое иноково — не так* Але яко 
стало на одномъ місцю отъ вечера предъ Богомъ на молитву, тогды яко ка
мень неподвижный доколь ажъ день освітить стоить, и бісьі отъ той ко- 
морки, гді ся молить, далеко отганяетъ Тую силу маетъ нехорошая обувь 
инокова* (с 214).

Закид «Мирянина»2, що з іноком не можна ні про що 
розмовитися, дає Вишенському привід до ще гостріших 
філіппік проти нової польської чи латинської* культури, кот
ру. новоспечений її адепт виносить над старе українське 
«ціломудріє»:

А што жъ инокъ не вмієть бесідовати съ тобою? Албо его пытаешь о 
борбі духу съ тілом? Албо его пытаешь о діаволскихь прилогахъ и безпре- 
станномь мечтанш мысльномъ? Албо его пытаешь о скорбехъ внутреннихъ, 
алчи и жажди? Албо его пытаешь о войні помысла съ духи лукавыми под
небесными? Албо его пытаешь о подвизі молитвенномъ тіла и мысли? Ал
бо его пытаешь о томъ, въ чомь животъ вічньїй крыет ся?

1 Бачмага — те саме слово, що башмак — рід черевика
2 В Арханг. збірнику і так само в Підгір (судячи з варіантів, наведених 

Франком) тут стоїть «Римлянине» (друк, с 211), в Цар (л 391) «миря
нине» — так як далі звуть його «мирянином» усі списки
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Или не відаєигь, яко въ томъ житш, которого ты живеиж, еще ни въ 
сні тобі о томъ приснити ся можеть?

Или не відаєш^ ижъ въ тыхъ многихъ мисахъ, полмискахъ, при- 
ставкахъ чорныхъ и шарыхъ, чирвоныхъ и більїхь юхахъ \ и многихъ скля- 
ницахъ и келиижахъ, и винахъ мушкателяхъ, малмазыяхъ, аляконтохъ, 
ревулахъ, медохъ и пивахъ розмаитыхъ тотъ смыслъ 2 еще міста не маетъ?

Или не відаєшь, яко въ статутахъ, констытущахъ, правахъ, практи- 
кахъ, сварахъ, прехитреняхъ умъ плываюицй — того помысла о животі 
вiчнoмъ подняти и вмістити не можетъ?

Или не в-Ьдаешъ, яко въ смЪхахъ, руганяхъ, прожномовахъ, многомов- 
ствахъ, кунштахъ, блазенствахъ, шидерствахъ3 розум блудячій — того по
мысла о животі вiчнoмъ видіти николи ся не сподобить?

Или не відаєигь, яко зе псы братство принявшш — съ хорты, окгары, 
выжлы и другими кундысы \ и о нихъ пилность и старане чинячш, аби имъ 
бока полны, хребты ровны и гладки были,— того помысла о животі 
вЪчномь вид іти не можетъ?

Или не відаєш^ яко на тыхъ гордыхъ бадавЪяхъ, валахахъ, 
дрыкгантахъ, ступакахъ, единоходникахъ 5, колыскахъ, лектыкахъ, брож- 
кахъ, карытахъ, котчихъ 6 трупъ свой 7 преміняючи — о животі вiчнoмъ 
мыслити въм^тити не можетъ?

Или не відаєигь, яко въ замкахъ, мЪстахъ, селахъ, поляхъ, кгрунтахъ, 
границахъ, розширеняхъ мысль блудячая о царствш божомъ мыслити не 
можетъ?

Или не въдаешъ, яко много-предстоящимъ гологлавымъ, трепернымъ 
и многопернымъ магероносцемъ, шлыкомъ, ковпакомъ, кучмамъ высоконо- 
гимъ и низкосытымъ слугамъ8, дворяномъ, воиномъ, жoлнipoмъ ЦВІТНО- 

пестрымъ 9 и гайдукомъ смертоносцемъ радуючій ся — о царствш божомь 
не толко мыслити, но ни помечтати не можетъ? (с 215).

І далі: Чімь ся см ієи^ зъ инока — ижъ онъ не умЪетъ съ тобою гово
рити и трактовати, якъ пустое млынное коло крутячи а выворочаючи безпо- 
житочный тотъ языкъ?

А штожъ ты здорового знаешъ да говоришъ? А штожъ за пожитокъ 
иноку отъ твоей беседы? А отъ когожъ ся ты научилъ, да бесідуєіігь 
доброе?

Албо есть у сатаны правда? Албо єсть у Веліара смиреніє? Албо єсть у 
князя тмы світь? Албо єсть у діавола скруха и убозство?

Да ли не знаешъ, ижъ т ы є 10 въ міру владіють?
Да ли не знаешъ, ижъ тые мфскихъ учатъ? Да ли не знаешь, ижъ тые 

дворянъ упремудряютъ?
Чiмъ же ты, любимый брате, ругаешъ зъ инока, ижъ съ тобою не умі- 

етъ бесідо вати?

1 Соусах — пор в Історії VI с 399 і д парелелі з сатири Рея (Zywol 
człowieka poczciwego, 1567), також у цитованій статті ак. Перетца

2 Християнський — властиво аскетичний.
3 Глузуваннях.
4 Різні роди собак
5 Роди коней
6 Роди повозів
7 Роз — тіло, в аскетичній зневазі
8 Мова про шляхетську дворню, підголену і прибрану в різні шапки з 

перами, та двірські полки — предмети пихи і конкуренції панів-магнатів І 
тут знов Вишенський виступає як знавець двірського життя другої полови
ни XVI в

9 3 Під гір збірника
10 Духи тьми, котрих тільки що названо різними йменнями.
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Албо мнимаешъ, ижъ ся ты чого пожиточного въ замтузЪ 1 научилъ? 2
Ал бо мнимаешъ, ижъ ты што цнотливого у курвы слышалъ?
Албо мнимаешъ, ижъ ты што богобойного отъ шинкарки навыкъ?
Албо мнимаешъ, ижъ ты што розсудного отъ дудки и скрипки и фрию- 

ярника 3 розобралъ?
Албо мнимаешъ, ижъ ты отъ трубача, сурмача, пищалника, шамайни- 

ка 4, органисты, рекгалисты, инъструментисты и бубенисты што о дусЪ и 
духовныхъ рЪчахъ коли слышалъ?

Албо мнимаешъ, ижъ ты отъ всихъ пастыревъ, мысливцевъ или водово- 
зовъ, возницъ или скачомудрецъ 5, кухаровъ или пирогохитрЪцевъ пекаровъ 
што о богословш навыклъ  ̂ (с. 218)

Штожъ инокъ не умЪеть говорити съ тобою, коли ты иноковы беседы не 
пршмаеши и яко песъ встеклый 0 отъ своего пожитку и спасенія бЪгаеши; 
если зась ты што иноку сказавати хощеши, не маешъ ничого такового въ 
скарб! сердца своего, чимъ бы еси инока ползовати могъ, але еще бы еси 
его своимъ повЪстми и до конца отрулъ*

Уже бо инокъ отъ твоего смрада — твоей премудрости светской свое 
начиня душеносное очистилъ, твой розумъ, который ты носишь, 
изблюевалъ, изврацалъ, исплювалъ, и тотъ сосудъ душевный слезами по- 
мылъ, постомъ-молитвою, скорбми, бЪдами, трудомъ и подвигомъ выжегъ, 
выпЪкъ и выполеровалъ, и новое чистое насЬнье богословія посЪялъ! 
(с 219) 7

Але зась речеши, яко зло житіє мають иноки по корчмахъ ходять и 
упивают ся, и по годахъ8 обходы чинять, и пріятельство собЪ зъ мірскими 
єднають, и до того гроши збираютъ и на лихву даютъ,—

впроваджує нову серію закидів автор,—  і з них тільки оден 
уважає серйозним* се коли инок виходить з «общего житья» 
(монастирського общежиття, «кіновії») та починає складати 
гроші; все інше несерйозне, простиме прогрішення для мо
наха, що несе свій подвиг:

О, если грошЪ збираютъ и на лихву даютъ, и если бы и на лихву не да
вали, але при собЪ ховали и купа до купы привязовали, грошъ до гроша 
для розмноженя прикладали,— таковыхъ кромЪ общаго житья поединко- 
выхъ иноковъ 9 грошолюбителей нЪсть достойно иноки 10 едными называти! 
Бо будетъ ложъ крыти ся въ имени Ты его единымъ зовешъ, а онъ не 
самъ, але зъ дтволомъ грошовладателемъ, и будеть хула на иноческое 
имя Але его смЪле можетъ звати тымъ именемъ. Іюда рабъ и лестецъ, 
другъ и предатель, образомъ въ апостолЪхъ, а дЪломъ въ зрадцахъ, обра
зо мъ въ спасаемыхъ, а дЪломь въ пропадаемыхъ, образомъ въ ученикохъ, 
а дЬломъ въ продаемыхъ п, «продам» бо рече «Христа и прюбрящу імйнія».

1 Домі розпусти
2 3 чого міг би покористувати від нього чернець
3 Флейтиста
4 Жоломийник — що грає на козі
5 Цар сокатемудрецовъ, не знати, що се значить чи курієрів, чи пова

рів (старосл сакачии)
6 Скажений
7 Звертаю увагу на сей образ, так послідовно, в деталях розроблений 

автором
* Родинних оказіях
9Монахів, що живуть одинцем, не ведучи «общого житія» з іншими
10 Бо ж шок — одинок
11 Повинно було бути «продающих»
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Подобный бо и сей грошолюбивый инок чинитъ гласъ* отвергну ся — рече —  
обЪтницы своего пострига и съберу ГрОШЪ*

А о обЪдахъ и напитю, если того грошового гріха инокъ не чинитъ и не 
имаетъ ничого въ своемъ схованю, а трафить ся ему отъ того чрева и отъ 
того горла звытижити ся, тому ни мало не чюдуй ся*

И я тому вірую, што трафляеть ся и то въ вашей землЪ иноку, ижъ ча
сомъ и переночуетъ въ корчмЪ Не все бо пшеница въ посіваню ся знахо
дить, але знайдешъ другую ниву, которая болшей куколю, нежели пшеницы 
народитъ Также и межи иноки, въ доспіяню на звітяжство того чрева — 
мало ихъ есть Тому не дивуй ся*

Абовімь подвигъ и борба есть жизнь моя, которое ты не знаєш*
Бо еще еси на войну не выбрав ся, еще еси доматур*
€ще еси кровоЪдъ, мясоЪдъ, волоЪдъ, скотоідь, звіроідь, свиноідь, 

куроідь, гускоідь, птахоідь, сыроЪдъ, сластноідь, маслоЪдъ, пиро- 
гоідь* *. Єще еси периноспалъ, мяккоспалъ, подушкоспалъ* Єще єси 
тілу угодникъ’ Єще єси тілолюбитель* Єще єси кровопрагнитель! 2 Єще 
єси перцолюбецъ, шафранолюбецъ, имбиролюбецъ, кгвоздиколюбецъ, кми- 
нолюбецъ, цукролюбецъ и другихъ брідень горко- и сладко-любецъ’ Єще 
єси конфектолюбецъ* Єще єси чревобісникь* Єще єси тортановстекъ!3 
Єще єси гортанокгратель*4 Єще єси гортаномудрецъ! Єще єси дітина* Єще 
єси младенецъ* Єще єси млекопій*

Якъ ж ты хочешъ бЪду воєнника бьючого-ся и боручого ся, у цицки ма
тернее дома сидячи,— розознати, розсудити? (с 119—20)

Тут текст ап. Павла про молоко віри для неприготованих 
до «твердої страви» зводить гадку автора на інші шляхи: він 
починає доводити, що православна руська церква, незважа
ючи на всі слабі сторони, стоїть далеко вище від усіх інших. 
Тому дитячим непорозумінням, «дитинністю» являються всі 
переходи з православної віри на інші «розділені» конфесії: 
«овъ бо зовет ся папежникъ, овъ зась нынЪ зъ євангелія 
вилЪзъ — евангелиста, овъ зась недавно выкрещеный (ана
баптист), овъ зась суботникъ». По сім ще раз повертається 
до своєї теми — апології чернецтва, але для того тільки, 
щоб перейти до сеї нової варіації: від апології православно
го чернецтва до апології православної церкви взагалі Його 
тезою стає: збочення й апостазії, які трапляються в пра
вославній вірі, нітрохи не доказують п нестійкості, і здається 
мені, що виклад тут розширився одною ще пізнішою 
вставкою, навіяною унією:

Видиши ли, дітино рускій, вь кольїсці роскоши колышущш ся,— ижъ 
ты не знаешъ, якъ ся инокъ зъ черевомъ бьеть, товчеть, мучить и бореть* 
А ты его хулишъ и клевещещъ напивша ся раз видЪвши* А тое войны, дома 
ростягаючи ся, не знаєш* А тое боръбы, достатками всякими обставлевав- 
ши ся, не вЪдаешъ*

1 Се одне з тих місць, де ся манера паралельних виразів переходить у 
нуднувату многослівність

2 Любитель хати — дублет до попереднього «доматора»
3 Паралельний вираз до «чревобісія», імпровізований автором (встек- 

лий — біснуватий)
4 Мабуть, треба — гортаногратель, гортано-грець
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Слыхалъ ли єси ніколи, въ той кольїсці роскошной клышучи ся, отъ 
мамы иль отъ тата, или паки отъ попа о томъ слові Павломъ реченномъ, яко 
«духъ — мовитъ — воюетъ на тъло, а тіло на духъ тые друг другу проти- 
вят ся и борют ся одинъ зъ однымъ доты, ажъ котрое зъ тыхъ звитяжство 
надъ которымъ пршметъ или тіло надъ духомъ, или духъ надъ тіломь»?

Якожъ ты хочешь познати тое й розуміти, коли ты увесь тіло, коли ты 
увесь кровь,— а тіло и кровь, по Павлу, царствія божія не наслідить* 

Видиши ли, діти но рускш, въ колысцъ роскоши кольїшучій ся, як не 
знаешъ тое войны черевное иноковы,— котрого хулишь и ругаешъ, а самъ 
вь пелюхахъ смраду несытства 1 всігдьі ся валяешь?

Не чудуй же ся, діти но рускш, вьідівши напившего ся инока — або- 
вімь въ борьбі стоить и въ^ запасы ходить*

И много ся трафляетъ, як двом борцом боручим ся* то тому то сему на- 
верхъ выскочити, а того подъ себе подбгати, то тому зась засподу вымкнути 
ся и верховного на-исподъ перевернути Такъ и наше тіло (отъ землі 
земля*) земленого тяжару и покорму прагнеть Духъ зась горі вытягнути 
ся съ того мяса ищетъ, але его тотъ гной 3 и сласти тілесньїє связали и не 
пущають 4 Діаволь зась тілу пособляеть и на душу бореть, и многокротъ 
отъ похотей тілесньїхь розыгравшш ся борець съ помочникомъ діаволомь 
на погыбель душевную изъ вірьі вьібігаєть — и въ турское обрізанство 
впадаетъ А то чинитъ— одно для мясочревохотного, а другое для Туркині 
красной, да на мяккихъ постеляхъ спить и без-франсуливую 5 жизнь жи- 
веть.

Изали жъ для тыхъ отпалыхъ вірьі слідь Христовъ и путь живота 
вічного упразни ся и погыбе? .. (с. 221).

Што® и вы въ своей земли недавно пострадали* Тые епископы ваши, зъ 
сытыми трибухами и з много-наполненными скринками и шкатулками 7 чер- 
воныхъ — албо розумієшь, на покуту8, убозство, крестоношенье и совле
чете міра и похотей его къ папежови отбігли? В іру ми ими (и самъ ви
дишь*), ижъ не для того Але для чого? Абы оный голосъ богатого до себе 
самого мовячій угонили, и они тую раду въ собі также урадили* Якъ же? 
Отъ такъ «Разоримь9 благочестивыя вірьі житницы (и з ними) 10 наши 
скринки и шкатулы наполненые, а съзиждемь бол une скриниска поклонив- 
ши ся папі* Вімьі бо, коли мы толко вірьі своей одступимо, тотъ князь мір- 
скій п, папа, наши скрыниска наполнить* Тотъ наши похоти безпрестани ки- 
пячіе установить 12 и загамуеть*

1 Порівняння «дитини руського» з дитиною, що, об'ївшися, наробила в 
пелюхах

2 «Вь» додаю, запасы (в друк хибно за пасы) — боротьба
3Тіло* дуже яскравий виклад аскетичної ідеологи
4 Друк пущаєть
5Друк безфрансунливую, фрасунок — туробота (польське).
6 Се, власне, я вважаю пізнішим додатком ядовиту паралель єписко- 

пів-уніатів з потурнаками, що переходять на турецьку віру задля «без- 
фрасунливого життя»

7 Друк «скринокъ и шкатулъ», помилка пояснюється, мабуть, тяжкою 
конструкцією, простіш було б так сказати чи думаєш, що ті єпископи з 
шкатулами

8 Друк покупку
9 Друк разоремъ
10 Се «и з ними» вимагається змістом, але можливо, що упущене са

мим автором Він парафразує тут, прикладаючи до єпископів-уніатів, 
євангельську притчу про багатого чоловіка, котрому зародила нива

11 Папа-антихрист*
12 Якесь помилене слово
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Тогда будемь волность міти по своей воли жити*
Тогды будемо што хотіти творити, коли нас ніхто не будетъ глядіти* 
Теперь въ насъ тая дурная Русь житія чистого ищетъ*
Теперь въ насъ цноты, учтивости и доброго сумненя видЬти прагнеть — 

чого мы не маемо, и для того всігдьі ся оныхъ сороміємо*
Але якъ учинімо? — Къ папЪ римскому біжемо*
И съ того сорома ся выкрутимо, и на Русь — да ся поклонятъ папі, 

біду навалимо, и своє житіє исполнимо* И речемо души нашей Душе, има- 
ши много блага, лежаща на лъта многа, яжді, пій, весели ся* 1 не бой ся ни
кого, скачи, играй

Изалижъ для тыхъ отпалыхъ епископовъ христіанская віра оскудЪла 
или нарушила ся?

Изали ущербокъ нікій в слідь спасеное дороги приняла?
Никакоже! Тые сами 2 изъ вЪры выбЪгши въ яму невірія впали и отъ 

себе 3 собі смерть зьєднали, а наша вЪра чистая ціла и здорова стоить!

І він повертається по сім екскурсі до своєї апології 
ченця*

«Тако теды и ты отъ инока не погоршай ся, еслибы еси его и напивша 
ся виділь* Толко изъ вірьі4 къ папежу да не бЪжитъ* И доколя тотъ 
хвостъ на голові носитъ, покаяти ся можетъ* А што ты, брате милый, 
знаєш? И ужъ ты его пноща и єдуща виділь и осудилъ,— а онъ зась 
отшедши съ корчмы въ свою келію, тотъ кусъ смачный и куфель 5 оплакавъ 
и отжалувавъ, и прощеніє отъ Бога пріяль Якожъ ты смієшь прежде судій 
судъ на божія раба чинити? Не суди жъ, брате, да не осужденъ будеши, и 
обрати свои очи помыслу6 на себе самого, якъ ся усправедливишъ Богу съ 
того корчмарства, которое всЪгды во аді чрева своего носиши, и кото
рое смачнійшеє пиво, медъ или вино — коштуючи, тоє горломъ глытаеши, 
и которое ти не любо — тоє подлійшимь черевомъ возницкимъ, 
мысли(в)скимъ травишъ и давати повелъваеши . ,

Видишъ ли, што страждеши, а болізни ощупати не можеши* Тому не- 
боракови въ мЪсяць разъ трафить ся напити ся, и то безъ браку што знай- 
детъ — горкое ли, или квасное, пиво албо медъ, тое глощетъ, толко бы тую 
поганку утробу насытити моглъ А по насыченю зась терпить, въ келію 
влізши, доколя ся ему другій такій праздникъ трафункомъ намірить* А въ 
тебе? Што середа — то Рождество чреву, а што пятница — то Великъдень 
веселя, празнованя жидовскаго, кромЪ другыхъ разрішенньїхь дней, 
мовлю

А если бы и такъ было, жебы отъ бісовь зманеного инока въ корчмі 
шючи виділь еси — Однакъ день албо два забавивши ся зась на покуту и 
плачь въ келію біжить, и за злые два дни 40 дній добрыхъ наміщаєть По
стить, алчетъ и страждетъ — за долгъ гріховньїй покутою платить и 
отмщаєть* А ты всегды въ корчмі живеши, и самъ шинкаремъ еси* Корчмы 
запродаєши, людскія сумніня опоиваєши* Скупостію корчменого торгу зъ 
Афраимами жидовскими людское чрево оцЪниваеши (с 222)

Сим ударом у святиню шляхетських привілеїв — «святу 
корчму», монополію шинкування і аренди, замикається сей

1 3 євангельської притчі
2 Самі одні
3 Самі
4 Православної
5 Кухоль
6 Друк помысли.
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характеристичний начерк шляхетського танцюритого раю, 
до котрого вступили «синове Малия Русій» під знаком 
польського права. Апологія іночеського чину під пером Ви
шенського перетворилась, як бачимо, в сатиру нового шля
хетського життя в стилі Рея. Закінчує ж її характери
стичний екскурс в сферу соціального радікалізму — до 
котрого взагалі має таку сильну тенденцію аскетична ідеоло
гія автора Він починає доводити своєму совопросникові— 
без особливого логічного зв’язку з попереднім, що він вза
галі не має чого «велемудрувати, хвалити ся, як порхавка 
надымати ся», бо з природи своєї він така ж людина, як і 
кожний убогий, над котрим він величається («не земля ли 
ты отъ землЪ, яко и сиромахъ убогій и голый? не очи ли, 
слухъ, вкусъ, ноздри, руки, ноги въ томъ же порядку розса- 
жены што и убогого? не серце ли, чрево, утроба, слезень, 
кишки и проходъ въ тобъ ся знаходить также и въ убого
го»). А далі, позбавивши його таким чином всяких 
привілеїв, несподівано переводить до найнижчої верстви: ви
ясняє оголомшеному «дитині руському», що то він належить 
до несвобідного класу, як невільник і раб миру сього і його 
приваб. Се він бідняк і хлоп, а не той інок, що його він зне
важає. Той в дійсності являється членом вищої касти, як 
«син царства небесного». «Не рівняти ся хлопові з шляхти- 
чом» — нехай буде ся шляхетська правда; тільки ж шляхтич 
не він, а той, що визволився від неволі світу!

Не ругайся ж, бЪдниче пане, иноческому чину Сыномъ царства не
бесного не ругай1 1 Бо далеко хлопъ отъ шляхтича розность маетъ! Хтожъ 
єсть хлопъ и неволникъ? Толко тотъ, котрій міру сему яко мужикъ, яко 
хлопъ, яко найманець, якъ неволникъ служить1

- Котрій образь и кшталтъ вы, панове ,  носите* Для того ижъ міра 
сего хлопи и неволници есте, и ему вЪкъ свой въ службЪ ажъ до смерти 
изгубляете, и сами съ нимъ погибаете*

Хто жъ есть шляхтичъ? Тотъ которій зъ неволъ мірской къ Богу 
вырнетъ и съвышше ся отъ Духа Святого породить По Іоанну. «Єлици же, 
рече, пріяша его, дасть имъ власть чадомъ божій мъ быти» Видиши ли 
шляхецтво вЪры нашея? Которій отъ Бога ся породить — тотъ есть 
шляхтичъ*

А вы бопротивно перевернули всЬ писма въ той безбожной земли, и отъ 
крови, отъ похоти, отъ смрада родячій ся пошляхтіли* И погордЪли есте, 
и рабовъ божшхъ поругаваете* (с. 223).

Сим ефектним парадоксом кінчить Вишенський сей 
прецікавий твір, так нефортунно вставлений ним у «Пораду». 
Апологія чернецтва перейшла в засудження сучасного пан
ства — і от іі фінал* Розуміється, сам Вишенський не бере 
свого парадоксу серйозно і на іншім місці того ж твору на
стільки знижається до сучасного ладу, що виясняє, як мо-

1 Не зневажай синів царства
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жуть доступити спасения і сьогосвітні пани Нехай будуть 
смиренні, не пишні, не хвальки, побожні і милосердні, нехай 
прикладають до доброго життя суд і правду, а поза тим 
покладаються «не на свою добродетель мірскую, але на тыи 
сиромахи съ хвостами каптуровыми ходячіє и мЪхомъ ши
тую одежду, поЯсиїде ременное, чревичища невытертые но- 
сячіє». їх молитви треба з’єднати, очевидно,— дарунками, 
милостинею та гощенням,— «яко да посилуютъ милость бо- 
жію молитвами — простити такому господару или князю 
грЪхи, єлико яко человъкъ съгрЪшитъ зъ неосторожности 
мірской забавы».

Так весь грізний соціальний радикалізм і провалюється 
в сю скромну дірочку — милостині іночествующим!

Більш серйозний, академічний, так би сказати, підручник 
правовірної премудрості, потрібної під даний момент земля
кам, хотів Вишенський дати в іншім вищезгаданім творі: 
«Изв-Ьщеніє краткое о латинской прелести», що належить 
також по всякій правдоподібності до сих ранніх писань — 
судячи з того, що про унію не згадує ще. Сей академічний 
намір вьіявляється в самій мові* автор вживає мови не про
стої, як у тільки що обговоренім диспуті з «мирянином», а 
церковнослов’янської — як у «Писанію до всіх в Лядській 
землі», навіть ще більше строгої, суто академічної! Починає 
з аналізу поняття «прелесті»: «Вопросъ: что єсть пре
лесть? — ОтвЪтъ: Прелесть єсть вместо истины ложъ со- 
держати и сію нудити ся (силкуватись) не сый сущую яко 
сущую показати» — і т. д.

Латинській прелесті православні мають протиставити ре
комендовану Христом «мудрість змину». Отже знов: 
«Вопросъ: что єсть мудрость змінна? ОтвЪтъ: Се єсть єже 
главу соблюсти» — правдиву віру, жертвуючи всім іншим...

Але далі автор залишає таку катехізичну форму і знов 
уряджує диспут — подібний до того, що він відбув з «дити
ною руським»,— тільки сим разом випроваджує замість себе 
православного земляка і повчає його, як він має вести 
«бесіду» в справах віри з «чоловіком латинського роду», а 
властиво — уряджає взірцевий диспут між ними.

Насамперед радить землякові запитати латинника про 
походження св. Духа* звідки взялося в латинськім символі «і 
от Сина» Попереджує його, що латинник, припертий до сті
ни, почне лаятись і скакати — «Молчи, кглупче, не знаєши 
ничтоже!» — обычай бо имъ сице творити, єгда истиною ложъ 
ихъ заустиши, или* «ГдЪ ся училъ? по латині» не знаєгьі про
стое євангеліє читаєгь* — комедій и машкары у єзуитскихь 
колеумахъ не учивъ». На се не треба зважати,— научає Ви
шенський; посилання на Платона, Аристотеля й інші пре-
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лесті треба пускати поза вуха і держатись простого і не
хитрого євангелія, поки латинник не буде змушений призна
тись, що «і от Сина» вони самі додали (с 257).

Тоді поставити питання «о церкви старейшей и 
истинной» спитати латинника, що старше — джерело чи 
ріка, що з нього тече, і коли той признає, що джерело 
старше від ріки, тоді нагадати йому, що джерело віри було 
в Єрусалимі, отже єрусалимська церква, видко, старша від 
римської. Далі таким самим методом довести безпід
ставність латинської науки про преємство папської власті 
від ап Петра Вказати, що всі таїнства й обряди римської 
церкви повні папських перемін, включно до останньої зміни 
календаря, і зостається папі римському ще тільки «отрыгну- 
ти хулу на вышнего, на благочестіє гоненіє веліє сотворити .. 
и антихриста породити, да_запечатлЪетъ латинскую прелесть 
своимъ пришествіємь» (с. 264).

Весь сей виклад, що становить першу частину трактату 
(с. 254—264), досить близько нагадує «книжицю» Василя 
Острозького. І справді, дійшовши до сього місця, Вишенсь
кий заявляє, що він далі хотів так само «обличительно писа
ти о таинственной вечерЪ (причастю), календари и прочшхъ 
премЪнешяхъ ихъ латинскихъ отъ истины на ложъ и пре
лесть» — «но занеже видъхомъ, яко о всемъ томъ доволно 
Василій отъ божественного писанія написа, сего ради оста- 
вихомъ о семъ писати». Тому рекомендує з усім довір’ям і 
пильністю звернутися до його книги Можливо, що ся книга 
взагалі й піддала йому гадку написати своє «извЬщеніє», хо
ча теми, порушені Василем, не були чимсь новим і трактува
лися в раніших полемічних писаннях, мабуть звісних і Ви- 
шенському. Франко навіть висловив гадку, що Вишенський, 
познайомившися з «книжицею» Василя і переконавшися в 
занадто тяжкім викладі її, надумав «обробити головні точки 
її по-свойому, коротко, популярно, висуваючи наперед 
тільки найважніші докази», і так повстало «ИзвЬщеніє» 
(с. 120), Таке пояснення мене не зовсім вдовольняє, бо сам 
Вишенський, як я підніс, у своїм трактаті бере тон високий, 
академічний, як я назвав його. Правдоподібніш, що, поруча- 
ючи своїм землякам книгу Василя як незвичайно цінний 
збірник певного, досвідченого матеріалу, він хотів їм дати 
заразом підручник православної евристики 1 — як вести ре
лігійні диспути з латинниками і відповідати на їх «прелестні» 
аргументи.

В такім напрямі він обробив у першій частині питання 
про походження Св. Духа, старшинство церков і Петрове

1 Евристика — наука, як диспутувати або спорити
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преємство. Поминаючи інші питання, досить —  на його 
гадку —  освітлені в книзі Василя, він у другій частині свого 
«ИзвЪщешя» обробляє таким же методом, як у першій ча
стині, суперечку про чистилище, purgatorium: ставиться ла- 
тинникові питання, доводиться, що ідея чистилища супере
чить текстам Євангелія про суд, посмертну заплату і 
т. д. Виклад доволі прозорий, легкий, переконуючий, так що 
сей трактатець належить до кращих богословських творів у 
тодішнім нашім письменстві. Вишенський тут показує себе 
досвідченим богословом і моралістом, не кажучи, що і з літе
ратурного боку його виклад далеко більш живий, рухливий, 
образовий, емоціональний, ніж у Василя. Місця ж трапля
ються дуже інтересні, як з ідеологічного, так і з чисто літера
турного погляду.

Такі, напр , міркування про відповідальність (по смерті) 
за панське, поміщицьке право. Неглибокі вони знов-таки, не
далеко сягають —  як і попередні гадки про шляхетство; але 
при загальній бідності соціальних тем у нашій старій пись
менності вони варті всякої уваги.

Постраждуть зась и власти мірскія, они ж талантъ добръ отъ Бога имь 
данный въ своихъ похотехъ и слабостяхъ гноя тЪлеснаго погребаютъ, о 
размноженш же хвалы божіє ничтоже дбають... Не памятаютъ, яко сего ра
ди отъ Бога божіє пріяша, да симъ Бога прославляють, они же сопротивно 
творятъ. на свой смрадъ и тщую славу міра сего добра божш истощеваютъ, 
на спасеніє же свое и подручных скупосто врата сердечная заключаютъ

И что сотворите, градодержатели и многоселци, єгда господинь 
веданнаго вамъ истязати васъ хощетъ. Кій отвЪтъ даете тогда? еда 1 рече- 
ши, яко ныне обыклъ еси глаголати, глаголюще Волно ми надъ своимъ* что 
хощу съ гЬмь сотворити, то сотворю, а гдъ хощу расточити, тамо расточю? 
Єда 2 твоє есть еже имаши? Єда создаль еси или изъ утробы матере съ со
бою на жизнь еси извлекъ? Не твое убо есть, бъдниче, не твое, и не волно ти 
сіє кроме воле божіє ниже єдину черту расточити и изнурити1 (с 268).

Відкидаючи католицьку доктрину про чистилище і дока
зуючи, що християнин в с і м  житті «нудиться» і «чистить
ся» для вічного життя, Вишенський, як звичайно, в можливо 
сильних виразах представляє, як переходять те «пуркгато- 
ріум» православні під пануванням «Латини» — «безчеспемъ, 
поругашемъ, поносами, клеветами, лжеглаголашемъ, посмЪ- 
яшемъ, гонешемъ, бЪднотворешемъ, уничиженієм, томлені- 
емъ, бієніємь, въ темницахъ затворешемъ, мучешемъ и убіє- 
шемъ Антихристова насльдія —  папежское вЪры» (с. 269). 
І спеціально прикладає се до тих різних насильств, які, мов
ляв, православні терпіли з приводу нового календаря.

1,2 В друк єгда.
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Сице и HbiHt Латина хриспаномъ православнымъ творять, отновляюще 
прежде бывшее идолопоклонство и гоненіе, глаголюще «Поклони ся nant’ 
пршми его самосмышленный законъ, календарь новоутворенный, и почитай* 
Ветхш же отступи* И всю прелесть нашеє вЪры честно почти* На насъ исти
ны ничтоже не глаголи* Лжи и прелести нашея не хули* Аще же не хоще- 
те — то имЪте ихъ и мучите досадами и бЪдами*

«Вы, войтове, бурмистрове, лантвойтове, власть мірская, градская и 
повсюду* Не дадЬте Руси ни едино пространство въ жизни ихъ* Въ судЪхъ 
Руси не поборяйте \ паче же и крывдите* Въ сусЪдствЪ любви не показуйте, 
ниже съ ними ся общЪте, паче же ихъ ненавидите* Въ купляхъ, торгахъ, 
ремеслахъ Русинъ съ папежникомъ волности единой да не имать* Въ це- 
хахъ ремесницкихъ Русину быти не дскггоитъ, доколЪ ся не попапежитъ* На 
власти войтовства и бурмистровства 2 и прочихъ строителствъ отъ Руского 
народа да ся не поставляютъ — доколЪ ся у папежа не увірують*

«Аще же симъ Руси не досадите, и своей христіанской вЪры отступит 
и nant идолопоклонити ся не хощутъ,— набоженство имъ разорите* На 
праздники старого календаря звонити не дадЪте, новый же святити и 
праздновати съ силою понудите и виною запретите* Аще же и еще не послу- 
шаютъ,— сакраментъ Христовъ обезчесгЬте, на землю пролейте и ногами 
поперЪте и потопчіте* Церквы запечатуйте, и отъ всЪхъ странъ бідно 
творіте и досаждайте, да поне сими бідами и досадами повинут ся поклони
тися nant и костелови Римскому*

«Аще же ни и сими досадами имъ не одоліете,— въ темницахъ затво
ряйте и безъ винъ вины на нихъ налагайте, бійте, безчестіте и убійте въ 
имя найсвятешего его папы* Прощеніє и разрішеніе отъ него пріимете и въ 
чистцю за то и за вся беззаконія по смерти очистите ся*» (с 269—70)

У літературі сей сильно зачеркнений образ викликав дис
кусію з погляду історичної правди: наскільки ся критика пе
реслідувань православних у тодішній Польщі, кінця XVI в., 
відповідала дійсності — чи дійсно боротьба за календар до
ходила таких драстичних форм? Вишенському то закидалось 
перебільшення, то припускалось, що він розмалював свій 
образ подробицями з пізніших часів 3. Але, оцінюючи його, 
треба пам’ятати, що Вишенський писав се не як історик, а як 
художник-полеміст. Йому треба було дати сильний образ ла
тинського чистилища для православних. Останні різкі і грубі 
форми боротьби з старим календарем він вставив у стару, 
так добре звісну йому, близьку і наболілу боротьбу галиць
кого міщанства з всякого роду обмеженнями і безправностя- 
ми, що воно терпіло за свою руську віру і з ними боролося 
протягом всього XVI в. у Львові, Перемишлі, Городку і т. і. 
Звичайний нахил до гіперболізму, з другого боку — пара
лель з старими римськими нагінками на християн, підчеркне- 
на ним, очевидно, погнали творчу уяву Вишенського в 
напрямі згущення фарб, поглиблення особливо драстичних 
рис, донесених до нього листами, переказами з України і до
повнених його власною уявою Опорних пунктів для сеі ро

1 Не підтримуйте
2 Друк бурмистрапства
3 Франко с 140 д д Третяк с 246
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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

5  М Грушевський, т 5 129



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»
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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

134



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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’ ТитульГим'й славн^йшіє у свЪта сего починили есте’
Отъ войскихъ на под ко мори хъ, отъ подкоморихъ на судій, отъ судей на 

кашталяны, отъ кашталяновъ на старосты, отъ старостъ на воеводы перево
рочаете

Покажете ми, о згоду вяжучіє, гдЪ которій зъ васъ тотъ конечный сте
пень Петрова гласа исполнилъ «Се мы, рече, оставихомъ вся и вслЪдъ тебЪ 
идохомъ, что убо будетъ намъ? Не ваши милости ли болшей нынЪ маете 
нежели перве есте имЪли, и богатшими и пышнейшими есте нежели перво 
есте были? А если неправду мовлю,— отвал имъ тотъ надгробный камень и 
узримъ явно все житіє ваше першее въ мфскомъ стану и нын!> рекомо въ 
духовномъ хто што перво былъ и что имълъ, и хто т е п е р ъ есть и што 
имаетъ?

Начну же отъ мі росла внЪйшихъ Перво, его милость кашталянъ ПатЬй. 
Если и кашталянства титулъ догонилъ, але толко по четыре слуговины, и въ 
одежди, якая барва вмістити ся могла, за собою волочилъ A  HbiHt», коли 
бискупомъ зосталъ, перебЪжитъ личба и десятковая, и барва скупо до- 
рожшая и сЛавн-Ъйшая1 *

Также и его милость арцибискупъ Коли простою Рогозиною былъ, не 
знаю, если и два слуговины переховати на службу свою моглъ1 А нынЪ 
личбою переважитъ и десятокъ, барвою ровно съ першимъ»

Та коже и Кирило 2| Коли попомъ простымъ былъ, толко дячка за собою 
волочилъ, котрому кермашами пирожными 3 заплату чинилъ А нынЪ коли 
бискупомъ зосталъ, догонить слугами и барвою першихъ»

Также ХОЛМСК1Й» Коли в Луцку жилъ, Саксономъ4 и Майдебурскимъ 
правом свое черево кормилъ А нынЪ, коли бискупомъ осталъ, мусить бы
ти — и слуговинъ собЪ набылъ»

Такоже и Григорко» Коли дворяниномъ Рогозинымъ5 былъ, и хлопчи
ка 6 не имЪлъ» А нынЪ муситъ быти и тотъ теперъ, коли бискупомъ зо
сталъ, въ черевЪ ширшій, в горлЪ сластолюбнішій, въ помыслЪ высо
чайше, въ достатку богатшш и въ слуговинахъ доволнЪйшш»

А пинского въ первомь житію не зналемъ, але по нынЪшнемъ показует 
ся, што и тотъ якъ и другіє также едино 7 Бо вижу якъ не вслЪдъ Христа, 
но вслЪдъ св"Ьта сего пелкгримащю всЪ вышЪ реченные трудятъ (Акты 
231=; Усп 1020— 1).

Так перетрусивши всіх разом i кожного зокрема, Вишен
ський кінчить першу частину свого писанія моральними упім- 
неннями владикам, аби подумали про страшний суд і муки 
тогосвітні і покаялись, а коли «великого подвига покаянія» 
не можуть показати, принаймні аби вернулись до православ-

1 Цар превозвращаєте (л 450)
2Терлецький, владика луцький
З3ам пирогами кермашовими (відпустовими).
4 В усіх сп Сексонемъ Саксонський кодекс права, прийнятий в міських 

судах, як і «магдебурзький» Вишенський хоче сказати, що владика холмсь- 
кийіДюнісій Зборівський чи Збируйський в миру був якимсь урядником — 
юристом або адвокатом

5 Григорій Загоровський, владика полоцький, був «протонотарієм», сек
ретарем митрополичим Взагалі, приймається, що Вишенський чи з недо
стачі докладних відомостей, чи з полемічних мотивів допустив різні недо
ладності в сих біографіях

6 Цар , друк хлопчика
7 Цар ; друк єдиною.
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hoi церкви —  «духъ свой въ православной вЪрЪ испустите». 
Бо інакше в вічнім геенськім огні будуть клекотіти разом «з 
папами своїми».

Ся перша частина, як бачимо, становить сатиру на вла
дик у тіснішім значенні. Визначається незвичайною силою, 
барвистістю вислову, щасливим сполученням гніву на лже- 
пастирів і щирого глибокого співчуття для покривджених 
«сиріт церковних», «убогих підданих».

Контрасти сього убожества, змальованого в таких 
м’яких, сердечних тонах, з грубим цинізмом «біскупів», як 
він їх скрізь іронічно величає,—  безсумнівно належить до 
найкращих речей нашого письменства і являється перлиною 
творчості Вишенського і цілого письменства сеі доби.

Друга частина, що по сім наступає, присвячена мотивам 
унії, що виставляються нібито самими її авторами Автор 
вибирає «некоторые артикулы на православныхъ съпротиво- 
борно и хулно реченьїє» —  ставить таких пунктів, або 
«стихів», чотири, розуміється, досить свобідно їх «стилізую
чи»:

1) «Яко въ костелі Римскомъ не пытают ся бискупове своихъ овечокъ 
въ премЪнахъ и вымыслохъ своихъ, которыхъ въ костелъ вносять; але 
што постановить, то кажуть своимъ держати, а они тежъ слухаютъ пасты- 
ревъ своихъ,— также бы и въ Руси быти мЪло». Се теза про монархію як 
принцип Римської церкви в згаданій книзі Скарги дуже свобідно інтерпре
тована, але хоч і в іронічній формі, вона вірно віддає мотив переходу владик 
на унію

2) «Якъ дурные и безчестные патріархи ничого славного и пожиточного 
пргЬжаючи въ земли сей не чинятъ — якъ 1еремЪя учинилъ: толко хлоповъ 
простыхъ шевцовъ, сЪделниковъ и кожемяковъ над епископовъ преложилъ, 
и увесь порядокъ церковный отъ духовенства отнявши свЪтскимъ людемъ въ 
моцъ подалъ, въ чомъ великое уближенье власти епископской учинилъ» На 
тему негідних вчинків патріархів і Єреми зокрема Скарга дійсно виписав 
кілька прикрих речей, класична ж фраза про хлопів простих — шевців, ко- 
жемяків, сідельників веде свій початок від гнівних нарікань львівського вла
дики Балабана на братчиків, хоч сам Балабан, відскочивши в останній 
хвилі від унії, під стріли Вишенського не попав. Пор. ще нижче.

3) «Яко отъ неволникъ до пана, яко отъ страдалцевъ патріарховь 
оторвавши ся до свободного и нЪкымъ не владомого папы пристати волЪ- 
ли» (Свобщна інтерпретація міркувань про поневолення грецької церкви)

4) «Яко то не чюдо ся стало, ижъ зъ вина вода ся учинила въ згодной 
мши рымской вЪры попа на православной вЪры престолъ отправованой, але 
такъ омылкою и трафункомъ ся тое прилучило» (А 233=У. 1024).

Сей четвертий «стих» попав сюди зовсім не до речі: він 
становить зміст третьої’, зовсім окремої, останньої частини 
«Писанія». Друга ж частина «Писанія» присвячена головно 
першим двом, дійсно принципіальним мотивам унії.

Та перше ніж приступити до їх розбору, автор не утерпів, 
щоб ще раз не відсудити від поваги й авторитету речників 
сих мотивів, хоч досить сильно зробив се вже в попередній
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частині Заявляє, що не дивується «хулі, безчестю і лжи», 
висловленій ними «на благочестіє» (православну віру),—  
навпаки, дивувався б, коли б почув від них щирий і правди
вий суд. Бо ж се люди цілком далекі від церкви, п науки і 
моралі. І знову звертається до них з такими закидами:

Прочтіте пилне въ той книзі сумненя своего и видите, не съпротивное 
ли школы ученія 1 тымъ плодомъ истиннымъ проходили есте? Не въ сва- 
рахъ ли, препирашяхъ, прехитреншхъ, пребореншхъ прокурацкихъ и ве- 
лерічницкихь лжею истину пребороти всегда учачи ся увесь вікь свой 
изнурили есте? 2

Не днесь ли кашталяны, дворяны, жолнірми, воины, кровопролійцами, 
прокураторми, курцыаны, корчмарами 3, купцами, медвідниками — а утро 
попами, а поутру бискупами, а по утру утрешнемі арцибискупами починили 
ся есте? Како вы можете истину глаголати, о школі истину учащей не слы
хавши? (А 234= У 1026)

Покажіте ми, о бискупи, где которій зъ васъ иноческаго житія степень, 
къ Христу и духовному разуму скорбнымъ путемъ ведущій, самъ собою 
пролізь,— безъ которого искуса (законъ мовитъ) епископъ быти не мо- 
жетъ?

Тотъ законъ есте попрали и в-нивечь обернули* А то чему? Для того 
ижъ не толко искуса иноческого не знаете, але ни того самого голого имени: 
што есть инокъ? не слыхали есте. И якъ перво въ мирскомъ стану, такъ и 
ньіні рекомо въ духовномъ, албо и двояко горше, а мирскими есте и мирско 
живете и мудруете!

Где которш зъ васъ діаконскій степень многолітнимь искусомъ свя
щеннодійства служебного по законі прошолъ? — Тому и сами признаете, 
ижъ ся отъ васъ кгвалтъ сталъ 4 Въ котромъ (діаконстві) забавы5 не тол
ко не чинили есте, але не знаю — епископствомъ если не попередили есте 
его б?

Где которш зъ васъ священство по закону узаконенному постиглъ? — 
Тое и сами признаете, ижъ отъ васъ зк(г)валчено есть*

Где котрій зъ васъ епископство отъ вышнего званія, дарованія и освя
щены и отъ всенародного избранш гласа 7 въспршлъ? Тое и сами признати 
мусите, яко зкгвалтили есте* i т д. (А 235= У. 1026—7)

По сій філіппіці автор приступає до мотивів унії —  
першого і другого. В принципі вага зводиться до одного: вла
дики не хочуть участі вірних у церковних справах, так як не
ма того в римській церкві; в православній же вірні присвої
ли собі се право, і патріархи їх у тім підтримали. Се питання

1 Школа, в котрій проходили сьте свою науку, чи не була противна 
плодам церковним?

2 Се була загальна болячка не тільки православної, але так само і ка
толицької церкви, і католицькі синоди XVI в так само нарікають, що їх 
єпископи замість богослов’я студіюють право, з огляду на безконечні про
цеси за церковні маєтності, що їм приходилося вести.

3 Сих трьох слів бракує в Актах, див Усп с 1026, єсть в Підг. і Цар
4 Що ви 'силоміць зломили церковні постанови про священство
5 Довшого перебування
6 Чи не стали єпископами, не бувши дияконами
7 Принцип всенародного вибору єпископа, принагідно кинений тут 

Вишенським, випливає з його концепції всенародної, громадської 
церкви, котру він особливо повно розвиває зараз далі (пор вище).
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про право вірних набрало тоді особливої гостроти з огляду, 
що уряд став на становищі єпископату, приймаючи принцип, 
що в справах церковних рішають тільки єпископи, вірні ж 
голосу не мають; тому признавав правосильним тільки 
уніатський Берестейський собор і проголошену на нім унію. 
Неправосильність православного Берестейського собору, що 
унію опротестував, католицько-уніатська сторона доводила 
між іншим тим, що в нім брали участь світські люди. 
Відповідав їй, і досить місця присвятив обгрунтуванню пра
ва світських громадян «Апокризис» Філалета, і Вишенський 
по-свойому також виясняє його, посилаючись на слова Хри
ста і ап. Павла, щоб вірні розбирали між пророками і 
лжепророками, між пастирями правдивими і розбійниками, 
між тими, що носять образ ап Павла, і тими, що «земная 
мудрствують» Доводить, що владики неправильно хулять 
«овець право (правильно) мудруючих» і даремно прозива
ють русинів дурними зга те, що вони

если и малое порохно ереси въ своей церкви ока отъ лжеименныхъ па
стырей, запорошити хотячихъ, ощупаютъ заразъ очищають и вонъ измі- 
туютъ, а у Латины лжеименные пастыре цільїмь бервеномъ вымысловъ но- 
выхъ зіницу спасенія людского завалили, а прописнути и промовити за 
истину немашь кому* А то чему? Для того ижъ якъ мертви всі овци въ той 
долині костелного безсловесного послушенства ока бервеномъ власти па
стырское привалены суть, и въ нечювстві и безгласш сідят, и о спасеній 
своемъ — збавени 2 будуть или ни — не відають, толко як ся кому тра
фить, безсмыслно и скотски умирають (А 237= Усп 1030)

Ся римська практика зовсім не згідна з духом християн
ства, доказує Вишенський,—

Видите ли, ижъ римскіє овца не добре чинять, што о своемъ спасеній не 
дбають?

Видите ли, ижъ недобре рымсюе овца чинять, што куревникомъ и дво- 
ряномъ безвстыдным надъ собою владіти допущають?

Видите ли, ксендзове бискупи, якъ неслушне того прагнете, яко да звы- 
чаемъ римскимъ надъ рускими овцами владнете?

Видите ли, яко слідь антихристовъ ухвалили есте, и себе ни въ чомъ не 
гледіти заказуєте, блуду же и вымысломъ (отъ мистра діавола вами изъ- 
ученнымъ) 3 словеснымъ, образъ божій и подобіє носящимъ овцамъ безглас
но якоже скоту послідовати повеліваєте?

Видите ли, яко сами (отъ которыхъ бы ся образъ чистоты, паненства 
невинности 4 чистое вірьі и доброго сумненя въ облюбеници — церкви Хрис
та Бога — показати міль) прелюбодійцами, вшетечниками и куревниками

1 Конструкція фрази досить крута Русь в оку своєї церкви навіть мале 
порохно єресі, вкинене лжеіменними пастирями (що хочуть те око церковне 
запорошити), зараз вимацують, виймають і викидають

і Спасені
3 Друк изученыхъ (так і Цар )
4 Сих трьох слів бракує в Актах, див Усп і Цар.
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Фґлли есте ся, и отъ жоны законное ьінчалноє — вЪры востЬчное украдши 
СЯ, до зантуза вшетеченства 1 римского отбЪгли есте* (А 238=У. 1031—2).

Тим Вишенський, як каже —  «першую баснь вашу 
(перший мотив): якъ хотЪли єсте по-римски надъ Русю 
владЪти,—  отправилъ».

Приступаючи до другого мотиву, з приводу згірдливого 
відзиву про «хлопів», допущених патріархами до участі в 
церковних справах, він розвиває свою теорію демократично
го християнства, в коротшій формі начеркнену їм уже в апо
логії іночеського чину, в тезі про духовне шляхетство:

Чемъ же ся вы духовными зовете, а тЪлесне и погански мудрствуете и 
глаголеїе, ліпшими ся надъ‘другими чините, и отъ плоти и отъ крови по
ро ждешемъ, а не отъ Бога свыше — хвалите* А 1оанъ евангелистъ не тыхъ 
KOTOpie ся въ злотоглавыхъ подушкахъ и китайчаныхъ пелюхахъ родятъ 
блажитъ, але которіє ся убого въ земны богатства, но (въ) небесны богат
ства отъ Бога свыше родятъ, сихъ върными и зацными быти розумієть2.

Якъ же ся вы духовными — а не толко духовными, але и верными звати 
можете, коли брата своего, въ единой купели крещенш вЪрою и отъ единыя 
матере — благодати ровно зъ собою породившаго ся подлЪйшимъ отъ себе 
чините? Уничтожаете и ни за что быти вменяете? Хлопаете, кожемякаете, 
сідел ьн и каете, шевцами на поруган le прозываете?

Добре* Нехай будеть хлопъ, кожемяка, сЪдельникъ и швець* Але 
въспомяните, яко братъ вамъ ровный въ всемъ есть» Для чого? Для того 
ижъ въ едино треипостасное божество и однымъ способомъ зъ вами ся кре- 
стилъ. И одною благодатію й даромъ вірьі облеченъ ся сталъ. И одною пе- 
чатію Духа Святого на христіанство запечатанъ есть А подвигомъ и вірою 
ділною — еслижъ и одного отца и матере вірьі и крещенія есть,— можетъ 
быти кожемяка отъ васъ ліпшій и цнотливійшій 3!

Пытаю теды тебе, ругателя имени: чимъ ты ліпшій одъ хлопа? Албо ты 
не хлопъ такій же, скажи ми» Албо ты не тая жъ матерія, глина и персть, 
ознайми ми! Албо ты не тое ж тіло и кровъ? Албо ты не тая жъ желчъ, 
харкотины, слина и тлініє4? Или ачей ты отъ камене утесанъ? Или не 
маешь кишокъ и слизу хлопского въ собі»? ознайми ми» Или ачей ты косте- 
ный такъ безъ тіла родил ся еси? дай ми знати о томъ!

Зась пытаю тебе, и не оставлю пытаючи: чимъ ты ліпшій надъ хлопа, 
повіжь ми, и свідоцтво дай — не гордую хулу и дменіє, але божественна го 
гласа писашемъ покажи! А егда показати не можеши, яко ты каменный, ко- 
стеный или наветъ и золотый, толко такій же гной и тіло и кровъ яко и 
всякъ человЪкъ,— чимъ же ся ты лЬпшимъ показати можеши надъ хлопа? 
Явно, яко5 ничимъ другимъ толко хулою и величашемъ гордости предъ че- 
ловіки. А предъ всевидящимъ окомъ— окаяннійшій и всіхь тварей 
безчестн ійдпй еси, всякое бо — рече — высокое въ человіціхь мерзко и не
чисто предъ Богомъ (А. 239, У. 1032—3).

Христос самим народженням своїм хотів дати приклад і 
науку смиренності —

1 ' Дому розпусти.
* Наступає цитата про тих, що не від похоті, а від Бога родились.
3 Наступає, як приклад, не дуже влучний, на наш погляд: благословен

ня дане молодшому Яковові, а не старшому Ісавові.
4 Пор вище.
6 Так П. і Ц ; друк.: двічі «явно».
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Для того ся такъ нищетно родить, абы потомъ въ замкахъ, палацахъ 
и коштовныхъ дворЪхъ родячіе ся над 1 тыхъ которіе ся въ хлЪвЪ родятъ не 
возносили и липшими не чинили ся*

Для того ся теселскимъ2 сыномъ зовет, абы тые которые суть кролевс- 
кІе и княжацкіє сынове — надъ кожеМячинихъ сыновъ не возносили и 
липшими не чинили ся*

Для того на гною, въ вертепЪ, безъ слугъ въ пелюшищахъ ся родить, 
абы тые которіе на подушкахъ мягкихъ въ замкахъ, дворахъ и коштовныхъ 
кгмахахъ при многу слугъ и дворянъ въ тонкихъ китайкахъ и у полотнахъ 
флямскихъ ся родятъ — надъ убогихъ сиротски 3 голо и безъ достатку вся
кого родячих ся лЪпшими не чинили ся (А 240, У 1034—5).

«Ксендзове-бискупи», що не йдуть слідами Христа —  
«над братію свою ліпшими чиняться и на нихъ хлопають й 
кожемякають» —  показують («одежду») не Христа, а 
Антихриста Вони не мають права називати себе християна
ми. Вони погані, і «поганство» з усіх боків показує на їх 
життя і мудрования як на своє.

«Томъ вамъ показалъ, яко христіане нЪсте», кінчить сей 
розділ автор, і так віддавши ім за хулу на патріарших 
хлопів, переходить до розбору пороблених розпоряджень. 
Були вони дурні чи мудрі?

Ижъ онь видЪлъ церковь Христову заплюгавленую, 
нечистыми пастырми чревопасными мЪста хвалы божш позаляганыи 4, 
властно мірскою и мучительствомъ поганскимъ зневоленую, 
злымъ и нечистымъ житіемь поруганную, похуленую и до конца обезче- 

стеную
И видЪлъ, яК0 волци пастырообразные на стервЪ церковного лихоим

ства крЪпко судять и заюшили ся 5 суть.
Изгнати еслибы ихъ отъ того стерва и хотЪлъ, смерти звЪролютства 

оныхъ избегнута бы не моглъ*
Штожъ чинить?
Созываетъ стадо словесное, овца Христовы — будь кожемяки, седель

ники, шевцы, всякого стану, чину и возраста православныхъ христіань.
Съзвавши сихъ мовитъ къ ними тыми словы* «Спасайте ся, братія мои, 

сами* а пасрмиты спасти ся не можете!»
Чему? Для того ижъ они о спасеній не толко о вашемъ, але и о своемъ 

ни мало не мыслять*
Уже пастыре ведлугъ свЪта сего пелгримують*
Уже пастыре кн я з ю  вЪка  с е г о  на службу его приказали ся 

суть 6!
Уже пастыри о в'Ъчный животъ « вашъ и свой ничого не дбають*
Уже пастыри нынЪшнш вЪкъ выжити, выроскошовати, выславити ся, 

рыгордити ся 7, выбогатити ся, вимудрити ся умыслили суть*

1 Ц , в друк «на»
2Підг, в Арх і Ц — тЪлеснымъ
3 Ц , в друк сиротскш
4 Друк.: позалЪганую
5 Роз’ярились.
6 Вступили до служби Антихристові Логічно се найтяжче обвинувачен

ня, і повинно було стояти на кінці сеі каденції
7 Так Підгір і Ц , в друк : выгратися.
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Спасайте ся братія моя возлюбленная, вірное стадо Христово, роде 
избранный, языку святый, царское священіє, людіє обновленія — Рускій 
благочестивый народе — сами*

Спасайте ся вірою, спасайте ся заповідми євангелскими, спасайте ся 
закономъ отеческимъ, спасайте ся честнымъ и ц-Ьломудреннымъ житіемь* 

Пребудіте въ церкви, пребудіте въ ограді, пребудите во соборі \ пре- 
будіте въ законі, пребудіте въ съгласш, едности и любви* (А 241, 
У. 1035—6)

Намалювавши такий яскравий, дійсно переконуючий 
образ контрасту тих вовків-лжепастирів, наюшених на 
стерві церковнім, і дійсного сердечного пастиря, що зібрав 
облишену, збентежену отару і навчив п самій давати собі 
раду законом любові, автор дійсно міг спитати своїх про
тивників: чи можна було такий виступ патріарха назвати 
«неславним і безпожиточним»?

В такім разі, розправляє він,—  і діяльність Христа треба 
назвати «дурною і непожиточною» Коли він поминув 
«архиєреів і пастирів безплодныхъ», що позасідали «міста 
церковні» «в широких реверендах» 2, «пильнуючи обідів і ве
черь торжественних та величаючись на торжищах». Коли 
зняв з них «духовенство духовного строєнія» і переложив 
його на простих сітоткателів і риболовів, а нарешті і ко- 
жем’яків до сеї гідності прилучив.

Также властне и патріарха, сліда Христова держачи ся, учинилъ 
тымъ которыхъ быти не еретиками, не отщепенцами, не развратниками 

благочестія досвідчиль3,— церковь Христову и своего пастырства моцъ 
строєнія злецилъ, и якъ ей4 хранити отъ ереси Антихристово го ученія, на
учил ъ,

Анны 5 и Кайафы оставилъ
Архієрее широко реверендные и на лектикахъ6 кольїшущіє ся прене- 

бреглъ
А бискупи саки по Римі гонячіє7 ни за что быти и разуміти ся судилъ* 
Видите ли, яко патріарха слушне и пристойне учинилъ, якъ на прос- 

тыхъ — вірньїхь світскихь людей, православныхъ христіань церковъ Хрис
тову вложилъ и строєніе въ ней поручилъ*

Але вы, бискупи, по тому вашему обличенно што учините? Вержете ся, 
вімь, зась до того надыманя, мовячи

«Тые хлопи простые въ своихъ кучкахъ и домкахъ сідягь, а мы предся 
на столахъ епископскихъ лежимо*

«Тые хлопи зъ одноє мисочки поливку албо борщикъ хлебчють, а мы 
предся по колкодесять полмисковъ розмаитыми смаками уфарбованыхъ8 
п о ж и р а е м  ъ*

1 Се з У., в Арх і Пщг нема
2 Католицькі ряси
3Акты і Ц досвідчивши, у У сього слова нема
4 Друк : ей, Ц • ся
5 Друк і Ц * и Анны
6 Друк • лектыхахъ
7 Що ганяють по Риму за папським посвяченням
8 Се про різнокольорові поливки, див вище
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«Тые хлопи бЪтцкимъ або муравскимъ ' кгермачкомъ ся покрывають, 
а мы предся въ гатласЪ, ядамашку и соболехъ шубахъ ходимо»

«Тые хлопи сами и панове и слуги собі суть, а мы предся предстоя щи хті 
барвяноходцевъ2 по колкодесять маемо»

«Передъ тыми хлопи 3 нЪхто славный шапки не здойметъ, а передъ ną-< 
ми и воеводы здыймаютъ и низко вклякают»» 4

На тое кокошене, панове бискупи, вамъ отповЪмъ так 
Apxiepee они, Христа убившіє, подобные вамъ, не на мЪстахъ ли епи- 

скопскихъ сидЪли такъ же яко и вы? Але хлопи Христовы льпшіе отъ нихъ 
были, и ньіні суть»

Они чрево не также ли ладовали якожъ и вы? Але хлопи Христовы, 
алчущіє правды, л femme отъ нихъ были, и нынЪ суть»

Тые трупи не также ли мякко и коштовне убирали якожъ и вы? Але 
простаки5 одноризные6 лЪтше отъ нихъ были, и ньіні суть»

Тые предъстоящими не такъ же ли ся были окружили, якожъ и вы? Але 
хлопи Христовы, самослужные собъ, ліпіте отъ нихъ были, и нын*Ь суть» 

Тыхъ Пилаты и Ироды не также ли почитали и передъ ними уклякали, 
якъ же и предъ вами? Але хлопи Христовы, гоненые и оплюваные, обезче- 
щенные, поруганые, посмЪяные, битые и убитые — ліпшие и цнотливіше и 
славнійшіє отъ нихъ были, и ньіні суть»

Также и вы, панове бискупи, сЪдите на містахь епископскихъ, але на 
достойнстві и учтивости не сЪдите»

Селами владеете, але вашими душами діаволь владіегь»
Пастырями ся зовете, але есте волки»
Священными ся зовете, але есте прокляти»
Епископами ся именуете, але есте мучители»
Духовными ся быти разумеете, але есте поганцы и язычници» 

(242= 1037)

Тут кінчається сей відділ, присвячений розпорядженням 
патріарха. Прегарно збудований, тонкий і делікатний, незва
жаючи на допущені місцями умисно грубуваті вирази, перей
нятий глибоким моральним почуттям, він чи не найкраще з 
цього, що нам зосталося з нашої релігійної літератури  ̂ Гід
но займає місце поруч попередньої сатири на єпископів як лі
тературний твір Ідеологічно ж виїмково цікавий як один з 
яскравіших проявів впливу на сього аскета-старовіра ідей 
свобідного християнства, свобідної безпастирськоі церкви,—  
відгомонів великого реформаційного руху, що такого пра
вовірного приклонника старої церковної традиції приводив 
до тез діаметрально противних, напр., соборові 1509 року 7.

'Дешеві сорти сукна (бецьке і муравське) Кгермак — евитка, те саме 
слово, що «армяк»

2 Слуги, убрані в «барви».
3 Хлопами
4 Так Цар л 386, в друк (Акты і Усп.). кланяются
5 Так друк , Ц пророки
еТак Ц ар , Акты и У . однорозные
7 3 сього приводу в літературі виникало питання, наскільки в сім пункту 

Вишенський відійшов від православної правовірності Костомаров, вперше 
використовуючи видані ним писання Вишенського для характеристики то
дішнього культурного життя, добачав в обороні соборності Філалета («Апо- 
кризис») певне розходження з православним церковним устроєм, не зга
дуючи Вишенського спеціально, він одначе тим самим кидав тінь і на Ви
шенського (Южная Русь въ конці XVI в — т І, с 697 нового вид ). Куліш
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На сім, одначе, автор ще не скінчив своєї полеміки з дру
гим мотивом унії. Владики відкликаються до свого єпископсь
кого права, виложеного ап Павлом («Внимайте себЪ и все
му стаду, въ немъ же васъ Духъ св поставилъ епископы па
сти церковь Господа и Бога»). Вишенському ще треба 
відсудити владик-уніатів від сього права Він нагадує їм, які 
то моральні прикмети вважає для єпископа обов’язковими 
той же ап. Павло Там згадується, що єпископ має виказати
ся добрим свідоцтвом, і се дає авторові привід у дуже 
сильній і цікавій формі пригадати ті дороги, котрими здобу
валися владицтва в Польсько-Литовській державі.

Хто жъ давалъ за вами свідителство отъ православныхъ, скажете ми? 
А если показати не можете, тогды я'вамъ показати хощу, хто давалъ за ва
ми свідителство*

Первое— вамъ посвідчили румянці, то есть чирвоные золотые, зъ 
більїми великими таляры, полталярками, орты, четвертаки и потройники 
А то якъ? Ото такъ што славнійшимь секретаромъ и референдаромъ, 
похлібцямь и тайнымъ лгаромъ его кролевской милости’ Абы ся причинили 
и свідчили, якъ годный человікь на панствованя бискупскихъ доходовъ и 
пожитковъ и своволного и вшетечного мешканя за тыхъ имініяхь и селахъ 
бискупству належачихъ За которую причину 1 тому о с о б і2 завйвши въ па
пірець — сто или якъ ся трафитъ червоныхъ золотыхъ въ руку тыць* Дру
гому зась тыхъ же шафранцювъ очелюбныхъ, завивши также — въ руку 
тыць* Отправивши же румянолюбцювъ потомъ ступімо до поне-славній- 
шихъ3 особъ: тымъ зась ворочки4 понаполнявши — овымъ великихъ 
більїхь таляров'ъ, овымъ зась полуталярковъ, овымъ ортовъ и четверта- 
ковъ* тому въ руку тыць, овому тыць и сему тыць* А писаре-драчі южъ не 
бракують* и потройники зъ грошами берутъ и деруть*

Тые ходотае, панове бискупи, за вами свідчили, як есте годни на сво- 
волное житіє сель епископскихъ*

Свідчиль ąacb «поклонъ» — нікоторая чырвоныхъ тысяча въ кишеню 
кролевскую*

А до того свідчило вамъ ваше злое сумніня4 ижъ, есте обіщали вірьі 
отврещи ся и Антихристу поклонити ся — што и скуткомъ есте постигли и 
желаемое исполнили* (А 244—5, У 1041—2)

Так дійшовши епископства, які духовні прерогативи мо
жуть мати сі владики? На якій підставі вони можуть підно
ситися над громадою вірних, противитися їх соборові, дока-

(Исторія возсоед І с 313) і пізніше Франко (Ів Виш с 212) брали право
славність Вишенського в оборону Франко висловив гадку, що Вишенський 
був тут. речником ідеї «народної южноруської церкви», котрої «всена
родний, всесословний характер» почав вироблюватися ще в XV в і тривав 
аж до часу, коли «з одного боку унія, а з другого боку московська 
цефалізація і казенщина не підкопали його» Але, як я вище зазначив, 
якраз західна реформа, почавши від XV в , заплоднювала українське життя 
іде̂ мй церкви-громади

1 «Ходатайство»
2 Окремо
3Так би сказати «полупочтенных».
4 Торбинки.
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зувати, що собор, зложений з духовенства і вірних, не може* 
відставити владик,— як то було в полеміці про Берестейсь
кий (православний) собор, що викляв владик-уніатів і про
сив короля відібрати від них «хліби духовні» (бенефіції)?

Духъ ли Святый васъ поставилъ єпископи* пасти церковь Господа и Бо
га, или духъ Антихристовъ — пасти чрево и множити несытое лихоимство?

Не явно ли всему свЪту, якъ самого преисподня го Веліара 1 Духъ васъ 
поставилъ и его жертовноє лакомство?

Чимъ же вы ся надъ поповъ православныхъ вышшими въ спасеній ду- 
шевномъ чините?

ВЪмъ, яко вышине єсте, и я васъ признати мушу,— але чревомъ ра- 
скошнЪйшимъ, и горломъ сластолюбнЪйшимъ, и лихоимствомъ несытЪй- 
шимь Тымъ єсте вьішшій отъ поповъ православныхъ, а не спасешемъ ду- 
шевнымъ

А спасешемъ душевнымъ не толко отъ поповъ, але и отъ простыхъ 
св-Ьтскихъ православныхъ такъ далеко меншими и послЪднЪйшими єсте, яко 
изъ Ієрусалима до Рыма и дал"Ы

И хвалите ся тымъ титуломъ епископскимъ, а не достоинствомъ,— мо- 
вячи, яко не мають власти духовенство православныхъ, єгда съ предЪловъ 
законныхъ выступите 2, вас низлагати, измЪтовати и клясти

Такъ выдайте: не толко очи здоровые ока гнилого усмотрЪти и осудити 
могутъ, и власть имаютъ, але и само тї>ло церковное, тоесть простые хри- 
стіане по Христову гласу скверно-началника изверечи, осудити и прокляти 
власть имають, да не съ тымъ блазненнымъ окомъ (или пастыремъ) въ 
геенну внійдуть* А священници православной вЪры, поборници благочестія, 
въ своемъ степени неподозрЪные, таковую силу, власть и началство имаютъ 
правду євангелскую боронити и о ней ся до крове заставляти, якоже самъ 
Христосъ и прочш апостолы• 3

И азъ убо грешный мнихъ 1оаннъ первей васъ навпоминаю, да ся къ 
Богу обратите, и покаяніє за дерзнутое вами, и другого злого житія плоды 
достойные показавши сътворЪте. А если не хочете — проклинаю васъ отъ 
Отца и Сына и Святаго Духа, да єсте прокляти и нынЪ и въ будущій вЪкъ. 
Аминь (А 243, У. 1039).

Дуже ефектний оборот! Враження сеі клятви — котрої 
наслідок Вишенський заповідає далі такий, що трупи 
проклятих розсиплються «до общого всЪхъ воскресенія» — 
ослаблюється тим, що вона не закінчує слова, а стоїть у се
редині свого розділу про єпископське право, і далі автор го
ворить про те, якими дорогами владики дійшли свого єпи-

1 Сатани
2Тут в оригіналі лайлива вставка, можливо, дописана автором потім; 

вона розтягає непотрібно фразу «и отъ жоны властное— своей церкви 
вЪры восточной до курвы римской на блудъ отбЪгати хочете и оную вше- 
течницю, наблудивши ся тамъ зъ нею, и еще тайно до чистого ложа облюбе- 
ници — церкве Христовы приволокати изволите» Можливо, натяк на подо
рож Потія і Терлецького до Рима і потім виступ на соборі нібито пра
вославнім

3Знов принцип пресвітеріанської церкви» Він став приводом до гарячої 
полеміки під час відступства Смотрицького, але літав у повітрі і в останніх 
роках 1590-х, тільки не дійшов до своїх логічних висновків
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екопства.—  Я навів се вище, переставивши сі уступи так, як 
вони повинні були б бути розміщені автором.

За тим у нього йде коротка відповідь на третій «стих», 
котрий він іронічно вважає можливим тільки підтвердити, 
«без всякой забавы» (проволоки) —  що владики дійсно 
втекли «отъ убогихъ до богатого .. отъ неволникъ до самого 
своволного.. отъ уничиженныхъ въ мфЪ до вЪкомъ симъ 
царствующаго... отъ члонковъ Христовохъ пaтpiapxoвъ 
отторгших ся до г о л о в ы  а н т и х р и с т о в ы ,  папы 
прибегли» (А. 245, У. 1039)

Наступає третя частина писанія, як відповідь на закид 
про чудо в Бересті, що його Вишенський непотрібно зв’язав 
з мотивами унії.

Православні пустили чутку, що Бог чудом виявив 
неправду Берестейської унії: коли в Бересті на знак до
вершеного об’єднання священик-єзуїт став служити като
лицьку «мшу» в православній кафедрі св. Миколая, вино в 
чаші під час літургії чудесно перетворилося у воду. Про се, 
як каже Скарга, ходили по руках листки, що робили, видко, 
неабияке враження, коли при кінці своєї «Оборони» він ува
жав потрібним виступити проти сеї легенди, доказуючи, що 
в кафедрі св Миколая ніхто з латинників під час собору не 
служив, а як трапилось то комусь з «греків», то, видко, че
рез недогляд —  замість вина води налляв. Вишенський ви
ступає проти такого «махлюйства» і доводить, що чудо ста
лося дійсно Але відки він знає, коли не був у тих сторонах. 
Він переконаний у тім по аналогії з чудом афонським, що 
сталось там, коли царгородський уряд схотів змусити 
афонітів до унії, і латинські священики з цісарським 
військом прийшли на Афон заводити католицьке бо
гослужіння і служили на православних престолах. Перека
зує звісну нам повість, у коротшім варіанті вписану до 
Супрасльського збірника 1540-х років (вище).

Тоді, мовляв, сталося таке чудо, що під час проголо
шення унії в Ксеропотамськім монастирі церква впала і по
давила всіх тих «преступників», одна ж стіна стоїть, похи
лившись, і досі на страх і пам’ять сього чуда Автор доволі 
тяжко і малоцікаво, з подробицями, що для його теми нічого 
не дають, переказує сю афонську повість. Не знати, чи ба
жання можливо ближче триматися її тексту зв’язує його, 
чи взагалі епічне оповідання не було його стихією, що воно 
йде так тупо і тяжко. Переказавши його з усіма непотрібни
ми для сього писання подробицями *, автор висловлює пере

1 Тут ркп Царського доповнює прогалину в ркп Архангельскому, і на
взаєм — в ркп Царського потім наступає прогалина, яку виповнює Архан
гельський рукопис. А саме, в оповіданні про облогу вежі (пірга) в Зограф-
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конання, що —  по аналогії —  владики повинні б вірити і Бе
рестейському чудові,—  коли б Антихрист не засліпив їх ро̂  
зуму! По смерті вони побачать сю лжу і засліплення —  в сім 
же житті автор кінець кінцем полишає їх власній волі. По 
всім попереднім напруженні гніву, обурення, жалю в сій 
останній частині його твору проступав реакція. Голос автора 
лунає спокійно, зрезігновано. Нехай кінець кінцем апостати 
самі тримаються «Скаржиних книг», до котрих посилають 
православних, а сих лишать при «правилцях руських», 
котрі зневажають

ськім монастирі промова «Фомы вожда» до латинників уривається при 
кінці, на словах* «аще ли ни» . (Акты с 247 стов II, Усп с. 1046), а в 
Царськ (л 504) вона продовжується* «аще ли ни, от помышлешя нашего 
будите», і наступає відповідь латинників: «Овыи же рекоста: От Бога єсми 
и во владыку Ica Хрта вірньї» і т-д. Латинники обіцяють Хомі й його това
ришам, що їх помилують, коли вони приймуть відміни римської віри. По СІМ 

наступає відповідь обложених* «Преподобный же къ нимі рекоста: Се убо 
и мы истинное обрісти хощемъ и поругати ся вашему прелщенію и безумію» 
(л. 504—5). Середина сеї промови читається в Арх : «(все)ленную. И во 
утвержденіє право правящих написаша и предадоша» , а в Цар. ся промо
ва слідом уривається і відновлюється тільки при кінці Я не вважаю 
потрібним наводити тут сі доповнення ркп Царського, бо для характеристи
ки творчості Вишенського ся повість взагалі не має значення.

1 В сім місці ркп. Царського (л. 517) знову доповнює Арханг. ркп , і з 
огляду, що з літературного погляду се доповнення має більше інтересу, я 
наводжу його, стираючи пізніші зміни і по змозі наближаючи, хоч потрохи, 
до правдоподібного оригіналу (важніші відміни зазначаю в примітках, 
менше значні полишаю без зазначення); початок доповнення (де уривається 
текст Арх.) відзначаю зіркою:

Але то чюднейшая, ижъ тьіє маленькіє правилца рускіє соромоту 
вічную ньіні и въ будущемь в ік і вамъ зъеднали*

А то чому? — Для того яко не по ихъ повелінію злодійски и волче
образно въ церковь Храстову есте влізли и чим нісге были — звати єсте 
сміли: пастыри, священники, епископы! Которые правилца 1 не терпячи 
тое кривды и того голоса вашего имени дотоле * ца васъ кликали, кричали 
и волали, иж3 вас с того міста, с тоей части и доостоинства изгнали.

И для того ихъ зовіте малыми, што4 священство лживое показали, объ
явили, обличили 5, осудили й до конца обелжили.

Видите ли, яко потварь на их, ижъ ихъ6 малыми быти разумієте? 
Видите ли, яко болшихъ, от всей вседенной наполненыхъ собравши 

писмъ надъ тые малые показати не можете 7. Тые малые8 великую ложь до 
к(г)рунту потлумляют и на світь болшей'оную 9 выставляютъ, и всімь яко 
да ся стерегутъ неправды знати даютъ.

Видите, яко ихъ от зависти гніва, вражды,— яко малым суть, пдтваря-
ете.

1 Ркп. правила
2Дотоля
3Иже
4 Что
5 И обличили
6Додаю сі два слова на здогад
7Тут роблю перестановку, в ркп слова, «показати не можетъ» стоять після «знати дають».
8 «Тые малые» додаю тут від себе.
9 Ркп.* оные.
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(Нехай) православные у маленких правилецъ при правді дома сідять 
рехай дома у маленкихъ правилецъ истинны пилнують, нехай дома ма- 
ленкими правилцами ся спасають, которыми безъ вон(т) пеня всякого спа
сти ся чаютъ и запевне спасут ся А вы южъ тамъ зъ великими Скаржиными 
яко хочете такъ собі поступуйте̂  А вы южъ тамъ якъ хочете, так мудр
ствуйте* А вы южъ тамъ яцъ хочете, такь ся дміте, нагинайте, кокошіте, 
въ гору возносіте и вылетайте* Будите соб і кромі насъ* Мы же съ Хри- 
стомъ Богомъ нашимъ и ньіні и въ будущимъ віці, дасть Богъ — запевне 
быти ся сподобимо, которому — т д — аминь (А 252, У 1053)

Кінець? —  ні! ще кілька гадок pro domo приходять на дум
ку авторові: Може, йому зроблять закид за гострий і з’ідли- 
вий тон його писанія —  «яко доразливе и ущипливе мовить»?

А они суть толсты *
А они суть красны 11
А то чему 2? Для того ижъ3 истинна в нихъ сідить
Для того ижъ 4 золото, серебро, каменіє дорогое, то єсть щирость, суть*
А правда в нихъ царствуетъ*
Але вы предся оныхъ5 зацностей и достоинств не надбавши 6 православ

ныхъ до Скарги заганяєте
Позволю 7 вам и того нехай пойдуть* Скажите жъ ми тоє найдуть ли 

тамъ у Скарги правду?
Найдуть ли тамъ судъ8 и правду?
Или утаило ся вамъ тоє, яко православные многократні и без личбы 

прибіжище до Скарги творят, а послушаючи 9 правды знати не могут?
Или не відаєте, яко православные Скаргу вседа послідуюгь, а спра

ведливости своєму у тиску, бід і, кривді ника коже отнести не могутъ?
Или не слышали есте того, яко православные Скаргу всегда именуют 

а от Скарги о правді николи ничего слышати не могутъ?
Для того ижъ 10 тъ великіє книги сумніня свого пред ними затворил* 
Оглохъ, онеміль* И суду праведного оним 11 показати не хощетъ, своей 

в ір і 12 и прелести 13 догожаючи
Чого-жъ далей православныхъ книгъ нудите — которые всегда служать 

и вікь свой служачи потеряли суть? Чого жъ далей у православныхъ хоще- 
те?

На сім уривається текст «Писанія до єпископів» у ркп Царського, і не 
знати, чи в протографі сей варіант переходив потім у се закінчення «Писа
нія», яке читається в Арханг. ркп — чи текст Царського походить від іншої 
редакції «Писанія», яка не мало того закінчення, що в Арханг ркп 
Апріорно можливе, що «Писаніє» мало спочатку інше закінчення — таке, як 
у Ц ар, але Вишенський був незадоволений таким блідим і невиразистим 
фіналом, зчеркнув його й дав те енергійне закінчення, яке тепер читаємо в 
друкованім тексті (з Арх ). Але я не бачу зараз підстав для рішення сього 
питання і не маю в нім ясної гадки

1 Красные
* Сему
3 Иже
4 Избранъ
5 Онихъ
I Задбавши
7 Поизволю
»Суть
9 Ркп послушаючи их
10 И же
II Они
12 ВЪры 
,3Прелстити



«На тое вамъ такъ отповЪмъ научилем ся от Хрйста 
истины безъ похлЪбства: ложъ лжею, волка волкомъ, 
злодЪя злодЪемъ, разбойника разбойникомъ, діавола діаво- 
ломъ звати». I наводить ряд текстів, де Христом i апостола
ми вживаються такі різкі вирази (с .252).

Другий докір передчуває автор: «®олно ти мовячи такъ 
заочно й въ далекомъ кутЪ хочъже і правдою о насъ такъ 
безпечне ширмовати! Але коли бы еси тутъ былъ, и тобЪ бы 
ЄСМО тотъ языкъ якъ и Никифору затворили и прописнути не 
дали». На тое вамъ тако отповЪмъ: «Не для далекости отъ 
васъ будучи я правду смЪле мовлю и правдою васъ пости
гаю, але за правду и умрети изволяю, аще Богъ даруетъ* Да 
знаєте и помолЪте ся Богу, да васъ сподобитъ и зраковиднЪ 
отъ мене реченноє слышати»

Автор готов сказати їм се і в очі, і бажав би, і земляки 
його кличуть— «но єще волЪ божей на сіє нЪсть», щось 
стоїть ще на перешкоді його повороту на Україну. Але 
приклад Никифора, не знати, чи підданий пам’яттю самого 
автора, чи справді переказаний йому як погроза, піддає 
йому охоту сказати противникам на прощання ще кілька 
слів про безнадійність всяких таких репресій їх на пра
вославних, як от сей арешт і засуд Никифора, патріаршого 
екзарха, присланого на Берестейський собор і обвинувачено
го польським урядом, цілком безпідставно, в політичнім 
шпіонст&і.

Албо мнимаєте и Никифоровъ языкъ, которого затворили есте и не слы
шите его — вашу неправду обличающій, яко ньіні мовчитъ и безгласенъ 
есть?

Такъ відайте,*ижъ болшей теперъ на васъ крычитъ и обличаетъ, нижли 
перво, коли въ затворЪ не былъ! Затворили есте его въ Малбурку, да не ви- 
дитъ Кракова, Лвова и Варшавы и прочшхъ місгь. Але отъ презацнійшаго 
града — горняго Ієрусалима затворити есте его не могли! Мнимали есте 
затворомъ утолить языкъ Никифоровъ, а того не відаєте, ижъ тымъ вя- 
зенемъ вашихъ пановъ — бісовь воздушныхъ, поднебесныхъ болшей му- 
читъ, сЪчетъ, уморяетъ, и васъ имъ служащимъ такъ явно и голосно обли
чаетъ, ижъ ажъ тотъ крикъ аерныхъ воздухъ пролетівши, небесные круги 
проникнувши у престола св. Троицы опираетъ и ваше мучительство и 
неправду до конца обнажаетъ голу, безобразну, безвстыдну, яко єдину 
машкару и курву вшетечную всему світу на земли и на небеси явну чи
нить . Обличаетъ васъ на земли, яко вы правді сопротивници, гонители и 
мучители есте ся стали, лжи же Антихристовы поборници вірньїє слуги и 
таинники, секретарі и заступники быти ся показали (А 253, У. 1056).

Даремно тому «латинници, Антихристово племя и 
насл'Ьдіє», відгрожуватимуться, що вони мають власть и на- 
чалство «отъ Антихриста дарованное» мучити й катувати 
православних,—  се їм нічого не поможе Хіба, може, когось 
заблудящого вдасться їм до себе притягти, а з вірних нікого.
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А отъ православныхъ убо и въ жизнь вічную нареченныхъ восточное 
церкви послушныхъ сыновъ— не надійте ся, папы римскіє, кардиналы, 
арцибискупи, бискупи и всякое лживое священство латинского почтуї 

Не надійте ся, власть мірская, король и всякое прелож'енство, и всякъ 
послушникъ папы римского'

бжъ 1 зъ вами ни въ чомъ ся соглашати православные не хощуть,— и 
папі поклонити ся не изволять'

Не надійте ся ньіні, не надійте ся завтра, не надійте ся позавтрно, въ 
приїдущеє время и въ віки в^овъ Амипь (А 254, У 1057).

Так гідно і величаво кінчиться сей твір — найвартіший 
твір письменника, найкращий утрір з усеї сеї полемічної 
літератури і взагалі сеї доби; найкраще, на мій погляд, з 
усього того, що взагалі нам лишило наше релігійне письмен
ство. Тому я так уважно спинився коло нього і повибирав 
усе краще, що в оригіналі часом губиться серед різних 
вщбігань і всяких інших конструктивних помилок Як видно 
було з вищесказаного, твір не визначається суцільністю. Се 
кілька окремих частей: головних три, з котрих деякі діляться 
на відділи і підвідділи —  зв’язані тільки єдністю провідної 
щеі, єдністю настрою і чуття. Єсть місця прегарні, і єсть ча
стини слабші, що утомлюють увагу й ослабляють враження 
від тих перлин творчості, розсаджених між ними. Сильні сто
рони таланту Вишенського* глибоке і щире моральне по
чуття; делікатність і вразливість, що відбирають надмірну 
суворість у його церковного ригоризму; сильна уява, що пе
ретворює гадки в ряди багатих і яскравих образів, напру
женість емоції, що знаходить відповідну виразистість у сло
весній формі,—  сі позитивні сторони відбилися в щасливіших 
місцях сього писання в усій-силі і повності. Благородність 
настрою і почуття нейтралізують грубість виразів. Вони не 
ображають нашого естетичного почуття, бо в них дійсно не
ма ніякого смакування грубості, нема цинізму —  тільки шу
кання сили виразу в сій «простій», ще такій невиробленій і 
неповоротній і бідній мові! Деякі часті звучать як музика, як 
поезія,— навіть у сій грубуватій формі2

1 Акты якъ
2 Ще кілька яскравих образків або характеристичних фраз, спорадично 

розкинених у сім творі, і в тісно спорідненій з ним апологи іночого чину хо
четься мені навести, перше ніж попрощатися з ними.

Докоряючи «мірянмнові» за посмівання з ченців, автор по дорозі кидає 
таке високогуманне і для його аскетичної виключності несподіване заува
ження проти насмівання з кого-небудь:

«И гді-ж єси тое в Писанш знашолъ, или отъ которого учителя писаніє 
читаючого то еси слышалъ, яко повеліваєть не толко зъ инока, сина божія, 
але и съ простого христианина — и не толко съ христианина, але и зъ иновір- 
ца, жида и поганца да ся смієшь и ругаешъ?» (214).

Представляючи тому ж мирянинові, як хитро здурив його диявол, він 
дає такі образки.
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Сатиричні частини незвичайно вдатні. Високий щирий 
настрій, свобідний від яких-небудь особистих рахунків, бла
городний лет гадок — се те, що дає їм справжній арти
стичний смак Повні ж спочуття образи «бідників» і гуманне 
переконання в їх людській гідності лунають як далекі бли
скучі зірниці — дорогоцінні вістуни нової української доби.

«Видишь ли, яко єси окраденъ отъ того злодЪя, што хитро ровы рыетъ и 
ямы 1 подкопываетъ, да внутрь влЪзши скарбъ цноты и учтивости украдетъ?

«Видишъ ли, яко еси разбитъ отъ того разбойника, которій въ дубров^ 
ся крыетъ и на могилу  ча сты в з б Ъг а е т ъ  виглядуючи, да 
н е к о т о р о г о  купца ,  православного въ вЪрЪ, оружіємь ереси безбожія 
розбієгь? (215)

Роз’яснюючи текст ап Павла, Вишенський так малює сучасних владик. 
«Присмотритеся только пилно — отворивши зерцало сумнення своего: 

не вашъ ли образъ, и пристригане бородъ^2 на смЪхъ чорту пекелному при- 
строєноє Павел святий* ознайомилъ мовячи: «аз бо вЪмъ се, яко вншдутъ 
волцы тяжцы въ васъ нещадяще стада?

«Что есть вншдутъ? То есть силою, по мощно, хитростно, человЪкоу- 
гождешемъ и лихоимствомъ влЪзутъ, вдерут ся, вкрадутъ и утиснут ся 4 
гвалтомъ в началство

«Что волци тяжцы? То есть начальствуемыеО) мнимые пастыри, драпЪ- 
жницы 5, лихоимцы, идолопоклонницы сребролюбія и невЪр1емъ еретицы 

«Что єсть нещаденіє стада? То єсть погребеніє ума пастырскаго въ по- 
житкахъ дочасныхъ Которіе вълну овечую лупятъ, дерутъ и молоко крова
вого ихъ поту шють, и всегда ся зъ нихъ насытити ищутъ, а оныхъ паствою 
евангельскою 6 проповЪдю7 истинны по должному закону пастырскому не 
пасутъ и от глада словесный овцы Христовы поморили суть» (1040)

Описуючи католицькі тріумфальні обходи в Бересті, після собору, в па
ралель латинських заходів на Афоні в 1276 р , Вишенський дає такі їх 
образки

«Узрите въ овдешней (афонській) згодЪ и берестийскую згоду 
Узрите зъ овдешнеє любви тую любовъ — поганскую, которую бискупи 

залецаютъ въ началі згодноє книжки
«Узрите, мовлю, увесь поступокъ берестейскій зъ овдешнего поступку 

въ той мененой згод-k, соєдиненіи и любви 8
«Узрите триумфы, де деум лявдамусы, и тое по(д) руку ВОЖЄНІЄ и по 

паръ хоженіє, которое ксендзове бискупи на кермашъ съ церкве 9 идучи за
лецаютъ

«Узрите подобныхъ и миролюбныхъ ксендзовъ — тогда бывшихъ мни- 
ховъ того монастиря (афонського), въ которомъ ся тое чудо на обличеніє 
нечестія ихъ стало» (1050)

'3 Цар
2 В Арх пристигане бодро, Підг пристригане бодро Цар (с 491) пристриганіє бород Ав

тор закидає владикам-уніатам, що вони, вдаючи православних, не стали голити борід зовсім, як ла
тинські духовні, а тільки підстригали

3 Царськ
4 Царськ (друк устигнут)
5 Царськ
6 Царськ и друк евангелской
7 Друк і Царськ проповЪди
“Царськ соєдиненой любви
9 Царськ кермаш церкви
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«Терміна о Лжи». При кінці «Писанія до єпископів» Ви
шенський висловлює скромне переконання, що сим писанієм 
nyçKae він на вітчину, «в пределы ваши», «отъ источника 
истинного почерпавши поточок малый» —  «але хочъ же ся 
видитъ малый, однакъ, чаю на Бога, якъ алчущихъ и 
жаждущихъ правду видЪти достаточне напоитъ, насытить и 
удовлитъ» (с 252. II). Не рішаючись за якимись, нам 
незвісними перешкодами, їхати на Україну,—  куди його по
силав патр.. Мелетій і «вытягала» «братская любовь» пра
вославних,—  він задумав поки що замість свого живого го
лосу дати землякам збірку своїх писань і виладив п в тім 
складі вищеподаного оглаву, або «краткословія» —  як він 
його сам назвав (див вище).

Сталось се десь коло р 1600 (1599— 1600). Так можна 
міркувати з того, що до збірки не увійшов «Краткословний 
отвЪтъ» на книгу Скарги, написаний десь у перших роках 
1600-тих, а увійшли писання з pp. 1597— 8

Другий мій довід —  чисто психологічний Я думаю, що 
охоту до спорудження сеі збірки Вишенському піддала 
острозька «Книжиця» 1598 p., де він побачив уперше своє 
слово друкованим, і воно посіяло в нім гадку —  виладити 
збірку самих своїх писань також в д е с я т и  розділах, як 
та острозька «Книжиця».

Він так і назвав сей збірник «книжкою»: «Книжка Іоанна 
мниха Вишенского, от Святыя Афонскія Горы, в напомінаніє 
всЪхъ православныхъ хриспанъ». Адресована вона: «Брат
ствам и всЪмъ благочестивым в Малой Росіи, в Короні» Пол- 
ской жителствующимъ иноческого чина общежителем: архи- 
мадритом и священноиноком и честным монахом, и іноки- 
ням —  всЪм сестром нашим, и прочіим тщателем церков
ным —  благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бо
га и Отца и причастіє Св. Духа буди со всъми вами» *.

1 Я знайшов потім сей здогад про вплив появи острозької Книжиці на 
план Вишенського у Возняка (с 154), така паралельна поява однакового 
здогаду незалежно від себе має значення як критерій правоподібності, тому 
й зазначаю сю стрічу гадок А хронологія «Терміни» має чимале значення 
для висвітлення розвою творчості й ідеологи Вишенського, тому я й 
звертаю увагу на сю хронологічну подробицю

Франко (с 391) покладав «Терміну» на пізніші часи, тому що вважав 
уміщену в ній «Пораду» за твір пізній, написаний після 1608 р (себто після 
смерті Острозького — з огляду на згадку про смерть Костянтина Острозько
го, обговорену вище) Житецький з сею згадкою не рахувався, тому поклав 
сю збірку на р 1597— 1600, «а в кождім разі не пізніш 1607—8 р р»  
(с 504) Так думав і Куліш, вважаючи сю згадку пізнішою допискою 
(Возсоед І 199) Натомість Голубев посував «Пораду» аж на після смерті 
Януша Острозького (П Могила II, с 9 дод С 37) Возняк, ближче не 
разбираючи сеі хронологи, кладе «Терміну» між «Порадою» і розборами 
книги Скарги
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Зміст її Вишенський означає далі так: «Посылаю вамъ 
термину о лжи, которая надъ истиною у вашей земли цар
ствует, а Бог от всЪх сторон и частій христіанства хулит ся, 
духи ж лукавій поднебесніи в христианства нашем •влад'Ьют, 
отнюду же за нев^ріє и бесплодіє наше попушени єсмо в за- 
пустеніє з нашею правъславною вЪрою». Як я вище зазна
чив, сю назву «терміна о лжи», не розгадану досі дослідни
ками, треба розуміти як «вияснення», «усвідомлення», яка 
то лож панує в Малій Росії,— так, як у першім своїм «Пи
санії ко всім в Малой Роси» Вишенський вважає завданням 
християнської науки «ограничение цноти і учтивости сум- 
нення християнського» Та замість починати від позитивно
го викладу християнської етики, він за краще вважає вихо
дити від протилежного і в своїй «Книзі» хоче викрити й 
усвідомити зле, щоб помогти тікати від нього.

Єсли ся не почуете и не исправите, знаючи да знаете \ яко и въ конецъ 
благочестіє наше запустЬєт, оставшш же въ безвЁрш вси погибнут Угото
ван бо сосуд гнЬва божія на в а шу  землю пролита ся, чому забегайте по- 
каянієм и исправленієм вашим яже ко Богу, скоро'. Понеже нЬсть 
незбожнійшеє, хулн£йшеє и иесправедлившее и нечисгыиее землЪ ни в по- 
raHbCTBt, якоже ваша земля' Прото молю вас Спасайтеся образом Лота 
избЪгша из Содомы во Сигоръ 1 Сигоръ же єсть покаяніє и очищеніє от 
гріха Сицевым образом я к ту последи о 3 очищенш церкви реклося — най
дете А егда сіє исправите, чаю на милость божпо, яко призрит на нас паки 
милосердным оком и благочестіє ваше въздвигнет .

Отже, виходило б з сього, що центральним і найбільш 
конкретним пунктом сеі збірки, в очах Вишенського, була 
його «Порада како да ся очистит церков Христова»: вона 
давала практичну програму, інші ж вищеобговорені пи
сання, включені до сеі «Книжки»,—  тільки ідеологічне 
обгрунтування. Відповідно дотого «лжу», котру має виясни
ти православним «Книжка» Вишенського, мусило розуміти 
головно як «єреси», проти котрих звертається його «Пора 
да». Люди «поєретичили», «соромлять ся хреста христово
го» —  не хрестяться ж в церкві, ні за трапезою, сідають їсти 
«по-свинськи», не прочитавши молитви; не ходять до церкви; 
закидають слов’янську мову, заводять «простий язик» у 
церкві і в друку; мудрують у церковнім уставі, співають у 
церкві латинські пісні і взагалі «лакомляться на латинську І 
мирську мудрість». Се те, проти чого конкретно виступає

1 Знайте певно'
2 Друк • Сигорі Сей заклик з Содому до Сигору є також у Писанії до 

єпископів, АЮЗР, с 232
3Так відчитує се місце др. Щурат (с 58), др Франко читав, по . дно

о очищенш.
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«Цорада» і що можемо загально схарактеризувати як 
обмирщення, занедбання і легковаження старих церковних 
традицій та нахил до нових «римських» інтересів і форм 
життя — те, що доходить найрізкіших висловів своїх у xa-r 
рактеристиці «дитини руського», виведеного, висміяного і 
розкритикованого Вишенським в апології іночеського чину, 
вставленій до «Поради» як додаток і ілюстрація до його про
екту очищення української церкви. В сім виявляється «цар
ствування лжі над істиною» в «Малій Росії», котре має 
замір розкритися «Терміна о лжі», остерегти від неї пра
вославних і привести до очищення і покути,— що одне може 
піднести «благочестіє» (православну віру) з теперішнього 
упадку, після «відщеплення» владики і заведення унії.

Корінь злого — в затраті старої «простоти», в лакомстві і 
«миролюбстві», що стало поширюватися між православни
ми. Се те «еретичество» і «лжа», проти котрих звертає свою 
«книжку» Вишенський. Біда не в зовнішніх «гоненіях» і ути
сках Навпаки, перенесені терпеливо, в простоті і сми
ренності, вони можуть послужити якраз до спасіння — мо
жуть уважатися знаком особливої ласки й уваги божої. Біда 
в самих православних: в отсім миролюбстві, котре треба пе
редусім викорінити, і тоді все інше приложиться. Відповідно 
до такого розуміння Вишенський до своїх попередніх писань 
додає ще кілька спеціально з сього становища написаних. 
Найбільше й найінтересніше з них се «Обличеніе діавола ми- 
родержця», положене на початку «Книжки» і по всякій 
правдоподібності, власне, й написане для неї як програмна 
стаття !.

Заголовок сей невеличкий твір (коло ІО^тис. знаків) має 
такий: «Обличеніе діавола миродержца и прелестный ловъ 
єго вЪка сего скоро погибающаго — отъ совлекшого ся с 
хитросплетеныхъ сЪтей єго голяка-странника, ко другому, 
будущому вЪку грядущаго,— учиненоє» Інакшими словами: 
«голяк», що визволився з диявольських прелестей і чекає 
тільки будучого віку, а помітує сим скороминущим, вважаю
чи себе в нім тільки странником, «обличає» диявола і його 
прелесті. За епіграф дано цитату з Євангелія Матфея про 
спокусу Христа дияволом, що послужила первовзором Ви
шенському для сього твору.

1 Міркуючи так, я розминаюся з поглядом Франка, що вважав сей твір 
«першим більшим твором Вишенського, написаним десь на початку 80-х 
літ XVI в як результат тої внутрішньої боротьби, яку «натуралвно мусів пе
реходити живий і палкий ум нашого автора при різкім переході з життя 
світського до аскетично-монашеського» (с. 91—2)
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Але починає він не появою диявола, тільки відразу запи
танням «странника» до нього: як буде він, диявол, ловити 
людей (властиво, треба було б сказати — як ловить він далі 
людей), після того, як Христос уже виявив і показав усьому 
світові його лукавство («через віру і крещеніє»): «як будеш 
зас (наново) тоє гнездо м и р о л ю б і я  въ верныхъ и кре- 
щеныхъ вити и основаніє неверія языческого фунъдовати?» 
Диявол «прелестник-миродержець» відповідає, що Христову 
науку сповнював дуже мало хто, і то «в свіжій памяти п», 
в теперешніх же часах «зовемоє христіанство» поголовно 
впало «в клюбу неверія», «одным способом с поганци некре
щеными мир любят — и царства и роскоши єго насытити ся 
прагнутъ и єще болше нежели погане похоти телесного, сво- 
волного и нечистого житія своим ЗЛЫМ ЖИТІЄМ исполняют». 
Тому диявол далі уловляє іх тою ж «прелестію, мечтанієм 
и уісоложенієм блеску и красотьі света сего», як і перед Хри
стом. «От началныхъ и до последних, отъ духовно зовомых 
и до простых, от властей и до подручных все полюбили тот 
... блескъ и пестроту красоты царства моего мирского, кото
рую єсми на горе Христови обнажилъ и показалъ». I 
странникові він обіцяє дати все те, що показував Христові, 
коли він упаде перед ним і поклониться йому. На запитання 
ж странника, що ж саме він може йому дати, диявол 
відповідає, що може дати йому все на вибір від панства і ко
ролівства до скромних достатків, і вичислює всі сі можли
вості. Странник «от лица всЄ х прелщаємьіх от діавола» 
зрікається всіх духовних і світських «преложенств», коли во
ни відводять від Бога і ведуть за собою вічну муку.

Спинятись на тім не буду, тільки наведу другу половину 
дияволових прелестей, призначених «для простих і 
неславних», змальовану конктретніше й інтересніше з стано
вища ідеології автора, тим часом як «преложенства» пред
ставлені більш шаблонно:

Також и до васъ простых и неславныхъ во моемъ царстве мовлю. Аще 
падши поклоните ми ся, знайду я по вашей вере и простоте чим вас обога- 
чу и в прелест моего века уплутаю

Єсли хочеш идолопоклонником, сребролюбцем и лохоимцемъ быти, я те
бе мытником, купцем и крамарем учиню Там твою волю и прагненя за
бавляти ся, доколя здохнеш, привяжу, и моцно до самого исхода, не мыслячи 
ся с помыслом от лихоимства отодрати — прикую1

Если хочеш хитръцем, майстром; ремесником рукоделным быти й дру
гих вымыслом превзойти, чимъ бы еси и от суседъ прославити ся и гро
шики собрати могль,— падъ поклони ми ся* Я тебе упремудрю, научу, на
ставлю и в досконалост твоего прагненя мысль твою приведу*

Если хочеш похоти телесное насытити ся и господарем дому, древа и 
земле шмата назвати ся,— падъ поклони ми ся* Я твою волю исполню* 
Я тобе жену приведу, хату дамъ, землю дарую — тое ярмо на твою шпо 
повЄшу и твою мысль в беде, неволи, скорби, мятежи попеченій, фрасунку
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ет'устзвичком промьіслі погребу1 Я тебе стражу, слугу, неволника и вязня 
ЖОНЪ учиню* Я тобі всю мысль у жоны похотное сту дні привяжу! Толко 
поищи, попрагни, и мні ся поклони вся сія аз тобі дам* (с. 33—4).

Странник відповідає:

Даш ми зась, діяволе, купцем, лихоимцем, мытником и корчмарем быти, 
да тым лихоимством и упражненієм розум свій погребу и осліплю? Штож 
за пожиток с того твого дару, коли світа истины науки слова божія видіти 
не могу, и вкусити сладости его ся не сподоблю? Прето да знаєш, діяволе, 
як я от тебе того ідолопоклонного тытулу и забавы житія моего в нем не тре
бую* Тобі ся не поклоню* Господу Богу единому поклоню ся и тому самому 
послужу* Иди за мною (відступись), Сатана*

Даш ми зась, діаволе, ремесльником хитрым и славным быти, да межи 
сосідьі славнійшим, годнійшим и честнійшими быти? Грошики собі збе
ру, фолварки покуплю, домок приоздоблю? Што ж за пожиток съ того всего 
твоего дарохитръетва, коль я п р о с т о т ы Ісусовьі навыкнути не могу? 
Што ж ми за пожиток з славы и чести сусідскоє, коль я в лику пророкъ, 
патртрхъ, апостолъ, мученикъ и добре Богу угодивших славити ся не буду? 
Што ж ми за пожиток з многих фолварков и оздоб домку, коли я красных 
дворов горняго Ієрусалима не узрю i ни во едином кутку въ оном посиді
ти не сподоблю ся? Прето я от тебе, діяволе, твое майсторіі и славы и чести 
не требую* Грошиковъ збирати, фолварков и домков куповати не хочу! 
Тобі ся не поклоню* Господу Богу единому поклоню СЯ, I т д,

Даш ми зась, діаволе, убогому и неславному человіку утіху и похоть 
телесную, жону? Даш ми домок и землицю? Даш ми смуток и біду, да свой 
розум в той забаві фрасунку и стараня домового, земляного и женского 
погребу? Што ж за пожиток с тое утіхи и похоти телесное, коли я утішите- 
ля Духа Святого витати во своем кгмаху сердечном николи не сподоблю? 
Што ж ми за пожиток с тое жоны, коли я Христа жениха (во) своей ложни- 
ци сердечной пришедшего упокоити ся и спочинути видіти не могу? і 
т.д. (с. 35—6).

Сим діалогом вичерпується писанійце. Як бачимо, воно 
розкриває зміст того «пустинного воспитанія», котре кладе 
Вишенський основою християнського життя в «Писанії до 
всіх в Лядській земли» (вище) —  з того суворо-аскетичного 
становища, яке взагалі позбавляє всякого оправдання 
життя «в миру». Вишенський тут показує себе більш бе
зоглядним і немилосердним, ніж у своїм діалозі з «дитиною 
руським», де він знаходить все-таки можливість спасения в 
миру і для королів, князів і властителів і не позбавляє їх 
скромного уживання утіх світу сього, майна і достатків, під 
умовою милосердя, справедливості і милостині для иноків 
(с«.2<1.6). Сей аскетичний ригоризм «Обличенія», розуміється, 
позбавляв його всякого практично-морального значення,. Се 
йис^нкя не для світської громади, а хіба для монахів, на 
-потілу в їх відреченні від світу.

Інші писання, включені Вишенським до його «Терміни», 
зовсім малоінтересні. «О єретиках», «Загадка философом»,

1 Прив’яжу твою гадку коло криниці похоті твоєї жони.
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«СлЪд краткій къ вЪчной правдЪ» — се коротенькі статейкй 
по одній-дві сторінки, і навіть менше, без якого-небудь сер
йознішого значення.

Перша стаття, найбільша з них (коло 4 тис. знаків), слу
жить немов постскриптумом до «ИзвЪщенш краткаго о ла
тинских прелестех», мабуть, і з’явилася як дописка до нього, 
тільки непотрібно виділена автором в окремий артикул На 
се вказує початок: «Но сіє убо о латинской прелести 
краткословне рече ся, о прочих же !ересехъ нетреба вамъ и 
писати». Дійсно, так писати, як написано сю статейку, не 
варто було писати. Автор, щоправда, ставить (доперва все
редині) питання, з котрих варто було почати всі його попе
редні писання проти «єресів»: «что єсть єресь» і «что єсть 
благочестіє», і формулює відповіді на сі запитання.

Єресь єсть нечестіє, розвращенны(й) ум, прелесть мнінія, изнеможенія 
колыска, сомнініє о истині, двоєдушіє, сліпота мисліная, конечное же 
невірі є

Благочестіє єсть безиспытно несумнінна віра, упованіє истинно, 
кріпость умно-душевная, здравый помыслъ, благовінство къ Богу, просто
та, незлобіє конечное.

Але замість пояснити конкретніш сю громаду афоризмів, 
автор громадить тексти, які, властиво, нічого не пояснюють, 
і додає до них власні компліменти на адресу єретиків (сим 
разом, очевидно, євангелістів) :

Законом и житіємь от свиній безсловесных ничтоже разнствуют — где 
бо в ных віра? где церковъ? гдъ священство? где жертва? где правило? где 
славословіє? где постъ и обузданіє естества? где духъ? не все ли плоть и 
кровь и питанія 2 безвременно свинъского законъ?

А по тім всім поучения: «назидающе себе Духом св., мо
ляще ся» і т. д., —  «в любви божій соблюдати ждуще мило
сти Господа», і, розуміється, ще «амінь», і тільки всього.

«Загадка философом латинскимъ лядскимъ, также и в 
слЪд тых погнавшим ся, от лакомства прелестнаго, мла- 
денцемъ бЪлобородымъ рускимъ» —  трохи більш як 
півсторінки друку —  виглядає як початок, або конспект за
думаного, але не написаного діалогу Автор уряджує ще раз 
диспут з «философами людськими» в присутності «братів Ру
синів» (очевидно —  тих «младенців білобородих» —  нове ви
дання уже звісного нам «дитини руського»). Ставить їм пи
тання: «Скажете ми, о премудрій, от ваших хитростей и ху- 
дожествъ граматычних, діалектьічньїх, рыторичных и фило-

1 Голубев (II дод 41—2) навіть ставив у вину видавцям, що вони від
окремлювали сю статтю,— але се вина Вишенського.

2 Друк : питаніє.
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срфских, яким способом Христос простаком ему последую
щим отверзе умъ разумети писаніє» Наводить текст з 
Єванг. Луки і каже:

Почерпніте ж от своея премудрости философское и открыйте ми тые 
врата, KOTopie до разума духовного отверзают ся И каковы тые врата, и в 
котором місту 1 главномъ замкнены суть, достаточно скажіте* И како ся 
отворят— ключ ми ознаймите’ Єсли тое малое скажете ми известно2, буду 
разумЪти, яко ползуетъ вас тая брЬдня, за чим ся гоните А если не згадне- 
те тое простое и безхитростное загадки — и не от вымыслу практичного 3, 
но от истины, яко сама в собі есть глаголемое,— тогда оставивши филосо
фы латинскіє, к тебі, брате мой, Русине, съ словом сим оборочаю и раду 
здоровую и пожиточную даю Останте бігати въ слідь Латины и ученія 
их. (с 114)

Тут треба б сподіватись недолугих силкувань «філо
софів» розгадати загадану загадку і остаточного їх 
«цосрамленія». Але продовження сього, мабуть, не написа
лося свого часу, а, укладаючи збірник, Вишенський як-будь, 
не дуже навіть логічно закінчив написане («Бо утоливши ся 
трудомъ, прелести нев-Ьріємь, якоже и они запевне позды- 
хаєте! Але лепше дома въ благочестіи, єсли и не много знаю
чи сєдЄ ти — да (зате) съ Отцемъ и Сыномъ и св. Духом не- 
раздЄлни и ныне присно тамо будете»). Загвоздив се знов- 
таки «аминем» і поставив окремим номером до своєї 
«Терміни».

«СлЪдъ к постиженію и изученію художества приводяща- 
го к царствующей безсмертной и вечной правде», як він за- 
титулований — трошки довший (більш сторінки друку) — 
теж мае характер необробленого короткого начерку. Ви- 
числяються передумови спасения душі — вони нагадують 
умови для дійсного єпископства, вичислені в «Писанії ко 
єпископом» і там названі «слідом божим» 4. Хто тим слідом 
піде — «изучить и обращет прекраснейшую и светозарней
шую правду». Хто натомість хоче «внешним ученіем правды 
таинство постигнути», той впадає «в антихристову прелесть 
и гордость — идеже и латинскій родъ заблудилъ, или во про
чая ереси тое ж майсторе и художества князя-мистра, діаво- 
ла» (очевидно — «люторські»).

До сього коротенького трактатику, вже закінченого сак
раментальним «аминем», дописано, мабуть, потім (без сти
лістичного зв’язку) замітку про святих, що « в н Є ш н є є  ученіє 
изучиша». Сей аргумент contra, що, видко, пригадавсь йому

1 В городі — раз ворота’
2 Певно, докладно
3Не якоюсь хитрою видумкою
4 Мають и буквальні подібності — напр «ярем Креста Христова» тут і 

там пунктом третім, Акты Ю З Р с 228 І= К  Ст. 1890, VI с 114—5.
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принагідно, Вишенський збиває заміткою, що ті святі «от 
философского киченія» «ничтоже о истинЪ навыкнути возмо- 
гоша, дондеже сіє («внешнее ученіє) обезчестиша». «НынЪ 
же в латинском родЪ сопротивно творят: изучивши грама- 
тичку и празднослов ницу велеречивую єже есть рыто- 
ричку — тогда уже ся дмутъ, даскалами и мудрыми ся зо
вут», і через те «простоты смиренія и беззлобія николи же 
навыкнути не могутъ»

Отже, як бачимо, се начерки, або відпадки, що позоста
вались при головній праці — особливо від «Писанія до єпи
скопів», з котрим взагалі «Терміна» має найбільше ідейного 
споріднення (що вказує на близький час написання одного ї 
другого). Складаючи свою книжку, Вишенський чомусь за
хотів збільшити ними число своїх головних писань — чи щоб 
довести їх до десятка, як в острозькій «Книжиці», чи надати 
своїй збірці більш різноманітності. Крім того, на кінці її він 
умістив повість про те, як знайдено було під Охрідою тіло 
архієпископа Варлаама, вбитого турками Походження її 
неясне Франко здогадувався, що Вишенський чув і записав 
сю історію під час своєї дороги на Атос, так що се був 
перший його літературний твір, написаний в старім стилі 
житій, слов’янською мовою Критикою була виявлена безпід
ставність сеі гіпотези і висловлений інший здогад, що Ви
шенський виписав чи переробив готову повість — так, як се 
зробив з повістю про силкування завести унію -на Атосі в 
1270-х рр. Дійсно, між сими двома творами є дещо спільне: 
оба вони визначаються окремим, відмінним від інших писань 
Вишенського стилем і мовою, і дуже можливо, що він в обох 
не стільки творив, скільки переповідав, віддаючи чужий його 
літературній вдачі епічний характер релігійної повісті Тому 
й досі обидва вони не викликали інтересу дослідників.

Так зложений збірник десяти статей Вишенський призна
чає, очевидно, для ширшої популяризації — але не дорогою 
друкованою, тільки писаною. Не. знати, чи він не вважав 
його гідним друку — бо ж і в своїй «Пораді» висловлювався 
проти друкування творів, писаних не слов’янською мовою 
Чи не мав надії на тих, що в своїх руках держали друкарні? 
У всякім разі в передмові він просить переписати його 
«Терміну», брульон,— «перевести на чисто», «й иншим всім 
знати о тім дати», «понеже не о личко їли (о) ременец 
идет — але о цЪлую кожу, се єсть о спасеніє душ нашйх». 
Книга, як поклик до очищення і покути, на гадку Вишенсь
кого, мала читатись «на единЪ» і на «соборах братських». 
В окремій статейці «о чину прочитанія сего писанія» він дає 
цікаві технічні вказівки, як має воно читатися на зборах 
вірних: «рано, по проспаній нощном, доколя еще молва мир-
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ская, смущеніє и попеченіє на мысль бодрую и здоровую не 
възыдет, и не оболЪет (мысль) промыслом земным, и доколя 
еще чрево не наладовано гноєм с н Ъ д н ы м »  належить зібра
ти «братію православних» до школи. Тут «прочитатель иску
сен» так, як то було вище наведено, «не обременяючи слухи 
немощных многочтенієм» має прочитати листків з тридцять, 
і, «заложивши закладку», запросити слухачів «на другій по
ранок, на таковый же пир и честь духовную». «И такъ пора- 
нокъ поранками проходячи, дондеже съвер;ьшит пир книжъ- 
ного реченія», має просити збори, щоб вони вислухали все 
до кінця,— «а що в тім здобудуть, сам і— думаю — поба
чать, коли добре вислухають». Займатись сим мають свяще
ники, «вездЪ по соборахъ братских», і їм, як і «прочитате- 
лям», автор обіцяє за се «трудолюбіє» стократну нагороду 
від Бога. Коли ж священик сам і збере «собор» і прочитає на 
нім сю збірку, буде се йому «приобретение талантоплодноє».

«Прочитателя на единЪ сего писанія» автор попереджає, 
щоб він не шукав в його писаннях «хитростей слогов сплегЬ- 
норЪчныхь, наказанія еллинскаго». Нехай не минає «скоро- 
гонцем, як пустоє коло ветреное очима пробЪгаючи от мЪста 
на мЪсто», але зостановляється судом пильним «на ступе- 
нехъ о лжи и истинъ рЪченыхъ» — «да щупаєши, да знаєши 
слЪдъ существа правды, в нейже животъ вечный затворенъ 
єсть». Автор рекомендує себе, як то було вже наведено, що 
він не знається на мирській науці — граматиці, риториці, 
філософії, він ученик «даскала-простака» Христа; хто дбає 
про спасения, нехай послухає його слова — може бути певен 
царства небесного Кого потягне «дух тщеславія наказанія 
латинського» і він «простоті» автора не повірить, нехай знає 
певно, що живота вічного не доступить Бо автор —

Въ грЪшницех отъ въсЪхъ первЪйшш,
Во злобЪ оть въсЪхъ прелукав*Ьйшій,
Во страстехъ отъ въсЬхъ безчестнЪйшш,
Въ злонравш отъ въсЪхъ богатшш,—
Въ eÉp-è же отъ въсёхъ не менъшш 
И въ покаянш не nocA'édntuiiü

Як бачимо, автор виступає тут у свідомості свого високо
го посланництва, як учитель— братств спеціально. Очевидно, 
на підставі писань братських, які доходили на Афон, він ува
жав братський рух основою православного життя, на нім бу
дував свої надії його відродження, себе вважав покликаним 
провідником і учителем його і давав братствам програму 
сього відродження, особливо в своій «Пораді».

1 Друк снЪдных

в' М Гру шевський, т 5
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Нам незмірно цікаво при тім, для пізнання письменника і 
цілого сього літературного руху, що він з змісту своїх писань 
вважав найбільш важним і істотним для того братського ру
ху і піднятого ним відродження релігійного і навіть 
ширше — загальнонаціонального життя. Отже, бачимо, що 
головнй натиск Вишенський кладе на зовнішню обрядовість, 
на релігійну формалістику та на вірність традиційній «про
стоті» і відмежуванню від усяких проявів новоі культури, 
себто те, що нам в його писаннях вважається н а йме нш 
ц і нним.  Навпаки, ті моменти, в яких йому довелося 
підійти ближче до нових радикальних течій релігійного і со
ціального життя — як отсі демократичні ноти в обороні 
нижчих, підданських верств від панського визиску (мотив 
зчаста порушуваний євангелицькою публіцистикою); 
підчеркнення соборного громадського елемента в церковній 
організації; наклики до організації церковних громад неза
лежно від єпископату з самими пресвітерами, або навіть вза
галі без духовенства; признання, що вірні становлять тіло 
церкви, безпосередньо возглавлене Христом як єдиною гла
вою іі,— сі моменти, що з найбільшою увагою і симпатією 
підчеркуються новішими дослідниками тодішнього життя,— 
вони ані у вступних замітках Вишенського, ані в тих до
даткових писаннях, котрими він доповнив свою «Книжку» і 
дав в них додаткові, останні вказівки,— вони не знайшли 
ніякого висвітлення, ні розвитку. Автор минає їх без усякої 
уваги, не згадує про них ні словом, очевидно, не надає їм 
ніякої ваги в планах видвигнення з занепаду «нашого благо
честия», которому хоче послужити своєю «Книжкою».

Вважав він такі свої гадки, розкидані в попередніх пи
саннях, тільки стратегічними засобами проти владик-апо- 
статів і всеі тої непевної і ворожої ієрархії, котру належало 
відсунути від сеї реставрації старого благочестія?

Чи не надавав їм принципіального значення в сім ділі як 
чисто тактичним питанням?

Чи думав, з хвилею, коли вияснилось, що без’єпископсь- 
кою українська церква не зосталась (коли Балабан і Копи- 
стинський відреклись унії і стали по стороні православних), 
що до таких радикальних змін у церковній організації нема 
що звертатись?

У кожнім разі «Книжка» показала виразно, що поклада
ти на автора яю-небудь надії з становища поступових течій 
нема чого. Крива його ідеології, піднявшися так помітно в бо
ротьбі з зрадливою ієрархією, в «Терміні» скрутилась додо
лу Показала ясно, що ідеали автора лежать не напереді, а 
назаді, що він репрезентує не реформу, а реакцію.
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Се приготовило йому в недалекій будучині прикрі розча
рування і конфлікти, коли він надумав з ’явитись на Україні 
«зраковиднЪ» серед тих, кого вважав своїми противниками і 
союзниками.

Нам же відкрило, дуже цінно, колізію відродженого в 
XIV—XV вв. аскетизму і містицизму, шо вважався в 
церковних українських кругах підставою і гарантією «русь
кого» життя і в найбільш яскравих і сильних формах був 
принесений на сю рішаючу розправу нашим Вишенським,— 
з тим новим варіантом української церковності, шо дав наш 
міщанський рух.

Вишенський по реакції реформаційним течіям, що йому 
довелося скуштувати, хотів повести відроджене українське 
життя в крайньо правім, афонськім напрямі, так як він вири- 
сувався в XIV—XV вв. (вище). Міщанський — братський 
рух, при всім своїм консерватизмі і бажаннях зостатися 
вірно і непохитно при візантійських традиціях, хотів сю 
церковність модернізувати, взявши дещо з засобів і методів, 
даних реформаційними течіями XV—XVI вв.

Вишенський в сім не стояв одинцем. Поруч нього бачимо 
такого другого визначного носія аскетичних ідеалів, як Іов 
Княгиницький, його приятель і однодумець, як ученик сього 
Йова Захарія Копистинський— найвизначніший пред
ставник Києво-Печерської літературної школи другого і 
третього десятиліття XVII в., і його печерський товариш 
Ісайя Копинський, пізніший київський митрополит. А за си
ми провідниками — безіменна армія ченців і попів — «неуче- 
них», але твердих у вірі і ненависті до всякої латинської пре- 
лесті, так, як учив і проповідував Вишенський.

Вони потім дали бій і відстояли свої позиції. Але на ко
мандних висотах культурного українського життя стояли 
люди іншого закрою і дали інший тон і напрям тому «русько
му» консерватизмові, котрим Вишенському хотілось по- 
кермувати нероздільно. Його «Терміна», найкраща окраса 
всеї тодішньої творчості, не попала на друкарський верстат і 
зосталася уділом почитания сорозмірно тісних монаших 
кругів та інших прихильників старої «простоти». В пам’яті 
історії на поверхні сучасного культурного літературного ру
ху зостались інші люди, інші ймення, і тільки археографічна 
й історично-літературна робота останнього півстоліття 
вигребла з забуття й поставила на перше місце поета ста
рих, пережитих і облишених життям аскетичних ідеалів — 
Івана з Вишні.

Інші літературні сили православного табору 1590-х pp.— 
львів’яни. Вишенський настільки підіймається своїми літера
турними, власне емоціональними засобами над загальним
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рівнем нашої письменності 1590-х pp., що наче й ніяково го
ворити поруч нього про інших людей, що писали одночасно 
з ним у тих же 1590 рр. Але, далеко відстаючи від нього в 
художніх засобах, виявляючи часом повну непричетність до 
літературного мистецтва у властивім розумінні, сі люди 
відігравали сильну роль своєю близкістю до життя і багато 
значили в тій літературній фаланзі, що разом з Г. Смотриць- 
ким і Вишенським, при всіх внутрішніх розходженнях, 
спільним фронтом наступала на «супротивних», обмінюю
чись своїми інтелектуальними засобами Ми познайомилися 
вище з дуже влучним поміченням, що свій літературний 
імпульс Вишенський одержав, мабуть, від львівської запи
ски, яку можна без вагання вважати твором Стефана Зиза- 
нія. Бачили, яким захватом він захоплюється від твору, ви
пущеного православними проти унії — правдоподібно Філа- 
летом, як він по-свойому обробляє матеріал Василя 
Острозького. Побачимо й далі безсумнівні впливи сеї 
меншої літературної братії, серед котрої, при менших літе
ратурних засобах, були люди великої революційної 
активності, високого морального авторитету, що могли 
дійсно імпонувати самому Вишенському. І навпаки, ми зна
ходимо цікаві суголосності ідей Вишенського з ідеями тих 
менших письменників і можемо добачати тут сліди його 
впливу на сучасний культурний і літературний рух.

Ся тісна єдність літературної фаланги тої доби і щільні 
взаємовідносини різних течій і відтінків п велить дати певне 
місце в нашім перегляді і таким літературним силам та яви
щам, які з становища художньо-літературного, властиво, не 
викликають особливого інтересу Бо поза історією чисто ар
тистичних досягнень в історії літератури заховують все своє 
значення також питання сфери взаємовідносин літератури й 
громадянства, провідників літератури — Г літературних ро
бітників та письменників-читачів.

Я от кілька разів уже згадував ім’я Стефана Куколя-Зи- 
занія (чи Зизани) і вважаю потрібним присвятити йому 
якусь сторінку сеї історії Те, що зосталось від нього, не 
дає йому визначного місця в історії літератури як словесно
го мистецтва. Але се був визначний культурний діяч, що не 
раз заплідняв сучасний літературний рух своїми ідеями. Су
дячи з деяких познак, його чи не треба вважати інтелекту

1 Про нього В Завитневича «Палинодія 3 Копистенского», 1883, с 110 
дд , А Б-бляновского «Стефанъ Зизанія», Волын Епарх ВЪд 1887, а к Сту- 
динсьііого «Пересторога» с 142 дд , ак. Харламповича «Западно-русск пра- 
восл школы», 1898 с. 377 дд Памятки укр мови і літератури т V, 
1906 (вступна ст ак Студинського, с 5дд ) / Tretiak Р. Skarga, с 147 дд.
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альним провідником львівського братського руху в найбільш 
інтересний момент — коли братство по довгім, може, більш 
ніж віковім громадженні своїх економічних і моральних сил, 
сміло виступало з домаганнями для себе національного про
воду, контролю і відповідальності в найважливіших для того 
часу справах: церковних, релігійних, культурних, у Західній 
Україні, що була тоді вогнищем цілої України! Відомо, що 
коли львівське братство в 1586 р. приступило до організації 
своєї- школи — що була взагалі його найбільшим культур
ним здобутком, то ведення сеі школи було доручено приїжд
жому грекові архієпископові Арсенію, а з свійських — «дас- 
калові Стефанові», що тут поперше згадується. Ясна річ, що 
сей Стефан мусив мати репутацію найбільш ученої і в куль
турних справах досвідченої людини, бо поруч заїжджого 
архіепископа-грека, що слабо вмів слов’янську мову і не був 
нітрохи обізнаним з місцевими відносинами, очевидно, Сте
фан мав бути властивим організатором і керманичем школи. 
Се одно наводить на гадку, що він, мабуть, був взагалі го
ловним дорадником братства в справах його реформи і куль
турної програми, видвигненої тоді. А підтвердження сього 
знайдемо в пізнішім відзиві (чи краще — обвинуваченні) 
митрополита М. Рогози, що з приводу агітації Стефана Зи: 
занії в Вільні закидав йому, що він «не досить посіяв крово
пролиття у Львові з своїми посібниками, а такого ж і в вел. 
кн. Литовськім хоче» *. З сеі звістки робиться правдо
подібний висновок, що, мабуть, уже під час боротьби за ка
лендар 1583—4 pp. Зизанія грав роль проповідника й агітато
ра, бо се одинокий львівський епізод, де можна було сяко- 
тако говорити про кровопролиття.

Взагалі ж про попередню діяльність Стефана Зизаніі, по
ходження, науку не маємо зовсім ніяких відомостей. Його 
антагоніст єзуїт Жебровський відкрив його правдиве ім’я — 
Кукіль, що в грецькім перекладі дало його літературний 
псевдонім — Зизанія (євангельське означення для бур’яну). 
Прізвище його брата Лаврентія: Тустановський дає привід 
здогадуватися, що вони обидва походили з Тустанович. На 
поч. 1591 р. разом з Кирилом Ставровецьким Стефан одер
жав від митрополита дозвіл на проповідування в церквах, і 
се дало йому змогу з більшим авторитетом виступати в уся
кого рода справах, які хвилювали тоді громадянство. Як ми 
знаємо, се був період гострої боротьби братства з владикою 
Балабаном за права контролю в церковних справах; митро
полит підтримував братство проти Балабана і, даючи своє 
благословенство на проповідь Стефана, він благословляв

1 Акты Зап Россіи, IV ч. 73.
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його на боротьбу проти «Балабанського мучительства». 
Зміст братських листів до патріарха з рр. 1591—2 (котрі я 
вважав писаннями Стефана) дає поняття про характер сеї 
проповіді, бачимо, що Балабана приловили тоді на змові з 
латинянами і запобігали його заходам на користь католиків; 
з другого боку, вдаряли на нього як на противника очищен
ня «благочестія» від «єреси», відповідно інструкціям патр. 
Єремп, — цілком у дусі «Поради» Вишенського.

У Львові Стефан працював так до 1593 р , коли пере
йшов до Віденського братства, з невідомих ближче причин; 
можливо, що вислали його самі львівські братчики, у котрих 
вільняни просили культурних сил. У Вільні він розвинув нез
вичайно широку і важну для того моменту діяльність про- 
повідника-агітатора, виступаючи на всяких зібраннях, «на 
ринку, на дорогах, в церквах», як відзивається один піз
ніший дослідник. У сих проповідях він між іншим виводив на 
чисто уніатську акцію єпископів і самого митрополита, в 
міру того, як на се стали виявлятися познаки. Митрополит 
(до котрого єпархії належало Вільно — найвпливовіше тоді 
православне вогнище на півночі) випиравсь і боронивсь як 
тільки міг, і нарешті, коли Стефан, незважаючи на се, вою
вав проти нього далі, підняв проти нього обвинувачення в 
єресі, мовляв, висловлені ним у «Катехізисі», виданім 
р. 1595. Собор, скликаний митрополитом на поч. 1596 p., за
судив і викляв Стефана Зизанію, але православний собор 
берестейський того ж року оправдав його і реабілітував, і 
Стефан далі стояв на чолі православного Вільна і кермував 
боротьбою проти унії. Аж при кінці 1599 p., під враженням 
королівських погроз, що на місто будуть наложені величезні 
грошові кари, коли Стефан Зизанія не буде видалений з 
міської церкви, магістрат став його виживати збройною ру
кою, так що він мусив утікати, і після сього всякі звістки про 
нього уриваються.

Вище я зазначив, що творами Стефана Зизанії належить 
уважати писання львівського братства до патріарха 1592 p.: 
згадка в листі з 6 лютого про долю братських дидаскалів, 
що Кирило (Ставровецький), Лаврентій (Зизанія) й інші 
відійшли до інших міст, «Стефан же зде пребываетъ», не ли
шає сумніву, що автором сього листа був сам «Стефан», — 
кому ж більше прийшло б на гадку спеціально доносити про 
нього патріархові. По аналогії і лист з вересня того року з 
доданою запискою вважаю ділом його пера Наведена вище 
записка, найбільш інтересна з сих писань, може дати понят
тя про стиль і ідеї львівського трибуна. Видрукований 1595 р. 
«Катехізис», згаданий вище, до нас не заховався: про зміст 
його можемо до певної міри судити з звісток у полемічних
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писаннях, випущених проти нього католиками. В новішій 
церковно-історичній літературі наново дебатувалося се пи
тання, чи дійсно Зизанія в сім катехізисі виявив непра- 
вославні погляди, як се йому закидали католики й уніяти, чи 
правда була по стороні православного собору і пізніших 
православних письменників, що вважали його погляди 
вповні православними. Факт зостається фактом, що в пра
вославних кругах XVII в. за Зизанією лишилась репутація 
православного письменника, і Копистинський в своїй 
«Палінодіі» з великим поважанням згадує його — «монахъ 
Стефан Зизаній в грецком и словенском языку муж учоный 
велми».

Заховався зате другий його твір — особливо популярний, 
се «Казанье стого Кирилла патріархт>и і ерслимъского о Ан
тихристі и знакох єго, з розширешемъ науки против єресей 
розъных», — видане в паралельних текстах: українськім і 
польськім у Вільні 1596 p., з присвятою кн. Острозькому. 
В нім Зизанія взявсь угрунтувати дуже для того часу акту
альне питання про папу-антихриста! Ідея ся була дуже по
пулярна в західних протиримських течіях XIV-XVI вв., і 
цілий ряд визначних євангелицьких письменників: віклефіс- 
тів, гуситів, лютеран і особливо кальвіністів аргументували 
чи висловлювали сей погляд. У нас він доволі сильно зазна
чився в «Посланії до Латин», в «Ключі» Смотрицького і 
«Книжиці» Василя Острозького; розвивав його Мотовило у 
відпойіді Скарзі, замовленій Острозьким; багато разів 
стрічали ми сю гадку, майже як постійний провідний мотив 
у ьишенського — але можливо, що се вже під впливом отсеї 
книги Зизанії. В кожнім разі ідея папи-антихриста була 
Незвичайно популярна між православними, так що Потій у 
своїй «Унії», 1595 p., присвятив спеціальний розділ сій тезі. 
(«ВЪмъ же некоторые теперъ мовят невстыдливе на насъ, 
яко быхмо ихъ правдивыхъ пастырей церкви божое отводити 
м1>ли и антихристови рымскому въ моцъ и послушенство 
поддавали, зовучи невстыдливе, яко посполите геретыкове 
чинятъ, папежа Антихристомъ»).

Між іншим у сім напрямі була витолкована і календарна 
реформа — бо у прор. Даниїла знайшовся між іншим і та
кий знак, що Антихрист «перемінить часи і закон», що, оче
видно, вказувало на реформу календаря! (Книжиця л. 55, 
Зизанія л. 23). Уже в 1587 р. віленський єзуїт Гродзицькі у 
своїх казаннях, говорених в обороні реформи календаря, пе
реказує сей ходячий аргумент: «Дуже надуто і безсоромно 
говорять. Не згодимося з новим календарем, бо то Анти
христ зробив — у Даниїла пророка се між іншими знаками 
Антихриста, що замінятиме часи, як ото ваш папа учинив». 
По словам Гродзицького, так говорили не тільки єретики 
(кальвіністи), але й православні, і він їм докоряє, що вони,
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підтримуючи зносини з єретиками і входячи в союзи проти 
католицької церкви, набираються таких поганих думок. Піз
ніш Потій, роздражений сими балачками, у звичайнім своїм 
«академічнім» тоні покликав православних, щоб вони 
об’явили ім’я і число антихристове («Нехай же тобЪ, дурню, 
што ихъ слухаешъ, а папежа антихристомъ зовешъ, ска
жуть геретыкове, если вЪдаютъ, имя тое антихристово, кото
рое бы мі>ло в ъ  собЪ личбу преречоную»). От на сей виклик і 
виступив Зизанія з своїм трактатом, для котрого покористу
вався волюмінозним твором голландського кальвініста 
Зібранда Любберта, професора в Franeker - De Papa Ro
mano: саме він вийшов тоді (1594).

Але свій виклад, що відбивав дійсно протестантські мірку
вання про папу-антихриста, Зизанія зручно укрив іменем ду
же шанованого грецького отця Кирила єрусалимського, 
взявши за підставу його толкування євангельського тексту 
(Матф гл 25), де слова Христа про великі біди, що мають 
прийти, толковано як виявлення знаків, що попередять 
кінець світу 3 сим толкованиям Кирила Зизанія обійшовся 
дуже свобідно, взявши, власне, тільки як декорацію свого 
власного викладу: одно він пропускає, а додає натомість си
лу свого власного \ представляючи папство (не якогось ок
ремого папу, а папство як установу, організацію, ідеологію) 
як Антихриста, себто ідеологічне протиставлення Христові. 
Всі ті звісні вже нам римські новини, відхилення від доктри
ни й обряду Східної церкви, почавши від неквашеного хліба 
«і от Сина», а кінчаючи реформою календаря, і всякі сенса
ційні моменти римської історії та церковної організації тол- 
куються тут як знаки того, що в Римській церкві, мовляв, па
нує Антихрист А на кінці книги даються і жадані Потієм іме
на і знаки антихриста: змій тє/xav («бог подземный»), «про
тивник» — avxejmoc, nouieiGXoq, «папЪжок», «латинник» — Â,a- 
Teivoq й інші слова, приложені до папства, обраховуються 
на антихристове число 666. Вибирай що хоч!

Книга зробила сильне враження — мабуть, була ще по
пуляризована відповідними усними толкуваннями Зизанії та 
його товаришів і здобула йому велику славу й авторитет, а 
католицькій стороні так напсувала крові, що навіть досі по
льські дослідники не можуть ій того пробачити 2 Автор «Гар
монії» злісно завважає, що Зизанія «такъ Русь поблазнилъ, 
же его книжкамъ баламутнымъ лЪпЪй нижъ Євангелій 
вЪрятъ» Але найбільшу популярність його книга про Анти-

1 Порівняння тексту Кирила з викладом Зизанп перевів Біляновський 
у згаданій студи

2 Прочитати, напр., розділ про Зизанпо в книзі Третяка.
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христа здобула на Московщині: передрукована в Москві 
1644, під назвою «Кирилової Книги» («Сборник называемый 
книга Кирилова», в оглаві рекомендована яко «предобрая 
книга»), вона стала підставою доктрини московських 
сектантів про Антихристове панування, що відіграла таку 
величезну роль в ідеології московських мас, і через те кори
стувалась у них дійсно сакраментальною повагою *.

Але з чисто літературного погляду книга ся не має 
особливого інтересу. Виклад діловитий, перевантажений ци
татами, навіть сухий — автор немов умисно пильнує надати 
йому якнайбільше здержливості, об’єктивності, «ака
демічності», маскуючи тим свою підробку під старого грець
кого отця. Для прикладу наведу уступ про так знану вже 
нам календарну реформу — те, що в оглаві книги показано 
«О новом календари и о измышленной главе», а на боці тек
сту: «неслушне календар отменено»:

Нехай же ся научат которіе от манихейской ереси, абы не болше плане
ты и солнце над слово божіє поважали, анЪ кволи солнцу церковного по
рядку, словом божим умоцненого не псовали, гдыж през всЪхъ седмъ все
ленских соборов духом святым и словом божшм, седмъ крот полерованым 
всЪ справы церковные сут замкнены и умоцнены А наболше дны набожен- 
ства и святую пасху абы не з Жиды анЪ впередъ Жидовъ анЪ з еретики 
обходити варовано Прото слушні» небу и солнцу отмену приняти, анЪжли в, 
церкви в чом ся отмЪнити 2,— яко Златоустый святый пишет поневаж есть 
словом божшм умоцнена, а слово божіє над небо и землю есть моцнЪйшее. 
Яко сам Христос реклъ «Небо и земля прейдет, а слова мои не мимо 
идутъ»

«А если и мовят еретици, же того ведле планет и сонца была потреба, 
абы дны и свята отмЪнити (зміни календаря), инознаем, же не иншая 
потреба, толко абы такою хитростю от єдинои всЪх зверхно(с)ти и правди
вой церковной главы Христа под другую приформованую всЪх простаков 
звести могли, которых щире в том Павел святый перестерегаєт пишучи: 
«Братія, стережете ся абы вас нЬкто не ошукал філософією (і т д Колос.
2) Ото Павел святый упоминает, абы для облудного змыслу до другой гла
вы кром Христа Пана не приступати А на другом мъсци нарекает пишучи 
(Галат 4) «яко ж ся зас наверстаете ку стихіям албо планетом мдлым и 
недостатечным, которым зас служити хочете дны перестерігаючи и месяцы 
и часы и лЪта» А якъ Даншл пророк пишет «всю божую и святых его 
правду покусит ся превратити, которых злостьми перевЪтяжит всъх перше 
него бывших, и трох царев звалчит, и слова навышнего мовити будет, и свя
тых вышнего прелстит и помыслит перемінити часы и закон. Отожъ яв
не предтечов антихристовых, в которых справуе дух его, познати мо
жеш» (л 21—3)

Так само не має літературного інтересу інша друкована 
праця Стефана Зизаніі в «Науці ку читаню и розуменю пис- 
ма словенского», видана його братом (1596): «Изложеніе о

1 Про неї стара дисертація А. Лилова «О такъ называемой Кириловой 
книгЬ», 1858

2 Цікавий вислів тодішньої реакційної ідеологи*
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православной вЪрЪ» (короткий катехізис у питаннях і 
відповідях), і ми нею займатись не будемо.

Після того як Зизанія переїхав з Львова до Вільни, його 
місце в ідейнім керуванні братськими справами зайняв, види
мо, Юрко Рогатинець. Правда, старшим братчиком вва
жався Дмитро Красовський, про котрого сам Рогатинець 
відзивається, що «он нам вЪнец и конец» *; але на Красовсь- 
кого як на «літерата» ніщо не вказує, Рогатинець же без 
сумніву був чоловік з літературною освітою й хистом. Я, 
щоправда, не вважаю правдоподібним здогад, що він був 
автором «Перестороги» (про се нижче). Але його листи, які 
маємо з його іменем, виразно посвідчують його літера
турність, і на тій підставі я думаю, що важніші братські пи
сання після виїзду Зизанії треба вважати твором Рога- 
тинця, і йому також належить місце на сторінках сеі історії, 
як і його попередникові.

Був се чоловік дуже замітний в тодішнім житті і вартий 
уваги як типовий репрезентант міщанського руху, що нас 
тут займає.

Як безсумнівний взірець стилю і літературного рівня Ро- 
гатинця може послужити отсей 'лист його, писаний про 
львівські братські справи до віленського братства на руки 
Зизанії (се листування Рогатинця як представника 
львівського братства до попереднього керманича для мене 
являється підтвердженням, що Рогатинець заступив місце 
Зизанії, по його виїзді, в житті львівського братства):

Георгій господину Стефану и всемъ иже о Христе братіялгь о Господе 
радовати ся1 Дошло ми писаніє твое, въ которомъ пишешъ ознаймуючи, 
ижъ по смерти митрополитові» вступилъ еси до монастыря троецкого Вилен
ского, где єсть олтарь церковного братства, и тамъ поученіє еси чинишь, 
абы противницы местца того не посідали Естли то чиниш съ волею брат
скою, все добре чинишъ Але жъ папежницы мыслять, яко бы иного митро
полита папежского ввести могли, и Ипатія владыку володимерского на сіє 
понужаютъ, или владыку луцкого, который есть на все готовшый*

А ижъ запечаталъ вамъ церковъ протопопъ виленскій отецъ Гри- 
горко,— который Григорко митрополита на зраду церковную привелъ, а 
панъ воевода новгородскш въ той справе межи ними знашол ся 2, и запеча
тали вамъ церковъ именемъ нареченого ихъ митрополита Ипатія,— не сму
щайтесь о томъ и не злоръчьте Ипатію въ роспачи его на горшое приводя- 
чи,— съ чого возрастаетъ ярость, гн!въ и клопотъ безвременный, а не божіє 
строєніє’ Не новины въ церкви бывати сему1 Запечатали архиерее съ 
Римляны гробъ Христо въ, але силы его не удержали. И Иродъ убивалъ 
■младенцовъ Христа ради, але взялъ конецъ свой, яко и иншіє божій про
тивницы, которые властью панства своего церкви божієй противили ся’

1 Mon Confr с 768
2Мова про воеводу Скумина-Тишкевича, що був перед тим одним з го

ловних протекторів православних, а тоді перейшов на бік Потія.
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А што пишешь, ижъ Ипатій пописалъ неякієсь* Вопросы Русина зъ Ля- 
хомъ, споминаючи бытность нашу у Вильни,— якобы зъ Лютрами не пере- 
ставаючи, зъ нами (католиками) переставаємо,— ино въ томъ ся каждый 
омыляетъ Бо не держимо мы дружбы зъ еретиками и зъ отшепенцы всяки
ми, которые отступили отъ Христовы восточные церкви # прилучили ся до 
своихъ злоначальниковъ почавши отъ Арія ажъ до Формоса папы римска- 
го, и всъхъ наслЪдниковъ ихъ отлучаем ся*

А што слышно о мнъ, ижъ м*Ьваю розмову и съ Ипатіемь, и писанія до 
себе посылаемо, абы той пекельный смрадъ пропасти римской Куршушомъ 
заткати 1 и до покою церковного прійти, ино не есть то подозр!»нье, але ува- 
жанье справь* Мъваю я частую розмову со всякими людьми — не держачи 
стороны ихъ, але овечьимъ незлобіємь i мудростпо змінною и ігЬлостью го
лубиною, яко Христосъ научилъ поступаючи Што явно показует ся зъ 
розмовы и съ писанья моего, яко и нынъ свъжо, сего місяця ноемврія 
первого дня писалъ есмь до пана Яна Потъя, сына его, таковый листъ, кото
рый и отцеви ею, владыцЬ володимереному причитал ся Которого копъю 
посылаю вамъ, абы есте зрозумъли, што о той справ!» ихъ держачи мовлю 
и пишу.

Тожъ и другого листа копію посылаю — што есмъ писалъ нын1> до Ро
гатина на погребъ своей сестреницы Анастасш, которая подъ мучитель- 
ствомъ Болобанскимъ преставила ся* Што за згоду съ Болобаномъ влады
кою маемо про его нечеспе, зрозумієте* 2

З братських львівських писань сього часу, таких, ідо в 
них можна б бачити авторство Рогатинця, найцікавіша 
декларація братства Потіеві з приводу його претензій на 
зверхність над львівською єпархією, заявлених ним після то
го, як король заіменував його митрополитом3. Та Рогатин- 
цева чи ні, вона однаково являється інтересною літера
турною пам’яткою — послідовно і конструктивно зложеною, 
сильно написаною, в гіднім і піднесенім тоні, не без певної 
величавості, а заразом дуже дипломатично (підчеркуючи 
повне довір’я до законності і безсторонності державної вла
ди супроти незаконних претензій незаконного митрополита), 
так що я вважаю потрібним навести з неї кілька уривків. 
Насамперед, пишний початок, що так живо нагадує посоль
ство Мисаїла:

Изыдетъ безакониє из Вавилона, от старец судей иже мняху ся строя- 
ще,— рече божественный гласъ*

Вси купно народъ великоименитый Росийский землей и повЪтовъ 
к н я з с т в а  и воеводства Рускаго — Лвовское, Галицкое и Каменца По- 
долского епискоши, по благодати божей святыя единосущныя живоначаль- 
ныя и нероздЪлимыя Тройца правовЪрнии и православна люди Светлаго 
а св^тославного востока заря Святыя католически апостольскія Христовы 
церкве истинныи сынове Каменіе живое во храм1> духовном наздани на 
основаній тверд-Ь и камени краеуголномъ Сионовом святом 4 чесном а из-

1 Натяк на римську легенду про Курція, що, добровільно жертвуючи со
бою, кинувся в пропасть, що відкрилася на римськім форумі

2Monum Confr с 835= Акты Зап Рос IV ч 146 Підпис Вашому бра
толюбно поспішитель Георгій Рогатинецъ рукою своєю

öMon Confr с 858, копія, на жаль, місцями несправна, нечітка
4 Друк святым
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браном — Исусе Христе. Смиренные и благопослушные овчата Пастыра 
своего, егоже избра Бог и воскреси от мертвых — пастыра овцам великого, 
кровно завіта вічного Господа нашего Исуса Христа» Члонки тіла Церкви 
единыя — главы Христа Бога нашего Вітвіє истинныя лозы Ісуса Христа. 
Матере своея и облюбелници единыя единого жениха Ісуса Христа церкве 
діти Свойство царя великого Ісуса Христа, Бога силъ и Господа Славы — 
звіздьі непрелестныя светозарного востока, о егоже имени всякое коліно 
небесных и земныхъ и преисподнихъ поклоняет СЯ1

Єго милости отцу Ипатио Потею, яко ся пишет — митрополиту киевско
му, галицкому и всея Россш, радовати ся не глаголемъ*

Писать еси ваша велможность рачил листы свои оповідаючій по собі 
напоминалные, отповідньїе и позовные, с погрозкою нікоего скрытого меча, 
поднести его хотячи на Христову церковь, руку свою на (земли) на грады 
и на всі православные люди спокойные Снат2 запомніл-єс ваша милость 
того, иж н б с т  власти аще не от Бога, сущія же власти от Бога учинены сут*ь, 
якоже и власт зде от Бого данна есть найвышшому обронцы церкви Божш 
и короны Полское наяснейшому королю, пану нашому милостивому Кото
рый то яко господарь и панъ нашъ меч и скипетръ в руку своею от Бога но
сит во отмщеніе злым людемъ, а на заступленіе, похвалу же и покой нам 
всім правовірньїм христіаном*

Той то меч твой, милостивый пане, не яко отцовской и пастырской, але 
неприятелский голос свой, мечем дітям грозячи, принесе ся от вашего лица, 
отче Ипатіє* Который бовім отець мечем сыны убивает? Азали отцовская то 
ест или пастырская — вмісто хліба камен(ь) или вмісто рибы шкорпіони 
дітем подавати? (858—9)

Бывал абовім зде до нас, овечок своих то есть, въпредних пастыров на
ших вход их к нам дверми зрящими на востокъ И про то почесть ушелякую 
и послушенство от нас благопослушных соб і примовали Овечки бо во
сточные от восток голосъ пастыря слухают выполъняючи Христа-востока 
слово «Овца моя (цитата). И въ безсловесных тое звыкло ест, иж всякое 
ягня знает съсец матки своей, от которой ся кормить То пак ваша милость 
не от восток дверми (от нихже волею отбіже сам, тімже и съ неблагосло- 
веніем, отче, тяжко отпал еси*), но от запада дірею незвыклою, инший собі 
сікучи неузаконен путь, привходши* Иный голос, иную церковь, иную гла
ву, иного пастыра, а не Христа Ісуса проповідуєш* И нас у туюж яму, в 
нюже впал еси, самъ уволочи ся кусишъ* Бідно прещеніє — упасти сліпце- 
ви сл"Ьпъцу послідуючему (861—2)

Повторяемо того, иж ся ваша милость отцем быти мінишь, а скрытый 
меч убійства носиш и оповідуєшь* От того самого яві тя творит бесіда 
твоя, же убийственно, а не отцовъско ан і тежъ докторско и лікарско нам 
поставляти ся рачиш* 3 Прото ж всяк от убийци бежит* Неуміетньїй єст-ес 
ваша милость ловец, первій страшиш, аніжли вабиш* первій грозиш, 
ніжли пестиш* Ані теж мудрый лекар або балвЪръ4 первій ріжеш ніжли 
грієш*Гноиш аніжли гоишъ Тіло-л4>карственную трутизну тросковъ 
збытных противу натурі задаєш, и юж явне, без солодкости, горкости єс 
нас напавати почал*

Мы абовім такую єдност, згоду милость и послушенство маєм, иміти 
над собою признаваем и хочем и так віруєм Въ єдиного Бога Отца и въ 
единородного его Сина (і т д — наступає коротке ісповідання віри, 862—3) 

Закінчення Клятвою теж якоюсь што ваша милость погрожуєш — на то 
так отказуем «Всяко речіте нам причту сію врачу исціли ся самъ*» — ре
че господенъ глас И пророкъ рече от лица божія «Тако глаголет Господь

1 Так заповняю прогалину
2 Замість знать
3 Друк рачит
4 Цирулик
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Богъ вседержител* Положу на вас клятву и проклену благословеніе ваше 
(цитата) А если ж вы сами єсте от святыя соборныя апостолскія церкви 
прокляты, то и благословеніе ваше и вся яже сут ваша*

Обрати ся и покай ся, Господа ради, и аще ли ни, то идежъ бо есть 
гласъ верных челов^къ, ту дает ся гласъ вышнего Бога Саваофа чужъ бу
дешь ваша милость, яко естес чуж церкве Христовы и людей божшхъ*

Благословень Богъ Отець Господа нашего Ісуса Христа и съ Святымъ 
Духомъ Благословенна святая соборная апостольская восточная церкве 
Благословен и сут Богу святителіє, свящепици и люди ся во віжи в1>ковъ 
Аминь, аминь, аминь

Острозькі письменники кінця 1590-х років. На першім 
плані Острозького літературного гуртка сього часу — самі 
псевдоніми На першим місці, розуміється, автор «Апокризи- 
са» — найбільшого й найважнішого полемічного твору, який 
вийшов з православної сторони Але ним займатися в сім 
огляді я ширше не буду. Свого часу я присвятив йому досить 
місця, переглядаючи історію релігійної боротьби, в котрій 
його твір відіграв велику роль \— але трудно включати йо
го між українські літературні пам’ятки, як то часом 
роблять,— коли автор його не був українцем ні родом, ні ви
хованням, не брав, здається, ближчої участі в українськім 
громадськім житті, і твір його, мабуть, справді був написа
ний просто на замовлення кн Острозького, як се твердили 
противники. Автор «Антирризиса», себто Потій, що так' 
близько знав православних людей і острозький осередок, ду
же категорично, кілька разів заявляв, що Філалет тільки 
«удає Русина», а ним ніколи не був, «і коли б його хто ще 
ліпше перекупив, містечками і селами більшими йому 
посвітив, то певне б і на руську професію, котру тепер боро
нить, рота б відтворив» (с 767) Смотрицький теж назвав 
його «наймитом», що, взявши добру плату за свою книгу, 
«скоро від нас утік» А що цікавіш — і речник православної* 
сторони, Мужилівський, відповідаючи на іронічні причіпки 
Смотрицького, нехотя признає, що «Апокризис» був купле
ною книгою — одначе не дорожче оплаченою, ніж продав 
свою «Апологію» сам Смотрицький 2. Тому недавно пок. Тре-

1 Історія України VI с 494—5, 547—50
2 Смотрицький, закидаючи в своїй «Апології», що православні засміти

ли свою віру єресями «нових скрібентів» Зизанія, Філалета й Ортолога, так 
писав про Філалета «Від Філалета, що родом і вірою був єретик, що добро
го можемо сподіватись для нашої віри? Стільки доброго, скільки має в собі 
доброго його єретицька віра Наймит не дбає ні про що більше, як тільки 
щоб узяти, а в потрібнім часі утекти І він справді взяв з нас добре і втік від 
нас скоро Так коли б нас не здурив, була б річ зносніша Але ж бо і взяв, і 
обдурив За ту свою еретицьку книжку, названу «Апокрізіс», а видану на 
здурення нас, Руси, тримав містечко з кількома селами, до життя його йому 
надане, а нам за се дав віру, виписану з «Інституцій» Кальвінових, щоб ми 
їй вірили. Справді дорого купили те не знати-що, не знаю, хто з нас
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тик висловив здогад — досить прийнятий тепер у літературі, 
що сим автором був Мартин Броневські, полякгпротестант, 
секретар королівський, оратор і дипломат — спеціально 
вживаний для зносин з Кримом (з того з’явилась його книга 
Tartariae Descriptio *. Гадка не без правдоподібності — коли 
б все-таки більше було вказівок про зв’язки сеї людини з 
православними кругами і якби вона чим-небудь іншим вияви
ла хоч приблизно такі глибокі церковно-історичні і богослов
ські відомості, які посвідчує «Апокризис»*

Але в кожнім разі, маючи на увазі старі відзиви, зачисля
ти Філалета до наших літературних сил трудно. Можна б по

мудріший чи він продавши, чи ми — кота в мішку замість рися купивши»» 
(На боцг «Велика сліпота — ще платити комусь за то, що він мене скрипта
ми своїми до вічної погибели веде» — с 46)

Мужилівський доводив, що деякі з тих єресей, які Смотрицький знахо
див в «Апокризисі», навпаки, вповні відповідають православній доктрині,— 
отже, православні не потребували «купувати річей противних» А далі він 
додає* «Хоч і у тебе не дешевше куплено Апологію — бо щорічним доходом 
в кілька тисяч Не диво тому світському, що тримав маєтність від пана — за 
вислуги свої, а не за артикули віри нашої . але більше диво, що ти продаєш 
себе і душі православних задля почесного, спокійного і розкішного свого 
життя на світі» На боці- «брехня Апологіяра (так Мужилівський зве авто
ра «Апології»), нібито за написання віри руської маєтність дістав себто 
Філалет» (л. 26)

Заперечення сильне у виразах, але не в змісті, як бачимо
1 Piotr Skarga с 183 дд, його погляд прийняв Возняк II с. 207, Т Gra

bowski, Z dziejów literatury unicko-prawostawnej (1922) с 4
Вихідним пунктом служить звістка Стебельського, уніатського пись

менника з кінця XVIII в , що автор «Апокризиса» був Криштоф Бронський, 
аріанин, а писав він під іменем Філалета Ортодокса на жадання Костянтина 
Острозького/ що дав йому міст Вільськ з кількома селами (Dwa wielkie 
światła па horyzoncie potockim l i c  114) Третяк припускає, що Стебельсь- 
кий через забуття назвав його Март Броневського Криштофом Бронським, 
помішавши з псевдонімом — бо автор «Апокризиса» зве себе Христофором 
Філалетом На доказ того, що Броневські брав якусь участь у православних 
справах, вказує на лист патр Мелетія до нього з кінця 1600 р (надр в пе
рекладі у Малишевського II с 145) Патріарх пише, шо його екзарх Кирил 
(Лукаріс), бувши на Україні і Білорусі,— «з незвичайною похвалою гово
рив про мудрість, людськість і ученість» Броневського, і патріарх просить 
його надалі показувати всяку приязнь Кирилові (що 1600 р поїхав наново 
на Україну) та висловлює надії, що те, що ділить їх (різновірство), зникне
з часом Чогось більш конкретного, що вказувало б на причетність Бро
невського до заходів православних, досі не викрито Звістка Стебельського 
про те, що Вільськ держав хтось з руки Острозького, суперечить доку
ментальним даним, як виказав Третяк Але що Броневські був людиною, 
близькою до Острозького, се підтверджується одним листом Острозького до 
Радзивілла, де він рекомендує Броневського як свого приятеля Одним сло
вом, поки що справа не йде далі д е я к о ї  п р а в д о п о д і б н о с т і .  Аргу
мент Третяка* як можна припустити, щоб Бронський, автор «Апокризиса», 
не проявив себе нічим іншим у літературі, викликає аналогічне питання* чи 
ймовірно, коли Броневські на замовлення Острозького міг написати такий 
капітальний богословський твір, щоб він у тій атмосфері релігійної боротьби 
не проявив себе якимсь іншим твором під власним іменем чи псевдонімом?
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ставити питання — хто був його інформатором у нашій 
церковній історії і практиці; сим досі не займались, та й 
трудно, мабуть, буде, при нинішнім стані наших відомостей 
про Острозький гурток дати скільки-небудь певну відповідь 
на' таке запитання.

Друге питання — хто і як переробляв польський текст 
«Апокризиса» для українського видання. Се видання, ви
пущене, очевидно, в Острозі (без місяця і року) десь в 
р. 1598 \ має деякі відміни від польського, видрукованого 
у Вільні р. 1597—8 (передмова має дату — жовтень 
ст. ст. 1591^). Перекладчик загалом іде невільничо за поль
ським текстом, що був, очевидно, його оригіналом (польська 
мова «Апокризиса» дуже гарна, свобідна і чиста, переклад 
же засипаний полонізмами через те буквальне слідкування 
за польським текстом). Але в деяких місцях він свідомо 
відступає від польського оригіналу і найбільш таких змін 
поробив він у розділі 7 часті І, де мова про Флорентійський 
собор. На сій підставі пок. Голубєв висловив здогад, що 
український переклад був ділом так званого Клірика 
Острозького — бо він був автором памфлету про Фло
рентійський собор, названий ним «Лістрікійським» і «розбій
ничим», і сю назву приложено до нього і в перекладі 
«Апокризиса» 3. Загалом же відносини обох текстів «Апокри
зиса», польського й українського, ще чекають докладнішого 
обслідування, як взагалі все, що зв’язане з авторством, 
укритим під сим псевдонімом — «Клірика Острозького».

Як відомо, під сим псевдонімом вийшла в Острозі в 
1598 р. збірна брошура з таким заголовком: «Отписъ на 
листъ въ БозЪ велебного отца Ипатіа, володимерского і бе- 
рестейского єпископа, до ясне освецоного княжати Костенти- 
на Остроського, воеводы киевского, о залецанью и прехва- 
лянью Восточной церкви з Заходным Костеломъ ун*Ьи або 
з годы въ року 1598 писаный, черезъ одного наменшого кли
рика церкви Острозскои въ томъ же року отписаный». Крім 
самої відповіді (на 32 картках), вона містила додану до 
одповіді (на 33—37 картці) «історію» Флорентійського собо
ру: «Исторіа о Листриюйскомъ, то єсть о разбойническомъ, 
Ферарскомъ або Флоренскомъ синодъ, в коротці> правдиве 
списаная». Вона вважалась у сучасників і тепер вважається 
також твором того ж автора 4. Крім того акад. Студинський

1 Про се міркування Голубева «Библюграфическія зам^чанія о нікото- 
рыхъ старопечатныхъ книгахъ», Труды Кіев академій 1876, le  152

2 Оба текста видруковані паралельно в II т Памяти Полем. Литера
туры, але український текст неповний

3Библюгр замЪчанш с. 153
4 Одне і друге передруковано в III т. Пам полем лит.

175



в 1906 р. опублікував незвісний в друку твір: «На другій 
листь велебного отца Ипатіа, володымерского и берестей- 
ского єпископа, до ясне освецоного княжати Костантина 
Острозкого, воеводы кієвского (просячи абы гнъвъ свой єго 
кн. мил отпустити рач ил, а поведаючи, иж они, владыкове, 
нічого в церкви въсточной не нарушили, толко для непо
рядку патріарха отступили) писаный» Передмова має по
мітку: Писан у Острогу в школі грецкой в року а<рр0 (1599). 
Автор не називає себе, але каже, що се вже другий його ви
ступ проти Потія: «повторе отповідати на лист в Б оз і ве
лебного отца Ипатіа володимирского єпископа виступую».4. 
Тому ак Студинський справедливо вважає се за другий твір 
того ж аноніма.

Відповідаючи на перший його «Одпис» в «Антирризисі», 
Потій відзивався (більш іронічно щоправда), що се робота 
«студента славної острозької академії», з котрого може вий
ти «щось гідне», коли його «вроджоний довстип» 2 одержить 
«ліпше цвіченнє» 3. Іншими разами більш зневажливо прози
ває його «жаком (школярем) острозьким». М Смотрицький, 
що сам був острозьким вихованцем, зараховує «Клірика» до 
«дідаскалів таких, як Зизанія» 4. А православний полеміст, 
закритий псевдонімом Гел. Діпліца, відповідаючи на закид 
Смотрицького, що православні богослови криються за фаль
шивими прізвищами, доводить, що автор, який підписувався 
«кліриком острозьким», мав право себе так називати в 
ширшім («багатшім») розумінні, такім як у ап. Петра в 
1 посл р 3 5, то значить — не мав церковного священня.

На тій підставі вважають його острозьким вихованцем, 
що пізніше тут же був учителем. Але чому всякий слід ПО HIM 

гине потім, після 1599 p.? Одні дослідники припускають, що 
він тоді ж скоро й помер Славний же славіст Копітар ще 
в 1840-х pp. висловив здогад, що потім, при виданні згадано
го другого «Одпису» Клірика, постарався ширше розвинути 
й уаргументувати ак Студинський, що «Клірик» — се був не 
хто інший, як той же Максим, в чернецтві Мелетій, син Гера
сима, острозький вихованець і пізніший голосний діяч і пись
менник 6.

1 Видано в V т Пам укр -рус мови і літер
2 Природжений дотеп (полонізм).
3Пам полем лит с 1054—4
4 Apologia с 96
5Antapologia с 614 (примірник б Київ дух академії)
6 Сей погляд Копітар висловив у листі до старого львівського історика 

Дениса Зубрицького в 1843 р, а опублікував сі листи той же ак Студинсь
кий в львівських «Записках» т 43,— згадка про Клірика тут на с. 37 Як по
казують відомості, зібрані ак Студинським, сей погляд Капітара став тоді
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Се правда, що обидва «одписи» Клірика мають чимало 
спільного з писаннями Смотрицького, спеціально з його 
«Треносом». Мотив плача православної церкви, підчеркне- 
ний мною вище у Смотрицького-старшого, повторюється як 
у «Одписі», так і в «Треносі». Характеристичне користування 
в однім і в другім писаннями Петрарки тощо. Але се можна 
пояснити, власне, впливами острозької школи, в котрій учи
лися приблизно в тім самім часі один і другий, і впливами 
писань того самого Герасима, що були взірцем для одного і 
другого. Інші ж факти говорять рішуче проти ототожнення 
Клірика з М. Смотрицьким, тому я й даю «Клірикові» окре
ме місце власне тут, серед літературних сил 1590-х років,— 
тимчасом як творчість М. Смотрицького звісна нам з літ 
пізніших

Але я мушу ще повернутися на хвилю до вищезазначеної 
можливості, що «Клірик» міг бути й не індивідуальним, а ко
лективним псевдонімом Смотрицький у вищецитованім місці 
«Апології» писав* «Хто такий був Клирик? подібний до Зиза- 
нія дідаскал, до котрого прилучився ще мерзький перехре- 
щенський дідаскал, котрого проклятий аріанський дух 
помітний в сілогізмах проти походження св. Духа і од Сина, 
положених у того Клирика» Се натякає на участь у тих літе
ратурних працях, що вийшли під псевдонімом «Клірика», 
котрогось аріанського, або краще, мабуть, розуміти — 
євангелицького письменника. Може бути, одначе, що, пишу
чи се, Смотрицький мав на гадці тільки давніш висловлені 
натяки Потія, що багато, чи може навіть і все випущене під 
іменем Клірика, написане було тим самим автором, що ви
ступив під іменем Філалета в «Апокризисі». Справедливо 
завважив свого часу ак. Студинський, що, полемізуючи з 
першим листом Клірика, Потій часто відповідає на різні не
приємні йому тези, які містяться зовсім не в «Клірикових» 
писаннях, а в Філалетовім «Апокризисі», так, якби вважав 
Філалета за причетного до Клірикових писань А кілька ро-

звісним у галицьких кругах, але не знайшов прихильників, не переконав і 
самого Зубрицького, що далі вважав «Клірика» одною особою з Філалетом 
Відновлена ак Студинським у вступній статті до V т «Пам’яток», ся гіпоте
за також не знайшла прихильності в науці Рішуче висловився проти неї й 
Осинський — автор новішої біографи М Смотрицького (1912), іМ  Возняк 
в Історії укр літератури (1921), так само відхилив н я в VI Історії (1907). 
Головний аргумент — що М Смотрицький, признаючись потім до авторства 
різних своїх псевдонімних протиушатських писань, ніколи не вичисляв між 
ними тих, що вийшли під псевдонімом «Клірика», і дуже різко проти них ви
ступав. Православним сучасникам, розуміється, авторство було звісне, і 
Смотрицький не посмів би так поступати, коли б під псевдонімом «Клірика» 
виходили його власні писання.
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ків пізніш у своїй апології Флорентійського собору, випу
щеній під іменем Петра Федоровича, таки просто заявив, що 
обидві книги — Філалетову і Клірикову написав один той сам 
«шляхтич-новохрещенець», інакше сказавши — за псевдоні
мом Клірика стоїть той же Бронський чи Броневські, що пе
ред тим випустив «Апокризис» під іменем Філалета *. Мабуть, 
ідучи за сею вказівкою, старий галицький історик Зубриць- 
кий так-таки й уважав «Клірика» дублетом «Філалета». Але 
цілком справедливо було завважено, іцо манера письма 
«Апокризиса» цілком відмінна від Клірикової книги: саме на 
розділах, присвячених Флорентійському соборові, вона ви: 
ступає особливо яскраво. Та й сам-таки Потій на інших 
місцях тої ж книги виразно розрізняє «дурного Русина» — 
безпосереднього автора «Історії Флорентийського Синоду» і 
його «бакаляра» (учителя) — «безбожного новохрещенця», 
хоча і вважає обох відповідальними за сю книгу . Вважає
іі нібито твором колективним: якогось молодого вихо
ванця Острозької школи і старого майстра «Апокризи
са» — і се потім, як бачимо, повторює й Смотрицький в на
веденій цитаті.

В іншій своїй книзі, «Паренезисі», згадуючи оцінку 
різних православних писань, що давав недавно померлий 
Дам’ян Наливайко, Смотрицький згадує, що він сам чув 
його непохвальні слова про «Кліриків скрипт», і що саме він, 
Наливайко, відрадив князя Острозького3 не давати свого 
імені на сей скрипт, так як се було вже ухвалено з автором. 
«Так то толкував: коли який-небудь школяр (klecha) твоє ве
лике і шановне ім’я корчемним словом вилає, то чим ти своє 
оповідання потвердиш? І так за його радою той скрипт став 
на безіменнім «Клирику Острозькім»: хоч би й сильно не в 
смак примовив школяр школяреві (klecha klesze), то не ве
лика мала б то бути образа» .

1 «Та я не так дуже дивуюся дурному дякові (Зизани), що як сова з 
пустої стодоли — з таким розумом вилетів. Але дивуюсь одному, дійсно муд
рому шляхтичеві, що приложився до Філалета, так і до того Синоду (істо
рії Флорентійського собору, виданої під іменем «Клірика»), а краще він 
сам обидві (книги) написав. Але така вже єресь, особливо новохрещенсь- 
ка, що не шанує ні сорому, ні цноти, ні честі» — Obrona Synodu Floreński- 
ego с 7

2 Цитати зібрані в студії ак Студинського (Пам полем, письм V с. 35), 
напр, така* «ім’я своє замовчав (автор «Історії») тому, видко, щоб за брех
ню сорому не було* як дурний Русин Клирик, так і безбожний Новохреще- 
нець».

3 «Він був той, що одвів того, чиє було те місто, котрим себе отитулував 
Клирик, аби він не підписував своїм іменем того скрипту» Місто, которим 
себе отитулував Клірик — Острог. «Той чиє було се місто» — кн Острозь
кий.

4 «Паренезис» с 7. Нижче повернемося ще до сього оповідання.
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Се інтересна вказівка, що книгу Клірика ухвалено було 
спочатку випустити під іменем самого кн. Острозького. 
Смотрицький говорить тут ніби як людина добре свідома тих 
подій і обставин. Говорить про індивідуального автора '. 
Але сі подробиці, як над сею книжкою дебатували, радилися 
і, очевидно,— відповідно такому чи іншому ухваленому 
авторству зміняли і с т и ль  і х а р а к т е р  полеміки, да
ють нам розуміти, що тут було багато й колективної праці 
острозької школи, острозького гуртка, в котрій брав участь, 
можливо, й отець Дам’ян, і незвісні нам на ймення вихо
ванці «острозької академії», а може, й той єретичний «но- 
вохрещенець» — автор «Апокризиса».

Хоч акад. Студинський, уважно переглянувши писання 
Клірика з погляду богословської доктрини, прийшов до 
висліду, що протестантської доктрини в них непомітно, і се 
дає нам вказівку — сеї єретичної участі в кожному разі не 
перебільшувати !

Ся колективність може нам, з одного боку, пояснити, чо
му Клірик як автор так неясно, розпливисто і суперечно 
відбивається у відзивах сучасників. З другої сторони, раху- 
ючися з можливостями сеї колективності в літературній про
дукції Клірика, годиться нам оцінювати її не стільки як 
вплив індивідуальних літературних прикмет ближче 
незвісного острозького письменника, скільки як літературний 
продукт Острозької школи,— школи в тіснішім, учбовім зна
ченні, і школи в розумінні літературного гурта і літературної 
манери, що почасти виходила з «Острозької академії», поча
сти кристалізувалась навколо неї і на неї впливала. Клірик 
сам підчеркнув свою приналежність до Острозької школи, 
підчеркує се Потій, і нам нема ніяких підстав для сумнівів 
щодо сього. І от, передусім оцінюючи з сього становища сі 
писання, цікаво констатувати оті подібності між писаннями 
сього «острозького студента» з писаннями старого «острозь
кого ректора» Без сумніву, є більше свободи у викладі і ди
скутуванні ученика; видко знайомість з правилами викладу: 
зазначається, напр., теза, котру автор буде боронити, і план 
дискусії. Круг очитання ширший, різнорщніший,— он навіть 
Петрарку запитував. «Пытаемо: на кого, съ плачемъ пишу
чи, нарекалъ оный вашъ славный писарь в тые слова: 
И хтожъ охолодитъ утисненый свЬтъ? хто до першого стану 
приведетъ утисненоє место? хто преворотныи обычаи напра
вит? хто распорошеные овцы згромадить? хто пастыри блу- 
дячіє скараєть? хто поведетъ, хто натягнетъ до клюбы

1 Na czym iuż pzez authora skrypty tego rzecz była stanefa.
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своей? и не будет же конца своволенству и злостям!» На 
боці: «Петрарха в книгахъ Листовъ»

Але манера при тім та ж сама, і ніякого ухилу в бік нена
висних Вишенському «силогізмів», Платонів і Аристотеліві І 
се являється характеристичним і цінним — в недостачі іншо
го матеріалу — свідоцтвом про консерватизм Острозької 
школи. Вона, очевидно, не мала ніякої тенденції поривати 
з старою традицією,— як чинила пізніш школа Могилянсь- 
ка Вміру привчала до латини і польщини і не гналася за 
взірцями модної єзуїтської школи Тим пояснюються й сати
ричні відзиви Потія про неі в його пізнішій відповіді 
«Клірикові»

Щодо індивідуальнішої манери «Клірика», то він бере не 
ерудицією і строгою логікою, як Філалет, а більш емоціо
нальними засобами* частіш іронією, часом впадає в пафос. 
Зрідка пробує ширших мальовничих образів. У передмові до 
першого свого одпису, на перший лист Потія до кн. Острозь
кого, з 3 червня 1598 (котрим владика усправедливлював 
своє поведения в унії і силкувався перепроситися з князем, 
як побачимо'далі), Клірик виправдується, як свого часу Гер. 
Смотрицький, що береться за діло, котре годилось би лиши
ти старшим і досвідиішим: «не стільки з огляду на особу, 
котрій доводилось відповідати, скільки на ту, іменем котрої 
малось відповідати». Доволі влучно порівнює себе з малим 
пастушком, приставленим до гусят, що, бачачи хитрого ли
са, як він зручними маневрами до них добирається, береться 
його відганяти, хоч не може поконати, а сподівається, що, 
може, тим часом хто сильніший надійде. Але, очевидно, 
сильні сторони його полемічного таланту були відомі і випро
бувані в острозькім осередку, коли йому доручено було таке 
діло — поборотися з таким сильним і випробуваним поле
містом, як владика Потій’ Тільки, можливо, таки умисно вва
жали більше відповідним взяти в сій полеміці тон легкий, 
щоб не надавати про око дуже великої ваги сьому листові, 
а брати його з деяким легковаженням

Проти аргументів Потія про спасенність згоди (унії) 
«Клірик» «кладе» відразу таку «суму» (резюме, тезу),— «же 
и доброе кгды не по воли божой бываетъ не добро єсть, же 
не каждая згода Богу єсть прієм на; и тая ихъ самая ново
утвореная згода, яко не з волею божею зачата, такъ не єсть 
Богу пріємна,— такіє теж и овоцы родити ся почали». Ри- 
сковним вимислам реформаторів протиставляється улюблене 
гасло православних консерваторів, «не переступай границь, 
положених батьками» (л 4)

Виклад починається рядом легких образів з природи і 
життя, у формі афоризмів; деякі з них доволі влучні і 
роблять приємний лагідний настрій:
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«Малый хмары оболочокъ, кгды подъ насвітлійшее солнце подступить, 
мало не ввесь світь потемняетъ И «малъ квасъ все вмішеніє квасить» — 
світчить г о л о съ  божій И наменшее, прилучивши ся доброму злое — всю 
доброть псуетъ Мала искра огню, до наліпшого будовання впавши, все по
палить И яко приплътает ся называемое зелье смилаксъ до ципрису, так 
привязует ся злость до доброти » 1 т д

Потім новий ряд, який має метою більш насторожити 
увагу

Яко некоторый непріатель облежоноє м-Ьсто войною зо всіхь сторонь 
огледает — огколя латвый приступъ видитъ, оттоля и штурмуеть Або яко 
пильний господарь стережеть на который землі которое насіньє ліпше ся 
родить, тамь оное и разсіваєть Так и душный непріатель! Ведаеть, где и 
яко своє насіньє злости сіяти Відаєть, где на гордость, где на лакомство, 
где на нелюбовь, где на любов злую а шкодливую

По сім наводиться довгий ряд прикладів з Біблії — часом 
доволі поверхових, але часом дуже влучних, вони мають до
казати, що людина не повинна здаватися на перспективи 
безпосередніх користей, а питатися волі божої, або інакше 
сказати — вважати на дальші моральні висліди, які оберта
ють ні в що ті сподівані безпосередні «реальні користі». Так і 
з «згодою» уніїї

Азажь не явны тоєє вашеє бідноє згоды овоцы по всему тому панству? 
«От плодь — мовит — ихъ познавайте ихъЬ> Здойми одно, отче владыко, 
жестоковыйство фараонскоє, або египетское, съ карку* Открый мойсейскоє 
покрывало от твари, отвори къ світу зіницу ока, ткни ся в сердце и источи 
чювство, отжени мрачный дыма отъ ума хмары, погляди жъ теперь окомъ 
и послухай слухомъ Чого есте своею, плачю и рыданпо годною згодою 
наброили i Не есть тотъ градъ, не єсть місто, гді бы есте плачю и рыдант, 
стогнаніа и вопля и слезъ — отеческія богопреданныя в1ры людей и душъ 
не наполнили  ̂ Отъ розличного вздыханья голосовъ и болізни народовъ — 
сердечный крикъ и непостоянный шумъ всю вселенную исполнил^ Не толко 
старыхъ— молодыхъ, отцевъ и матерей — чадъ и питателницъ боголюби- 
выя сердца отъ жалости и стогнанш падают, але стіньї, каменіє, самые еле
мента движут ся1

Можетъ ся тут слушне припомянути «гласъ в Рам! слышенъ бысть, 
плачъ, рьіданіє и вопль многъЬ Рахиль, Рахиль, Восточная церковь — 
«плачет ся чядъ своихъ, и не хочетъ ся утішити яко не суть» Розсыпана, 
розсыпана радость сердца єяі Погашена піснь єя> Злуплена корона з голо
вы єя1

Якого єсте преслідованья, якого уруганья, якого поличкованья, якого 
оплеванья, якого замішаня і затрясненя, якого— на остаток— кро- 
вопролійства, мужобойства, забійства, тиранства, мордырьства, нахоженья, 
кгвалтовъ на домы, на школы, на церкви, обелженья шкарадого невість, 
паненокъ чистыхъ, душъ невинныхъ, паній зацныхъ и велможныхъ— при 
самой начистьшой и страшной непостижимой таемници и офіре при пріймо- 
ваню святійшихь тайнъ тіла и честныя крови Христовы — наполни
ли и наброили (л 15—Ь)

Повадили єсте св1тъ, потурбовали люде, высушили в людехъ з’обо- 
полную милость, поваснили родичевъ зъ дітми, поятрили брата з братом, 
побудили одного противъ другому, роспорошили братерство, прогнали 
пріязнь, впровадили заятреньє. Внесли надутость, буту, пыху, легкое ува-
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жене, легкомысльность, злое одному о другомъ мниманье Повадили есте 
пана съ подъдаными, приправили єсте о мниманье и дивное розуменьє мо- 
нарховъ з монархами, кролев съкролми и зацными а велисыми духовными

Нарушили єсте сумніня, зламали присягу, звели єсте отца папужа, зо- 
стали єсте ему в слов1>l* присягали есте за насъ всъхъ, справовали єсте 
отъ насъ поселство, о которомъ мы не мыслили, вказовали есте отъ нась 
листы, о которых ся нам не снилої

Преступили єсте отеческіє границы, нарушили есте старожитную в1»ру! 
Стратили єсте праді>дній жребш, поварювали 2 есте отечеекш тестаментъ! 
Пороскопывали есте гробы предковъ, порушили кости отеиъ* Взгордили 
есте ихъ вЪру, поганьбили есте ихъ честные и святые справы* Затоптали 
есте ихъ стежки, затмили ecrç ихъ пресвітлую справу* (л. 16).

Після сеї патетичної промови, що поруч малозмістовних, 
риторичних фігур (вище я зазначив їх залежність від 
посланій Вишенського) містить також серйозні і досить гли
бокі гадки, як се видко і з тих витягів, що я тут отеє по
дав,— наступає ряд критичних уваг до порушених Потієм 
питань. Вони теж доволі різнорідні. Єсть тут і серйозні аргу
менти, що обертаються у звіснім уже нам крузі питань про 
римський примат, про знаки ласки божої до папства і нела- 
ски для Східної церкви і под. Єсть і різні іронічні притоки до 
Потієвих гадок, більш і менш влучні і дотепні. Напр., з при
воду вказаного ним прикладу, як духовенство грецьке з ла
тинським згідливо й мирно живе на Йоншських островах, під 
тодішньою владою Венеції: грецькі духовні беруть участь у 
латинських церемоніях і под., «Клірик» нагадує, що се ж 
діється під католицькою владою, і дуже можливо, що ті 
грецькі духовні не роблять того з доброї волі:

«Бы далъ Богъ отцу владыце побывати въ Крим1>, въ Перекоп!» и у 
Очакові», обачилъ бы тамъ, яко Русь, Москва, Грекове, Поляцы, Влоши, 
Нъмцы — Bet» неволницы байрамъ татарскій одностайне съ Татарами обхо
дити по неволи мусятъ. А вжды не идетъ то зы тымь, абы мЪла тая згода 
имъ хвалена быти» (лї 18)

А з приводу того, що Потій покликався був на слова 
Вісаріона (звісного учасника Флорентійського собору, що 
приступив до унії і зостався потім у Римі кардиналом), 
автор позволив собі таку грубувату, але ядовиту, пересякне- 
ну приповідками й каламбурами тираду на тему тих кори
стей і гонорів, котрі, мовляв, хотіли осягнути владики-уніати, 
як той Вісарюн

Зобралесь ся, отче .Іпатій, ажъ дивъ, на такъ потужный доводъ, яко па- 
укъ на съти* Бысь былъ давно съ тымъ Висарюномъ на пописъ выехалъ, 
преклонилъ бысь имъ немаль такъ много яко и теперь* Але тежъ нашолъ бы 
ся и такій, который бы на Висарюновъ доводъ рекъ «Оный што коньми

'Не додержали йому слова Гадка замітна»
2 Змінили, від латин vanus
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шинькує, дітми світчитьі» У нас вправді того святца в певномъ старо- 
житномъ календарю Б і с а р ю н а 2 не слыхати У иншомъ, новозмышле- 
ном (а иле з онымъ Яномъ Осмымъ въ личбі, бо того годенъ») — не 
вімь3. Однакже штось о ніякомсь зміннику Висарюні» митрополите ни- 
кейскомъ, который для кардиналства, для марности света того, для пыхи, 
покорою Христовою и малою купкою верныхъ згордівши отступилъ — в 
п и см Є трохи найдуєг ся* Тот то Висарюнъ яко самъ былъ певний, такъ и 
свідоцтво єго годно веры* Власне яко кгды бы хто хотелъ переконати 
свідецтвомь Либер1евымъ, папы римского, который былъ артномъ, о 
Христё— ижъ не єсть Отцу единосущенъ ани предвЄчен». 4 Бы былъ тотъ 
доводъ Висарюновъ подпертъ еще Швитригайловымъ статутомъ5, а Тома- 
шовыми Паралипомены, што орла в Вавилоне къ Ієреміи слано6,— такъ 
бы былъ моцный, же бы нань и умерлый отпору не далъ и н Є мьій  бы словка 
не рекъ»

Не безъ причини в м того своего Висаріона, яко бачу, на доброй памя
ти маете,— же яко онъ для кардинальства, такъ и в м для містца в раде, 
для маетностей, для монастырей Печерскихъ, Жидичинскихъ, Лавришо- 
выхъ7 подъ тотъ плащикъ згоды тиснучи ся лізете1 Але если онъ доступилъ 
былъ чого прагнулъ, вамъ ся якось не шанцуетъ! . Бо южъ начинено зъ 
васъ много сміховь, в чомъ ся не можете обачити, а бодай бы не была тол
ко послідняя горша первыхъ! Бо если зъ васъ такъ съ початку насмівиска 
чинятъ, што разумієте — конецъ якій будетъ? Южъ одинъ зъ васъ в рад і 
за пічью зъ робяты усівши яко голодный оный истый до кухни на люди съ 
тылу заглядалъ»8 (л 30).

Огудивши і висміявши «згоду», вчинену владиками, Клі
рик поважно і з глибоким почуттям пояснює, яка б мала бу
ти та згода, якої собі бажав і писав колись про неї до Потія 
старий князь Острозький. Вона мала бути заснована не на 
ненависті й насильстві, а на любові, повинна була принести 
не ворожнечу, а спокій і згоду. І про неї автор в уста старо
го князя вкладає на закінчення гарну молитву, скомбінова
ну з книги Єздри, як поклик уніатів до повороту:

Владико Господи и творе всяческихъ* от всехъ дубравъ земскыхъ и отъ 
всіхь древесъ избралъ еси собе винопэадъ одинъ. Отъ всіхь земль всего 
світа выбралъ еси собі падолъ один Отъ всіхь цвітовь полных выбралъ 
еси собі цветъ о д и н ъ  Отъ всехъ безднъ морскихъ наполнилъ еси соб і ис- 
точникъ одинъ От всіхь градов и местъ осветилъ еси собі Сюнъ Отъ 
всехъ сътворенш летаючихъ улюбилъ еси собе голубицу одну Отъ всехъ 
сътворешй скота провиделъ еси собе агницу одину Отъ вс!>хъ розмноже- 
ныхъ людій изыскал єси соб і люди едины От всехъ вірь и законов дал еси 
заповідь єдину — еже любити другъ друга

1 Варіант звісного прислів’я: свідчився циган дітьми
2 Вісарюн — в латин формі Bessarion

. 3 Розум.: можливо, що в новім календарі Вісарюн, разом з Іоанном 
XVIII, себто папіссою — і має місце між римськими святцями, і тому для 
католиків він авторитет.

4 Тут іде довгий ряд римських єретиків, більш або менш фантастичних
5 «Свитригайлові надання» дуже часто фабрикувалися за браком автен

тичних документів
6 Натяк на біблійні апокрифи
7Натяк на претензії владик-уніатів на багаті маєтності православних 

монастирів, котрі вони пробували загорнути
8 Дуже болюче для владик-уніатів глузування, що їх не допущено до се

нату нарівні з латинськими біскупами, як вони собі то вимовляли при унії
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И нын1>, владыко Господи, иже обитавши во вЪкы — которого очи 
въздвигнуты превыше аера; которого престолъ есть безцЪнен и слава не 
испытана; которому предъстоятъ вой ангелстш съ трепетомъ; которого сло
во истино и мовене страшно* Подай миръ церкви твоей, събери съкрушеное, 
подай єдиномьісліє, всели любовъ, милость, згоду Утверди православіемь 
церковь свою, наверни отступников въ ограду, събери збіговь въ ковчегь 
свой, приведи отб1>гшыхъ в церковъ. Всели єдинодушіє, абысмо одною 
мыслио, одными усты, одным серцем выславовали пресвятое имя твое, i т. д.

В тоні отсього закінчення писаний другий «Одпис», на 
другий лист Потія. Сей другий Потіїв лист до нас не 
дійшов, тому не можна зміркувати, наскільки се він своїм 
змістом вплинув на зміну тону відповіді — чи незалежно від 
того острозька братія вважала вказаним заговорити інакше. 
З  другої відповіді видко, що Потій радив князеві відложити 
свій гнів на нього та оправдував свій перехід на унію ба
жанням і надією знайти кращий порядок у церкві. До сього 
мотиву друга відповідь ставиться здержливо і поважно. 
В ній взагалі нема вже глузування, ні інсинуацій негідних 
мотивів (матеріального характеру) сього кроку. Вся вона 
держана в тоні, повнім пошанівку, серйознім, навіть підви
щенім. Теза, котру автор кладе по коротких перепросинах за 
свій виступ (включно до порівняння себе до Валаамового 
осла), виглядає так:

Иду уважати и строфовати єпископа оного и з ним прочих ero єдино- 
мыслников не розсудный и легкомыслный поступок мешаной а вихроватои 
и бурливои згоды; придаю до того стосоване а уважене порядков восточной 
церкви старожитных с порядками римскими

Розгортається се тим способом, що автор спочатку наво
дить безконечний ряд біблійних прикладів, які мають 
посвідчувати, як цінні, потрібні і богоугодні в кожній справі 
розвага, «статечність», постійність і витривалість

Сих прикмет не виявили ті владики-уніати, «поплинувши 
з вітром неуставичности, роздвоєньїм умыслом и пошарпа- 
ным сумні>нем торгнули ся в так речи важной и великой — 
души, сумненя, збавеня заходячой — старожитность, філяр 
(стовп) и фундаментъ окрасы и славы и подпори народу на
шего перемінити, выницовати, роспорошити, и памятку с 
шумом погубити и выкоренити» .

Отся «легкоуважність» владик і викликала оправданий 
гнів князя — подиктований його ревністю до справ церкви і 
народу: що вони будували «тую свою архи-синагогу згоды 
не на таблицах сердець плотяных,— которая бу (унія)

1 Пам’ятки V с. 205— 210.
2Там же 210.

184



модній сталистою графією (писалом) на камени діяменто- 
вом выкшталтованя в сердца верных въпоила ся,— але на 
піску легкомыслного упору (свого) утлыми стінками л Є п я- 

чи, за так короткий час ск лЄтити  усилуючися» \ пояснює 
автор.

Друга частина відповіді присвячена оправданню Потія, 
що він пішов на унію, шукаючи в римській церкві кращого 
порядку, знеохочений непорядками східної. Знов виступає 
тут старе протиставлення (видимо, канонізоване, як загаль
не місце, в острозькім шкільнім і літературнім гурті) спа
сенної простоти східної лукавому західному мудруванню. 
Сим разом воно уложене в такі афоризми: «Ліпшая бывает 
часом хворостяная кучка Авраамова над муры содомскіє, и 
пустыня Іоаннова над мармуровьіє палацы Іродовьі!» 
(с. 217). Довгий ряд протиставлень має вияснити і доказати 
сю тезу, наприклад:

Чим єсть важнійини ваши шумные органы над дух съкрушенный и сми
ренное сердце? Истиннш бо поклонници кланяют ся духом и истиною, 1 т д.

Чим ліпше великіє вълагалища або скарбы от избытка — над дві цяты 
убогой вдовы з недостатку..

Чим ліпшій на оный голосъ: Аббасо, аббасо» упадати пред человеком 
тлінньїм 2 — над ово: «Господу Богу твоему поклониши ся» .. і т. д. (с 219).

А в закінчення автор знов кладе патетичні поклики пово
роту до «Сіону», розвинений сим разом у широкий образ 
(властиво найбільш художню частину твору):

Якож вас жал(ь) и плач и страх рушити не маєт, иж вы Сюнъ— матку 
свою, которая вас сплодила и на лоні пстуючи яко чадолюбивая голубица 
выкормила и выховала,— пустили и вырекли ся А вмісто оной звыклой 
піснечки Дамаскиновы «Радуйся, Сюне святый, мати церквам, божіє жи
лище»» от семисот літ и болшей діток єи, єй ку потісі співаной,— теперь 
плач, рьіданіє и вопль воздвизаете и причиняєте» Сюнъ, матку церковъ, кви
лите С віщу світил ника єи угашаете, освященіа єи запустошаете, олтар 
съкрушаете, псалтыр сміряєте, піснь заглушаете, і т д (с. 225—6).

Покайтеся и вы, о єпископи» Въсплачите ся своего отступленіа» Възры- 
дайте гражданства сіонского, отдаленя ужалте ся, росточивши достойную 
часть отеческаго имінія» Постыдите с (я) лишившись изобилства духовного 
хліба, и желающш насытити ся рожецъ свинских — различных похотей бо- 
гатствъ світа того, от І Єрусалима правды въ брихонъ низпадшіє (с 226)

Услышъте ж, сыны СЮНСК1Є, матер свою плачущу и рождъшую вас, гла- 
голющу Пршдіте и видите, сыны, понеже вдовица оставлена есмъ» Въспи- 
тахъ вас з радостю, а погубила-м васъ съ скорбно» Штожъ тераз маю чини
ти з вами, я, вдовица опущонаа? Толко йдіте, сыны мои, и просіте от 
Господа милости» (с 227—8)

Прійдіте ж, сынове восточнш,— възшедшему на небо небесное на віс- 
токи припадіте, сідящему одесную отца поклоніте ся — выел ухает вас» 
Обрьніте ся до него — обрінет ся до вас» Просіте и пршмите» Толціте —

1 С. 214
2 Знов сей старий мотив папської пихи, піднесений «Посланіем до Ла

тин», що перед папою велять падати на землю (abbasso)
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и отъверзет вам двері милосердіа, двері райскіа, двері ограды церковныа. 
Абысте увошедши в невістник небесный, в ложницу облюбенца церкве Хрис
товы, в нерукотворенный прибыток, овоці животный приняли, и от віка 
зготованных добрі боящим ся его насытили ся

Што все — за узнанем и покаянієм а поверненем вашим — и от Бога 
последнее благославеніє над першее, и от овечок великую любов и послу
шенство — одержите А если не узнаете ся и не навернете ся, гнів Госпо
день пояст вас!

Се закінчення мае сильні стилістичні подібності з «Трено
сом», як і закін.чення першого «Одпису». Але загалом стиль 
другої одповіді тяжкий і менш прозорий; силування на обра
зовать і високий стиль (як то видко і в наведених прикла
дах) роблять читання трудним і неприємним; більш жива і 
невимушена, в дусі старого Смотрицького, манера першої 
«Одповіді», видко, більш відповідала вдачі й літературним 
засобам гурту. Директиви поважності і «статечності», 
правдоподібно, дані авторам при сім новім порученні, зв’яза
ли і позбавили їх свободи і безпосередньості на некористь 
його манери. Манера молодшого Смотрицького — не манера 
Клірика.

Історія Флорентійського собору, видана Кліриком разом 
з першим «Одписом» \ зробила його ім’я найбільш пам’ятним. 
Опублікування сього історично-богословського памфлету 
викликало певну сенсацію і сильно попсувало кров уніатам і 
католикам. Потій в 1603 р. видав проти сеї «історії» аполо
гію собору, але вона ніскільки не знищила авторитету 
«Історії» серед православних, й Клірик лишився пам’ятним 
їм й уніатам головно як «автор Історії»: довго потім 
Смотрицький, по переході своїм на унію, пригадував пра
вославним сей факт. Але Клірик не був автором «Історії», як 
ми вище бачили,— бо в основі «історії о восьмім соборі», на
писаної Курбським не пізніш зими 1582—3 р. (весною 
1583 р. він помер), лежить та сама повість, коротше й сухіше 
переказана Курбським, а більш живо, патетично і белетри
стично — Кліриком. Порівнюючи сі дві переробки, можна до 
деякої міри здогадуватися, що приложив сюди Клірик свого. 
Кажу — «до певної міри» не тільки тому, що такого літера
турного аналізу досі не зроблено, але й тому, що Курбський і 
Клірик, без сумніву, зміняли протограф, кожний на свою ру
ку. Курбський посилається, напр , на те, що він чув про сей 
собор від Максима Грека, і на московські повісті; отже, коли 
ми, напр., не знаходимо у нього фантастичної історії м. Іси- 
дора, розповідженої Кліриком, се можна толкувати надвоє: 
може, Клірик від себе додав п, а може, Курбський і мав її 
в протографі, але поминув, як малоймовірну, і т д. Ясніше

1 Передрукована разом з ним в III Памятників полем литер.
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виступають чисто літературні прикраси, додані Кліриком, 
напр., сей «украшений вступ»:

Кгды высокого неба незычливые обороты на падолъ земный кола свои 
накеровали, кгды нефортунные звъзды на хрістіанскоє поколенье розсыпа- 
ными своими променьми ударили, кгды темные хмары съ Чорного виникаю
чи моря заразливыми мглами землю окрыли; кгды псевдо-профета Магмета 
хвалци (поклонники) Сарацени на свігь ся появивши моцъ свою розтира
ли; кгды вслъд за ними ядовпые Турци наступивши страшнымъ шумом 
свігь заглушали, кгды смокъ яду наполненымъ умысломъ не только вос
точные граници и греческіє сцептра пожиралъ, але и заходнымъ панствомъ 
дужо дотиралъ, кгды увесь свігь плащемъ смутку, скорби и вздыханш при- 
одъвати ся почалъ, кгды цвіть красы и угьхи христіанской жаркимъ огнемъ 
усыхалъ,— тогды Евгеній папа римскш послалъ до цесара константино- 
полского послы свои просячи, радячи, упоминаючи, абы о покою, згоді и обо- 
ронъ промышлялъ . (с. 433).

У Курбського коротше і сухіше:

Егда уже умножишася антихристовы стаинники на земле — Сарацыне, 
псевдопрофита Магомета чествующее, маложе последи возшуміша окрестъ 
ходящіе Турцы безбожные, несогласія ради и преизлишные ради гордости 
безумныхъ грецкихъ начальниковъ, и досаждаху оные нечестивые не токмо 
грецкому скипетру, но и римскому не помалу — узрівше cie папа римскій 
посылаетъ ко цесарю грецкому»

Ще ясніш пізнаємо ми Кліриків патетизм у закінченнях:

«Где жъ нынъ Афоні гора святая, пустынники и скитники цвітущая? 
Где окраса и оздоба монастырей и церквей твоихъ? Яко єси опустіло и оси
ротіло* Яко надъ тобою вмісто світлости аеръ наполнив ся дымовъ, сква- 
ровъ* Яко стіньї твои прикрылъ порохъ погоріписю>і Яко стежки твои 
поплюсканы кровю1 (с 472)

«Обачъ же ту зъ давныхъ преслъдованье часовъ, сыну Востока, облю- 
беницы Христовы! А ку концу — заходу світа того не отступуй Солнца 
Правды и матки своєї, в пелюхахъ еще тиранш суровыхъ Иродовъ пороже- 
нои и надъ разливаньемъ отъ нихъ крови въ утиску выхованои, през огонь 
(и) мічь досвътчонои и коронованої (474).

«Твоя родителка не в роскошахь свъта того, але в гуняхъ, скурахъ, во- 
лосяницахъ по горахъ, яскиняхъ, пропастехъ волочачих ся, опущеныхъ, 
утисненыхъ — поруганье, везенье, темници, камЪнье, пилованьє, мечи 
скромне зносячихъ, которыхъ не былъ годенъ св ігь— сыновъ спложала^ 
Такихъ и васъ — сыновъ теперешнихъ восточныхъ міти хочетъ* Тое вамъ 
на тестаментъ зоставуетъ* Того по васъ потребует^ Того зычить абы сте 
прошедши туть сквозъ огнь и воду впроважены были до оного вічного по
кою* Аминь

З порівняння з оповіданням Курбського безсумнівно 
видно, що Клірик приложив старання, аби зробити повість 
можливо грізною і патетичною. Коли, напр, у Курбського 
родоський абат з «римлянами» засаджують грецьких єпи
скопів на 15 днів до в’язниць і морять голодом, щоб змусити 
до підписання соборних постанов, і справді ті, що не по
мерли з голоду, підписали їх,— у Клірика римляни, 
замкнувши греків, їм «розмаитые мукы задавали: одних го-
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лодом пятнадцать день морили, иншихъ огнемъ пекли, дру- 
гихъ душили, давили; въ которомъ везенью тые мученическіє 
короны приняли и помучени... которыхъ тіла потаємне 
ночью ховано, а руки ихъ до той своей унЪи по смерти ихъ 
подписовано» .. (с. 464).

У Курбського патр. Иосифа римляни закупають грішми, і 
він, очевидно добровільно, підписує соборні постанови, 
тільки не доводиться йому грошей тих донести додому: він 
нагло вмирає у Венеції під час повороту. У Клірика патріарх 
задарований і застрашений дає згоду на унію, але потім 
загризло його сумління і він не давав підпису; тоді його за
душили, а від його імені сфальшували тестамент, котрим він 
нібито приймав унію (сей тестамент відіграв важну роль у 
повісті Скарги),— і под. 1

Загалом, як я вже вище сказав, оповідання Клірика до
волі живе і белетристично закрашене, але все-таки видко — 
епічне оповідання не було його стихією. Іронія і пафос — се 
його сильніші сторони. Патетичним настроєм він часом збли
жається до Вишенського і йде часом виразно його слідами. 
У Клірика теж сильно і патетично бринить ся загальна но
та — спільна, щоправда, всьому православному апологе
тичному письменству сеї доби,— що православним призна
чено страждання і пониження, в противність західній 
церкві: мовляв, сю дорогу визначив Бог для спасения пра
вославних, і вони — коли хочуть бути вірними синами своєї 
церкви і свого народу і не хочуть вийти з божого призна
чення, мусять терпеливо й покірно йти сею дорогою, ли
шивши апостатам і єретикам утіхи, роскоші і славу сього 
світу.

Се відгомін старих аскетичних ідей, відроджених у пись
менстві XIV—XV вв., що виявили себе так пізно — і досить 
несподівано — в літературній творчості відродження кінця 
XVI віку.

Дам’ян Наливайко, згаданий мною вище словами Смот
рицького, мусить бути пом’янутий трохи ширше. Про нього

1 3 того, що Потій у своїй відповіді Клірикові каже, що видана ним 
«Історія Флорентійського собору» була йому і перед тим звісна («не взгля
дом тое змышленое баламутни, которое преписъ и я у себе маю» — Пам III 
с 1103), і він не закидає Клірикові змін чи додатків до того старшого тек
сту, можна б думати, що Клірик не вніс ніяких важніших змін — бо інакше 
Потій би йому того не пропустив Але можливо, що Потій хоч похвалився 
тим «преписом», але зі змістом його не був знайомий и не поцікавився 
порівняти його текст з Кліриковим Бо, напр, така велика різниця в 
оповіданнях Курбського і Клірика про смерть патріарха Йосифа ледве чи 
може бути інакше пояснена, як тільки переробкою Клірика.
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небагато знаємо \ але те, що знаємо, дає відчувати в нім ці
каву, колоритну і дуже впливову й авторитетну в острозько- 
му гурті постать Смотрицький в цитованому місці відзи
вається про нього з великим поважанням — у моменті свого 
повного розриву з православними кругами:

Минулого року зійшов з сього світу тут, у сім краю муж немалого пова
жання в народі Руськім — як за набожність свого життя, так і за відомість 
догматів віри (На боці прописано «Погляд небіжчика отця Дамяна Нале- 
вайка на скрипт Ляментовий») 2 Живі й тепер поважні люди — священики 
острозької капітули, що в їх присутності він голосно говорив про скрипт 
Ламентовий, що він рівний писанням Золотоустого повагою описаної в нім 
правди божої, і нам годиться за нього кров свою проливати і душу поклада
ти А скільки тому подібних голосів перед виходом скрипту Ламентового бу
ло про скрипти Зизанія і Філалета? Про скрипт же Клірика з уст того 
покійного мужа я чув, що він його не хвалив, і що то він був той, що відра
див власникові того міста, котрим себе потитулував потім Клірик 
(кн Острозькому), аби не підписував своїм іменем того скрипту — як то він 
був уже умовився з його автором 3

Се писалося при кінці 1629 року, і смерть Наливайка при
падає, значить, на р 1628. Поради Острозькому щодо 
«Клірикового скрипту» належать до р. 1598. Таким чином, 
на протязі цілих тридцяти літ отець Дам’ян виступає впли
вовим, авторитетним членом, чи навіть провідником острозь- 
кого гурту — славний побожним життям і богословською 
ерудицією Але офіціальної ролі він не грав, навпаки, він 
сам зоставався на заднім плані, і його-таки, мабуть, свідомо 
старались не висувати на фронт українського церковного* і 
літературного життя — з огляду на його ім’я, що зробило та
кий сильний ефект у 1596 році.

Як відомо, Дам’ян був старшим братом голосного «царя 
Наливая», козацького ватажка, що здобув таку незвичайну 
популярність у сучасників і потомства. Ксьондз Йончинсь- 
кий, що зібрав острозькі перекази про сю родину, оповідає, 
що їх батько, з ремесла кушнір, з острозького передмістя, 
був звісний з завзятої, непогамованої вдачі: ходив в ко
зацтво, бував на морі й був завзятим ворогом латинської 
церкви і духовенства 4. Мабуть, на сім грунті у нього й вий
шов гострий конфлікт з попереднім його поміщиком Кали- 
новським, на Поділлі, і змусив його, старого Наливайка, пе
ренестися під протекторат православного магната. Старшо
го свого сина він приспособив до церковної кар’єри, серед

1 Спробу підсумку всього відомого про нього дає нова стаття К Копер- 
жинського, що має вийти незадовго в «Науковім Збірнику за р 1927»

2 Себто «Тренос» Смотрицького
3 «Paraenesis» с 7, пор вище
4 Його оповідання й інші звістки про родину Наливайків в Історії Укра- 

іни-Руси т. VII с 217—8
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ній — Северин — попереду займався батьківським ремеслом, 
потім заміняв його на воєнне і вступив до воєнної служби на 
дворі князя Острозького; тільки третій зостався при 
скромнім міщанськім хазяйстві. Подібно як Северин, отець 
Дам’ян відзначався гарним, імпозантним виглядом («шля
хетська статура» — каже про нього йончинський), сильним 
темпераментом, незвичайною вимовою проповідника, агіта
тора, мітинговця: держав під своїм впливом і старого князя, 
і його двір, і народні маси острозькі: його запальними про
мовами уніати й католики поясняли всякі вуличні ексцеси 
острозькі. Зимою 1595—6 р. справді, як відомо з судових 
актів, отець Дам’ян разом з братом Северином брав участь 
у збройних наїздах острозького двору на учасників і при
хильників уніатської акції. Северин— тоді вже голосний ко
зацький ватажок, прославлений походами 1594—5 років, 
прийшов з своїми ватагами до острозьких маетностей, може 
бути — закликаний Дам’яном, і під фірмою' і відповідаль
ністю Северинових козаків, але, очевидно, за вказівками 
острозького двору, пішли напади на його противників, в тім 
числі, кажу — на людей, причетних до уніатської інтриги. 
Старий князь і його двір у тім'часі були дуже войовничо на
строєні: опираючись на протестантських магнатів та при
язних козацьких ватажків, вони готові були йти на все, до 
збройного повстання включно, щоб відстрашити уряд від 
протегування унії й зломити інтригу владик. Скільки в тім 
було впливів і темпераменту Дам’яна, того, мабуть, ніхто 
вже нам не скаже, але, судячи з судових «карг, де він висту
пає учасником наїздів, відвозить заграблене майно, перетри
мує забраних коней і т. д., видко, що він війшов був у сю 
дрібну війну дуже одверто, з усім своїм темпераментом .Т а  
скоро виявилась ВСЯ небезпечність сеї ВІЙНИ —  Щ О 'у ряд  ДУ* 

же твердо стоїть при унії, не даєсебе застрашити, а навпа
ки — готов її підтримувати, ні перед чим не спиняючись. 
Острозький двір рішив бути обережнішим, і сам отець 
Дам’ян у тім числі. Після того, як Северин Наливайко попав 
у вороги Речи Посполитої і на нього посунуло коронне 
військо, а ще більш по тім, як козацьке військо видало його 
як привидцю повстання, зимові походи братів Наливайків: 
острозького попа і козацького бунтівника стали дуже «ло
скотливим» епізодом, і вороги православної опозиції на 
всякі способи стали його роздмухувати і використовувати. 
Се було правдоподібною причиною, чому Северина Наливай
ка не скарали смертю відразу, гуртом з іншими провідника
ми, виданими на Солониці, а мучили на різні способи більш

1 Судові акти в Архиве Ю З P. III. І с 83— 100 і 136—9.
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як півроку, силкуючися довідатися щось з високої політики: 
про його союзників і протекторів та іх політичні плани. З уні
атської сторони пущено було на православних взагалі пріз
вище «Наливайків»; воно робило іх причетними до тих гіпо
тетичних повстанських планів «царя Наливая», і трапля- 
ли не тільки в скараного Северина, але і в живого Дам’яна. 
Отже, се було великим щастям для нього, що кн Острозько
му вдалось загасити справу тих наїздів (до котрої й його са
мого притягано), і з того Дам’ян і його острозькі товариші 
витягли науку для себе: не треба було мозолити очей про
тивній стороні й викликати її на дальші доходження! От ми 
й бачимо Дам’яна під час Берестейського собору на дуже 
скромних ролях \ і далі він зостається скромним священи
ком. «Даміан недостойний пресвітер»— се його звичайний 
підпис і літературне ім’я; ніколи, здається, не підписується 
він сам Наливайком — хіба треті особи його так називають.

Може, тому так сіро і непомітно виступає його постать і 
в літературі. Острозькі видання того часу мають здебільшо
го анонімний, колективний характер. Ім’я Дам’яна виступає 
в чотирьох книгах: се «Охтаикъ сирі>чь Осмогласникъ», 
надрукований 1604 р. в Дерманському монастирі (закінчен
ня книги має підпис Дам’яна) ; «Листь Мелетія ст. патріярхи' 
александрійского до вел. єпископа Ипатія ПотЪя», там же 
1605 р. (підпис Дам’яна має стаття про різниці східної 
церкви з римською); «Молитовникъ» (звичайно згадуваний 
під назвою «Требника»), друкований в Острозі 1606 р. 
(Дам’янове ім’я стоїть під «Предмовою») ; «Лекарство на 
оспалый умыслъ человЬчій», збірка моралістичного зміс
ту, видана в Острозі 1607 р. (Дам’ян підписав тут теж 
«Предмову на листъ до чителника») 2. В дійсності він

1 Пам. Полем. Лит III с 336, архивъ ЮЗР. І І с. 516, 529.
2 Каратаев ч 176, 178, 184, 190. Подаю сю останню передмову як взі

рець Дам’яновоі прози*
Предмова на листъ до чителника
Прироженью человЬчому, такъ назбыть до гръха склонному, и снадне 

увести ся дати до злости могучому, великі є обороны и подпоры и престроги 
Богь даровалъ, през писмо людей святыхъ, такъ в ихъ святобливомъ и по- 
божномъ животі, яко и в порадахъ, наукахъ й напоминаньяхъ до людей роз
ных становъ, в розмаитых грЪхахъ чиненых,— яко на остатокъ и в самомъ 
ихъ плачу й оплакованью непослушенствъ и затверділосте серцъ людъ- 
скихъ Абовъмъ и то оные святые божіє и отцевское милости наполненые му- 
жеве над людми злыми, зги бели и каранья годными чиневали

Яко напродъ Самоилъ пророкъ.— По многом напоминанью, которое чи- 
нилъ до кроля Саула, и кгды его имъ далЪй до большое злости й гньву бо
жого приходячого бачилъ, плакалъ и слезы вылевалъ над нимъ, жалуючи 
упадку его.

Тоежъ тежъ чинилъ і Исаія, по многомъ напоминанью и престрогах, 
которые от Бога былъ посланъ оповідати домови Ізраильскому. Чого кгды 
не послухали и не приняли, плакалъ так мовячи:
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прикладав свою працю, мабуть, не тільки до сих книг. А з 
другої сторони, дуже трудно зміркувати, що належить 
Дам’янові в тих книгах, де записане його ім’я, а що було 
ділом інших співробітників, ділом колективу. Ті статті, що 
підписані його іменем, особливого літературного інтересу не 
мають, але ними авторство Дам’яна, очевидно, не обмежува
лось- його ініціатива і праця йшла, мабуть, значно далі, і

Не дійте мене, да ся горці вьсплачу,
и не належите утешающе мя о съкрушенш дщери рожденія моего, 
яко день мятеженъ и пагубенъ то естъ 
Допустите ми абым горко плакалъ,
и занехайте мя тішити о спустошенью цорки люду моего, 
абовімь день естъ трЬвоги и згибели
Плакалъ і Иєремія пророкъ, напрод о упадку в гріхь народу Ізраиль- 

ского, а потым і о срокгом покаранью за тые гріхи, о чомъ єсть книги его 
плачу

А некоторые з нихъ впрод єще німь кто зосталъ злымь, відаючи тылко 
же маетъ быти злымь, плаковали Яко блисей пророкъ плакалъ над Азаи- 
лемъ туж при бытности его О що и пытанъ былъ от того ж Азаиля мовячи, 
чому господинь мой плачет? И отповіділь ему пророкъ мовячи, ижъ бу
дешь чинити злое в сынохъ Ізраилевьіхь

На остатокъ и сам сынъ Божій плакалъ з великим наріканьемь над 
містом Іерусалимомь мовячи О кгдыбысь ты то відаль* дня того твоего, 
що естъ ку покоеви твоему, але нынЬ закрыто естъ то перед очима твоими, 
й далій

Тот же теды способъ и в нового тестаменту святыхъ многих найдуемо 
быти заховываный, а особливе у святого Іоанна Златоустого, которого всі 
писма, наріканья и плачу суть наполнены, але наивласній и найболшей тот 
листъ, который нічого иншого не естъ, едно плачь Яко самъ мовит бслибы 
то, повідает, можная жебы ся писмо переміняти могло в слезы и в плачъ, 
с тыхъ бымъ тобі листъ утворивши послалъ

Который то листъ былъ натотчасъ до человіка упалого в гріхь от- 
ступленья от иночества писаный, именемъ Феодора, але рачей в особі его 
до кождого человіка грішного, абовімь кождый не естъ без гріха, яко мо
вит 1овъ И кто ж можетъ быти чистым от гріха, жаденъ* бы тежъ й единъ 
день животъ его былъ на світ і

И если не потребують здоровые лЪкара, але хорые,— а мысмо всі 
ведлугъ пророковъ хорыми, яко мовить Исаія німаїїгь в нихъ цілости, 
німашь якъ плястра приложити, от ногъ до головы все тЪло едина рана 

Прето що-бысмо міли кождый з насъ поединкомъ, кождый на свой 
гріхь шукати соб і лікарства, ото маємо всі на вшелякіє злости лікарство 
Которое если такъ великимъ хоробамъ подолати (яко тут обачишъ) 
могло,— твоимъ вродам уліченьемь и заглаженьем за помочу Божею и 
овшемъ будетъ мочи Єсли тылко такъ яко ся годитъ уживати его будешъ 

Абовім кождый гріх неднако, але розмайте серца и умыслы ч о л о в Є чіє  

заражает Єдиньї в великихъ злостех будячихъ назбъть убеспечаеть. 
А других в мнійших назбытъ страшить й до отчаяшя приводить И не такъ 
далеце злости и гріхи, яко по гріху дивные и опачные розуменья наши о 
наших гріхах насъ албо заводятъ албо трвожатъ Зачим и до поліпшеня 
живота напродъ, и старанья о уліченью злостей прошлых нелацно здает ся 
нам приходити А прето воля наша и розуменье наше в насъ впродъ лікарь- 
ства потребует. Тож самый гріхь, который яко напочатку залецаньем ся 
своимь уміет хитре в чоловіка вкрасти й блудити, такъ наостатку незмірною 
боязни грозит и страшить А то з жродла духа лукавого выплынуло, кото-
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,іушке бути, напр , що остання з сих публікацій — найбільш 
^хересна з літературно-ідеологічного погляду «Лікарство» 
з його ' моралістичними віршами, що будуть наведені в 
останнім розділі, ціла належить заходові й замислові 
Дам’яна.

Крім друкованих праць, маємо з його іменем одну руко
писну, змістом своїм зближену до сього «Лікарства»: се 
вибірка слів і афоризмів з різних церковних и світських дже
рел, у дефектній збірці, писаній письмом «другої половини 
XVI в.», як іі означає акад. Соболевський 1 Ім’я Наливайка 
носить один з розділів іі, затитулований: «Лекцій словенскіє 
Злотоустого отъ БесЬдъ евангельскыхъ от иєрея Наливайка 
вьібраніє»: се афоризми з св. письма, учителів церковних і 
античних авторів, в тексті церковнослов’янськім і в сучаснім 
українськім перекладі (так, як се ми маємо в «Лікарстві» — 
у виданім там «Тестаменті цісаря Василя») 2. Але в збірнику 
таких вибірок єсть кілька, і дуже можливо, що вони також 
вибрані Дам’яном Наливайком, як се здогадується ак Собо
левський. Той факт, що він тут зветься своїм прізвищем, мо
же, вказує, що сі вибірки були переписані справді раніш ка
тастрофи 1596 року

Нарешті ще на один анонімний твір хочу я звернути ува
гу. Се маленька реляція з Берестя, з собору 1596 р , що виз
начається цікавим, дещо жартівливим тоном, що нагадує

рый напочатку умыслъне вшелякій гріхь за речь малую удаєт, а кгды ся 
южь станет, то в тот час барзо великим чинит

А прето тот листъ кождый кто кольвекъ въ яком кольвекъ гріху найду- 
ЮЧ1Й СЯ читай! Которий нічого иншого не ест, едно с писмъ старого й нового 
тестаменту душам зарожоным утвореное лікарство То пристань хвіючому 
ся великости злостей То потЬха зафрасованому тяжкостю гріховь То по
рада й лікарство заражоному спросностю злостей

Роскохай же ся в том кождый богобойный, покорне прошу! И щобысь 
міль у кого иншого розмаитыхъ порадъ шукати, и на нихъ ся часомъ омы- 
ляти, альбо себе непевными убезпечати, ото маешъ готовую Не нынешнего 
віку людей, але самого межи святыми святого, и патріархами апостольское 
въсточное церкви святое патріархи, и отцемъ отца Которого с тыми мо
литвами яко намъ даровалъ Господъ Богъ то видіти й одержати, такъ абы 
if ку' поправі живота своего то далъ й уживати

Приданъ тежъ естъ за тымъ же листомъ тестаментъ цесара кгрецкого 
Василія до сына своего Льва филозофа й цесара Которого тестаменту по
житок и потребу не хочу абысь з залецанья моего, але рачей з самого чи- 
танья зрозумЪлъ Для того й простою мовою на другой стороні слово в сло
во, догожаючи вырозуменья того пожитку й потребъ, написати важилем 
ся. Що все ласкавому твоему баченью и себе самого отдаю Даміань недо
стойный презвитеръ

1 Замітки о малоизвістньїхь памятникахъ югозападно-русского пись
ма XVI—XVII в , Чтешя общ Нестора т IX с 19

2 Про нього нова розвідка ак Перетца — Исследования и материалы 
по истории старинной украинской литературы, I, 1926.
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старого Смотрицького,— на жаль, захована в досить знище*1 
ній копії. Має напис: «От сынода Берестейского через свя
щенника Корытского мні> данное для ведомости», що, можли
во, треба розуміти як записку «священика з Корця». Я наве1 
ду сю маленьку записку в цілості, бо вона варта того:

Року 96 октебра 6 дня въ середу, въ четвер, въ пятницу и суботу сынодъ 
былъ у Берестью великій, Грекомъ зъ Римляны о зъедноченью, на которомъ 
митрополитъ Рогоза и владыки- полоцкій Германко, володимерскій Потій- 
ко, луцкш Кривилко, ХОЛМСК1Й Збирожко, пинскій Іонище —  яко перво кры- 
янкомъ, покутні и подступно до римского папы сонмища, отступивши пра- 
вославія святого греческого вселенского бЪгали (а нихто ихъ — яко про- 
рокъ Ієремія и апостолъ до Римлянъ въ главі десятой мовят — не 
слалъ*),— такъ и теперь явно сами только приложили ся и повинули ся 
одні! За што зараз отъ Римлянъ въ замку чествованы, и яко медвіди музы
кою скоромошскою — тарарушками утішаньї, але радній — посміваньї'бы
ли1 Ино не одноі овечки словесной за собой потягнути и взяти не могли, 
только сами одни волку ся отдали. А стадо, хвала Богу, вціль все самымъ 
Богомъ охраняемо, вкупі и единого серца и устъ въ православш давнемъ 
ко хвалі божой зостало А они яко змінники и супостаты, присяги господа
ря короля и волностей и покою хрестіанского нарушители и сказцы, черезъ 
лекгатовъ патртршихъ и иншихъ митрополитовъ, епископовъ, архимандри- 
товь, игуменовъ, протопоповъ и презвитеровъ, числомъ сту шести особъ, а 
къ тому князей, пановъ и пословъ ихъ съ обоихь панствъ съ коруны Поль
ской и великого князства Литовского многихъ, и огуломъ всіми пра
вославными хреспаны — отъ духовенства и власти церковное отсужоны, и со 
всее владзы святительскоі обнажены и за простыхъ вьміненьї суть И со- 
борнъ (ухвалено посольство) до господаря съ прозбами отправити и посла
ти (абы є королевская милость) маетности церковные отъ нихъ отобрати 
росказать, (а на містце тыхъ) змінниковь иншихъ правов4»рныхъ и ста- 
точныхъ пастырей — митрополита и владыкъ подати рачилъ А дотолъ поки 
(тые змінники) будуть, тогды у молитвахъ звыклыхъ патрыарха царго- 
родскш куръ Гавршлъ маеть ся отъ священниковъ успоминати и похваляти. 
А (тых змінников) завжды опущоныхъ и въ згорді міть, и за епископы по
читаны не мають быти И такій скутокъ того сыноду стал ся *.

Потій. Проти православної фаланги з уніатської сторони 
вступає в сім часі один тільки Потій Він організатор і 
політичний борець, і одинока літературна сила уніатів: по
леміст, проповідник, історик унії, на своїх плечах виносить 
він її, рятуючи своєю незвичайною енергією від упадку. Се 
загальноприйнятий погляд, що, незважаючи на сю могутню 
поміч і підтримку папської курії, королівської влади, като
лицького кліру і католицької аристократії Польщі, тільки 
завдяки великій енергії і здібностям Потія та повній бе
зоглядності і неперебірливості в способах 'боротьби, що вій 
виявив, Берестейська унія не лишилася при загальній во

1 Акты Зап Россіи IV с 146, в скобках те, що я доповняю наздогад — 
викрапковане видавцем
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рожнечі православного громадянства таким же порожнім 
словом, як унія Флорентійська 1

Але, незважаючи на великий інтерес, ідо викликає ся лю
дина як індивідуальність, як письменник, як історичний діяч, 
що полишив по собі такий глибокий слід в історії України, і 
ширше — всього слов’янства, можна сказати,-— ним займа
лись мало і нерадо Не тільки православні, для котрих Потій 
був і лишився до нинішніх часів постаттю дуже неприєм
ною2, але й уніати з католиками, славлячи заслуги Потія 
як «апостола унії», не радо ним займались Крім Льва Кіш
ки, що видав в 1714 р. його біографію, при польськім перек
ладі його казань 3, властиво, нічого замітного не вийшло з 
сеі сторони,— аж до 300-літнього ювілею унії, коли ожи
вивсь інтерес до сеї доби взагалі і стали появлятись студи 
ак Студинського, присвячені між іншим Потієві4, а далі

1 Так оцінював роль Потія на сто літ пізніший його наступник Лев Кіш
ка* «Коли б по смерті Михайла Рогози римська столиця не постановила 
чутливого митрополита, Іпатія мовлю,— приєднана Русь напевно відпала
б назад у схизму» (л 2 об ) А от що півтораста літ пізніше писав уже пра
вославний «митрополит литовський» Макарій Булгаков у своїй «Історій 
Русской церкви» «Для литовської церковної унії Потій зробив стільки, як 
ніхто з його товаришів без нього, його зусиль і праць, вона б не закріпила
ся в краю, не пустила б коріння, і з перших же початків помалу заглохла б, 
стрівши такий загальний і однодушний опір з боку православної людності. 
Скільки відомо, сам Потій, ставши митрополитом, ні разу не звертався до 
своїх товаришів, не кликав на поради ані до спільної боротьби за унію, так 
мало сподівався він від підвладних йому єпископів’ Він за краще вважав 
постояти без них самому за свою улюблену унію всіми своїми силами і засо
бами, і дійсно вирятував п в початках і закріпив її в литовськім краю».

2 От як писав про нього м Макарій «Нема підстав заперечувати, що
І П. працював на сім полі за переконання. Але всі негідні способи, яких 
він уживав для своєї мети, вопіющі неправди, до котрих він не стидався 
раз-у-раз звертатися для перемоги своїх ворогів, всі насильства і нагінки, 
якими він силкувався накинути православним ненависну їм унію, кладуть 
на ім’я Потія в історії незгладиму пляму стиду і неслави» (X. с. 411).

3 Kazania у Homilie męża bożego Niesmertelnej Slavy у Pamięci Hipacyus- 
za Pocieja Metropolity Kijowskiego, Halickiego у calaey Rusi, Biskup Włod
zimierskiego у Brzeskiego, z Listem Melecyusza Patryarchy Alexandryiskiego 
a Responsem Hipacyusza Przezemnie Leona Kiszkę, Prołothromego > Admi
nistratora Metropolie! całej Rusi, Biskupa Wlodzimirskiego у Brzeskiego z 
Ruskiego jeżyka na Polski przetłumaczone, у światu ogłoszone. Roku Pańs
kiego 1714 Typis Monastery Supraslensis PP. Basilianorum. Книга присвя
чена правнукові In. Потія Людвикові-Костянтинові Потієві, тодішньому каш
телянові віленському і гетьманові вел. кн Литовського. Примірник Київ
ської Академії, що ним я користувався, має напис, що його подарував 
1715 р. сей Л Потій єзуїтові de la Mars, а той віддав її 1716 р pro rethori- 
bus academicis (віленських) ubicunque fuerint. Потім належав він бібліо
теці Острозькій Ork Д. В. М.

4К. Студинський: Polemiczne pismo Pocieja, Львів, 1897 (про «Унію»), 
Хто був автором /taT/ofnrjwç-а з р. 1599 (Записки львівські т. 35, 1900): Pi
erwszy występ literacky Hipacjusza Pocieja, Львів 1902 (про його «Унію»
і з приводу неї), Ze bludijow nad literaturą polemiczną Краків, 1905 (з
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300-ліття його смерті дало привід до видання присвяченого 
йому спеціального уніатського збірника Гарячий, бойовий, 
нестримний характер Потія мало підходив для канонізації 
й усвячення його пам’яті як столпа церкви. А з другого боку, 
не щастило йому і в істориків культури і письменства — хоч 
тут його постать має великий інтерес, і велика літературна 
спадщина Потія: теологічні трактати, листи, проповіді ста
новлять дуже цікавий соціальний і літературний факт.

Дуже дивно, що такий активний і гарячий темперамент 
проявляє себе так пізно. Родився Адам Потій (в єпископстві 
Іпатій) ще в початках сорокових років (1541 р , як прийма
ють) 2, у заможній і впливовій родині Берестейщини, як 
старший син Льва Потієвича 3, довголітнього великокняжо
го дворянина, писаря і підскарбія, що в сій ролі лишив по 
собі дуже важну пам’ятку: попис великокняжих замків Во
лині и України, споряджений з великокняжого наказу в 
1545 р Молодий Потій, підрісши і пройшовши науку, був 
відданий, звичаєм тих часів, на двір найбільшого з магнатів 
в. кн. Литовського — кн. Радзивіллів. Се було, очевидно, 
при кінці 1550-х pp., коли сей двір був найбільшим вогнищем 
кальвінізму. Тут Потій, як сам каже, докінчив свою науку і 
перейнявся кальвіністськими поглядами; очевидно, побував і 
за кордоном, на євангелицьких університетах — судячи з то-

XLIII т Rozpraw Wydz filologicznego) ; дві статті «Хто переклав на руську 
мову Synod Brzeski Скарги» (автор доводить, що Потій) і «Полеміка Потія
з Пігасом», Пам’ятки полемічного письменства к XVI і поч XVII в , 
1906 (Пам укр -р мови і літ. V); Полемічне письменство в р. 1608 (Записки 
львів 104, 1911), В тристаліттє смерти митрополита Іпатія Потія (ювілейна 
книга м Іпатія Потія, як нижче), Львів, 1914

1 Ювілейна книга в 300-літні роковини смерті митрополита Іпатія Потія, 
видана заходом Товариства св Ап Павла, Львів, 1914, містить після опису 
ювілейних свят. О. І Савицький. Іпатій Потій, еп володимерський і митро
полит київський і львівський (біографія), о. др Боцян Митрополит Потій, 
апостол Унії, О Макарушка Огляд літературної діяльності м Іпатія Потія; 
др. В Шурат Потієва Унія, др К Студинський, як вище, др Іван Копач — 
ювілейна промова Крім того* М. Чубатий Митр. Іпатій Потій, апостол 
церковної єдності, Львів 1913

З старшої літератури Н. Трипольский. Уніатскій митрополитъ Ипатій 
Потій и его проповедническая деятельность — Труды Кіев. дух ак 1877—
8 (найбільша праця про Потія, але цілком баламутна — див далі) О Ле- 
вицький Ипатій Потьй митр кіевскій — Памятники старины въ западцр- 
русскихъ губерншхъ т VIII, 1885, A Bruckner. Spory о unie w dawnej litera
turze— Kwart. Historyczny 1896 Dr Józef Krukowski Krytuczny rozbjpr 
kazań i homilij H Pocieja, Gazeta Kościelna 1899. Розбір сеї праці Б. Пюр- 
ка в львівськім БЬгословськім Віснику 1900 р. Також відповідні розділи в 
працях Жуковича, Третяка і Возняка.

2Дату сю подав Кішка, і вона приймається всіми пізнішими біографами.
3Дід його писався П атей Тишкович, се, мабуть, ім’я Іпатій; батько 

писався Лев Патиєвич (Паткевич мб не добре прочитано) і Потеєвич, 
внук — ПотЄй, Потей, в польській формі Pociej, що відповідає українсь
кому Потій і вказує на таку вимову імені.
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го, з яким роздраженням він потім прийняв на свій рахунок 
Клірикову похвалу тим, що за кордоном не «диндовали» і 
своєї батьківської віри «чужими пстротинами не помазали» 
Але кінець кінцем він у нововірстві розчарувався, як каже,— 
бачачи переходи євангелицтва в аріанство і новохрещенство, 
і приблизно коло 34 року життя вернувся «до своєї старо
житньої руської віри» 2. В той час він вступив у батьківські 
сліди — служив на королівськім дворі секретарем, потім 
займав земські посади своєї Берестейської землі,— що бу
ли і лишились майже дідичними в їх роді — спочатку уряд 
писаря, згодом земського судії (одну з найвищих земських 
посад), а 1588 р дістав від короля титул берестейського 
каштеляна, себто сенаторську гідність.

При тім Потій виявляв живі інтереси й до церковного 
українського життя, показував себе прихильником братсько
го руху, помагав організувати братство в Бересті; а заразом 
перед католицькими біскупами, що з тої нагоди рекоменду
ють його «найбільш освіченою людиною між своїми», за
являв себе прихильником унії: радив їм використати приїзд 
патр. Єреміі і викликати греків на диспут, щоб виявити пе
ред православними їх релігійну нестійкість. Кн. Василь-Ко- 
стянтин Острозький, що сам тоді прихильно ставився до 
планів унії православних з католицькою церквою як способу 
вивести православну церкву й особливо її ієрархію з і і 
тодішнього занепаду, цінив такі настрої й гадки Потія, і ко
ли той потім незадовго повдовів, став намовляти його взяти 
на себе єпископський чин і зайняти місцеву владичу кафедру 
володимирсько-берестейську. Вона опорожнилась на поч. 
1593 p., і кн. Острозький, як перший магнат Волині і 
с т а р о с т а  в о л о д и м и р с ь к и й ,  до певної міри вважав 
себе її хазяїном. Потій, що мав велику родину-, шестеро 
синів і доньок, довго вагавсь: хотів оженитись удруге, сва
тав доньку воєводи полоцького Дорогостайського, Криштоф 
Радзивілл вів переговори, але панна не пішла чи и не вида
ли, і Потій рішив стати владикою Як висловлюється його 
біограф Кішка, «делікатне, бо сенаторське, тіло, приодів гру
бою сукнею закону Василя Вел.» Але панні Дорогостайській 
того не забув, що вона його загнала під сю сукню1

Як людина близька дворові і католицькому єпископатові, 
Потій, очевидно, знав уже тоді те, чого не знав Острозький,

1 Пам полем лит III с 408 Г 1071
2 Автобіографічний лист його передр в Актах Зап Россш IV с 209, з 

нього і з інших листів Потія викомбшовую вищезгадані відомості, натомість 
звістку Кішки, що Потій в ід  малепькості виховувався на дворі Жигимонта- 
Августа і зоставсь на нім аж до смерті короля, вважаю менш правдо
подібною
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шо випрошував йому владицтво у короля,—  що група вла* 
дик, з Балабаном у головах, вже сприсяглася на унію й вела 
переговори з королем про умови і способи іі проведення. 
Війшовши між них, Потій став головним промотором сього 
плану, їздив до Рима для його проведення — Терлецький 
попри нього грав роль статиста; енергійно збирав для унії 
прихильників між аристократією і зовсім природно за чотири 
роки, по смерті Рогози, дістав титул митрополита і провідне 
місце, на котрім зостався до смерті, в 1613 р. Безоглядно по
борював православну опозицію, заривав, де міг, церковні 
маєтки, добивався від уряду, щоб уживав всіх своїх засобів 
до репресій, для зламання опору нижчого духовенства і 
людності. Викликав тим завзяї} ненависть серед пра
вославних (пробували його вбити у Вільні на вулиці —  в 
1609 р.) — і їм платив тим же, до смерті непогамований, 
непримирений, безоглядний і прославлений за те в своїх кру
гах як аскет і праведник

Перший раз, таким чином, розпоряджуемо хоч скільки- 
небудь конкретною біографією письменника, і при тім досить 
живою і барвистою,— тому я коротко спинився на ній. 
Знаємо, з ким маємо діло, і тим краще можемо оцінити літе
ратурні засоби, котрими орудує сей найбільший магнат у су
часнім українськім письменстві і найученіший між сучасни
ками своїми муж, як його нам рекомендують су часники-ка
толики.

Переходячи до літературної спадщини Потія, стрічає
мось, одначе, відразу з серйозною перешкодою. Потій рідко 
відслонював своє авторське обличчя, писав і публікував 
здебільшого анонімно або псевдонімно, а значна частина 
його літературного діла — проповіді — заховалися в пе
рекладі і хто зна — чи й не проредактовані притім руками 
видавців Приходиться, виходячи від тв’орів безсумнівно 
Потієвих, а також його автентичних листів, доходити його 
авторства на підставі подібності змісту і стилю,— на щастя, 
сильно колоритного й індивідуального

Першим звісним літературним твором Потія вважається 
«Унія алъбо выкладъ преднЪйшых артыкуловъ ку зъодно- 
ченью Грековъ съ костеломъ Рымскимъ належащыхъ», ви
дана в Вільні в 1595 р. 2 без імені автора: видно тільки, що 
се один з єпископів — ініціаторів унії Подібності стилістичні 
і деякі інші вказівки не лишають сумніву, шо автором був

'Дуже детально описана його побожна смерть Кішкою, мовляв,— з па
перів фамілійного архіву Потив d 4

2Передр в II т Памяти полем лит

198



Потій *. Але виникає гадка — невже такий завзятий поле
міст, яким він себе виявляє, почавши від сього часу, доти — 
до яких 55 літ життя ні разу не согрішив літературно? Се 
здається мені неймовірним, і я не трачу нади, ідо з часом 
відкриються нам ще раніші його писання.

«Унія» з літературного боку менш інтересна: автор ви
ясняє мотиви, які привели владик до уніі й обговорює п’ять 
«найголовн4>йшыхъ артыкуловъ, которые до тоє згоды пе- 
решкажаютъ о похожешо Духа Светого, о чысду, о 
зверхности видомого и настаршого пастыра, о календару, о 
антихристі» (118). Виклад, як на Потія, здержливий і 
предметовий, зрідка тільки автор дає вислів свому сердито
му настроєві, як у наведеній вище згадці про православну 
доктрину про папу-антихриста, або от як він остерігає «неу- 
кого простака руского» від протестантів*

Нехай жебы одно — чого пане Боже уховай — тые геретыкове се- 
годнешніє въ томъ панстві господара нашого надъ Рымляны верхъ одержа
ли, и такъ яко въ Анкгилш маючи по соб і пана віру рымскую и все набо- 
женство рымское викоренили, певне бы и намъ, хотя се з ними братаемъ 
и на папежа и на Рымляновъ згожаемъ, не заборговали, але рыхлей бы 
німоє быдло (яко насъ називають) до оборы своєє загнали^2

В передмові досить інтересно описується прикре станови
ще, в котре попали ініціатори унії, що хотіли, мовляв, виря
тувати вірних від єретичних сект, які розмножилися за 
недбалістю головних пастирів — патріархів:

Што жъ было иншого намъ бідньїмь и горкимъ подпасычомъ чинити? 
Одно, видечы недбалость й нечуйность пастырей нашихъ головныхъ — до 
ліпшого ряду и до оное старожитности и згоды светое, которая за продковь 
нашихъ бывала, вернути ся О чомъ гды смы водлугъ повинное(т)и нашое 
радить и промышлять почали, вмісто подякованя и вдячности за старане 
нашо у великую ненавис(ть) и в неласку до своихъ же пришли Так же не 
толко словъ ущипливыхъ писма вшетечного^намотріли ся и йаслухали, але 
наконецъ и погрозокъ и небезпечности здоровья нашего увезді полно О ко
торое мало стоимъ, бо для правды божое и того положыти не страхаємо 
ся. А ото нажалоснійшая — ижъ всимъ геретическимъ и дьявольскимъ 
оектамъ волно — старшымъ о порадку межы своими промышляти, людей 
православія хрестианского до своей вірьі наворочати — то словы то 
писмомъ, то сынодами. Наконецъ— волно Пана Бога блюзнить и противъ 
превічному маєстатови Сына Божего писма заразливые выдавать, друко- 
вать, людей добрыхъ а во имя Отца и Сына и Святого Духа въ церкви бо- 
жой вже окрещеныхъ — знову крестити, понурити Наконецъ — другимъ до 
жидовства и до ярма старозаконного, съ которого насъ Христосъ Господъ 
вже освободилъ — волно удавати ся А предся вси молчатъ, а не толко

1 Так висловивсь уже в 1879 р. Макарій (IX с 603), і його здогад не 
стрів нізвідки заперечення, ширше розвинув і обгрунтував його ак. Студин- 
ський в студи «Pierwszy występ literacky Н Pocieja», присвяченій спеціаль
но «Унії».

2Пам полем, лит 147.
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похвалокъ якихъ на здорове, але и йлого слова на нихъ речй не сміють/ 
А намъ, горкимъ часто епископомъ, которые власть не отъ посполитого че-, 
ловіка, але отъ Бога и отъ порадныхъ пастырей, въ церкви божой поста- 
новленыхъ, за рукоположенемъ ихъ маемо,— не маетъ быти волно о 
ліпшомь порадку в церкви божой и о направі старати ся*

И не жаль бы намъ тое кривды терпіти, бысмы людей до чого нового 
и николи неслыханого вели1 Але ижъ до оное стародавное згоды, которая 
первій, за единоцства была въ церкви божой, своихъ ведемо,— атоли за то 
таковое преслядоване терьпимо, не отъ чужыхъ, не отъ поганъ, не отъ гере- 
тиковъ, але отъ своихъ ркомо то православныхъ христианъ Ну жъ што 
тыхъ явныхъ потварей — и словныхъ и на писмі выданыхъ насмотрЪли ся 
есмо яко быхмо хотіли віру свою православную, а потомъ евангелицкую 
выгубить, вси обрядки церкви нашое исакрамеита светые водлугъ старо- 
давного порадку церкви восточное въ ни-во-што обернути . Ну жъ што 
иншыхъ розмаитыхъ прычынъ— яко быхмо то для пожитковъ своихъ 
власнЫхъ, для містець въ раді (сенаті), для пыхи, для лакомства чинити 
мъли (с 114—5)

Смотри жъ одно — хто то чинитъ и хто таковые новины спросные 
розсЬваетъ? Певне не станъ духовный, которымъ бы пристойній людей 
остерегати ся \ але людъ посполитый, простый, ремесный, который покинув
ши ремесло свое (дратку, ножыцы и шило), а привлащивши соб і врадъ па- 
стырскш, писмомъ божымъ ширмуютъ, ницують, выворочаютъ и на своє 
блюзнерскіе й хвалшивые потвары оборочаютъ, пастырей своихъ власныхъ 
соромотятъ, безчестятъ и потваряють А на большое обелженье якобы 
якимъ безецникомъ не зъ рукъ въ руці, але на кш узявшы свое писма че- 
резъ особъ легкихъ, незнаемыхъ подаютъ2. Не віру, жебы хрестиянскимъ 
чловЬкомъ таковый быти мЬлъ, хто бы се таковое кривды нашое ужалити 
не мЬлъ* (с 116—7).

Лист до кн. Острозького, писаний три роки пізніш (у 
червні 1598 р.) і потім опублікований (того ж 1598 або на 
початку 1599 р.) — цілий апологічний трактат (близько 
аркуш звичайного друку) — може вважатися одним з 'кра
щих творів Потія з того погляду, що особа адресата, до 
котрого він звертався, вимагала від нього великої здержли- 
вості і поважання, отже, він стримується від звичайних своїх 
грубих вихваток, а, з другого боку,— вистерігається і того 
плаксивого тону, що в інших випадках відгонить лицемір
ством старого насильника. Тон взято досить гідний, хоч і не 
витриманий, і він не захоплює читача — через недостачу щи
рості і безпосередньості — так само, як не зміг взяти на 
щирість і самого старого князя. З одного боку, авторові хо
четься прихилити князя виразами вдячності і пієтизму, але, 
з другого,— в нім клекотить гнів на учасника колишніх 
спільних планів, що його відступив і вирікається власне за 
здійснення сих спільних планів! З тріумфального тону — до
вершеного великого діла: відновлення церковної єдності між 
«греками и римлянами», з вихвалення благодатей, що при

1 Хибна конструкція, розум, людям було б пристойніш мати осторогу 
від духовних.

2 Цікава побутова подробиця!
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носяться унією, він збивається на докори за допущені не* 
тактовності, на пригадки, що старий князь покинув його і 
видає його листи для публікації (в «Апокризисі») — коли 
він також міг би надрукувати з старого листування не одне 
неприємне князеві. Ся невитриманість псує музику — через 
те вона і не зробила пожаданого враження Але все-таки 
письмо повне гарних і інтересних місць— і з чисто літера
турного погляду, і як вислів певної ідеологи, і просто — 
цікавих побутових образків.

Так, напр., описується сучасний занепад Греції, і і духо
венства, церковного життя:

Не бачу жебы церковь греческая черезъ килка леть тыхъ прошлыхъ 
светоблившая и лепшая быти и въ поступкахъ якихъ примножитися мела, 
але што далей тымъ горей нищиетъ и до великое неуместности и грубиянъ- 
ства приходить. Где межи старшими и дозоръцами церкви ничого иного 
одно пиянъство, лакомство, светокупъство, неправда, ненависть, потворы, 
упоръ пыха, надутость и иные злости панують такъ вельми, же тежъ ани 
работою горькою полепшити и смиритися не хотятъ О наукахъ въ писме 
светомъ и в ыныхъ, свецкихъ писмахъ, ку оздобе и цвиченью людъскому, 
где первей цветъ самый былъ, того вже ани пытай* Учителей, казнадеевъ 
добрыхъ межи ними и зъ свечъкою не найдешь, и овшемъ — казанья за 
ересь папежъскую собе почытаютъ, покрываючи свою неуместность и груби- 
янъство Чого могли бы стены церкви острозкое соборное посветчити, коли 
анътиохейский патриаръха тамъ былъ, и коли презвитеръ вашое кнежац- 
кое милости слово божое проповедати хотелъ — же мусялъ мовчкомъ съ, 
катедры злезти (В польськім виданні додано- бо йому того заборонив 
(очев патріарх) — називаючи казання папською ересю) 1

Якую паметку по собе зоставилъ въ тыхъ краяхъ Гаврилей патрияръха 
ахрыдоньский (охридський), который якобы прекупникъ неякий в краме ро- 
складаючи товары свое торговалъ, такъ онъ светые речи розгрешенья ма
лые и великие торгомъ продавалъ— великое розгрешенье по талеру, се
реднєє по полталера, а меншое по шести грошей На што все самъ очевисте 
у Берести очима своими смотрелемъ. Не вспоминаю иныхъ збытковъ, кото- 
рыхъ было полно, и яко се потомъ и въ самомъ Рыме на зелживость всего 
народу Греческого и стану светителского написалъ, а потомъ як марне, 
вернувшисе до Грецкихъ острововъ згинулъ и явную казнь божию за свое 
збытки отнесъ (с 1023—5).

Коли кн. Острозький не прийняв простягнутої руки, й на 
свій лист Потій отримав глумливу відповідь Клірика, він до
дав до готової вже, мабуть, відповіді на «Апокризис» Філа- 
лета, названої теж по-грецьки «Антирризис» (відповідь), 
свій лист до кн. Острозького і свою відповідь на «Одпис» 
Клірика, і все се разом випустив у 1599 р. на українській 
мові, а на другий рік (1600) вийшло се все також мовою 
польською 2. «Антирризис» вийшов безіменно — Потій нази
ває його твором «побожного мужа Філотея»; традиція

1 Памятники полемической литературы НІ с. 1021—3.
2 Український і польський текст усіх трьох творів передр. в III т. Пам. 

полем, литер.
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назвала його автором грека Петра Аркудія. Тому треба нам 
наперед приглянутися одповіді, підписаній іменем Потія, 
щоб ще познайомитися з його автентичним стилем і манерою 
і потім перейти до «Антирризиса» — найбільшого з його 
літературних творів, і покористуватися сею знайомістю з 
Потіевим літературним стилем, здобутою з його безсумнів
них писань.

«Отписъ на листъ ниякого Клирика Острозъского Безъ- 
именъного, который писалъ до владыки володимерского и 
берестейского» — твір невеличкий, понад '50 тис. знаків 
(трохи більш друкованого аркуша), але один з найбільш 
інтересних, з літературного погляду, творів сеі доби. Потій 
пише його в першій особі, звертаючися весь час безпосе
редньо до Клірика. Бере його весь час зневажливо, «з гори», 
як школяра: держить свою відповідь майже весь час у тоні 
глузливім, сатиричнім, пересипаючи гумористичними 
прислів’ями і приказками, і се надає його писанню незвичай
ну жвавість і безпосередність. Розуміється, тактовніш було 
б старому і поважному владиці, бувшому сенаторові і в не
далекій будучності митрополитові, діставши відповідь 
замість князя Острозького від якогось анонімного студента, 
так само відповісти йому через третю особу, а не спускатися 
самому на рівень студентської сварки. Але, видко, 
сангвінічний, войовничий темперамент потягнув старого вже 
(майже 60-літнього) перебійця на власноручну розправу з 
напасником. У результаті з’явився літературний твір, не ду
же корисний для репутації поважного фундатора уніатської 
церкви, чи «апостола унії», але дорогоцінний для історії по
буту і легкої письменської манери, що може бути поставле
ний недалеко від «Ключа» Смотрицького-старшого. Бракує 
тільки йому того благодушного тону: гнів і роздражнення 
робить Потієві дотепи більш гострими, ніж приємними. Все 
ж таки я не пожалую з нього виписок; з огляду на незвичай
ну колоритність мови шкода їх перекладати, тому в нотатках 
даю пояснення менш зрозумілих місць, трохи модернізую 
графіку і справляю явні помилки.

По кількох побожних епіграфах, котрими прикрашений 
«Отписъ», його розпочинає така «Предмова до Клирика 
острозъского безъименъного отъ епископа володымерского и 
берестейского Іпатія».

Слыши, чоловече добрый, хтожъкольвекъ ‘1 Бо ижесь машкарою лице 
своє закрылъ, трудно тебе познати И єсли-сь умысльне для того имя своє 
затаилъ, жебы-сь тымъ смелей лаялъ, и непытаный будучи отповедалъ,—

1 Хто б ти не був.
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знать иже-сь Катона не читалъ* И видишъ ми ся 1 подобенъ быти онымъ 
комедейнымъ жакомъ2, которые въ кочедияхъ убравши ся въ коштовную 
одеЖу, несутъ на собе особу царъскую альбо кнежати якого за иного — сту
пають поважне и готують ся, якобы што великого и мудрого мовити хотели. 
А коли ся забудутъ — алижъ ти 3 зъ оное поставы поважное смеху и шидер- 
ства полно зъ себе начинять 4* Бо не то што потреба, але што ся навинетъ 
до губы бредятъ5. А коли з нихъ зволокутъ одежу — по старому яко жако- 
ве по-подъ оконью6 зъ горщъками старую пЬснь поючи Павъперибусъ7 бе
га ютъ

Власне и ты таковъ ми ся быти видишъ* Бо хотя жъ прыоблекълесь ся 
особою княжати вельможного, предся 8 тотъ же и таковъ же еси, чымъ и 
первей был-есь* Подънял-есь ся речи великое и поважное отъ княжати пана 
своего до мене отправовати, але яко бачу — обема 9 есы досыть не учинилъ: 
ани княжати пану своему (што и самъ на себе въ предмове до чителника 
вызнаваешъ1) , а мне пакъ поготову — до котрого непытаный будучи отпи- 
суешъ, подобно 10 розумеючи мя быти негодного отпису пана своего'

Али если жъ кор милостъ помазанецъ божый и иные вельможные и 
зацные панове сенаторове духовные и свецкие не встыдаютъ се до мене пи
сати, певне и твой панъ, до которого-мъ я писалъ, не зельжилъ 11 бы былъ 
тымъ стану своего княжацъкого, гды бы былъ самъ до мене отписалъ Бо не 
розумею того о натуре его добротливой, жебы такъ гордымъ быти мелъ! 
А подобно его десятокъ словъ были бы мудрейшие и у мене вдячнейшие, 
анижъ тая твоя Библия зъ Алъкораномъ помешаная, которое-мь отъ тебе 
не потребовалъ..

Але коли жъ ми тебе — Богь ли, хто ли иный нагодилъ, жесь такъ сме
лый и безстужий 13,— памятай же на оные слова поеты зацного Гомеруса -г 
если-сь ихъ коли читалъ «Яково слово речешъ, таковое жъ и услышишь». 
Не мей же ми за зле, если што несмачного найдешь і Бо то посполитая 14 та
ковому придается, коли хто не пытаный вырывается и отказываете кому 
на то, о што его не просятъ (с. 1043—5)
V Прочитай же не гневаючися сее писанье мое такъ, яко-мъ и я твое про- 

читалъ, хотя же-мъ тебе на не не заробилъ|5, и отъ тебе его не потребовал^ 
Але ижесь самъ натякъ І6,— прийми жъ за вдячне, хотя што и несмачного 
знайдеш Але если же сь бачный, разумею, же на оные слова паметати бу- 
дешъ «Обличай премудра, и возлюбить тя» А через тое дай ми покой 17 — 
бо я съ таковыми машкаръниками безъименными не звыкъ справы мевати 
Бо яко самъ ясне поступую, прото тежъ не встыдаю ся имени своего предъ

1 Здаєшся
2 Школярам
3Тож то
4 Нароблять
5 Сі дві фрази Потій пропустив у польськім перекладі
6 Попід вікнами
7«Бідним*» — сим словом починалась школярська проханка, котрою 

випрошували собі під хатами поживу
* Все-таки
9 Обом
10 Мабуть
11 Не скомпрометував би
12 Не припускаю
13 Безстидний
14 Звичайна річ
15 Хоч у тебе на нього не заробив
16 Набіг, наскочив.
17 На дальшу полеміку не витягай
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жаднымъ на свете1 1 Такъ же и ты — если ся -годнымъ того'быти Муешъ;' от- 
крый лице свое, здойми тотъ личманъ скомороский 2| Вшакъ3 не у куклы 
то играти — писмомъ божимъ ширмовати*

А усхочеш ли еще чого большей от мене,— не далеко Острогъ отъ ВолЪ- 
дымера* Можешъ еще, отче Аврааме, до себе прейти еще не утверди ся 
оная пропасть межи нами, для которое бы хотящие прейти отсюду къ вамъ, 
албо отъ васъ до насъ не могли преходити 4 Да ведь не по небу летаешъ, 
але по земли яко и я полъзаешъ И такъже еси въ дорозе бежимо оба до 
кресу 5, одножъ 6 не ведаемъ, где прыйдет ся отпочевати Бо то не в нашой 
моцы, але у того, который воздаетъ комуждо по деломъ его* Не заглядай 
же ты в мою манътыку 7 — смотри своее сукни 8, што въ ней несешь1 *Бо 
якъ ты моего бремени не понесешъ, такъ ани я твоего*

Не мовъ же пышно,— бы на зло не вышло*
Пану Богу тя поручаю,— хотя тебе не знаю1 (1049—51).

Відповідаючи Клірикові всуміш на його богословські те
зи і на особисті притоки, Потій раз у раз збивається з персо
нальних оправдань і глузувань з свого антагоніста на теоре
тичні богословські виводи, і- навпаки. Се значно ослаблює 
враження від його богословської полеміки, часто влучної і 
зовсім поважної,— отеє переплітання ії з сміховинними 
витівками на адресу Клірика. Але для нас, з літературного 
становища, інтересний власне не богословський елемент 
Потієвої відповіді (що й на сучасників, очевидно, не робив 
сильного враження, через сю манеру),— а власне його 
саркастичні балачки, переплетені різними побутовими 
образками.

Свій властивий «отписъ» починає він такими глузливими 
замітками:

Яко жекгляръ 9, коли неумелый, пустивши ся на широкое море, не уме- 
єгь до поръту трафити, але товкучи ся по мору то сюди то туды заледве на 
конецъ до якого пристанища, и то благого 10 приблукаєтея,— такъже влас
не и ты по многихъ прикладахъ, и то мало зъ собою згодныхъ збегавши, 
ледво еси до конца, и то непевного прибилсе* Поднял-есь ся бачу, не своего; 
дела — писмомъ ширмовати п, і штурмуешь на тую нашу едность и згоду

‘ Сим разом виїмково — можемо додати від себе.
2 В польськім тексті — машкару
3 Бо
4Тут Потій іронізує з епіграфа Клірикового «одпису», що процитував 

слова Авраама до багатого, з притчі про убогого Лазаря «Помяни, яко 
вьспріаль єси добра твои в животі твоемъ» Потій посмівається, що Клірик 
узявсь говорити словами Авраама, тут завважає, що їх не ділить та про
пасть, про яку говорить Авраам багатому, а -далі кілька разів глузливо на
зиває свого противника «Авраамом Острозьким». Через непорозуміння се 
дало було проф Брікнерові привід догадуватися, що Клірик звався Авраа
мом Помилку сю пояснив ак Студинський

5 До краю — до смерті
6 Тільки
7 Торба
8 В польськ тексті — беса ги
9 Моряк
10 Лихого
11 Фехтуватись



церковную Але вижу, же твоє гороховые кули зъ соломеныхъ делъ ' яко 
.отъ скалы недвижимое отлетаютъ*

Остерегаешъ людей, жебы ся от тоє єдиности удаляли — жебы въ ней 
чого злого не было И немало писма назбиралъ єси* Але даремная твоя пра- 
ца, не потреба было так много прикладов збирати’ Альбо подобно боял-єсь 
ся, жебысь тыхъ книжокъ своихъ не умалилъ2 — так-єсь много в ныхъ до- 
водовъ наклалъ? Але не хочу тому верити* Подобно, же-сь зъ якого казанья 
недоученого, альбо чужим розумом справуючися и позычаючи у людей, чого 
во лбе3 не доставало,— такъ великую обору 4 збудовалъ еси, ижъ заледве 
докончилъ єси тоє вежи Бабелонъское* И то ледаяко*

Але яко-мъ съ писанья твоего зрозумелъ, бачу, иже-сь єсть учень ака
демии Острозъское И если жъ тая годность твоя зъ нее вышла — не леда 
латуру млодости твоєє ку доброму нахиленую вижу5 И сподевал быхъ ся, 
жебы што годного съ тебе напотомъ быти могло, але жебы тою буйностью 
не персилило ся, и таковый вроженый довстипъ в ни-вошто се не обернулъ* 
Про то жалуючи тебе и молодости твоєє мушу тебе напоменути, абы-сь та
ковыхъ прикладовъ6, коли што пишешъ, што-наскромней 7 уживалъ А не 
так много, аж снать8 и до брыдкости людем учоным1

Поведаютъ о зацном поете греческом Пиндарусе, иж написавши вирши 
неякиєсь невесте9 велце ученой, которую звали Сафо оферовалъ — въ ко- 
торыхъ полно было прикладовъ и подобенсгв розмаитыхъ От которое неве
сты вместо подякованья былъ штрофовань за то мовечи 10 Ижъ таковыхъ 
прикладовъ потреба людемъ учонымъ уживати якобы присмачковъ яких, 
альбо яко соли — жебы не назбытъ пересоливати* (с 1051—3).

З приводу порівняння греків, що під владою католиків 
беруть участь у католицьких церемоніях, з татарськими не
вольниками, що мусять святкувати байрам, Потій вибухає 
такою запальною тирадою:

Запади ся жъ ты зъ онымъ твоимъ байрамомъ татарскимъ, до которого 
прировнываешъ справы и звичає корцырскихъ и кретеньскихъ Грековъ* Бо 
хто жъ бы кольвекъ былъ такий — хоть Рымлянинъ, Грекъ ли, Русинъ ли, 
албо Полякъ, который бы тыхъ церемоний татаръскихь хотя и по неволи 
наследовал^ Баръзо быхъ о его спасению вонтъпилъ 11 .. Хиба если толко 
ты съ твоими новыми теолокгами такъ еси мудеръ, жебы-сь ихъ мелъ объ- 
мовити ,2, ижъ въ томъ греха не маютъ, же то по неволи делаютъ1 Але всимъ 
такимъ быти у беса и зъ обмовою твоею таковою*

А ижъ мы зачишъ побывати у Оръде за чужою стравою ,3* подобна за 
овакою м, коли Татарове тутъ приехавши у лыкахъ 15 отселя докОръды хрес-

1 Гармат
2 Аби відповідь не вийшла занадто коротка.
3У власній голові
4 Іронічно — замість дому
5 Іронічно все-таки маєш добру натуру, коли і звідти потрапив щось ви

нести
6 Цитат
7 Якнайскромніш.
8 Мабуть
9 Жінці
10 Вона сказала.
11 Сумнівався.
12 Виправдати.
13 На чужім утриманні
14 Такою
15 Бранців пов’язаних.



тиянъ проводять,— ино если же для байраму \ которого не ганишъ,— при
стойней тобе, клирикови, тамъ ехати и въ таковымъ пасанью2 ходити (бо 
часомъ и тутъ за шкатулы чужие, хто ихъ лупаетъ, такъ на рыцарство пасу
ють), анижь епископови цнотливому, покинувши свою парафию 3* А если 
же розумеешъ, же тамъ не добре, ино якъ я тобе зъ милости хрестиянское 
того не зычу, такъже и ты мне не маешъ чого зычити, памятаючи на оные 
слова чого быхъ не хотелъ, абы тобе иний не учинилъ, стережи, абысь того 
коли другому не делалъ, а по старосвецьку мовечи «што тебе не мило, того 
другому не зычъ*» (1067—9)

А што поведаешъ, ижъ его книжацкая милость панъ твой по Коръцы- 
рахъ не бывалъ и молодости летъ своихъ на марнотравстве и роспустахъ по 
бруку не тратилъ,— певне и панъ воевода Троцкий, зацное княжа 4 — не 
вспоминаючи иныхъ многихъ, яко аръцыбискупа и канъцлера коронъного 
и иныхъ многихъ зацъныхъ и вельце учоныхъ людей — если што ведаютъ 
и умеютъ, наболей ве Влошехъ того научилисе* Якожъ панъ воевода 
Троцкий, который въ оныхъ краяхъ и въ многихъ иныхъ бывалъ, не зосталъ 
для того жебракомъ ани за марнотравство то ему почитается* И твоему 
кнежати не прибыло тымъ скарбовъ, ижъ тамъ не бывалъ Знаемъ многихъ 
людей зацныхъ и велможныхъ, которые дома седячи зъ великихъ пановъ 
стали се калеками И зась многие суть которые во Влошехъ и в иншихъ кра- 
инахъ далекихъ перекгрыновали 5, уходечи обжиръства домовог, которое 
не толко до сытости и до пиянъства, але тежъ часто и до вомиту звыкло бы- 
вати А предъся тою перекгрынациею отчизны не потерали* Такъже и его 
княжацъкая милость панъ твой безъ марнотратвства могъ бы то учинити — 
не нарушилъ бы тымъ панъства своего*

А такъ не мел-есь, брате, слушное причины тыхъ ганити, которые ездятъ 
по свету — видети то што есть годного ку виденью, и доведати ся того што 
єсть пожиточно ведати Бо того тутъ ани в Польше ани в Литве, погтовью 
ани на своемъ Волыню ани въ Руси не знайдешъ*6 Хиба бысъ хотелъ прех- 
валный свой колеюмъ7 острозъский такъ зацный мети, до которого для наукъ 
зо всего света подобно люде на каждый день стекаютъ ся* (с 1071—3).

Што ся дотычетъ местца въ раде8, же насъ омылили,— где ся зъ насъ 
насмеваешъ и подъ покрывкою титулы собачиє приписуешъ и зъ робятами 
за печью местце указуешъ, и што горъшого еще на потомъ пророкуешъ,— 
не противлю ся твоей молодости! 9 Бо-сь жакъ и по жаковску пишешъ* И ес
ли того въ школе острозской научилъ людямъ учтивымъ примовляти lü, не 
леда 11 цвичене и годность тое школы показуєтся* Але подобно рыхлей где 
въ корчме за горелкою научил-есь ся тое диялектыки* Умелъ быхъ и я тобе

1 Коли се для того, щоб побачити байрам.
2 В татарських ликах, чи кайданах
3 Тут Потій, розгніваний побажанням Клірика, аби йому довелось поба

чити татарський байрам (татарським бранцем), каже, що се скорше годить
ся Клірикові — походити в татарському «пасанні», хоч таке лицарське па- 
сання — кайдани себто, дістають і дома ті, що розбивають чужі шкату- 
ли,— себто дуже грубо закидає Клірикові нахил до розбою*

4 Князь Микол ай Радзивілл, найбагатший пан держави.
5 Подорожували
6 Я вище зазначив, що се роздражнення, з яким Потій говорить тут і ще 

далі про подорожі за кордон, ясно вказує, що се він прийняв на свій особис
тий рахунок

' Колегіум
8 В сенаті
9 Не буду споритися з молодиком.
10 Лаятися
11 Не абияк.
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на то отказати* Але памятаючи на слова оные* «Не отвещай безумному по 
безумию его, да не подобенъ ему будеши», не отдаю тобе зла за зло Боже 
ть отпуст то тъ  грехъ, бо не ведаешъ што мовишъ! А не только противъ 
насъ, але и противъ кнежати е м , пана своего, которого власною рукою 
одъ летъ пети тотъ артыкулъ 1 межи иными артыкулы до тое едности потреб
ными есть написанъ Пытай ся пана Василия Суражского, который съ тымъ 
до мене приеждчалъ2, скоро на вступе епископства моего Сознаетъ то и 
самъ его княжецкая милость, и то кгды ся былъ взялъ о местце и о вотумъ 
зъ его милостию князем бискупомъ луцкимъ о владыку луцкого на СОЙ Ми
ку 3

Мне одному, брате милый, можешъ тымъ не укарати Бо-мъ седелъ въ 
раде панской часъ не малый, а исте не на подлейшомъ местцу \ але мало 
не в посродку всее лавицы сенаторское Съ которое мя не хто инший, але 
твой же панъ за волею божею рушилъ и стараньемъ своемъ усилънымъ — 
Богъ светокъ — и надъ волю мою, на той столицы епископской посадилъ. 
На которой теперь частей проплакиваю смотречи на теперешние часы и на 
злость и упоръ людъский. Ото-жъ'и теперь Богъ самъ серъцавидецъ есть 
светокъ сумненья моего, ижъ того 5 яко не прагну, такъ о то никому докуча
ти не буду, хотя жъ обетницу господарскую 6 и иныхъ многихъ сенаторовъ 
католическихъ маемо Съ тылу тежъ черезъ людей, яко оны до кухни загле- 
дать на люде — не моя речъ* Бо-мъ ся в такъ зацномъ и старожиномъ дому 
шляхетъскомъ, хотяжъ небогатомъ, такъ добре уродилъ, же-мъ кождому 
пану и наболшему сенаторови ровенъ (с. 1115—9)

Пізнавши провідні гадки і прикмети літературної манери 
Потія на сих писаннях, підписаних його іменам, наберемо 
певності, що в «Антирризисі» справді маємо також його ру
ку — і се, значить, його головний твір! Можна допустити, що 
Петро Аркудій, котрого традиція називала автором сього 
твору, брав якусь участь в його укладанні — напр., зібрав 
богословський матеріал проти виводів Філалета. Сей учений 
грек з Коркири родом, вихованець римської колегії св. Ата- 
насія, де він доступив докторату «письма светого» і потім, на 
прошения луцького біскупа Мацейовського, звісного промо: 
тора унії, був присланий на Україну в тих часах, коли пи
сався «Антирризис», дійсно був помічником і співробітником 
Потія і міг брати участь в його літературних працях7. Тим 
може пояснюватись, що в уніатських кругах його ім’я зв’яза
лось потім з «Антирризисом» як найбільшою з Потієвих

'Домагання місць у сенаті для владик як одна з умов унії
2 Посланцем від Острозького,' у котрого Суразькии був у службі — 

див вище.
3 Спорився з біскупом луцьким про місце і право голосу на соймику для 

луцького владики
4 В пол тексті не за ч піччю
5 Місця в сенаті
6 Приречення короля, що владики, прийнявши унію, дістануть місця в 

сенаті
7 Відомості про нього зібрані в книзі ак Харламповича «Школы» 

с. 491 дд
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праць 1 Але при тім всім «Антирризис» настільки виразно 
показує Потієву руку, і догматична дискусія, котру можна 
б уважати ділом Аркудія, так відступає на другий план пе
ред моментами політичними, чисто Потієвими, та його особи
стими порахунками з православною опозицією, що прихо
диться думати,— коли Аркудій постачив деякий матеріал, 
чи, може, був ужитий Потієм умисно за ширму його автор
ства 2,— все-таки обробив матеріал і надав йому літератур
ну форму Потій* Вона безсумнівно Потіева. Цілий ряд пара
лельних місць і буквально тотожних виразів зв’язує 
«Антирризис» з одписом Клірикові. Не кажучи про загальну 
подібність або тотожність поглядів і гадок.

«Апокризис» Філалета, що його мав збивати «Антирри
зис», складається з 4-х книг. Перші дві присвячені унії 
1596 p.* історії владичої змови і політики уряду супроти пра
вославної церкви та оцінці і і з становища польської консти
туції і прав громади до церковних справ. Книга третя і 
четверта присвячені загальним питанням: устроєві римської 
церкви, її претензіям на вселенську владу та тій критиці 
східної церкви, що дав був у своїй книзі Скарга «Антирри
зис» займається головно справами, з котрими особисто був 
зв’язаний Потій — котрого нещиру, конспіративну тактику 
Філалет ілюстрував його листуванням з кн Острозьким й 
іншими документами. Отже, листам, опублікованим Філале: 
том, «Антирризис» протиставляє інші документи — м ін. пи
сання кн. Острозького. І тільки під кінець звертається до 
другої половини «Апокризиса», та й тут спиняється на тім 
тільки, що його особисто дотикало, а в чисто наукових пи
таннях відсилає читача до нового компендіума єзуїта 
ларміна: Disputationes de controversiis fidei christianae 
1581 — 1592. Правда, заразом признає, що се вказівка для 
його читачів цілком безвартісна, бо вони до латинських 
трактатів сягати не будуть, і для них треба було б зробити 
принаймні «руську» вибірку з Белармінових «отказів» Але 
все-таки вважає можливим се «кому ученшому зоставити — 
изали-сь, да Богъ, найдетъ таковый побожный католикъ,

1 Звісний геленіст Еміль Легран у своїй «Bibliographie Hellenique» ка
же, що він бачив рукописний латинський переклад «Антирризиса», над
писаний (мабуть, пізнішою рукою) як Petri Arcudii Corcyraei Apologia adL 
versus Chnstophorum Philaletum (III с 222) Згаданий уже уніатський іс
торик Стебельський також говорить про латинське видання «Антирризиса», 
написане Аркудієм (р XV). Се питання розбирає цитована вище грунтов
на студія а к Студи нського

2 Але дивно було б у такім разі, що Потій не поставив його імені на кни
зі, як то зробив з «Обороною Флорентійського собору», підписавши її іме
нем віленського ректора Петра Федоровича
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"который ужалившися цнотливого народу Росейского и заве
денья их невинъного, откажетъ достаточне тому щекареви 
геретическому на тые вси потвары и выкруты его». Сам він 
тільки благає «побожного чительника» не вірити цитатам і 
виводам Філалета* (с. 899).

Дискусію свою з Філалетом автор «Антирризиса» веде 
таким методом, що виписує з «Апокризиса» тезу за тезою, 
на котру хоче відповісти,— чи в автентичнім тексті, чи в 
своїм переказі, і дає на те свій «отказ». Трактат його через 
те не має такої конструктивної суцільності і плановості, як 
«Апокризис». Також від «Апокризисового» тону — дуже ко
ректного як на той час, сильно відбиває вульгарний, лайли
вий тон «отказів» «Антирризиса» Такі компліменти, як 
«вшетечная, щекарская, невыпареная губа», «безмозкоє 
пудло», апеляції до «кия», до «ката», котрого варте було б 
Філалетове писання, прикрашають занадто часто виклад 
«Антирризиса», особливо під кінець,— там, де автор особли
во почуває недостатки своєї відповіді,— де він, як то сам 
признає, просто ухиляється від дискусії, там саме він немов 
нагороджує то кріпким лайливим тоном, ще гострішим ніж 
в одповіді Клірикові

З становища наукового, таким чином, «Антирризис» ані 
в порівняння не міг іти з «Апокризисом», і православні 
могли з повним правом поглузувати з безсилої злоби про
тивників. Але з літературного — повні запального темпера
менту, обчислені на емоцію читача, прибрані в можливо 
сильні, мальовничі образи тиради «Антирризиса», незважа
ючи на свою вульгарність, котрою часто прогрішаються, ма
ють не раз значний інтерес, і я вважаю потрібним навести 
кілька цікавих побутових образків, характеристичних для 
тодішньої соціальної атмосфери і літературної манери,— во
ни доповнять те, що ми вибрали вище з «Одпису» Клірикові 
Острозькому.

Насамперед візьму отсю ілюстрацію тодішніх патрональ- 
них прав

Згадуючи про всякого рода нагінки і насильства, котрим 
підпадають православні, Філалет наводить взірець цинічного 
поводження самого Потія у своїй єпархії, супроти церкви — 
фундації звісного нам православного ревнителя Василя За- 
поровського. На погляд Філалета, Потій порушив тут шля
хетські права патронату, і тому Філалет робить з сього інци
денту спеціальний кримінал,— коли б церква була у вла- 
дичім «подаванню», не міг би з нього зробити такої серй
озної справи.

Він пише:
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Владыка володимерскій по прііханью южъ зъ Рыму на дворъ єє мило
сти панеи браславскои кнежны Збаражскои нашедши тамъ до церкви 2, 
въ которой водлугъ давного звичаю набоженство презвитеръ одправовалъ,1 
двери кгвалтомъ выбилъ, речи до набоженства отправованья належачіє 
одни побралъ, другіє порозмЪтовалъ, ово з гола кгвалтъ великій учинилъ. Зъ 
стороны чого кгды [єє] милость протестацію чинила, всказалъ до ней, же 
дармо ся протестует^ Бо его тутъ въ Поліщг жаденъ судъ о тоє судити не 
будетъ моглъ А если жъ до папЪжа (которому южъ послушенство отдалъ) 
схочетъ его позывати,— будетъ м1>ти добрую проЪжчку Але онъ будетъ 
то м1>ти передъ нею 4, же ему дороги тамъ пытати не будетъ потреба — бою 
жъ еси перевЪдалъ. И так розумЪетъ, же тамъ за ей милость не скажуть5 
(с. 1768)

«Антирризис» на се відповідає:

Напродъ Нехъ ведомо будетъ, ижъ тая церъковъ, которую теперь ее 
милость пани браславская деръжитъ, здавна належить до соборное церъ- 
кви володымерское, подъ послушенъствомъ и зверхъностью епископовъ во- 
лодымеръскихь А стоить не у дворе ее милости панее браславское, яко Фи- 
лалеть баламутить, але на особливомъ островъку, на предъместью володы- 
меръскомъ А дворъ ее милости на другомъ островъку, и тотъ пустый, 
ветромъ горожонъ, въ которомъ дворе здавна нихто не мешкаетъ. Тое теды 
церкви попъ, яко и зъ инъшихъ церквей окрестныхъ повиненъ былъ завжди 
въ церкви соборъной чергу свою, кгды на него прышла, служити и на вхо
ды 6 до соборное церкви завжды прыходити, и тамъ повинъность свою, яко 
здавна звыклый былъ обычай, отправовати Якожъ и пры теперешнемъ епи
скопе то чынивалъ черезъ колкось летъ без жадное переказы. Трафило ся 
потомъ, кгды тотъ попъ черъги своее по килкакроть омешкалъ и до церкви 
соборъное не почалъ ходити,— позваный будучы о то одъ владыки и пыта- 
ный. для чого бы повинъности своей, яко звыклъ, не полнилъ, поведелъ* ижъ 
ему ее м пани его до церкви соборное ходити и черги своее пилновати не ве
лела Владыка володимерский взявшы таковую ведомость, не сквапляючыся 
покладалъ не разъ почтивость на е. м паней браславскои и упоминалъ ее, 
абы церкви божой такового безъправя не чинила, и што станови є. м жен
скому не належытъ, въ то ся не втручала, церквами и презвитерами въ 
справахъ духовныхъ не рядила. А ее милость кгды на то ничого не дбала^ 
тогды владыка, видечи таковую взгорду уряду своего пастыръского и 
кривду церъкви божое, взявшы зъ собою протопопу и иныхъ презъвитеровъ 
килка, самъ шелъ до тое церкви А нашедъши ее отвореную — бо ся на тотъ 
час вечерня въ ней отправовала,— вщедшы до церкви съ прыстойною учти
востью, яко до храму божого, анътимисъ съ престола, поднявшы индету, 
знялъ И поповичи тое церкви поведелъ. «Поневажъ въ церкви соборной, 
яко-сь повиненъ, черги не служишъ и на входы не бываешъ и зверхъностью 
пастыра своего, тутъ подъ бокомъ его будучы гордишъ,— прото жъ и тутъ 
въ той церкви не годен-есь службы божое одъправовати! И такъ взявшы 
толко одинъ антимисъ, а иное все въ целости зоставившы, и тому жъ попови 
казавшы церъковъ замкнути, прочъ одышолъ А дверей, яко Филялетъ 
мантырытъ, не выбиялъ.

1 Першої жінки В 3 а горов сь ко го, що з ним розвелась, але, видко, да
лі титулується його титулом «пані браславської»

2 Я переставляю тут порядок слів, явно помилений.
3 Подорож до Рима.
4 Ту перевагу
5 Не засудять
6 В пол.. каждої суботи на вечірню і в неділю на утреню
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Пытамъ же тя, Филялете, што тутъ за кгвалтъ не толко є м паней 
браславской, але и той церкви сталася отъ владыки? Поневажъ тотъ кото
рый маетъ въ моцы своей церкви и ставити и посвещати, и где видитъ зъ уб- 
лиженьемъ хвалы божое — тамъ заказовати въ нихъ служения,— тотъ то 
учынилъ не кгвалтомъ, яко ты поведаешъ, але властию зверхъности своее 
епископское

А гды бы прышло глубей о тыхъ речахъ питати ся, мало ся и то не пока- 
жетъ, же є м пани браславская до тоє церъкви ниякого права слушъного 
не маетъ Бо тая церъковъ передъ тымъ завжды бывала въ подаванью є. 
королев милости и подъ зверхъностью егшскоповъ володымерьскихъ, такъ 
яко и инъшые церкви окрестные Которую то церковь мещанинъ неякий по 
смърти поповской, будучы зятемъ его, спадкомъ взявши и самъ не маючи 
до того никакого права ани позволенья господаръского ани одъ епископа 
своего, нетъ ведома яко и якимъ правомъ завелъ то є м пану Василью За- 
горовскому кашъталянови браславскому О што ся продокъ теперешнего 
владыки, небожъчыкъ Феодосей, владыка володымеръский, протестовала 
и тепер ся о то правомъ чинить2 Смотры жъ, яковый то блудъ по дочъце 
поповской взяти хлопу простому церъковъ и продавати єє, и отдаляти отъ 
церкви соборное и ламати права церъковные*

Аведьже не о тоє тутъ речъ идетъ, але о владзу епископскую, которая 
належытъ до порядъку церквей и хвалы божое въ церквахъ, бы и власныхъ 
шляхецькихъ. той 3 ся николи ничого уймовати не можетъ А што ся доты- 
четъ отказу владыки володымеръскогр до є м панєє браславскоє — чого 
если самъ не слышаль, Филялете, не тверди того, жебы потомъ на таковые 
повести твоє хто не зазвонилъ въ такий колоколъ, што на баламуты зво- 
нятъ* (с 929—33).

З приводу закиду, що Потій викляв берестейське братст
во і наказав духовенству не відправляти над братчиками й 
ix родинами ніяких церковних обрядів, «Антирризис» відпо
відає:

А якъ было владыце таковыхъ своволниковъ не карати, которые цер
ковь божую покинувшы и хвалу божую въ ней взгордившы, иншые собе 
местца на молитвы и справы церковные покутне обирали* А другие до аръ- 
рыяновъ на злость церкви божой и на взгарду удавали ся! А што боль
шая — будучи свецькими людми и покинувщы некоторое шыло и дратву — 
ремесло свое власное,— слово божое (не будучи на то послани) проповеда
ли, пороженицамъ молитвы давали Вемъ, же то у тебе, Филялете, яко у ге- 
ретика за фрашку4 стоить — бо у васъ и жонки писмомъ ширмуютъ и не по- 
сланые будучи кажуть5. Але въ церкви католической не такъ...

А што еще наспроснейшая — сами таковую безъбожливость чынечы и 
другихъ спокойныхъ и невинъныхъ простачковъ бунтовали, за собою ихъ 
отводили, до церъкве ходити боронили, домъ божый молитвенный верте- 
помъ разбойническимъ называли. Тыхъ которые до него ходили, балъво- 
хвальцами крестили. Презвитеровъ цнотливыхъ и побожныхъ непрыстойны- 
ми имены и назвисками соромотили, лаяли Єпископа своего послушни быти 
не хотели. А не толко ему, але и помазанъцови божому, за то же той єдно- 
сги былъ прычиною, злоречили (с. 937—9).

1 Відступив.
2 Процес ведеться.
3 Владі єпископа — вона зостається необмеженою.
4 Жарт.
5 Проповідують.
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А мало ли маєш на томъ, найдешъ и въ книгахъ местъскихъ1 ,блюз- 
неръства 2 некоторыхъ вписаные А то съ тоє прычины ижъ одинъ шевъ- 
чикь съ того жъ незбожного и своволного братъства будучи на беседе учи,- 
нилъ ся Предтечею, и другого такового жъ шевъчика яко самъ Христомъ 
истинънымъ называлъ. За которые слова блюзнеръские не могучи их стеръ- 
пети другий чоловекъ побожный тогожъ набоженства руского родичъ9, 
знявши зъ ноги пантофель губу тому предтечьї шылскому отеръ Поведь же 
ми. изали таковая губа вшетечная не годна была такового каранья? Пусти 
толко ушы на торгъ, зоставъ ухо стороне (другій) 4, доведаешъ ся и болшей 
того, анижъ ся туть написало*

А што поведаєш, же бито, до везенья сажано, кгвалтомъ до тоє єдности 
прымушано,— то неправда, Филялетеї Дано было одному шевчыкови (а 
снать тому жъ Предотечы) киемъ отъ старосты. Але не за то (хотя бы за 
такое блюзнерство огня былъ годенъ^), але за то ижъ до вряду замкового 
будучи заволаный ити не хотелъ и слугу подъстаростего зсоромотилъ.

А што прыпоминаешъ везенье некоторого снать презвитера, ино и то 
отъ когось старшого стало ся было слушне Съ которого везеня самъ же 
епископъ его вызволилъ,— пытай его себе, вшакъ его знаешъ* А нехъ Богу 
дякуетъ, же его што срожшого не поткало яко выклятого и банънита, бо- 
жымъ и свецкимъ правомъ осуженънаго А што за прычына тоє кари была, 
пытай ся у кого иншого, а познаешъ, ижъ былъ и болшей заслужил^ Не 
вспоминаю крывоприсяжъства его покилкакротного, а остатнего на еванге
лии светой съ поцалованьемъ добровольнымъ учыненого, ижъ ся мелъ на
вернути до своего епископа5 (с. 941—3)

1 Магістратських.
2 Кощунства
З3 роду руської віри.
4 3 пол тексту
5 Заперечуючи закид Філалета, Потій доволі виразно підтверджує факт 

релігійного насильства під натиском єпископа-уніата піп кілька разів 
обіцяв триматися унії, але не додержав сеі присяги, і тоді єпископ його 
викляв і дістав на нього баніцію у короля («когось старшого»); на тій 
підставі попа всаджено до в’язниці і відти випущено після того, як той піп 
знов-таки присяг владиці на покірність Так само і в дальшім пункті Потій 
вповні стверджує факт королівської заборони будування церкви й боронить 
сеі заборони з свого католицького становища

Треба одначе сказати, що Потій не завсіди стоїть на такій несимпатичній
позиції єпископського абсолютизму супроти нижчого духовенства Він уміє 
вичитати часом гірку правду і православній шляхті, що, пильнуючи своїх 
патрональних прав над духовенством, держала його в крайнім пониженні і 
не боронила його соціальної позиції

«Хто за владыки и за ихъ духовенъство — за попы бедные, слово 
намнейшоє промовилъ, коли ихъ крывжоно, коли добра церковные и нада- 
нья ихъ одыймовано, поповъ небожагь за простые хлопы и го рей нижъ за 
хлопы оборочано? межы кожемяки и шевцы, а снать последей всихъ на уни- 
веръсалахь кладено, одъ особъ своихъ и одъ обейстья церъковного поборы 
на нихъ ставено? Якоє нечести ани жыдовъские школы ани мечыты татаръ- 
скиє не теръпять! Гляньте одно, літо за слово Попъ одъ обейстья церъ- 
ковного повиненъ дати побору два золотыхъ, а протопопа четыре1 Укажыте 
жъ ми, где такъ написано о рабинахъ и школъникахъ жыдовъскихь, абы 
одъ школы платили такъ яко наши попове одъ церъквей хрестианъскихь? 
Або то крамарчикове надъ товаромъ седятъ, же одъ церъквей яко отъ 
купли якоє платити мусятъ?

«Ну ж, я кое ушанованье поповъ рускихъ одъ пановъ ихъ власныхъ, а 
снать большей которые ся Русю быти озываютъ: же я некоторыхъ у подъво- 
ду езъдити, съ плугомь на роботу до пановъ своихъ ходити мусятъ! О тые
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Што СЯ ты^етъ ЛИСТОВІЇ є корол милості, не мой ихъ речь объмавля- 
ти . Толко того троха доткну, еслибы хто мовилъ, ижъ є корол милость не 
мелъ заказовати церъкви будовати 1 А ижъ самъ є корол милость въ 
листе своемъ посветъчаетъ, же тая церъковъ без воли и благословения 
митрополитова на взгорду зверъхности єго ставити ся зачала одъ людей 
своволныхъ, изали не слушт^ная речь была зверъхности свецъкой заказати 
людемъ своволнымъ, ктотрые зверъхности своєє духовное слухати не хоте
ли? А што жъ помогли листы є корол милости? Предъся своволници и на 
листы панскиє намней не дбаючи тую синагогу свою2 поставили* Которая 
вже и кровью невинъныхъ людей снать посквернила ся*3 Хто жъ ее све- 
тилъ? Хто анътимисы давалъ? Пытайте ся где по нихъ ежджано?

Але конъфедерация* все вольно* Не только по анътимисы ездити, але 
и пана своего передъ неприятелемъ дедичнымъ гидити, на него ся скаржы- 
ти, а што ведати — если же и о чомъ горшомъ и шкодливомъ панству его 
кор милости розмовляти? 4

Хто жъ теперь епископомъ тоє церъкви? Жонъки, которые и въ церкви 
людей бити кажутъ? О мои милые королевны ангельские, паметайте ся, 
вшакъ то еще не Анъкглия* 5 Але маете вымовку: конфедерация* конфеде
рация* не рушъ*

А хвалишь же то, пане Филялете, вижу, же хвалишъ* Бо и на листы са
мого помазанца божого пана своего (будучи подданымъ его*) мечешъ ся, 
судишъ, штрофуешъ Важнейшая у тебе конфедерацыя, анижъ права 
церковъные* Которая хотя жъ не на розпусту, не на свою-волю, не на спро- 
тивенство Богу и зверхности, але для покою посполитого была дана,— а ты 
ее ужываешъ и противъ Богу и противъ церкви католической, и противъ са
мому є. корол милости помазанцу божому И довнимаешъь, же тобе за тою 
конфедерациєю все вольно и Богу и людямъ лаяти и шкалевати и почтиво-- 
сги отсуждати, вряды одыймовати* Гамуйся, для Бога, пане Филялете 7* Срок- 
ги-сь велми, але не дужъ* Набрехавши ся азали охрапеешъ8 Помени на 
оную прыказку: «Собака брешетъ, а ветеръ несетъ»

вси крывъды и утиски помененые (не вспоминаючы боевъ, везенья — што ся 
тежъ у некоторыхь найдуетъ*) — где коли о то п р а в о с л а в н и к о в е  
нашы м а л е в а н  ые мовили? На которомъ коли зъезде або сейме о то ся 
заставили? (с 677—9).

Але сам П отій  занадто був шляхтич і занадто -деспот у відносинах до 
сього самого нижчого духовенства, аби самому піти в тім напрямі, що його 
рекомендував Він навіть літературно не розвинув сього вдячного мотиву 
відповідно*

1 Філалет як взірець порушення релігійної толеранци, запорученої пос
тановами конфедерації 1573 р (прийнятими і новим королем, Жигимон- 
том III), наводить королівський наказ віленському магістратові 1596 р , кот
рим забороняється будова нової православної церкви

2 В польськім ще налевайківську
3То значить — адміністрація силоміць, з кровопролиттям силкувалась 

ту церкву секвеструвати
4 Натяк на політичні зв’язки православних з Москвою
5 Про впливову участь жінок у православнім русі Потій не раз закидає 

ъ своїх писаннях — вище, ще Пам пол лит 683, 1061—3, навіть зложив 
вірші на сю тему і надрукував у «Посольстві до папи Сикста» л 5 Певне 
невдоволення з сього ми бачили вже і у старого Смотрицького, вище

6 Думаєш
7Так Потій зчаста називає Філалета, перекривлюючи його ім’я — з пра

вдолюба на любителя пліток, видумок.
8 Охрипнеш.
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Але и я на блазна-мъ походиль, же ся такъ долъго въ речъ удаю зъ ша- 
ленымъ хлопомъ, который подобно маслюку опивши ся леда што бредиті 
Волю ему покой дати, послухавши кого мудрейшего, который мя научаешь 
«Не отвещай безумному по злобе его, да не подобенъ ему будешиЬ> 
(с 943— 7)

На пізніших писаннях Потія, виданих після 1600 року, 
коли він став митрополитом, не буду ширше спинятись. 
Публікував він чимало, але переважно по-польськи, майже 
завсіди анонімно або псевдонімно (так що круг його писань, 
мабуть, ще не замкнений). Розвивав у них ті ж ідеї, що в 
раніших писаннях, так що вони ні ідеологічно, ні літературно 
не додають нічого нового до розглянених — хіба цікаві побу
тові образки чи поодинокі риси — котрих нам у рамках сеї 
праці не можна ставити собі завданням вичерпати. От 
важніші писання:

Відповідь на лист патріарха Мелетія з 1599 p., що на
мовляв Потія до повороту до православної церкви, обсипав 
компліментами й обіцяв високе і покійне становище в 
ній. Потійт повторивши сі компліменти, хвалиться своєю пра
вовірністю і переходить у наступ на грецьку церкву; закидає 
їй, що вона і сам Мелетій злютеранились, з’єретичились і 
нічого не можуть дати ні йому, ні руській церкві Написано 
се гордо, в’їдливо, хоч і не лайливо. Має дату 1601 р. і, 
можливо, не було ні вислане, ні опубліковане, тому що саме 
1601 р. Мелетій помер. Видав її Кішка в польськім перекладі 
при казаннях Потія в 1714 р.

Obrona s Synodu Florenskiego powszechnego dla prawo
wiernej Rusi napisana przez Piotra Fiedorowicza, w Wilnie ko- 
llegium ruskiego im. ks metropolity kiiowskiego rectora, ą  
przez Gellasia Rusowskiego archimandrite wileńskiego na 
polski język przełożona. 1603 В листі до Сопіги, посилаючи 
примірник, Потій каже, що він випустив книгу під чужим 
іменем, щоб присвятити Острозькому, бо від нього він би 
книги не прийняв (Archiwum Sapiehów ч 433). Се критика 
«Історії Флорентійського собору», виданої Кліриком; на 
жаль, досі не передрукована і не простудійована відповідно

Поселство до папежа рымъского Сикста 4 отъ духовен
ства и отъ княжать и пановъ рускихь, зъ Вилни року 
1476 мЬсяца марта 14 через пословъ в томъ же листе ниже 
менованыхъ; без року — видана 1605 р. 1 — див. вище.

Польське видання того ж «посольства»: Poselstwo do pa
pieża rzymskiego Sixta IV i т. д , we Wilnie 1605 (10 VII)

1 Час видання установляє лист Потія з 28 VI, що при тім посилає вже 
сю книжку П Сопізі (Archiwum domu Sapiehów, ч 561).
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O przywilejach nadanych od naiasn. królów polskich, у 
przednieyszych niektórych dowodach, które święty U nią wiel
ce zalecaiąy potwierdzają,без року (1606).

Гаръмошя альбо согласіе вірьі, сакраменътовъ и церемо- 
ней святое Восточъное церъкви съ костеломъ Рымъскимъ, 
1608 р.— присвячена Оетафію Воловичу, мовою українською 
і польською, на перебій — «для ведомости досконалішеє 
обоей стороні.». Викликана, здається, стрятинським требни
ком Балабана, 1606 p., де надруковано обряд перехрещу
вання латинників, коли прилучаються до православної 
церкви,— дуже різко про нього виступає і при тім ганить 
різні православні практики (передр. в II т. Пам. полем, 
лит.).

Relacia у uważenie postępkow niektórych około cerkwi rus
kich wileńskich roku 1608 у 1609, Wilnu wszytkiemu świado
mych — апологія Потія і його ближчого помічника (пізнішо
го наступника на митрополії) Вельямина Рутського з нагоди 
релігійних розрухів, що сталися у Вільні. Передр. ак. Сту- 
динський в Пам. полем, письменства, доводячи, що автором 
сього анонімного писання був Потій.

Ісповеданнє віри і тестамент, написані Потієм під вра
женням тих же подій 1609 р.—атентату на нього й ін. Іспо- 
віданнє видрукував Скарга при своїй відповіді на «Тре- 
нос» ', тестамент Потія — поданий до судових книг його си
ном Яном Потієм по смерті митрополита в 1613 р.— в актах, 
виданих Ор. Левицьким 2.

Про збірку Потієвих казань, видану в польськім пе
рекладі Кішкою, я вже згадував. Сюди увійшло 21 казання і 
стільки ж «гомілій» на неділі і свята — від митаря і фарисея 
до дня св. Духа (на кожне свято казання і гомілія),— 
вибрані з кафедральної володимирської бібліотеки. Вида
вець зазначає, що се тільки мала частина сих Потієвих пи
сань: він, мовляв, сам ладив їх збірку, почасти переписуючи 
власною рукою, почасти даючи для переписання священи
кам, і в одного такого — священика св. Спаса володимирсь- 
кого безповоротно загинуло 20 секстерн (зшитків з 6 
аркушів) оригіналу. Коли се правда, то Потієві належить 
спорядження, мабуть, першого великого корпусу українсь
ких казань у католицькім стилі щодо змісту і щодо форми. 
Але, не опублікований своєчасно, він не мав впливу на роз
вій українського проповідництва XVII віку. Правда, по літе-

1 Na Threny у lament Orthologa do Rusi Greckiego nabożeństwa przestro
ga. Краків, 1610.

2Архивъ Юго-Зап. Рос. I, VI. ч. 153.
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ратурі ходить звістка \ нібито 1674 року в Супраслі була ви̂ г 
дана збірка Потієвих казань «руською мовою» — але ніхто1 
того видання досі не бачив, і я певен, що його й не було:. 
Кішці не прийшлось би, як він каже — «вигребати з темноти 
вол оди мирської бібліотеки» останки Потієвих рукописів — 
ігноруючи таке попереднє видання. Тільки його видання, 
1714 p., спопуляризувало Потієві казання і піддало гадку 
уніатському духовенству зробити сю збірку підставою для 
цілорічного кругу казань. 1788 р. почаївські василіани випу
стили збірку Кішки, доповнивши іі казаннями на всі інші 
неділі року, «певних теологів і казнодіїв того ж закону 
св. Василія Вел. Коронної провінції» 2.

Але наскільки докладно віддають переклади Кішки стиль 
і характер Потієвих оригіналів, зостається незвісним: чи не 
виправив він іх lege artis, відповідно правилам католицької 
гомілетики. Тому на підставі сього збірника можемо тільки 
з певними застереженнями оцінювати хист і характер Потія- 
проповідника. Богослови похвально відзиваються про очи- 
тання у Св. Письмі й писаннях учителів церкви, східних і 
західних, похваляють добру літературну будову 3. «Казан
ня» мають більш штучну, схоластичну форму, відповідно до 
вимог шкільної гомілетики; в «гоміліях» виклад простіший і 
свобідніший: пояснення свят і міркування з приводу їх. Але 
ні в одних, ні в других не відчувається щирого гуманного 
чуття, ні поезіі сердечного пафосу. Вони командують, кри
чать, страшать, кличуть, але не поривають щирим поривом. 
Почуття милосердя, як і почуття краси, видно, були чужі

1 Три польський — Труды 1878, II с. 379 — посилається на Мехежинсь- 
кого (Mechcrzyński) Historya wymowy w Polsce II с 401. Круковські — як 
вище. Макарушка в Ювіл книзі с. 131.

2 Kazania і Homilie od Neidzieli Przedzapustney do Niedzieli i Poniedzał- 
ka zesłania Ducha S M^ża Nieśmiertelney Pamięci Hypacyusza Pocieia przez 
I. W. Leona Kiszkę Biskupa Wtodzimiéhskiego w Supraślu do Druku podane. 
Na dalsze zaś Niedzele pzez pewnych tegoż Zakonu S Bazylego W. prowmcyi 
Koronney Teologow i Kaznodzieiow przydane, i tak na wszystkie Niedziele 
całego Roku, w nimeyszym 1788 nowo wydrukowane, za Pozwoleniem Zwier
zchności. Згаданий Трипольський у своїх писаннях про Потієві проповіді (се 
найбільше писання про Потія, ціла книга — коло 300 стор), не завважив
ши, що все, що почаївське видання містить понад збірку Юшки — се додат
ки не По т і є в і ,  всуміш схарактеризував як Потієве проповідництво цілу 
почаївську збірку і тим способом позбавив всякої вартості і без того немуд
ру свою працю.

3 Згаданий Круковські, пробощ костела св Флоріана в Кракові, в своїй 
(дуже поверховій, чисто інформаційній) статті ставить Потія поруч Скарги
і Бірковського, найбільших польських проповідників, і накликає сучасне 
польське духовенство розчитуватися в його проповідях замість «сухої ні
мецької бібули»; манера Потія нагадує йому Золотоустого і навіть ап. Пав
ла! (с. 2 — 3 відбитки — за виписки дякую щиро ак Студинському, що лас
каво поміг мені зібрати сю літературу про Потія, неприступну в Києві).
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авторові. В сих казаннях прозирає та ж сувора, амбітна, 
автократична вдача, яку зафіксувала гарна гравюра з його 
портрета, долучена до сеї книги.

Нарешті треба сказати кілька слів про Потієве листу
вання. Невелика збірка його листів опублікована з архіву 
Льва Сопіги, тодішнього канцлера в кн. Литовського, при
хильника і протектора Потієвого, велить дуже бажати 
повнішої збірки його листування Сі листи, писані дуже щи
ро, як до приятеля, дуже живо, хоч і малосимпатично до
повнюють образ Потія не тільки як діяча, а як і літератора. 
Писані вони (польською мовою, розуміється) також жваво, 
образово і з великим темпераментом, як і друкоцані твори. 
От, напр., кілька прикладів (у перекладі):

Що ваша милость рачши писати про полоцького владику, що він 
облудно поступає, то вже Бог знає, кому на світі вірити1 Бо я серця бачити 
не можу, але все, чого допильнувати було моєю повинністю, все над ним ви
конано було! Вчинив професію (ісповщаннє) з присягою на євангелії двічі. 
Але як не памятає того, то як приступить до нього влада і зверхність божо
го помазанця (короля), я і владику кривоприсяжця зумію деградувати! 
А поки такої кари над котрим не станеться, не перестануть і Богом і божим 
помазанцем шахрувати*

От і тепер зловив я пташка, і маю його в клітці — се той протопопик 
пинський, що кілька літ завзято противився зверхности духовній і світській; 
я йому теж не маю чим иншим платити, тільки пліш здійму, так щоб і деся
тий то бачучи каявся !.

Чув я також, що non пинський микольський був у в. м. стараючи ся про 
владицтво пинське і мабуть так розпустно язиком («губою») ширмував, що 
трохи на ланцюху не поседів у в. милости; сердечно жалую, що то його не 
спіткало* Певно, ваша милость нічим против свого сумління не провинився
б (коли б його був на ланцюх посадив), бо не священика, а правдивого 
«лотра» (розбійника), бунтівника і вбивця мав би в м. вязниці. Перше — 
що пинського владику другого — перед тим що помер, отрутою з світу згла
див* він і за життя на нього (того попа) нарікав, і при смерти потвердив, 
що то з його рук іде. І тепер він (той піп) найголовнішим всіх бунтів, ре- 
беллій і непослушности инших попів, а чинить то покладаючись на 
маєтність, що там має на свою церкву — мало що владицтву не рівна. І не
мало там таких попів* От і протопопко пинський, теж в надії на маєтність 
брикав! Сьому (микольському попові) теж би того треба, а инакше там 
своєволя не втихне, і той будучий владика (за котрого Потій клопочеться), 
коли не буде мати значного ратунку від й. кор мил. і від в. мил., даремно 
нам сподіватись чогось доброго* Що б ми як найбільше терпіли та чекали 
поліпшення їх (православних), вони навпаки стають ще гірші, й говорять, 
що ми їх боїмось, або ще таке, що король й. мил. через часті докуки на 
соймі сприкрив собі і нас і унію І я вже не знаю, правду чи неправду вони 
мовлять, коли більше їм ніж нам по шву пореться. Бо коли б їх раз, але 
добре відправлено, то й нам би спокій дали, і короля й м. і справ річипоспо- 
литої на соймі не турбували б.

_ Але не дивуюсь тому, що та погана (sprosna) бестія, котра то у в. мил. 
мало в ланцюху не була, так по дурному собі починала, (бо) що за цидулу

‘Archiwum domu Sapiehów ч. 301 (1602, червень).
2 Тут у друкованім пропуск, але він не перешкоджає зрозуміти хід га

док.
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потім, у Кракові бувши, його корол мил подав,— посилаю п копію1 Аж се
бе я забув, прочитавши — дивуючись сміливості того поганого хлопа, що 
в тій своїй цидулі не так багато просить, як більше наказує і вчить пома
занця божого, як має з підданими обходитись» Мабуть і мудрому сенаторові 
не годилось би щось таке зробити, що той поганий болван вчинив* Пожаль 
ся ж Пане Боже, що його в м таки справді не казав вч е с а ти  в ланцюх 
та в пута — істно був він того годен! Але і напотім він того не втече, а стане 
йому за ланцюх, коли йому церкву відберуть і маєтності до неї належачі, 
позвавши його до уряду духовного’ Нехай тільки з ним поступлять як з про- 
топопком — скине ту гордість, як і той* А поки того не буде, не сподівайтеся 
ваші милости нічого доброго в нашій церкви. Досить уже їм фольгувалося, 
треба справді суворіш поступати з ними, як з такими що ні раціями ні най- 
яснішими доводами не дадуть себе до доброго привести, тільки упір і гру
біянства переймають (оден від другого) Не попи то, але простими хлопами 
радше і справедливіше повинно їх називати І апостол Павел не без причи
ни написав «Примушуй війти*»— против таких що не дбають нічого ні про 
своє ні про людське спасенне, просто як чума між стадом господнім А що 
найгірше — що вони собі юрисдикцію присвоюють більшу ніж біскупи, від- 
кликуються до патріярхів, котрих і до віку не бачать, а від своїх біскупів ті
кають. А хто ж того не бачить, що то не стільки для оборони патріяршої 
юрисдикції,— котрої і перед тим мало знали, як більше роблять то для сво
го своєвільства* аби над собою наставників не мати Страх і повідати, як 
своєвільство намножилося між ними — немало наслухавсь я того і з инших 
країв, що діється між (нашими) противниками. Бо коли хочуть їх за який 
небудь виступок карати ті владики, що з Греції приїздять, то вони звикли 
мовити: «не маєте до нас нічого, бо то не ваша дієцезія». А коли власні 
біскупи їх позивають, вимовляються патріярхами. Чисто Мархолтове дере
во!!. А затим своєвільства, ексцеси бувають-нечува ні Отже коли вже в 
панських і шляхетських (православних) маетностях нічого не можемо, не
хай хоч у католиків і в маетностях його кор м. маємо владу злих карати і 
святу унію промувати*» 2

Як живцем се вийнято з «Антирризиса» або з «відповіді 
Клірикові».

«Пересторога». Один з найбільш інтересних творів сеї до
би, наполовину полемічний трактат, наполовину історичний 
памфлет, він дає пробу широкого вияснення тих історичних 
обставин і скритих психологічних «людських 1 диявольських» 
спружин, які привели до проведення і закріплення унії,— і 
дійсно, визначається неабиякою силою історичної концепції, 
яскраво ілюструючи собою сильне розбудження мислі, дане 
чвертьвіковою напруженою літературною працею. З сього 
боку, власне як продукт синтезуючої думки, що підіймається 
над дрібною схоластикою полеміки, він досі майже не оціне
ний. Коли його опубліковано в 1850-х роках, з копії, що 
надіслав зі Львова Зубрицький3,— його спочатку, ничтоже

1 Натяк на популярну повість про Соломона і Мархолта (Китовраса).
2 Archiwum Sapiehów с 352—3 (листопад 1602 р ) .
З3 копії Зубрицького «Пересторогу» надруковано в Актах Зап. Росіи 

IV ч. 149 (1851), на копії своїй Зубрицький зазначив, що він списав її з 
оригіналу Львівської Ставропігії — подає і номер рукопису, але з-поміж ру-
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сумня ся, пробувано використати як історичне джерело—1 
так, як служило воно безпосередньо і посередньо письменни
кам XV II—XVIII вв , авторові Густинського літоп., «Паліно- 
Д11» й ін. Коли ж розкрито його історичну непевність \— не 
оцінено відповідно як певного роду історіософію, так би ска
зати,— українську Теодіцею XVI—XVII вв., прояв історично
го усвідомлення тої доби,— і як літературну концепцію на
решті. І так «Пересторога» зосталася в становищі розвінча
ного історичного джерела, нічого більше 2. Досі навіть пут
нього видання її тексту не маємо, бо єдиний друкований 
текст повний помилок і недоладностей.

кописів Ставропігії оригінал пропав і опинився якимсь чином у руках 
польського вченого, директора бібліотеки Осолінських Авг Бельовського, 
потім, по його смерті,— у Ач Петрушевича, і ним був подарований Київсько
му університетові Се збірник, списаний в 1640-х роках рукою Михайла Гу- 
нашевського, студента ЗамойськоТ академії, на ст. 99— 132 тут міститься 
копія «Перестороги», розпочата півуставом, що слідом переходить у дрібний 
скоропис Петрушевич висловив був здогад, що се автограф, але се, ро
зуміється, неможливе, бо «Пересторога» була зложена, коли Гунашевсько- 
го не було на світі Більше копій «Перестороги» досі не звісно Пишучи сей 
розділ, я користувався власне сим рукописом, а не текстом Актів, дуже 
несправним (що в деякій мірі виправдується доволі нечітким письмом ста
рої копії та стилістичними недоладностями її тексту).

'Зробив се м Макарій у своїй Ист.-Рус церкви IX с 491—2, ширше 
довели пок Франко й особливо ак Студинський, в нижче цитованих сту
діях

2 Наукова література про «Пересторогу» представляється головно дво
ма львівськими працями, що писались паралельно і з'явилися в однім часі: 
пок І в. Франка «Z dziejów synodu brzeskiego 1596 г.»— Kwartalnik Histo
ryczny 1895 і ак Студинського «Пересторога, руський памятник початку 
XVII віка Історично-літературна студія» Львів, 1895 Критичні замітки до 
статті Франка ак Студинський оголосив п. з. «Причинки до історії унії», в 
львівській «Правді» 1895 і осібно Мої критичні замітки до обох праць, 
Франка і Студинського, в львівських «Записках» т. 12, 1896

Студія Франка, крім критики оповідання «Перестороги» про берестейсь
ку унію, висловила новий здогад про авторство 11 він здогадувався, що на
писав «Пересторогу» Юрій Рогатинець Хоч не підперта ніякими спеціальни
ми доводами, гадка ся була прийнята багатьма дослідниками, вг тім числі 
й ак Студинським, що в цитованій студії попробував зібрати доводи на ко
ристь авторства Рогатинця Але мені воно здалось тоді неправдоподібним 
(див згадану рецензію, с. 22) і так само, й ще більше — тепер, хоч автор
ство Рогатинця прийняли новіші дослідники, які спинялись на «Пересто
розі»— Ю. Третяк, М Возняк, Т. Грабовські Думаю, ло-перше, що такий 
близький до справ діяч, як Рогатинець, не допустив би сих очевидних і для 
його літературної мети непотрібних анахронізмів, що їх повна «Пересторо
га» По-друге,— роль львівського братства і братського руху взагалі в його 
оповіданні, мабуть, виступила б виразніше, замість діяльності Кост. 
Острозького, що покриває і заслонює все інше в «Пересторозі» По-третє,— 
не було б і її жалів на те, що ієрархія руська стала рекрутуватися з простих 
людей Скорше се вказує на шляхтича або клірика з Волині або Києва —
з позабратського руху 1590— 1600-х років
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Автор пише в перших роках XVII в. під враженням по
дій останнього десятиліття. Каже, що був у Бересті на со
борі 1596 р , навіть «в тых всЬх хожденіях и отправованіях» 
(с. 214), і се можливо, а навіть правдоподібно, судячи з того 
заінтересування, яке виявляється у нього до трагічної долі 
протосінкела Никифора, особливо близького учасникам бе
рестейського собору 2. Але властиво ніщо не перешкоджало 
б прийняти сю його заяву про участь у берестейських подіях 
і за просту літературну фікцію — вона була б цілком можли
ва в такім наскрізь белетристичнім творі — памфлеті, що мо
же бути з сього боку поставлений навіть поруч «Історії Фло
рентійського собору», виданої Кліриком Острозьким.

У кожнім разі з подіями і літературою сього десятиліття 
1596— 1605 автор, очевидно, досить ознайомлений, бодай за
гально. Але факти раніші, 1570— 1580 pp., представляються 
йому в досить неяснім світлі! — Звідти, наприкл., його пред
ставлення в занадто рожевім світлі часів Баторія і взагалі 
всього, що діялося до владичої конспірації 1590-х рр. Звідти 
всі ті байки, котрими з послуху (розмішуючи їх власними 
фантазіями для більшого ефекту) він окружає побут на 
Україні й Білорусі патр Єремп.

Боротьба з унією, що доволі успішно велась і на літера
турнім, і на парламентарнім полі в десятилітті 1596— 1605, 
настроює його бадьоро і надійно. Нічого подібного до того 
суму, тої прострації, що лунає з творів Смотрицького 1609—

1 Він знає про смерть Никифора в Марієнбурзі, що сталась десь 1604— 
1605 рр , судячи з згадки Потія в листі до Сопіги 28 VI 1605 р (Arch Sapie
hów с 561). Очевидно, йому відомо «Посольство Мисаїла», предложене 
Потієм віденському магістратові 15 VI 1605 р. (ч 229, див вище). З друго
го боку — він говорить як про живих про Терлецького, що вмер у травні 
1607 р і про кн К Острозького, що помер на початку 1608 р Про 
«Антирризис», де «Апокризис» називається твором, вартим подяки «киями», 
автор говорить, натякаючи на се місце, як про «остатную книжку» 
(с. 225) — себто останню полемічну публікацію з уніатської сторони Через 
те думаю, що про події, зв’язані з рокошем 1606— 1607 рр , він не згадує ви
разно тому, що писав раніше, а може, і про смерть Замойського (З VI. 
1605) теж не згадав з тої ж причини І так правдоподібний час написання 
«Перестороги» — се літо 1605 р

Можна піти б ще далі про Замойського, що вмер З VI 1605, автор пи
ше в середині твору, про Потієву нахідку — під кінець Може бути, що пи
сав він сю другу частину в маї — липні того року Але пройшов потім, в 
рр 1605—1606, ще раз і додав деякі легкі штришки, які дають рефлекси 
подій тих років (натяк на віднайдення Мисаїлового листа, а можней на ро- 
кош — у промові Острозького)

2 Супроти сього інтересу до берестейських подій та їх головних діячів 
кн Острозького й протосінкела Никифора можна б думати, що автор «Пе
рестороги» був ідентичним з одним з авторів реляцій про берестейські ПОДІЇ, 

напр , з того, що подана вище,— котрої автора я назвав священиком ко- 
рецьким.
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lßlO pp. Православних'побивають в однім місці, вони беруть 
реванш у другім; справджуються слова Спасителя: «Не бійсь 
мале стадо — пекельні брами не можуть вас перемогти» 
(с. 215). Православні не даються і не дадуться. За поміччю 
патріархату, спасенними заходами своїх ревнителів, таких 
як старий князь Острозький, вони вийшли на Христову пу,ть, 
і ніякі вигадки диявольські іх з неї не зведуть. І авторові хо
четься в перспективі історії, з пташиного льоту оглянути сю 
боротьбу сили божої і диявольскої — як вони звели бій і 
проявили себе на його очах, у подіях останніх літ: се послу
жить на осторогу вірним не лякатися диявольських страхів і 
хвилевих перемог тих, що служать їх знаряддями. І він 
укладає сю книгу, що починається таким титулом-резюме:

Пересторога з1»ло потребная на потомные часы православным христіа- 
ном, сцятоє католическое восточное церкве сыномъ, абы выдали, яко неко
торые епископове панствъ коронных, которые исперва завше под владзою 
и под послушенством святЪйшаго вселенскаго константинополскаго 
патріархи были, а потом не спасеніа душъ своих албо врученых себе, але 
для певных причин — своих дочасных пожитковъ (яко ся нижей покажет) 
своего патріарха отступили и римскому папежови в послушенство ся отда
ли, и великое зам1>шаня в людехъ учинили И зась пишучи книжки и друку
ючи пришлого в£ку людем знати дают, якобы то они для спасенія душъ 
людских вчинити мЪли, ничего иного в церковъ божпо не внесли, толко то 
що якобы исперва быти мЪло и бывало взновили И показуют, ижбы папа 
рымскш старшій над вс&ми патріархами быти м1>ль, а потом якобы ся 
патріархове от него одорвати м1>ли, і онъ их проклял, яко пастыр все- 
лєнскій и намъстникъ Петра святого апостола i епископа рымского А потом 
якобы ся патріархове от него одорвати мъли, і онъ их проклял, яко пастыр 
вселенскш и намъстникъ Петра святого апостола і епископа рымского А по
том якобы на Флоренском соборі» пред полтормасты л1>тъ, то ест по року ти- 
сячном чтыриста пятдесят девятом албо десятом, згоду з собою учинити 
МІьЛИ, и митрополит кіевскій Ісидор якобы тую згоду в Руской земли 
утвердити мЪлъ. Што якобы на многих мЪсцах у церквах старофундованых 
знайдовати ся мЪло, и проч.

Як прийшло до того, що дияволові вдалося так спантели
чити людей і збити їх з спасеної дороги, коли вони були вже 
вибилися на неї і заволоділи ключами царства?

В тім окруженні, де виріс і дозрів автор, так тяжко здо
буте культурне відродження виховало певний культ освіти, 
школи, книги, і автор кладе їх першою причиноїр всього. Се 
здавна було оцінено, але більш як індивідуальну, дуже інте
ресну рису авторової ідеології — його незвичайно високе по
няття про значення школи; се місце цитувалось десятки раз. 
Але висловлені тут гадки характеризують ціле окружения, 
цілу епоху. Се покоління стільки мрій і надій вложило в сі 
скромні початки школи, письменства, друку, що зрозумілими 
стають сі переборщення — ся надмірна віра у всемогутній 
вплив школи і науки: всім епохам просвіщення знайомі сі пе
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ребільшення. Для оцінки ж твору інтересна та концепція, 
котру розгортає автор, виходячи з сеї провідної думки: 
рішаючого значення освіти і школи в житті нації

При християнизацп Русі стався сей недогляд з боку 
князів-просвітителів і з боку грецької церкви, що вони поруч 
заходів коло заснування руської церкви в тіснішім значенні 
недопильнували організації «посполитих шкіл» — загально
освітніх установ Через те Польща хоч пізніш від Русі прий
няла християнство, в культурі випередила іі, бо у поляків, 
видко, наука і не була занедбана. Переносячи в попередні 
століття ті явища з історії польщення української ари
стократи, що проходили на Волині в XVI в на очах автора: 
полювання польських аргонавтів за багатими українськими 
дідичками (наслідницями) — про яке багато писалось, на- 
рікалось, заборонялось протягом цілого століття,— автор 
укладає перспективу довговікового процесу, в котрім руське 
добро, територіальне і рухоме, загарбувалося польськими 
руками, і спеціально всякими способами вибиралася з обо
роту слов’янська книжність, підстава руської освіти. З 
упадком же руської культури підупала руська церква, п ста
ли зневажати як некультурну, нездатну для вищих верств, і 
руські вищі верстви поголовно закидають руську віру, пере
ходять на латинство і польщаться, а православні церковні 
люди і всякі церковні установи стають уділом українського 
плебсу («посполитого чоловіка») — ареною всякого 
соблазну, що дорешти відпихав від батьківської віри і бать
ківських традицій'всяку путящу людину, не те що з шляхти, 
але і з простого стану:

Кождый православный христіанине, потреба того абы-с(ь) відаль, 
откол (t>) в сюю землю пришла вЪра христианская. Иначей не довЪдаешь 
с (я) толко аж з Кгрецш приняли 1 въру христіанскую, уперед нЪжли Ляхо
ве з Німець рымскую, двайцятма и пятма лЪты И такъ были великіє 
ревнители, иж много, з великим коштом церквей и монастырей намуровали, 
и маетностями опатрили, злотом, сребром, перлами и дорогим камЪням 
церкви приоздобили, книг великое множество языком словенским нанесли. 
Лечъ того што было напотребнішое— школъ посполитых не фундовали. 
Зачим, за лотами оная грубост(ь) поганская, и прироженье влекущее на 
марност(ь) того світа так поразило, же потомкове оных побожных благо
честивых самодержцов, княжат руских, світа сего красотами уведеные а 
науками не выученые, упали в великое лакомство, около панованя великую 
хтивост(ь) узяли и розділили ся: едины тут зостали, а друпе у полночных 
краях панства осіли (и тые дольше у своем панстве тревали). И якъ собі 
очи лупали о панства, один другому выдираючи, а на помочь противко соб і 
сусідов ограничных зводячи — яко Венкгров, Поляков и Литвы, великое 
кровопролитіє межи собою чинили. Зачим оные помочники победивши супо- 
статовъ их, потом и самих побеждали, и панство Руское в руки ихъ при
ходило. Зачим церкви божіе з их окрасами на лупъ приходили, злото, среб
ро и оное дорогое каміня, и книги зобрано, яко то на око обачишъ

1 Друк.: Русь... приняла; в ориг. нема «Русь».
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у самом Кракові корунном, и в костелах* рымских полно того Книг сло
венских великими склепами знайдешъ замкненыхъ, которых на світ не 
выпустят. Также ест(ь) и ве Львове у мниховъ Доминиканов склеп великій 
книг наших словенских учителских до купы знесеных по збуреню и осягненю 
панства Руского

И так то много зашкодило панству Рускому велми, же не могли школъ 
и наукъ посполитых разширяти, и оных не фундовано Бо коли бы были на
уку міли, тогди бы за невідомостю и глупством своимъ не пришли до тако- 
воі погибели» Читаючи хроники полскіє знайдешъ о томъ достаточне, як 
Поляци Рускіє панства посідали попріятеливши ся з ними и цорки 1 свое 
за Русычов давши через ных свое обычае оздобные и науку укоренили Так 
иж Русь, посполитовавши ся з ними позавиділи их обычаем, их мові и нау
кам и не маючи своих наукъ у науки рьімскіє своє діти давати почали, кото
рые за науками и вірьі навыкли И такъ по малу малу науками своими все 
панство Рускоє до вірьі рымское привели, ижъ потомкове княжат руских
з вірьі православное на рымскую выкрестили ся, и назвиска и имена соб і 
поотміняли, якобы ніколи не знашли ся быти потомками благочестивых 
прародителей своих

А затым православіє греческое озимніло и в згорду пришло и во за- 
недбаня Бо теж зацных станов особы погордівши своим православієм до 
врядовъ духовных приходити перестали, але леда-кого на них вставляли — 
ку воли толко самому посполитому ч(е)л (ові) кови 2. Зачим наступовали 
на столиці митрополитове и епископове неискусные, не такіє якіє исперва 
бывали — мужи с(вя)тобливьіє, архымандрытове кієвскіє, за которых 
старшенства и инокове бывали люде живота святобливого, такъ ижъ про
сіяли добродітелми своими, а по смерти их великіє чудеса у гробахъ их че
стных дієвали ся, яко то и тепер знаки того сут(ь) у Кієві По которых 
благообразных и подвижныхъ ленивые и недобрые настали, и такъ за ними 
порядки церковные у забвеніє пришли Книги тые що еще их позостало, по
рохом припали, и все набоженство пришло ку взгорді, такъ иж не тылко 
стану шляхецкого, але и простого люде стану у иновірство и отщепенство 
приходили, от духовных соблазнены будучи

А в тых часех тыж панство Кгрецкоє всвіцкоє (sic) пришло в руки Са- 
рацинскіє, за гріхи христіанскіє Однак кгды юж тот тиран утвердилъ свое 
панство, по часі же Константинопол (ь) пустъ былъ (бо Кгрекове розбігли 
ся были) — забрал поганин люд до купы Позволил, абы патріарха на сто- 
лици своей сиділь, владзу духовную абы тримал. Монастирі абы цало зо- 
стали и в ных духовные спокойне сиділи, дан(ь) певную, то ест(ь) по 
червоному от особы давши, волне не толко набоженства, але и ремесла, 
кгрунтовЪ, с которых поживене мает хто, абы заживалъ кождый Позво- 
лилъ, абы обычаем становным люд посполитый патріарху обирал, а от 
патріархов трех был посвящоный и от него потвержоный Так то такъ Богь 
предивным чудом устроил, же тот поганин, который головным непріятелем 
в ір і христовой есть, а такъ рад не рад— яко пес чужій скарбов, сам их не 
уживаючи, сторожем ест и расхищати их никому не допущает

През долъпй час с(вя)тійшіє патріархове панства нашого не навіжа- 
ли особами своими, толко чрез посланцовъ своих, а теж митрополитове 
кождый з них одержавши митрополію от господаря, кроля полского, по бла- 
гословеніє вселенского патріархи до Константинополя завше посылали 

То (го) часу ло зезволеню божієму благовірньїй княз(ь) Константин 
Константинович в с(вя)том крещенш нареченый Василій княжа Острозкое, 
поревновавши благочестивым родителем и прароди (те) лем своим, маючи в

1 Спочатку було церкви, исправлено на. цорки, і другий раз так напи
сано

2 Отеє місце, на мій погляд, рішуче промовляє проти авторства міщани
на*
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дому, в князстві своем Острозком епископію Острозкую, с предков своих, 
также княжат юевъских идучи у православной вірі» непременно, с предка
ми своими будучи утверженый ', епископію уфундованую и маетностями опа- 
треную, и на многих місцах монастьірі, и в ных иноци, взбужон будучи Ду
хом святым, умыслил утвердити православную віру, продками своими 
везді уфундованую Напервый старал ся у с(вя)тішо(го) патріархи, абы 
ся зді дидаскалов ку розмноженю наукъ в ір і православной зослалъ, а он 
на то маетностями своими ратовати на доложеня на то не жалует — як юж 
збудовалъ школу, шпиталі, маетностями надарил И так науки словенскіє 
и грецкіє у Острогу заложилъ, друкарню собралъ, со благословенієм и 
зосланям патріархи вселенского тое все заложилъ.

И такъ почалъ с(вя)тійшій патртрхъ константинополскій о овечках 
своих стараня міти, которые ся до него утікали А видячи его таковую го
рячую милость, с(вя)тійшій патртрхъ, до церкви божей, часто а часто его 
навежалъ, утвержалъ посланцами своими и писмены своими

Зачим и великій корол полскій с(вя)тобливое памяти княжате его 
м. привилеем то злецил и поручилъ, абы преложоных духовных вірьі своее 
завідоваль А за его залеценемъ митрополіє, епископіє раздавати людем 
веры и послушенства грецкого обецалъ, яко ж и давалъ

За чимъ православіє наше почало было просіявати яко солнце. Люде 
учоные почали было в церкве божієй показовати ся учителей и строителей 2 
церкви божей Книги друкованые почали множитися Што бачачи 
с(вя)тійшій патртрхъ тым частій призирати почалъ дидаскалы мудрыми 
обсылалъ, а наконец с(вя)тійшій патріарх Іоаким антюхійскій первей, а по
томъ константинополскійâ в землю Рускую пріихали и час немалый кождый
з них прієздом своим перемешковали Братство в містах постановили, 
ставропикгію и во Лвові уфундували, а то напред припомянувши Стефано- 
ви королеви, же то єпархія єго власная константи но поленая єст(ь) А того 
ему помогли два сенаторове тоє ж православное вірьі еще старые обретаю- 
ши ся помененый княжа Острозкоє, воєвода кієвский Василіє, и Феодор 
Скумин Тишкевич воєвода новгородскій Зачим увідавши корол(ь) от сво
их канцлеровъ, же продкове єго віру грецкую у панствах коронных ровне 
яко и рымскую при волностях и при зверхностях их во их4 границах духов
ное владзы зоставует, и то присягою потвержает и правами остерегает. 
Далъ тежъ привилей свой корол Стефан с(вя)тійшому патріархови кон- 
стантинополскому, абы во всем всі епископове з митрополитом и зо всімь 
духовенством его яко пастыря своего слухали, и порядков и справ вшеляких 
через него постановленых ведле старых правъ послушны его были

А затым с(вя)тійшій патртрхъ видячи митрополита кієвского Ониси- 
фора двоженца с престола зложилъ и на єго місце Михаила Рагозу за зле- 
цеНєм христіанства поставилъ и освятилъ Духом с(вя)тым подобно прови
дячи при посвящению, иж он міл отступником зостати, гды его произво
дил^ при бытности велю зацных людей у Вилни рек тые слова «Аще 
достоин он по вашему глаголу, буди достоин, аще ли же ність достоин, а 
вы его за достойного удаєте, азъ чист еемь — вы узритеЬ Якожъ потомъ 
узріли-смо его — у отступлению»

Потом супрасльского архимандрита Тимофея Злобу за убшетво с пре
стола низверглъ и на его місце иного поставилъ Братства пофундовалъ, 
которые потомъ король Стефан за залеценем его привиліями умоцнил>,— 
и на тых тепер толко благочеетіє уже зостало. Тотже и в Львові науки 
вызволеные языка словенскаго и кгрецкаго кграматику выдруковати по-

1 Се місце у виданні досить змінене.
2 В друк, поправлено на учители и строители, в ориг. помилка.
3 У вид подано. Іеремія
4 У вид.: в своих.
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далъ, и чрезъ митрополита елаксонського и димонитского Арсенія през дві 
л іт і училъ Порядки в церкви божей понаправлялъ Книги потребные 
церкви божей 1 ексемпляры кгрецкими правдивыми подавалъ и на словенс- 
кій перевести и надруковати казалъ И такъ устроивши все порядне до Мо
сквы для потребъ церковных и строенія ихъ отехалъ, обецуючи ся по зворо- 
ченню своем на сеноде быти Которого злецилъ митрополитови зозвати, ско
ро бы он сам в граници литовскіє прієхаль

■ Отже кінець кінцем, спеціальним божим піклуванням про 
своїх вірних, «предивним чудом» було налагоджено те, ідо 
було занедбано Серед загального розкладу релігійного 
Життя, котрому підпала римська церква, грецька була за
консервована турецькою неволею і зберегла в собі правди
вий християнський дух А з другого боку, на Руси з старого 
кореня святого Володимира виходить обновитель руської 
церкви, «предками його уфундованої», і за поміччю оновле
ної грецької церкви заходиться коло направи церковного 
життя та заповняє ту прогалину — той недогляд, допущений 
його предками: організує школу, фундує науку, своїм почи
ном заохочує патріархів до ближчого піклування руськими 
церковними справами. Завдяки йому та другому пра
вославному стовпові — воєводі новгородському на Білорусі і 
король Стефан ставиться цілком лояльно, а навіть прихиль
но до сього діла оновлення руської церкви. «Наше npä- 
вославіє» — «починає просіявати як сонце», порядні, учені 
люди, котрих так довго не було видко на ієрархічних поса
дах, починають знов горнутися до православної церкви, 
засідають на церковних місцях. Одним словом, все вийшло 
на добру путь,— але тут починає свою роботу «неприятель 
душний», диявол, що був причиною всіх давніх бід на Руси 
Опанував він «Западную сторону» — католицький світ і все, 
що з нього пішло (всі єресі і все нововірство), і так, як свого 
часу робив він зусилля, щоб збити Христа з його спасенної 
дороги, так тепер не міг стерпіти, щоб наша Русь вирвалася 
з його лабетів та пішла Христовою дорогою Автор коротко 
вложив се під кінець, у закінченні історичної частини свого 
трактату:

«Припатръ же ся, чел(ові)че христіанскій, той всей справе, откол поча
ток взяла яко исперва діявол межи Русю забігаль, абы православіє не ко
ренилося, яко княжат лакомством, тиранством подавилъ, яко наукъ 
розмножити не допущалъ А который хотіль о Христі жити, кождый 
мусЪлъ панства отстра дати, албо у монастыры живота докончити, албо 
живота пострадати И такъ не допустивши наукам ширити ся, останок — 
што позостало отродковъ оных княжат, у віру рымскую привелъ, а инших 
у безуміє А ньінішнего часу тою ж проклятою унією на православных вою
ючи — кгдыж такъ завше діавол на церковъ божію воюєт, бо нужно

1 У вид тут були пропущені слова від «божей» до «божей».
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ест(ь) царство небесное и нужници восхищают его. Яко то западная сторо
на исперва ся кохала у гордости, такъ и тепер там пыха панует, и што- 
колвекъ чинит, все для того чинит, абы видимы были ч(е)л(ов1>)ки 1 были и 
похвалу относили» (с. 126).

і от тут мусимо доповнити думку автора, ним не доказану 
формально до кінця, але цілком ясну в загальнім контексті:

Так само пихою, бажанням людської слави, блиску, ба
гатства диявол спокусив і звів на бездоріжжя руських вла
дик. А властиво — налякав їх, з одного боку, перспективою 
дальших дисциплінарних розпорядків патріархів, а з другої 
сторони,— розгорнув перед ними перспективу багатоґо, 
вигідного і безтурботного вживання всіх приваб віку сього 
під умовою переходу до «Західної сторони», опанованої дия
волом.

Автор розповів анекдотичну історію унії, що з його легкої 
руки перейшла потім в усякі історичні писання і довго потім 
переказувалася як дійсна правда — вся ся мішанина реаль
них подробиць і фантастичних вигадок. Кирило Терлець- 
кий— сей перший знаряд диявола, найбільше замазаний 
всякими провинами, і тому найбільше настрашений 
перспективою патріарших доходжень, перехоплює 
патріаршого листа до митрополита в справі скликання собо
ру, виславши своїх прислужників на митрополичого писаря, 
що іх віз, а по-п’яному в дорозі проговорився про свою 
місію. Коли патріарх довідується про се діло і дає спеціальні 
уповаження владиці володимирському Мелетієві, щоб разом 
з патріаршим екзархом розслідив і покарав Кирила, і Ме- 
летій необережно похваляється тим. Кирило, заїхавши до 
нього в гості, хитро викрадає у нього з шкатули сі патріарші 
листи. Також підступно добуває потім у владик «мембра
ни» — чисті листи з підписами, щоб списати, мовляв, їх жалі 
королеві, а на тих мембранах вписує заяви до папи і короля 
про перехід на унію. Заразом зручно використовує всі 
можливості, щоб настроїти владик проти патріарха і царго- 
родської церкви, і так поволі, дорогою інтриг, фальшувань, 
брехень приготовляє унію, проголошену на Берестейськім со
борі 1596 р , і т. д.

Наскільки ся композиція була індивідуальним ділом 
автора, се трудно тепер визначити. Порівнюючи оповідання 
«Перестороги», напр., з «Палінодією» Копистинського, ми 
бачимо, що оповідання Копистинського далеко повніше, 
живіше, белетристичніше. Чи треба се розуміти так, що Ко- 
пистинський мав більш художнього хисту і вмів, перероблю-

1 У вид пропущене.
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ючи оповідання «Перестороги», надати йому більше белетри
стичного змісту, чи він самостійно використовував ще свіжі, 
незабуті перекази про владичі штуки, які ходили ще між 
людьми? Деякі епізоди,— скажімо, отсі «мембрани», були 
пущені учасниками подій свіжим слідом подій; як відомо,' 
владика Балабан, викручуючися з уніатської історії і шука
ючи дороги назад до православних, подав літом 1595 р. 
о ф іц і а л ь н у  заяву про такі «мембрани», двічі давані, мовляв, 
владиці Терлецькому «не на иншую жадную потребу одно на 
нихъ писати до є королевское милости о кривды и долегли- 
вости, которые ся деютъ законови и церквамъ светымъ рели
гии греческое». В розбір фактичного підкладу сеї історії не 
входжу — я говорив про се на іншім місці l. Історія про те, 
як Терлецький розбійничим способом вирвав патріарші гра
моти у митрополичого протонотарія, а другий раз штучно ви
тягнув їх сам у владики Мелетія, очевидно, дає два пара
лельні варіанти оповідань на один і той самий мотив, що ма
ють ясні прикмети усної традиції; другий варіант — про те, 
як владика Кирило витягнув у підпилого владики Мелетія 
патріарші листи з секретної шкатули (дуже живо 
розповіджений Копистинським), являється очевидним прото
типом пізнішої історії про те, як Хмельницький «штучним 
способом» видобув королівські грамоти у Барабаша. Автор 
«Перестороги» оповідає сі історії коротко і сухо, очевидно, 
не маючи наміру займати читача цікавими белетристичними 
епізодами, а стараючися використати можливо повно свій 
фактичний матеріал для задуманої ним історично-філо
софічної концепції: боротьби божої сили і диявольської 
інтриги за вірну Русь на протязі її історії.

Історію самого Берестейського собору автор збуває дуже 
коротко. Хоч він підчеркує, що був учасником всіх перего
ворів і так многозначно присягає говорити все по чистій 
правді (с. 214), але нічого не знаходить інтересного додати 
до викладу подій, поданого «у писанню синодовом» (оче
видно— «Ектезисі»), і тільки ближче спиняється на звіснім 
нам берестейськім чуді, що про нього полемізували Скарга 
й Вишенський. Автора «Перестороги» більше займають 
дальші інтриги владик, котрими вони рятували унію та силу
вали до неї православних. З одного боку виступає «бла
гословенний княжа» Острозький, що робить всі заходи для 
оборони православної віри і паралізування владичої інтри
ги, покликаючи в поміч євангеликів і навіть «самих римлян» 
в інтересах шляхетської свободи. З другого боку — «од-

1 В V томі Історії України-Руси с 584 прим.
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ступники»-владики, що, рятуючи себе від патріаршої анафе
ми (проголошеної патріаршим протосінкелом Никифором) і 
зв’язаного з тим позбавлення урядів, напружують свої сили 
між іншим на те, щоб дискредитувати Никифора, удати його 
самозванцем і політичним шпигом. Так справа Никифора 
безсумнівно розумілась тоді і викликала великий інтерес: 
партія католицька й опозиційна напружили всі сили, щоб 
обернути її по-своєму, і навіть у теперешніх часах при/ії 
оцінці дослідники непомітно для себе піддаються певній сто>- 
ронничості. Никифора судили на двох соймах, 1597 і 
1598 pp., і острозькі круги були особливо захоплені перип^- 
тіями сеї справи. Се дуже яскраво й відбилося в «Пересто
розі»* історію Никифора оповіджено тут так докладно, як 
ніщо інше; освітлення дано, розуміється, з православного, 
острозького становища, так, як се розповідалося тут, з дея
кими белетристичними подробицями. Важну роль грає в усім 
постава старого острозького князя, і в уста йому вложено 
огнисту і сильну, «широкую мову», котрою він різко дорікає 
королеві за його сторонничість, недодержання супроти пра
вославних політичних гарантій і грозить тяжкими наслідка
ми для держави:

А в к(ор). м(илость) видячи кгвалтъ нашъ и нарушенє правъ наших 
не дбаешъ ничого на присягу свою, которою еси обвязал ся нам не ламати 
правь наших, але примножати и розширяти За таковыми слушными доку
ментами, за причинами 1 послов земских не хочеш нас в православній в ір і  
нашой заховати при правах наших, на місце отступных пастыров инших 
дати И овшемъ 2 — допущаешъ тым отступникомъ кгвалтъ чинити, кровт> 
проливати тых которые во отступленіє их за ними ити не хотят, лупити, з 
маетностый выганяти, з землі наконецъ выволивати, за віру пра
вославную. Наступуешъ на права наші, ламлеш волности наші, а наконец 
на сумненє наші налігаєшь. Чим присягу свою ламлеш, и то штоколвекъ 
єси для мене учинилъ, в нивошто остатнею неласкою3 оборочаєшь Што ба
чачи яко сенаторь — не толко же сам терплю крывду и тебе упоминаю, але 
вижу, же то ку останней згубе всей Короны Полскоє идет. Бо за тымъ нихто 
своего права ани волности безпечен вже не будет, и в коротком часі прий- 
дет до великого замешаня \ а бодай не домышлят ся чого иншого! Што про- 
дкове наші варуючи пану господару послушенство и подданство, взаем 
тыжъ от пана милость, справедливост(ь) и оборону беруть, и такъ собі 
поприсягають сполне (с 116— 119).

Не дуже підходить се до вдачі старого князя, наскільки 
ми її знаємо, але зовсім не зле як вияв настроїв українсько
го громадянства і як взірець політичного красномовства, що

1 Клопотаннями (незважаючи на доводи і клопотання).
2 Навпаки.
3Засудом Никифора, котрого Острозький викликав на свою відпові

дальність
4 Тут можна б добачати «пророкування» рокошу 1606 р.
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стало культивуватись українською інтелігенцією, з тим, як її 
притягнено до ближчої участі в парламентарнім (сойми- 
ковім і соймовім) житті.

Православні попробували зашахувати владик справою 
Стефана Добринського, попа Чернчицького монастиря Спа
са, мовляв, утопленого з наказу владики луцького за те, шо 
він не прийняв унії і підтримував православну опозицію се- 
jpei місцевої людності. Сторона кн. Острозького, в маетно
стях котрого був сей монастир, досить добре обставила сю 
родаву і зробила всі заходи, щоб викликати про неї дебати 
ЙиЬлижчого сойму, скликаного на початку 1600 р. шо мав 
також винести остаточну постанову в справі домагання пра
вославних, щоб владик-уніатів позбавлено їх урядів за са
мовільний перехід на унію. Подробиць про те, що сталось на 
соймі з справою Добринського, ми не маємо, треба дума
ти, що надати серйозне значення ій не вдалось. Але автор 
«Перестороги», відбиваючи знов-таки, очевидно, острозькі 
настрої і розмови, представляє так, що Терлецький з 
Потієм, щоб убити справу Добринського, постарались пере
нести дискусію на інший грунт: принципіального права свого 
на церковні уряди і юрисдикцію, і для того умисно підстро
їли такі зажалення на себе. Автор описує дебати, які, 
мовляв, вив’язалися з того перед Королем: дає короткий 
зміст «широкої мови» Терлецького і Потія (саме призначе
ного тоді митрополитом) і у відповідь наводить у повнім 
тексті мову «одного з благовірних від братства львівського», 
мовляв, тоді ж сказану перед королем. Се велика промова, 
більш як на піваркуша друку, розуміється, не могла і не бу- 
_ла в дійсності сказана ані взагалі, ані спеціально ким-небудь 
з львівських братчиків. Пок. Франкові вона послужила, ма
буть, головною підставою для його гіпотези, що автором 
«Перестороги» був Юрко Рогатинець: він приймав, що ся 

.промова була утвором автора «Перестороги» і що автор го
ворить про себе, згадуючи про того «одного * бла
говірних» тільки ся промова не була виголошена на соймі, 
а написана пізніш (ор. с, 19-- 20). Я згоден думати, що про
мова ся була літературним тво'ром автора «Перестороги»; 

‘але я думаю заразом, що львівський братчик скільки-не
будь визначний учасник львівських переживань, не міг гово
рити, ні написати того, що наговорено тут його іменем Так 
мало тут реального львівського єсть і Рогатин, і Галич, і 
Бересте, і Грубешів, але те, що про Львів, таке неконкрет
не, загальне або й сумнівне (як побиття патр. Поакима), що 
я ніяк не можу вважати його автором львівського братчика.

З погляду літературної форми промова не має чим похва
литись: вона не конструктивна, хаотична, не прозора і не
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послідовна у викладі: але інтересна як сконцентрований І 
поглиблений виклад авторської ідеології \ Погляд на сучас
ні події зв’язується тут з суворою дуалістичною, богомиль
скою містикою, відродженою і відсвіженою теоріями про 
владу антихриста, даними реформаційною добою. Від тих 
часів, коли відпав Сатана з своїми ангелами і їх місце учБо- 
га зайняли люди,— одступник Сатана безнастанно воює на 
рід людський і багатьох приводить у погибель і смертю вби
ває. Його копією являється папа:

Бывал папеж архиереем первым в порядку церковном, межи патріарха
ми, держачи свой пред£лъ, Западныя стороны. Як на небесехъ межи агге
лами Сатана отділеную часть держалъ Который не заховавши стану 
своего из своими послушники от порядку отлучил ся и на Всходнюю 2 свет
лую церковь райскую воюет, всЬхъ до своего послушенства ведучи 3 — спо- 

. минаючи соб і первую зверхность, которую з другими посполу чиноначални- 
ки в порядку церковномъ м Ъвалъ (122—226).

Всіх, хто не йде за ним, папа зве одщепенцями, але він 
тільки сам одщепенець «із усіми противними офірами його». 
Як не спустіло небо без Сатани, так не спустіла церква без 
папи, і ї  далі репрезентують східні патріархи. Але як Сатана, 
завидуючи нам, то ми стали наслідниками його слави у Бо
га, воював завсіди і тепер, «у останнім віку, кінчаючи власть 
свою», воює церкву божу і спустошує ї ї  «через старших, 
найвищих, можніших і мудріших», так се робить і папа. Зна- 
ряди Сатани — папа і поганський цісар турецький; знаряди 
папи — всі ті одступники, що приводять правовірних під 
його владу.

Папеж всіхь ведучи до послушенства своего проклинает, мучит, заби
вает, войска насилает, панства и церкви забивает \ волности всякіє отимует, 
грозит, кричит, трубитъ, уставичне войну точит5. Малыхъ и великихъ соб- 
лазняючи церковь соборную католическую у своем дворі у себе в Рьімі бы- 
ти поведает Новины по свЪту розсылаеть, времена и лъта измъняетъ и лич- 
бу от сотвореня сві>та замешал 7 и окоротилъ, и аньтихриста утаилъ, и яко
бы еще Мессш з Жыдами чекаючи, отвергши Христову кровь, опрісноки 
ведле порядку Ааронового из Жыдами уживают, Христа царя і ерея своего 
офЬру ведлугъ порядку Мелхиседекового отмету ют.

1 Зазначу в початку пропущене видавцем, очевидно, з цензурних при
чин: Што мовите о святобливых патриархах і учителях своих— яко неві- 
рные поганы на Христа мовлят: «Чому не пришол Христос давно — спасти 
погибших, але на останку віка? ньіні юж учити пришол, коли их много по
гибло?» (с. 118)

2У вид: невидомую.
3У вид, тут додано* а такъ и онъ чинитъ.
4 Вид поправив забирает
5Стиль зовсім Вишенського1
6 У вид : розсыпоетъ
7 У вид : зм4>нилъ.
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А з другое стороны цесар поганеній церковъ с причины папезкое опано- 
валъ,— до своего панства всіхь притягаючи, такъже якъ папежъ церкви 
пустошить и на свое мечыбы 1 оборочает (с. 124-228)

Кінець світу наблизився. Календарна реформа мала на 
меті затаїти час приходу Антихриста. Письмо святе за
повідає прихід перед кінцем світу Єноха, Іди й Івана Бо
гослова, як свідків трьох законів У приложенні «до нашого 
Російського роду» се виявилося в приїзді патр ЇЇоахима, 
Єремії й великого протосінкела Никифора, «през которых 
нас каралъ, училъ и писмом напоминалъ с е г о  
о с т а н н е г о  в і к у »  (с. 125-229).

Гнів божий за останнє відступництво недвозначно пока
зує себе в різних страшних знаках: громи і пожежі в Рога
тині й Галичі, чудо з вином в Бересті, подібне чудо в Грубе- 
шові, де чаша під час богослужіння розсілась і випустила 
вино Відступники один за другим помирають злою смертю 2: 
митрополит умер від гризоти, «Григорка (архиепископа по
лоцького) слугу и зрайцу его злый духъ замордовалъ, и 
инших поповъ негодныхъ бісове з церкве выметали» (с 224).

«Южъ сікира при корени древа лежить южъ всем> 
часъ!» — се провідний мотив сей програмової промови.

«По которой розмові розышли ся ничего болше не чинячи», закінчує 
автор, навівши сю промову нібито львівського братчика «И з тымъ з сейму 
розіхали ся — ажь по сеймі указаль ся декрет сеймовый, якобы по той 
розмові стати ся міль Же корол его м узнавает, же оны (владики) добре 
учинили, а речь посполитая познавши их, сами на доводіхь противко них 
устали, и декрет на ных вышолъ3 И такъ уставичне и по сей день на це
рковь воюют Кого могучи лагодными словы, врядами, достойностями до се
бе зневоляют, а инших мучат, грозят, книгами фалшивыми закидают книги 
замышляют— пишут под датою старою . (с. 229)

Потім, подавши наведене вище резюме, автор спиняється 
на деяких фальшивих доводах «западників», що ап. Петро 
був першим римським єпископом і папа перейняв від нього 
спеціальні права. Доводить, що ап. Петро в Римі не був і 
права, ним від Христа отримані, перейшли від нього до 
всього єпископату вселенської церкви. Диявол спантеличив 
«римську столицю», піддавши папам гадку, що вони мають 
якісь більші права від інших єпископів, потім спокусив 
світською владою і нарешті «мудрость поганских филосо- 
фовъ в сердцу ихъ залецилъ» (с. 129-234).

1 Невиразно, у вид поправлено мечети
2 Сей мотив злої смерти на відступників — очевидно, дуже популярний 

між православними, ширше розвиває потім «Тренос». с. 75—6.
3 Річ Посполита — се соймові стани, вони переконалися, мовляв, з дис

кусії, що владики поступили правильно, і відступили від процесу проти них,
і декрет вийшов проти станів, а на користь владик.
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Все се мало колись царство грецьке — «тую мудрость 
свътскую и владзу земную», і вони були спокусою для його 
власті і церкви, цісарі і патріархи всіх чотирьох столиць по
падали в різні єресі. Бог «за великіє добродетели их 
продковъ» кінець кінцем зняв з греків ту спокусу, «ЩО 

Римляне казнею быти розумі>ют, але мы православные по- 
милованємь*

Напервей мудрост(ь) світскую отдалилъ от ных, а далі смиреномудріє; 
отнял скипетра царскіє, которые мучовали православных христіан ', а далъ, 
хоть поганина, але оборонцу,— который хочай то взявши свой кинсонъ21не 
толко духовным, але и свіцким православным без даня причины жадйоє 
кривды не чинит и якъ пес скарбу стережет* сам не розхищаєт и хотящим 
розхищати забороняєт Тут ся выполняют оные слова Христовы, же «брамы 
пекелные вірьі Христовы, на вызнаню Петра св уфундованоє перемочи не 
могут » (с 130-235).

З того кінцева наука вірним:

Нехай же тя не приводит до отступленя вірьі оздоба церемоній рымских, 
волности, росказываня всему світу, мудрость світа того и щастя світовое, 
бо тоє все не ползуєт, але вредит, и в том ани сам Христос ани апостолы ани 
отцеве св не кохали ся, и овшем от того бігали*

А другое стороны — наших патріарховь убозствомъ и зневоленем не 
стыди ся сам абовім Спасител(ь) за себе кинсон давал, и апостолы и свя
тые отци ажъ до трох сот и шести л!тъ по вознесеній Христові под нечести
выми царями (жили) 3 И овшем, с того ся тішь, иж наша церковь ест(ь) 
уфундована и основана на Христі каміни краєуголном Засіла в СюнЪ, во 
1єр(у)с(али)мі, там где все спасеніє наше содія ся. Маєт в собі 
свя(тость) и от Спасителя цалые ненарушоньїє вірьі вызнаня невонтпливьіє 
и нераздрушоньїє4. И иные обітницьі Спасителевы на ней ся выполняють 5t 
же брамы пекелные православія церкве восточное не перемагают. не толко 
вселенный лепріятел(ь) 6, але и з нас самых поставши ложные учителі, 
ухопленые мудростно рымскою отступленям своим правовірньїм христіаном 
одоліти не могут

В том можеш собі на приклад взяти братство виленское якъ его 
превратити Не могут от православія Ни огнь, ни мечъ» Але тымъ барзій 
Богъ ихъ подкріпляєт, такъ иж в ных знайдуют ся люде учоные, годные, 
терпливые, смиренномудрые Маючи шлем спасенія и меч духовный одоліва- 
ют властем потужным, духовном и свіцком, а слово божіє не вяжет ся, але 
овшем — ростет и множит ся у право верующих’

Не слухай же тых баламутовъ, которые тебі вдают, ижбы там церковъ 
божія правдивая мЬла быти, где владза свіцкая з духовною змешала ся. 
Где пыха гніздо собъ збудовала Где мудрост(ь) світа того панует. Где 
філософія поганская — Арыстотелева наука слово божіє выворочает и ина- 
ко вірити кажет. Где духовные пространно живут, полностей вшеляких за

1 У вид змінено, хто зна, теж чи не з цензурних причин, «отнялъ ски 
петры царей православныхъ. » (с 235, I).

2 У вид : канонъ
3 В ори г сього слова бракує
4 Ся фраза у вид значно змінена.
5 Теж
6 Сатана.
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живают, на въру святую не словом божіим, але мечемъ воюютъ Убегай от 
тых, убігай — бо то не Христова, але антихристова вЪра, которую ся про
тивницы наши держат* (с 301-235—6).

На тім кінець!
Коли я роздумую над сею українською історіософією по

чатку XVII віку, мені приходить сам собою на пам’ять ве
личний твір старшої доби — «Закон і благодать» XI віку Р о 
зуміється, з літературного погляду їх не можна й рівняти! 
Майстерно-бездоганний твір XI в. сильно відбиває від борю
кань з стилем і формою філософа першого відродження. 
Його гадки приходиться часто тільки відгадувати в сих бо
рюканнях; взірці гарної прози, що виступає місцями, пе- 
реплітаются досить хаотичними фрагментами думок, наче 
прихапцем зачеркненими для пам’яті— не пов’язаними і не 
розвиненими відповідно. Але як прояв розбудженої мислі, як 
виклад широкої синтетичної системи, що пробує звести в 
цілість різнородні прояви життя і дати їм розв’язку 1 ключ, 
«Пересторога» може бути поставлена поруч величного «Сло
ва» XI віку!

«Слово» базується на кращих традиціях візантійства — 
Златоустової школи та іі епігонів, за поміччю їх поборюючи 
понурий дуалізм пізнього візантійського аскетизму з його 
монахоманією і страхом перед живим світовим життям «Пе
ресторога» комбінує з тими аскетичними ідеями (відсвіжени
ми і зміцненими відгомонами містично-аскетичного руху 
XIV в.) впливи і настрої реформації XVI в, і, незважаючи 
на присутність і в реформаційних ідеях різної чортівщини 
(папа-антихрист, війна диявола на правовірних, кінчина віку
і под.), реформаційні настрої* — активні, бадьорі і раціона
лістичні — нейтралізують і перемагають аскетичну спадщи
ну, іі самовідречення і пасивність. Хоч «Пересторога» повто
рює за Василем Острозьким, Вишенським і Кліриком ідею 
страждання як уділу благочестивих, апологію щасливого по
неволення грецької церкви, розвинену Філалетом, блаженної 
простоти і погорди до світської мудрості, бороненої ‘Ви
шенським,— повторюючи часом у буквальних виразах його 
поучення,— але їі програма далека від аскетичного самоїд- 
ства Вишенського. Поруч «руської віри» у «Перестороги» 
єсть ідея активного політичного громадянства — «річи- 
посполитої народу Руського» \ для котрого віра, конфесія,

1 «Отступници при сконченю сейму (1600 р ) , коли (в)же всЪ справы 
судити ся занехивают, упросивши тых которые около судов заседают, кгды 
вже праве отволаные судовъ мало быти, написали собі позовъ, якобы речь 
посполитая народу Руского от болших аж до менших сгановъ м1>ли им дати 
позовъ пред кроля, позываючи о то ижъ оны добра и вряды духовные, буду-
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церков — се тільки одна з функцій, знаряд його політики, а 
не с а м о ц і л ь ,  що  вс е  п о к р и в а є  і а б с о р б у є .  
Відмінно від Василя Острозького і Вишенського, що різко 
виступають проти всякого спілкування з єретиками, автор 
«Перестороги» похваляє політику кн Острозького й ін. щодо 
спільної політичної акції з євангелістами. Підчеркує поміч, 
що мало від них віленське братство, наприклад, устами 
кн Острозького грозить королеві повстанням, коли він на
далі вестиме свою сторонничу релігійну політику (вище). Се 
зовсім не те, що поради Вишенського землякам: постити і 
молитись, щоб Бог послав чудо на короля (вище).

Все се велить мені, незважаючи на різну чортівщину і 
хіліазм у дусі Зизанія \ на випади проти Аристотеля і сьо
госвітньої мудрості в дусі Вишенського2, вважати «Пересто
рогу» за ідеологію н о в о г о  ч а с у :  заповідь емансипації 
з-під середньовічної церковщини, розвитку раціоналізму і 
громадської активності і боротьби, того шляху, котрим піде 
українське життя XVII—XVIII вв., незважаючи на па- 
роксизми церковної реакції, навіяні католицькою реакцією 
Польщі Воно обтрусить з себе поволі пережитки аскетичної 
фразеології, що ще сидить на «Пересторозі», і піде тою доро
гою, на котрій став уже й їі автор, незважаючи на сі фразе
ологічні чи ідеологічні пережитки. І тому я вважав 
потрібним присвятити сьому трактатові особливу увагу.

Пізніші писання Вишенського. Вернімось ще до Вишенсь
кого — до його останніх творів. Після спорудження першого 
збірника, описаного вище, він писав ще довго, кілька
надцять літ Маємо чотири більші писання, з різними пе

чи з ных сенодалне зложеные и обнаженые, упорне противъ праву держат» 
(с 221) Розуміються тут позви Потієві і Терлецькому «въ жалобе ихъ ми
лости пановъ обывателевъ в кн Литовского, воєводства Волынского и 
иншихъ воеводствь такъ духовного, свецкого, рыцарского яко и посполито
го стану людей релии грецкое», Архивъ Ю З Р 1 VI 109— 110 Щодо по
няття «річ посполита» в устах політиків XVI в — див , напр , Кубалі «Orze
chowski» с 73—4 (Орловський один з визначних теоретиків сеї ідеологи): 
«Річ посполита польська» не те, що «королівство польське»,— се сума гро
мадян, що правиться сама собою, своїм «правом», а не королем

1 Можливо, він іде за ним і в тол куванні приїзду патріархів як ана
логії з появою Єноха і Ілп, як се доводив Студинський, «Пересторога» 
с 136, див текст Зизанія в Пам'ятках с 97.

2 В Історії України (VI с 563) я висловив гадку, що фінал «Пересто
роги», де автор, перед тим такий гарячий прихильник освіти й науки, 
несподівано дає копняка «філософи поганській, аристотелевій науці », був 
дописаний іншою рукою Але, перестудіювавши її наново з оригіналом у ру
ках (що місцями виявляє важні відхилення від виданого тексту), я переко
нуюсь, що нема причини вважати се чужим додатком Очевидно, в уяві 
автора потреба «посполитої науки», опертої на православній традиції, не 
суперечила агітації проти єзуїтської «аристотелевоі мудрості».
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редмовами, супровідними листами тощо. Скільки того було 
в дійсності, нема ніяких вказівок Ті писання, які маємо, не
багато дають нового і цікавого в порівнянні з першими, що 
ми обговорили докладніше. Тому перейдемо їх побіжніше, 
але все-таки спинимось на деяких цікавіших моментах,— не 
тільки з пієтизму до їх автора, але і з огляду на їх куль- 
турно-історичну вартість.

Краткословный отвЬтъ Феодула. Дуже скоро по спо
рядженню своєї «Терміни про лжу» Вишенський був покли
каний до відповідальної праці — оцінки звісної нам книги 
Скарги в новім виданні. Владика Гедеон Балабан, що після 
свого відступлення від уніатської змови був признаний голо
вою православної руської церкви як патріарший екзарх, 
вважав потрібним задокументувати чимсь відповідним, що 
він відчуває своє високе становище, і вислав свого архідия
кона Ісакія Борисковича (пізнішого владику луцького, Тео- 
фанового священня) до різних православних вогнищ — 
по інструкції, матеріали, директиви і між іншим передав 
через нього патр. Мелетіеві оте нове видання книги Скарги. 
Мелетій же сю книгу послав з Ісакієм на Афон, маючи на 
увазі Вишенського,— щоб там сю книгу оцінили і розібрали. 
Не маємо автентичного листа Мелетія, а тільки доволі 
свобідне переповідження Вишенського; тому не можемо су
дити, наскільки патріарх звертався до афонітів загалом, а 
скільки особисто до Вишенського,— але кінець кінцем 
завдання се припало йому. Як він переказує (в своїй «За- 
чапці»), патріарх поручав розглянути, чи нема в тій книзі 
чого гідного; в полеміку ж радив не вдаватися, бо, мовляв, 
всі проби святих отців доказати латинянам їх помилки до 
нічого не привели, і нема чого силкуватися переспорити їх 
«сварливу діалектику». Отже, Вишенський, хоч і з неохотою, 
як він каже, постарався «пройти и видати Скаржино 
слепленіє (зліплення) тоє книжки» і зладив доволі мето
дичний розбір іі: спинився на деяких гадках його передмови, 
далі взяв його головні тези: що передусім мусить бути кон
статована правдива церква божа, бо поза єдиною' церквою 
не можна спастися, і потім пройшов ті познаки, що Скарга 
кладе за основні прикмети правдивої церкви. Переглядаючи 
їх, Вишенський доводив, що сі прикмети підходять не до 
римської церкви, як представляв Скарга, а навпаки,— всі 
знаки вказують на правдивість і святість церкви східної.

Се мусило бути змістом першого начерку критики Ви
шенського — призначеного нібито для самого патріарха, як 
виходило б з його слів. Пок. Франко так власно й прий
мав — перший начерк для патріарха, переробку його для 
українського громадянства під назвою «Краткословного 
одвіту Феодула» — зроблену дуже скоро, перше ніж Ви
шенський довідався про смерть Мелетія (він помер у вересні
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1601 р , а Вишенський говорить про нього в «Краткослов. 
Одвіті» як про живого), і третю редакцію, названу автором 
«Зачапкою мудрого латинника з глупим Русином» — спо
ряджену кілька літ пізніше (по смерті владики Гедеона, що 
зветься тут «блаженної пам’яті достойним», як говориться 
звичайно тільки про небіжчиків, а він помер на початку 
1607 р ) .

Се досить правдоподібно. Але першої редакції, призначе
ної для патріарха, ми не знаємо,— і вповні можливо й таке, 
що замість предметового, позбавленого полеміки розбору 
книги для патріарха, у Вишенського таки в і д р а з у  вилив 
лась оцінка Г і для г р о м а д я н с т в а ,  зовсім не свобідна 
від того «препиранія», від котрого остерігав афонітів Ме
летій, посилаючи їм сю книгу. З об’єктивного академічного 
розбору поглядів Скарги автор дедалі збивається на свій 
улюблений діалог,— то звертається до «прочитателя», щоб 
запросити його бути арбітром у спорі між Скаргою і авто
ром *, то вступає в диспут з самим Скаргою,— титулуючи 
його то «латинником», то «римським» богословом, то «єзо- 
вітом», і не може обійтися без сильних виразів, включно 
до «замтуза2 вшетечного» (л. 337-Гол. с. 131) і под.

Отже, полишаючи одвертим питання, чи маємо перед со
бою другу редакцію оцінки, чи вона ж була і першою, пере
ходимо до її огляду. Передусім варті уваги замітки до 
Скаржиної передмови до короля, на вступі другого видання 
його книги. Вишенський спиняється тут на двох пунктах. 
Перший — се заява Скарги, що перше видання його книги 
«богатша Русь викупила і попалила»:

Присмотри ти ся первому излишнему слову того єзуита, а коли пер
вое слово лжею, и на лжи основано єсть, найдеш и познаєш, уже усюды 3 
путем повісти идучи если и вмісто правды уфарбованую — єднак яко лжа 
єсть лжу ощуплеш и зрозумієш

То первая 4 ложь, яко безыменно злочинцу руского положилъ только, 
«богатша Русь», а не знати хто* Второе потваръ (злобна брехня), яко 
отъ зависти и гніва на народъ Рускш, хотяй его обмерзити пред властно, 
ту ложъ смыслилъ и без стыду — не могучи того гніва в сердци гніздя- 
щого ся уморити — усты наявно отригнулъ (116 — ркп 315).

1 «Тут стань судія прочитательный, посреді между нами, и зри оком 
чистое мысли и разсуждай, если правду молвити буду объявити бо хо- 
чю бе-спору, что єсть правда в Скаржиныхъ речешяхъ и что єсть ложь» 
(л 326 — Гол с 124).

2 Напр «Чемъ же ся, латынниче только римсюй костелъ помина
ешь, а восточную еси вгордилъ? Испытоваю (ркп испытовая) тебе, не 
отъ той ли матери свЪтомъ благовірія римскій костелъ сей воспитанъ^ 
Если речеш, яко не отъ церкве восточной римскій костелъ ся породилъ и 
воспиталъ, то еси, латынниче, въ своемъ костеле римскомъ бенкарть и 
недобраго ложа сынъ» і т. д (л 354 — Гол с 142).

3 В ркп оусъды.
4 В ркп : попорвала.
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Ще сильніше вдаряє Вишенський на Скаргу на його 
істинно єзуїтські поради королеві — репресіями приводити 
до католицтва протестантів і православних, між іншим — 
не давати їм вищих урядів, як то було давніше. Справедли
во виказує, що всупереч євангельській науці, Христовим 
заповідям і заприсяженим вольностям, Скарга намовляє 
короля до тиранських насильств; стягає на нього невдово
лення підданих, політичні небезпеки і, нарешті,— вічну по
гибель душі його. Беручи його за слово— що Скарга нази
ває часи трудними для правління, Вишенський влучно вва
жає такі поради з вуст королівського проповідника яскра
вим проявом ненормальних часів і обставин Тут його кри
тика не тільки справедлива, але виливається в гарній фор
мі патетичного обурення:

Чего ни одинъ король (з) первыхъ кролевъ важити ся не смълъ, то 
ньіні єзувита т і пожитки въ земли вольной и спокойной будуетъ— то єсть 
згвалченіє сумненія королевскаго, замішаніє, непріязнь и злореченіє на 
станъ королевскш от всего посполитого человіка, и еще погибель въчную 
королю, яко да отъ добра человіка тираном ся учинить1

Правду реклъ еси 1 въ похлебстві^ своемъ до кроля, Скарго, мовячи, 
яко на затрудненые часы и на дивные люде вашей королевской милости 
панство пришло О воистину на затрудненые часы1 и я тебі признаю1 —ко
ли съ правдивого кроля тиранна учинити хочешь1 О воистину на дивные лю
ди’ тебе самого — от всіхь дивнійшого»— коли во місто правды лжу в 
земли вольной фундуеш и во місто покою на томъ фундаменті ложномъ 
гвалтъ и тиранство будуєш»

Спытай же его тут, любимый прочитателю, тымъ способомъ:
«То ли твоя проповідь, езувито,— якова лжеши?
«Толи твоя проповідь, Скарго, якова силою и мучительствомъ, а не по

корою и наказашемъ кроткимъ спасеніє моє правдивое мні отъ меня 
выдрешь и в поганскую згоду, от тіснаго пути сліда ведущаго в живот 
вічньїй, притягнешъ? _

«Толи твоя правдивая наука, езувито, яко да властно свіцкою 
евангельскую проповідь змочняеш и чого євангеліем зъеднати соб і не мо
жеш, то тиранством справити стараніє чинишъ?

«И гдіж еси то во Євангелій и апостольской наукі нашел и почитал, 
яко да учитель3 наказаніємь и порадою власть свідкую понуждаетъ, да 
плінит и неволитъ волных и свободных?

«Не сам ли Христос и его ученицы перво образом добродітелньїмь, та- 
же терпінієм в себі изображенным, потомъ и наказаніємь кротким, а не 
біднотворенієм к віре приводили, и сей ключь, а не инно учителемъ 
отверзати входъ до царства небесного дали, оставили, изобразили?

«Сам Христосъ Богъ сліда апостольского держащым ся таково4 ре
че євангеліє «Сію заповідь даю вамъ, да любите другъ друга . » (л. 316 
—7-Гол 117).

Сій редакції своєї критики автор дав такий заголовок: 
«Краткословный ответь Феодула 5 въ свягЪй АфонстЪй горі 
скитствующаго противъ безбожнаго, лживаго, потварнаго и

1 В ркп. ей
2 Підлещуванню — облесній передмові до короля
3 В ркп. оучть
4 В ркп такого
5 Феодул — божий раб.
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настоящого вЪка — погански 1 а не евангельски мудруючо
го писанія Петра Скарги, о реченном ряде и єдности костела 
божіяго под еднымъ пастыремъ и о грецкомъ и руском от 
тоє єдности отступленію». Епіграфом поставлено Христову 
заповідь: «Да будет же слово ваше єже «єй єй», и еже 
«ни ни», лишше же сею от неприязни есть» (себто — корот
ко притакувати або заперечувати, не пускаючися в много
глаголания) .

Дослідники не раз спинялись над питанням, чому сю кри
тику Вишенський надписав псевдонімом, а не дійсним іме
нем, як попередні писання,— чи з мотивів літературних, чи 
з обережності? НайправдоподібнІшим здається, що він ішов 
за прикладом Філалетової відповіді Скарзі, котру вже знав. 
Так потім і другу редакцію своєї відповіді надписав Іменем 
Христофора (на взір «Христофора Філалета»). Безсумнівно, 
що він посилав іі на Україну від свого імені, так що і і 
псевдонімність не була хованням авторства, а тільки літера
турною формою: се відповідь «божого раба».

Адресована вона «православнымъ христіяном церкве во
сточное — послушнымъ сыном Малое Русій». Автор у вступі 
пояснює, як дістав своє поручения від Мелетія, і викладає 
своє бажання — послужити своєю критикою також і братії:

Которого повелінію аз убо по нужді» едва покорих ся, понеже те басни 
мирскаго и єретическаго духа великое сомущеніє внимательной мысли къ 
Богу творять и теплоту и любовь ко сладости памяти божія губятъ. Єднано 
же бедно2 п о вєлЄ нн оє  архієрея 3 божія послушав, паче же естественною лю
бовно васъ, брати Руского народа палимъ — боячи ся, да не гді» нікій брат 
от моей любимое Руси 4 в сети того писанія (которого и ловом Скарга на
звал!) не увязнет и от Бога живого вечно не отпадаетъ,— прочиталъ есми 
не сладко а 5 бридко тую составленую Скаржину лжу. От которого воку- 
са — воистину вам глаголю, мало есми не врацал , дивуючи ся той смертен- 
ной потраві латинского мудрованш, которую воистину кто со сладостно по
живати хощет,— отруеть ся и нагле невірієм здохнеть* (305 — Гол. 109).

Прочитавши» Вишенський пригадав собі легенду про 
Єпіфанія Кіпрського, як він, дискутуючи з одним молодим 
«оратором» і не можучи його словом поконати, помоливсь і 
молитвою вигнав з нього «духа велеречивого». Тоді той ора
тор «в простоте и невміетности 7 ся тогда яко простый му
жичок показал». Дух же, що вийшов з нього, признався, що 
то він сидів в Орігені і привів його до написання «лживых 
книг». От якби й тепер, міркує Вишенський, знайшовся чо
ловік такий же сильний в молитві, як Єпіфаній, то потрапив

Ркп.: поганеній, євангельскіи.
2 У друк * м н Є.

3 Ркп аиерея.
4 Ркп * Русій
5 Ркп : и
6 Ригав.
7 Так у ркп, Гол.: невмістности.
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би він і Скаргу звільнити від злого духа, що понудив його на 
«ту роботу лживого писанія и потвари» (брехні). А може, не 
помогла б тут і молитва — резонує він далі, коли Скарга 
з своїми однодумцями (единомудренными) тому духові за
писався навіки з доброї волі, «со всімь произволеніємь 
сердца и мысли». Бо той молодий оратор «от простоты, а не 
от науки того духа былъ прихватилъ», і тому Бог визволив 
його, «яко тварь свою», через молитву Епіфанія. Латинники 
ж «отъ дітска и до старости той хитрости и ученія лживого 
учат ся... от рода в род і своимъ потомкамъ тоє залецают, 
и един по одном от сея жизни отходячи яко дідицтво вічное 
сію мирскую мудрость другъ другу предают и тестаменты 
упривилиеванными утверждают». Тому Бог і не визволить їх 
від сеї неволі, бо він «не нудить никого со силою: на са
мовласті (свобідною волею) проходити вікь сей оставиль» 
(л. 307 — Гол. 111).

З сього приводу Вишенський ще раз викладає читачам 
свою теорію благословенної православної простоти та нака
зує її триматися, не льстячись на світську мудрість латинян:

Но они пусть тім широким гостинцем хитрости и науки лживое пелгри- 
муютъ, яко хотят* Вы ж, благочестивый Рускш народе, тісним евангель
ски мъ путемъ в жизни сей краткой странствуйте \ да во широкіє простран
ства вічного живота и царствія небесного домістите ся 2. Чого вас, Гос
поди, сподоби, аминь!

Там бовім — на оном вселенском позорищи пред Христом все станем, 
и тогда скутком узрим, кто будет лучшіи: Латина или Греки с Русью! 
Пусть нынъ Латиня фарисейски хвалит* Пусть в богатьстві с оным 
б о г а т ы м 3 гобзуют! Пусть во славі княземъ віка сего возносятъ» Пусть 
в размноженпо земной чести и достоинства с поганы ширят и множат! — 
А мы, православный — терпим» А мы похулени, поругани и посміяни бу
дем" А мы стискаймо, убожим \ и алчемо! А мы смиряймо ся и понижаймо! 
А мы не погиршимо ся, если и в умаленіе приходимо, но благодарні сей 
крест несимо!

Скудно бо есть благое, и мало спасаемых и избранных 5, и во маліх 
спасеніє обрісти ся хощет «Не бой ся бо, рече, малое стадо (i т. д.). И убо 
если бы нас сто стало, дабы есмо 6 мы любопрителні на ту лож Латьіні 
отвіщали, и Латыню спором преперли,— ничего ни нам, ні им пожитку 
ни единого не принесет, только зваду и вражду болшую еднаетъ Ибо Л а 
тыню и сам Христосъ, а не только мы, не увірим*ь» Уже бо в конецъ в том 
невірно заматерели» Уже бо в конец в миролюбіи утонули! А для того ос
тавили их ратовати и с той погибели миролюбное извлекати, да не и сами 
с ними погрязнемо и утонемо,— яко то случило ся иншимъ епископом^. 
Досвідчили есте» — Себе стережимо, о себі стараніє чинимо, да не во в іц і 
сем потоплени будем и в ічн і погинемо (л 308—9, Гол 112)

* Досыть нам на том, коли мы правовірни и православии1 Досыть нам 
відати о себі и своих нам единогласных7 и присных! Тіх утвержаймо 8 и

1 Ркп странствуютъ.
2 Ркп . до міститися
3 Натяк на притчу про багатого i Лазаря, пор т. IV.
4 В ркп зіпсовано, счищаемо, оубіжимі, у друк тільки бЪжимъ.
5 В ркп: избраннымъ
6 Ркп есте
7 Одної мови з нами.
8 Ркп . утвержаемо



воспоминаймо ведомостью нашего православія, писанієм, наукою, друко- 
ванієм книг, училищи ', и довольством 2 от избытковъ нашихъ А Латыню 
со всЪмъ на всімь оставимо, ни ся их о чем (яко мнящих ся мудрых) ани- 
какоже пытаймо» Hi ихъ науки 3, православія на искушеніє, слушаймо» Ни
же их хитрости на наше увеченіє и полерованіє учим ся» Ниже ихъ власти 
и начальства страшимо ся» Ниже ихъ размноженію i разширенпо чудим ся!

Да будут они како суть» Мы же будем пред очима их по євангелію — про
сти, глупы, незлобивы» Досыть нам спасти нас самых» (л 310 — Гол. ИЗ).

Але з сього становища — на що ся критика книги- 
Скарги? — На те, «абы Латина не подумала, що не можема 
пізнати «прицукрованое лжи сладкословія их». Для cborö1 
автор розбере передмову і три перші розділи книги.— Так кі
нець кінцем він сам не видержує проголошеного ім принципу 
повної ізоляції й індиферентизму у відносинах до «Латини»!

По сім іде друга передмова — «До всякого прочитателя 
написанія сього»: на випадок, коли б комусь попала до рук 
сама книга Скарги, Вишенський повторяє свою науку: не 
спускатися на солодкі латинські слова, «бо то їх і єсть ре
месло поганської науки: баснословієм, ораціями, похвалами 
і похлібствами смачними слабоумних і ненаказаних (не на
вчених) прельщати». А для прикладу наводить сі єдині в 
своїм роді автобіографічні спомини,— вже згадані нами 
вище:

И я бо нікогда во той пробі былъ, и сам своим слухом латы некого 
оратора свідчил» Для чего кротко, тихо хочю припомнити, абы єсте от та
ковых мідовньїхь словъ, в которых трутизна живеть, пильно стерегли 
ся 4. То что латынсюй ораторъ, достойнствомъ сана мистръ, имЪлъ друж
бу со мною в Луцку, и не утаилъ тілесноє пожадливостй предо мною, ко
торою звитяжень5 былъ А то какъ блуда от цнотливые дівицьі прагнулъ, 
и не могл повабками6 того себі зеднати — абовім цвітньїй 7 был» Якоже 
до того пришел 8? Ото такъ повім ти Річьми сладкими и бесідами прель- 
сгилъ девицу, и тім словесным похлібством цноту девицы ведоме укралъ» 
Которые річи его в залецанно чиненіє9 на змаменне10 девицы, коротко 
ти припомену Пилне послушай»

Начал девицу называти солнцемъ— яко подобно тому сличностю кра
соту світить» Началъ звати златом и сребром — яко румяность з білостью 
в лице цвететь» Началъ звати каменем дорогим — шапфіром і діаментом — 
яко променистеє лице от крове єя показуетъ» Тіми и большими баснями 
и словами девицу яко масло на блуд ростопил Которая и шпетности 11

1 Звертаю увагу на се місце, бо воно вказує, що православної школи і 
науки Вишенський не відкидав і перед своєю подорожжю на Україну,— 
тільки, очевидно, з тими обмеженнями й «стереженнями, які він викла
дає потім у «Зачапці» (нижче)

2 Ркп довольствъ
3 Упускаю зайве и
4 В ркп стерегся
5 Переможений
6 Ркп . поварками
7 Заструплений
8 Добився свого
9 В ркп . чиненія
10 На обдурення, в друк хибно знаменіє
11 Обридливості
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забачивши 1 тімь сладким похлібствомь уловлена будучи, цноту страти
ти производила*

Не явна ли то ложь — яко та дівица не была ни сонце, ни злато, ни 
сребро, ни камень шапфиръ2 и діямент* А вжды слабоумна тоей смачной 
лжи увірила и во похвальномъ смаку блядословномъ увязла, и мысль 
царствующую погрузила Которой тіло невольникъ понужды на што воля 
мысленная произволитъ, на добро ли или на зло послідуєгь*3

Так тогда и ты, любимый прочитателю, пилне смотри латынской муд- 
рорти духа Коли себе и своих во своем писанпо хвалить; баснями крас
ными словес свідостви зверхнихъ4, а не плодов евангельских подпирает, 
шррокорічні и доводи і  богословнымъ оцукровашемъ5 помащаетъ — 
Тог^а ко євангелію прибігши на пробу і т. д (л. 312—3, Гол. 114—5).

Сей епізод цінний не тільки як сливе едина авто
біографічна історія, розповіджена автором, але і як дуже 
рідкий взірець гарного оповідання, теж рідкий у автора, та 
й взагалі не частий в такій якості в сій літературі! Ми
стецтво оповідання не було сильною стороною іі.

Чисто богословську частину: розбір тез Скарги про 
правдиву церкву, її прикмети, єдино правдиву римську 
церкву і под. докладно розбирати не буду,— але виберу з 
них кілька місць, інтересних з погляду літературно-стилі
стичного або ідеологічного, тільки, на жаль, місцями сильно 
попсовані вони невдалим переписувачем.

Протиставляючи своє розуміння церковної єдності 
Скаржиному, Вишенський так описує її:

Во єдности бо церковной основана єсть любы, догмать 6, віра
Ту царствует надежда
Ту даскальствуєть смиреніє
Ту гобзуетъ весь добродітелньш соборъ.
Ту Давидъ певець сыномъ церкви припіваєть, играя 7 духомъ Се коль 

красно и добро, рече, но еже жити братіи вкупі
И Дамаскинъ — О семъ бо Господь обіща животъ вічньїй

О блаженная купо*
О всечесное братьство*
О преславнійшая єдиности —
Кто тебе отлучает ся,
Кто тебе отплещает ся,
Кто от тебе утікаеть,
Кто на тебе боретъ, лжетъ, хулитъ,
Кто тебе ненавидить и тобою мерзитъ — 

да будет проклять ньіні и во будущій вікь* Аминь (л 322— Гол. 121—2)

1 Забувши
2 Ркп шапферъ.
3 Ркп послідують
4 Ркп * звърныхъ
5 Ркп оцурковашемъ
6 В ркп домаетъ, догматъ— поправка Голубева.
7 В ркп игрфсе, играя — поправка Голубева, але, може, тут: арфе?
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Сучасна польська церковна політика, натхнена Скаргою, 
спустошення, зроблені нею серед укрзінської аристократії, 
й нагінки на вірних малюються такими рисами історії Наву
ходоносора з книги пророка Даниїла:

Зри зрителю розсудный, что будегь проповідникь латынскш Скарга, 
и который родъ 1 ушиковалъ на прещеніє миролюбной Руси. Єсли не мо
жешь быстрымъ окомъ разсужденія прозріти, я тебі кратко всі розділи 
т і зовомого роду гананіємь ознаймую или оплавлю.

Будованіє того роду то єсть, будуєть2 Скарга Вавилонъ, Римъ. Ста
новить и именуєть Навуходносоромъ короля польского. Навуходоносора 
ставить выше своего достоинства одушевленнаго идола папу Посылаеття 
проповідники 3 езувиты, абы всі поклонили ся папі Услышавши же рус- 
Kie князи и паны повеленіе царево, а набольше пискь, шумъ, вопль, лики 4, 
свиріли, гусли, тимпаны и всю музыку роскоши світа сего,— поклонили 
ся папі. Тріє отроцы же иерусалимского пліна — убогіе Русинцы — по- 
клонити ся не хотіли, мовечи. «Живъ Господь Богъ нашъ имже создани 
быхомь и живемь и движем ся, идолу поклоняти ся не хочемъ, и богу зем
ному паче небеснаго не служимъ». Тогда розярив ся Навходоносоръ кроль 
польській повеліваєть разжещи пещь бідь, скорбій, гоненій и всяких 
досадъ лютыхъ на тріє отроки останка народа Руского, яко да симъ волю 
бідами на поклоненіє идола преложить

Да тутъ ставши5 со Златоустомъ васъ, останка народа Руского ут- 
вержаю не вмітаємьі будьте 6! Да вовергаемы претерпите пещь бідь лю
тыхъ! Тогда узрите вометаемыхъ сожигаемыхъ — а себі спасаемыхъ. Тог
да узрите хладъ и пришествіє ангелово, и проповідники езувиты исчезаем ы, 
и царь Навуходоносоръ посрамляем и на поклоненіє истиннаго бога пре- 
лагаемъ (л 323—4, Гол 122—3).

Проти папської монархії обрушується Вишенський в 
таких виразах:

Того ради вышее, єзовито 7, той свой костелъ Римскій быти разуміешь, 
яко одинъ над всеми владіет? И того ради правдивый Римскій костелъ 
назвати ся можетъ, яко єдинь всіми учреждаетъ и управляєть, научаетъ 
и росказуетъ? Куда хощетъ одинъ, туда всіхь волею своею керуетъ — 
которому одному нихто волности ни в чемъ сопротивити ся не имієгь? . Я то 
тако мнімаю или вірую8, яко то єсть главнійшая и от всіхь ересей не
чистая ересь9, яко один ровный всімь каломъ, перстно и тлініємь, кро
вно и тіломь, рожденіємь и смертію, гріхомь и паденіємь будучи,— над 
все выдралъ и себе самого обоготворянь, и яко идола почтити узаконилъ. 
А других всіхь под свою неволю и послушенство гвалтовностю 10 — что

1 Чи не польське слово urza4d, уряд, лава?
2 В ркп будетъ, у Гол. додано, что.
3 В ркп : проповідника.
4 Ркп. лиски
5 Ркп ста оуши (у Гол. пропущено).
6 Ркп * бутьті
7 В ркп поплутано і потім так виправлено вышее рекъ езовитой.
8 В ркп. помилено, «яко такожъ не имамъ или вірою», поправляю 

приблизно, ЗМІСТ ясний
9 Ркп * ерей
10 Ркп. гвалтовную.
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во всіхь расказуетъ толко тотъ одинъ,— а не покорою Христовою 1 и 
хрестоношеньемъ и терпініемь2 покорилъ и поневолилъ.

Можетъ ли быти болтая ересь отъ той ереси, и превратность от той 
превратности, которою Римскій бедный костелъ страждетъ, разсуждаешъ 3 
добре, прочитателю! (л. 341—2, Гол. 134—5).

І далі на ту ж тему:

Не явно ли всему світу, яко во лжи поганской. гордости, власти, сла
ве, богатьстві и любви світа сего твой ся 4 костел Римскій роспростра- 
нилъ и умножилъ? Что за чюдо умноженїю и розширенню5 твоего косте
ла — когда сей вію> честный возлюбили? Когда все распространенное и 
широкое, гостинцемъ в погибель вічную странствовати изволили? Когда 
все со лжею и роскошею мирскою тутъ на земли мешкаючи изволили? Не 
чюдо6 таковому распространенно латынскому по всемъ світе, абовімь 
князю 7 мира сего служать, который в жизни сей славою, честно, богать- 
ствомъ и достоинством вінчаеть. И от того самого знаку, боголюбивый 
прочитателю, по Христову и апостольскому о последнихъ часехъ изобра
жению 8, лживый костель Римскій познати можешь 9, яко вси охотою до 
него бежатъ, вси до него квапятъ, вси его любятъ, вси себе имъ смакуютъ. 
Тотъ самый знакъ да тя 10 увірить, любимый прочитателю, яко костелъ 
Римскій лживый есть! Скудно убо есть благое* (л 352—3, Гол 141)

Лист до Домнікіі. Незадовго після написання сеї праці 
Вишенський нарешті вибрався на Україну. Може, сповняв 
тим акт пієтизму для Мелетія, коли наспіли до нього вісті 
про його смерть,— а він його шанував високо і міг вважати 
потрібним віддати йому сю пошану — виконати колись ним 
висловлене бажання, щоб Вишенський кинув пустинну са
мотність і пішов ділом помагати одновірцям. Може, подвиг- 
нули його відомості про успіх його збірника («Терміни про 
лжу»). Не знаємо сього, бо наші відомості про сю подорож 
взагалі незвичайно убогі. З біографії його товариша — афо- 
ніта Йова Княгиницького, написаної Гнатом з Любарова, 
знаємо, що Вишенський відвідав Йова десь у р. 1605 при
близно і незадовго перед смертю Балабана, себто при кінці 
1606 поіхав назад на Афон . Коли саме приїхав з Афона

1 Ркп : покою христовой.
2 Ркп.: терпьніє
3 Ркп.: разсуждаетъ
4 Ркп.: сія
5 Ркп.* умноженій и разширенно.
6 »Потім, мабуть, зайве* «тако».
7 Ркп : «ибо вімь князя».
8 Ркп.: изображенно.
9 Ркп • можетъ
10 Ркп • дотя.
11 Зоря Галицкая с 233—4; Франко використав сі відомості для біогра

фії Вишенського у своїй першій статті і вивів з них дату листа до Домні- 
кії на 1606 р. Але приїзд Вишенського можливий скорше, ніж 1605 рік, і 
тоді можливе вагання для листа між 1606 і 1605.
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і де пробував поза своїми гостинами у Йова, зостається 
невідомим, і одиноке, що кидає деяке світло на враження ї 
переживання Вишенського на Україні: дізнані тут розчару
вання і розходження з провідниками релігійного і культурно- 
національного руху, се його лист до черниці Домнікії, оче
видно, львівської, писаний з Унівського монастиря у вербну 
неділю, мабуть 1606 року. Те, що тут Вишенський оповідає 
з своїх спостережень і своїх думок про сучасне українське, 
життя, незвичайно цікаве для характеристики його самого і 
сучасного українського руху: розходжень і конфліктів тра-! 
диційноі монахомани, що молилася на візантійських аскетів^ 
й містиків \ з новим рухом, надиханим реформаційнимгі 
впливами. Тому мусимо спинитись на сім докладніш.

Честной и благоговейной старици Домникіи 1оаннъ страннсткъ о 
Господі радовати ся желает и спасенія прагнет

Одержав він лист від пана Юрія з докором, що він 
піддався впливам диявола (от діавола пострадахъ) — не зо
стався в городі (Львові), а замкнувся в Унівськім монастирі. 
Докоряє йому Юрій з огляду «на народную пользу», бо пу
стиня служить тільки власному спасению, а проповідь пома
гає многим, і ставить йому в приклад Христа, що «мило- 
сердував о народі» і в пустиню виходив не з пустиннолюбія, 
а задля свободи проповіді. Проповідь же тепер і у Львові не 
забороняється, і її не треба занедбувати Коли ж Вишенсь
кий ухилятиметься, будуть на нього великі нарікання, 
соблазн і розпука.

Сі докори дуже роздражнили Вишенського, тим більше 
що під ними відізвалось до нього те глибоке розходження, 
що він відчув у Львові. Він сердито відкидає уваги пана 
Юрія, навзаєм докоряючи йому, що він робить недопустиму 
річ, ставлячи слабій і неочищеній людині приклад самого 
Христа. Боронить пустинне життя від легковаження, яке ви
являє до нього «пан Юрко» — наводить йому погляди вели
ких аскетів, що вважали спасения себе самого ділом, 
тяжчим від якої-будь спасенної діяльності. І навпаки — сам 
критикує роботу львівських «фундаторів благочестія»: план 
науки, ними заведений, обмирщення і захоплення латинськи
ми взірцями. Пише роздражнено, зі злістю, і замість писати 
се самому «вельможі Юрієві», виливає все на адресу 
Домнікії, мотивуючи се тим, що Юрій хворий і він не хотів 
би йому докучати в недузі. Пригадує його посварення з 
іншим львівським провідником «паном Красовським» і кладе

1 Вишенський вичисляє сі свої авторитети в останнім своїм творі «По
зорище мысленное».
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Домнікії на серце помирити сих двох провідників братського 
руху при нагоді Великодня, аби вони оба могли «истинно, а 
не фарисейськи заспівати: Воскресенія день, и просвітим ся 
торжеством и друг друга обымем ..»

Невеликий лист сей (9 сторінок друку) належить до кра
щих писань Вишенського. В нім мало порожніх місць і пу
стих слів. Писаний в захопленні, од серця, він яскраво 
відкриває індивідуальність автора, хоча й не всюди на і і ко
снеть. Живо характеризує його погляди на вартість науки, 
Культури й под., доповнюючи попередні його виступи. А ще' 
цінніший як одна з небагатьох характеристик сучасних куль
турних досягнень українських — міщанського львівського 
руху, на чолі котрого стояв той «книгочія і народона- 
ставник» пан Юрко — як правдоподібно приймають: звісний 
нам Юрій Рогатинець.

Видиши ли, госпоже Домникіє, як пан Юрко не вість нашего сліда, 
по чину и степени къ Богу приводящего — але заразъ на верховный (сте
пень) Христовъ вскочил, и в гордость мнЪнш (ползовати другихъ себе не 
ополеровавшимъ и страстей мирскихъ не совлекшимъ повелъваетъ») — 
впалъ.

Присмотри ся, госпоже, что пользуютъ ихъ черниломъ хитрости, а не 
Духа святого словесы вспитанные школные2 казнодіи, которые з латин
ской ереси себь способъ ухвативши 3, зараз школы бают, проповъдаютъ 
и учатъ, а полЪровнаго и безстрастнаго житія не хочютъ, и тот слъд изо
браженный святыми (по отправЪ школноь4 лауки) отвергли? Первое — 
церковному послъдованно в славословно, благодаренно и молитвЪ не по
требны 5 суть Ни бо уміють у церкви ни читати ани пъти, только яко и 
просгьйшіє — без помощи церковной нужді богохваленія стоять С кото
рого цвиченя и заживаня способомь тымъ хитростнымь латинскихь наукъ 
не вижу ни куса 6 ни попа, ни діакона ани протчаго священническаго чину 
служителя Только если тые байки риторскіє7 знают, то тежь к оаснямъ 
досконалшим, родителем сих, тоєсть до латини паки возвращают ся и от
ходят свойственное к своему духу влечет ся и прилепляетъ»

Илев бым я радил нашим фундаторомъ благочестія во Львові — 
В первыхъ церковнаго послідованія, славословія і благочестія узако
нити дітемь научити Таже9 утвердивши сумненія въры благочестивыми 
догматы — тогда внішних хитростей для відомости касати ся не возбра- 
няти. Не бо азъ хулю граматичное 10 ученіє і ключь къ позначно складов

1 Перед тим Вишенський нагадує науку Дюйісія Ареопагіта про ступе
ні посвящения — широко виложену в ранішім посланні до єпископів, вище.

2 Друк • школьїє Ркп школные
3 Пригадую сказане Потієм про те, що в грецькій церкві проповіду

вання в церкві було в тих часах цілком облишене вважали його латин
ським непорядком

4 Ркп шкодноє
5 Непридатні, нездатні
6 Ркп • вкуси
7 Ркп . литорскіє
8 В друк попр. на «Але», але се непотрібно,— треба розуміти Оскіль

ки би став радити, то, по-перше..
9 Ркп : той же.
10 Ркп.: грамотичноє.
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и речей, якоже нъцыи мнятъ, и подобно глаголютъ* «Занеже сам не учил ся, 
того ради и намъ завидитъ и возбраняетъЬ Се 1 же, мню, в первыхъ, панъ 
Виталій, казноді»я волынскш, отрыгалъ* Но азъ о семъ ничтоже печалую, 
ниже о поносі, и униженіє брегу, ниже о лжи завистнымъ имьнемъ нала
гаемой смущаю ся1 Само бо существо тесного пути — сліда ведущаго в 
живот вечный да известит когождо2 Не бо о сромоті учащихъ ся азъ 
глаголю да не отпадутъ благочестія, утверждаю ёже пострадаша мнози, 
извістно вість (л 225 — Гол 28).

То подобно и на св. Павла апостола нанесутъ хулу клеветницы — яко 
от зависти Павел остерегаетъ Колосяны, да угоньзнуть от тое поганское ла? 
тынское науки, которые ся нын4> в тую сіть духовъ злобныхъ поднебесных, 
ученієм 3 умотали, Євангеліє повергли (наступає цитата з ап Павла;)-. 
Не бо мню, яко от завидЪнш наукъ Павелъ сіє рече, но да не увязнуть,,ръ, 
прелесть от Христовы любве, остерегаетъ Тако подобно да мниши й о 
мні — о пристрозЪ4 яже глаголалъ. И не вЪдомость хулю художества, 
але 5 хулю, што теперешніє наши новые рускіє философы не знают в церкви 
ничтоже читати — ни тое самое Псалтири ни Часослова б. А знать если 
бы хто штос(ь) трохи и зналъ, якъ южъ досягнетъ стиха якого басней Ари- 
стотельскихъ, тогды юж Псалтири читати ся соромЪетъ* И прочее правило 
церковное ни за что не вмЪняетъ, и яко простое и дурное быти розуміеть 
А тежъ не вижу иншихъ — т о лк о  п р о с т о ю  н а у к о ю  н а ш е г о  
б л а г о ч е с т і я  воспитавшіе ея: тые и подвигъ церковный носят и отпра- 
вуют! А латинских басней ученицы, зовемыи казнодЪи 7, трудити ся в церк
ви не хочютъ — толко комедій строять i и грають!8

И не дивно! Приведу притчю: Коли южъ хто наказанія внЪшняго стра
ха досягль, подобен коневи в стайни хованому и на узах держаному, ко
торый 9 часу пролетного дождавши, коли траву ощутить и выпущенъ 
будетъ, не вЪда 1и якъ ся поймати дасть от игранья, скаканья и шаленья, 
ради своеволное владности. Так власне коли хто з благочестія догматъ 
до латынского мудрованія и хитрости выпущенъ будетъ, не віда как его 
южъ ухватить 11 и обуздаетъ и к благочестпо привлечете»* Бо есть так слад
кая латинское прелести трава, ижЪ et воли на широком поли вкусивый 
своеволие заживати, нижли в тайни благочестія на привязехъ и законныхъ 
наилепшимъ 13 овсом истинное науки питати ся (хочет*) ,4.

Там бо есть у Латыни своєволя* Там єсть чистець по смерти мудрымъ 
безецникомъ, вшетечникомъ и роскошникомъ! А у нас — дурное Руси — 
чистца по смерти немаш, только в терпізливном страданіи и покаянш 15

1 Ркп : сей.
2 Посвідчить про кожного.
3 Ркп.: ученіє.
4 Пересторозі
5 Ркп : ане.
ь Се основа всього для Вишенського*
7 Очевидно, се прізвище для «нових філософів» десь чув Вишенсь

кий на місці*
8 Се цікава звістка про український шкільний театр; ак Перетц вва

жає його літературним загальним місцем, запозиченим Вишенським з су
часної польської літератури (Україна 1924 кн. І с 15) — але се не здається 
мені правдоподібним.

9 Ркп.: которого.
10 В ркп тут: нелЪта, нижче, не веда
11 Ркп * ухватили.
12 Ркп : привяземъ.
13 Ркп • наилепшихъ мъ
14 Се: хочет додаю за прикладом Голубева, в ркп. нема
15 Ркп : страданія і покаянія.
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прежде умертія И для того в тісноті сей мало 1 изволяютъ быти всі ся 
на широту роскоши вергли* И пастыря соб і такого2 своеволиики (и на 
широті роскошій скитающіє ся) иміюгь — который таиньство віка сего 
сына погибелнаго изъобразуютъ, по Павлу к Солуняном глаголющему 
(л 227—8)

Отожь, госпоже Домникіє, нехай ся пан Юрко перво научить церковно
го чина и тайны его, а не заразъ кого без воли Христовы на Христовомъ 
міст ці от своего мнінія посаждаеть глаголючи «Христос так чинилъ, или 
училъ, и ты такъ чини и учи!» Бо ся с того дерзновенія 3 все ереси в нас 
породили 4 и церковь воздушные духи сплюндровали* И ж 5 не толко жебы 
хто уготованый на степень церковного и духовного чина восходити міль 
дверми — нет* Але6 и тые самые діролазці, наемницы, злодій, розбой- 
ницы, волци, драпіжницьі, пси, волхвы, чародіє, воини, жолніри, кро- 
вопролійци, игрцы, скоморохи альбо 7 машкарники всякъ видъ злобы мир
ское прошедшіє и естество обезчестившіє, которые нашу церковь ньіні опа- 
новали и под власть себі мучительски покорили,— не только жебы сліда 
альбо 7 порядку якого законнаго на вході сідалища власти церковное за
живати мЪли Але гонят ся и одинъ одного для власти сану и позысканья 
иміний и перебігають и упережаютъ, власні якъ кондае заводницы для 
закладу8

Что бо за чинъ в нашей церкві ньіні на принятье стану духовнаго? Не 
тот ли, присмотри ся и признай, если правду глаголю* Днесі катъ, а завтра 
священникъ Днесь мучитель, а завтра учитель Днесь корчімарь и танцо- 
водецъ, а заутра богослов и народоволець Днесь убшца, а заутра святи
тель и епископъ Доднесь жертвовал сатані все время віка сего, а нынЬ 
предъ олтаремъ предстоитъ и непостижимому божеству таиньствуетъ и 
жертву приносить*

Пытаю вас, не от сихъ ли вашъ хитрійшій Патій, которого ты, пане 
Юрку, хвалилъ и залицалъ? Розгни книги с(о)вістньіє и узриши, иж9 
во уготованых чину не коснелъ 1и И ни чернець ани страдалецъ не былъ* 
Толко так,— днесь еретик и кашталянъ, а заутра намістникь Христовъ 
(именемъ, а не ділом*), и пастырь — славы и чести віка сего, а не стада 
словесныхъ овець — и будущого віка сотаинник* 11 (л 228—9).

Видиш ли, сестро Домни Kie, куды разумінья неправое низпадает и 
благочестіє поруговаетъ* Нехай же не выкладаетъ панъ Юрко Христовыхъ 
словесъ по страсти и своему угожденно* Але 12 по правді* И мою пусты
ню не уничтожаетъ* Без которое и онъ сам, если схочетъ мира свлещи ся 
и памяти и житія страстного свободити ся (по Василія Великого писанно 
к Григорію Богослову), быти не может!

А еже глаголетъ панъ Юрко, яко Христос не изводилъ народъ в пусты
ню разві нужды 13 (для власти проповідь возбраняющее), а нынъ про
повідь въ градъхъ не возбраняет ся,— на тое слово отповідь пану Юрко-

1 Ркп : малы
2 Папу.
3 Ркп дерзновеніє
4 Ркп * породили
5 Ркп Иже
6 Ркп или
7 Ркп или бо
8 Кінські перегони на парі*
9 Ркп иже
10 Не пробував нітрохи в категорії тих, що готуються до церковного 

ступеня
11 Ркп стаинникь
12 Ркп : или
13 Потреби.
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ви- яко не толко я (ничтоже сый в очахъ людскихъ»), але1 подобно ино 
сам Христосъ с небеси, если бы звал, крестъ свой залецалъ2 и в пустыню 
изыйти (для очищенья помысла и навыкновенья брани бЬсовское) роска- 
залъ,— подобно не только народа, але ни самого книгочно народонаставни- 
ка пана Юрка з логовиска мирского бы выторгути не моглъ» Бо ся добре на
печатали смаки 3, юхи, шафраны, перци 4 и пирожные сласти на помыслЪ 
и угожденпо его*

Обецую ти, что ся крестомъ Христовымъ пан Юрко прельстити не дастъ 
и для него роскоши львовское не оставить» Кольми паче другій народ5
о пустыни не мыслить» (л 229—230, Гол 29—31).

А на слова Юрія, що люди чекають його і будуть рем
ствувати, коли він буде далі отягатись, Вишенський відказує 
роздражнено, в стилі аскета, що не знає ніяких обов’язків 
перед громадянством — хіба тільки перед добродіями, що 
його годують:

Сія словеса истовыя басни суть, ниже ответа достойни» Ни бо азъ с на
родом завъты завЪицевалъ, ниже ответы творилъ,— но ниже народа знаю, 
ниже беседою с ними общих ся и познашемъ зрака» Что глаголетъ панъ 
Юрко, не вімь Почто мя ожидаютъ? Єгда заимствовахъ что у кого и долгъ 
отдати долженъ есмь? Не вЪмъ другого развЬ страиствовашого мя пана 
Красовского — и на препитаніє нечто возложившего 6. Сего, и пана Ми- 
колая знаю, от прочаго же народа никого не знаю Что есть вина народное 
страсти, и которого народа, доумити ся не могу» Не бо вещь ниже на- 
родныхъ лицъ от мене пострадавших не изобрази,— отвЫцати не в!>мь что! 
(л 235 — Гол 34).

У постскриптумі Вишенський просить Домнікію заховати 
його писання і повернути йому потім, бо воно йому буде 
потрібне. Хотів він включити його до збірника своїх творів 
чи задумував ширше розвинути кинуті в нім гадки в інших 
писаннях? Дійсно, два пізніші його твори розвивають сі 
гадки. «Зачапка» підіймає знову питання про те, яка має бу
ти добра православна наука, «Позорище мисленноє» ширше 
розвиває апологію пустинного житія.

Листи з Афону. Можна здогадуватися, що до повного 
розриву з львівськими братчиками і взагалі з провідниками 
сучасного українського руху у Вишенського все-таки не 
дійшло. Може бути, що перед виїздом він все-таки побував 
у Львові, розговорився з «народом». Одержав —  як можемо 
здогадуватися з пізнішого листа до Йова —  і деяку милости-

1 Ркп.. ИЛИ.

2 Закликав узяти його хрест і за ним іти (евангельский вираз).
3 Ркп.: смяки.
4 Ркп.: пірце.
5 Інші люди.
6 В друк, було упущене «мя» і се змінило значення начебто Красов- 

ський під час якоїсь подорожі бачився з Вишенським і жертвував йому 
дещо «на пропитаніє» 3 «мя» ясно, що Красовський гостив у себе Вишенсь
кого під час сеі подорожі його на Україні і дав йому щось на прожиток.
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ню на новий афонський прожиток. З незвісного ближче року, 
після повороту до Афону, маемо два листи, переслані на 
Україну через монахів Ксенова монастиря, що їхали туди: 
один до Йова Княгиницького, другий до львівського брат
ства В листі до Йова Вишенський згадує про своє бажання 
знову побувати на Україні, що перебили йому «судьбы божія 
і ніжія болізни тЪлесныя»; коротко описує своє афонське 
життя й заохочує Йова прибувати на Афон, а як ні — то 
прислати свого синовця Дмитра, спільного вихованця іх 
обох в аскетизмі (він був потім наступником Йова в його 
Ді;уменстві) :

Ві>си яко Святая Гора раю подобна, аеровоздушнымъ чистотным и уті- 
шительнымъ зефиром в отлученно мира содержима дыхающе Сія и нынЬ 
никакже оскуді благодать якже от воздуха1 А яже нужду от навета діяво- 
ла миродержца страстно владычествующого страждетъ, въ искуп і жизни 
обрітающи 1 ся зді,— не подобаетъ ми время подробну изглаголати То
чно прочая съкративъ излаголю Отнели же пршдохъ, не точно на келж, но 
и на пещеры дві поголовщизны дукатовъ излізлі* Такожде и на Святую 
Гору от еже 6І товаръ один прежде соборного гарачу, ньіні же и до четы
рехъ влезло Аще же и тако аспрнымъ2 нуждам, Святая Гора подлегла, 
но благодатію Христовою миръ б і в конецъ доселі от вохода Турков и 
еничарского3. И в благочестж Святая Гора по древнему никакоже ос- 
кудіваєгь— и аще не имать аспри’ Но в сей притчи стоим святогорской 
глаголющимъ «Хотяй— рече — во Святой Гор і мировати и терпініємь 
укоснути, или буди желЪзнъ или сребренъ». Єже толковати не хочу — віси 
бо сію притчю. Тім же сими двіма и азъ еще коснимъ благодатно Христо
вою рукодъшемъ i искупомъ,— доколе течетъ принесеное от васъ 4. Обаче 
желаю паки видЬти и посетити вас* Тімже извести ми о своемъ мирі, 
и что глаголеши о сем, дай ми гласъ* Аще ли и тебе нужда настоитъ от 
боренія плоти, страстей и воздушныхъ злобныхъ духовъ поднебесныхъ, к 
ним-же нам брань гонза?5.

Лист до львівського братства — се, властиво, текст з 
Григорія Богослова «противъ самохвалнымъ еретикомъ, 
мнящим ся быти мудрымъ», процитований Вишенським у 
потіху братчикам у сьогосвітніх бідах, у підтвердження його 
улюбленої гадки, що уділ правовірних — терпіти в сім світі 
пониження й ганьбу, не завидуючи успіхам єретиків і не

В ркп * обрітающим
2 Грошовим клопотам (аспри — дрібна срібна монета), мова — про ту

рецькі податки.
3 Турки і яничари на Гору за сей час не приходили
4 Тут натяк на гроші, зібрані Вишенським на Україні і принесені з со

бою на Афон на прожиток і на оплати податків — «искуп», для котрого 
афоніт повинен бути «сребрен», а на «рукоділіє», друге джерело прожит
ку,— він повинен бути «желізн», як каже афонська «притча» (приповід
ка), що нагадує Йову Вишенський

5 J1 238; у вид Голубєва скорочена приписка листа, в ркп дійсно поп
сована «Писа ся в Святій Горі, в нежс время и соборное посланіє, в мо
настирі Зуграфе аще мысльиый твоего преподобія за спсеніє вишеречен- 
ный писалъ».
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кваплячися на їх мудрість. Інтересні тут теплі вирази на 
адресу братчиків — «которых як с памяти выгнати» автор не 
може «за твердость 1 духа любовного», так і їм спасения 
і всякого спасенного добра, як собі самому зичить. Сі при
язні почуття висловлені в самім титулі:

Христолюбивому братьству лвовскому и прочимъ братіямь єдиномудре- 
нымъ и единоплеменнымъ, купно же и всемъ православнымъ христіаномь 
Малое Руссш: в санЪхъ и достоинствахъ различно  ̂преимущимъ, богатымъ 
и убогимъ, княземъ и паномъ и простымъ, духовнымъ и свЪцкимъ, и ЄЛИ- 

кймъ до зрака очесъ сіє писаніє приникнитъ,— 1оаннъ Русинъ реченно Вы- 
шенскій, скитствуяй в СвятЪй Гор1>, от Христа Спаса спасенія алчетъ и все- 
душно молить* (л 218).

Власне як доказ приязного настрою автора до всіх тих, 
з котрими він був завівся на Україні, сей короткий лист, як 
я вище сказав, нам головно й інтересний.

Другий збірник творів і «Мисленне позорище» Вишенсь
кого. Не вибравшися в другу подорож на Україну, Вишенсь
кий, як десять літ тому, знов захотів* промовити до свого гро
мадянства «хартією». Може бути, що й досвід останньої го
стини на Україні переконав його, що в літературних відноси
нах він має більше щастя, ніж в особистих Так чи інак, він 
задумує вислати на Україну нову збірку своїх писань її 
основою мав бути «Краткословний Одвіт» Скарзі, де було 
розібрано три перші розділи його книги і дві гадки його пе
редмови Продовжуючи сі критичні уваги, Вишенський по
становив обговорити ще дві тези книги Скарги: про 
нужденний стан слов’янської церкви, від котрої греки зата
їли науку і всякі освітні засоби,— і про щасливий стан 
римської - церкви, в котрій під папською владою всюди 
фундуються науки і школи. Се була ідея, що, очевидно, 
особливо живо захопила Вишенського, від його конфлікту з 
львівськими «народонаставниками»: Що мусять православні 
протиставити спокусам латинської школи й науки? якою має 
бути православна школа й наука, щоб вона не служила тіль
ки першою ступінню до «доскональших басень» латинсь
ких — як се він закидав львів’янам у листі до Домнікп Роз
думуючи на сю тему, він, окрім властивої відповіді на тези 
Скарги, написав ще три невеличкі твори: один у формі по- 
сланія до християн Малої Роси, другий — се «жартовна 
притча про унію», як її назвав сам автор, третій — диспут 
«мудрого латинника з глупим Русином», названий автором 
«Зачапкою» (зачіпкою), і се «зачіпка» в тіснішім розумін
ні, тимчасом як у ширшім — вся ся полемічна збірка* статті

1 Тут у ркп ще слово «извланія», що Голубєв справив на «изліанія».
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проти Скарги і пояснення з приводу їх являються також 
одною «зачапкою мудрого латинника з глупим Русином», як 
и назвав автор.

Крім того, до сього свого другого трактату проти Скарги 
автор написав окрему передмову, де він ще раз викладає те, 
що вже раз оповів у передмові до «Краткословного Одвіту»: 
які обставини привели його до виступу проти Скарги, і то та
кого припізненого. Се здавалось би зайвим, поскільки сей 
другий трактат ішов до одної збірки з першим; досить було 
б переставити першу передмову наперед, та й тільки. Коли 
ж сі дві передмови виступають в одній збірці, се робить вра* 
ження неприємної старечої балакучості — повторювання 
того самого по кілька разів. Се повинен був відчувати і сам 
автор, і треба прийняти одне з двох: або він рахував два 
комплекси статей, згрупованих коло першого і другого 
трактату проти Скарги («Одвіт» і «Зачапку»), настільки са
мостійними і зовсім механічно зв’язаними, що вважав за 
краще, щоб кожний мав свою окрему інформативну пе
редмову; або — може бути, що тільки в однім з пізніших 
збірників сі два комплекси були сполучені разом і за
округлені додатком інструкції «о чину прочитанія сего писа
нія», що містилася вже в «Терміні».

Правдоподібнішим мені здається все-таки, що, об’єднав 
разом обидва трактати, сам Вишенський і дав на початку 
спільне посланіє до земляків, а на кінці повторив інструкції 
читачам, написані для «Терміни». А пішов сей збірник з 
супровідним листом до князя Вишневецького так, як він 
міститься (перед «Зачапкою») в одинокій досі звісній копії 
збірника колекції купця Царського (потім гр. Уварових, а 
тепер Московського Історичного Музею). В такім вигляді він 
становив певний pendant до першого збірника («Терміни 
про лжу»): менший обсягом, він містив також комплекс 
приблизно десятка статей різного змісту: два трактати проти 
книги Скарги (а, властиво, три — бо полеміка з передмовою 
Скарги становить окрему цілість), дві передмови до них, 
«Зачапку», притчу про унію і слово до читача (луцькі споми
ни) в «Краткословнім Одвіті», лист до кн. Вишневецького, 
посланіє до земляків і поучення «о чину прочитанія» на 
кінці ■.

Видаючи окремі невидані твори Вишенського з збірника Царського 
в Архиве Ю З  P. I. VII, пок. Голубев чомусь надрукував лист до Вишне
вецького під спільним заголовком з «Позорищем Мысленным» (с 37) як 
його передмову Тим часом у збірнику Царського порядок статей такий: 
лист до Львівського братства, лист до Домнікії, до Иова, лист до Виш
невецького, «Зачапка», «Краткословний Одвіт», чин прочитанія, «Обличе
на диявола», писаніє до кн Василя, з «Порадою», «До всіх в лядскій зем-
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Час, коли сей'збірник був споряджений, можна означити 
тільки приблизно. Не тільки як покі&ник згадується Бала
бан, шо помер р. 1607, але не було вже і старого Василя-Ко- 
стянтина Острозького, коли присвятити його, як найбільшо
му стовпові православія, прийшлося Мих. Вишневецькому, 
котрому в 1610 р. присвятив свій «Тренос» Смотрицький. Ва- 
силь-Костянтин помер у лютім 1608 р Отже, збірник закін
чено не раніш осені або й зими 1608—9 p., коли можна булр 
зміркувати, до кого звернутися з ним по смерті Острозькохр. 
Але не-дуже й пізніш сього часу, бо коли вмер владика пе
ремишльський Копистинський на початку 1610 р. і на його 
місце, в місяці червні, прийняв від Потія священня новий 
владика Крупецький, Вишенський уже не міг хвалити пере
мишльської кафедри як твердині православія так, як хва
лить у листі до Вишневецького. Отже, приблизно 1609 р.— 
се час закінчення другого збірника.

лі», «До єпископів» і, нарешті,— «Позорище Мысленное» (див вище) Яс
но, що нема ніякої підстави вважати лист до кн Вишневецького передмо
вою до «Позорища» Тим часом пок Франко пішов за Голубєвим, вважаю
чи лист до Вишневецького «дедікацією» йому «Позорища» (с. 406), хоча 
сам у порівняльній таблиці творів Вишенського — як вони розміщені в 
трьох збірниках — поставив лист до Вишневецького перед «Зачапкою» 
(с. 66), а, аналізуючи зміст листа, правильно здогадується, що з сим листом 
Вишенський посилає не одно «Позорище», «а може й зовсім не єго, а ма
буть якого більшого збірника творів» (с 408). Се дійсно так, і тут можна
б думати натроє, виходячи від збірника Царського й різних спостережень 
над змістом писань або Вишенський з листом до Вишневецького посилав 
останній комплекс писань, викликаних полемікою з Скаргою, себто — «За- 
чапку» в широкім значенні, або обидва комплекси — «Зачапку» і «Кратко- 
слов. Одвіт», себто збірник приблизно такий, як я отеє зазначив, або вза
галі всі свої твори Я вважаю рішуче правдоподібнішим друге, бо сама «За- 
чапка» замала, а все — забагато, коли судити з змісту листа А втім, може, 
ближчі досліди над рукописами, досі майже не роблені, щось додадуть до 
вияснення сього питання*

В кожнім разі треба рахуватися з збірним характером сеї другої серп* 
писань Пок Франко спустив се з ока і тому висловився, що «і під зглядом 
форми і розкладу річи «Зачапка» належить до творів найбільше хаотичних і 
строкатих, видно, що автор писав єі наскоро, не добре обдумавши цілість» 
(с 323). При тім певну роль, здається, відіграло місце титулу В рукопису 
Царського, і так само у виданні Голубева, титул «Зачапки» читається два 
рази на початку, як загальний проспект цілого комплексу питань, і потім 
вдруге — як заголовок діалогу, до котрого він дійсно безпосередньо нале
жить Припускаючи, що сам Вишенський ужив сього титулу двічі — раз як 
загальний, в ширшім значенні, для цілого комплексу, а другий раз у 
вужчім — для самого тільки діалогу,— треба рахуватися з тим, що в 
першім разі се заголовок певного збірника Перший збірник Вишенського, 
«Терміна», коли його трактувати як цілість, теж досить «строкатий». Кон
структивність і плановість не в характері Вишенського Комплекс «Христо
фора» («Зачапки») теж не дуже суцільний і плановий з б і р н и к  його пи-4 
сань, як і перший, але всі писання треба розглядати й оцінювати кожне зок
рема, як самостійний твір, коли хотіти виробити собі відповідний погляд 
на них.
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Перейдемо тепер по ряду включені сюди писання:
А, До кн. Вишневецького. Короткий листок настільки 

інтересний з різних поглядів, що я наведу його в цілості:
Честь честнейшему первЪйшая от всіх в прочитанно сего писанія да бу- 

детъ!
ТебЪ христолюбивый, благочестивый, правоверный и православный 1 

христіанине, господине княже Михаиле Вишневецкій, сего писанія до раз- 
су дновнимател наго прочитанія посылаю*

Та же одержавши вість, и если 2 благоволеніє твое (правду себЪ на 
(по)дпору3 доброго сумнЪшя в непорочной нашей вЪрЪ изобразивши, или 
Преписавши) — да идетъ до Львова
* В прилучивших же ся Російского4 краю обывателей стретенія (от на

шей вЪры православных прагнучих покрепити добраго сумнінія) — да не 
боронит ся

От Львова 5 же — вість паки о сем почерпши,— да идет в Подгорскую 
сторону

Обвестивши ся же всім православно-имен(ит)ым рода шляхецкаго 
людемъ да устрянетъ сіє писаніє все изображенное елико посылает ся 6, 
при церкви премышской1

Сія имать похвалу — то єсть церков премышская — въ Мало (глаго
лемой) Росш в захованпо вЪры непорочности — от всЪхъ прочихъ честней
шую Не бо помаза ся духом латьіномудрія ниже обесчести ся єресію. Но в 
красоте апостольской проповеди неподозрено стоитъ

Тім же всему сему писанію у церкви премышской остати ся изволяю. 
И сам 7 же (аще Христос изволит) оной даровати ся прагну Аминь.

З літературного боку цікава ся проба висловити у ви
сокім, величнім і гіднім слов’янськім стилі свій, так би ска
зати,— літературний заповіт. Вислів дійсно досить велича
вий і лапідарний, але не дуже прозорий Автор віддає Виш- 
невецькому як столпові православія честь першого прочи
тання його збірника. Добре його вистудіювавши на підпору 
свого переконання в правдивості православної віри, нехай 
перешле львівському братству — для міщанства значить, а 
не відмовляють нехай і православним шляхтичам користу
ватися з нього — котрі матимуть оказію («в прилучивших 
ся»). З Львова нехай перешлють на рідне Вишенському Під
гір’я і після того, як він тут обійде всіх, хто цікавити меть-, 
ся його творами, нехай зложать сей збірник при Перемиш
льській кафедрі. Вишенський славить іі за непохитність у 
православ’ї і заявляє бажання — коли йому доведеться вер
нутись на Україну, віддати ій останок своїх сил і життя 8.

1 В друк упущено
2 В друк додано* будетъ
3 В ркп надпору, приймаю поправку Голубева
4 Ркп * вовсеисково, друк во всемъ томъ
5 Ркп • Львови
6 Ркп посылаяйся
7 В друк * самой
8 Інтерпретуючи так посланіє, я в кількох пунктах розминаюся з інтер

претацією Франка. Деякі з них я вже вказав вище — щодо датування і
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Характеристично, що такий демократ, як Вишенський, 
все-таки віддає тут себе і свої писання під протекторат 
останків православного магнатства і шляхти. Очевидно, його 
пером водить надія, що Вишневецький, який проявив себе 
щедрим меценатом в інших випадках, захоче видрукувати 
його писання. Його, мабуть, має він передусім на увазі, коли 
Далі в притчі про унію розвиває перед земляками план ви
дання «Соборника» — енциклопедії християнського знання, і 
пропонує їм для сього діла свої послуги — очевидно, з тою 
надією, що в тім «соборнику» знайшли б місце його писання. 
Він пропонує для сього діла, як побачимо зараз, організував 
ти складку. Але я думаю, Вишенському було відомо, як тяж-' 
ко йшли такі складки, і в дійсності він покладав надії на 
панів-меценатів,— у данім випадку на Вишневецького.

Все се ми сподівались би знайти в писанії до земляків 
(Б), котрим розпочинається збірка. Нагорі титул: Сіє пи
саніє зоветься: Зачапка мудраго латынника з глупымъ Руси- 
номъ в диспутацію, а попросту глаголющи в гаданіє или 
бесЪду», далі короткий зміст полеміки з Скаргою: на ті дві 
тези його — про науку грецьку і науку римську, і псевдонім 
автора. «Христофоръ инокъ Русинъ, во свягьй АфонсгЪй 
горЪ странствуя» — дублет до «Феодула», першого трактату 
проти Скарги. І знов той же епіграф, що там: Буди же слово 
ваше: єй єй ні ні .» По сім посланіє,— але зміст його ви
черпується засвідченням з боку Вишенського гарячого по
чуття до рідної землі і народу, котрого не можуть заглушити 
ніякі аскетичні виречення всяких сьогосвітніх зв’язків. Перед
усім у самім звороті'

Благочестивым и православным христіяном Малое Роси братьству 
лвовскому и виленскому, таже всЪмъ подгорским обывателемъ гражданом 
(міщанам — на першім місці) и началствующимъ в своихъ державахъ 
рода шляхецкого (шляхті — державцям і поміщикам) и повсюду об
ще: Покутю 1 и Волыню и идіже правов-Ьрныхъ гласъ именует ся ду- 
ховнымъ и свЪцкимъ всякого сану, чину и преложенства — иноком,

зв’язку сього листа з «Позорищем» Далі, слово «ві>сть», кілька разів 
повторене в листі, Франко толкував як заголовок другої збірки — так як 
«Терміна» було назвою першої (с 49). Я думаю, що для сього нема підста
ви, й «одержати або почерпнути вість» значить тільки ж, що й «извістити 
ся»: н а б р а т и  п е р е к о н а н н я  — уважно прочитавши книгу Кінцеві 
слова «даровати ся прагну» Франко розумів так, що Вишенський «призна
чує для церкви перемишської не тільки всі оригінали своїх листів, але і 
своє тіло по смерти» Я думаю, що се був би доволі нескромний акт для та
кого аскета вважати своє тіло якоюсь цінністю (котру церква казала б пе
ревезти з Афону чи що?). Слова Вишенського я розумію так, що він хотів 
би віддати себе ще живого сій церкві, коли б «Христос ізволив» йому верну
тися на Україну

1 Ркп. покуту, друк, ло куту
2 Ркп : предложенства.
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священствующимъ, простымъ. Подгорского гнізда и персти плодородієм 
сый, грішнійшій инокъ от всіхь человікь, вашей милости о Господі радо- 
вати ся (по телесному движенію) и спастися (по душевному прагненно) 
усердно 1 желает и Господа спасителя молитъ (л 241).

Далі оправдання з такої згадки про своє підгірське по
ходження і прив’язання: високохарактеристична апологія 
патріотизму, чи любові до батьківщини, з суворо-аскетично
го становища:

Аще бо и возбраняетъ и запрещаетъ дух яже по страсти пріязнь и 
усвоєніє єже к другству внЪшнему (які-небудь світові прив’язання) не 
совлекшему ся ветхости страстное — изшедшему в тризнище борбы началъ 
и властей духовъ воздушных миродержателя тмы віка сего (монахові, 
котрий вийшов на боротьбу — тризнище — з злими духами).

Обаче азъ не возмогохь претерпіти страдбы ревности — любве внутрь 
палимыя юже ко вашему благочестію за спасеніє имамъ,— во еже не посі- 
тити вас сим братом (странствовавшим зді и паки отходящим к вам) сло
вом свойства, благо честі я, правовірія (аби не переказати кілька слів при
язні— і побожного поучения).

Не пускаючися в хитру діалектику, котрої не вчився, він 
хоче дати землякам кілька поучень «від простоти».

Аще бо и въ художествЪ риторского наказанія и ремесла є л л и н о или 
лати но-мудры хъ во причастіи общенія нісмь былъ или навыкъ что от 
хитродіалектических силогизмъ — тЬмъ же* и ни мудрованія хитрословного 
къ вам ко удивленно начертати могу или тщу ся Но от простоты и нашего 
языка словянского єже аще глаголю, віщаю и мудрствую Ведый се изві- 
стно, яко яже сила духа не в художеств^ внЪшняго2 наказанія и фило
софского постиженія обрітаєт ся, но вірою смиренномудрія подвижно 
внимательному ділателю заповідей Христовыхъ (тому, хто в подвигу 
сповняє заповіді Хр ) відати и разуміти полізная и спасителная дарует ся 
(л 242—3).

Хоче переконати земляків, що їм зовсім не треба бенте
житися тим, що різні «миролюбці і роскошниці світу сього», 
з-поміж духовних і світських, «лакомлять ся яко на пироги 
на нЪкую латинскую унію». Тому нема що дивуватися, вва
жаючи на якість тих духовних і ті непобожні дороги, котри
ми вони, ті духовні, добули свої посади:

Словесных пастыревъ никакоже обрісти ність — точно по бруху и са
молюбно3 на стол власти 4 єврейски — мытом, и дірою — злодійски, и 
через плот разбойнически вздравших ся и стол начальства церковного му- 
чительски оседлавших 5 видіти єсть . (246).

1 Ркп : и усердно
2 Ркп вышняго.
3 Ркп . самолюб ю
4 Друк влести, ркп власти.
5 Ркп оседлавших ся.
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Чтожь за пожиток с тых пастырей без-христа-приходных 1 и владущих, 
коли не имЪют силы ничтоже добро ниже за своє спасеніє сотворити ниже
о прочихъ спасенно промыслити?

І на підкріплення духу і розвеселення земляків прихо
дить Вишенському на думку— розповісти ім про унію «под 
притчею жартовного обычая» — в стилі Герасима Смотриць
кого та інших сучасних сатириків.

Бо тежь нас Скарга в своїх аеро-вымысльных книжкахъ укорилъ» 
иж 2 мы — Русь — словенскаго языка не разумЪемъ Что либо послушаєть, 
с тых речей о унЪи к вамъ выображенной 3,— если правду глаголетъ, яко
бы мы своего словенского языка не знати и нерозумЪти мЪли 4 (л. 247).

Зазначу, що списує він сю жартовну притчу й простою 
мовою (в нашій копії вона, як звичайно, місцями послов’яне- 
на, я, наскільки се можливо, стараюсь вернути оригінальні 
вирази). Насамперед жартом слов’янщить слово «унія» в 
«юная» і починає.

В. Начало о унЪи и притча жъ о вЪрЪ—
По словенскому языку называет ся «юная», молодая Прето я васъ, 

православныхъ5 перестерегаю и навпоминаю6, абы єсте пилне и вседушне 
от тоє молодое стерегли и не 7 лакомили на ню» Хотяже заправды она есть 
яко молода будучи, образом красна и чюдна, разумомъ хитра и мудра обы- 
чаємь, вельми оздобнЪ убрана и всЪми способы на любовь свою притягнути 
миролюбную мысль уготована Предся вы не лакомте ся на тую молодую 
віру, иже держите ся старые веры» Хотя же есть образом шпетна й нелепа; 
разумом глупа и не хитра, обычаем проста, ветха, не убрана и ни мало не 
позорна, а наветъ и брыдка 8,— еднако жъ я вам ражу тоєє старое и шпет- 
ноє вЪры держати, а от юной стеречи ся»

А тоє чем и для чего? Для того — причину вам скоротивши рЪчь ска
жу. Иж 9 есть юная вЪра шаленая и непостоянная, хотя же красно на пре
лесть лакомыхъ утворена Иж 9, розумійте, от стихій мира и человеческо
го мудрованія и выналЪзку 10 вымышлена Старая паки вЪра хотя же есть 
шпетна, не позорна, але досыть нам на том відати, коли єсть статечна м, 
грунтовна, неподвижна и от Христа фундатора основанна (248)

Предо теды 12 не лакомите ся — вамъ православнымъ мовлю |3,— и 
не ревнуйте и не прагните от юной ні единыя корысти албо ползы за спа
сеніє в советах духовнаго разума искати Когда же за правду вЪдаемъ, иж2

1 Ркп безхристоприходныхъ
2 Ркп : иже
3 Тут дещо у Гол пропущене,— воно й справді не зовсім у порядку.
4 Ркп имЪли
5 У Гол додано ще христтнъ
6 Ркп навоспоминаю
7 Ркп . на
8 Ркп бритка
9 Ркп иже
10 Винаходу
11 Ркп станечна
12 Ркп Притомъ тогда, друк престо
13 Ркп : глаголю.
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его» юная не маетъ 1 хотя ж 2 она от простоты правовірія и тісного пути 
евангельского, от матере — от старые в1ры отторгши ся и на широкій гости
нець віка сего (роскоши насытити ся прагнучи) выскочивши хитрует, 
мудрует, буяет, хвалит ся, возносит ся, скачетъ и играетъ*

Тому ничему от юныя діемому, правовірньш, не дивуйте ся Таковъ бо 
есть и законъ своеволный с-под ярма тіснаго и крестоноснаго и при
скорбна го житія и 3 пути ведущаго во живот вічньїй выла мавши ся и вы
скочивши буяти, шаліти, бісовати ся Бо тежъ и наставниковъ бісомуд- 
ренныхъ воздушныхъ, поднебесныхъ духовъ тая юная и шаленая маетъ 1, 
и ними правима й обладнана есть, теды \ творить яко хочетъ5 Вы жъ, 
правовірньш, свое спасеніє в старой и благочестивой в ір ! добрыми д!лы 
и побожным животом будуйте (Побожне, досить шаблонне закінчення в 
слов’янскій мові, пропускаю).

По сій притчі автор дає своє поучения в сій дражливій 
справі ( О ,  що його займала останні роки: яка має бути пра
вославна школа і наука в протиставленні погибельній, дия
вольській науці латинській Се маленький трактатець, на 
одну друковану сторінку (л. 250):

По семъ по простоті нашего благочестія в1ры, боячи ся, жебы есте 
діти свои хитростно и єреспо латинскою не отрули 6 и не поморили, зале- 
цаю вам православным правовірную школу, и пораду даю, чого ся учити 
им1ютъ, штобы 7 діти ваши спасли (ся) и по вас благочестіє задержали, 
и христіанство своей в!ры не стратили

В первых ключь, или грецкую или словенскую грамматику (роз. 
буквар) да учат

По грамматиц! же во місто лживое діалектики 8 (з білого черное, а
з черного білоє претворяти учащее) тогда 9 учать богомолебного и пра
веднословесного часословца

Во місто хитрор!чныхъ силогизмъ и велерічивоє реторики — тогда 
учатъ богоу го дно-молебны й псалтырь

Зъ місто философш — надворное 10 и по воздуху мысль разумную ски- 
тати ся зиждущее — тогда учатъ плачивый и смиреномудривый охтаикъ, а 
по нашему церковнаго благочестія догматы — осмогласникъ

Таже конечное и богоугодное преспеяніє 11 в разум! — ділноє бого- 
словіє, тогда учат святую евангельскую и апостольскую проповідь, с толко- 
вашемъ простымъ, а не хитрымъ не слухи (річь упремудривши токмо ,2), 
чесати словомъ проповідньїм І3, але 14 силу Духа святого влагати в слыша
щих сердца (Тут провіщання Павла, як то люди «от простой истины слухи 
отвратят», і пояснення* «Єже наша Русь пострада и отступлешемъ от в1ры

1 Ркп имієть
2 Ркп * хотя то
3 Ркп и, друк на
4 Ркп тогдаже
5 Ркп хощетъ
6 Ркп *. отравили
7 Ркп : чтобы
8 Ркп діалектитьі
9 В ркп тогда бо
10 В ркп надворніе
11 Ркп: предспіяніє
12 Надавши можливо мудрий вигляд словам
13 Тут знов випад проти «казнодпв», як вище.
14 Ркп : или
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лакомячи ся на* поганеного нрйсномойного Аристотеля и 'на вавилонск!ё 
страсти музыки» І по сім Къ своимъ ученическимъ, следъ проходити хотя: 
щимъ 1 что да учатъ, поки возвращаю ся).

Таже во евангельской проповеди мысль напасши, и до прочихъ книг*# 
богословно тезоименитых 2 касай ся, и всяко писаніе богодухновенное про
ходи— которое мысль от благочестивое вЪры не розвращаетъ, але и ов- 
шем 3 — смиренномудрію учитъ

А если бы х о тЄл , возлюбленный любомудрче, и надворное мудрости 
хитрость уведати, не возбраняет ся у наших, в церкви місто имеющих, 
то есть в Соломоновыхъ Притчахъ, Премудрости, Еклесіасте, Сираху, и 
прочих старозаконныхъ сЪновно-образныхъ4 и к истинно посылающихъ с 
пророческими предвозгласш, и тамъ, любимый брате, поглумися и забав
ляй, точію до поганених учителей и до латинское хитрослов(но)е лжи не 
ходи,— бо въру згубиiiif

По сім відігрітім рецепті Скорини 5 Вишенський в гарній 
формі дає програму задуманої православної енциклопедії; 
заповідає для неї для вжитку в школі свої писання і нібито 
посилає разом з сим:

Д . А иж6 з сего краю, горы, пустыни, чаши, бьілія, травы цвЄтнорас- 
тущаго зелія,— не имЪхъ вамъ что другое подарку послати, только умыс- 
ливъ и азъ от своее простоты, и глупства словянского языка, православ
ное в!ры 7 три словесные цвъточки, которых за великую любовь, юже к 
вашему благочестію имам, вашей милости посылаю Сш же цвъточки за 
приклад или образ учеником (навыкнути, ревновати и прагнути за спасе- 
Hie добродетель хотящим) зело потребные

Первый цвъточокъ8 Древо зовомое разумное, философія, не поган
еного учителя Аристотеля, але9 православных, Петра и Павла.

Другій цветочокъ Церковцу, в которой о учтивости оное писмом ко
ротко изображено есть

Третій ц в Єточок  Маленькую песенку церковную, которой зрозумЪв- 
ше 10 богорозумную мысль, от сладости николи же пъти не престанешъ.

Тые цветочки, прошува съ, от мене завдячне пршметъ, и сами вонею 
з Єл ь н о ю  11 от них себе облагоухайте, и д Єти свои запаху насладити ся при- 
нудете,— да все чюветва ваши благочеспемъ пахнутъ — Господи даруй, 
аминь*

За тым пораду вам, православным, даю. поревнуйте по своей благоче
стивой и православной в£рЄ, а найболыие по своем спасеній, жебы бігь 
живота (века сего в забавЄ) ходатай вамъ былъ спасенно, а не погибели. 
Збудуйте одну книгу, з друку выданьемъ. Которая есть первое: огорода бла
гочестію, заступающи всякій благочестивый помыслъ, абы не выходилъ 
отвнутрь православные мысли на дворі за огороду самомнънною думою,

1 Ркп : хотящихъ
2 До богословія приналежних
3 Ркп овсемъ.
4 Що як тінь(сЄнь) дають образ будучих, новозавітних подій і дають 

про них «предвозгласія» пророків
5 Див вище
6 Ркп : иже
7 Три джерела відповідають трьом «цвіточкам».
8 Ркп тут і далі цвіточик
9 Ркп или
10 Ркп зразумЄвше
11 Ркп дільною.
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гді> зві>рь ереси живетъ и слабоумныхъ на свою прелесть восхищаетъ и по- 
жираетъ

Вторая сила и моцъ тоє книги покров мир и 1 тишину всякую зверху 
от троичнаго божества дарующъ, абы воздушныхъ духовъ розумъ лживый 
(по власти князя тмы віка сего) благочестиваго помысла не омрачивъ от 
православные вірьі не отвлекъ и от живота Бога службы до мертвого віку 
сему угожающаго не отлучилъ своею бурною хмарою, дождевиднымъ про- 
литіемь мечтателного мнимония, нападающего кгвалтомъ2 не на правовір
но основанный умъ который коли с тоє відомостю3 остережешь, того все
го не постраждетъ

Той же книзі имя быти имієт соборникъ, то есть зобраные всъ таемни- 
цы неведомые разныхъ часовъ альбо справованые, (альбо) реченые от Хри
ста Спасителя или ученикъ его — святыхъ апостолъ или святыхъ бого- 
носныхъ отецъ Толк и разум о всем порядку церкве православные до всего 
цілого року в словЪхъ раздЪленыхъ (обходячи круг годишный) на єдно 
злучити 4 надлежитъ И будет книга Соборник, надъ которую ність потреб- 
нійшеє в нашей церкви, и без нее якоже глава без очей ничтоже видати 
или відати не можем — Коли пршдетъ святого день 6, албо честь празд
ника? что за таємници албо потіхи в себі имієгь7? Початок же той книзіь 
от мытаря и фарисея до всЪхъ святыхъ недельными ступенями наукъ 
тягнетъ А до тоє штуки 12 праздниковъ господскихъ и богородичны с вы- 
борнійшими святыми заучити потреба по типику — которые бдініє иміють

Отож если схочете, и ревнуете о том совіті, дайте нам глас, и помо- 
жемъ вам своимъ трудомъ на тое діло А если не хочете, творіте ж и спа
сайте ся яко знаете, болшей до вас справы не имамы’

А если бы єсте рекли кто коштъ тотъ на тоє подоймет, когда же убо- 
гимъ, или единому не вомістно — На тоє вамъ отповім добрый способ 
еврейского разума общш слог8 в карванъ* Кто вдовица нищетою — дві 
лепте, шелюгъ, полгроша А кто доволнійшій или панъ — золотый, десять, 
а наветь и сто за общую ползу и за своє спасеніє Ничтоже бо дорожшеє ніт 
отъ душа, и в то бы тоє діло быти могло9.

Кінець кінцем ся організація складки на видання, може, 
найбільш інтересне в сім проекті! Се прояв нового життя: 
громадського, міщанського, виробленого в умовах міського 
життя, призвичаєного орудувати збірними коштами колекти
ву. Самий же проект видання «Соборника» був настільки 
малоактуальний, що, мабуть, так і не збудив у нікім більшо
го інтересу, і з ним пропали «цвіточки» Вишенського. В сім 
збірнику писань, що ми тепер маємо, іх нема; досить правдо
подібно здогадуються, що вищенаведені слова Вишенського, 
властиво, треба розуміти як обіцянку чи намір прислати 
ті «цвіточки», для проектованого збірника, і як той план 
відклику не знайшов, то він тих цвіточків і не написав.

. , 1 Ркп: и миръ
2 Ркп * квалтовъ.
3 Ркп.* відомосту.
4 Ркп.. злутити.
5 Ркп : яже
6 Ркп • дня
7 В друк, пропущено.
8 Складку.
9 Ркп. л. 251-4, Голубєв с. 74—5.
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По сщ . наступає рама,Tą «Загадка мудрод)>датццрика 
з глупым Русином в дйскутацпо, "или попросту рекши: ę 
гаданіє или бесіду» 2. Починається вона доволі дотепно, з 
темпераментом, імітуючи бундючного польського диспу
танта:

Е . Мудрого латынника вопрос. «Прежде— для чего глупы и нерозумни 
есте небожента Русинцы, иж3 не хочете до нас приступить, жебы есмы 
были одно — где есть зродло4 разуму и науки, чего вы не имієте?» Глу
пого Русина отвіт «Для того, ласкавый и мудрый латинниче, есмо глупы, 
бо есмо апостола Павла ученицы Тот бовім нас тое глупости научилъ, абы 
смы были діти 5 научивъ». Который самъ когда з мирского старозакон
ного ревнивого и сварливого разуму вызув ся 6 звразъ учинив ся глупымъ 
по разсужденно мудрости світа сего» і т д

Наступає стільки разів повторене у Вишенського проти
ставлення правовірної простоти лживій мудрості поганських 
учителів: Аристотеля й інших, і по сім мудрий латинник уже 
питання не поновляє,— «конець зачапці и отвЬту мудраго 
з глупымъ» 7. У автора не знайшлось енергії розвинути да
лі сю тему в справжній діалог, хоч би так, як свого часу він 
зробив се в апології чернецтва, і він по сім переходить до 
відповіді Скарзі,— а насамперед дає передмову-пояснення.

Ж. Тут небезінтересне оправдання автора, чому він так 
спізнився з своєю відповіддю і не прочитав книги Скарги 
своєчасно 8. Пояснює, що він тоді проходив свій «подвиг», 
а Григорій Синаіт, звісний учитель аскетизму, котрого ми 
вже згадували з сього боку, наказує «на подвиг изшедшему» 
стерегтися всякого читання: не тільки єретичних писань, але 
і православні книги облишити,— й читати тільки «Ісусову 
молитву» і спиняти в собі всякі помисли.

Бо не до чюжихъ плетокъ человеку забава и опытъ, коли в своем дому 
біда ся дієгь Такъ же и убогому иноку не до прінія еретического упраж- 
неніє, коли біси помыслы перевертаютъ, и тіло на похоти гріхолюбньїє 
розжигаютъ. Але до своей бідьі тогда мыслная забава (л. 262).

Се єдиний ö тім роді образок аскетичного погляду, дано
го аскетом же, вірним прихильником сеї доктрини,— даний

Ркп. с
2 Заголовок у ркп тут на л. 254 повторений вдруге.
3 Ркп. иже
4 Жерело
5 Ркп быти, в друк пропущено
6 Ркп • вызув я
7 В ркп.* «загадці» і «отвіть» л. 258, Гол с 79.
8 «Бо єсми ее ажъ до сего часу не читалъ» (л 261— с 81). Сі слова, 

очевидно, треба розуміти так, що Вишенський не прочитав книги Скар
ги, як вона вийшла першим разом, 1577 р ,— бо тоді він дійсно починав 
свій аскетичний подвиг, а не в 1590-х роках (друге видання),— коли він 
уже пройшов свою «пробу».
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*B‘nô6ytôB4H* рйсах, a не в тій формі поучения і пропаганди, 
яК ми звичайно його стрічаємо.

На самдй полеміці з Скаргою, що йде далі* дебаті про 
папський примат, обороні слов’янської мови, критиці ла
тинської церковної науки,— не буду ширше спинятись. Єсть 
тут чимало з православного становища влучного, навіть до
тепного, але неглибокого, і без того вогню безпосереднього 
почуття, що давніше надавав красоту і неглибоким гадкам 
автора. Вишенський, напр , влучно підносить тут, що ла- 
тинники вимагають не стільки віри в Христа, скільки віри в 
папу, і книга Скарги написана в славу папи, а не Христа. 
В доказ спасенності слов’янської церкви вказує на велику 
силу святих — «в Великій Росії» і в Києві, а латинській на
уці закидає, що вона виховує не побожність, а зарозумілість 
і пиху:

Того ни коли же, Скарго ’, показати не можешъ, абы (з) школы ла- 
тынское и науки смиренный и нищій духом 2 выйти имЪл, только все оной 
блаженной 3 наукЪ сопротивници — горды, величавы, пишны, надуты, пруж
но 4 (и) славолюбцы, хелпливыи5, велерЪчивы, самохвальны, фарисеи6 
возносливы, лжелюбцы, клеветницы, правдоненавистницы, потварнцы, 
всЪх укорители, а себе за лучших разумЪюшш

Пощупай 7 только себе8, Скарго,— ты еси первый ученик Школы ла
тинской — не вси ли 9 плоды тые гнилые 10 и погибелію вечною смердящіє 
в  тебЪ гнездо имЪютъ* Божіє во всьхъ 11 обелжилъ 12 и потопилъ п, а себе 
сколь тЪломъ выславилъ' Над правдою лжи сидЪти и владЪти усудилъ и 
декретовалъ*

Проклятая то таковая, пекельного зродла науки, школа' Которая ни 
единого ученика на спасеніє до царства небеснаго годнымъ быти не по
родить и не научить, але 14 всьхъ студентовъ своихъ в погибель въчную 
посыл аетъ*

Што ми хвалишь, Скарго, латинскаго костела школы, коли в ней нетъ 
учителя Христа ани Петра ани Павла и прочихъ учениковъ Христовыхъ 
за спасеніє учащихъ, але блазнители, поганцы, Аристотели, з другими 
волхвы и еретики, Оригены и другіе тому подобные начальствують и всЬмъ 
костеломъ латинским радять и владъютъ0

1 В ркп тут і нижче скорого
2 В ркп тут «насецъ», може — богоносець° (у Гол нема)
3 Себто Христовій і апостольській
4 Порожньо
5 Хвальки (польське)
6 Ркп фарикЪ
7 Ркп попущай
8 Ркп тут і нижче себ1>
9 Ркп на воили, Гол. пропустив.
10 Ркп : гнилье
11 Ркп с всЪхъ, Гол совсЪмъ
12 Ркп оболжилъ
13 Очевидно, пол obeiżił i potępił
14 Ркп тут и нижче, или
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Тоє, Скарго, и дурный бы в писмі, а в правдъ кохаючій ря и не зма- 
меный 1 еще от прелести віка сего разсудити моглъ, иж як й щастье кос
тела латинского — пекло, такъ и школы и науки его — пропасть и погибель 
вічная 3.

Все те, більше-менше, чули сьмо вже Ê попередніх пи
саннях,— тільки в нових варіаціях сих гадок відчувається 
стареча втома й ослаблення

Можливо, що се відчував і сам Вишенський, що його по
леміка не робить сильного, переконуючого враження,— що 
ій бракує того нерва, який так сильно бився в раніших пи
саннях, і се почуття продиктувало йому кінцевий зворот: 
«Къ прочитателю сего писанія» Він просить свого читача не 
піддаватись невірі або «мн-Ьнію», прочитавши се писання: не 
підозрювати, що в авторові говорить ворожнеча проти «роду 
латинського», або «помисл». Ні, його устами промовляє сама 
божа образа, заподіяна Скаргою в його книжці \— що він 
у ній «Русь потупилъ и яко отступниковъ от костела Латын- 
ского во муку осудилъ»:

Віруй, любимый прочитателю» Єсли Скарга и всякій латынского рода 
человію> до руской вірьі и науки правдивой не приступить за добро а за 
добродітель,— в-ідай, иж в геену огня вічнаго отидеть От которого не вы- 
пургуєт ся 5 во віки

От которого всіхь обще* и Русь в православіи стоящих и Латыну зна- 
менитыхъ,— Христе Боже заховати рачь Аминь6.

Отая стареча втома ставить другий збірник Вишенського 
загалом значно нижче від першого Не тільки що в сім 
другім збірнику ми знаходимо мало нового з ідеологічного 
погляду: переважно се ті гадки, котрі ми чули в «Посланії 
до всіх в*Малій Росії», «Пораді», писанії до кн. Василя і до 
утеклих єпископів. Але й виклад їх не підіймається вже до 
колишньої сили і високого пафосу, котрий нас чарував там. 
Розуміється, коли б ми не мали першого збірника зовсім, то і 
з другим Вишенський зостався б для нас найбільшим пись
менником своєї доби Але коли ми можемо порівняти сі пи
сання з писаннями 1590-х pp., то можемо сконстатувати, що 
в писаннях 1600-х pp. літературний хист його не сягає верхів 
попередньої творчості. А розходження з своїм громадян
ством, так глибоко відчуте під час стріч на Україні, безсум-

1 Ркп изънемамены.
2 Ркп иже какъ
3 А 292—3, Гол 102
4 «Самая кривда божая» Голубев означив сей вираз знаком запитан

ня, припускаючи тут помилку Але в такім розумінні «кривди, заподіяної 
Богові», сей вираз не має в собі нічого неймовірного

5 Натяк на римське purgatorium — чистилище.
6 А 302—3.
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йівно; йіДбилось і на внутрішній силі переконання в його 
логлядах і його полеміці,— навіть коли вона зверталась про
ти латинства або єретиків-протестантів Занадто часто мусив 
Вишенський відчувати, що його полемічні докори й аргу
менти могли бути ними обернені на адресу «нових руських 
філософів», «книгочив і, народонаставників», що стояли на 
чолі українського руху і від котрих Вишенський кінець 
кінцем таки не міг цілком відмахнутись Бо хто ж зостався 
б тодР Купка таких аскетів, як він сам^ Небезпеку такого 
поставлення справи він мусив сам відчувати — хоч так бага
то в тім русі було йому не під мисль

Кілька літ після спорядження свого другого збірника він 
виступив проти тих нових течій, розвиваючи деякі гадки, 
більш побіжно кинені в листі до Домнікп, в обороні пу
стинного житія Але зробив се в такій обидній для своєї нау
кової репутації формі, що ще ясніший дав доказ старчого 
увядання.

Просторий титул заразом подає і зміст сього писання.

Списаніє зовет ся Позорище 1 Мысленное, составленное от инока, в 
пещер! горі сідящаго и себі внимающаго, (преподобнаго и блаженнаго 
отца киръ Іоанна Вишенскаго от Святыя Афонскія горы с власной рукописи 
єго переписанна) 2, на хулу в прилозіхь толку апостольскаго в книжці
о священстві Златоустого выдрукованной,— якобы Златоусты (й) взбранял 
инокамъ из града в горы отбігати Але певне3 сам перекладач 4 от себе 
то написавъ и под титуломъ Златоустого подметь або поклепъ на бла
женного сотворивъ Єсли то слушне учинилъ — до истинны басни 5 при
кладати и на світь важити ся выдавати, разсуждайте разсужденпо спо- 
добльш(і)є ся*

Як бачимо, оригінальний титул, даний Вишенським, під
пав переробці переписувача, що додав авторові ті побожні 
епітети, згадав про переписання, і вступні слова «списаніє 
зовет ся», можливо, походять від нього б.

Потім наступає поклик:

Пріидите, стеціте ся на сіє мысльное и словесноє позорище, а найбол- 
шей 7 предобрійшей іноческій- чны1 Васъ бо ради на осторогу позорище 
сіє словесноє составихомъ Да не увязнет кто в прелести сего безполіз- 
ного світу, въ єже из града не 8 избігати и в мирі в страстіхь равно с 
мирскими погибати».

1 Видовище
2 Досі написане кіноваром
3 Ркп • или паки, так справляє Голубєв
4 Ркп. тут і нижче перекладаль
5 Ркп васні
6 Тому, мабуть, Голубєв у своїм виданні відкинув сі слова, своїм зви

чаєм не зазначивши, як воно в рукопису
7 Ркп • наболшей
8 Ркп . иси, на «не» правильно поправив Голубєв.
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Отже, як бачимо, приводом послужило, що в «Книзі о 
священствь», виданій львівським братством у 1614 p., Ви
шенський знайшов слова, котрими засуджувалися ті, що, 
«лишаючи городи», «тікають в гори» \ інакше сказавши,— 
власне, те «пустинне житіє», котре він ціле життя проповіду
вав як найвищу і, властиво, єдину гідну форму християнсь
кого життя. Можливо, що в тім відчув він той сам докір, що 
колись висловив йому пан Юрко, міг навіть підозрювати, що 
се на нього власне і вложено сі слова. Бо не більше, не 
менше, як закинув перекладчикам, що вони своєвільно дода
ли сі слова1 Але на переконання не пошукав ні грецького 
оригіналу, ні слов’янського перекладу сього поучення, тільки 
став доводити, що Златоуст не м іг  сього сказати, бо в 
інших місцях хвалить тих , які для подвигу кидають світові 
вигоди, а далі починає цитувати інших отців, що хвалили пу
стинне житіє: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана 
Синаіта (Ліствичника), Ісаака Сіріянина і новіших про
повідників аскетизму: Симеона нового богослова и Григорія 
Синаіта (пор. вище). На видавців же і перекладчиків 
львівської книги обрушується різкими і грубими докорами, 
називаючи їх «баснословцями», «бабськими богословцями», 
«домолежнями», «коханками плотолюбними» і под.:

В прилозЪхъ толку апостольскаго барзо хулу на Златоустого— пе
рекладач писма — а найпаче жь і поклЪпъ наложилъ и Златоустого бесіду 
золотую калом помазавъ — сего чинити не умЪлъ, а власні»5 якъ бабскій 
богословцъ неосторожна учинивъ, яко при повода ютъ3 простые люди: 
«вари(в)ши— мовить — и пролив» (л. 520 — с 38).

Се все переносить він загалом на «руських філософів»:

С е г о  4 у ж е  н а ш и  р у с к іє  ф и л о с о ф и ,  н е  и м ію ч и  м і с т а  н а  о т в і г ь ,  г д і  
б ы  п о в і р н у т и  с я ,  и с в о ю  с р а м о т у  п о к р ы т ь  —  х у л ы  н а  б і г л ь ц о в ь  в  г о р ы ,—  
п а к и  с к о ч а т ь  д о  л а т ы н с к и х ъ  м н и х о в ъ  н а  о б о р о н у ,  и о н ы м и  б і г л ц е м ь  г о р ( с ) -  
ки м  о ч и  б у д у т ь  б о с т и  5 и у к о р я т и  т ы м  с п о с о б о м ъ 6, я к о  ЛЬІТЬІНСКІЄ м н и х о в і

1 Я наведу в свобіднім перекладі се досить тяжко постилізоване міс
це, з 6 поучення з приводу Павлового посланія до коринфян, процитоване 
Вишенським: «Ми стали зовсім немощні і прив’язались до нинішнього жит
тя, і коли знайдеться хтось, що має якийсь слід старої побожності, то сей 
кидає городи і торжища і, замість жити з людьми і справляти їх обичаї,— 
тікає в гори. І коли хто питає його, пощо він відлучається від світу, то 
дістає відповідь зовсім неоправдану: тікаю, каже, аби не загубити себе
і не притупити своїх добрих прикмет (добродетелів). А наскільки ж то 
краще себе притупити і позискати (для спасения) інших, ніж з висоти гір! 
дивитися на те, як загибає братія1»

2 Ркп : власні» так власнь
3 Ркп * пропов1>даютъ.
4 У вид. Голубєва додано «От сего» .
5 Бодати
6 Ркп : спасовомъ.
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дома во отечествахъ с своими ся знаходятъ, яко с ними ' в общенш чело- 
йЪческомъ пребываютъ, яко своихъ ползуютъ, яко учатъ, яко костелъ свой 
боронятъ, яко в сварах вЪры посполитость 2 заступають

На то вам коротко отповЪмъ,— и от искуса глаголю, а не от самофал- 
ки* за единого в горах и пещерахъ сЪдящего руского инока тысячю домо- 
лЪжныхъ и в палатахъ3 упокоевающих ся миролюбцевъ, мясоедовъ, рос- 
кошныхъ мниховъ латынскихъ не промЪнилъ бымъ* А о чем не промънилъ 
бы им, широко не велерЪчимъ, только вкратці> явимъ бо не суть духовные 
поклонници Отцеви, и т д (л 532, с 45—6)

Таким чином справа оборони монастирського аскетизму 
знов фатальним чином сходила на обвинувачення нового 
українського руху, що він збивається на латинські взірці! 
Поза монастирем та ще хіба церковним богослужінням Ви
шенський фактично не може вказати нічого, на чім могло 
б опертися православне життя, щоб бути православним, а не 
зрадою і занапащенням правовірної традиції! Хто живе до
ма, їсть м’ясо, бере участь у громадськім житті, заробкує — 
він уже властиво не має уділу в християнськім житті безпо
середньо, тільки мусить через заступство якогось ченця- 
аскета через його молитви вкуповуватися у вічне життя. Се 
були просто самовбивчі висновки, до котрих доводив аске
тичний ригоризм Вишенського, і сей останній бій, заданий 
ним під Прапорами відновителів аскетизму XIV віку, проре- 
чисто виявив його нежиттєздатність. Православна реакція, 
піднята його іменем, мусила бути програна. Незважаючи на 
підтримку мас, вона скрахувала кільканадцять літ пізніше 
дорешти, і в тій нервовості, з котрою Вишенський виступив 
у своїм писанні проти доволі, на око, легкого докору на 
адресу пустинництва,— в його відкликах до «предобрійшого 
иночеського чину», щоб він не дав себе збаламутити такими 
покликуваннями на авторитет великого учителя,— ясно від
чуваються передчуття сього краху.

Вишенський м і г відчувати, що в конфлікті з українсь
ким відродженням не зможе витримати сей аскетичний іде
ал, у котрім він шукав виходу з сучасної кризи, пережитої 
ним разом з усім поколінням. Він випустив останній алярм. 
Після «Позорища» не знаємо ніяких писань, і можливо, що 
таки їх і не було. Великий проповідник аскетизму замовк і 
відійшов після сього так тихо, що українське громадянство, 
загружене в боротьбі за існування, навіть не почуло його 
відходу. Ми не знаємо ні часу, ні обставин смерті Вишенсь
кого.

Франко, спустивши його в море на сонячнім промені, сим 
яскравим образом (запозиченим з Конрадової поеми про

1 Ркп : нимъ.
2 Громадянство; цікавий термін»
3 Ркп.: полатахъ.
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Гуттена) закрив порожнечу, яка наступає в сім місці в житті 
і діяльності великого поета-аскета.

Послання Львівського братства до братства Новоко- 
стянтинівського. Приблизно з того ж самого часу, як Ви
шенський ладив свою другу збірку, протиставляючи «новій 
руській філософії» аскетичну догму індивідуального са
мовдосконалення,— ми маємо нарешті виклад сеі «руської 
філософи»* громадського братського християнства. Не такий 
він всесторонній, повний і глибокий, розуміється, як ми б ба
жали, але все ж таки се повніша, ніж все, що ми мали досі, 
сума братської ідеологи Виложена вона з не дуже важного 
приводу і не блискучою з літературного погляду рукою — 
але все-таки незвичайно інтересна своїм змістом Та і з літе
ратурного становища, як твір рядового письменника тої до
би, вона не позбавлена значення

Се просторий лист-інструкція, додана до братського уста
ву, що його Львівське братство уділяло братчикам міста Но- 
вокостянтинова, на їх гаряче прохання, для організації но
вого братства, що там фундувалося. Писання се стало 
звісним чверть віку тому — опубліковане А. С Криловським 
у збірці актів Львівської Ставропігії \ але якось не звер
нуло на себе уваги і не було оцінене дослідниками ні з стано
вища культурно-історичного, ні з літературного. Правда, що 
доволі непереглядний спосіб видання утрудняв орієнтацію в 
сім творі Сим разом мушу віддати йому належне.

Як я сказав, привід сьому творові дали міщани містечка 
Новокрстянтинова (на Бузі нижче Літичева), недавно 
фундованого звісним нам князем Олександром Острозьким, 
воєводою волинським, одиноким сином старого Василя-Ко- 
стянтина, що зостався вірним православній вірі і був надією 
і' потіхою православних до своєї передчасної смерті (при 
кінці 1603 року), що викликала такий крик жалю і розпуки 
серед них . Можна думати, що, фундуючи місто в перших 
1600-х роках (привілей на магдебургію видано 1600-го ро
ку), молодий князь зробив дещо і для місцевого церковного 
й просвітнього життя і се «дещо» трималось і після його 
смерті та виявилося в отсім бажанні новокостянтинівських 
міщан фундувати у себе братство за статутами Львівської 
Ставропігії*. З іі листа, писаного в березні 1609 р. \ дізнає

1 Архивъ Юго-Зап Россш ч І т XI, 1904, ст 305—339
2 Див нижче
3 Дату 25 березня 1609 р має «чин братства», пересланий, очевидно, 

разом з сим листом і виданий в додатках до праці Криловського Львовскоє 
Сгавропигіальное братство с 38, сам лист записаний в братській книзі 
без дати.
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мося, Що новокостянтинівська громада кілька разів, через 
листи і через посланців, зверталася до львівських братчи
ків, просячи дати їм взірцевий «порядок братства», устав
лений патріархами. Але львів’яни протягали з сею справою, 
кілька разів відписуючи їм, що вважають обставини для 
сього непідхожими, гтільки після сойму 1609 p., на котрім 
вони збиралися дати рішучу битву львівському магістратові, 
проти його замахів на обмеження прав православного 
міщанства («для оборони правнои всей посполитои народа 
Росского речи»)., вислали вони копію патріаршого «чину», і 
вживані в львівській братській практиці форми обрядності. 
А заразом у просторій записці, що нас тут займає, виложили 
ідеологію братського руху й організації.

Записка містить коло 60 тис. знаків (два аркуші досить 
розгонистого друку) і може бути поділена на чотири части
ни, досить виразно зазначені у викладі.

Насамперед, львівські братчики пояснюють причини, чо
му вони так протягали з уділенням своїх статутів і що з тим 
було зв’язане — з прийманням нового братства під свою 
зверхність. Братська організація, кажуть вони,— тому що 
являється найбільшою зброєю проти ворогів правдивої 
церкви, видимих і невидимих, викликає особливу їх во
рожнечу і «всякі штуки превротности». Се стягає на 
братчиків різні прикрості, що викликають і внутрішні 
сварки. «Трудна се дорога — братство, і нелегко і мало хто 
її уторувати зможе». Знаючи се з власного досвіду, львівські 
братчики не спішили виставляти молоде новокостянтинівсь- 
ке братство на таку тяжку пробу: «показовати вас, стадко 
малое, альбо роту вашу, неприятелям Христу і церкви його». 
За краще вони вважали, щоб ініціатори братства попереду 
добре надумались, аніж би мали потім відступати від брат
ства. І сим посланням ще раз звертають їх увагу на різні 
спокуси і нагінки та хитрі підступи, які чекають їх у 
братській роботі, щоб вони се все добре зважили, перше ніж 
на сю дорогу пускатись. Дають їм всякі вказівки на хитру 
й погибельну політику римської церкви. Рекомендують край
ню обережність супроти «лжепастирів» і супроти всяких не
певних елементів, що лізуть до братств, і под (с. 305—317).

В другій частині (с. 317—326) виясняється принцип брат
ської організації — її колективність, п демократизм (рів
ність і готовість до всякої послуги колективові), любов і 
милість як основи церковної організації Далі викладають
ся елементи церковної організації і різна церковна символі
ка іі.

Частина третя (с. 327—336) спеціально присвячена унії: 
остерігає від яких-небудь компромісів з нею і різними прик-
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ладами СвятогЬ Письма доводйть нёбезпек^ йкогЪ:небуХ^ 
приставання з беззаконниками.

Нарешті, останній коротенький розділ (с. 336—339) 
містить різні практичні вказівки щодо братської організації 
(спорядження реєстру братчиків, вибір писаря, старшини, 
дозорців школи і шпиталю і под.).

Особливою конструктивністю послання не визначається. 
Досить часті повторення певних улюблених гадок; виклад 
надмірно загромаджений цитатами і прикладами з Св. Пись
ма: вони перебивають хід гадок і подекуди переходять про- 
сто в збірку виписок.

Початок величний, зроблений на взірець апостольських 
послань:

Церкви вся от Леополия, найпачеже братство Ставропигион Успения 
Преев Богородица, Леополите церкви божей сущей в Новом Констай- 
тинові возлюбленнымъ богу-званным братиям церковным Благодать вам, 
миръ и милость от Бога Отца и Господа нашего 1сус Христа1

Пояснюючи далі причину проволікання, братчики 
признають, що «порядок братства», прошений новокостян- 
тинівцями, сам собою не бозна-що: «Тот причиною (при
ступом, приводом) єст толко оному широкому облокови писм 
пророческих, апостолских, євангелских, учителских, на ко
торые то отсылают нас учити ся порядков от них» Але ті 
прикрості, які обпали львів’ян останніми часами, не давали 
можливості списати і вислати навіть «тих кілька привілеїв». 
Причина тих прикростей — те, що братство так заважає 
Антихристові.

Кгдыж відаєм то певне, же копиа, меча, кулі, стрільї и острости албо 
кгроту смертоносного оружя срокгшого и головиійшого н*імаш на вшеля- 
кого неприятеля и бунтовника противко Христу, и церкви его валечника 2, 
и на самые дімоньї,— як ест(ь) брацтво1

Любов досконалая, которую до Бога и до ближних своих имъти протре- 
ба, тоє3 их найбарзей у серце уражаєт* Кгдыж о розерванє милости бар- 
зей ся неприятел стараєт Як мовит св Златоустый, же жадная реч не зна
чит так выразне правдивых християн быти, як кгды въ єдности и едномысл- 
ности з собою найдуют А прето ж сторона противная на тоє братство вше- 
ляких штук превротности своей, зависти, ненависти, порад, прихитрійших 
и стараня на то от самого Велзевула заживаєш, абы намній 4 где наилепи- 
тис(ь), вкоренитис(ь) и рости, а в церкви божой росквитнули, а овоц пянк- 
ний 5 в дому божом з себе подавати (могли) И мівают венц люде о то кло-' 
поты великиє, ростырки, навалности, наезды многие и розные от посполи-

1 Львів’яни, рівнозначне з першим — львівською церквою.
2 Ворога
3 В друк • и тоє
4 Якнайменше (єдність і любов могли закорінитись)
5 Гарний (польське).
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Toro ,вс1х .неприятеля Нелриятелми ся ставают человеку и салїьіе домаш
ний его . Про тое тоды тот с трудности) людем приходячий акт — братство, 
любов досконалая до Бога и ближних своих (306).

И пре то теды, и для тых внутръних сваров и звышъ реченных прешкод 
аж по тот час удержовали смы ся с тым: подати вам порядок братства: 
відаючи, иж трудная ест дорога братство, и не лацно кто оторовати 2 мо
жет. Чого смы сами на собі и от мнЪманных ся быти притомных наших3 
досвітчили, и нынъ еще дознаваем. Для которое то узкости и острости до
роги так мало их ест, которые не отити 4 албо тиснутис(ь) до Христа по
зволяют 5. Але як бачим, гумор их ест6 — которые по просторной и Глад
кой дорозі» покоев, ужитков, славы, богатства, оздобы, преложенствъ и 
вчасностей вшеляких світа того ходят,— што им барзо смакует Як и на он 
час за Христа — при крест! один толко Симон ніякийсь Киренейчик крест 
Христов (збавенный тот тяжар») Христу двигати помогал А и самый най- 
вышший апостолъ Петръ, видячи окрутне пренаслідованного Христа, кле- 
нучис(ь) раз-по-раз, до трох раз запріл ся мовячи, же то (го) не знаю Въ 
тую ж и Іоан, наперстник Христовъ, по нагу вырнувши з шат, утікаєт и 
здалека за Христом на двор архиереов входит. А иншии где кто кол век могл 
от Пана утікають (307).

А пре то и вы, злякнувшис(ь) бурливостей (якбы ніяких валов7 св і
та сего)— хотячи ити за Христом и зближаючис(ь) до Бога (як одно ПетрЪ 
ходячи по водах морских — злякнувшис(ь) валов морских тонути почал)— 
(аби) не отступали церкве Христовы. И в!ры повшехной8 моцно с(ь) дер
жали,— которой то до нын! як так 9, якбы тех през сонъ, держат ся люде.

Не о посылали хмы 10 вам порядок братства с той межи иншими при
чинами Албовім тая справа церкве Христовы, скоро едно 11 в Малой Рос
сии поступовати 12 помалу почала, и одеж! овчеи подносити. А волков 
драпежников, злых ділателей, сол(ь) смердячую, погоршителев, наемников 
под пласчем пастырства (на упадок людский») власне бы 13 палцем вы- 
тыкати почала. А лишь14 зараз наипреднійшие, мнімаючиис(ь) быти 
видущии вожове,— слЪпии гетмани, и при них иле их ест рыцерства ду
ховного, церковъ зрадивши, с полку своего от войска Христового до сто
роны противное поутекали, и всяй предали. О чом добре сами відаєте 
(с. 307—8).

Боимос(ь) теды и о вас* И протожъ не сквапляли смы ся с тым по- 
казовати вас, стадко малое, або роту вашу, неприятелем Христу и церкви 
его!

Відайте бовім, о возлюбленный, иж братство15 зачинати — войну 
то єсть власне из неприятелем креста и Христа, в1ры и церкви его зараз 
сточити» И зараз на войну выбиратис(ь) и у зброю ся духовную дуже при
бирати потреба. Кгды ж «не есть наша бран(ь) ко плоти и крови, ан і ко

1 Диявола
2 Уторувати.
3 Тих, що удають себе нашими однодумцями.
4 Друк • оити.
5 Рішаються.
6 Така їх вдача, що вони вибирають дорогу вигідну.
7 Хвиль
8 Вселенської православної.
,,9 Сяк-так
10 Замість смы (з польського).
11 В друк, тут зайве: суть.
12 Друк : наступовати.
13 Наче б.
14 Так зараз. 1
15 Друк : братству.



миродержателем тмы в1>ка сег» (яко апостолъ мовить), но ко духовом зло
бы поднебесным» А рачей можем повести тым которые на земли суть(ь) и 
под землею валечников и з вЬку праве человекоубиецъ душъ и тЪлъ на- 
шихъ 1 Противко тым нын'Ь война духовная повстала’

Которые духовне злые — знайте певне иж повстанут за то на вас: 
церкву Христову и стадо малое. И стонд2 будет знак найперший — роз- 
рознене 3 в людех. Як вышше усты своими Збавител(ь) поводити рачил, 
же «един на другого повстанет», тое теж и апостол объясняючи мовитъ* 
«един речет аз есм Павлов, другий — аз же Аполлосов, ин — аз же Ки- 
фин» А вы отоповЪсте противко тым «Мы всЪ едно хмы сут(ь) и Хрис
товы’»

И так в той розницЬ колис(ь) отберет солома, и отвЪнет 4 полова, и 
выс1>ет кокол(ь) с того стогу вашего. Обачите, як много зернъ пшениц-Ь 
Христовы зостанет на том току вашем, котора ся за Христа схочет дати змо
лоти’

И так лЬпше ест(ь) впрод на то ся намышляти, анЪжли потом з въсты- 
дом, а що большая — з грЪхом, каючис(ь), споминаючи апостольское слово 
реченное* «Лучше бъ им не познати пути правды, нежели познавшим5 
им отвратитис(ь) от преданныя им святыя запов1>ди » (308)

Припоминати и то соб1> потреба, иж кгды Христос чуда многие чинил, 
зависти и ненависти от преложеных не уйшол Завист(ь) бо и ненавист(ь) 
не в!>сть предпочитати полезная Кгды 6 хлЪбом над манну смачнейшим 
кормил и хорых уздоровлял, тогды мнозство людей за ним ходили А скоро 
тълко промовил до них о страсти своей . то зараз пошли от него преч Бо 
где стол покармы и хлЬбом обфитует, там около него на товарышах столо
вых не збывает,— бо теж где кормы досыт(ь), там дужость волови прибы
вает 7 Але як то венц посполите мовят «Кгдыж ся ножка подвинет, и знае- 
мый тя оминет» И так свЪт бардзо перемоглъ, же для малого куса мамоны 
многии горла ставят и тЪла свои мечеви Зверем, (е)жом и круком добро- 
волне на полях поверечи не лътуют 8. А що бЪд и невчасов ся натерпит, го
лоду, пред тым нЪжли забитою смертю згинет, тое снадне кождый человек 
в1>дати может А що ся теж тычет о богомыслности 9 — не толко тераз и тых 
вЬков Антихристовых, але еще на он час так было, яко пророк мовит Бог со 
небесе приниче на сыны челов-Ьческия видЬти, аще ест(ь) ли кто разум1>- 
ваяй или взыскаяй Бога — и не знашол ся жаден» (наступає ряд цитат, 
с. 309).

Не закрыте пишем до вас, ан1> округло, под тЪню скрываючи вырозуме- 
не речи и острыгуючи як бы н1>кій Жидъ червоный золотый А то для того, 
абы всЬ знали, в кого вЪрят и в чиє имя крестилисте ся, и хто нас и вас 
из мертвых воскресит и дня остатнего справедливого и страшного оного 
суду своего осудит А прето ж въдайте: кто нынЪ хочет братства, тот 
хочет Христа — тутже зараз и креста’

1 Помилена конструкція проти підземних и надземних ворогів, одвічних 
чоловіковбивців — демонів.

2 З того — пол.
3 Друк . до зрознене.
4 Одвіється
5 Друк.* познавшем
6 Друк * а кгды
7 Іронічно логіка сих людей прирівнюється до волової.
8 Не жалують (пол )
9 Фраза розтягнена і тому неясна, автор хоче сказати, що «для малого 

куса мамони» люди переносять найгірші недогоди, а до «богомысльности» 
нікого нема.
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С ким кто хочет — с тым переставай любъ тут со Христом do  яслех 
и въ убогом вертспЬ и ондс 2 на престолі. Любъ зас(ь) со Іродом, албо 
с новым Месиашом 3 Антихристом в Вавилон Ь4.

Албо уходи со Христом до горы с працею немалою Албо обтяживши, 
сердце свое обжорством и пьянством и фрасунками дочасными царствуй в 
Вавилоні.

Албо венц власного Месия Христа выхваляй, албо теж прийдучого Ме- 
сию очикавай

«Двом бо господином никтож может работати» (310).

В ряді цитат, виходячи від поклику Христа взяти на себе 
його хрест, автор доходить до іншого поклику: взяти на себе 
його ярмо («иго»). Се викликає у нього паралель: Христос 
«наче якихось бичків-неуків» кличе до себе — взяти його 
ярмо, що приносить спокій душам. Неприятель же душ вся
кими присмаками злакомлює людей, щоб заложити на них 
свою узду і зробити іх своїми вічними слугами

Єсть ты ж венцъ ніякийсь звычай и у тых, що конем не объездженым не 
цвичоным еще, удила во уста их кладучи сперву солею 5 натирают, абы 
имъ смаковало и абы их лацно потом во уста свои брали Так теж и сідло 
кладучи гласчуть ихъ. Але доказавши того и уживши надъ ними волі своей 
до смерти южъ не выйдет з руки и муки его (310).

З того розвиваються паралельні образи (на жаль, пара
лель досить хаотично переведена і тому читачеві нелегко 
слідитй за гадкою автора). З одної сторони — правдиве хри
стиянство, що кличе на самовідречення, страждання і смерть 
у сім житті, на неустанну боротьбу з ворогами церкви, і 
вірні, як боже військо, йдуть на бій і смерть.

Добровольце абовім езда и піхотниє роты от кролев и тиранов за пла
ту малую взявши, для лупов кръвавых и несправедливого набытя на войні 
гинути йдуть. В тенже власне способъ и рыцерство божое 6 з віков добро- 
волне, сподіваючис (ь) заплаты и мешканя вічного от Бога, найвышшого 
монархи на войны его за имя его противно вшеляких царей, неприятелей, 
еретиков и блюзнерцов ересей разных менжне с(ь) ставлячи идутъ А жа
ден з личбы полку их нікгдьі не убудет — которым ведлуг слова Збави- 
телева «и волосы на головах ихъ поличоны суть»,— але всі цільї тілом и 
душею зоставают и до прибытков на помешканє невьімовної заплаты онои 
за заслуги ихъ триумфовне входять8 (312).

З другої сторони — фальшива церква, «дочка Вавилонсь
ка», її фальшиві пастирі та їх підголоски, що кличуть на 
вигоди віку сього.

1 Тримай
2 А там (по смерті).
3 Друк мескашом
4 Папою римським.
5 Друк * солюе
6 Друк * Божие
7 Ніколи, пол
8 3 тріумфом входять до пробутку (райського), де чекає їх несказана 

заплата.
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Се розуміється — римська церква, місцеве католицьке 
духовенство і ті православні перебіжчики, що до них 
повтікали Боротьба сих двох церков — «Сюнської» і «Вави
лонської» — викликають у автора біблійні паралелі бороть
би і насильства нечестивців над праведниками. Каїн і Авель, 
син Сари і син Агарі, Ісав і Яков — се прообрази нинішньої 
боротьби католицької й православної сторони, в котрій 
фізична перевага лежить по стороні нечестивців, а боже бла
гословення і остаточна перевага по стороні гонених пра
вославних Деякі з сих паралелей наводять на пам’ять ве
личні образи «Закона і Благодаті»-

До конца «раба изгонит свою госпожу» и «сынъ рабынинъ господичи- 
ча» Відаєте, яко єсть написано «Изжени рабу со сыном єя, не имат(ь) бо 
сын рабыни участия со сыномъ свободныя» Свободна-бо єсть дщи Сионова, 
царицею власною 1 будучи, и облюбеницею Церковъ его к Христу Богу. 
«Мати бо есть ваша Сион», рече, «человік роди (ся) в нем» — Исус Хри
стос, и той основа и — вышний Рабыня же есть цорка вавилонская, 
мізерная она, матка нерядницам и всім обредливостям земским, и сынов 
попудных родит, который потомкове ей такими ж подейзраными и нас ста- 
рают ся починити за одступъством от закона и церкви божей (312).

Довгим набором цитат автор наказує «не слухати злых 
преложеных», себто уніатських ренегатів Наказ — викинути 
око, яке б мало спокушати,— він толкує в сім розумінні:

Око — архиерей и єрей и вшелякий стану духовного преложоный, ту 
теж и отецъ телесный Єслибьі тя погортати міло, вылуп его» Из(ъ) же
нит (ъ) от себе»

Сол(ь) смердячую потопчи» Волка в скорі овечей по зубех драпіжних 
знай» Злодія и убийцу до кошарні не пусчай и не дай ему вступу Замкни 
пред ним двері — вархолника, посварцу, шкодцу»

Розкгу усхлую, которая не родит овоцу доброго, ты садовничий з ви
нограда Христова преч викин(ь)» И не толко тые речи албо подобные им, 
але и самое око — що єст(ь) наймилший человікови члонок, а згоршало бы 
тя албо церков — б р а т с т в о  т в о е 2, вылуп єго и верзь от себе (315)

Абов1мъ лепте будет вам без єдного члонка в т іл іс і церковном нахо
дити, в котором бы с (я) фалшъ и зрада находила» Преч го от себе отсік- 
ши — абы й не все тіло церковное заразы от него себе не брало и огонь 
пекелный 3 по нем ся не розширял (317).

Друга частина починається поясненням, що сам по собі 
статут, «порядок братства» — се тільки форма, як всякі свя
тощі старозаконного храма. Не вони давали спасения, <<$ле 
Бог вшехмоцный, которому всЬ речи можные суть». Так,*),? 
братством Воно не в тім «паркгамені», але у виконанні хри
стової заповіді братства і любові, в солідарності і діяльній 
любові, в «попечению о ближних» — що підноситься над уся

1 Правдивою
2 Розбивка моя
3 Друк пепелный.
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кий обрядовий ригоризм, проповідуваний аскетами афонсь- 
ко,1 орієнтації.

Протиставлення незвичайно характеристичне. Проповідь 
колективізму й солідарності дуже цінна для тих обставин. 
Хоч ізнов-таки — виложена не досить прозоро і ясно і пере
ведена не досить послідовно й сильно.

З літературного погляду інтересне представлення загику- 
ватого і простакуватого Мойсея як немічного знаряду божо
го, в котрім виявила себе божа сила — так, як виявлялася 
в різних святощах скінГі:

онде въ Єгипьте що так за реч годная была подивеня: пред маєстатом 
кроля фараона и вс1мъ сенатомъ и рыцерством его — а зас(ь) старцеве 
оные два Моисей и Аарон А еще Мойсей будучи осмьдесятолітний че- 
лов1къ, якбы ніякий дикий мужъ и въ л іс і знайденый сатыр старень- 
ки(й) овчар с кием простым ор-Ьховым, а еще надто гугнивый, заикливый 
челов1къ А обачте, як много зацных речий и годных подивеня през него 
Богъ въ Єгипті показати рачил1 Махнеенм ліски 1 оной воды обернув в 
кров, выморил рыбы их, воскип! земля их жабами во сокровищех царей их, 
а кгды знову нею махнул — теды выпущены были скнипы, песиа мухи, жа
бы, гусінницьі, громы грады На вітрьі знову кгды нею вывинул 2, теды 
ей мусіли слухати, бо мовит «Вітром нужном вінути повеліваше, и віяху 
чрез всю нощ, еже и бысть тако» На море теж кгды нею махнул и услухало 
го море, и розступис(я) вода, и огустіша яко стіньї вода

Пытали бы хмы вас если то ліска оная то справовала албо теж з ней 
моцъ таковая походила, як теж и онде знову щос(ь) стало над скалою 
сухою, с которой в пущи, вдаривши в ню ліскою, буйные воды по всей пущи 
оной выпустилъ? Скажете* H l f Абовім нУ Не ліска то оная ан і теж Мой
сей тыми речами там справовал, але найвышшого Бога моц и его самая не- 
вымовная мудрост(ь) и владза росказовала мору, вітром, твердым скалам, 
абы конечне на кинене ліски оной послушенству своему досыт(ь) чинили 
и вшистки живюла 3 конечне го слухати мусіли (318)

Тымже тыж способом власне (бо до того цілю реч простует) паркгами- 
новый маючий въ собі' порядок братства, посланый вам от братства наше
го, причиною тылко будет, як оные таблицъ мойсейские, жезлъ, скиния вся, 
ковчегъ завіту, ручка носящая манну е це 4 Але вмісто поміненьїх таб
лиц Євангеліє Христово на таблицах сердецъ ваших нехай будет выразно 
написано, и того слов самых слухайте

И для тых теды забвенных причин абысте обфитовали в науці писма 
святого всіх пророк и апостол и божественных учителей И созижди- 
тес(ь) на краеуголном камени — Господь нашем Ісусе Христі, на фунда
менті том, як злото и срібро и каміне дорогое з вянком милости до купы 
с (я) вяжучи в братств! том О котором то братств! св верховный Петръ 
апостолъ мовит «Братство возлюбіте, Бога бойте ся, царя чтіте*» — Брат- 
iïffeib' любити — Бога любитчи, братство приймати — любов приймати, то 
єсп*(ь) — Бога приймати Занеже «Богъ любы ест(ь) и пребываяй в любви 
йЪ;Боз1 пребывает и Богъ въ немъ» (319)

3 в1къ абов1мъ през пророка повіжено естъ «Се коль добро и коль 
красно но єже жити братии вкупі» А того добра тые сут(ь) знаки. Вшеля-

1 Палиці
2 Махнув
3 Стихи
4 Et caetera
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кого неприятеля хотячи поразити збирают ся люде до купы* в тысячи, ве ста 
и десятки. Обирают и постановляют над собою гетманов, ротмистров, по
ручни ко в, десятников е. ц И так вс! в куп1> будучи снадне могут неприяте
ля поразити

Также теж и до посполитого на світ і мешкання, тоєсть мість великих 
и малых — до которых ся люди розмаитые<як до Ноева1 корабля, доб
рый и злыи, чистыи и нечистыи збирают. И поставляют судиюв, писаров, и 
вшелякий порядок способляют и споряжают и кгрунтовне становят, писа- 
нем речи свои варуючи, такъ теж и будованєм місто своє для неприятелей 
осмотруючи

А не тылко в містах, але и по селах, ачколвекъ люди будучи грубые, 
такъже до громады с (я) збирают2 и ряд соб і вынаходят и под ним 
живут

А що ж надто маєм повісти? Не ест ли реч оздобная церкви божей 
братству ей 3 в нюй быти?

Певне, же то рач Богу милая и межи всіми людми ест(ь) учтивая. 
Єдному тылко дъяблу и начиню4 его то єсть немило’

Абовім и Христосъ посылает учеников своих по два а по два 5. А если 
не будет в м істі до тысячи цнотливых, то хоч сто А если бы и ста не было, 
то хотяй пятдесят, десят(ь), а принамн! пят(ь) — «а и для тых», в та
кой малой личбі, мовитъ Господь до Авраама «не погублю городов Со
домских и Гоморских» На тот теды способі, если не допустит шатан бы
ти братии вкупі десятем и пятем, тыды принаймній, наконец, бы тылко 
два албо тры — «аще собирут ся о имени моем, ту есм посред! ихъ», гла
голет Господь. И два — бо «аще совіщаєта что благое о всякой вещи 
на земли, будет има дано от отца моего» (320).

Таких об’єднаних хоч би в малій, хоч би з двох членів гро
маді, Христос зве своєю братією. Натомість, хто тримається 
одинцем,— «высокого мніманя о соб і будучи,— таковый 
и щобы єго человіком звати негоден єст(ь)» (321). Докір, 
що трапляв і таких високих аскетів, як Іван з Вишні!

Вияснивши так (не дуже прозоро, треба сказати) вагу 
колективності чи соборності, автор викладає принципи «пос
политого послуговання» і «попечения» — вияви діяльності 
братської любові:

Бо що то потребам братским услуговати — Богу услуговати. А в брат
стві совітовати и промышляти о размноженю єго — то власне єст(ь) з Бо
гом бесідовати албо якобы от особы его мовити Ибо болше мученичества 
ест(ь) сие — еже о ближних попечение ИМІТИ. И сиє єсть во истину (мо- 
вит Златоуст) со Богом жити

И что бо будет равно сим — еже ни пост, ни низу ліганиє, ни всеноч- 
ная бдения, ниже й ина что такова могут спасти человіка, яко о ближ
них попечение иміти. И се есть во истину со Богом жити, и то ест(ь) най- 
певнійшая и найпррстъшая до забвеня людского дорога (с 321—2).

1 Друк * нова
2 Друк • збирабют.
3 Церкви
4 Його сосудові — розуміти папство
5 Ся фраза порушує розвій гадок сеї преінтересної апології колекти

візму.
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Згадавши про перешкоди, що перебивають людині вико
нувати сю заповідь діяльної любові («попечения»), автор 
далі викладає теорію практичної побожності — діаметраль
но противну афонському н іг іл ізм о в і:

Не иж бы богатство было зло — але лакомство, и злое набытие — то 
есть зло

Не иж бы своею працею маетност(ь) набытая была зла — але драпЪ- 
зтво и лакомство и забытиост(ь) при том о всЪх приказанях божих и 
церкви и о ближних своих — то ест(ь) зганено

Не иж бы напой был злой — але проклято ест(ь) пъянство
Не иж бы оженене речу неучтивою было — але вшетеченство 1 то ест(ь) 

обредливое
Тым то горе Христос нарече быти — «иже одесятствуете мяту, копръ, 

кмин, а што болшая в законе то есте отпустили суд, милость, вЪру» . 
(322)

Не в листЪ бовЪм едино, анЬчна том тыл ко едном паркгаменЪ ест(ь) 
братство зо всЪми его пунктами достатечне выражено Але во вс1>х судбах 
и заповЬдех божиих, в выполнЪню всего нового тестаменту — то есть брат
ство И любов без присады, прозорчистая (ряд цитат не дуже до речі)

Так то силу 2 и реч великую имя братства за собою потягает И тою 
с (я) любовию вяжут наслЪдовцы Христовы в досконалое збудоване і вы- 
стрыхнене3 церкви его (322—3).

Наступає виклад тез: — Братство — церква, церква — 
всесвіт, вінчаний «архієреєм великим» Христом. Церква — 
духовний квадрат, заснований на чотирьох підставах: суд, 
милість, віра і надія. Церква — духовна будова, збудова
на «на правім визнанні віри». Сі поняття, пояснює автор, 
належить відрізняти від територіального поняття церкви — 
дієцезгї («повъта»), або монументального поняття церк
ви — будови.

Чотири підстави церкви дають привід авторові до даль
ших порівнянь, якими він хоче поглибити поняття братст
ва — церкви: їі містичність і величність. Чотири основи 
церкви — суд, милість, віра і надія — чотири «кінці світу», 
чотири пори року, чотири стихії — що репрезентують чоти
ри «воєводи небесні»: Михаїл, Гавриїл, Уриїл, Рафаїл 
(с. 325).

И так теды Богь церков свою на домыслъ и вымыслъ людский и самых 
снат ангелов понятя речи на том-то квадратоватомъ камени дивне заложи
те рачил, же противко ней вскурати и броны 4 пекелные не подолают.

,Бо ніхто инший,— «але Сам тылко яко наддер 5 вымысльный будовни- 
чий, албо архитектон всего видомого и невидомого створеня и до далшо- 
го поступку церков свою Бог будует и предивными судбами своими охра- 
няти і заховывати рачит.

1 Розпуста
2 Друк : сила
3 Завершення
4 Брами, врата.
5 Дуже.
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- А иж тедьіівьі, о возлюбленная братия, почувши с (я) в том, иж Добр% 
есте сут(ь) уфундовани ласкою Духа на отцевском старожитном апо-~ 
стольськои вЪры вызнанню 1 за которым и неомылную надЪю маючи 2 з 
мертвых встати и живота вечного доступити (с 326)

Так кінчиться виклад сеї теорії братства=церкви= все
світу.

Третя частина відкривається похвалами новоко- 
стянтинівцям за те, що захотіли братства — любові доскона
лої. Наступають похвали християнської любові і цитати на 
сю тему. Далі ще раз кілька цитат на тему: церков — брат
ство, які виясняють також значення братства:

Павел святый по всей церкви вселенной братства всюды постановивши 
церковью их менует До которых и листы свои пишучи мовит «братия, бра
тия» в кождом мЪстЬ. И всЪ апостолове принявши дар святого утешителя 
Духа, братства всюды постановляли (с 327).

Сій правдивій християнській любові автор протиставляє 
любов і згоду фальшиву, і від неї остерігає братчиків, маючи 
на гадці антихристову єдність — унію. А для ілюстрації сво
єї тези вважає за добре подати кілька прикладів такоі «бо- 
гопротивної єдності» і фальшивого братання з Біблії: 
«кілька квіток урвавши в Св. Письмі їм подати».

Єст єж зас(ь) знову слушне, бы ту припомнЪти иншая зрадливая а зго- 
ла подейзрЬная и Богу обридливая любов, и богопротивная едност(ь). 
И побратоване єст(ь) зе злыми и хитрыми людми Также послушенство и 
покора, которую слушне быхто назвал лъжесмирение, противное Богу.

А и тая именует ся теж любов,-милость, згода, едност(ь), и послушен
ство Которая то звласча 3 нын1> того прелестного в4>ку — тых часов опла- 
каных, и дней просто повЬсти 4 — антихристовых, во предитечех его плу- 
жит. И до себе многих зводит, притягает, дарует, волности им обіцует, 
тЪшит, гласчет, а потом сурове громит и грозит, и облудне(ç)я нам офЪ- 
рует, и ку воли надает5.

0  которой то и сами добре выдаете, до якои єдности и любови притяга- 
ют братанкове наши — сынове цорки Вавилонское Хотячи нас попудными 
сынами з собою починити и до послушенства отца своего 6 и матки свои — 
Нового Вавилону мусом звести. А от послушенства божего и церкви 
повшехнеи, всходнеи — власнои матки сынов божиих — отвести. Заисте 
мовечи,— и сыновства божого нас 7 з дороги простои в лЪво звести.

ЛЪпшое одеймуєт, а подлейшую реч дарует (с 327—8)
Венцъ теды межи иншими речами здалос(ь) нам за реч слушную и

о том ніщо припадков8 и указов на то юж на свЪтЪ бывалых ку пересто-

1 Наступає короткий виклад символу віри
2 Для конструкції повинно було бути, маете
3 Особливо.
4 Друк.: по св-Ьти.
5 Період зовсім у стилі Вишенського
6 Очевидно — Сатаны
7 У виданні тут крапки, не знати — чи непрочитане слово, чи вида

вець підозрював тут прогалину. Але, властиво, тут нічого не бракує.
8 Прикладів.
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розе вам (йк найкоротше г, артикулне могло бйти’) — нйиіо' ЦвЪтковъ 
в писмъ святом ущипнувши вам теж подати.

Ачколвек вЪдаемо, же болше вы в том обфитуете 2, на волностех и в 
покою мешкаючи, о чом мы для бЬд и навалностей многих, а що болшая — 
юж давных штурмов на собе маючи, и запоминаем1 Вшак же и тое, сподЬ- 
ваєм ся, же з милости братской вдячне от нас приймете (с 328).

Як перший приклад лукавоі згоди автор наводить бунт 
Сатани проти Бога в змові з ангелами. Намовив він їх до 
єдності проти Бога — так, як тепер намовляють пра
вославних уніати, і за те з усіми тими ангелами був скинутий 
«до отхланий пекелних».

И то ест первая едност, милость, згода и послушенство противное Богу. 
Найперший rptx ангельскій стал ся в небк Который (гріх) умЬет не толко 
бю людей з достоєнства, але и самых ангелов на голову з неба спыхати и до 
пекла заверечи 3 Ачколвек и ангелы будучи, а не заховавши своего ста
ну, в котором были учинены, сродзе от Бога ска рани сут за то

Єсли же тые, безплотные будучи, декретом найвышъшшого Бога скара- 
ни сут,— яко надто овые мЬманые плотные ангели, яко то митрополит и 
єпископи, бывшие духовные росскиє, и всЬ наслЪдовци и потаковници отще
пенства их  ̂ Не заховавши своего стану, в которм были учинени, скарани и 
прокляты сут(ь) за то от Бога и вывержени Як оные з небес, так и тые си- 
нодалне, през декрета старших своих, с церкви божеи И годности преч 
отшлякгнени 4 сут(ь) (с 329)

Другий «припадок» гріх Адама, що стався через «такое 
ж отданє послушенства хитрому и лагодному смоковй 5, на 
его лагодную мову приставши, и обЪтницам его омылным 
давши ся увести». Послухав Адам зрадливих обіцянок 
змія —

и тому, легкомысльный, давши вЪру, зараз ся, на упадок свой, на его 
слова омылные спустивши, заповЪд(ь) божию переступил от древа котора- 
го му заказано абы с(ь) не дотыкал, с того овоцу зажил, за то теж без ми
лосердя сромотне и з жоною преч из раю выгнан На чим годности своей 
(стратил) ь и простым хлопом зостал

До такогож и нас нынЪ послушенства и єдности, мусом и добровол- 
не, гласканєм, лагодностю, обетницами, дарованем преложенств до скутку 
провадят7 (с 329)

«Третій приклад» Каїн і Авель, паралель — Старий Рим 
і Новий Рим, досить невдало конструйована*

1 Друк • найкоротшиє
2 По достатку маєте (автор хоче сказати, що, живучи в спокої, ново- 

костянтинівці мають свобіднішу голову до розчитування у Св Письмі, ніж 
зажурені вічними клопотами львів’яни).

* Закинути
4 Відбиті, від Schlag — удар.
5 Змієві
6 Не пояснено, чому се слово в друкованім взяте в дужки.
7 Католицько-урядова сторона
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Вадит ся Старый Рым з* Новым Рымом, заходняя з святою повшехйею" 
всходнею, як Каин зъ Авелем, рожоные братя, о офЪры И затягают до себе" 
до послушенства, до єдности, и до офі»р своих, людий. И курят пред Богом, 
офЬры свои отдаючи. И так старый Рим яко старший брат Каин оный ‘ 
гнЪвает ся за то иж Бог офър его не приймаєт (тут перелічуються всуміш 
всі відступлення римські, від догматів до всяких «дроб’язків», і через се 
фраза тратить всяку конструктивність)

А иж тых речий Богъ не приймуєт, пре то ся гн-Ьваєт (розумій Старий 
Рим) и мовит — бы 1 власне, Каин до Авеля: Идмы в поле, и выведши от 
закона в блуд, уживает на души и нагЬлЪ (с 330).

Паралель смертельної сварки Каїна й Авеля з ворогу
ванням західної церкви з східною доволі розповсюджена. 
Але аналогія сеі сварки з богопротивною згодою і любов’ю 
в нинішнім прикладі зостається зовсім не розкритою.

«Четвертий приклад»: потомство Сифове переступило за
борону божу не мішатися з потомством Каїновим — «спови- 
новатили с (я) с ними, приймали єдност(ь), милост(ь), згоду 
з собою, яко братанкове и барзо близкие себЪ», і за се Бог 
весь світ потопом покарав, зоставивши тільки самого Ноя 
з дітьми.

Так завше ображало то маєстат божий, и завше за то Бог люд свой 
Израилский карал, же ся з чужими народами споляли, и до их набоженства 
ся скланяли и входили На тот теж способ наша Рус(ь) учинила: князі» и 
паны наши, домы великие, и зацные фамЪлие. А за то теж сут(ь) скарани 
так барзо, же можем речи* «А где ж сут(ь) нынЪ? НЪмаш ихъ* Погибоша 
за беззаконие) своя», яко ониє. «Востающаго Богъ бо мъститъ и Господь 
мъстит не обинуяс(ь)». Як оно посполите мовят* «Бил так — и кия на 
хребті» одыйшол» 2.

Ся тема — погибельне мішання з доньками чужовірців, 
дуже гостра в тім часі й особливо болюща в православних 
кругах, близьких до Острозького дому, що звівся через такі 
чужовірні шлюби, дає авторові привід для довгого екскурсу, 
який він аж під кінець тільки зводить назад до тези «поги
бельної єдності». На гадку йому приходить і підступний акт 
1569 p., і вся лукава політика польська супроти пра
вославних— докази того, як недобре заходити собі з 
різновірцями:

Чого не могли учинити силою, тоє учинили єдностю таковою, кото
рою — ркомо, засадили сенаторов руских в сенате коронном, надавали им 
привилеюв, присягою панскою при коронаціях ствердили, статутами ко
ронными и конституциями варовали. А скоро который з них умерлъ, то ва- 
канция! Юж Русинови того достоинства не дано, але Ляхови* Яко сте 
свЬжо на останнем воєводстві» киевском оглядали 3. Все оноє першоє пок-

1 Наче
2 Бив так, що й кия на хребті поламав — с 331.
3 Автор має на гадці, що київське воєводство по смерті Василя-Кос- 

тянтина Острозького (що його застав на сім уряді ще акт 1569 року) відда- 
•но «ляхові» Стан. Жолкевському.
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гвалчоно, отступлено и опак обернено — а за toe их от старших их розгрЪ- 
шено»

ОтрЪснЬте ся толко а сну твердого занехайте — ясне обачите, до чого 
далей зацные домы панов руских с такого сватства приходят Бо их такими 
лагодностями до єдности з собою притягают, бы оные сирены на выспЪ 
жакглуючих на окренгЬхъ 1 мимо них вдячными песнями своими до себя 
притягают и аж до смерти на упадок при собе задержаваютъ (с 331).

Автор наводить довгий ряд біблійних прикладів на тему 
божих кар за приставання з невірними, за непослух Богові і 
т. ін — провідна ідея «богопротивної єдності» виступає в 
них доволі слабко, а місцями й зовсім губиться, хоч, без 
сумніву, всі вони в очах автора зв’язані з основним моти
вом — остороги від унії Я наведу ще кілька уривків з сеї 
довгої колекції прикладів*

И многие цесарове римскии многих примушали до своих набоженств 
муками розмаитыми Август, Тиверій, Клявдій, Гайя, Нерон, Доментиян, 
Улиян,'Фока ет цетера И сами погинули, и память их со шумом погибе, а 
церков свою выше небес Бог вывышшити рачил За єдину Єлену, жонку 
кгрецкую, все панство Троянское и Тройя и сам цар згинули; за церковь 
Христову митрополико-росскую жебы тое ж не было*

За зламане примЪря 2 хочайто Сараценом цесар рымский Устиниан и 
сынъ его Тиверій згинули, за зламане примЪря Сараценом Владислав крол 
под Варною все стратил и сам згинул «Не преступай пред1>л вЪчных»,— 
пророк мовит,— яже положиша тебе отцы твои»3

П о с м Єя  ся 4 сын Хам наготе отца своего Ноя — проклят и в потом
ках — своих наследниках стало ся за то НасмЪвает ся богатый митрополит 
русский убозству вселенскаго патриарха, отца своего,— проклят и в по
томках, своих наследниках, таких же отступных яко он сам, за то

Отступил Надав и Авиод порядку Аарона, отца своего,— проклят, 
и вси наслідници их снидоша во ад живи за то

Отступил и митрополит от патриарха, отца своего,— тым же каранем и 
до того и вЄчньім мукам проклятое потомство его и он сам отдано ест за то 
(с. 333—4).

Клятва Бога вышняго на тых которые удавают ся за роскошами, 
маетностями и славою света сего. Яко ся то тераз о бывших духовных на
ших митрополите и епископах явне и значне показало — от Бога отступую- 
чи и закон его и предания албо порядки отцевъские в н Єв о щ о  повертаючи, 
а ведлугъ зданя, вымыслу и воле сердца своего ходячи 5. Хотячи з собою 
и тых которые держат ся при правдивой матце своей церкви святой 
всходней кафолической апостолской, и преданию албо науце святых апо
стол, пророк и мученик до такого ж отступства, в котором они сут(ь) от 
Бога и закона его привести (с. 334).
' ' Прето ж не толко бы, брон Боже, до єдности с ними такой нахили

тись), але стерсчис(ь) и гнушатис(ь) их вшеляко кажет Бог и святые его

1 Що їздять па кораблях, в друк : жаглуюючих на окрестЄх.
2 Перемир’я.
3 Ми бачили вже се іасло вище.
4 В друк : посм Є яи .

5 Се теж міг би підписати Вишенський.
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Потім;’як'я в&е сказав, по'сл'ання ex abrupto'пё'р'ёходйтъ" 
до технічно-організаційних питань (с. 336—9): вибору 
старшини, приймання членів, порядку братських зборів, апе
ляції на братський суд до львівського братства, до 
львівського кліросу або до єпископа (се був час, коли 
львівський єпископ був одиноким православним владикою 
для Волині й дальшої України) — але ніяк не до судів 
світських І в закінченні сього і всього писання львівські 
братчики просять матеріальної підмоги від нової філії:

Прочее же поминайте, братиє, нищету нашу и печал (ь) нашу, яко сми
ри с (я) в персть душа наша и прилипе земли утроба наша Ті>м-же въ 
бЪдахъ благопотребни бывайте. Якоже иногда ап. Павел и прочий апостоли 
собравше отсылаху во Ієрусалим на утешение церкви милостыню, тако и вы 
творЪте, елико сам Бог положит на серца ваши (с. 339).

Таке се послання. Як бачите з наведених цікавіших 
уривків, з чисто літературного, естетичного, емоційного ста
новища в h im  небагато цікавого. Але воно, повторюю, дуже 
цінне і цікаве як виклад братської ідеологи й підсумок 
чвертьвікової роботи і досвіду провідників братського руху.

Хто був автором його? Перше ім’я, що приходить на 
гадку, поставивши питання, се, розуміється,— ректор 
львівської братської школи Іван Борецький. На братських 
зборах Томиної неділі 1604 р. «він прийнятий був од усього 
братства до школи за ректора» ', і поруч нього ми не знає
мо в тім часі рівного йому літератора в братськім кругу. Але 
1611 р .2 він був уже правдоподібно в Києві як священик 
церкви Воскресіння: коли він туди пішов з братства, не зна
ти. Нічого неможливого нема в тім, що 1609 р. він був іще 
у Львівськім братстві.

Як ні — можна б подумати на братського писаря того ро
ку Василія Євстафієвича; який з нього був літератор, не 
знати, але він мав багато роботи в братстві, так що братчи
ки «для забавъ и трудностей вшелякихъ поступили му на 
рок по зол. 7».

Але поки нема певного доводу, що в 1609 році Борецько
го в братстві вже не було, я думав би на нього!

М. Смотрицький та його «Тренос» 3. Ще один твір у дов
гім ряді теологічних писань першого відродження, як остан
ню ланку в сім ланцюгу, я хочу поставити тут — «Тренос»

1 Братські протоколи — Архив Ю. З Р I. XI с 68.
2 Голубева «Исторія Кіев. Акад» с 214.
3 «Тренос» чи «Трінос»? Титул надписаний грецькими буквами. Книга 

польська, призначена для польських читачів — мабуть, вимова була Ераз- 
мова, «Тренос».
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Смотрицького-молодшого, що- з’явився теж майжё одно
часно з другим збірником Вишенського — західним 
промінням його таланту Се останній в ряді сих релігійно-по
лемічних творів, могутньо забарвлених літературною красою 
й громадським темпераментом, що становить нерв сього 
відродження. Польська мова книги, в ряду інших писань, як 
я свого часу мав нагоду запримітити \ являється сумним 
симптомом того, що завдання сього відродженого куль
турного руху не були осягнені. Заходи коло піднесення 
української культури не встигли захопити верхів громадян
ства і притримати їх при своїй вірі і народності: вони 
відійшли, і щоб промовити до них, промовці мусили писати 
по-польськи. Але як твори українських письменників, про
дукти української школи і культури, звернені також до вчо
рашніх українців, такі писання мусять трактуватися в 
органічнім зв’язку з іншою українською творчістю доби, на 
сторінках історії української літератури, незважаючи на їх 
мову. Влучно переложивши їх на тодішню українську мову, 
ми вернули б їх до дійсного їх джерела. Але в такім пе
рекладі завсіди зостанеться щось гіпотетичне, тому подаємо 
витяги з них у сучасній мові, не притримуючись їх припадко
вого польського одіння.

Автор Максим, у чернецтві Мелетій Смотрицький, син 
звісного нам Герасима, подільського шляхтича й острозько- 
го діяча, постать як на свою вагу в культурнім житті нашім 
все ще дуже мало вистудіювана як з літературного, так і з 
історичного боку2. Родився він десь при кінці 1570-х років 
(при кінці 1620-х років рахує собі п’ятдесят літ, але очевид-

1 Історія Укр. Руси. VI с 598—9.
2 Автобіографічні відомості про себе подає сам Смотрицький, особли 

во в «Апології» (Apologia peregnnatiey do kraiów wschoanych, 1628, пер. 
Мартынова, Кирило-Мефодієвскій Сборникъ, 1863 Широко використо
вуються поруч них біографічні вказівки православного памфлету з приводу 
переходу Смотрицького на унію (видр. Голубев у Кіев. Епарх. В!дом., 
передруковано буде в VI томі сеї Іст. Л іт). Пізніша біографія його, з 
уніатського становища, написана була владикою холмським #/с Сушею 
Saulus et Paulus Ruthenae Unionis, sanguine b. Iosaphati transformatus, si
ve Meletius Smotnscius, Romae 1666, нове видання Мартинова Брюс
сель 1866, цінного дає мало Новіші начерки* W. Maciejowski. Pismennictwo 
Polskie od czasów najdawmejszich, III, 1852 s 455 дд К Єленевский. Me- 
летїй'Смотрицкій, Правосл ОбозрІніє 1861 кн VI—VIII. Коялович, Литов
ская Церковная унія т. II, 1861 с. 139 дд Мартынов — в передмові до «Апо
логії» с. XXII дд. И. Засадкевич. Мелетій Смотрицкій какъ филологъ, в 
Київ. Унив. Изв. 1875, і новіше окреме видання — Одеса, 1883 П. Куліш. 
Изъ исторіи западно-русской церкви. Два отступника — Кунцевичъ и 
Смотрицкій, Чтенія въ обществ! любителей дух просвіщ. 1877. С. Голубев. 
Петр Могила I 1883, с. 92 дд. К. Харлампович. Западнорусскш пра
восл авныя школы, 1898, с. 390 дд. П. Жукович Сеймовая борьба правосл. 
дворянства съ 1609 г., особл. вип. І і III, 1903 і 1906. /С. Студинський —
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н о— в круглій цифрі)'. Підростав у тих 4àCax, коли'його 
батько працював в острозькім гуртку, і його вихованцем, 
очевидно, став Кирила Лукаріса, висланця патр Мелетія — 
дуже освіченого чоловіка, що кількома наворотами жив в 
Острозі в 1590-х роках і кермував тутешніми науковими за
няттями, він зве своїм учителем від молодих літ Потім був 
висланий до віленської єзуїтської академії, а далі в ролі на
ставника молодого князя Соломирецького виїхав за кордон і 
слухав виклади в Липську і Вітенберзі, «при гробі Лютера», 
як він висловлюється Повернувши, оселився у Вільні й став 
учасником завзятої релігійної боротьби, що тоді там розгра- 
валася — між Потієм, з одної сторони, і бувшим уніатським 
духовенством (що скинуло з себе зверхність Потія) та ста
рим православним братством,— з другої1. Смотрицький 
виступає в ній як літературний заступник братства. У своїй 
«Апології» він вичисляє кілька своїх протиуніатських писань 
сього часу2, здебільшого затрачених, з виїмком «Антигра- 
фе», чималого трактату, виданого безіменно в 1608 р у 
відповідь на два безіменні ж писання (правдоподібно По- 
тієві): Haeresiae і Harmonia3. Він затутилований як твір

передм, V т Пам’яток полем письменства, 1906 Е Макаруиіка Грамма
тика М Смотрицького Льв 1918 М Возняк «Тренос» М Смотрицького 
(з нагоди тристалітнього ювілею), Діло, 1910, і розділ в його Іст Укр літе
ратури II с 224—33 А Осинский Мелетій Смотрицкій, архіеп полоцкій, 
Труды кіев дух ак 1912 і окремо У. Tretiak Р Skarga. 1912, ст 288 дд 
Т. Grabowski Ostatnie lata Meleciusza Smotryckiego (Księga Pamiątkowa 
ku czci В Orzechwicza (Льв, 1916) Вичерпуючої праці як щодо літера
турної, так і громадської діяльності Смотрицького таки нема»

1 Про сі події в моїй Історії VI с 583 дд 3 уніатського становища 
описує їх брошура, мабуть, Потієва (вище), Relacia у Uważenie, 1609 р 
(Пам пол письм с. 233 дд ). Новіший перегляд у Жуковича Сейм борьба 
до 1609 с 550 дд

2 «Відомі мої «люкубрацп» проти писання, званого «Унія» (вище), про
ти «Розмови Берестянина з Братчиком», проти «Воскресшого Наливай
ка», проти «Politika, Ignorantiae у nabożenstwo nowo-cerkwian Wileńskich» 
(с 105) Останнє з вичислених тут писань се «Антиграфе», попередні не
відомі Про них Студинський, там же; як вказано було вище, він вважає 
писаннями М Смотрицького також надписане іменем Клірика Острозького 
Ак Харлампович вказав натомість на трактат без заголовку, Петерб Публ 
Бібл , пізнішою рукою означений як автограф Смотрицького; ак Студинсь
кий видав його в Пам полем письм і випровадив час написання на р 1609, 
але висловив поважні й оправдані сумніви в тім, щоб він мав бути написа
ний Смотрицьким

3 АЫТ1ГРАФН albo Odpowiedz na skrypt uszczypliwy przeciwko ludzi
om starozytney religiey Graeckiey, od apostatow cerkwie Wschodniey wyda
ny, któremu titul «Haeresiae, Ignorantiae y Rolitika popow у mieszczan 
bractwa Wileńskiego» tak tez у na książkę, rychło potym ku obiasmemu tegoż 
scnptu wydaną, nazwiskiem Harmonia Przez lednego brata bractwa cerne 
ewnego Wileńskiego religiey starozytney Graeckiey w porywczą, dana, w Wil
nie roku 1608 Передр. в III т. Памятників полем, літератури.
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«одного братчика віденського», але своє авторство розкри
ває сам Смотрицький у своїй «Апології».

Се солідний твір, написаний діловито, здержливо і 
предметово, з чималою богословською ерудицією, але, з 
одного боку, малоцікавий він по творі Філалета, за котрим 
часто слідкує і до нього відкликається, закидаючи Потієві, 
що він у своїм «Антирризисі» не спромігся на скільки-небудь 
солідну відправу. З другого боку — зміст «Антиграфе» був 
покритий слідом «Треносом» самого Смотрицького*. ті бо
гословські трактати, з котрих складається «Антиграфе», 
увійшли до «Треноса», з докладнішим обгрунтуванням К 
Для характеристики сучасних відносин має деякий інтерес 
вступна присвята книги Янушеві Острозькому, з нагоди 
смерті його батька: складаючи найвищі похвали небіжчи
кові, автор і братство, очевидно, стараються можливо прихи
лити його сина, щоб він, незважаючи на свій перехід на ла
тинство, заховав дещо з прихильності батька для пра
вослав’я. В апології православних не без інтересу виправду
вання від Потіевих закидів нелояльності супроти короля і 
уряду. Не позбавлені історично-побутової вартості різні істо
рії з життя уніатської церкви, котрими Смотрицький віддя
чується за «помовиска», розкинені на адресу православної 
в тих уніатських писаннях, що на них він відповідає. Цікаво, 
нарешті, порівнюючи з іншими писаннями острозького 
гуртка, бачити впливи спільних тем, спільних інтересів у сім 
творі і в писаннях старого покоління. Але літературного інте
ресу все се має мало. Нічого спільного з сатиричним бала- 
кунством першої одповіді Клірика, ні з патетизмом, що ви
ступає там і виступить рік пізніше у самого Смотрицького 
в «Треносі».

«Тренос» здобув велику славу і розголос, але не стільки 
завдяки своїм літературним прикметам, скільки політичним 
обставинам. Він вийшов під час великої депресії пра
вославних. Польський уряд, у своїм бажанні вирятувати 
унію та її промотора Потія в дуже критичнім моменті (коли 
дійсно захиталось саме їх існування, наслідком повстання 
духовенства віденської митрополичої єпархії й енергійної 
підтримки православних посольською палатою сойму), 
справді пішов на все, переступивши всі межі конституційної

1 Детальний розбір сих трактатів у новішій студи акад Студинського, 
присвяченій «Антиграфе». ANTIГРАФИ, полемічний твір Максима (Меле
тія) Смотрицького з 1608 р (Записки Наук тов їм Шевченка т. 141, 1925); 
він вказує, поруч великої залежності від «Апокризиса», і меншої — від 
творів Зизанії, також запопадливе черпання з нового єзуїтського курсу 
Белларміна, в меншій мірі — з кальвіністського трактату Любберта, що 
послужив джерелом для Зизанії
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зако'нІйЬ'сті’, і всупереч соймовиМ'постановам йііийв вілейську 
єпархію в повне розпорядження Потія. Роблячи се, очевид
но, відчував і сам, наскільки обгострив ситуацію, і особливо 
йому неприємно було, що вона могла викликати прикре вра
ження в закордоннім православнім світі, саме коли робилися 
заходи коло об’єднання під польською короною земель вели
коросійських з українськими і білоруськими (якраз літом 
1610 р. йшли переговори про вибір польського королевича і 
престолонаслідника Володислава на московське царство).

Чисто літературний твір, в котрім не було нічого більше, 
як тільки те, що православна церква п л а к а л а с я  з при
воду відступництва своїх синів і робила докори за се 
П о т і є в і  як головному проповідникові сього 
відступництва, був проголошений урядом небезпечним 
політичним вчинком, актом політичної зради,— хоча в 
дійсності він міг вважатися скорше виявом безрадності пра
вославних, їх прострації, упадку енергії і витривалості. 
В книзі не було ні сліду якоїсь опозиції урядові, критики 
його поступовання, погроз супротивленням чи політичною 
боротьбою, як в «Апокризисі» й інших писаннях. Вона 
відкривала внутрішню слабість і безпомічність православ
них, через дезерцпо магнатства й шляхти, і не вказувала 
ніякого реального виходу, ніякого плану дальшої акції. Але 
навіть плач і цілком безплідні нарікання на адресу апоста- 
Т1В здавались, видко, небезпечними тим, що хотіли мертво
го мовчання, безоглядної покори і повної капітуляції Кни
гу велено конфіскувати, спалити всі захоплені примірники, 
а ті, які б заціліли, під високою карою заборонено купу
вати і продавати Авторів і видавців наказано арештувати 
В результаті православні стали цінити зацілілі примірники 
як дорогоцінність, за котру готові були пролити кров, а по 
смерті казали вкладати їм до труни, величали автора як но
вого Златоустого, відродителя православ’я і под Пишуть се, 
щоправда, уніати, в тім числі і сам Смотрицький після сво
го переходу на унію, не без гадки, може, підняти якнайвище 
значення сього факту переходу Але се не підлягає сумніву, 
що твір перейшов в потомство з репутацією значно підвище
ною і цінився не стільки за свої літературні прикмети, скіль
ки за сенсацію, ним здобуту, і коли навіть нинішні дослід
ники часом оцінюють його як щось найбільше, що лишило 
по собі те старе полемічне письменство, то тут теж дають 
себе відчувати пережитки сенсації XVII віку: се безсумнівне 
перебільшення!

«Тренос» має свої гарні патетичні місця, але тільки міс
ця, і вони не можуть іти навіть у порівняння з кращими міс
цями Вишенського Він має свої інтересні, доволі сильні по-
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«педоічні сторінки,— але̂  вони не можуть витримати 
порівняння з «Апокризисом». Пікантні його вибірки з ла
тинських сатир і інвектив на папство,— але наша полеміку 
видвигнула проти нього далеко тяжчі калібри. В цілості ж сі 
«ляменти» — коли іх читати за порядком — стають нудну
ваті, а головно — в цілості книги не відчувається тої 
внутрішньої самопевності, непохитності й свідомості, котру 
ми бачимо чи у старого Смотрицького, чи у Вишенського, чи 
в «Пересторозі». Се замітний, гарний твір, який з честю 
закінчує ланцюг талановитих творів, нами вище розгляне
них. Але він не підіймається над ними, як перша збірка Ви
шенського. Ані порівняння з нею «Тренос» витримати не мо
же!

В своїм літературнім характері «Тренос» — се наше тра
диційне голосіння, стільки разів використовуване в нашій 
літературі, що воно стає немов національною нашою літера
турною формою. Бачили ми його і в літературі першого 
відродження — у Герасима Смотрицького, у Клірика 
Острозького — і у Вишенського, тільки в інших тонах! Ме- 
летій Смотрицький задумав вложити в сю форму цілу кни
гу — не тільки ліричні її часті, але й полемічні, і чисто тео
логічні. Се не вийшло дуже щасливо, хоч у кожнім разі було 
оригінально! Книга зветься «Тренос, або лемент єдиної все
ленської апостольської Східної Церкви, з поясненням 
догматів віри, перше з грецького на слов’янське, а тепер з 
слов’янського на польське переложений Теофілом Ортоло- 
гом, тої ж святої Східної Церкви сином» *. Ближче се титул 
першого розділу, що дійсно від початку до кінця витрима
ний в тоні плачу. Він зветься* «розділ І, в котрім замика
ється лемент або нарікання св. Східної Церкви на синів ви
родків». Але, як я сказав, автор постарався провести сей 
провідний мотив: голосіння матері, що лементує, докоряє 
недобрим дітям, що п покинули, і навчає вірних, що при 
ній зосталися,— через увесь твір, так що «Лемент» — се 
не назва першого тільки розділу, перенесена на цілість, а 
ідея цілої книги. Другий розділ «замикає в собі напоминан
ия Східної Церкви синові, що її покинув з іншими разом» 
(Потієві). Третій починається словами Церкви-Матері, звер
неними до того ж сина-апостата («ще на одно питання, дай 
відповідь, сину..»). Всі дальші «трактати», як їх автор на
зиває,— се пояснення тої ж Матері (л. 69). Вона виказує

1 0PHNOS to lest Lament ledynej s Powszechney Apostolskiej Wschod- 
niey Cerkwie, z obiasnieniem Dogmat Wiary Pierwey z Graeckiego na Slo- 
wienski, a teraz z Slowienskiego na polski przelozony Przez Theophila Ortho- 
loga, Teyze swiątey Wschodmey Cerkwie Syna W Wilnie Roku Pańskiego 
1610. Мале кварто, ненум. карток 5 і 10 і нум. 218.
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синові, чи «утекшій і відлученій овечці», всі хиби тої «мачу
хи», що на неї він проміняв своі рідну матір, і на кінці ще 
раз покликає його до повороту (л. 207). За тим наступає 
виклад правдивої, православної віри устами тої ж Матері — 
«Катихизм, або сумарій, короткий збір віри і обрядів 
св. Сх. Церкви» (л. 208). Та після перших двох розділів сей 
мотив стає все більше формальною рамцею викладу і затра
чує всяку художню вартість — переходить у просту схему.

Відкриває книгу присвята знаному вже нам меценатові 
кн. Михайлу Вишневецькому (на той час старості овруцько
му), з образком герба Корибутів-Вишневецьких і коротким 
віршем сьому гербові. Автор — «Ортолог» вихваляє постій
ність у вірі сього роду, висловлює надію, що й надалі пред
ставник його, «не найменший стовп Східної Церкви», не по
кине її — не злакомить на римську славу. Потім передмова 
до читача, де поясняються мотиви і завдання сеї книги: 
автор хоче вияснити читачеві, за поміччю непохитних 
церковних авторитетів, котра церква правдива і котрої нале
жить триматися в теперешнім розділі і замішанні. Має на 
оці особливо останні писання — «якогось Наливайка» і «Re- 
latia у Uważenie» — повні обридливих вигадок і брехень на 
православних, духовного і світського стану людей, включно 
до обвинувачення в зв’язках з неприятельськими держава
ми. На адресу їх анонімного автора вибухає він гнівними 
словами, дивуючись, як його земля не пожерла живого, коли 
він писав свої «грубі і брехливі вигадки». Очевидно, має на 
гадці Потія, і властиво до Потія як головного автора всього 
розділу і замішання передусім звернена вся полемічна ча
стина сеї книги і всі поклики і благання до повороту до пра
вославної церкви — особливо виразні в розділі другім.

Розділ перший, як я сказав, містить властиве «голосін
ня» церкви, справді досить близьке до наших плачів: тому 
я ділю його на синтактичні стихи, відповідно до складу на
родних голосінь:

Горе мині бідній, 
горе нещасній,
ах — з усіх сторін ограбованій,
на світову ганьбу мого тіла з усіх риз оголеній*
Горе незносимими тягарами обтяженій: 
руки в оковах, 
ярмо на шиї, 
пута на ногах,
ланцюх на крижах (бедрах), 
меч над головою обосічний, 
вода під ногами глибока, 
огонь по боках — невгасимий, 
зусюду крики, 
зусюду страх,
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зусюду переслідування1
Біда в містах і селах,
біда в полях і дібровах,
біда в горах і пропастях земних!
Нема ніде місця спокійного, 
ані пробутку безпечного*
День в болях і ранах, 
ніч в стогоні і зітханню»
Літо гаряче що аж мліти, 
зима морозна — аж до смерти »
Мизерну наготу терплю, 
до смерти переслідують МЄНЄІ 

Перед тим гарна і богата, 
тепер зогиджена і убога *
Колись королева всьому світові мила, 
тепер усіма зневажена і загнана’
Все по живе всякі народи і всі мешканці землі до мене

приступіть,
послухайте голосу мого, 
пізнаєте, чим була я, і подивуйтеся*
Посміховиськом світові тепер я стала, 
а перед тим людям і ангелам була дивуваннєм.
Прекрасна була перед усіма,
люба і мила, гарна, як зоря рання на сході,
красна як місяць,
визначна як сонце,
одиначка у матері своєї,
вибрана у родительки моєї,
єдина чиста голубиця,
непорочна, нічим не змазана, не покаляна.
Олій розляний — імя моє, 
джерело вод живих прізвище
Побачивши мене, доньки Сіону най благословенною королевою

називали.
Коротко сказавши — між доньками Сюну була я як Єрусалим

між усіма містами жидівськими; 
що лілія між тернєм — була я між дівчатами.
Задля тої краси забажав цар уроди моєі, 
кращий над сини людські,
а полюбивши вічним подружним зв’язком з собою зв’язав.
Діток родила і виховала — але ті мене виріклися, 
стали мині посміхом і докором!
Роздягли мене з шат моїх — і наго мене з дому мого вигнали, 
забрали оздобу тіла мого, і красу голови моєї взяли 
Що ж іще? В день і ночи замишляють на бідну душу мою 
і про згубу мою неустанно думають*
Ви, що стоїте передо мною, 
ви, що дивитеся на мене,—
послухайте і подумайте — чи єсть де біль, як біль мій? 
чи єсть де смуток і жаль, як журба моя?
Діток родила і виховала — а вони мене виріклися,
і стали мині упадком —
тому сижу тепер як одна з удів голосячих!
Колись пані Сходу сонця і Заходу, Полудня і країв

Північних,
вдень і вночи плачу,
і сльози по щоках моїх, як річні потоки, течуть,
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а нема кому мене потішити:
всі мене одбігли,
всі погордили,
родичі мої далеко від мене,
приятелі мої неприятелями стали,
сини мої, гадючому позавидувавши племени,
утробу мою заразливими жалами жалять»
Слухайте моєї жалісної повісти всі народи, 
візьміть в уха всі, що в кругу світу живете:
Сини й доньки, котрих я родила, покинули мене, 
пішли за тою, що ними не боліла, 
аби збитком товщу її насититися»
Священики мої посліпли,
пастирі мої (не думаючи, що тут про душу йде») поніміли,
старці мої подуріли,
молодики мої здичіли,
доньки мої в розпусту вдалися,
і всі одним замислом — Бога і правду його занедбавши, на

душу мою сприсяглися (л 1—2). 
Ах, тяжко мині на правду, з тим непокірним потомством,
з тим ідовитим гадючим племенем тяжко» 
хто ж поділить зо мною ті болі, 
хто мині плакати не допоможе?
Сини родила і виховала, а вони мене виріклися 
і ідовиті жала язиків своїх на мене повистромляли, 
ті перші післанців і слуг слухати не хотіли 
а тепер сам господар прийшов, сам кличе і учить, 
аби обтяжені гріхами в нім полекші шукали і в нім пробували, 
і йому тим охотншіий послух відданий мав бути, чим голос

господаря над голос слуг важніший,— 
що ж на то ті виродки — за єгипетськими казанами і

часником уганяти воліли 2, 
ніж до свого господаря ставитися, що на коштовну вечерю їх кликав»
Де тепер ті часи, в котрих я мучеників родила?
Де ті літа, коли я справедливих і побожних в дому своїм ховала?
Де ті благословенні вселенські учителі — апостоли?
Де їх не лож ні послідувателі, пастирі й учителі? (л 3)
0  гідна похвали віра ваша, о серце, повне любови і мисли»
Де ж тепер той Василій — за особливі про стадо Христове

старанне і пильність великим названий? 
Де Амвросій медіолянський єпископ, 
й Іван св , за злоторечиві потоки небесної проповіди

покути Золотоустим найменований? 
Де Єронім богоданих писань товмач надзвичайний?
Де ж Кипріян, де Августин — пильні розпорошувачі єретичних плевел? 
той безбожного Новата, сей лживого Пелагія єретика,

пробивши стрілами св Письма, клятві піддали! 
Де олександрійські патріярхи Атанасій і Кирил
1 Григорій назіанський єпископ — мужні лицарі свого Отця

і чуйні мої заступники, 
ясносвітячі світла трьох перших святих вселенських соборів,

1 Натяк на євангельську притчу — Мат 11, як зазначено збоку
2 Натяк на оповідання Біблії про жидівські нарікання в пустині
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що Арія, Македонія і Несторія, лукавих єресіярхів з їх
прихильниками евангельским мечем посікли 

ї, ви клявши за їх єретиче богохульство, у власть Сатані віддали?
Нехай би кождий з них, не вважаючи на облича людські
і не оглядаючись нітрохи на особи і стани,
сміло заступили Матір свою, котрій вони душі свої мужно

віддали, перед нинішніми єретиками,
що її в день і ночі непокоять, 
і рекли
«Наказує вам Дух Св., прокляті арієві сектярі, новохрещенці, 
аби ви синові божому, праворуч Бога Отця сидячому, слави

предвічної єдиносущности більше не уймали..
(л 4—5).

Де ж і ті ще ясно горючі світла Західньої церкви.
Гелясій і Лев, святі єпископи римські, 

нехай би високістю маєстату свого і повагою в церковних
справах посварили теперішніх епискотів \ 

що позасідавши їх столицю, ламають закони і заповіли
Христові під лад своєї шумної пихи, нехай би казали: 

«Нехай замкне вам уста Господь Ісусе, люде гріха, сини
погибели, що противитеся Богові і виноситесь над усе, 

що зовуть Богом або за що Бога славлять, 
«що засівши церкву божу, як боги, незбожно піднялись на

святину Тайної вечері господньої 
і відбираєте невинним душам людським чашу найдорожчої

крови його, а з ним і наследство вічного живота 2, 
і вашого лукавого Аристотелевою розуму духом 3 противитеся

Господеві Христові, 
що подаючи хліб рік «Се тіло моє», а подаючи чашу «Се кров

моя» —
наче б він не мудро вчинив, а самі, дурні будучи, взявши до рук сам

оден хліб, навпаки кажете* «Се тіло і кров моя» (л 5 об ) 
Таких я в теперішніх часах потребую синів, котрі б, не оглядаючись

нітрохи на особи, ганьбили б Бога хулящих, 
і звернувши поважне лице своє до рідної братії, сміливо

карали за їх непорядне життє — 
«Не подобає вам,— мовляв, розумного стада Христового стада

пастирі й учителі,
коли вашій чуйности і вірности доручена улюблениця Сина Божого,— 
бути тільки іменем пастирями, в річи самій хижаками, 
провадячи самим лихе життє і дозволяючи непорядно жити

тим, що вам доручені* (л 6). 
«Ви, княжата і вельможі, судіть судом божим повірених вам пщданих, 
уважаючи, аби не прийшлось вам тим самим судом засудженими бути*
Не вкладайте на них великої данини,
знаючи, що вам Господь весь довг дарував і чинш за вас заплатив»
А що робите в таиности, не кажіть «хто ж нас бачить?» 
бо отець ваш небесний все бачить і все що схоче зробить*
Ви архисвященики і священики, пастирі і учителі овець

розумного стада Христового,

1 Гра слів — зам єпископи єпискоти, архі-скоти, як нижче
2 Теза, що розвивається нижче в VIII розділі,— «про відкинення чаші».
3 І Смотрицький повторює сю антиаристотельську тезу*
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стійте і не хитайтеся в дарованій вам од Бога вірі. » (л 8).
Горе мині, нещасливій, що сини породила на біль собі і доньки на рани! 
Краще було мині безпотомній жити, ніж на такі густи загони

безбожників дивитись* 
Краще на правду було б і їм не родитись, ніж, родившися,

вічну погибель в спадщину дістати, в котрій лекше 
буде Содомі й Гоморі, ніж їм! 

Бо слуга, що знає волю господаря свого і не чинить її,
немало карою буде караний!

0  архи-священики і священики, учителі й пастирі овець Отця вашого, 
доки німими бути хочете?
доки немилосердно овець ковтати будете?
Не досить вам молока і вовну, що її дерете?
Кров п'єте, а м'ясо на їжу крукам і вовкам кидаєте*
Самі поніміли, а иншим мовити забороняєте*
Чи стільки то овець в овчарні церковній недавніх часів було?
1 чи стільки роду божого в заряд  і справованнє вам

подано? . (л. 12). 
Через них прийшов на мене голод— не хліба, а слова божого, 
не спрага води, але жага євангельської проповіди!
Не стало у мене пророка і учителя,
не стало вождя і пастиря —
богато тепер пастирів іменем, а мало ділом*
Бо теперішні пастирі розумного стада Христового
ледви чи й над нерозумним стадом ослів годні бути показались би*
Більше* не пастирі се, а вовки хижі,
не вожді, а льви голодні,
що одні вівці самі без милосердя пожирають,
а другими зміїні пащі без милости затикають*
0  нещасливе стадо! чи може бути пастирем і учителем той,

що сам ніколи не вчився! 
Котрий не знає, що Богові повинен, ані що ближньому свому?
А що вже повіреним йому вівцям?
Котрий з дитячих літ не наукою св Письма, а иншою якоюсь,

духовному станові непотрібною справою займався, 
або в безділлю молодий вік тратив,
а коли докучив йому недостаток в поживі і одежі, і нужда

почала йому шию крутити, проповщувати взявся — 
не знаючи, що то є проповідь, 
а ні розуміючи, як виконувати п належить*
Одні з корчом, другі з двору,
ті з війська, а декотрі з поборів,
без усякого вибору і без всякого доброго свідоцтва,
за поміччю золота і срібла до божого дому вдерлись* 1
Тому не диво, що з соромом з нього яко негідні повипадали,
1 апостатами правди божої, а зрадниками повіреного їм стада

стали!, (л 13).
Ох той непорядний, переиначений, безбожний звичай рукоположения!
«Рук ні на кого не полагай», апостол каже

(наступають цитати)» 
Мої ж теперішні єпископи і архиепископи все те апостольське

поученнє за себе закинули

1 Теми Вишенського — див вище.

290



і ногами непорядку, бажаннєм срібла засліплені її потоптали1 
Той тепер мудрий і дотепний священик, котрий має з чого,—

як його від справ церковних віддалять, єпископові 
свому уділити, аби його назад привернено 

Горе мині, недбалим робітникам порученій»
Ой мині, в опіку ненаситних лакомців поданій»
Горе і вам, що продаєте, і вам, що купуєте дар св Духа»

серебро ваше буде вам на згубу! 
Не хочете знати правди — не хочете бачити й неправди»
Не хочете розуміти, відки ті, що вам дають, добувають, 
яким промислом богатіють»
Молоко доять у овець, вовну стрижуть, шкуру луплять і продають, 
самі їх мясом годуються, 
кров'ю напиваються,
і вам з обильности м’яс тих і надміру невинної крови уділяють
Осквернителі, а не учителі; — гасителі, а не світильники,
обманці, а не пастирі; архи-скоти, а не архиепископи»2
Переступили сьте закон волі божої;
одурили душі свої проклятою сьогосвітньою мамоною,
спокусили приправленою машкарою невинні Христові вівці,
затемнили заразливим своїм недбальством євангельську світу ясність»
О єпископи, єпископи,— сини, що погородили Батьком і Матір’ю, 
діти, породжені і виховані в палатах царських, а тепер до

корчем і буд своєю волею приваблені»
Доки сном лінивства спати будете?
доки ледачости, недбальства з очей своїх не зітрете?
Прийдіть до вод чотире-течійних євангельських потоків і

обмийте болото простоти розуму вашого» (л 14). 
Чи ще не досить вам тої неоціненної утрати, котру я за

вашим недбальством поношу — 
таку велику згубу золота, срібла, перел і каміння дорогого, 
котрим я Отцем вашим, тому кільканадесять літ, як найслав-

ніша цариця прикрашена була? 
Де тепер той, безцінний камінець — карбункул, як світильник світячий, 
що його я між перлами, як сонце між зорями, в короні

голови моєї носила — 
дім княжат Острозьких, що блиском світлости старої віри

своєї над усі инші світив? 
Де инші дорогі й рівно безцінні тої ж корони каміння — 
славні доми руських князів — неоцінені сапфіри, безцінні діяменти 
княжата Слуцькі, Заславські, Збаразькі,
Вишневецькі, Сангушки, Чорторийські,
Пронські, Ружинські, Соломирецькі,
Головчинські, Крошинські, Масальські,
Горські, Соколинські, Лукомські, Пузини 
й инші без числа, котрі вичисляти по одному було б довго»
Де по-при них инші неоцінені мої клейноти —
родовиті, мовлю, славні, великомисленні, сильні й давні доми по

всім  СВІТІ

голосного доброю славою, могутністю і відвагою народу Росийського —

1 На боці: звичай рукоположения теперешніх єпископів-відступників
2 В оригиналі гра слів о talpy a nie lampy, Impostores a me Pastores, 

Bpuscoti a nie episcopi.
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Ходкевичі, Глібовичі, Кишки,
Сопіги, Дорогостайські, Войни,
Воловичі, Зеновичі, Паци,
Халецькі, Тишкевичі, Корсаки,
Хребтовичі, Тризни, Горностаї,
БокіТ) Мишки, Гойські,
Семашки, Гулевичі, Ярмолинські,
Чолганські, Калиновські, Кирдеї,
Загоровські, Мелешки, Боговитини,
Павловичі, Сосновські, Скумини, Потії й иншР
Не згадую широкої і коштовної шати моєї —
в границях Російської землі князівств і повітів несчисленними

перлами і ріжнобарвними каміннями убраної, 
котрою я повсякчас прикрашалась1 
То-сьте мене, злочинці, з такої дорогої шати обдерли, 
над бідним моїм тілом, з котрого ви всі вийшли, посміхами

й глузуваннями знущаєтесь! 
Але проклят всякий, хто відкриває на зневагу наготу матері своєї» 
прокляті й ви, що з наготи моєї посміваєтесь і тішитесь1».
Ані життє, ані обичаї, ані ходженнє, ні одіннє — священиків

в вас не показуюсь. 
Ні мудрість, ні наука, ні розмова про священне й пастирство

ваше не свідчать.
Ви в життю корчмарі і купці, 
в обичаях домолежні, 
в розмові неуки, 
в ходженню лукаві лиси, 
в одінню хижі вовки!
Що про прикмети розуму вашого скажу^
Мудрість ваша, наука, розмова — дурні, пусті й розпустні!
Заняття — брудні, і в них ви самі й ті, що вам потрапляють,—

гинете . (л. 15).

В сих інвективах відчуваються відгомони філіппік Ви
шенського, як сам мотив голосіння нагадує подібні мотиви 
в острозьких писаннях старого Смотрицького. Кінцева мо
литва, що замикає «Лямент», комбінує ті ж біблійні мотиви, 
що наведена вище молитва Клірика. Незважаючи на свою 
широку освіту, котрою не міг похвалитись ніхто більше з 
звісних нам тодішніх українських письменників,— Смотриць
кий в сім творі, як і в попереднім, являється типовим пред
ставником школи, традиції ', витвореної трьома десятиліт
тями відродження. Безсумнівний літературний талант дав 
йому змогу відсвіжити літературний скарб, внести до нього 
нові образи й гадки. В тих витягах, які я отеє подав, є інте
ресні мотиви й образи,— але в цілості сей «лямент» — 
котрого я ледве четверту частину тут подав (він займає 
2L картку, коло 55 тисяч знаків),— він все-таки досить

1 Включно до відказування на «Аристотелів розум» — вище, л. 5.
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розтягнений і знуджує читача своєю безплановістю і повто
реннями.

З дальших розділів сильне враження мусила робити по
дана (в III розділі) критика «Костянтинового Дару»: папсь
кої легенди, що обгрунтовувала політичні претензії пап на
данням ціс. Костянтина папі Сильвестрові. Далі — в розд. 
IV вибірка цитат з латинських поетів і богословів, що 
осуджують і оплакують моральний упадок Рима і папства. 
Автор наводить їх в оригіналах і в польських перекладах, 
латинські вірші — в добрих, але занадто своєрідних польсь
ких віршах. Відкриває їх такий уривок Петрарки (я в пе
рекладі своїм тримаюсь більше польського тексту, бо він, 
очевидно, був призначений для читачів):

Рим джерело нещастя, дом гніву повний, школа єресей, змінливий храм 
сект —
Ти був Римом, став фальшивим Вавилоном,
З котрого стільки смутку несеться у всі сторони!
Мати обманств, найчорніша вязниця для добрих, 
покров і пильна мамка неправди1 
Пекло для живих і в будуччині велике диво, 
коли не знищить тебе гнів Христа’
В убожестві й чистоті положені були твої підвалини, 
але ти їх нащиш рогами своєї гордости.

В дальшім, напр., такий переклад з Баптисти Мантуан- 
ського:

Риме, чому шалієш і тішишся кровю, 
ладиш погибельні стріли на невинних?
По що твоя плоха голова підіймає божевільні замисли
і не може заспокоїтись твоя ветха старість’
Зчаста підіймаєш війну між братами, 
свариш батьків з їх власними дітьми, 
не дбаєш про право і справедливість, 
не боїшся ні Бога, ні пекельного порога*
Коли б хотів я все вичислити — часу б не стало, 
стільки в тобі тобою злого збудувалось 
Марс був Римові батьком, а дика вовчиця 
своїм молоком виховала свого наслідника*
Хто хоче вести побожне життє, мусить утікти з Риму 
все там вільно тільки не бути добрим*

І з того ж «Фастів»:

Тяжкою трутиною заражена Римська курія
і розливає заразу всюди*
Віра там задавлена і вигнана звідти, 
віддана на жир кровожадним народам* і т д.
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Шість трактатів розбирають спірні між католиками і пра
вославними пункти: походження св. Духа (найбільший 
розміром), квашений чи неквашений хліб, чистилище, папсь
ка влада над церквою, «одкинення чаші», молитва до свя
тих. Вістря полеміки звернене сим разом проти курсу Бе- 
ларміна, а за джерело аргументів між іншим широко слу
жить книга Любберта Закінчує книгу «катехизм», вложе
ний в уста Матері Церкви.

Сучасна сатира: промова Мелешка. Релігійно-полемічні 
писання, розглянуті в попереднім, се руховий нерв літера
турної продукції сеї доби. В порівнянні з іншим матеріалом 
вони й заховалися краще, почасти були друковані, а не дру
ковані — пильніш переховані, і через те все і в нашім огляді 
зайняли головне місце. Але розбуджена літературна 
творчість не обмежувалась ними1 Сатиричний елемент, 
напр., що такою сильною течією вливався до них, проявляв 
себе і самостійно. Щасливо захований сатиричний образок 
старосвітського білорусько-українського життя в формі сой- 
мовоі промови смоленського каштеляна Івана Мелешка дає 
приклад таких сатиричних писань, без сумніву, не рідких, 
але — не цінених як щось вікопомне і варте заховання для 
будучих поколінь і тому затрачених майже без останку. 
«Промові Мелешка» чомусь пощастило: маємо її в 
оригінальнім українськім тексті, приправленім місцями під 
білоруську вимову (гетый, гетакый, кали, няколи, лаекавыя 
паны, ваняєт, вядомаго), хоч основа твору явно українська. 
Маємо і в польськім перекладі, з іншої редакції — значно 
відмінної2. Видко, що «промова» була популярна: перероб
лялась і доповнялась різними гумористичними подробицями. 
В усіх виданнях вона носить назву промови Івана Мелешка, 
каштеляна смоленського, на соймі 1589 р , і звичайно ся да
та приймається як час зложення сеі сатири; але не знати, 
чи сей напис належить п протографові. Правда, на підтвер
дження вказують, що на соймі 1589 р. дійсно досить говори

1 Див ак Студинського студію про «Антиграфе» с 38
2 Польський текст опублікував у 1822 р Немцевич у своїй збірці Zbiór 

pamiętników о dawnej Polsce в т. II, під заголовком «Цікава мова я. в 
Івана Мелешка каштеляна смоленського говорена на соймі в Варшаві 
за короля Жигимонта III в р 1589» з приміткою з рукопису гр. Иосифа 
Сераковського Український текст з архіву Хребтовичів у Щорсах видру
кував у польській транскрипції в 1851 р Вишневський в VIII т своєї «Істо
рії польської літератури» (с 480) Доволі близький текст надрукував потім 
Костомаров у 1865 р в II т «Актовъ относ къ исторіи Южной и Зап 
Россіи», без усякого пояснення, звідки він його взяв, заголовок доданий
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лось про Інфлянти, проти чого відказує Мелешко; але се бу
ла взагалі постійна рубрика польсько-литовської політики 
і могла попасти як літературний мотив* вічна скарга послів 
в кн Литовського. В 1589 р. смоленського каштеляна Ме- 
лешка не було, а був такий пізніше: в рр. 1615— 1623, перед 
тим знаємо його як маршалка смоленського (в 1602 p.), ко
ло 1603 він став каштеляном мстиславським, в р. 1613 бе
рестейським !. За те, що промова держана була в пізніших 
обставинах, ніж 1589, вказує і те місце її, де говориться про

автором, він буквально згоджується з поданим у Немцевича і можливо, 
що і взятий звідти. Перед тим Куліш відігрів пам'ять про видання Немце
вича, надрукувавши в «Основі» 1862 р кн. VI український переклад тексту 
Сераковського п з «Взглядъ южнорусского человека XVI сто лЄтія  на 
нЄ м єц к о-польскую цивилизацію». У зв’язок з ним можна було б поставити
і публікацію в «Актах», але текст Костомарова відмінний, ближчий до 
щорсівського,— так що Первольф (нижче) вважав текст «Актів» за пере
друк з Вишневського. Але між сими двома виданнями теж є серйозні різ
ниці, і ак Карський, навпаки, думає, що оригінал «Актів» був інший Справ
ді, з огляду, що Костомаров перед виходом «Актів» посилається на Мелеш- 
ка в р у к о п и с у  в своїх «Отрывкахъ изъ исторіи южно-русскаго коза- 
чества до б Хмельницкаго» («Библіотека для чтенія», 1865 — в Собр, 
сочин І с 630— 1), таки трудно думати, щоб він просто передруковував 
Вишневського, змінюючи тільки транскрипцію і виносячи місцями свої 
поправки Щонайбільше можна було б думати, що Вишневський і Косто
маров мали два не дуже докладні відписи щорсівського тексту Переко
натися в тім не можу, але порівняння варіантів на мене, як і на ак Карсько- 
го, робить таке враження, що маємо перед собою два окремі старі руко
писи.

Спочатку, і то довго, промову сю трактовано як історичний документ
і як дійсну промову на соймі Перший, здається, Первольф рішуче признав 
її за твір літературний («Славяне, их взаимныя отношенія и связи, III
ч 2, с. 166, 208, 1893 р ) За ним Сумцов дав ближчий розбір «промови» 
як літературно! креації в статті «Речь Ивана Мелешка какъ литературный 
памятникъ», К. Старина 1894, V, він характеризував сей твір як «полити
чески памфлетъ и бытовую сатиру конца XVI в., съ вымышленнымъ име- 
немъ Мелешка, или историко-политическій апокрифъ, приписаний смолен
скому каштеляну МелешкЪ» «Самое имя Мелешко и ныне часто встречает
ся въ фамильныхъ назвашяхъ и уличныхъ кличкахъ въ значеній пустоме
ли». Проти сього погляду принагідно запротестував Довнар-Запольський у 
своїй розвідці про Тяпинського Рус. (Изв Отд. 1899 ст. 1064), доводячи, 
що Іван Мелешко — се не був псевдонім, а реальна особа з Полоччини, зем
ляк і сучасник Тяпинського, і його промова — дійсно соймова промова, 
що провадила гадки, аналогічні з гадками Тяпинського Але гадки своєї він 
не удоку менту вав, і не бачу, аби вона кого переконала Ак Карський у 
своїм новішім курсі білоруської літератури твердо стоїть на тім, що се не 
соймова промова, а юмористичний твір, «зложений ще в XVI в. на тодішні 
звичаї, що ходив по руках, перероблявся й доповнявся, як і деякі тепе
рішні сатиричні писання на злобу дня» (Белорусы, III. 2 с. 115). По
дібного погляду держиться і М. Возняк (II с. 35). Я свій погляд про сей 
твір висловив в Історії, VI с 400— 1 (1907) і без особливих змін зостаюсь 
при нім і тепер.

1 Wolf Senatorowie і dignitarze w х. Litewskiego с. 99, 115, 131.
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короля Генрика: в 1589 р. старий чоловік не став би казати 
про події 1574 р. «пам’ятаю я» і т. д.: очевидно, се говорить
ся з пізнішої перспективи: кінця XVI в. або поч. XVII в., і я 
думаю, що ми знайдемо доволі докладний час повстання 
сього твору, коли ще завважимо, що жінку свою в усіх ва
ріантах оратор називає «панею мстиславською» Се сто
їть у суперечності до пізнішого уряду Мелешка — смоленсь
кого каштеляна, але відповідає тому, що першим сенаторсь
ким урядом його було дійсно каштелянство мстиславське, ї 
се показує ясно, що привід до сього утвору дав виступ Ів. 
Мелешка, коли він, як новоіменований мстиславський 
каштелян, «молодший сенаторщик», як він тут називається, 
вперше забрав голос у сенаті де-небудь у рр. 1604— 1605; 
насмішив присутніх своєю старомодністю і став типовою 
фігурою «хвалителя старих часів», класичним репрезентан
том литовських жалів на ляхів, «німців», польську політику і 
т. ін. Титул смоленського каштеляна приписано йому в піз
ніших часах, коли його знали чи пам’ятали в сім уряді, а 
дата 1589 р. з ’явилася, мабуть, ще пізніше як результат 
чиєїсь невдалої комбінації, коли реальна фігура Мелешка 
забулась.

Можливо, що прізвище Мелешка як такого, що «меле» 2, 
причинилося з свого боку, щоб зробити його виступ осно
вою сатири на подібні йому анахронізми з різних ведмежих 
кутів, що смішили новофасонних українців і білорусів свої
ми зітханнями за добрими старими часами та вічними нарі
каннями, при кожній догідній і недогідній пригоді, на крив
ди, що сталися Литві та Руси від польських політиків. У кож
нім разі так сталося: «Промова Мелешка» стала тим сторча
ком, на котрім стали збиратися різні курйозні оповідання, 
з одного боку — на тему недоречних і смішних виступів на 
соймах різних отаких «політиків з ведмежих кутів», з дру
гого— про всякі старосвітські смішності, котрі, мовляв, ви
хваляють різні laudatores temporis acti в докір новим по
рядкам життя. Свого часу, говорячи про сю сатиру (VI), я 
вказав, що Сумцов (а за ним потім і Карський) хибно зро
зуміли сей твір як сатиру на нові фасони і моди3 — анало
гічну з сатирою Вишенського на новомодного «дитину русь-

1 «Пан» у Польщі, а затим і у в кн Литовському значив каштеляна, 
«пан мстиславський» — каштелян мстиславський, а його жінка — «пані 
мстиславська».

2 Див. погляд Сумцова вище
3 Сумцов вважав, що в сатирі виявилася «консервативна течія україн

ської мислі кінця XVI в , незадоволення новинами, ображене національне 
почуття, сувора, місцями й цинічна, критика родинних непорядків» (с. 202).
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кого» (в його апології іноческого чину). Підкреслю й тут, що 
се не голос консерватора, а якраз навпаки: автор чи автори 
«Промови Мелешка» — прихильники нових часів і нових 
форм життя, вони г л у з у ю т ь  з старовірів, таких як Ви
шенський і Мелешко, що гудять все нове і хвалять все старе 
тому тільки, що воно старе, хоч воно було ні краще, ні про
стіше і не дешевше навіть, ніж нове (так Мелешко хвалить 
вживання мальвазії і нарікає на те, що на місці її тепер ста
ли пити угорське вино — хоч воно було ні дорожче, ні гірше 
від мальвазії; Мелешко хвалить, що давніше їли гуску з 
перцем, а гудить, що тепер їдять курей, і т. под.). Заразом 
висміюються й різні курйози старосвітського життя і всякі 
недотепності провінціалів, котрі купують різне барахло і 
потім нарікають на нездатність нових виробів (історія го
динника* купленого на київській тандиті) і под. Без сумніву, 
таких анекдотів і більших оповідань, у котрих громадилися 
подібні анекдоти, оберталося в тих часах багато; дещо увій
шло до сеї промови Мелешка, що являється взірцем такої 
сатири; дещо стрічаємо інде — напр., в єзуїтській пародії 
про клопотання митрополита до св. Петра за віленського 
купця Злотовича 1 і под.

Подаючи далі текст промови, виходжу від тексту, вида
ного Костомаровим, але місцями вживаю варіантів тексту 
Сераковського і Щорсівського: дрібніші відміни без зазна
чень, більші в () або в примітках; а що доводиться реставру
вати, реставрую сучасною українською мовою.

Найясный милостивый королю і на меня ласкавыя паньї-братія» Вы
ехавши з дому Богу-м ся помолил, штобы к вам здоров пріьхал да и 
вашу милость здоровых огледал и привитал, Пришло мені з вами ради
ти, а я не гетакых зьЪздах няколи не бывал, и з королем єго милостію ни- 
коли не заседал! Бо за покойников великих князев наших, которые коро- 
левали, сентенцій гетакых не бывало. Што воєводами бывали, по просту

1 Задля деяких цікавих аналогій з Мелешком наведу початок сеї па
родії, видрукованої доволі непоправно Лукашевичем — даю його тому в 
скороченім укр перекладі, пропускаючи непевні або явно попсовані місця:

«Од Макарія з божої милости архиепископа київського, смоленського, 
новгородського, галицького і всеї Руси, побратимові і приятелеві нашому 
доброму, ключникові райских воріт святому Петрові Сповідаємось тобі, 
господине, що переставився Ярмула Злотович міщанин і купець богатий Ви- 
ленського міста, хочуть Господу Богові се ознайомити і за ним чолом удари
ти Був чоловік добрий, пихи ні куса не мав в собг В баранім кожуху і без 
пояса ходив. В рукавицях не ходив, холевищ не підвязував Волос ніколи не 
чесав, носа і гузна не втирав, ані ніг не вмивав Посту твого шість тижнів 
вельми твердо постив В середу капусту з грибами (в друк, rybami) спо
живав То абись від нас тільки знав, бо ми того свідомі» А за ті вчинки його 
пустив бись до царства небесного, жадних поклонів ані посулів не беручи — 
бо він то гаразд у Господа Бога заслужив, і нам поклонів не мало подавав, і 
т. д. Łukaszewicz. Dzieje Kościołów wyznania helweckiego w Litwie I. с. 88.
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правым серцем говорили: политики не знали, а правдою в рот яко солію в 
глаза кидовали 1 (Хто і поглузував, то з добро! охоти).

Скоро ж короли больше Немцев як нас улюбили, зараз што наши 
старшіє собрали, то всю Нъмцам роздали нашіє господари проч! Зыгмунта- 
Августа короля — того ничого в люди личыть, бо той Подлясье и Волынь 
вынищиль, Ляхом мянуючи ся 2f Але Зыгмунта Первого солодкая память 
єго! Бо той Немцев як собак не любил3, и Ляхов з их хитростьми вельме 
не любил, але Литву и нашу Русь любительно миловал1

И горазло лучей нашіє за его мевали ся (хотя в так дорогих свитах 
не ходывали)! Другіє без ногавиц як бернардины гуляли, а сорочки аж 
До косток, а шапки аж до самого пояса ношивали Дай Боже и знов такой 
годыни дождати и тепер! Я сам коли по домовому уберусь, то ей-мость 
пани Мстиславская, малжонка моя, натешити ся и насмотрити ся на мене 
не можеть»

Надто уже насмотрыв ся на все тоє4, милостивые паны братія, и на 
тую нужду немецкую, и на штуки, што нам броять— а коли ж то у них 
бывало! В сукнях перистых ходять, а денег без числа мають, а што го
родов і мест держать — то не гиги 5* Да вже пак у нас и змешали ся, и по 
польску з нами все гораздо умеють говорити 6, и все лихое корол іом, па
ном і ръчи посполитой (радять) 7 и как могуть 8 баламутять*

А коли сам НЄм чи на идеть, или жонка его посту паєть, то через скур- 
ку скрипить, шелестить и дорогим пижмом ваняєть. Коли ж до тебе па
ничик 9 прыеде, частуй же его достатком, да еще и жонку свою подле его 
посады! А он седыть как бес надувши ся, маркуеть 10 шапкою или капе- 
люшом перекрывляеть, и з жонкою нашептывает* да и в долонь 11 скребет! 
Да коли ж бы я гетакого чорта кулаком в морду, или по лицам, по хрыпте, 
так штобы и король є м познал ,2, што нам по таких поганах І3. Нехай 
бы морды такой поганой не надымал*

Помню я короля Генрыха, который з заморской немецкой стороны 
был, да зрозумев. што мы ему не много давали шибинковать 14, а Нем
цам его брыкать , так и он познавши, што то не шутка, да и сам никому 
не оказавши ся проч поехал аж у свою сторону — аж за море скикнул!

(А хоть) кажучи правду не так виноват король, як гетые радные бала
муты, што при ним сидять, да крутять! Много тута гетаких есть, што хоть 
нашая костка, однак собачым мясом обросла и ваняет Тые што нас дерут, 
а за их баламутними нашые не пожывят ся 16! РЄч-Посполитую губят! 
Через них то і Волынь з Подлясем пропал! (Не) знаю (што) нам приступи
ло, што ходим як подвареные17. Бо сяя их боим, и правды не мовимо, еще 
и похлебными языками потакуваємо. А кали б гетакого бЄса кулаком в мор
ду, забыв бы другий мути!

1 Вар.* в очі золоту правду мовили
2 Очевидно, натяк на Люблінську унію
3 Вар.: не ховал (не тримав).
4 Вар.: А ми на що глядимо?
5 Скомбіновую з усіх трьох текстів, що тут досить розходяться
6 C.. різними язиками говорять.
7 з С.
* Щ как тут было.
9 С: поручник
10 К: махаеть.
11 С.: в ногу.
12 Вар. С. і Щ. так кобы король є. м не слыхал.
13 з С.
14 Щ.: шебунковати.
15 Так С.: К.: а Немцы его не вельми перекрывали, Щ.* перекрыковали.
16 Щ : нашинец поживит ся не может.
17 Вар.: подуреные.

298



И то, милостивые панове, не мала шкода* слугьіховаємо Ляхи! Давай 
же ему сукню хвалендышовую, корми ж его сласно 1, а з их службы не 
пытай , тылько убравшися (выкравши ся з господы) на высоких подков
ках до д1>вок дыбле и ходит, а з великого кубка3 трубить! Ты, пане, за 
стол — а слуга собЪ за стол! Ты борщик — а слуга Лях за пукатую штуку 
мяса* Ты за фляшку — а он за другую, а коли слабо держиш, то он и ту з 
рук вырвет* Только пильнует: скоро з дому ты, то он моучком прыласкаег 
ся до жонки (Я бы-м мовив* час того чортополоха — тих Полячків з Нім
цями вигнати, а що до них влізло против праву нашому — відібрати від 
них) 4. Старшые нашые поклоны смоленские1 предирайте очи! липше о них 
радити ниж о Інфлянтьі 5* бо тые мистючкы як влезут, то їх і жублом не 
викуриш — ЯК ПЧОЛЫ од меду*

Але зарадно6 поговорили сьмы о разных наших интересах7 И гетая 
не малая штука — кони дрыганти 8 на стайни ховати* Давай же им в літо 
и в з и м Є  овес и сіно, подстеляй же што-ноч, ховай же для них слугу — 
Ляха конюшого и машталЬра, а з них жадной службы не пытай! А коли

1 К. и С : тлусто
2 Щ.: ничого не маш.
3 Щ. і С. куфля
4 Тут два варіанти:
Кост. і Щорс.* И такого чортополоха з Немцами выгнати, што до нас 

в л Є з л и  проти в праву нашему. Од их старшые нашые поклоны смолен- 
cKie — Щ

Сер : Я бым мовил: час тых то Полячков з Німцами повыти нати,  
од п о р у ч н и к а  до Ради,  а што до них влізло против праву нашому, 
одняти од них.

Очевидно, означені розрядкою слова — се дописка, глоса, що мае на 
меті підчеркнути завзяття мстиславського opąropa, і такий кривавий план: 
вирізати всіх зайд, і поляків і німців, від малого поручника до сенаторів 
зовсім не в'яжеться з далеко сумирнішою радою вигнати їх, а маєтки, 
безправно ними набуті,— відібрати. Але те, що зостається в С ер, на мій 
погляд, помагає нам відбудувати прототип, повніший, ніж занадто стягне
ний текст Кост і Щорс. Слова «што до них влізло — одняти» вказують, що 
поруч поради — вигнати, була ще й друга — сконфіскувати неправно 
надбане, на сій підставі я реставрував се місце сучасною укр мовою

5 Тут не зовсім зрозуміле місце Костомаров у своїм виданні, мабуть, 
пропустив його цілком, не зазначивши, і я таки не вмію його гаразд від- 
реставрувати*

Щорс Старшые нашые поклоны смоленскіє, предірайте очи липше 
ниж о Инфлянты.

Сер : Starsze pokłony Smoleńskie przedzieraycie oczy, lepiey o nich rad
zie jak o Inflantach.

Згідність Щорс з Серак. дозволяє думати, що тут дуже великого попсу- 
вання нема, значить, треба думати більш про інтерпретацію

Дальша фраза про «мистючків» показує, що мова далі йде про тих 
польсько-німецьких зайд і шкоду від них «Смоленські поклони», очевид
но, належать сюди Очевидно, ми маємо два патетичні виклики, один по 
другім на сю тему Для юмористичного враження автор вкладає в уста 
оратора, що дійшов до сильного піднесення, згадку про якісь колишні смо
ленські доходи («поклони»), сто літ тому страчені Литвою разом з Смо
ленськом, цілком не до речі він і їх утрату ставить у вину сучасним «містюч- 
кам» «Продирайте очі» на адресу високого зібрання — се, очевидно, взі
рець делікатного стилю оратора

6 Зарадно-мб, в значенні «порядно», в Серак * zdradno Щ * zradme
7 С стратах
8 Жеребці
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еще Лях как жеребец ржет коло дівок, как дрыгант коло кобыл, прыйми ж 
К нему двох Литвинов на страж, бо и сам дідько не упильнуєт»

И гетая на св іт і дурнина годынник мні притрафило ся на тандет! в 
К ієві1 купити- Дали смы за его три копы грошей, а якосмы послали др 
Вильна на направу, аж но на пятую копу крутит злодій заморщик» Добрый 
то наш годынник пітух, што нехыбно о полночи какорікаєт»

И то вельми страшная шкода — гологузые 2 куры ховати, их достатком 
варыты, и иннее пташки смажыты Торты гетые цынамоном, мигдалами 
цукроваты. А за моей памети прысмаков гетых не бывало* Добрая была 
гуска с грыбами, кашка з перчыком, печонка з цыбулькою или чосныком*
3 коли на препышные достатки — каша рыжовая з шафраном» Вина венгер
ского не зажывали перед тым. Малмазию скромно піяли 3, медок и горЪлоч- 
ку дзюбали. А грошы подостатком мЪвали, муры сильные муровали и войну 
славную кріпко и лучшей держали как тепер

И то не до речи: в багатых сукнях нашые пан! ходят Не знали перед 
тым гетых португали или фортугали, а подолок рухает ся, а около подолка 
цепляет ся, а дворанин в ножку як сокол (чубатый) заглядает штоб гді 
щипнути солодкого мяса Я тоже радил бы,— нехай бы біложонки (біло- 
шейки) нашые в запинаные давные убрали ся козакини, шнурованые на- 
заді носили розпорки, а ктому штобы з-н1мецка заживали плюндрики — не 
так-бы скоро любительну скрадывали бредню» А тепер хотя з рогатиною на 
варті» стой, в живые очи такого біса не упильнуєш»

А штож есмо сказали, все правда \ Далій бы о чем радити, не знаю, 
То только вашей милости припоминаю, штобы завсегда, сколько сенато
ров и панов литовских при королі є м было,— был бы я Только кролев- 
шизны не маю, бо перед другими не схоплю 5, ани панны Уршули у коро- 
левьи є м ручку не поцълую6, как другые младшые сенаторщыки Не 
дивуйте ся, мостиви панове братя вік віком» (Хоч) сказывают Сивизна 
в бороді», а чорт в ледвях, за поясом» — «на хорошоє видане ставку ку
пил!» 7

1 Тандета — продаж старих речей Дзигарик, куплений в Києві на тан- 
деті — се, розуміється, верх абсурду, який можна було видумати.

2 С , kałakuckie
3 Мальвазія — дороге заграничне вино, так що се треба брати за глу

зування з оратора, як я вже сказав — коли «скромна мальвазія» проти
ставляється угорському вину

4 Сі слова «А штож єсмо сказали, все правда» в Щорс і Костом сто
ять нижче, не на місці — перед згадкою про Урсулю, а в Сер їх зовсім 
нема Я позволив собі перенести їх сюди, але так само можна б переста
вити їх у сам кінець промови Очевидно, тут під кінець промови нагромад
жувались різні варіанти закінчення і, мабуть, збили сю фразу з місця

5 Щ не схапил, Кост • не схопыл
6 Костом «И Аннульку королевну его милость поциловали» Щ * 

«А Уршулу королевну є м миленько в ручку поцеловали» Я йду тут за 
Сер, що, мабуть, краще віддає первісну гадку

Се доволі трудне місце, що, мабуть, через се знов-таки упущене у 
Костом Щ Wiek wiekem skazywaiet — a siwizna w borodzie i czort w 
lidwiach za poiasom Na choroszyie widame stawku kypil Cep , Wiek wiekem, 
to okazuie siwizna w brodzie, choc czort za pasem, kusi na p^kne spoyrzenie 
Я думаю, що слова «Вік віком» поясняють попереднє, чому Мелешко не йде 
з іншими «молодшими сенаторщиками» цілувати ручки двірським паннам і 
через те зостається без королівщини застарий він на такі штуки Але тут 
же не до речі (в тим юмористика) — доплітається, який він іще моторний — 
хоч і сивий В Сер ся фраза розбита і знищена, але дещо, мабуть, затрима
ла. оте «choc» пересунене нижче
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Не только в Смоленску, але и в Мозыру весь повіт давно радил о том, кого
б мудрого до вас на тот зьізд выбрати, к той сентенцыи виправити,— мене 
вядомого до вашей милости (послано) '• што б Господь Бог (нахтнув) 2, 
уміти перед королем е. м. и вами, панове братія, одкрыти нашые рады Ска
зал бы хто з вас лучше, только не баламутячи,— а то я на тым перестану

З мемуарної літератури —  записки Балики. Живий темп 
життя і літературний рух поволі втягував у свій вир обивате
ля, заохочував його здавати справу собі і ділитися своїми 
переживаннями і враженнями з сучасниками і потомством. 
Після таких бідних і скупих на які-небудь історичні записки 
століть, починаючи з кінця XVI в., ми все частіш стрічаємося 
з літописними записками, мемуарами про важніші події, що 
їх свідком або учасником довелось тому чи іншому бути. 
Найчастіше таке враження і бажання його зафіксувати 
викликають важні церковні події, ми вже й стрічалися вище 
з деякими записками — напр., про Берестейський собор. Те
пер хочу ще дати приклад нових мемуарів на чисто політичні 
теми. Се записки київського патриція Богдана, або Божка* 
Бозька Балики, сина київського війта Яцка (голови міського 
врядування), заможного православного міщанина— члена 
першої в місті родини, про його подорож до Москви, під час 
польської окупації (Смутного времени), що її київські 
купці, очевидно, задумували використати для своїх торго
вельних операцій. Записки сі зроблені, очевидно, по гарячій 
пам’яті пережитого й визначаються живим і безпосереднім 
викладом, а інтересні як голос східноукраїнського міщанина 
і київського інтелігента з часів передбратських, перед при
ходом сюди галичан 3. Затитуловані вони: «О Москвъ и о 
Дмитрію царику московском ложном. Сіє писал мещанин 
кієвскій именем Божко Балыка, который сам там был і само
видец тому был». По короткій інформації про псевдоДи- 
митрія читається така цікава і повна високого поважання до 
свого стану замітка:

Чти не ложно, бо писан сей літописец през людей певных, мещан 
киевских, хто там был и очима своими виділ,— писал Божко Балыка».

1 С.
2 С , а в Щ : дал.
3 Заховалися в історичнім збірнику, зробленім на початку XVIII в — 

він мае на оправі титул «Літописцьі Волыни и Оукраины», і на хребті 
«Бозько Балыка» В Б Антонович, що описав сей збірник і видав з нього 
сі записки Балики (в К Старині 1882 кн. VII), а потім кілька статей в 
«Сборнику літописей, относ къ исторіи Южной и Западной Руси», 1888, з 
огляду на сей напис на хребті здогадувався, що сей збірник належав 
Божкові Балиці, але се, розуміється, неможливо, бо до збірника війшли 
пізніші записки, доведені до 1700 р. Напис на хребті може бути тільки 
пізнішою ремінісценцією. Правопис у друку видимо справлений, тому не ду
же його тримаюсь.
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По сім наступає властива повість про московську подо
рож, з котрої подаю початок, а дальше дещо у виімках (во
на ціла не велика, 5 друкованих сторінок).

Року 1612 генваря 9 дня нещасливого выезду моего з Києва в дорогу 
московскую и терп1>нія великого голоду и неволи у в осад! нас купцов до 
килкасот,— иж во всем свете голод неслыханный и в кройниках не писа
ный,— того ж дня, на день святого мученика Полієвкта, былем я, Богдан 
Балыка, у дому их милостей пана Александра и пана Созона Балык, войто- 
вичей кієвских, братіи моей, а потом былем в дому пана Савостшна бурми
стра кієвского, тестя своего, и з его дому пустилем ся в дорогу за возами. 
Ночовали тую ноч у Новоселках у Десны, в четверток У пяток поткал коза- 
ков стародубовских, а у суботу своих догнал в Навоз 1> селе на обіді... 
21 дня выехали з Гомля, за три дня приехали до Стародуба. там стояла
14 дней, посилали Богъдана Гулженка за войском за Десну, але не могли 
в ідо мости взяти о войску А потым посылали двух москалей до Новъго- 
родка, до Лемона, племянника воєводина, жебы з ним торговал, и оттоль ни
з чим приехал... 24 дня приехали до Смоленска, нашолем там пана Струса 
и зятя своего Козьку 24 дня Струе из людом пошол ик столыци, того ж ме- 
сеца 24 дня пустили ся есмо праве 1 з несносным жалем за Струсом до 
Вязмы. В середу 26 дня пана Струса розбили шишки 2, маєтку много взя
ли и девять человік пехоты убили а мы у селі ЖижинЪ пана Хотьімірско- 
го догнали, а на завтра через тот труп ехали . Месеца марта 1 в неделю 
православную приехали смо до Вязмы и нашли смо там Скоробогатого и 
Богдана Гребенника и Стефана Хмеля, купцов, міщан кієвских Того ж ме
сеца сам пан Струс зо всем войском пошол был ик столицы, и мы з ним, але 
для лихои дороги ухабистои и для шишов и снегов великих пан Струе миль 
дві отошел, а мы две версты отишли от деревни князя Алгидієва, перво мы 
вернули до Вязмы 7 дня, а потом и пан Струе вернул ся со всем войском 
Тогож дня Омелян Скоробогатый и Стефан Хмель вернули ся, поехали до 
Юева, а мы так весь пост великій и после великодня килка недель лежали .

Того ж року месеца ноня 5 дня пришол под столицю пан Ян Карул 
Хоткевич, гетман литовскій, и пан Струе, и нас купцов не мало, и Ширай з 
козаками притягнул, и около реки Москвы обапол стали Дня 11 Зборовскій 
вышедши из столици пошол до Полщи, з ним и наши Кшне пошли до Кієва: 
Урмянин и Ширима Того ж месеца 12 дня, в нещасливый час уехали смо 
в столицу московскую, и заперто нас у осаде із паном Миколаєм Струсом \ 
старостою хмелницким, и з полковником королевским паном Будилом, и пан 
Теляфус, и пан Калиновскій, и пан Вгонецкш, ротмистр королевскш, и на
ших панов до килкодесять ротмистров и пехоты королевской и нас, мещан 
кієвских, человека 20, окром челяди, и я, Боско Балыка, и инших купцов не
мало з инших мест Мы из Струсом и з Ложнею стали у Станислава госпо
дою, против цар-пушки

Дня 13 гетман зо всем войском своим из столицы пошол Іюня 27, из 
суботы на неделю князь Дмитрій Тимофеевич Трубецкой, Мартин Ісаєвич 
Заруцкій, и было в них люду до килка тысячей, и до Китай-городу з трех 
сторон до штурму приступили до двох брам где чорторыйская львица (?) 
стоит, тамже их добре наши усперли и до килкасот их убили . 14 авгу
ста пан Хоткевич гетман знову тутже з людом притягнул: первей пехота 
церков святого Георгія опанувала, а Москва заперла ся у церкви святого 
Климентія ув острожку на самой дорозе; и наших там достали, и килка 
делец4 отняли И была там битва велми великая от утра до вечера, и іспер-

1 Правдиво.
2 Московська розвідка
3 Тут зайве, и.
4 Гармат.



ли были наши Москву добре Пожарского князя подстрелили в руку, и по
чали были з табору Москва утЪкати, наши теж выпадши з Кремля помочи 
своим додавали, и кил ка поручни ков из хорогвами и з пехотою до нас у мур 
передали ся А гетман под Поклонную гору отступил и не мог до столици 
пробити ся, жебы живность своим дати, а в среду праве з великим жалем 
всего нашого ридерства и нас бедных купцов от столици проч пошол А нас 
у в осаде начал стискати голод, бо пехота — що их было 600, почалы псы 
и кошки Є сти

Того ж лета септемврія дня 14 голод велми стал утискати. Пехота но
вая стала з голоду мерти, и мало не вси вымерли И наша пехота и това
риство также все п о Єл и  Немцы кошки и псы все поЄли, медъ (?) и зЄля, 
и травою и леда-чим живили ся, бо все Москва отняла 1 Дорогувля 2 вели
кая стала* селедец был по ползолотого, шкури воловыи перво были по пять 
золотых, а потом стали по 12 золотых, сыра мандрыку куповали по 6 золо
тых, хлеб денежный 3 10 золотых мы сами куповали калач денежный 7 зо
лотых. Около святой Покровы велми силный голод знял жита чверть золо
тых 100, овса чверть 40 золотых, круп кварта 20 золотых; з лободына насЄ- 
ня печеный, як гречанык пеняжный (хліб) три золотих Пан Харлинский ка
питан пихотный взял за меринца 500 золотых, а чверть себе отрезал За ко
рову давали 600 золотых. Чверть мяса конского была по 120 золотых

А потом уже голод несносный почал трапити, же пехота и немцы потай 
почали людей рЬзати и Єсти. Мы найпершей идучи от церкви соборной 
пресвятой Богородици из службы голову и ноги человечш у ямЄ нашли, у 
кайстрі4. Вязнев московских килканадцать чєловЄк пихотЄ з  турмы по
давали — тых всЄх  поЄли П от ом  у килка дней несли Москва уголе майсте- 
рам денежным у ворота Миколскіє; гайдуки выскочивши з муров одного 
порвали5 и зараз забили и зъели Потом у килка дней жолнЄр Воронец и 
козак Щербина впадши в дом Федора Ивановича Мстиславского 6 почали 
шарпати 7 ищучи живности, Мстиславскій почал их упоминати — тамже 
некоторый ударил его цеглою у голову, же мало не умер. ДовЄдал ся того 
пан Струе, казал обоих поимати: Воронца стято і поховано, а ЩЄрбину 
обЄсити ® казали — который з годину на шибеници не был. пЄхота зараз 
отрЄзали и на штуки розрубали и изЄли Пахолика 9 одного недавно умер
шего из гробу выкопали и изЄли.

Октоврія 16 дня выпал с н Є г великий, же всю траву покрыл и корЄня. 
Силный и неслыханыи нас голод змогл. Гужи и попруги, поясы и ножны 
и леда 10 костища и здохлину мы едали. У Китай-городе у церкви Бого- 
явленія где и Греки бывают, там мы из Супруном килка книг нашли парк- 
гаменовых: тым есмо и травою живили ся, а що были пред снегом нагото- 
вали травы — з лоем свечным тое Є л и * свечку лоевую куповали по пол
золотого Сын мытника петриковского з нами ув осаде был— того без 
ведома 11 порвали и изЄли И иных людей и хлопят без личбы поЄли. Приш
ли до одной избы — тамже найшли килка кадок мяса человеческого соло
ного, одну кадку Жуковскій, товариш Колонтаев взял Той же Жуковскш 
за четвертую часть стегна человЄчего дал 5 золотых. Кварта горЄлки в

1 Відтяли привіз.
2 Дорожня.
3 Такий, що за одну денежку.
4 Торбі
5 Вхопили
6 Найстаршого з московских бояр.
7 Грабувати
8 Повісити.
9 Простого вояка
10 Які-небудь
11 Не знати коли і як
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той час была по 40 золотых Мыш по золотому куповали, за кошку пан Ра% 
чинскій дал 8 золотых, пана Будилов товариш за пса дал 15 золотых, и тогр 
було трудно достать Голову человЪчую куповали по 3 золотых, за ногу че- 
ловечую, одно 1 по костки, дано гайдуку два золотых За  ворога чорнбго 
давали наши два золотых и полфунта пороху — и не дал за. тое ВсЄх людей 
болше двохсот пехоты и товаришов поьли

Того ж року 1612 октоцрія 22 дни, наждавши ся праве дол.гр ратунку 
и' терпівши голод неслыханый, и от его королевской милости и от пана 
гетмана (помочи) не могли дождати,— з великим плачем всего рыцерства 
и нас бедных купцов, пан Струе и иншоє товариство вышлисаное мусели 
змирити ся И побрали к себе в замену Бутурлина и других бояр москов
ских, а от нас (к) ним пошол пан Будило и Порванецкий. А князь Дмитрій 
Тимофеевич Трубецкой, и ин стол ник князьДмитрш Михайлович Пожар
ский, и инших князей и бояр не мало, и Москва — все обачивши, же' наши 
от голоду велми зморены и все рыцерство на трактатах бавят^ся2 и рот- 
мистрове,— козаки и бояре Трубецкого и Пожарского ударивши в звоны и 
поднявши корогви пошли до стены Китай-города праве силою великою Мы
з голоду змордованы ледво им отпор дали Октоврія 26 трактаты скончили 
и присягу выконали, же м Єли  вс Єх вцале3 попускати, в потом над присягу 
чинили всЄх розно розвели и маєтки розшарпали Року 1613 у генраре по
чали 4 зежчати ся на обиране царя нового, в той час наших ледво пуще
но, а иныи утекали, а иных окупано 5

И так наши воевали Москву

Віршування. Характеристичне і в наслідках своїх дуже 
важне явище нового письменського руху — се інтерес до 
віршування, що виявляється і в шкільних, і ширше — вза
галі в книжних, освічених кругах, а пізніше переходить у 
справжню манію віршоробства, що помічається особливо в 
2-ій пол XVII і в XVIII віці.

До 1580-х рр сього не видно зовсім У книжних творах, 
як прикмета й емоційно-художній засіб патетичного або 
пишного риторизму ми стрічаємо каденцію, часом алітеро- 
вану, часом римовану, аналогічну з такими ж взірцями ста
рої доби, переплітану з неритмічною прозою Ми бачили 
вище взірці таких каденцій в похвалах Витовтові і Костян
тинові Острозькому, в посольстві Мисаїла Поруч того мог
ло існувати різноскладове строфування, особливо в обрядо
вій поезії,— підсилюване подібними тенденціями середньо
вічної греко-римської поезії (див. в т. І): але в книжних 
пам’ятках наших воно не відбилось — досі нема таких від
бить. На грунті н о в і ш и х  впливів середньовічної церков
ної латинської поезії, XIV—XV вв , засвоєних чеською і 
польською гімнографією тих віків, з’являються і у нас тен
денції до книжноі римованої вірші, з явним нахилом до рів
носкладовості — хоч ся рівноскладовість іще не витримува

1 Тільки
2 Заняті
3 Ціло
4 Проти присяги
5 Викуплено



лася здебільшого і, очевидно,— не признавалася обов’язко
вою. С е  к н и ж н і  в і р ш і  — що стоять очевидно в зв’язку 
З співами релігійними і, мабуть, також і світськими, на жаль, 
ближче не дослідженими '.

Перші хронологічно означені взірці таких - віршів 
стрічаємо в «Біблії» Скорини; вони невеликі і не багаті чис
лом, близько подібні до польських віршів XV і першої поло
вини XVI в., бо й сі, й ті спільне джерело і взірець мають 
у чеських віршах XV в. По аналогії ми мусимо прийняти, що 
такі українсько-білоруські вірші, на теми релігійні, мораліс
тичні й побутові, існували в другій пол. XV і в першій XVI в. 
в більшій кількості, і дещо з того ще може бути викрите в 
пізніших записах — так само, як у польськім віршарстві 
другої пол. XVI викриваються старші прототипи. Але досі 
у нас у тім напрямі не проведено таких студій, як у польській 
науковій літературі, і я тільки зазначу, що тих кілька віршу
вань, що Скорина подав у своїй «Біблії», можуть служити 
типовим взірцем нашого віршарства тих часів

В книзі «Ісход» він подає такий віршований виклад деся
ти заповідей:

Веруй в Бога єдина го, И не делай грЪха блудна,
А не бери надармо имени его, Не вкради что дружнего
Помни дни святые святити А не давай сведецтва лжива,
Отца и матку чтити Не пожедай жены дружнего
Не забивай ни єдина Ни имения или речи его

Таких польських віршувань XV—XVI в., коротких і роз
ширених, звісно дуже багато, і між іншим єсть дуже подібні 
до Скорини них, зовсім можливо, що він покористувався вже 
готовою переробкою якогось чеського «декалогу».

1 Я нагадую, що поруч перших книжних вірш, перших десятиліть
XVI в , ми маємо книжний запис пісні про Стефана-воєводу, зложеної 
правдоподібно при кінці XV в , або на поч XVI в Вона дає певні анало
гії з книжним віршуванням — досі не уяснені Як відомо, запис у чеській 
граматиці Яна Благослава 1571 р вважається дефектним, і се значно ут
руднює й аналіз Пок Потебня, Франко і я з ними пробував дати рекон
струкцію и — див VII т Історії Новішими часами нею не займались 

Зате над польською віршовою формою почались недавніми часами ду
же цікаві досліди, головно з приводу «Богуродзіци» — найстаршого релігій
ного польського гімну і взагалі найстаршої польської літературної пам’ят
ки Вони ще далеко не доведені до яких-небудь конкретних результатів — 
див особливо нове вид праці Jan Los Początki piśmiennictwa polskiego, 
1922,— де великий розділ присвячений сьому гімнові і власне його віршовій 
формі Ближчі розсліди в сім напрямі дадуть не тільки вияснення впливів 
латинських гімнів, що відбились посередньо і на нашім віршуванні, але, 
я певен, кинуть світло і на нашу гімнографію, бо вплив церковнослов’янсь
ких гімнів на польську гімнографію дуже правдоподібний, а навіть безсум
нівний (дещо вказав свого часу Франко і Брікнер у своїх «Dziejach języka 
polskiego»)
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Зміст XIX глави кн. Левит Скорина викладає в такім 
вірші:

О том абы люди святы были,
отца и матерь чтили,
свята святили,
идолов не хвалили,
жертвы Богу приносили,
милостыню делали,
не крали, не легали, не присягали,

мзды не задерживали, не проклинали, 
глухому не злоречили, 
слеп<на  путц не перешкажали, 
на л ,1 в суду не смотрели, 
справедливі» чинили — 
и о иных многих запов1>дехь

божиихъ
(в чеській Біблії 1506 р.: O tom aby lidee swietij byli, a o mnohych przykaza
nych a zapowiedech).

В книзі Йова маємо таке віршування:

Сі вірші досі якось не звертали на себе уваги дослідни
ків, хоч безсумнівно ії вповні заступують. Сконстатуємо, що 
віршовані партії вже відокремилися; се вже не мішані співо
мовки. Повної рівноскладовості нема (хоч дещо можна по
ложити на рахунок не зовсім докладного запису — так, як 
і в сучасних записах пісень часом затрачується розмір) ; 
очевидно, скандування осягалось свобідним скорочуванням 
або розтягуванням голосних у вимові. Більшу або меншу 
роль при тім відіграє цезура. Але головне значення має кін
цева алітерація рим — що вирівнює сі стихи і надає їм пев
ну конструктивність. Найчастіше се двостихові строфи, але 
часом, як бачимо, автор, захопившися певною нехитрою ри
мою, будує цілу купу стихів з отсею спільною римою, як у 
старих каденціях.

Сей віршований жанр довго потім держався в нашій 
книжності, як свійський і домашній. Його, очевидно, нази
вають потім «некунштовним» \ у протиставлення правиль
ному шкільному рівноскладовому і симетрично строфовано- 
му віршеві. Сей приносить з собою відродження.

У звіснім досі матеріалі як перше вогнище такого шкіль
ного віршоробства виступає Острозька школа. З 1581 року 
маємо кілька друкованих творів, які дають доволі докладне 
поняття про його розвиток, даючи поруч себе вірші обох 
жанрів. В острозькій Біблії, випущеній того року, маємо 
(як то згадувалося вище), віршовану передмову, або «дво- 
строчноє согласіе», як її називає автор, Герасим Смотриць
кий. Се ряд римованих двостихів, зовсім нерівноскладо- 
вих,— синтаксичних одиниць, розділених цезурою приблизно

1 Так Копистинський зве вірші Герасима Смотрицького, див. вище.

Богу въ Тройци єдиному / /  ко чти и ко славе 
Матери є го пречистои / /  Марии к похвале 
Всем небесным силам / / и  святым его к веселію, 
Людем посполитим / / к  доброму научению.
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^ середині: ся цезура і кінцева алітерація (рима) дають такт 
каденції*. Рима буває або мужеська, або жіноча, і вони 
чергуються без усякого ладу. Фактура аналогічна з віршами 
Скорини, і від старих взірців римованих каденцій 
відрізняється тим, по-перше,— що в нім витриманий на до
волі довгій дистанції принцип двостиха, по-друге,— ся дво- 
стихова форма додержана від початку до кінця, не пе
реплітана прозою,— отже, се не «співмовка», а вірш, як і у 
Скорини, тільки довший:

Всякаго чина православный читателю,
Господу Богу благодареніє въздаимо, яко благодателю,

Сподобилъ убо насъ, аще и напоследокъ летомъ,
Познати волю свою съ благимъ ответомъ 

Въ се время люто и плача достойно
Ужасает ся, cie зря, серце богобойно*

Якихъ много съпостать, якихъ хищныхъ волковъ,
Бесовскихъ навожденш, еретическихъ полковъ 

Богъ же положи въ сердце благовірна князя,
Да имъ явить намь душеспасны стезя 

Восточныя церкве въ Русшскомъ народе
Єяже с в Єт л о ст ь  сіяєть в поганской незгоде

Та ж Біблія дає взірець «кунштованоі» фактури в по
хвалі гербові Острозьких: на обороті титулової картки умі
щений рисунок герба, над ним і під ним по три віршовані 
строфи, присвячені знакам герба (св. Юрій, іздець, зоря, 
хрест) Автор не названий 2.

Зри сія знаменія княжате славнаго,
их же съдръжитъ домъ єго от века давнаго,

И разумей яко не туне, и не безъ причины,
о чем властней и ширей повесть ти кто мный 

Но яко достоинъ делатель своея заплаты, 
не щадяще здравія никоея оутраты,

Крепко побеждалъ различныхъ съпостат полки, 
и разгонялъ с короны драпежныа волки 

И еще можетъ, 
аще Богъ поможет 

Въоруженъ воинъ змія поправъ мужественно, 
кошемъ сего посреде проньзе явственно,

Яко древня го праждебника человеческаго рода,

1 Про герб Острозьких спеціальна студія проф Лукомського в Наук. 
Збірнику за 1925 р «Медаль Константина Константиновича Острозького»; 
автор доводить, що герб складається з батьківського герба Костянтина — 
кн. Острозьких, і материного* кн Слуцьких Острозька половина містить 
загальний знак Володимирової династії — св Юрія (т. зв. «їздець Русь- 
'кий») і спеціальний острозький (стріла над звіздою і півмісяцем). Слуцька 
половина так само симетрично зложена з двох частин: загального династич
ного знака— збройного лицаря (т зв «Погоня») і фамілійного — гер
бового перехрестя (хрест з дашком вгорі і півколом вдолі) Див ще нижче

2 Називають того ж Герасима Смотрицького (напр, ак. Перетц, Мало- 
русскія вирши, с. 5),— але на се нема ніяких підстав.
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понеже злому з добрымъ не бываетъ згода 
Боди, в князех избранный, мысльнаго сопостата 

сего бо побіждаЮщимь вічная заплата 
I инымъ подавай сіє непобідимо оружіє, 

остріишее меча обоюдуостра слово божіє 
бъ время рати, 
потреба дбати.

Вторыи воинъ храбростпо пръвому подобный, 
токмо оружіємь отмененъ и то посел гробный,

Мечь бо обнаженъ в десницы иміа острый обоюду 
имже кріпціи на враги пріемлють победу.

Отсекай, Константине, мракъ идолскіа лести, 
хощетъ бо Богь всемъ человеком ся спасти,

И отгоняй еретиковъ полки оумовредныя, 
пршдоша бо в миръ волки нещадныя*

Иже не свыше щепит ся, 
сіє скоренит ся.

Въсшла звезда ясно от востока,
последуя пръвой възвещеней от пророка 

И приводить от Пръсиды трехъ царей съ дары, 
поклонити ся съ верою цареви на(д) цары 

Твоя звезда ныне тому же послЄдує(т) цареви, 
хотя всехъ сътворити жителя раеви,

И убываетъ луна ветхаго завета,
сіяєть бо солнце неприступнаго света,

в нем же ходя не поткнет ся, 
но паче спасет ся.

Спасеніе Христос Богъ съдея посреде земля, 
на кресте руце простръ всіх к себі лріемля.

На немже рукописаніе грехъ наших растерзавъ, 
из ветхаго человека нетлінно новаго создавъ,

И ты крестное знаменіє не туне носиши, 
великому Константину им ся подобиши 

Онъ бо на небеси сіє видівь побідиль съпостаты, 
ты же побіждай еретикъ и бісовь тристаты,

Крестъ бо похвала царемъ, 
бісом же незносный яремъ 

Великоя глубины богослова княже съименный,
да сподобитъ тя Господь Богъ вінець пріяти нетленный.

Въ здравіи же телеснім благообразно долгоденьствовати,
и въ царствш небесном съ избранными радостно ликоствовати 

Яко всімь по чину представилъ еси божественоє писаніє, 
истиннаго Бога и правды его въ похвалу и познаніє.

Да всякъ читаяй боголіпно благодарить сьздателя, 
и да не забываетъ достойна мзды своея делателя 

Иже благую часть избирать 
От него ся не отимаетъ

Будова строфічна по схемі чотирьох двостихів складу 
7+6 з двостиховим фіналом, з двох коротких стишків. Вона 
дуже улюблена була нашими пізнішими віршарями. Але тут 
розмір не дотриманий, так що і з усякими натяганнями дов
готи й и ъ не всюди його можна прочитати як тринадцяти- 
стиховий; цезура теж часто попадає не на місце.

Дещо краще з сього формального погляду збудовані 
двостихи «Хронології» Андрія Римші, випущені тою ж дру-
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карнею з докладною датою 5 травняя 1581 р. на осібній 
картці, на двох сторінках х: назви 12 місяців мовою латинсь
кою, єврейською й українською («просто»),— і при кожнім 
яка-небудь згадка старозавітної чи євангельської події, 
прив’язаної до якогось дня місяца. Такі пам’яткові, 
помісячно розложені події стрічаються не раз у старих 
збірниках, для сеі «Хронології» вони вибрані з таких ка
лендарів по одній на місяць і переложені у двостихи:

Которого ся мца што за старыхъ вековъ дЪело короткое описаніє 
Мца сентебра по гебрейску елюль, просто вресень.
Двадтцать четвертого дня мца сенътебра 
доробленъ Сросолимъ, стала ся речъ добра 

Мца октовріа по гебрейску тышри, просто паздерникъ 
Арха з Ноимъ на горе станула на суши, 

другій потопъ не будетъ, такъ намъ писмо туши 
октоврія 17 дня 

Мца ноємврія по гебрейску маргеоусамъ, просто грудень.
Жидомъ с(в)ято уставилъ тутъ царь Сровоамъ, 
мы о свои не дбаемъ, не велми жъ добро намъ 

ноємврія 15 дня 
Мца декавріа по гебрейску хашлеу, просто просинецъ 

В томъ мцы 1с Хс народил ся намъ 
Нехто иный — тот избавилъ души наши самъ 

декаврія 25 дня 
Мца генуара, по гебрейску тебет, просто стычень 

Уже земськіе мудръцы Хса при витали, 
злато ладанъ и миру яко пану дали 

генуара 6 дня 
Мца февраля, по гебрейску себат, просто лютый 

Смотри якъ то голубка ноаху служила, 
мы оба не дбаемъ только бъ злость плужила 

февраля, 18 дня 
Мца марта, по гебрейску адаръ, просто марецъ 

Въ томъ месецы Господа Жиды крижовали, 
собі лихо, намъ добро тымъ паномъ зеднали 

марта 25 дня 
Мца априля, по гебрейску ниса, просто кветень 

Жидове сухо прошли Чирвоное море, 
кормилъ ихъ Богъ на пущи, не было имъ горе.

априля 14 дня 
Мца мая, по гебрейску шръ, просто май 

Нои арху готуеть божимъ повелешемъ, 
бы въ потопъ не згинулъ з своим поколеньемъ 

мая 10 дня
Мца іюня, по гебрейску сыванъ, просто чырвень.

Ужо воды въсих топятъ, Hoax въ корабль вошолъ, 
знать ижъ Богу кланялъ ся, про то ласку знашолъ 

іюня 27 дня 
Мца поля, по гебрейску тамус, просто липень

Мосій побилъ таблицы зъ приказаньем божимъ, 
а мы грешим што часокъ, ни ся страхом трвожим 

ноля дня

1 Фототипічна репродукція в збірнику Пташицького і Соболевського 
«Сборник! сйимковъ съ славяно-русскихъ пёчатныхъ изданій», 1895, ч 21
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Мца августа, по гебрейску аовъ либо авъ, просто серпень.
Въ томъ месецы Ааронь оумеръ божій ерей, 
того соб і на прикладъ ты, попе, завжды мей 

августа 1 дня 
друковано 5 дня мая, року 1581, въ Остроэе.

Писаньє Андрея Рышни.

Як бачимо, 13-складовий вірш у сих двостихах витрима
ний краще, без великих натягань його можна так прочитати, 
і цезура його здебільшого не роздирає, але місцями таки 
відтинає кіндеві склади і змушує пересувати наголос у дру
гих половинах стиха.

Від того острозького Римші заховалося ще кілька сти- 
хотворів з пізніших років, коли він працював у Вільні для 
друкарні Мамоничів. Він користується в них тим же 13-скла- 
довим віршем, у двостихових строфах, і орудує ним ще кра
ще: їх можна читати майже без натягання (одначе ъ часом 
не читається), цезура лягає добре, не розриваючи слів; 
тільки наголос метровий не завсіди згоджується з наголоса
ми слів.

Двострофова похвала на герб Ост. Воловича, в збірнику 
1585 року (7+6):

Што дві стрільї, што врубы, што лелей значат, 
то вси люди мудрые вельми гораздъ бачать

Которыхъ зацный тотъ дом, за гербъ уживаетъ 
вірь мні, иж тамъ господу, цнота свою маеть

З довшої похвали на герб Льва Сопіги при виданні Ли
товського Статуту 1588 р. наводжу тільки початок (7+6) :

Въсе можемъ своимъ окомъ, лацно обачыти,
Долъжыню и шырокость, шнуромъ назначыти.

И чоловека можемъ, познати по твары,
€сли в собе не маеть, лишнее привары

Але где цнота собе, обрала оселость
Тамъ ростропъ есть до всего, и мужьская смелост,

Которая зацные, завжды домы буди
I клей ноты розъдаеть, тым и слынуть люди.

Бо такие николи, зъ света не изъходеть,
Але один по другомъ, въ веки славу плодеть

(Тут цікаво одмітити графічне одмічення цезури ко
мою— протинкою після сьомого складу).

Натомість старий Смотрицький далі зостається при ста
рих нерівноскладових віршах — римуваннях. У його «Ключу 
Царствія Божого» (1587) бачили ми віршований афоризм 
«з Плютархуса», зложений з двостихових строф (8+5 — 
8+6) (6+5 — 6+6)
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Такіє нехай у тебе їлістце мівають 
Которые не ради на все зезволяють.

А которым милша роскошь ниж цнота,
Пред такими кажи замыкать ворота

В його римованих каламбурах стрічаються припадково і 
рівноскладові:

Скарга оскаржаєть,
Гербест осужаєть,
Бо той писмомъ своимъ страшить,
А сей декретом не тішить (6 6) (8 8)

Але се очевидний припадок: поруч того, напр. (6 — 
9) (8 — 12):

Хто самъ не могаеть,
Помочи отъ иншихъ жадаєть 
И годит ся ратовати,
Кгды жъ не о власноє началъ працовати, і т. д.

Складнішу будову має післяслово до «Посланія до Л а
тин» 1581 р. (з ркп. Київського Михайлівського Золотовер
хого монастиря) п. з. «Ві>рши прикладныи» *. Кожний скла
дається з двох двостихів, розділений віршем-одинцем, що, 
здається, мусить представляти прозову прокладку між ними:

З якою пильностью бчела мед збирает 6 6
Же у борти ледво ся затворяет 5+6

З такою ж в тые книжки наношено 11
С листа римских докторов 7
Против фальшових отпоров 8
Буди же того вдячон кождый,
А проси Бога о оборону завжды,

А писара тых книжок не забывай,
Абы его долже Бог ховал 
И за працу ему живот вічньїй даровал.

Походження вірша сього незвісне; не виключено, що він 
також вийшов з Острога.

З 1591 року маємо цікаву колекцію віршувань львівської 
братської школи, що дає, з одного боку, свідоцтво її особ
ливої уваги до віршоробства, з другого — ілюструє методи і 
літературний смак школи взагалі, так що з сього боку вона 
варта більшого зацікавлення.

При нагоді першого приїзду митрополита до Львова (но- 
вонастановленого від патр. Єремії Михайла Рогози), на 
початку 1591 року, школа вітала його двічі. Перший раз 
(17 січня) в братській церкві, «пред народом», другого дня

1 Видав ак. Петров у цитованій студії — Труды Кіев. Акад. 1894, III 
с. 349, також у Памятниках полем, лит. III с. 1306.
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у себе в школь Ы привітання потім були випущені разом йк 
рекомендація успіхів нової школи для придбання громадсь
кої підтримки і ласки під заголовком: «flPOSOONHMA — 
ПРИВІЛЧЬ, Преосвященному Архіепіскопу KyP Михайлу 
Митрополиту кієвскому и галицкому и всея Россіи».

Перше привітання починається коротким «прологом» або: 
«предословом от малих», виголошеним мовою грецькою і 
слов’янською (доволі тяжкий і місцями навіть незрозумілий 
слов’янський текст показує, що оригінал був грецький). «Ма- 
лыя суще дЪтища», покладаючись на те, що «новонасаж- 
денныя (самою своєю) малостію их зрящим вел по сласть 
сотворяют, надежда ихъ ради хотящая быти от нихъ (споді
ванням того, що колись має з них буто)» і «Диєвьіх отроко- 
вицъ (Діоскурів!) воспоминанія предносяще» вітають мит
рополита— «солнце с в і у г л о є , Европія (!) звезду, едино око 
Россіи».

Потім у трьох хорах («ликах») по черзі виступають 
«отроки» — школярі. Кожний виголошує якусь сентенцію, 
В першім лику п’ять отроків спочатку проголошують свій 
афоризм мовою грецькою, потім мовою слов’янською; пер
ший говорить прозою, дальші чотири — віршами: спочатку 
грецька елегічна строфа — гекзаметр і пентаметр, потім се 
віддається по-слов’янськи трохи ширше, двома двостихами 
різнорідного складу. В другім і третім «лику» «отроки» ви
ступають з «чотиростихами» (парними двостихами), зложе
ними мовою більш «посполитою», ніж слов’янською. Чергу
вання стихів підчеркується чергуванням великих і малих 
літер на початку: першій стих починається великою літерою, 
другий малою, хоча бувають і недогляди в сих графічних 
правилах. Наводжу всі сі слов’янські вірші:

Першого лику «вторый отрокъ»:
Благо, отче, слово бо изреклъ єси єдино,

и скоро събра ся многъ народъ мыслно.
Яко нераская ся ныне оу насъ быти,

но пришед вся благочинні» оустроити.
Третій отрок 

Незавжды бываеть тма на воздусе мглистая, 
ане тръваетъ оуставичне ночь чорнооблачая (sic),

Але и солночноє горячеє коло променми блистаетъ, 
за тым и самого ясногосіяющаго с в Єг ь  бываетъ.

Четвертый отрок.
О наставнице добродетели о покоры всякой.

якосмы перше заживали жалости великои,
Такъ намъ ныне видячи тя радость наставаетъ, 

всякого бо нелестнаго душа оумилно вздыхаетъ,
Пштый отрок 

И чтожъ ныне вижу чюдо барзо дивное, 
виденіє же сладкое и в с Єм п о тЄш л и в о є  

Всекрасноє похваленіє мене съдержить, видячи
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доброчеснаго (sic) почесть от всъх пршмуючи.
«Лик вторый» (перший отрок)

Прагнула тя душа наша, прагнули тя и кости мои, 
якъ земля прагнетъ дожда в літній зной.

Н і  единъ такъ покармъ тілу не смакуетъ, 
якъ оупршма душа видячи тя роскошуетъ.

Вторый отрок.
Співати ми кажетъ серце святителеви моєму, 

и языкъ серцу послушный зу пол ному,
Отбираетъ слова, и новый стихи соділоваєть, 

ледві такъ прудко писаръ писмо выливаетъ,
Третій отрок.

Здравъ буди с(вя)т(ите)лю, тебе я сладкими, 
не забуду нігдьі, стишками моими.

И поки ми едно в памяти родит ся мова,
чесныи будуть от мене завжди о тебі слбва 

Четвертый отрок.
Возлюбилъ еси, отче, справедливость святую, 

маешъ в ненависти безбожноетъ проклятую
Прото тебе богъ твой значною пред иными 

почтилъ повагою, ровесники твоими.
Піатьій отрок

Припоясанъ по бедрі твоем мечъ богословием кованный, 
бодрый воине, мечъ уотвеюду наостренный,

Славный и непорочный, с тым ся ты рушаєшт* сміль, 
и громишь нимъ богопротивныхъ снадне и оуміле.

Шестый отрок.
Правда и члколюбіє твой возъ справуетъ, 

а справедливость браздами шафуетъ
За ихъ поводомъ, о истинный пастыру,

простуешъ нам гостинець ко небесному цару.
Седмый отрок.

Нехайже ганбу отнесутъ, нехай ся запалають,
о с(вй)щенйая главо, котрыи упадку церкви шукають.

Нехай ся вспачатъ ихъ рады, нехай ся встыдаЮтъ явне, 
котрыи знищеня наше ради видятъ марне.

Осмый отрок.
Бодай за божію взгорду всі поганбени были

который упадокъ хвалят, мовячи такесмы хотіли.
А цнотливыи бодай дній добрых заживали, 

и истинну божію завжды сміле вызнавали
«Третій ликъ» (перший отрок).

Принесіте почесть с(вя)щеници пастыреви зверхнійшему, 
принесіте покору и мирскіи, яко всіхь началнійшему.

Сего единаго надъ епекпы и сщеники имя вызнавайте, 
сему ньіні в дому божій и з нами ся покланяйте.

Вторый отрок
Соборе божій, оумиленно співай своему,

Михайлу митрополиту, патріархом пос(вя)щенному.
Оучиніте ему честь повинную 30 всей хоти,

нелицемірно всею душею, его святителскои милости.
Третій отрок.

Будемо тя пред всім и велбити, истинный нашъ пастыру, 
Нетолко на семь единомь МІСЦИ, но и по всемъ миру.

Абысъ насъ в пригодахъ наших ньщі и всегда рэтовалъ, 
и от противности людій зловерных церковь заступалъ.

Четвертый отрок
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Блаженъ убо, господине, котрый людій у палых ратуетъ, 
богъ тыж в его потребі над ним ся злютуетъ 

Богъ его в ц іл і заховаетъ и здоровя набавить,
и в панованню не отм1нномъ з ласки своей поставить

Піатьій
Плещімо руками радуючи ся всі згодливе*

всі співаймо, пастыря витаючи богобоязниве,
Тотъ всему духовенству въ всей Россш росказуетъ, 

митрополією кієвскою и галицкою обладаетъ

Потім наступає досить довга молитва: може бути, вико
нувана хором. Вона зложена з двостихів, з слабими (жіно
чими) закінченнями, наводжу її першу третину:

Богъ всесилный (честный нашъ отче) богъ правдивый, 
заступникъ нашъ певный потішливьш 

Онъ в долегливостяхъ насъ ратуе, 
нехай же намъ боязнъ не панує 

Гучать світа сего моря попудливыи, 
біючи волнами в берегы крывыи,

Грозятъ упадкомъ опоки,
вывысивши ся под темный оболоки 

Місто котроє богъ милуетъ,
и прибыткомъ своимъ именуєгь,

Тому кгвалтъ и грозная зброя
не можетъ н1гды зопсовати покоя.

Бо тамъ самъ богъ пребываетъ,
и в потребахъ ратунокъ подаваегь

Нарешті привітання «от старЬйших» — декламація, з 
котрої виймаю найбільш поетичний епізод — опис «пролЬ- 
тія» — весни, котрої вісником являється прихід митрополита 
по всіх пережитих недогодах:

Да радуєм ся и мы с(вя)т(ите)леви пролітїє блговіствующему
Лютост же зимы съ тяжкими волки отгоняющему
Cie же от саміх вещей кождо нас подробну да познаетъ,
Єгда оубо по студеной зим! тепла весна наставаетъ,
Тогда и земля небідно зелену траву пущаетъ,
И дубъ подчесанъ, головерхіа холмы оукрашаетъ,
И вся зеленовласія древа, в новыя ся різи облачат,
Яко ветхая отложи вше всякому поновити ся значат.
И в1тры тогда благопрохладны лучами просіаваєми,
И всяко птиче стадо под небесем поет сладкими пініами,
Насъ наказующе правовірно и богоугодно співати,
И высящее1 ся богопротивленіє Духа оттинати 
Тогда иже в горах волуи пастуси ис кущъ излізающе 
На широко пространный поля вітром лица простужающе,
Птицъ сладкопісньїх глас слышавше душа наслаждают,
Сами же многошумна тростіа стеблію противу отпівают, 
Безсловесныхъ овецъ в различіи травъ наслаждающе чювства,
Агньца согромажающе тихими стопами, некром! 2 мужства 
Тогда и косоръ к кущи наострывъ оками во вшоградъ течетъ,

1 Друк вясящее.
2 Не без.
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Отребляюще долняя и плодъ нетворящш нещадно сіяеть 
Тогда и морстш пловци небурно и тихо море видівше,
Древу и воді», и вітру быстрому душа своя вручивше,
По морским хребтом страх отложивше плавають,
И непотлаченным стопам, широкій Понтъ прорізають 
И что боле? не простирающе слово просто рещи имам:
Всякому художеству пролітіє благоспішно єст нам.

Другий привіт митрополитові — «в школ-Ь» — значно ко
ротший і простіший: не має характеру такого прилюдного 
«попису», як перший. Спочатку привітання — очевидно, «від 
старшини»:

Сеже при віть архієпископу в школі».
Сладко слышаше, о прекраснімь рай поистинні,

а еже в немъ пребывати, отче, кол ми паче сладосні.
Радостно же оубо в темницахъ сущимъ посіщеніе, 

радостніє же от самыя темница свобожденіє 
Но ність якоже ньші намъ, о боголюбезниче,

твоє зде посіщеніе, пречесный нашъ странниче.

В закінченні небезінтересні згадки пережитого, споді
вання кращого — не дуже певні, так що кінець кінцем шкіль
на старшина просить свого найвищого пастиря наділити 
потрібною терпеливістю, коли не можна «запретити» «не- 
істових соперників»:

Вспоминаете ли ньші, о дітстіи лици, 
како неистови всегда наши суперници?

Не скорбите прочее* ниже ужасни будете, 
но весело ступающе, на вышняя восходіте 

Себо предеідить христовъ истинный ділатель, 
судія же праведный и безаконію отмстителъ.

Люто бо тогда, отче, б і, люто воистинну,
Сего ради тако мню, яко ничтоже воспомяну,

Єже тебі (многым небывшим) зде быти, 
и по насъ праведнымъ судом отмстити.

Но пройдохомъ я к о  же СКВ0 3 І  огнь и воду, 
чающе тобою известие (ь) на свободу 

Или жезломъ пастырства своего запріти, 
или вся терпеливні подіяти помози 

И всю жизнь нашу изведи на строєніе, 
да тобою получимъ от бідь спасеше

Потім характеристичне «моленіє от нищих» (себто шко- 
лярів-мендиків) : благання помочі, дозволу обходити пара
фіян, збирати датки:

Первый отрок 
Подойми чесный отче наші» долегливости,

а рачъ намъ помогати зъ отцевскои милости 
Просвіти насъ, абысьмо от всіхь Познани были, 

и в нищеті учачи ся от всіхь ласку міли 
Нехай всі» парафуй оуслышать твою святыню,

315



и с(вя)тую подаютъ намъ просячимъ милостыню,
Нехай намъ не боронятъ .тол чи в своя пороги, 

алчуще просити, поневажъ есмы убоги 
Намъ бо мало если што з любве и подадуть, 

сами же от бога, великая за то воспршмутъ.
Котрыи и сам доброволне нась д Єл я  нищимъ быль, 

и на пути утружд ся пити от жены просилъ 
Из дома оубогого древоді>лі> рачилъ ся народити, 

в с Єх ь  учачи, абы убогими не х о тЄли  гордити 
И апостоловъ от убогихъ людш себе зобралъ, 

вс!>мъ по немъ йдучим образъ собою показалъ 
Вторый отрок.

ЕдинаГо тя от апостоль че(с)тна избра богъ,
святителя нищелюбезна да поднесеши ихъ рогъ.

Тебе оставленъ єсть нищій, теб! и сирота,
О них старайся — они бо ти отворять небесный ворота.

И во полаты пресвЄтльія и нетленыя воведутъ, 
идеже вси нищелюбівьш съ ликы агглъ будуть

По сім примітка, що «архієпископ»» вислухавши сіє «с 
любовію» «доволнЪ и премудрЪ отвіща с поученієм и бла- 
гословенієм отпусти народы».

Привіти сі в брошурі попереджує герб Львова з 
відповідними .оказії віршами:

Гербь тезоименитаго князя Лва градъ сей маетъ, 
егоже имя по всей Европш Россійскій родъ знаеть 

В митрополіи Киевогалицкой славно пребываетъ, 
и митрополита своего честно привЄчаеть.

На кінці такий інтересний відклик до громадянства; до 
мОлодіжи — з заохотою до науки, до старших поколінь — 
щоб давали дітей до школи, а всім разом: готуватись до 
близького приходу Антихриста!

Ко в сЄ м обще 
ПрійдЄте .зде прійд!>те, о х(рист)оименитыи отроци,
Россійскаго народа братіа, о Х(рист)Є нам ровенници,
Млека словеснаго оученіа младенчески возлюбите,

Христа Бога младенца бывшаго восхвалите,
Агнца Христа яко агньци незлобиве наследуйте,

И яко пастыря на мьсті злачне прі водах чуйте 
Князи и властители Слово Божіє почтете,

Младенцовъ незлобивых безбожне не губите,
Пріймете наказаніє со страхом яко сынове послушный,
Да не съкрушите ся гневом як о  сосуды скуделныи 
С(вя)щенныи Захарію с(вя) ще(нни) ка подражайте, 
воспитавшаго покаанио проповідніка по(з)навайте,
Терпете от руки гсдня 1 церковный бичъ богокрочемнщы,
Да не п о сЄч є г ь  вас губителный меч 2 о богопротивніцьі1 
ПрійдЄте злонравный, прійдЄте законогонителі,
И наоучите ся от Павла вселенній быти учители,

1 Треба, господни
2 Надр : ыеч.
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И не браніте, рече Хс, пріходити д Єтєм  не бранЄте, 
но благочинно коснути ся их ко nTh4> пріводіте,

Дадіте сыновъ царства небесного научити 
оучителю неимёющу где главы подклонити»

О вселенская Аплъская Святая Церкви кафолицы,
Правоверный 1 святых от(ец)ъ2 оученія наслЄдніця,
Антіхрістов приход близко чуйте,
Противу вопросовъ о т в Єтьі готуйте!

Друга публікація львівської школи того ж року — 
грецько-слов’янська граматика АДЕАФОТН2 менше дає 
для вияснення її віршоробських методів. Тут повторюються 
ті ж вірші на герб міста Львова, що і в Просфонімі, але по
руч інтересний епіграфа що дає пробу перекладу грецького 
десятистопного ямбічного римованого двостиха таким же 
розміром (я означаю акценти ритму)!

Богу дающу зависть ничтож 3 возможе 
И не дающу труд успієть ничтоже.

Вказівок щодо теорії віршування ся граматика не дає 
ніяких. Але сю недостачу доповнює граматика, випущена 
львівським, дідаскалом Лаврентієм Зизанією в 1596 р, у 
Вільні («Грамматіка словенска совершеннаго йскуства осми 
частій слова и иных нуждных»). Він тут пробує виложити ті 
принципи віршування, що греко-слов’янська братська школа 
силкувалась уставити для церковно-слов’янського і «поспо
литого» вірша на грецький взірець. Ся мертвороджена спро
ба, ширше розвинена потім Смотрицьким в його граматиці, 
не мавши практичного значення — бо ся теорія не прийма
лася, через повну свою нереальність, інтересна нам як вияв 
характеристичної боротьби ідеологічних течій в українсько- 
білоруській школі. Очевидно, поруч старого некунштовного 
стиха школа хотіла поставити «кунштовний», як було в шко
лах латинських. Але взяти для сього рівноскладовий вірш 
вона не хотіла. На взір латинського вірша вона хотіла пере
нести правила грецької метрики на вірш слов’янський і так 
само український. В Зизанієвій граматиці знаходимо таку 
«пересторогу»:

0  метре и о рифмі Пересторога хотячим вЄріпЄ складати.
Въ метре подобает зрЄти качество и количество слогов и реченій, 

сирЄчь аще изрядное реченіє есть, аще слогъ долгш или краткій єсть. Въ 
ріфмЄ же н Єсть  качество зрЄти, яко множає количество

1 Надр правовЄрнаи
2 Надр.: отц,
3 В оригіналі: нічтоже, але, мабуть, кінцеве е не треба вимовляти.
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За довгі голосні він рахує и, 1>, от, я, за короткі е, о, у, за 
індиферентні (двоевременні) — а, і, юс, v, і хоче дати понят* 
тя про головніші розміри:

О ироическомъ метрі.
Ироическое метро єсть шестом ірителное, или шесточислителноє 

Єже прием лет въ первом, и втором, и третемъ и четвертом, и пятом 
преділі, ли дактила или спондея. Въ шестом же или спонъдея или трохея, 
якъ

виждъ немощъ естества нашего въ щедротахъ мнопи
Дактиль — донъдеже. Спондей — буду. Трохёй — будетъ
Єсли хочешъ віршь складати, ведле тых метръ склада грецким поетом 

посліду ючи.
О елегіаческом метрі Елегіяческоє метро єсть шестом ірителное и 

приємлегь въ первом или дактила, или спондея, въ втором же дактила, въ 
третем же и четвертом дактила, въ пятом же преділ-fc спондея, иже разді- 
ляєт ся на двое, и убо пол его бываеть между вторым и третим преділом, 
другое же пол по четвертом

О іамвическом метрі Что єсть іамвическоє метро?
Іамвическоє метро єсть шестомірителное или шесточислителное, и 

приемлетъ первой и третій й пятый преділі, или нога, или спондея или 
іамва; вторій же и четвертый єдінаго іамва, шестая же нога приемълетъ или 
іамва или піріхія, яко

призри на насъ гръшныхъ многощедрыи боже
Спондей — буди Іамьвь — несу Піріхій — слово

Але сам автор на практиці не зважився дати взірців 
«ведле тых метръ склада» ', крім наведених прикладів гекза
метра і ямба. Всі вірші, вміщені в його граматиці, зложені 
старим «некунштовним» способом. Напр., така вступна епіг
рама:

На грамматіку 
Грамматіка писма всіх научаєт, 

чтырма частми латве уразумляєт- 
Орфографією и просодією, 

синтаксисом и етимологією 
А предреченъное єи о паство 

подаеть певноє искуство 
Котрій прагнут бытти досконали,

в писмі и в словах абы не партали,
Але изьвістно все познавали,

и чого ся оучат, абы добре знали 
Ключем бо єсть отворяючи всім оумь, 

к познанію въ преправый разум 
По которой власне якъ по всході пойдетъ, 

каждый єсли хочет — всіх наук дойдеть

В тім же стилі пописалась острозька учена братія кілька 
літ пізніш, з нагоди смерті молодого князя Олександра, кот-

1 Про сю метричну систему Зизанії й порівняння її з теорією Смотриць
кого див у Перетца «Малорусскія вирши и пісни», Изв отд. рус. яз. 
1899, IV с. 77 дд. (теж в Историко-литерат. изслідованіях І с. 7 дд )
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poro то поучував у своїм «Ключі» старий Смотрицький — 
«Ламентъ дому княжатъ Острозкихъ надъ зешлым з того 
світа ясне освецонымъ княжатем Олександром Конъстанти- 
новичом княжатемъ Острозскимъ, воеводою волыньским, в 
року тисячном шестьсот третем мца декевріа 2 дня». Одино
кий дефектний примірник, що нам заховався (в Народній 
бібліотеці в Софії), не дає повного поняття про літературну 
конструкцію сього невеличкого твору: нема вступу, нема 
закінчення, багато бракує в середині Лишилися похва
ли і жалі по небіжчику і промови від його імені до жінки, 
дітей, батька, брата, товаришів, слуг і «до всіх посполите» 
(до народу руського) — те, що в теперішній західно
українській похоронній церемонії зосталося під польською 
назвою «подзєнковання». Все се писано без літературного 
хисту, сіро, блідо.і многословно, без яскравого виразу і без 
сильної думки. Для прикладу подам промову небіжчика до 
синів — найбільш інтересну своєю апологією руської тра
диції, що її розвив свого часу «Ключ».

Отъ отца до сыновъ 
До васъ сыновъ моих по мні на св іт і позосталыхъ 
оборочаю речъ* наслідуйте продковъ своихъ в віре сталыхъ.
Зоставую вамъ отчизну вашу всю в цілости, 
которой обороньцами и дідичами будьте в смілости.
Служіте речи посполитой потужне а вірне, 
животъ скромный ведучи, ховаючи ся помірне.
Мене мійте прикладомъ и моє прудкоє розстане — 
бомъ власне якъ сонъ был, который приносить спанє.
Прото если который з васъ пащеки тоє смерти прескочитъ, 
а напотымъ доросши літ в св іт і кохати ся схочетъ,
П а мята й те ся абысте єго заживали бачне, 
стань ваш княжацкій учтивостью оздобячи значне.
Бо которая роскошь тут на св іт і человіку смакуєть, 
тая ся по смерти в горкость прикрую опакуєть 
Памятайте, же сте с княжать рускихъ острозкихъ вышли, 
ихъ віру, дільность и набожность мійте на мысли.
Вами хочу похвалити ся перед маєстатом 
божимъ, кгды з вась жаденъ не будет апостатом 
Отъ вірьі кгрецкоє апостольское церкви въсточное, 
дому нашему и славнымъ продкомъ нашимъ пожиточноє.
Продкове бовім ваши кгды віру якъ тарчъ держали, 
непріятели дому ихъ завше пред ними дрыжали.
Тою были славни, тою маетности набыли, 
которую — чого боже уховай — если бысте позбыли,
Тогды памятайте мое слово, же з вірою сполечне 
утратите учтивость маетатность и здорове конечне.
Лечъ абы през сталость вірьі ваших княжацкихъ ста новь 
домъ нашъ и я з нимъ доброю славою з мертвых повстанувъ*

1 Все, що зосталось, передрукував ак Соболевський в Чтеніях общ. 
Нестора т. XII (1898).
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Автор незвісний. Може бути, що був то й колективний 
твір острозького гуртка. Віршування, очевидно, культивува
лось тут як необхідна прикмета книжної культури. 
Острозькі й дерманські друки, видані в сих роках під догля
дом звісного нам Дам’яна Наливайка, містять серно епіграм 
на герб Острозьких, що різним способом варіюють рито
ричну фразеологію з приводу складових частин сьбго герба: 
хреста, св. Юрія,.збройного їздця, місяця і зірки. Хоч те, що 
віршарі називають хрестом, се, властиво, гербове перехрестя 
з дашком вгорі і півколом знизу, але що се — найбільш ба
гата тема, то мотив хреста повторюється особливо пильно. 
Комбінація хреста і зірок наводить на пам’ять легенду про 
Костянтина Вел., що бачив на небі хрест — зложений з зір, і 
под. Поезії в тім усім дуже мало, здебільшого се рубана про
за, але як взірці форм і риторичних ^люкубрацій сі епіграми 
мають деякий інтерес.

«Охтаикъ сирЪчь Осмогласникъ», Дерманъ, 1603-3 
(підпис Дам’яна на кінці книги, див вище). На початку: 
«На гербъ ясне освецоного княжати Костентина Костентино- 
вича княжати Острозского», двостихи безцезурні:

Крестъ гербомъ тому належит, кто рыцером есть дознаный, 
царю остентину за звітязство в гербі есть приданий,

Не для того ижъ быль славный и міль широкое панъство, 
лечъ ижъ ним звітяжал противных и опустилъ поганство 

Звіздами былъ ему написаный на высокомъ небі,
тое дом Острозскихъ трое в своемъ слушне мает гербі*

Крестъ, звіздьі и місяць, ижъ естъ и телесне и духовне 
звітяжца тыхъ обоихъ непріятелій невымовне

(ер)
Узброеный рыцеру, з голымъ мечемъ, готовый до бою, 

абы отчизна и речъ посполитая была в покою1 
На прудкомъ кони с копією и з мечемъ стоиші в гербі — 

такъ тя видано пред тым в поли,— кождый то носит в себі 
Для тыхъ теды двохъ причинъ того меча уживай,

домовых звадъ утікай, приватных кривдъ занедбавай 
Ово згола альбо ты звітяжь, альбо самъ умри сміле 

за речъ посполитую, абы тя споминано миле 
Кресте, господьствоуяй днес въ всем мирі* 

тобою христіане сіяють в в ір і  
Тя знаменіє имутъ морстш пловци

на кораблехъ своихъ, й рыбные ловци,
Внегда себе низпущаютъ въ глубину 

оини же тебе токмо имутъ вину 
Спасенія своего въ бранехъ зілньїхь 

и азъ тя молю въ временах разделных 
Єгда от мира сего и тілеси моего изыйду,

тогда съпутник ми буди, да идеже желаю дойду.
Въ жилища мя небесная съ тыми ти всели 
и вічньїхь благъ причаспемъ душу мою възвесели
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«Листъ Мелетія, святійшого патціарха александрійско- 
го», Дермань, 1605 (іменем Дам’яна підписана передмова, 
що наступає за гербовими віршами). Вірші рівноскладові 
(4+6), цезура означена протинкою:

На кресть в гербЬ
О крестъ пред тымъ, вірпьіх забивано, 

кгды в ихъ серцах, вірьі добывано 
А кто вытръвалъ, при в ір і  в сталости, 

крестъ потомковъ, доховалъ в цалости.
Тым ся здавна, Острозских дом хвалит.

моцно стоит, иншш ся кто валитъ 
То гербъ продковъ, его стародавныхъ,

Влодимера, и потомков славныхъ.
О томъ што на кони.

Тутъ Георгій, змпо убиваегъ,
Обронцею, Бога тотъ домъ маетъ 

Кгды звітязства, святыхъ в гербі носит, 
на обронЬ, божой маетъ досыть

На мьсяць и зв4>зды 
Місяць, звіздьі, на неб! сличные, 

такъ в томъ дому, цноты обличные 
Которыми, ясній солнца світить,

а звлаша кгды, на в ір і  ихъ клітить

При кінці передмови теж рівноскладовий четверостих 
(5+7), в похвалу перекладчикові, повний конденсованої 
класичної премудрості (знак цезури додаю для читання):

Лист той в Єгипте / /  авзонски 1 начертаный, 
руским языком / /  в Сарматех дарованый —

Борецким наддер 2 / /  Апольлови коханымъ 
и в Парнасе на / /  ложе музъ выхованымъ

«Лекарство на оспалый умыслъ челов1>чій» (Острог, 
1607) 3 містить не тільки похвалу гербу, але й кілька мора
лістичних віршів:

На герб ясне освецоныхъ ихъ милости кияжатъ Острозскихъ 
(Одинадцято-складові двостихи, без виразної цезури)
Гербъ кождый цноты дому выражаетъ,

звлаша кгды ся в чомъ Богъ не ображаетъ 
На кони рыцеръ з мечемъ значит мезъство 4, 

а крестъ, місяць и звіздьі — набоженство.
То обоє в томъ дому кождый бачиті,— 

мудрый признает, глупый — яко рачитъ.
Прозьба чителникова о часъ (5+8)

Часе дорогій часе непереплачоный,
назбыть скупою вагою мн! узычоный1 

Ьыстр1й над морскш корабль животъ мой провадить,

1 Авзонія — талія
2 Надр/ надлерь (польське дуже).
3 Передмову з іменем Дамієна див вище.
4 Мужество.

11 М. ГрушевськНн, т 5
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нігде для спочиненя з нами не завадиш.
Власне якъ которые в дні» корабля лежать*

здасть ся имъ же в немъ стоять, кгды найпрудше біжать. 
В-окомгненю мя провадит вік мой к старости, 

ані ся розбачити могу в той малости.
Пядію бо вім а правдиве зміреньїй вік —

давыд пророкь до бога рекь— маеть чоловікь 
Не смію тя откладати на вік потомный, 

бомь тебе непевенъ яко чловек уломньш.
Даруй ми то прочитати й учинити,

о що бы мя там южъ не могли обвинити.
Узычъ до поправы живота якого дня, 

поки не згасла віку моего походня.
Єсли ми не сфолькгуєшь, певне мя стратиш, 

и ижъ мя там й тисячею літ не заплатиш.

Вірші до читальника, нерівноскладові:

До того кто доброго сумніня.
Чителникови ласкавому

тогь листь належит — звлаша тому,
У которого о сумненье 

й найменшеє провиненьє 
Разъ тылько ткнувши поиравуєп* 

страшить, фрасуетъ и строфуеть.
Неписаное бовімь писмо

сумніньє далъ богь, в нем абысмо 
Читали завше своє справы 

туть ся судили без забавы.
Судья сумніньє нефальшивый, 

на намній злого запальчивый 
Сумніньє чистець в чоловіка, 

слухаєть личбы з всего віка.
Не будешь сужень, злости не мій, 

а єслись винень, пріти не смій.
Й найменшій гріхь туть поправуй, 

на всемирный судъ не зоставуй.
Бо єсли ся тамъ гріхь найдет в тобі, 

то самъ зостанешь неправь собі

По сім наступають дві статті, що становлять оте «лікар- 
ство на оспалий умисел чоловічий»: Івана Золотоустого 
«Слово о покаяніи к Феодору мниху испадшему» і «Слово
о еже обаче всує мятет ся всяк человікь живый». В додатку 
надрукований «Тестамент Василя Македонянина», кодекс 
індивідуальної і громадської моралі і життєвої мудрости |, 
з таким епіграфом:

Благополучно царство то в немже 
или любомоудреци царствують 

или царіе любомоудрьствоують

1 Огляд його змісту в цитованій статті ак. Перетца, в його збірці «Ис
следования и материалы по истории старинной украинской литерату
ры», с 51
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тоежъ:
щасливое то кролевство в котором 

альбо филозофове кролюютъ,
альбо кролеве филозофъствуютъ.

Після сього «Тестаменту», надрукованого в двох текстах: 
церковнослов’янськім і українськім, для кращого зрозуміння 
світської публіки, маємо такс післяслово, що пояснює 
вартість і значення сеі пауки не тільки для монархів, а вза
галі для «преложоних і пануючих ведлуг світу» — хоч би 
круг їх підданих не переходив навіть і за десять голів:

До тогожь чителника 
Вшелякій отецъ, которому даруєть 

Богъ сына й оного тот зоставуетъ 
На св іт і по собі славы в розмноженье,

роду нового любъ старого на взбуженъе,—
Відай же то за певне — мовлю до тебе — 

же в нюмь зоставуєшь самого себе 
Якъ сады, которых овоцъ уживають,

кгды ся старіют, друпе з них вставаютъ,
Предся жъ подобные подобного родягь, 

такъ в бытности й в зацности не сходят.
Такъ й люде, которые уступуютъ 

с того світа, а друпе насту путь,
Єдньї в другихъ влеваютъ цнотъ добро вол ность, 

кгдыжъ не з натуры, але с цвиченья годность.
Що учинилъ й оный монарха давный,

Василїй Мацедонъ цесарь кгрецкій славный.
Зоставуючи сына Льва реченого,

царемъ ло соб і царства предъреченого.
По многихъ цвиченяхъ укороновавши, 

а напрод цнотами его ударовавши,
На остатокь тот тестаменть зоставует, 

чимъ его по своей смерти направуетъ.
В що везріти, еслись отецъ — не лінуй ся,

Чужую престрогу маючи, варуй ся,
Абысь прикладом людей побожных ходилъ 

в выхованыо дітокь — еслись их сплодилъ.
Живучи побожне зоставуй имь цноты, 

бо що отецъ чинить, то й сынъ з охоты.
Єслись теж сынъ — позволь тым отца почтити, 

бо не можешь иншнм себе ушляхтити,
Тылько продковъ своих цнот наслідованєм, 

й онымъ в обычаехь приподобаньемъ 
Й абы на ганьбу родичовъ не жити.

ліпше — мовит писмо — без потомковь быти,
Анижли потомство зоставити в злостехъ, 

бо и памятка згинетъ и покой в костехъ 
Кто злому сыну маетность зоставует, 

и самъ гинетъ, и его в злое вправуетъ.
Слышалем (Григорій рекъ), же ся спирали 

два млоденци й то собЪ задавали:
Єдинь мовилъ, жесь з злого отца спложоный,

А я с побожного естемъ урожоный 
Добрый рекъ милуючи з цнотою згоду*
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мні мой род ганьба, а ты своему роду 
Вамъ, шляхтамъ, которые маете сыны, 

абысте за нихъ не поносили вины,
Умій, з дитинства вправити его в цвіченье, 

самъ будь ему прикладом й наученемъ 
Абы еслись добрый — твоя яко звыкла

слава в немъ квитнула и нікгдьі не зникла,
Єслись теж злый — абы сынъ твоим стараньем, 

зоставши по тобі божим поволаньемъ,
Всю неславу продковъ цнотами загладилъ, 

и то все направилъ що сь ты был завадилъ 
Єслись сынъ — наслідуй же доброго отца 

Єслись отецъ — паси жъ, бо то твоя овца 
Не мнімай абы кролюмъ тылко належалъ 

тот листъ,— але й тобі, еслись одержалъ 
Якое кольвекъ преложенство й звірхность-

кто вірень в малом, и в многом мает вірность 
Не кролемъ естесь — предся паномъ подданыхъ, 

десяти навет, под твою звірхность отданых,—
И тые справедливого преложеньства, 

над собою потребують без окрутенства

Інтерес сього нехитрого казання полягає в тім, що автор 
звертається спеціально до українського панства, його убогих 
останків, які ще животіли, щоб ім подати дещо з моралі вла
дущих!

Нагадування ім — не надужувати свого «преложенства» 
над підданими: вживати його справедливо «без окрутен
ства»,— вносить лагідну ноту до сього малореального ек
скурсу в сферу панських засобів українського громадянства. 
Треба собі пригадати, якими «окрутниками» вміли себе по
казувати у відносинах до своїх підданих навіть ченці, аби 
зрозуміти, що ся при гадка зовсім не була зайвою в кругу 
можливих читачів сеї книжки!

Інша вибірка моральних поучень з писань того ж Золото- 
устого, випущена два роки пізніше з друкарні Львівського 
братства: «Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
Бесіда избранная о въоспитанш чадъ» (Львів, 29 липня 
1609 року) , з пишною епіграмою на герб братства:

Якъ Левъ Срокпй надъ всіми звірятьі пануетъ,
Такъ Львовъ надъ всі міста в князтві Руском продкует —
В котромъ то ся Братство милости закрісльнуло 
И на Гербъ свой Вежу 2 тую такъ выстрыхнуло,

1 Єдиний, скільки знаю, примірник був у бібліотеці св Юра, тепер у 
Національнім Музеї у Львові За спорядження копи з нього для Археогра-г 
фічної Комісії УАН складаю щиру подяку ак Студинському і проф Свен- 
цицькому

2 Ся вежа — дзвіниця, закінчена 1578 р коштом Корнякта, була окра
сою і гордістю Братства і була взята Братством у свій герб.
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теж попереджувала вибірку текстів («Омілію», як її зве пе
редмова) на тему відповідальності батьків за лихе вихо
вання дітей, обов’язків дітей супроти своїх батьків та сліду
вання за батьківськими чеснотами, нескладною в формі, але 
далеко більш літературною передмовою. Я наведу п — бо, 
незважаючи на свою макаронічну мову, вона не позбавлена 
деякої естетики Вірші нерівноскладові, з зазначеною цезу
рою (крапкою) :

На Золотоустого И до читслииковъ 
Нила з береговь / /  широко виливаючого 

И весь Єгипегь / /  гойне напаваючого 
Барзъй жродла / /  Златоустого розливають 

И буйные потоки / / с  себе выпущаютъ 
Злотыми струменми весь ся улыскуючи,

Оплавитостю водъ живыхъ / /  обфитуючи,
Цыркель весь збору в^рныхъ //  вколо обливаєте 

И вся церковь повшехная //  нимъ намакаетъ 
ВЪлкготность свою / / з  наук оного беручи 

И до змякченя / /  сердца людскіє ведучи 
,На взроснення древъ / /  в дому божомъ плодовитыхъ 

Злотовидне заквитнулых / /  всімь знакомитых 
Которые бы злотый овоцъ / / с  себе давали 

И завше пожитком церковь / /  обмышлевали,
При тыхъ вдячне бръмячихъ / /  водахъ ся здобячи 
На позренье ся сличныхъ древъ //  всЪхъ при водячи 

Котрую роскошною высною где звыкли назвати 
Святые //  вічне отпочивати

3 злотыхъ ся вод святого охоложаючи
Злотовидне и безъ сказы / /  проквитаючи 

С которого золотых ся / /  квЪтувъ позщипало 
' И на пожитокъ ся вамъ, / /  цнымъ д^тямъ зобрало —
Оміліа з разныхъ місць / /  оного зложена 

И на Славенское / /  справне переложена
О цнотливомъ васъ / / в  молодости выхованю

И пилномъ о діточкахь / /  отцевъскомъ стараню,
Якобы от Бога не подняли караня

Давши сынумъ зразу доброе выхованя 
Звлаша над все / /  тое хотячи уважати,

Жебы васъ зараз / / в  науку заправовати 
С которой як зъ жродла / /  все доброе походить 

И предъ ню человькъ //  человеком ся находить 
Которую так наддеръ / /  святые поважають,

Же злотым уроженям //ей называютъ 
Той то родзай / /  нікгдьі нехай ся не зводить,

Але ся завше //  в народъ людскомъ находить
О которую цный народъ Русскій / /  знедбаваетъ 

И за подлейшую речъ / /  собі покладаетъ 
Зачимъ всякій нерядъ / / и  все злое походитъ

-И до погорженя / /  цный тотъ народъ приходить,
Же' для простоты //  много ся ихъ уругают 

И ненаукою / /  очи замыдливаютъ 
Прето тыжъ / / з а  барзо слушную ся намъ здало,

Абы ся о васъ / /  до отцувъ вашихъ подало,
Якобы предн-Ьйшимъ тымъ добрымъ / /  не възгоржали
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И впродъ всего / /  о науце ся вамъ старали.
Сконтъ 1 имъже самым // от васъ з ліпшим венцъ бывает 2,

Же кождый сынъ / /  з науки отца поважаетъ.
До которой ся вы тылко, / /  о діти, мійте

И що є вамъ с пожитком / /  сами зрозумійте —
На Златоустого рад і / /  полігаючи

И его злотымъ словамъ //  ціло уфаючи.—
Же ведлугъ котрыхъ / /  з обохъ сторонъ учинивши 

И за повинность ся свою / /  дуже уймивши,
Потіхи с сынув / /  отцеве почекаете 

И онде 3 маестатъ / /  божій огладаете,
С цнотливе выхованными / /  сынами ставши 

И талантомъ приробокъ / / н а  л ічб і отдавши 
В радости панской оной //  абысте зостали 

(Зычимо вамъ) и с святыми опочивали

Ся похвала науці, що одна робить чоловіка чоловіком, і 
жаль над її занедбанням у «цного Руського народу», з 
котрого походить весь неряд і все зло, і погорда для сього 
славного народу — що його зневажають за його «простоту» 
і «замилюють очі», користаючи з його темноти,— нарешті, і 
в сім віршарстві нота гідна всього сього виродженського ру
ху, і зокрема — братських заходів коло освіти. Вона дає 
добре закінчення сьому переглядові. Артистичного стилю се 
поучення теж не позбавлене. Він тяжкий, монотонний, іконо
писний — як пізня візантійська ікона з надуживанням «золо
тих» епітетів (навіяних, очевидно, «золотими устами» авто
ра), з повторенням тих самих, схематизованих, упрошених 
виразів і образів. Але є таки в тім стиль — незважаючи на 
всі жахливі полонізми.

Закінчення. На сім я кінчаю огляд сього єдиного в своїм 
роді чвертьстоліття нашої історії. Я війшов у різні подроби
ці його, часто притягаючи для вияснення сього процессу від
родження і нагромадження рухової сили в нашім громадян
стві навіть такий матеріал, що, властиво, не заслуговував 
би сього з чисто літературного, емоційно-естетичного погля
ду Бо з такого літературного погляду продукція сеї доби, 
за невеличкими виїмками, взагалі не стоїть дуже високо. 
Але рідко коли писане слово відігравало таку діяльну роль 
у житті Рідко коли питання школи, освіти і літератури мали 
таке значення в розбудженні соціальної енергії — особливо 
в порівнянні з попереднім періодом занепаду і застою. По 
контрасту з тою попередньою летаргією се піднесення со
ціальної ініціативи і культурної енергії робить враження

1 Звідки (польське).
2 Вони самі ліпше на тім виходять.
3 На тім світі
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якогось блискучого феєрверка І все, що підіймало сю 
енергію, що взяло якусь участь у сім справжнім 
відродженні, в повнім значенні слова, заслуговує уваги не 
тільки історика, але й історика літератури — поскільки аре
ною сього руху б у л а  п е р е д у с і м  л і т е р а т у р а

На 1610 р. процес зросту сього руху заломлюється,— 
бо заломилася та соціальна стихія, що винесла сю літе
ратурну хвилю Се було міщанство, як ми бачили,— у нас 
львівське, на півночі віленське. 1609— 1610 р погромлено 
віленську православну громаду, завдяки Потієві Львівська 
не пережила в тім часі такої гострої катастрофи, але як 
сильно — серед загального занепаду економічного і куль
турного життя, відчувався тоді в місті, і на «Руській вулиці» 
зокрема, залізний обруч економічних і юридичних обмежень, 
про се свідчить «лямент», що мали вичитати перед королем 
братські делегати на сеймі 1609 р (ми його послухаємо в 
найближчім томі*).

1 от у сей момент, коли західне українське міщанство 
явно переставало бути якою-небудь базою національного ру
ху — йому подали нарешті знак ті наддніпрянські «божі бо- 
йовники», котрих так недоставало львівській громаді В той 
самий рік, коли владика з королівської руки, уніат Крупець- 
кий, зачинав руйнувати найтвердішу православну тверди
ню— прославлену ̂  Вишенським перемишльську кафедру, 
«гетьман козацький» Тискиневич остеріг київську адмі
ністрацію, що на випадок яких-небудь прикростей пра
вославному духовенству від новоприсланого Потієвого 
намісника він з військом Запорозьким уже видав дозвіл того 
намісника «гдЪжЪ колвЪкъ здыбавши яко пса убити». Тоді, 
немов на сей знак, у спішнім порядку православний Львів 
починає свої переносини до Києва, «під крила христолюби
вого воїнства запорозьких молодців», де вже перед тим засів 
на найвищій позиції— печерській архімандрії один з гали
чан, Олисей Плетеницький, та звільна громадив навколо се
бе земляків-«літераторів». Так довго і тяжко підготовлювана 
західноукраїнська операція «вивітрилася» протягом двадця
ти літ, і львівський актив поспішив на краще приготовані до 
довгої, позиційної війни дніпрянські позиції.

Міщанство по сім тратить своє значення як б а з а націо
нального руху. Львівські міщани відійшли на другий план, 
а київські — поруч такої великої сили, як козаччина,— гра
ли роль Гі клієнтів На козаччині спирається київська 
ієрархія і всякі просвітні і культурні плани — поки Могила 
з своїм гуртком не перевели на цілій лінії відходу з сих ре- 
воліційних барикад на старі канонічні, законопослушні, суто 
консервативні становища позиції віленського собору 1509 р.
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і всіх, що з ними. З тим і церковне життя швидко тратить те 
соціальне значення, яке воно здобуло в союзі з реформацій
ними течіями, і церковна література все менше може нас 
інтересувати

Але між бурхливим чвертьстоліттям, розгляненим тут, і 
сим розцвітом реакції на руїнах відродження лежить іще 
своєрідна переходова зона — яке двадцятиліття, чи чверть- 
століття, розташування української культури на нових, 
київських позиціях і орієнтування на нові соціальні сили. 
Менш яскрава і принадна, ніж тільки що розглянена доба, 
вона дасть ще нам чимало цікавого.

ДОПОВНЕННЯ

Праця моя над сим томом і читання коректур — проходи
ли в дуже несприятливих обставинах, і не можна було за
побігти деяким недоглядам. Дещо прийшло запізно, дещо 
випало при переписуваннях, друкуваннях, правках і т. д. Хо
чу дещо тут справити і доповнити.

До літератури реформації в Польщі, з старої літератури 
треба додати статтю акад. Сумцова про Оріховського і 
новіше: P. Fox. The reformation in Poland, Some social and 
economic aspects, Baltimore, 1924 (в серії: John Hopkins Uni
versity studies in historical and politisai sciences). Ign. 
Chrzanowski i Stan. Kot. Humanizm i reformacja w Polsce, 
1927 (хрестоматія для вищої школи).

До повісті про Петра Гугнивого — один новіший текст з 
рукоп. Петрушевича ч. 159, в студи* М. Возняка, в 
118 кн. Львівських Записок: «Український протипольський 
памфлет XVI в. «Історія о єдномЬ nant римскомъ».

Вибачаючись у читача за різні дефекти графічної 
техніки, з яких іще не вийшло наше друкарство по всім пе
режитім, я мушу спеціально згадати про транскрипцію 
текстів. Загалом я тримався тих принципів передачі текстів 
друку, що їх вживано в Археограф. Комісії Львівського На
укового Товариства і прийнято тепер в Археограф. Комісії 
Укр. Академії Наук: не зміняти букв, допускаючи зміни, в 
інтересах зрозумілості, тільки в розділі слів, в інтерпункції, 
в уживанні великих літер. Сього я додержувався — коли 
мав перед собою рукописний оригінал або стародрук. Але, 
користаючи з новіших видань, я не всюди вважав себе, 
зв’язаним виглядом сих видань, бо в них дуже часто, навіть'1 
переважно, маємо транскрипцію модернізовану, з ухилом під 
шкільний російський правопис XIX в., без докладніших по
яснень допущених змін. Здебільшого я се й зазначав.



ПРИМІТКИ

У другій частині п’ятого, останнього з досі надрукованих томів ко
ментованої праці Грушевський звертається до одного з найцікавіших пе
ріодів історії вітчизняної літератури, котрий називає «першим 
відродженням». Це література 1580— 1610 pp., яка, втіливши і відтворивши 
справжній вибух пробудженого релігійного і національного само
усвідомлення, разом з тим внесла до скарбниці українського та світового 
письменства і непідробну перлину — збережені часом твори Івана Вишенсь
кого.

Приділяючи,— і це зрозуміло,— головну увагу спадщині «духовного 
вождя і трибуна «Малої Росії», дослідник розглядає її в контексті того 
літературного феномена, фактом якого вона була, або, точніше, на тлі 
котрого вона постала,— православно-уніатської (католицької) полемічної 
літератури кінця XVI — початку XVII ст. При цьому і структура викладу 
підсумків дослідження творчості Вишенського підкорена завданню істо
ричного аналізу цього величного результату богословських студій, публіци
стичної думки і літературної праці двох генерацій українських книжників: 
розділи про «перші» та останні твори письменника перервані розповіддю 
про «інші літературні сили православного табору» і письменницький доро
бок Іпатія Потія.

Бувши в літературознавстві насамперед істориком — а у володіннях 
Кліо, і це одна з оригінальних рис Грушевського-історика, не в останню 
чергу дослідником історії культури і літературознавцем,— учений і тут при
скіпливо шукає та щасливо знаходить соціологічні, релігійні, соціально-пси
хологічні витоки і чинники «першого відродження» в літературі. А головним 
його відкриттям на цьому полі є, мабуть, послідовно проведена думка про 
«реформаційні імпульси», що ідейно запліднили бурхливий розвиток україн
ської літератури в кінці XVI — на початку XVII ст. Фермент ідей західно
європейської Реформації, що своєрідно зброджував навіть у творчій свідо
мості «нашого афонського пророка», виступає у Грушевського як конкрет
не, науково встановлене явище прямого зв’язку та типологічної суголоснос
ті «першого відродження українців» з Ренесансом у Західній Європі.

Реформаційні імпульси

Накреслена в розділі картина поширення ідей Реформації в Польщі в 
основних своїх рисах не застаріла. Польські дослідники продовжували 
розробляти історико-культурні аспекти порушених Грушевським проблем: 
Zempicki S. Renesans і humanism w Polsce. Warszawa, 1952: Krzyżanowa 
ki У. W wieku Reja i Stańczyka. Warszawa, 1958; Barycz H. W blaskach 
epoki odrodzenia. Warszawa, 1968; Szmydtowa Z. O Erazmie i Reju. Warsza
wa, 1972. S. 118—284.
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Станіслав Оріховський останнім часом дедалі частіше розглядається як 
письменник український: Наливайко Д. С. Станіслав Оріховський як 
український латиномовний письменник Відродження //  Українська літера
тура XVI—XVIII ст. та інші слов’янські літератури. K., 1984. С. 161 — 185; 
Сас Я. М. Проблема людини в творчості українського письменника XVI 
ст. Ст. Оріховського / /  Україна і Польща в період феодалізму: 36. наук, 
праць. K., 1991. С. 34—46.

Це — один з проявів певної тенденції поширювати коло авторів 
давньої української літератури за рахунок літератур сусідніх народів, про 
яку вже доводилося писати (PJI. 1986. № 7. С. 69—70). Саме тому зробле
ний Грушевським огляд творчості С. Оріховського звучить у наш час дуже 
актуально. По-перше, історик чітко і, на наш погляд, справедливо вирішує 
питання про національну позицію Оріховського, зазначаючи, зокрема, його 
«твердий „руський“ патріотизм (в розумінні провінціальнім, а не національ
нім!)». По-друге, Грушевський не приховує і не затушовує, як це роблять 
сучасні дослідники, ні величезного значення творчої спадщини письменни
ка саме для польської літератури, ні обставин його боротьби проти целіба
ту, ні його знов-таки твердого католицького консерватизму в останні роки 
життя, коли Оріховський, який, до речі, рядка не написав українською мо
вою, перейшов із загальноєвропейської латинської на мову польську.

Такий тверезий — а в Грушевського, як ще побачимо, і кон
структивний — погляд на діяльність Оріховського дуже потрібний нам те
пер, коли студент в університетському підручнику знаходить, наприклад, 
такі твердження: Оріховський «ратував за розумне об’єднання церков, яке
б не допустило володарювання хижого Риму. Тому його можна вважати 
одним з перших українських полемістів XVI ст., за що його високо цінували 
деякі полемісти XVII ст., зокрема Захарія Копистенський» (Грицай М. C., 
Микитась В . Л.* Шолом Ф. Я. Давня українська література /За ред. 
М. С. Грицая. 2-ге вид., перероб. і доп. K., 1989. С. 109— 110). Оскільки ж 
цей фрагмент передує оглядові полемічної літератури XVI—XVII ст., сту
дент і не зрозуміє, що Оріховський у головному пункті цієї полеміки стояв 
би — якщо б дожив до унії — на боці Петра Скарги та Іпатія Потія. Що ж 
до похвали Оріховському з боку Захарі! Копистенського, то він, як легко 
переконатися, сприймає «каноніка премыского» як інонаціонального 
прибічника української справи, бо називає його «старим правдолюбцем ля
хом» 1 «польським духовним».

Знайдений 3. Целіховським «діалог римського ксьондза з руським по
пом» тепер, справді, вважають твором анонімним і М. Рею не атрибутують.

Реформаційні ідеї між українцями: 
полеміка з євангелицькою й католицькою критикою

Згадані Грушевським «московські проповідники раціоналістичних 
поглядів», що діяли в 70-ті роки XVI ст. на Волині, останніми десятиріччями 
привертали пильну увагу російських дослідників: Будовниц И. У. Русская 
публицистика XVI века. М.; Л., 1947. С. 270—279; Зимин А. А. И. С. Пе- 
ресветов и его современники. М., 1958. С. 182—214; Клибанов А. И. Ре- 
формационные движения в России в XIV— I-ой пол. XVI в. М., 1960.

«Звісний ісайя Кам'янчанин* —. ієродиякон (світське ім’я Яким), ро
дом з Кам’янця. 1561 р. приїхав до Москви з дорученням від Остафія Воло- 
вича і Григорія Ходкевича добути давні слов’янські рукописи для надрукуй 
вання в Литві й Україні. Зробив донос на митрополита Кизичеського Іоаса- 
фа, що привіз до Москви грамоту від патріарха Константинопольського. 
Йшлося про те* що Іоасаф цілував у Вільні хрест королеві. У свою чергу, 
митрополит звинуватив Ісайю у єресі, що викликало його заслання до
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Вологди, потім до Ростова. Р. Г. Скрин ни ков, найбільший шпигуноман се
ред сучасних російських істориків, висловлює підозру в тому, що Ісайя був 
просто литовським шпигуном таку ж безглузду, як і ідентичне його зви
нувачення на адресу Андрія Курбського.

Постать Ісайї та твори його, «Плач» і «Скарга», написані в Ростові, 
привернули увагу дослідників після того, як Е. Кінан, відкривши подібність 
кількох місць у цих творах до Першого послання Андрія Курбського до Іва
на IV, написаного 1564 p., після втечі, справив наукову сенсацію: спробував 
довести фальшованість усього славнозвісного листування князя Андрія з 
тираном (Keenan E. L  The Kurb kij GroznfJ Apocripha Cambridge, 
Massw, 1971).

Монографія E> Кінана викликала гучну полеміку, в якій взяли участь 
славісти як російські, так і із інших країн.

Симон Будний (бл. 1530— 1593) — видатний білоруський і польський 
діяч Реформації, кальвініст, пізніше антитринітарій. Видавничу та літера
турну діяльність цього просвітника останніми часами почали активно вивча
ти білоруські історики культури: Голенченко Г. Я . Русские первопечатники 
и Сіімон Будный / /  Книга. Исследования и материалы. М., 1965. Сб. 10. С. 
150— 161; Подокшин С. А. Скорина и Будный. Очерк философских взгля
дов. Минск, 1974; Парзцкі Я* /. Сымон Будны. Мінск, 1975.

«Московські емігранти-друкаріФедоров і Мстиславець», не зацікави
ли, як бачимо, автора «Історії української літератури». А втім, дослідження 
українських учених, присвячені діяльності Івана Федоровича (так його на- 
зивали в Україні), виявили і вплив на його острозькі та львівські видання 
українського мистецтва XVI ст., і важливий внесок його в розвиток книжної 
культури України як видавця, письменника і редактора біблійних текстів 
(Запаско Я- Мистецька спадщина Івана Федорова. Львів, 1974. С. 19—79; 
Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на 
Україні. 2-ге вид., перероб. і доп. Львів, 1983).

Російський емігрант князь Андрій Михайлович Курбський (бл. 1528— 
1583) прислужився українській літературі не «лише класичним 
оповіданням... про наших шляхетських вільнодумців». Взагалі його вже на
став час розглядати — як це, зрештою, І робить тут Грушевський — серед 
діячів не тільки російської, а й української культури. Д.'Чижевський свого 
часу принагідно звернув увагу на те, що в Курбського «переклади навіть 
мовно стоять під впливом литовсько-руського оточення» (Чижевський 
Дм. Історія української літератури. Прага, 1942. Кн. 2. IV: Ренесанс та ре
формація. V: Барок. С. 8. Учений продовжив таким чином видання після 
смерті автора першої «книжки» (1941) М, Гнатишака). Проте і в його 
оригінальному творі, славнозвісній «Історії про великого князя Московсь
кого», російські дослідники традиційно знаходять «полонізми», які також 
традиційно пояснюють тим, що князь Андрій своєю «Історією...» намагався 
дискредитувати царя Івана як претендента на польський трон під час безко- 
ролів’я 1573 p.: звертаючись до польських магнатів, мовляв, автор хотів, 
щоб вони його зрозуміли. Але чи до п о л ь с ь к и х  магнатів він звертався? 
Якщо саме таким був адресат його твору, викладеного — за винятком зга
даних «полонізмів» — вишуканою церковнослов’янською мовою, то «Істо
рію...» в такому разі довелося б перекласти, як казав сам князь, «польською 
барбарією» та віддати до друкарні. Автор не зробив ні першого, ні другого, 
бо звертався до українського православного магнатства і православної 
шляхти, з якими, до речі, переважно і спілкувався під час свого майже 
двадцятирічного перебування на Волині. А рекомі «полонізми» або ж 
здавна були притаманні українській мові («той», «сподевался», «муро- 
ванноє», «позычающе» та ін.), або ж були органічні в тій штучній україно-
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білоруській книжній мові, що виконувала тоді в Україні функцію літера* 
турної («блазенство», «мЪста» в значенні «міста», «гетман», «шляхта», 
«вязней» та ін.). Ці спостереження дають можливість поставити питання 
про причетність «Історії...» до української літератури.

Уривок з трактату «Списаніє против люторов» передруковано В. П. Ко
лосовою за виданням А. Попова: Укр. література XIV—XVI... С. 194— 198, 
546.

Автор «славного трактату» Петро Скарга (1536— 1612) був одним з 
найталановитіших письменників давньої Польщі. Цей блискучий стиліст 
цінувався сучасниками насамперед як проповідник та агіограф. Грунтовно 
дослідивши свого часу українські переклади «Житій святих» П. Скарги, 
М. К. Гудзій зробив цінні спостереження і над впливом його на стиль 
вкраїнського проповідництва XVII ст.: Гудзий Н. К. Переводы «Żywotów 
Świętych» Петра Скарги в юго-западной Руси. K., 1917, C. 6—8.

«Протипапський памфлет» про Петра Гугнівого і «папіссу» став темою 
спеціальної статті, автор котрої спробував розшукати «фольклорні джерела 
твору»: Яременко П . К. До питання про українсько-слов’янські літературні 
взаємини у XVI ст. (Український антикатолицький памфлет кінця XVI 
ст. «Слово... о папах блудных, Петре Гугнивом, и яко жонка нечистая па
пою бысть») / /  Філологічний збірник. K., 1958. С. 203—210.

Новітнє перевидання частини цього памфлету В. П. Колосовою за ви
данням А. Попова: Укр. література XIV—XVI... С. 192— 193, 546.

У тексті розділу вимагають «прояснення» такі посилання: Сочинения 
князя Курбского / Изд. Г. 3. Кунцевича. СПб., 1914. T. 1. Сочинения ориги
нальные (Русская историческая библиотека. Т. 31); Драгоманов М. П. Пе
редне слово / /  Громада. Женева, 1878. С. 6—8; передруковано: Драгома
нов М. П. Вибране. K., 1991. С. 286—288; К литературной деятельности 
мниха Камянчанина Исаии /  Сообщение Д. И. Абрамовича. СПб., 
1913 (Памятники древней письменности и искусства. № 181); Петров Н. И. 
Западнорусские полемические сочинения XVI века //Труды Киев, духовной 
академии. 1894. № 2. С. 154— 186; Списание против люторов в двух ре
дакция^ / /  ППЛ. 1903. Кн. 3. Стб. 47-^182; Полемическое сочинение про
тив протестантов (нач. 2-й половины XVI ст.). Против повести нынешних 
безбожных еретиков, што поведают не молитися ангелом, ни апостолом, ни 
пречистои Богородици и ни которому светому, и ни всем святым; а ни зако
на хрестиянского не исповедуют, ни апостольского учения и всех святых 
святителей и преподобных отец, и уставы законныя отлагают / /  Архив 
Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, 
состоящей при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе. К-, 
1914. Ч. I. Т. 8. Вып. 1. С. 3—44; Послание до латин из их же книг 1582 года 
/ /  ППЛ. 1903. Кн. 3. Стб. 1123—1148, 1305— 1308.

Початок ново1 літератури.
Герасим Смотрицький і Василь Острозький

На кількох сторінках, присвячених Герасимові Смотрицькому-прозаїку, 
Грушевський створює колоритний образ «українського Рабле» — і це 
порівняння дуже влучне, бо йдеться не лише про певні паралелі в стилі «ме- 
донського кюре» і ректора острозької школи, а й про справді близькі риси 
світогляду і життєвої вдачі. Мабуть, не треба пояснювати, що мова не 
про самих письменників, а про ті образи оповідачів, що їх вони пропону
ють читачам у своїх творах. Оскільки ж стиль «веселої балаканини», вве
дений у друковану літературу Герасимом Смотрицьким, уже знайомий 
читачеві з розгляду листа Філона Кміти Чорнобильського (т. 5, ч. 1), вини
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кає— через «Промову Мелешки», до котрої ще дійде черга у кінці даної ча
стини тому,— певна історико-літературна перспектива і до «Гребінки та 
Квітки в їх апострофах до читача!»

Методологічно важлива думка Грушевського, що «хаотичність старого 
викладу» пов’язана, кажучи сучасною мовою, з настановою на усне сприй
мання тексту. Це багато що пояснює і в побудові прозових творів послі
довників Герасима Смотрицького, а також нагадує про необхідність по
чати нарешті вивчення традицій українського народного красномовства, 
що відбилися в цих творах давнього письменства

Уривки «Каленъдаря римского нового» за виданням С. Т Голубєва пе
редруковано О. І. Білецьким: Білецький. Хрестоматія.. С. 112 118. Повне 
новітнє перевидання брошюри за першодруком, відомим тепер у двох 
примірниках, виконано В. П. Колосовою: Укр. література XIV XVI... 
С. 212—234, 548 550.

Бібліографія: Махновець. Давня... С. 544—546. Див. також оглядові 
праці: Яременко Я. К. Герасим Смотрицький / /  РЛ. I960. № 5. С. 57 68; 
Колосова В. П, Идеологические предпосылки деятельности острожского 
кружка (Герасим Смотрицкий как редактор-полемист) / /  ФЧ 1981. М., 
1985. С. 84—90.

Повторену Грушевським у дуже обережній формі гіпотезу про ото
тожнення острозького письменника Василя з «паном Василем, намісником 
суразьким» у наш час рішуче захищає І. 3. Мицько, котрий ідентифікує 
обох з Василем Андрійовичем Малюшинським, шляхтичем з оточення кня
зя К. Острозького: саме він був «суразьким старостою», а до того ж «стро
ителем» острозького шпиталю. І. 3. Мицько підтримує також гіпотезу про 
атрибуцію Василю Суразькому підготовки до друку анонімного видання 
«Маргарита» Іоанна Златоуста (Острог, 1595), яку приймають і автори ка
талогу українських стародруків (Запаско, Ісаєвич. Пам’ятки... С. 31. 
№ 41), І. 3. Мицько бачить у полемісті й автора післямови до «Правила 
істиннаго живота христіанского» (Острог, 1598): Мьщко И . 3. Украинский 
писатель-полемист Василий Суражский — сподвижник Ивана Федорова / /  
ФЧ 1979. М., 1982. С. 18—23.

Додатковий аргумент ( за чи проти) при вирішенні литання про атри
буцію усіх цих творів (трактату, передмови до «Маргарита» та післямов) 
могло б дати стилістичне зіставлення цих творів між собою, а також з 
іншою літературною продукцією острозького гуртка, але тут на заваді стане 
досить невиразна індивідуальна забарвленість стилю трактату.

Важливу проблему своєрідності богословської позиції Василя Острозь
кого порушено в статті: Паславский И. В. К вопросу о философских взгля
дах деятелей Острожской академии (Идеи неоплатонизма в произведениях 
Василия Суражского и Клирика Острожского) / /  ФЧ 1981. С. 76—83. 
Розвідка грунтується на одній цитаті з Клірика Острозького і на трьох —
з трактату Василя Острозького. Автор зазначає, що в Острозі при всій 
повазі до Арістотеля «середньовічні «перипатетичні» системи усякого 
роду рішуче відкидалися», а Василь Острозький «критикував католицьких 
богословів перш за все за надмірне (?) маніпулювання авторитетом 
Стагірита». Але наведена на підтримку цієї думки цитата свідчить, що цей 
православний богослов ставився до арістотелізму з такою ж ворожістю, як і 
Іван Вишенський: «И ни которое ученіє в них, ни человеческое, ани боже
ственное, твердо быти мнится, если не Ари стотел ски ми силлогизмами 
ствердят є» (с. 77). Друга думка автора є розвитком давно вже зробленого 
в науці спостереження про вплив на українських книжників Псевдо- 
Діонісія Ареопагіта (див. хоч би в т. 5, ч. 1 коментованої праці). Проте 
висновки автора з посилань на Ареопагіта острозьких книжників не
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відповідають фактам. Справді, Клірик Острозький «наводить слова Арео- 
пагіта про те, що сутність божества «ани вимовити, ани ведати не єсть речь 
можна» (с 81 ). Проте це ідея православна — постулат неможливості 
пізнання сутності Божої, що «вище всякого пізнання не тільки людей, але 
й ангелів» (Пространный христианский катехизис.., М , 1842. C. 25). Ка- 
толіхн ж, навпаки, постулюють, що Бог с «познаваємий розумом». Таким 
чином, справа не в тому, ідо «острозькі вчені слідом за Псевдо-Діонісієм 
відкидають так зване позитивне богослов’я як метод пізнання «вищої сили», 
а в тому, що посилання на нього допомагають їм заперечувати саме като
лицьке «позитивне богослов'я»

Далі читаємо, що «В, Суразький повністю приймає неоплатонічну 
інтерпретацію, за якою сутність вищої істоти розуміється як нескінченне 
єдине начало, без котрого і лоза котрим нічого не існує». А ця його позиція 
«означала помітний відхід від церковної персоніфікації (?) бога і 
примітивних уявлень {чиїх? — C. Р.) про нього... Тлумачення В. Суразько- 
го давали значний поштовх для розвитку пантеїстичних уявлень. Уже у 
нього самого знаходимо думку, що бог «везде бо єсть і все наполняет»

Sc. 81). Проте Василь тут викладає не що інше, як загальнохристиянськин
і православний, і католицький, зокрема) постулат «всюдисутності Божої». 

До речі, на початку свого трактату Василь якраз рішуче заперечує пантеїзм 
(«почитаніє многобожія»).

У рецензії на монографію І. В. Паславського «З історії розвитку філо
софських Ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст.» (К-, 
1984) Я. Д. Ісаєвич зазначає: «Інколи йдеться про «пантеїзм», «гуманізм», 
«реформацію» в тих випадках, коли можна стверджувати лише наявність 
відповідних тенденцій, елементів, зародкових форм ідеології “ (РЛ. 1986. 
№ 10. С. 75). Невтомний дослідник історії української культури висловився 
тут надто вже делікатно. Пора вже нарешті перестати плутати грішне з пра
ведним і навчитися спочатку досліджувати богословські трактати саме як 
богословські» а потім вже шукати в них відбитки світських «філософських 
ідей».

Бібліографію літератури про Василя Острозького див.: Махновець. 
Давня.. С. 558—559. Уривки з його трактату за виданням ППЛ передруку
вала В. П. Колосова: Укр. література XIV—XVL.. С. 236—249, 550—551.

У розділі згадуються «ласти Максима Грека». У миру Михайло 
Тріволіс (бл. 1470— 1555), в молоді роки учень спочатку італійських гу
маністів, потім Савонароли, спочатку чернець-домїнїканець, а потім афонсь- 
кий, він 1516 р. виїхав як учений перекладач до Москви, де невдовзі опи
нився в монастирській в’язниці, а потім у  довічному засланні Енциклопе
дична просвітницька діяльність Максима Грека справила благотворний 
вплив на слов’янську православну культуру XVI—XVII ст.

Виникає необхідність «розкрити» такі посилання в тексті розділу: Бро
шюра Бенедикта Гербеста 1586 года / /  ППЛ. 1882. Кн. 2. Стб. 581—600; 
«Ключ царства небесного» — западнорусское полемическое сочинение, 
1587 г. / /  Архив Юго-Западной России... 1887. Ч. L Т. 7- С. 232—249; Ка- 
ленъдар римский новый / /  Там же. С. 250-265; Dobrowsky /. Institutiones 
linguae slavicae dialecti veteris quae quum apud russos, serbos aliosque 
ritus graeci tum apud dalmatas glagolitas ritus latini slavos in libris sacris 
obtinet. Windobonae, 1822; Палинодия Захария Копыстенского и ее мес
то в истории западнорусской полемики XVI и XVII вв. / Исследовав 
ние В. 3. Завитневича. Варшава, 1883; Каратаев И. Описание славянорус
ских книг, напечатанных кирилловскими буквами^ СПб., 1883. Т. 1, с 
1491 по 1652 г. (Сб. ОРЯС. Т. 34).
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Перші писання Вишенського: меморіал львівського братства
і «Писаніє до всіхt в Лядській землі живущих»

Реальну, не гіпотетичну, біографію Івана Вишенського за минулі деся
тиріччя доповнити не вдалося. На жаль, радянські вчені навіть «загубили» 
якось важливі спостереження І. #. Франка, розвинуті Гру шевським, про 
тс, що «будучий мніх Іван» (до речр, світського Імені ми не знаємо) мав чи 
дитиною, чи вже підлітком зустрічатися у Судовій Вишні з місцевим 
ксьондзом Мартином Кровіцьким» приятелем f послідовником молодо
го С. Оріховського, котрий так само оженився, так само захищав «східний 
обряд» і був визначним публіцистом свого часу Пора вже нарешті й «про* 
вести ближче порівняння між писаннями Вишенського і публікаціями 
Кровіцького» і виконати те завдання, що його ставили перед собою І. 
Франко, В. М. Перегц та Грушевський, але з різних причин не виконали.

Тепер відомо вже шість списків творів Івана Вишенського. До трьох 
зазначених Гру шевським І. П- Єрьомін додає ще три — усі XIX ст.: Вишен- 
ский Иван. Сочинения /  Подгот. текста, ст. и коммент. И. П. Еремина- М.; 
Л„ 1955 («Литературные памятники») С 272, 276 Як вважає дослідник, 
ці нові списки «походять вуї того ж самого зібрання творів Вишенського, 
котре представлене московським списком зібр. Уварова», і «в окремих, 
щоправда рідких, випадках дають матеріал для виправлення помилкових 
читань московського списку» (eu 276).

Процитована праця І. П. Єрьоміна є найгрунтовнїшим дослідженням 
творчості Івана Вишенського після праць І, Я. Франка і Грушевського На
писано було багато, висловлено було досить цікавих спостережень, проте 
текстологічно опрацював усю письменницьку спадщину Вишенського, 
комплексно осмислив II як певну систему текстів тільки цей петербурзький 
дослідник. Зацікавлення І. П. брьоміна (1904— 1963) цією проблемою не 
було випадковим. Учень В. М. Перетца, академіка ВУАН з перших, учасник 
кою Філологічного семінарія, І. І І. Єрьомін перейняв від учителя любов до 
українського красного письменства і бажання його досліджувати. Він автор 
монографії про І. П. Котляревського (М , 1952) І численних статей з історії 
української літератури, на жаль, у рукопису залишилися його змістовні 
«Лекции по истории украинской литературы XIX — начала XX вв.» 
(24 д. а ) .

Останній докладний опис «Підгорецького списку»: Гординський Я. Ру
кописи бібліотеки монастиря св. Онуфрія Чьну св. Василя Великого у 
Львові. У Жовкві, 1927, Вип. L C  239—243.

Якщо Гру шевський нараховує двадцять творів Вишенського, то 
І. П. Єрьомін— тільки шістнадцять. Різниця пояснюється тим, що «Послан
ня афонггів», котре Грушевський услід з І Я. Франком атрибуту є Вишенсь- 
кому, Єрьомін друкує в розділі „Матеріали до історії тексту послання Івана 
Вишенського «К утекшим от православное вірьі єпископом»“ (с. 329—332); 
окрім того, «лист до кн. Вишневецького», котрий Грушевським розгля
дається як окремий твір, І. П. Єрьомін рахує у складі «Зачапки мудрого ла- 
тинника з глупым русином» і так само передмову «Книжки» (у Грушевсь
кого— «Терміни») та статтю «О чину прочитанія» не вважає, на відміну 
від історика, окремими творами.

€Питаиня хронологіі творів Івана Вишенського» І. П. Єрьомін, а за 
ним й інші дослідники вирішують головним чином так, як і Грушевський 
(хоч і не посилаються на нього), а саме,— починаючи з «Писанія до всіх 
обще в Лядской земли».»

Слово «терміна» тепер І. П. Єрьомін перекладає як «стан, станови^
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ще» (с. 350), а В. О. Шевчук як «виклад» (Вишенський Іван. Твори / Пер.
з книжної української мови Вал. Шевчука. K., 1986. С. 19). Варіант Гру- 
шевського («чорновик, брульон, начерк»), здавалося б, добре узгоджується
з традиційним авторським (а тут і чернецьким) самоприниженням, але сам 
він обирає значення «змістовніше: означення, дефініції». З іншого боку, в 
листі Юрія Рогатинця з Острогу до львівського братства від 9 грудня 
1596 p., на який посилається Грушевський, слово «терміна» («термін») 
вживається тричі. У двох перших випадках йдеться про копію листа князя 
Острозького до єпископа Балабана та до «владики премыского» (Копи- 
стенського), в котрих князь вимагав, щоб «з братствы церковными згажа- 
ли». Дивно було б, якби князь віддав Рогатинцю чернетку цього листа, і 
зовсім це неможливо в останньому випадку: «Посыл [а] ю терміну листу его 
милости князя по полску писаног [о] до всіх околичных християн...» 
(Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — 
перша половина XVII ст.): Зб. документів. K., 1975. № 71. С. 114). Отже, і 
у Вишенського слово «терміна» (від юридичного terminatio— «висновок», 
«ухвала, постанова») означає список твору, призначений для поширення 
шляхом рукописного тиражування.

Спробу Грушевського розглядати «кінцеву приписку» «Писання,..» як 
«логічний вступ» цього твору не можна вважати вдалою, бо при такій 
композиційній кон'єктурі урочистий тон заголовку і суголосного йому по
чатку «Писання...» перебивається діловою за стилістикою «припискою», а 
водночас підписом.

Привертає увагу полеміка Грушевського з Франком щодо форми «Пи
сання...»: історик вважає, що «остільки воно риторське, оскільки того вима
гає сей літературний рід. Він вимагає паралєлізмів, образовості, і понад се 
зайвого „многословія“ Посланію ніяк не можна накинути». Перед нами — 
одна з реалізацій важливого методологічного принципу, за яким художні 
якості пам’ятки необхідно оцінювати, виходячи з тих естетичних критеріїв, 
котрими керувався її творець.

Автор між Іншими посилається на такі праці: Четыре сочинения афон
ского монаха Иоанна из Вишни, по поводу возникшей в Южной и Западной 
Руси унии, или соединения восточной православной церкви с западною рим
скою (конца XVI века) / /  Акты, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. К., 1865. Т. 2. 
С. 205—270; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его 
сподвижники. К., 1883. Т. 1: Неизданные сочинения и послания Иоанна Ви- 
шенского начала XVII стол. / /  Архив Юго-Западной России... Ч. I. 
Т. 7* С. 19—48; Франко їв. Іван Вишенський, руський писатель XVI віку. 
Коломия, 1892; передруковано із скороченнями: Франко /. Я. Твори: 
В 20 т, K., 1955. Т. 16: Літературно-критичні статті. С. 413—429; передруко
вано скорочено і під назвою «Іван Вишенський, його час і письменницька 
діяльність»: Матеріали.., Т. 1. С. 266—278; Франко Ів. Іван Вишенський і 
єго твори. Львів, 1895; фрагмент передруковано: Матеріали... Т. 1. С. 278— 
286; передруковано із скороченнями: Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. K., 
1981. Т. ЗО. С. 7—211; Перетц В. М. Іван Вишенський і польська література
XVI в. / /  Науковий збірник за р. 1924. K., 1925 (Зап. укр. наук, тов-ства 
(тепер історичної секції ВУЦН), T. XIX). С. 37—54; Перетц В . Н. Исследо
вания и материалы по истории старинной украинской литературы XVI— 
XVIII вв. І—VIII. Л., 1926 (Сб. ОРЯС. Т. 101. Н,ь 2). С. 15—49; Monu
menta Confraternitas Stauropigiane Leopoliensis / Ed. W, Milkowicz. Leopo- 
lis, 1895.
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«гПорада» і «ИзвЬщеніе о латинских прелестех»

Звертаючись на початку розділу до духовного авторитету, що його здо
був у далекій Україні афонський чернець своїми першими літературними 
виступами, Грушевський робить багатозначуще зауваження; «По довгій пе
рерві, творче слово опанувало життя своєю незрівняною руховою силою». 
Сказане тут освітлює філософську підоснову «Історії української літерату
ри» з боку трохи несподіваного: ми бачимо, що вчений, всупереч своїм 
марксистським і позитивістським симпатіям, указує у вітчизняній історії мо
мент, коли сила духовна була спроможною «опанувати життя», його мате
ріальні, приземлені потяги та інтереси.

З прийнятою Грушевським здогадкою Й. Третяка, що в «Пораді» 
йдеться про смерть бездітного сина Костянтина-В аси ля Острозького, а тому 
йсам твір належить до ранніх, погодився і І, П. Єрьомін (с. 297—301), а за 
ним і пізніші історики літератури.

Вираз письменника «крьівонигій бачмажниче изъ своєю крывоножною 
бачмагою» не дістав поки що пояснення. «Кривонога бачмага» — це не 
тільки «башмак — рід черевика», як коментує Грушевський, це «башмак» 
новомодний європейський, тобто спеціально покроєний окремо на праву та 
на ліву ноги, тому й здається незвичному спостерігачеві «кривим». Чернець 
же ходить «у невитертих черевиках або чоботях» — народному взутті, яке 
в XVI ст. було ще для обох ніг однаковим і розношувалося відповідно вже 
самими власниками.

«Скачомудрець» — це все ж таки скоріше їздець, жокей, до того ж і 
названо його після «возницъ».

Місця у творах Вишенського, де, на думку історика, «манера паралель
них виразів переходить у нуднувату многослоеність», після відомого 
дослідження М. М. Бахтіна про народну «сміхову культуру» середньовіччя і 
Ренесансу сприймаються вже по-іншому* По-перше, «каталоги», що їх зна- 
ходимо в «Пораді» — «сміхотворців», посуду та напоїв, «глузувань», 
«різних родів собак», «родів коней», «родів повозів» (Грушевський), музик, 
різноманітних служників — становлять паралель до «голосних площадних 
номінацій», явища, характерного для громадського міського життя 
західноєвропейського «пізнього середньовіччя», але широко відбитого І в 
літературі XV—XVI ст., де М. М. Бахтін знаходить «довгі переліки імен, 
назв або нагромадження дієслів, епітетів, переліки, що займають іноді по 
кілька сторінок» (Бахтин М. М . Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 195). У нас такі 
номінації з являються рано: перший з відомих мені у «Молінні Данила З а 
точника» Ще Київської доби і саме у сміховому переліку епітетів «старрї 
жени злообразної», потім вони зустрічаються у сміхових пам'ятках вже 
XVI—XVII ст.— «Євангелія руська схизматицька», «Казання руське», зго
дом подибуємо їх і в «Енеїді» І. П. Котляревського. Отже, в даному ви
падку не можна відкидати й можливість впливу на Вишенського відповід
них явищ західноєвропейської літератури, тенденції якої він міг сприймати 
через сучасну йому польську, і вірогідність безпосереднього відбиття стихії 
народного сміху, хоч би і в ярмарковій його формі.

Але ж Грушевський коментує більш складний випадок: «Єще єси кро- 
воідь, мясоїдь!,.» (13 неологізмів на «..Адъ»!), Це, з одного боку, «об
рази бенкетні», і їхнє аскетичне забарвлення найближче до тенденції зга
даних М. М. Бахтіним антипапських сатир — від «Трактату Гарсії з Толе
до» XI ст. до протестантських XVI ст. (с. 200). Проте хіба і в тексті ук
раїнського аскета не відбивається зазначена дослідником «загальнонарод
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на надмірна душа» бенкетних образів, що немов виплескується за межі са
тиричного іх застосування? «Вкрадений у народа хліб не перестае бути 
хлібом, вино завжди прекрасно, хоч і п’є його папа» (с. 322). Що ж сто
сується прийому побудови отих каталогів (потім буде «периноспаль» та 
под, ще потім «тілолюбитель» ї под., «перцолюбецъ» та ін.), то він дуже 
нагадує застосований в епізоді пародійної лгганії (акафіста), з якою Па- 
нург у романі Рабле звертається до брата Жана f в якій роль інвокації ви
конує непристойне «соиШоп» (с. 460—461). Подібність своїх вигуків, звер
нутих до «мирянина», до молитовних звертань акафіста Вишенський навряд 
чи усвідомлював і, в усякому разі, не використовував це як сатиричний 
прийом (хоч трохи згодом з’явиться і православний пародійний акафкт 
«Мегметію Смердящому», Мелетію Смотрицькому—уніату)* але 
структурна подібність тут безперечна ї примушує замислитися над тими 
шляхами, що ними прийоми народної «сміхової культури», вже олітерату
рені на Заході, проникали до афонськоі келп українського аскета.

«Текст an Павла про молоко віри» — І Кор 3 2

«Євангельська npsma про багатого чоловіка, котрому зародила ни
ва»,— Лк. 12.16—21, і далі з цієї ж притчи (12.19).

Згадуючи в кінці розділу дискусію про правдивість деталей змальова
ної' Вишенським у трактаті «Ізвіщенїє краткое...» картини боротьби за пра
вославний календар. Гру шевський дає повчальне з методологічного боку 
пояснення тим перебільшенням, що їх робить тут письменник: дослідник 
вказує і на літературний характер розповіді, і на п фольклорні джерела, і 
на особливості соціально-психологічного сприйняття релігійної борні су
часниками

Писання до tau Острозького і «до утекших єпископів»

«Євангельський фарисей», котрого нагадує Вишенському «римська пи
ха»,— персонаж притчі, що и розповідає учням Ісус Христос на дорозі в 
Єрусалим (Лк. 18,9— 14)*

Даній Грушевським характеристиці «послання афоніїів» протистоять 
у науці міркування І. П. Єрьоміна, що теж приймає Франкову атрибуцію 
твору Вишенському, але з важливим «застереженням. На відміну від інших 
Творів Вишенського посланця „от святоє Афонское горы скитствующих” 
надруковано невластивою йому відносно чистою слов’янською мовою. І ця 
обставина наштовхує на думку, що текст послання» перш ніж потрапити до 
друку, був підданий грунтовній правці редактором „Книжицї“»; можливо 
також, що «правка зачіпила не лише мову, а й зміст» (с. 304)- Це тільки 
гіпотеза, особливо сумнівна в останній здогадці. До того ж Гру шевський не 
раз демонструє, що Вишенський добре володів церковнослов’янською мо
вою.

На початку «Писанія—» Вишенський повідомляє, що до нього дійшло 
приписуване ним «подвигу» єпископів-зрадників «писаніє зовомоє: »Оборо 
на згоди зъ латинскимъ костеломъ и вірою Рыму служачею“». Якщо Гру
пі евськ и й бачить тут «іронічно парадійований заголовок книги Скарги 
«Описанье и оборона сьбору руского Берестейского», то L П. Єрьомін — 
якийсь уніатський полемічний трактат, написаний Іпатієм Потієм, що до нас 
не дійшов: Еремин И. Я. Неизвестный памятник украинской публицистики 
конца XVI века / /  Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности акад.
А. С. Орлова. Л., 1934. С. 86—92; Вишенский Иван. Сочинения- С. 304— 
306. При всій її дотепності (вчений реконструює структуру трактату, довс?-
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дитъ авторство Потія і т. п.) ця гіпотеза не може бути підтримана — з огля
ду на той пієтет, з яким ставилися греко-католицькі історики унії до перших 
виступів на її захист і який яскраво відбився в історії вивчення української 
полемічної літератури; далі, такі твори в Речі Посполитій друкувалися, чо
му ж тоді саме цей трактат Потія не зберігся, чому він не згадує про цей 
свій твір в інших полемічних творах і т. п.? А головне — це іронічний ха
рактер заголовка, на що звернув увагу Грушевський: справді, в тих умовах 
уніат не написав бы: «згоды зъ... вірою Рыму служачсю».

Фразу, яку Грушевський, додаючи два набраних тут курсивом слова, 
читає як «Видите ли, яко потварй на их, uotcb ихъ малыми быти ро
зумієте?», I. П. Єрьомін передає таким чином, не застерігаючи при цьому 
виправлень: «Видите ли, яко потвар на них, маленкими быти розуміючи, 
змышляете» (с. 90). Оскільки обидва дослідники передають текст того ж са
мого списку, приклад цей демонструє необхідність продовження тексто
логічного дослідження літературної спадщини Вишенського.

* Терміна о Ляси»

«Заклик з Содому до Сигору» — алюзія на біблійний текст (Буття. 
19.15—23; у новітньому перекладі 1. І. Огієнка «Сигор» передано ближче до 
давньоєврейської вимови: Цоар).

В «Обліченії діавола миродержца...», як свого часу А. Ю. Кримський, 
Грушевський вбачає написану спеціально для «Книжиці», «програмну 
статтю». І. П. Єрьомін теж відкидає гіпотезу І. Я. Франка, котрий датував 
цей твір 80-ми роками XVI ст.: «Перед нами не лірична сповідь людини з не- 
усталеними ще поглядами, а палка промова публіциста-агітатора, що захи
щає свої переконання» (с. 294). Це так, але для подальшого вивчення тво
ру перспективнішим здається зауваження Грушевського: «За епіграф дано 
цитату з Євангелія Матфея про спокусу Христа дияволом, що послужила 
первовзором Вишенському для сього твору». Справді, цей євангельський 
текст (Мт. 4.8— 10) стає у Вишенського структурною основою та об’єктом 
наслідування. Але місце Ісуса Христа заступає «голяк-странник», за яким 
впізнається постать самого автора, котрий, до речі, називає себе «странни> 
ком» і в інших творах: «Прето да знаєш, диаволе, як я от тебе жоны, дому, 
земли дочасноє не прагну...» Але як тоді розуміти рефрен твору «Иди за 
мною, сатана!»? Це вже не перефразування сказаного Христом, а 
привласнення собі його слів. З точки зору формальної перед нами не що 
інше, як ототожнення оповідача з боголюдиною. Чи можна визначити цю 
форму рецепції біблійного тексту як травестію, хоча й серйозну? Деяке пра
во на це дають побутові деталі, якими наповнилося у афонського ченця це 
наслідування діалогу Ісуса Христа з дияволом, не кажучи вже про пара
доксальність ситуації, в якій від  диявола можна отримати «поповське пре- 
ложенство и стан от вышняго и до последнего стопня», а також про звичні 
у Вишенського іронічні нотки: «грошики собі зберу, фолварки покуплю, до
мок при оздоблю».

Думку Грушевського про те, що стаття «О єретиках» є «допискою» до 
«Ізвіщенія краткаго...», І. П. Єрьомін дещо конкретизує: можливо, що вона 
була написана «як додаток до шостої глави багатьма роками пізніше 
«Извіщения»; редагуючи у самому кінці XVI ст. зібрання своїх творів, 
«Книжку», Вишенський міг спеціально для цього збірника написати замітку 
«О єретиках», керуючися бажанням вичерпати тему, розроблену в „Изві- 
щении“», та додати кілька рядків і про лютеранство (с. 310).
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„Новину“, як тепер доводить із залученням нових аргументів І. П. Єрьо
мін, Вишенський „виписав“ з якогось болгарського рукопису „на само
му останньому етапі праці над „Книжкою“» (с. 313).

Інші літературні сили православного 
табору 1590-х рр. — Львів'яни.

Про Стефана Зизанія тепер знаємо, що він був сином міщанина Івана 
Куколя з Потилича, отже Тустановським брат його Лаврентій називався 
не через походження з Тустанович, а до Стефана це прізвище взагалі не 
мало відношення.

Тепер відомо, як закінчилося життя цієї видатної людини. У Вільні
15 жовтня 1599 р. він прийняв постриг під ім’ям Сильвестр у Святотроїць- 
кому монастирі, але того ж року змушений був втекти звідси до Молдавії. 
За свідченням, що їх дали 28 серпня 1603 р. у рогатинському раєцько- 
му уряді чернець Веніамін, коректор друкарні Балабана, і «намісник ро- 
гатинський» Іван Масловський, навесні 1600 р. Стефан-Сильвестр вийшов
з Яського монастиря св. Сави у Волощині на прощу «до св. Юри» і на 
шляху на очах інших ченців був зарубаний «військом Михайловим» (Ми
хайла Хороброго) : Ружицький Е. Невідомий документ про смерть Стефана 
Зизанія / /  Архіви України. K., 1972. № 1. С. 64; Першодрукар Іван Фе
доров та його послідовники на Україні. С. 133— 134. № 78. Цілком мож
ливо, що під виглядом прощі Стефан-Сильвестр повертався до Львова, щоб 
продовжити боротьбу проти унії.

Літературу про Стефана Зизанія див.: Махновець. Давня... 
С. 349—352. Після виходу в світ цього бібліографічного посібника з’явилося 
кілька оглядових праць білоруських вчених: Алексютович Н< А. Культурно
просветительская деятельность братьев Зизаниев / / И з  истории философ
ской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведе
ния XVI — начала XIX вв. Минск, 1962. С. 126— 132; Подокшин С. Рацио
налистические и гуманистические идеи во взглядах Стефана и Лаврентия 
Зизаниев / /  Вопросы философских наук. Материалы IX конференции моло
дых ученых Белоруссии, Минск, 1965. Вып. 6: Философия. С. 230—236.

Уривки з «Казання св. Кирила...» за виданням К. Студинського пере
друкувала В. П. Колосова: Укр. література XIV—XVI,.. С. 249—253, 
551—552.

Як письменник Юрко Рогатинець фактично не привертав увагу 
пізніших істориків літератури, натомість виступає як персонаж історичного 
роману Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської» (1979). Небагату 
літературу про нього зібрав Л. Є. Махновець (Махновець. Давня... 
С. 509—510).

«Декларація братства Потієві», яку Грушевський вводить у коло літе
ратурних пам’яток полеміки, потім, на жаль, не вивчалася саме як твір літе
ратури, цікавий і своєю художньою формою: до спостережень, зроблених 
істориком, можна було б додати, зокрема, оригінальну інтерпретацію 
жанрової форми послання, „обернення44 автором (чи авторами) етикетних 
формул цього жанру («радоватися не глаголемъ!»).

«Розшифровуємо» такі посилання розділу: Харлампович К. Запад
норусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к 
инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты пра
вославной веры и церкви. Казань, 1898; Пам’ятки полемічного письменст
ва кінця XVI і поч. XVII в. / Видав К. Студинський. Львів, 1906. Т. 1 (Па
м’ятки українсько-руської мови і літератури. Видає комісія археографічна
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НТШ, T. 5); Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 
1851. Т. 4.

Острозькі письменники кінця Î590-X років

«Апокризису» (тепер пишуть «Апокрисис») присвячено монографічну 
працю: Яременко П. К. Український письменник полеміст Христофор Фі- 
лалет і його «Апокрисис». Львів, 1964 Тут багато запізненого на кілька 
століть антикатолицького та антиуніатського пафосу, взагалі характер
ного для «доперебудовних» праць цього літературознавця, обмаль нової 
агрументаци (зокрема, на користь гіпотези Й Третяка про авторство Мар 
тина Бронєвського), але досить прихованої компіляції праць старих дос 
лідників. П. К. Яременко рішуче заперечуе твердження, що анонім написав 
твір на замовлення, отримавши за нього «село» Але що протиставляс він 
свідченням сучасників, наведеним I в Грушевського? Тільки «читання в 
серці» Філалета: твердження це суперечить «самому духові „Апокриси 
са», його патріотичній пристрасності, ідейно-політичній загостреності, пере
конаності». Зопалу відкинувши й саме протестантство аноніма, автор зреш
тою зупиняється знов таки на риторичному вирішенні питання: «Головне в 
тому, що Філалет сміливо виступає проти усякого гноблення...» і т. п. А втім, 
було з'ясовано, що польський текст «Апокрисиса» надрукував у Кракові ан- 
титринітарій Олексій Родецький: Исаевич Я. Д . Преемники первопечатника. 
М , 1981. С. 11. Думку С. Т. Голубєва, підтриману згодом М Возняком, що 
перекладачем «Апокрисиса» українською мовою міг бути Клірик Остро
зький, П К. Яременко в авторефераті докторської Дисертації приписує собі: 
Яременко П. К. Исследование украинской полемично-публицистической ли
тературы конца XVI — начала XVII ст. ст. («Слово... о папах блудных», 
Г. Смотрицкий, Ст. Зизаний, Хр. Филалет, Клирик Острожский, «Пересто
рога»). Доклад о содержании опубликованных работ... К, 1966 С. 18.

Основна література про «Апокрисис»* Махновець. Давня .. С 222—223, 
593—595, 435—436 Уривки із староукраїнського перекладу за виданням 
ППЛ надрукували О І. Білецький (Білецький. Хрестоматія.. C. 118—123) 
та В. С. Харитонов (Укр література XIV—X V I. С. 289—305, 554—555).

«Православним полемістомзакритим псевдонімом Гел. Діпліца», був, 
як з'ясував чеський дослідник Е. Шмурло, протестант Євстахій Гізель (Иса
евич Я. Д Преемники первопечатника С 127— 128)

Думці Грушевського про «колективність» постаті Клірика Острозького 
протистоять новіші гіпотези М С. Возняка та П. К. Яременка. Перший ото
тожнює його з Іовом (Іваном) Борецьким (Возняк М С. Письменницька 
діяльність Іова Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954. С. 64—68). 
Другий вважає, що за цим псевдонімом ховався Гаврило Дорофейович, 
відомий друкарський діяч кінця XVI — початку XVII ст. (Яременко П. К. 
Герасим Смотрицький. С. 67, Його ж. Исследование украинской полемично
публицистической литературы* C. 19—20)* Останню гіпотезу підтри
мав Я Д. Ісаєвич, бо Гаврило Дорофейович був «кліриком, але не священи
ком і не монахом» (Исаевич Я. Д. Преемники первопечатника. C. 13. Див. 
також* Запаско, Ісаєвич Пам’ятки... № 37, 44. С 31—32J. Треба зазначи
ти, що творчість самого Гаврила Дорофейовича залишається практично не* 
вивченою Див : Коляда Л  /. Гаврило Дорофеєвич, український літератор 
XVII ст. / /  РЛ 1958 № З С. 49—59. У свою чергу, В П Колосова вважає 
«найвірогіднішим припущення про авторство Мелетія Смотрицького» (Укр. 
література XIV—XVI .. С. 552).

Бібліографію питання див : Махновець. Давня . С 434—436 Твори 
Клірика Острозького у скороченні передруковано В. П. Колосовою. Укр. 
література XIV—XVI. . С. 254—288, 552—554.
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Дем’ян Наливайко як прозаїк після виходу в світ праці Грушевського 
практично не вивчався. Єдине, що з ’явилося друком,— розвідка К. Ко- 
пержинського, про яку згадує історик: Копержинський К. «Лекцій словен- 
скія Златоустаго от бесід евангельских от иерея Наливайка вьібраніе» / /  
Сб. статей в честь академика А. И. Соболевского. С. 381—385. Бібліогра
фія: Махновець. Давня... С . 42&—430.

У тексті розділу автор посилається, між іншими, на такі видання; Голу- 
бев С, Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковно- 
славянских книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий / /  Труды 
Киев, духовной академии. 1876. Ш  К С . 121— 161; Осинский А. Мелетий 
Смотрицкий, архиепископ Полоцкий. К., 1912 (Окремий відбиток з Трудів 
Київської дух. акад., 191L № 7—8, ft—12).

Потій

Розділ становить цікаву спробу об’єктивного розгляду особистості, гро
мадської постаті та літературної спадщини людини, ім’я якої стало 
одіозним не тільки в православній публіцистиці кінця XVI — початку XVII 
ст. «Автократична вдача» Іпатія Потія, те, що в релігійній полеміці він 
покладався на силу католицької держави, його методи боротьби, «вуль
гарний, лайливий тон» його полеміки не повинні відвертати нас від вивчення 
спадщини цього письменника— так само, як не знеохочують істориків 
російської культури людські якості видатного u діяча, а заразом тирана і 
патологічного вбивці Івана Грозного.

Дуже неповну бібліографію див.: Махновець. Давня... С. 466—471.

«г.Пересторога»

Розділ містить новаторське розуміння «Перестороги» як «певного роду 
історіософії, так би сказати — української Теодіцеї XVI—XVII вв.» Водно
час заключне порівняння твору із «Словом о законі і благодаті» дає чита
чеві змогу зазирнути до методологічної «святая святих» дослідника: його 
непокоїть складність установлення прямих зв’язків між літературою Київсь
кої доби і XVI—XVII ст., і він проводить цей зв’язок немов п о н а д  
відмінностями форми творів та літературних шкіл, але на рівні «прояву 
розбудженої мислі», спроб «звести в цілість різнородні прояви життя і 
дати їм розв’язку і ключ», а також на рівні типологічно близького «поборю
вання» та «нейтралізації» аскетичних східних впливів письменниками XI та 
початку XVII ст. Звідси два важливі для реалізації генерального задуму 
»Історії української літератури“ висновки. Перший — поява в „Пересто
розі“ «ідеї активного політичного громадянства — «річі-посполитої народу 
Руського», для котрого віра, конфесія, церков — се тільки одна із функцій, 
знаряд його політики». Отже, національна ідея сприяла секуляризації куль
тури. А з цим пов’язаний другий висновок: у „Пересторозі44 втілено „ідеоло
гію нового часу“, заповідь „громадської активності і боротьби44, шляхом 
якої, незважаючи на „пароксизми церковної реакції“, і піде далі українсь
ка культура.

Ця висока нота, взята дослідником, не зацікавила його наступників у 
вивченні „Перестороги“, котрі займалися більше пошуками її автора. 
М. С. Возняк знайшов його в особі Івана Борецького (Возняк М. С. Пись
менницька діяльність Івана Борецького...). Цю гіпотезу обережно підтрима
но в праці: Загайко П. К. Українські письменники-полемісти кінця XVI — 
початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії. K., 1957. С. 62—68. 
П. К. Яременко без особливої, як завжди в його працях, аргументації ви
сунув гіпотезу про авторство «діяльного братського пресвітера і таланови-
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'[oro літератора-хроніста Андрія Вознесенського» (Яременко П К* «Пересто
рога“ —  український антиуніатський па флет поч XVII ст К ,  IÓ63).

Михайло Гунашевський, що створив єдиний відомий список „Пересто
роги“* за дуже вірогідною гіпотезою Грушевського, був складачем так зва
ного Львівського літопису, що зберігся в тому ж самому його збірнику, що 
й цей памфлет. Див.: Грушевський AI С О так называемой Львовской лето
писи (1498— 1648) и ее предполагаемом авторе / /  Изв. АН СССР* Серия 
VII. Отдел общ. наук. М ,  1931. № 5 С. 569—588; Бевзо О. А Львівський 
літопис і Острозький літописець: Джерелознавче дослідження. 2-ге вид К , 
1971. С. 12-23

М. С. Возняк здійнив видання памфлету за єдиним відомим списком 
ЦНБ: Возняк Мщ С. Письменницька діяльність Івана Борецького... С. 25— 
63. За цим виданням передрукував уривки «Перестороги» О. І. Білецький- 
Білецький. Хрестоматія... С. 156— 162. Нове перевидання твору за рукопи
сом здійснив В. І. Крекотень Укр. література XVII.. С  26—66. 513—522.

Пізніші писання Вишенського

„Краткословный отвіть Феодула» в працях сучасних дослідників спе- 
ціа^ьно, як правило, не розглядається. Якщо Грушевський залишав відкри* 
тим поставлене І. Я. Франком питання — «чи маємо перед собою другу ре^ 
дакцію оцінки (нового видання книги П. Скарги.— C. Р.), чи вона ж була і 
першою», то L П, Єрьомін взагалі не бачить у Франковій гіпотезі «ніякої не
обхідності» (с, 317)*

Тепер І. П. Єрьомін датує «Лист до Домнікії» «неділею цв-Ьтоносною» 
не 1606, а 1605 року. Підстава; «вр1>мя не мало», яке, за свідченням Ігнатія
з Любарова, біографа Іова Княгиніцького, письменник прожив у цього сво
го друга, дослідник оцінює як не «місяць або два, а близько року» (с. 320), 
Незважаючи на фактичну голослівність такого датування твору, воно 
закріпилося в науковій літературі

«Листи з Афону» І. П. Єрьомін вважає можливим датувати вслід за 
І. Я Франком і М. С. Возняком «близько 1610 р. або навіть пізніше» 
(с. 325).

Другий збірник творів
і «Мисленне Позорище» Вишенського

Гіпотезу Грушевського про відправку Вишенським князеві Михайлу 
Вишневецькому другого збірника критично розглядає І. П. Єрьомін. На 
його думку, вона не має «достатніх підстав»« бо йдеться не про новий 
збірник творів, а «про низку самостійних і незалежних один від одного 
творів, що розташовані (в рукопису зібр. Уварова.«— С. /\) у довільній 
послідовності, котра усталилася в рукописній традиції. У листі ж до Вишне
вецького письменник мав на увазі «Зачапку..«» і, можливо, ті три 
«цвіточки», про котрі згадується в передмові до „Зачапки“» (с. 315—316). 
Питання потребує додаткового текстологічного дослідження.

Як бачимо, стосовно сутності згаданих «цвЬточків» Грушевський 
фактично приєднується до думки І. Франка. Натомість І. П. Єрьомін вису
ває гіпотезу, що це могли бути твори не самого Вишенського, а якісь 
невідомі книжки «богословно тезоіменггиє» інших авторів (с. 322 323). 
Але ж Вишенський вказує з достатньою ясністю: «умыслив аз от своеє про
стоты и глудства славянского языка православные вірьі три словесные 
цветочки, которых посылаю». Звичайно, «умыслив»* хоч і слабко, але се
мантично лов'язане з попереднім «не иміх вам что другое подарку посла-
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ти». Проте в контексті творчої спадщини Вишенського «простота і глуп- 
сгво» стосуються насамперед головного в ній— духовної, письменницької 
діяльності, і те, що він став би прикладати свою формулу самоприниження 
(а фактично, як довів Е. Р. Курціус стосовно цих етикетних формул у хри
стиянських авторів,— самозвеличування) до ситуації «подарку» чужих 
творів, здається дуже сумнівним.

Принагідно вкажемо й на паралель до згаданих «Цв1>точків» у 
«Квіточках Франциска Асизького», з героєм котрих (1182— 1226) літера
турний образ Вишенського-аскета багато в чому перегукується.

Розглядаючи «Позорище мисленное», Грушевський, мабуть через не
догляд, забуває згадати, що насправді перекладач «Книги о священстві» 
відтворив місце, що так обурило Вишенського, з необхідною точністю.

Якщо спробувати коротко узагальнити концепцію творчості Вишенсько
го в коментованій праці, почати треба з констатації її багатоаспектності. 
По-перше, Грушевський розглядає постать письменника в аспекті соціоло
гічному, зокрема, він скрупульозно фіксує все, що вказує на міщанське по
ходження Вишенського, а також на міщанську ж обмеженість його де
мократизму* Другий аспект — світоглядний. Дослідник знову й знову по
вертається до основної, на його думку, колізії у світогляді Вишенського — 
сам аскет і містик, навряд чи внутрішньо не переконаний у заробленому вже 
ним самим «спасінні», він не бачить іншого шляху «спасіння» для пра
вославної людності Речі Посполитої. Із цієї принципової позиції він і відки
дає усю латинську (фактично і світську — за вирваним у нього винятком 
граматики) науку, яку намагалися культивувати львівські братчики. Як 
аскет, він тяжіє до ідеалу ранньохристиянського і відразу після зради єпи
скопів пропонує цілком реформаційні ідеї. Поштовхом до цього міг бути й 
об’єктивний процес впливу на Вишенського (можливо, ним самим і не 
усвідомленого) релігійних пошуків західних реформаторів. Третій аспект — 
естетичний. Не проходячи повз художні прорахунки письменника, Гру* 
шевський водночас намагається, як уже зазначалося, вийти на об’єктив
ний, такий, що грунтується на внутрішніх для письменника і заданих 
традицією, в річищі котрої він творить, естетичних критеріях, метод ана
лізу художніх особливостей творів Вишенського.

Цю загальну концепцію можна розглядати як певний розвиток ідей, ви
сунутих дослідниками XIX*— початку XX ст., насамперед І. Я. Франком. 
У свою чергу, світоглядний аспект цієї концепції творчості Вишенського на
був подальшого розвитку в Д. Чижевського. Зокрема, він не погоджується
з тими дослідниками, що хотіли би бачити у філіппіках афонського ченця 
явище „соціального протесту“, бо «в дійсності це християнсько-аскетичний 
протест та протест не проти «гніту», а проти усього сучасного суспільства Î 
культури». І далі: «„Соціяльна несправедливість*4 та „внішняя наука** — ці 
обидві перешкоди, що стоять на шляху до внутрішнього удосконалення. То
му Вишенський бореться проти них. І є в кожнім разі несправедливо малю
вати його лише як соціального радикала та культурного реакціонера: і „ра
дикалізм“, і „реакційність“ випливають з глибших та для самого Вишенсь
кого єдине важливих мотивів, з містичного аскетизму» (Чижевський 
Дм. Історія української літератури. Кн. 2. С. ЗО, 33).

Натомість радянські літературознавці в 50—60-х рр. відступили з 
міцної, надійно укріпленої фактами та науковою аргументацією позиції 
Грушевського. Через рік після публікації цитованої праці Д. ЧижевськогО 
по інший бік фронту виходить стаття С. І. Маслова, котрий знайшов для 
Івана Вишенського лише такі слова: «...Вишенський не тільки захищає пра
вославну церкву, але й одночасно виступає як трибун, борець за права при
ниженого, експлуатованого українського селянства. Всю силу свого яскра
вого, барвистого слова він спрямовує проти панів і князів світських 1 ду
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ховних...» і т. п. (Маслов C. /. Культурно-національне відродження да 
Україні в кінці XVI і першій половині XVII ст, / /  Матеріали.^ Т. 1. С. 210). 
У свою чергу, І. П, Єрьомін писав про Вишенського: «...виразник сподівань 
«убогої Руси» — широких мас трудового народу, він виступив з протестом 
не тільки проти національного гніту, а й проти гніту соціального» (Ере
мин И. Я. Иван Вишенський и его общественно-литературная деятельность 
/ /  Вишенский Иван. Сочинения С. 226; див. також переклад фрагмента 
цієї статті: Матеріали... T. 1* C. 288).

Ця фраза і почала з деякими варіаціями повторюватися в наступних 
працях радянських літературознавців, ставши своєрідним „загальним 
місцем“ праць про Івана Вишенського, автори яких частіше, на жаль, забу
вали додати, що він був аскет і містик.

Проте навіть І П. Єрьомін удостоївся окрику П. М. Попова, котрий 
надрукував рецензію на його видання 1953 р. під трохи вже старомодним 
для 1956 р. „проробковим“ гаслом (Попов П. М. За глибоке вивчення літе
ратурної спадщини // Вісн. АН УРСР. 195b. JMb З, С. 73—78) Автор 
повчав, що «необхідно на фактах, не приховуючи слабких сторін письменни* 
ка, показати, що у нього провідною була саме життєва, патріотична, де
мократична сторона його творчості» (с. 75), «Необхідно» було з погляду за* 
гальної ідеологічної доктрини, котрій мали підпорядковуватися й розум, і 
совість науковця. Є в рецензії й такий докір: „Єрьомін навіть не згадує про
те, що Вишенський щиро і глибоко поважав та любив братній російський 
народ“, тимчасом як твори письменника були, бачте, „у свій час одним із 
проявів ідеологічної підготовки... возз’єднання України з Росією» (там же).

Головним «каменем спотикання» у світогляді Вишенського був його 
консерватизм, сутність якого не становила, як ми бачили, проблеми для 
Грушевського і Д. Чижевського. Знов-таки І. П. Єрьомін поклав початок ще 
одному «загальному місцю» в працях про Івана Вишенського, пояснивши 
його „сувору проповідь“ послідовного аскетизму за допомогою цитати з 
Ф. Енгельса: „Щоб розвинути свою революційну енергію... щоб об’єднати 
себе як клас, нижчии прошарок повинен... відмовитися від тих небагатьох 
насолод, котрі ще роблять на час якимсь зносним його пригноблене існу
вання і котрих не міг позбавити його навіть найсуворіший гніт» (с. 254— 
255). В. С. Харитонову так сподобалася ця ідея, що він і через тридцять 
років медитує навколо неї, навіть не посилаючися на Ф. Енгельса: «Іван Ви
шенський виступив з позиції плебейського аскетизму, І його виступи допо
магали нижчому прошаркові не тільки українського, а й усіх 
східнослов’янських суспільств усвідомити себе як клас, відчути свою силу і 
розвити революційну енергію...» (Харитонов В. С. Іван Вишенський і розви
ток ідей європейського гуманізму / /  Літературна спадщина Київської Русі 
та українська література XVI—XVIII ст. K., 1981. С. 200).

П. К. Яременко у «посібнику для студента-філолога та вчителя» 
висловлює своє розуміння цієї проблеми: „Ні, не був Іван Вишенський ні 
консерватором, ні ретроградом у злободенній проблемі народної школи і 
культурного розвитку“. А аргументує свою думку риторичним запитанням: 
«Чи логічно було б, щоб такии твердий «русин», як Іван Вишенський, нена
видячи унію.., заявив про свою симпатію до західної культури?..» (Яре
менко ІІ. К. Іван Вишенський. K., 1982. С. 103).

В. С. Харитонов підходить до цієї проблеми ще з одного боку: щоб зня
ти фактичне протистояння Вишенського європейському гуманістичному 
знанню та освіті, він за всяку ціну намагається зробити, гуманістом його са
мого: «Насправді ж, думається, Іван Вишенський заперечував не гуманізм 
взагалі, а „освічений гуманізм“... Позиції, з якиих виступав письменник, 
можна визначити як типові позиції народного гуманізму» (Харито
нов В. С. Про гуманістичні традиції давньої літератури / /  РЛ. 
1978. Ня 1. С. 62). У вже цитованій спеціальній розвідці знаходимо й до
даткові пояснення, наприклад: „Аскетизм Івана Вишенського можна назва
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ти аскетизмом в ім’я людини“ (è 201). Ми вже звикли до таких термінів, як 
„середньовічний гуманізм“, навіть до „ісихастського гуманізму“, і за ними 
медієвісти вбачають певні аналоги високому гуманізмові епохи 
Відродження Що ж тоді таке „народний гуманізм*4, протиставлений 
„освіченому“? Якщо просто людяність, то яке все це має відношення до ви
ступів Вишенського проти освіти, що виходить за межі граматики, до його 
прагнення звузити інтелектуальний кругогляд православних земляків тим, 
що вони зможуть вичитати з Часослова та Октоїха?

Більш тонкий підхід знаходить L В. Паславський у вже згаданій мо
нографії. Він розвиває тезу про «пантеїстичну містику Івана Вишенського 
як форму ідеологічної опозиції церковному феодалізмові». Пантеїста з Ви
шенського 1 В. Паславський робить тим же методом, що з Василя Острозь
кого (Суразького), і так само незугарно (див. вище). Цікаві наступні 
міркування історика філософії. «Що стосується способу пізнання істини, то 
І. Вишенський як послідовний неоплатойік-містик вважає, що ним може бу
ти тільки «чисте споглядання», стан особливого «містичного екстазу», і як 
неоплатоник він допускає, що в процесі пізнання істини можлива то
тожність суб’єкта і об’єкта Саме цими міркуваннями Вишенського, а не 
якимсь його обскурантизмом... слід пояснювати те різко негативне 
ставлення до «силогізмів арістотельських», яке так виразно постає майже
з кожного його твору» (Паславський L В. З історії розвитку філософських 
ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVH ст. С. 33)* Зрозуміло, що 
в творах Вишенського, на які посилається 1. В. Паславський, немає застосо
ваної тут термінології, і що нічого він „як неоплатоник-містик" не „допу
скає*. Просто тому, що він не філософствує, а наслідує систему свого вчите
ля, і тому, що він не є неоплатоніком, як не є ним і Псевдо-Дюнісій Арео
пагів Див. вичерпні пояснення щодо останнього: Лосский Вл. Очерк мисти
ческого богословия Восточной церкви / Пер. сф р / /  Мистическое богосло
вие, К-, 1991. С. 112-^122. Що ж до висновку І. В. Паславського, то в основі 
його думка,'зрештою банальна: містик з недовірою сприймає логіку; до „об
скурантизму** письменника це відношення, справді, не має.

Треба» зрештою, і поважати християнські переконання Вишенського, 
тим більше, що „християнський ідеал" письменника, як справедливо зазна
чає Д. Чижевський, дуже високий. Він, зокрема, «висуває такі принципові, 
основоположні питання, які цілком виводять його «полеміку» з рамок його 
часу та його країни; так, наприклад, він ставить питання про християнський 
Ідеал церкви —* правдива церква не пануюча» як католицька, а переслідува
на, терпляча, як старохристиянська» (с. 22). Так, це глибока богословська 
думка, але своєрідна духовна краса притаманна і credo Вишенського, як 
ось цьому; «Мні бо довлі>єт простый и нехитрый Христос, въ немъ же вся 
сокровища премудрости и разума», Хіба сучасники тільки сприймали ці 
звірення як суголосне своїм душевним переконанням, хіба не відчули би 
його як інтимно пережите у власній душі Григорій Сковорода j Федір До- 
сгоєвський, Костянтин Леонтьев і Франсуа Моріак?

До проблеми естетичної своєрідності прози Вишенського наступники 
Грушевського шукали різні підходи. Так, І. П. Єрьомін знайшов у пись
менника „зразки вже цілком зрілого реалістичного зображення дійсності“ 
(с. 268), що викликало справедливе заперечення П, М. Попова (с. 74). Але 
ж і книжка вийшла: Ніженець А. М. Реалізм у творчості Івана ВишенСЬко- 
го: Конспект лекцій по спецкурсуХарків, 1964.

Темпераментно написаний розділ про творчість Івана Вишенського 
праці Л. Є. Махновця „Сатира і гумор української прози XVI—XVIH 
ст.“ (K., 1964. С. 59—252) демонструє драму літературознавця, котрого ідео
логічна автаркія змушує інтерпретувати «сміхові» твори, маючи за зразок і 
модель аналізу^ соціологічну концепцію „демократичної сатири» В. П. 
Адріанової-Перетц,— отже, з позицій не лише „добахтінських**, але ж і не
мов „до Фрейда4* і „до Хейзінги“. Про П. Скаргу тут читаємо: «Адже одним
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словом „єзуїт* — все сказано!» (с, 111)- Про Вишенського, котрий єпи-f 
скопів-уніатів просив повернутися на шлях спасенний: «Ненависних панів- 
„владик безбожних“ плебей Вишенський таврував як нелюдів, страхітливих 
потвор-хижаків» і т. п. (с* 86) І Певна розгубленість перед естетичним фено
меном Вишенського помітна і в міркуваннях Д Чижевського; „Стиль Ви^ 
шенського занадто вже не „цицероніанський“ та його погляди на латинську 
культуру надто негативні, щоб шукати джерел його літературної техніки в 
античній риториці. Пафос його „біблійний“, але стилістикою він не дуже на-* 
тадує старозавітних пророків“ (с. 23).

На нашу думку, для подальшого вивчення цієї проблеми важливе зна
чення має зауваження В. О. Шевчука, що «наслідуванням Павлу (апосто
лу.—* С. Р<) зумовлюється й сама форма творів Ьишенського г-* послання» 
(Вишенський Іван. Твори. С 227). Адже в посланнях апостола Павла (ав
тентичними вважають звернені до римлян, до галатів, 1-е та 2-е до корин
фян) засвоєно принципи побудови античної діатриби — жанру, появу якого 
пов’язують з ім’ям мандрівного ритора Біона Бористеніта (III ст, до н. е.), 
а наповнення серйозним етико-філософським змістом з діяльністю школи 
стоїків. Таким чином, разом з формою пауліністських послань у творчу 
свідомість Вишенського проникли і  були ним використані КОМПОЗИЦІЙНІ та 
стилістичні принципи діатриби — найбільш кивого, невимушеного, такого, 
що передбачає уявну суперечку з уявним співрозмовником, найбільш роз
мовного і просторічного жанру античного красномовства.

Компаративні дослідження творчості Вишенського після праць В. М. 
Перетца, котрий з’ясував зв'язки ї ї  з сучасною польською літературою (го
ловним чином типологічні), зосередилися на тематиці україно-російській: 
Еремин И< П. К истории русско-украинских связей в XVII веке / /  ТОДРЛ. 
М.; Л., 1953. Т. 9. С. 291—295; в українському перекладі: Матеріали... 
Tk \t C. 261—265; Шолом Ф. Я- Иван Вишенський и Максим Грек. (Из исто
рии русско-украинских литературных связей XVI — начала XVII в ) / /  Сла
вянская филология. Сб. ст. М., 1958. Т. 3. С. 294—315; Робинсон А. Н. Бо
рьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 316—327 та ін.

Основним науковим виданням творів Вишенського залишається поки 
що видання І. П. Єрьоміна, хоч воно і не цілком відповідає вже сучасним 
науковим вимогам; сказане стосується, звичайно, і його української версії 
(із спрощеним науковим апаратом): Вишенський Іван. Твори /  Вступ, ст., 
упоряд., підгот. текстів та приміт. L П. Єрьоміна. К, 1959. З а  виданням І. 
П. Єрьоміна уривки з творів письменника передрукував О. І. Білецький 
(Білецький. Хрестоматія... С 124-155), а «Книжку“, послання до Домнікії і 
до Іова Княгиницького — В. Л. Микитась (Укр. література XIV—XVI.« 
С. 306—376, 555—561). Примітки В. Л. Микитася, на жаль, іноді скоріше 
дезорієнтують читача: „Євангеліє — друга частина Біблії“; Петра і Павла 
буцімто вважають «авторами Нового завіту Біблії — Євангелій»; „Вишен
ський та інші полемісти дияволом часто називають папу римського“ 
(с. 557) t Примітку про „пана Петра“ в посланні Іову просто переписано в 
1.П. Єрьоміна (с. 561).

З видання L П, Єрьоміна переклав усі твори Вишенського сучасною 
літературною мовою В. О. Шевчук (див. вище). Передмову „Іван Вишенсь
кий та його послання» (с. З— 18) під назвою ..Маніпівнячий, котрий роз
пікав людське сумління» передруковано. Шевчук Вал. Дорога в тисячу 
років* Роздуми, статті, есе. К-, 1990. С. 68—82, У цій змістовній передмові 
враховано, безперечно, й ідеї Грушевського, хоч ім’я його і не назване Як 
письменникові й належить, В. О. Шевчук намагається реконструйовати осо- 
бистісну біографію Вишенського, висловлюючи іноді при цьому і думки дис
кусійні (с. 72, 74). В інформативних примітках до перекладу розкрито, зок
рема,, цитати Вишенського з Біблії. Уривки з цього перекладу передруку
вав М. Ma Сулима: Давня українська література: Хрестоматія /  Упоряд. 
М. М. Сулима. K., 1992. C. 241—255, 549—550.

Бібліографія: Махновець4 Давня... С* 230—236.
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Послання Львівського братства до братства 
Новокостянтинівського

Як літературний твір це послання після Грушевського не вивчалося.

АГ Смотрицький та його „Треносм

Розділ зацікавлює насамперед вдалою спробою соціально-психологіч
ного аналізу тієї популярності, яку „Тренос“ здобув у сучасників письмен
ника, а також методикою, що її Грушевський застосовує в пошуці об’єктив
ної естетичної оцінки трактату.

Грушевський схиляється до думки, що сам автор читав „öprjvos“ як 
„Тренос“, бо, „мабуть, вимова була Еразмова“. Йдеться про існування двох 
систем вимови давньогрецьких графем. Традиційну візантійську вимову 
(так звана „система Рейхліна“) зберегла православна традиція, і за нею 0 
читається як „ф“, а ті як „і“. За системою ж Еразма Роттердамського 0 чи
тається як латинське „th“, а л як латинське „ем (е).

Постать Мелетія Смотрицького в останні десятиріччя привертала пидь- 
ну увагу як білоруських, так і українських вчених. З праць перших назвемо 
лише монографії: Прокошина Ь. С. Мелетий Смотрицкий. Минск, 1966; 
Короткий В , Л  Творческий путь Мелетия Смотрицкого. Минск, 1987. Між 
авторами цих праць виникла полеміка про роки життя письменника. 
О. С. Прокошина наполягає, що це були 1572—1630 pp. (с. 36 та ін.), тим- 
часом як В. Г. Короткий більш аргументовано, на наш погляд, доводить, що 
Мелетій народився у першій половині 1577 p., а вмер 27 грудня 1633 р. (/Со- 
роткий В . Г. К биографии Мелетия Смотрицкого / /  Рус. лит. Л., 1982. № 2. 
С. 182— 184). У нас В. В. Німчук дослідив діяльність Мелетія Смотрицько
го як видатного вітчизняного філолога: Німчук В. В. Граматика М. Смот
рицького— перлина давнього мовознавства / /  Смотрицький Мелетій. Гра
матика. K., 1979. С. 92— 111. Див. також: Абрамович С. Д. Мелетій Смот
рицький та проблеми філологічної культури барокко / /  Українська літера
тура XVI—XVIII ст. та інші слов’янські літератури. С. 137— 160. Автор 
останньої праці, відволікаючись від зазначеної в її назві проблеми, необг
рунтовано модернізує творчість письменника. П. К. Яременко в оглядовій 
праці «Мелетій Смотрицький: Життя і творчість» (K., 1986) і в спеціальній 
статті ставить перед собою мету довести, що „обвинувачення Смотрицького 
в ренегатстві хибне, позбавлене обгрунтованих доказів» (Яременко П, /(. 
До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького / /  Українська 
література XVI—XVIII ст. та інші слов’янські літератури. С. 96—116).

Фрагмент „Треноса“ (в читанні видавця-Дриноса“) в перекладі із ста- 
ропольської мови В. І. Крекотня та Р. П. Радишевського надрукував В. І. 
Крекотень (Укр. література XVII... С. 67—92, 222—226). Бібліографія: 
Махновець. Давня... С. 547—554.

Сучасна сатира: Промова Мелешка

Головна думка Грушевського — це твір, що висміює «анахронізми з 
різних ведмежих кутів» — не була прийнята радянськими дослідниками. 
Білоруський вчений А. В. Коршунов доводить навіть, що „Промова Мелеш
ка“ „в основних своїх рисах цілком відповідає історичному Іванові Мелеш- 
ку. Найімовірніше в основі літературного твору лежать справжні записи де
путата сейму Івана Мелешка. Пізніше ж невідомий автор опрацював ці ма
теріали, надавши їм літературну форму“ (Коршуноу А. В. Гістарьічна
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мемуарная література / /  Гісторьія беларускай докастрьічніцкай літарату- 
ры: У 2 т МІНСК, 1968 т, 1; 3 старожытных часоу да канца XVIII ст. С. 345.

Г. А  Нудьга вважає, що „в пародії висловлені прагнення тих про
шарків українсько/ шляхти, що вороже ставилися до нових порядків, за 
яких велику силу одержували іноземці, а разом з тим не могли поділяти ду
мок тих, хто обороняв консерватизм у побуті“ (Нудьга Г. А. Пародія в 
українській літературі. K., 1961. С. 81). У свою чергу, білоруські вчені вис
ловлюють думку, що в творі звучить „міцний і рішучий голос“ білоруської 
шляхти „проти іноземного засилля на білоруських землях і національного 
ренегатства“ (Чемерицкий В. А. Предпосылки гуманизма в Белоруссии / /  
История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977. С. 76. Пор: 
Коршиноу А. В. Пстарычна мемуарная літаратура. С. 345 349).

JI. Є. Махновець, котрому дуже не хочеться „виключати цю інтересну 
пам’ятку з лав демократичної сатири“, висловлює абсолютно голослівну 
гіпотезу, що автором її був „який-небудь убогий сеймиковий або магістрат
ський канцелярист“ (Махновець Л. Є. Сатира і гумор української прози 
XVI—XVIII стГ С. 383).

І у визначенні жанру твору вчені не дійшли спільного висновку, Л. Є. 
Махновець бачить у ньому, як і Г. А. Нудьга, „пародію на сеймові орації“ 
(с. 383). А. І. Мальдіс і В. А. Чемерицький наголошують на тому, що „про
мова Мелешка“ — „не пародія на сеймові промови, а своєрідна літературна 
містифікація, свідомо здійснена невідомим автором, щоб краще висловити 
свої думки“ (Мальдис А. И., Чемерицкий В. А. Литература периода барок
ко / /  История белорусской дооктябрьской литературы. С. 270).

Цікаво, що сучасні вчені (Махновець Л. Є., А. І. Мальдіс, В. А. Чеме* 
рицький) раз по раз звертають увагу на таку дивну рису твору, як індифе
рентність автора щодо питань конфесійних. А чи не пояснюється це тим, що 
він ці питання для себе вирішив? Інтерпретація автора як шляхтича-уніата 
(або католика) підтримала б те розуміння його твору, яке пропонує Гру
шевський.

Отож доводиться констатувати невирішеність основних питань вивчен
ня твору, навіть його національної приналежності. Характерні обопільні 
звинувачення видавців твору — кого в „білорусифікації“ його тексту (Л. б. 
Махновець В. Ластовського), а кого в українізації (А. В. Коршунов М. І. 
Костомарова). Щоправда, нещодавно В. Л. Микитась однозначно відніс 
„Промову Мелешка“ до „здобутків білоруського письменства“ (Гри- 
цай М. C., Микитась В. J 1 Шолом Ф. Я. Давня українська література. 
С. 272). Мабуть, це все ж таки не остаточне вирішення питання.

Майбутні дослідники твору можуть звернутися до публікації ще одно
го, 1663 p., його списку: Ластовський В. Гісторьія беларускай (крыускай) 
кнігі. Ковно, 1926. С. 447—449. Уточнено й дату його виникнення — між 
1622 і 1632 pp.: Крапивин Я. К вопросу о времени появления „Речи Ивана 
Мелешки“ / /  Изв. АН БССР. Минск, 1955. Яд 5. С. 65—74.

Спробу реконструкції тексту „Промови Мелешка“ за двома списками 
див.: Махновець Л. Є. Сатира і гумор української прози XVI—XVIII ст. 
C. 380—382. Бібліографія: Махновець. Давня... С. 413—414.

Згадану Грушевським „єзуїтську пародію про клопотання митропо
лита до св. Петра за виленського купця Злотовича“- ширше дослідив 
Л. Є. Махновець, котрий датує її 1635 р. і подає текст у кириличній транслі
терації: Махновець «/7. Є. Сатира і гумор української прози XVI—XVIII ст.
С. 433—434.

З  мемуарної літератури — записки Балики

Розділ вводить у вивчення явища, котре в історико-культурному плані 
поки що не розглядалося — „нових мемуарів на чисто політичні теми“.

349



XVII століття справді багате на такі твори: згадати хоч би „Новини* про 
повстання 1630 р (у Львівському літопис}) або *Діаріуш“ Афанасія Фили- 
повича.

Повний текст „записок*: В. А. Записки киевского мещанина Божка Ба
лыки о московской осаде 1612 года (Из летописного сборника Ильи Коща- 
ковского) / /  КС. 1882. Т. 3. Июль. С. 97— 105.

Віршування

Тепер з втора обох віршованих передмов Острозької Біблії „Герасима 
Даниловича“ без застережень ототожнюють з Герасимом Смотрицьким. 
Див., напр : Запаско, Ісаєвич. Пам'ятки— № 13. С. 27. Невідомо, з яких 
жанрових ознак виходив М. С. Грицай, зазначаючи з приводу вірша „Зрі 
сія знаменія...“: „За характером перший вірш нагадує оду“* Але цікаві його 
спостереження над використанням „колядкового образу“ (Грицай Мя С. 
Давня українська поезія К , 1972. С. 9— 10). Творчості Герасима Смотри
цького як автора передмов до Острозької Біблії присвячені змістовні розвід
ки В. П. Колосової: Колосова В . Я . Герасим Смотрицький І Козма Пре
світер (до питання про україно-болгарські літературні зв’язки)//»Українсь
ка література XVI—XVIII ст. та інші слов’янські літератури С. 39—47; Ее 
же. „Слово на еретики* Козмы Пресвитера и предисловия к Острожской 
Библии Ивана Федорова / /  ФЧ 1983. М., 1987. С. 174— 180. Ці передмови 
розглядалися також у працях: Сазонова Л. И* Украинские старопечатные 
предисловия конца XVI — первой половины XVII в, (борьба за националь
ное единство) / /  Русская старопечатная литература (XVI — первая чет
верть XVIII в.). Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 
1981. С. 132— 133, 148—149 та ін ; Ее же. Украинские старопечатные преди
словия конца XVI — первой половины XVII в (особенности литературной 
формы) / /  Там же. С. 160, 183 та ін.

„Похвали" Андрія Римши на герб Остафія Воловича (1585) і на герб 
Льва Сопіги (1588) пізніші дослідники віднесли би вже до барокового 
жанру геральдичної прикнижної епіграми. Див.: Чижевсьтй Дм. Україн
ський літературний барок. Прага, 1941. С. 51—56.

Наведені Грушевським римовані фрагменти з «Ключа...» Герасима 
Смотрицького точніше було б розглядати як римовану прозу.

«Просфоннму» М. С. Возняк вважав можливим атрибутувати Кирнло- 
вГ Транквіліону-Ставровецькому (Возняк ЛІ Історія української літера
тури. Львів, 1921. Т. 2. Ч. 1, С. 77—78). Оскільки ця гіпотеза не аргументо
вана, Грушевський ї ї  навіть не згадує.

Цікаво, що історик називає одну із частин цього привітання учнів 
львівської братської школи митрополитові Михайлу Рогозі „декламацією“.
І справді, вся композиція за жанром є декламацією, а звідси випливає, 
що це— перший (1591) друкований твір української драматургії. Проте 
автор узагальнюючої праці з давньої української драматургії „першою 
відомою нам декламацією* вважає „ВІрш1>* на Різдво Памви Беринди 
(1616): Грицай AJ, С. Давня українська драматургія XVII—XVIII ст. К-, 
1974, С. 13.

Новітні видання наведених у розділі поетичних творів див • Die ältes
te ostslawische Kunstdichtung 1575— 1647 /Hrsg. von Hans Rothe Gies
sen, Schmitz, 1976 Hbd. 1; Укр поезія XVI—XVII. ; Укр. література 
X IV -X V I.. ,

Новіші праці про теорію віршування в давній Україні та практичні її 
втілення: Сулима М. М. Теорія віршування на Україні в XVI—XVII
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ст. (спроба опису та реконструкції) / /  Літературна спадщина Київської 
Русі і українська література XVI—XVII ст С 101 — 117, Його ж. Українсь
ке віршування кінця XVI — початку XVII ст. K., 1985.

Закінчення

Ця своєрідна післямова не стільки підводить підсумки здійсненого в 
другій частині тому дослідження епохи „першого відродження“, скільки пе
рекидає місток до наступного періоду» коли змінюється соціальна база на
ціонально-культурного руху— місце міщанства займає козацтво, але во
дночас відбуваються важливі зрушення, як побачимо, і в ідеологічному 
підкладі літератури, і в її естетичних конвенціях, теж неприйнятних для цих 
нових гарантів можливості розвитку національної культури* остаточно фор
мується література, орієнтована не на грецький Схід, а на латинський 
Захід.
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