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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

читъ»
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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
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їїагіта, О священноначаліи», підставу візантійської місти
ки— див. вище.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стова держачих ся добромъ обогатили єсте*

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