
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*
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