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

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

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

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

Саме ж писаніє починається так:

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

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

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

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

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

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

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

запримітив іще перший видавець
8 Іван Вишенський і єго твори с 163
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2) Озиаймую вамъ, якъ земля, по которой ногами вашими ходите и въ 
пейже въ жизнь сію рождешемъ произведени есте и ньіні обитаете, на васъ 
перед Господомъ Богомъ плачеть, стогнеть и въшеть, просячи Сътворителя 
яко да пошлеть серпъ смертный, серпъ казни погибельнои, якоже древле на 
Содомляны, и всемірного потопу, которш бы васъ выгубити и искоренити 
(яко да не скверните болшей оную антихристовымъ безбожнымъ Иёв4р1емъ 
и поганскимъ нечыстымъи несправедливымъ жипемъ вашимъ) моглъ* Изво- 
ляючи ліпше пуста въ чистоті стояти, нежели вашимъ безбожствомъ населе
на и беззаконными дільї осквернена и запустошена, от хвалы всесильного 
Бога создателя и творца небеси и земли оставлена быти '.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Друк Аристотоли
6 Махлярство — фальш

106



Въ місто зась суду и правды несправедливость, ложъ, крывда, прехит- 
реньє, препреньє, потваръ \ лицеміріє, лесть и кгвалтъ антихристовъ 
владієть*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

віно готуютъ
Сыны одівають 
Жены украшаютъ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

сы нове беззаконий

Остависте Господа и разгневаете святого Ізраилева, отвратисте ся 
впять*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Лист сей опублікував Франко (с 457), поправки Кримського до його 
перекладу в К Ст 1895, IX, с 235, тут справедливо звернено увагу на підозрі
ливу дату, так як її надрукував Франко (с 237)
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