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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Не підтримуйте
2 Друк бурмистрапства
3 Франко с 140 д д Третяк с 246
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боти його фантазії не бракувало! Були реальні факти — і 
ще б і л ь ш е  п е р е к а з і в  п р о  них!  Чи було пролито 
де-небудь причастя? чи потоптано ногами? чи тільки били, а 
не забили нікого на смерть під час війни за старі і нові свя
та? — се так само не можна твердити на підставі слів Ви
шенського, як не можна і заперечувати можливості таких 
фактів на тій підставі, що ми не розпоряджаємо доку
ментальними підтвердженнями їх. Сильний, яскравий образ, 
намальований Вишенським, зостався цінним літературним 
свідоцтвом того, як в і д б и в а л а с я  в у я в і  с у ч а с ни -  
к і в релігійна боротьба «благочестія» з «латинством» у 
тодішній Польщі. Він мусив робити сильне враження. 
Нижче, в «Одписі» Клірика Острозького, 1598 року, знайде
мо патетичний образ горожанської війни, викликаної унією: 
«кровопролійства, мужобойства, забійства, тиранства, 
мордырьства, нахоженья кгвалтовъ на домы, на школы, на 
церкви, обелженья шкарадого невЪстъ, паненокъ чистыхъ, 
душъ невинныхъ, паній зацныхъ и велможныхъ при самой 
начистьшой и страшной и непостижимой таємници и офЪре: 
при пріймованю святЪйшихъ таинъ тЪла и честныя крови 
Христовы — наполнили и наброили» (405) Се явна па
рафраза суворого й шорсткого, лапідарного образу Ви
шенського, розпущена водицею шкільної риторики Вона 
служить свідоцтвом, кажу, яке враження викликали ci громи 
Афонської гори на Україні, як підхоплювались, повторялись, 
прикладаючись до всяких злоб дня. Се міра тодішніх літера
турних впливів нашого Івана з Вишні

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

Відти ж різниця і в розмірі Для слів радості, признання, 
подяки, заохоти, що треба було сказати своїм,— вистачало 
небагатьох сторін Акт обвинувачення проти апостатів, 
обгрунтований, умотивований, мусив бути без порівняння 
довший Писаніє до кн Василя має всього коло 15 тис. 
знаків, писаніє до утеклих єпископів — се найбільший твір 
Вишенського, коло 120 тис. знаків, три звичайні аркуші дру
ку. З літературного й культурно-історичного погляду оба
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