
послідовна у викладі: але інтересна як сконцентрований І 
поглиблений виклад авторської ідеології \ Погляд на сучас
ні події зв’язується тут з суворою дуалістичною, богомиль
скою містикою, відродженою і відсвіженою теоріями про 
владу антихриста, даними реформаційною добою. Від тих 
часів, коли відпав Сатана з своїми ангелами і їх місце учБо- 
га зайняли люди,— одступник Сатана безнастанно воює на 
рід людський і багатьох приводить у погибель і смертю вби
ває. Його копією являється папа:

Бывал папеж архиереем первым в порядку церковном, межи патріарха
ми, держачи свой пред£лъ, Западныя стороны. Як на небесехъ межи агге
лами Сатана отділеную часть держалъ Который не заховавши стану 
своего из своими послушники от порядку отлучил ся и на Всходнюю 2 свет
лую церковь райскую воюет, всЬхъ до своего послушенства ведучи 3 — спо- 

. минаючи соб і первую зверхность, которую з другими посполу чиноначални- 
ки в порядку церковномъ м Ъвалъ (122—226).

Всіх, хто не йде за ним, папа зве одщепенцями, але він 
тільки сам одщепенець «із усіми противними офірами його». 
Як не спустіло небо без Сатани, так не спустіла церква без 
папи, і ї  далі репрезентують східні патріархи. Але як Сатана, 
завидуючи нам, то ми стали наслідниками його слави у Бо
га, воював завсіди і тепер, «у останнім віку, кінчаючи власть 
свою», воює церкву божу і спустошує ї ї  «через старших, 
найвищих, можніших і мудріших», так се робить і папа. Зна- 
ряди Сатани — папа і поганський цісар турецький; знаряди 
папи — всі ті одступники, що приводять правовірних під 
його владу.

Папеж всіхь ведучи до послушенства своего проклинает, мучит, заби
вает, войска насилает, панства и церкви забивает \ волности всякіє отимует, 
грозит, кричит, трубитъ, уставичне войну точит5. Малыхъ и великихъ соб- 
лазняючи церковь соборную католическую у своем дворі у себе в Рьімі бы- 
ти поведает Новины по свЪту розсылаеть, времена и лъта измъняетъ и лич- 
бу от сотвореня сві>та замешал 7 и окоротилъ, и аньтихриста утаилъ, и яко
бы еще Мессш з Жыдами чекаючи, отвергши Христову кровь, опрісноки 
ведле порядку Ааронового из Жыдами уживают, Христа царя і ерея своего 
офЬру ведлугъ порядку Мелхиседекового отмету ют.

1 Зазначу в початку пропущене видавцем, очевидно, з цензурних при
чин: Што мовите о святобливых патриархах і учителях своих— яко неві- 
рные поганы на Христа мовлят: «Чому не пришол Христос давно — спасти 
погибших, але на останку віка? ньіні юж учити пришол, коли их много по
гибло?» (с. 118)

2У вид: невидомую.
3У вид, тут додано* а такъ и онъ чинитъ.
4 Вид поправив забирает
5Стиль зовсім Вишенського1
6 У вид : розсыпоетъ
7 У вид : зм4>нилъ.
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А з другое стороны цесар поганеній церковъ с причины папезкое опано- 
валъ,— до своего панства всіхь притягаючи, такъже якъ папежъ церкви 
пустошить и на свое мечыбы 1 оборочает (с. 124-228)

Кінець світу наблизився. Календарна реформа мала на 
меті затаїти час приходу Антихриста. Письмо святе за
повідає прихід перед кінцем світу Єноха, Іди й Івана Бо
гослова, як свідків трьох законів У приложенні «до нашого 
Російського роду» се виявилося в приїзді патр ЇЇоахима, 
Єремії й великого протосінкела Никифора, «през которых 
нас каралъ, училъ и писмом напоминалъ с е г о  
о с т а н н е г о  в і к у »  (с. 125-229).

Гнів божий за останнє відступництво недвозначно пока
зує себе в різних страшних знаках: громи і пожежі в Рога
тині й Галичі, чудо з вином в Бересті, подібне чудо в Грубе- 
шові, де чаша під час богослужіння розсілась і випустила 
вино Відступники один за другим помирають злою смертю 2: 
митрополит умер від гризоти, «Григорка (архиепископа по
лоцького) слугу и зрайцу его злый духъ замордовалъ, и 
инших поповъ негодныхъ бісове з церкве выметали» (с 224).

«Южъ сікира при корени древа лежить южъ всем> 
часъ!» — се провідний мотив сей програмової промови.

«По которой розмові розышли ся ничего болше не чинячи», закінчує 
автор, навівши сю промову нібито львівського братчика «И з тымъ з сейму 
розіхали ся — ажь по сеймі указаль ся декрет сеймовый, якобы по той 
розмові стати ся міль Же корол его м узнавает, же оны (владики) добре 
учинили, а речь посполитая познавши их, сами на доводіхь противко них 
устали, и декрет на ных вышолъ3 И такъ уставичне и по сей день на це
рковь воюют Кого могучи лагодными словы, врядами, достойностями до се
бе зневоляют, а инших мучат, грозят, книгами фалшивыми закидают книги 
замышляют— пишут под датою старою . (с. 229)

Потім, подавши наведене вище резюме, автор спиняється 
на деяких фальшивих доводах «западників», що ап. Петро 
був першим римським єпископом і папа перейняв від нього 
спеціальні права. Доводить, що ап. Петро в Римі не був і 
права, ним від Христа отримані, перейшли від нього до 
всього єпископату вселенської церкви. Диявол спантеличив 
«римську столицю», піддавши папам гадку, що вони мають 
якісь більші права від інших єпископів, потім спокусив 
світською владою і нарешті «мудрость поганских филосо- 
фовъ в сердцу ихъ залецилъ» (с. 129-234).

1 Невиразно, у вид поправлено мечети
2 Сей мотив злої смерти на відступників — очевидно, дуже популярний 

між православними, ширше розвиває потім «Тренос». с. 75—6.
3 Річ Посполита — се соймові стани, вони переконалися, мовляв, з дис

кусії, що владики поступили правильно, і відступили від процесу проти них,
і декрет вийшов проти станів, а на користь владик.
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Все се мало колись царство грецьке — «тую мудрость 
свътскую и владзу земную», і вони були спокусою для його 
власті і церкви, цісарі і патріархи всіх чотирьох столиць по
падали в різні єресі. Бог «за великіє добродетели их 
продковъ» кінець кінцем зняв з греків ту спокусу, «ЩО 

Римляне казнею быти розумі>ют, але мы православные по- 
милованємь*

Напервей мудрост(ь) світскую отдалилъ от ных, а далі смиреномудріє; 
отнял скипетра царскіє, которые мучовали православных христіан ', а далъ, 
хоть поганина, але оборонцу,— который хочай то взявши свой кинсонъ21не 
толко духовным, але и свіцким православным без даня причины жадйоє 
кривды не чинит и якъ пес скарбу стережет* сам не розхищаєт и хотящим 
розхищати забороняєт Тут ся выполняют оные слова Христовы, же «брамы 
пекелные вірьі Христовы, на вызнаню Петра св уфундованоє перемочи не 
могут » (с 130-235).

З того кінцева наука вірним:

Нехай же тя не приводит до отступленя вірьі оздоба церемоній рымских, 
волности, росказываня всему світу, мудрость світа того и щастя світовое, 
бо тоє все не ползуєт, але вредит, и в том ани сам Христос ани апостолы ани 
отцеве св не кохали ся, и овшем от того бігали*

А другое стороны — наших патріарховь убозствомъ и зневоленем не 
стыди ся сам абовім Спасител(ь) за себе кинсон давал, и апостолы и свя
тые отци ажъ до трох сот и шести л!тъ по вознесеній Христові под нечести
выми царями (жили) 3 И овшем, с того ся тішь, иж наша церковь ест(ь) 
уфундована и основана на Христі каміни краєуголном Засіла в СюнЪ, во 
1єр(у)с(али)мі, там где все спасеніє наше содія ся. Маєт в собі 
свя(тость) и от Спасителя цалые ненарушоньїє вірьі вызнаня невонтпливьіє 
и нераздрушоньїє4. И иные обітницьі Спасителевы на ней ся выполняють 5t 
же брамы пекелные православія церкве восточное не перемагают. не толко 
вселенный лепріятел(ь) 6, але и з нас самых поставши ложные учителі, 
ухопленые мудростно рымскою отступленям своим правовірньїм христіаном 
одоліти не могут

В том можеш собі на приклад взяти братство виленское якъ его 
превратити Не могут от православія Ни огнь, ни мечъ» Але тымъ барзій 
Богъ ихъ подкріпляєт, такъ иж в ных знайдуют ся люде учоные, годные, 
терпливые, смиренномудрые Маючи шлем спасенія и меч духовный одоліва- 
ют властем потужным, духовном и свіцком, а слово божіє не вяжет ся, але 
овшем — ростет и множит ся у право верующих’

Не слухай же тых баламутовъ, которые тебі вдают, ижбы там церковъ 
божія правдивая мЬла быти, где владза свіцкая з духовною змешала ся. 
Где пыха гніздо собъ збудовала Где мудрост(ь) світа того панует. Где 
філософія поганская — Арыстотелева наука слово божіє выворочает и ина- 
ко вірити кажет. Где духовные пространно живут, полностей вшеляких за

1 У вид змінено, хто зна, теж чи не з цензурних причин, «отнялъ ски 
петры царей православныхъ. » (с 235, I).

2 У вид : канонъ
3 В ори г сього слова бракує
4 Ся фраза у вид значно змінена.
5 Теж
6 Сатана.
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живают, на въру святую не словом божіим, але мечемъ воюютъ Убегай от 
тых, убігай — бо то не Христова, але антихристова вЪра, которую ся про
тивницы наши держат* (с 301-235—6).

На тім кінець!
Коли я роздумую над сею українською історіософією по

чатку XVII віку, мені приходить сам собою на пам’ять ве
личний твір старшої доби — «Закон і благодать» XI віку Р о 
зуміється, з літературного погляду їх не можна й рівняти! 
Майстерно-бездоганний твір XI в. сильно відбиває від борю
кань з стилем і формою філософа першого відродження. 
Його гадки приходиться часто тільки відгадувати в сих бо
рюканнях; взірці гарної прози, що виступає місцями, пе- 
реплітаются досить хаотичними фрагментами думок, наче 
прихапцем зачеркненими для пам’яті— не пов’язаними і не 
розвиненими відповідно. Але як прояв розбудженої мислі, як 
виклад широкої синтетичної системи, що пробує звести в 
цілість різнородні прояви життя і дати їм розв’язку 1 ключ, 
«Пересторога» може бути поставлена поруч величного «Сло
ва» XI віку!

«Слово» базується на кращих традиціях візантійства — 
Златоустової школи та іі епігонів, за поміччю їх поборюючи 
понурий дуалізм пізнього візантійського аскетизму з його 
монахоманією і страхом перед живим світовим життям «Пе
ресторога» комбінує з тими аскетичними ідеями (відсвіжени
ми і зміцненими відгомонами містично-аскетичного руху 
XIV в.) впливи і настрої реформації XVI в, і, незважаючи 
на присутність і в реформаційних ідеях різної чортівщини 
(папа-антихрист, війна диявола на правовірних, кінчина віку
і под.), реформаційні настрої* — активні, бадьорі і раціона
лістичні — нейтралізують і перемагають аскетичну спадщи
ну, іі самовідречення і пасивність. Хоч «Пересторога» повто
рює за Василем Острозьким, Вишенським і Кліриком ідею 
страждання як уділу благочестивих, апологію щасливого по
неволення грецької церкви, розвинену Філалетом, блаженної 
простоти і погорди до світської мудрості, бороненої ‘Ви
шенським,— повторюючи часом у буквальних виразах його 
поучення,— але їі програма далека від аскетичного самоїд- 
ства Вишенського. Поруч «руської віри» у «Перестороги» 
єсть ідея активного політичного громадянства — «річи- 
посполитої народу Руського» \ для котрого віра, конфесія,

1 «Отступници при сконченю сейму (1600 р ) , коли (в)же всЪ справы 
судити ся занехивают, упросивши тых которые около судов заседают, кгды 
вже праве отволаные судовъ мало быти, написали собі позовъ, якобы речь 
посполитая народу Руского от болших аж до менших сгановъ м1>ли им дати 
позовъ пред кроля, позываючи о то ижъ оны добра и вряды духовные, буду-
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церков — се тільки одна з функцій, знаряд його політики, а 
не с а м о ц і л ь ,  що  вс е  п о к р и в а є  і а б с о р б у є .  
Відмінно від Василя Острозького і Вишенського, що різко 
виступають проти всякого спілкування з єретиками, автор 
«Перестороги» похваляє політику кн Острозького й ін. щодо 
спільної політичної акції з євангелістами. Підчеркує поміч, 
що мало від них віленське братство, наприклад, устами 
кн Острозького грозить королеві повстанням, коли він на
далі вестиме свою сторонничу релігійну політику (вище). Се 
зовсім не те, що поради Вишенського землякам: постити і 
молитись, щоб Бог послав чудо на короля (вище).

Все се велить мені, незважаючи на різну чортівщину і 
хіліазм у дусі Зизанія \ на випади проти Аристотеля і сьо
госвітньої мудрості в дусі Вишенського2, вважати «Пересто
рогу» за ідеологію н о в о г о  ч а с у :  заповідь емансипації 
з-під середньовічної церковщини, розвитку раціоналізму і 
громадської активності і боротьби, того шляху, котрим піде 
українське життя XVII—XVIII вв., незважаючи на па- 
роксизми церковної реакції, навіяні католицькою реакцією 
Польщі Воно обтрусить з себе поволі пережитки аскетичної 
фразеології, що ще сидить на «Пересторозі», і піде тою доро
гою, на котрій став уже й їі автор, незважаючи на сі фразе
ологічні чи ідеологічні пережитки. І тому я вважав 
потрібним присвятити сьому трактатові особливу увагу.

Пізніші писання Вишенського. Вернімось ще до Вишенсь
кого — до його останніх творів. Після спорудження першого 
збірника, описаного вище, він писав ще довго, кілька
надцять літ Маємо чотири більші писання, з різними пе

чи з ных сенодалне зложеные и обнаженые, упорне противъ праву держат» 
(с 221) Розуміються тут позви Потієві і Терлецькому «въ жалобе ихъ ми
лости пановъ обывателевъ в кн Литовского, воєводства Волынского и 
иншихъ воеводствь такъ духовного, свецкого, рыцарского яко и посполито
го стану людей релии грецкое», Архивъ Ю З Р 1 VI 109— 110 Щодо по
няття «річ посполита» в устах політиків XVI в — див , напр , Кубалі «Orze
chowski» с 73—4 (Орловський один з визначних теоретиків сеї ідеологи): 
«Річ посполита польська» не те, що «королівство польське»,— се сума гро
мадян, що правиться сама собою, своїм «правом», а не королем

1 Можливо, він іде за ним і в тол куванні приїзду патріархів як ана
логії з появою Єноха і Ілп, як се доводив Студинський, «Пересторога» 
с 136, див текст Зизанія в Пам'ятках с 97.

2 В Історії України (VI с 563) я висловив гадку, що фінал «Пересто
роги», де автор, перед тим такий гарячий прихильник освіти й науки, 
несподівано дає копняка «філософи поганській, аристотелевій науці », був 
дописаний іншою рукою Але, перестудіювавши її наново з оригіналом у ру
ках (що місцями виявляє важні відхилення від виданого тексту), я переко
нуюсь, що нема причини вважати се чужим додатком Очевидно, в уяві 
автора потреба «посполитої науки», опертої на православній традиції, не 
суперечила агітації проти єзуїтської «аристотелевоі мудрості».
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