
воспоминаймо ведомостью нашего православія, писанієм, наукою, друко- 
ванієм книг, училищи ', и довольством 2 от избытковъ нашихъ А Латыню 
со всЪмъ на всімь оставимо, ни ся их о чем (яко мнящих ся мудрых) ани- 
какоже пытаймо» Hi ихъ науки 3, православія на искушеніє, слушаймо» Ни
же их хитрости на наше увеченіє и полерованіє учим ся» Ниже ихъ власти 
и начальства страшимо ся» Ниже ихъ размноженію i разширенпо чудим ся!

Да будут они како суть» Мы же будем пред очима их по євангелію — про
сти, глупы, незлобивы» Досыть нам спасти нас самых» (л 310 — Гол. ИЗ).

Але з сього становища — на що ся критика книги- 
Скарги? — На те, «абы Латина не подумала, що не можема 
пізнати «прицукрованое лжи сладкословія их». Для cborö1 
автор розбере передмову і три перші розділи книги.— Так кі
нець кінцем він сам не видержує проголошеного ім принципу 
повної ізоляції й індиферентизму у відносинах до «Латини»!

По сім іде друга передмова — «До всякого прочитателя 
написанія сього»: на випадок, коли б комусь попала до рук 
сама книга Скарги, Вишенський повторяє свою науку: не 
спускатися на солодкі латинські слова, «бо то їх і єсть ре
месло поганської науки: баснословієм, ораціями, похвалами 
і похлібствами смачними слабоумних і ненаказаних (не на
вчених) прельщати». А для прикладу наводить сі єдині в 
своїм роді автобіографічні спомини,— вже згадані нами 
вище:

И я бо нікогда во той пробі былъ, и сам своим слухом латы некого 
оратора свідчил» Для чего кротко, тихо хочю припомнити, абы єсте от та
ковых мідовньїхь словъ, в которых трутизна живеть, пильно стерегли 
ся 4. То что латынсюй ораторъ, достойнствомъ сана мистръ, имЪлъ друж
бу со мною в Луцку, и не утаилъ тілесноє пожадливостй предо мною, ко
торою звитяжень5 былъ А то какъ блуда от цнотливые дівицьі прагнулъ, 
и не могл повабками6 того себі зеднати — абовім цвітньїй 7 был» Якоже 
до того пришел 8? Ото такъ повім ти Річьми сладкими и бесідами прель- 
сгилъ девицу, и тім словесным похлібством цноту девицы ведоме укралъ» 
Которые річи его в залецанно чиненіє9 на змаменне10 девицы, коротко 
ти припомену Пилне послушай»

Начал девицу называти солнцемъ— яко подобно тому сличностю кра
соту світить» Началъ звати златом и сребром — яко румяность з білостью 
в лице цвететь» Началъ звати каменем дорогим — шапфіром і діаментом — 
яко променистеє лице от крове єя показуетъ» Тіми и большими баснями 
и словами девицу яко масло на блуд ростопил Которая и шпетности 11

1 Звертаю увагу на се місце, бо воно вказує, що православної школи і 
науки Вишенський не відкидав і перед своєю подорожжю на Україну,— 
тільки, очевидно, з тими обмеженнями й «стереженнями, які він викла
дає потім у «Зачапці» (нижче)

2 Ркп довольствъ
3 Упускаю зайве и
4 В ркп стерегся
5 Переможений
6 Ркп . поварками
7 Заструплений
8 Добився свого
9 В ркп . чиненія
10 На обдурення, в друк хибно знаменіє
11 Обридливості
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забачивши 1 тімь сладким похлібствомь уловлена будучи, цноту страти
ти производила*

Не явна ли то ложь — яко та дівица не была ни сонце, ни злато, ни 
сребро, ни камень шапфиръ2 и діямент* А вжды слабоумна тоей смачной 
лжи увірила и во похвальномъ смаку блядословномъ увязла, и мысль 
царствующую погрузила Которой тіло невольникъ понужды на што воля 
мысленная произволитъ, на добро ли или на зло послідуєгь*3

Так тогда и ты, любимый прочитателю, пилне смотри латынской муд- 
рорти духа Коли себе и своих во своем писанпо хвалить; баснями крас
ными словес свідостви зверхнихъ4, а не плодов евангельских подпирает, 
шррокорічні и доводи і  богословнымъ оцукровашемъ5 помащаетъ — 
Тог^а ко євангелію прибігши на пробу і т. д (л. 312—3, Гол. 114—5).

Сей епізод цінний не тільки як сливе едина авто
біографічна історія, розповіджена автором, але і як дуже 
рідкий взірець гарного оповідання, теж рідкий у автора, та 
й взагалі не частий в такій якості в сій літературі! Ми
стецтво оповідання не було сильною стороною іі.

Чисто богословську частину: розбір тез Скарги про 
правдиву церкву, її прикмети, єдино правдиву римську 
церкву і под. докладно розбирати не буду,— але виберу з 
них кілька місць, інтересних з погляду літературно-стилі
стичного або ідеологічного, тільки, на жаль, місцями сильно 
попсовані вони невдалим переписувачем.

Протиставляючи своє розуміння церковної єдності 
Скаржиному, Вишенський так описує її:

Во єдности бо церковной основана єсть любы, догмать 6, віра
Ту царствует надежда
Ту даскальствуєть смиреніє
Ту гобзуетъ весь добродітелньш соборъ.
Ту Давидъ певець сыномъ церкви припіваєть, играя 7 духомъ Се коль 

красно и добро, рече, но еже жити братіи вкупі
И Дамаскинъ — О семъ бо Господь обіща животъ вічньїй

О блаженная купо*
О всечесное братьство*
О преславнійшая єдиности —
Кто тебе отлучает ся,
Кто тебе отплещает ся,
Кто от тебе утікаеть,
Кто на тебе боретъ, лжетъ, хулитъ,
Кто тебе ненавидить и тобою мерзитъ — 

да будет проклять ньіні и во будущій вікь* Аминь (л 322— Гол. 121—2)

1 Забувши
2 Ркп шапферъ.
3 Ркп послідують
4 Ркп * звърныхъ
5 Ркп оцурковашемъ
6 В ркп домаетъ, догматъ— поправка Голубева.
7 В ркп игрфсе, играя — поправка Голубева, але, може, тут: арфе?
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Сучасна польська церковна політика, натхнена Скаргою, 
спустошення, зроблені нею серед укрзінської аристократії, 
й нагінки на вірних малюються такими рисами історії Наву
ходоносора з книги пророка Даниїла:

Зри зрителю розсудный, что будегь проповідникь латынскш Скарга, 
и который родъ 1 ушиковалъ на прещеніє миролюбной Руси. Єсли не мо
жешь быстрымъ окомъ разсужденія прозріти, я тебі кратко всі розділи 
т і зовомого роду гананіємь ознаймую или оплавлю.

Будованіє того роду то єсть, будуєть2 Скарга Вавилонъ, Римъ. Ста
новить и именуєть Навуходносоромъ короля польского. Навуходоносора 
ставить выше своего достоинства одушевленнаго идола папу Посылаеття 
проповідники 3 езувиты, абы всі поклонили ся папі Услышавши же рус- 
Kie князи и паны повеленіе царево, а набольше пискь, шумъ, вопль, лики 4, 
свиріли, гусли, тимпаны и всю музыку роскоши світа сего,— поклонили 
ся папі. Тріє отроцы же иерусалимского пліна — убогіе Русинцы — по- 
клонити ся не хотіли, мовечи. «Живъ Господь Богъ нашъ имже создани 
быхомь и живемь и движем ся, идолу поклоняти ся не хочемъ, и богу зем
ному паче небеснаго не служимъ». Тогда розярив ся Навходоносоръ кроль 
польській повеліваєть разжещи пещь бідь, скорбій, гоненій и всяких 
досадъ лютыхъ на тріє отроки останка народа Руского, яко да симъ волю 
бідами на поклоненіє идола преложить

Да тутъ ставши5 со Златоустомъ васъ, останка народа Руского ут- 
вержаю не вмітаємьі будьте 6! Да вовергаемы претерпите пещь бідь лю
тыхъ! Тогда узрите вометаемыхъ сожигаемыхъ — а себі спасаемыхъ. Тог
да узрите хладъ и пришествіє ангелово, и проповідники езувиты исчезаем ы, 
и царь Навуходоносоръ посрамляем и на поклоненіє истиннаго бога пре- 
лагаемъ (л 323—4, Гол 122—3).

Проти папської монархії обрушується Вишенський в 
таких виразах:

Того ради вышее, єзовито 7, той свой костелъ Римскій быти разуміешь, 
яко одинъ над всеми владіет? И того ради правдивый Римскій костелъ 
назвати ся можетъ, яко єдинь всіми учреждаетъ и управляєть, научаетъ 
и росказуетъ? Куда хощетъ одинъ, туда всіхь волею своею керуетъ — 
которому одному нихто волности ни в чемъ сопротивити ся не имієгь? . Я то 
тако мнімаю или вірую8, яко то єсть главнійшая и от всіхь ересей не
чистая ересь9, яко один ровный всімь каломъ, перстно и тлініємь, кро
вно и тіломь, рожденіємь и смертію, гріхомь и паденіємь будучи,— над 
все выдралъ и себе самого обоготворянь, и яко идола почтити узаконилъ. 
А других всіхь под свою неволю и послушенство гвалтовностю 10 — что

1 Чи не польське слово urza4d, уряд, лава?
2 В ркп будетъ, у Гол. додано, что.
3 В ркп : проповідника.
4 Ркп. лиски
5 Ркп ста оуши (у Гол. пропущено).
6 Ркп * бутьті
7 В ркп поплутано і потім так виправлено вышее рекъ езовитой.
8 В ркп. помилено, «яко такожъ не имамъ или вірою», поправляю 

приблизно, ЗМІСТ ясний
9 Ркп * ерей
10 Ркп. гвалтовную.
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во всіхь расказуетъ толко тотъ одинъ,— а не покорою Христовою 1 и 
хрестоношеньемъ и терпініемь2 покорилъ и поневолилъ.

Можетъ ли быти болтая ересь отъ той ереси, и превратность от той 
превратности, которою Римскій бедный костелъ страждетъ, разсуждаешъ 3 
добре, прочитателю! (л. 341—2, Гол. 134—5).

І далі на ту ж тему:

Не явно ли всему світу, яко во лжи поганской. гордости, власти, сла
ве, богатьстві и любви світа сего твой ся 4 костел Римскій роспростра- 
нилъ и умножилъ? Что за чюдо умноженїю и розширенню5 твоего косте
ла — когда сей вію> честный возлюбили? Когда все распространенное и 
широкое, гостинцемъ в погибель вічную странствовати изволили? Когда 
все со лжею и роскошею мирскою тутъ на земли мешкаючи изволили? Не 
чюдо6 таковому распространенно латынскому по всемъ світе, абовімь 
князю 7 мира сего служать, который в жизни сей славою, честно, богать- 
ствомъ и достоинством вінчаеть. И от того самого знаку, боголюбивый 
прочитателю, по Христову и апостольскому о последнихъ часехъ изобра
жению 8, лживый костель Римскій познати можешь 9, яко вси охотою до 
него бежатъ, вси до него квапятъ, вси его любятъ, вси себе имъ смакуютъ. 
Тотъ самый знакъ да тя 10 увірить, любимый прочитателю, яко костелъ 
Римскій лживый есть! Скудно убо есть благое* (л 352—3, Гол 141)

Лист до Домнікіі. Незадовго після написання сеї праці 
Вишенський нарешті вибрався на Україну. Може, сповняв 
тим акт пієтизму для Мелетія, коли наспіли до нього вісті 
про його смерть,— а він його шанував високо і міг вважати 
потрібним віддати йому сю пошану — виконати колись ним 
висловлене бажання, щоб Вишенський кинув пустинну са
мотність і пішов ділом помагати одновірцям. Може, подвиг- 
нули його відомості про успіх його збірника («Терміни про 
лжу»). Не знаємо сього, бо наші відомості про сю подорож 
взагалі незвичайно убогі. З біографії його товариша — афо- 
ніта Йова Княгиницького, написаної Гнатом з Любарова, 
знаємо, що Вишенський відвідав Йова десь у р. 1605 при
близно і незадовго перед смертю Балабана, себто при кінці 
1606 поіхав назад на Афон . Коли саме приїхав з Афона

1 Ркп : покою христовой.
2 Ркп.: терпьніє
3 Ркп.: разсуждаетъ
4 Ркп.: сія
5 Ркп.* умноженій и разширенно.
6 »Потім, мабуть, зайве* «тако».
7 Ркп : «ибо вімь князя».
8 Ркп.: изображенно.
9 Ркп • можетъ
10 Ркп • дотя.
11 Зоря Галицкая с 233—4; Франко використав сі відомості для біогра

фії Вишенського у своїй першій статті і вивів з них дату листа до Домні- 
кії на 1606 р. Але приїзд Вишенського можливий скорше, ніж 1605 рік, і 
тоді можливе вагання для листа між 1606 і 1605.
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і де пробував поза своїми гостинами у Йова, зостається 
невідомим, і одиноке, що кидає деяке світло на враження ї 
переживання Вишенського на Україні: дізнані тут розчару
вання і розходження з провідниками релігійного і культурно- 
національного руху, се його лист до черниці Домнікії, оче
видно, львівської, писаний з Унівського монастиря у вербну 
неділю, мабуть 1606 року. Те, що тут Вишенський оповідає 
з своїх спостережень і своїх думок про сучасне українське, 
життя, незвичайно цікаве для характеристики його самого і 
сучасного українського руху: розходжень і конфліктів тра-! 
диційноі монахомани, що молилася на візантійських аскетів^ 
й містиків \ з новим рухом, надиханим реформаційнимгі 
впливами. Тому мусимо спинитись на сім докладніш.

Честной и благоговейной старици Домникіи 1оаннъ страннсткъ о 
Господі радовати ся желает и спасенія прагнет

Одержав він лист від пана Юрія з докором, що він 
піддався впливам диявола (от діавола пострадахъ) — не зо
стався в городі (Львові), а замкнувся в Унівськім монастирі. 
Докоряє йому Юрій з огляду «на народную пользу», бо пу
стиня служить тільки власному спасению, а проповідь пома
гає многим, і ставить йому в приклад Христа, що «мило- 
сердував о народі» і в пустиню виходив не з пустиннолюбія, 
а задля свободи проповіді. Проповідь же тепер і у Львові не 
забороняється, і її не треба занедбувати Коли ж Вишенсь
кий ухилятиметься, будуть на нього великі нарікання, 
соблазн і розпука.

Сі докори дуже роздражнили Вишенського, тим більше 
що під ними відізвалось до нього те глибоке розходження, 
що він відчув у Львові. Він сердито відкидає уваги пана 
Юрія, навзаєм докоряючи йому, що він робить недопустиму 
річ, ставлячи слабій і неочищеній людині приклад самого 
Христа. Боронить пустинне життя від легковаження, яке ви
являє до нього «пан Юрко» — наводить йому погляди вели
ких аскетів, що вважали спасения себе самого ділом, 
тяжчим від якої-будь спасенної діяльності. І навпаки — сам 
критикує роботу львівських «фундаторів благочестія»: план 
науки, ними заведений, обмирщення і захоплення латинськи
ми взірцями. Пише роздражнено, зі злістю, і замість писати 
се самому «вельможі Юрієві», виливає все на адресу 
Домнікії, мотивуючи се тим, що Юрій хворий і він не хотів 
би йому докучати в недузі. Пригадує його посварення з 
іншим львівським провідником «паном Красовським» і кладе

1 Вишенський вичисляє сі свої авторитети в останнім своїм творі «По
зорище мысленное».

244



Домнікії на серце помирити сих двох провідників братського 
руху при нагоді Великодня, аби вони оба могли «истинно, а 
не фарисейськи заспівати: Воскресенія день, и просвітим ся 
торжеством и друг друга обымем ..»

Невеликий лист сей (9 сторінок друку) належить до кра
щих писань Вишенського. В нім мало порожніх місць і пу
стих слів. Писаний в захопленні, од серця, він яскраво 
відкриває індивідуальність автора, хоча й не всюди на і і ко
снеть. Живо характеризує його погляди на вартість науки, 
Культури й под., доповнюючи попередні його виступи. А ще' 
цінніший як одна з небагатьох характеристик сучасних куль
турних досягнень українських — міщанського львівського 
руху, на чолі котрого стояв той «книгочія і народона- 
ставник» пан Юрко — як правдоподібно приймають: звісний 
нам Юрій Рогатинець.

Видиши ли, госпоже Домникіє, як пан Юрко не вість нашего сліда, 
по чину и степени къ Богу приводящего — але заразъ на верховный (сте
пень) Христовъ вскочил, и в гордость мнЪнш (ползовати другихъ себе не 
ополеровавшимъ и страстей мирскихъ не совлекшимъ повелъваетъ») — 
впалъ.

Присмотри ся, госпоже, что пользуютъ ихъ черниломъ хитрости, а не 
Духа святого словесы вспитанные школные2 казнодіи, которые з латин
ской ереси себь способъ ухвативши 3, зараз школы бают, проповъдаютъ 
и учатъ, а полЪровнаго и безстрастнаго житія не хочютъ, и тот слъд изо
браженный святыми (по отправЪ школноь4 лауки) отвергли? Первое — 
церковному послъдованно в славословно, благодаренно и молитвЪ не по
требны 5 суть Ни бо уміють у церкви ни читати ани пъти, только яко и 
просгьйшіє — без помощи церковной нужді богохваленія стоять С кото
рого цвиченя и заживаня способомь тымъ хитростнымь латинскихь наукъ 
не вижу ни куса 6 ни попа, ни діакона ани протчаго священническаго чину 
служителя Только если тые байки риторскіє7 знают, то тежь к оаснямъ 
досконалшим, родителем сих, тоєсть до латини паки возвращают ся и от
ходят свойственное к своему духу влечет ся и прилепляетъ»

Илев бым я радил нашим фундаторомъ благочестія во Львові — 
В первыхъ церковнаго послідованія, славословія і благочестія узако
нити дітемь научити Таже9 утвердивши сумненія въры благочестивыми 
догматы — тогда внішних хитростей для відомости касати ся не возбра- 
няти. Не бо азъ хулю граматичное 10 ученіє і ключь къ позначно складов

1 Перед тим Вишенський нагадує науку Дюйісія Ареопагіта про ступе
ні посвящения — широко виложену в ранішім посланні до єпископів, вище.

2 Друк • школьїє Ркп школные
3 Пригадую сказане Потієм про те, що в грецькій церкві проповіду

вання в церкві було в тих часах цілком облишене вважали його латин
ським непорядком

4 Ркп шкодноє
5 Непридатні, нездатні
6 Ркп • вкуси
7 Ркп . литорскіє
8 В друк попр. на «Але», але се непотрібно,— треба розуміти Оскіль

ки би став радити, то, по-перше..
9 Ркп : той же.
10 Ркп.: грамотичноє.
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