
відчувається не тільки аналогія, але й певне споріднення ду
ху і тактики До загальнонародної організації відси було те 
досить далеко, але не менше, як від кальвіністських синодів 
до будучих громад індепендентів і левелерів

Реформаційні ідеї між українцями; полеміка з євангели- 
цькою і католицькою критикою. В 1880— 1890-х pp. помітно 
був поширився погляд, шо реформаційний рух XVI в. один 
час захопив українські землі дуже сильно й мав великі 
успіхи між українським громадянством Таку поголоску, гіа 
посрамления православних, пустили були сього часу єзуїтй; 
але в 1870-х рр її відігріто в самих православних церковних 
кругах. Початок дала, здається, студія пок Мал и шевського 
про унітаризм на Україні, з приводу апокрифічного лис¥а 
Смери Половця — дуже цікава для свого часу1 Під вра
женням її, думаю, пок Орест Ів Левицький постарався до
кументально прослідити поширення на Україні (головно гіа 
Волині) унітаризму та інших євангелицьких доктрин, і зібра
ний ним документальний матеріал, у великій масі незвісний, 
зробив сильне враження* дав начебто документальну підста
ву для загальних характеристик, кинених письменниками 
XVI в., про великі успіхи єресі на Руси 2 Під сим впливом

1 Подложное письмо Половца Ивана Смеры къ вел кн Владиміру Св , 
1876, передрук з Трудів Кіев Дух Ак (перед тим коротко в Трудах археол. 
з’їзду 1874 р )  Мабуть, сей реферат, читаний на київськім з’їзді, звернув 
увагу Op Ів. Левицького (що тоді закінчив університет і почав працю в 
київськім архіві) на сю тему, для котрої йому давали матеріал волинські 
акти архіву. Міг вплинути також і IX том Ист рус, церкви м Макарія^ви
пущений в 1879 р : в h im , теж мабуть не без впливу праці Мали шевського, 
без усяких застережень повторені відзиви Скарги та Потія про великі маси 
православних, захоплених реформаційним рухом

2 Поширення реформації серед української інтелігенції здавалось 
йому дуже значним* «Когда в концъ первой половины XVI в потоки рефор
мацій достигли Южной Руси, волынцы заплатили обильную дань въку и, по 
словам современника, «охотно ринулись в пространный и широкій путь, 
сирЪчь въ пропасть ереси люторскія и других/ различных)- сектъ»; но про- 
тестанстао, съ его холоднымъ формализмомъ, не на долго удовлетворило 
ихъ, и лишь только возникло болъе радикальное антитринитаріанство, 
велынцы съ такою же охотою ринулись въ пространный и широкій путь 
новаго ученія Извъстный московскій выходецъ князь Андрей Курбскій, 
жившій здЪсь съ 1564 по 1586 р , съ прискорб1емъ признавался, что въ его 
время язвою этого ученія была заражена мало не вся Волынь» — писав 
Ор Левицький в першій своїй студи «Социніянство въ ПольшЪ и Юго- 
Западной Руси въ XVI и XVII въках» (Кіев Старина J882 і окремо, с 33) 
i повторив потім се в передмові до випущеної в 1883 р ч I т VI Архива 
Юго-Западн России (осібно під заголовком. Внутренеесостояніе западно- 
русской церкви въ Польско-Литовскомъ государствъ въ концъ XVI стол, 
и Унія, с 132—3) Але, як я вказав у своїй Історії України (VI с 423), 
цитата (з Курбського) про поширення «люторськоТ ереси» говорить не про 
Волинь чи українські землі, а про Польсько-Литовську державу взагалі:



заговорив про велике значення реформації на Україні Дра
гоманов у своїх історично-публіцистичних працях, висовую
чи сей факт як важний прояв зв’язків українського життя 
з західним (його улюблена ідея в тих часах, котру він з за
палом розвивав проти українського «самобутництва») 

Даючи потім начерк культурного українського руху 
XVI в., я мусив звести сі погляди до дійсних розмірів рефор
маційних успіхів. Я звернув увагу на те, що звістки Скарги і 
|1отдя дро незвичайне поширення єресі між православною 
людністю, дуже сильно перебільшені очевидно, в кожнім разі 
іговорять не про Україну, а про Білорусь (воєводство Новго
родське), а звістки Курдського і Вишенського про з’єрети- 
.чеданя української аристократії треба розглядати через приз
му їх великої вибагливості на пункті східного правовір’я та 
оцінювати їх спостереження — що належать до досить 
пізнього часу — до кінця 1570-х і 1580-х та пізніших років, 
як констатування того, що сучасна українська аристократія 
в тім часі виходила з своєї консервативної окремішності й 
підпадала впливам польської шляхетської культури, розбуд
женої вищесхарактеризованим рухом середини XVI віку 

При сім погляді, в головнім, я лишаюсь і тепер, з тою 
відміною, що після спостережень, зроблених в останніх деся
тиліттях над поступовими течіями кінця XV і поч. XVI в і 
використаних в попередніх розділах сеі книги, я більше 
надаю значення сим течіям і в Білорусі, і на Україні, та 
рахуюся з ними як з фактом дуже серйозним Видно, що вже 
в першій половині XVI в тут існували тенденції, аналогічні 
з принесеним потім реформаційним рухом: критичні погляди

про її панство, про затрату в нім воєнного духу і занехаяння оборони від 
татар (Соч Курбскаго, вид 1914, с 242—243) А щодо відзиву про во
линців, то їх вільнодумство Курбський зв’язує не з лютеранством, а з впли
вами «самочинних» московських проповідників— Див нижче

1 « . розум наших людей і в старовину пробував вийти з тієї межі, яку 
перед ним провело грецько-слов’янське попівство, і в тій межі звернув увагу 
більш на те, що було найпожиточне для громад людських, ніж на обрядові 
вигадки і заборони. Що тому була за причина,— чи природня сила розуму 
наших людей, чи те, що вони здавна мусіли знатись з людьми усякої віри ..
з усякими лютерами, кальвинами, соцініанами і т и ,  котрими кишіло русь
ко-польське королівство в XVI—XVII ст, до котрих приставали й пани й 
міщане,— тільки ще в XVI—XVII ст. наша Україна була найближче, ніж 
коли-небудь, до тих думок, які помогли в Європі перемінити панські цер
ковні порядки на громадські, а далі й увільнити розум громадський од путів 
попівської науки». Як одну з причин, «через що наша зміна церковна не 
пішла до кінця, як західня реформація», він вважає унію,— вона привела 
до того, що «братчики пристали до тих архиєреїв, котрі зістались з грець
ким «благочестієм». Інших причин не викриває, тільки констатує, що «діло 
не дійшло до того, щоб у нас залишились цілком громадські церкви, як там, 
де подібний же рух серед громад міщанських довів до кальвінства, індепен- 
дентства і т. д.» («Переднє слово» до Громади», 1848).
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на церковну традицію, бажання дати нову і певну рецензію 
біблійних текстів як підставу більш раціонального христи
янського світогляду і основи світської науки, незалежної від 
церкви, та наблизити одне і друге до розуміння ширших 
кругів, переходячи на «мову посполиту», й друком поширю
ючи святе письмо і літературу Лютеранство, доктрина чесь
ких братів, кальвінізм і аріанство, поширюючися в середніх 
десятиліттях між польською і литовською аристократією, 
зміцнювали сі тенденції До того прилучалась ,і робота мо
сковських проповідників раціоналістичних поглядів, що в 
1550-х pp. втікли на Білорусь від московських нагінок, а, в 
1570-х pp. виступають і на Волині. Теодосій Кривий (Ко
сой), Ігнатій, Васіян, Хома Сі епігони «жидівства», принесе
ного на Московщину в 1470-х рр з Украіни-Білорусі, повер
таючись назад на його білорусько-українські ісходища, пра
цювали в тім же напрямі, підтримуючи і поглиблюючи старі 
раціоналістичні течи. Між доморідними раціоналістичними 
ферментами і заносними, протестантськими, розуміється, за
ходили певні об’єднання; але, з другого боку, такі ж 
об’єднання бували між протестантськими змаганнями «очи
щення і поправи церкви божої» і такими же тенденціями, що 
підіймалися в правовірних православних кругах

Давно відома річ, що Костянтин Острозький, загально- 
признаний стовп і старшина православної церкви, користу
вався поміччю євангелістів і згоджувався з ними щодо по
треби «поправлення коло сакраменту й інших вимислів 
людських». Але тепер ми знаємо також, напр , що й Остафій 
Волович, звісний борець проти прилучення українських зе
мель до Польщі, очевидно, давав гроші євангелістам на за
снування друкарні в Несвижі, на розмноження книг добрих 
руками протестантських проповідників (Будного і това
ришів) — ї в той же час разом з Григорієм ’Ходкевичем — 
пізнішим фундатором заблудівської друкарні, висилав 
звісного Ісайю Кам’янчанина до Москви, по слов’янську 
біблію, по новий переклад Золотоустого тощо *. В їх голо
вах, очевидно, носилися плани продовження діла Скорини — 
такого популярного на Україні2: руські книжки, випущені 
в Несвижі Будним з товаришами коштом Воловича «О 
оправданій грЪшнаго человека передъ Богомъ» і «Катехи- 
зисъ то-есть наука стародавная христианская от светого 
писма для простыхъ людей языка русскаго въ пыташяхъ и 
отказЪхъ собрана», і в зверхнім вигляді (друкарськім 
шрифті), і в передмовах своїх ідуть за скорининими друка-

1 Памятники др письменности CLXXXI с 7.
2 Виїде
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ми,— зв’язують з його традицією. Пізніш московські еміг- 
ранти-друкарі Федоров і Мстиславець, орудуючи в за- 
блудівській, львівській і острозькій друкарнях московським 
матеріалом, звели українське друкарство на московські 
взірці, але в середині XVI в. воно, видима річ, стояло на до
розі продовження скорининої традиції. Видання Будного в 
очах правовірних ретроспективно надали й скорининому ділу 
лютеранської закраски, і Курбський остерігав православних 
від його друків. Але як Скорина працював незалежно від 
німецької реформації, так і євангелісти 1560-х рр , продов
жуючи його діло, мабуть, не мали на меті специфічно рефор
маційної пропаганди, а могли думати, що своїм ділом попа
дають у тон оновленню православної церкви, коло котрого 
заходилися самі православні. Будний посилає примірник 
свого катехізиса старцеві Артемієві, правовірному московсь
кому емігрантові, що побивав своїх зечляків-раціоналістів, і 
питає його гадки про сю книгу. Артемій обрушується на неї 
як на єретичний підступ: «перини мягкі, щоб поломити кості 
тим, що ляжуть на них». Але я не думаю, щоб Будний мав 
які-небудь провокаційні наміри, посилаючи свою книгу: він 
міг щиро сподіватися цілком іншого прийняття!

Правда, євангелісти уїдали на деякі сторони православ
ного обряду, напр., на шанування ікон і мощей, на молитви 
до святих і под ; але, з другого боку, вони ухваляли деякі 
православні традиції, як от чаша, жонате духовенство і под., 
і відкликувались до них, як то ми вище бачили і ще побачи
мо, з тактичних мотивів, і в православнім громадянстві на 
євангелістів дивилися досить милостивим оком як на своїх 
союзників і оборонців від латинства, пробачаючи їм за се і 
догматичні'різниці, і згадані уїдання. Василь Острозький ще 
в 1580-х pp. вважає потрібним остерегти своїх земляків від 
такої орієнтації: «чув я декого з християн (православних), 
иш говорять: єретики (євангелісти) заслоною тутешнім хри
стиянам (православним) від зловірних (католиків), вони 
(католики) через єретиків не можуть їх (православних) 
приневолити до свого зловір’я,— говорять так через свою не
досвідченість, не можучи зрозуміти хитрощів бісовських» '.

У сих обставинах, коли б євангелісти приложили більш 
енергії до літературної роботи на «посполитій мові» і поста
рались ближче підійти до руського життя,— попрацювати 
вруч з білоруськими та українськими ревнителями очищен
ня, вони могли, я думаю, покликати до життя якусь за- 
мітну — коли не реформовану церкву, то таку реформаційну 
«руську» течію. Але вони не заінтересувались сим і не потру -

1 Памятники пол. лит. II с. 936
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дились у сім напрямі Далі двох згаданих книжок, виданих 
Будним з двома іншими проповідниками Кавечинським і 
Кришковським «для простих людей руського язика», літера
тура не пішла Не знайшлось для того ні капіталістів, ні ме
ценатів, і з сих зав’язків не вирослЬ нічого.

Правда, що з меценатством взагалі було тугенько серед 
патронів реформації, і, замість сягнути до власної кишені, 
польські магнати не соромились докучати різними проектами 
видань Альбрехтові Пруському,— що з своїх політичних мо
тивів цікавився защепленням лютеранства на польському 
грунті і справді зробив багато для польської реформації, по
середньо— і для польської народної літератури! Ваги 
р у с ь к о г о  елемента з сього становіищ'а ні вігі, ні інші ме
ценати реформації не оцінили. Серед самих проповідників 
реформації почини Будного так мало викликали інтересу до 
себе, що навіть в історії реформаційного руху він не був од- 
мічений. Так от не підтриманий на руськім грунті, сей 
своєрідний раціоналістичний, критичний і опозиційний рух 
згодом заглох і завмер. Розвій релігійної і всякої іншої літе
ратури на посполитій мові так, як почався незалежно від ре
формації, так і далі пішов своєю тяжкою і повільною доро
гою, не отримавши від реформації такої безпосередньої 
підтримки, яку отримали поляки і навіть литовці. Невеличка 
частина української фронди пішла за проповідниками ре
форми в бік радикальнішоі критики: від поміркованого єван- 
гелиитва до унітарських його розгалужень (так з’явилась 
волинська галузь польських унітарпв, або «польських 
братів») Більшість же українських вершків поплила за за
гальною шляхетською течією: через польську культуру до 
польської католицької реакції. А українське церковне поле 
зосталось в уділ більш консервативному, більш обмеженому 
І менш вимагаючому в культурних і соціальних питаннях 
українському міщанству.

От у світлі таких течій належить оцінити класичне опо
відання Курбського про наших шляхетських вільнодумців, на- 
черкнене ним у листі до волинського шляхтича Кадіяна Чап- 
лича, 1575 р Він пригадує свою недавню стрічу з сим Чап- 
личем у Корт, у князя воєводи (Острозького): при многих 
свідках Чаплич витягнув на дискусію московського князя, 
звісного своєю відданістю старій церкві,— нібито хотів щось 
від нього довідатись, але від запитань перейшов у критику, 
у виклад своїх поглядів, «подтверджуючи їх свідоцтвами іно- 
славних», а потім написав йому листа «з должайшею екзор-

1 Сочин. Курбскаго І с 437 дд Коментарій Ор Левицького (Сочин. 
ст. 43—4) містить чимало недокладностей.

40



дією». Були там в’їдливі критики сучасної православної цер
кви — «о епискупехъ богатыхъ и мнихахъ многостяжатель- 
ныхъ», про те, як шафують вони маєтками, жертвованими на 
церкви, «не на корчемство, а ни на пожитки скверные, но 
странноприимства ради, и убогихъ запоможенія, и на бла- 
голЪте церковное». Були й легковажні відзиви про писання 
св отців, напр , Дамаскина (мабуть, у питанні про ціануван
ня ікон) Від багатьох панів-волинців Курбському доводило
ся ;чути, що такі дискусії Чаплич веде взагалі на всяких 
шляхетських з’їздах, «со жарты и шутками, паразитски, сло
веса священные отъ божественныхъ книг хватаючи лопата
ми за кубками полними малмазш», він не соромиться вести 
такі, «євангельські проповіді», а краще сказати — хуленіє ри
гати на церкви Бога живого, посилаючися на писання. В сім 
бачить Курбський вплив згаданих московських емігрантів: 
Теодосія й Ігнатія, що не стільки ради ученій, скільки зацних 
своїх «пань», з котрими поженилися в новій вітчині, «з узь- 
кого і прискорбного путя» православного зводять декотрих 
слабіших «на широкий і пространний, брюха ласкаючий 
путь»

Очевидно, тут треба бачити образ не стільки ноцих ре
формаційних течій, скільки відгомонів старого домородного 
раціоналізму і критицизму, свобіднішого трактування цер
ковної догми, або й більш свідомої опозиції імперативності 
церковної доктрини, яка тільки користувалася новими суго
лосними виступами «інославних» і тільки у небагатьох пе
рейшла справді в яку-небудь реформовану конфесію (як се 
було і в родині Чапличів, де внуки Кадьяна стають визнач
ними представниками унітарства), а у більшості таким ні до 
чого не зобов’язуючим вільнодумством і кінчилось.

На іншому місці і з інших міркувань виходячи, старавсь 
я сформулювати головні причини! чому се домородне вільно
думство, критицизм і раціоналізм не переступили конфесій
ної межі і не влилися до широкої течи реформаційних док
трин другої пол. XVI в '. Я вказав такі явища*

Громадянство, ослаблене > довгим занепадом і бездіяль
ністю, очевидно, не спромоглось на якусь енергійну, ініціа
тивну акцію в церковних справах, не чуло в собі сил творити 
нову національну церкву на нових громадських і релігійних, 
євангелицьких підвалинах. Тож ті, що не мали охоти відри
ватися від свого національного тіла, а інтересувалися 
скільки-небудь релігійними справами, пішли легшою доро
гою: стали уздоровляти стару національну церкву, без ризи

1 3 історій релігійної думки на Україні (Укр. Соцюл. Інститут, Львів, 
1925), ст. 68—9 ’

41



ку і з найменшою 4тратою енергії й засобів, з деякою тільки 
орієнтацією на .нові громадські і релігійні ідеї.

За останні століття стара церква стала національним 
гаслом, майже єдиним: єдиною установою, яка ще об’єдну
вала розбиті останки старої Руси. Тому кидати її на те, щоб 
поруч псі ставити нову церкву, мусило здаватись людям, які 
ціпилн що скільки-небудь своє національне гасло, ризикова
ною пробою, яка могла б привести до роздвоєння і розпоро
шення убогих останків старої Руси.

Стара церква володіла ще значними матеріальними засо
бами, і могло здаватись, що, уздоровивши православну 
ієрархію, можна б було корисно вжити їх на завдання 
релігійні, культурні й освітні (як то проектував Тяпинський), 
замість громадити нові засоби на сі цілі: підупала 
суспільність не чула в собі сили на таке нове збирання.

Консервативна програма уздоровлення церкви через ре
ставрацію старого могла здаватися доцільнішою ще з таких 
міркувань, що, мовляв, легше буде відборонитися від втру
чань уряду до внутрішніх справ церкви, обстояти її  права 
й автономію релігійно-національного життя, заховуючи непе- 
рерваність його традицій — посилаючись на старі привілеї і 
практики, замість будувати щось нове, позбавлене правних 
гарантій.

Українські і білоруське громадянство Литви-Польщі 
привикло жити в приємній свідомості релігійної солідарності 
з ширшим православним світом: з Москвою, Волощиною, 
греками, балканськими слов’янами й іншими східними церк
вами. Се небагаті давало реального, але морально важило 
велико, і стратити сі моральні зв’язки, відійшовши від старої 
церкви, могло здаватися небезпечною втратою в тодішнім і 
без того сильно опустошенім житті.

Влада і вплив патріарха, що служили основою сього 
зв’язку, здавались заразом корисним засобом нового цер
ковного будівництва. Сам упадок церкви здавався наслідком 
ослаблення ієрархічного зв’язку української церкви з пат
ріархатом. Відновлюючи і скріплюючи його, сподівались до
бути тим способом цінний, бо загальнопризнаний (навіть 
євангелістами) авторитет для упорядкування і оздоровлен
ня свого релігійного життя.

Се здавалось особливо важним супроти неорганізова
ності і хаотичності реформаційного руху: вічного розщеплю
вання реформаційних течій на ворожі між собою групи та 
завзятої усобиці різних євангелйцьких доктрин. Навіть лю
терани з кальвіністами та чеськими браттями з великою 
бідою підтримували якесь співжиття, з радикальнішими ж 
течіями (унітаріями, перехрещенцями, польськими браттями
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І под ) ішла у них непримиренна війна, шо відстрашувала і 
відвертала людей від нововірства взагалі і змушувала ціни
ти дані традицією авторитети

В результаті того всього наше відродження уже в самих 
початках своїх виявило сильні тенденції консервативні і 
навіть назадницькі (ретроградні) і реакційні

Уже перша боротьба, зведена за старий календар проти 
нового, заведеного польським урядом без волі і згоди 
українського громадянства і церкви, була доволі зловіщим 
віщуванням у сім напрямі Православні принципіально пра
вильно обстоювали тезу, що уряд не має права накидати їм 
нічого, що стояло б у зв’язку з їх церквою На заході багато 
протестантських країв теж не прийняло сеі календарної ре
форми, вповні раціональної в своїй основі, з тої формальної 
причини, що се диктувала римська курія Проте консерва
тивні, ультратрадиційні принципи, висунені вже в сім першім 
календарнім виступі українського громадянства, до певної 
міри витичували дорог> нашому відродженню не в бік ре
форми, а в бік церковної-реакції - що одночасно брала го
ру і в Польщі, і в Німеччині

Таке саме значення мала ідея найтіснішого зв’язку з пат
ріархатом, висувана і підчеркувана особливо якраз міщансь
кими братствами, шо в тодішнім руху були елементом 
найбільш поступовим У патріархах вони шукали собі союз
ників проти розпаношення владик; але підчеркування сього 
принципу, що в церковних і церковно-культурних справах 
все мусить робитись не інакше як за волею і згодою пат
ріархів, кінець кінцем паралізувало всі ідеї реформи й дало 
православним консерваторам і реакціонерам убивчу зброю 
проти яких-небудь поступових течій і слідкувань за західним 
реформаційним рухом

Викликані літературою і агітацією відродженців примари 
старого блиску княжої Р>си, недосяжної святості старої 
церкви, найвищого спасенного авторитету патріархів уби
ли в зародку поступові; демократичні громадські потяги, 
викресані з українського громадянства євангелицьким ру
хом XVI віку (на грунті, підготовленім церковно-опозиційни
ми течіями попередніх століть). Потяги до західного відрод
ження, реформаті, раціоналізму, що пробиваються у про
відників нашого відродження XVI і поч. XVII в , впали під 
натиском старовірства, і відновлена православна церква в
XVII в. потягла рішуче не за західною реформою, а за като
лицькою реакцією, не за кальвіністами й унітаріями, а за 
є з у ї т а м и .  Ті ж, кому рішуче затісно було в сім ста
ровірстві, кидаючи руськ\ церкву, відривалися дійсно зара
зом і від «Річи посполитої народ} Руського» та приставали
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