
(Mystificationen. I. Die Wahrheit iiber die „Slavenaj)ostelu und ihr 
Wirken. Von Prof. A. Bruckner. Beilage zur nAllg. Ztg.u} Heft 

29, Milnchen 1903.)

Апостоли, просьвітителї — чи засліплені, хитрі обманьцї ? — 
оттаке ненадїйие питане кинув під розвагу не лиш ученого сьвіта 
та поводаторів католицької церкви, але й під розвагу всїх осьві- 
чених людий та цілої Славяніцини звісний професор берлинського 
університету др. Ал. Брікиер. Кинув його внерве в наведеній у за
головку розвідці, але незабаром опісля повторив ті самі свої закиди 
в львівськім „Słow-i Polsk-iM“ та ще fi спопуляризував їх в осіб
нім відчитї. Не щадить він при тім апї особистого характеру апо
столів Славян, анї їх дїяльности й її значіня. Щож — апостолам 
Славян се не вершина: ворогів вони мали здавна, від першої хви
лини свого виступленя, досить, і можуть сьміло сказати: ѵіеіе 
Feinde, viel Eh re ! Тілько-ж коли давиїйше осуджувано їх як єре
тиків, ворогів церкви, то нині* нроф. Бр., одобряючи й попередні' 
закиди, засуджує їх рівночасно як^елдких шкодарів славянського 
сьвіта. Тілько-ж коли давнішнє засуджували сих сьвятих із погор
дою і ненавистю одні вороги славянсышх рабів (Slavus — sclavus, 
Sklave; в апґлїйськім slave =  раб, невільник), засуджували чужі, то 
дині засуджує їх таки свій, брат Славянин, польський учений, чо
ловік справді великої ирацї й науки.

Апостоли Славян, каже проф. Бр., а радше — Методий, яко 
властива дїлаюча сила (Leistung... Methods, der eigentlich trei- 
benden Kraft) — сотворили славянський обряд, якого нині дер

Нові погляди  на д іяльн ість с в .  Кирила і Методия.

(Mystificationen. I. Die Wahrheit über die „Slavenajjostelu und ihr 
Wirken. Von Prof. A. Brückner. Beilage zur nÄllg. Ztg.u} Heft 

29, München 1903.)
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жить ся до 110 мілїонів Славян (лиш коло 32 міл. держать ся 
обряду латинського), а чим раз дальше розширене Росиї отвирае 
сому славянському обрядови все нові вигляди. Що більше, вони 
сотворили й всеславяпську мову і письменство, що до X V III , а на
віть X IX  ст. панували від Чорного до Крижаного моря, від Адрцї 
до Тихого океану, поки не показали ся остаточно маною (фанто
мом). Тож не диво, що славянофіли та панславісти уважаїи їх 
сьвятими, благодїтелями и героями Славянщини, та що ненавиділи 
лише тих 20 міл. Поляків, котрі строго все держали ся Риму й 
латинського богослуженя. Тож пе диво, що звісний Ламанский пе
рекручує історію і називає народиьо-релїґійною катастрофою — 
паймудрійший учинок найбільшого Моравянипа, якого знає історія, 
могучого і славного Сьвятополка, котрий ідучи за анатемою пани, 
для неминучого блага свого народа нрогнав із краю греко-славян- 
ських єретиків (ученпків Кирила і Методия)! Ба, Ламанский при
писує обом братам заслугу рішучої оборони права Славян — прана, 
щоб вони мали своє народне письменство (energische, óffentliche 
Verteidigung des Rechtes des Slavenstammes, sein nationales 
Schrifttum zu besitzen), а прецї Ламанский знає  найлї ні пе,  

j що якраз сї Славяни. які не припяли діла братів, мали через 
і довгі столїтя блискучу літературу, коли навпаки сї? що були обла- 
/ готворені солунськими братами, не могли розвипути ніякої націо

нальної літератури та запомагали ся’ як мога довгі столїтя нуж
денними перекладами пренужденннх (очивидно — византииських) 
творів! Хиба-ж у Славян .дубровницьких (Раґуза), Чехів і Поляків 
був би можливий розцьвіт їх літератури, були-б можливі Гус і Ко- 
пернїк, університети в Празі й Кракові, коли б сї Славяни були 
стали Кирило-Методиянами ? Вони були-б лишили ся такими кну- 
точтительними безазбучниками (а н а л ь ф а б е т а м и), як їх „брати", 
відтятими, відокремленими від Европи, від культури й осьвіти, з хо
лопським духовенством (Verbauerung und lmechtische Uńterwur* 
figkeit der Geistlichkeit), з безконечно оглупілим людом, бож саме 
в отсїм (immense Verdummung ganzer Ѵбікег) не має славянська 
лїтурґія рівного собі супірника на всїм сьвітї. Що-йно Петро В.і 
без міри заслуженїйший від обох братів, зробив насильно конець 
сьому оглуплюваню: Се оглунленє сягає далеко і глубоко: москов
ський купець хрестить ся набожно в цісарській бібліотеці' в Пе
тербурзі, поки отворить сьвяті книги, з містикою мішає ся почуте 
народне або слїпа ненависть до папства, і не вважаючи на 1500
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КПІІГ і розвідок про солунських братів ми все ЩѲ помиляемо ся 
що до їх дїяльности, не бачимо й найочивиднїйшого.

Оттакий вступ до омовлюваної розвідки проф. Брікпера; от- 
такий підклад цілої його розвідки; тож можна собі подумати, що 
буде далі. У вступі порушив і порішив нроф. Бр. дуже сьміло й 
дуже рішучо цілий ряд важних, основних питань.

Чи справді то оба брати сотворили те, що проф. Б. називає 
їх ділом (ein Werk fur Slaven geschaffen) ? Чи можливо, щоб двоє 
людий сотворило таке, одпаково — хосенне чи шкідне — діло? 
А деж ті Сл а в я н и ,  що серед них оба брати працювали? а деж 
ті, що се діло приймили, що вели і розвивали його дальше ? Тай 
чи се діло лишило ся опісля справді таким і тілько таким, яким 
його хотіли мати оба брати? Тай чи було се діло справді лише 
концептом і... подвигом обох братів? Мілїони-ж його приймили, 
мілїони розвивали — і ті мілїони хиба не значать нічого? Оле- 
ксандер В. був може ще більший герой від обох сих братів, а пре- 
цїж Гоголь таки не радив задля нього в суперечи.ї — ломити 
крісел! І  чи ті мілїони Славян пішли дійсно так на осліп за по
чином і волею сьв. Кирила і Методия, а тілько о д и н - о д и н о к и й  

Петро В., своєю власного силою, вирвав себе й Росію чи Славян 
насильно зпід їх чарівного впливу? Ііроф. Брікнер виступає против 
містики, але й його погляди заносять надто вже сильною і старою 
містикою, та й -- не новою політикою, а отеє справді злі дорад
ники в пауцї. Новочасна наука шукає все і всюди основи, Грунту, 
обставин, перехресних виливів, розвою і звязи, і не радить при
більшувати значіня одиниць. Нинї-ж оправдують нераз ще й тяжких 
злочшшиків, душогубів, тож для чого бути меньше ОГЛЯДІШМИ су- 
против обох солунських братів?

( Прибільшив і представив дуже односторопно проф. В. і зна- 
чіиє церковної „всеславянської“ мови, хоч і назвав її зараз потім
— нічим, даного. Вже-ж у найстарших навіть памятниках сеї мови 
знаходимо с и л ь н і  нарічеві ріжницї, від чехізмів, польонїзмів та 
моравізмів почавши, а властивої славянської письменної мови обох 
братів — ми таки й доси не зпаємо! Хпба-ж мова наших руських 
лїтонисий, мова Слова о полку Игореві, якась справді* так дуже ди
воглядна та кирило-методиянська? Вона-ж прегарна, наша, руська 
письменна мова! Справді* дивне диво! Хиба-ж брати винуваті, що 
на Руси були усобиці, що прийшли Монголи, що врешті... Петро В. 
не вродив ся скорше? Був за те скорше цар Іван Грізний, але-ж
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сього оба брати таки не могли нанеред знати. Таж прецї там, де 
було найблизше поле дїяльности братів і звідки ,вжѳ_Дх; ученики 
мусіли втікати перед Сьвятополком, пропав иараз трохи не всякий 
слід їх дїяльности! та про те — рівночасно — мають вони поно
сити вину вс ь ог о того, що діялось опісля в ц і л і й  С.їавяншднї І 
Таки мабуть у всьому тому винуваті щось трохи й самі Славяпи.

Заходить тут попросту qui pro quo: ироф. Врікнерови не
любий напрям,  а він осуджує особи;  йому нелюба східна ц 
византииська культура, а він осуджує славянську лїтурґію і пи
сьменство. А з того апріорного становища поясняє опісля й осу
джує проф. Б. уже всї а всі подробиці дїяльности братів.

Але робить він при тім і цілий ряд бючих в очи помилок: 
хиба-ж по гірогнаню Сьвятополком слав, літургії розвинуло ся в Ве
ликій Моравії якесь специяльне письменство?! Де-ж воно? Де-ж 
то те славялськѳ письменство всіх тих Склявів =  Славян, що ся
гали колись до Ганноверу (Wendland) і Туринґії, а всї, всї до одного 
приймили л а т и н с ь к у  л ї т у р ґ і ю ? !  Ламанский певно що не
потрібно назвав якийсь один учинок одного князя — катастрофою, 
але-ж просто очам вірити не хоче ся читаючи, що хтось — оу- 
против очевидних подій — сьміє латинській літургії приписувати 
такий то вже корисний вплив для слав, письменства! В мить по 
прогпаніо слав, літургії та по введеию латинської прийшли Ма
дярі!, а хоч Мадяри (як усі тодішні „народи півночи“) йшли під 
проводом „воеводів" і вміли вже по славянськи (сьвідоцтво Араба 
Ібрагіма ібн Якуба, Грушевський, Ісг. Укр.-Руси, І , 91, 473), то 
нині, не вважаючи на лат. лїтурґію, не то що Угри по славян
ськи забули, але й з нанонських Славян і сліду не стало!

Нужденні переклади ііренуждениих творів (klaglichste Ubei- 
setzungen recht miserabler Schriften)! Отже все письменство тѳ- 

•ольогічне, проповідницьке, гаґіоґрафщне, історичне, законодатне, 
фільольоґічне, поетичне, орігінальне й перекладне, що переховало 
нам многі важні, мало а навіть зовсім незвісні твори, напр. Ѳфрема 
Сирипа, важний коментар Іпполита до Даниїла, деякі апокріфи, 
напр. один із узнаваиих довгий час канонічними творів патриярха 
Еноха (а притім ми доси усі в славянських текстах переховані 
скарби заледво-заледво поверха пізнали! цілі бібліотеки заповнені 
нині отсими... „иренужденними“ текстами), Іларіон, Турівський,. 
Кипріян, Могила, Смотрицький, Славинецький, — Охрида і Тирнова, 
Київ і Новгород, цїла поверх тисячолїтна, така усильна і ріжно-
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родна праця нремногих поколінь, — усе се для вченого репре
зе н та н та  західно-європейської науки... так собі — одиа нужда- 
пренужда, та u то лише „ііерекладана" ! Ой, се справді' одна з тих 
віковічних, огидних, безсоромних, варварських „містифікаций", що 
для хвилевих увнджень (коли не просто для неослоненого розбою) 
безцеремонно і безпардонно заперечували й нищили всьо, що їм 
було немиле, дерли, иалили, нищили, брехали й фальшували... Се 
ще велике питане, хто знищив більше творів важних для людий та 
для пауки — зуб часу чи містиф.ікатори ? Кілько то заховав лише 
простий припадок, а кілько скарбів чутя і мисли пішло на марно!

Славяпи дубровницькі! Хорвати, Серби і взагалі* полуднево- 
західні Славяни... А де-ж то, як не в л а с н е  у них  держала ся 
найдовше і найміцнїйше, і то найчистїйша, первісна, глаголицька 
кирцло-методиївська традиция ? і доси держить ся, і все переслї- 
дувапе, всї —- і найновійші — строгі заборони не в снлї її вико- 
рінити! Хиба-ж се дивно, що там, де виявило ся таке міцне 1 
глубоке славянське 11043тй, що як раз там розвила ся й новітба 
богата література? Чи Ґуидулїч був би вастав ще те славянське 
почуте, ті людові і і і с н ї , що ними проймав ся, коли-б пе отся тривка 
кирило-методиївська траднция ?

Може би проф, Брікнер зволив подумати й над тим, д е то, 
у к о т р и х  Славян переховалася власне ся людова поетична тра- 
диции, де вона нереховуе ся й розвиває ся все ще дальше й доси ? 
а де вона перервала ся і майже без сліду пропала? і яке ся 
традиция мала иначіне, нераз навіть коли була позичена (на пр. 
від Русинів, у творах червоноруської та української школи, Ґощинь- 
ского, Залєского та й у самого Міцкевича), як раз для „блиску
чого" розвою народних славянських літератур? А які заслуги по
ложила коло сеї традициї латинська лїтурґія? на пр. власне у тих 
так щиро Римови й латинській лїтурґії „вірних" Поляків! Діло 
Кирила й Методия, як усяке людське діло, мало певно й хиби, 
але воно сягпуло глубоко в широкі верстви народні*. Коли-б не 
хиби сього дїла, були-б може і Ґуидулїч і Міцкевич явили ся 
й скорше. Та коли-б не се діло, чи були-б вони взагалі’ явили ся? 
чи не були-б і вони пішли дорогою Кржицких, Янїцких, Сарбев- 
ских?... визначних поетів, се правда, тілько-ж що поети, сї писали 
по л а т и н с ь к и ,  не по польськи L .

Хиба-ж розвоєви чеської літератури пошкодило хоч на..волос 
те, що Чехи ще й в Х ІУ  ст. так тужать за сею поганою, и)Ж-
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донною, так тяжко їм доступною глаголицею? Баба Людміла, що 
„въда1) и (свого внука, сьв. Вячеслава, 928 — 935) наоучити къіщ- 
тамъ словѣньскымъ по слѣдоу поповоу“, була певно противною 
національному чеському письменству, а Г у с  був би явив ся хоч
о два столїтя скорше, коли-б не Кирило-Методиянцї... Сторошщ- 
кови лат. лїтурґії вільно обліпити ся від стіп до голови шкаилї- 
рами й рожанцями, але оглуиілому московському купцеви не вільно 
перехрестити ся, беручи до рук сьвяті славянські книги. Славсь 
нинови латинського обряду вільцо уважати руську церков божни
цею антихриста, але оглупілому Кирило-Методиянцеви не вільно 
„ненавидіти" панства.

Попри зовсім ненауковім прибільшуваню ваги одиниці та по
одиноких подій історичних, попри наміченім qui pro quo, поііри 
безоглядній нідметовости осуду, визначають ся омовлені погляди 
ироф. Б. ще и різкими анахронізмами, крайним, вигідним перемі
шуваним історичних обставин і впливів, а то — й цілковитим їх 
номинепєм і вапізнаванем, тим небезпечпійшим, що читач чогось 
такого від нього апї не надіє ся. Для нроф. Брікнера як би не 
істнувала ціла всесьвітна істо.рія розвою національного ночутя й 
національних літератур і він без найменьшої запинки або остере- 
женя переносить у давні часи — зовсім новітні, а дуже мізерні 
й дешеві погляди й унередженя. Зі становища тих поглядів і упе
реджень, а не зі становища тодішніх поглядів, подій і обставин су
дить проф. Б. діяльність обох братів. Такі осуди замісь супокій
ного, поважного шуканя правди можна стрітити в науці все ще 
аж надто часто, хоч і як пригадують вони найтемнїйші середні 
віки, віки безмірних иожертвовань, але й неменьше безмірної та 
безоглядної ворожнечі й ненависти. Такі осуди водили духа й руку 
всіх безоглядних, несьвідомих і сьвідомнх нищителів, мучителів та 
фальсіфікаторів середніх віків. Таким осудам завдячують особливо 
Славяни, що історична традиция у них доси так часто і так до 
самої основи переривала ся, що на пр. і нашу руську початкову 
лїтопись і її вісти про початки держави, приияте християнства 
м̂усимо в великій части уважати препарованою комбінациею сьві- 

Ідомих та песьвідомих видумок, здогадів, проиущень та додатків,

’) В текстах церковно-славянських полишені для вигоди друку замісь по- 
сових звуків (ж, а )  — звуки руські: оу, я, а зам. гкі — ы.
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сподіяною всякими книжниками та політиками. Таким осудам за
вдячуємо й те, що перед яких півтораста літами треба було що
йно в і д к р и т и  обох апостолів Славян, та що й доси не легко 
нам вдумати ся в дійсне зиачінє їх дїяльности, що й доси не 
в силі* ми відріждитй реальних обс т а вин ,  серед яких вона зро
дила ся і які розвивали її дальше — від ос о б и с т и х  поглядів 
та цілий, заслуги чи провини обох братів.

Сьвідоцтва історичні, а особливо сьвідоцтва мови вказують 
нам, що розбудженя славянської сьвідомости треба шукати в дуже 
даьнїх часах. Культура славянська розвивала ся дуже вже давно 
під впливом культур старинних, напевно — грецької, а також инь
ших, хоч далеко нам іще до докладнїйшого відріжненя всіх сих 
впливів від того, що можна вже назвати славяиськизі, а чого не 
можна. Але вже вчасно стояли ми в дуже близьких зносинах 
і з Ґерманаии. Опісля приходять часи римського цїсарства та 
близших взаємип полуднево-славянських племен, з окрема з їотами, 
а одних і других із Византиєю. Тоді появляє ся ґотський переклад 
Біблії, доконаний сином каппадокійських родичів, Булфілою, до
копаний майже в вітчинї пізнїйшої славянської лїтурґії, над Ду
наєм, між р. 341 а 383, доконаний ним самим і його ученикаиги 
(між ними Авксентієм, єпископом Снлїстрнї). Було то, що правда,, 
на 500 літ перед Кирилом і Методиєм, та все таки були то часи 
значно близші до них, як їхні до наших. Вульфіла був прихиль
ником А р і я ,  а хоч при спорі Арія з його противниками не йшло 
певно о якісь самі чисто абстрактні догматичні ріжницї, але о су- 
противности суспільні і народні (на пр. Германії — Романи), о іорис- 
дикцию і т. и., то зпов же відносини церковні були все таки цілком 
ще відмінні й від теперішніх. П е р е к л а д и  сьв. письма і церков
них богослужебних книг повставали тоді одні по других: грецький,: 
сирийський, коптийський, вірменський, грузинський, латинський... 
і нікому не приходило па думку спиняти чи здержувати ї х !

Дефінїция, що мова церковна, мова богослуженя... (Kirchen- 
sprache — eine fremde oder ausgestorbene Sprache, dereń sieli die 
Kirche bedient; Wetzer u. Welte, Kirchenlexicon, нове вид., sub 
ѵосе) має бути чужою або вимершою, вірним неприступною, ся де
фінїция дуже нова і дуже зглядна: коли, в чім, о скілько? Котрі 
то части богослуженя власне такі, що вірні не повинні їх розу
міти? Ким і коли се установлено? Сі питаия домагають ся засад
нії чої, докладної відповіди, загальниками їх збути не можна. Цей-
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тралїзация церковна мусить мати границю там, де розпочинає ся 
занепад самої віри, мертвота замісь живої віри. А що значить та
кий страшний занепад, така мертвота, се-ж найлїпше можна пізнати 
і на самій церковній мові славянській, у московських „расколь- 
ників“, де місце' живої віри займила як раз мертва незрозуміла 
буква (Kirchenlexicon, X I, 776). Та й іце одно питане повинен би 
проф. Б. поставити зовсім ясно і не — загально: о що йде йому 
властиво, чи о віру і о вірність Римови самі про себе, без огляду 
на церковну мову, чи — о латинську чи славянську церковпу 

j мову без огляду на Рим і віру? Помішати всї сї питапя й відпо
вісти на них загально — може бути дуже вигідно, але не буде 
апї науково, анї коректно. Тай іще одно питане: чи против сла- 
вянської лїгурґії а за латинською виступають справді одні лише 
„вірні сини Риму" і лише — в інтересі Риму, чи може й такі 
люди, що мають свої, зовсім окремі від римських цїти й інтереси ? 
на пр. німецькі протестанти, зрештою рішучі противники Риму!

Іще одно. Коли має вже бути одия,  о д и и о к а  д л я  в с ї х  
церковна мова, то яка, котра саме? Хго і коли установив, що се 
має бути мова латинська? Церковні переданя промовляють коли 
вже не за самою мовою Христа (арамейською), то хиба — і то 

• рішучо й виключно — за г р е ц ь к о ю :  се була справді загально 
принята богослужебна мова перших християн! Мова грецька була 
мовою богосл)Же6нию і взагалі мовою церковною через перші цва 
столїтя в І т а л і ї ,  в саьім Римі! Котрий то собор вселенський, 
або хоч би провінпіяльний, і на якій основі позволив Римови вило
мити ся з під сього «-гарого переданя, котрий то установив виключ
ний привилей мови латинської? Де дотичні папські декрети? Мова 
латинська взяла на заході перевагу силою зверхніх обставин, а не 

•задля яких вн>трішних привилеїв, і сама апостольська столиця та
кими привилеямп ніколи не вязалася! Навпаки. Та й ся латинська 
церковна мова-появ іяе ся вперед у північній Африцї, не в Італії 
навіть ( I- Ia rn a c k , Die Mission u. Ausbreitung des Christentums 
in den ersten dra Jalnhunderten, 4 9 4 -5 ). З того то часу поли
шили ся до ci i  в латинській церковній мові такі слова і звороти, 
як ecclesia, kyrie eleyson, сам т и т у л  сьв.  О т ц я  — „напан, 
angelus, apostolus. euangelium, biblia, anathema, anaphora, anti- 
phone, sylląbus, halleluia, й и. А столиця апостольська, хоч улягла 
переможній Ізилї обставин, дбала про грецьку мову і дуже нерадо 
нарушувала її права: Василіянкам в Італії п о з в о л и в  щойно

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


папа Александер V I. (1492— 1503) — і то не всім —- на відправу 
^огослуженя латинського замісь грецького (К іrchlx., I I ,  6). Кард. 
Ґерґенретер кладе в велику заслугу сучасникови Кирила й Ме
тодия, біблїотекареви апостольської столиці Анастасіеви, що не за
бував про грецьке письменство (war es ein Verdienst, in einem 
der Barbarei zueilenden Zeitalter, nooh einigermassen den Abend- 
landern die kirchliche Literatur der Giiechen zuganglich zu ma- 
chen und zur Beobachtung derselben anzuregen ; КЬехісоп, I, 792).

І  в Палестині* таколс мовою богослужебною була первісно 
мова грецька. Але була такою також лише силою обставин, без 
окремого привілею. Тож уживала ся й арамейська (в Єрусалимі
і Скитополи напевно). Грецьке письмо сьв. і грецьке богослужене, 
коли не було готового перекладу, викладано присутним устно по 
арамейськи (сирийськи). Коло єпископа, що правив по грецьки, 
стояв пресвитер, що перекладав відправу па сирийське, „щоб усї 
розуміли4*. Ба, для присутних латинників, „щоб не смутили ся“ , 
викладано відправу і по латинї! (Harnack, 426—7).

Що-ж до письма сьв., то в перших віках християнства не 
тілько ніхто не здержував від читаня його, отже й від нерекла- 
даня, але навпаки: таке читане горячо иоручувано. Сьв. Іван Зо- 
лотоустий обурює ся на тих, що твердять, буцїм то письмо сьв. 
мають читати лише монахи та сьвященики. Бодай Новий завіт по
винні читати всї, навіть жінки, а Дух сьв. поможе їм розуміти. 
Сьв. бронїм заохочує також жінок читати й учити ся сьв. письма. 
Засадничо на сім самім становищі стоїть апостольська столиця й* 
за часів Кирила й Методия. Папа Іван V III , один із тих, що апро-\ 
бували славяиський переклад сьв. письма, велить тільки „для по- ‘ 
чесги" (але маб. уже і для зазначеня юриеднкциї Риму!) перед j 
■ев.иігглиєм славянськиш прочитати й латинське. Зміну в таких по-, 
глмдах викликали що йно з одиого боку змаганя централнациині 
в перкві, з другого*ж небезпека, щоб письма сьв. не читали люди 

.темні або злої віри (папа Григорий Ш , 1073- 1085, каже: ех 
hoc nempe liąuet, non immerito sacram scripturarn omnipołenti 
Doo placuisse ąuibusdam locis esse occultam, див. H a u c k ,  Real- 
encyclopaedie f. protest, Theologie und Kirche, I I ,  101). В деяких 
краях дійшло опісля до забороп подавати в народній мові хо і би 
тілько довші уступи з сьв. письма. Коли-б справді * ішло тілько
о причини р і ч е в і ,  прямі і явні, а не побічні та тайні, то такі 
причини о ч е в и д н о  заслугували би на повпу увагу: у всякій справі
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потрібна іпдівідуалїзация, ніхто не дасть до рук кількалітній дц, 
тинї нѳ то сьв. пис'ьма, але й ніякої кпижки без догляду. Але ж 
знов бояти ся вовка, то хиба не йти зовсім до лїса, а то можпа-б 
так доброю справою дійти і до заборони катехізму і молитов. Не
безпека все і у всім буде і мусить бути, без небезпеки нема за
слуги і була-б зайва Христова молитва.

Що-ж до богослуженя з окрема, то-ж воно в великій мірі 
основувало ся й основує ся доси як раз на читаню сьв.‘ письма, та 
довгі часи минули, поки воно сяк-так усталило ся (Hauck, v. Got- 
tesdienst). Навіть у головній частині сього богослуженя, ; у вла
стивій літургії були і є доси значні ріжпшід. Богослуженя у всяких 
відмінах повставали й розвивані ся, поки не зложили ся в кілька 
постійних, окремих типів, із яких головнішій: палестинський, ма- 
лоазийсько-капнадокійський, сирнйсько-антіохенський, єгипетсько- 
александрийський, в и з а н т u й с ь к и й, славянськип та вірменський
— на сході; африкансько-картаґінський, ґаллїканський, іспанський 
або мозарабський, р имсь ки й  та медиолансько-амвросиянський на 
заході'; з того, як бачимо, в одній Італії складали ся і зложили 
ся деякі окремі літургії, а ири тім — отся друга, амвросиянська 
(сьв. Амвросий був майже сучасником і одним із головних против
ників Арія і чѳйже не ворогом Риму), держить ся в Медиоланї 
ще й доси !  Не знати лише, чи пошкодила ся ріжннця лїтургій 
в чім будь розвоєви італійського національного письменства? Ці
кава для нас також і друга західна, іспанська або мозарабська 
лїтурґія. Се була попросту стара лїтурґія ґ о т с ь к а, що свого 
часу сягала від Криму по їібральтар, від Британії по Картаґіну 
(Вандали). Що-йно папа Григорий V II  (1073 — 1085) усунув сю 
лїтурґію і зневолив іспанських християн прийвшти латинсько- 
римську.

Отся мозарабська служба божа (mustacriba =  нѳ-Apaóu,. 
чужі між Арабами, з чого хибною етимольоґією пішло: Mixtarabir 
себ то мішанці Арабів з християнами, а лальше навіть: liturgia 
m i x t a )  для нас і взагалі для розвою лїтурґій в Евроиі надзви
чайно важна і цїкава, та на жаль не вповні ще розслїджена. 
Звідки вона взяла ся в Іспанії і в якій мові була первісно спи
сана? Весь склад її без сумніву с х і д н и й , ири чі м одні виводять 
її від первісних християн Іспанії, що ирнймили християнство про
сто зі сходу, иньші-ж від Готів, па що вказує її назва „ґотська% 
gothica (Missale mixtum, gothicum, mozarabicum). Готи (західні)
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принесли-б її очивидно зі сходу, з Царгороду, чи з Малої Азиї.
І справді* західні Ґоти, що 419 р. оснували свою державу 
в полудневій Ґаллїї і в Іспанії (711 р. підбили її Араби) дер
жали ся сильно й аріанства й сеї мозарабської лїтурґії, останньої 
й тоді, коли закинули аріянство. Очивидно, що назва „моза- 
рабська“ могла появити ся що-йно по 711 р., по а р а б с ь к і м  
підбою, та мабуть аж тоді, коли ся лїтургія прибрала вже одяг 
латинський. На се, що ся лїтурїія була звісна і в Галлїї, ба, що 
має може враз з валлійською с п і л ь н и й  початок, вказував би 
рукопись отунський — Missale gothicum (Autun, Augustodunum* 
хибно уважане за одно з Вібракте; в Отунї була за римських 
часів славна реторська школа, тепер там є дуже цінні бібліотеки 
й музеї). Сей „ґотський" служебник походить з V I I—V III ст., його 
служба має вже римські додатки. Дуже се дивне, що наколи в Італії, 
північній і полудневій, заховали ся останки ґотського перекладу 
Біблії, навіть з замітними иерерібками, то натомісь не заховав ся 
окремий ґотський чи аріянський служебник, хоч аріянство держало 
ся в Італії за Ґотів (східних) та за Лянґобардів довго і сильно, 
а як з одного боку Рим (завдяки частим . а неоднаковим поділам 
римської держави взагалі, а іллїрської провінциї з осібна) упоми-1 
нав ся у Византиї о Солунь, так знов північно-італьські єпископи! 
держали ся часом більше Византиї, як Риму (Harnack, 504). Дивне 
й те, що в Ґаллїї та в Іспанії заховали ся, що правда — зла- 
тинщені ґотські служебники й ґотська служба (до нині!), а не за
ховали ся ніякі останки ґотського перекладу Біблії. Вулфіла, пе
рекладник ґотської Біблії, був чоловік високоосьвічепий і вчений 
(Kirch.-Lex. X II , 190), поважаний цісарем Константиєм I I  і Ва- 
лєнсом, учасник вселенського собору; годі подумати, щоб він не 
иостарав ся був і о служебник А Вулфіла був єпископом (в теїт. 
Силїстрії) власне тих Ґотів — західних, що опісля перебрали ся 
до Італії та до Ґаллїї й Іспанії. До розвязки непорішених питань 
про ґотську літургію може причинить ся згодом докладнїйший 
розбір так самих ґотських, як і деяких осібних італьських лі
тургій. Іспанські Ґоти приймають католицизм головно за папи Гри
горія І . В. (590—604), того, що й сам був автором одної лі
тургії („преждеосьвящених дарів"); може тоді* наступило повільне 
златинщенє ґотської лїтурґії в Іспанії, хоч і не усунене, бо воно 
або було неможливе, або не домагали ся його інтереси церкви.

Л ІТЕРА Т.-Н А У К. ВІСТНИК ХХѴ.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ІЦо-йно за Григорія V II прийшов копець, тай то ие зовсім, 
сїй ґотській лїтурґії в Іспанії: 1088 р. наказав синод усунути 
ї ї ! Та що-ж — привязане до неї було так дивно-сильне, що то
дішнім звичаєм ухвалено порішити суперечку прихильників і про
тивників мозарабської лїтурґії двобоєм і огневою пробою (die Ent- 
scheidung erst von einem Zweikampfe, dann yon einer Feuer- 
probe abhangig zu machen, Kirch.-Lex. V I I I , 34). І  двобій і ог
нева проба випали — па користь мозарабської лїтурґії! Тож 

/король Альфонс VI порішив, що обі літургії, римська й мозараб- 
' ська, мають в його державі полишити ся. Тут уже хиба сам проф. 
Бр. признає,] що причиною сього рішепя не була нї византийська, 
нї кирило-методиянська злоба. Хоч властиво, коли перед тим в Мо
равії (885) після права „славянського“, на бажане йн. Сьвято- 
полка порішено п р и с я г о ю  доґму про сьв. Духа (про се ще 
буде далї мова), то тут таки повинна-б була полишити ся в ужи- 
ваню одна-одинока мозарабська лїтурґія!

Опісля заопікував ся дуже ревно сею лїтурґією в Іспанії 
знаменитий іспанський патріот, архіеп. Толєда, кардинал Хіменес 
(Ximenes, 1436—1517). Він не тілько велїв знов відправляти її 
там, де вона здавна правила ся, але й постарав ся о старанне її 
видане друком і вона держить ся й доси (К . Lex. 1. с . ; H a u c k ,  
R . Encycl. X II , 700).

fj Взагалі треба-б і тут здати собі докладно справу,, о що вла
стиво ходить : чи о лїтурґію згідну з римською, хоч би не-латин- 
ську (а такою була власне, як зі всього виходить — як раз 
лїтурґія кирило-методиянська), чи о лїтурґію латинську, хоч би 
й незгідну з римською, чи може лише о те, щоб були собі на 
сьвітї божім лїтурґії в с я к і ,  тілько щоб славянської не б уло? !  
хоч би навіть її мова відповідала теперішній дефіпїциї мови цер
ковної, була нарічєм „чужим" і „вимершима ?!

Церков у сїй справі поступала й поступає й дос и  дуже 
обережно ,  зовсім не так, як би виходило з слів проф. Б. Так 
напр. навіть там, де принято лїтурґію латинську римську, допу
скає в ній церков лише м і с ц е в у  вимову  л а т и н и ,  в Італїї
— італїянську, в Франциї — француську, в Анґлїї — анґлїйську 
і т. д., так, що сьвященикови, який не знає місцевої пронунцияциї 
латинської мови, не в і л ь н о  відправляти співаної служби божої. 
Се прецї установа дуже цїкава, а иощо вона? щоб пе-свійська 
вимова не разила й пе гіршила тих вірних, що хоч трохи розу
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міють мову латинську з її місцевим забарвленєм. Се вже сам собою 
вилом у позірній одностайности. Щось подібного бачимо зрештою 
й у Славян: Серби, Хорвати, Болгари, Русини, Москалі' вимовляють 
слова церковної мови по свому, вже зовсім поминувши всякі ріж- 
шіцї правописи й тексту.

Що на цілім сході римська католицька церков заховує ста
рішій місцеві богослужебні мови й лїтурґії, се-ж відоме загально, 
заховує навіть там, де часом місцеві обставини самі пруть до 
зміни, наир. у Вірмен (л]ігурїія сьв.^саака). Зі східних лїтурґій
відома ще — ^халдейська,..приписувана одііому з 70-тьох, поміч-
никови сьв. аи. Томи, сьв. Морісови. Лїтурґію сирийську упра- 
вильнив сьв. Яков едеський (к. 700 р . ) ; грузинська походить із 
ѴІ-ого столїтя. Р. 1615 згодив ся був Рим навіть на хінську 
відправу лїтурґії (К . Lex. I I I ,  153). На заходї майже в кождім 
краю держали ся довго деякі відміни: Домініканці заховують деякі 
відміни в своїй литурґії й доси (К . Lex. I I I ,  1938). В патріярхатї 
градсько-вепецькім держала ся осібна лїтурґія до р. 1456, Угри 
мали свою окрему (може потрохи й кирило-методиянську) лїтурґію 
до р. 1630 (К. Lex. X II , 663; І, 1866). Папа ІІій V позволив 
був (1567), з огляду на протестантів, на лїтурґію німецьку (К . Lex. 
Y I I , 1547). Звісні ще відміни — ірийська, анґльо-саксонська, не
апольська (Hauck, X II , 712), не ч и с л я ч и  ̂багатьох єретицьких або 
приписуваних поодиноким сьвятим (напр. сьв. Климови, папі рим
ському, якого тіло власне віднайшли апостоли Славян, К . Lex. 
I I I ,  453; сьв. Петрови, Маркови і т. и.). В церкві грецькій дер
жать ся офіцияльпо побіч лїтурґії приписуваної сьв. Василию В. 
(маб. каїїадокійської) лїтурґія сьв. Івана Золотоустого, а по части 
також лїтурґія сьв. Григорія пани римського, всі три в найліпшій 
злагоді. Се по просту справа обряду, а по части орґанїзациї та 
юрисдикциї церковної. Лїтурґії повставали, зміняли ся і заникали 
головно силою природного розвою обставин, і не були то часи 
найгірші для християнства, коли ті всі лїтурґії одна по другій, 
на давній спільній основі, але кожда з своєю питомою, місцевою 
мовою, т в о р и л и  ся.

Що-ж до юрисдикциї церковної, о скілько вона впливала й 
може впливати на уживане й розширене якоїсь богослужебної мови 
й лїтурґії, то треба сказати те саме, що й про орґанїзацию церкви 
взагалі’ : вона складала ся й розвивала ся дуже згодом, дуже ио- 
*воли, і багато в ній і доси не вповні зложило ся, полишило ся

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


неясне й непевно, і домагае ся виясненя й порішеня, зовсім це 
так, як би се a priori виходило зі слів проф. В. Орґанїзация й 
юрисдикция церковна розвивала ся з одного боку на старій, пер
вісній християнській — а п о с т о л ь с ь к і й  — основі, з другого-ж 
боку в границях і рамах р и м с ь ко ї  імперії. Очивидно що коли 
сеї імперії не стало, ба, кцли християнство сягнуло далеко поза 
її межі і розширило ся по всій земли, поминувши вже схизми і т. и.? 
то ся стара орґанїзация захитала ся й хитаєть ся̂  доси. Се най
ліпше ілюструють дотеперішні *  й давні назви дотичні сеї ор- 
ґанїзациї, що або зовсім утратили своє значінє й примінене, або 
прибрали зовсім нове, чисто церковне, замісь давного сьвітського. 
„Епархія“ означала первісно політичну провінцию римської ім
перії, а була знов частиною більшої цїлости — „діецезиї“ (діой- 
кесиї); тепер оба сї слова стали ся синонімами. В кождій хоч 
трохи більшій місцевости, де була християнська громада, був спершу 
побіч иресвитерів — єпископ, нераз уже тоді, коли в сїй громаді 
було хоч кільканацять управнених до вибору членів. Були ще й 
єпископи земельні (хорепіскопой, episcopi ruris), бо раз, що юрис
дикция міських єпископів не сягала поза місто, а знов же деякі 
землі* були надто віддалені від міста. Одних фенїкійських єпи
скопів — міських — було на соборі нїкейськім (325) — 11, а може 
й 12 ( H a r n a c k ,  429,335; H a u c k ,  V, 402), палестинських 19 
чи 20 ( T u r n e r ,  Eccl. occid. Monum., Fasc. І р. 1, 42—48).

Розуміеть ся, що значінє міських єпископів було більше від 
сільських, земельних. Були між ними вже перед загальним при- 
нятєм християнства за Констаптина В ,, напр. у другій половині 
III в. в Антіохії, й такі, що завідували великими церковними 
маєтками, були попри єпископство високими цісарськими достойни-. 
ками, оточували себе пишною дружиною, мали справді дуже ве
лику в д а с т ь  над вірними (Harnack, 433 —5). Натомісь юрисдик- 
цию сільських єпископів укорочувано щораз більше, поки їх не 
полишено вкінці на вимертє, не допускаючи вибирапя нових, але 
підадючц землі юрисдикциї міських єпископів, так, що за Констан- 
тина і його наступників епискоии епархіяльні, осілі в головних 
містах єпархій, поробили ся митрополитами для єпископій иньших 
міст сеї-ж єпархії, а єпископи дієцезальпі ставали ексархами й па- 
тріярхами. Оба послїдні титули уживають ся й доси, розуміеть ся, 
вже з приміненєм до нових політичних обставин. Так напр. серб
ська православна церков має тепер (на місце давного одного*
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а хвилево й двох — патріархів) одного патріарха в Австрії (в Кар- 
лівцях пад Дунаєм, у срємськім комітатї, для Угорщини й Хорва
тії), одного митрополита на Буковині для Буковини й далматин
ських Сербів (2 єпископи), другого митрополита в королівстві серб
ськім (4 єпископи), третього митрополита з одним єпископом у Чор- 
ногорі. І  натріярх і всї митрополити — є самостійні і не стоять 
з собою в ніякій орґанїзацийніи звязи, натомісь єпископи Боснії 
й Герцоґовини належать враз з Сербами в Туреччині під царго- 
родського патріарха, тай те змінить ся зараз тоді, коли окупация 
стане аннексиєю. Болгарська церков мала давнїйше дві патріярші 
столиці, в Охридї (на заході, на граници Альбанїї, в X  ст.) та 
в Трпові (в X I I  ст.), обі сполучені опісля (1767 і 1570) з цар- 
городським патріярхатом. Із під сього патріярхату, а радше з під 
греко фанаріотських єпископів і їх грецького богослуженя (на цар- 
городськім передмістю Фанарі була оселя царгор. грецького па
тріарха й можних грецьких родин, нелюблєних задла захланности 
й інтриґ навіть самими Греками) увільнив Болгар ферман султан
ський 1872 р. і иоставив їх під осібного царгородського ексарха, 
з синодом із 4 митрополитів (у князівстві болгарськім є тепер 11 
єпископів болгарських православних, 5 грецьких — бо церков 
царгородська уважає Болгар схизматиками, і 2 римсько-католицькі; 
крім того є болгарські єпископи в Туреччині). Титул ексархів (на
чальників) прибирали часом також архимандрити (мандра те саме 
що claustrum, манастир). Титул патріярхів звісний уже з старого 
завіта, а був прикладаний також до зверхників жидівського си
недріону (жидівський патріярхат істнував у Тиверіядї до р. 415, 
в Вавилонї до 1038 р.). Спершу прикладано сей титул яко п о- 
чє спий до визначнїйших, а може й до всіх єпископів; від V в. 
почавши вже лиш до митрополитів, а недовго потім бачимо цілий 
тодішній обсяг християнського сьвіта розділений між 5 окремих 
патріархатів (Александріа, Антіохія, Рим, троха півнїйшє Єруса
лим і Византія-Царгород). Та опісля й ся орґанїзация захитала 
са — повставали, а навіть повстають щораз нові патріархати.

Зі змінами в орґанїзациї змінали са й границі юрисдикциї 
церковної, а що по при те вмішувала са все на ново і власть 
сьвітська, нераз навіть не-христианська й не-католицька, ак і з огладу 
на се, що церков усякі оправдані політичні й національні дома- 
гана старала са, а часом і мусїла узгладнити, тож нині віднайти 
й усталити сї старі границі дуже тажко. Найліпші приміри сеї
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трудности подають власне сї пограничні землї визангийського й 
римського патріархату, що на них розвивала ся або до них сяг
нула діяльність сьв. Кирила й Методия, отже давна римська ІІац- 
нонїя, Іллірія і инь. Коли-ж зважити, що патріярхат царгородський 
під’упав ноневільно, силою п о л і т и ч н и х  обставин, що для нього 
(як і для александрийського, єрусалимського й антиохійского) нї 
в Азиї нї в Африці земель не прибувало, але пропадали й ко

лишні, а натомісь Римови відкрив ся згодом — знов силою п о- 
I л ї т и ч п и х обставин — весь захід, нові землї, то трудність по
каже ся ще більшою.

До зверхніх трудностий прилучали ся і внутрішні стремлїня 
автономічні, як се ми вже по части бачили при обговореню цер
ковної мови й лїтурґій. Появлялн ся деякі ріжницї в цілім иере- 
даню церковної орГанїнациї, в відношеню єпископів до митропо
литів, манастирів, ба — поодиноких приходів до єпископів (міста 
німецькі Вансепбурґ в Альзациї та Ельванґен у Віртемберґії стали 
укняженими нробоствами, gefurstete Propsteien; в В. був від 
1546 р. такмм пробощем кождочасний єпископ спірський; сї про- 
боства дотревали 1803 р.). В Німеччині видно з одного боку за- 
вязки давньої орґанїзапиї (на пр. єпископ у Спірі над Реном, 
римське — Noviomagus Nemetum, згадує ся вже 348 р>, а потім 
що-йно 610), з другого-ж боку що-йно сьв. Бонїфатий (Ь80~755) 
та Кароль В. (768—814) і його наступники перевели система
тично нову церковну орґанїзацию Німеччини.

Проф. В. виходить у своїх виводах найсиокійнїйше в сьвітї 
/з хибного заложеня, що Рим за часів Кирила й Методия був уже 
таким, яким він — усе і все щє im Werden begriffen ! — і доси 
не є. Отся орґанїзация римської церкви, яку бачимо нині, була 
за часів Кирила й Методия ледви в завязку, ледви розпочата, 
а одним із таких завязків була як раз і сама діяльність обох сла- 
вянських апостолів, котра — сяк чи так ми будемо на них дивити 
ся — подала без найменьшого сумніву імпульс і основу до цілої 
пізнїйшої орґанїзацийної дїяльности Риму між Славянамп. З одного 
боку Зальцбург, а трохи пізпїйше Маґдєбурґ, з другого — Велика 
Моравія. З одного боку орґанїзация церковна, що вела за собою 
політичну й національну залежність (тож руками й ногами відпе- 
кували ся від неї також німецькі Саси), з другого — орґанїзация 
політично свобідної славянської церкви, котра мимо всіх перепон' 
огорнула надзвичайно скоро безмежні простори. Вже між Зальц-
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бурі'ом і Магдебургом являєть ся деяка ріжниця : в Зальцбурзі* 
повстає по просту єпископство б а в а р с ь к е  (696 ; від 798-ого ар - 
хіепископство; архієпископи мають титул „примасів Німеччини44; 
від 788 р. належала Баварія вже до франконської держави), хоч 
воно й старає ся опісля сягнути в землі славянські; в Маґдебурзї 
повстає 300 літ потім (980) сиецияльпе архіепископство для — 
„Славян“ (fur neubekehrte S l a v e n ,  К . Lex. І, 221);  сї архі
єпископи прикладали собі титул примасів Германії і... в оюв а л и  
завзято з Славянами. Цїс. Оттон І, 936—973, поручив був єпи
скопам трохи иє всю управу держави, відновлюючи оттак по части 
давні традициї ціс. Теодосші (379 — 395), іцо зробив був єпископів 
немов би зверхними наставниками всіх урядів. Та не вважаючи на 
се „славянське“ архіепископство в Маґдебурзї, повстає зараз потім 
окреме чеське архіепископство в Празі (973), а недовго опісля й 
польське в Гнєзнї ( 1000 ; до Гнєзна відходять від Маґдебурґа 
єпископства в Любуші, Lebus над Одрою, і в Познані). Підчас 
коли сьв. Методий, на основі ще д а в н ь о ї  церковної традициї, 
стає єпископом „иаипонськнм\ наступником „одного з 70-и“ 
апостольських учеників/сьв. Андронїка, хоч сам і не перебуває 
вже в Сирмії (Срєм, Syrmiurn над Савою, не дуже далеко від 
Білгороду ; якийсь час столиця Паннонїї, а навіть в 1Y ст. сто
лиця цісарська та головна кватира антинїкейцїв та строгих аріяи, 
збурена Готами 460-ого р .; по иаьшій версиї оснував се єпископ
ство апостол Павло; що до Андронїка див. Ф р а н к  о, Апокрифи 
й лєґенди з українських рукописів, т. III, стр. LIV і 172), та 
зараз опісля, по Методию, творить ся вже нова традиция, по
встають окремі єпископства для нових народів і держав. Яко єпи
скоп *паннонський“ стоїть сьв. Методий як би на порозі сего но
вого часу й розпочинає його на правду між Славянами.

З того погляду має сьв. Методий для Славян в части те саме, 
а в части й иньше й більше значінє, що для Німеччини сьв. Бо- 
нїфатий. Як колись на землі паннонській, так були-ж певно якісь 
д а в н і  єпископства й на землях німецьких... Та 718 р. висилає 
напа Григорій I I ,  піддавши ся впервє під опіку Франків, Бонї- 
фатия-Вінфріда, ученого, з значного роду, анґльосаського монаха 
до Німеччини як свого відпоручника й організатора. Та місия й 
юрисдикция Риму трафила на сильний опір між Сасами, Франками 
й Туринґами. В 722 р. висьвячує той сам папа Бонїфатия на єпи
скопа і висилає його вдруге до Франків, з письмами поручаючими
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до всіх князів і єпископів. В р. 732 іменує пана Григорій I I I  
Боніфатия архієпископом і прим ас ом цілої Німеччини (тепер 
таким титуляр. примасом є архіеп. зальцбурський), з повновластю — 
творити нов і  єпископства, а згодом іменує його той же папа ц 
апостольським лєґатом для Німеччини. Енископської столиці, якої 
для себе Вонифатий бажав (Кольонїї, архіепископство оснував там 
•ідо-йно Кароль В ). Пипін Малий, батько Кароля В., йому не дає, 
але призначує замісь сего Моґунцию. Надто основує Б. кілька 
епископств і манастирів, удержує сяку-таку злагоду з сьвітською 
властю, а діяльність його діткнула вже й границь Паннонїї: він 
переносить єпископську столицю з Льорх (Laureacum у давнім 
Noricum, на правім березі' Дунаю, при устю Анїзи), де вона була 
вже в половині’ I I I  ст., на захід до баварської ІІассави (при устю 
Інну до Дунаю).

Як нерівномірно про те розвивала ся церковна орґанїзация 
Німеччини, видно хоч би з нового титулу „ примас і в " ,  щось 
нїби — давніх патріярхів (примас Сербії зістає опісля й патріяр- 
хом, хоч се само собою про автономію церкви ще не рішало
о стілько, що бували й автокефальні митрополити, єпископи, а на
віть манастирі і пробоства, а на сході —* с т а в р о п і г і ї ) ,  що їх — 
таких примасів — пробує апостольська столиця поставити над ці
лою Німеччиною. Сей новий титул прибирають у Німеччині* по Бо- 
нїфатию то „славяпські" єпископи в Маґдебурзї над Лабою, то 
знов архієпископи в Зальцбурзі* над Солицею. В X I ст. появляє 
ся навіть неосущепий проект північно-ґерманського патріярхату 
в Гамбурзі, що мав би був обіймати й Скандинавію й І с л а н д ію  

й Ґренляндію, та й північно-східних Славян (думав про нього аеп. 
гамбурський та бременський Адальберт, 1053 — 1072). Можна сьміло 
сказати, що відступивши раз поневолі' від своєї природної основи — 
живого слова — полишила ся церковна орґанїзация помимо всіх 
проб Византиї й Риму, Константина, Теодосия, Юстинїяна, Каро- 
лїнґів, і и. — фраґментом, поминаючи вже сей новий превеликий 
вилом, який у сїй орґанїзациї зробила як раз на заході* реформация.

Юрисдікция Риму на заході' зростала дуже поволи, а Рим . 
ішов притім у своїх змаганях дуже часто  р ук а  в р у к у  з В и- 
з ан т из ю ,  на пр. супротив Аріян. І  Рим і Византия занадто від
чували вагу спільних інтересів церкви, відчувають і доси. Ще 
в X I I I  і в XV ст. (1274, 1439), отже давно по смерти солун- 
ських братів, бачимо дуже поважні й рішучі проби зближеня (унія
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ліонська і унїя фльорентийська), а така якась безоглядна, завзята, 
нїчим нїби-то неперееднана супротивність Риму й Византиї, яка 
виходила-б із виводів проф. Б., іетнувала властиво таки все лише  ̂
в головах короткозорих політиків та темних, тупих агітаторів. Згода і 

чи незгода Риму з Византиєю мала все підклад реальний і ідейний, 
і сей підклад був далеко важнїйший, ніж зла чи добра воля поо
диноких людий. Зрештою патріярхат византийський зовсім не був 
чимсь відвічним, чимось із перших часів християнських, він був 
молодший від иньших патріярхатів, був уже також витвором но
вим, і дуже добре про се памятав і нераз користував ся й собі 
підмогою Риму!

Рим же мав рішучо за багато роботи у себе, на заході, щоб 
легкодушно шукати боротьби на сході'. Були то часи, коли поль
ські, sit ѵепіа verbo — патріоти1) не думали ще плювати па ка
толицьких славянських Сьвятих та лякати поночи дикими, безстид
ними криками руські монахині та нелітні руські дівчата, часи, 
коли юрисдікция Риму знаходила великий опір як у старих тра- 
дициях церковних, так і в відносинах політичних не то на цілім 
заході, але і в самій Італії. Тоді ще держав ся з одного боку 
в Італії, дуже довго по упадку західно-римської імперії (476), по
літичний вплив Виаантиї, з другого-ж боку захитали були юрис- 
дікциєю Риму в самій Італії дуже сильно аріянські Готи й Лян- 
ґобарди.

Латинський Рим, старинний Рим, Рим -- володарь вселенної, 
се одна з великих загадок сьвіта, одна з великих всесьвітних 
архімістіфікаций, тих допустів божих, як би умисно на доказ, якими 
люди не повинні бути. Наколи всюди зрештою брало, аж надто 
часом, житє верх над мертвою формою, старинний Рим був мерт
вою, непорушною формою сам по собі, в своїм завязку, в своїй 
основі, був — безоглядною й бездушною, всенроглочуючою схе
мою. Рим був як би сочівкою, в котрій силою історичних обставин, 
незамітно й ненадійно для старого сьвіта зібрала ся вся людська 
сліпа жадоба володїня, володїня для — володїня, власти для — 
власти самої по собі. Оснований безрідними, очайдушними, гре
цькими, італійськими й Бог-вість якими харцизами-наємниками, ма-

г) Проф. Б. назвав у „Słow-i Polsk-iM(< руських демонстрантів прошв 
звісного о. Фіялка — у л и ч н и к а м и .
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буть чи не з тих самих Кумів (Cumae, коло Неаполю), що осно
вана 732 р. перед Хр. кумейськими морськими опришками сііцц. 
лїйська Мессапа (опісля в сїй же Мессанї осіли, 289 р., нові 
т. зв. мамертинські харцизи й оснували па час нову розбійничу 
„державу®, Rauberstaat) — знав Рим завсїгди лиш одно право 
розбою, безоглядної, дикої сили,  що була собі цїлию і змістом, 
брав без нагадуваня що попало — скот, жінок ( йСабінки“), богів, 
скарби штуки грецької, мову („латинську"), письменство..., брав 
пригорщами дикуна, навіть без якогось чи глубшого чи и повер
хового вподобаня, але брав розуміючи, що й се... до панованя на 
сьвітї потрібне. Брав і — сам все офірував свою хитру спілку 
подібним до себе харцизам (amici, socii...), спілку або — невмо
лиму ворожнечу. Сліпу, пеузнаючу нічого й нікого, а пайменьше — 
свого власного людського почутя, пажерливість свою назвав — 
salus rei publicae, і брав... Зріс незамітно, на доказ, як великою 
силою е навіть незначна в завяяку, дрібна, але вповні сьвідома 
себе орґанїзация, а як пагубною є її недостача хоч би при най- 
висшій культурі. Але зріс Рим і на доказ., що слїиа дика сила 
нічого власного поставити не в силі, що сліпою й дикою повстане. 
І  диво дивне — сей Рим знайшов найліпше зрозуміне де Р на 
злитій кровю землі славянській, і то знайшов не лише зрозуміне, 
але й свого найнебезиечнїйшого суперника. Суперник сей скинув 
поперед усього сам із себе всі римські пута, а опісля вже зовсім 
відкрито, пе прислонюючись навіть тілько, кілько се здавало ся 
потрібним Римови, проголосив сьвітови свою синтезу, свій зміст 
внутрішній, а іменно, що па сьвітї є лише — Stoff und Kraft,. 
чогось третього, на пр. — Piecht, рівного для всіх, пе треба, бо 
Kraft, Macht, Gewalt — geht v o r  Recht, і т. и., і т. и., прого
лосив се з того самого Берліна, з котрого нині, в обороні — „ка
толицької" доґми! — посипались громи й на Кирила й Методия. 
Що більше: супірник готов старому Римови офірувати благородну 
спілку, та — старий Рим таки якось вагаеть ся, мабуть таки не 
хоче подавати свого поневільного дієвого значіня па фірму но- 
вітних розбоїв.

Повставши отак без родового, народнього початку, на міжна
родній, случайній, хвилевій основі, причіпившись лише зверхпо до 
свого місця й до ніби-своєї мови, не мав Рим нїколи й свого пи
томого народнього змісту. Романські народи взагалі, італійські 
з’окреша — се були й є народи ,  Рим звав себе лише — populus,.
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бо бачив, що щось такого водить ся на сьвітї, але народом єн 
був, мови Риму сьвіт не знає, знає лише латинську. Про справи 
риму не рішав народ, але сенат — рада тих, що Рим оснували, 
а хоч писалось офідияльно — S. Р. Q. R . (senatus populusąue 
Romanus), то сей „populus" не — народ (gens, natio) а — гурт, 
товпа, люд, coetus hominurn utilitatis communione sociatus, a ua 
першім місці стояла все таки спілка — сенат, старшина, ва
тажки. Що-йно через змішане „Римлян" з д і й с н и м и  народами 
повстали т. зв. народи романські, романські мови й літератури, 
романське житє й культура. Старинний Рим власного житя не мав, 
був лише бездушною живловою силою, тож його культура й пись
менство були загарбанем чужого добра, змісту й форми — римські 
палати так само, як римські т. зв. інституциї й звичаї, зміст 
і форма римських письменних творів — помимо всего, нераз справді 
великого з’усиля. Тож не диво, що Рим, хоч і постарав ся о свою 
„власну" латинську письменну мову (бо бачив подібне у иньших), 
прибирав часто й на вверх вигляд чужий, то грецький, то східний 
(давнїйше може й етруський). Тож не диво, що в Римі ще Гі у I I I  ст. 
уживала ся грецька мова в християнськім богослуженю, що врештї 
цїс. Константнії з старого, ще й досить поганського Риму переніс ся 
до Риму нового, східного, до г р е ц ь к о ї  Византиї. Рим має певно 
й своє значінє в розвою всесьвітної культури, своєю орґапїзаций- 
ного схемою, тим, що був може нераз і иотрібною гальмою в роз
вою культури, нровіркою її етичної сили, але зрештою є він лише 
одним із многих, і то більше страдальних, пасивпих осередків сеї 
культури, навіть в самій Італії. Пишна теперішня культура заходу 
мала мпогі иныні, важні осередки на заході, нераз на далеких 
українах Риму, там де осїли зовсім нові не-римські й по-італїй- 
ські народи, хоч би на пр. і в північній Італії, в Фльоренциї та' 
в Кордові, Картаґінї, Британії..., і . культура ся є добутком працї 
міжнародної, заходу й сходу, всіх людий... А кілько то разів була 
отся без духа й змісту, §ле як раз для того така могуча орґанї- 
задийна схема Риму страшним знарядом в руках дикої, засліпленої 
сили й злоби!...

Коли вже перед поділом цїсарства римського на західне й 
східне заволоділа була Римом грецька культура, грецька мова, то 
по сїм розділі, особливо при самостійнім розвою подальших рим
ських україн, починає Рим вправдї потрохи, дуже поволи, перео- 
бражувати ся та визволяти ся з під переможного грецького впливу̂
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та про те мусить таки дуже ще довгі часи улягати культурній 
і політичній перевазі Византиї. Він перестае бути навіть столицею 
Італії, західно-римські цїсарі резидують у Медиолянї та Равеннї 
(403). Коли-ж врештї по мандрівдї західних Готів через Італію на 
захід (410—418), через повстане держави Одоакра в Італії (476)' 
та держави Франків (486) фікция західно-римської держави з остат- 
ком паде, коли в північній Італії повстає а|шянська держава Ґотів 
східних та розширяє ся дуже скоро на ділу Італію, острови, Даль- 
матію й краї альпейські, Гіровансию — аж по гранидї Готів іспан
ських (493), то інтереси політичні Риму й Византиї стають по-, 
просту тотожні. Жертвою їх паде папр. папа св. Івач І (523—526), 
вязнений королем схід. Готів в Італії Теодорихом. Подібних при
кладів можна-б привести дуже багато, хоч би з часу, коли східні 
Готи мусїли в Італії зробити місце теж аріянським Лянґобардам, 
напр. папа Григорій І . В. (590 -  604), що щиро потрудив ся над 
згодою Риму з Византиєю. Лучають ся й політичні непорозуміня 
(де, коли й між ким їх не було?), особливо з часу, коли Рим міг 
уже оперти ся о Франків, але треба признати, що вони дотичили 
все ріжниць річевих. За то в важних справах доґматичних була 
не то до часів Кирила й Методия, але до часів Керулярія (1054)
— майже цілковита згода, тим важнїйша, що церков християнську 
ворушили за весь сей час власне надзвичайно часті й важкі дог
матичні спори! Тай і ся незгода, що настала по 1054 р., має все 
і все таки далеко більше підкладу політичного, чщ догматичного. 
Спору про сьв. Духа, його історії й змісту, проф. Б. а н ї т рошк и  
не розуміє, не догадує ся навіть його значіня (а міг би йому се 
легко пояснити кождий клирик), инакше — поминувши некорект
ність такого змішуваня доґми з літературою та політикою — не 
говорив би про сей спір так сьміло і з таким шумом. А прибіль
шувати значінє спорів юрисдікцийпих і дрібних ріжниць обрядо
вих, та покликати ся при тім на записаний у Нестора дотеп темного 
невіжі про Петра Гугнивого, що забрав Рим по 7-ім соборі (маб. 
насьмішка з римських наступників сьв. Петра по схизмі) може лише 
такий же темний невіжа, котрий анї не догадує ся, що дуже по
дібні спори юрисдікцийні були й на з а х о д і ,  що серед них ви
росла сила нового Риму, що покінчив сї спори що-йно послїдний 
вселенський ватиканський собор (1869—70), а справа „vet-aa дер
жав саме при послїднім виборі папи (1903) вказує, як далеко тут 
ЗЦѲ до повного виясненя всіх подробиць.
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Як новоли зростала на заході нова юрисдікция Риму, як п о 

боли спливала в одно з первісною орґанїзациєю там, де така ор- 
ґанїзация удержувала ся, на се маємо помимо скупих розмірно 
вістий, аж надто численні приміри. Одиа з перших признала над 
собою повну юрисдікцию Риму — церков африканська в Карта- 
і*інї. Отам, на розвалинах колишнього завзятого ворога старого 
Риму — хто знає, чи не маємо шукати перших завязків його від- 
родженя! Доконало ся се признане за папи сьв. Льва І. В. (440 
—461), того самого, що власне в юрисдікцийнім спорі з єпископом 
Гіляриєм з Арелату (Arles, над Роданом, недалеко моря), одержав 
від ц ї с а р я Валентинїяна. I I I  пот в е р д же н е  своєї зверхности 
над усею церквою заходу (445). Зараз за наступника Льва І .  теж 
Гілярия (461—468) признали ґальські та іспанські єпископи один 
по другім зверхню юрисдікцию Риму. Що до Іллірії були деякі 
непорозуміня з Византиєю (вже за папи сьв. Вонїфатия І, 418— 
422), все-ж таки признає Византия папі Бонифатию I I I  (607) 
зверхність над усїми християнськими єпископами, а папа Бене- 
дикт I I  (683 — 685) дістає від цісаря византийського Константина 
ІІоґонати дозвіл висьвячуваня папи зараз по виборі, поки ще на
дійде цісарське потверджене вибору. Зрештою й Ґот Теодорих 
відносив ся до апостольської столиці помимо хвилевих непорозу
мінь взагалі прихильно (аріянські Вандали в Африцї були теж для 
католиків толерантні). З під Ґотів дістав ся був Рим за цїс. 
Юстинїяна вже прямо під саму Византию (552), а хоч недовго 
опісля заволоділи дуже великою частию Італїї Ляиґобарди, то всеж 
таки, довго ще держав ся византийський (сьвітський) е к с а р х  
у Равеннї, а византийський д у к с  у Римі. Ексарха проганяють 
з Равенни Лянґобарди (751) і він (або на його місцї — Катаиан) 
пересиджує опісля то в Неаполю, то в Сиракузах, поки оста
точно не прогоняють Византийцїв із Сицилїї — Сарацени, а з по
лудневої Італії — Нормани. Дукса проганяють — користаючи 
з війни Ланґобардів з Византиєю — Римляни за папи сьв. Гри
горія I I  (715-731). По еїм прогнаню дуксів стають папи вже дій
сними володарями Риму, на поміч против Лянґобардів прикликають 
Франків, поки не послїдувала опісля звісна нова тяжка боротьба 
апостольської столиці, давно по смерти солунських братів, уже 
з цісарями н і м е ц ь к о -  римськими, реформация, Kulturkampf, 
і т. и .! (697 р. появляють ся перші окремі дукси-дожі в Венециї,
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зо /

а під опікою Вепециї розвиває ся від 1204 р. • славяпський Ду. 
бровник-Раґуза).

Так поволи зростав новий, романський Рим, зростав і силою 
свого колишнього дієвого значіня, яке задержав в части й доси, 
і новими заходами, власними та своїх помічників (не все зручних 
і щасливих: сфальшована „донация Константинаи, сфалыиовані 
псевдо-Ісидорові декреталїї). А помічники сї мали, аж надто часто 
свої осібні, зовсім не-римські й не-церковні діли. Се взагалі може 
найтяжша пляма культури всіх часів, навіть ири високім її ступні, 
що вона нї трохи не вдержувала людий від сьвятотатства, що її 
сьвіточі не вагали ся уживати релїґії — найсьвятїйших ночувань 
і переконань — до зовсім несьвятих, навіть огидпих цілий. Сьв. 
Бонїфатий гірко жалує ся в своїх листах на сї погані в ід н о с и н и , 

що їх часто бачив серед тодішньої християнської суспільності!; 
Карло В. строго упоминав — не торгувати серед темних людий цар
ством небесним. Хиба проф. Бр. осьмілить ся сказати, що про
тивникам сьв. Методия на дворі моравського Сьвятополка с п р а в д і  
розходило ся лиш о католицьку віру, католицьку доґму, вірність 
Римови, й т. и. ?! А німецьким хрестовим рицарям, що опісля „на
вертали “ Литовців, і то нераз — охрещених уже Русинами чи й 
Поляками, чи також розходило ся лиш о віру? „Ніег (між Сла- 
вяпами над середнім Дунаєм) wie anderwarts sicherte das Kreuz 
erst wahrhaft den Besitz, der durch das Schwert im schnellen 
Anlauf gewonnen war“ (D ii m m l er, Gesch. des ostfrankischen 
Reiches, 1862, I, 31) — хрест обезпечував завойоване меча. „Diese 
slavischen Ansiedelungen wurden jetzt (полов. IX  ст., як раз пе
ред приходом Кирила й Методия) von den deutschen Kolonisten 
liberflutet und obgleich ihr Heidentum schnell dem christlichen 
Bekenntnis wich, so konnte dies doch die Masse derselben nicht 
vor dem Verluste der vollen Freiheit bewahrena (тамже, 32). А яка 
то була утрата свободи? — рабство. Вже 828 р. згадують ся коло 
Кремсмінстера (на полуднє від Лїнцу; 777 р. осіли там між Сла- 
вянами баварські Бенедиктини) servi ve l sclavi (=  Слав.яіш) eius- 
dem monasterii. Що так було не лиш на сім однім місці, доказує 
те, що таке ототожнене раба з Славянином приймило ся не лиш 
у Німців, але перейшло до иньших Германських і не-ґерманських 
народів (франц. esclave, італ. schiavo...) і за море. Бувало, що 
імена власні прибирали значінє імен поспільних (цїсар, король, 
юда, микита, циган...), але другого такого цілковитого ототожнена
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я якійсь мові рідної, питомої, власної назви цілого великого народа, 
дремногих племен, з рабами... історія всесьвітна мабуть не Знає! 
Гарний і дїкавий се документ всесьпітної культури для Славян. 
Отсї „servi vel sclavi“ в теперішній горішній Австриї приймили 
очивидпо дуже скоро і лїтурґію латинську, славянська лїтурґія до 
цих напевно пе дійшла! А може котрий із них умів і слебезувати 
латинське письмо... Таж на заході, особливо в Італії, є доси многі 
такі „духовпі", що вміють сяк-так прослебезувати службу божу 
і вільно їм її навіть відправляти; сповідати їм не в і л ь н о .  Бу
вали на заході навіть єпископи, що не вміли підписати ся. За те 
на пр. Араби не мали латинської лїтурґії, мали лише свій араб
ський коран, а прецї дуже часто вміли дуже добре по латинськії 
й по грецьки, і я к ! Тай у нас — почавши від Максима Грека та 
Константина Острожсысого (перед Петром В.) напало було людий 
учити ся по грецьки, а від Петра Могили — ще й по латинськи, 
ломимо славянської лїтурґії! От, часи такі прийшли... Але отсї 
горішно-австрийські „servi vel sclavi“, помимо латинської лїтурґії, 
таки якось не витворили своєї цвитучої славянської літератури, 
а шкода: був би її п. проф. Бр. поставив обік Дубровника, Чех, 
Польщі, а її авторів — обік Гуса, Рея, Модржевського... як бли
скучий доказ свого погляду на апостолів Славян. Горішня Австрия 
нинї вся н ї м е ц ь к а.

(Далї буде.)
Др. Володимир Коцовський.
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(Дальше).

В отсих політичних трудностях, в отсїм надуживаню християн
ської проповіди для політичних цілий була все найбільша пере
шкода як для сеї самої проповіди, так і для орґанїеациї церков
ної, а чим більше при тім було завзятя, тим напевно меньше чистих 
цілий. З одного боку виділи навіть німецькі Саси, Фризи, Гесси, 
Туринґи в християнстві прямо політичного ворога (К. Lex, I I ,  
1067 і д,). то знов заходили крім того спори між поодинокими єпи
скопами (мав і з тим чимало заходу сьв. Бонїфатий), то знов тво
рили для нових місий велику перешкоду місиї давні, з чим знов 
лучилн ся й ріжницї обрядові, а навіть ріжницї в поглядах на 
цілий устрій церкви. Сьв. Бонїфатибви були великою перешкодою 
власне старі бритиїїські й ірийські місиї, що їх було чимало у Сасів, 
Туринґів, а сї місиї мали і повводили були свої відмінні установи 
і погляди що до сьвяткованя великодня, хрестин, що до безжен- 
ности духовенства, папської й єпископської власти. Особливож мі- 
сіонарська діяльність Ірляндиї була в перед-Бонїфатиевих часах 
надзвичайно широка й успішна, і здаеть ся, навязувала ще прямо 
до перших часів християнської проповіди (вже 314 р. згадують ся 
бритийські єпископи). Досить згадати имєна хоч визначніших ірий- 
ських сьвятих місіонерів: Доната, Фріїідияна, Альбуіна, Кумеана, 
Мансвета, Фінляґа, Фіяхра, Фурсея, Алляиа, Петрана, Лєріна, 
Ультана, Фойлана, Віра, ІІлехельма, Кілїяна. Трохи не всі німецькі 
землі почитають своїх окремих ірийських сьвятих: Туринґія — 
Альбуіна, Альзация — Ергарда, Баден — Фрідолїна, Зальцбурґ — 
Вірі*ілїя, ІІІвабія й Швайцарія - Труї  перта і Галля, Франки й
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Туринґн — Кілїяна, Австрія — Кольмана. А треба знати, що 
в Ірляндиї не було розграничених приходів і диецезий, а хоч ріж- 
ниць у науцї й лїтурґії між Ірляндиею а Римові майже не було, 
то були значні ріжницї в обрядах і устрою (К . Lex. VI, 875 і д). 
Що-йно на соборі в Дроґеда (1152) признала ірландська церков 
вповнї юрісдікцию Риму.

Свободи ґаллїканської церкви були так великі, що Фенельои 
(від 1695 р. аеп. камбрейський) міг сьміло сказати: „В  Франциї 
є король більше напою, як сам папа“ (К . Lex. V, 72). Сї свободи 
були обезпечені осібними иравними умовами, нанр. з р, 1438, 
і дуже-дуже зближали са до схизми! Вони були предметом горачих 
пересправ ще в часї иослїдпого ватиканського собору і що-йно 
ухвали,сего собору положили їм конець, бодай в теорії, бо прак
тика — якже часом і до найкрасшоі теорії не подібна! Отсей 
ватиканський собор е надто важний длн нас і характеристичний 
ще з одного погладу, а власне, а к- т о сама апостольська столиця, 
помимо всего, задивляе ся на такі справи й на свою задачу су- 
нротив них : отже — Са апостольська столиця зовсім а зовсім не 
подїлае сліпого завзята супротив схизми та ріжповірцїв! Пана 
Пій IX . запросив на сей католицький собор і с х и з м а т и к і в  
(1868), ба — звернув ся з щирим зазивом і до протестантів 
(К. Lex. X II, 608; собор сей і доси формально не закінчений, 
а дальші засїданя відложено „до нпьшого, ліпшого, прнхнльнїй- 
шого часу").

Як раз за часів Кирила й Методия розгравала також цікава 
частина таких юрісдікцийннх спорів і то на земли майже сумежній
із Славяпіциною, між єпископом ремським (Reims, Durocortorum, 
на схід від Парижа; в IV  ст., а може й скорше, були там уже 
єпископи, 496 р. хрестив ся там Хльодвіґ) — Гінкмаром (806—882) 
і двома папами, сьв. Николою І. В. (858— 867), тим самим, що 
(вже виклявши 863 р. Фотия) з радістю почувши про діяльність 
солунських братів прикликав їх до себе, та з папою Іваном ѴІН 
(872 — 882), тим самим, що (заким ще иогодив ся з Фотиєм, 878) 
вирвав Методия з хижих рук німецьких єпископів (873), а обжа- 
луваного на ново вповні оправдав (у Римі, 880): „яко братръ нашь 
Меоодьи свять и правовѣрьнъ єсть и апостольско дѣянье дѣлаетъ, 
и въ роукоу ero соутъ отъ Бога и оть апостольскаєго стола вься 
словѣньскыя страны, да егоже прокльнетъ проклять, а єгоже свя
тить свять да боуди“ ; автентик: confratre nostro Methodio... ser-
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mone lucifluo referente... si orthodoxae fidei symbolum ita cre
deret, sicuti s a n c t a m  R o m a n a m  e c c l e s i a m  t e n e r e  et 
in sanctis se x  u n i v e r s a l i b u s  s y n o d i s  a sanctis patribus, 
secundum evangelicam Christi Dei nostri auctoritatem promulga
tum atque traditum constat... Nos autem illum in omnibus... ortho
doxum et proficuum esse reperientes... etc. Ut praefatus archiep. 
vester — ce лист папи Івапа V I I I  до Сьвятонолка, з липня 880 — 
per alia loca episcopos valeat ordinare... Clericos cuiuslibet gentis, 
qui intra provinciae tuae fines consistunt, p r a e c i p i m u s  e s s e  
subiectos et o b o e d i e n t e s  in omnibus iam dicto confratri no
stro, ut n i h i l  o m n i n o  praeter eius c o n s c i e n t i a m  agant. 
Contumaces et inoboedientes... praecipimus esse procul ab i -  
c i e n d o s  .. Пр. Бр. анї не догадує ся, що додаток „filioque“ тодї 
ще й у самім Римі ие був принятий, що він і доси є лише доз в о
лений,  а радше — не-збороиений (К . 'Lex. IV, 14-92); noch wurde 
in Rom das Symbol ohne filioque gebetet ( H a u c k ,  R  Encycl. 
s. v. „Cyr. u. Meth.“ ) ;  папу Івана VI I I  він попросту, в „SIow-i 
polsk-ім“ висьмівае, мішає навіть з папинею Іванною, хоч ся казка 
відновить ся що йно до Івана X , як раз противника слав, лїтурґії, 
або до X I чи й X I I !  За те держить ся ир. Бр. одного-однїсїиь- 
кого листу Стефана V, 885—891, котрого то листу, з 885 р. він 
потрохи не розуміє, а потрохи не хоче розуміти, — мішає зовсім 
сьміло й довільно непослух підвладного Методиєви еіт. ІЗіхінґа, 
Німця, з доґмами католицької церкви, — зовсім довільно забуває, 
що той сам Стефан V помимо всего кличе р і в н о ч а с но  Горазда, 
призначеного вмираючим Методиєм сего-ж 885 р. на свого наступ
ника — що-йно до Риму, а збороняє йому урядувати лиш доти, 
donec suam nobis praesentiam exhibeat et causam viva voce ex
ponat ( P a s t r n e k ,  Dejiny... 260). I cero пр. Бр. не хоче знати, 
що папи Івана V I I I  не хотів узнати цісар Кароль Грубий, опісля 
детронїзований, та що всякі Віхінґи могли тоді дуже легко вимаи- 
тити в Римі що хотіли, навіть коли б згаданий лист — без дати, 
опертий на очивидних клеветах („ut audivimus“, каже в нїм пана), 
був справді автентичний і непідправлений. Та ще й се хто знає, 
чи був би і Горазд не оправдав ся в Римі, коли-б його була до
пустила до сего злоба Віхінґа та глупота маненого королівською 
короною розпусника Сьвятополка. Руїна мадярська 905 р. була 
дуже скорою й документною заплатою сеї глуноти; гріссс */.а\ сттастгок
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εμττεσούσης —  HO прогнаню слав, лїтурі'ії! — έλθόντες оі Τούρκοι 

τούτους παντελώς έξωλόθ-ρευσαν, прийшли роздори й Мадяри до нащада 
їх — Моравяи — знищили, каже Конст. Вагрянородний. Замісь 
зісиолитись зі Славянами, як у Болгарії Болгари, стали Мадяри 
ворогами Славян. — Замітне, що лист Івана V I I I  з 880 р. адре
сований: Sfentopulcho glorioso c o m i t i ,  лист Стефаиа V з 885 р. 
— Zventopolco, r e g i  Sclavorum. 881 р. потішає папа Іван V III  
Методия дуже щиро що до всяких прикростий, на які сей йому 
жалував ся — auditis per tuas litteras variis casibus... tentatio- 
nibus, quas diverso modo perpessus es — і то заподіяних Мето- 
диеви кимось з нарушенем повинного обовязку — contra suum mi
nisterium ; пана обіцює примирити завзяте сего добродія: illius 
pertinaciam corripere non omittemus ; Сьвятополк названий тут : 
g l o r i o s u s  p r i n c e p s ) .

Згаданий спір Гінкмара з апостольською столицею припадає 
як раз на час першої появи згаданих сфальшованих нсевдоісидо- 
рових декреталїй : розходило ся о зверхню вдасть митрополитів над 
єпископами, але Гінкмар мусїв таки уступити пані Николї І  (es 
war ein Vorstoss gegen die pseudoisidorischen Tendenzen und 
gegen die absolute oberstrichterliche Gewalt des päpstlichen 
Stuhles, K . Lex. VI, 10). Знов за Івана V I I I  опер ся Гінкмар 
дуже рішучо пробі уставленя папського вікаріяту для Ґаллїї й Н і
меччини, і доказував, що права архієпископів ніяк не можуть бути 
нарушені. Епискони станули нри тім як один при Гінкмарі і він 
сим разом виграв справу, хоча мав проти себе й цїсаря Кароля 
Лисого, якому Гінкмар зрештою дуже вірно й щиро служив: цї- 
сареви розходило ся при тім о ці'ль сьвітську, він хотів через 
такий вікаріят узискати вплив на Німеччину, яка не хотіла узнати 
його. Гінкмар доказував, що в орґанїзациї церковній нема місця 
для такого вікаріяту (dass die Rechte der Erzbischöfe von keiner 
Gewalt angetastet werden dürfen und dass insbesondere der 
Rechtszustand der westfränkischen Kirche keinen Raum für eine 
päpstliche Stellvertretung gewähre... Das Vicariat kam tatsächlicli 
nicht zur Ausführung — 876, K. Lex. VI, 10).

Що-йно такі спори й непорозуміня, та ще при участи і впливі 
сьвітської власти позволяють норовуміти як слід причини й усіх 
иньших непорозумінь і „схизм“ церковних, а також і вказати до
рогу до їх полагодженя, замісь усе иового ятреня Й під’юджуваия. 
Очивидно можна тут принагідно порушити ледви один-другий нри-
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клад, не дотинаючи всяких нераз надзвичайно ріжнородних дріб
ниць. Особливо-ж важна й цікава для нас історія церковної орґа- 
нїзациї на півночі! Европи; так н. пр. у Швециї що-йно собор 
у Скенінґе 1248 р. довершив устрою християнської церковної ерархії 
та відібрав сьвітським людям право участи в виборі єпископів (та за 
Густава І, 1527 р. відділила ся Швеция від Риму). Дарма, боронити 
свого права  мусить бути кождому чоловікови вільно: тілько той, 
хто знає правду, а не хоче її узнати, той, кому і розум і вся його 
сьвідомість кажуть піддати ся хоч би — авторітетови, а він у злій 
вірі не хоче сего зробити, тільки той може бути осуджений. Так 
учить сама церков... А польська церков хиба все, однаково й не
змінно була такою вірною Римови ? Вона тілько поволи зближала 
ся до сеї однакової й незмінної вірности, та хиба й доси нема ще 
польських протестантів ? А коли сї протестанти добрі люди й добрі 
патріоти, то хиба їм хто робить хоч би пайменьший закид ? Поль
ські акатолики (социнїяни й и.) мабуть таки ніякої латинської лї- 
турґії нїколи не мали, а коли вчили ся по латипї та — „musieli 
się napocić", то певно пе задля того, щоб уміти нужденно просле- 
безувати латинську службу Божу, але тому, бо любили науку; і хиба 
між ними не було сьвіточів ? А коли-б так столиця апостольська 
вволила і і и н ї  сповнити деякі справедливі домаганя церковні Ру
синів, на пр. установити для Русинів лат. обряду — Русинів-епи- 
скопів сего-ж обряду, то ще побачили-б ми, якої-б то заспівали 
апостольській столиці деякі „вірпі сини Риму" та берлінські ор
тодокси... Що-ж до богослуженя, то „włoskie і rzymskie prak
tyki" не скоро й доси не зовсім узяли верх над давніми звичаями 
польської церкви (звісний о. Фіялек написав навіть недавно, що 
сталось се добре, що задержало дещо польського в богослуженю); 
„Bogurodzica" піспя не латинська, коляди, „яселка". . теж не ла
тинські, а ціле т. зв. „додаткове богослужене" хиба остаточно не
— „богослужене" ?!

Примір Г у  са, приведений сими ортодоксами на доказ гарного 
розвою західно-славянської культури, дібраний маб. таки не зовсім 
добре. Копернїк — ну, був вармійським канонїком ritus latini (хоч 
Ґалїлєі мусїв опісля, завдяки деяким перемудрим західно-евроней- 
ським „ученим" ортодоксам (Беллярміп!) науку Копернїка віднри- 
сягати (22 черв. 1633), але Гус? сей був таки трохи більший 
єретик від сьв. Методпя (в К . Lex. VI, 469 подано погане виправ
дане нарушеня зелїзного листа виданого Гусови; коли проф. Бр.
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взяв ся інформувати Рим і бзуітів, то може*б забрав голос і в сій 
справі ?).

Доґми церковні були на жаль аж надто часто надуживані 
для справ, що по правді не мали нічого спільного з дійсною вірою 
й церквою, а виступлене проф. Бр-а може найцікавішеє власне тим, 
що припадає на X X  столїтє та буде ледви чи не остатньою — 
„поважною" пробою в тім роді. Нам нині не легко вдумати ся 
в давні доґматичні спори, але досить прочитати подані в житю 
сьв. Кирила богословські розмови (з Аннїсом, з Сараценами, ха
зарським каганом, Жидами), щоб зрозуміти, яке велике значінє малц 
сї спори й ріжницї думок тодї, і то не тільки для людий великої 
злоби й короткого розуму, але і! для людий великої, глубокої й ро
зумної віри. З одного боку було власне переконане й вислови 
сьв. письма, з другого*ж острі диялєктичні закиди, оперті при тім 
нераз на зовсім відмінних поглядах на житє Й суспільність, на від
мінних суспільних, народних і політичних інтересах, і то такі, що 
могли порушити й захитати весь сьвітогляд релїґійний, саму основу 
науки. Навіть у Зальцбурзі' в IX  ст. треба було розправляти ся 
з Жидами (Predigt uber das Glaubenssymbol gegen die Juden. 
D lim  m l er, 1, 34), не то на сході. Додаток „filioque“ (в Духа 
сьв..  іже от Отця і С и н а  ісходящого) ноявив ся на заході дуже 
пізно. Він не був зміною науки, а лиш по части докладнїйшим, 
точнїйшим її означенєм, був маб. чи не останком давніх аріянських 
спорів, для виразнїйшого, як декому здавало ся, зазначеня боже
ства Сина й його д і я л ь н о ї  участи при сходженю сьв. Духа. Та 
папа Лев I I I  хоч потвердив дотичну ухвалу ахенського собору 
з 809 р., все-ж таки не одобрив в с т а в л ю в а н я  сего додатка 
до символа і радив  його у с у н у т и !  Що-йно в X I ст. приняв 
ся сей додаток у самім Римі (iiber die Zeit der Aufnahme herrscht 
Meinungsverschiedenheit, пише строго-католицький K. Lexikon). 
І опісля не жадано від Греків, щоб ириймили сей додаток, але 
тілько, щоб признали, що Дух сьв. справді сходить і від Сина. 
Коли грецькі Отці церкви уживали побіч сего звороту („ і відм) 
також зворот „через Сина“ (per filium, ot’ аитои — jłoj — г/. то!і 
гостро?-, слова сьв. Івана Дамаскина), то що-йно сї оба звороти ви
ражають ц і лу  церковну науку, а зворот грецький о много до- 
кладнїйше як латинський зазначуе, що Син посідає силу видаваня 
сьв. Духа від Отця (eine Wahrheit, welche die griechische Formel 
viel scharfer hervorliebt, dass der Sohn der die yirtus spi.ra.ndi
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ѵот Ѵаіег Empfangende bleibt,... enthalten in Wirklichkeit beide 
Ausdrucksweisen erst in ihrer harmonischen Verbindung die ganze 
Wahrheit, K. Lex. X II, 70—71; nachdem der apostoł. Stulił sie — 
die Formel filioąue — wenn auch nicht angeordnet, so doch ge- 
stattet hatte, ibid. IV, 1491).

Орікати супротив cero, на основі одного-одинокого і то не
ясного і очивидпо на доносах ворогів опертого акту (про нього 
ще буде), чи і о скілько сьв. Методий був ІДО до сеї доґмп про 
сьв. Духа в згоді чи незгодї з Римом, єретиком чи нї, та ще мі
шати се ореченб з літературою та від разу вже й так дуже но- 
квапно популяризувати його, се було мабуть таки передчасно й т  
на місці. Та й хиба пр. Бр. думає, що всї, що в чім будь поми
лили ся що до правд віри, на нр. усі ті Аріяни-Ґоти, що в часі 
переслїдуваня за Атанариха (противника Вулфілн, сего, що побив 
Римлян під Адріяноиолем 378) згинули мученицькою смертю, пішли 
таки просто до пекла? Większe jest zmiłowanie Boskie, aniżeli 
złość ludzka, і може-б проф. Бр. таки не брав ся так дуже касувати 
католицьких сьвятих. Справді аж дивно, чого се проф. Бр. так 
напруго, на підставі одинокого і то ним навіть хоч би поверхово 
не розібраного документу, против усіх иньших документів, Іф О Т И В ' 

триразового найвиразнїйшого оправдана Методия за особистого по
буту в Римі, против сего, що навіть папа Стефан V кличе I V  
разда таки до Риму і тим самим найвира8нїйше лишає порішене 
спорів між Віхіиґом і учениками солунських братів in suspenso, — 
чому проф. Бр. таки конечно хоче напятнувати Методия ак ворога 
Риму й єретика?! Про Гуса, якого при тім проф. Бр. ставить як: 
би против Методия, вже була згадка. Але ще цїкавійший примір 
с ь в я т о г о  Ішюлїта, що таки дійсно де в чім відступав від доґми, 
наколи Методий анї схизматиком анї єретиком нї на хвилю не був, 
та хиба лиш Віхінґа й його компанію відлучив був від церкви за 
умисне юдженє й непослух. Сьв. Іішоліт був антнпапою пан Кал- 
лїста І, Урбана й ІІоитияна (217—235), а схизма отся закінчила 
ся що йно в сей спосіб, що цісар Александер Север чи Максимів, 
щоб закінчити спори в Римі, засудив обох супірників Інполїта й 
Ионтияна на заточене до сардинських рудників. Іпполїт. ученик 
Іринея, палежить про те до найзнаменитших Отців церкви так за
для глубокої вчености, як і задля примірного жита, він — одно 
з жерел для пізнаня первісного християнства, але в науці про сьв. 
Трійцю (щось трохи хиба подібно до сьв. Методия!) він таки н е-
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н раков і  р ний:  man muśs zugestehen, dass er niclit fre; von Irr- 
timiern geblieben ist; insbesondere kam er zu einer mangel- 
haften einseitigen Trinitatslehre; allein d u r c h s ei n M a r t y- 
r i u m hat er gesuhnt, was er gefehl.t (K . Lex. VI, 20). Церков 
почитає сьвятими обох, Іпполїта й Понтияна, а коли Іпполїтови за 
його мучеництво прощено неправовірність, то чейже й сьв. Ме
тодий своєю трилїтною мученицькою тюрмою в Швабії також дещо 
спокутував, наколи би навіть щось завинив (визволив його з сеї 
тюрми дуже рішучим вистуиом той недобрий, „ошуканий" хитрим 
Методиєм папа Іван V I I I ;  дивно лише, як се Методий, сидячи від 
871 р. в тюрмі, міг ошукати пану Івана V I I I ,  котрий став папою 
що-йпо 872 р. ? Хиба Методий ошукав кардиналів, а вони умисно 
вибрали папою Івана V I I I ? )

Дивне диво отсей Методий, Грек !  — ошукав Рим, ошукав 
пан: Н и к о л у  І (бо чейже вже й сей пана, хоч не бачив Мето- 
дия, чув про його діяльність і міг мати для неї готовий засуд; 
а чув не від кого, а від ворожих Нїмцїв), — А д р і я н а  I I  (сей 
іменував Методия архиеписконом і лєґатом : legatione apostolicae 
sedis fungentem), недоброго І в а н а  V III , ба — Ма р и н а  І  й 
А д р і я н а  III (882 - 885), н я т ь  пан! Був також Методий три 
рази в Римі... А що йно шестий пана, Стефан V, не вислухавши 
самого Методия, по його смерти,  па основі доносів, тай то — 
завзиваючи його наступника Горавда до Риму, видає документ — 
який? Отже в тім документі впевняє Сьвятополка, короля Склавів, 
що тішить ся його любовю до апостольської столиці, що молить 
см за нього до Бога, тїшить ся, що Оьвятонолк звертає ся чи на
вертає ся до римської церкви (quod... recurrere voluisti: тут може 
бути слїдний вплив Віхіпґа, що ось-то Сьвятополк через Методия 
був став ся „неиравовірним"), поясняє (чи на просьбу князя — 
чи таки на просьбу Віхіпґа?), що Бог один у трьох особах, 
а Дух сьв. походить від Отця і Сина, нокликаючи <зя при тім на 
слова аиост. Павла, що Бог посилає Духа Сина свого (Deus spi- 
ritum Filii sui; — quis enim negabit esse Spiritum sanctum — 
yitam ; sicut pater vitam habet in semet ipso. sic dedit et filio 
vitam habere in semet ipso); дальше є тут похвальна згадка про 
правовірність Віхінґа (він був десь тодї чи трохи перед тим у Римі; 
але пана пе іменує його єпископом моравським! ІІастрнек номиляє 
ся (Dejiny, стр. 127); Віхінґ вертає лиш до свого давного єпи
скопства: ad regendam sibi commissam ecclesiam remisimus:
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тай по що-ж би Горазд був кликаний до Риму ? Важне й се, що 
Горазда вибрав Методий між иньшим для того на свого наступника, 
бо сей був — „оученъ же добрѣ въ л а т и н ь с к ы я  кънигы“, — 
очивидно яко ворог  Риму?). Папа велить приймити Віхіиґа а по
честю. Потім слідує довгий, ясний що до річи, та не зовсім ясний 
що до своєї звязи й значіня уступ про пости: постити треба, 
а коли — про се поучає старий звичай церкви (antiąua patrum 
consuetudine tenet ecclesia) ; треба постити в середу, пятницю, 
с у б о т у  (quia discipuli Dominum ео die in sepulcro quiescentem 
doluerunt; в сій точці власне є одна з старипних ріжниць між за
ходом і сходом), четвер полишає ся довільний, в неділю посту 
нема, понеділок і вівторок довільні; та найліпший піст — накор
мити голодного, приняти в хату бездомного (koc tamen ieiunium 
Deo prae ceteris acceptabile credito... frange esurienti panem 
tuum et egenos vagosque induce in domum tuam). „А що Ме
тодий упирав ся (говорить про небіщика... Віхіні1 виждав...) при 
суєвірстві й незгоді, се чуючи дуже ми дивували ся; а коли 
так  є, як ми п о ч у л и  (сьв. Отець був помимо всего трохи о бе
ре жн їйший від проф. Бр .!) вповні оирокидаємо, а анатема про 
зневажане католицької віри спливе на голову того, хто її (ана- 
тему) заповів“ : „Methodium namque superstitioni non aedifica- 
tioni, contentioni non расі insistentem a u d i e n t e s  plurimum 
mirati sumus, et s i  i t a  est,  ut audi .  v im u 's (найочивиднійші 
доноси Віхінґа! писав же вже попередно, 879 р. й Іван V I I I  до 
Сьвятополка: quia ѵего audivimus, quia Methodius aliter doceat, 
quam professus est..., а опісля сей папа не лише що блискучо 
оправдав Методия, але й надав йому превеликі, приведені вже 
висше права!) — superstitionem eius penitus abdicamus; ana- 
thema у ero pro contemnenda catholica fide („ut audivimus“ !), 
qui indixit in caput redundabit eius.“

Яка була правда в сих доносах Віхінґа (Wiching, homo 
turbulentus et ambitiosus, ipsisque Bavaris invisus, каже Мікло- 
шіч; der war ein weltgescheiter Herr, Das Evangelium den Maeli- 
ren predigt er, wird Bischof mehr durch Gewalt ais Einhellig- 
keit, каже про нього с у ч а с н е  жерело німецьке; сей авантурник 
став опісля єпископом пассавським, та аеп. зальцбурський скинув 
його! Иастрнек, 281) — се можна пізнати не тілько з доносів по
передніх (879), але й з кінцевого уступу наведеної грамоти самого 
Стефана V : збороняючи славянську відправу закидає ся грамота
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Методиеви попросту к р и в о п р и с я г у ,  і то зложену на мощі сьв. 
Петра (Methodius... quod ne ulterius faceret, supra sacratissimum 
beati Petri corpus iuramento firmaverat) ! Тут уже В. очиви- 
дячки переправдив самого себе : два папи, Адріян I I  (сумнїви що 
до його грамоти зовсім безпідставні і піднесені були ворогами як 
раз задля апробати слав, богослуженя !) і Іван V I I I  найви- 
р а з її ї й пі е в с ь в і т і а п р о б у ю т ь - с л а в я н с ь к е  б о г о с л у- 
ж е н є, а Віхінґ зважив ся вмовляти в покійника криву присягу ! 
Правда, Іван V III  уиімнув був Методия, на основі доносів з 879 р,, 
щоб служив лиш по латинї або по грецьки, і пригадує,'що свого 
часу (маб. 873, наколи текст грамоти не підправлений, а канце
лярія папська не була хибно поінформована) „заборонив йому був 
слав, відправу“ ( l i t t e r i s  :tibi directis prohibuimus), та  в ід  
сего,  в і д  л и с т у  п а п и , лдо криво ї ,  і то „ зло жен о ї  Ме
то диєм на мощі  сьв. II е г р а “ (!) — п р и с я г и  ще безко
нечно д а л е к о, поминувши вже зовсім, що й тодї було щось не 
проста, коли рік опісля, по о с об и с т і м  оправданю Методия 
в Римі, сей же сам Іван V I I I  славянське богослуженя як пай- 
н р и X u л ь н ї й їй е апробує !  Методий попросту предложив у Римі 
автентичний лист Адріяна I I  і справа була порішена.

Така то була і вся Віхіиґова правда! Специально що до 
„анатеми“, то було се мабуть вилучене з церкви, а може лиш — 
погроза, пересторога, звернена против Віхінґа чи Сьвятополка, чи 
може й зовсім загально на непослушних і бунтівних. Грецьке опо
відане про болгарського Клима твердить згідно з правдою, що 
Франки ( Ф р а н к и  а Рим — то не все одно!  про становище 
й „свободи“ франконської церкви, а опісля ґаллїканської, було вже 
дещо сказано висше) — опанували Сьвятополка, жертву розпусти 
(mancipium voluptatum muliebrium, переклад Міклошіча), на
коли Методий був сїй кпяжій розпусті рішучо противний. Гарний 
підклад для спорів доґматичних про сьв. Духа, неправда? (Ро
зуміє ся, що проф. Бр. оправдує отсї persönliche Conflicte des 
Kraftmenschen — щось à la Nietzsche, дуже гарно ! — Sventopelk 
und seiner Umgebung, zumal im Eheleben, mit dem asketischen, 
auf kanonische Satzungen strengstens achtenden Erzbischof). 
Франки, каже оповідане (пр. Бр. па нього за се дуже гнїває ся, 
закидає йому брехні й байки — які властиво? таж головну „байку“ 
сам пр. Бр. потверджує) у всім потурали князеви ; даремно Me- 
тодий упоминав його лагідио, даремно г ро з и в  (minabatur; потім
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описує ся смерть Методия). Отсї слова грецького оповідаия дають 
нам деяке пояснене грамоти Стефана V : Методий загрозив ана- 
гемою, а до сего дав йому Іван V III повне право (ut nihil 
praeter eius c o n s c i e n t i a m  agant... contumaces et inoboedien
tes a u c t o r i t a t e  n o s t r a  praecipimus p r o c u l  es se  a b i 
ci e n d o s ;  усї жерела згоджують ся прегарно, хоч проф. Бр. 
усюди, де йому забагне ся, бачить байки й брехні). Чого-ж до- 
тичила ся а н а т е м а ?  Папське письмо не дає на се ясної відпо
віли, а ся обставина робить доноси Віхінґа ще більше нідозре- 
иими. Згадка про анатему поставлена по ноученю про пости, 
а можна напевно думати, що Сьвятополк і що до постів не був 
аскетом. Згадка при постах про би на непорозу- 
міня між Методиєм і Франками,  поучене про сьв. 
Духа вказує знов, що  лиш сеї 
дрібниці’. Дуже оглядне й ласкаве  вказує, що
Віхінґ не хотів вправдї Сьвятополка  ве
л и к і  докори за піст, але попросту хотів  па 
заході піст субітний. Що-ж до доґми про сьв. виманив
Віхінґ у Римі оборону західного (хоч ще не римс) баладу 
сеї доґми, оборону також -  дуже лагідну й огляд ну, ̂ "бо вона н і 
одним словом пе о с у д ж у є  п р о т и в н и к і в ,  а тілько — 
з в і л ь н я є  від з аг р ожеп ог о  Методиєвого засуду! і то звільняє 
у с л і в н о ,  s i  i t a  e s t  ut  a u d i v i m u s ,  a сей додаток дуже 
важний, бо столиця апостольська уживає його завсїгди тоді, коли 
хоче хв иле во  позбути ся в’їдливого обвинувателя, якого не може 
зовсім легковажити. Тому-ж закликає папа до Риму — як попе- 
редно 879 самого Методия, — тепер Горазда, quem Methodius 
sibimet contra omnium sanctorum patrum statuta constituere 
praesumpsit, читаємо в доданім до грамоти Стефана V. commo
nitorium. Отсей закид, що Методий в к а з у ю ч и  на Горазда, яко 
на свого „настольника“ (показа  же имъ... Горазда; але-ж не ви- 
сьвятив його !) нарушив канони, се також нїкчемпий, безпідставний 
донос Віхінґа; а проте Стефан V кличе того Гораьда таки до 
Риму, не осуджує й не відбирає йому паступства не вислухавши, 
а тілько застерігає: ne ministret, donec c a u s a m  viva voce 
e x p o n a t .  Супротив так многих застережень, супротив явно без
підставного доносу Віхінґа про криву присягу Методия (пр. Бр. 
і тут має дуже делікатне оправдане : нїби то в Римі помилили ся ; 
später sagte man s o g a r  in Rom — M. hat schwören müssen;
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так, так — „казав" так у Римі Ніхінґ! А все таки сьміє цр. Бр. 
зараз же далї зробити з мнимого — що найбільше — н е п о с л у х у  
Методия папському листови, непослуху запереченого в р. 880 тим 
самим папою — аж offenkundigen W  o r t  bruch !!!).  Супроти 
недостачі хоч би тїнц доказу, яка се була „анатема“, тратять слова 
„in eius redundabit caput, qui indixit“ (аиатема — неоправдапа
— спаде на голову того, хто її заповів, хто нею з а г р о з и  в ; 
иньшого значіня „indico“ ue має) всяке значінб і роблять, ся лише 
доказом великої заїлости Віхіпі'а, що „сплила“ вповні па пр. Б р .!

А треба й се завважати, що як раз сї слова, що стали ся 
для проф. Бр-а такою копальнею золота u злоби, дуже сильно від
бивають від дуже зрештою лагідного тону й змісту цілої грамоти! 
Се вповні ясне й ціль тут дуже благородна: короля Склавів треби 
було собі за всяку ціну приєднати, а з небіжчиком нема що ро
бити великих короводів. Се виходить і з „commonitorium", яке 
папській канцелярії рівночасно иодіктував Віхінґ (інструкция для 
відиоручників папи до Сьвятополка): папа уиомнпає їх дуже рі
шучо, аби вступивши в землю диких Склавів, вели себе враз із 
дружиною чемно й прикладно (ut vestri vestrorumque hominum 
actus exemplum religionis praebeant r u d i  populo; нроф. Бр. 
твердить, без ?карту! що то „die Griechen" — так він тут делі
катно означує Кирила й Методия — „operierten mit dem Argu- 
mente, es ware die R o h h e i t  und S t ó r r i g k e i t  der Barbaren 
=  Slaven so gross . . . ) .  Відпоручники мають повитати князя від 
імени князїв-апостолів Петра й Павла і від самого папи, як його 
одинокого й найдорожшого сина, і від у сего духовенства й сенату й 
народа богохранимого міста Риму. „Першого дня не говоріть більше 
нічого" (primo die haec dixisse sufficiant), „а спитає що — pru- 
denter respondete\ Потім мають відпоручники пояснити князевп 
науку про сьвятого Духа й зазначити, що тут не йде о зміну на
уки, але о в и к л а д  (non immutando sancta dogmata, sed.. ex- 
p o n e n d o ;  на тій самій точці стоїть західна церков в науцї про 
сьв. Духа й доси). Потім іде точка про слав, богослуженє, також 
з хибною згадкою про присягу Методия, потім про пости (в сьвята 
можна їсти й щедрійше та з мірою, largiori pabulo — sobrie); 
вкінці про Горазда. І  в інструкциї, як і в самій грамоті, та сама 
„політика" й та сама Віхіиґова „правда".

„Pro c o n t e m n e n d a  catholica fide", »si ita est ut audivi- 
mus" — читаємо в грамоті. Але оповідане про Клима болг. каже, що
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Сьвятополк мав иньші гріхи, не догматичні; а коли се оповідане 
рівночасно й собі остро осуджує й н а у к у  Франків, тож писав його 
по смерти Методия якийсь рішучий противник Франків, та все-ж 
таки не сам Методий. Методий обмежав ся на оборону того сим- 
вола віри, що був тодї принятий і в самім Римі, та сѳ ще не по
горда чиєї будь віри, й нема тут анї тїни доказу, щоб Методий 
кого в чім будь взивав до погорди ,  зневаги. . .  Видно, що Ві- 
хіні4 усе таки дуже був непевний що до князя, коли ужив аж та
ких клевет та коли так дуже обѳзпѳчував себе Й князя перед ана- 
темою: ануж Сьвятополк, який він не був, не зважить ся ще й по 
смерти Методия слухати Віхінґа ? Рим знов — знав уже, що варті 
подібні доноси. Тих, против кого Рим мав поважнїйші докази, вмів 
він цілком инакше судити й осуджувати, а що в справах юріс- 
дікциї таки помиляв ся часом — дарма,  инакше й проф. Бр. не 
зважив би ся. тепер так дуже горячити с я ! Зрештою й ріжницї між 
Римом і франконською церквою дотичили не одної лише науки про 
сьв. Духа.

Дуже цікаві ріжницї й пепорозуміня в науцї церкви бачимо 
власне в часі, що майже безпосередно випереджає діяльність Ки
рила й Методия, а то — в науцї про образи (іконолятрія). 
Старий завіт образів не знає, знає лише символи; сї символи пе
рейшли опісля й до первісної церкви (агнець, голуб, пальма, хрест, 
добрий пастир, ключі й и.). За те поганство, якого прямою спад
щиною є всі пізнїйші т. зв. забобони (тільки вже без глубшого 
ідейного й поетичного, на первісній обсервациї природи опертого 
підкладу), дуже радо виявляло свої віруваня й почутя в гарних 
творах штуки, доходило прямо до роздробленя божества на окремі 
прояви його сили, до полїтеізму, дарма що Зевес уважав ся най
старшим, а понад ним — була хиба ще лиш темпа, невмолима 
судьба, доля (часть, с-часте, (лоїря, аїста, еІ[лар|лёѵг), аѵоф% fatum, 
dea Fors, Fors-Fortuna..., щось як би предестинація). Катулль 
в однім віршу називає ту  саму  богиню р і жними іменами бо
гинь (Дияна, Луна, Юно. На жаль ми знаємо дуже мало про дій
сний зміст та значінє старинних реліїійних м і с т ер і й ) .  Згодом 
приймили ся образи й їх почитане і в християнській церкві, а Гри
горій В. пазивав образи „книгами бідних і невчених, які з них 
учать ся про дїяня сьвятих<{. Та в V I I I  і IX  ст. знайшлись рі
шучі противники образів, що бачили в і іи х  прямо заперечене прав-
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дивої віри. Як колись перші християни поганам, так тепер іконо- 
клясти закидали іконолятрам, що вони віддають честь идолам, 
мертвим, бездушним предметам, що заперечують Божество зобража
ючи його в змисловім, недоконанім виді. Розуміє ся, як се зви
чайно буває, була правда де в чім у одних і у других. Як годї 
згодити ся з таким „почитанєм" образів, коли Італїянедь обертає 
образ Пречистої очима до стіни, щоб вона не ви д іл  а його злих 
учинків, так знов годї заперечити, що почитане не відносило ся до 
бездушних предметів. Західна церков була тут свобіднїйша, але на 
сході заострював ся спір оглядом на Жидів і магометан (беручи 
хронольогічно, розходило ся маб. головно о послїдних). Але й на 
заході, може з оглядом на іспанських Арабів (від 711 р.), не прий
шло від разу до порозуміня. Другий в с е л е н с ь к и й  никейський 
собор, під проводом папських лєґатів (787) о до брив торжественно 
почитане образів, так щож! Не тілько на сході підняла ся против 
почитаня образів дуже різка опозиция, але й ф р а н к о н с ь к а  
ц е р к в а  р і шу чо  с т а н у л а  по боц і  п р о т и в н и к і в  по
ч и т а н я  о б р а з і в !  На приказ К а р  о ля В. (він почастно ка
нонізований, для міста Ахен, яко b e a t u s ,  К . L . V II, 170) уло- 
жили франконські теольоґи к. 790 р. відповідь на н а д і с л а н і  
папою Адріяном І  постанови никейського собора, а відповідь сю 
зложену з 120 глав у 4 книгах (т. зв. Carolini libri), одобрену на 
франконських синодах у Франкфурті (794), а опісля і в Парижі 
(825), післав Кароль В. папі. Відповідь ся допускає образи яко 
прикрасу, церкви, але уважає почитане їх идолопоклонством. Синод 
франкфуртський під проводом самого Кароля рішучо в і д к и н у в  
ухвали вселенського собору (К . L . I I ,  826), а що найзамітнїйше, 
відпоручники папи підписали сю ухвалу франкфуртського синоду. 
Епископ туринський Клявдий ( f  839) скасував навіть — х р е с т  
(К . L . ib.). Бачимо, як не легко було й Римови і франконській 
церкві рішити ся на щось одно, та сему й дивувати ся годі, бож 
тілько тупий загорілий невіжа порішує легко, рішучо й скоро пи- 
таня совісти та щирого релігійного переконапя, та виносить їх 
з легким серцем на базар мізерних крамарів та політичних доно
щиків. In eius rędundabit caput... А хоч Рим від почитаня образів 
не відступив, та франконська церква не то за часів Кирила й Ме- 
тодия, але таки трохи не до X  ст. держала ся від сего здалека 
(К . L . I I , 8^7). Отеє становище франконської церкви, що було 
явною схизмою й безсумнівною єресю, було навіть трохи дивне :
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з одного боку приймає вона до символа пояснене (eine nahere Ег- 
klarung des Glaubens, К . L . IV , 1492; „exponendo“ — в 8гад. 
„commonitorium1*), котре і в Римі і на сході’ викликає поважні 
сумніви, — з другого знов боку над міру, хоч певно в найліпшій 
думцї, боронить чистоти віри від усякої зверхної примішки: 
в справі символа розриває зі сходом, в справі образів стає по сто
роні дуже численних, рішучих і завзятих противників почитаня 
образів на сходї. Попри поважні сумніви, що були могучим ім
пульсом для цілого розвою фільософічних наук і причинили ся не 
мало до поглубленя правдивої релїґійности, могли тут нераз рішати 
й хвилеві, політичні й особисті причини, але на певно сказати 
можна, що у Віхінґа для його клевет та неправд ніякі глубокі ре
лігійні нереконаня не були основою...

Треба бути зовсім безграмотним в історії всесьвітній і церкви 
взагалі*, а столиці апостольської з окрема, щоб хотіти опирати ся 
на однім-одинокім документі та ще, виходячи від нього, пере- 
иначувати все те, що эложило ся протягом довгих століть, у всіх 
славянських племен (навіть в великій части й у Поляків), на ве
ликих просторах, зложило ся не так дуже на основі всіх иньших 
документів, як поперед усього на основі природного безпохибного 
почутя, на основі глубокої, живлової народньої сьвідомости, без 
огляду на те, чи Кирило і Методий були особисто сякі чи такі, 
пішли — до неба, чи, як проф. Вр. думає, хоч на якийсь час... 
до чистилища. Столиця апостольська освободила ся була тоді* 
вправи, силою історичних обставин, від переможного впливу Ви- 
зантиі, та за те попала була як раз тоді' під вплив т. зв. західно- 
римського цїсарства в одного, а під вплив італійських та римських 
сторонництв і поодиноких родин з другого боку. Були се часи 
між Каролем В. а Оттонами й Гогенштавфами, часи, в котрих 
старий Рим, хоч почував час до часу таки над собою цісарську 
руку, все ж таки почував себе инодї вже й трохи занадто... самим 
собою, а хоч інституция папська стояла на безпечних дієвих осно
вах, то часи сї таки відбили ся на пїй. Слова кард. Герґенре- 
тера про те, що як раз в часах виступленя Кирила й Методия 
весь захід напрасно западав у варварство (in einem der Barbarei 
zueilenden Zeitalter) були вже наведені, а власне послїдні роки 
Методия припадають на час, який можаа уважати початком вели
кого довговікового занепаду панства. Вже Іван V III  згинув на
сильною смертю, а коли час правлїня ноодиноких пап переходить
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пересічно в деяких столїтях і ]0 лїт, то почавши від смертк 
Івана V II I  до Григорія V (996—999, перший німецький папа, 
свояк Оттона I I I ,  мав 24 роки коли зістав папою, умер маб. теж 
насильною смертю) включно — сходить час правлїпя до 31/2 року. 
Тай дивний отой тодішній Рим : що хвиля стрічаємо в нїм — Те- 
офилактів, Христофорів, Сергіїв, Анастазиїв, Теодорів, Романів, 
Николаїв, Кононів, Аґапетів... стрічаємо в житю, в найблизшім ото- 
ченю пап і на самім апостольськім престолі, а те що діє ся в тих 
часах, а по части й опісля, на пр. хоч би за Венедикта IX  (1033 
— 1045, звав ся Теофилакт, був ґрафом на Тускулюм, потомком 
Мароциї, матери Івана X I , що довгий час розпоряджала ся пап
ською властю; став папою 18-ти, а може 10-ти літнім хлопцем, 
продавав і відкуповував свій уряд; сї їрафи, т. зв. Тускуляни 
мали довгий час Рим і папство в руках, поки 1191 р. Римляни не 
збурили до тла їх оселї Тускулюм — 18 км. від Риму, де колись 
Ціцерон писав свої „диспутациї“), те, що діє ся в сім Римі, дуже 
подібне до того, що діяло ся в найгірших часах на дворі визан- 
тийськім, коли не гірше. Бонїфатий V I (896) був папою 15 днів, 
Стефан V I (896—897) коло року, задушений у тюрмі, Роман (897)
— 4 місяці, Теодор I I  (897) — 20 днів, Лев V (903) — 40 днів, 
умер в тюрмі, Христофор, „узурпатор" (903—4) став папою й пе
рестав ним бути н а с и л ь н о ,  за Сергія I I I  (904- 911) починають 
розпоряджати ся Римом і папством жінки — Теодора, жінка кон
сули й сенатора Риму Теофилакта і її доньки — Мароция й Те
одора молодша.

Що хвиля чуємо тоді в Римі й поза Римом про боротьбу, 
дрогонюваня й утечі, тюрми й насильну смерть, а ті, що були пе- 
що давно а н а т е м і з о в а н і ,  стають швидко опісля високими цер
ковними достойниками та з а с і д а ю т ь  на п а п с ь к і м  пре
с т о л і !  Супроти сих анатем ціле, дуже условне, видавлене Ві- 
хінґом у Римі звільнене від анатеми загроженої Методиєм — було 
прямо дитячою играшкою! До таких анатемізованих належав Ф о р- 
моз, уродж. к. 816 р., за Николн І  іменований кардиналом, муж 
довіря Адріяпа I I  й Івана V I I I . Та за Івана V I I I  втратив Формоз 
ненадійно та за те цілковито всю ласку (876 р.? 3 роки по увіль- 
неню Методия з швабської тюрми, 3, а згл. 4 роки перед потягненем 
Методия до одвічальности та повним його оправданим), утратив 
маб. за участь у заговорі против цїсаря Кароля Лисого а в ко
ристь короля Людвика німецького, і против самого папи : Іван V III
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вилучив його на синоді в Римі торжѳствонно на завсїгди з сьвя- 
щенства і з церкви. Формоз утік до Німеччини, укорив ся, хоч 
нусїв обовязати ся присягою, що не буде виконувати сьвященства 
та що ніколи не верне до Риму. Та вже наступник Івана V III , 
Марин, вернув Формозови знов його гідности, а 891р.  с т ав  сей 
Формоз  і сам папою (891—896: ein Papst von trefflichen 
Eigenschaften, heiligmassig und gerecht, von unbefleckten Sitten, 
mildtatig ; Ф. коронував Арнульфа яко римського цісаря ; К . L . IV , 
1620—1622). Та по Формозі став папою на 15 днів Бонїфатий VI, 
а по нїм лютий противник Формоза Стефан V I (896—897) і — 
■не п р о с т и в  п о к і й н и к о в и :  Стефан V I велів виволокти Фор
моза з гробу, одіти в папський одяг, посадити в церкви перед си
нодом римського духовенства (поставлено при нїм диякона), судити 
й засудити за криву присягу, узнати всі його дїланя неважними, 
здерти з пего папський одяг і надіти сьвітський, утяти йому три 
пальці правої руки й заволокти за ноги з церкви до ріки Тибру. 
Монах укрив тіло Формоза, а коли сам Стефан V I згинув насильно, 
ного наступники вернули Формозови назад усї почести й його тіло 
поховали па ново (хоч папа Іван IX  регабілїтуючи Формоза таки 
не узнав коронациї Арнульфа, а Сергій I I I  хотів навіть поновити 
засуд Стефапа V I; К . L . IV , 1623). Що було неможливе для Ві- 
хіні‘а там, де були можливі такі суди? А причиною були тут між 
ппьшим і спори за цісарську корону й те, що з тими спорами вя- 
зало с я : як зі всего видно, був Формоз прихильником німецького 
кор. Людвика й німецького кор. й цїс. Арнульфа, а коли його во
роги були для нього такі невмолимі, то-ж треба думати, що й на 
тодішні відносини Риму чи до Византиї чи до Методия впливали 
зовсім не одні чиїсь дитячі казки та неправди, але коли не справ
дішні інтереси церкви, то дуже ріжнородні політичні причини. Рим
— се церков воююча, ecclesia militans, а на війні — всяко бу
ває ! І  се ще велике питане, хто на суді Божім за всі церковні 
спори, ереси та схизми буде нести більшу відповідь: Фотий, Ке- 
рулярій, Гус, Лютер, Модржевскі, Могила, не згадуючи вже про 
Методия, чи — може дехто з тих таких вірних синів Риму ? Над 
тим повинен би захід таки добре п о д у м а т и ,  о скільки йому 
справді йде о Рим та о інтереси церкви... Вже й не згадувати 
про всі ті схизми та анатеми, що їм зробив конець що-йно собор 
констапський (1417), про т. зв. авіньонську неволю, про причини 
реформації, а хоч собор тридентськпй обезпечив на ново повагу
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церкви й апостольської столицї, то все-ж на пр. Модржевський 
для того не навернув ся до католицизму, бо сей собор, по його 
думцї, не задоволив справедливих домагань реформациї церкви 
( C h m i e l o w s k i ,  Hist. liter, polsk. І , 165). Та й по соборі три- 
дентськім були ваганя, щоб згадати лиш то осуджуване папською 
столицею (1773), то знов реабілітоване Єзуїтів. Та дарма: „вір
ний син“ може собі бути й злочинець, сьвятотатник і богохульник, 
das bleibt — in der Familie... За те тягне західно-європейський 
учений, ein gelahrter Herr, якогось пяного руського попа (з Бильна, 
що ніби лежав у рові, за часів Баторія)1), як би не знати що, на 
позорище сьвіта та * жартуєи собі, що звісні патріоти — „zlewali 
swój szowinizm na węgły cerkwi wołoskiej", та говорить — 
„o zbydlęceniu" (наслідком слав, лїтургії!)... То-ж треба дещо й 
йому сказати, щоб знав свою власну ціну і — місце. Ми ж се 
знаємо, що розходить ся тут тілько о наше добро,  та мабуть 
таки ще не скоро дамо себе всяким нашим благодїтелям так зовеш 
в руки взяти, помимо слав, лїтурґії, що нині, по тяжкій довгові- 
ковій культурній праци здобула собі превеликі простори. О сї про
стори готові розбити ся й найліпші заміри наших прихильників... 
Alles wird wieder and wiederum an den grossen Entfernungen 
scheitern, а ті „віддалена" не лише фізичні. Що нас Славян при 
тім нераз чужі гнобили, се нічого; адже й Німці не від разу збули 
ся римської кормиги, а ще 100 літ тому лежали розбиті у стіїг 
Наполеона.

Проф. Бр-ови закидає дуже справедливо езуіт кс. Чайков- 
скі (в „Przeglądzie powszechnym", Краків, 1903, зошит за ли
стопад і д.), що він навіть не пробує на особи й діяльність со- 
лунських братів подивцти ся з висшого, загального дієвого погляду 
(ani okiem nie rzucił), за те губить ся в своїх власних злосливих 
увидженях (wyobraził sobie wszystko bez żadnych dowodów...). 
Проф. Бр. хвалить ся в відповіди на се в „Słow-i Р ." навіть 
своїми специяльними „нотатами" з жерел (про виленського попа, 
węgły cerkwi wołoskiej? иньших так дуже якось не слїдно), та 
тут і без окремих нотат з а г а л ь н о  з в і с н і  п о д і ї  говорять самі 
про себе аж надто голосно! Проф. Бр. дуже сердить ся за такі

*) В грудни 1903 р. появило ся в „Słow-i polsk.“ кілька нових фейле
тонів проф. Бр-а, то-ж годї було полишити їх без принагідної відповіди.
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замітки на кс. 4-ого, уважає його цілого — „містифікациєю" (fał
szowany jezuita) та виказує йому з великим, характеристичним для 
його власних „доказів", імнетом — малу похибку, а іменно, що сї 
„Скити", які мали за часів сьв. Івана Золотоустого в Царгородї 
свою церков, се — Готи, не Славяни! Добре, добре, се правда, 
тілько-ж п р і н ц і п і я л ь н о  воно вовсїм а зовсім все  одно,  чн 
мова богослуженя є ґотська чи славянська, китайська чи грецька, 
чи латинська... Питане т у т : о д н а мова, чи кілька ? а коли одна, 
то к о т р а ?  і для  чого?  Та проф. Бр. про те питане анї не 
подумав! а для чого? бо йому по просту є сіллю в оці лиш 
одна с л а в я н с ь к а  літургія, а всі иньші байдуже... Достоту так 
само має ся річ і з схизмою чи єресю сьв. Методия, та сею „ана- 
темою“ : Г у с  — сьвітило, блискучий доказ... против  славянської 
лїтургії!... а Методий — страшний єретик.

Згадуючи про смерть Методия та остаточний розрив Сьвято- 
полка з ним і з його учениками, каже проф, Бр., що лєґенда Кли
нова при сій нагоді набріхує всякої всячини та ганьбить з усеї 
сили Сьвятополка (liigt das Blaue vom Himmel herunter, schimpft 
weidlich auf Sventopelk)... Та се ще велике питане, чи лєґенда 
таки хоч в части до р і в н у  є проф. Бр-ови?! Хиба-ж сене „das 
Blaue vom Himmel", коли проф. Бр. приписує причину згаданого 
розриву тому, що Сьвятополк був утомлений сваркою, що поступив 
так а не инакше — яко „ н а й в і р н ї й ш и й  син римської церкви" 
(miide des Gezankes, ais treuester Sohn rómischer Kirche), що 
порішив справу — жадаючи від обох спорячих сторін присяги — 
„після установ славянського права" (nach slavischen Rechtssa- 
tzungen). З проф. Бр. треба бути на кождім к р о ц ї дуже обереж
ним, бо він иньших осуджує як найрізче, а тут же, отак на млі 
ока, без найменьшої запинки, сам щось з н о ви т ь  і видає за без- 
похибну правду: з присяги на до їм  у робить він присягу — на 
з г о д у  з наук ою Р и м у !  Приводжу слова Сьвятополка після 
тексту Міклошіча: Ego ąuidem magnae imperitiae mihi sum con- 
scius quoad d o g m a t  i ca ... Gum igitur a m b i g u i t a t e s ,  quas 
vos excitatis, solvere non possim yerbis neque discernere ab or- 
thodoxo mendacem magistrum, iudicabo vobis de d o g m a t e ,  
uti de aliis rebus consuevi: qui primus iuraverit se re  c te  et 
o r t h o d o x e  c r e d  er e... huic ecclesiam tradam. Franci igitur, 
promptissimi ad iusiurandum, neąue finem sententiae principis 
exspectantes iurayerunt (Pastrnek, 281). Про вгоду з Римом, Uber-
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einstimmung ihrer Lehre mit der romischen, нема тут анї слова! 
Отже проф. Бр. комбінує в сей спосіб (так можна бодай догаду- 
вати ся): прогнане „Кирило-Методиянцїв" насту нило що йно по 
одержаню відомої грамоти Стефана Y , бож инакше сей папа не зга
дував би про Горазда, не кликав би його до Риму, тай Сьвято
полк був би без такої грамоти на таке прогнане не зважив ся 
(Климова лєґенда виразно каже про Сьвятополка: quamquam 
Francis favebat, tamen sanctorum virorum — Кирило-Методиянч 
цїв — yirtutem reyerebatur ; тай мусїв же Сьвятополк з а п е в 
н ит и  собі в п е р е д  і для своїх політичних чи особистих цілий 
поміч апостольської столиці). Ціла ота присяга на доґму,  ком
бінує проф. Бр. дальше, і без того компромітує мені трохи Сьвя
тополка, заносить трохи негідною комедиєю, отже — то було певно 
инакше: отримавши грамоту папи Стефана У казав Сьвятополк 
присягати обом сторонам не на доґму, але на те, що ї х  наука зга- 
джає ся з наукою Риму (при чім проф. Бр. зовсім сьміло іденти
фікує науку Риму з наукою Франків). А що Кирило-Методиянцї 
вагали ся присягати (бо хоч з Римом згаджали ся, та не згаджалп 
ся з наукою Франків! отся присяга була придумана справді хи
тро), то проф. Бр. комбінує сьміло дальше, що Кирило-Методиянцї 
„зривали з Римом", ба — що розрив був р і ш у ч и й  (der Brucli 
war entschieden), що вже- Методий умираючи не справив вказа
ного собою наступника до Риму о потверджене (hat nicht mehr 
nach Rom gewiesen), що Методий зачепив „науку самого папи" 
(des Papstes Lehre selbst angegriffen; o скілько се правда, було 
показано висше), що Методий... „анатемізував" хиба не Сьвя
тополка та Віхінґа, але таки самого папу... Отже лєґенда Климова 
бреше, бо затаює лист папи Стефана V та говорить про присягу 
на доґму... та що говорить про якісь чуда, коли Сьвятополк по сїй 
присязї сам нікчемно втїк (wahrte noch soviel T a c t ,  bei der 
endgiltigen Execution nicht selbst zugegen zu sein- — каже де
лікатно проф. Б р .!), а тих, що не хотїли згодити ся на науку 
віри Франків, віддав на тюрму та на муки,  окови, побої й 
голод, поки німецькі жовніри (іЧє|лт£о() не відставили їх із держави.

Розумієть ся, можна арґументувати й відворотно: коли Кли
мова лєґенда не говорить нічого про грамоту Стефана V, то отся 
грамота може таки й не правдива?! Брехні властиво а н ї одної  
проф, Бр. Климовій лєґепдї не д ок аз а в ,  згадки про чуда є у всіх 
лєґендах, та й може бути па них і щось правди. Затаєне грамоти
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чи чого будь може бути гріхом, навіть тяжким, та коли автор ле
генди навіть сььідомо допустив ся такого затаєня, то видно хотів 
бодай позірно у н и к н у т и  н е з г о д и  з Римом!  Против Риму 
взагалі нема в Климовій лєґендї нї слова — дѳж тут той рішучий 
розрив, entschiedener Bruch? Тай по що властиво ціла дискусія 
про доґму, ціла комедія з присягою, коли розрив був р і ш у ч и й ?  
Присяга на доґму мала-б тоді може іцѳ деяку рацию: чия правда, 
Риму чи Методия? але присяга на „згоду з наукою Риму"?! Хоч 
зрештою й присяга на доґму була комедією, коли Сьвятополк .раз 
рішив ся звернути ся до Риму, чи радше до Франків... Отся при
кра, очивидна комедія була мабуть тою причиною, задля якої 
проф. Бр. так скрутив ся за якимось хоч трохи ліпшим і поваж- 
нїйшим її пояспенєм. А вже верхом „комбінациї“ проф. Бр. є се, 
що Методий умираючи сам  нїби-то зірвав з Римом! Се вже таки 
чистісіньке das Blaue vom Himmel! Хиба-ж Методий. як раз для- 
того вибрав на наступника Горазда, такого, що вмів добре по ла
ти  н ї ? І  який сенс мало-б тодї покликуванє Стефаном V сего Го
разда до Риму? І  чи справді не було-б тодї в згаданій грамоті 
Стефана V хоч тїни якогось слїду такого рішучого розриву уми
раючого Методия з Римом? В тім то й діло, що проф. Бр. зовсім 
довільно й безпідставно ототожнює Франків з Римом, а анатему 
на Сьвятополка чи Віхінґа з апатемою на католицьку церков та 
Рим! і то ототожнює зовсім безоглядно, помимо всіх рішучих за
стережень папської грамоти (сї застережена власне підпирають ав
тентичність грамоти). Поминувши вже, що такого рішучого розриву 
з Римом проф. Бр. просто нічим не мотивує, то сей розрив бив би 
в лице цілій дїяльности Методия, її основі. Поза доносами та зма- 
ганями Франків, поза якимись окремими цілями Сьвятополка, не 
мали нї Рим нї Методий н аймень шої  причини до такого роз
риву,  хоч би допустити н а в і т ь ,  що у Методия згода з Римом 
була лише позірна. Та ся згода не бу ла  позірна, коли на від
ворот по 863 р. мало що не повстала к о а л ї ц и я  Ф о т и я  з фран- 
к о нс ь к и м и  єпископами п ротив  папи (К. L . IX , 2083). Таке 
то історичне й теольоґічне знане проф. Бр-а.

Дивний отсей Г р е к  (?) із с л а в я н с ь к о г о  Солуня — Ме
тодий! Ошукав і Рим і Ц а рг о р од  (in Konstantinopel schaumte 
man v o r  Wut tiber die Arbeit der beiden Bruder — schliesslich... 
triumphierte Method), накинув Славянам якесь македонське ua- 
річе („thessalonische" Sprachbasis), рівночасно чорнив Славян
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і в Римі і в Царгородї (Roheit u. Stórrigkeit der Barbaren-Sla- 
ven), сидів три роки в Швабії в тюрмі, терпів знущаня (prayita- 
tem, saevitiam, bestialem feritatem, insaniam; fratrem et coepi- 
scopum nostrum poenis afficiens et sub divo — на морозї! — 
acerrima hiemis immanitate castiganś, in episcoporum consilio 
eąuino flagello — кнутом — percuteres, nisi tibi prohiberetur, — 
пише Іван V I I I  873 p. до німецького єпископа; тож-то за те на 
Івана V I I I  так гніває ся проф. Б р .!), не потурав нї на волос роз
пусті Сьвятополка взагалі', а розводам з окрема (держав ся слів 
брата: да не оставитъ къжьдо васъ жены юности своея, яко Богъ 
съвидѣтельствова мѳждоу тобою и женою юности твоєя), їздив три 
рази до Риму а раз до Царгороду боронити свого діла (був маб. 
і у аварського хана; недалеко Дунаю держали ся ще останки Ава
рів), та ще — не знати по що — боронив рішучо старого символа 
віри та напитав собі через те завзятої ворожнечі Франків та до
носів у Римі... Та вже прецї, коли йому йшло хоч о позірну згоду 
з Римом, не повинен був шукати собі зайвого клопоту хоч із сим
волом ! І  поки жив — умів — супроти всіх ! — неустрашимо бо
ронити свого, бо так йому умираючи в Римі твердо завіщав брат 
Кирило, заклявши памятю м а т е р и :  отеє брате ми оба спряглися 
одною борозною йти і я паду на ниві скінчивши свій день, а ти не 
йди в манастир, „не мози оставити оученья своего, паче бо мо- 
жеши кыимь спасенъ быти (quo magis salvus fieri possis)... яко 
мати ны естъ заклялас< (любити ся). Не стало Методия — і на 
його дїтий ударили вороги як хижий яструб на безоборонні птиці, 
та чи знищили його діло? Нї, бо діло се було ділом цілої Сла- 
цянщини, хоч, як діло людське, мало зовсім напевно й недостачі. 
Ну, і що-ж, що „єретик" Методий боронив старого символа? може 
се потрібне було йому до його карієри, може до лекшого обріху- 
ваня всіх довкола? А може було його щирим релігійним пере- 
конанєм ?!

(Конець буде.)

Др. Володимир Коцовський.
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