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ПИТАННЯ ПРО ЗВЕРХНІСТЬ  
ПАПИ РИМСЬКОГО У КОНТЕКСТІ  

ПРОТИСТАВЛЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКО- 
РУСЬКОЇ ТА ЛАТИНО-ПОЛЬСЬКОЇ  

ТРАДИЦІЙ У «ТРЕНОСІ» (1610)  
МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО 

 
У статті розглядається полемічний трактат Мелетія Смотрицького 

«Тренос» (1610) у контексті протиставлення візантійсько-руської та 
латино-польської релігійних традицій на прикладі основного питання 
полеміки між православними та католиками-уніатами про зверхність 
римського єпископа. 

 
У 1610 р. у Вільно вийшла книга, що мала назву «ФРНNOΣ. Тобто Плач 

Єдиної Святої Вселенської Апостольської Східної Церкви з поясненням 
догматів віри. Перекладено спочатку з грецької на слов’янську, а нині з 
слов’янської на польську. Феофіла Орфолога, сина цієї Церкви»1, хоча 
дослідники не вважають її перекладом, а оригінальним твором, що був 
написаний польською (з великою кількістю рутенізмів), і представляв 
реакцію на полеміку, що велася навколо подій Берестейської унії 1596 р.2 
Автором «Треносу» був Мелетій Смотрицький (1577-1633) – відомий 
український письменник, перекладач, вчений філолог, церковний діяч, 
текстолог3.  

                                           
1 Threnos To iest Lament iedney S. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z 

obiasnieniem Dogmatu Wiary. Pierwey z Greckiego na Slowienski, a teraz z Slowienskiego na polski 
przelozony. Przez Theofila Orthologa Teyze Swietey Wschodniey Cerkwie Syna. – Wilno, 1610. 

2 Томсон Франсис. Мелетий Смотрицкий и уния с Римом: религиозная диллема в Рутении 
XVII века // 400 лет Брестской церковной унии 1596-1996. Критическая переоценка. Сборник 
материалов Международного симпозиума. – Неймен Голландия, 1998. – С. 177. 

3 Острозька Академія XVI-XVII ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 155-
158. 
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Актуальність дослідження полемічної літератури та «Треносу» 
М. Смотрицького, зокрема, як унікальних виявів творчості народу, 
визначається необхідністю релігієзнавчого вивчення української 
полемічної літератури як явища ранньомодерної духовної культури з 
використанням не лише літературознавчого (М. Возняк1, М. Грушевський2, 
С. Єфремов3), історичного (М. Дмитрієв4, П. Кралюк5) та історико-
філософського (В. Литвинов6) підходів, а й історико-релігієзнавчого 
(С. Савченко7), теоретико-релігієзнавчого (С. Йосипенко8), теологічного 
(М. Соловій9) ракурсів дослідження української духовності та чинників, що 
впливали на її формування в минулому і визначили сучасний ціннісний 
потенціал. 

Як і полемічний дискурс кінця XVI – початку XVII ст., так і «Тренос» 
Мелетія Смотрицького, що є його складовою, був демонстрацією принципу 
опозиції між сакральним та профанним, Богом і світом, святим і світським, 
вірою і розумом, візантійсько-руською та латино-польською традиціями. 
Принцип контрасту був присутній у процесі функціонування двох 
християнських моделей, що співіснували в єдиному політичному просторі, 
яким була Річ Посполита. Суттєві розходження між ними виявлялися в 
особливостях трактування догматичних питань. Це був конфлікт двох 
доктрин, двох теологічних систем, пошук аргументів і доказів на їх захист з 
метою заперечення доктринального світу опонентів та захисту цінностей 
своєї моделі світу.  

Метою статті є дослідження цього полемічного дискурсу, з одного 
боку, православними, з іншого – католиками та уніатами в контексті 
протиставлення візантійсько-руської та латино-польської традицій на 
прикладі полемічного трактату Мелетія Смотрицького «Тренос» (1610). 

«Тренос», окрім посвяти та передмови, поділено на десять розділів. У 
перших двох мова йде про становище православної церкви, у двох 
наступних міститься критика церкви Римської, а в останніх розглянуто 
догматичні та обрядові суперечки між західною та східною церквами. 

У першому розділі “Треноса”, що дав назву цілому твору, бо 
називається “Лямент” (Плач) або “нарікання Церкви святої східньої на 

                                           
1 Возняк М.С. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1992. – Кн. 1. – 697 с. 
2 Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1995. – Т. V. – Кн. 2; 1996. – Т. VI. 

– Кн. 1, 2. 
3 Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: “Femina”, 1995. – 688 с. 
4 Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской Церковной унии 1595-

1596 гг. / Исторический факультет МГУ. Труды. – М., 2003. – Вып. 22. – Серия 2: 
Исторические исследования. – № 7. 

5 Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. – К., 1997. 
6 Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVIІ століття. 

Історико-філософський нарис. – К.: Наукова думка, 2008. – 528 с. 
7 Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця XVI – XVIІ століття. – 

Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 188 с. 
8 Йосипенко С.Л. До витоків української модерності: українська ранньомодерна духовна 

культура в європейському контексті. – К.: Український центр духовної культури, 2008. – 32 с. 
9 Мелетій М. Соловій. Мелетій Смотрицький як письменник. – Рим; Торонто, 1978. – Ч. ІІ. 

– 450 с. 
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звироднілих синів” у формі плачу або голосіння автор виступає з докорами 
ніби матері східної церкви своїм синам “виродкам”, що в тяжку годину 
покинули її та залишили на поталу ворогам. Автор прагне переконати 
представників православних родин в істинності старожитньої віри, 
наголошуючи на відсутності доктрини святості, автентичності і 
правдивості в тій церкві, до якої вони прийшли (західної, католицької). Тут 
виразно вимальовується опозиція “свій” – “чужий” (позитивний – 
негативний). Через полонізаційні елементи як “чужі” сучасний простір 
автор вважає негативним, трагічним – минуле як краще – “золоті часи” – 
втрачене. 

Ці голосіння Східної церкви – Матері-Вдовиці – відносить Мелетій 
Смотрицький до всієї християнської спільноти: до духовенства і до мирян, 
до всіх верств християнського суспільства. Негативно реагує автор на 
перехід деяких православних до унії, вважаючи їх вчинок гріхом і 
беззаконням. До них він закликає у кінці першого розділу “Треносу” 
такими словами: “Позволь Утішителю Духу Святий до них (“звироднілих 
синів”) зійти, змягшити їхні затверділі серця, щоб вони мене приймали з 
вдячністю і вислухали з увагою і дбайливістю. А я стаю перед тими, що 
називають мене єпископами мого батьківського наслідства Руської Землі і 
буду до Старшого між ними промовляти”1. 

Враховуючи, що “Тренос” М. Смотрицького спрямований на опозицію 
до католицької церкви, яка свої ідеальні устремління втілювала в образі 
Бога-Отця як верховної батьківської сили, що знайшло своє відображення і 
в ідеї про папський примат, зіставляються дві культурні традиції, що 
виражені в образах церкви-матері М. Смотрицького та Бога-Отця у 
католицьких полемістів, серед яких, наприклад, можемо назвати Петра 
Скаргу та його твір “Про єдність костелу Божого”. Зауважимо, що в 
ширшому культурологічному контексті ці дві метафоричні конструкції 
виступали як своєрідна проекція дійсності, означуючи культурну 
ідентичність епохи, у якій вони актуалізувалися. З ними пов’язувалася 
бажана перспектива уявного світу. На відміну від західної, латино-
польської системи, модель ідеального світу в православній культурі 
слов’ян проектувалася через культ материнської першооснови – тобто 
через архетип матері. В універсальній метафорі церкви-матері, яка є 
емоційним стрижнем “Треносу”, втілювалася ідея втраченої єдності. Через 
метафоричний образ український письменник проголошував цінності 
ідеального єднання руської православної еліти навколо материнського 
начала, за родинними й духовними ознаками, які втілював цей образ. У 
суспільному сенсі ці основні засади скеровувалися на державоцентричну 
модель: католицькою релігійною культурою – Deus-сили, православною – 
страждання, смирення, убогість, покора та аскетизм2. 

                                           
1 Там само. – С. 85-86. 
2 Бабич С. Міфологізація структури: “Тренос...” Мелетія Смотрицького у контексті 

барокового моделювання ідеального світу // Актуальні проблеми сучасної філології. 
Літературознавство. – Рівне, 2000. – Вип. VIII. – С. 3-10. 
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Проілюструємо це на прикладі основного питання полеміки між 
православними і католиками-уніатами щодо зверхності Папи Римського, 
чому присвячено 1 розділ «Треносу», що має назву «Проти самовладної 
зверхності Римських єпископів».  

Свої висновки, аргументи і полеміку вкладає автор «Треносу» в уста 
Східної церкви, що повчає свого відступного сина, тобто митрополита і 
його співєпископів, що потрапили «у неволю», коли присягнули 
послушенство Римській церкві, і то в часі, коли «велике число народів 
вирвали свої карки (з тієї неволі) і тепер втішаються свободою»1 (Примітка 
автора: мова йде про Реформацію).  

Розглянемо основні тези, які представляють латино-польську релігійну 
традицію, і проти яких виступає Східна церква: «Римський єпископ є 
вищий понад усіх єпископів. Римський єпископ є Христовий Намісник і що 
він сам є найвищим головою Божої Церкви. Що він не є тільки єпископом 
якогось міста, тобто Риму, але просто єпископ цілого світу. Римський 
єпископ має досконалу, необмежену і невідмінну владу наказувати і 
встановлювати в Церкві, що він тільки захоче, згідно із своєю думкою і 
волею понад Собори. Римський єпископ владою духовних ключів змінює 
увесь християнський світ на світове панування і виносить себе понад усі 
цісарства немов той, від якого всі повинні залежати: цісарство, королівства 
й інші гідності. Цей Римський єпископ має свою повну владу від самого 
Христа, а всі інші єпископи мають це від нього. Римський єпископ має 
владу сам всіх судити, а його ніхто не може, ніхто на світі»2. 

Закликаючи не приставати на позиції латинсько-польські, автор 
«Треносу» вустами Східної церкви звинувачує синів-відступників у зраді, 
причиною якої називає «потрійну корону (тіяру) із золота, срібла і дорогого 
каміння... безчисленні міста, замки і села...» Він закликає «глядіти, чи там, 
куди вони перейшли, є правдивий Святий Дух, чи може отець брехні... Чи 
може цьому «Христовому» Намісникові не придаєш того, що належить 
виключно Христові, бо тільки Йому підчинене все, що на землі, на небі і в 
підземеллю... Він одинокий є понад усе і горе тому, хто вдирається в Його 
владу, чи це буде цісар, чи король чи єпископ чи якийсь інший вельможа! 
Хто це робить, буде проклятий...»3   

Православний полеміст критикує слова опонентів, що представляють 
латинсько-польську традицію у трактуванні догмату про папський примат, 
що «без його влади (Примітка автора: мається на увазі влада Папи 
Римського) ані св. Отці, ані Синоди Вселенські нічого встановити, ані 
зібрати не можуть», що він сам (Римський єпископ) судить і від його суду 
немає апеляції, що «він сам затверджує або відкидає цісаря і його коронує», 
що «він сам слабке сильним, а сильне слабким творить... майже все, що Бог 

                                           
1 Threnos To iest Lament iedney S. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z 

obiasnieniem Dogmatu Wiary. Pierwey z Greckiego na Slowienski, a teraz z Slowienskiego na polski 
przelozony. Przez Theofila Orthologa Teyze Swietey Wschodniey Cerkwie Syna. – Wilno, 1610. – 
S. 44-45. 

2 Там само. – С. 45. 
3 Там само. – С. 45-47. 
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робить, і він те саме діє, бо він сам вважає себе бути Богом на землі... Він 
сам уважає, що від його влади залежить спасіння для його підчинених... Він 
сам має привілей від Христа, щоб карати і виклинати єретиків і 
схизматиків. Перед ним мусять кланятися всі царі землі, як перед самим 
Христом Господом. В його руках панування над цілим світом. Він сам 
Архиєрей і найвищий князь єпископів, перший наслідник («сукцессор») 
Апостолів. Щодо першості Авель, щодо влади Ной, щодо патріаршества 
Авраам, порядком священної гідності Мельхиседек, щодо настоятельства 
Мойсей, щодо суддейства Самуїл, щодо влади Петро, Христовий 
Помазанець... З-під його влади ніхто не може бути вийнятий, бо ж 
написано про нього: Дана мені всяка власть на небі і на землі!.. І тому всі 
народи будуть мені повинуватися... Всі царства і всі настоятельства, від 
моря до моря... Він сам є найвищим архиєреєм вселенської Церкви... Він 
має владу деградувати будь-якого єпископа. Його Легат, хоч і був щодо 
гідності менший, то він предсідає на Синодах над усіма єпископами. Він 
сам може виклинати і судити всіх... Його ноги мають цілувати навіть 
цісарі... Він сам не може зблудити в артикулах віри... Хто з ним не 
згоджується, не може зватися католиком... Він сам рішає про спасіння 
всіх...»1 

Стаючи на захист позицій Східної церкви, автор її вустами висловлює 
здивування: як міг її син, «вихований в покірнім домі самого Господа, 
перебігти в дім самовладця і його прославляти»2, «повірити в безграничну 
владу Римського єпископа, який не є Сином Божим, щоб присвоював собі 
всю владу на землі і на небі. Він є людиною і може згрішити як всі люди. 
Тільки один Бог є абсолютною правдою, а всі інші, навіть найвищі духовні 
є номинальні. І знаємо, що папи грішили і потрапляли в єресі, і були 
жорстокими і розпусниками, можуть і діти родити. І навіть можуть бути 
ідолопоклонниками. Можуть вони все робити те, що люди чинять, бо 
тільки сам Бог є без гріха...», – зауважує полеміст3. 

Традиційно для захисту візантійсько-руської традицій використовувався 
церковний переказ як авторитетне джерело. Тому автор «Треносу» 
закликає послухати, що про Римську столицю говорять св. Отці та Собори, 
тобто ті, що слухали Святого Духа, а не «бжуха» (живота)!.. І так 
Картагінський Синод каже, що «єпископ нехай не називається паном чи 
князем священиків, ані найвищим єпископом ані чимось подібним... А 
перший Вселенський Собор в Нікеї 325 року навчає, щоб усі єпископи, 
Римський і Олександрійський і Антіохійський і Єрусалимський мали владу 
над тими містами й околицею, де вони є єпископами. А Царгородському 
єпископові дано в юрисдикцію Понт, Азію, Тракію і Варварію...4  

На захист позиції Східної церкви Мелетій Смотрицький наводить слова 
св. Ієроніма про те, що «єпископ, де б він не був, чи в Римі, чи в 
Константинополі чи Олександрії, має ту саму гідність священства, і ні 

                                           
1 Там само. – С. 47-48. 
2 Там само. – С. 49-50. 
3 Там само. – С. 50. 
4 Там само. – С. 51. 
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багатство ані біднота не роблять ніякого єпископа визначнішим понад інші! 
Те саме, іншими словами, говорять і св. Кипріян і Золотоуст і Василій 
Великий, а саме, що Церква Христова є заложена не на Петрі, як 
чоловікові, але на його визнанні (св. Іван Золотоуст). «Каменем» у церкві 
не є Петро, але сам Христос (св. Василій). Взагалі всі Отці говорять про 
Христа як про «камінь віри», а не про когось земного. Навіть коли 
називають Петра «основою» церкви, то розуміють тут визнання віри, що 
його проголосив Петро в імені Апостолів, і на цьому визнанні церква 
Христова є збудована»... Надаються автором свідоцтва блаженного 
Теофілякта, св. Івана Золотоустого і св. Августина про те, що «не на 
Петрі», але на самім собі збудував Христос свою церкву, тобто на визнанні 
віри в його божество. Всі (місцеві) церкви мають ту саму основу в Христі і 
на Христі і тому між собою є рівні, тож і Римський єпископ в усьому є 
рівний з іншими єпископами». Як і Ніль Кавасила, полеміст говорить, що 
«першенство влади Римського єпископа походить не від Бога, а від 
людей»1. Доводить, що є дві речі в Римськім єпископстві, а саме: він є 
єпископом Римським і він є першим між єпископами, але це останнє 
одержав він від «святих Отців і цісарів» і то не як якесь особливе 
відзначення, але «для кращого порядку у Церкві Божій»... Отже, не від 
Бога, не від апостолів, а від св. Отців «першенство Римського єпископа є 
дане», – зауважує Мелетій Смотрицький2. 

Далі він розглядає тезу про те, що «Римський єпископ є «сукцессор св. 
Петра». «Це правда, – каже він, – але «як єпископ» і так як усі єпископи є 
сукцессорами Апостолів. В такий спосіб є багато наслідників 
(«сукцессорів») і Петрових та й інших Апостолів. Петро був Апостолом і 
першим між ними, а папа не є ані Апостол, ані перший між Апостолами. 
Петро був посланий проповідувати Євангелію всій вселенній, а папа є 
тільки єпископом Риму і тих, що до нього належать. І тільки до Петра 
відносяться ті слова, що «що-небудь ти розв’яжеш на землі, буде розв’язане 
і на небі»... Коли ж хто каже, що папа не може поблудити в навчанню 
(Божої правди), то тим його ставиться навіть понад самого св. Петра, який 
уповаючи на свої сили впав, заломився... Чи ж папа не може впасти в 
брехню, гордість, злість і тому подібне?.. Де є чоловік, що був би без змази 
на своєму сумлінню! То і папа може заломиться і поблудити, як свідчить 
випадок з Гонорієм, що його засудив та викляв 6 Вселенський Собор 681 
року разом з іншими єретиками... Та через них Церква Христова не стала 
сплямлена, бо заховала чистоту науки в багато інших єпископах правої 
віри. З того виходить, що слова Христові: «на тій скалі збудую мою 
Церкву» не відносяться до Римської церкви... Збудував Христос свою 
церкву і збудував її «на теології Петровій і на всіх, що це визнання в цілості 
заховують...»3 

Посилається автор «Треносу» і на постанови Собору в Халкедоні 
(451 р.), що встановив першість Римського єпископа, але також наказав 

                                           
1 Там само. – С. 52-53. 
2 Там само. – С. 54. 
3 Там само. – С. 55-56. 
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зберігати права царгородського єпископа перед Олександрією, Антіохією й 
Єрусалимом, а ця настанова має свою основу в канонах першого Собору в 
Нікеї. Мова йде про 28 канон, що поширив юрисдикцію візантійського 
(царгородського) єпископа на Азію, Понт, Тракію і «Варварію», наказуючи 
зберігати «стародавні звичаї Отців». Отже світ поділено між єпископів, 
щоб доглядали свої (помісні) церкви і ними вони повинні 
вдовольнятися...»1 

«Кажуть, – пише автор «Треносу», – що до Римських єпископів йдуть 
всі апеляції від інших єпископських столиць. Та це не правдиве, бо була 
практика апелювати єпископам до помісного Собору, а від нього до 
Вселенського». Автор посилається на Халкедонський Собор, що 
постановив, щоб клірики, коли мають якийсь спір, не йшли до світських 
суддів, але до своїх єпископів, а коли ж це буде справа проти єпископа, то 
має це бути перед Помісним Синодом даної Провінції. Щоб Римський 
єпископ був суддею всіх, а сам не міг бути суджений не від кого, то таке 
навчання противиться правді й апостольким звичаям. Мелетій 
Смотрицький робить висновок, що папа і інші єпископи теж підлягають 
церковним канонам2. 

Для того, щоб спростувати думку латинсько-польську про зверхність 
пап, автор полемічного трактату зауважує, що Собори мали більшу владу. 
Для цього він посилається на Шостий Вселенський Собор, що дозволив 
дияконам і священикам жити з жінками, хоча це заборонили папи в своїй 
церкві. Так само собори засудили римський піст у суботу. З того знову 
виходить, що Римський єпископ немає ніякої влади над іншими 
єпископами... І св. Діонісій знає поділ священичого стану на три: дияконів, 
священиків та єпископів і нічого не говорять про владу пап... Не згадують 
також про неї і перші собори... Римська церква приймала всі постанови і 
канони 7 Соборів, встановлених Отцями, а в них не було ніякої постанови, 
щоб Римський єпископ не підлягав постановам Отців... – зауважує 
полеміст3. 

Продовжуючи полеміку з латино-польською традицією з метою захисту 
візантійсько-руської, Мелетій Смотрицький виступає проти того, що 
Римські єпископи називають свою столицю «Апостольською»: «На ділі й 
інші східні столиці патріархів Антіохії і Олександрії і Єрусалиму є 
Апостольськими столицями і так вони підписувалися на Вселенських 
Соборах... Св. Іван Золотоуст каже, що кожний архієрей (єпископ) сидить 
на «Христовій столиці», бо від Христа має свою владу... Неправдою є 
також, що тільки Римському єпископові належить власть скликати 
Вселенські Собори, бо перші Собори скликали цісарі... Дарма 
покликуються папи на своє особливіше становище в церкві тому, що в Римі 
померли мученицькою смертю св. Апостоли Петро і Павло, бо ж тоді 
Єрусалим був би першою столицею: там перед цим був розп’ятий сам 

                                           
1 Там само. – С. 57-59. 
2 Там само. – С. 59-60. 
3 Мелетій М. Соловій. Мелетій Смотрицький як письменник. – Рим; Торонто, 1978. – Ч. ІІ. 

– С. 108. 
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Христос... Христос навчав, щоб Апостоли не виносилися один понад 
одного... Апостольський Канон 34 говорить, що «єпископам кожного 
народу треба знати одного першого за голову, без якого не можна нічого 
робити, але й він нічого не може робити без думки (згоди) інших...»1 

Римські письменники посилаються на те, що цісар Костантин вивищив 
Римського єпископа понад інших патріархів через «привілей». Це є 
вигаданий привілей, – говорить православний полеміст. Не папа, але сам 
Христос є Головою Церкви. І якщо взагалі цісар Констянтин мав дати якусь 
«даровизну» Римському єпископові, то хіба першенство над Західною 
частиною цісарства... І якщо дав, то значить, що перед тим папа того 
привілею не мав! Забули Римські папи слова св. Івана Золотоуста «Хто 
пожадає старшування на землі, буде застиджений на небі...»2 

У трактуванні латино-польської сторони папа – «наслідник» чи 
«сукцессор». Мелетій Смотрицький, посилаючись на каноністів, розрізняє 
потрійне наслідство: універсальне, персональне і сінгулярне, але папа не 
може бути наслідником Христа ані універсальним, ані сингулярним, ані 
персональним, бо Христос живе і далі є Головою Церкви, а є тільки 
наслідником Петра, як і всі інші єпископи внаслідили свою власть від 
Петра чи інших Апостолів... Зрештою сукцессію творить не столиця, але 
заховування незмінне Христової науки! І це наслідство дав Христос усім 
Апостолам, коли сказав: «Ідіть і навчайте всі народи». На Апостолах – як 
на дванадцятьох стовпах є основана Христова Церква... Якщо б на Петрі і 
на папах була основана Христова Церква, то чому мовчать про це 
постанови Вселенських Соборів. Навпаки, вони наказують, щоб кожне 
місто мало свого єпископа, а провінція свого архиєпископа чи Патріарха, і 
всі вони є рівні щодо гідності, поваги, влади, старшинства і ступеня з тим, 
що Римський архиєпископ має дане Синодами перше місце тому, що Рим 
був столицею цісарства. З тієї самої причини Отці Соборів надали 
царгородському патріархові друге місце по Римському, бо 
Константинополь став столицею і новим Римом. Значить, вони не дивилися 
на апостольське походження даних столиць, бо тоді мали були б перше 
місце признати Єрусалимові, так Антіохії, опісля Олександрії, а так щойно 
Римові і Константинополеві. Всі єпископи є встановлені не для якогось 
старшування, але, щоб були Христовими посланцями, звісниками його 
заповідей та перестерігачами церковного порядку»3. 

З метою морального повчання протилежної сторони, Мелетій 
Смотрицький звертається до випадку з Петром, трактуючи «упадок Петра 

                                           
1 Threnos To iest Lament iedney S. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z 

obiasnieniem Dogmatu Wiary. Pierwey z Greckiego na Slowienski, a teraz z Slowienskiego na polski 
przelozony. Przez Theofila Orthologa Teyze Swietey Wschodniey Cerkwie Syna. – Wilno, 1610. – 
S. 63-67. 

2 Мелетій М. Соловій. Мелетій Смотрицький як письменник. – Рим; Торонто, 1978. – Ч. ІІ. 
– С. 109-110. 

3 Threnos To iest Lament iedney S. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z 
obiasnieniem Dogmatu Wiary. Pierwey z Greckiego na Slowienski, a teraz z Slowienskiego na polski 
przelozony. Przez Theofila Orthologa Teyze Swietey Wschodniey Cerkwie Syna. – Wilno, 1610. – 
S. 73-76. 
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як подвійний, а саме, що він противився Христові і виносився понад інших 
Апостолів і тим він дав згіршення». «Але Христос молився за нього, щоб не 
змаліла його віра, але щоб він по наверненню своїм давав добрий приклад 
усім...»1 

Православний полеміст переконаний, що слова Христа про «ключі 
царства» та «паси вівці мої» були звернені не до одного Петра, а до всіх 
Апостолів. Автор «Треносу» на підтвердження наводить слова св. 
Августина: Христос збудував Церкву на скалі, що називається «Петра» – 
Петро, тобто на визнанні Петра, що Христос є Син Божий. На цім камені 
збудований також і сам Петро... Церква, що основана на Христі як на 
камені, має від нього (Христа) владу ключів... Отже, Христос – це камінь, а 
Петро церква, збудована на тому камені...». В особі Петра були тоді 
включені всі Апостоли, тобто вся Церква дістала ключі царства... 2 

Мелетій Смотрицький прагне довести, що дивних способів і крутійств 
вживали Римські єпископи, щоб закріпити за собою панування над Італією. 
І якщо папи одержували даровизну від цісаря Костянтина, то пощо їм було 
те саме діставати від Піпіна, Карла та Людовика? Також байкою є, що 
Костянтин наділив широкою владою св.Сильвестра, коли цей його 
охрестив, бо відомо, що Костянтин був охрещений коротко перед смертю, 
коли мав 65 років життя, і то не від св.Сильвестра, і не в Римі, а в Нікеї, 
через єп. Євсевія у присутності інших єпископів3. 

Автор «Треносу» услід за критикою Бернарда у листі до Євгена папи 
зазначає, що Римський єпископ має наслідувати Петра в його покорі; він не 
міг дати своєму наслідникові того, що сам не мав, а те, що передав, то було 
опікуватися церквами, а не панувати над ними... «Є знак Антихриста без 
усякого сумніву, якщо хтось собі присвоює панування (старшинство над 
другими), над усіма церквами. Петро й інші Апостоли були вбогі, боязливі, 
смирні, вбрані в рибальську одежу, а його «сукцессор» вдягається в золоті 
шати, викладані дорогими перлами, окружується виставністю («помпою») 
того світу і лежить у Римі і звідси розказує і тріумфує по цілім світі... О, 
Господи Боже всемогучий, яка твоя ласка і терпеливість, що Ти терпиш цю 
надуту пиху і гордість! О, Господи Ісусе, яка велика різниця між ним та 
тобою, між твоєю покорою, та їх гордістю!..»4 Використовуючи емоційний 
фактор для надання ще більшої переконливості своїй позиції, Мелетій 
Смотрицький цитує слова Св.Єроніма, що називав Рим Вавилоном і тією 
розпусницею, що про неї описує Апокаліпса... 

Отже, Мелетій Смотрицький у «Треносі», апелюючи до авторитету 
давнини – джерел руського християнства й прилучення Русі до 
апостольської традиції, збереженої і переданої греками,  намагався зробити 
легітимним візантійсько-руський етнос у Речі Посполитій, адже у 
суспільно-політичному відношенні церква східного віровизнання у цій 
державі була позбавлена підтримки, що виразилося в апологетизації 

                                           
1 Там само. – С. 77. 
2 Там само. – С. 78. 
3 Там само. – С. 83-86. 
4 Там само. – С. 87-89. 
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автором материнських страждань, смиренності й послідовності “у вірі 
батьків наших”, що стає благодаттю від Бога в отриманні прав для руського 
народу як ідеальної, “Богом обраної”, духовної спільноти. Через 
материнське начало, що є вторинне, страдницьке, може надійти очищення, 
вважає автор. Цій позиції він протиставляє латинсько-польську з її 
апологетикою державних структур, уніфікацією дисципліни, ідеєю 
пересотворення світу суспільної структури, встановлення ієрархічної 
системи релігійних і політичних положень, що виявляється, зокрема, в 
обґрунтуванні догмату про зверхність римського єпископа.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


