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Abstract: The subject of the article is linguistic philosophy of the outstanding 
representative of newly founded Ukrainian Uniate Church of Ipatii Potii, metaphorically 
called the “Atlante of the union.” It is probably the irst time there is focus on language 
awareness and linguistic priorities of thinker as a result of early modern times - Synthesis 
of the Renaissance, the Reformation, the Counter-Reformation with their vocal polyphony 
and birth of national language priorities. There is researched linguistic competence of 
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desacralized perception of Slavic language.
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Мови залишаються
 творчістю індивідів.
Вільгельм Гумбольдт

Вивчення історичної соціолінґ-
вістики крізь призму персоналістич-
ної лінґвофілософії – один із новіт-
ніх напрямів сучасного українського 
мовознавства. Такий підхід умож-
ливлює реконструювати історич-
ну мовну дійсність та особистісну 
мовну свідомість крізь призму син-
тезу наук: історії, філософії, релігії, 
соціології і власне мови. Мовна осо-
бистість – фокус світогляду епохи. 
Прочитання його крізь призму двох 
рівнів мовної особистости, а саме: 
першого – єрархії смислів та ціннос-
тей особистости у картині світу – та 

другого, вищого, – її мотивів і цілей, 
що визначені цієї єрархією [8, 37], 
вможливить реконструювати філо-
софію мови особистости та її часу. 

Під поняттям філософії мови 
розуміємо пізнання проблем при-
роди і сутности людської мови, що 
вмонтовані у багатолику суспільну 
дійсність, свідомість та мислення 
людини. Російський учений Юрій 
Стєпанов зазначає, що філософія 
мови – це панівний у певну епо-
ху погляд на мову, що пов’язаний з 
провідною філософською течією та 
напрямом у мистецтві, себто «пара-
диґма», чи «стиль мислення» [19, 4]. 
Для періоду ХVI – першої чверти ХVII 
ст. характерне релігійно-містичне 
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трактування сутности та природи 
людської мови та оцінно-єрархіч-
на шкала суспільного побутування 
різних мов на тлі різних суспіль-
но-релігійних та мистецьких течій 
Відродження, Реформації, Контрре-
формації та Бароко. Звідси полігам-
ність, суперечливість та співжиття 
різних мовних світів в одній мовній 
особистості, що маємо на меті за-
демонструвати через одну з най-
яскравіших постатей українського 
пізньосередньовічного та ранньо-
модерного часу і, що найважливіше, 
виявити її руськомовні (українські) 
виміри в контексті етнонаціональ-
ної свідомости. Йдеться про чільно-
го представника української Унійної 
Церкви Іпатія Потія.

Історія Унійної Церкви, як ві-
домо, зародилася в лоні кризи 
православ’я, на перехрестях Рефор-
мації та Контрреформації та в по-
шуках самобутнього пізнання хрис-
тиянства. Мовні особистості у цьому 
процесі відіграли визначальну роль, 
позаяк мовна стратеґія, визначена 
передусім Іпатієм Потієм1 – «атлан-
том унії», – згодом стала самостій-
ною дорогою Унійної Церкви, що 
через мовний чинник мала визна-
чальний вплив на формування укра-
їнської ідентичности. 

Ідейні засади мовної свідомос-
ти унійного духівництва значною 
мірою можемо почерпнути з юри-
дичних документів та процедури 
укладення унії. Вихідною джерель-
ною базою слугувала синодальна 
заява-декларація від 2 грудня 1594 
року, підготована єпископами Іпаті-
єм Потієм, Кирилом Терлецьким та 
1 Дід писався П а т е й Тишкович (мабуть, ім’я 
Іпатій), батько – Лев Патиєвич і Потеєвич, 
внук Потій, Потей, у польській формі Pociej, 
що відповідає українському Потій [4, 196].

латинським єпископом Луцька Ма-
цейовським спершу руською мовою, 
а відтак польською та латинською, 
тексти яких і досі зберігаються у 
ватиканських архівах [9, 117]. Про-
те визначальним документом стали 
Артикули Берестейської унії 1596 
року, чільна роль у творенні яких 
належала Іпатієві Потію. Документ 
отримав повну назву: Артикули, що 
належать до з’єдинення з Римською 
Церквою, які підготував єпископат 
Київської митрополії для римсько-
го папи і короля Речі Посполитої від 
1(11) червня 1595 року. Первісно їх 
укладено руською мовою, надісла-
на копія до Рима була – польською з 
підписами п’ятьох руських духовних 
осіб: митрополита Михайла Рогози, 
єпископів Володимирського Іпатія 
Потія, Луцького – Кирила Терлець-
кого, Пінського – Леонтія Пелчиць-
кого, Кобринського – архимандрита 
Йони Гоголя2 [12, 21].

У пункті 2-у Артикулів йшлося, 
«Щоб богопочитання і всі молитви 
– ранні, вечірні й нічні – нам у ці-
лості залишилися, згідно зі старо-
давнім звичаєм Східної Церкви, а 
саме три святі Літургії: Василія, Зо-
лотоустого й Епіфанія, яка буває у 
Великий піст з наперед освяченими 
Дарами, а також усі інші церемонії 
та обряди нашої Церкви, що ними 
ми досі користувалися, оскільки і в 
Римі, під послухом Найвищого Ар-
хиєрея, також це зберігається; і щоб 
2 Характерними є стилістично використані 
демінутивні або іронічно спотворені форми 
імен підписантів унії як вияв неґативного 
ставлення до цієї події у вцілілому уривкові 
твору анонімного автора того часу: «сынодъ 
былъ у Берестью великій, Грекомъ зъ Римляны 
о зъєдноченью, на которомъ митрополит Ро-
гоза и владыки: полоцкій Германко, володи-
мерскій Потҍйко, луцкій Кривилко, холмскій 
Збирожко, пинскій Іонище….» [4, 194].
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це все ми правили нашою мовою 
(idiomate nostro)» [12, 54]. Зауважи-
мо, що під «нашою мовою» розуміли 
церковнослов’янську мову руської 
редакції. Василь Німчук зазначає, 
що «збереження цього традицій-
ного знаряддя духовности було 
важливим не тільки з точки зору 
утвердження національно-релігій-
ної ідентичности русинів (українців 
та білорусів) у церковно-релігійно-
му контексті Польщі, конфесійною 
і літературно-писемною мовою ко-
трого була латина, але й об’єктивно 
залишалося тією ланкою, що три-
мала українців у рамках єдиної 
культури» [11, 12]. Крім того, роз-
гляд проблеми у психолінґвістич-
ній площині засвідчує банальний, 
але глибинно вмотивований страх 
«відступити від кирило-методіїв-
ської традиції, порушити єдність 
східнослов’янського християнства» 
[11, 26]. Об’єктивність і вмотивова-
ний страх перед простою мовою, як 
показала історія, призвели до три-
валої втрати власного руськомовно-
го обличчя, а відтак і неможливости 
створити власну державу. Водночас 
у пункті 10-у артикулів ідеться про 
етнічну основу духовних провідни-
ків, що мимоволі впливали на про-
никнення розмовних елементів у 
церковнослов’янську мову: «Щоб 
митрополичих, єпископських та 
інших високих духовних санів на-
шого обряду не давали нікому ін-
шому, крім людей народу руського 
або грецького і нашої релігії» [12, 
55]. Таке формулювання сповна 
відповідало духові Вислицького та 
Литовських Статутів і засвідчува-
ло закорінення етнічного чинника 
у свідомість наших предків як не-
спростовної антитези свого – чужо-

го. Підтверджують цю екзистенцій-
ну протиставність слова Іпатія По-
тія про те, що прагнення уніятів по-
вернути «до тієї давньої згоди, яка 
була спочатку за часів з’єднання», 
викривлено тлумачать православні 
як «…зовсім нічого свого не зали-
шити, а перетворитися в інше!» [17, 
102–103]

Зазначене сприйняття слов’ян-
ської мови як «своєї» не виводило 
чільне унійне духівництво за межі 
традиційних мовних уявлень у пло-
щину радикальної мовної реформа-
ції, як це, наприклад, було у Чехії, 
Німеччині та Польщі. Проте, як ві-
домо з листа єпископа Луцького і 
Острозького Кирила Терлецького та 
єпископа Володимирського і Берес-
тейського Іпатія Потія до єпископа 
Львівського Гедеона Балабана, зу-
стріч із папою відбувалася в різно-
мовному коді, але послання руської 
єрархії 23 грудня 1596 року спочат-
ку зачитано мовою ориґіналу – русь-
кою і вручено папі. Відтак папський 
секретар Сильвій Антоніян прочи-
тав цього листа у латинському пере-
кладі [18, 79].

Вибір мовного коду 
У мовній свідомості духовної 

еліти показовим є вибір мовного 
коду інтелектуалів-уніятів. Іпатієві 
Потію, як уже зазначено, належить 
головна роль у створенні русько-
мовних Артикулів… Берестейської 
унії 1596 року, хоч до Рима надісла-
но їхню польськомовну копію. Не-
зважаючи на те, що Іпатій Потій при-
сягав папі римському латинською 
мовою, він під час підтвердження 
умов унії польським королем вима-
гав, аби королівський лист був дво-
ма мовами – руською та польською 
[23, 93].
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Від 1595 до 1609 року Іпатій 
Потій, як відомо сьогодні, написав 
понад 10 здебільшого полемічних 
творів руською та польською мова-
ми: Унія (руською мовою, 1595 р.), 
Календарь римській новый (русь-
кою мовою, 1596 р.), Антиризис… 
(руською мовою 1599 р., польською 
– 1600 р.), Оборона святого синоду 
Флорентійського (польською мовою 
1603 р., руською – 1604 р.), Гармо-
нія… (паралельно руською та поль-
ською мовами, 1608 р.), Ісповеданє 
вҍри (1609 р.) та ін. Серед польсько-
мовних творів – Relacia, y uważenie 
(1609 р.), Haeresiae, ignorantiae y 
polityka popów i mieszczan bractwa 
wileńskiego (1608 р.), O przywileiach, 
nadanych od Naiasnieyszych królów 
polskich (1605 р.), Poselstwo do 
Papieża… (двома мовами, 1605 р.).

Переклав він руською мовою 
твір Петра Скарги Synod brzeski i 
jego obrona [10, 145] і Казання про 
антихриста, яке видали римляни, 
«на нашу руську мову», сповідую-
чи наскрізний для того часу прин-
цип «оборони старовини» [17, 121]. 
Низка творів мислителя втрачена, 
про що дізнаємося опосередкова-
но: Справедливое описанье поступ-
ку и справы синоду Берестейско-
го (1597 р.), Розмова братчика зъ 
Берестяницею (1604–1605 рр.), Z 
martwych wstały Nalewajko (1607 р.) 
[20, 163–164].

Руською мовою Іпатій Потій 
написав свій заповіт 19 листопада 
1609 року, вказавши і про особли-
вий реєстр «рукою моею власною, 
писмомъ полскимъ, назначилемъ» 
[2, 393]. Однак вже 27 квітня 1613 
року доповнення до заповіту на-
писано і підписано по-польському: 
«Rejestr do testamentu mego należący, 

ręką moią własną pisany». Польсько-
мовну форму мали й імена дітей 
Іпатія Потія – Ян і Криштоф [2, 394–
395].

Серед втрачених творів полеміс-
та – передусім проповіді. Перше ви-
дання його 74-х руськомовних про-
повідей (53 слова «казаня» і 21 бесі-
да «гомілія») вийшло задовго після 
його смерти 1674 року, у польсько-
му перекладі світ побачив їх у 1714 і 
1778 роках [3, 484], [21, 377]. Логіч-
но припустити, що потреба перекла-
ду проповідей та їхнє неодноразове 
перевидання свідчило про їхню не-
абияку красномовність і змістов-
ність, усупереч панівній на ту пору 
схоластичній проповіді. Як заува-
жив Микола Трипольський, пропо-
віді Іпатія Потія виразно відрізня-
лися не лише апелюванням до волі 
та серця, а прямим і безпосереднім 
стосунком до життєвих проблем [21, 
403], звідки очевидним був русько-
мовний вибір автора. 

Михайло Грушевський, зауважу-
ючи на втраті «20 секстерн – зшит-
ків із 6 аркушів», припускає, що це 
був перший великий корпус «укра-
їнських казань у католицькім сти-
лі щодо змісту і щодо форми. Але, 
не опублікований своєчасно, він не 
мав впливу на розвій українського 
проповідництва ХVII віку» [4, 215]. 
Одначе визнання на соборі в Пйо-
трокові 1607 року Іпатія Потія вели-
ким проповідником певною мірою 
спростовує це припущення вченого 
[20, 166].

У контексті ствердження поль-
ської ідентичности у супротиві до 
тривалого компромісового утвер-
дження руської ідентичности зна-
менними є слова видатного поль-
ського проповідника, знавця поль-
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ської мови, головного зовнішнього 
каталізатора української полемічної 
літератури Петра Скарги3, одного з 
опонентів Іпатія Потія з католиць-
кого табору, про те, що «мова латин-
ська вже стара і визріла від багатьох 
віків; наша (польська) ще молода і 
потребує опрацювання… Зрештою – 
я поляк, – і тільки для поляків живу, 
думаю і пишу» [Цит. за: 21, 378–379]. 
Мабуть, на ці судження взорувався 
Іпатій Потій, з огляду на фактичне 
повторення Скаржиної тези, але у 
руському контексті: «Я право ві-
руючий християнин, я руський […] 
для блага руських я живу, думаю 
і пишу» [Цит. за: 21, 379]. Звідси і 
його проповіді руською мовою у 
першому виданні 1674 року, які 
згодом, під впливом полонізацій-
них процесів, переклав польською 
Лев Кишка 1714 року у Супраслі, 
сам про це зазначивши: «…мною 
Львомъ Кишкой, прототроніемъ 
и администраторомъ всея Рос-
сіи, епископомъ владимірскимъ 
и брестскимъ съ русскаго языка 
на польскій переведены и 
обнародованы» [Цит. за: 21, 379]. 

Офіційно-ділова документація 
Іпатія Потія від 1599 до 1610 років, а 
саме його грамоти та заяви, як і гра-
моти польського короля Сиґізмунда 
III до нього, а також скарги на адресу 
Іпатія Потія і його підписи написано 
винятково руською мовою4 [1, 3–5; 
3 Петро Скарга (1536-1612 рр.) служив про-
повідником у Варшаві, Пултуську, Ярославі, 
Познані та Львові. За палкий захист єдности 
Речі Посполитої за ним закріпилася слава 
«національного пророка». Як письменник він 
справив великий вплив на розвиток поль-
ської мови завдяки чистому і ясному стилеві 
творів [6, 105–106].
4 Заява Потія проти Києво-Печерських мо-
нахів, Грамота польського короля Сиґізмунда 
III Іпатію Потію на визнання його митропо-

7–8; 10–12; 29–31; 35–36; 42–49; 53–
54; 60; 64–65; 68]. 

На особливу увагу заслуговує 
його пристрасно-кипучий стиль, що, 
ймовірно, зумовлений дуже склад-
ними зовнішніми релігійно-полі-
тичними обставинами. Як зауважив 
Кирило Студинський, від 1595 року 
до виступу його учня Мороховсько-
го 1612 року, він був «одиноким 
полемістом з-посеред уніятів, що 
обстоював інтереси своєї Церкви» 
[13, LIII]. Дослідник зауважив на ви-
нятковості стилю полеміста з харак-
терною лише для нього лексикою, 
на зразок, православних називав 
«наливайками», церкву «наливай-
ковою», серед улюблених слів «маш-
кара», «проклята схизма», «баламут-
ня» тощо. Одначе це «не лише по-
одинокі гадки і звороти, але також 
весь спосіб писання, нев’язаний нія-
кими конвенціональними формами, 
стиль живий і ядерний…» [13, LIV]. 

Про стиль Іпатія Потія як світ-
лину «духа тодішнього часу» ви-
словився Остап Макарушка: «Тон 
писань Потія […] є простий, не виба-
гливий, але аподиктичний. Свої мис-
лі й звороти любить часто повтаря-
ти. […] Потій не вагає ся кожду річ 
назвати по імени, не жахає ся ніяко-
го ні то терпкого, ні то неестетично-
го терміну чи звороту, а щоби бути 
плястичним, послуговує ся доволі 
часто неуживаними в гарнім стилю 
прозвищами, черпаними із буденної 
зоологічної термінології. Та стиль і 
тон письм Потія – се тільки одна з 

литом Київським, Грамота Потія священику 
Мині Василевичу, Скарги на Потія, Грамота 
короля Сиґізмунда III у посвяту Потія архи-
мандритом, Циркулярний указ короля Потіє-
ві, Протестація Віленського братства Потію 
за примус до унії, Лист до Потія від Вілен-
ського духівництва та ін.
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фотографій поведеня, настрою і духа 
тодішнього часу» [10, 147]. Кирило 
Студинський, застановляючись над 
стилем Іпатія Потія, умотивовував 
його гострими суспільно-релігій-
ними обставинами: «А коли в Потія 
творах разить не раз безоглядність, 
коли він не перебирає в словах і зво-
ротах, то нехай кождий з нас тямить, 
серед яких обставин він жив і що 
друга сторона рівно ж вирозумілос-
тию і безпристрастностию не гріши-
ла» [20, 166].

Михайло Грушевський його 
стиль називав «сильно колоритним 
та індивідуальним», а наскрізне пе-
ресипання творів гумористичними 
прислів’ями і приказками надавало 
його творам «незвичайної жвавос-
ті і безпосередности» [4, 198; 202]. 
Цим думкам вторить і совєтське 
видання історії української літера-
тури: «Мова його творів близька до 
української народної, він дуже час-
то, більше ніж усі українські поле-
місти, взяті разом, вживав народні 
прислів’я, приказки, фразеологізми, 
порівняння», проте обов’язково до-
даючи ідеологічного дьогтю: «По-
тій умів говорити з пафосом, ясно, 
гарно, просто, але все це було тільки 
майстерне жонглювання словами» 
[7, 265–266].

Руська мова у мовних рефлек-
сіях Іпатія Потія

 У передмові до твору Унія 
грековъ съ костелом римскимъ 
(1595 р.) полеміст зауважує на бі-
блійній силі слова через гідного 
пастиря і проповідника, що має пе-
ред собою «не бараны, не бидло 
нимое, але стадо словесныхъ овец 
Христовыхъ…» [16, 113]. Акцент на 
винятковій ролі слова, висловлений 
у протиставному дискурсі німого 

бидла – словесних овець, засвідчує 
визначальне ставлення полеміста 
до головного знаряддя проповідни-
ка – слова.

У двомовній полемічній праці 
Антиризисъ, или Апологія противъ 
Христофора Филалета (руською 
1599 р., польською 1600 р.) Іпатій 
Потій порушує проблему первин-
ного джерела правдивої інформа-
ції про унію, яка полягає у читанні 
руських книг, про що згодом пи-
сатиме у своїх наступних працях: 
«Хочешъ ли ведати, хрестиянъский 
[брате], чытай собе книжки Руские 
(у Вильни, въ року 1597), не тые, на 
которые Филалетъ одписъ чынить, 
але другие, которымъ написъ 
Справедливое описанье поступку и 
справы сынод[у Берестейского]» [14, 
503]. Полемізуючи з Христофором 
Філалетом, зокрема його працею 
Апокрисис (1597–1599 рр.), мис-
литель наголошує на мовних при-
писах Тридентського собору, який 
у 1562–1563 рр. «провів межу між 
мовою літургії і проповіді, між мо-
вою культури і простою мовою» [22, 
221] і простомовною реальністю у 
протестантських церквах: «Службы 
зась Божое посполитыъ языкомъ 
(отправовати) – не до нашыхъ ли-
тургей Греческихъ, которые ся 
Словенскимъ языкомъ звыкли 
отправовати, але на Латинские 
стегаетъ, против Немцовъ, которые, 
будучи Римъского набоженъства, 
Немецкимъ языкомъ безъ воли 
старъшого своего мшы были 
впровадили, покинувши старый 
звычай Латинского костела. Але 
наши набоженъства, якось вышей 
слышалъ, водлуг постановенья 
светыхъ отець Греческихъ Вос-
точное церъкви, яко ся и до сихъ 
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часовъ отправовати звыкли, вцале 
захованы» [14, 755–756]. Сперечаю-
чись із прихованим протестантом, 
Іпатій Потій доводить позитивність 
дотримання питомої традиції пра-
вити службу Божу словенською мо-
вою, підтверджуючи таким спосо-
бом консервативний погляд русько-
го духівництва у цій царині, на про-
тивагу до рішучих дій протестантів 
забезпечити літургію народною мо-
вою.

Іпатій Потій звинувачує Філа-
лета у вибірковому та перекруче-
ному перекладі латинських дже-
рел, співчутливо зауважуючи: «А 
штожъ можетъ правдивый Русинъ 
ведати, который Латинского писма 
не читаетъ, если то онъ справед-
ливе преложилъ, и если ся до того 
стегаетъ, на што онъ керуетъ?» [14, 
902]. Відтак мислитель закликає ся-
гати джерел, і зокрема руськомовних, 
аби пізнати правду, що без знання 
латинської мови здійснити складно: 
«Для милосердия Божого, прошу: 
чытайте писма светыхъ отецъ, чи-
тайте кройники церковъные, читай-
те сыноды давные, - (обачите же) 
ся правды дощупаете; дайте одно 
покой геретикомъ, которые писма 
выкручаютъ (ницуютъ); не утекай-
теся до нихъ о пораду, о выклады. 
Еслижъ чого у себе не маете, якожъ 
много не доставаетъ, а звлаща писма 
светыхъ отецъ и справъ соборовыхъ 
въ нашомъ езыку Рускомъ, о чомъ 
другие мало и слыхали, - ино до бра-
тьи, не до непрыятелей утекайтеся: 
тамъ все найдете, одно не горди-
те писмы Латинскими, чытайте съ 
пилностю, доведаетеся правды» [14, 
971]. Не оминає письменник висло-
вити свою іронію щодо опонента, 
дотепно глузуючи з його псевдоні-

ма, називаючи Філалета «Філяпле-
том», «філяпсевдом». 

Водночас мислитель наголо-
шував, що нерозуміння унії зна-
чною частиною суспільства, і зо-
крема простими людьми, зумовлене 
власне мовним чинником, а саме 
відсутністю книжок руською мо-
вою: «Бо як же видати маютъ, коли 
писма и книгъ светыхъ отецъ, до 
таковыхъ речей потребныхъ, въ 
нашомъ языку Рускомъ не маемъ, 
а чужымъ вирити не хочемъ, але все 
людское ганимъ, а своего липшого 
не покажемъ» [16, 118]. Розпочи-
наючи аналіз п’ятьох артикулів, що 
лежать в основі суперечки між пра-
вославними та уніятами, полеміст 
знову наголошує на одній із причин 
нерозуміння православними потре-
би унії, серед яких і мовна: «…албо 
не видаютъ, албо не чытаютъ, албо 
тежъ книгъ въ Рускомъ языку о 
томъ писаныхъ у себе не маютъ…» 
[16, 122]. З цією метою він і створює 
працю Унія.

Нетипово сміливими є По-
тієві аксіологічні судження про 
слов’янську мову, які він висловив 
у книзі Оборона собору Флорентій-
ського (Вільно, 1604 р.), іронічно 
обурюючись: «У нас в Руси, хотя 
бы подобно и сам чорт з пекла што 
вымыслил, быле бы словенским язи-
ком, все прыймуть, не пытаючися, 
если правда и з якого фундаменту 
вышло» [Цит. за: 5, 388]. Це перша 
десакралізація слов’янської мови, 
правдиво озвучена в емоційному по-
риві, що, на жаль, не отримала свого 
рішучого практичного підтверджен-
ня впродовж усього ХVII ст. Згадай-
мо, що у пункті 2-у унійних Потіє-
вих Артикулів йшлося про відправу 
літургії «нашою мовою» (idiomate 
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nostro)» [12, 54], під якою, як випли-
ває з подальшого тексту, розуміли – 
слов’янську. 

Працю Гаръмонія (Harmonia, 
1608 р.) створено руською та поль-
ською мовою з промовистою мо-
тивацією у передмові, звідки ви-
пливає однакова гідність обох мов 
та наголос на них як основному 
способові донесення правди і по-
розуміння та невіддільного зв’язку 
мов зі східною і західною церков-
ними традиціями: «А протожъ, ку 
показаню правды, собралемъ тые 
артыкулы тымъ порядкомъ: цере-
моніи Восточное церкви по-Руску, 
а Рымское по-Полску написалемъ, 
для видомости досконалшое обо-
ей сторони. А видже чого хто не 
дочытается въ Рускомъ, того до-
видается въ Полскомъ писаню, въ 
чомъ ся згажаютъ, въ чом отъ себе 
розни суть, и за якими опиніами?» 
[15, 171]. 

Отже, мовна компетенція Іпа-
тія Потія засвідчує його біблійне 
трактування сили слова, потребу 
комунікаційної доступности через 
руську та почасти латинську мови і 
почасти десакралізоване сприйнят-
тя слов’янської мови. Вибір двомов-
ного коду через руську та польську 
мови відображає не тільки тодішню 
суспільно-політичну атмосферу ко-
лоніяльного статусу Руси, але по-
зитивний відхід від послуговуван-
ня сакральними мовами у духовній 
царині. Характерно, що Іпатій Потій 
не писав церковнослов’янською мо-
вою. Василь Щурат слушно у цій ха-
ризматичній особистості, попри все, 
побачив утвердження національно-
го характеру: «Оборона обряду й 
мови, тих чинників, що запоручу-
вали цілість і відрубність нашому 

народові – се, як бачимо, признака 
діяльности Потія і його наслідни-
ка. Се та заслуга, перед якою блідли 
би які-небудь культурні здобутки, 
з котрими нам, без унії, прийшлось 
би потонути як в не польській, то в 
московській повені. Унія давньому 
культурному розвиткові запевнюва-
ла національний характер, світовій 
культурі – одну творчу індивідуаль-
ність більше» [24, 153]. Одначе за 
саме ХVII ст. Унійна Церква, попри 
знакові руськомовні спроби Іпатія 
Потія та Велямина Рутського, не 
обрала маґістрального руськомов-
ного шляху, весь час роздвоюючись 
на офіційну мову Речі Посполитої 
– польську та не полишаючи у бо-
гослужінні церковнослов’янської. 
Саме апелювання до руської мови, 
що було частішим, ніж її уживання, 
виказує сильнішу дію зовнішнього 
соціяльного чинника супроти слаб-
шої внутрішньої етнопсихологічної 
настанови унійної духовної еліти в 
утвердженні руськомовного пріори-
тету. Та чи й було це можливо в умо-
вах чужої католицької держави?
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