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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 
Отся розвідка була написана зимою в по

чатку 1911 р. і тодї-ж вислана мною до К. іва 
на еуки проф М. Грушевського, що жив там 
тоді довший час. Листом я просив шан. профе
сора помістити її або в львівських "Записках" 
Наук. Тов. імени Шевченка, або в київських За
писках тамошнього українського наукового то
вариства. У своїм листї Я просив на випадок, 
як би розвідка мала друкувати ся в київсь.ки, 
Записках до яких редакції належить також проф. 
Грушевський, аби моя РQзвідка була поміщена 
без змі". аби менї для всякої безпеки в 110-
пр,аRНОСТИ виданя прислано хоч одну корректу 

і евентуально звернено рукопис. На свій JlJo\СТ 
я не оде жав відповіди, але від д. В. Козлов
ського, що часто переПИСУВaJ.і ся з проф. Гру
шевським, я довідав ся, що моя РОЗВІДка буде 
поміщен 1 в київських .. Записках" із деякими ско
роченями. Пізнїйще від самого проф Грушев
ськщ'о я довідав ся, що редакцію моєї р .звідки 
взяв на себе проф. В. Пере І ц. Я даремно ждав 
корректи, а коли нарештї моя розвідка появила 
ся в VIII книжцї київських "Записок", я переглянув· 
ЩИ 11 побачив, що в моїм текстї пороблено ду
же не!lриємні для мене зміни, щ могли значно 
вменшити наукову й лїтературну вартість моєї 
!lрацї. Поперед усього наведені в нїй Щ1Тати 
з письма св., по.цані мною в народнїй мові, пе-



tlєміиено на церковно-славянські, взяті з Острож
ь.коі Біблії. ее можна було вважати невинним 
жартОМ аматора старовини, як би "~ та непри: 
ємна дрібниця, що МІЙ текст, подании на ОСНОВІ 
ФранцуськОГО критичного пер.екладу E-!J.варАа 
Раliса декуди досить значно рlЖНИВ ся вІД тек

сту Острожеької Біблїї; цїкавий може переко
нати ся про ее порівнюючи мій текст у отсьому 
виданю з тим, який знайде в київських .,Запи
сках". Друга, далеко прикрійша зміна була та, 
що редактор зробив у МОІМ текстї три пропу
ски; не оговоривши та не оправдавши тої своєї 
редакційної роботи нїчим. І так він пропустив 
поперед усього євангельську притчу про царя та 

неоплатного слугу (див. ст. 11-12), якої пропуск 
можна виправдати хиба тим, що редактор за 
всяку цїну захотїв скоротити мою працю, хоч 
вона заняла всього 8 повних сторін і 6 рядків 
на 9-тіЙ. Другий, далеко неприємнїйший пропуск, 
се були оба цитати з посланій апостола Павла (ст. 
17-18), яких пропущенє робило маliже голослов
ною мою дальшу увагу на ст. 18, якої наукового 
значіня шан. редактор правдоподібно навіть не 
підозрівав. Третїй пропуск відмахнув від тексту 
моєї розвідки мою поетичну перерібку Ізмараr
дової статї, що можна було вважати що наli
менше доказом маловаженя автора. 

Прочитавши свою розвідку в такіІі обкуса
ніІі формі, я звернув ся до редакції київських 
.Записок" зі скромним зажаленєм на доконані 
зміни, і просив редакцію, коли їй пожадано ма
ти мене далї в числї своїх співробітників, звер
нути менї рукопис моєї статї. На се я не одер
жав анї відповіди, анї рукопису. 

Признавши потрібним випустити в світ свою 
розвідку окремим виданєм, я троха розширив 
мої цитати з Біблії і додав те, що пропустив 
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редактор на кінцї, та подбав також про справ
ленЄ деяких друкарських помилок та неконсек

.енціЙ правопису в київськім текстї. думаю, що 
С!! книжечка зацїкавить і своїм змістом і спосо
бом обробленя теми щирший круг інтелїгентних 
читачів, а особливо молодїжи, якій у її шкіль
нИХ студіях так тяжко вибити ся зі схолястичної 
рутини та безідейно сти на дорогу правдивої, 
свобідної від усяких пересудів наукової працї. 
Та можливо, що вона дасть дещо до думаня 
та знаня також менше вченим інтелїгентам, а на
віть інтелїгентним селянам. 

Писано д. 13. падолиста 1912. 



МОЛИТВА ЗА ВОРОГІВ. 

Маленький рукопис, у 16-ку, писаний на бли
скучім, міцнім, але пожовклім папері XVI. в., 
доси неоправлений і з витертими рогами, без по
чатку й к нця, ЩО містить ся в рукописній збірцї 
о. А Петрушсвича ч. 193, тепер у б,блїотец'і 
Народного Дому, належить своїм змістом до 
найцїкавїИших памяток нашого старого письмен
ства. Він містить ряд молитов, ряд апокрифічних 
оповідань старозавітних і новозавітних, ' пару 
катехізмів (ВОПРі)соодвітів, по ч сти доrматично
го, а по части апокрифічного змісту. Між ин
шими мстить ся В нїм ось яка, нї в якім разї пе 
апокриф:чна молитва. 

tИ:Ї'!'&4 СІ &f4stXb ц. КІА" AN Ь. 

И ІЦН М.Ю , .. h 'ГІ6'!; &;;АК.- ЧЛКQАЮ&ЧІ, ПОМАН~ ~~ 
КІА ЧЛК4 [,ки?1 Кf4ж.\аЮIjJ~'4 h4 М';', ~'" НIН'&НА"'ljJа,а МІНІ, АН 
~ОУАЬІ'!'60УЮIjJ41і1 АН ОМ'КI'1'4ЮIjJ4, АН 10&t'1'''' 3"~ Т&ОР"IjJІ. 

И НІ KZM.f;"H НМ '1'"Г" ён &И rptxz, и А.~ЖІ ИМ "11 злра

КН! Н І"!lніl Н ОБр4'1'Н НХЬ ГН IрАЦ' АЮ&И'1'Н 11І.0.. И M"t 

ГН ОБр4'!'И IрЩI ІХ &blНМ" АЮБJКЬ Їtмt'ги Н тож лtlliЦJI 

"РОІ'!'Н МА Н IК060ЛИ М .. ііі кы�кихx МОИХ ЗАhlХ IІ0МhlІАОКЬ И 

KlltXb IZ6А4ЗНЬ МОНХЬ ПРОІ'!'И М", .о. Ж ( IIIAtXb Н [IIІJлtК4.о 
ККAlЮ н "(КZА/Ю, A.f;AW Н 'ЛОКІІW й ПОМ.,НЛW. и НІ КІМИ"И 

r ми, і'Н, ЗЛWХ "'ОИХ 1l0МhlІЛЬ кк rptXb, "ііі ОЧИСТИ мА. ііі КІІА

~oro ЗАа, Н МО.. Кр41'ЬІ "060АН ііі КІІ"'КОА 6tAbl Н СZЧІ'!"" 
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,",,' (~ R~lіЛ\l' ЧАКhI ,,~ ; А~ИОУ іlO~ОБ" !lІл~1О Крт4 ЧТtldГО 
" МАтками П~lчиrТblh. Бца гжа наШІ.! 11 І.гго ~ади кмиt;аго 

'рЬХИ1рlh. 11 ЧIQАо'!'к"рьu,а Хка НїКОЛbl и '!'ІПЛ'ГО з.t'!'\5пнїк, 
" ІІ''''МЬ X~I!THAlHOMb Н !ТblХ Р'АИ Н&lНhlХ (НА" " СХІ'ііхь 
І/.АН 'ТЬІ ХЬ. аминь. 

Я доси не стрічав сеї молитви аliї в друко
ваних, анї в рукописних МОЛИТr)вниках анї Треб
никах, не стрічав також згадки про неї в пра
цях, що доторк~.ють ся сего предмету. Тому не 
можу сказати НІЧОГО про те, чи вона перекл а

дена з грецького, як найбільша часть т. зв, апо
крифічних молитов і майже всї молитви та за
клинаня, поміщувані в наших Требниках. В уся
кім разї бу ду вдячний, коли хто вкаже чи то 
инший текст її, чи грецький або инший перво
взір. Обставина, що ся молитва не війшла в дру
ковані молитвослови, що черпали в значній мірі 
з грецьких жерел, промовляла би за її руським 
ПОХОQженєм. За сим промовляє також по троха 
й Tt', що при кінцї молитви головними заступни
ками людий перед Богом являють ся чесний 
хрест, Богородиця і св. Николай, від ХІІ. в. па
трон південно-руської землї. Текст молитви на
суває деякі психольогічні рефлєксії та лїтера
турні зближеня, якими бажаю подїлити Ся з чи
тачами. 

Основна ідея молитви, просьба в Бога ласки 
для ворогів, очевидно євангельського походженя. 
Наведу тут відповідні уступи з Ісусових промов 
у євангеліях. Промову про ворогів маємо в двох 
євангеліях у двох, значно відмінних редакціях. 
Простору і немов систематично виложену редак
цію подає євангеліє Луки в роздїЛЇ VI, стихи 
27-36, де читаємо ось що - ПОДі1!О В перекладї 
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на нашу мову з француського критичного пере
кладу Едварда Райса *): 

,,27. Але я мовлю вам, що слухаєте Mt.'He: 
"Любіть своїх ворогів; чинїTh добро тим, що 
ненавидять вас. 

28. Благословіть тих, що проклинають вас; 
молїть ся за тих, що роблять вам шкоду. 

29. Тому, що вдарив тебе в лице, підстав 
і друге, а коли хто відбере тобі плащ, не бо
рони йому також сорочки. 

ЗО. llавай кождому, хто тебе просить, і не 
домагай ся свойого добра від того, хто відби
рає тобі його. 

ЗІ. І як хочете. аби люди робили вам, і ви 
робіть Їм також так 

З2. Коли любите тих, що люблять вас, яка 
вам радість із того? Адже й грішники люблять 
тих, хто ЇХ любить. 

ЗЗ. І коли робите добро тим, що вам ро
блять добро, яка вам радість буде з того? Адже 
й грішники роблять так само. 

З4. І коли ви даєте тим, від кого чекаєте 
заплати, яка вам радість буде з того? І гріш
ники також дають одні одним, аби одержати 
від них те-ж. 

З5. Але ви любіть ваших ворогів, робіть до
бро й давайте не надїючи ся дістати нїчого, 
і тодї буде вам велика відплата, і будете дїть
ми Всевишнього, бо він добрий для невдячних 
і злих. 

З6. Будьте-ж милосердні, так як милосерд
ний ваш отець". 

*) Е d о u а r d R е u s s, Histoire evangelique, synopse 
des trois premiers evangiles (La віыl.. Traduction поиуеllе 
аУес introduct ons е! comment ·ires. Nouveau Testament, pre
mіеге partie). Paris 1876, ct. 274-5. 
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у тіl! формі се поученє МОЖна в значніІ! МІрІ 
назвати парадоксом, бо воно до певногб сту~ня 
переБОРЩУЄ Tt:. що можна би назвати СУСПlЛ~
кою етикою: І викону~ане точно могло би ПІ
Аірв~ти C~MI основи Існованя .та І?оз~ою лl?д
СЬКОІ СУСПlЛЬНОСТИ, даючи свобщнии ХІД СУСПlЛЬ
ному насиллю та самоволї. На скілько маємо 
право допускати, що сам Ісус висловляв ся В тій 
формі? Єванге.льськ~.й текст Ма:гвія, що подає 
с:таршу редакЦІ){) сеl промови, І то не в одно

цїльній формі, а в уриваних реченях уріжних 
місцях, позволяє догадувати ся, що сам Ісус 
Христос глядїв на справу поводженя з ворогами 
значно тверезїйше та практичнїйше, як се пред
ставлено в євангелію Луки. В євангелію Матвія 
першому реченю Луки, цитованому висше, від
повідає стих 44 розд. У: 

44. А я говорю вам: "Любіть ворогів ваших 
і молїть ся за тих, що переслїдують вас. 

39. Коли хто дас гь тобі позаушник у праве 
лице, підстав йому також друге, а коли хто за
хоче запізвати тебе і здерти з тебе сорочку, по
лиши йому також плащ". 

дальше реченє Луки має у Матвія просто
рійшу паралєлю в стисї 39 того самого роздїлу: 

39. А я говорю вам: "Не противте ся злу! 
Але коли хто вдарить тебе в праве лице твоє, 
оберни йому й друге. 

40. І коли хто хоче судити ся з тобою і 
взяти твій плащ, віддай йому й сорочку". 

Менї здаєть ся, що в звязку з дапьшими 
словами того само євангелиста се реченє можна 

розуміти іронїчно. Бо В стисї 42 того самого 
роздїлу сказано тілько коротко: 

42. "давай тому, хто просить у тебе", - без 
ультра· альтруістичного додатку ,.не упоминай 
ся того, що хто відобрав у тебе" - а в стисї 
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12 розд. V/I *) висловлено ТОЧНІИше те, що має 
Лука в ст. 31 розд. VI: "І як хочете, аби роби
ли вам люди, робіть і ви так само". 

ее упімненє в тій формі свідчить про дуже 
тонке розумінє моральної О'двічальности, і може 
бути висловлене рівнозначннм реченєм: "Не чи
ни кривди иншому, аби инший не чинив кривди 
тобі". 

Так само значні відміни від тексту Луки ви
являє Матвієва редакція Ісусової промови, ЩО 
містить ся в рядках 45 і 46 розд. V., в відво
ротнім порядку: "Аби ви зробили ся дїтьми 
свойого отця небесного; бо він дає світити сон
цю на злих і на добрих, і пускає дощ на праве
дних і неправедних". 

І тут tle бачимо парадоксальнrго вислову 
Луки. що Всевишнїй "ласкав на невдячних і злих". 
далї читаємо у Матвія: 

46. Коли любите тих, що люблять вас, яку-ж 
відплату будете мати? Чи-ж митники не роблять 
так само? 

47. І коли ви не приймаєте радо НЇкого крім 
своїх братів, то що·ж робите надзвичайне? Чи-ж 
і язичники не роблять те саме? 

Що Ісус дуже тонко й практично розумів 
основу соціяльної етики, по якій кожда кривда 
мстить ся на кривднику, се бачи~о з просторо
['О оповідання єв. Матвієвого в розд XVIII. ст. 
15 - 35 **), яке не має собі паралєлї анї у Марка, 
анї у Луки. Читаємо там; 

15. КОШІ твій брат оскорбив тебе. зіііди ся 
з ним сам на сам і докори йому. Коли він ви
слухає тебе, ти приєднав ,:обі брата. 

*) Т. є. Все те, що хочете, аби робили вам люди, 
робіть і ви ЇМ. (Матв. УІІ, 12). 

**) Е d о u а r d R~· u s S, ор. cit. ст. 430. 
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16. Коли-ж не вислухає, візьми з собою ще 
ДІІОХ або трьох инших, аби все було вияснено 
при двих або трьох свідках. 

17. Коли ж він не захоче слухати їх, скажи 
все перед збором; коли-ж не захоче слухати 
такОЖ збору, тодї нехай буде для тебе [чужий] 
як язичник або митник *) 

Як мали би виглядати ті віднос ни в цар
стві божім, поясняє Ісус на питанє апостола Пе
тра ось якою притчею (Матв. ХУІІІ, ст. 23-35) : 

23. Отак у царстві небеснім буде так, як 
у того короля, ЩО хотїв справдити рахунки зі 
своїми слугами. 

24. Коли почав справджувати їх, йому при
ведено довжника, що був винен 10 ооо ТЮlантів 

25. Та ЩО він не мав чим заплатити сего 
довгу, його пан велїв продати його [самого], 
його жінку й дїтий і все, що він мав, аби таким 
робом довг був сплачений. 

26. Тодї слуга кинув ся на землю іпростер 
ся перед ним мовлячи: "Потер'1И менї, і я сплачу 
тобі". 

27. І пан змилувавши ся над слугою, відпу
стив його й дарував йому ДОВГ. 

28. Тим часом сей слуга виходячи здибав 
одного зі своїх товаришів, що був йому винен 
100 денаріїв, і вхопивши його за горло кричав: 
"Заплати все, що ти винен!" 

29. Сей другий кинув ся на землю, і благав 
його мовлячи: "Потерпи, а я заплачу тобі". 

30. Але сей не захотїв, а тілько навпаки дав 
його вкинути до темницї, доки не сплатить YLe, 
що йому винен. 

*) ее остатнє реченє значи.llО: нехаil буде для тебе 
таким, із яким тн не повинен мати нl'якнх аносин. 
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31. Инші слуги бачучи, що стало Ся, обурили 
ся дуже і пішли повідомити свойого пана про 
все, що стало ся. 

32-3. Тодї його пан велїв покликати його 
і сказав йому: "Лукавий слуго! Я дарував тобі 
весь твій довг змилувавши ся над тобою. Чи-ж 
не повинен був і ти змилувати ся над своїм то
варишем так само, як я змилуваR ся над тобою?" 

34. І пан у своїм гнїві віддав його катам 
[на муки], доки не сплатить усе, що був винен. 

35. Отак і отець мій небесний поступати-ме 
з вами, коли ви з доброго серця не будете від
пускати кождий свойому брату. 

Переложивши сю притчу для різдвяного чи
сла "Дїла" (ч. 5 із 1913 р.) на поетичну форму 
в нашій мові, подаю її тут із невеличким до
датком остатньоі строфи: 

Причта про немилосердє. 
(Євангеліє Матвія ХУІІІ, зач. 23-35). 

Сказав Ісус нам всїм на знак: 
"У царстві божім буде так, 
Як у того царя, що хтїв 
Справдить дїла своїх рабів. 

"Коли вже Їх провірив много, 
Йому приведено одного, 
Що винен був і заплатить не хтїв 
Аж десять тисяч талантів. 

"Отсему Довжнику грозила 
Оказія зовСЇм немила, 
Що сам він з жінкою й дїтьми 
3а довг попаде до тюрми. 

"Тодї слуга перед царем 
На землю кинув ся лицем, 



Благаючн: "Пожди ще днїв хоч триста, 
А я сплачу тобі усе до чиста". 

о' Та цар той милосердє мав, 
Слуги-ж він неоплатність знав, 
І не велїв сажать його в тюрму, 
Ще й довг весь дарував йому. 

"І вийшов той слуга з паJJати 
Там, де були його камрати; 
Побачив серед них - отсе покуса чиста! -
Того, що винен був йому денарів триста. 

"Побачивши його, туди помчав, 
За горло вхопивши його кричав: 
"Чи довго будеш ще менї в винї? 
Що винен, зараз заплати менїl"' 

Сей кинув ся на землю перед ним, 

Його благав він голосом сумним: 
"Пожди, товаришу, на милість божу! 
Все заплачу тобі, як тілько зможу". 

"Е, знаємо таких!" - сей загукав, 
І зараз посїпаків поскликав, 
Аби всадили довжник'! в тюрму, 
Аж доки всего не сплатить йому. 

"Та инші слуги, чуючи той галас, 
Пішли й сказали панови, що сталось. 
То пан велїв назад його позвать 
І став йому такі слова казать: 

"Слуго лукавий, у ОТСЇй добі 
Великий довг я дарував тобі, 
А ти товариша свойого не ПРОСТИEl, 
За довг малий його занапастив. 

13 
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"Оттак же й я з тобою поступлю, 
Довгу твого тобі не потерплю". 
І в гнїві своїм у катівські руки 
Немилосерного слугу віддав на муки". 

"Оттак небесний мій Отець, -
Додав Ісус Їм на конець, -
Поступить також з всїми вами, 
Котрі не змилують ся над братами". 

Усї ми в Бога нашого раби. 
СЯ річ не тілько до жидівської юрби. 
Тямуйте також ви, безмилосні народи, 
Й жахайте ся поганої пригоди. 
Писано Д. 1. сїчня 1913. 

Ідея прощеня провини ЗОВСЇм не суперечить 
ідеї боротьби зі злом і являєть ся тілько її до
П08ненєм. 

Друга основна євангельська ідея, що вороги, 
роблячи зло, самі не знають, що роблять, ви
словлена ті 'ько в євангелії ЛУJ(И про розпятє 
Ісуса, розд. ХХІІІ, ст. 34, і не має собі паралєль 
анї у Марка, анї в Матвія. Читаємо там: "А Ісус 
промовив: "Отче. відпусти їм, бо не знають, що 
роблять". 

3 огляду, що сї слова подає тілько Лука, 
найпізнїйший із трьох т. зв. синоптичних єванге
листів, можна припустити, що вони на правду 
не були сказані Ісусом і являють СЯ витвором 
пізнїЙшої христіянської доктріни. 

Що найстарше христіянство від.чувало крив
ди заподїяні не тілько вірним христіянської цер
кви, але та1l.0Ж і в загалї невинним ЛЮДЯМ, пГоО 
се свідчать численні старохристіянсыо(i Л€l'ендlo{, 
в яких гонителї та мучителї звичайно гинуть 
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с:трашною смертю, а типовим, можна сказати 

першим ступнем божої кари являєть ся Їх ослї
lІленє. Прототипом тих лєгенд треба вважати 
оповіданє "Дїянь апостольських" JlPO наверненє 
апостола Павла (розд. ІХ, ст. 1· 19). Подаю се 
оповіданє в перекладї на нашу мову з критич
"ого француського перекладу Едварда Райса 
(L'I віы�,, deuxieme partie. Histoire apostoIique, 
сТ. 110-111): 

1. Тим часом Савл, усе повен сердитости 
проти учеників Господа, і дишучи тілько вбій
ством, звернув ся до первосвященника, 

2. аби одержати від нього письмо до [жи
дівських] зборів у Дамаску, і аби, коли знайде 
'Там людий належних до сеї секти, міг дати 
увязнити їх і привести до Єрусалима. 

3-4. Підчас дороги, коли вже наближав ся 
др Дамаску, на раз заблисло світло зіслане з не
ба довкола нього, він упав на землю і почув 
голос, який мовив до нього: "Савле, Савле, за 
що гониш мене ?" 

5 І він відповів: "Хто ти, Господи?" А той 
відповів йому: "Я Ісус, котрого ти гониш". 

6. "Але встань і йди до міста, а там тобі 
буде сказано, що маєш робити". 

7. Тим часом його подорожні товариші сто
яли в остовпіню, чули голос, але не бачили нї
кого. 

8. Савл устав із землї, але коли розкрив очи, 
"е бачив нїчого. 

9. [Товариші] мусїли взяти його за руку, 
аби завести його до Дамаску. і він пробув три 
дни не бачучи нїчого, не їдячи й не пючи. 

10. Та був ~ тодї В Дамаску ученик [Ісусів] 
на імя Ананїя. Иому сказав Господь у привидї: 
"Ананїє І" А він відповів: "Ось я, Господ.и!" 
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11. І Господь сказав йому: "Іди на вулицю, 
що наз,!ваєть ся Правою, і пошукай там у домі 
Юди [чоловіка], званого Савлом із Тарсу. 

12. "Ти застанеш його в молитвах, бо він 
бачив [у сні1 чоловіка на імя Ананїю. який вій
шовши до нього і положивши на нього руку дав 
йому відзискати зір". 

13-4. Ананїя відповів: "Господи, від бога
тьох людий чув я про того чол'- віка, шо він бо
гато зла наробив твоїм вірним у Єрусалимі і що 
він прийшов сюди з повновластю від найстар
ших жерцїв, аби повязнити всїх тих, що покли
кають імя твоє!" 

15-16. Але Господь сказав йому: "Все таки 
йди, бо той чоловік, се для мене знаряд вибра
ний мною, шо має занести моє імя перед, язич
ників, до царів і до дїтий Ізраіля, і я дам йому 
пізнати все, шо він має перетерпіти задля мо
його імени". 

17-18. І Ананїя пішов і війшов у той дім, 
і положивши на нього руку сказав: "Савле, бра
те мій, Господь послав мене, той сам Ісус, що 
явив ся тобі на дорозї, якою ти їхав, аби ти 
відзискав зір і наповнив ся духа святого", 

19. І в тій хвилї з очий його зпала немов 
луска; він відзискав зір, устав і дав себе охре
стити, а принявши поживу знов прийшов до 
сили. 

Важна в тім оповіданю та подробиця, що 
слїпота зійшла з очий Савлових "як луска". Се 
виразний натяк на розповсюджену в тих часах 
у Палєстинї хоробу прокази, від якої шкіра на 
людськім тїлї відпадає в формі білої луски, 
і якою в молодости був діткнений також апо
стол Павло, що й до смерти мав від неї плїш 
на голові. 
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Текст сього оповіданя, в якім згадано, що 
мав потерпіти пізнїйший аllOСТОJl Павло за імя 
Ісусове, свідчить про те, що оповіданє було на
писане значно пізнїйше по доконанім фактї, а 
правдоподібно аж по смерти апостол.~. Сам 
ПаВЛО згадує про своє покликанє в СВОІХ писа

НЯХ два рази, але дуже загально. В першім по
спанію до Коринтян, розд. ІХ. *) він пише: 

1. "Чи я не свобідний ? Чи я не апостол? Чи 
fI не 6ачив Господа нашого Ісуса? 

2. "Чи ви також не моє дїло для Господа? 
Коли я не апостол для инших, то принаймі для 
вас, 60 печать мойого апостольства, се ваша 
єдність із Господом. 

3. "Ось ЩО я відповідаю тим, хто береть 
СІ судити мене". 

Тут Павло виразно признає себе 81IОСТОЛОМ, 
,.кий бачив kyca. Очевидно бачив його не в жи
віМ тїлї, а тілько в привидї. Значно виразнїйше 
вІн говорить про се в посланію до rалятів, 
розд. І. Подаю текст після француського пере
кладу Едварда Райса (ор. cit. ст. 91): 

11-12. "Заявляю вам, брати мої, ЩІ) бванге
ліє, яке проповідую, се не дїло чоловіка. Я не 
.дістав його від чоловіка, не набрав ся наукою, 
але [одержав} через оБЯllУ Ісуса Христа. 

13-14. Адже ви чули вісти про моє колиш
НЄ житє в жидівстві, як завзято переслїдував я 
церков божу, як лютував і перевисшав у своїм 
юдаізмі далеко всїх моі"х сучасних серед мойо
ГО народа, бувши заВЗЯТI1М поборником традицій 
наших батьків. 

15-19. Та коли той, що вибрав мене вже 
8 лонї моєї матери і покликав мене своєю ла-

*) Е d о u а r d R е u s 5, Les epitres Pauliniennes, tome 
premier, СТ. 203. 

2 
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скою, вдостоїв відкрити У мнї свойого сина"аби 
я проповідував його поміж язичниками, тодї не 
вдаючи ся нї до кого, хто був із тіла й крови, не 
вдаючи ся до Єрусалима [до ТИХ], що були апосто
лами передо мною, я віДДаЛИВ ся до Арабії, по
тім вернув до Дамаску, а нарештї по трьох ро
ках я пішов ДО Єрусалима, аби познайомити ся 
з Кефою (Петром), і пробув із ним 15 день. Але 
в його окруженю я не бачив жадного иншого 
з апостолів, окрім Якова, брата господнього. 

20-24. Се, що пишу вам тут, говорю пе
ред JlИцем Бога, що се не брехня. Потім я пі
шов по провінціях, по Сирії та Кілїкії. Але осо
бисто я не був знайомий церквам Христовим 
у Юдеї. Там знали тілько ту новнну: "Той, що 
колись переслїдував нас, проповідує нову віру, 
~IKY недавно хотїв знївечити", і славили Бога 
з моєї причини". 

Коли вчитати ся докладно в текст сього 
оповіданя, то побачимо, що він досить радікаль
но суперечить оповіданю Апостольських Дїянь, 
які нїчого не знають про подорож Павла до 
Арабії. Там мабуть, у арабській пустинї, в часї 
довшого побуту на самотї мусїв Павло мати 
ту обяву христіянської науки, яку пізнїйше про
повідав ріжним народам і якою стягнув на себе 
завзяту ненависть Жидів. Ся обява, коли нею 
вважати цїле Павлове розумінє христіянства, 
була майже діяметрально супротивна тому, що 
проповідував Ісус. Бо коли Ісусове "царство бо
же" основувало ся на любови, справедливости 
та чистотї душевній, то Павло основував своє 
христіянство на доГма.JC про божество Ісусове 
і про відкупленє людського роду через його 
смерть, та на досить строго переведені й орга
нїзації христіянських громад із обовязковими 
грошевими складками. 
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Лєrенда прп ослїпленє "ворога божого" пе
ред його наверненєм на христіянство, причепле
на до особи апостола Павла правдоподібно вже 
по його смерти, 300 лїт пізнїйше пристає в трохи 
відмінній формі до особи царя Константина Ве
ликого, в якого житєпиСЇ вже по побідї над 
Максентієм під знаком хреста читаємо, що він, 
не ставши ще христіянином, запав на тяжку хо
робу, яка зоветь ся слонова проказа, в якій усе 
тїЛО покриваєть ся струпом. Лікарі поганські ра
дять йому скупати ся в крови невинних дїтий. 
аби відзискати здоровлє. Вже назбирано таких 
дїтий, і хорого кесаря повезли до банї, де Їх 
мали порізати, коли по дорозї він почув плач 
материй, у яких повідбирано дїти, ідовідавши 
ся про причину Їх плачу, велїв себе вести на 
зад до Капітолїя, заявляючи, що волить сам 
умерти, нїж мають за для нь()го гинути невинні 
дїти. Після сього він має обяву від апостолів 
Петра й Павла, аби покликав христіинського епі
скопа Селївестра. Сей навчив його про христі
янську віру й охрестив, ,.і обпали з нього струпи 
як луска". Нема сумнїву, що й корсунська лє
тенда про хрещенє св. Володимира, який по 
здобутю Корсуня ослїп, а по охрещеню слїпота 
зпала з його очий як луска, стоїть у безпосере
днїм звязку з сими обома лєгендами, навіть 
близше Павлової, як Константинової, і з сею 
остатньою одначе звязана слїдом прокази на 
очах. На схожість сеї обставини, скілько знаю, 
доси не звернено уваги, хоч анальогія між Во
лодимиром і Константином здавна кидала ся 
в очи письменникам і дослїдникам історії. 3 того 
порівнаня виходить у своїй Похвалї київський 
митрополїт Іл ярі он. Та сама анальоrія ясна була 
для автора Толкової Палєї, який кінчачи своє 
оповіданє хрещенєм Руси і порівнявши Володи-
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мира з разу з Мойсеєм, потім додає: "І БЬН'І'Ь 
1М'()~blll Rot·r"'H'I'H"Y. ЗМ\." p\lCK<:>H B<:>.<:>AIA\H~~ О (Td'" цр'" 

г.СНС1'дН'І'ННЕ Ї IJ~Л"~Ї"\НРf, flОМ<:>З""" 11. "РО'ГИRНWd 'РОА
НИІІОМ КМ() І' .ІІОАН "ЗfidК."';''Г, w ~("'KЇ. 61;Ah' ГрЄЧ!llїd Ї 
p\lCKЇd'" 

Се закінченє Палєї') може між иншими при
знаками вважати ся одним із доказів її півден
но-руського походженя. Анальа(ю між Валоди
MV.POM і Консrантином із погляду новочасного 
історика проводить також М Грушевський у 
СllOЇй .Історії України-Руси, т. І, друге вид. у 
Львові 1904, ст. 475, не згадуючи одначе знї про 
Толкову Палєю, анї про житіє Константина. 

Парадоксальність Ісусового вислову про лю-
60В до ворогів, поданого в євангелію Луки, 
відчули вже найдавнїйші отцї церкви, подаючи 
в своїх коментаріях до новозавітних книг ріжні 
толкованя та поя, неня сих слів. У старо руськім 
Ізмараrдї, що черпав переважно з тих старих 
грецьких жерел, містить ся між иншим "Слово 
святих отцїв О расмотренії і любви", в якому чи
таємо в перекладї на н.ШУ мову: 

"Треба відсїкати надмірну любов і посту
пати оглядно, бо лиш єретики хочуть бути зі 
всїми добрі, не розуміючи правди. Адже сказав 
Господь: "Коли любите тих, що люблять вас, 
то яка вам хвала? Любіть ~ сказав він, ~ во
рогів своїх!" Треба нам розуміти про се, що не 
Сказав; "моїх ворогів", але "своїх ворогів". А ось 
божі вороги: Жиди і вСЇ ті, що переступають 
божі заповіди і чинять себе христіянами, хоч самі 
маловіри, і чинять свою волю не слухаючи бо-

*) Ilамятки YKPiiїHCI,KO-PYC~KOЇ мОви і лїтератуrи 
т. І Львів, 1896 СТ. ХІІІ. 
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жих слів. Отсе вороги божі, се так. Бо хто хоче 
всїм добрим бути, той не розуміє, що через се 
дає себе в неволю діsrволу" *). 

Сей уступ староруського Ізмарагда я пере
робив свобідно віршами, і подаю тут сю пере
рібку з моєї збірки ,.давнє й нове. друге по
більшене Вlщанє збірки "Мій Ізмарагд" Поезії 
Івана Франка. У Львові 1911", ст. 27-28: 

гlе сл їд усякого любити без розбору. 
ЯК добрі щепи садівн" к плекає? 
Так, що всї зайві парости втинає, 
Щоб добрі соки йшли все в гору, в гору. 

Господь сказав: "Яка тобі заслуга, 
Коли кохаєш свого брата, друга? 
А ви любіте своїх ворогів !., 
Подумай добре, що Господь велїв! 

Не мовив: "Моїх ворогів JIIобіте!" 
Отсе, брати, ВI1 добре розумійте, 
Що ворог божий, ворог правди й волї 
Не варт любови вашої нїколи. 

") в. А. Яковле В·1 •. К'Ь литературной исторін древ
нерусс"их-ь сБОРННКОВ·h. ОПhlТ1. ИЗСJ11щованія "ИзмаР:ігда". 
Одесса, 189З, сТ. 59. 
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