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І. 

Тепер в Аю·ліі .1ю,:.r.с трнмаютьсн рнжнпх церковних 

1 6еацсрковнпх вір, а в С'rаровнну, 500 років то :му 

назад всі англнчане ще належалн до церквн рІіl\ІСRО:
І\атолицкоі. В тііі церкві перевага па пів fНІl\Іскнх над·. 

краєвп:ми церковними урядамп бу.1а ще ·дужча. ·ніж 
тепер. 3 кождоі краевоі церквн пашІ Іюбнрадп що 

року ЧІІl\tалі гроші, котрі зва .. 1нсь ГJ1ішмн святого Петра. 
і другі податки, а окріl\І того часамп наснладІІ всюдІІ 

окреj\Іих збірщнків. До того часто папн наставз:я.'ІІІ 
• • • • • с 

на ешІсІtошв та нyl\teHlB у 1tаuастнр1 сво1х .по .ден~ 

Італіянців, чужих тнм країнам, Іtудп вонн наставлшшсь. 

і ті чужпю~і мусі.1н .не так дбатн про добро своєі паствн. 
JІК. нро те, щоб збнратн rpomi ддя Рн~Іу. 

3 такого снособу бувалн часто ·незадоволені не ті.1ько 
нрості · нобожні люде, n~1e і королі і високі урндншш 

110 І\аТО..tІІЦЬІШl\1 Краінаl\1, ПаНІІ Й СаМі СІІІІСІ\01111, ПОПІІ 

тn монахн, бачучн, що дуже вже забаt·ато грошсfі іде 

н Рнм, а не до них. Але все такн чн~шдо грошеіІ 

:~бнрало СІ\різь і краеве попівство та ~ююіхн і нросто 
:~ народу, та а J\Іаєтків, IIO'rpi падарува.1н· на церквн 

та 1\Шнастнрі І\Оро.1і іі панн, щоб впкуІІИТІІ rріхн своі 

у бога. Во тоді дуl\шлн .'1 юде, і по пп нідппралн сю 
думку, ЩО BCЯitllfi Гріх 1\ІОЖНа ВПКУПІІТІІ В ООГа ІІОДа
руНКО~І на деркву Та ПЛаТІІІІМІІ церІtОВНІІl\111 l\10.111TB3.:tlll 
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:~а померших. Люде ж тоді були дикі, грубі, безпере
ривно воюва .. 1и проміж себе, робили всякі злочинства, 
то й гроші за ті зJочинства ішли на церквн та на 

1\Іанастирі великі. А позавк церкви та манастІІJ)і не 

ді.;пrдн своіх маєтків, вк свіцкі люде :між дітьми, 

то з часом церквн та манастнрі стали наіібогатшими 
в.Іастителямrr. Порядкували ТІІ:МИ :маєтками ешІск.опи, 

попи та .монахи і, звісно, себе не забували, ЖИJПІ 
роскішно, а зовсім не так, нк Хрпстос та апосТО.l[Н, 

до котрих вовн себе рівнили. І посідаючи такі великі 
:маєтки, пошr та :монахи не хотіJи давати податків 

• Q • • • 

на громадск1 и державвІ справи, .нк СВІЦКІ люде, -
()о казали що маетки ті - божі, а бог не :мусить пла

титп податків. 3 ве.иrки:м тілько трудом бувало И самі 

коро.1і винуд.нть . у церковних людеіt податк.п, та f:i то 
в ІІСнmіі:t пропорції, ніж. навіть від панів свіцкпх. 

У сі ті поридкп в церквах римско-католицких обу
рювалп :многих свіцких людей і навіть учених і с11равді 

побожних сввщенників. 

Проти такпх порЯдків рішуче виступив 500 років 
тol\ry назад авгличанин І в а в В і кл і ф, або І в а в з 
м і с т о ч к а В і кл і ф а, священник і професор, котрІІіі 
yl\tep у 1384 році, а родився :мабуть коло 1324 року. 
В 1366 р. Вік.11іф був уже протопопом на добрій 

парафіі і дуже поважним професороl\r на висmіП школі 
в Оксфорді, знаl\ІенитіП в Англії і досі. Саме тоді під

нялась суперечка між королівекІПІ урядоl\І анг .. ІіПски?tІ 
і папою риl\rски:&r, котрий требував з уряду англНіского 

гроші, що, по рахункам. папи, бу.ли не доплачені. По
.J.ібна ж супереqк.а бу.JІа тоді між анrлійски:м королів

скнl\І урндоl\І і єпископами й ігуменаl\ПІ :манастирсюrми, 

н:отрі не хоті.JІІІ платити податків. Вік.11іф написав нро 
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ці справи і пустив у світ кілько книжочок у списках, 

бо тоді ще пе'ІаТати не вміли. В тих книжечках він 
оступався за свіцкиfі уряд, - ко·rрий в Авглії і тоді 
був не своєвільнпП, а оонравен ва державну раду, або 

парля:иент, до котрого збирались великі пашІ свіцкі й 
церковні та ІІОС~1И з багатших се .. ІJ.ян і міщан. Вікдіф 

доводив, що папі англіііска держава не винна нічого, 

та що духовні мусять ШІатитп податки так, як і свіцкі, 

і mo церковні маєтки .)Іусять вживатись не на роскоші 

духовних, а на поміч бідним, хорим, подорожним, ·ra 
на mко.11и і що коли духовенство не до ладу вправляt: 

церковними маєтками, то свіцкиП уряд може законо:м 

одібрати в духовних ті )Іаєтки. Подібне говорив Вік
.. 1іф і на своіх відчитах у Оксфорді і в своіfі церкві. 

ІІ. 

3а такі слова епископн англіПскі в 1377 р. ІІОкдн

к.а.JІи Вік.1іфа в сто.JІичний ЛондонсІtіft собор на суд. 

АJІе з Вік.JІіфо!І ІІрІІЙШJІО багато свіцких панів і car.1 
коро.JІевич Іван, котриП тоді замість старого батька 

був на чолі уряду. Свіцкі пани полая.JІнсь з епнско

па1ш. Королевич навіть поrрознв епископові .лондон
ско-.у; що він его витягне за волоси з церкви. Міщане~ 

котрі не любпди короJІевича, вбіrли й собі в собор,
зачаласІ) біftка серед котрої Вікдіфа трохи не вбито~ 

але суда над ним не тнr.JІІІ довше, - хоч скоро на

діПшдо від ІІапи з Рнму nисьмо, в котрому прок.JІина

лись дуr.1ки Вікліфа. Вікліф розпускав нові кннжкп, в 
котрих зачіrrав, окрі"&І справи маєтків і податків духов

них, ще одну, тоді дуже пекучу справу: про право 
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свщІюІ·о ~у ;(у на;( ,1,уховн 11~111 оео6аю1. То ;І. і ;~уховІІІ 

навча.1н, що вошІ :ювсі~t осібні .поде від свіщшх, -
• <> • 

що вонн в.1асне не на.1ежать ,J.o :JВІІtШІШОІ rро)ш.дн 

.1юд~ко1~ а на.1ежатr) .1.0 гро)Іадн небесної, як анrе.1н. 
• • • :,:1 

1 череа те НІ в ЧО)ІУ не )tуснть ш;щадатн 3Внчанно)ІУ 
. ~ . """ ~-

І'}Ю:\ШД<Шому урн;І.у ~ а В УСС)ІУ МаТІІ СВІІІ ОСІОНІІІІ уряд. 

Так .ко.111 () ;~уховннfі :Jробнв JIKe :J.lОЧІІнство, то )Іусів 

t·:І·о. суднт1r не :шнчаfін11f1 суд~ І\ОТJ1ІІЙ су;щв свіцю1х 

:~.lОtІІІНІ~ів~ а осібннFr суд церковнніІ~ а церковні судн 

І~apa.lJI .J.YXOBHIIX а.'ІОЧИНЦІВ ТІ.1ЬКО дуХОВНІВВІ .кара:\ІІІ~
Т3.К напр. попа~ .котрнІІ уб11~ .1Ю;І.ІІНу. прнсудж~ва.111 
на кі.1ька часу не пра.вити с.1ужбн церковної. Це 

onypiOB3..10 СВЇЦЮІХ .1ІОДСfі і НаВіТЬ KOpO.liB, ІіОТрЇ :нra

ra.JІІCJ,~ щобн духовні :ш :l.lочннства на;~ евіцювш 

.lВ).J.Ь)ІІІ судн.111сr> :ншчаІінІІ)І cy.J.O:~I. Так ІШІІІІ рІІl\Іські 
оr.става.1н завше :щ оеіоІІІРtJІІ цсрl\.ОВІІІІЮІ еуда~ш ;(.lH . . 
-~УХОВНІІХ І 11pOI\..1111Ja.lll ВСНКС СВІЦІ\С НаЧа.lМ~ТВО~ nOTpl' 

шш.1а.1.е руку на ;(уховного~ XOif он Іі на :J.lОЧІІІщя,

і :~ І~СГО. ВІІХОД\1.111 ве.l~ІІ\.і КО.10ТНС 1ІЇ 110 RCBI Х]JІІСТІІНІІ

еІ\ІВІ ;.t:epЖaiJa:\1. 

Ні1~.1іф пнсан, що духовні осоrін 

с.віщ\.і а.lОЧІІнства ~Іус.нтr, ні;ща;r.атн . . . 
1\.0:\ІУ CY.J.Y, НК І RCJШI др)'ГІ .1IO.J.C. 

:ш ~ноі :~ннча(шj, 

:~ВІІ 1ІаІіІІО:\ІУ еніІt

Hc:шr.apo~r Нін:.1іф 

::n.'ІСІШR о;щу справу :J церІtОВНОІ нау1ш, ТП.І\У снрnну, 
•.;.;> • с 

ІШ .І-tотрш духовш основува.1н нандуіІі'ІС сво.-: нануванн 

шц свіщ\.ІІШІ .lюдr,:"ІІІІ. Це с11рава про прнча~тя. Ду

хmші навча;ш~ що х.1і(І і ВІІНО. котрі вжнваюrм~н в 

ІІрнчастю, псрсроб.1.нють~н, 110 с.1ову евнщенннка, в нран
-~нве ті.1о і Ііров Хрнста Bora. ДсНІ\Ї юt:Ш.lІІ нроетu, 

що еннщенннl\п, 1шс 6 не бу.1о Іііх іюrт.-:. хоч ()н П 

І'рітне. роr..1нтr, ті:ю іі щюв r.ora. Чере:l не .tуховні 
""' .#" • • • :,:. 

('f'OC СТ<1ІШ.lІІ оС':НІІрНО ВІІЩС ВІ), СПЩІШХ .llo;tetr. ВІІЩl' 
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анrедів навіть і зва~111 себе трохи не боrамп, - божест

веноиl\ш нстота)ІlІ. Вік.1іф _ще не казав так, JІ& піз

нішчі подібні t:~~y учпте.1і: що в причастю нема ніJш.оі 

особної таємної свнтостп, а нростu тідмtо сноl\ІНН про 

остатню ве(Іерю Хрнста а ученнкамн. Він теж прнзна

вав, що в нрІРІастю х.1іб та внно прнподоб.Інєсн ,:.r.o 
ті~1а та кровн Христа, - а.1е ка:.шв, що все· такн 

вони зостаютьсн х.1ібом тn. вином, - і внводнв а того, 

що свнщепннкн не стонт1) впще від простих, а окрі:н 

того навчав, що прнчастє спаса душу не само по 

собі, не чере:3 священника, а Jишень тоді, ко.111 той, . . . 
хто прнчаща-=:сн, са~І щиро каf~сн в грІхах І щнро ВІ-

ру-=: В божу ПО"ЇЧ і ХОЧе ІІО.lЇІІІПІІТІІ СВОЄ ЖІІТf-:. 

пr.· 

Книжечка Ві1\.1іфа про щш (Іаст~-:: так обурн.Іа про тн . . . . . 
него ношв, що навІть 11рннте.п єrо а навІВ, як нанрп:шр 

кородевІРІ Іван, радн~ш С)ІУ .1іnше не чіnатп такнх справ, 

і професори ОксфО}),:І.скі осудн.1н цю кннжечІ\У. .А..1с 

Вікліф прв.1юдно на с.1овах вв.1ожнв свої ;(рІКн про 

нрнчастf: і сІtазав: «.Л нсвннІІ, що нрав,J,а під кінецr. 

віаь:мс гору». Стратившн піднору в ве.пншх панів. 

Вік.1іф обернувсн .J.O всіх .. нодеfі і почав ппсатп не 

ТІ .. 1ько но .lаТІІНС~ояу, Ш\. авпчаіІно Ішса.Jн тоді в чен і 

.1юде, а ·наіібі.JІ)ше на проетНі aнr.IiftCІtift ·,юnі. 

В цi.JOJ\IY ряді КПІІЖ.ОЧОІ\. llік.1іф BIII\.:Ia.J,aR НОВУ І(ер-

1\ОНІІУ науку в котрій він ;І.оказуван, що о;щ устн, ін

;(у.н.гсш(іі (паперці на прощснн І'ріхів, вродавані в 

І(С}ЖН:1Х), НрОЩЇ ).0 IICRIIIIX ЦСрІШН та :\ІаІІаСТІІрЇВ, :\10-
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Jштви до ікон та до свя·rих не обовязкові і не ко
нечні ДJІJІ JІЮДІІНІr, котра щиро вірує в бога та .. 1юбить 
бога і хоче житІІ по божому, - що така .![ЮДІІНа може 
без усяких церковвих обрядів ·ra посередників обер
татись просто до бога думкою своєю. 
В усіх справах віри ВікJІіф не так відкидав те, 

чому навчала римска церква, як відсував єго назад, 

а на перед висував те, що просто виходить з науки 

Христа і аuостшlів. Так само назад відсував ВікJІіф 
Іюверховве боrоиоJІьство ff поюІони перед церковними 
святощами, а на перед с·І·авив, щоб християве ЖИJІИ, 

як Христос, то б то JІюбиJІи бога, як батька, і Jiюдefr, 
нк сивів божих, братів своіх. 

Так в часи ВікJІіфа в римській церкві поклонядися 
Марії бо1·ородиці та святим ще бі.JІьше, як самому богу. 
Вік.~1іф казав, що він нічого не знаходить про таке 

поклонінє в ЕванrеJІіях і дpyrux писанях учепиків 

Христових, котрі нігде не роска3ують, що б напримір 
Марія бу ла взята на небо і сидіда коло боrа. Так 
само 1'азав Вікліф, що 1\ІИ нічого вірвого не знаємо 
fi 11ро тпх JІюдеfі, котрих духовні узнають за святих, 

і радив ~ЮJІІ·Ітись просто до бога. Бачучи, як в єго 

часи церквн бу.пr оздобJІені 3олотом, як християке 

припадади перед іконами, мощамrІ та всякими такими 

свя·rощаl\rІІ, ходидн до н11х з даJІека на одпусти, -
Вікліф казав, що боїться, щоб це усе бого~ІQJІьство 
не було с;~ужбою ідола:&І, тоб то річам, с'fвореним 
саl\нппr ЛЮДЬ)ПІ, і не відводш1о іх від 11рямоі служби 

богові. Про прощі іі отпусти Вікліф казав, що він· 
того не осуж.да, але it не радить нікому,. бо ті JІюде, 
що ходять на прощі, ~юrдиб і дома потратити час на 
щось ліпше. А про ті подарунюr ( офірп), котрі люде 



-9-

дають ва церкви, вішають коло ікон і мощів, Вікліф 
казав, що ліnше б бу.11о ціну іх віддати на бідних. 

Про таИни церковні Вікліф казав, що f:MY дивно, 
чому непремінпо іх рахують сім, і що в апостольских 

пи санях знаходиться слід тілько двох із них: крещеня 

і причастя. Jlк думав Віuіф про причастє, ми вже 
росказалн. Про порядки церковні Вікдіф казав, що в 
апос"Jольских писанях нема ріжпиці між священиками, 

.(котрі звуться там в.11асне п р е с в і ·r е р а м и, то () 
то с т а р m и :м и: в церковнім громаді) і між е п и с к о
ІІа м п, то б ro до r л яда ча :м и. Вікліф згожувавсь 
з 'fИ)І, що добриfі священник, котриП навча .11юдеіі 
про слово боже, може послужитись людім, але казав, 
що бог може покликати до науки своєї fi свіцкого 

чоловіка, що it свіцкі можуть і :r.tусять також бутн 

вченими богословами, що свіцкпfі чоловік може ~acol\t 
ліпше розумі'J'ІІ слово боже, ніж якиіі піп, і що насту

пить час, коли всі свіцкі будуть проевічені і що тоді 

вся церковна громада буде з самих свіцюrх людеіt. 

Найбільше НаJІJІгав Вікліф на те, що в справах вірп 

не має вартости ніяка еппсІtопска чп попівска наука, 

а тільк.о слово боже в свлТО}ІУ письмі, Біблії, - котр)' 
кождиіі може читати cal\1 відьпо. Ддя того, щоб кож
дий анrличапин міІ' це робити, Вік.1іф, з одним своїм 
учеником,. переклав Біблію з латинекої 1\ІОВН на просту, . ..., 
аНГЛlІfСКу. 

Цим перекладоl'fІ Вік"tіф зробив веJ1пке злочинство н 
очах папи та попівства латинского, - бо давно вже 

папи та собори спископів римекої церквн заборонпдв 

перекладати церковні кнпги на прості мовп і навіть 

латинску біблію забороНІІJ1И читат1r свіцкнl\І людяl\І 
ea.Mif}r, без попів. Один монах, Іtотрий оппсував су-
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часні Нік.1іфу подіі, ставвв BinJiiфy в наіібі.1ьшнlі гріх 

ІІереh:.13). свнтоrо п псьма на просту апr .Iiiicrty я о ву. 
:\Іонах той каже, між іншня: «Христос дав своє 

евюне.нє духоRНІf.l\І та ( нрн~нанн м НІІJ\Ш) церковпил 

ученн:н, а Вік.зіф ІІерек"1ав его на просту анг.1іііску 

3ЮВу ... Череа · те Свнтu Пнсию C'ra.lo бі.1ьш Іtрнстуоне 
свіцкі~J людя.м і навіть жінка:\І, ніж колнсr) бу.Іо при

етупне навіть ;(уховниl\І і вчениl\1 церковюа1, і чере:~ 

те пер:ш еванге.п)ск.оrо с.1ова розсипаютhШІ перед . . 
t~BIIНHl\'111, КОТрІ ТОІІЧУ"fІ) ІХ НОГа~Ш». 

Ті.1ько ж Вік.1іф анайшов собі чн~ш.1о нрнхн.1ьнІш.ін 

навіть між ІІОІІаl\ІІІ, :~віспо, Н}Юстіщи~ш·. Ті нрнхІІ.ІЬ

НІІКІІ рооносидн er'o науиу по всіlі Ангдіі. Такнх про.: 

ІІОВі;J.НІІКіВ аВ3ЛП б і J, Н 11 :\1 11 11 ОП :1 ~І 11, а ТІІХ, ХТО 

нрнставав ;1,0 ннх, ворогн прозва~111 .1: о .1 .'1 ард а )І н. 

ТО U ТО ІН е 11 Ту Н а :'\І 11, UO БОНН ЧаСТО 110 ТІІХСШ)КУ 

говоуш .. нt собі, ·або снівалн евоі l\JО.1nтвн. 

Неі, навіть вороrн~ нрнзнавалн, що бідні 11 оп 11 

та .1 о .1 .1 ар J, н жнвутn нк свнті, та тілr,ко вороrн 

І\а:1а.111, ЩО BOHIJ ІІрІІl\ІІ,J,аЮТJJСН СВ.fІТШ\111, що() .1іІІІПС 

нрптлгатн до een8 .нодеП та ·пв1 руііноватн pн~tctty 

церкву. 

Між .lОЛ.lа}цашt бу.111 .1ю;(е J,уже ПО)tірІіовані, nотрі 

не r-tacyвa.Jп обрндів церквн рпмскоі, а ті.1ь1ю нважа.111 

іх не обовн:3КОRІІl\ІІІ. Так, ко.]ІІ од,ІІого· .10.1.1ар;щ носта

ІШJІІ перед cy.;J: сннскопа, то він нависав таке: <я 

IІir.:.r.e н ЕваІнслії не анахожу, щоб Хрпстос ве.1ів сно

ві.:.r.апІеr) пере,:.r. евнщеннІШО)'І. Л не :n.ажу, що спові,:.r.а

тнсr) неред свн.щешшКО)І ді.1о · .1нхе, а ті.н)~о Ііі1ЖУ. 

що снові;~r) т::ша :ювсі::\І не неоnхо;щ:\Іа, що() снаств 

.~ушу. Н .~у::\шю, що прн:ншпІсr) у своіх гріхах перед 
ІІраве:щн:н CB::lЩCHH\IJ\031: а ТаІ\О~і~ ІІСрС;( ус..~1ШІОІ Ripy-



-11-

ющнм хрнстнншІ но~~~ ді.1о J,обре; таrс навч а 1 апосто.1 
Jlsiв :· << прнзнаваІітесь в гріхах одни одному і молітесr) 

uдпн :за одного. Мо.1нтва праведного. свлщенннка дуже 

добре . ді.:~ о для rрішншш, н:отрнІі nрнзпавt:н в гріхах, 
- і рада розумного свлщенНІш.а дуже корнєтна ;І..:Jн 

грішноrо. .А.1е JI не. }ІОЖУ прианатн, щоб св. Пнсr,~tо 

прн.:\Іушува.1_о; що6 конче треба бу.1о сnові.з.атнсr. перед 
<.> 

уснкІвІ свнщенuш·ю~•, JІІ\. перед суддею, та nрІІІІматн 

від него І\.арн » • 

.А.~1е 6у.1п Іі таІ\і rорн.чі .10.1.:шр;щ, "Іютрі, pa:J унсн

ннвшнсr,, що в свято)tу Пнсr)~Іі не ·~ш· нічого про таІ\і 

речі, JІК с.1ужба, нонівство, іконн, .:\ющj і т. ;.r, •• -
вважа.1н все це просто аа науку антнхрнстову. шша

,щ.1нсr) на І(ерквп, ннганн.1н · нопів, бн:ш іr;онн і т. д. 

І\ .. 

Енпскщш aвr.1iftcІ~i аанепоttоілнсь 1 ста.111 нрохатн 

урн;І, і ра;1,у ;tержавну, що() да.1н і~І право арештову

ватн са~юві.1ьннх щюпові;щ,tІів вірн і трнматн іх у 

шчющі, ІJOJOI вони не зречутьсн своіх др101~. Ра.:щ 

державна, а на,J.то та на.нtта .-:і, І\.отра внбнра.1асr. се

.тннам та ~Ііщана:'.ІІІ, - спсрщу н'С ;1,у;-ке то нотура.1н 

спнскопа~І і не агожува.1ась датн і:и таІ\.е іІраво на;1, 

.~1ю;І,ь:шr. Не прнста.1а RОІШ і па те, щоб ві;~;щтп R py1m 
еннеконів Віr~.1іфа. Ві1\ .. 1іфу ті:Іи~о заnаронено бу.1() ІНІ

К~lадатн в ОІ\сфордскііі ВІІсшііІ шко.1і, а.1с він :юставсн 

на своііі парафіі і говорнв та~• пропові;~,і і n 11сав сво і 

І{НІІГІІ ;1,о са~юі с~1сртн в 1 ЗН-1 р. 

Не:шдовrо нерс;1, С)ІС}ПІо то1о ІШІШ ІЮІ\.lІІІШН ПіІ-і.1іфа 
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на суд перед себе в Рим. Вікліф написав лнст до 

папи, де каже, що - <він радиf:і завше ВІІ.1Jожпти сво і 

думки перед усякпм, а надто перед епископом рнм

скии, бо певний, що тоП епископ згодитьсн з нп.&І,

JІ(О він певниd, що еnископ ри:&Іский, котрий зве себе 

намістником Христа, наПбідьше любить закон ХрІІста, 

еванrеліє. І noзaнtt Хрнстос за свого жит.н на зем.JІі 

був найбідніщи:м з JІюдеD і не хотів ніякого свіцкого 
володарства, то, - пнсав Вікліф, - н з того вивожу 

і даю раду, вaxaft папа зречеся усякого во.11одарства 

на користь свіцкого начальства і примусІІть і своіх 

попів зробити теж саме>-'. Скоро після того Вікліф 

умер і похованиfі був Іtодо своєї церкви. Аж чере:~ 

20 років, KOJlП еПІІСКОІІІІ рІІ)ІСКОі церКВІ[ зібра .. 'ІИСЬ на 
собор і присуди.1и сна.ІІІТІІ чеха Івана Гуса і єго то

варишів, котрі'багато навчал11сь а книг Вікліфа і котрі 
~:го прозвали Доктор (у 11 е н 11 й) ева н r ел ь ск и ft, 
то собор тoft наклав анахтему fi на науку Вікліфа, а 
ще через кілька років англіftскі еппскоІш зве .. 1іли спа
лити і кістки Вік.~іфа, а попі.'І викинути в річку. 
В ці часн і уряд свіщtиІt в Англії· став дуже гоннтв 

учепиків Вікліфа. Першнм приводом до того було те, 
що ще за жнтя Вікліфа, деякі проповідачі цсрковн.нх 

думок, подібних до ;юллардсюІх, почали виступатп не 

ті .. 1ько протн церковного начальства, а fi протІf свіцкоrо,--
• • • с 

прот11 зостатюв панщннн, 1 проповщалн, що люде н 

багатством муснтr) бути рівні, і прн TOl\IY теж поклп
кувадисл на святе Письмо. Один такнft проповідач, 

бідниft піп, сю1ав і пісеньку, де між инчпм булн таю 
С.10Ва: 

1\олІІ Адам копав аеl'tІдю, а Ева пряла, 

Де тоді був пан? 
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Дiitm~1o до мужицького повстанл, котре впрочім вга

мува.1ІІ король та ІІанІІ свіцкі й· духовні. Від того 
часу пани свіцкі стали застуІІатнсь і за ІІавів духов

них. А тут ще в Авглії перемінився рід королівекиП 

через повстане, і новнП рід кпроJівскІІіІ, котриП не 

мав певного права до корони, мусів прпхиJІнти до себе 

багате попівсева і піддаватись ему. 

Діftшзо до того, що 1440 р. коро .. ть і рада державна. 

згоди.~1псь на просьбу епископів і віддали ім право 

судити людеП за думки про віру, а свіцкоиу уряду 

ве.ІІІЛІІ ІІалити на кострах тих, кого суд епископскиtі 

аасудить, так caJ\10 як це роби.JІОСJІ незадовго перел. 

тим у нівденніП Франції, ,11.е прот1r людеП, подібних до 
.;JО.І.зардів, папи рн:мскі поставилп осібниіt духовний cy;r. 
- Інквіаіцію, котра ЗНІІЩЮІа тисячі .11юдеlt. Багато 

ТОДЇ СПІІСКОПИ аНГJІЇЙСКЇ ЗНПЩИ.lІІІ JIIOДeft, В КОТрИХ 

:шаПm.~Іи кннжкп Вік.Ііфа, єrо перек.11ад св. Письма і 
с.Іідн думок Вік.11іфа та JІО.ІJардін . 

.і1о~1.ІардІІ звичаftно твердо переносп.~111 муки. 

Один раз ·ста.,1асн така пригода: Виве.11и на ринок 

чоловіка, коваJІя, котрого засуджено бу.JІо сnа.JІити за его 
дуякн про причастє, 11одібні .з;о ВікJіфовпх. Небіщика 
посадІrзн в бочку, а навкруги роск..1а.зи дрова, щоб 
аапаJІІІТІІ. Навкода зібраJІось багато людеП. Коли це 
а народу вистуІІив старшиП коро.1івский син, будущиП 
коро.ть, - і почав намов.1ятн коваJІя, щоб спасав свое 

ті.зо ft душу, відрікаючись від своіх думок. Rова;rь не 

аrоднвсн. ОІ·онь підпа.tи.~ти. 3 диму почулись стогни 
кова,.,тя. Коро .. 1евнч П<?думав, що тоП каесл, - і зведів 
відгорнутІІ огонь і синтав мученика, ЧІІ тoft зрікаєся 

своіх думок. Але тоП: упять не згодивсн. Тоді коро

левич зве.1ів уплть пригорнути огонь, - і .мученик 
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:~горІВ до остан[\у~ - а сучасш1ft ВІ}НІШРІ» CІ\.HlR .шрнн 

ІШ хва.1у доброго ссрцн 11оролевнча, що хотів норату

вати еретпка. 

' .. 
Неі .та.ю :шходн сшІсІtошв 1 шtшв }ШМСІШХ rю:.юг.1н 

ім ті~ІІ>І\О на час. В Англії справді на кі.1ька часу 

прІІдав.Jені будн ло.нар;.r.н н :штнх.111. А.1е І\НІІІ'ІІ Вік

.:lіфа перенесено· nу.ю до· чехів Таl\І во-нп звернули на 

себе увагу Івана Гуса, .теж священника ·і професора, 

і він почав навчати тогож cal\юro. ЛІ\ ми· казали вже, 

собор . рнмскнх еппскопів 3 папою, ·нрнr.уднв сна .. 1нтн 
Гуса і его товаришів. Але трохн не всJІ Чecrta зе:\r.111 

новстада :ш .~ауку Гуса і кілмш десятків роІ\ів пани і 
• о • о • • 

ЦlCapCKIIJI Нll\ІСЦЬКІІН урлд 1\ІУСІЛІІ ВО'ЮВаТН ~3 ГУСlВЦЛ:\111 

і все такн не впкоріннлн іх аовr.ім., JІ.It' серед німІ(ів 

новстав Лютер у. 1517 . р. і .багато других 3. таюtюІ ж 

саl\шмн .ду~шами, Шt· Вікліф та Гус. Подібні ж рухн 

піднлднсь і се.ред другпх · народів. і нсаабаро~І діііш.11о 

до того, що П()ловпна І\раін, що на.lсжаJТІІ, до рІІІ\ІСкоі 

І~ерквн, відш.tли . від леі ·і приста.1н на ц С·р·к о в ну 

:ll\І ін у, , або. но латинскому Ре ф О·Р мац і ю. ПрІІ

хн.н)ннкн тоі :вІінн відкнну.лн всю церковну науку~ 

:ШІ\ОНН і ПО}НІДЮІ рІІ~lСІ\.ИХ 'ІІаПіВ і СІІИСКОІІіВ! ОІІІІра

ЮЧІІСЬ на с~и1е ·тільки енанrел.іt. Череа те іх церковні 

громадн і :шутr) е в а н г с .'І 11 ~~ к 11 1\І 11-. авуть ·іх також і 

ре фор l\r ат амп, аб~ і пр о ·r е с.т ант а 1\І 11, ~~ ·того 

часу лк німці, прпх.ил:ьннкп Лю·rера, аапротестувадн 

проти впданоrо .цісаре~І nр1п1усу с.:~:ухатпсr) рrоІсІюі 

І~ ер квн. 



Протестантский рух дііішов і в Анr.1ію і ожнвнн 

там ::юстаткн .руху, внк.'Іик.аноrо Вік.lІіфом і .1олларда)ш. 

І Aнr.tiJІ від11а.1а від рп:мскоі ~~ерквп, нрп ЧО1ІУ багато 
Cj • • • 

. Ію,І.І.ен ншци навІть да.11ьше в церковнпх думках, НІЖ 

.юллар;~п. 3аіІшла протестантска наущt .і .в ІІо.н.щу іІ 

на нашу Уnраіну. Скоро ВІJрочі:~І ІІОІІІІ та урядн бу.1о 

маііже :ювсім вшtор~н11.1н nротестантів у По.п.щі, а 

надто на УІtраіні, бо тут і козакп, ІІовстаючн з~і свою 
церкву протн уніі з Рнмскою церквою, що еІf.1юю 

навязував. pHl\ІCІtиft уряд уІ\раінцнм, ()нлн також і про

тестантів. Але від недавна на Украіну знову ааі1ІП.111 
протестантС'кі думки і теnер там є цілі rро)tадн еван

rел:ьсr\і, котрі са1\ш себе звуть р у с к и м и бр а т ч н

І\ а l\I н. Порогп ж іх звутr. шт у н дар .я l\І п аа те, що 

вонн :~біраються, як німе1~ькі протестанти, що жнвутr. 

кодо Одесп, - на годнині :1борн; ()о ш т у н де по 

німедЬІ\01\ІУ з нач пп, r од 11 u а. авутr, себе ті братчнкн 

також б а п т н с т а м 11, або х р е с т 11 т е л л м 11. l\1 н 
про нпх нашrса.111 осібну кпнжечку. 

Ті рускі братчпю1 на УІtраінп обходJІТJ,ся без nouiн 

і беа УСЯІШХ ІІОІІЇВСІtІІХ о()рядів, ВІІВО;(НТЬ СВОЮ духовну 

науку :~ cnl\101'0 свангслін, rtoтpe чнтаюп, і товмачатr, 

са~ш cofii на брацкнх :зборах. j{\нву-гь вонн таІtож пра

ведно, як ко.1нсІJ ло.1.1ардп, тверезо, - нрацюютr., но

магаютІ) одні одвнм, як братн і чере:~ те стают·r, на

вітr) заl\Іожніщі, ніж православні украіНІ~і. Це прнзнаюп. 

бапттнста~І са)Іі вороІ'ІІ іх. ІІавіть однн Ішівсюrfі архн

ереіі, - нравда, незвнчаііно вченніі чоловіn, сказав, що 

він бн радІІІr був, ко.1об уся є.rо паства бу.1а з та1шх 
праведних людеіі, .нк бантпстн. ТІПІ часо!\1 ІІОІІІІ та 

архнt-~реі росіііскн дуже протпвні рускн:\І ()ратчнка~" і 
ХОЧУТЬ :~НІІЩІІТІІ ЇХ ('JI.10IO, Ші~ІОВ.1ЯЮЧІІ ПрОТІІ НІІХ урн;с 
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Тепер росіііский уряд дуже строго взявся до тих брат
чиків: зами ка іх у вязвиці, засида ва Сібір. AJie, певно~ 
нічого з тих заходів не впйде і в Россіи, як не виJimJio 
:J подібних заходів проти еванrе.JІьского руху серед .,~1а· 

тІшскоі церкви. 

Н і к о л и щ е к а р а н е :м о r :~ а с п и в 11 т н д у м

R у .1 ю д с ь к у, р а 3 в о н а 3 бу д 11 .11 а с ь. 

М. /(ра1о.манов. 
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