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М.І. Свістунова 

Да пытання аб аўтары “Апокрысіса” 

Заключэнне ў Брэсце ў 1596 г. царкоўнай уніі стала адной з найбольш 
важных падзей у гісторыі Беларусі, рэакцыя на якую ў сучаснасці вельмі неад-
назначная. Неадназначнай была яна і ў старажытнасці. Таму і літаратурныя 
водгукі на берасцейскія падзеі 1596 г. аказаліся супрацьлеглымі ў ацэнцы. 
Напярэдадні уніі і адразу пасля яе заключэння ў друку з’яўляюцца найперш 
праўніяцкія творы (“Унія”, “Сабор Берасцейскі”, “Справядлівае апісанне пас-
тупку і справы сінодавай” і інш.), паколькі бок, які яны прадстаўлялі, і выступіў 
галоўным арганізатарам уніі. Першым грунтоўным адказам праваслаўных, што 
з’явіўся ў друку, а значыць, меў магчымасць шырока ўплываць на тагачаснае 
грамадства, трэба лiчыць твор Хрыстафора Фiлалета “Апокрысiс” (у перакладзе з 
грэчаскай мовы апокрысiс – адказ, маецца на ўвазе адказ Фiлалета П.Скаргу i, у 
больш шырокiм значэннi, – адказ праваслаўных каталiцка-ўнiяцкаму боку), якi 
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выйшаў у 1597 г. у друкарні Вiленскага праваслаўнага брацтва на польскай, а ў 
1598 г. у Астрожскай друкарні на тагачаснай літаратурнай мове Вялікага Княст-
ва Літоўскага. 

Значэнне гэтага твора цяжка пераацаніць. І сёння “Апокрысiс” – адзін з 
найбольш вядомых, арыгінальных і мастацка-вартасных рэлігійна-палемічных 
твораў канца XVI ст. Аднак і сёння існуе “Філалетава пытанне”: хто быў 
аўтарам знакамітага твора? 

Не звяртаючыся да ўсіх вядомых на сённяшні дзень гіпотэз адносна аўтара 
дадзенага твора (а іх, трэба дадаць, існуе нямала [1]), паспрабуем разабрацца з 
адным напрамкам пошукаў, зададзеным украінскім навукоўцам П.К. Яроменкам, 
які прысвяціў гэтаму знакамітаму твору і яго аўтару спецыяльнае даследаванне 
[2]. Яшчэ ў 1964 г. П.К. Яроменка выказаў заўвагу, што мова заключнай часткі 
Ліста ад пратэстанцкага Таруньскага сабора да кароннага канцлера Яна Замой-
скага (ліст вядомы па кнізе Лукашэвіча “Dzieje koścołów wyznania helweckiego w 
Litwie”) вельмі нагадвае канцоўку Прысвячэння ў “Апокрысiсе”: “Інструкція, 
видимо, писана Броневським і, до речі, в заключній частині дещо нагадує 
закінчення присвяти Я.Замойському в «Апокрисисі»” (выдзяленне тут і далей 
наша – М. С.) [2, с. 17]. Пры гэтым аўтар спасылаецца на тэкст Ліста, змешчанага 
ў кнізе Лукашэвіча на с. 114, і на тэкст Прысвячэння, пададзенага ў 7 томе Рус-
кай гістарычнай бібліятэкі6. Натуральна, існуе неабходнасць падтрымаць ці аб-
вергнуць меркаванне, выказанае П.К. Яроменкам. 

Даследчык зыходзіць з найбольш пашыранай гіпотэзы пра тое, што 
аўтарам польскамоўнага тэксту “Апокрысіса” быў пратэстант з Валыні Марцін 
Бранеўскі. Вядома, што ад імя Таруньскага пратэстанцкага сабора (пачаўся 
21.08.1595) Марцін Бранеўскі разам з Крыштафам Рэем з Нагловіц, стольнікам 
зямлі Любельскай, быў пасланы з Лістом да гетмана і кароннага канцлера Яна 
Замойскага, які, дарэчы, некалі вызнаваў кальвінізм [3, с. 13]. Асоба Яна Замой-
скага нітуе гэты Ліст з “Апокрысісам”, паколькі дадзены знакаміты палемічны 
твор прысвечаны менавіта кароннаму канцлеру. Безумоўна, гэта не выпадко-
васць – Замойскі і Бранеўскі пэўны час былі аднаверцамі. Аднак ці сапраўды 
менавіта Марцін Бранеўскі з’яўляўся аўтарам і Ліста да канцлера і Прысвячэн-
                                                
6 Пры гэтым аўтар указвае слупкі 1010-1011, аднак, думаецца, што гэта павінны быць слупкі 
1009-1011, таму што пад цотнымі лічбамі ў 7 томе Рускай гістарычнай бібліятэкі змешчаны 
ўсходнеславянскі тэкст “Апокрысіса”, а польскі – пад няцотнымі. 
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ня польскамоўнага тэксту “Апокрысіса”? Адказаць на гэтае пытанне можна, 
параўнаўшы мову абодвух тэкстаў7, якія ніжэй і прыводзім, звярнуўшы 
асаблівую ўвагу на канцоўкі. 

Ліст 
Doznaną mając czułość W. M. naszego miłościwego Pana, który zdawna 

statecznie tak wojenną, jako pokojową władzą w téj R. P. czynić raczysz, 
zaniechaćeśmy oznajmienia tego W. M. nie chcieli, że do Torunia na generalny 
synod zwykły ze wszech prowincyi koronnych i wielkiego księstwa litewskiego 
zjechawszy się, wyrozumieliśmy, jako wielką w wolnościach wim et oppressionem 
patimur. Bo już niemasz tego kraju koronnego, tego stanu, a snadź już i osoby, 
którzyby od zwierchności i osób pewnych o to, iże są rozróżnieni w nabożeństwie i 
religii chrześciańskiéj, molestowani nie byli. Czegoś się W. M. nasz miłościwy pan 
na sejmach ustawicznie nasłuchać raczył. A teraz świeżem zburzeniem zborów 
poznańskich to się ponowiło i wiele inszych doległości, których z kilkadziesiąt 
sposobów nalegających, natenczas nie wspominamy, które wszystkie szerzej W. M. 
opowiedzieć Jch mościom panom Krysztofowi Rejowi z Nagłowic, stolnikowi ziemi 
lubielskéj i panu Marcinowi Broniewskiemu posłom naszym do W. M. wysłanym 
poruczyliśmy, prosząc, aby Jch mościom wiara zupełna dana była. Które przypadki, 
iż prawie ad interitum vergunt, a onych ztamtąd i do J. K. M. oznajmienie i o asylum 
prożbę czynimy i W. M. także obwieszczamy, pilnie prosząc, abyś W. M. pro excelso 
candore et prudential sua inakszego rozumienia o nas bydź nie raczył, jedno, że nihil 
novum moliendo, na swe utrapienia coacti narzekać, a w nich ratunku od J. K. mości 
prosimy. Przytem też, abyś W. M. nasz miłościwy pan z powinności swéj i 
senatorskiéj nam affictis mądrą swoją radą i potoczną pomocą na każdym placu 
patrocinio bydz raczył, proźbę swoję powtarzamy. Co Pan Bóg łaską swą nagradzać, 
a my wszyscy powolnością i posługami swemi oddawać W. M. naszemu miłości-
wemu panu będziemy i pewnie się ofiarujemy, któremu WM. WMciwą łaskę służby 
swe i siebie z pilnścią zalecamy. Datum w Toruniu dnia 26. miesiąca Sierpnia 1596 r. 

Прысвячэнне (заключная частка) 
[...] Azaż się w.m. tym od raz wyrzeczonego zdania swego dasz vwieść? Azaż 

łapaniem sobie checi ich m. teraz nad zwyczay gorących prałatow Rzymskich, abo 
waśni (iako rzeczy wielkim a siła moc chcącym w rzeczy pospolitey ludziom 
szkodliwey) strzeżenie się, miało by, iako niektorzy vdaią, rozumienie w.m. 
odmienić, abo przynamniey do pokrywania iego przyczyną być? Nie tuszę! Ci to 
niech czynią, ci niech nam mowią, żebyśmy dosyć na tum mieli, iż nam nie 
zawadzaią, choć nie pomagaią, ktorzy, się oboiętnym szczęśćia piastowaniem 
                                                
7 Лічым перадрук тэксту Ліста ў дадзеным артыкуле мэтазгодным з-за абмежаванасці доступу да 
яго. З тэксту Прысвячэння прыводзім толькі канцоўку (слупкі 1009-1011), на якую фактычна і 
спасылаецца П.К. Яроменка. (Увесь тэкст Прысвячэння займае 4 старонкі: лісты 2 ненум. – 3 
ненум. адв. у арыгінале) 
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dopiero z dolney niskości na małą goreczkę wyniozszy, a namniey wyniesienia 
swego nie  vgruntowawszy, y od maluczkich niechęci ludzkich wiatrow obalenia 
boią. W.m. memy m. panu – insza: ktorego potężność, mocne fundomenta maiąc, nie 
boisięnikogo, ale y swoim y postronnym staszna słusznie być musi, y ktora, ile 
baczyć mogę, ludzi na nie się glądaiących od rostyrku domowego, na ktory się dawno 
zanosi, sama snadź hamuie. 

Wiem, kogo chwalę, komu to przywłaszczam? Temu, ktorego nie boię się, 
abych przechwalić miał, y po ktorym niodmienną zawsze y sobie y inszym ludziom 
Greckiey religiey (z przeciwnych niepewnych nowin szydząc) w szczyceniu od 
wszelkiego gwałtu przychilność obiecuię, wiedząc y to, że przodkowie w.m. niekiedy 
Greckiey religiey byli. W ktorą nadzieię, też pod zasłoną zacnego imienia w.m. mego 
m. pana, iako za nieiaką tarczą, mienzy ludzi, zdało mi się puścić te xiążeczki, ktore 
w.m., moy m. pan, z łaską przyiąwszy, gdy przecytać raczysz (o co proszę), 
pewienem, że tym się nam, choć w wierze od nas rozny będąc, ieszcze przychyl-
nieyszym y do leczenia vrazow naszych tym chętnieyszym y potężnieyszym stawić 
raczysz. Co day, Panie Boże! Zalecam się zatym powtore z służbami swymi w łaskę 
m. pana. Z Wilna, ostatniego dnia oktobra, wedle starego kalendarza, roku 1597. 

 
Абодва тэксты ўяўляюць сабой адрасаваныя персанальна Замойскаму 

звароты: ад ўдзельнікаў Таруньскага пратэстанцкага сабора, ад аўтара 
“Апокрысіса” – Хрыстафора Філалета, які часта выступае ад імя ўсіх 
праваслаўных Вялікага Княства Літоўскага, што не жадаюць прызнаць і пры-
няць Берасцейскую царкоўную унію. Нават у Прысвячэнні знаходзім: якіесь … 
противные, намъ Греческой релhи людемъ … часы наступили (Апокр., 1006); 
мы, Грецкого набоженства люди, въ набоженствh нашимъ преслhдовани бы-
ваемъ (Апокр., 1008). 

Моўны аналіз названых польскамоўных тэкстаў грунтуецца найперш на 
тэксталагічных назіраннях. Так, у Лісце знаходзім месца, дзе гаворыцца пра 
тое, што вялікая колькасць крыўд, якія церпяць дысідэнты, будзе падрабязней 
паведамлена канцлеру пасламі ад сабора, а ў самім Лісце пра іх natenczas nie 
wspominamy (гл. Bo już niemasz tego kraju koronnego… – … aby Jch mościom 
wiara zupełna dana była). У тэксце Прадмовы сугучнага месца няма наогул. Ад-
нак у пятай частцы першага раздзела “Апокрысіса” чытаем: Ледва который 
естъ край, ледва которое воеводство, въ которомъ найдуются Восточной 
Церкве сынове, абы напоминанья зъ стороны того до старшихъ духовныхъ и 
протестацiи противко нимъ дhятися не мhли. […] Лечъ и тыхъ и иншихъ 
тымъ подобныхъ тутъ вписованьемъся не бавячи, толко тыи припомнимо, 
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которыи на сеймh валнымъ Варшавскомъ, который попредилъ синодъ 
Берестейскiй, суть починены. (Апокр., 1122) Змест урыўкаў адрозніваецца: у 
Лісце гаворыцца пра тое, што няма такога краю, стану, асобы з боку дысідэнтаў, 
якія б не адчувалі ўціску з-за сваёй веры. І пра такія канкрэтныя выпадкі і 
павінны былі паведаміць канцлеру паслы ад Таруньскага сабора; у “Апокрысісе” 
паведамляецца, што наўрад ці ёсць край або ваяводства, у якім бы не цярпелі 
крыўды дызуніты (праваслаўныя), дзе не складаліся б пратэстацыі ад іх імя, у тым 
ліку і супраць неправамерных дзеянняў старшихъ духовныхъ. Структурная 
блізкасць ўрыўкаў можа тлумачыцца падобным ходам паведамлення інфармацыі, 
што не абавязкова звязана з прыналежнасцю іх аўтарства адной і той жа асобе. 

У заключэнні Ліста змешчаны зварот да Замойскага з просьбай выступаць 
ахоўнікам правоў і інтарэсаў дысідэнтаў: Przytem też, abyś W. M. nasz miłościwy 
pan z powinności swéj i senatorskiéj nam affictis mądrą swoją radą i potoczną 
pomocą na każdym placu patrocinio bydz raczył, proźbę swoję powtarzamy. Падоб-
ныя ж надзеі толькі ад імя дызунітаў ускладае на Замойскага і аўтар 
“Апокрысіса”, які спадзяецца, што канцлер … niodmienną zawsze y sobie y 
inszym ludziom Greckiey religiey …w szczyceniu od wszelkiego gwałtu przychilność 
obiecuię…; аўтар лічыць, што імя Замойскага будзе своеасаблівым шчытом для 
яго кнігі, пасля прачытання якой сам канцлер ieszcze przychylnieyszym y do 
leczenia vrazow naszych tym chętnieyszym y potężnieyszym stawić raczysz. Ізноў ж 
такі, структурнае падабенства гэтых урыўкаў хутчэй даніна тагачаснай 
лістоўнай традыцыі, якая вымагала ад адрасанта, што звяртаецца з просьбай, 
выкарыстання пэўных формул ветлівасці і ўсхвалення адрасата. З гэтай жа 
прычыны і блізкая лексіка: bydz raczył (Ліст) – stawić raczysz (Прысвячэнне). 

Традыцыйнасцю можна вытлумачыць і з’яўленне ў самым канцы абодвух 
тэкстаў словазлучэнняў Pan Bóg і Panie Boże. У Лісце выказваецца 
ўпэўненасць, што канцлера за яго прыязнае стаўленне да дысідэнтаў будзе Pan 
Bóg łaską swą nagradzać… . У Прысвячэнні ў працяг на спадзяванні аб 
прыхільнасці канцлера змешчаны зварот-выклічнік: Co day, Panie Boże! 

Заключныя часткі, як таго патрабаваў лістоўны этыкет, змяшчаюць 
развітальныя формулы. У Лісце: my wszyscy powolnością i posługami swemi 
oddawać W. M. naszemu miłościwemu panu będziemy i pewnie się ofiarujemy, 
któremu WM. WMciwą łaskę służby swe i siebie z pilnścią zalecamy. У Прысвячэнні: 
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Zalecam się zatym powtore z służbami swymi w łaskę m. pana. У апошнім выпадку 
гэтая формула пададзена ў найбольш сціслым, аднак і ў найбольш выразным ва-
рыянце. Натуральна, што ў абодвух тэкстах гэтыя традыцыйныя формы 
ветлівасці маюць агульныя лексемы (гл. вышэйвыдзеленыя словы). 

Самая апошняя абавязковая частка ліста – формула з указаннем месца і 
даты напісання. У тэксце Ліста гэта сказ: Datum w Toruniu dnia 26. miesiąca 
Sierpnia 1596 r.8 У тэксце Прысвячэння: Z Wilna, ostatniego dnia oktobra, wedle 
starego kalendarza, roku 15979. Словы wedle starego kalendarza з’явіліся ў аўтара 
“Апокрысіса” не выпадкова – адно з самых спрэчных палажэнняў веры тычы-
лася новага грыгарыянскага календара, які рашуча адмаўлялі праваслаўныя. 

У Лісце часта выкарыстоўваюцца лацінамоўныя інклюзіі (усяго дзевяць 
разоў): wim et oppressionem patimur; ad interitum vergunt; о asylum; pro excelso 
candore et prudential sua; nihil novum moliendo; coacti; affictis; patrocinio; datum. 
Такога тыпу макаранічнасць тагачаснай польскай мовы – з’ява досыць пашыра-
ная. У старабеларускіх палемічных тэкстах, па нашых назіраннях, яна адзнача-
ецца радзей. У тэксце “Апокрысіса” лацінамоўныя інклюзіі вельмі рэдкія, а ў 
Прысвячэнні не адзначаны ніводнага разу. Гэта можа быць абумоўлена як роз-
ным аўтарствам твораў, так і рознай жанравай прыналежнасцю, якой і 
дэтэрмінавана іх мова. 

Па выніках праведзенага параўнання можна зрабіць наступныя высновы: 
1) Марцін Бранеўскі, з’яўляючыся паслом да Яна Замойскага, натуральна, 

ведаў тэкст Ліста і мог выкарыстаць яго элементы ў Прадмове да “Апокрысіса”, 
аднак гэта не пацвярджае яго аўтарства ў адносінах да самога Ліста, праўда, 
сведчыць на карысць таго, што менавіта ён, Марцін Бранеўскі, з’яўляўся 
аўтарам польскамоўнага тэксту “Апокрысіса”; 

2) падабенства заключных частак абодвух тэкстаў можа быць вытлумачана 
традыцыйнасцю формул развітання, прынятых у тагачасным пісьменстве. 
                                                
8 Вядома, што Таруньскі пратэстанцкі сабор пачаўся 21.08.1595. Ліст датаваны 26.09.1596. 
Няўжо паслы былі адпраўлены да канцлера толькі праз год? Справа, як нам здаецца, у тым, 
што новы год, або новае лета, як гаварылі даўней, пачынаўся з 1 верасня. А таму сабор, які 
пачаў працаваць у канцы жніўня 1595 г. і доўжыўся больш за месяц, скончыў сваю работу 
ўжо ў наступным, 1596, годзе. Існуе, праўда, верагоднасць памылкі ў лічбах, паколькі 
невядома, якая дата была ўказана ў арыгінале самога Ліста. 
9 Гэтая дата доўгі час лічылася і датай стварэння старабеларускага (усходнеславянскага) 
варыянта “Апокрысіса”, а месцам яго выхаду, адпаведна, лічылася Вільня. Сёння вядома, што 
надрукаваны кірылічны варыянт быў у Астрожскай друкарні прыкладна праз год, г. зн. у 1598 г. 
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Такім чынам, назіранне П.К. Яроменкі адносна прыналежнасці аўтарства 
“Апокрысіса” Марціну Бранеўскаму можна лічыць слушным, аднак 
малаверагодна, што гэты ж чалавек з’яўляўся аўтарам Ліста ад імя Таруньскага 
сабора. Дарэчы, сабор накіраваў сваіх паслоў да розных уплывовых асоб, у тым 
ліку да караля, князя Астрожскага, князя Радзівіла. Напэўна, лісты да іх складалі 
не тыя ж асабы, якія выступілі пасламі, а супольнасць, увесь сабор. Безумоўна, 
як пасол Марцін Бранеўскі ведаў змест Ліста, аднак нішто не можа пацвердзіць 
яго аўтарства ў адносінах да самога тэксту. 
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