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Ruskie Jeruzalem i polska Sodoma.  
Miasto w posłaniach Iwana Wiszeńskiego

W dawnym piśmiennictwie Słowian wschodnich koncepcja miasta oraz jego 
symbolika osadzone były w szeroko rozumianej tradycji religijnej. Podobnie za-
tem jak w Biblii i pismach Ojców Kościoła, miasto mogło mieć dwojaki charak-
ter: być miejscem szczególnej świętości, wybranym i chronionym przez Boga, 
bądź też siedliskiem nieprawości i przestrzenią naznaczoną przez grzech. Wy-
obrażenia pozytywne koncentrowały się wokół Jerozolimy, zarówno tej realnie 
istniejącej, jak i, a może przede wszystkim, wokół mistycznego Świętego Mia-
sta – Nowego Jeruzalem. Jako symbole upadku i zepsucia występowały biblijne 
miasta pogan: Babilon, Sodoma i Gomora, Niniwa, a także – to już późniejsza 
tradycja polemiczna – wrogi prawosławiu Rzym, któremu przeciwstawiano 
bądź to Konstantynopol – stolicę Cesarstwa Wschodniego i siedzibę patriarchy 
ekumenicznego, bądź Jerozolimę właśnie, określaną mianem „głowy Kościoła” 
oraz „matki wszystkich grodów”. Warto jeszcze dodać, że ruscy pisarze chętnie 
przenosili sakralne atrybuty Konstantynopola i Jerozolimy na rodzime ośrodki, 
kreując symboliczne „nowe Konstantynopole” i „nowe Jerozolimy”1.

1 Por. m.in. prace zebrane w tomach: Иеротопия. Создание сакральных пространств 
в Византии и Древней Руси, red. А. М. Лидов, Москва 2006; Новые Иерусалимы. Иеротопия 
и иконография сакральных пространств, red. А. М. Лидов, Москва 2009.
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W nieco innym wymiarze miasto funkcjonowało w literaturze ascetycznej. 
Zamiast opozycji miasto święte – miasto grzeszne, mamy tam opozycję miasto-
-pustynia oraz motyw opuszczania miasta i wychodzenia na pustynię. Pustynia 
oraz to, co się za tym pojęciem kryje, czyli monaster, skit, mnisza cela lub pie-
czara, oznacza nie tylko miejsce odosobnienia, odizolowane od zgiełku świata, 
ale przede wszystkim przestrzeń, w której toczą się zmagania duchowe. W ze-
stawieniu z miastem pustynia nie jest zatem obszarem wolnym od pokus, ale 
miejscem, w którym mnich, porzuciwszy ziemskie troski, może podjąć skutecz-
ną walkę ze złym duchem. Co charakterystyczne, pustynia bądź pustelnia jest 
często prezentowana jako Nowe Jeruzalem, a samotna asceza – jako wędrówka, 
czy też wspinaczka ku owemu Świętemu Miastu2.

We wszystkich zarysowanych wyżej wariantach motyw miasta pojawia się 
w twórczości Iwana Wiszeńskiego, jednego z najciekawszych pisarzy ukraiń-
skich końca XVI i początku XVII stulecia3. Jego posłania, wyrastając z prawo-
sławnej tradycji monastycznej, wpisują się jednocześnie w żywy nurt polemi-
ki, jaka toczyła się na ziemiach ruskich Rzeczpospolitej wokół unii brzeskiej 
(1596). Wiszeński – mnich i pustelnik, który większość swego życia spędził na 
górze Athos – występuje jako żarliwy apologeta Kościoła wschodniego oraz 
nieprzejednany wróg Rzymu i kultury łacińsko-polskiej. Konwencjonalne ujęcia 
miasta są w jego tekstach modyfikowane w taki sposób, by opisywały bieżące 
konflikty religijne oraz kryzys kijowskiego prawosławia. Osadzenie w tradycji 
bizantyjsko-ruskiej i jednoczesne odniesienie do spraw aktualnych – to jeden 
z istotnych wyróżników całej twórczości Wiszeńskiego, która przez historyków 
literatury sytuowana jest na pograniczu średniowiecza, renesansu i baroku4.

2 Por. m.in. Д. Попович, Пустыня как Новый Иерусалим: становление образов сакраль-
ного пространства, [w:] Новые Иерусалимы, op. cit., s. 167–175. 

3 Literatura na temat Wiszeńskiego jest bardzo bogata; spis najważniejszych publikacji zob. 
m.in: О. Б. Неменский, В. Г. Пидгайко, Иоанн (Вишенский [Вышенский]), [w:] Православная 
энциклопедия, red. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, t. 23: Иннокентий – Иоанн 
Влах, Москва 2010, s. 399–400. Najnowszą bibliografię zawierają prace: О. І. Ющишин, Твор-
чість Івана Вишенського в контексті вітчизняної полемічної традиції. Монографія, Лу-
ганськ 2012; С. Шумило, Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный 
писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию „блаженной памяти великого старца 
Иоанна Вишенского Святогорца”, Киев 2016.

4 Na przełomie XVI i XVII w. pisma Wiszeńskiego znane były jedynie w wąskim kręgu 
odbiorców; nie zostały wówczas wydane drukiem i dość szybko o nich zapomniano. Ponowne 
zainteresowanie postacią i tekstami mnicha z Wiszni nastąpiło w drugiej połowie XIX w. i trwa 
nieprzerwanie do czasów obecnych (por. T. Hodana, Ukraińska recepcja postaci i twórczości Iwa-
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Jednym z najczęściej przywoływanych „motywów miejskich” jest w posła-
niach Wiszeńskiego biblijna Sodoma – popularny symbol upadku i zepsucia. 
Związane z jej imieniem negatywne konotacje mogą być łączone z realnymi 
miastami, w których żyją prawosławni Rusini (Białorusini i Ukraińcy), częściej 
jednak przenoszone są na całe państwo polsko-litewskie5; dodajmy jeszcze, że 
w specyficznych kontekstach, na przykład wtedy, gdy Wiszeński zwraca się do 
biskupów, którzy przystąpili do unii z Rzymem, Sodoma może symbolizować 
Kościół katolicki. Generalnie jednak występuje w trzech przenikających się 
wymiarach: jest miejscem powszechnego rozkładu moralnego i upadku wiary, 
miejscem, w którym Cerkiew prawosławna doświadcza prześladowań, wreszcie 
zaś miejscem zdominowanym przez innowierczą kulturę.

Przez odwołania do Sodomy Wiszeński próbuje uświadomić swoim czy-
telnikom, że żyją w czasach ostatecznych, a przestrzeń, w której się poruszają, 
to królestwo Antychrysta – „władcy tego świata”. Przekonuje również, że jeśli 
owej przestrzeni natychmiast nie opuszczą, podzielą los mieszkańców biblijnego 
miasta: 

Gotowe jest naczynie gniewu Bożego, by wylał się na ziemię Waszą (…) – ostrze-
ga – nie ma bowiem ziemi bardziej bezbożnej, bluźnierczej, niesprawiedliwej 
i nieczystej, nawet wśród pogan (…). Błagam Was przeto, ratujcie się jak Lot, 
który uszedł z Sodomy do Soar, Soar zaś oznacza pokutę i oczyszczenie z grze-
chów (…)6.

Najbardziej przejmująco bezbożna „polska (lacka) Sodoma” przedstawiona 
zostaje w posłaniu adresowanym bezpośrednio do wszystkich jej mieszkańców, 
do – jak czytamy w nagłówku pisma – ludzi „wszelkiego wieku, stanu i god-
ności, z narodu ruskiego, litewskiego i polskiego”7. Lament Wiszeńskiego nad 

na Wiszeńskiego. Zarys problemu, [w:] Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie 
Słowian i ich echa w nowszej kulturze, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków 2015, s. 57–70). 
W roku 2016 Wiszeński został kanonizowany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu 
Moskiewskiego, co niewątpliwie wzbudzi kolejną falę zainteresowania jego osobą.

5 Por. T. Hodana, Sodoma i królestwo babilońskie. Rzeczpospolita w pismach Iwana Wiszeń-
skiego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską 
i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak i K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 1057–
1067.

6 И. Вишенский, Сочинения, red. И. П. Еремина, Москва–Ленинград 1955, s. 7 (tu i dalej, 
jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenie moje – T. H.).

7 Ibidem, s. 45.
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upadkiem wiary i obyczajowości kulminuje tu w obrazie wszechogarniającej 
choroby grzechu: 

Od głowy do nóg ostrupieliście! Od przełożonych i kapłanów do ludzi prostych 
staliście się nieczyści! Przesiąkliście smrodem zgniłej miłości do świata! Obraz 
Boży ognoiliście! Nie ma ani jednego miejsca wolnego od grzesznego zepsucia 
– wszędzie strup, wszędzie rana, wszędzie puchlina, wszędzie zgnilizna, wszę-
dzie gangrena (…). Nie ma gdzie plastra przyłożyć na uleczenie choćby cząst-
ki. Wszędzie grzech śmiertelny, wszystko śmierdzi piekłem, otchłanią i gehenną 
wiekuistą!8

„Polska Sodoma” to nie tylko przestrzeń powszechnego upadku, ale i miej-
sce, gdzie prawosławie doznaje różnorakich krzywd. Trzeba zaznaczyć, że wątek 
ziemskiego ucisku odgrywa w pismach Wiszeńskiego rolę niezwykle istotną, po-
nieważ prawdziwym Kościołem Chrystusa jest dlań Kościół zniewolony, ubogi 
i prześladowany. Co ciekawe, biblijne motywy prześladowań bywają ilustrowa-
ne obrazkami z życia ruskich mieszczan. Najbardziej charakterystyczny jest pod 
tym względem fragment Krótkiej wiadomości o łacińskiej pokusie (Извещение 
краткое о латинской прелести), w której Wiszeński krytykuje między inny-
mi katolicką naukę o czyśćcu. Ironicznie przekonując, że wyznawcom Kościoła 
wschodniego czyściec po śmierci nie jest potrzebny, bo łacinnicy urządzili im 
już czyściec na ziemi, opisuje dyskryminację prawosławnych kupców i rze-
mieślników. Porównując te szykany do prześladowań, jakich doznawali pierwsi 
chrześcijanie, przewrotnie zachęca nieprzyjaznych Rusinom urzędników:

Wy, wójtowie, burmistrzowie, landwójtowie, władzo świecka, grodzka i wszela-
ka, nie dajcie Rusi nigdzie folgi, w sądach jej nie brońcie, ale raczej ją krzywdźcie, 
w sąsiedztwie miłości nie okazujcie, ani nie obcujcie z nimi, ale raczej ich niena-
widźcie; w kupnach, targach, rzemiosłach Rusin z papieżnikiem niech wolności 
jednakiej nie ma; w cechach rzemieślniczych Rusinowi być nie wolno, dopóki się 
nie popapieży; na wójtostwa, burmistrzostwa i inne urzędy [mieszczanie] z naro-
du ruskiego niech nie będą wynoszeni, dopóki w papieża nie uwierzą. Jeżeli i tym 
Rusi nie dokuczycie, a oni od swojej chrześcijańskiej wiary odstąpić, a papieżowi 
bałwochwalczej czci oddać nie zechcą, nabożeństwo im zniszczcie, na święta sta-
rego kalendarza dzwonić nie dajcie, lecz siłą i pod groźbą kary nowy [kalendarz] 
zmuszajcie święcić i obchodzić. A jeżeli i wtedy jeszcze nie posłuchają, sakra-
ment Chrystusa sprofanujcie, na ziemię wylejcie i nogami podepczcie, cerkwie 

8 Ibidem, s. 48–49 (tłum. częściowo za: J. Tretiak, Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii 
brzeskiej, Kraków 1912, s. 249‒250).



15Ruskie Jeruzalem i polska Sodoma…

zapieczętujcie i ze wszystkich stron ich trapcie, i bied im przysparzajcie, dopóki 
ich owe biedy i utrapienia nie zmuszą, by pokłon oddali papieżowi i Kościołowi 
rzymskiemu. A jeżeli jeszcze i tymi utrapieniami ich nie pokonacie, w więzie-
niach ich zamknijcie, na niewinnych kary nakładajcie, bijcie, bezcześćcie i zabij-
cie w imię najświętszego papieża. Przebaczenie i rozgrzeszenie od niego dosta-
niecie, a w czyśćcu się za to i za wszystkie nieprawości po śmierci oczyścicie9.

Posłań Wiszeńskiego nie można rzecz jasna traktować jako wiarygodnego 
zapisu ówczesnych realiów, zbyt wiele tam polemicznej przesady, jednak w za-
cytowanym fragmencie pojawia się kilka wątków, które znajdują potwierdze-
nie w źródłach epoki10. Zmuszanie do akceptacji nowego kalendarza, włącznie 
z przypadkami złośliwego zamykania świątyń, blokowanie dostępu do urzędów 
miejskich czy rozmaite szykany w cechach rzemieślniczych – to realne proble-
my, z którymi musieli sobie radzić prawosławni Rusini żyjący w miastach11. 
Obecność tych motywów w twórczości Wiszeńskiego, który, przypomnijmy, 
większość życia spędził poza granicami Rzeczpospolitej, jest owocem jego ży-
wych kontaktów ze środowiskiem mieszczańskim, zwłaszcza z przedstawiciela-
mi bractw cerkiewnych.

Wróćmy jednak do samych posłań. Jak widać, miasto – zarówno to sym-
boliczne, jak i realnie istniejące – jawi się w nich zdecydowanie negatywnie, 
jako przestrzeń dotknięta chorobą grzechu i wroga prawosławiu, dodatkowo 
zaś – całkowicie zdominowana przez obcych. Ten ostatni wątek widać w sze-
regu odwołań biblijnych, gdzie przewija się nieustannie motyw „jedynego 
sprawiedliwego”, żyjącego w bezbożnym mieście lub kraju, albo też „garstki 
sprawiedliwych”, otoczonej przez tłum innowierców. Wiszeński przywołuje po-
stacie Noego, Abrahama i Hioba, Lota w Sodomie, Tobiasza w Niniwie, trzech 
młodzieńców, którzy nie pokłonili się babilońskiemu idolowi, czy też Izraelitów, 
którzy w czasach proroka Ezechiela nie zgięli kolan przed Baalem12. Spychana 

9 Ibidem, s. 119 (tłum. częściowo za: J. Tretiak, Piotr Skarga, op. cit., s. 245–246).
10 Por. m.in. І. Франко, Іван Вишенський і єго твори [Львів 1895], [w:] idem, Зібрання 

творів у п’ятдесяти томах, t. 30: Літературно-критичні праці (1895‒1897), Київ 1981, 
s. 65–68; М. Грушевський, Історія української літератури, t. 5, cz. 2: Перше відродження 
(1580–1610 рр.), Київ 1995, s. 127–128.

11 Por. m.in.: K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys histo-
ryczny (1370–1632), Warszawa 1934, s. 90–92, 96–103, 188–191; D. A. Frick, Dzwony Wilna: 
mierze nie czasu w mieście wielu kalendarzy, tłum. S. Dyduch, [w:] Czas i kalendarz, red. Z. J. Ki-
jas, Kraków 2001, s. 243–251.

12 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 7, 34, 35, 141–142, 193.
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na margines życia publicznego Cerkiew ruska jest przedstawiana jako ewan-
geliczna „mała trzódka”13, „dwóch albo trzech” zebranych w imię Chrystusa14, 
a wreszcie starotestamentowa „reszta”15, czyli, dosłownie, garstka sprawiedli-
wych, która miała ocaleć od powszechnej zagłady i stać się zalążkiem religijne-
go odrodzenia16. 

Takie postrzeganie rzeczywistości, podobnie jak wspomniana już wcześniej 
apologia Kościoła w niewoli, musiały się brać ze świadomości kryzysu całego 
wschodniego chrześcijaństwa. Nie zapominajmy, że w epoce po upadku Kon-
stantynopola wszystkie kraje prawosławne, prócz Rusi Moskiewskiej, znajdo-
wały się pod władzą innowierców. Żyjąc na Athosie, Wiszeński doskonale zda-
wał sobie sprawę z upokorzeń, jakie cierpią starożytne patriarchaty na Bliskim 
Wschodzie, wiedział o prześladowaniu chrześcijan w Grecji i na Bałkanach, 
sam również doświadczał uciążliwego panowania Turków na terytorium Świętej 
Góry. W jego tekstach negatywne skojarzenia budzi zatem nie tylko opanowane 
przez cudzoziemców miasto lub państwo, ale również każda władza świecka, 
która w średniowieczu łączona była z konkretnym, stołecznym grodem i wraz 
z nim sakralizowana. Z tego właśnie powodu nie pojawiają się u Wiszeńskiego 
pozytywne wizerunki realnie istniejących miast ruskich bądź greckich, nie ma 
Kijowa, ani Konstantynopola, nie ma też – co oczywiste – postaci prawowier-
nych monarchów. 

Prawosławni Rusini – zdaje się głosić Wiszeński – i prawosławni w ogóle, 
nie mają na ziemi żadnego „swojego miasta”, nie mają zatem, tym bardziej, 
„miasta świętego” – stolicy politycznej i duchowej; pozostają, dosłownie, ubo-
gimi wędrowcami. Nie jest to przejaw ich odrzucenia przez Boga, ale normalne 
położenie uczniów Chrystusa, który przez naszego pisarza określany jest mia-
nem bezdomnego biedaka17.

Jedynym miastem świętym pozostaje dla Wiszeńskiego Niebiańskie Jeru-
zalem, a „ruską Jerozolimą” może być nazwana tylko Cerkiew lub wiara pra-
wosławna, której wytrwale broni coraz mniej liczna „reszta”. Biblijne motywy 
obrony Jerozolimy przed najazdem cudzoziemców bądź dzielnego znoszenia 

13 Ibidem, s. 133, 144, 156, 207 (por. Łk 12, 32).
14 Ibidem, s. 207 (por. Mt 18, 20).
15 Ibidem, s. 142.
16 Por. m.in. hasło Reszta, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. i oprac. 

bp K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 853–856.
17 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 59 (por. Mt 8, 20 i Łk 9, 58).
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prześladowań już po jej zdobyciu pojawiają się u Wiszeńskiego jako obrazy 
oporu przed ekspansją Zachodu. Dobrym przykładem jest posłanie adresowa-
ne do księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, w którym przywołana zostaje 
postać herolda władcy Asyrii Sennacheryba, opisana w Drugiej Księdze Kró-
lewskiej. Przypomnijmy, że podczas oblężenia Jerozolimy herold ów namawiał 
króla judzkiego Ezechiasza do poddania miasta, zachwalając przy tym potęgę 
swojego monarchy oraz moc asyryjskich bogów, i bezskutecznie wzywał Żydów 
do zdrady i odstępstwa18. U Wiszeńskiego pod postacią herolda kryje się ataku-
jący prawosławie ksiądz Piotr Skarga, Sennacheryb i jego wojska to papież oraz 
jezuici, królem Ezechiaszem jest wierny prawosławiu książę Ostrogski, a dziel-
nymi Izraelitami – Rusini, którzy wraz z nim odrzucili unię brzeską19. 

Innym przykładem może być aluzja do wspomnianych już trzech dzielnych 
młodzieńców z Księgi Daniela, którzy w epoce niewoli babilońskiej odmówili 
złożenia pokłonu przed złotym posągiem, wzniesionym przez króla Nabucho-
donozora20. W tym odwołaniu biblijnym – występującym w tak zwanej Krótkiej 
odpowiedzi na pisanie Piotra Skargi (Краткословный ответ… против… 
писания Петра Скарги…) – pod postacią Nabuchodonozora kryje się król Zyg-
munt III, zwolennik unii, Babilonem jest Rzym, a złotym cielcem – papież. Trzej 
młodzieńcy, to – by użyć słów Wiszeńskiego – „ubodzy Rusini, w Jeruzalem 
pochwyceni”, czyli symboliczna „reszta narodu ruskiego”21. 

W tym momencie pojawia się pytanie, co w sytuacji upadku moralnego 
i prześladowań radzi swoim czytelnikom Wiszeński i jak należy rozumieć gło-
szone przezeń wezwanie do ucieczki z Sodomy? Czego athoski mnich oczekuje 
od adresatów swoich posłań, a przypomnijmy, że byli nimi głównie mieszczanie, 
skupieni w bractwach cerkiewnych.

Oczywista rzecz, że w zestawieniu z obrazem miasta jako siedliska grzechu, 
wezwanie do jego opuszczenia jest apelem o przywrócenie ładu moralnego. Jeśli 
jednak przypomnimy sobie, że „polska Sodoma” to również obszar opanowany 
przez wrogą kulturę, słowa Wiszeńskiego nabierają dodatkowego sensu. Nie 

18 Por. 2 Krl 18, 17–37.
19 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 17–18; zob. także: V. Nosilia, Walka człowieka 

przeciw „złym duchom podniebiańskim” u Iwana Wiszeńskiego. Zarys problematyki, [w:] Zbrojne 
i ideologiczne konflikty, op. cit, s. 38–39.

20 Por. Dn 3, 1–50.
21 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 141–142; zob. także T. Hodana, Sodoma i kró-

lestwo babilońskie…, op. cit., s. 1063–1064.
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wymaga on od Rusinów, by opuszczali swoje domostwa i uciekali na pustynię, 
ale zachęca ich, by w ramach społeczności miejskiej starali się żyć na podobień-
stwo mnichów, przede wszystkim zaś – by próbowali się odgrodzić od wszelkich 
obcych wpływów. 

Postulat odseparowania kultury ruskiej od zachodniej nauki, oświaty i lite-
ratury pojawia się w wielu posłaniach Wiszeńskiego. W jednym z nich zaleca 
on wspólnotom brackim Lwowa i Wilna przygotowanie oraz wydanie drukiem 
specjalnej antologii, w której znalazłyby się wszystkie niezbędne dla zbawienia 
nauki. Antologia ta powinna stać się murem chroniącym wiernych przed teksta-
mi spoza obszaru ortodoksji, które w przekonaniu Wiszeńskiego wiodą do here-
zji i potępienia22. Ucieczka z „polskiej Sodomy” to zatem nie tylko nawrócenie, 
ale również zamknięcie rodzimej kultury w ramach bizantyjsko-ruskiej tradycji 
religijnej23.

Na koniec spróbujmy się przyjrzeć, jak funkcjonuje u Wiszeńskiego opo-
zycja miasto-pustynia, która, jak już wspomniano, pojawiała się często w lite-
raturze ascetycznej. Ukształtowany w jej duchu pisarz wielokrotnie podkreślał 
szczególną wartość życia mniszego, zwłaszcza życia w całkowitym odosobnie-
niu, i prezentował je jako najpewniejszą drogę do zbawienia. W deprecjonowa-
niu miasta i pochwale pustyni pobrzmiewają również wątki autobiograficzne. 
Nie chodzi tylko o fakt, że Wiszeński sam był mnichem i wiódł na Athosie żywot 
pustelniczy, lecz również o to, że w pewnym momencie musiał się skonfron-
tować ze świeckimi odbiorcami swoich tekstów, którzy na co dzień mieszkali 
w samym środku „polskiej Sodomy”.

Tu mała dygresja biograficzna. Na początku XVII wieku Wiszeński przy-
jechał do Lwowa, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowego bractwa, 
najwyraźniej jednak, po kilkunastu latach spędzonych w klasztorach Świętej 
Góry, trudno mu było odnaleźć się w miejskiej rzeczywistości. Dość szybko 
schronił się przed światem w monasterze Uspieńskim w Uniowie, potem czas ja-
kiś przebywał w słynnym Skicie Maniawskim, wreszcie zaś powrócił na Athos. 
Jak można wywnioskować z pisanego w Uniowie posłania do mniszki Domini-

22 Ibidem, s. 177–178.
23 Por. Г. Грабович, Авторство і авторитет у Івана Вишенського: діалектика відсут-

ності, [w:] idem, До історії української літератури (Дослідження, есеї, полеміка), Київ 
2003, s. 251.
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ki, powodem wyjazdu z miasta była niechęć do publicznych wystąpień, nazbyt 
świecki charakter działalności bractwa oraz zachodni profil brackiej szkoły24.

We wspomnianym posłaniu Wiszeński polemizuje z Jurijem Rohatyńcem, 
jednym z liderów bractwa, który zachęcał go do powrotu do Lwowa i próbował 
przekonywać, że „pustynia jednemu zbawianie daje, głoszenie zaś Słowa – wie-
lu”25. Wiszeński odrzuca tę, pokrętną jego zdaniem, retorykę i oskarża ruskich 
mieszczan o sprzeniewierzenie się ideałom prawosławia. Jego zdaniem, „lwow-
skie rozkosze”, czyli stosunkowo wygodne i dostatnie życie w mieście, tak ich 
rozleniwiły, że nie są gotowi do duchowego wyjścia na pustynię26.

Cały ten epizod traktować można jako przykład konfrontacji wschodniej tra-
dycji ascetycznej z zachodnim modelem aktywności społecznej. W momencie 
przyjazdu do Lwowa Wiszeński na własne oczy przekonuje się, że jego posłania 
nie odniosły spodziewanego efektu, a członkowie bractw, prowadząc działalność 
oświatową i wydawniczą, zaczynają przejmować obce wzorce i upodabniać się 
do zwalczanych przezeń łacinników. Odpowiedzią jest ucieczka z miasta i roz-
wijana w późniejszych tekstach pochwała samotnej ascezy. Jedną z najbardziej 
charakterystycznych ilustracji takiej postawy jest Widowisko myśli (Позорище 
мысленное) – posłanie, które było bezpośrednią reakcją na wydanie drukiem 
ruskiego przekładu Księgi o kapłaństwie (Книга о священстве) św. Jana Chry-
zostoma27. Uwaga Wiszeńskiego skupiła się na fragmencie zamieszczonej tam 
Homilii na Pierwszy list św. Pawła do Koryntian. Złotousty potępia w niej du-
chownych, którzy w poszukiwaniu doskonałości pozostawiali skupiska miejskie 
i uchodzili samotnie w góry. Poucza ich przy tym, że lepiej być mniej dosko-
nałym, ale innym pożytek przynosić, niż „na wyżynach gór przebywać i z po-
gardą patrzeć na zgubę braci”28. Wiszeński nie chce przyjąć do wiadomości, że 
podobne upomnienie wypowiada jeden z największych nauczycieli Kościoła 
wschodniego i próbuje dowieść, że tłumacz świadomie wypaczył sens grec-
kiego oryginału29. Oskarżenia te są jednak bezpodstawne, przekład jest wierny, 
a apologia życia pustelniczego, zawarta w Widowisku myśli, zdaje się być próbą 

24 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 161–164.
25 Ibidem, s. 161.
26 Por. ibidem, s. 165.
27 Dzieło zostało opublikowane w r. 1614 we Lwowie (w typografii bractwa) i najwyraźniej 

zostało przesłane Wiszeńskiemu na Athos. Prócz słynnego Dialogu o kapłaństwie Złotoustego za-
wierało obszerny wybór jego homilii w tłumaczeniu Gabriela Dorofiejewicza.

28 Комментарии, [w:] И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 328.
29 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 211–220.
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usprawiedliwienia dotychczasowych wyborów ruskiego athonity i głoszonego 
przezeń programu odnowy religijnej30.

Badanie twórczości Wiszeńskiego, w tym również analiza przywołanych tu 
motywów, uświadamia, że otwarcie na wpływy zachodnie, do którego w kultu-
rze ruskiej (ukraińskiej i białoruskiej) ostatecznie doszło w wieku XVII, nie było 
wcale łatwe. By zmodernizować własną tradycję, trzeba było porzucić ugrun-
towaną wizję świata i oswoić te jego elementy, które dotąd postrzegane były 
jako jednoznacznie negatywne, obce i wrogie. Na przełomie XVI i XVII wieku 
sztuka ta udawała się daleko nie wszystkim, czego jaskrawym przykładem po-
stać naszego autora.

30 Por. Комментарии, op. cit., s. 326–328; Г. Грабович, Авторство і авторитет…, op. 
cit., s. 249–250.
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Ruthenian Jerusalem and Polish Sodom.  
Motif of a City in Ivan Vyshenskyi’s writings 

In Ivan Vyshenskyi’s works the theme of the city is presented in two typical, in the medieval 
literature, oppositions: the holy city vs. the city of sin, and a  city vs. a  desert. Using these 
conventional approaches, Vyshenskyi describes the crisis of the Orthodox Church in the Polish-
Lithuanian Commonwealth, as well as the conflict associated with signing of the Union of 
Brest (1596). The Biblical Sodom becomes a symbol of the Commonwealth, and of the Roman 
Catholic Church, or – more broadly – of the space dominated by the Latin culture hostile towards 
the Orthodoxy. In the meanwhile, the Ruthenian Jerusalem serves as the image of a poor and 
persecuted Orthodox Church. In the call to leave Sodom and flee into the desert, one can find the 
writer’s cultural program. It also represents his idea of the preventive measures for the prevention 
of a collapse of the religious life and for the expansion of the West: the renewal of monastic 
tradition and isolation of Orthodox culture from any heterodox influences.

Keywords: Ivan Vyshenskyi, polemical literature, the holy city, the city of sin, the city and the 
desert

Руский Иерусалим и польский Содом.  
Город в посланиях Ивана Вишенского 

В посланиях Ивана Вишенского мотив города выступает в двух характерных для древ-
нерусской литературы оппозициях: святой город – грешный город и город – пустыня. 
Используя эти конвенциональные сопоставления, Вишенский описывает кризис право-
славия в Речи Посполитой и конфликт, вызванный заключением Брестской церковной 
унии. Библейский Содом становится для монаха символом Польско-Литовского госу-
дарства, Римской Церкви или – в более общем ракурсе – пространства, подчиненного 
антиправославной латинской культуре, тогда как образ руского Иерусалима воплощает 
бедную и гонимую Православную Церковь. В призвании покинуть Содом и удалиться 
в пустыню заключается культурная программа книжника и его рецепт преодоления упадка 
церковной жизни и экспансии Запада – обновление монашеской традиции и защита 
православной культуры от любого инославного влияния.

Ключевые слова: Иван Вишенский, полемическая литература, святой город, грешный 
город, город и пустыня


