Лист
Діонісія,
колишнього
патріарха
Константинопольського,
до
Йоакима,
патріарха
Московського, з повідомленням про те, що він, Діонісій, був
позбавлений патріаршого сану за поступку в справі передачі
Київської митрополії Московському патріарху і з
напученням спонукати царів до війни проти магометан для
захисту православних. 1688 р.
Переклад з церковнослов'янської мови ХVII ст.
Діонісій, з Божої ласки колишній Константинопольський,
нового Риму і Вселенський патріарх.
Блаженніший патріарше богоспасенного міста Москви,
пречесніший та екзарше всієї Росії, у Святому Дусі улюблений
брате й спіслужетелю, пане Йоакиме!
Нехай Господь боронить тебе від усяких супротивних
сил!
Перебуваючи на Вселенському та Апостольському
Константинопольському престолі, ми писали до Вас, надіслали
також і патріарші підтвердні грамоти, щоби Ви висвячували
митрополита Київського, — і нехай буде так, щоби він був під
керуванням і пануванням Московського патріаршого престолу,
але жодної відповіді ми не одержали і здивувалися. Здебільше
через ті грамоти на нас звели наклеп перед царським
начальником і звергли нас зі Вселенського престолу, і ми
бідували
б,
якби
не
піклування
благочестивішого
Угровлахійського государя пана Щербаня Кантакузина. Якбы не
було його в ці лихі часи, багато хто з убогих християн був би в
полоні, завдяки йому мають захист усі пригноблені, як архієреї,
так і інші християни — усіх він обіймає і всіх милує тим, що
йому Бог дарував.
Але що робитиме один баранець поміж стількома
вовками варварськими, скитськими та агарянськими? Одначе
Бог його боронить заради любові, яку він має до православ’я.

Пишучи до святих моїх царів і доньки по духу цариці
Софії, не міг не скористатися нагодою й написати твоєму
Блаженству, висловлюючи й сам братерську любов, позаяк через
неї всі дізнаються, наскільки ми учні Христові. Потрібно,
зрештою, й надалі в усьому наслідувати Вчителю нашому,
виявляючи вічне з божественною любов’ю. Сказано бо також:
Господь наш і пастир, що душу поклав свою за овець, доручив
їх пасти апостолам, — від них, через взаємне передання, будемо
пасти цю отару духовно, оберігаючи її не від вовків — тварин,
але від варварських народів розумних, оскільки вони є люди і
так називаються. Захистимо овець розумних, щоби здійснити
слово Господа нашого, тому що добрий пастир душу свою
покладе за овець, а ось найманець, а не пастир, коли бачить, що
вовк іде, залишає овець, і вовк викрадає їх і розганяє, позаяк він
не істинний пастир, але найманець 1. Що ж то за слово і про що?
В усьому заради вас і про нас. Ми, перебуваючи в такій
несправедливості і муках від агарянських варварів і під їхньою
владою, скільки ще вистачить сили, боронимо овець, оскільки
для отари христової існує одне благочестя — коли хто-небудь
євангельським словом, а вряди-годи й справами допомогає
(приємно воно Христу й за силою). Твоє ж Блаженство,
перебуваючи на свободі, випромінюючи світло поміж
благочестя вірних і православних царів, маючи можливість і
словом, і справами зібрати царською силою розумних овець
христових у соборну Церкву, не дбаєш про те, ані піклуєшся.
Хоча б словом зрушив ти силу царської влади, щоби підняли
войовничу зброю проти лютих вовків за розумних овець
христових, бо за них поклав душу добрий пастир. Але ти не
дбаєш, зберігаючи власний спокій; і, між іншим, стосовно овець,
що доручені тобі від рук начальника пастирів — Христа, не
піклуєшся про звільнення їх, і перебувають вони в безладі й на
закланні через скитських вовків. Хіба ж не лишається це на
руках ваших? Хіба ж не скажемо слово заради них, особливо
нині, коли ми вільні від катувань варварських і від рабства
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нечестивих? Ну ж бо, брате, повстань і зруш з місця, і
просвітить тебе Христос. Нагадай святим царям чесні
страждання Господа нашого, Хрест та інше, нехай нас, синів і
спадкоємців Свого царства, причасниками зробить, нехай
візьмуть вони військову зброю, маючи перед собою хрест, як
великий, поміж царів вічнопам’ятний і святий Костянтин, і
підкоріть варварські народи під ваші ноги, і тоді пролунає «цим
перемагай»2. Дивись-но, брате, якщо не зволієш, аби було від
вас звільнення вірних, затям собі добре, як будеш давати звіт
Богові, тому що казав і повторював: гріха не маю. Нині ж
відповіді не маєш, кров тих полонених братів на руках ваших
лишатиметься. Проявляючись, вона живим голосом буде тобі
казати, що є потрібним. Нехай істинний пастир прийме нас і вас
з вівцями подвір’я свого до загороди Своєї небесної. Амінь.
Року 1688, індикту 1.
Колишній Константинопольський і тобі во Христі брат.
На грамоті написано: Блаженнішому патріарху
богоспасенного міста Москви, у Святому Дусі улюбленому
братові й співслужетелеві пану Йоакиму, нехай буде вручено
чесно й радісно.

За переданням — напис на корогві великого Костянтина: hoc
vince.
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