


Ушкалов Л. В.
Література і філософія: доба українського бароко / Л. В. Ушка-

лов. – Харків: Майдан, 2014. – 416 с.
ISBN 978-966-372-580-2

У цій книзі на основі багатого джерельного матеріалу автор розглядає 
основні аспекти взаємодії української літератури XVII–XVIII століть із філо-
софією. Зокрема, він аналізує цілу низку таких важливих для розуміння при-
роди літератури понять, як «образ» чи «наслідування», різні форми існування 
філософії в ділянці літератури, жанри, що перебувають на межі філософії та 
літератури, порушує питання барокової біблійної герменевтики, літературної 
традиції тощо.

© Ушкалов Л. В., 2014

УДК 82.09
ББК 83.3(4Укр)

У 95

Художнє оформлення 
В. Носаня

УДК 82.09
ББК 83.3(4Укр)

У 95

ISBN 978-966-372-580-2



ЗМІСТ

Переднє слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Вступ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Частина перша
ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Розділ 1. Що таке образ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Розділ 2. Поняття «наслідування» . . . . . . . . . . . . 53
Розділ 3. Морфологія тексту . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Розділ 4. Неперервність традиції . . . . . . . . . . . .ї 141

Частина друга
УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА 
ЛІТЕРАТУРА І ФІЛОСОФІЯ

Розділ 1. Філософські матерії в літературі . . . . 172
Розділ 2. Барокова картина

людського життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Розділ 3. Літературно-філософські жанри  . . . . 331
Розділ 4. Філологія в перспективі

богомислення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Висновки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Покажчик імен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398





ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Дорогий Читачу!
Книжка, яку ви щойно розгорнули, написана 

вже давно. Точніше, двадцять років тому, коли я жив літературою 
Д

українського бароко. Не думаю, що з мого боку то була данина інте-
лектуальній моді або щось таке. Ясна річ, проблематика бароко ста-
вала в Україні модною якраз тоді, та навряд чи ця обставина сама 
по собі могла на мене вплинути. Навряд чи бодай тому, що від часів 
юності й до сьогодні я пробую жити «поза контекстом». Ви скажете: 
це неможливо. Згоден. Але мені подобається ідея можливості немож-
ливого...

Так чи інакше, тоді я запоєм читав наші пам’ятки XVII–XVIII сто-
літь. Я прочитав тисячі й тисячі сторінок, пропахлих пилюкою віків. 
Не знаю, чи хтось читав тоді їх стільки, як я. Зрештою, деяких старо-
друків торкалась лиш моя рука – ніхто інший їх не читав напевно. 
Стародруки – то взагалі лектура не для всіх. За статистикою Коро-
ленківської бібліотеки, в якій я здебільшого й працював, ті книжки 
замовляють у середньому один раз на сімдесят років. Тоді мені здава-
лось, що я відкрив Атлантиду. Звісно, то було суто суб’єктивне вра-
ження, тобто Атлантиду я відкрив щонайперше для самого себе, але 
якраз під впливом того враження я писав тоді тільки про літературу 
українського бароко. І писав власне тому, що ця література була мені 
надзвичайно цікава. Коли хочете, то був мій «паралельний світ», поза 
межами якого буяли в усій своїй красі «веселі дев’яності».

Утім, за якийсь час, здається, 1994 року, мої незабутні вчителі 
Олекса Васильович Мишанич (1933–2004) і Володимир Іванович 
Крекотень (1929–1995) почали досить наполегливо радити мені 
оформити мої матеріали як дисертацію й подати її до захисту. «Нам 
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у відділі1, – казав мені Володимир Іванович, – потрібен доктор з та-
ким складом розуму, як у вас». Не знаю, чи дослухався б я до порад 
моїх дорогих учителів, бо дисертації та захисти – справа дуже ма-
рудна, а я все життя хотів бути вільною людиною й займатися тільки 
тим, до чого лежить душа, – якби їх не підтримала дружина Олексан-
дра – мій найкращий друг, порадник і помічник, моя справжня опора 
в цьому житті... Словом, усі разом вони таки переконали мене в тому, 
що якраз захист докторської дисертації може створити для мене той 
острівець свободи, про який я завжди мріяв. Ось так я й написав свою 
докторську дисертацію. Вона називалась «Література українського 
бароко в її зв’язках із філософією».

Чому саме література й філософія? Важко сказати напевно. Мож-
ливо, тому, що колись давним-давно я хотів стати філософом. Філо-
софом я не став, але ота юнацька любов до філософії, мабуть, всота-
лася і в мій стиль життя, і в коло моїх наукових зацікавлень. А може, 
тому, що першим українським письменником, який зацікавив мене 
по-справжньому, був Сковорода, у чиїх творах література і філосо-
фія нерозривно поєднані. Зрештою, у 1980-х та на початку 1990-х 
я з великим інтересом читав праці філософів. Сьогодні я цього вже 
майже не роблю, не знаю навіть чому. А тоді, як пам’ятаю, мене чи не 
найбільше приваблювала трійця: Олексій Лосєв – останній у світі ве-
ликий філософ-неоплатонік, блискучий феноменолог Роман Інгарден 
і не менш блискучий неомарксист Вальтер Беньямін. Зрештою, коли 
йдеться про українознавчу проблематику, то на першому місці для 
мене завжди стояв Дмитро Чижевський як автор варшавської книжки 
1934 року «Філософія Г. С. Сковороди». Свого часу Євген Маланюк 
писав, мов, без книжки Чижевського про Сковороду «важко уявити 
духовне життя мого покоління». Я не наважусь повторити ці слова. 
Скажу лиш, що без цієї книжки не можу уявити свого власного ду-
ховного життя. Може, саме завдяки їй я й вирішив присвятити себе 
україністиці...

Моя дисертація про літературу та філософію так і залишилась «на 
правах рукопису»: її мало хто читав і мало хто зможе прочитати, на-
віть якщо схоче. Тому я й вирішив, нарешті, надрукувати цю працю, 
нічого не змінюючи в ній концептуально. Нехай це буде свого роду 
пам’ятка «втішання літературою та філософією» в переломний час, 

1 У відділі давньої української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України.
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коли старий світ зникає, а на його місці з’являється невідомий новий 
світ («O brave new world...»!), і коли тобі досить непросто залишатись 
самим собою у вирі разючих навколишніх перемін. Іншими словами, 
я вирішив подати на ваш, сподіваюсь, не надто суворий суд себе само-
го, яким був двадцять років тому. Мабуть, десь я помилявся, десь був 
наївний, а вже напевно багато чого не знав, – однак нехай усе буде 
так, як воно було тоді.

Я змінив у тексті лише дві речі. Перша – більш посутня – манера 
письма. Я спробував зробити її трохи «вільнішою», бо дисертація – 
жанр особливий. З погляду стилістики він узагалі нудний і яловий. 
А крім того, у той час, коли я писав дисертацію, я перебував під до-
сить сильним впливом ідеї «смерті автора». Цю ідею я тоді трактував 
як мало не магістральний шлях своїх студій. Мені хотілось писати 
так, щоб мого власного голосу не було чутно – я хотів лиш слухати 
музику віків, розуміючи її єство й морфологію. Моє «я», моя індиві-
дуальна пристрасть у такому разі виявлялася б хіба що в прагненні 
до все більш і більш філігранної побудови контекстів, у все меншому 
й меншому насильстві над культурними матеріями. Я хотів відчува-
ти найтонші нюанси цих матерій і не хотів, щоб мої власні матриці 
й чужі методики віддзеркалювали в тексті самих себе. Ні. Жодного 
насильства над матерією – ось ідеал. Ясна річ, досягнути його не мож-
на, бо наше знання конечне, але цей ідеал має існувати бодай у формі 
мого прагнення до нього. Так я тоді думав. На практиці це означало 
ось що. Наприклад, ви хочете з’ясувати те, як наші старі автори ро-
зуміли поняття «образ». Що для цього треба зробити, крім належно-
го вивчення відповідних інтерпретаційних праць? Треба прочитати 
якомога більше джерел і віднотувати всі контексти, в яких зринає 
поняття «образ». Наслідком цього буде кілька десятків якихось кон-
цептів. Тоді настає черга другого кроку: треба поєднати ці концепти 
в кілька «магістральних сюжетів». І нарешті, третій, завершальний, 
крок: допасувати ці «магістральні сюжети» один до одного так, щоб 
утворилась більш-менш цілісна картина... Це можна порівняти з ро-
ботою археолога, котрому випало щастя розкопати уламки мозаїчного 
панно якогось старовинного, давним-давно зруйнованого храму, а те-
пер треба те панно відновити. Ясна річ, у цій його роботі не повинно 
бути нічого суб’єктивного в сенсі волюнтаризму, тобто не повинно 
бути насильства над матерією. Маючи належні знання й досвід, він 
просто допасовує один до одного фрагменти мозаїки, а вже самі ті 
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фрагменти, посідаючи свої природні місця, показують йому те, чим 
вони колись були... Ось це і є «археологія», до якої я тоді прагнув. Її 
сліди виразно помітні в моїй книжці 1994 року «Світ українського 
бароко», та, мабуть, найвиразніше – у книжці 1999 року «З історії 
української літератури XVII–XVIII століть». Така «археологія» над-
звичайно цікава сама по собі. Але вона вимагає відповідної манери 
письма, коли ти перетворюєшся на «композитора» чужих текстів, ча-
сом дуже складних та ще й написаних різними мовами. І тоді твій 
власний текст стає багатомовною цитатною «мозаїкою» в букваль-
ному розумінні цього слова. Звісно, така манера письма аж ніяк не 
сприяє «популярності» автора. Та й «задоволення від тексту» здатен 
отримати в такому разі далеко не кожен. Недаром, рецензуючи мою 
книжку «З історії української літератури XVII–XVIII століть», Ва-
силь Васильович Яременко цілком слушно зауважив, що вона «розра-
хована на ідеального філолога-медієвіста», а їх, мовляв, «навіть серед 
професорської братії один-два на весь університет».

Пройшов час, і сьогодні «археологічна» методика вже не видаєть-
ся мені аж такою принадною бодай тому, що «смерть автора» озна-
чала якусь «гіперпозитивістську» манеру письма. Точніше кажучи, це 
була «смерть» моєї власної стилістики. Отож, у цій книзі я вирішив 
змінити застосовану в дисертації манеру викладу матеріалу.

Крім того, є ще одна зміна. У деяких місцях я розширив цитування 
джерел, у деяких, навпаки, скоротив, а твори часто цитованого в книзі 
Григорія Сковороди подаю за пізнішим виданням2, щоб не повторю-
вати тих численних помилок, які є у виданнях попередніх. Утім, кажу 
ще раз: усі ці зміни не мають концептуального характеру.

Здається, це все, про що я хотів розповісти вам, дорогий Читачу, 
у своєму короткому передньому слові. Далі – книжка про українську 
барокову літературу в її зв’язках із філософією. Бажаю вам приємно-
го читання. Вважайте, що це така собі «мандрівка в часі», мандрівка 
в ту інтелектуальну атмосферу, в якій я жив два десятки років тому, 
словом, «мандрівка в молодість».

Щиро ваш, проф. Леонід Ушкалов

2 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкало-ГГ
ва. – Харків; Едмонтон; Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту 
Українських Студій, 2011 (далі: Сковорода Г. Повна академічна збірка творів).ГГ



ВСТУП

Попри те що однозначних, а отже, остаточ-
них, відповідей на питання «Що таке лі-

тература?»3 й «Що таке філософія?»4 ніколи не було та, мабуть, ні-
коли й не буде, в європейській інтелектуальній традиції літературу
(ту ділянку духовного життя, що теоретично відрефлексована по-
етикою й риторикою) та філософію (сферу розгортання логічних, 
натурфілософських, етичних та метафізичних ідей5), починаючи 
ще з доби грецької класики, було заведено тлумачити як реалії, що 
утворюють складну динамічну опозицію6. Принаймні характерна 
для «досократиків» невиразність кордону між поезією та філосо-
фією (згадаймо, як радикально протиставив свого часу «мистецтво» 
й «сократизм» Фрідріх Ніцше в «Народженні трагедії з духу музи-
ки») зникає вже в Платона. Великий філософ-міфотворець, котрий 
кохався в Гомеровій поезії та й сам, подейкують, писав у юності 
вишукані епіграми7, автор художньо довершених діалогів, що їх 

3 Згадаймо хоч би есей Жана-Поля Сартра «Qu’est ce que la littérature?» 
(1960).

4 Яскравим прикладом тут може бути праця Хосе Ортеги-і-Гассета «Que es 
fi losofi a?» (1957).

5 Див.: Tatarkiewicz W. Historia fi lozofi i. 7-e wyd. – Warszawa, 1970. – T. I. – S. 2.WW
6 Див.: Гадамер Г.ГГ -Г. Философия и поэзия // ГГ Гадамер Г.ГГ -Г. Актуальность пре-ГГ

красного / Пер. с нем. – Москва, 1991. – С. 116–117.
7 Одну з приписуваних Платонові епіграм (див.: Diogenis Laertii Vitae philoso-

phorum, ІІІ, 33) переклав свого часу по-латинському Григорій Сковорода. Цей пе-
реклад звучить так: «Ter tribus ut Musis olim Venus obvia facta est, / Cum Cupidone 
suo, talibus alloquitur: / Me colite, о Musae, cunctorum prima deorum / Sum: mea 
sceptra omnes Diique hominesque colunt. / Sic Venus. At Musae: verum in nos juris 
habes nil. / Musae Helicona sacrum, non tua regna colunt» (в українському перекладі 
Миколи Зерова: «Музам колись дев’ятьом на шляху з’явилась Венера; / З нею – 
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можна було ставити на сцені поруч зі справжніми драмами (зре-
штою, так і робили в Римі)8, Платон усе-таки говорить про «стару 
незгоду між філософією та поезією» (παλαιά μέν διαφορά φιλοσοφία 
τε καὶ ποιητικὶ ῆκκ – Держава 607b), бо, на його думку, міметична поезія 
є не чим іншим, як «наслідуванням наслідування», тобто онтоло-
гічною реальністю третього порядку (Держава 597е). Отже, поет-
наслідувач іде від «світу ідей» до, сказати б, нульового рівня буття, 
тимчасом як філософ-діалектик стремить до буття абсолютного, 
здійснюючи розумове сходження від примарної феноменальності 
до «світу ідей» (Держава 514а–517с). Недаром на Платоновій дра-
бині інкарнаційної ієрархії душа «шанувальника мудрості та краси» 
(φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου) стоїть далеко вище від тієї душі, котра має 
«прилучитися до поезії або до якогось іншого [виду] наслідування» 
(ποιητικός ἢ τῶν περί μίμησις – Федр 248de).

Тим часом найгеніальніший учень Платона Аристотель у ці-
лій низці своїх праць, зокрема в «Другій аналітиці», «Нікомаховій 
етиці», «Фізиці», «Поетиці», «Метафізиці», інтерпретує цю опо-
зицію зовсім інакше. Поетичне «наслідування» (μίμησις) він прямо 
пов’язує з процесом пізнання природи речей. Отож, на його думку, 
поезія, розповідаючи «не про те, що було, а про те, що могло бути 
як можливе чи необхідне», куди «більш філософічна й поважна за 
історію, адже поезія говорить здебільшого про загальне, а історія – 
про конкретне» (Поетика 1451а35–b5)9. При цьому Аристотель, 
ясна річ, аж ніяк не був схильний ототожнювати поезію та філо-
софію, окреслюючи поетичне мистецтво як таке, що належить до 
ділянки τέχνη, а філософію – як річ, належну до ділянки σοφία10. 
її Купідон; слово зухвале – в устах: / «Музи, шануйте мене, я найперша з усіх 
олімпійців, / Всі перед берлом моїм хиляться люди й боги». / Мовила. Музи на 
те: «А над нами, богине, не владна. / Наша святиня не ти, наша любов – Гелікон») 
[Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1106].ГГ

8 Фридлендер Л. Картины из бытовой истории Рима в эпоху от Августа до кон-ЛЛ
ца династии Антонинов / Пер. с нем. – Санкт-Петербург, 1914. – Ч. 1. – С. 248.

9 Див. про це: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – Мо-
сква, 1930. – Т. 1. – С. 697–740; Ingarden R. Uwagi na marginesie Poetyki Aristote-
lesa // Ingarden R. Studia z estetyki. – Warszawa, 1966. – T. 1. – S. 365–377; Гада-
мер Г.ГГ -Г. Актуальность прекрасного // ГГ Гадамер Г.ГГ -Г. Актуальность прекрасного / ГГ
Пер. с нем. – Москва, 1991. – С. 277–278.

10 Початкова, припустімо, гомерівська (Іл., XV, 410–413), семантика слова 
σοφία (майстерне володіння якимось ремеслом) уже в Платона (Алківіад ІІ 146е, 
наст.; Гіппій більший 281с, наст.), а згодом і в Аристотеля істотно трансформу-
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Таким чином, за Аристотелем, поезія, на відміну від софії-мудрості, 
має справу не з «формами», а з речами формально-матеріальними, 
«гілеморфічними», тобто такими, що належать до плинної сфери 
становлення.

Платонова й Аристотелева моделі тлумачення опозиції поезії та 
філософії стали взірцевими для всієї подальшої європейської інте-
лектуальної традиції. Започатковані ними сюжети набувають тут 
найрізноманітніших сенсів, розгортаючись то в бік радикального 
протиставлення філософії та літератури, то в бік підкреслення їх-
ньої генетичної, функціональної чи вже гносеологічної спорідне-
ності. Досить пригадати, з одного боку, наприклад, «Розраду від 
філософії» Боеція, де алегорична постать Філософії-розрадниці 
проганяє юрбу Муз із-перед очей «виплеканого наукою елеатів 
і академіків» «останнього римлянина», бо Музи лиш «марнують 
родючу ниву розуму яловою шарпаниною пристрастей» (Розрада 
від філософії І, 1), а з другого – зіперте на апофатичну метафізику 
Псевдо-Діонісія Ареопагіта твердження Торквато Тассо про те, що 
«поет майже нічим не відрізняється від богослова та діалектика» 
й поруч із містиком «перевершує всіх своєю шляхетністю» (Мірку-
вання про героїчну поему, ІІ).

Оці мисленнєві сюжети фігурували й на ґрунті української літе-
ратурної систематики XVII–XVIII століть, яку репрезентує досить 
довга вервечка граматик, поетик, риторик, передмов, післямов, при-
свят тощо11. Взяти для прикладу хоч би «Поетику» Феофана Проко-
повича, написану 1705 року в Києві для студентів Могилянської ака-
демії12. Наголосивши на тій обставині, що «філософія або народже-
на, або виплекана поезією» («philosophia aut nata, aut enutrita a poesi 
est»), а «перша та найдавніша філософія була поетичною» («primam 

ється. Принаймні Аристотель (Метафізика 982а) визначав поняття σοφία як науку 
про причини та початки).

11 Див., зокрема: Петров Н. НН И. Описание рукописных собраний, находящих-ИИ
ся в городе Киеве. – Москва, 1891–1904. – Вып. I–III; Стратий Я.ЯЯ М.,ММ Литви-
нов В. Д., ДД Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессо-
ров Киево-Могилянской академии. – Киев, 1982; Тітов Хв. Матеріали для історії 
книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в. в.: Всезбірка передмов до українських 
стародруків. – Київ, 1924.

12 Про лекційні курси Прокоповича, прочитані ним у Києво-Могилянській 
академії, див.: Stupperich R. Feofan Prokopovič und seine akademische Wirksamkeit 
in Kiev // Zeitschrift für slavische Philologie. – 1941. – Bd. XVII. – S. 70–102.
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aemque vetustissimam philosophiam dicunt esse poeticam»)13, Прокопо-
вич далі писав: «Аристотель говорить, що поезія переважає історію 
та є більш філософічною (praestantius quiddam et magis philosophi-
cum quam historicum), адже філософія розглядає речі як такі, а не 
кожну зокрема, оскільки, як кажуть діалектики, науки про часткове 
не буває». «Одначе з цього пункту погляду, – продовжує український 
письменник, розвиваючи Аристотелеву думку, – поезія відрізняється 
також від філософії, зважаючи на те, що філософ розглядає загаль-
не як таке й не обмежує його якимись особливостями (philosophus 
generalia generaliter pertractat, nec ea adstringit singularitate), тимчасом 
як поет, хоч і зображує вади або чесноти, але подає це у формі особ-
ливих учинків певної людини (poeta vero generalia quidem seu vitia, 
seu virtutes depingit, sed tanquam singulares alicuius personae actiones)... 
Отже, поезія і відрізняється від філософії та історії, і якимось чином 
немовбито тримається за них обома руками»14.

На мою думку, цю тезу Прокоповича красномовно підтверджує 
і його власна творчість, і вся література українського бароко, яка 
перебувала в найтісніших зв’язках із філософією. Яким же був сам 
«образ» філософії у творах наших письменників XVII–XVIII сто-
літь? Чим, власне кажучи, була для них філософія?

Відповіді на це питання могли звучати по-різному. Наприклад, 
Дмитро Туптало казав, що філософія – це пам’ять про смерть («па-
мять смертная»)15, а Григорій Сковорода трактував філософію як 
розмову з самим собою16, щось на зразок платонівської «діаної», 
тобто «чистого мислення ідей» (Теетет 189е; Софіст 246ab, 263e, 
264a). Однак перш за все наші барокові автори традиційно окрес-
лювали філософію як «коханьє ся в мудрости»17, яке має неабияку 
вартість для людини. Наприклад, Кирило Ставровецький у своїй 
«Многоцінній перлині», звертаючись до філософії, не без патетики 
писав таке:

13 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – P. 8.
14 Ibidem. – P. 107.
15 Туптало Д. Слово в субботу четвертыя недДД ѣли Великаго поста // Сочине-

нія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. 1. – 
Арк. 39 зв.

16 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1070–1071.ГГ
17 Беринда П. Лексікон славеноросскій и имен толкованіє. – Київ, 1627. – 

Ст. 113.
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Ты заблудшим исправленіє,
Ты старцем укрѣпленіє,
Ты бодрость лѣнивым,
Ты мужество боязливым,
Ты младенцем возраст и красота,
Ты панієнства сокровище и высота.
Ты нищих сокровище и богатство веліє,
Ты смутных и плачевных вѣчноє веселіє,
Ты сущим во тмѣ безумія просвѣщеніє.
Ты прагнущим славы скороє насыщеніє18.

При цьому, услід за славетною «Діалектикою» Іоана Дамаски-
на (перша частина «Джерела знання»19), українські письменники 
XVII–XVIII століть не забували час від часу вказувати на ту обста-
вину, що справжньою Мудрістю є сам Господь Бог, а отже, філо-
софія – то, зрештою, не що інше, як любов до Бога. Так, Іоаникій 
Галятовський у своєму «Другому казанні на честь Іоана Богослова» 
стверджував: «...Святый апостол Іоан маєт в собѣ філософію, любов 
мудрости, и єст філософ, любячій мудрость, бо любил он Мудрость 
Бозскую, Христа, Збавителя нашего...»20.

Прикметно, що, як свідчать численні українські барокові 
пам’ятки, любити Христа могли не лише Іоан Богослов чи ста-
розаповітні пророки, але також Гомер21, Солон22, Аристотель23, 

18 Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Могилів, 1699. – 
Арк. 98.

19 Див.: Йоана Дамаскина діалектика, або логіка // Пам’ятки братських шкіл 
на Україні. Кінець XVI – початок XVII ст. – Київ, 1988. – С. 126. Див. про це: 
Tatarkiewicz W. Historia fi lozofi i. 7-e wyd. – Warszawa, 1970. – T. I. – S. 162.WW

20 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Львів, 1665. – Арк. 455 зв.
21 «Омир рече: «Свѣтилом земным возсіяєт во языцех Христос и ходити нач-

нет странно, совокупити хотя небесная со земным» [Памятки українсько-руської 
мови і літератури. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упоряд-
кував і пояснив д-р І. Франко. – Львів, 1896. – Т. 1: Апокрифи старозавітні. – 
С. 34].

22 «Солон рече: «Непостижима и богоначалная заря сніиде с высоты и просвѣти
седящія во тмѣ и сѣни смертныи» [Памятки українсько-руської мови і літерату-
ри. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив 
д-р І. Франко. – Т. 1: Апокрифи старозавітні. – С. 34].

23 «Аристотель рече: «Неусыпно єстество Божієго существа и не имущи на-
чала, от него же все крѣпкоє существит ся Слово» [Памятки українсько-руської 
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Еврипід24, Вергілій25, Овідій26 та інші стародавні поети й філософи, 
чия творчість становила, сказати б, «другий Старий Заповіт», тобто 
ще одну «префігурацію» євангельської історії.

І попри те, що філософ «такіи речи трактуєт..., которыи на-
туралѣл терѣѣ , способом прирожоным дѣются»27, він має змогу шляхом 
пізнання Божого творива набути знання також про речі надприродні, 
чи, як тоді заведено було казати, «супернатуральні». Більше того: 
пізнання Творця шляхом пізнання його творива поставало в той 
час справжнім підмурівком людської мудрості. «Истинноє бо слово 
Павлово, или паче Божіє, – говорив, покликаючись на «Послання до 
римлян» святого апостола Павла28, Феофан Прокопович: – «Неви-
димая єго от созданія міра творенми помышляєма видим суть и при-
сносущная сила єго и Божество»29. Що це означає? Та хоч би вміння 
бачити в гармонії космосу слід долоні Творця, бо той, хто не бачить 
цієї Божої долоні, а каже, що світ постав сам собою, як випадкове зче-
плення атомів, – безумець. А ще єство «пренайсвятѣйшои Тройцѣ» 
філософ має змогу пізнати через різноманітні «троїсті» форми Бо-

мови і літератури. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упоряд-
кував і пояснив д-р І. Франко. – Т. 1: Апокрифи старозавітні. – С. 33].

24 «Єврипидій рече: «Аз чаю неприкосновенному родитися от Дѣвы и во-
скресити мертвыя и паки судити» [Памятки українсько-руської мови і літерату-
ри. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив 
д-р І. Франко. – Т. 1: Апокрифи старозавітні. – С. 34].

25 «Вергѣліуш поета, будучи поганином невѣрным, чи то от доброго, чи от 
злого духа наученный, написал о Пречистой Дѣвѣ и о царствіи Христовом такіи 
слова: «Юж вертаєтся и Дѣвица, вертают и Сатурновы Царства» [Галятовський І. ІІ
Небо новоє. – Львів, 1665. – Арк. 51 зв.–52]. Галятовський має на думці знамени-
тий рядок із четвертої еклоги Вергілія: «iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna» 
(Eclogues IV, 6).

26 «Овѣдіуш вѣршописец, будучи поганином, на выгнаню межи сарматами 
написал о Пречистой Богородици вѣрши, в которых Богинею єи называєт, мо-
вячи: «Вѣр тому, що я мовлю, в тым тя упевняю, / же в сарматской краинѣ о том 
добре знаю, / з неба ся тут зявило чудо, повѣдают, / през Богиню, которую всѣ
тут выславляют» [Галятовський І[[ . Небо новоє. – Львів, 1665. – Арк. 52]. Галя-ІІ
товський має на думці Овідієву згадку про «матір вічних богів» у першому листі 
першої книги «Листів із Понта».

27 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 228.ІІ
28 Послання св. ап. Павла до римлян 1: 20.
29 Прокопович Ф. Слово в недѣлю осмую на десять // Феофана Прокоповича, 

архіепископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи. – Санкт-Пе-
тербург, 1760. – Ч. 1. – С. 205.



15Вступ

жого творива, наприклад, «през слово ЕНС, бытность», так само, як 
і «през душу человѣчую, которая маєт в собѣ три моци»30.

Надаючи цьому мисленнєвому сюжету домежної універсально-
сті, Григорій Сковорода в діалозі «Кільце» згодом скаже таке: «Сіе-
то есть быть пророком, или философом, прозрѣть сверх пустыни, 
сверх стихійной бражди, нѣчто новое, нестарѣющееся, чудное 
и вѣчное, и сіе возвѣщать»31. Але, мабуть, найвиразніше ця дум-
ка звучить у його трактаті «Силен Алківіада», де філософ писав: 
«Прозрѣвшій сквозь мрак сіе начало назывался у еврей пророком32. 
Назывался и священником, то есть святое видящим и показующим, 
а чрез то людским освятителем. Индѣ такіе называлися маги, или 
волхвы. Индѣ халдеи, гимнософисты. У еллин іереи, софи, фило-
софи, іерофанты и протчая. Опредѣленные ж в сію науку увольня-
лись всѣх житейских дѣл. Сіе значило посвятиться Богу. Тогда они 
в натурѣ и в книгах вольно искали начала»33.

Щоправда, незбагненність Божого єства, а також змодельовані 
нею засади апофатичної теології, напрочуд яскраво віддзеркалені 
парадоксальною формулою Кирила Ставровецького «непостижені-
єм постизаю непостижимаго Бога»34, посутньо обмежували, сказа-
ти б, гносеологічний оптимізм наших старих авторів, зрештою, за-
лишаючи «супернатуральні» речі по той бік людського розуму. Крас-
номовним свідченням цього може бути, скажімо, барвистий сюжет 
про зустріч одного з «улюблених письменників старої України»35, 
святого Аврелія Августина з янголом, поданий у почаївській книж-
ці 1772 року «Зерня Божого слова». Мовляв, Августин «вперил 
бяше нѣкогда ум свой, да о тайнѣ Тройцы глубочає нѣчто поразу-
мѣєт и яснѣє в ползу иным напишет. Но что ж доказал? Се, когда 

30 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 124 зв.–125.
31 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 568.ГГ
32 У староєврейській мові є кілька слів, що означають «пророк»: наві (näbî´( ), ´́

як-от у Повторенні Закону 13: 1; хозе (Hözè( ), як, припустімо, у Другій книзі èè
царств 24: 11 чи в Книзі пророка Амоса 7: 12; рое (rô´è), як у Першій книзі царств èè
9: 9. Наві, за етимологією, – це найперше «глашатай», а хозе та рое – «провидець» 
(обидва ці слова утворені від синонімічних коренів зі значенням «бачити»). Ско-
ворода, очевидно, мав на думці або якесь одне із цих слів, або й обидва.

33 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 736.ГГ
34 Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословіи. – Унів, 1692. – Арк. 6.
35 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – New York, 1991. – ДД

С. 28; Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker, Mystiker. – München, 1974. – S. 24.
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в глубочайших о Божествѣ размышленіях понад брегом морским 
сам прехожаєт, видит нѣкоєго зѣло красна младенца из глубины мор-
ской воду ложицею сребряною черплюща и в малую ямицу, якоже 
обычай дѣтем єсть, преливающа. Не вѣдай же, яко в образѣ младен-
ца ангел Божій бяше, вопроси, что бы хотѣл проливанієм оным со-
творити и почто воду ону з моря преливаєт? Услыша же отвѣт таков 
от младенца онаго: «Хощу, мовил, тую всю воду з моря в сію ямичку 
преліяти». На каков отвѣт рече наш святый: «Како се может быти? 
Море бо єсть превеліє, ложица же єсть малая, єюже воду почерпаєш, 
ямица такожде мала єсть, в нюже преливаєш». На сіє паки отвѣща 
младенец мнимый, а самою вещію ангел Божій: «Удобнѣйше могло 
бы быти мнѣ воду всю морскую в малу ямицу, юже зриши, преліяти, 
нежели тебѣ сокровенная величества Божія и неизслѣдимую умом 
сотворенным Пресвятыя Тройцы тайну достигнути и совершенно 
истолковати», – и, сія рек, невидим бысть»36. А кількома роками ра-
ніше отці-василіяни, переказавши цей самий сюжет, додали до нього 
ще й ось такий коментар: «Святый же Августин от сего чудесе позна, 
яко нам подобаєт вѣрою живою исповѣдати и славити Святую Трой-
цу, а не разумом слабым испытовати о величествѣ тоєй тайны»37.

Отже, перед ликом Творця людський розум повинен визнати 
власне безсилля й поступитися місцем вірі. Як казав у своїй «Ду-
шевній вечері» Симеон Полоцький, «величайшеє єсть заблужденія 
начало, єже хотѣти божественная и весма ум человѣческій пре-
восходящая мѣрою человѣческаго разума мѣрити»38. Хоча, з дру-
гого боку, письменники старої України не вважали за справжню 
муд рість і таке пізнання природи речей, яке не мало в собі жодних 
«супернатуральних» інтенцій. Таке пізнання, як казав Григорій 
Сковорода, є не так філософія, як μωρόσοφια, тобто «глупомудріє», 
чи вже «stulta philosophia»39. І цей сковородинський оксиморон сто-
сується перш за все тих натурфілософських, етичних і метафізич-
них моделей, що були характерні для способу думання тогочасних 
філософів-просвітників, передовсім французьких. Недарма дуже 

36 Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 286.
37 Слово к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 2 зв.
38 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 225–225 зв. Пор., на-

приклад: Kowalski K. Remuneracya wszystkim w pospolitości od Maryi w cudownym 
obrazie Lwowskim... // Hasło słowa Bożego. – Lwow, 1754. – К. 218.

39 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1092, 1159, 480, 672, 1131.ГГ
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популярні у XVIII столітті твори Вольтера чи Руссо для письмен-
ників українського бароко мали вагу хіба що як стилістичні по-
сібники з французької мови, бо, як зазначав Самійло Миславський 
у своїй інструкції професорам Харківського колегіуму, ці автори 
«чѣм славнѣє своими дарованіями, тѣм изобильнѣє дерзновенными 
мнѣніями»40. А ще раніше Феофан Прокопович стверджував, що 
атеїсти мають саму тільки машкару мудрості («вид премудрости»), 
адже «не было никогда и нынѣ нѣт таковаго народа, хотя бы и гру-
баго и малаго, который бы не исповѣдал быти нѣкоєго Божества, 
что самоє имѣєм в доказательство, что єсть Бог, – они от того ловят 
себѣ славу мудрости, будто паче всѣх и народов, и человѣк луч-
шеє разсудженіє имѣли и познали, что Бога нѣт, и того ради вельми 
горды суть и страх Божій воспринимающих ругают, яко безумных 
и легкомысленных», ставлячи на місце Бога гідну «великаго смѣха 
матерію»41. Тим часом, на думку набожних письменників укра-
їнського бароко, «безумными» та «легкомисленными» є якраз 
лібертини-безбожники. Наприклад, Григорій Сковорода у своєму 
катехізисі зауважував, так само, як і шанований ним Феофан Про-
копович, що «всѣ вѣка и народы всегда согласно вѣрили, что есть 
тайная нѣкая, по всему разліявшаяся и всѣм владѣющая сила», тоб-
то Бог42, а в діалозі «Кільце» прямо назвав лібертинів «ругателями 
мудрых, противниками Богу и предкам своим»43.

Зрештою, усяка «премудрость міра сего», зокрема й та, що була 
колись «в еллинских философах, невѣдущих Бога», в українській 
літературі XVII–XVIII століть зазвичай постає блідою-блідою тінню 

40 Лебедев А. С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слобод-
ской Украины до учреждения в Харькове университета // Чтения в Император-
ском Обществе истории и древностей российских при Московском университе-
те. – Москва, 1885. – Кн. 4. – С. 13.

41 Прокопович Ф. Слово в день святых апостол Петра и Павла // Феофана 
Прокоповича, архіепископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи. – 
Санкт-Петербург, 1761. – Ч. 2. – С. 242–243. Пор., наприклад: Bachmiński B. Po-
znanie Boga i religii z przeświadczenią rozumu a na Woltera, Russa i innych liberty-
now, ateistow. – Berdyczow, 1783. – T. 1. – S. 1 (передмова до читача, б. п.).

42 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 215.ГГ
43 Там само. – С. 561. Про сковородинську критику ідеології лібертинства див.: 

Roussow G. G. S. Skovoroda et sa lutte contre le matérialisme // Études Slaves et Est-
Européennes. – 1957. – Vol. II. – Fasc. 1. – P. 15–30; Tschižewskij D. Skovoroda: Dich-
ter, Denker, Mystiker. – München, 1974. – S. 213.
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супроти «премудрости духовной, какова єсть в хрістіанѣх»44. Та 
вона й не могла бути інакшою, стверджував Кирило Ставровецький 
у своїй учительній Євангелії, бо стародавні філософи вірили тіль-
ки в те, «чесого достигнут мудростю и досягнут своим розумом»45, 
чи, за словами Стефана Яворського, «яже ум человѣческій сказуєт 
и чувства являют, сих держахуся, а яже ум превосходит, тая, аки бас-
нословіє нѣкоє, отметаху»46. І було б великою помилкою гадати, – 
казав Феофан Прокопович, – буцімто «человѣк, поєлику человѣк 
єсть и силою Духа Святаго не обновлен, имѣєт мудрованіє не то-
чію плотскоє, но и духовноє, якоже нѣціи стоическою філософією 
прелщенніи глаголют...»47. Звідси випливав і характерний для літе-
ратури українського бароко всеосяжний християнський ексклюзи-
візм. Як сказано в почаївській книжці «Зерня Божого слова»: хоч 
стародавні поганські філософи «так много писали о добродѣтелех, 
рекше о цнотах, хотя так много наук прекрасных сложили о укро-
щеніи душевных страстей, о управленіи обычаєв наших подлуг ра-
зума и совѣсти, хотя сами так цнотливоє и воздержноє житіє про-
водили, обаче ничтоже у Бога себѣ заслужили, – не были бо в ласцѣ 
Божієй...»48. Принаймні, як наголошував Мелетій Смотрицький, 
пелагіанська гадка, нібито «погани та всі ті народи, котрі вірили 
в єдиного Бога й доброчесно жили згідно з природним правом, хоч 
і не відали про Тройцю в трьох Персонах, можуть бути врятовані», 
явно суперечить науці Євангелії та святих отців49.

44 Туптало Д. Поученіє на память святыя великомученицы Єкатерины // Сочи-ДД
ненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – 
С. 406.

45 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 
Арк. 26 (друга пагін.).

46 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 356.
47 Прокопович Ф. Слово в день Рождества Господа нашего Іисуса Христа // 

Феофана Прокоповича, архіепископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова 
и рѣчи. – Санкт-Петербург, 1760. – Ч. 1. – С. 129.

48 Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 215.
49 Смотрицький М. Рукопись Мелетия Смотрицького з р. 1609 // Памятки ММ

українсько-руської мови і літератури. Т. V: Памятки полємічного письменства 
кінця XVI і поч. XVII в. / Видав др. Кирило Студинський. – Львів, 1906. – C. 273. 
Див. також: Pociey H. Kazania i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 649;HH Прокопович Ф. 
Особливоє разсужденіє о грѣхѣ смертном и простительном // Феофана Проко-
повича, архіепископа Великаго Новгорода и Великих Лук, четыре сочиненія. – 
Москва, 1773. – С. 252–254, 283–284; Начатки догмато-нравоучителнаго богосло-
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Саме з огляду на цю обставину, – казав у своєму фундаментально-
му трактаті «Камінь віри» Стефан Яворський, – «древніє філософы, 
теченіє звѣзд и различныя сокровеннаго єстества тайны постизаю-
щіи, не возмогоша постигнути воскресеніє мертвых» і «Павлу свя-
тому, во Афинѣх на ареопагѣХриста благовѣствующу..., ругахуся»50. 
А трохи згодом, витлумачуючи цей самий епізод апостольських 
дій51, Сковорода зазначить: «...Кая мудрость быть может в не познав-
ших естества Божія? Одно тлѣнное естество в сердцах их царство-
вало. Зѣвали они на мірскую машину, но одну только глинку на ней 
видѣли... Одно точію осязаемое было у них натурою, или физыкою, 
физыка философіею. А все неосязаемое – пустою фантазіею...»52. 
І справа не тільки в цих стародавніх «епікуреях» та «стоїках», які 
сперечалися колись із Павлом в афінському ареопазі. Їхніми пря-
мими послідовниками є й багато хто з новочасних інтелектуалів. 
Як казав учитель Сковороди Георгій Кониський, «мудрецы вѣка 
нашего прилѣжно испытуют о єстествѣ Божіих тварей, чудных 
произрастѣніях и ископаємостях земли, кои доселѣ дѣйствительно 
были тайною, а нынѣ содѣлались во многом открытыми... Похва-
ляя однако любопытство и труд их, не станем притом стыда нашего 
таить, что рѣдко кто-либо испытуєт о тайнах спасенія нашего...»53. 
І ніби продовжуючи цю тему Кониського, один із персонажів діа-
логу Сковороди «Розмова п’яти подорожніх...» зауважить: «...Мы... 
измѣрили море, землю, воздух, небеса и обезпокоили брюхо земное 
ради металлов, размежевали планеты, доискались в лунѣ гор, рѣк 

вія. – Почаїв, 1770. – С. 808–809, 854–855. Пелагіанство постає тут не чим іншим, 
як апологією відрубного від Божого промислу природного існування. Наприклад, 
Стефан Яворський спеціально підкреслив слова «Ареопага» Петра Скарги: «Одні 
казали, що природа обходиться без Господа Бога, сама по собі, мов, за власним 
єством земля народжує і зело, і тварин, та й люди самі в собі, без Бога, мають 
здатність народжуватися й жити», – зазначивши на березі: «Pelagiani» [Skarga P. 
Areopagus // Skarga P. Kazania przygodne. – Kraków, 1610. – S. 775 (книга з осо-
бистої бібліотеки Стефана Яворського; зберігається в Харківській державній на-
уковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка під № 527298)].

50 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 356. Див. також: Pociey H. HH
Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 131.

51 Дії 17: 19–32.
52 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 660.ГГ
53 Кониський Г. Слово в день Рождества Христова // Собраніе сочиненій Ге-ГГ

оргіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. 1. – 
С. 265–266.
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и городов, нашли закомплетных54 міров неищетное множество, стро-
им непонятныя машины, засыпаем бездны, воспящаем и привлекаем 
стремленія водныя, чтоденно новые опыты и дикія изображенія...»55. 
І далі: «Я наук не хулю и самое послѣднее ремесло хвалю: одно то 
хулы достойно, что, на них надѣясь, пренебрегаем верховнѣйшую 
науку, до которой всякому вѣку, странѣ и статьи, полу и возрасту для 
того оттворена дверь, что щастіе всѣм без выбора есть нужное...»56.

«Верховнѣйшою наукою», про яку говорить тут наш письмен-
ник, на ту пору було не що інше, як наука самопізнання. Загалом 
беручи, самопізнання, що його зазвичай пов’язують найперше з фі-
лософією Сковороди57, – є одним із найпримітніших мисленнєвих 
сюжетів літератури українського бароко. Уже ієромонах Віталій 
у своїй славетній «Діоптрі» говорив про верховенство цієї науки 
для кожного християнина. «Во истинном познаніи самаго себе, – 
писав він, – возлежит высота премудрости Христовы. Во сравне-
ніи тоя премудрости всяческоє наученіє єст невѣдѣніє. Аще бы єси 
и всѣх любомудрѣйших ученій имѣл совершенноє познаніє, кая от 
сего полза, єсли себе не вѣси...»58. А трохи згодом Захарія Копис-
тенський повторить цю саму думку: «Мнози многая свѣдят, самѣх

54 Прикметник «закомплетный» означає: такий, що перевершує якесь визначе-
не число.

55 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 512.ГГ
56 Там само. – С. 514. Пор.: Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – 

Арк. 151 зв.
57 Див., наприклад: Мірчук І. Г. С. Сковорода. Замітки до історії української ІІ

культури. – Прага, 1925. – С. 10; Lo Gatto E. L’idea fi losofoco-religiosa russa da 
Skovorodà a Solovjòv // Bilychnis. Rivista di studi religiosi. – Romae, 1927. – P. 82; 
Haase F. Die kulturgeschichtliche Bedeutung des ukrainischen Philosophen Grigo-
rij Skovoroda // Jahrbuch für Kultur und Geschichte der Slaven. – 1928. – Bd. IV. – 
Hft. 1. – S. 24; Arsieniew N.NN von. Bilder aus russischen Geistesleben: I. Die mystische 
Philosophie Skovorodas // Kyrios. Vierteljahresschrift für Kirchen- und Geistesge-
schichte Osteuropas. – Königsberg; Berlin, 1936. – Bd. I. – Hft. 1. – S. 4; Čyževśkyj D. 
Skovoroda-Studien: IV. Skovoroda und Valentin Weigel // Zeitschrift für slavische Phi-
lologie. – 1935. – Bd. XII. – S. 324; Winter E. Byzanz und Rom im Kampf um die Uk-
raine (955–1939). – Leipzig, 1942. – S. 118; Kultschytzkyj A. von. Der universalistische 
Humanismus Komensky’s und der personalistische Humanismus Skoworoda’s // Kra-
tochvil Jos. a spolpracovníci. Má vlast. VII. díl. – Stuttgart, 1974. – S. 38; Erdmann-
Pandžić E. Bemerkungen zu Leben und Werk von H. S. Skovoroda // Zeitschrift für 
Slawistik. – 1990. – Bd. 35. – № 5. – S. 654.

58 Діоптра, сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє живота человѣческаго 
в мирѣ. – Кутейно, 1654. – Арк. 57 зв.
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же себе не знают. Бо нѣкоторыи мают вѣдомость около живіолов59, 
яко філософове, другіи вѣдомость комплексіи, яко лѣкарове, иныи 
в тѣлах небесных, яко астрологове, иныи зась о справах мѣсцких, 
яко юристове, але о самых собѣ вѣдомости не мают...»60.

Слід зазначити, що наші письменники XVII–XVIII століть роз-
глядали самопізнання перш за все в, сказати б, «ванітативному» 
ключі. Чи не найяскравішим свідченням цього може бути те тлу-
мачення напису «Пізнай себе» на Дельфійському храмі Аполлона, 
що його подав у своєму «Слові в суботу четвертого тижня Великого 
посту» Дмитро Туптало. «Положи в умѣ твоєм испытаніє таково, – 
писав він: – кто єси ты? откуду? и камо грядеши? Кто єси? Человѣк 
тлѣнен, гноєн, немощен и всяким бѣдам подлежащ. Откуду? От пер-
сти земныя создан, от похоти плотскія зачат, от болѣзней матерних 
рожден, от нечиста мѣста произшед. Камо грядеши? В гроб, и нѣсть 
инаго конца кому, ни царю, ни князю, ни богату, ни нищу, ни премуд-
ру, ни невѣжи, токмо гроб, а в гробѣ истлѣніє, червь, смрад, гной, 
персть, таже весма уничтоженіє. Всяк убо знай себе самаго»61. Ось 
така гірка відповідь на вічне питання: хто ми, звідки, куди йдемо? 
Відповідь у ключі мотиву «марнота марнот». І попри те, що найві-
доміший український «філософ самопізнання» Григорій Сковорода 
на значну міру абстрагується від цих інтенцій коштом евдемонізму62

(навіть евдемонізму рокайльного63!), попри те, що в нього можна до-
бачити деякі риси оригенівської науки про «всеосяжну віднову тво-
рива» (апокатастазис)64, мовляв, усі ми народжені для щастя, – його 

59 Тобто першоелементів.
60 Копистенський З. Оміліа, албо Казаньє на роковую память в Бозѣ велебного 

блаженнои памяти Єліссеа в схиммонасєх Євтіміа Плетенецкого // Тітов Хв. Ма-
теріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в. в.: Всезбірка перед-
мов до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 169.

61 Туптало Д. Слово в субботу четвертыя недДД ѣли великаго поста // Сочине-
нія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. 1. – 
Арк. 41.

62 Див.: Єфремов С. Історія українського письменства. – Мюнхен, 1989. – Т. 1: 
Від початків до М. Костомарова. – С. 256–257; Mirčuk J. H. S. Skovoroda, ein uk-
rainischen Philisoph des XVIII. Jahrhunderts // Zeitschrift für slavische Philologie. – 
1928. – Bd. V. – S. 59; Janiw V. Zusammenfassendes Schlusswort der Skovoroda-VV
Veranstaltung (an der Universität zu Innsbruck, am 19. Oktober 1973) // Hryhorij Savyč 
Skovoroda (1722–1794). – München, 1975. – S. 44.

63 Див.: Angyal A. Die slawische Barockwelt. – Leipzig, 1961. – S. 304–305.
64 Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker, Mystiker. – München, 1974. – S. 101.
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розуміння єства самопізнання цілком суголосне попередній україн-
ській традиції. Принаймні Сковорода схильний трактувати його як 
осереддя справжньої філософії. «Не в том совершенная премудрость, 
чтоб весь мір перезнать, – писав він. – Кто может сіе? А невозмож-
ное и ненужное есть то же. Но если все знаеш, что для тебе надоб-
ное, сіе значит совершенную мудрость. Пересмотрѣв всѣ планеты 
и приобрѣв всѣ міры, не имѣя и не зная тое, что для тебе, и скуден, 
и не знаток, и не весел еси»65. При тому Сковорода трактував само-
пізнання як універсальну форму осягнення Софії-Премудрості, як 
самісіньке осереддя «вічної філософії». «Еще нам не было слышно 
имя сіе «математика«« », – каже протагоніст «Розмови п’яти подо-
рожніх...», – а наши предки давно уже имѣли построенные храмы 
Христовой школы. В ней обучается весь род человѣческій сроднаго 
себѣ щастія: и сія-то есть католическая, то есть всеродная, наука. 
Языческіе кумирницы, божницы или капища суть тож храмы Хрис-
товаго ученія и школы; в них и на них написано было премудрѣйшее 
и всеблаженнѣйшее слово сіе: γνῶθι σεαυτὸν, nosce te ipsum, узнай 
себе. Без прекословія, то ж точно, что у нас самых. Вот: «Внемли 
себѣ, вонми себѣ...»66 (Мойсей). «Царствіе Божіе внутрь вас есть»67

(Христос). «Вы есте храм Бога жива»68 (Павел)...»69.
Ось такою поставала філософія для наших письменників XVII–

XVIII століть. Цей її образ підтверджують і увиразнюють також об-
рази того чи іншого окремого філософа. Наприклад, щойно згада-
ну ідею самопізнання українські барокові автори не раз подавали 
у формі славетного сюжету про нещасливу пригоду Фалеса, котрий, 
задивившись якось на зорі, упав у яму. Ось як це робив Симеон По-
лоцький у своїй «Вечері душевній». «Кая бо полза єсть человѣку, – 
писав він, – аще, забыв себе, теченіє планет усмотряєт небесных, аки 
разсуждаєт трав и зелій всяких, разсмотряєт плоти человѣческая, єс-
тества изслѣдуєт всяческих животных и весма всѣх тварей небесных 
и земных вѣдѣніє взыскати тщится, себе же самаго не прилежит по-
знати, кая си єсть полза, воистинну поношеніє и смѣх человѣкови. 
Якоже прилучилося Фалису, філософу милисійскому, от єдиныя 

65 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 178.ГГ
66 Вихід 23: 21; Повторення закону 4: 9; 6: 12; 8: 11.
67 Євангелія від св. Луки 17: 21.
68 Перше послання св. ап. Павла до коринтян 3: 16.
69 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 514.ГГ
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бабы обругану быти. Той бо возвед нѣкогда очеса своя на высоту не-
бесную усмотряти теченіє звѣздноє, случаєм же впаде в яму и повре-
дися болѣзненно, что видяши єдина баба поношаше єму, глаголюще: 
«Оле безумнаго філософа, горних теченіє изслѣдити хотѣвша, низу 
же ямы ископанныя усмотрѣти неумѣвшаго»70. 

Крім Фалеса, улюбленим героєм українських барокових апоф-
тегм та фабул був також кінік Діоген Синопський. Його образ зринає 
у творах найрізноманітніших жанрів, починаючи від богословсько-
полемічних трактатів і закінчуючи панегіриками чи «сократівськи-
ми» діалогами. Досить пригадати хоч би «Юстифікацію невинності» 
Мелетія Смотрицького71, «Вірші на жалісний погреб Сагайдачного» 
Касіяна Саковича72, «Євхаристеріон» Софронія Почаського73, «Сад 
Марії Богородиці»74 та «Вінок Христа»75 Антонія Радивиловсько-
го, «Алфавит»76 і «Театрон»77 Івана Максимовича, «Бесіду першу» 
Сковороди78 або почаївську книжку «Зерня Божого слова»79.

З великою пошаною українські письменники XVII–XVIII сто-
літь ставилися й до Платона, називаючи його, згідно з давньою тра-
дицією, «премудрим»80 та «боговидцем»81. Divinus Plato зазвичай 

70 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 112 зв.–113. Див. 
також: Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 447; Максимович І. ІІ
Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – Арк. 366 зв.; Сковоро-
да Г. Повна академічна збірка творів. – С. 118.ГГ

71 Smotryc’kyj M. Iustifi cacia niewinniści. – S. l., 1623. – K. 4 v.MM
72 Сакович К. Вѣршѣ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашеви-

ча Сагайдачного // Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні 
в XVI–XVIII в. в.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – 
С. 43.

73 Почаський С. Εὐχαριστήριον, албо Вдячность ясне превелебнѣйшому 
в Христѣ єго милости господину отцу кир Петру Могилѣ // Тітов Хв. Матеріали 
для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в. в.: Всезбірка передмов до 
українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 296.

74 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 469.
75 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 151–151 зв.
76 Максимович І. Алфавит собранный, ритмами сложенный. – Чернігів, 1705. – ІІ

Арк. 112–113 зв.
77 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – ІІ

Арк. 311, 345, 404 зв.
78 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 437.ГГ
79 Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 437.
80 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 239.
81 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 729.ГГ
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виступав на ту пору героєм апофтегматики82, на нього охоче покли-
калися83, робили віршовані парафрази його висловів84, ба навіть при-
писували йому вишукані сентенції на взір «Θεὸς γεομετρεῖ», – що її 
знаходимо в пізньому сковородинському діалозі «Зміїний потоп»85.

А з-поміж римських філософів чи не найбільшою популярністю 
в літературі українського бароко користувався Люцій Анней Сене-
ка. Це годні засвідчити бодай численні цитати з римського класика, 
що є у творах Захарії Копистенського86, Іпатія Потія87, Мелетія Смо-
трицького88, Афанасія Кальнофойського89, Антонія Радивиловсько-

82 «Платон філософ вопрошающему себе «На что Бог создал мір сей и нас?» 
рекл: «Понеже добрый єсть». Тако отвѣщал великій он мудрец и сим отвѣтом 
выразил, что за саму и за єдину безмѣрную благость свою Бог создал сію всю 
вселенную...» [Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 568. Див. також: Радивилов-
ський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 116 зв.; Максимович І. Θέατρον, или ІІ
Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – Арк. 146 зв.–147].

83 Див.: Pociey H. Relatia y uważenie postępkow niektórych około cerkwi ruskich HH
wileńskich // Памятки українсько-руської мови і літератури. Т. V: Памятки полє-
мічного письменства кінця XVI і поч. XVII в. / Видав др. Кирило Студинський. – 
Львів, 1906. – C. 232; Dubowicz J. Hierarchia, abo O zwierchności w Cerkwi Bo-JJ
żey. – Lwow, 1644. – S. 115; Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – ІІ
Чернігів, 1708. – Арк. 2 зв., 31 зв., 93, 94 зв., 109, 176 зв., 207, 272, 288 зв., 347; 
Начатки догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 1770. – Арк. 4 зв. (при-
свята); Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 163, 729, 737, 945, 1080, ГГ
1096, 1127, 1143. 

84 «Свято царство, аще бы софи царствовали, / Или самы царіє философова-
ли» [Максимович І.ІІ Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – 
Арк. 210].

85 «Бог землемірить» [Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 944]. ГГ
Ці слова приписував Платонові улюбленець Сковороди Плутарх у «Мораліях» 
[див.: Plutarchi Chaeronensis Scripta Moralia. Graece et latine. – Paris, 1844. – Т. ІІ. – 
Р. 875], хоча насправді це псевдоплатонівська фраза [див.: Tschižewskij D. Skovo-
roda: Dichter, Denker, Mystiker. – München, 1974. – S. 77].

86 Копистенський З. Оміліа, албо Казаньє на роковую память в Бозѣ велебного 
блаженнои памяти Єліссеа в схиммонасєх Євтіміа Плетенецкого // Тітов Хв. Ма-
теріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в. в.: Всезбірка перед-
мов до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 168.

87 Pociey H. Kazania i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 204–206, 472, 478–479, 572.HH
88 [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey 

Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 1 (передмова 
до читача).

89 Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 12 (передмова, б. п.), 68, 165, 245.
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го90, Дмитра Туптала91, Івана Максимовича92, Григорія Сковороди93, 
Івана Леванди94 або в книжках на зразок «Зерня Божого слова»95 чи 
«Образу примирення грішної людини з Богом»96.

Однак справжнім утіленням ідеї «коханья ся в мудрости», 
справж нім «князем філософів»97 українські письменники доби ба-
роко, що були виплекані «другою схоластикою»98, зазвичай назива-
ли «преславнаго всѣх любомудрцев»99 Аристотеля. Покликання на 
його авторитет можна часто бачити в богословсько-полемічних100 та 
«учительних»101 трактатах, у житіях святих102, у марійній поезії103, 
у церковних казаннях104 тощо, а цитати з Аристотеля легко входили 
навіть до складу байок105, літописів106 і листів107.

90 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 384.
91 Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 37 зв.
92 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – ІІ

Арк. 25 зв., 49 зв.–51, 54 зв., 72–72 зв., 162, 198, 250, 292 зв., 309–309 зв., 323 зв. 
93 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1062, 1263.ГГ
94 Леванда І. Слова и рІІ ѣчи. – Санкт-Петербург, 1821. – Ч. 1. – С. 22.
95 Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 224, 242, 564.
96 Образ примиренія грѣшнаго человѣка с Богом. – Почаїв, 1756. – Арк. 51.
97 Див., наприклад: Kossow S. Πατερικον, abo Żywoty ss. Oycow pieczarskich. – 

Kiiow, 1635. – S. 5 (передмова до читача).
98 Див.: Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – New York, ДД

1991. – С. 25–26.
99 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 241 зв.
100 Dubowicz J. Hierarchia, abo O zwierchności w Cerkwi Bożey. – Lwow, 1644. – JJ

S. 25; Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 67.
101 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – ІІ

Арк. 35 зв., 84 зв., 92 зв., 106, 109, 161 зв., 175 зв., 184, 208, 219 зв., 273 зв., 285, 304.
102 Патерік, или Отечнік печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 2 (передмова).
103 Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 128. 
104 Pociey H. Kazania i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 455; HH Радивиловський А. 

Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 112.
105 «Басня наша да заключится сими Арістотеля о музыкѣ словами: ῥυθμὸς 

δὲ χάιρομεν διὰ τὸ γνώριμον καὶ συντεταγμὶ ένον» [Сковорода Г. Повна академічна ГГ
збірка творів. – С. 168]. Слова: «У ритмі нам дає насолоду відомість і порядок» – 
це трохи неточна цитата з Аристотелевих «Природознавчих питань» (19, 39). 
Пор.: «Ῥυθμῷ δὲ χαίρομεν, διὰ τὸ γνώριμον καὶ τεταγμὶ ένον ἀριθμὸν ἔχειν».

106 «И Аристотелево о человѣцѣ реченіє не ложно єсть: «Якоже в животных 
нѣсть лучшаго животнаго, яко человѣк, єгда управляєтся разумом, сице нѣсть 
худшаго, єгда разуму не повинуєтся, тогда бо лютость человѣческая всѣх звѣрей 
ярость превосходит...» [Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, мит-
рополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 31].

107 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1070–1071, 1107, 1153.ГГ
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При цьому думки стародавніх поганських, чи, як тоді казали, 
«зовнішніх», філософів наші письменники, як правило, трактували 
в суто християнській стратегії. «Что бо єсть любити кого? – питав, 
наприклад, Дмитро Туптало, щоб одразу ж відповісти: – Єсть же-
лати єму блага и творити, когда возможно, якоже глаголет Арісто-
тель и подтверждаєт Павел...»108. Мені здається, що стара тертул-
ліанівська опозиція Афін та Єрусалиму в літературі українського 
бароко загалом не втратила власної напруги. Про це красномовно 
свідчать передовсім численні суто «тертулліанівські» пасажі наших 
авторів. Наведу всього лиш один приклад, узятий з трактату Лазаря 
Барановича «Нова міра старої віри». «Чому ж це старий українець 
геньбує старим Римом? – питає наш полеміст. – Тому що церква, 
неначе та цнотлива Сюзанна, десятою дорогою обходить дідів ста-
рого Риму – стародавніх мудреців. Обходить велемовних Ціцеронів, 
аби не постраждати вкупі з Ієронімом од янгольської десниці – їй 
вистачить і Божого слова. Обходить Аристотелеві аргументи, бо ж 
чує пересторогу великого апостола поган: «Стережіться, щоб ніх-
то вас не звів філософією та марною оманою за переданням люд-
ським, за стихіями світу»109. А крім того, наші письменники повсяк-
час указують на «еллінство», тобто поганство, і того ж таки «князя 
філософів» Аристотеля110, і «боговидця» Платона111, і Сенеки112, 

108 Туптало Д. Слово на поминовеніє // Сочиненія святаго Димитріа, митропо-ДД
літа Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 116.

109 Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – 
К. 4 v. (appendix). Останні слова – цитата з Послання св. ап. Павла до колосян 
2: 8.

110 «...Аще и еллинскій філософ Арістотель рече, обаче хрістіанам надобноє: 
«Друг єсть єдина душа в тѣлесах двою» [Туптало Д. Поученіє на память святых ДД
верховных апостол Петра и Павла // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта 
Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 90].

111 «Платон философ, хотя и язычник был, справедливо писал, что познаніє 
Бога не долговременным ума томленієм и многословієм приобрѣтаєтся, как зна-
нія вещей єстественных, но долговременным искусом в добром и цѣломудренном 
житіи» [Кониський Г. Слово в день святаго апостола Петра и Павла // Собраніе ГГ
сочиненій Георгіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 
1835. – Ч. 1. – С. 232–233].

112 «Познал то, хотя еллинским заблужденієм помрачен, Сенека, который о не-
постоянном житіи нашем даєт разумѣніє: на всяк день, рече, умираєм» [Тупта-
ло Д. Слово на поминовеніє // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-ДД
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 116–117].
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і куди рідше згадуваних ними Анаксагора113 чи Біона Бори сте-
ніта114.

Це була, так би мовити, універсальна негація «зовнішньої» фі-
лософії. Але наші автори досить часто робили гострі випади супро-
ти того чи іншого стародавнього мислителя також у ході розгляду 
конкретних питань. Наприклад, сперечаючись із католицькими ав-
торами про «чистилище» (purgatorium), православні письменники-
полемісти інколи прямо пов’язували цю, як вони казали, «папіску 
опінію» із засудженою П’ятим вселенським собором наукою Ориге-
на про «всеосяжну віднову творива», а її – своєю чергою – з філосо-
фією «божественного» Платона115. І таким чином критика ідей «чис-
тилища» й «апокатастазису» поставала водночас не чим іншим, як 
критикою Платона. Та найбільшої негації серед усіх стародавніх фі-
лософів у літературі українського бароко зазнав, поза сумнівом, Епі-
кур, якого наші письменники послідовно трактували як безбожника 
й крайнього гедоніста116, котрий стверджував, нібито «після смерті 
немає жодного блаженства» («post mortem nulla voluptas»)117. «Епі-
курейці, – писав, наприклад, Касіян Сакович, – визнавали цілковиту 

113 «О, єжели тот [Анаксагор], поганином будучи, познал себе быти пелгримом 
на сем свѣтѣ, а мы, будучи христіанами, чи посмѣєм себе тут тубылцами назва-
ти?» [Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 46].

114 «И воистинну, философ языческій [Біон], философ поганскій, философ, 
Бога истиннаго невѣдущій (что удивленія достойно), да праведно ж отвѣщал по 
согласному бо всѣх философов ученію...» [Козачинський М. Философіа Аристо-ММ
телева. – Львів, 1745. – Арк. 2].

115 Див., зокрема: Antigrafe, abo Odpowiedz na script uszczypliwy przeciwko ludzom 
starożytney religiey Graeckiey // Памятники полемической литературы в Западной 
Руси. – Санкт-Петербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1269–1270; [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to 
iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem 
dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 166 v., 177 v.; Туптало Д. Книга житій святых. – ДД
Київ, 1689. – Арк. 187 зв.–190; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – ДД
Арк. 561; Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 661; Лопатинський Ф. Об-
личеніє неправды расколническія. – Москва, 1745. – Арк. 12 зв. (друга пагін.); На-
чатки догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 1770. – С. 732–733.

116 Див.: Antirresis, abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi // Памятни-
ки полемической литературы в Западной Руси. – Санкт-Петербург, 1903. – Кн. 3. – 
Ст. 529–531; [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey pra-
wosławney Ruskiey // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. 1. – Т. ІХ. – 
С. 296, 298; Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 72].

117 Galatowski I. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym. – Czernihow, II
1681. – S. 63.
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смертність душі, тому, як правило, проводили свої дні в насолодах 
і надмірностях, кажучи: їж, пий, веселися, після смерті немає ніяко-
го блаженства»118. Для українських письменників XVII–XVIII сто-
літь ім’я Епікура було, власне кажучи, метонімією всього стародав-
нього й новочасного лібертинства, чиє поширення119 недвозначно 
засвідчує, що антихрист уже близько. «...Послѣдняя наша сія вре-
мена настают, – писали отці-василіяни в книзі «Зерня Божого сло-
ва», – ругатели по своих похотєх ходящіи и нечестіих, отдѣляющіи 
себе от єдиности вѣры, тѣлесни, духа не имущіи, которіи смерть 
за ничто вмѣняют и того ради небрегут о ней ни мало. Дал бы то 
Бог, щоб и вѣсть сих богомерзких Епикуров невинных ушес ваших 
не доходила»120. Чи не один тільки Сковорода пробував трактувати 
філософію Епікура інакше. Принаймні він любив цитувати Епіку-
рову сентенцію: «Благодареніе блаженной натурѣр за то, что нуж-ѣ
ноє здѣд лала нетрудным, а трудное ненужнымѣѣ »121, – услід за своїм 
учителем Михайлом Козачинським122 захищав старогрецького фі-
лософа від несправедливих закидів на його адресу та навіть назвав 
Христа наприкінці 30-ї пісні «Саду божественних пісень» «єврей-
ським Епікуром»123, певно, нав’язуючись при цьому до славетних 
«Домашніх розмов» свого улюбленця Еразма Роттердамського124.

118 Сакович К. Трактат про душу // Пам’ятки братських шкіл на Україні. Кінець КК
XVI – початок XVII ст. – Київ, 1988. – С. 490. Останні слова – то не сентенція Епікура, 
а рядок зі старовинної студентської пісні: «Edite, bibete, post mortem nulla voluptas».

119 Як зазначалося в одному спрямованому проти просвітників полемічному 
трактаті, що з’явився друком 1790 року, тобто невдовзі після початку Великої 
французької революції, «безбожність на сьогодні вже не є тільки прихованим та 
обмеженим на якомусь клапті землі злом; це зараза, яка поширилась по містах, 
дворах і цілих країнах» [Głos prawdy wołającey. Przeciwko dziszeyszym libertynom 
w rzeczach religii. – Kalisz, 1790. – S. 240–241].

120 Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 511.
121 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 173.ГГ
122 Див.: Козачинский М. Книга третья. Нравственная философия, или Этика // ММ

Памятники этической мысли на Украине XVII – первой половины XVIII ст. – 
Киев, 1987. – С. 336–337. Пор., наприклад: Przybylski J. Wieki uczone starożytnych JJ
greków i rzymian. – Kraków, 1789. – S. 66.

123 «Хочеш ли жить в сласти? Не завидь нигдѣ. / Будь сыт з малой части, не 
убойся вездѣ. / Плюнь на гробныя прахи и на дѣтскія страхи; / Покой смерть, не 
вред. / Так живал аθинейскій, так живал и еврейскій / Епикур Христос» [Сковоро-
да Г. Повна академічна збірка творів. – С. 85].ГГ

124 Див. про це: Ушкалов Л., ЛЛ Марченко О. Нариси з філософії Григорія Сково-
роди. – Харків, 1993. – С. 75.
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Підбиваючи підсумок, можна сказати, що в українській літерату-
рі XVII–XVIII століть філософію було заведено трактувати як любов 
до явленого у твориві Абсолюту, а філософа – як читача книги Божо-
го творива. Це – по-перше. А по-друге, за часів українського бароко 
література й філософія дуже тісно взаємодіяли. Скажімо, неабияко-
го поширення набуло на ту пору явище літературно-філософського 
синкретизму в межах жанрових структур богословсько-полемічних 
та учительних трактатів, котрі буквально рясніють іменами філосо-
фів і богословів. Наприклад, Мелетій Смотрицький у своєму славет-
ному «Треносі» покликався здебільшого на богословів: Августина, 
Альберта Великого, Амвросія Медіоланського, Ансельма Кантер-
берійського, Роберто Белларміно, Бернара Клервоського, Бонавен-
туру, Василія Кесарійського, Псевдо-Діонісія Ареопагіта, Дуранда, 
Григорія Назіанзина, Григорія Ниського, Ієроніма Стридонського, 
Іоана Дамаскина, Іринея Ліонського, Оригена, Тому Аквінського, 
Тертулліана. Тим часом у «Театроні» Івана Максимовича зринають 
найперше імена стародавніх філософів: Анаксагора, Антисфена, 
Аристіппа, Аристотеля, Біона Бористеніта, Боеція, Демокрита, Діо-
гена Синопського, Епіктета, Зенона Елейського, Карнеада, Катона, 
Кратета, Ксенофана Колофонського, Ксенофонта Афінського, Мар-
ка Аврелія, Піфагора, Платона, Плотина, Плутарха, Порфирія Тір-
ського, Сенеки, Сократа, Фалеса, Ціцерона. Можна пригадати й вір-
шовані твори, в яких місце поетичних образів посідають філософ-
ські поняття, застосовувані, скажімо, у ході розгляду тринітарної 
проблематики. Наприклад, Лазар Баранович у своїй «Аполлоновій 
лютні» подав ось такі вірші:

Że Syn iest Verbum, Ratio mentalis,
De Rationis Ente dyszkurs talis,

De Rationis Ente śmieley mogę
Biglym ti logik to w tym nie mam trwogę.

Ale o Synie nie śmiem dyszkutować,
Ens Rationis, te mam adorowacz.

Logiki takiey Mistrz Ociec iedyny
Urodził Syna, nie zrodzi go iny125.

125 Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 303–304.
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Поза сумнівом, варто звернути увагу й на примітну сув’язь пое-
тики, риторики та логіки, коли поетику трактували як «другу рито-
рику», чи вже «віршовану риторику»126, а власне риторичний курс 
часто завершували розглядом питань діалектики, тобто логіки127, 
зважаючи на що не тільки ритор, але й поет створював свої тексти, 
як казав Митрофан Довгалевський, «згідно з правилами логіки»128.

Словом, характерна для європейської традиції, як казав Гадамер, 
«плідна напруга» між літературою та філософією за часів україн-
ського бароко поставала у формі їхньої особливої конвергентності. 
Це явище багато важить для історика літератури, а його вивчення 
здатне забезпечити належну адекватність (adaequatio intellectus et 
rei) опису й інтерпретації барокових текстів на всіх щаблях фунда-
ментальної риторичної тріади: inventio – dispositio – elocutio, – а та-
кож дає змогу окреслити місце літератури в духовному універсумі 
бароко.

І ще одна обставина, на якій я хотів би наголосити. Бароко, як 
і всякий «великий стиль»129, засновується на власній системі універ-
салій, котрі утворюють, так би мовити, «первісну продукуючу мо-
дель», щось на зразок Платонового «першообразу» (παράδειγματος 
εἶδος), наслідком еманації якого є певна сукупність форм, кажучи 
словами Гастона Башляра, «становлення Буття у Слово». При цьому 
універсалії української барокової літератури досить часто тлумачи-
лися з пункту погляду найширших світоглядних засад, утворюючи 
таким чином ділянку спекулятивної поетики й риторики (poetica 
speculativa, rhetorica speculativa). Це явище, яке я, услід за Романом 
Інгарденом130, Максом Верлі131 та іншими, називаю філософією літе-
ратури, так само надзвичайно цікаве й заслуговує на пильну увагу.

126 Див., наприклад: Прокопович Ф. Духовный регламент. – Москва, 1776. – 
С. 41.

127 Див.: Стратий Я.ЯЯ М.,ММ Литвинов В. Д., ДД Андрушко В. А. Описание курсов фи-
лософии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – Киев, 1982. – 
С. 12, 17–18, 20–22.

128 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 34.ММ
129 Див. про це, зокрема: Гартман Н. Эстетика / Пер. с нем. – Москва, 1958. – НН

С. 381.
130 Див.: Ingarden R. O poznaniu dzieła literackiego // Ingarden R. Studia z estety-

ki. – Warszawa, 1966. – T. 1. – S. 244, 266–267; Ingarden R. O poetyce // Ingarden R. 
Studia z estetyki. – Warszawa, 1966. – T. 1. – S. 275.

131 Верли М. Общее литературоведение / Пер. с нем. – Москва, 1957. – С. 44.ММ
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Ясна річ, явище поєднання літератури та філософії в різних його 
формах є добре знаним сюжетом у працях істориків українського 
бароко. Я можу пригадати тут уже класичні праці Миколи Сум-
цова132, Павла Житецького133, Івана Франка134, Олександра Лаппо-
Данилевського135, Миколи Петрова136, Сергія Єфремова137, Михайла 
Возняка138, Михайла Грушевського139, Сергія Маслова140, Дмитра 
Чижевського141, Георгія Флоровського142, Миколи Гудзія143, Андреаса 

132 Сумцов Н. Иннокентий Гизель (К истории южно-русской литературы НН
XVII века) // Киевская старина. – 1884. – Т. Х. – Окт. – С. 180–226; Сумцов Н. НН
Иоанникий Галятовский (К истории южно-русской литературы XVII в.). – Киев, 
1884; Сумцов Н. История южнорусской литературы в семнадцатом столетии. – НН
Харьков, 1885. – Вып. 1: Лазарь Баранович.

133 Житецкий П. Малорусские вирши нравоучительного содержания // Киев-
ская старина. – 1892. – Т. XXXVI. – Март. – С. 388–408.

134 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // ІІ Фран-
ко І. Зібрання творів: У 50 т. – Київ, 1984. – Т. 41. – С. 194–470.ІІ

135 Лаппо-Данилевский А. История русской общественной мысли и культуры 
XVII–XVIII вв. – Москва, 1990.

136 Петров Н. Очерки по истории украинской литературы XVII и XVIII веков. НН
Киевская искусственная литература XVII–XVIII вв., преимущественно драмати-
ческая. – Киев, 1911.

137 Єфремов С. Історія українського письменства. 4-е вид. – Мюнхен, 1989. – 
Т. 1: Від початків до М. Костомарова.

138 Возняк М. Історія української літератури. – Львів, 1921–1924. – Т. ІІ: Віки ММ
XVI–XVIII. – Ч. 1–2.

139 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Львів, 1925;ММ  Гру-
шевський М. Історія української літератури. – Київ, 1995. – Т. VI.ММ

140 Маслов С. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная дея-
тельность: Опыт историко-литературной монографии. – Киев, 1984.

141 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – New York, 1991; ДД
Чижевський Д. Фільософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934; ДД Чижевський Д. ДД
Український літературний барок. Нариси. Частина перша // Праці Українського 
Історично-Філолоґічного Товариства в Празі. – Прага, 1941. – Т. 3. – С. 41–108; 
Чижевський Д. Український літературний барок. Нариси. Частина друга // Праці ДД
Українського Історично-Філолоґічного Товариства в Празі. – Прага, 1942. – Т. 4. – 
С. 145–210; Чижевський Д. Український літературний барок. Нариси. Частина ДД
треття // Праці Українського Історично-Філолоґічного Товариства в Празі. – Пра-
га, 1944. – Т. 5. – С. 78–142; Чижевський Д.ДД Історія української літератури (від 
початків до доби реалізму). – Нью-Йорк, 1956.

142 Флоровский Г. Пути русского богословия. 3-е изд. – Paris, 1983.ГГ
143 Гудзий Н. Феофан Прокопович // НН Гудзий Н. Литература Киевской Руси НН

и украинско-русское литературное единение XVII–XVIII вв. – Киев, 1989. – 
С. 280–305.
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Андяла144, Ришарда Лужного145, Володимира Крекотня146, Дмитра 
Наливайка147, Людмили Софронової148 та інших. Щоправда, спо-
стереження на цю тему мають здебільшого принагідний характер. 
Виняток становить хіба що феномен поєднання поезії та філосо-
фії у творчості Григорія Сковороди, якому присвячено цілу низку 
праць149. Отож, спираючись на досвід попередників, я хочу описа-
ти й витлумачити, по-перше, основні концепти та ідеї української 
барокової філософії літератури, а по-друге, найголовніші форми 
тогочасної літературно-філософської конвергенції. Матеріалом її
для моїх спостережень і висновків будуть твори перш за все таких 
авторів (подаю за абеткою): Лазар Баранович, Данило Братков-
ський, Самійло Величко, Іван Величковський, Григорій Граб’янка, 
Василь Григорович-Барський, Іоаникій Галятовський, Інокентій 
Гізель, Митрофан Довгалевський, Іван Дубович, Афанасій Кально-
фойський, Михайло Козачинський, Георгій Кониський, Ісая Копин-
ський, Сильвестр Косов, Йоасаф Кроковський, Феофілакт Лопатин-

144 Angyal A. Die slawische Barockwelt. – Leipzig, 1961.
145 Łużny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska: 

Z dziejów zwązków kulturalnych polsko-ukraińskich w XVII–XVIII w. – Kraków, 
1966.

146 Крекотень В. Тема науки в барочной украинской поэзии 30-х годов 
XVII века // Барокко в славянских культурах. – Москва, 1982. – С. 255–275.

147 Наливайко Д. Українське літературне барокко в європейському контексті // ДД
Українське літературне барокко: Збірник наукових праць. – Київ, 1987. – С. 46–
75.

148 Софронова Л. Поэтика славянского театра XVII – первой половины ЛЛ
XVIII вв.: Польша, Украина, Россия. – Москва, 1981.

149 Див., зокрема: Багалій Д. Український мандрований філософ Гр. Сав. Ско-ДД
ворода. – Харків, 1926; Гром’як Р. Єдність поетичної і філософської творчості 
Г. С. Сковороди // Григорій Сковорода 250: Матеріали про відзначення 250-річчя 
з дня народження. – Київ, 1975. – С. 143–147; Іваньо І. Проблема жанрової специ-
фіки філософських творів Г. С. Сковороди // Філософська думка. – 1972. – № 5. – 
С. 84–92; Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. – Київ, 1983; Шу-
дря К. Творча взаємозумовленість філософії і мистецтва Г. С. Сковороди // Етика 
і естетика: Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 134–140; 
Genyk-Berezovská Z. Myslitelský a básnický odkaz Hryhorije Skovorody (Předmlu-
va) // Skovoroda H. Rozmluva o moudrosti: výbor ze Skovorodova díla / Тexty vybra-HH
la, uspoř. a předml. naps. Z. Genyk-Berezovská; z ukr. přel. a pozn. opatřila Fr. Soko-
lová. – Praha, 1983. – S. 7–27. Shevelov G. Y.YY Prolegomena to Studies of Skovoroda’s 
Language and Style // Shevelov G. Y. In and аround Kiev. Twenty-two Studies and YY
Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philologу. – Heidelberg, 1991. – 
P. 251–297.
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ський, Іван Максимович, Петро Могила, Іван Орновський, Симеон 
Полоцький, Іпатій Потій, Феофан Прокопович, Антоній Радивилов-
ський, Теофіл Рутка, Касіян Сакович, Григорій Сковорода, Мелетій 
Смотрицький, Яків Суша, Кирило Ставровецький, Дмитро Туптало, 
Стефан Яворський, Варлаам Ясинський. При тому я хочу залучити 
до аналізу широке коло жанрів української барокової літератури, 
починаючи від богословсько-полемічного трактату, пенітенціалія, 
панегірика чи «сократівського» діалогу й закінчуючи еротичною 
лірикою включно із сороміцькими віршиками.



ЧАС ТИНА  П Е РША

ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Розділ  1

ЩО ТАКЕ ОБРАЗ?

Уколі універсалій української літератури XVII–
XVIII століть одне з найважливіших місць, 

поза сумнівом, посідає образ. На його позначення на ту пору ви-
користовували цілу низку слів, зокрема такі: архетип, вид, видѣд нієѣѣ , 
знак, знаменіє, изображеніє, ікона, кшталт, подобенство, пропо-
рціо, символ, тип, effi gies, exemplum, fi gura, imago, similitudo. Наші 
тогочасні письменники тлумачили його перш за все як схожість
одного предмета з іншим. «Образ (imago), – цитував Іоана Дамаски-
на Афанасій Кальнофойський у своїй «Тератургемі», – це схожість 
(similitudo), приклад (exemplum) та зображення (effi gies), що відтво-
рює в собі певну річ, чиїм образом виступає»150. Згодом, десь через 
сотню років по тому, Стефан Яворський подасть майже таке саме 
визначення образу. На його думку, образ – це не що інше, як «по-
добіє нѣкоє, являющеє в себѣ того, єгоже єсть образ»151. Ясна річ, 
далеко не всяку схожість («подобіє») можна називати образом. Як 
казав той-таки Яворський, «образу, єже быти образом, не довлѣєт 
єдино подобіє, ибо и брат брату подобен єсть, но нѣсть єго образом. 
Да будет убо образ образом, нужда єсть на подражаніє и явленіє 
своєго первообразнаго учинену быти и аки бы от первообразнаго 
происходство имѣти»152. 

Як бачимо, основним для цієї універсалії постає її міметич-
ний, тобто наслідувальний, вимір. Образ, – наголошував Стефан 

150 Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 84.

151 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 2.
152 Там само. – С. 234.
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Яворський, – це «послѣдованіє нѣкоє по подобію лица и членов 
первообразнаго»153. Отже, є образ і є першообраз. Їх слід чітко роз-
різняти вже бодай тому, що образ «не во всѣм єсть подобный тому, 
єгоже являєт. Ино бо єсть образ, а ино образуємоє. На примѣр: образ 
человѣка тѣло точію человѣческоє и то от части являєт, душевныя 
же силы явити не может»154.

Ось такою була, я б сказав, вихідна теза в роздумах наших пись-
менників доби бароко про єство образу. А взірцем для подальшого 
структурування цього поняття, як правило, ставала для них добре 
відома шестичленна класифікація образів, розроблена свого часу 
Іоаном Дамаскиним у третій книзі трактату «Про образи»155. Роз-
гляньмо коротко цю класифікацію в тій її версії, як вона постає 
у творах українських письменників XVII–XVIII століть. За основу 
я хотів би взяти відповідні міркування Стефана Яворського, викла-
дені в його блискучому полемічному трактаті «Камінь віри».

З огляду на те, – каже наш учений богослов, – що «невидимый 
и безтѣлесный, и неописанный, и необразный» Бог-Творець156 є, 
крім усього іншого, «найвищим митцем» (ἀριστοτἀ έχνηςέ , будовник, 
математик, геометр, ремесник, маляр, художник)157, усе Боже 

153 Там само. – С. 152.
154 Там само. – С. 2.
155 Відзначу принагідно, що із суперечки довкола питання про сходження Свя-

того Духа зумовлювали різне трактування імагології Дамаскина православними 
й католицькими українськими письменниками. Варто порівняти, наприклад, що-
йно цитований мною «Камінь віри» митрополита Рязанського та Муромського 
Стефана Яворського [Яворський С[[ . Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 4–5] з тракта-
том «Хоругва згоди й миру» письменника-єзуїта Теофіла Рутки [Rutka Th. Chorą-
giew zgody y pokoiu. – Lublin, 1691. – S. 109, 148–149].

156 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 38. – Пор. з окресленнями Бога-
Творця в інших авторів: Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – 
Могилів, 1699. – Арк. 37 зв., 42, 54 зв., 69 зв.–70, 86; Максимович І. Молитва Отче ІІ
наш, от Христа Господа сложенна. – Чернігів, 1709. – Арк. 3; Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 15 зв.; Туптало Д. Розыск о расколнической ДД
брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 255 зв.; Начатки догмато-нравоучителнаго 
богословія. – Почаїв, 1770. – С. 431.

157 Див. ці різні окреслення Творця у творах Кирила Ставровецького [Транкві-
ліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 140, 223 зв.], 
Афанасія Кальнофойського [Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były 
tak w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych 
piecharach. – Kiiow, 1638. – S. 90–91], Лазаря Барановича [Baranowicz Ł. Lutnia 
Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 326], Антонія Радивиловського [Радивиловський А. 
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твориво постає не чим іншим, як довжелезною вервечкою Божих 
образів.

«Первый, – продовжує Стефан Яворський, – єсть образ 
єстественный, Отца предвѣчнаго єдиносущный Сын, Слово Отчеє... 
Сей образ во всем равен єсть тому, єгоже єсть образ, кромѣ отчества 
и сыновства, рожденія и нерожденія»158. І як же з’являється цей пер-
ший природний образ Абсолютного? На це питання, мабуть, найкра-
ще відповів свого часу Іоаникій Галятовський у своєму «Справж-
ньому Месії». Бог-Отець, – писав він, – породжує Сина «през розум 
свой, ґды познаваєт Отец себе самого, на той час стаєтся отцевскій 
образ, отцевскоє Слово умноє, которій образ албо котороє Слово 
называєтся Сыном Божіим»159. Це – щодо першого образу Бога.

На другому місці в цій вервечці Божих образів стоїть людина. 
«Вторый образ, – каже Яворський, – єсть созданієм от Бога про-
исходящ, нѣкоє далечайшеє подобіє в себѣ имущеє. И таков єсть 
образ Божій – человѣк...»160. Отже, ідеться про те, що людина є об-
Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 90–91 зв.], Феофана Прокоповича [Прокопо-
вич Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські твори: У 3 т. – 
Київ, 1980. – Т. 2. – С. 150], Георгія Кониського [Кониський Г. Філософія природи, ГГ
або Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 73, ГГ
243], Григорія Сковороди [Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 215] ГГ
та інших.

158 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 4.
159 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 299. Див. також: ІІ

Galatowski I. Stary Kościoł Zachodni nowemu Kościołowi Rzymskiemu pochodzenie II
Ducha S. Od Oyca samego, nie od Syna pokazuie. – Nowogrod-Siewierski, 1678. – 
S. 25 (друга пагін.); [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney 
Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – 
К. 94 v.; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 90–91; Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 139 зв.; 
Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 471, 485 зв.; Туптало Д. ДД
Поученіє о поклоненіи іконом святым // Сочиненія святаго Димитріа, митропо-
літа Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. 1. – Арк. 36; Сковорода Г. Повна ГГ
академічна збірка творів. – С. 217–218.

160 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 4. Див. також: [Smotryc’kyj М.] ММ
Θρῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie 
z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 212 v.–213 v.; Транквіліон-
Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 5 (друга па-
гін.); Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословіи. – Унів, 1692. – Арк. I 
(передмова, б. п.); Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Моги-
лів, 1699. – Арк. 2–2 зв.; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak 
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разом і подобою Бога. І тут я хотів би підкреслити, що наші баро-
кові автори, услід за старими богословами, зокрема Василієм Кеса-
рійським, Іоаном Златоустом, Ієронімом Стридонським та іншими, 
чітко розрізняли в людині «образ Божій» і «подобіє Божіє». «Образ 
Божій, – писав, наприклад, Дмитро Туптало, – пріємлет душа во 
время своєго от Бога созданія, подобіє же Божіє в ней совершаєтся 
в крещеніи. Образ в разумѣ, подобіє в произволеніи, образ в само-
властіи, подобіє в добродѣтелех»161.

Далі йде третій різновид Божих образів – Біблія. Про це Явор-
ський писав так: «Третій род образов єсть Писаніє Святоє, поєлику 
невидимыя вещи аки видимая сказуєт и снисходителства єже к нам 
употребляющ самаго Бога в образѣ человѣка... являєт...»162. Поза 
всяким сумнівом, те саме мав на думці й Сковорода, коли, нада-
ючи Біблії статусу особливої ділянки буття, казав у своєму «Змі-
їному потопі»: «...Бібліа есть симболичный мыр, затѣм что в ней 
собранныя небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы 
они были монументами, ведущими мысль нашу в понятіе вѣчныя

w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych pie-
charach. – Kiiow, 1638. – S. 90–91; Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех 
вѣры, сирѣчь о догматѣх или о преданіях вѣры православно-католіческія хрис-
тіанскія. – Почаїв, 1783. – Арк. 4; Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 504; 
Діоптра, сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє живота человѣческаго 
в мирѣ. – Кутейно, 1654. – Арк. 134, 150 зв.; Гізель І. Мир с Богом человІІ ѣку. – Київ, 
1669. – С. 270; Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 100 зв.; ІІ Ра-
дивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 266 зв., 355; Баранович Л.ЛЛ  
Трубы словес проповѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 254; Полоцький С. Вечеря ду-
шевная. – Москва, 1681. – Арк. 469 зв., 470 зв.; Максимович І.ІІ Θέατρον, или По-
зор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – Арк. 40 зв., 273–273 зв.; Максимович І. ІІ
Молитва Отче наш, от Христа Господа сложенна. – Чернігів, 1709. – Арк. 67; 
Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 352 зв.; ІІ Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 10, 40; Кониський Г. Філософія природи, або ГГ
Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 238; ГГ Ве-
личковський П. О умнѣй молитвѣ // Житие и писания молдавского старца Паисия 
Величковского с присовокуплением предисловий на книги св. Григория Синаи-
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его 
другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве. – Москва, 1892. – С. 167; Начатки догмато-нравоучителнаго богосло-
вія. – Почаїв, 1770. – С. 145, 291–293.

161 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 253.

162 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 4.
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натуры, утаенныя в тлѣнной так, как рисунок в красках своих»163. 
Як гадав наш філософ, Бог оприявнює власне єство в біблійному 
слові й через слово ж таки веде все твориво назад до самого себе. 
А якщо це так, то між морфологією буття та морфологією Божо-
го слова існують якісь фундаментальні паралелі, і коли ти збагнеш 
смисл Святого Письма, ти водночас збагнеш природу всіх речей.

Щось схоже можна сказати й про четвертий різновид Божих обра-
зів, що ним виступає все твориво. «Четвертый род образов, – писав 
Яворський, – может быти всяка тварь, поєлику возводит человѣка 
в познаніє Творца...»164. У цій картині світу «разнообразная Пре-
мудрость Божія», кажучи словами Сковороди, виразно проступає 
крізь конкретно-чуттєву оболонку творива, надаючи йому якогось 
глибинного символічного характеру: досконале влаштування космо-
су згідно з «мірою, числом та вагою» засвідчує Божий «промисел 
общій», бо «якщо ніхто не є настільки нерозумний, щоб дав себе пе-
реконати, що випадковим кидком літер утворився весь виклад «Іліа-
ди» Гомера, то хто настільки позбавлений розуму, щоб допустив собі 
в думці, що з випадкового збігу атомів могла виникнути гідна поди-
ву будова світу?»165. Сама краса Божого творива стає вічним і неви-
черпним джерелом природного благочестя людини, тобто її впевне-
ності в тому, що Бог-Творець таки є. Чи вже Він залишається цілком 
трансцендентним щодо світу, як, скажімо, у «Загальній філософії» 
Георгія Кониського, чи по-неоплатонічному іманентизується, як 
у «Зміїному потопі» Сковороди, – твориво все одно виступає в ролі 
особливого образу Творця, точніше кажучи, у ролі Його таємничого у
дзеркального відображення. Недарма думка святого апостола Павла: 
«Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім – об-
личчям в обличчя...»166 – привертала таку пильну увагу наших авто-
рів XVII–XVIII століть: Кирила Ставровецького167, Петра Могили168, 

163 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 943.ГГ
164 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 4.
165 Кониський Г. Філософія природи, або Фізика // ГГ Кониський Г. Філософські ГГ

твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 23.
166 Перше послання св. ап. Павла до коринтян 13: 12.
167 Див.: Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 

Арк. 160 зв.
168 Див.: Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех вѣры, сирѣчь о дог-

матѣх или о преданіях вѣры православно-католіческія христіанскія. – Почаїв, 
1783. – Арк. 40.
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Іоаникія Галятовського169, Антонія Радивиловського170, Лазаря Ба-
рановича171, Івана Максимовича172, Стефана Яворського173, Дмитра 
Туптала174 та інших.

А далі йде наступний, п’ятий, різновид Божих образів. «Пятый 
род образов, – каже Яворський, – єсть проображеніє будущих 
вещей...»175. Письменник має на думці передовсім те, що сюжети 
й образи Старого Заповіту є «прообразами» майбутньої євангель-
ської історії. Я б сказав, що це такий собі вербальний модус іс-
нування Христа до Різдва. Зрештою, про це прямо писав Антоній 
Радивиловський: «От самого початку створеня свѣта в розных фи-
гурах, символах и знаменіях скрыте ознаймовал нам Бог Вопло-
щеніє Сына своєго...»176. Більше того, у бароковій картині світу 
самé християнство існувало задовго до приходу у світ Спасителя. 
Власне кажучи, воно існувало вже від часу креації. «Христіане, – 
як стверджував, наприклад, Іоаникій Галятовський, – зась были от 
початку свѣта: Адам, Ноє, Мелхіседек, – бо оне вѣрили в Христа, 
который мѣл пріити на свѣт»177. Але Адам, Ной, Мелхіседек та інші 
персонажі старозаповітної історії не лише вірили в Христа, але 
й пророкували про нього. Той-таки Галятовський писав, що Адам 
«пророковал о пристю єго [Христа], мовячи: «Остави человѣк отца 
своєго и матерь и прилѣпится к женѣ своєй, и буде та оба во плоть 
єдину»178, – бо св. Ієронѣм, св. Лео, св. Августин повѣдают, же тыи 
слова Адам пророкуючи мовил о Христѣ, котрій мѣл пріити на свѣт, 
зоставивши Бога-Отца в небѣ и матку свою на земли, Пречистую 
Богородицу, и прилучитися к женѣ своєй, к церкви святой, которая 
в Христа увѣрила и єдино тѣло с Христом стала»179.

169 Див.: Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 324–324 зв.ІІ
170 Див.: Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – 

С. 133.
171 Див.: Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 168 зв.
172 Див.: Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 302.ІІ
173 Див.: Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 745.
174 Див.: Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 15 зв.
175 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 5.
176 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 6 зв.
177 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 101 зв.
178 Книга Буття 2: 24.
179 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 144.ІІ
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І нарешті, останній, шостий, різновид Божих образів – образи-
взірці. «Шестый род образов єсть, – завершує Яворський свій ви-
клад православної імагології, – имиже являются нѣкія чудесныя, 
преславная же и мужественная дѣла во славу убо содѣявших тыя, 
в подражаніє и незабвенную память послѣдним родом»180. Образ 
постає тут не чим іншим, як взірцем для наслідування, такою собі 
екзистенційною парадигмою. Я можу помилятися, але мені здаєть-
ся, що саме в цьому сенсі наші письменники XVII–XVIII століть 
вживали слово «образ» чи не найчастіше181. Ясна річ, найвищим 
і найуніверсальнішим взірцем для наслідування є Син Божий. Зре-
штою, що таке життя християнина, як не «наслідування Христа»? 
«Христос, – писав у своєму «Справжньому Месії» Іоаникій Галятов-
ський, – предуставленій єст образ, албо кавза екземпляріс, причина 
прикладная предуставленія людзкого, бо всѣ люде предуставленіи 
подобны суть в житіи и в терпеніи Христови як образови...»182.

Оці змодельовані Божими «мыслями» (λόγοι) образи, у свою чер-
гу, моделюють різноманітну мистецьку іконіку, адже «мистецтво 

180 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 5.
181 Див.: Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 

1619. – Арк. 95, 3 (друга пагін.); Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостол-
ской церкве, которая под розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 131 –
(друга пагін.); Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 64–64 зв.; 
Патерік, или Отечнік печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 138; Радивиловський А. Ого-
родок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 622–623; Радивиловський А. Вѣнец 
Христов. – Київ, 1688. – Арк. 57; Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 
1674. – Арк. 50, 70 зв., 317 зв.–319 зв.; Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 
1681. – Арк. 275 зв., 280, 305, 307, 354; Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, ДД
1680. – Арк. 48 зв.; Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 
1748. – Арк. 90; Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, ІІ
1708. – Арк. 3 зв.; Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 242, 245; ІІ
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 77 зв., 99 зв.;ДД  Яворський С. 
Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 256, 882.

182 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 196. Див. також: ІІ
[Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey 
Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 9 v.; Діоптра, 
сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє живота человѣческаго в мирѣ. – Ку-
тейно, 1654. – Арк. 4, 5; Поученіє о святых тайнах, о добродѣтелех богословских, 
о заповѣдех Божіих, о казнех и карах церковных с приложенієм обычной науки 
о догматах вѣры католической в кратцѣ собранноє особом духовнім, наипаче пре-
звітером парохіалнім благопотребноє. – Унів, 1754. – Арк. 1 зв. (передмова, б. п.); –
Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 5, 242–243.
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є певним наслідуванням (imitatio) природи...»183, а митець, «наче 
другий Бог, кує в людських душах замінні субстанції речей»184. І ось 
тут починається розмова про образи власне мистецькі.

Ясна річ, наші автори XVII–XVIII століть звично вживають сло-
во «образ» на позначення творів світського живопису чи скульп-
тури185, культової ікони186 тощо, – для яких «природа є мірою», бо 
чим ретельніше вони наслідують останню, тим досконалішими є. 
«Візьмімо хоча б один приклад, – каже Феофан Прокопович, – як 
вельми талановитий художник Апеллес так досконало намалював 
Олександра Великого, що тримає блискавку, яка наче блискає за 
полотном, – унаслідок чого (люди) навіть казали, що є два Олек-
сандри: один – син Філіппа, ніким непереможний, а другий – твір 
Апеллеса, недосяжний для жодного мистецтва»187.

Як бачимо, мистецький образ постає тут особливою ілюзі-
єю якоїсь речі. Що означає створювати («facere», «fi ngere»), при-
пустімо, поетичний образ? Не що інше, як «наслідувати (imitare) 
ту річ, вигляд чи подібність якої зображується. Звідси й образ на-
зивають зображенням (imago, effi gies)»188. При цьому поет має 

183 Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські 
твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 152.

184 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 37.ММ
185 Див.: Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 47 зв.; Тупта-

ло Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 475; ДД Радивиловський А. Огородок 
Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 431; Максимович І. Θέατρον, или Позор ІІ
нравоучителный. – Чернігів, 1708. – Арк. 7; Сковорода Г. Повна академічна збірка ГГ
творів. – С. 155.

186 Див.: Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 
1619. – Арк. 41 зв.; Kossow S. Πατερικον, abo Żywoty ss. Oycow pieczarskich. – 
Kiiow, 1635. – S. 92–93; Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 223; 
Galatowski I. Stary Kościoł Zachodni nowemu Kościołowi Rzymskiemu pochodzenie II
Ducha S. Od Oyca samego, nie od Syna pokazuie. – Nowogrod-Siewierski, 1678. – 
S. 53 (друга пагін.); Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 69, 82; 
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1695. – Арк. 2 (передмова б. п.); ДД Барано-
вич Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 129; Baranowicz Ł. Nowa 
miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 33.

187 Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські 
твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 152. Див. також: Кониський Г. Філософія ГГ
природи, або Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – ГГ
Т. 2. – С. 74.

188 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – P. 13. Див. та-
кож: Крекотень В. Київська поетика 1637 р. // Літературна спадщина Київської 
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«прагнути не лише зовнішньої схожості з предметом, але також 
і певної симетрії або сумірності», тобто «виражати м’яке в м’якому, 
ніжне в ніжному, приємне в приємному»189, – а художник може, так 
би мовити, «універсалізувати» чи «узагальнювати» об’єкти наслі-
дування, як те чинив «Зевкс190, преславный иконописец», котрий, 
намагаючись «сотворити изображеніє в честь Юноны, не уповая 
премудростію хитрости разума своєго, не первѣє взял кисть в руку 
свою, но избранных дѣвиц, благолѣпієм лица украшенных, по всем 
градѣ созираше, коєяжде разсмотрѣвая природную красоту, паки от 
всѣх пять точію избра и от них в коєйждо что бѣ лѣпотнѣйшаго 
и изряднѣйшаго собирая, начертанієм изяви...»191.

Природні й мистецькі образи репрезентують, отже, різні щаблі 
ієрархії буття. «Природа, – писав Феофан Прокопович, – творить 
справжні речі, а мистецтво – уявні... власне не речі, а певні образи 
речей. Тому малювання можна назвати сном тих, що не сплять»192. 
Ось так. Мистецтво – сон наяву, а мистецькі образи – рівні фантазмам 
сну, одні з яких бувають «з полноты тѣла..., иныи же з великих по-
стов и жажды..., третіи з мимошедшеи мысли и печали..., четвертіи 
з бѣсовского навѣта и мечтанія..., пятыи от Божія откровенія...»193.

Так чи інакше, цілком очевидно, що визначальною рисою мис-
тецького образу наші барокові письменники вважали ілюзіонізм. 
Можливо, саме ця обставина спричинилась до того, що засновані на 
ідеї ілюзорності земного життя людини найпопулярніші барокові 
мотиви «марнота марнот» і «життя – це сон» часто розроблялись за 

Русі і українська література XVI–XVIII ст. – Київ, 1981. – С. 126;Довгалевський М. ММ
Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 33; Сковорода Г. Повна академічна ГГ
збірка творів. – С. 754.

189 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – P. 113–114.
190 Ідеться про давньогрецького художника Зевксиса з Гераклеї.
191 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – ІІ

Арк. 122 зв.–123.
192 Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські 

твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 153. Див. також: Кониський Г. Філософія ГГ
природи, або Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – ГГ
Т. 2. – С. 75.

193 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 
Арк. 78 (друга пагін.). Див. також: Сакович К. Арістотелівські проблеми, або Пи-
тання про природу людини з додатком передмов весільних і похоронних обря-
дів // Пам’ятки братських шкіл на Україні. Кінець XVI – початок XVII ст. – Київ, 
1988. – С. 413–418; Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 87.
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допомогою «малярського» іконічного ряду. «Свѣт сей облудный, – 
писав, наприклад, Антоній Радивиловський, – єст то власне изба 
малярская, где коли прийдеш, знайдеш там высоких чинов особы..., 
порфиру и виссон, и роскош столовую..., и иншых красот и утѣх 
барзо много, – але яких же, єсли не маліованых. Так на сем свѣтѣ
облудном ктось находит ласку, ктось пріязнь, ктось статок, ктось 
родовитость, ктось щастє...»194. На думку письменника, наш світ – 
чистої води ілюзія. Наш світ – усього лиш майстерня художника 
з розвішаними на стінах картинами, і все, що в ньому є, – «мальо-
ване». Як на мене – це просто розкішний і надзвичайно глибокий 
образ. Та, може, ще більш виразною ілюзорність світу постає тоді, 
коли уявити його в образі мальованого винограду Зевксиса, що його 
птахи сприймали за справжній. Саме так і робить Антоній Ради-
виловський, коли пише: «...Люде, которыи уганяются за роскоша-
ми сего свѣта, суть подобны оному птаству, котороє до маліованых 
ягод Зевкісовых прилѣтывало. Зевксис он, славный маляр, хотящи 
неґдысь з птаства себѣ кротофилю195 учинити, отмаліовал на табли-
ци так штучне на древѣ ягоды, же коли колвек на подворе выставил, 
птаство яко до правдивых ягод прилѣтывало, але, ґды, прилѣтивши, 
обачило, же здрада, бо маліоване, без жадного посылку назад 
отлѣтовало. Кто ж не видит, же свѣт сей прелестный єст подобный 
славному оному маляреви Зевксисови?»196.

Те саме стосується й образів літературних, наприклад, тих, що 
походять зі стародавньої міфології. Той-таки Радивиловський пи-
сав у «Вінку Христа»: «Правлят поетове, иж Персеуш, Іовишов 
сын, забивши Медузу..., заслужил себѣ тоє, абы з низкости земнои 
перенесеный был в небо... Не єст то правда, але фабула поетов»197. 

194 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 107–
108.

195 Тобто жарт.
196 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 292. Див. також: Мак-

симович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный. – Чернігів, 1708. – Арк. 24–24 зв., ІІ
76. Зазначу принагідно, що ця та інші оповідки про стародавніх грецьких худож-
ників узяті з тридцять п’ятої книги «Природознавчої історії» Плінія Старшого.

197 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 29 зв. Див. також: 
Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 345 зв.; Туптало Д. Поуче-ДД
ніє на усѣкновеніє честныя главы святаго Іоанна Предтечи // Сочиненія святаго 
Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 192–194; 
Алфавит духовный в пользу іноком и мірским, богоугоднѣ жити хотящим. – Київ, –
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«Фабула» означає тут «ілюзія-вигадка». А коли Лазар Баранович 
пише у своїй «Аполлоновій лютні»: «Wolność maią poetowie, iako 
w baykach, tak y w mowie»198, – ілюзією-вигадкою постають власне 
вже будь-які поетичні сюжети-«байки». Та й загалом, слово «бай-
ка» («фабула») в українській бароковій літературі найчастіше вжи-
валося в значенні «вигадка»199. Певна річ, саме тому наші тогочасні 
1713. – Арк. 3 (присвята, б. п.); [Григорович-Барський В.[[ ] Пошехонца Василія 
Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова, уроженца кієвскаго монастыря антіохій-
скаго путешествіє к святым мѣстам в Європѣ, Азіи и Африкѣ находящимся, 
предпринятоє в 1723 и оконченноє в 1747 году, им самим писанноє, нынѣ же на 
иждивеніи єго светлости князя Григорія Александровича Потемкина для пользы 
общества изданноє в свѣт. – Санкт-Петербург, 1778. – С. 104; – Кониський Г. Фі-ГГ
лософія природи, або Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, ГГ
1990. – Т. 2. – С. 263; Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 658.ГГ

198 Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 550. Див. також: Коза-
чинський М. Августейшей непобедимой імператрицѣ єя священнейшему царско-
му величеству Єлисаветѣ Петровнѣ... – Київ, 1744. – Арк. 16 зв. (б. п.).–

199 Див.: [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney 
Apostolskiey Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – 
К. 27; Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 
Арк. 185 зв., 211 зв.; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w 
samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecha-
rach. – Kiiow, 1638. – S. 1; Dubowicz J. Hierarchia, abo O zwierchności w Cerkwi JJ
Bożey. – Lwow, 1644. – S. 94, 110; Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, ІІ
1669. – Арк. 65 зв., 165, 366; Galatowski I. Stary Kościoł Zachodni nowemu Ko-II
ściołowi Rzymskiemu pochodzenie Ducha S. Od Oyca samego, nie od Syna pokazu-
ie. – Nowogrod-Siewierski, 1678. – S. 99 (друга пагін.); Galatowski I. Fundamenta, II
na których łacinnicy iedność Rusi z Rzymem funduią według rzymskiey teraznieyszey 
wiary nowey prawdziwemi odpowiedziami Cerkwi Wschodniey wywrocone y zniesio-
ne... – Б. м., 1683. – S. 74–75; Беринда П. Лексікон славеноросскій и имен толко-
ваніє. – Київ, 1627. – Ст. 2; Гізель І. Мир с Богом человІІ ѣку. – Київ, 1669. – С. 100; 
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 25 зв., 142 зв., 200 зв.;ДД  Туп-
тало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 20 зв., 277; ДД Туптало Д. Розыск ДД
о расколнической брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 90 зв., 175, 344–344 зв.; 
Прокопович Ф. Истинноє оправданіє правовѣрных христіан, крещенієм полива-
телним во Христа крещаємых. – Санкт-Петербург, 1724. – Арк. 2 зв., 3 зв., 6, 36; –
Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 318, 356; Лопатинський Ф. Обличе-
ніє неправды расколническія. – Москва, 1745. – Арк. 46 зв., 98 зв.; Кониський Г. 
Слово при вступленіи в паству // Собраніе сочиненій Георгіа Конисскаго, архі-
епископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. 1. – С. 11; Исторія русов 
или Малой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, архіепископа Бѣлорускаго. –
Москва, 1846. – С. 187; Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 391;ГГ Ве-
личковський П. О умнѣй молитвѣ // Житие и писания молдавского старца Паисия 
Величковского с присовокуплением предисловий на книги св. Григория Синаи-
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письменники постійно наголошували, що Христос, бувши «природ-
ним образом» Бога-Отця, а також вічним образом для наслідування, 
не має стосунку до ідеї «образ» в якомусь інакшому сенсі. Саме 
звідси походять їхні численні полемічні стріли, спрямовані проти 
єресі докетизму, згідно з якою Христос-людина – його народження, 
життя й страждання – це не більше, ніж ілюзія. «...Геретики были, – 
писав, зокрема, Іоаникій Галятовський, – которыи мовили, же не 
мѣл Христос правдивого тѣла, алефантастикум котус, змышленоє 
тѣло мѣл»200. Іншими словами, вони визнавали Христа – справж-
нього Бога й справжню людину – «за єдну мару, за привидѣніє албо 
фантазму»201.

Таким чином, мистецький образ є міметичною ілюзією, фік цією, 
річчю, належною до сфери діяльності людини як homo ludens, – 
що, власне кажучи, і визначає його сенс. Але це в жодному разі не 
применшує його ролі та значення в людському житті. А в чому ж 
полягають ці роль і значення? По-перше, образ, сказати б, «вири-
ває» віддзеркалені ним речі з часового плину й ніби прилучає їх до 
віч ності202. Саме образ у нашому перемінному світі може «зупини-
ти» летючу мить, уберегти бодай щось від піску забуття. По-друге, 
мистецький образ має здатність повчати, хвилювати й розважати 
людську душу203. А по-третє (і це, може, найголовніше), він виконує 
роль своєрідного місточка між «видимою» та «невидимою» приро-
дами. Він веде людину до Абсолютного, до того, що перебуває по 
той бік нашого чуттєвого досвіду, тобто він дозволяє людині ста-
ти причетною до ноуменального рівня речей. «Ничтоже бываєт во 
умѣ, аще не прежде будет в чувствѣ, – писав Стефан Яворський, – 
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его 
другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве. – Москва, 1892. – С. 162.

200 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 80.ІІ
201 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 498. Див. також: 

Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под розсу-
док церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 14, 53, 68, 183;– Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1695. – Арк. 323.

202 Див.: Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая 
под розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 3–4 (друга пагін.); – Or-
nowski J. Bogaty w parenłele, sławę y honory wirydarz herbownewi welmożnych ich 
mościow panow p. Zacharżewskich... – Kiiov, 1705. – K. 7 (б. п.).

203 Див.: Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 164–165; Довга-
левський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 41.ММ
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якоже філософіа учит и самим искусом познаваєм сію истину. Все 
бо, яже в умѣ имамы, быша прежде в чувствѣ нѣкоєм: или в чувствѣ
видѣнія, или слышанія, или уханія, вкушенія, осязанія, и про-
сто рещи: чувства суть аки нѣкія врата, имиже входит во ум всяко 
познаваємо»204. А ось ця сама думка у ранішому викладі Симеона 
Полоцького: «Дух нѣсть видим плотскими очима. Ум паки не может 
умствовати духа, развѣ во образѣх чювством подлагаємых. Тако 
бо глаголет князь всѣх любомудрцев: «Не может быти в умѣ, єже 
не бяше в коєм любо чювствѣ». Тѣм же Бог невещественная хотя 
человѣком явити, являєт во образѣх видимых и плотских...»205. Ну, 
ось воно – уявлення про образ як про щось таке, що «возводит ум на 
первообразноє»206, як про «видимий образ невидимого».

І оце перебування образу на зламі двох природ чітко віддзерка-
лює його власна структура. «В кождом образѣ єдином, – писав Іоа-
никій Галятовський, – єст матеріа и форма, которыи речевисте роз-
нятся и может єдно быти без другого: и матеріа без формы, и фор-
ма без матеріи... Наприклад, в образѣ Христовом... єст там матеріа 
злато албо сребро, албо дорогій камень, албо кость слоніовая, албо 
єдваб, албо фарба зеленая, червоная, бѣлая, чорная..., єст теж там 
и форма – подобенство Христа, Бога нашего...»207. 

Єдність матерії та форми в структурі образу можна описати 
й за допомогою тричленної опозиції, як те робив Антоній Ради-
виловський: «В каждом образѣ три рѣчи маются от нас уважати: 
наперед, матеріа, иж образ єст златый албо сребрный, люб на чом 
иншом выраженый. По-вторе, кшталт208, иж єст пієнкне и штучне 
зробленый. По-третє, выображенє, иж выражаєт того, чіим єст об-

204 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 77–78.
205 Полоцький С. Жезл правленія, утвержденія, наказанія и казненія. – Москва, 

1667. – Арк. 120.
206 Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под 

розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 11 (друга пагін.). Див. –
також: Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwęto-
cudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 
1638. – S. 84; Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 582, 675–676; Яворський С. 
Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 3, 9, 77, 433; Туптало Д. Розыск о расколнической ДД
брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 174 зв.; Сковорода Г. Повна академічна збірка ГГ
творів. – С. 690.

207 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 209.ІІ
208 Слово «кшталт», очевидно, означає тут власне «форму». Пор.: «forma albo 

ksztalt» [Katechizm Rzymski. – Kalisz, 1603. – S. 106].
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разом и подобієм...»209. А можна вжити для цього платонічні термі-
ни «образу твірного» та «образу утворюваного». «Ах! не называй 
краску образом, – писав Сковорода у своєму «Зміїному потопі». – 
Она есть одна точію тѣнь во образѣ, а сила и сердце есть рысунок, 
сирѣчь невещественная мысль и тайная начертанія, до коих то при-
стает, то отстает краска... Самыи точныи образы210 еще прежде яв-
ленія своего на стѣнѣ всегда были во умѣ живописцу. Они не роди-
лись и не погибнут»211. 

При тому не слід забувати, що, коли наші старі письменники го-
ворять про «образ», вони найчастіше мають на думці образи свя-
ті – ікони. І це надає поняттю «образ» додаткових (і дуже важли-
вих!) конотацій. З цього погляду, у літературі українського бароко 
начебто воскресають ті імагологічні сюжети, ідеї та концепти, що 
їх християнські богослови активно розробляли ще у VIII та в пер-
шій половині IX століть, за часів візантійського «іконоборства». 
Воно й не дивно, якщо зважити на те, що ідеї іконоборців по суті 
були зак туалізовані протестантами. Як писав Дмитро Туптало, сво-
го часу «погибла бѣ єресь іконоборная от Востока и Запада даже 
до лѣт Лютера и друга єго Калвіна, иже по тысяши и пять стѣх от 
Рождества Христова лѣтѣх начаша своя єреси розсѣвати и отметати 
іконы святыя...»212.

209 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 435 зв.
210 Філософ має на думці неоплатонічне поняття τὸ ἒνδον εἶδος: «Сіи формы 

у Платона называются ідеи, сиричѣ видѣд ніяѣѣ , виды, образы» [Сковорода Г. Повна ГГ
академічна збірка творів. – С. 945].

211 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 944.ГГ
212 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 173. Див. також: Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 4 зв., ДД
134 зв., 261 зв.–262, 264, 295 зв.–297 зв., 391 зв.–392 зв., 396 зв.–397, 399–399 зв., 
449 зв., 455 зв.–462, 565, 631–649 зв.; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, ДД
1700. – Арк. 55, 56, 70 зв.–71 зв., 105 зв.–108, 112 зв., 151, 164 зв.–165 зв., 214–
214 зв., 220, 254–254 зв., 258–268, 277 зв., 289–290, 303 зв., 349, 352 зв., 530–
530 зв., 531 зв., 563 зв.–565 зв., 673–673 зв., 665–666 зв.; Туптало Д. Книга житій ДД
святых. – Київ, 1705. – Арк. 10 зв.–18 зв., 262 зв., 263 зв.–266, 416–416 зв., 637 зв.–
638; Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под роз-
судок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 31–37 (друга пагін.); – Галятов-
ський І. Небо новоє. – Львів, 1665. – Арк. 59 зв., 61–61 зв., 68 зв., 102 зв.; ІІ Галятов-
ський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 209 зв.–210;ІІ Прокопович Ф. Слово 
о великом дѣлѣ Божіи // Феофана Прокоповича, архієпископа Великаго Новаграда 
и Великих Лук... слова и рѣчи... – Санкт-Петербург, 1761. – Ч. 2. – Арк. 436 зв.; –
Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 20–21.
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Саме в ході напруженої полеміки з протестантами щодо єства 
ікон та щодо їхнього пошанування-«проскінезису» православні 
українські автори часів бароко, услід за східними отцями (Василій 
Кесарійський, Іоан Дамаскин та інші), постійно наголошували, що 
в образі шанується форма, але не матерія213, що «образова честь 
переходить на сам екземпляр, до якого має стосунок»214, а христи-
янські ікони в жодному разі не є те саме, що й образи поганських 
богів, тобто «болвани», чи «ідоли», оскільки «ідол» «єсть образ или 
подобіє ложнаго бога», «ікона же святая єсть изображенієм Христа, 
Спасителя нашего, Бога истиннаго в подобіи человѣчестѣм на зем-
ли с человѣки пожившаго, или Пречистыя Дѣвы Богородицы, или 
коєго святаго угодника Божія...»215. 

Ясна річ, будь-який малярський образ – це певна розповідь, 
певна історія, коли хочете, «німа книга». «Картина, – прямо казав 
Григорій Сковорода, – есть книга нѣмая»216. І в цьому сенсі вся-

213 Див.: Кониський Г. Слово в святый Великій пяток // Собраніе сочиненій Ге-
оргіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. 1. – 
С. 23 (друга пагін.); Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 20; Явор-
ський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 3; Туптало Д. Розыск о расколнической ДД
брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 23.

214 В оригіналі: «obrazowa cześć przechodzi na samy exemplarz, do ktόrego ma re-
latią» [Kalnofoyski A[ . Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 85–86]. Див. також: Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, 
которая под розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 8 (друга пагін.); –
Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 208; ІІ Яворський С. Камень 
вѣры. – Київ, 1730. – С. 16; Туптало Д. Поученіє о поклоненіи іконом святым // Со-ДД
чиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. 1. – 
Арк. 36 зв.; Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 23, 156. – Слід зауважити, що слово «exemplarz» означало в Кальнофойського 
те саме, що й «архетип», «первообразноє» чи «прототип».

215 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 155. Див. також: Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех вѣры, сирѣчь 
о догматѣх или о преданіях вѣры православно-католіческія христіанскія. – Поча-
їв, 1783. – Арк. 60 зв.; Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 208; ІІ
Галятовський І. Боги поганскіи, в болванах мешкаючи // ІІ Галятовський І. Ключ ІІ
розуміння. – Київ, 1985. – С. 388–389;– Прокопович Ф. Слово о почитаніи святых 
ікон в недѣлю первую святыя четыредесятницы // Феофана Прокоповича, архіє-
пископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи... – Санкт-Петербург, –
1760. – Ч. 1. – С. 77–80.–

216 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 684. Див. також: Кни-ГГ
га о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под розсудок 
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ка картина, на думку Афанасія Кальнофойського, чимось схожа на 
«ієрогліфи єгиптян»217. Словом, це таке собі «писаніє книжноє» 
для неписьменних218. Маю зауважити, що ця стара думка (прига-
даймо хоч би сентенцію папи Григорія Великого «Quod legentibus 
scriptura, hoc idiotis praestas pictura») цілком суголосна мистецтву 
барокової доби з його «неосинкретизмом», що знайшов свій вияв, 
наприклад, в емблематичній поезії чи якихось інших «поезомаляр-
ських» формах219.

Отже, і картини, на яких змальовані поганські боги, і картини, 
на яких змальовані Христос, Богородиця та святі, – це німі роз-
повіді. Але про що розповідають перші? Хто такі Зевс, Аполлон, 
Афродіта, Артеміда та інші стародавні боги, чиї образи так чудово 
відтворені поетами, художниками й скульпторами? Звичайні люди, 
обожені після смерті, – відповідають наші письменники часів ба-
роко, – до того ж люди «скверніи», «нечестивіи», «богомерзкіи», 

церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 18–19 (друга пагін.); Туптало Д. ДД
Розыск о расколнической брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 21. Автором цієї 
думки вважають грецького лірика й епіграматиста VI–V століть до н. е. Симоніда 
Кеоського. Принаймні Лессінг у своєму знаменитому трактаті «Лаокоон, або Про 
межі живопису і поезії» писав: «Блискуча антитеза грецького Вольтера, що жи-
вопис – німа поезія, а поезія – промовистий живопис, була, мабуть, не запозичена 
з підручника. То був влучний здогад, яких багато є в Симоніда...» [Лессінг Г.ГГ -Е. 
Мінна фон Барнгельм. Емілія Галотті. Лаокоон. – Київ, 1976. – С. 172]. Сковоро-
да міг знати цю думку, скажімо, з Плутарха, який у трактаті «Як юнакові слуха-
ти поетичні твори» писав: «поезія – це озвучене малярство, а малярство – німа 
поезія» [Плутарх. Как юноше слушать поэтические произведения // Памятни-
ки поздней античной научно-художественной литературы II–V века. – Москва, 
1964. – С. 16], або з курсів поетики (наприклад, Феофан Прокопович цитував її 
в п’ятому розділі другої книги свого курсу).

217 Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 85.

218 Див.: Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwę-
tocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 
1638. – S. 85; Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 17, 78; Туптало Д. ДД
Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 108; Туптало Д. Розыск о расколниче-ДД
ской брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 21 зв.

219 Див. про це: Сазонова Л. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – ЛЛ
начало XVIII в.). – Москва, 1991. – С. 86–100; Hernas Cz. Zarys rozwoju literatury 
barokowej // Polska XVII wieku: państwo, społeczeństwo, kultura / Pod red. J. Tazbi-
ra. – Warszawa, 1969. – S. 294; Tazbir J. Rola żywego słowa w polskiej propagandzie 
wyznaniowej // Tazbir J. Szlaki kultury polskiej. – Warszawa, 1986. – S. 146.
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«в скаредствах грѣховных дни своя иждившіи»220. Тому і їхні мис-
тецькі образи, як казав Стефан Яворський, «по веществу суть нѣчто, 
по образителству же суть ничто»221. Зрештою, це не просто «ніщо», 
порожнеча, фікція, це – чистої води спокуса, бо, коли ти дивиш-
ся на ці образи, у твоїй пам’яті відразу ж зринає все те «нечестя», 
що з ними пов’язане. «Взиранієм на ідолы прескверныє языческих 
богов..., – стверджував Дмитро Туптало, – воспоминашеся житіє, 
блудодѣянія чрезєстественная и прочая скаредства. Воспоминані-
єм же тѣх умы человѣческіи помыслами скверными растлѣвахуся, 
на таяжде беззаконія вожделѣюща, єже боги их скверніи дѣяху»222. 
Ось усього лиш один приклад, наведений Іваном Максимовичем 
у книзі «Богородице Діво». Якась безіменна черничка читає собі 
книгу й раптом натрапляє на гравюру, де була змальована гола Ве-
нера. Може, то було щось схоже на «Сплячу Венеру» Джорджоне чи 
«Венеру Урбінську» Тіціана, а може, і щось пікантніше – щось на 
зразок «Венери й Адоніса» того ж таки Тіціана, «Венери, Вулкана 
й Марса» Тінторетто або «Венери й Марса» Карло Сарачені. Так 
чи інакше, ця картина міцно запала бідолашній черничці в пам’ять, 
і вона почала марити любовними втіхами:

Сей языческой Венеры богинѣ
Случилось видѣти образ на картинѣ

Папѣрной, иже в зѣлном безстудѣ
Изображенный, богомерзком блудѣ.

Отсюду пріят мысль в сердце лукаву
Преклонитися к блуду сквернаву.

И много время тѣм ся услаждала,
Похотію плоть свою распаляла.

Вніиде же в ню дух нечист и ю мучил,
Блудною мыслю непрестанно тучил223.

220 Див.: Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 314; Яворський С. Камень вѣ-
ры. – Київ, 1730. – С. 155; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 108; ДД
Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 154 зв.

221 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 79.
222 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 161.
223 Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 248. Див. також: 

Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 47 зв.
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А от ікони – то щось зовсім інакше, бо вони, як казав Антоній 
Радивиловський, спрямовують людську душу «на святоє житіє»224. 
Більше того, вони володіють надприродними енергіями, бо здатні 
творити дива. У літературі українського бароко можна знайти сотні, 
а може, навіть тисячі історій про дива святих ікон225. І ті дива над-
звичайно різні. Це може бути, наприклад, людська кров, що ллється 
з рани мальованої Богородиці, як про те розповідав Захарія Копи-
стенський: «Єдин арапин, идучи до дому своєго и яко діавола в себѣ
маючи, устрѣлил Пресвятую Богородицу в колѣно. И зараз, о чудо! 
аки показала Богородица енеркгіан, то єст дѣйство образа своєго: 
крве много выллялося от раны пострѣлена и капала на землю»226. 
Це може бути намальована рука Ісуса-немовляти, яка бере шмато-
чок хліба, як те сталося зі святим Онуфрієм: «И приступил Онуфрій 
к иконѣ, яко не смысленный єще сущи отрок, бесѣдоваше к мла-
денцу на руках Дѣвических держимому, на иконѣ изображенному, 
аки к живому глаголющи: «И ты такожде мал єси, якоже и аз, обаче 

224 Див.: Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 438; Явор-
ський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 17; Туптало Д. Розыск о расколнической ДД
брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 162.

225 Описи чудес святих образів, щонайперше богородичних, див.: Патерік, или 
Отечнік печерскій. – Київ, 1661; Галятовський І. Небо новоє. – Львів, 1665; ІІ Га-
лятовський І. Скарбница потребная и пожытечная всему свІІ ѣту, пресвятая Бого-
родица Єлецкая з великими скарбами, з чудами своими // Галятовський І. Ключ ІІ
розуміння. – Київ, 1985. – С. 344–371; Гора Почаєвская стопою чудесн– ѣ из нея 
истѣкающую чудодѣйственную воду имущею и іконою чудотворною Пресвятыя 
Дѣвы Матере Божія Маріи почтена и всему міру ясна и явна. – Почаїв, 1772;– Мак-
симович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707; Туптало Д. Руно орошенноє. – Чер-
нігів, 1680; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1689;ДД Туптало Д. Книга житій ДД
святых. – Київ, 1695; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700;ДД Туптало Д. ДД
Книга житій святых. – Київ, 1705; Kossow S. Πατερικον, abo Żywoty ss. Oycow pie-
czarskich. – Kiiow, 1635; Kalnofoyski A. Parergon cudow świętych obraza Przeczystcy 
Bogarodzice w monastyru Kupiatickim. – Kiiow, 1638; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, 
lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako 
y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638; Susza J. Phenix tertiano redivivus JJ
albo Obraz starożytny Chełmski Panny y Matki Przenayświętszey sławą cudownych 
swoich dzieł... // Koronacya cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny. – Ber-
dyczow, 1780. – S. 7–356; Гора Почаєвская стопою чудеснѣ из нея истѣкающую 
чудодѣйственную воду имущею и іконою чудотворною Пресвятыя Дѣвы Матере 
Божія Маріи почтена и всему міру ясна и явна. – Почаїв, 1772.–

226 Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под 
розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 27 (друга пагін.).–
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аз хожду в хлѣбню и испрошую хлѣб и ям, а ты никогда же яси, 
почто тако? Пріими убо мою часть и яжд». Изображенный же мла-
денец Христос, аки жив сый, простер ручку свою, пріємше от руки 
Онуфрієвы подаваємый єму хлѣб...»227. А може бути щось до болю 
реалістичне, як ось ця історія про життя звичайної жінки Тетяни 
Возної із села Погорільці (теперішнє Привільне) на Рівненщині, 
розказана в книжці 1772 року «Почаївська гора»: «Жена именем Та-
тіанна, прозываєма Возная, з веси Погорѣлец з-под Дубна, будучи 
в неволю взята и в той неволѣ тридесять лѣт замедлѣ. Воспомянув-
ши на образ чудотворный Почаєвскій Пречистыя Дѣвы Богородицы, 
молися, да свобождена будет от тоя неволи, обѣщаніє творя пойти 
и поклонитися образу чудотворному Почаєвскому, и в том обѣщаніи 
свобождена бысть от неволи»228. Ось воно – людське життя в кількох 
рядках: татари-людолови беруть нещасну дівчину в полон, і вона 
скніє в неволі тридцять років, а потім молиться чудотворному об-
разу Почаївської Богородиці й дивом повертається додому.

* * *
Який же висновок випливає з усього мого викладу? Мені зда-

ється, коротко його можна сформулювати так: письменники укра-
їнського бароко розглядали образ як спосіб існування небесної та 
земної ієрархії, як особливий модус буття, одним із проявів якого 
є мистецтво взагалі й мистецтво слова зокрема.

227 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 123 зв.–124.ДД
228 Гора Почаєвская стопою чудеснѣ из нея истѣкающую чудодѣйственную 

воду имущею и іконою чудотворною Пресвятыя Дѣвы Матере Божія Маріи по-
чтена и всему міру ясна и явна. – Почаїв, 1772. – Арк. 15–15 зв.–



Розділ  2

ПОНЯТТЯ «НАСЛІДУВАННЯ»

Як я вже казав, з поняттям «образ» дуже тісно 
пов’язане поняття «наслідування» (μίμησις, 

imitatio), чию вагу в літературі українського бароко важко переоці-
нити. І це зумовлене не лише тим, що в тогочасній систематиці літе-
ратури «наслідування»-«мімезис» відігравало, поза всяким сумні-
вом, ключову роль229, десь так, як, наприклад, у «Поетиці» Аристо-
теля чи в славетній книжці Еріха Ауербаха «Мімезис. Відображення 
дійсності в західноєвропейській літературі». Ні. Поняття «насліду-
вання» віддзеркалює дуже важливі аспекти людського життя взага-
лі. Це поняття, як засвідчують праці, скажімо, Анрі Бергсона «Два 
джерела моралі й релігії», Дьєрдя Лукача «Специфіка естетичного», 
Арнольда Тойнбі «Дослідження історії» та інші, могло виступати 
в ролі ключової категорії навіть у XIX–XX століттях, коли в усіх 
сферах людського життя сформувався, за словами Ортеги-і-Гассета, 
«новий, полярний щодо традиційного, лад»230. Що вже говорити про 
європейську культуру часів так званого «рефлективного традиціо-
налізму» (Сергій Аверинцев), зокрема й українського бароко, коли 

229 Див.: Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 1960. – С. 47–50; На-
ливайко Д. Київські поетики XVII – початку XVIII ст. в контексті європейського 
літературного процесу // Літературна спадщина Київської Русі і українська літе-
ратура XVI–XVIII ст. – Київ, 1981. – С. 178–179; Маслюк В. Латиномовні поетики 
XVII – першої половини XVIII ст. про поетичний вимисел і реальну дійсність // 
Іноземна філологія. – Вип. 60. Питання класичної філології. № 17. – Львів, 1980. – 
С. 155; Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини 
XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – Київ, 1983. – С. 32–
33; Вомперский В. Риторики в России XVII–XVIII вв. – Москва, 1988. – С. 83–84. 

230 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация 
искусства» и другие работы: Сборник / Пер. с испан. – Москва, 1991. – С. 83.
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«наслідування»-«мімезис» відігравало тут куди більшу роль! На ту 
пору це поняття було ледь не всеосяжним, бо культура жила тоді під 
знаком традиції, коли все «старе» є добром, в все «нове» – злом.

Власне кажучи, українські письменники XVII–XVIII століть трак-
тували «старе» й «нове» переважно як антоніми, що перебувають 
у контексті опозицій на зразок «святість – анафема», «світло – тем-
рява», «Христос – Веліал» тощо. Досить згадати хоч би дуже крас-
номовну вервечку антитез, що її вибудував свого часу Іпатій Потій 
у своєму листі до князя Костянтина Острозького: «...як старовина 
з новиною, ґрунт і скеля з легковажністю й тростиною, широта з тіс-
нотою, плідність з неплідністю (cum sterilitate), святість з анафемою, 
добрий початок з невдачею, квіт троянди з маковим квітом, запашна 
олія з болотом, світло з темрявою, Христос з Веліалом...»231.

Цілком природно, що «изобрѣтеніє новостей неподобающих..., 
чрез него же хотящи кто у иных обрѣсти славу, тщится вымыслити 
и ново изявити вѣщи нѣкія не обычныя, к удивлѣнію подвижу-
щія, в ученіи о яковой истиннѣ» в пенітенціалії Інокентія Гізе-
ля «Мир людини з Богом» постає різновидом «гордині», а отже, 
«смертним» гріхом, що його в ході напруженої душевної боротьби-
«психомахії» «треба истребляти, смиряющи гордый умысл подда-
ванієм своєго разума под разсужденіє инных»232. Зрештою, у цій 

231 Pociey H. Oświęconemu xiążęciu a iaśne wielmożnemu panu Konstantynowi, z HH
łaski Bożey xiążięciu Ostrozskiemu... // Памятники полемической литературы в За-
падной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1008–1010. Див. також: Respons Hi-
pariusza Pocieia, metropolity całey Rusi, biskupa Włodzimierskiego i Brzeskiego, na list 
Melecyusza, patryarchy Alexandryskiego // Pociey H. Kazania i homilie. – S. l., s. a. – 
S. 33, 55 (appendix); О Пресвятѣй Троици и о иных артыкулех вѣры єдиноє, правди-
воє церкве Христовы // Архив Юго-За падной России. – Киев, 1914. – Ч. I. – Т. VIII. – 
Вып. I. – С. 162; Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 
1619. – Арк. 2 зв. (передмова, б. п.); Dubowicz I. Hierarchia, abo O Zwierchności w II
Cerkwi Bozey. – Lwow, 1644. – S. 36, 109; [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy 
prawdy Cerkwie śwętey prawosławney Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – 
Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – С. 127; Полоцький С. Жезл правленія, утвержденія, 
наказанія и казненія. – Москва, 1667. – Арк. 15 зв., 57 зв.; Baranowicz Ł. Nowa miara 
starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 262; Максимович І. Осм блаженства ІІ
євангелскія от Христа Господа, Спасителя нашего изреченніє. – Чернігів, 1709. – 
Арк. 8; Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 248, 296, 754, 768.

232 Гізель І. Мир с Богом человІІ ѣку. – Київ, 1669. – С. 216–217, 599. Див. також: 
Поученіє о святых тайнах, о добродѣтелех богослов ских, о заповѣдех Божіих, 
о казнех и карах церковных. – Унів, 1745. – Арк. 128 зв.; Kulczycki P. Treść theolo-
giczney nauki obyczayney. – Poczaiow, 1787. – S. 52–53.
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картині світу інакше й бути не може, бо, як казав Лазар Баранович, 
«новина – це мати впертості, сестра забобонів (superstitiey), донька 
легковажності»233.

Слід сказати, що така настанова характерна для християнської 
традиції, починаючи з найдавніших часів. Ще апостол Климент 
Римський (І ст. н. е.) наполегливо застерігав від «пристрасті до 
нового», розглядаючи її в низці найгірших людських вад (Пер-
ше послання до коринтян, ХХХ). І саме церква залишалася чи не 
найголов нішим гарантом функціонування міметичної моделі в усіх 
сферах духовного життя людини за часів українського бароко. Осо-
бливо це стосується церкви православної.

«Omnis in religione novitas est vanitas. Усяка новина у вірі – це 
марнота й полова...»234 – стверджував, наприклад, Лазар Баранович, 
а Петро Могила запевняв, що навіть од янгола небесного церква не 
може прийняти жодних новин у навічно встановлених правилах235. 
Звідси – постійний наголос на наслідувальності. Наведу тут усього 
лиш кілька промовистих цитат із різних джерел: «І так, браття, на-
гадую вам, щоб ви належно дотримувалися святих канонів та наста-
нов святих отців, наслідуючи їх...»236; «...митрополита і владик, які 
наслідують справжніх католиків і отців святої Східної церкви...»237; 
«грецька церква дотримується як інших, так і тих двох апостоль-
ських канонів, отже (ergo) – наслідує апостольську науку»є 238; «стара

233 Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 30. 
Див. про це: Элиаде М. Космос и история: Избранные работы / Пер. с франц. ММ
и англ. – Москва, 1987. – С. 137. – Пор.: Olszewski H. Ustroj polityczny Rzeczypo-HH
spolitej // Polska XVII wieku: państwo, społeczeństwo, kultura / Pod red. J. Tazbira. – 
Warszawa, 1969. – S. 65.

234 Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 262.
235 Див.: [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawo-

sławney Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – 
С. 37.

236 Ekthesis, abo Krόtkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, to iest 
pomiastnym synodzie w Brześciu Litewskim // Памятники полемической литературы 
в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 343.

237 Antirresis, abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi // Памятни-
ки полемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – 
Ст. 866.

238 Antigrafe, abo Odpowiedz na script uszczypliwy przeciwko ludziom starożytney 
religiey Graeckiey // Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пе-
тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1230.
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Русь тримається старих учителів»239. Неважко помітити, що осно-
вне смислове навантаження припадає в цих цитатах на слова «на-
слідувати» й «старий». І з таких цитат можна при бажанні укласти 
цілу антологію.

Отже, «наслідування» й «старовина» – це добре, а всяка «нови-
на» – це зле. Я б сказав, що для українського православ’я часів баро-
ко було дуже характерне радикальне заперечення «новин»240, по яву 
яких у конфесійній сфері наші богослови найчастіше пов’язують 
із Реформацією (Петро Могила у зв’язку з цим називав її не Ре-
формацією, а «деформацією» церкви241), адже в протестантів «що 
день – то новина, а що людина – то інша віра»242. «Тако древле 
в Афинѣх, – зауважував з цього приводу Стефан Яворський у своє-
му «Камені віри», звертаючись до протестантів, – нѣцыи от епікур 
Павлу святому Воскресеніє Іисусово благовѣствующему ругахуся... 
И якоже оніи афинейскіи епікуры ни во что же упражняхуся, развѣ
глаголати что или слышати новоє, тако и вам, подражателем тѣх, 
вся нова угодна бываєт»243. Справжня віра освячується тут авто-
ритетом старовини244, а прилучення до неї «апостата»-відступника 

239 Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 36.
240 Див., наприклад: Antirresis, abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaleto-

wi // Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – 
Кн. 3. – Ст. 944; Antigrafe, abo Odpowiedz na script uszczypliwy przeciwko ludziom 
starożytney religiey Graeckiey // Памятники полемической литературы в Западной 
Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1283; Вишенський Іван. Книжка // Вишен-
ський Іван. Твори. – Київ, 1959. – С. 56, 97–98; Ясинський В. Предословіє к чита-
телю благочес тивому // Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 4 зв. ДД
(б. п.).

241 Див.: [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawo-
sławney Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – 
С. 205.

242 Antirresis, abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi // Памятники по-
лемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 700. 
Див. про це: Krzyżanowski J.JJ Historia literatury polskiej: alegoryzm – preromantyzm. 
7-e wyd. – Warszawa, 1986. – S. 117.

243 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – C. 111.
244 Див., наприклад: Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 58–59; Туп-

тало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 51 зв.–52, 
69 зв.; [Григорович-Барський В[[ .] Пошехонца Василія Григоровича-Барскаго-
Плаки-Албова, уроженца кієвскаго монастыря антіохійскаго путешествіє к свя-
тым мѣстам в Європѣ, Азіи и Аф рикѣ находящимся, предпринятое в 1723 и окон-
ченное в 1747 году. – Санкт-Петербург, 1778. – С. 557. 



57Частина перша. Розділ 2. Поняття «наслідування»

постає як зворотний шлях до старої науки Євангелія і святих от-ї
ців. Недарма Захарія Копистенський назвав свій фундаментальний 
богословсько-полемічний трактат «Палінодією», тобто «поворотом 
на стару, вірну дорогу»245.

Традиціоналізм української духовної культури XVII–XVIII сто-
літь посутньо підтримувала також тогочасна латинська школа, чий 
міметичний характер виявлявся вже в суто організаційному «тра-
вестуванні» старих форм. Згадаймо, як один із персонажів роману 
Василя Наріжного «Бурсак» казав із цього приводу: «Шанований 
стан бурсаків – це ніби крихітна копія блискучого Риму, і консул 
керує ним разом із сенатом. На консула обирають найстаршого з бо-
гословів, інші ж богослови та філософи стають сенаторами; рито-
ри стають лікторами..., поетів називають целерами..., а решта – то 
плебеї, або чернь...»246. Те саме стосується й методів викладання 
наук. Свого часу Олександр Лаппо-Данилевський писав, що, згідно 
з чинними тоді правилами, професор «не повинен був ні висловлю-
вати нових суджень, ні тлумачити нових питань, чиїх засновків не 
можна було б знайти в якогось авторитетного автора, ні обстоюва-
ти щось протилежне аксіомам філософів та загальному розумінню 
їх школами»247. Це він писав, маючи на увазі професорів філософії 
єзуїтських колегій. Але точнісінько те саме можна сказати й сто-
совно професорів Києво-Могилянської академії та інших право-
славних навчальних закладів, адже їхня система освіти скопійована 
з єзуїтських колегій. 

Ясна річ, міметичне обертання в межах усталеної парадигми 
наші письменники могли пояснювати і якось інакше, наприклад 
вказівкою на те, що в цьому світі взагалі немає нічого нового. «Фи-
лософіи в свѣтѣ нѣсть новія, – прямо казав Михайло Козачинський 
у своїй «Аристотелевій філософії», – она всегда одна (ничего бо под 
солнцем новаго нѣт)...»248. Але ці нотки «культурного песимізму» 

245 Див.: Франко I. Увага про назву «Палінодія»II // Записки Наукового товари-
ства ім. Шевченка. – 1903. – Т. LIV. – Кн. 4. – С. 3 (Miscellanea).

246 Нарежный В. Т. Бурсак // ТТ Нарежный В. Т. Сочинения: В 2 т. – Москва, ТТ
1983. – Т. 2. – С. 14.

247 Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культу-
ры ХVІІ–ХVІІІ вв. – Москва, 1990. – С. 32.

248 Козачинський М. Философіа Аристотелева по умствованію перипатетиков ММ
изданная. – Львів, 1745. – Арк. 3 зв.
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à la Екклезіаст по суті нічого не змінюють. Принаймні, мені зда-
ється, Дмитро Чижевський мав усі підстави стверджувати, що іс-
торія української філософії аж до Григорія Сковороди була «більш 
історією навчання філософії, аніж історією філософії»249. І це аж 
ніяк не означає, що ціла плеяда блискучих українських інтелек-
туалів XVII–XVIII століть, зокрема Інокентій Гізель, Стефан Ка-
линовський, Михайло Козачинський, Георгій Кониський, Йосиф 
Кононович-Горбацький, Йоасаф Кроковський, Сильвестр Кулябка, 
Іларіон Левицький, Феофан Прокопович, Касіян Сакович, Дмитро 
Туптало, Георгій Щербацький, Стефан Яворський, Іларіон Ярошев-
ський, не мали хисту до оригінальної філософської творчості. Аж 
ніяк. Це всього лиш свідчення шкільного, а отже, специфічно наслі-
дувального, характеру їхнього філософування. Недаром оригінальна 
філософія Сковороди розгортається шляхом свідомого заперечення 
шкільної традиції. Ось персонажі діалогу «Асхань» розмірковують 
про те, що таке «прообраз», і один із них висуває тезу, ніби жив-
цем узяту зі шкільного підручника біблійної герменевтики. На це 
інший співрозмовник відповідає: «Пожалуй, брось твое (однако ж)! 
Не представляй мнѣ подлых школьных богословцов кваснин»250. 
А в пізньому діалозі «Суперечка біса з Варсавою» Даймон пря-
мо закидає Варсаві «воздвизаніе брани» «на всѣ академіи, на всѣ
школы и на всѣ их книги»251.

Словом, за часів бароко стиль думання українських письмен-
ників посутньо визначала міметична настанова. Принаймні учи-
тель Сковороди Георгій Кониський, розмірковуючи в «Малій 
логіці» про форми правильного мислення, спеціально вказував 
на те, що стародавнє більш гідне віри, ніж сучасне252. Але стиль 
думання – це ще далеко не все. Мені здається, що міметична на-
станова була визначальною для тогочасного стилю життя вза-
галі, бо життя людини в цій картині світу має сенс і виправдання 
як особливий за характером μίμησις253, перш за все як θεομίμησις 

249 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – New York, 1991. – ДД
С. 30.

250 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 295.ГГ
251 Там само. – С. 873.
252 Кониський Г. Мала логіка // ГГ Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, ГГ

1990. – Т. I. – С. 173.
253 Див.: Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 194, 560; [HH Smotry-

c’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey 
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(термін, що ним Псевдо-Діонісій Ареопагіт позначав «обоження»-
θέωσις)254.

Першорядна для християнської ментальності ідея θεομίμησις’у по-
лягає в тому, що завдяки містичному поєднанню людської та Божої 
природ у Христі людина отримує можливість «увійти до Божого життя, 
до життя власне Пресвятої Тройці, і стати, згідно з апостолом Петром, 
«учасником Божої істоти», «θείας κοινωνοί φύσεως» (2 Петр. 1: 4)»255. 

Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – K. 15 v.; Патерік, или Отеч-
ник Печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 5 зв., 6 зв. (присвята, б. п.), 161; Баранович Л. ЛЛ
Трубы словес проповѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 53, 130, 198; Galatowski I. Sta-
ry Kościoł Zachodni... – Nowogrod-Siewierski, 1678. – K. 2 v. (присвята, б. п.); 
Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 91 зв.;ДД Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 6 зв., 119 зв., 250, 372 зв.; Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1795. – Арк. 8; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, ДД
1700. – Арк. 5, 13–13 зв., 303, 323, 363 зв., 379, 396, 437, 441, 510 зв.; Тупта-
ло Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 25 зв., 49 зв., 55, 74 зв., 95 зв., ДД
150, 158, 182 зв., 189 зв., 327, 529; Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю Фомину // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – 
Ч. I. – Арк. 15, 16 зв. (друга пагін.); Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 
1681. – Арк. 100, 112 зв., 139, 219 зв., 243 зв., 316, 341 зв., 379–379 зв., 394, 
401, 415, 456, 466 зв., 468–468 зв., 495, 50 (друга пагін.); Климентій Зіновіїв. 
Вірші. Приповісті посполиті. – Київ, 1971. – С. 82; Максимович І. Богородице 
Дѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 37 зв., 82, 113 зв., 115, 146, 186; Максимович І. 
Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, владыком. – Чернігів, 
1708. – Арк. 2 (передмова, б. п.), 227, 284 зв., 305; Алфавит духовный в пользу 
іноком и мірским, богоугоднѣ жити хотящим. – Київ, 1713. – Арк. 100; Лопатин-
ський Ф. Обличеніє неправды расколническія... – Москва, 1745. – Арк. 3; Велич-
ковський П. О умнѣй молитвѣ // Житие и пи сания молдавского старца Паисия 
Величковского с присовокупле нием предисловий на книги св. Григория Сина-
ита, Филофея Синай ского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных 
его дру гом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трез-
вении и молитве. – Москва, 1892. – С. 175; Величковський П. Письма // Житие 
и писания мол давского старца Паисия Величковского с присовокуплением 
преди словий на книги св. Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия 
Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его другом и спостником старцем 
Василием Поляномерульским о умном трезвении и молитве. – Москва, 1892. – 
С. 220.

254 Див.: Лосский В. Н. Паламитский синтез // Богословские труды. Сб. 18. – НН
Москва, 1978. – С. 198.

255 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Пер. НН
с франц. // Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 138. – Про «теозис» див. 
також: Попов И. ИИ В. Идея обожения в древне-восточной церкви. – Москва, 1909; 
Минин П. Главные направления древне-церковной мисти ки // Мистическое бого-
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Звідси – славетна настанова «наслідування Христа» («imitatio 
Christi»)256.

Усякому християнинові, – писав, наприклад, Петро Могила, – 
«му ки Хрістовы не толко духовне, леч и тѣлесне потреба наслѣдо-

словие. – Киев, 1991. – С. 337–391; Лосский В. Н. Догматическое богословие // НН
Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 296–299.

256 Див.: Вишенський Іван. Книжка // Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – 
С. 45, 84, 123; Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 84; Antirresis, HH
abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi // Памятники полемической 
литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 682; [Smotryc’kyj М.] ММ
Θρῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie 
z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – K. 9 v.; Книга о вѣрѣ єдиной, свя-
той, соборной, апостолской церкве, которая под розсудок церкве Всходней по-
даєтся. – Київ, 1620. – С. 299–300; Kossow S. Πατερικον, abo Żywoty ss. Oycow 
pieczarskich. – Kiiow, 1635. – S. 76, 78; Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 260, 
482, 645; Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Могилів, 1699. – 
Арк. 57, 76; Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 64–64 зв.; Га-
лятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 274 зв.;ІІ Баранович Л. Трубы ЛЛ
словес проповѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 59 зв., 96, 207–207 зв., 210, 238; Радиви-
ловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 280, 462; Полоцький С. Вечеря ду-
шевная. – Москва, 1681. – Арк. 394, 489 зв., 516 зв.; Максимович І. Осм блаженства ІІ
євангелскія от Христа Господа, Спасителя нашего изреченніє. – Чернігів, 1709. – 
Арк. 1 (передмова до читача, б. п.), 5 зв., 12, 23, 28 зв., 33, 47; Максимович І. Мо-ІІ
литва Отче наш от Христа Господа сложенна. – Чернігів, 1709. – Арк. 84 зв., 115; 
Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 241 зв.–246 зв.; ІІ Яворський С. 
Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 855, 882; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, ДД
1689. – Арк. 122 зв.; Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю двадесятую по Святом Дусѣ // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 2. – С. 562; Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю двадесят третію по Святом Дусѣ // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 2. – С. 609; Туптало Д. Поученіє на память святых девяточисленных мучеников ДД
Кізіческих // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Мо-
сква, 1842. – Ч. 3. – С. 47; Туптало Д. Слово на пречестную память иже во святых ДД
отца нашего Тіхона чудотворца, єпископа Амафунтскаго // Сочиненія святаго 
Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 65–66; 
Туптало Д. Поученіє на усДД ѣкновеніє честныя главы святаго Іоанна Предтечи // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 3. – С. 188–189; Кроковський Й. Акафіст святЙЙ ѣй великомученицѣ Варварѣ. – 
Чернігів, 1749. – Арк. 13; Поученіє о святых тайнах, о добродѣтелех богослов-
ских, о заповѣдех Божіих, о казнех и карах церковных. – Унів, 1745. – Арк. 1 зв. 
(присвята, б. п.); Службы преподобным отцем Печерским, ихже мощи в ближной 
и далной пещерѣ нетлѣнно почивают. – Київ, 1763. – Арк. 14, 17, 22, 50 зв.; Слово 
к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 56 зв., 167; Сѣмя слова Божія на 
нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – С. 5, 242–243.
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вати»257, – вказуючи на дуже поширений в українській бароковій 
літературі Павлів мотив «співрозп’яття», що отримує тут різні ін-
терпретації, починаючи від традиційної чернечої, як у послідовника 
Йова Княгиницького ієромонаха Феодосія Манявського («Терпеніє 
ничто бо ино єсть, токмо крест и смерть, на нем же пригвождаєм 
страстныя движенія, ярость и гнѣв, и похоть злую, и умерщвляєм 
волю нашу злую и склонность єя до желаній свѣта и плоти, не даю-
ще єй двизатися...»258) чи в пізнішій анонімній поезії «Апокаліпсис 
перший»259, і закінчуючи сьомою піснею «Саду пісень» Сковороди:

Сраспни мое ты тѣло, спригвозди на крест.
Пусть буду звнѣ не цѣлой, дабы внутрь воскрес.
Пусть внѣшній мой изсхнет!
Да новый внутрь цвѣтет. 

     Се смерть животна260, –
257 Могила П. Крест Христа Спасителя // Архив Юго-За падной России. – Киев, 

1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 398.
258 Завѣт духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой 

Скитской... // Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Пе-
трушевич. – Львов, 1868. – С. 64.

259 Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории ста ринной украинской НН
литературы XVI–ХVIII вв. – Ленинград, 1929. – Т. I. – Вып. 3. – С. 96. Див. також: 
[Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschod-
niey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – K. 18 v.; Транквіліон-
Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 51, 201 зв.; Га-
лятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 163; Радивиловський А. Вѣнец 
Христов. – Київ, 1688. – Арк. 460–460 зв.; Максимович І. Молитва Отче наш от ІІ
Христа Господа сложенна. – Чернігів, 1709. – Арк. 107; Максимович І. Царскій ІІ
путь креста Господня, воводящій в живот вѣчный. – Чернігів, 1709. – Арк. 7, 
125 зв.–136; Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 283, 297–297 зв., ІІ
306; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 80;ДД Туптало Д. Покло-ДД
неніє Господу нашему Іисусу Христу // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта 
Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – Арк. 89 зв.; Туптало Д. Поученіє ДД
в честную память иже во святых отца нашего Гурія, архієпископа Казанскаго // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 3. – С. 312; Величковський П. Письма // Житие и писания мол давского старца 
Паисия Величковского с присовокуплением преди словий на книги св. Григория 
Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных 
его другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезве-
нии и молитве. – Москва, 1892. – С. 224, 240; Леванда І. Слова и рІІ ѣчи. – Санкт-
Петербург, 1821. – Ч. I. – С. 150–151.

260 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 57.ГГ
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де смерть Спасителя на хресті потрактована як полишення «плоті» 
(«розутілення»), взірцеве для кожної мудрої людини.

Крім Христа, взірцем для наслідування постає також Діва Марія. 
«Натура человѣкови дала зерцало, абы, позираючи в оноє, себе са-
мого... могл познати, – повчав Антоній Радивиловський, – так Бог 
Отець в церкви святой подал за зерцало... Дѣву Марію261 в той цѣль, 

261 Варто пам’ятати, що образ Софії-Премудрості Божої – Марії – церкви – 
втілював у східній патристиці ідею піднесення творива до Бога, тобто «обожен-
ня». Див.: Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной 
апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство. – Москва, 1972. – С. 41; 
Антоний, митрополит. Из истории новгородской иконо графии // Богословские 
труды. – Москва, 1986. – Сб. 27. – С. 61–80. Про естетичну іпостась проблеми 
«обоження» див.: Острогорский Г. Соединение вопроса о св. иконах с христо-ГГ
логической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода 
иконоборчества // Seminarium Kondakovianum. – Praha, 1927. – С. 35–48. Нага-
даю також, що екзальтований марійний культ посутньо характеризує барокове 
світобачення, зокрема й українське. Див., наприклад: Баранович Л. Трубы сло-ЛЛ
вес проповѣдных. – Київ, 1674; Галятовський І. Небо новоє. – Львів, 1665; ІІ Галя-
товський І. Скарбница потребная и пожытечная всему свІІ ѣту // Галятовський І. ІІ
Ключ розуміння. – Київ, 1985. – С. 344–371; Гора Почаєвская стопою чудеснѣ
из нея истѣкающую чудодѣйственную воду имущею и іконою чудотворною 
Пресвятыя Дѣвы Матере Божія Маріи почтена и всему міру ясна и явна. – Почаїв, 
1772; Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707; Патерік, или Отечник 
Печерскій. – Київ, 1661; Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 
1676; Сенютович І. Передмова до Канонів Богородичних 1716 р. // ІІ Тітов Хв. 
Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка 
передмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 513–518; Транквіліон-
Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Могилів, 1699; Туптало Д. Руно оро-ДД
шенноє. – Чернігів, 1680; Туптало Д. Слово на празденство явленія пречистыя ДД
іконы Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи в градѣ
Казанѣ // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Мо-
сква, 1842. – Ч. 3. – С. 98–119; Туптало Д. Поученіє на празденство Пресвятыя ДД
Богородицы Донскія // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: 
В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 151–165; Туптало Д. Слово в день Покрова ДД
Пресвятыя Богородицы // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовска-
го: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 279–289; Туптало Д. Слово на Успеніє ДД
Пресвятыя Богородицы // Титов А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского, на украинском наречии. – Москва, 1910. – С. 55–75; Kalnofoyski A. 
Parergon cudow. – Kiiow, 1638; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były 
tak w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych 
piecharach. – Kiiow, 1638; Susza J. Phenix tertiano redivivus albo Obraz starożytny JJ
Chełmski Panny y Matki Przenayświętszey sławą cudownych swoich dzieł... // Koro-
nacya cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny. – Berdyczow, 1780. – S. 7–356. 
Пор. з відповідними марійними творами тогочасних українсько-польських та 
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абысмо в ней нас самых познали и през самых нас познанє абысмо 
до познаня Божого пріити могли, так розважаючи: Бог єсть Створи-
тель, а мы створенє, Бог єсть Господь, а мы рабы, без которого моци 
и провидѣнія аки быти, аки что доброго чинити можемо. Кто маєт 

власне польських авторів: Arnold od swiętego Floryana. Insiquia, to iest Tzyumfal-
ne znaki przy koronacyi Nayświętszey Maryi Panny // Rostkowski M. Zbior na wy-MM
bor panegiryczno kaznodzieyskich pereł honor dawno od Troycy sss. w niebie, a te-
raz od o. s. Benedykta XIII na ziemi, Nayświętszey Maryi P. y Matki w cudownym 
iey obrazie na s. górze Rożańcowey nad Podkamieniem. – Lwow, 1731. – S. 24–36; 
Barszczewski I. Kazanie panegiryczne na konkluzyi solenney incoronacyi cudownego II
obrazu n. Maryi Panny w Podkamieniu // Rostkowski M. Zbior na wybor panegiryczno MM
kaznodzieyskich pereł honor dawno od Troycy sss. w niebie, a teraz od o. s. Benedykta 
XIII na ziemi, Nayświętszey Maryi P. y Matki w cudownym iey obrazie na s. górze 
Rożańcowey nad Podkamieniem. – Lwow, 1731. – S. 155–170; Birkowski F. Kazania 
na niedziele y święta doroczne. – Kraków, 1620; Brodowicz T. Kazanie na nieszporze TT
w wigilią koronacyi cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny Poczaiowskiego // 
Dzieło uroczystego uwienczenia rzymskiemi watykańskiemi koronami cudownego 
Poczaiowskiego obrazu Przeczystey Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 1775. – 
K. 1–7 v.; Horn R. Kazanie na dniu trzecim między oktawą koronacyi Nayświętszey 
Maryi Panny w cudownym obrazie Poczaiowskim // Dzieło uroczystego uwienczenia 
rzymskiemi watykańskiemi koronami cudownego Poczaiowskiego obrazu Przeczystey 
Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 1775. – K. 36 v.–44 v.; Jezerski S. R. Marya 
godna korony, uznana bo zawsze bez ambitu do korony // Hasło słowa Bożego... – 
Lwow, 1754. – K. 39–47 v.; Kopiński K. Koronacya wzaiemna przez Maryę Chrystusa, 
przez Chrystusa Maryi calą wiecznością nieskoncona // Hasło słowa Bożego... – Lwow, 
1754. – K. 96–103 v.; Kowalski K. Remuneracya wszystkim w pospolitości od Maryi 
w cudownym obrazie Lwowskim od świętego Lukasza malowanym ukoronowaney... // 
Hasło słowa Bożego... – Lwow, 1754. – K. 217–227; Koziorowicz A. Wdzięczność, 
albo Troiaka wdzięczności korona od sług wieczystych dziedziczney Pani, a od Pani 
sługom, cudami sławney w Poczaiowskim obrazie ww. oo. Bazylianów Maryi solennie 
ukoronowaney // Dzieło uroczystego uwienczenia rzymskiemi watykańskiemi korona-
mi cudownego Poczaiowskiego obrazu Przeczystey Bogarodzicy Maryi Panny. – Po-
czaiow, 1775. – K. 17–22 v.; Kożlewski F. Korona sprawiedliwości świętym obrazom 
prawdziweni cudami usławionym, przy koronacyi obrazu Nayświętszey Maryi Pan-
ny... // Hasło słowa Bożego... – Lwow, 1754. – K. 56–66 v.; Matuszewicz D. Tryumf 
meśmiertelny Maryi w cudownym obrazie Lwowskim od świętego Łukasza malowa-
nym // Hasło słowa Bożego... – Lwow, 1754. – K. 48–55 v.; Michalowski J.JJ Chwała Bo-
garodzicy w przymiotach wiary, miłości y nadziei... // Dzieło uroczystego uwienczenia 
rzymskiemi watykańskiemi koronami cudownego Poczaiowskiego obrazu Przeczystey 
Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 1775. – K. 58 v.–64; Osiecki B. Przymicye 
pracy kaznodzieyskiey przebłagosłowioney Maryi Panny, Matki Boskiey... – Często-
chow, 1738; Paprocki P. Kazanie na koronacyi obrazu łaskami słynącego Nayświęt-
szey Maryi Panny w katedrze Chełmskiey obrządku greckiego // Koronacya cudowne-
go obrazu Nayświętszey Maryi Panny. – Berdyczow, 1780. – S. 469–491; Pisarski M.MM
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познанє себе самого, таковый боязнь Божію, любовь, вѣру, надѣю 
и иныи цноты заховати может...»262.

Взірцями для наслідування постають також Божі янголи. Тради-
ційне від часу Оригена263 й добре знане в Україні з часу «Ізборника 
Святослава» 1076 року264 тлумачення чернечого життя як «ангело-
подражателного» можна знайти в численних пам’ятках, зокрема 
в «Писанні проти лютерів»265, у «Духовному заповіті» Феодосія Ма-
нявського266, у «Печерському патерику»267, у «Книзі житій святих» 

Kazanie na koronacyi cudowney Matki Bozkiey w Chełmie // Koronacya cudowne-
go obrazu Nayświętszey Maryi Panny. – Berdyczow, 1780. – S. 434–452; Prasoło-
wicz P. W koronie ukoronowaney w Podkamieniu Maryi... // Rostkowski M. Zbior na MM
wybor panegiryczno kaznodzieyskich pereł honor dawno od Troycy sss. w niebie, a 
teraz od o. s. Benedykta XIII na ziemi, Nayświętszey Maryi P. y Matki w cudownym 
iey obrazie na s. górze Rożańcowey nad Podkamieniem. – Lwow, 1731. – S. 122–
131; Rudnicki S. Kazanie na uroczystość Narodzienia Przeczystey Bogarodzicy Pan-
ny // Dzieło uroczystego uwienczenia rzymskiemi watykańskiemi koronami cudow-
nego Poczaiowskiego obrazu Przeczystey Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 
1775. – K. 7 v.–12; Rupniewicz S. Krόlowa koron nayjaśnieysza... // Rostkowski M. MM
Zbior na wybor panegiryczno kaznodzieyskich pereł honor dawno od Troycy sss. 
w niebie, a teraz od o. s. Benedykta XIII na ziemi, Nayświętszey Maryi P. y Mat-
ki w cudownym iey obrazie na s. górze Rożańcowey nad Podkamieniem. – Lwow, 
1731. – S. 8–18; Szubowicz A. Korona wszelkiey szczęśliwości... // Dzieło uroczyste-
go uwienczenia rzymskiemi watykańskiemi koronami cudownego Poczaiowskiego 
obrazu Przeczystey Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 1775. – K. 122–129 v.; 
Tarszeński D. Podobieństwo koronacyi cudownego obrazu Nayświętszey Maryi 
Panny... // Koronacya cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny. – Berdyczow, 
1780. – S. 552–590; Waxmański H. Zbawienne kroki... // Hasło słowa Bożego... – HH
Lwow, 1754. – K. 13–21 v.; Wilezek M. Fundament Metropolii Xięstwa Ruskiego MM
kapitalnego miasta Lwowa // Hasło słowa Bożego... – Lwow, 1754. – K. 306–309 v.; 
Wysocki S. Zbior wszystkich zasług... // Hasło słowa Bożego... – Lwow, 1754. – 
K. 147–162 v.

262 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 623. 
Див. також: Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 186; Слово 
к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 73.

263 Див.: Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. – New York, ИИ
1985. – С. 102.

264 Див.: Изборник 1076 года. – Москва, 1965. – С. 193.
265 Списаніє против люторов // Памятники полемической литературы в Запад-

ной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 154, 156.
266 Завѣт духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой 

Скитской... // Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Пет-
рушевич. – Львов, 1868. – С. 63.

267 Патерік, или Отечник Печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 100, 145 зв., 196 зв.
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Дмитра Туптала268, у «Службах преподобним отцям печерським»269, 
у листах Григорія Сковороди, де філософ зазначав, що «янголами» 
ченців називають «не тому, що вони не мають тіла, а тому, що вони 
в усьому прощаються з тілом»270. Такими самими взірцями поста-
ють також святі. Як сказано, наприклад, у «Печерському патерику» 
про художника Алімпія: «Подражатель явися божественному Луцѣ
євангелісту преподобный сей отец наш Алімпій Печерскій»271. Ясна 

268 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 8, 252 зв., 253 зв., 645; ДД
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 150 зв., 535 зв.ДД

269 Службы преподобным отцем Печерским, ихже мощи в ближной и далной 
пещерѣ нетлѣнно почивают. – Київ, 1763. – Арк. 1 зв., 4 зв., 10 зв., 16, 18 зв.–
19 зв., 23, 30, 33, 39, 41 зв., 43, 46, 50 зв.–51, 54 зв.

270 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1146.ГГ
271 Патерік, или Отечник Печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 161. Див. також: Ал-

фавит духовный в пользу іноком и мірским, богоугоднѣ жити хотящим. – Київ, 
1713; Баранович Л. Меч духовный. – Київ, 1666; ЛЛ Баранович Л. Трубы словес ЛЛ
проповѣдных. – Київ, 1674; Величковський П. О умнѣй молитвѣ // Житие и пи сания 
молдавского старца Паисия Величковского с присовокупле нием преди словий на 
книги св. Григория Синаита, Филофея Синай ского, Исихия Пресвитера и Нила 
Сорского, сочиненных его дру гом и спостником старцем Василием Поляномеруль-
ским о умном трезвении и молитве. – Москва, 1892. – С. 162–196; Величковський П. 
Письма // Житие и писания мол давского старца Паисия Величковского с присо-
вокуплением преди словий на книги св. Григория Синаита, Филофея Синайского, 
Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его другом и спостником стар-
цем Василием Поляномерульским о умном трезвении и молитве. – Москва, 1892. – 
С. 197–236; Вишенський Іван. Книжка // Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – 
С. 41–158; Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Львів, 1665; Діоптра сирѣч Зерцало, 
албо Изображеніє извѣстноє жи вота человѣческаго в мирѣ. – Кутейно, 1654; Завѣт
духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой Скитской... // 
Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Петрушевич. – 
Львов, 1868. – С. 56–96; Княгиницький Йов. Письмо основателя Скитской обители 
схимонаха Иова к иеромонаху Кириллу Транквиллиону, заключающее в себе кри-
тический разбор составленного последним «Исповѣданія вѣры» // Голубев С. Киев-
ский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт церковно-исторического 
исследования). – Киев, 1883. – Т. I. – С. 218–225 (приложения); Кониський Г. Слово ГГ
в день святаго великомуче ника Георгіа // Собраніе сочиненій Георгіа Конисска-
го, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. I. – С. 170–180; Ко-
ниський Г. Слово в день святой великомучени цы Варвары // Собраніе сочиненій ГГ
Георгіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. I. – 
С. 254–264; Кроковський Й. Акафіст святЙЙ ѣй великомученицѣ Варварѣ. – Чернігів, 
1749; Кроковський Й. ВЙЙ ѣнец от дванадесят звѣзд святѣй Варварѣ // Кроковський Й. ЙЙ
Акафіст святѣй великомученицѣ Варварѣ. – Чернігів, 1749. – Арк. 36–37 зв.; Кро-
ковський Й. Житіє и страданіє святыя великомученицы Варвары // ЙЙ Кроковський Й. ЙЙ
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річ, міметична модель охоплювала не лише сакральні виміри люд-
ського життя. Якщо, скажімо, Петро Могила, не вагаючись, назвав 
Касіяна Саковича «другим Епікуром»272, тобто чоловіком, який живе 
як справжній гедоніст, – це виразна вказівка на «наслідувальність». 
Таку вказівку мають і дуже поширені в українській бароковій по-
езії панегіричного характеру образи на зразок порівняння гетьмана 
Конашевича-Сагайдачного зі спартанським царем Леонідом, Несто-
ром, Ахіллом, Аяксом, Гектором, Периклом, Фемістоклом, Курцієм, 
Помпеєм273, а Богдана Хмельницького – з героями Троянської вій-

Акафіст святѣй великомученицѣ Варварѣ. – Чернігів, 1749. – Арк. 38–50 зв.; Мак-
симович І. Алфавит собранный, ритмами сложен ный. – Чернігів, 1705;ІІ Максимо-
вич І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707; Полоцький С. Вечеря душевная. – Мо-
сква, 1681; Прокопович Ф. Слово в день святаго благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго // Феофа на Прокоповича, архієпископа Великаго Новаграда и Великих 
Лук... слова и рѣчи поучительныя, похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Петер-
бург, 1761. – Ч. 2. – С. 1–19; Прокопович Ф. Слово в день святаго равноапостолнаго 
великаго князя Владиміра // Киевская старина. – 1888. – Т. XXII. – Июнь (при-
ложение); Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619; 
Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Могилів, 1699; Туптало Д. ДД
Руно орошенноє. – Чернігів, 1680; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1689; ДД
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1795;ДД Туптало Д. Книга житій святых. – ДД
Київ, 1700; Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705;ДД Туптало Д. Слово на ДД
память святаго праведнаго Сімеона Богопріимца // Сочиненія святаго Димитріа, 
митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 27–38; Туптало Д. ДД
Поученіє на память святых девяточисленных мучеников Кізіческих // Сочиненія 
святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 45–
64; Туптало Д. Слово на пречестную память иже во святых отца нашего Тіхона ДД
чудотворца, єпископа Амафунтскаго // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта 
Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 64–83; Туптало Д. Поученіє на ДД
память святаго великомученика Євстафія Плакіды // Сочиненія святаго Димитріа, 
митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 258–278; Туптало Д. ДД
Поученіє в честную память иже во святых отца нашего Гурія, архієпископа Казан-
скаго // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 
1842. – Ч. 3. – С. 298–332; Туптало Д. Поученіє на пречестную память велика-ДД
го святителя Ніколая, архієпископа Мірлікійскаго // Сочиненія святаго Димитріа, 
мит рополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 412–418; Kalnofoyski A. 
Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudotwornym monastyru Pie-
charskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638; Kossow S. Πατερικον, abo 
Żywoty ss. Oycow pieczarskich. – Kiiow, 1635.

272 [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawosławney 
Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – С. 298.

273 Сакович К. Вѣршѣ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашеви-
ча Сагайдачного // Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні 
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ни, Помпеєм, Цезарем274. Принаймні їх навряд чи слід трактувати 
всього лиш як наслідок застосування нашими поетами риторичної 
техніки «прикрашання слів» (ornare verbis).

Традиціоналістська настанова та пов’язана з нею міметичність, 
як я вже казав, були чинні й на ґрунті власне літературної творчо-
сті. Загалом беручи, європейська література аж до початку доби 
романтизму розвивалася на засадах так званої «естетики (поетики) 
тотожності»275. Згадаймо, як іще Рудольф Унгер писав про літерату-
ру часів середньовіччя: «Індивідуальна особистість у середні віки 
рідко коли підіймалася вище певного й за нашими мірками низького 
рівня самовизначеності276. Зате тим сильніше давався взнаки вплив 
традиції й усталених поглядів, матеріалу, мотивів, форм... У вели-
чезній більшості випадків... книга відсилає нас тут не до людини 
[тобто її автора], а до інших книг, перекладом, обробкою чи пере-
осмисленням яких вона є»277. Власне кажучи, те саме стосується 
й літератури часів бароко278.

Характерна для будь-якого літературного твору причетність до 
попередньої літературної традиції (Олександр Веселовський го-
ворив свого часу про те, що кожна нова поетична епоха оберта-
ється в межах старих образів, «тільки наповнюючи їх тим новим 
розумінням життя, яке власне й становить її прогрес стосовно 
в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – 
С. 41, 48.

274 Исторія русов или Малой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, архіеписко-
па Бѣлорускаго. – Москва, 1846. – С. 142.

275 Див. про це: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – Мос ква, ММ
1970. – С. 345–360; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. – 
Москва, 1979. – С. 80–160; Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы антич-
ного рационализма // Античная поэтика. Риторическая теория и литера турная 
практика. – Москва, 1991. – С. 3–26.

276 Середньовічна, а також наступна традиція, услід за Боецієм, трактувала 
особистість як «неподільну субстанцію розумної природи (naturae rationabilis 
individua substantia)» – у перекладі Іоаникія Галятовського – «натуры розум-
нои истность нероздѣлная» [Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – ІІ
Арк. 94].

277 Унгер Р. Философские проблемы новейшего литературоведения // Зарубеж-
ная эс тетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эс се. – Москва, 
1987. – С. 155.

278 Див., наприклад: Сазонова Л.ЛЛ И. Поэзия русского барокко (вторая поло вина ИИ
ХVІІ – начало ХVIII в.). – Москва, 1991. – С. 30–74; Minárik J.JJ Baroková literatura: 
svetová, česká, slovenská. – Bratislava, 1984. – S. 23–24.
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минулого»279, – хоча й «нове розуміння життя», як усяке розумо-
ве явище, «неможливе поза участю в тій чи іншій традиції»280) на 
ґрунті риторичного слова набуває особливого характеру бодай 
тому, що тут панує цілком свідоме «наслідування» взірця. Скажі-
мо, Софроній Почаський (ода «Талія» з «Євхаристеріона») наслі-
дує Вергілієву буколіку «Тітіре, ти в холодку опочив під буком 
гіллястим...»281, Феофан Прокопович як автор трагедокомедії «Воло-
димир» – драму Плавта «Amphitrio»282, а в «Елегії» про блаженного 
Олексія – третю й четверту елегію першої книги «Скорботних еле-
гій» Овідія283.

Спеціально вказуючи на те, що «наслідування – це душа поезії» 
(«imitatio... est anima poeseos»)284, українські теоретики літератури 
часів бароко розрізняли два види «наслідування»: «наслідування 
природи» (imitatio naturae) й «наслідування твору» (imitatio operis). 
Говорячи про «наслідування природи», вони спиралися, як прави-
ло, на Аристотеля та на його пізніших інтерпретаторів, наприклад 
на Юлія Цезаря Скалігера285, Якоба Понтана286 й інших, хоча іноді 
вказували й на Платонову схему міметичної ієрархії287. Отже, «на-
слідування природи» аж ніяк не мислилося тут суто ілюзіоніст-
ським актом (зауважу принагідно, що наша стара література знає 
«наслідування» реальних чи ілюзорних форм буття, у ході якого 
літературний образ поставав, сказати б, їхнім «іконічним» словес-
ним відбитком, подібно до того, як середньовічний мініатюрист, 
намагаючись передати слова Псалтиря: «Положиша не небеси уста 

279 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – Ленинград, 1940. – С. 51.НН
280 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. 

и нем. – Москва, 1986. – С. 439.
281 Див.: Пачовський Т. «Метаморфози» Овідія в українській літературі // Пу-ТТ

блій Овідій Назон: До 2000-річчя з дня народження. – Львів, 1960. – С. 69.
282 Див.: Петров Н. И. Южнорусская литература ХVIII века, преимуществен-ИИ

но драматическая // Русский вестник. – 1880. – Т. 147. – Май. – С. 382.
283 Див.: Прокопович Ф. Сочинения / Под ред. И. П. Еремина. – Москва; Ле-

нинград, 1961. – С. 494–495 прим.
284 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 16. Див. та-

кож: Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 34.ММ
285 Див.: Julii Caesaris Scaligeri viri clarissimi. Poetices libri septem... Editio se-

cunda. Apund Petrum Santandreanum. – MDLXXI.
286 Див.: Jakobi Pontani de societate Iesu. Poeticarum institutionum libri III. – 

Ingolstadii, MDXCVII.
287 Див.: Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 39.ММ
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своя, и язык их прейде по земли»288, зображував людські постаті 
з неймовірно довгими язиками, котрі сягають мало не до землі289, 
тобто дзеркально-мертво переносив у малярство словесні форми 
репрезентації певних ідей, малював слова). На думку Феофана 
Прокоповича, «наслідування природи» «тотожне з поетичним ви-
мислом (eаdemque est cum effi ctione poetica)»290. Таким чином, «під 
поетичним вимислом, або наслідуванням, варто розуміти не лише 
фабулярне плетиво, але й усі ті форми опису, якими людські дії, не-
хай і справжні, зображуються як правдоподібні (per fi ctionem vero 
seu imitationem intellige non solum contextum fabularum, sed totam 
eam scribendi rationem, qua actiones humanae, tametsi verae sint, veri-
similiter tamen effi nguntur)»291.

Тлумачення іншого виду «наслідування» – imitatio operis – ука-
зує на те, що українські барокові теоретики літератури культивува-
ли настанову на підкорення індивідуальної творчості літературній 
традиції. «Наслідування взірців», – зазначав Феофан Прокопо-її
вич, – це не що інше, як «старанне вивчення авторів, завдяки яко-
му ми прагнемо уподібнитися до якогось визначного поета (scilicet 
praestantis alicuius poetae similes studemus evadere)»292.

При цьому imitatio operis тлумачиться, з одного боку, як шкіль-
не вправляння в «мистецтві поетичному» (ars poetica) чи «мисте-
цтві риторичному» (ars rhetorica), а з другого – як необхідна умова 
становлення будь-якого літературного твору. Сама практика шкіль-
ного «наслідування взірців» мала власним наслідком те, що «при 
читанні в колегіях класичних авторів більш за все звертали увагу 
на форму творів, а не на їхній дух»293. Таке явище здавна харак-
теризувало християнську культуру, зокрема школу, де «зовніш-
ній», тобто поганський, текст поставав, як правило, у препарова-
ній формі риторичної чи поетичної «матерії». Так, в ухвалі одного 

288 Книга Псалмів 72 (73): 9.
289 Див.: Буслаев Ф. Византийская и древнерусская символика (по рукописям 

от ХV до конца ХVI в.) // Буслаев Ф. Древнерусская народная литература и ис-
кусство. – Санкт-Петербург, 1861. – Т. 2. – С. 203.

290 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 68.
291 Ibidem. – P. 16.
292 Ibidem. – P. 68.
293 Шульгин Я. Несколько данных о школах в правобереж ной Украине в по-ЯЯ

ловине ХVIII в. // Киевская старина. – 1891. – Т. ХХXIV. – Июль. – С. 105. Пор.: 
Hernas Cz. Barok. 4-e wyd. – Warszawa, 1980. – S. 215.
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з партикулярних соборів ХІ століття зазначалося: «Тим, хто проходить 
еллінські вчення і вивчає їх не заради лише навчання, але й наслідує 
їхні марнотні думки й вірує в них, як в істинні, і таким чином напо-
лягає на них, як на таких, що мають міць..., – анафема»294, – а згодом 
Георгій Схоларис, звинувачуючи відомого візантійського неоплато-
ніка Георгія Геміста Плетона у відступництві від Христової віри, за-
певняв, що той «читав і вивчав старогрецькі книги, спершу поетів, 
потім філософів, не заради того, щоб вивчити мову, як роблять усі 
християни, а задля наслідування їхніх думок...»295. Та й українська 
школа часів бароко позначена приблизно такою самою рецептив-
ною настановою, причому не лише стосовно греко-римської класи-
ки, але й стосовно будь-яких інших джерел, які на ідейному рівні не 
узгоджувалися із засадами православної доктрини.

А що таке imitatio operis як необхідна умова становлення літе-
ратурного твору? Це «наслідування», – відповідав Феофан Проко-
пович, яке «полягає в певному збігові нашого мислення з мислен-
ням якогось взірцевого автора (posita in quandam mentis nostrae cum 
probati alicuius auctoris conformatione)»296. У такому разі процес, ка-
жучи словами Вільгельма фон Гумбольдта, «перетворення дійсного 
на образ» можна описати ось так.

Усякий літературний твір постає, спираючись у технічному плані 
на: 1) «тему», 2) «взірець» і 3) «матерію». «Фундаментом» твору ви-
ступає «тема». Задля того щоб розгорнути, чи, як тоді казали, «амп-
ліфікувати», її в текст певної жанрової структури, потрібні «взірець» 
і «матерія». Отже, будь-який літературний жанр репрезентує довша 
чи коротша низка взірцевих авторів, а новий текст структуруєть-
ся як їхнє «наслідування» в розумінні збіжності «нашого мислення 
з мисленням якогось взірцевого автора». «Матерія» тим часом ви-
ступає в ролі конструктивного матеріалу нового літературного тек-
сту, інакше кажучи, засобом ампліфікаційної практики, таким собі 
«вбранням думки». Зауважу принагідно, що термін materia в укра-

294 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – Москва, 1930. – 
Т. I. – С. 847.

295 Гарэн Э. Византийские и итальянские платоники Кватроченто // Гарэн Э. 
Проблемы итальянского Возрождения: Избранные работы / Пер. с итал. – Мо-
сква, 1986. – С. 157.

296 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 71. Пор.: 
Cypriani Soarii societatis Iesu Tabulae rhetoricae. – Leopoli, 1722. – Р. 9–10. 



71Частина перша. Розділ 2. Поняття «наслідування»

їнських барокових поетиках мав подвійне значення згідно з подвій-
ним значенням терміна imitatio: у перспективі imitatio naturae «ма-
терія» означала об’єкт «наслідування», передовсім людські вчинки 
(actionеs humanae), а в перспективі imitatio operis – конструктивний 
матеріал. Наприклад, Митрофан Довгалевський у відомому трак-
таті «Сад поетичний» подав широкі добірки різної образності, що 
нею поет у разі потреби міг би скористатися, ампліфікуючи ту чи 
іншу «тему». Взагалі, тогочасні поетики й риторики, як правило, 
мають у своєму складі так звані «сховища» (conditorium) різнома-
нітних конструктивних матеріалів297.

Традиціоналістські засади означали культивування топосів (τόποι, 
loci communes), з огляду на що життєві реалії важили для поета 
лише як «збудники» певної ідеї – кореляту «теми» майбутнього тво-
ру. Цим їхня роль у креаційному акті, власне кажучи, і вичерпува-
лась – на ґрунті «мистецтва поетичного» життєві реалії існують для 
поета-творця (factor, fi ctor, imitator) уже як трансформовані в літе-
ратурну «матерію». Вони таким чином перестають бути рушіями 
творчого процесу, поступаючись місцем у цій ролі літературній тра-
диції. Отже, шлях творення поетичної речі за законами риторики 
пролягає від наслідуваних явищ життя до сфери літературної тра-
диції. І своє завершення він знаходить саме на теренах останньої. 
Як наслідок – поетична модель певної життєвої реалії виявляється 
моделлю літературної традиції «наслідування природи», а творчий 
процес постає, крім усього іншого, раціональною діяльністю, спря-
мованою на упорядкування явищ життя за допомогою топосів, тоб-
то «наслідування природи» цілком опосередковане тут «наслідуван-
ням твору» на всіх щаблях риторичного методу становлення тек-
сту: inventio – dispositio – elocutio. Поет-imitator і наслідувана ним 
природа ніби «розділені» традицією, причому остання є настільки 
вагомою, що має здатність підпорядкувати собі і поета, і природу. 
Можна стверджувати в близькій до парадоксу формі, що поетич-
на творчість постає тут не так актом особистісного «наслідуван-
ня природи», як плодом літературної традиції (translatio studii), що 

297 Див.: Стратий Я. ЯЯ М., ММ Литвинов В. Д., ДД Андрушко В. А. Описание курсов 
философии и риторики профессоров Киево-Могилянской ака демии. – Киев, 
1982. – С. 15, 17, 19, 25, 32, 40, 47, 48, 59, 71, 75 та ін. Пор., наприклад: Gradus ad 
Parnassum, sive novus synonymorum, epithetorum, phrasium poeticarum, ae versuum 
thesaurum... – Lugduni, MDCCXXV.
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«використовує» автора як інструмент власного розгортання. Сло-
вом, автор перетворюється на, я б сказав, «розумне перо» в руках 
традиції.

Під впливом певних позалітературних чинників «наслідування 
взірців» могло набувати й радикальних форм. Скажімо, традиціона-
лізм української барокової літератури часом набував крайніх форм 
з огляду на ту обставину, що переважна більшість наших тогочас-
них письменників належали до чернечого стану, а для психології 
ченця дуже характерне «розчинення індивідуального в загально-
му». Згадаймо хоч би те, що говорив у передмові до свого «Духов-
ного заповіту» ієромонах Феодосій Манявський. Мов, я «понудихся 
в кратцѣ написати завѣт к воспитанію к иже по мнѣ духовному на-
стоятелю и всѣм, иже во Христѣ отцем и братіям моим от первого 
даже до послѣдняго, против силы худоумія моєго, от любве ради 
пользы и спасенія их: в нем же не словеса мудрости свѣта того, 
ниже моя мудрованія и ученія, но воспоминанія самых заповѣдей 
Господских євангелских и апостол святых и святых отець»298. Має-
мо тут класичний варіант перетворення фігури «самоуничиженія» 
в цілковиту відмову від особистісного творчого акту. Текст набуває 
характеру справжніх «строматів», адже творча напруга постає на-
пругою «меморіальною»: одне-єдине власне завдання отець Фео-
досій убачає в пригадуванні й репродукуванні (ex memoria exponere) 
якихось авторитетних джерел. Ту саму настанову бачимо і в Черні-
гівського архієпископа, святителя Івана Максимовича, який у сво-
єму марійному епосі «Богородице Діво» наполегливо повторював: 
«Не новоє аз пишу, з святых собираю»; «От премногих собравши, 
здѣ вам полагаю»; «что обрѣтох в книгах, здѣ то полагаю»; «что 
в писаніи взысках, изволте читати»299. Ясна річ, це радикальний 
прояв «наслідувальності», але втілена в ньому логіка творчого акту 
на ґрунті риторичного слова залишається тією самою також і в ціл-
ком поміркованих її інтерпретаціях, що засвідчує, наприклад, літе-
ратурна систематика Григорія Сковороди.

298 Завѣт духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой 
Скитской... // Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Пе-
трушевич. – Львов, 1868. – С. 57.

299 Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 18, 48, 54, 73. Див. 
також: Максимович І. Осм блаженства євангелскія от Христа Господа, Спасителя ІІ
нашего изреченніє. – Чернігів, 1709. – Арк. 1 зв.
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Вчення Сковороди про «сродну» (стоїчне οικείωσις) працю до-
зволяє з певністю стверджувати, що найважливішою передумовою 
поетичної творчості філософ уважав природну схильність людини 
до поезії («поетом треба народитися», – казали із цього приводу 
українські барокові поетики). Однак це, так би мовити, лиш потен-
ція «сродної» праці, яка актуалізується шляхом прилучення люди-
ни до сфери «мистецтва поетичного» як певного корпусу настанов, 
технічних приписів, канонів тощо. Сковорода, як і автори україн-
ських поетик XVII–XVIII століть, тлумачив опозицію «natura – ars» 
у дусі Горацієвого «Послання до Пісонів» (Ars poetica, 408–411). 
«Невже ти тому не прислав мені жодного листа, що я вважав твої 
вірші трохи недосконалими (rudiusculos)? – звертався він до свого 
юного друга Михайла Ковалинського. – Навпаки, тим частіше їх по-
силай. Бо хто ж народжується митцем (artifex)? Вправи (usus) через 
помилки ведуть нас до вишуканості письма (elegantiam scribendi). 
Твої вірші, якщо їх порівнювати з бездоганними (perfectos) вірша-
ми, справді можуть здатися такими (як я їх оцінив), але, якщо зва-
жити на твій вік і на твої успіхи в науках, вони достатньо заслуго-
вують похвали»300. 

Отже, поезія традиційно мислиться тут своєрідним розумовим 
ремеслом (τέχνη), яке принципово нічим не вирізняється серед усі-
ляких інших ремесел, наприклад від ремесла хлібороба, філософа 
чи воїна, – якщо мати на увазі три найголовніші різновиди «срод-
ності» в Сковороди: «сродность к хлѣбопашеству», «сродность 
к богословіи», «сродность к воинству».

Варто зауважити, що українські барокові автори взагалі до-
тримувалися традиційної десь від часів пізнього еллінізму (Мар-
ціан Капелла, Боецій, Кассіодор) стратифікації «мистецтв»301. На-
приклад, Георгій Кониський у своєму курсі філософії писав таке: 
«Мистецтво є подвійним: вільне й механічне, або рабське. Віль-
ним є те, яке гідне вільної людини або яке не стосується твору, ви-
стражданого тілом. Рабським є те, яке не личить знатному мужеві 
або яке відноситься до творів, вистражданих тілом. Число вільних 

300 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1070.ГГ
301 Див. про це, наприклад: Голенищев-Кутузов И. ИИ Н. Средневековая латинская НН

лите ратура Италии. – Москва, 1972. – С. 58; Guryn A. Kultura duchowa // Kultura 
Europy wczesnośredniowiecznej. Zeszyt 10. Italia. – Wrocław; Warszawa; Kraków; 
Gdańsk, 1980. – S. 316.
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мистецтв302 охоплюється оцим віршем: «Мова, тропи, мислення, 
число, тон, кут, зорі». Рабських – оцим: «Село, ліс, зброя, ремісник, 
рани, шерсть, кораблі». Де «мовою» позначається граматика, «тро-
пами» – риторика303, «мисленням» – діалектика, «числом» – ариф-
метика, «тоном» – музика, «кутом» – геометрія, «зорями» – астро-
номія, «селом» – землеробство, «лісом» – мисливство, «зброєю» – 
військова справа, «ремісником» – ремесла, «ранами» – медицина, 
«шерстю» – ткацтво, «кораблями» – мореплавство»304.

Так чи інакше, рівень досконалості поетичного твору потрапляє 
в пряму залежність від знання автором приписів «мистецтва пое-
тичного» та його вправності в «наслідуванні» літературних взірців, 
а шлях формування поета постає таким чином як пряма, що пролягає 
від цілковитого невміння до тієї вершинної точки майстерності, що 
її репрезентують твори Горація, Вергілія, Сенеки та інших взірце-
вих авторів. Навіть богодухновенна Біблія, як випливає з міркувань 
Сковороди, створена згідно з правилами «мистецтва поетичного». 
Принаймні матерія-«меон», бувши сутністю онтологічною, тобто 
всеосяжним принципом становлення речей у ході еманації Єдино-
го305, у «символічному світі» Біблії постає «матерією» поетичною, 
тобто розмаїттям «знаменій, гербов и печатей, тайно-образующих 
горнее начало» (коло, сонце, око, планети, дерева, плоди, вогонь, 
золото, птахи, риби, джерело, сніг, острів, гавань тощо), розмаїттям 
«фигур и монументов», за допомогою яких «любомудрцы в разных 
вѣках и народах» змальовували Початок усього сущого.

Варто зауважити, що матерія є однією із найважливіших уні-
версалій, які утворюють класичну парадигму європейського спо-
собу думання306. У його межах вона корелює з формою і тлума-
читься загалом як певний принцип індивідуації. «Materia, – прямо її
писав Тома Аквінський у своїй «Сумі теології», – est principium 

302 Ідеться про septem artes liberales.
303 Поетика є, як пам’ятаємо, «віршованою риторикою».
304 Кониський Г. Раціональна філософія, або Логіка // ГГ Кониський Г. Філософ-ГГ

ські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. I. – С. 208.
305 Про сковородинське розуміння поняття «матерія» див.: Чижевський Д. Фі-ДД

лософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934. – С. 60–82; Kline G. L. Skovoroda’s 
Metaphysics // Hryhorij Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles / Ed. by 
R. H. Marshall, Jr. and Th.E. Bird. – Edmonton; Toronto, 1994. – P. 223–229.

306 Див. про це, наприклад: Ingarden R. Spór o istnienie świata. – Warszawa, 
1962. – T. I.
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individuationis»307. І трохи далі: «сприйняті матерією форми інди-
відуалізуються матерією...»308. Прикметно, що опозиція матерії та ї
форми зберігає свій онтологічний сенс також на ґрунті риторики. 
«Форма – це смисл речі й ідея, завдяки якій річ є тим, чим вона 
є й чим відрізняється від інших, – зазначав, наприклад, дуже шано-
ваний у старій Україні Кипріано Соарез309 і продовжував: – матерія 
є те, з чого й у чому річ існує...»310. Отож, інтерпретуючи суть про-
цесу creatio ex nihilo стосовно «символічного світу» Біблії, Григорій 
Сковорода в «Силені Алківіада» зауважував: «Сіе-то есть прямое 
сотвореніе сильнаго! дѣлать из ничего чудо, из сѣни точность, дать 
грязи ипостась, а подлой тлѣни – величіе»311. До цих слів письмен-
ник робить вельми значущу примітку: «Quod est techna poetica? 
Facere ex malo bonum. Quis bonus?.. Caro nihil...»312. Акт поетичної 
творчості постає, таким чином, складником усеосяжного еманацій-
ного руху, а, з другого боку, власне сам цей еманаційний рух пе-
ретворюється на процес поетичної творчості. Поет-деміург згідно 
з певним «взірцем» організовує літературну «матерію» шляхом 
прилучення її до сфери «логосу» («тема»).

Природно, що рафінована культура риторичного слова витво-
рює цілу низку просторих збірок риторичної «ї матерії«« » на зра-її
зок видань знаменитої книги «Gradus ad Parnassum, sive novum 
synontmorum, epithetorum, phrasium poeticarum ac versuum thesaurus 
Smetium, Ianuam Musarum, Docectum Epithetorum, Parnassum Poeti-
cum, Elegantias Poeticas, Thesaurum Virgilii, aliosque omnes in genus 
Libros ad Poesim necessarios complectens» (Ліон, 1725). При тому ви-
користання топосів не було процесом їхньої звичайної репродукції. 

307 Thomas Aquinus. Summa totius theologiae. Pramae partis. Volumen primum. – 
Lugduni, MDCCI. – Р. 51.

308 «Formae, quae sunt receptibiles in materia, indivituatur per materiam...» [Ibi-
dem. – P. 53].

309 Див.: Sydorenko A. The Kievan Academy in the Seventeenth Century. – Ottawa, 
1977. – P. 110; Пилипюк Н. Київські поетики і ренесансні теорії мистецтва // Єв-НН
ропейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. – Київ, 1993. – 
С. 89–91.

310 «Forma est ratio rei et nota, per quam res est id, quod est, et ad alius distinquitur; 
materia est, ex qua et in qua res sunt...» [Cypriani Soarii societatis Iesu Tabulae rhetori-
cae. – Leopoli, 1722. – Р. 19].

311 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 741.ГГ
312 «Що таке поетичне мистецтво? Робити з поганого добре. Хто добрий? 

Плоть – ніщота...» [Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 741 прим.].ГГ
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До «матерії» поетичної можна цілком допасувати одну характерну 
(передовсім у системі неоплатонічного світобачення) рису матерії 
онтологічної: знаменитий коментатор Прокла Йоане Петриці за-
уважував свого часу з посиланням на Сократа, що «матерія схожа 
на жінку, яка повсякчас віддається іншому, адже коли вона володіє 
апороєю якогось роду, то намагається звільнитися від неї, скинути 
її і знайти, підкорившись, інший рід, і так, змінюючись від одно-
го до іншого, вона вічно непостійна щодо своїх коханців»313. Так 
само плинною, протеїчною є й «матерія» поетична (риторична) – 
топоси. Набуваючи повсякчас нового сенсу, вони аж ніяк не само-
тотожні на ідейному рівні314. Узяти для прикладу топос «дзеркало», 
що його можна легко знайти у творах Кирила Ставровецького315, 
Мелетія Смотрицького316, Петра Могили317, Іоаникія Галятовсько-
го318, Антонія Радивиловського319, Симеона Полоцького320, Інокентія 
Гізеля321, Лазаря Барановича322, Дмитра Туптала323, Стефана Явор-

313 Петрици И. Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха. – ИИ
Москва, 1984. – 87.

314 Пор.: Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки. – 1991. – 
№ 2. – С. 125–134.

315 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 3 КК
(передмова до читача, б. п.), 30, 172, 82 зв. (друга пагін.), 160 зв. (друга пагін.).

316 [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey 
Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – K. 5 (передмова 
до читача, б. п.).

317 Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех вѣры, сирѣчь о догматѣх 
или о преданіях вѣры православно-католіческія христіанскія. – Почаїв, 1783. – 
Арк. 40.

318 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 47–47 зв.; Галятов-
ський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 230, 324–324 зв.ІІ

319 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 626, 669; 
Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 130, 355.

320 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 115, 143 зв., 236 зв., 
321 зв., 457 зв.–458, 500 зв., 520 зв., 3 зв. (друга пагін.), 109 зв. (друга пагін.).

321 Гізель І. Мир с Богом человІІ ѣку. – Київ, 1669. – С. 621.
322 Баранович Л. Меч духовный. – Київ, 1666. – Арк. 73 зв.–74;ЛЛ
323 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 15 зв.; Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю пятую по Святом Дусѣ // Сочине-
нія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – 
Арк. 96 зв.–97 (друга пагін.); Туптало Д. Слово на празденство явленія пречистыя ДД
іконы Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи в градѣ
Казанѣ // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 
1842. – Ч. 3. – С. 155; Туптало Д. Брань святаго архістратига Міха ила, воєводы ДД
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ського324, Івана Максимовича325, Михайла Козачинського326, Фео-
філакта Лопатинського327, Феофана Прокоповича328, Йоасафа Кро-
ковського329, Паїсія Величковського330, у книжках на зразок «Києво-
Печерського патерика»331, «Алфавита духовного»332, «Слова до 
католицького люду»333 чи «Зерня Божого слова»334 та навіть у на-
звах багатьох тогочасних книжок, як-от «Діоптра, сирѣч Зерцало, 
албо Изображеніе извѣстноє живота человѣческаго в мирѣ» Віта-
лія Дубенського, «Зерцало богословіи» Кирила Ставровецького чи 
«Зерцало православнаго исповѣданія» Дмитра Туптала. У літерату-
рі українського бароко цей образ набув іще більшого поширення 

сил небесных, и ангелов єго с седаоглавным змієм // Сочиненія святаго Димитріа, 
митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 568–569; Туптало Д. ДД
Дванадесят статей, иже увѣрят сомнящихся или невѣрство имущих человѣков 
о пресуществленіи хлѣба в тѣло и віна в кров Господа нашего Ісуса Христа // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 5. – С. 125.

324 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 354, 669, 745.
325 Максимович І. Алфавит собранный, ритмами сложен ный. – Чернігів, ІІ

1705. – Арк. 117; Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 111; 
Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, владыком. – ІІ
Чернігів, 1708. – Арк. 2 зв., 14, 17, 159 зв.; Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, ІІ
1710. – Арк. 2 (передмова до читача, б. п.), 277.

326 Козачинський М. Августейшей непобедимой імператрицММ ѣ єя священнейше-
му царскому величеству Єлисаветѣ Петровнѣ... – Київ, 1744. – Арк. 7 зв. (б. п.).

327 Лопатинський Ф. Обличеніє неправды расколническія... – Москва, 1745. – 
Арк. 53.

328 Прокопович Ф. Слово в день святаго благовѣрнаго князя Александра Не-
вскаго // Феофа на Прокоповича, архієпископа Великаго Новаграда и Великих 
Лук... слова и рѣчи поучительныя, похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Пе-
тер бург, 1761. – Ч. 2. – С. 14.

329 Кроковський Й. Акафіст святЙЙ ѣй великомученицѣ Варварѣ. – Чернігів, 
1749. – Арк. 9 зв.

330 Величковський П. Письма // Житие и писания мол давского старца Паисия 
Величковского с присовокуплением преди словий на книги св. Григория Синаи-
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его 
другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве. – Москва, 1892. – С. 203, 207, 231, 243.

331 Патерік, или Отечник Печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 23 зв., 32, 38 зв.
332 Алфавит духовный в пользу іноком и мірским, богоугоднѣ жити хотящим. – 

Київ, 1713. – Арк. 20, 100 зв.
333 Слово к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 7 зв., 104 зв.
334 Сѣмя слова Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – 

С. 287.
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під впливом популярних емблематичних енциклопедій: «Mundus 
symbolicus» Філіппо Пічінеллі335, «Symbola et emblemata selecta»336

тощо. «Дзеркало» постає тут формою існування цілого букета най-
різноманітніших ідей і концептів337.

Насамперед «дзеркало» є неодмінним образом у ході інтерпре-
тації таїнства євхаристії. Скажімо, Іоаникій Галятовський писав 
про це так: «Маємо подобенство и приклад в зверцадлѣ шкляном, 
котороє, будучи цѣлым, показуєт в собѣ человѣка цѣлого, который 
глядит в него, ґды ж зверцадло розбытоє так, же много ся частей 
з него станет, на той час кождая часть зверцадла найменшая показу-
єт цѣлого человѣка, который глядит на зверцадло тоє, – так и Хрис-
тос цѣлый єст под особою хлѣба в цѣлой гостіи, цѣлый и в кождой 
найменшой части гостіи...»338.

Набуваючи ще більшої універсальності, ця образна модель від-
повідно структурувала метафізичні опозиції матерії та духу, єдино-
го й множинності, частини й цілого, континуального й дискретно-
го. Згадаймо хоч би «Камінь віри» Стефана Яворського, де сказано 
таке: «...Частей бо душа не имать, дух нераздѣлен суть. Но и в иных 
вещех не тожде ли бываєт, ни ли видѣсте когда от многих частей 
устроєнноє зерцало, како єдино и тожде лице человѣческоє во мно-
гих оных зерцала частех видимо бываєт»339. З цього погляду особ-
ливо яскравими є «дзеркальні» образи в поетичних і прозових тво-

335 Picinellus Ph. Mundus symbolicus. – Coloniae Agrippinae, 1729. – T. II. – 
Р. 37–45.

336 Емвлемы и сімволы избранные. – Санкт-Петербург, 1788. – С. 30, 32, 38, 
58, 68, 78, 80.

337 Див.: Софронова Л. ЛЛ А. Принцип отражения в поэтике барокко // Барокко 
в славянских культурах. – Москва, 1982. – С. 78–101.

338 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 230. Див. також: ІІ
Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 82 зв.; 
Туптало Д. Дванадесят статей, иже увДД ѣрят сомнящихся или невѣрство имущих 
человѣков о пресуществленіи хлѣба в тѣло и віна в кров Господа нашего Ісуса Хрис-
та // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – 
Ч. 5. – С. 125; Слово к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 7 зв.; Сѣмя слова 
Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – С. 287; Начатки 
догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 1770. – С. 565–566; Rudnicki S. Ka-
zanie na uroczystość Narodzienia Przeczystey Bogarodzicy Panny // Dzieło uroczystego 
uwienczenia rzymskiemi watykańskiemi koronami cudownego Poczaiowskiego obrazu 
Przeczystey Bogarodzicy Maryi Panny. – Poczaiow, 1775. – K. 11 v.

339 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 392–393.
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рах Григорія Сковороди. Ще в ранній поезії «Про святу вечерю, або 
Про вічність», розпочавши розмову про євхаристію:

Carne panem vinumque vides, sed mente videtur,
Sub specie carnis qui latet, ipse Deus340, –

поет продовжував:

Res et corpus es umbrarum, sed rebus es umbra;
Per te res quaevis possidet esse suum.

Ergo lates speciosa in fronte patentibus umbris:
Quae latitant, et in his frons speciosa pates.

Ac ubi frons speciosa foras excesseris, illic
Ens seu res, quod erat, desinet esse statim.

Cum fugis, haud fugis hinc: cum desinit, incipit esse;
Nempe et in his rursum jam nova forma pates.

Quid ludis mentem mihi, Sancte volubilis anguis?
Et fugiens remanes et remanendo fugis.

Nunc latitas umbris, jam rebus es umbra patendo;
Cum fugis, absque tamen te nihil esse potest.

Quale est, si centum speculorum te orbe corones,
In variis speculis, forma sed una patet.

Non ego te capio capiens; cum reddo, reservo:
Cum in partes traheris, totus es inde tamen341.

340 «Бачиш очима вино тут і хліб, проте розумом видно / Господа Бога, який, 
тіло прибравши, сховавсь» (пер. Мирослава Роговича) [Сковорода Г. Повна ака-ГГ
демічна збірка творів. – С. 147].

341 «Тілом і річчю ти тіней єси, для речей – лише тінню. / Завдяки сáме тобі 
все має власне буття. / Отже, ти схований завжди у виразно видних нам тінях. / 
В схованім завжди тебе виразно бачимо ми. / Там, де ти виступиш виразно, річ або 
сутнє, що досі / Мало вже своє буття, тратить воно його враз. / Зниклий, щезаєш 
не весь: твій кінець є початком чужого, / Адже й у ньому тебе видно знов у формі 
новій. / Бавишся нащо ти розумом моїм, святий в’юнкий змію? / Зниклий, ти звід-
си не щез й зник, залишаючись тут. / Видно тебе то як тіні речей, то ти схований 
у тінях, / А як зникаєш цілком, бути не може ніщо. / Ось так коли, дзеркалами 
себе оточивши, свій образ / Бачиш у безлічі їх, в дійсності все ж ти один. / Взяти 
не можу тебе, хоч беру; повертаю, зберігши, / Цілий ти навіть тоді, в друзки коли 
розлетівсь» (пер. Мирослава Роговича) [Сковорода Г. Повна академічна збірка ГГ
творів. – С. 147].
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«Дзеркальні» образи зберігають свій метафізичний сенс не лише 
тоді, коли Сковорода пише про «обытельный» світ, тобто про безко-
нечний у часі та просторі макрокосмос, але й тоді, коли мова захо-
дить про людину-«мікрокосмос»: «Когда смотрит на себе в зерцалѣ
пречистых облачных вод солнце, тогда его лице, являемое во об-
лаках, есть радуга. Сердце человѣческое, взирая на свою самую 
ипо стась, воистину раждает предѣл обуреваній, иже есть радостная 
оная дуга Ноева: «Пройшли облака. Радостна дуга сіяет. / Пройшла 
вся тоска. Свѣт наш блистает»342.

Те саме стосується й «символічного світу» Біблії, про який фі-
лософ казав таке: «Частицы разбитаго зерцала едино всѣ лице изо-
бражают, а разнообразная Премудрость Божія в различных, в сто-
видных, тысяще-личных ризах в царских и в селских, в древних 
и нынѣшних, в богатых, в нищих и в самых подлых и смѣшных 
одеждах, аки крин в терніи343, сама собою все украшая, является 
едина и тажде»344.

Ясна річ, що осягнення Бога через твориво в літературі україн-
ського бароко раз по раз постає в «дзеркальних» образах. «...Апос-
тол Павел мовит: «Видим ибо нынѣ, якоже зерцалом в гаданіях, 
тогда же лицем к лицу»345. Тут апостол научаєт, – розмірковував 
Іоани кій Галятовський, – же тепер мы, на земли живучи, видимо 
Бога през створенє, през Писмо Святоє, през фигуры, которыє ся 
зерцалом и загадками называєт, а в небѣ юж Бога лицем к лицу бу-
демо видѣти, бо юж тыи зверцадла и загадки там зопсуются...»346. 
«Якоже зерцалом в гаданіи» людина може бачити тут, на землі, 
Царство Боже347, тлумачити біблійні пророцтва й «тайны вѣры», 
які «суть паче ума человѣческаго, ниже постизаются нами суть»348, 

342 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 908. Поет цитує тут пер-ГГ
ші рядки 16-ої пісні свого «Саду божественних пісень».

343 Трохи неточна цитата з Пісні над піснями 2: 2.
344 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 802.ГГ
345 Перше послання св. ап. Павла до коринтян 13: 12.
346 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 323–323 зв. Див. ІІ

також: Максимович І. Молитва Отче наш от Христа Господа сложенна. – Черні-ІІ
гів, 1709. – Арк. 49; Леванда І. Слова и рІІ ѣчи. – Санкт-Петербург, 1821. – Ч. I. – 
С. 275–276.

347 Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех вП ѣры, сирѣчь о догматѣх или 
о преданіях вѣры православно-католіческія христіанскія. – Почаїв, 1783. – Арк. 40.

348 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 745.
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пізнавати «в іскушеніях», «яко Бог избранных своих под образом 
скорби обвеселяєт, под видом смерти оживляєт, под видом немощей 
исцѣляєт, под образом нищеты обогащаєт»349.

При цьому осягнення Бога через його твориво пов’язане що-
найперше з мудрістю самопізнання, коли «дзеркалом» мого я по-
стає, скажімо, Пресвята Богородиця. Нагадаю хоч би вже цитова-
ний мною уривок із «Саду Марії Богородиці» Антонія Радивилов-
ського: «Натура человѣкови дала зерцало, абы, позираючи в оноє, 
себе самого... могл познати, – так Бог Отець в церкви святой подал 
за зерцало... Дѣву Марію в той цѣль, абысмо в ней нас самых по-
знали и през самых нас познанє абысмо до познаня Божого пріи-
ти могли, так розважаючи: Бог єсть Сотворитель, а мы створенє, 
Бог єсть Господь, а мы рабы, без которого моци и провидѣнія, 
аки быти, аки жити, аки что доброго чинити можемо. Кто маєт 
познанє себе самого, таковый боязнь Божію, любов, вѣру, надѣю 
и иныи цноты заховати может, что выражаючи, стародавныи фі-
лозофове оныи слова «Познай тя самого», яко з неба поданыи, 
барзо шановали и на столпѣ мармуровом золотыми лѣтерами 
писали»350. 

А ще частіше таким «дзеркалом» для людини може бути інша лю-
дина. «Аще хощеши увѣдати, кто єси, возри в зерцало человѣческоє, 
єже єст инный человѣк»351, – прямо писав Віталій Дубенський. 
Оскільки ж людське життя надто строкате у своїх проявах, то, щоб 
пізнати себе, треба дивитись на нього тільки sub specie aeternitatis. 
«Ащеся прозриши во внутрней части лыжки сребрныя блещащіяся, 
узриши лице своє обрященно, браду горѣ воздянну и лице долѣ. 
Тако во человѣцѣ двѣ суть зерцалѣ и устроєнія. Єдино єст сопро-
тив. Являшися здрав, силен, крѣпок и долговѣчен, яже єст суєта. 
Аще возриши на юность цвѣтущую, не уповай на ню, ибо прелсти-
шися... Єгда смертнаго устроєнія єст зерцало равно и истинно, єже 
показуєт вещи, яковы же суть, непрелестно. Аще хощеши увѣдти, 
каков єси, увиж человѣка не жива, но мертва, тамо увидиши себе 
быти землю, пепел и всяческу нелѣпоту»352.

349 Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 302.ІІ
350 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 623.
351 Діоптра сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє жи вота человѣческаго 

в мирѣ. – Кутейно, 1654. – Арк. 150 зв.
352 Там само. – Арк. 151–151 зв.
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Оця візія людського єства може легко перетворитися на досить 
вишуканий «дзеркальний» концепт, як-от у «Вінку Христа» Ан-
тонія Радивиловського: «Пишут премудрыи о тыгрисѣ тоє, же єст 
звѣр барзо срогій и в бѣгу прудкій, зачим ґды єго мысливцы хочут 
поймати, такого на уловленіє єго заживают способу. Зрозумѣвши, 
куда хощет бѣгти, там всюды покладают зерцала, а тыгрис в бѣгу 
своєм натрафивши на тыи зерцала, барзо ся пилно оным присмо-
труєт, видит в них образ свой, видит себе самаго и, єсли якую змазу 
в зерцалѣ обачит, то ногою албо языком оную стираєт, абы зерца-
ло, в котором свой видит образ, могл чистоє учинити, а то для той 
причины, иж оных зерцал змазы разумѣєт быти власными своими, 
и так в той забавѣ мысливцы имают єго... И чтож єст человѣк, єсли 
не звѣря албо животноє розумноє? Тоє животноє человѣк на сем 
свѣтѣ бѣжит прудким бѣгом не так до доброго, яко до злого, не так 
до цноты, яко до нецноты... На уловленіє того животного розумного 
якого зажил Бог способу, обачте: по розных мѣстцах, яко зерцала 
нѣякіи, расположил люде убогіє, хорыє, слѣпыи, хромыє, глухіє 
трудоватыи, на которыє єсли человѣк по звѣрховне тылко смотрѣти
будет..., не даст им жаднои помощи. Той же человѣк, ґды ся будет 
пилно присмотровати тым зерцалом, то єст людем убогим, хромым, 
ненздным, а присмотруючися под тыми позвѣрховными знаками их 
убозства, калѣцтва, нендзы, як обачит натуру свою человѣческую, 
як обачит себе самаго...»353.

Ясна річ, радикальні висновки, які випливали з ідеї самопізнан-
ня, зрозумілої як осягнення людиною власної зникомості, тлінності, 
конечності, були близькі далеко не всім українським письменникам 
доби бароко. Феофан Прокопович, скажімо, писав із цього приводу 
таке: «...Суть нѣцыи... или тайным бѣсом льстиміи, или меланхо-
лією помрачаємы, которыи таковаго нѣкоєго в мысли своєй имѣют 
урода, что вся им грѣшно и скверно мнится быти, что либо уви-
дят чудно, весело, велико и славно, аще и праведно, и правильно, 
и не богопротивно, напримѣр: лучше любят день ненастливый, не-
жели ведро, лучше возрадуются вѣдомостьми скорбными, нежели 
добрыми, самаго счастія не любят, и не вѣм, как то о самих себѣ ду-
мают, а о прочіих так: аще кого видят здрава и в добром поведеніи, 
то, конечно, не свят, – хотѣли бы всѣм человѣком быти злообразным, 

353 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 130. Пор.: Полоць-
кий С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 110 зв. (друга пагін.).
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горбатым, темным, не благополучным, и развѣ в таком состояніи 
любили бы их. Таковых еллины древніи нарицали місантропы, сієст 
человѣконенавидцы»354. Саме тому «дзеркальні» образи того ж таки 
Сковороди, поза всяким сумнівом, пройняті аскетичними інтенція-
ми, загалом навряд чи мають у собі щось питомо «мізантропічне». 
Хоч, зрештою, Сковороді таки закидали часом мізантропію, про що 
красномовно свідчить лист філософа до Василя Максимовича, на-
писаний у 1864 році355.

Зрештою, сам Христос, як і Пресвята Тройця взагалі, у літера-
турі українського бароко постає «зерцалом»: «Разсуждай Господа 
Іисуса быти образ и зерцало житію, дѣлу и терпенію в настоящей 
временной жизни, – писав, наприклад, Іван Максимович, – зерцало 
же сіє во вся дни пребыванія своєго Христос житієм и дѣлом нам 
изяви и представи, наипаче изряднѣє и преизобильнѣє в страстєх 
єго просія»356. Якраз в оце «дзеркало» має пильно вдивлятись кожна 
людина, яка прагне врятувати свою душу, адже Творець, як казав 
Дмитро Туптало, «приближаєтся... ко приближающимся єму и при-
сутствуєт присутствующим єму и зрит на зрящія єго, єсть бо яко 
зерцало. Смотрит кто в зерцало, смотрит и лице, зримоє в зерцалѣ. 
Отвращаєтся кто от зерцала, отвращаєтся от него и лице оноє, 
в зерцалѣ зримоє. Подобнѣ Бог наш обращаєтся к обращающимся 
к нему и смотрит на смотрящих нань, отвращаєт же лице своє от 
отвращающихся от него, ниже призираєт на тѣх, иже не смотрят на 
него, не хотящи видѣти присутствія єго в себѣ»357.

Принципом індивідуації досить широкого кола ідей в україн-
ській літературі часів бароко постають також образи «маляра«« » 
й «картини». Перш за все ці метафори репрезентують тут опозицію 

354 Прокопович Ф. Слово в недѣлю цвѣтную о власти и чести царской // Феофа-
на Прокоповича, архієпископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи
поучительныя, похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Петербург, 1760. – Ч. I. – 
С. 241–242.

355 Див.: Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1268.ГГ
356 Максимович І. Молитва Отче наш от Христа Господа сложенна. – Чернігів, ІІ

1709. – Арк. 115.
357 Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю пятую по Святом Дусѣ // Сочиненія святаго 

Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – Арк. 96 зв.–97 
(друга пагін.). Див. також: Транквіліон-Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – 
Могилів, 1699. – Арк. 222; Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – 
Арк. 47–47 зв.; Баранович Л. Меч духовный. – Київ, 1666. – Арк. 73 зв.–74.ЛЛ
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Бога-Творця та його творива. Наприклад, щойно згаданий Дмитро 
Туптало, інтерпретуючи шестоднев, писав у своєму «Літописі»: 
«На чиная же Создатель первую оную тварь, невидимую и неукра-
шенную, производити в совершенство и в украшеніє, во-первых, 
повелѣ из тмы свѣту возсіяти. Якоже бо кій художник в полунощи 
востав дѣлати что хощет, возжигаєт первѣє свѣщу, да видит, яже 
в дому єго, сице премудрый создатель Бог, аще и всевидец, зряй 
в темной безднѣ сущая, аки на яснѣ обрѣтающаяся, обаче первѣє, 
яко свѣщу в храминѣ, в темной безднѣ свѣт дневный возсіяти рекл: 
«Да будет свѣт», – и бысть свѣт»358.

Саме ця образна модель утілює в собі уявлення про доверше-
ність Божого творива, адже Бог, неначе маляр:

Niebo iasnemi zmalował gwiazdami
Ziemie slicznemi zmalował kwiatkami,

Iak pomalował u ludziach pięknie twarzy,
Być iak aniołem innemu zdarzy359.

А ще вона може втілювати в собі й уявлення про, сказати б, ноу-
менальну людську «персону», як ось у цих словах «Саду...» Антонія 
Радивиловського: «...что суть людіє в мысли Божей, єсли не образки 
в коморцѣ малярской...»360. Вона може виражати також думку про 
«префігуральну» стратегію Святого Письма, тобто уявлення, згідно 
з яким Старий Заповіт є символічним засвідченням євангельської 
історії361, або уявлення про людську душу. «Юный отрок, – казав, 
наприклад, Дмитро Туптало, – подобен суть дсцѣ, уготованной ко 
іконному писанію, на ней же, єже из начала іконописец напишет 
аще честноє, аще безчестноє, аще святоє, аще грѣшноє, аще ангела, 
аще бѣса, то и пребудет выну»362. Тож недаремно в «Книзі житій 

358 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 11. – Останні слова – цитата з книги 
Буття 1: 3.

359 Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 326. Див. також: Ради-
виловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 91–91 зв.

360 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 431.
361 Див., наприклад: Начатки догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 

1770. – С. 529.
362 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-

скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 277–278.
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святих» преподобномучениця Євдокія Іліопольська зверталася до 
свого наставника Германа зі словами: «...Не отыми живописныя 
руки от дски уготованныя, дондеже во мнѣ совершенно Христа 
вообразиши»363.

Неоднакові сенси мали також дуже популярні за часів бароко 
сюжети про старогрецьких малярів, узяті з XXXV книги «Приро-
дознавчої історії» Плінія. Вони могли втілювати в собі, скажімо, 
думку про формальну природу краси, от, скажімо, в одній із про-
повідей Лазаря Барановича: «Во время пресловутого иконопис-
ца Апеллеса пряхуся между собою художніи иконописцы, кто от 
них краснѣє изобразит образ Єлены? От них же єдин, яко не воз-
може красно изобразити, зѣло много злата понудихся наложити. 
Єгда же показа Апеллесови своє дѣло, не видѣв во иконѣ художе-
ства, рече: «Не возмогл єси начертати красно, / Начертал єси тѣм 
от злата ясно. / Не начертал добросѣннѣ, / Тѣм начертал много-
цѣннѣ»364.

Крім того, вони досить яскраво втілювали в собі думку про зрад-
ливість людських чуттів: «Нѣкогда бѣ истязаніє о иконном писа-
ніи между Зевксієм и Парразієм. Зевксій, начертавши овощи, или 
ягоды, изнесе на позор истинно подобны на древах прозябающим, 
птицы бо на них возлѣтавши зобаху. Парразій же изнесе написан-
ну запону, тонким зѣло платном покровенну, такожде премудро 
устрои, аки бы самоє истоє платно в покров устроєнно, мнящеся 
всѣм зрѣти. Тогда Зевксій мнѣнієм прелщенных птиц вознесенный, 
мови, да открывши платно, явит внутр обрѣтающеєся своє изобра-
женіє. Осклабися Парразій, откуду позна прелщеніє своє Зевксій, 
безмѣрне студа исполнишися, побѣдителя прослави... Не всегда 
убо вѣру дадим, яже слышим, ни яже видим, вся вероятна суть, 
многажды прелщаємся»365.

Так само ці образи могли виражати й ідею «ne sutor ultra 
crepidam» («не лізь вище чобіт»), чи, як сказав би Сковорода, ідею 
«сродно сті». Маю на думці популярну в літературі українського 

363 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 8 зв. Пор.: Службы ДД
преподобным отцем Печерским, ихже мощи в ближной и далной пещерѣ нетлѣнно 
почивают. – Київ, 1763. – Арк. 106 зв., 108 зв.

364 Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 374.
365 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ

дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 24–24 зв.
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бароко оповідку про Апеллеса й шевця. Наприклад, у почаївській 
книзі «Зерня Божого слова» вона викладена так: «Апеллій маляр 
толико славный обыкл бяше образы своєго рукодѣлія тамо износи-
ти, где много людей собиралося, дабы от мимоходящих услышал, 
кто в чем догану якову рукодѣлію єго нанесет, и когда часу певного 
мимоидый чоботарь нѣчто в изображеніи сапогов ганил, Апеллій 
терпеливо того слухал, когда же чоботарь от сапог вышше посту-
пил и недосконалость образу в голенках восписовати начал, тогда 
Апеллій оскорбися и рекл: «Чоботарь! не сягай вышше сапог»366. 
Зрештою, історії про грецьких малярів могли виражати навіть ідею 
апофатики, як ось ця оповідка про те, як Апеллес так-таки й не 
зумів намалювати портрет прекрасної Єлени Троянської: «Апел-
лесові замовили намалювати образ грецької пані, і він, коли піс-
ля тривалої праці й напруження фантазії не зміг завершити цьо-
го портрета, поклав на полотні білий ґрунт і написав: «Hic locus 
Helenae»367.

Та все-таки, мабуть, найчастіше сюжети про грецьких малярів 
ставали носіями ідеї проминальності, примарності й зрадливості 
цього світу. Саме такого звучання надав їм, наприклад, Іван Мак-
симович у своєму «Театроні»: «Апеллій изрядны художеством 
изобрази коня Буцефала, узрѣвши инный конь воскрича к нему; 
Зевксій грозды написа зѣло подобноє, до них же премного птицы 
прилѣтаху, Парразій запону на дсцѣ дивную мудростію преизбран-
но написа, яко истинна изявляшеся, – тако чести міра неопасных 
прелщают, истинны мнятся быти, обаче неистинствуют»368.

Про поширеність образів «маляра«« » й «картини» в нашій бароко-
вій літературі, як на мене, красномовно свідчить і те, що остаточний 
виклад засад своєї онтології в діалозі «Зміїний потоп» Сковорода 
подав у формі свого роду «моралі»-«епіміфія» до сюжету про ху-
дожника та його картину:

366 Сѣмя слова Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – 
С. 226.

367 «Тут місце Єлени» [Arnold od swiętego Floryana. [[ Insiquia, to iest Tzyumfalne 
znaki przy koronacyi Nayświętszey Maryi Panny // Rostkowski M. Zbior na wybor MM
panegiryczno kaznodzieyskich pereł honor dawno od Troycy sss. w niebie, a teraz od 
o. s. Benedykta XIII na ziemi, Nayświętszey Maryi P. y Matki w cudownym iey obrazie 
na s. górze Rożańcowey nad Podkamieniem. – Lwow, 1731. – S. 29].

368 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ
дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 76.
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Дух: ...Прехитрый живописец написал на стѣнѣ оленя и павлина369

весьма живо. Сими образами сын его младенец несказанно веселился. 
И старшій сын взирал с удивленіем. Живописец со временем отер крас-
ки, и животины с виду ищезли. О сем малчик рыдал неутѣшно, а старшій 
смѣялся... Теперь скажи мнѣ вину смѣха и рыданія?

Душа: О! не могу сказать, но от тебе слышать жажду.
Дух: Конечно, малчик думает, что погибли животины, того ради 

плачет.
Душа: Как же не погибли, если ищезли?
Дух: Ах! не называй краску образом. Она есть одна точію тѣнь во 

образѣ, а сила и сердце есть рысунок, сирѣчь невещественная мысль 
и тайная начертанія, до коих то пристает, то отстает краска так, как тѣнь 
к яблонѣ своей, и краска есть как плоть, а рысунок, как кость в тѣлѣ. Сего 
ради не разумѣющій рысунка не приложит краски. Сіе старшій понимает 
и смѣется. Самыи точныи образы еще прежде явленія своего на стѣнѣ
всегда были во умѣ живописцу. Они не родились и не погибнут. А крас-
ки, то прильнув ко оным, представляют оныя во вещественном видѣ, 
то, отстав от них, уносят из виду вид их, но не уносят вѣчнаго бытія их 
так, как ищезающая тѣнь от яблони не рушит яблоню. И тогда-то бывает 

369 Сковорода не випадково говорить тут про образи оленя й павича. Згадаймо, 
що в християнській традиції олень споконвіку був символом Христа й праведної 
душі [див.: Сумцов Н. Культурные переживания. Олень в произведениях народ-НН
ной словесности и искусства // Киевская старина. – 1889. – Т. XXIV. – Янв. – 
С. 68–70], а також людини, яка розмірковує над Святим Письмом (див.: Августин. 
Сповідь, 11. ІІ. 3). Образ душі-оленя походить із Книги Псалмів: «Як лине той 
олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа моя» (Книга Псалмів 
41 (42): 2). Крім того, здавна існувала легенда про те, що олень пожирає змій 
(див., наприклад: Пліній Старший. Природознавча історія, IX, 53, 115). Обидва 
ці мотиви поєднувались у середньовічних бестіаріях, які були відомі в Україні 
з княжих часів [див., наприклад: Слово и сказание о зверях и птицах // Памят-
ники литературы Древней Руси. XIII век. – Москва, 1981. – С. 477]. Образ оленя 
був поширений також у ренесансно-бароковій емблематиці. Популярність цього 
образу за часів Сковороди засвідчує й те, що він став об’єктом пародіювання. На-
приклад, у пародії 1779 року на мандрівних школярів-«пиворізів» сказано таке: 
«О елене быстротекущіе на источники трубнія! О онагри в жажду пянства сво-
его неутолимія!» [Петров Н.НН  И. Правило увИИ ѣщателное піяницам... // Україна. – 
1907. – Т. І. – Март. – С. 385]. Олень – один із найулюбленіших образів Сковороди. 
Навіть свої листи він запечатував печаткою, на якій був зображений олень. Поет 
протиставляє його павичеві – яскраво бароковому уособленню «марного світу», 
про що я скажу трохи далі.
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прямая піктура, когда она согласна с вѣчною сущих образов мѣрою, а со 
свойством их согласны суть краски»370.

Екстраполюючи цю образну модель на всю сферу буття, Сково-
рода виходить, зрештою, на рівень платонівських універсалій: «Всѣ
тры мыры [макрокосмос, мікрокосмос і «світ символів»] состоят из 
двоих, едино составляющих естеств, называемых матеріа и форма. 
Сіи формы у Платона называются ідеи, сирѣчь видѣд ніяѣѣ , виды, образы. 
Они суть первородныи мыры нерукотворенныя, тайныя веревки, 
преходящую сѣнь, или матерію, содержащія. Во великом и в малом 
мырѣ вещественный вид дает знать о утаенных под ним формах, или 
вѣчных образах. Такожде и в симболичном, или біблічном, мырѣ со-
браніе тварей составляет матерію. Но Божіе естество, куда знаме-
ніем своим ведет тварь, есть форма. Убо и в сем мырѣ есть матеріа
и форма, сирѣчь плоть и дух, стѣнь и истина, смерть и жизнь»371.

Характерне для культури бароко quiproquo372 зумовило також 
значне поширення в українській літературі XVII–XVIII століть об-
разу «театр»373. На ту пору він віддзеркалював досить широке коло 
думок та ідей, починаючи від уявлення про світську історію як теа-
тральне дійство (наприклад, у діалозі щойно цитованого Сковороди 
«Розмова про стародавній світ»374) чи порівняння з акторами яки-
хось високих церковних достойників, як у «Камені віри» Стефана 
Яворського375, і закінчуючи порівнянням Діви Марії з Акторкою 
в містеріальному дійстві Воплочення376 та окресленням Розп’яття 
як «великоп’ятничної трагедії»377. Але, на мою думку, двома основ-

370 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 943–944.ГГ
371 Там само. – С. 945.
372 «Хто замість кого» (лат.).
373 Про символічні конотації образу театру див.: Picinellus Ph. Mundus symboli-

cus. – Coloniae Agrippinae, 1729. – T. II. – Р. 80–81.
374 «Аще открывается театр самых древнѣйших времен, тогда можно видѣть 

и людей...» [Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 477].ГГ
375 Стефан Яворський писав про те, що протестантські єпископи й архієписко-

пи «смѣха достойны, по подобію тѣх, иже на комедіях скіпетр в руках и діадіму 
на главѣ имуще, царями себе быти являют, суще рабы царстіи» [Яворський С[[ . Ка-
мень вѣры. – Київ, 1730. – С. 61].

376 Див.: Waxmański H. Zbawienne kroki... // Hasło słowa Bożego... – Lwow, HH
1754. – K. 14.

377 Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 353. Зауважу принагідно, HH
що ілюзорність театрального дійства робила постать Христа як містеріального 
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ними семантичними модусами «театральної» метафори в україн-
ській бароковій літературі є такі:

1. Марність та ілюзорність земного життя людини, тобто уяв-
лення про людське життя як про «игралищ позор непостоянный»378. 
«Житіє человѣческоє лжа єст, – писав, наприклад, Віталій Дубен-
ський. – Во образѣ преходит человѣк. Образ єст начертаніє истины. 
Сія жизнь нѣсть истинная жизнь...»379. А ось іще одне окреслення 
людського життя, на цей раз у «Сурмах слів проповідних» Лазаря 
Барановича: «Житіє человѣческоє єст игралище, ємуже живый на 
небесєх посмѣєтся...»380. Розробляючи в дусі славетної Еразмової 
«Похвали Глупоті»381 саме цю семантику «театру», Іван Леванда 
вже на схилку барокової доби напише: «Сей тужит, что начал со-
зидать и не может совершить; тот скорбит, что путь к чинам єму 
препят; сему о бракѣ, тому о ссорѣ и тяжбах и мщеніях печаль; сей 
о худой продажѣ, другой о худой куплѣ сѣтуєт, – а всѣ исчезаєм 
в суєтах, розставляєм сѣти, чтоб для пищи наловить вѣтров. Єсли 
небесныє духи в наши дѣла приникнуть могут, то всеконечно или 

персонажа доволі проблематичною [див. про це: Щурат В. «Хрістос пасхон». 
Львівські віршовані діалоги з 1630 р. // Записки Наукового товариства ім. Шев-
ченка. – 1913. – Т. CXVII– СХVIII. – С. 141].

378 Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 290.ІІ
379 Діоптра сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє жи вота человѣческаго 

в мирѣ. – Кутейно, 1654. – Арк. 59 зв.
380 Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 315 зв.
381 У самовихвалянні Еразмової Морії-Глупоти є й таке: «Важко навіть уяви-

ти, якими жартами, якими забавками нікчемні люди розважають щоденно богів. 
Людські суперечки безсмертні вислуховують звичайно до обіду, поки ще тверезі. 
По обіді ж, після випитого нектару, коли вже набридає займатись чимось серйоз-
ним, сідають вони на край неба і, посхилявши лоби, дивляться, чим займаються 
люди на землі. Для богів це вельми приємне видовище. Боже безсмертний, чого 
там тільки не побачиш! ...Один упадає за жіночкою, і чим менше вона його лю-
бить, тим дужче за нею він мліє. Другого вабить не дружина, а придане; третій 
продає на ніч наречену кожному, хто того забажає... Четвертий перетворює у дур-
ницю жалобу: наймає акторів, щоб зобразили на своїх пиках його смуток... Сьо-
мий верхом блаженства вважає сон і дозвілля... Дев’ятий по вуха в боргах, ось-ось 
збанкрутує, але вважає себе багатієм...Одинадцятий заради мізерного прибутку 
(та й то непевного!) ладен пливти за море... Найдурнішим і найогиднішим зі всіх 
є, проте, поріддя гендлярів, тобто торгашів... При цьому в них не бракує низьких 
лестунів..., які... підлабузнюються до них і всюди називають їх «вельмишляхет-
ними» [Еразм Роттердамський. Похвала глупоті / Пер. В. Литви нова. – Київ, 
1981. – С. 74–75].
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плачут о ослѣпленіях наших, или мы такоє позорище, которому 
смѣются они»382.

2. Премудрість Божого промислу, а надто «промыслу особенно го 
для человѣка». «Мір сей, – повчали студентів Харківського колегіу-
му в пропедевтичному курсі богослів’я, – єсть подобіє театра, славу 
Божію нам представляющаго...»383. Але це надто короткий виклад. 
Значно більш розгорнуто театральна метафора постає перед нами 
в почаївській книжці «Зерня Божого слова»: «...Мы на сем свѣтѣ
так имѣємся, як тіи, що комедію выправляют. Паки они ту комедію 
выправляют, различніи особы показуют, то єсть иншій показуєт на 
себѣ особу короля, иншій князя, иншій слугу, иншій жебрака. А як 
скончают комедію свою, тогда всѣ себѣ равны покажутся. Так и мы 
на сем свѣтѣ в розных зостаєм состояніях и урядах, єдни от нас 
имут уряды вышніи, другіи нижніи, иншіи велми пониженіи, а всѣ
єдиному Богу в житіи нашем служим, когда же пріидет конец вѣка, 
тогда всѣ равны покажемся. И яко тых, що комедію выправляли, не 
за тоє похваляют, що кто был царем, кто велможею, князем, но за 
тоє токмо хвалят, що кто красно добре особу свою удавал, так и на 
Страшном Судѣ не за достоинство и уряды нынѣшніи будет Бог 
платити, но за дѣла и за заслуги добрыи в тых урядах»384. І, власне 
кажучи, ця сама образна модель зринає в одному з листів Григорія 
Сковороди, який писав: «И развѣ я не понимаю, что мудріи люде 
житіе человѣческое уподобили комедіалным играм? Можно ска-
зать, что ты этой персоны по природѣ удачно представить на театрѣ
не можеш. Но лзя ли сказать, что тая или другая персона комедіи 
вредна, если благоразумной сочинитель [Бог] ея опредѣлил? И ве-

382 Леванда І. Слова и рІІ ѣчи. – Санкт-Петербург, 1821. – Ч. I. – С. 191. Див. та-
кож: Смотрицький М. Лямент у свММ ѣта убогих на жалосноє преставленіє святобли-
вого а в обои добродѣтели богатого мужа в Бозѣ велебного господина отца Леонтіа 
Карповича... // Українська поезія. Кінець XVI – початок ХVII ст. / Упор. В. П. Ко-
лосова, В. І. Крекотень. – Київ, 1978. – С. 174; Транквіліон-Ставровецький К. 
Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 353; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, 
lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako 
y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – S. 93; Полоцький С. Вечеря душев-
ная. – Москва, 1681. – Арк. 126 зв. (друга пагін.).

383 Православноє ученіє, или Сокращенная христіанская богословія..., сочи-
ненная ієром. Платоном. – Київ, 1791. – Арк. 2.

384 Сѣмя слова Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – 
С. 65–66.
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ликіи персоны, и подліи маскы в важной сей житія нашего комедіи 
премудрій Творец опредѣлил»385.

Словом, образи «дзеркала», «картини», «театру» та інші в на-
шій бароковій літературі мають дуже багату й цікаву семантику. 
Але ці приклади взяті з кола найбільш поширених образів. А що 
можна сказати про семантику образів, які навряд чи належали до 
першорядних? Мені здається, деякі з них за багатством семантики 
не поступалися щойно названим. Ось хоч би образ ремори, тобто 
риби-причепи. Для Кирила Ставровецького ремора – це не що інше, 
як персоніфікація гріха. «...В нашем плаваніи духовном, – писав 
він у своїй «Учительній Євангелії», – грѣх, яко ремора, прилнув-
ши к душѣ, застановляєт ладію упованія нашего и не даєт плынути 
до блаженного пристанища, аж потреба пуститися навклирови 
в глубину сердца, сирѣч самою совѣстію обличити паденіє и по-
знати свой грѣх, яко возбраняєт ми ити до живота вѣчнаго...»386. 
Тим часом Іван Максимович у «Театроні» трактує ремору як образ 
значущості найменшого: «...Умѣреннѣ слѣпотноє правленія жела-
нія содержи, никако не уничижай, всѣм со страхом благоугаждай, 
всегда воспоминая реченную притчу: и влас малѣйшій тѣнь свою 
имѣєт. Изрядно се изображаєтся сим знаменієм, сієст реморы дер-
жала двох рыбак корабля, кормилу прилѣпшейся, з написанієм: 
«Малыми великая удержуєтся», – зѣло бо малѣйшая ремора рыбка 
єсть, єдва двопядна, кормилу корабля прилѣпшися, жестокотекущій 
корабль удержуєт и воспящаєт»387. А от для Сковороди ремора ре-
презентує невидиму природу всього сущого. «Взглянем (напримѣр) 
на рыбу, названную у римлян «remora», сирѣчь удержаніе, – писав 
філософ у «Силені Алківіада». – Она, прильнувши к брюху корабля, 
самое быстрѣйшее удерживает его стремленіе. Поколь смотриш на 
рыбу, не чувствует душа никакова вкуса. А когда проницать оком 
во утаенное в неболшой рыбѣ Божіе начало, тогда сердце нахо-
дит сладость сота, найденного во львѣ Сампсоном388: «Гортань его 

385 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1267.ГГ
386 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 

Арк. 213.
387 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ

дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 319.
388 Сковорода має на думці слова: «и обратися видѣти труп львов, и се, рой 

пчел во устѣх львовых и мед» (Книга Суддів 14: 8).
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сладость, и весь желаніе»389. Безмѣстное и нестаточное дѣло, дабы 
рыба одною тлѣнныя своея природы грязью могла препобѣдить 
и обуздать быстроту столь ужасныя машины, если бы в тлѣнной ея 
тмѣ не закрывался началник тот: «Положи тму закров свой»390. Сей 
есть родник антипатіи и симпатіи»391.

Щось схоже можна сказати й про образ «віслюк». У творах укра-
їнських барокових письменників він може втілювати ідею гріха 
лінощів, як-от у «Сурмах...» Лазаря Барановича: «...Грѣси наши 
уподобишася различным звѣрем: гордыня лву, ліхоиманіє кіту, 
блуд свиніи, гнѣв волку, обяденіє медведю, зависть псу, лѣность 
ослу...»392. Ясна річ, він може втілювати й ідею людської глупоти. 
«...Нѣкій філософ, – писав, наприклад, Феофан Прокопович в одно-
му зі своїх полемічних трактатів, – видѣв осла, смоквы ядущаго, 
смертію умре от смѣха, так то єму необычный оный обѣд ослов 
дивен и смѣшен показался, колми всякому благоразумному смѣшно 
видѣти, как то слѣпый невѣжа, которому надлежало, яко ни к чему 
не годному, свиніи пасти, нарек себе вѣры учителем...»393. Та, певно, 
найчастіше наші письменники XVII–XVIII століть говорили про 
євангельського віслюка, що на ньому Христос в’їжджав до Єру-
салима394. Наголошуючи на необхідності буквального розуміння 
цього євангельського епізоду395, на тому, що кожен вірний повинен 
думати про нього в церкві «подчас Херовімской пѣсни, когда ієрей 
переносит святіи дары из жертовника на олтарь»396, та зображуючи 

389 Пісня над піснями 5: 16.
390 Друга книга царств 22: 12.
391 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 736.ГГ
392 Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 151.
393 Прокопович Ф. Истинноє оправданіє правовѣрных христіан, крещенієм 

поливателним во Христа крещаємых. – Санкт-Петербург, 1724. – Арк. 5–5 зв. 
Див. також: Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, ІІ
владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 230–230 зв.

394 Про різні тлумачення цього образу й сюжету див: Фрейденберг О. М. ММ
Миф и литература древности. – Мос ква, 1978. – С. 491–523; Генон Р. О смысле 
карнавальных праздников // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 45–48.

395 «...Христово во Ієрусалим жребяти ослем вшествіє аще притча бысть, а не 
самоє дѣло, то уже и страданіє Христово, и распятіє, и во гроб положеніє, и во-
скресеніє єго притчею нарещи и обновитися будет древней манихейской єреси, 
глаголавшей Христа привидѣнієм пострадавша, а не самим дѣлом» [Туптало Д. ДД
Розыск о расколнической брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 324 зв.].

396 Слово к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 85.
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його належним чином, скажімо, у шкільних декламаціях на Вербну 
неділю397, – наші старі автори все-таки наділяють євангельського 
віслюка цілою низкою символічних конотацій. Так, Іоаникій Га-
лятовський розглядав його як символ урятованого Христом «на-
роду поганского»398, Антоній Радивиловський – як символ гріхів, 
що таки підкорилися добрій волі людини399, а Григорій Сковорода 
тлумачив цей образ у дусі святого Франциска Асизького, тобто як 
людське тіло, що є носієм душі400. «Subtrahe pabulum supervacuum, – 
писав він в одному з листів до Михайла Ковалинського, – ne 
ferociat asellus, id est caro; noli rursum fame necare, ne possit vehere 
sessorem»401.

З другого боку, деякі риторичні топоси з високою частотою вжи-
вання є такими лише завдяки власній причетності до обмежено-
го кола ідей, хоч загалом їхній ідейний зміст може бути й досить 

397 Резанов В. К вопросу о старинной драме: Теория школьных «декламаций» 
по рукописным поэтикам // Известия Отделения русского языка и словесности 
императорской Академии на ук. – 1913. – Т. ХVIII. – Кн. I. – С. 28.

398 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 61. Пор., наприклад: 
Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 183.

399 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 1025.
400 Див.: Лотман Ю. М. Об одном темном месте в письме Григория Ско-ММ

вороды // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1985. – 
Т. 44. – № 2. – С. 170–171. Прикметно, що коментатори часом називали Сковороду 
«українським Франциском Асизьким» [див.: Arsieniew N.NN  von. Bilder aus russischen 
Geistesleben: I. Die mystische Philоsophie Skovorodas // Kyrios. Vierteljahresschrift 
für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas. – Königsberg; Berlin, 1936. – Bd. I. – 
Hft. 1. – S. 28; пор. : Ковалінський М.ММ І. Григорій Савич Сковорода (Життя і деякі ІІ
думки українського філософа-спіритуаліста) / Опр. Ю. Русов. – Лондон, 1956. – 
С. 27 прим.].

401 «Зменшуй зайву їжу, щоб осел, тобто плоть, не розпалювався, та, з другого 
боку, не мори його голодом, щоб він міг нести вершника» [Сковорода Г. Повна ака-ГГ
демічна збірка творів. – С. 1115]. Зазначу принагідно, що європейська ренесансно-
барокова літературна традиція знає цілу низку й суто парадоксальних тлумачень 
євангельського віслюка, як-от у Джордано Бруно, з яким не раз порівнювали Ско-
вороду (маю на думці його «Cabala del cavalle pegasco con l’aggiiunta Dell’asino 
cillenico»), або в Станіслава Оріховського («Policyja królestwa Polskiego»). Остан-
ній, наприклад, називав «дурним віслюком», що на ньому їде Христос, не кого 
іншого, як самого Аристотеля: «Накладімо на нього [Аристотеля], як на дурного 
віслюка, вбрання апостолів, посадімо на нього Господа Христа, ведімо його до 
Єрусалима, від якого той віслюк відступив...» [Orzechowski S. Policyja królew-
stwa Polskiego // Filozofi a i myśl spoleczna XVI wieku / Wybrał, opracował, wstępem 
i przypisami opatrzył L. Szczucki. – Warszawa, 1978. – S. 290].
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багатим. Скажімо, «джерело» має високу частоту вживання завдя-
ки власне тому, що є принципом індивідуації, по-перше, ідеї Бога-
Творця402, по-друге, Христа403, по-третє, Пречистої Діви Марії404, 
а по-четверте, Біблії405. Більше того, топоси з високою частотою 
вживання часом є носіями всього лиш кількох ідей. До таких, на 
мою думку, належить старовинний образ «коло» («куля»). У нашій 
бароковій літературі він утілює передовсім три ідеї: Бог, «обожен-
ня», вічність. «...В образѣ округлом, паче всѣх совершеннѣйшем, – 
писав у своєму «Театроні» Іван Максимович, – яко ни начала, ни 
конца имѣющим, в знаменіє совершенной вѣчности, ибо Бог сфера, 
сієст коло разумноє, єгоже кентр вездѣ, круг обводный нигдѣже или 
окруженіє мѣстом не облечено нигдѣ...»406. Можна не сумніватися 
в тому, що Максимович, говорячи про Бога-сферу, спирається тут 
на славетне окреслення Бога, яке чи не вперше зринуло ще в «Книзі 
двадцяти чотирьох філософів» (1 частина, І–ІІ, іі), де було подано 
таке окреслення Бога: «Deus est sphaera infi nita, cuius centrum est 

402 Див.: Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 
1619. – Арк. 53; Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословіи. – Унів, 1692. – 
Арк. 6; Діоптра сирѣч Зерцало, албо Изображеніє извѣстноє жи вота чело-
вѣческаго в мирѣ. – Кутейно, 1654. – Арк. 88, 135; Galatowski I. Stary Kościoł II
Zachodni... – Nowogrod-Siewierski, 1678. – S. 23; Максимович І. Θέατρον, или По-ІІ
зор нравоучителный царем, князем, владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 237; Мак-
симович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 37; Алфавит духовный в пользу ІІ
іноком и мірским, богоугоднѣ жити хотящим. – Київ, 1713. – Арк. 95–95 зв.; Сѣмя 
слова Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – С. 269; Ско-
ворода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 215, 231–234. – Пор., наприклад: ГГ
Беллармин Р. Руководство к богопознанію по лѣствицѣ сотворенных вещей / Пер. 
с лат. – Москва, 1783. – С. 82–96.

403 Див.: Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 353; HH Транквіліон-
Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – Арк. 182 зв., 184 зв.; 
Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословіи. – Унів, 1692. – Арк. 70 зв.; 
Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 100 зв.; Слово к народу 
католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 192 зв.

404 Див.: Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 19зв.; Макси-
мович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 74 зв.–75, 110 зв., 124, 142 зв., 
144–144 зв., 254, 259, 274 зв.

405 Див.: Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 177, 253; Полоцький С. Вечеря 
душевная. – Москва, 1681. – Арк. 17 зв.; Сковорода Г. Повна академічна збірка ГГ
творів. – С. 166.

406 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ
дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 256 зв. Див. також: Галятовський І. Месіа прав-ІІ
дивый. – Київ, 1669. – Арк. 102 зв.



95Частина перша. Розділ 2. Поняття «наслідування»

ubique, circumferentia nusquam»407. Згодом Григорій Сковорода на-
пише про розлиту в безконечності космосу невидиму Божу природу 
таке: «Взглянем теперь на всемірный мір сей, как на увеселительный 
дом вѣв чнагоѣѣ , как на прекрасный рай из безщетных вертоградов, будь-
то вѣнец из вѣночков, или машинище, из машинок составленный. 
А я вижу в нем единое начало так, как един центр и един умный 
ціркул во множествѣ их. Но когда сіе начало и сей центр есть вездѣ, 
а окруженія его нигдѣ нѣт, тогда вижу в сем цѣлом мірѣ два міра, 
един мір составляющія: мір видный и невидный, живый и мертвый, 
цѣлый и сокрушаемый. Сей риза, а тот тѣло. Сей тѣнь, а тот древо. 
Сей вещество, а тот ипостась, сирѣчь: основаніе, содержащее веще-
ственную грязь так, как рисунок держит свою краску»408. І саме оце 
«единственное начало, как главу мудрости, любомудрцы в разных 
вѣках и народах разными фигурами и монументами изобразили. 
Напримѣр, колцом, шаром, солнцем, оком... А как колцо, так пер-
стень, гривна, вѣнец и прочая есть тот же образ»409.

Ясна річ, що й людина, яка ревно наслідує Бога, тобто «обожню-
ється», так само набуває символічної форми «кулі». «И что бла-
женнѣе, – риторично питав той-таки Сковорода Михайла Ковалин-
ського, – как в толикой достигти душевной мир, чтоб уподобитись 
шару, кой всіо однаков, куди ни покоти. Я тебѣ, друг мой, говорю, 
что нѣт сего божественнѣе и премудрѣе разсужденія, и вопію с тво-
им тезком, сей шар держащим: «Кто яко Бог?»410. Зрештою, як писав 
Іоаникій Галятовський у «Новому небі», «...коло вѣчность сімболи-
зуєт, же як в колѣ нѣмаш ни конца, ни початку, так вѣчность ни по-
чатку, ни конца не маєт...»411. Відзначу, що в бароковій емблематиці, 
образом-заступником, чи, як сказав би Сковорода, «віцефігурою», 

407 «Бог – це нескінченна куля, що її осереддя є повсюди, а обводу немає ніде» 
[див. про це: Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934. – С. 22].ДД

408 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 737.ГГ
409 Там само. – С. 738. Див. про це: Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker, 

Mystiker. – München, 1974. – S. 38–45.
410 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1182. Останні слова – ци-ГГ

тата з Книги Псалмів 112 (113): 5. Пор.: «Кто яко Господь Бог наш?». Сковорода 
нав’язується тут до етимології імені «Михайло», так само, як це робив раніше, на-
приклад, Іван Величковський. Пор.: «Архистратиже Божій, святый МИХАИЛЕ, / кто, 
яко Бог, о сем ми дажд внимати цѣле» [Величковський І[[ . Твори. – Київ, 1972. – С. 96].ІІ

411 Галятовський І. Небо новоє. – Львів, 1665. – Арк. 4 (передмова, б. п.). Див. ІІ
також: Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 62.
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кола зазвичай поставав звитий у кільце «змій», адже «...змій, дер-
жащій во устах своих хвост, приосѣняєт, что безконечное начало
и безначальный конец, начиная, кончит, кончая, начинает»412.

Інший дуже характерний для бароко топос – «павич»413 – в укра-
їнській літературі XVII–XVIII століть репрезентує, як правило, лише 
дві пов’язані між собою ідеї. Перша з них – марність світу. «Хотящи 
старожитность чрез подобенство здраду и ошуканє сего прелестнаго 
свѣта выразити, – писав, наприклад, Антоній Радивиловський, – маліо-
вала его в кшталтѣ пава, лице пієнкноє и крила, а ноги голые шпетныє 
маючого. През что выражала тоє, же свѣт сей облудный на початку 
человѣка оздобляєт, пієнкным єго показуєт, то честми, то славою, то 
богатствы, и во всѣм фортуною, але на концу з всего того обнажаєт 
єго»414. Та, певно, ще частіше цей образ уособлював гордість. Саме 
в такій стратегії трактував його Петро Могила, який, звертаючись до 
Касіяна Саковича, писав: «Добре б ти зробив, якби не тільки на пір’я 
високої про себе думки, але, як той павич, і на ноги недоліків своїх 
глянув, тоді вмить пір’я б опустив, пізнавши їх, і не судив би невинних 
своїх братів»415. Те саме бачимо й у поезії Данила Братковського:

Eheu, człowiecze, ciebie wlaśnie prawie
Przyrównać zawsze jednej tylko pawie;

Razpuszczasz skrzydła, dmiesz się w złotej chwile,
Przypatrujesz się ogonowi mile.

Alić w momencie ból odejmie srogi,
Dopieroż, pawie, pojżrzysz na twe nogi416.

412 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 739. Див. також:ГГ Копи-
стенський З. Оміліа албо Казаньє на роко вую память в Бозѣ велебного блаженнои 
памяти отца Єліссеа в схиммонасєх Євфіміа Плетенецкого, архімандрита Печер-
ского Кієвского // Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–
XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 164; 
Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 115 зв. (друга пагін.). Пор., 
наприклад: Емвлемы и сімволы избранные. – Санкт-Петербург, 1788. – С. 154–155.

413 Див. про це: Сазонова Л.ЛЛ И. Поэзия русского барокко (вторая поло вина ИИ
ХVІІ – начало ХVIII в.). – Москва, 1991. – С. 103–104.

414 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 66 зв.–67. Пор.: 
Емвлемы и сімволы избранные. – Санкт-Петербург, 1788. – С. ХХІ.

415 [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawosławney 
Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – С. 321.

416 Bratkowski D. Świat po częsci przejzrzany // Poeci polskiego baroku / Opr. 
J. Sokołowska, K. Żukowska. – Warszawa, 1965. – T. II. – S. 200.
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Та, може, найяскравіший образ людини-павича в українській 
бароковій літературі змалював Дмитро Туптало у своєму «Слові 
в день Святої Тройці». «Повѣствуют єстествословцы, – писав він, – 
о горделивом павлинѣ, что он на прекрасноє своє взираєт перьє, 
нѣкак гордитися ими показуєтся, а когда на сѣрыя свои низводит 
взор ноги, опущаєт перьє и величавоє о красотѣ своєй мнѣніє отла-
гаєт скоро. Подобнѣ и человѣк, когда чувствуєт себе быти нѣкіими
дарами от других отмѣнна, не знаю, какоє себѣ кажется чудо, а ког-
да оброчит лице своє к земли, от которой составлена столь мно-
гими талантами одаренная плоть єго, престаєт тотчас от такого 
высокомыслія и видит себе прах, пепел и ничто быти...»417.

Тим часом топос «рів« », на мою думку, був носієм іще вужчого 
кола ідей. Їхній, власне кажучи, вичерпний реєстр можна знайти 
в київському тлумачному Псалтирі 1755 року: «Ров, грѣх, от него 
же яма адскія пропасти готовится, иже грѣх содѣваєт, той себѣ яму 
вѣчныя муки копаєт»418. Саме в цьому ключі українські барокові ав-
тори одностайно говорили про «ров страстей»419, «ров геєнскій»420, 
«адскій ров»421, «ров погибелный»422, «грѣхов печалный ров»423, 
«преисподній ров»424 тощо.

417 Туптало Д. Слово в день Святыя Тройцы // Сочиненія святаго Димитріа, ДД
митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 90–91. Див. також: 
Туптало Д. Слово первоє на Сошествіє Святаго Духа // ДД Титов А. Проповеди свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского, на украинском наречии. – Москва, 
1910. – С. 15. – Той самий образ і в «Театроні» Івана Максимовича: «...Смирен-
но о себѣ возмудрствующи, развѣ яко прегордій павлин, распростренна имющи 
крилѣ, зѣло гордится, обративши же оцѣ на мерзостныє нозѣ, вскорѣ совокупляєт 
красны перія и смущаєтся...» [Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный ІІ
царем, князем, владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 282].

418 Псалтырь с толкованієм. – Київ, 1755. – Арк. 4 зв.
419 Завѣт духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой 

Скитской... // Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Пет-
рушевич. – Львов, 1868. – С. 65.

420 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 
Арк. 12 зв., 20, 21, 23.

421 Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 11 зв.
422 Службы преподобным отцем Печерским, ихже мощи в ближной и далной 

пещерѣ нетлѣнно почивают. – Київ, 1763. – Арк. 44 зв., 102 зв.
423 Козачинський М. Философіа Аристотелева по умствованію перипатетиков ММ

изданная. – Львів, 1745. – Арк. 30.
424 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 258. Див. також: ГГ Вишен-

ський Іван. Книжка // Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – С. 50–51; Галятов-



98 Леонід Ушкалов. Література і філософія: доба українського бароко

Як бачимо, однією з найхарактерніших ознак риторичної (по-
етичної) матерії можна вважати її, так би мовити, «жіночість», 
тобто її здатність бути принципом індивідуації певного кола ідей. 
При цьому обсяг і характер ідейного поля, здатного ставати «ви-
димим образом» шляхом структурування в тому чи іншому топосі, 
посутньо залежить від сформованого літературною традицією апрі-
орного семантичного рельєфу останнього. І сáме змістовна різно-
манітність топіки посутньо характеризує кореляцію поета з Богом-
Творцем, а поетичної творчості – з Божим актом creatio ex nihilo. 
Ця кореляція відігравала дуже важливу роль у бароковій філософії 
літератури425, зокрема й українській. Ясна річ, наші тогочасні авто-
ри трактували її по-різному. Ось, наприклад, інтерпретація Григорія 
Сковороди, на якій досить виразно позначився платонічний харак-
тер його онтологічної моделі.

Відомо, що на відміну від християнського віровчення плато-
нізм, так само, як і антична думка взагалі, не знає «сотворіння» 
в абсолютному сенсі цього слова. Деміург Платона – то аж ніяк 
не християнський Бог-Творець. Він, скорше, упорядник всесвіту, 
художник, майстер космосу426, а сам космос, як зазначав, скажі-
мо, Псевдо-Аристотель, – це «порядок світобудови, встановлений 
і підтримуваний Богом» (Про світ, 391b). Так характеризував де-
міурга і сам великий Платон. У нього він постає майстром, худож-
ником, який створює видимий світ шляхом наслідування першо-
образу (Тімей, 48е). «Для всякого очевидно, – писав філософ, – що 
першообраз був вічний, адже космос – це найпрекрасніша з ре-
чей, які виникли, а його деміург – найкраща з причин. Виник-
нувши таким, космос був створений згідно з тотожним та незмін-

ський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 192; ІІ Баранович Л. Трубы словес ЛЛ
проповѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 82 зв., 142; Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – 
Kiiow, 1671. – S. 67; Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 
1676. – С. 3; Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 182 зв. (друга 
пагін.); Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 297 зв.; ДД Яворський С. 
Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 584.

425 Див.: Сазонова Л. ЛЛ И. Поэзия русского барокко (вторая поло вина ХVІІ – на-ИИ
чало ХVIII в.). – Москва, 1991. – С. 33–37; Hernas Cz. Barok. 4-e wyd. – Warszawa, 
1980. – S. 230; Rytel J. Barok // Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. – JJ
Warszawa, 1975. – S. 138–139.

426 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Пер. НН
с франц. // Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 154.
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ним (взірцем), що його осягають за допомогою глузду й розуму» 
(Тімей, ab)427.

У систематизованій Альбіном (ІІ ст. н. е.) формі Платонова мо-
дель творення світу постає ось такою: «Оскільки для існуючого від 
природи одиничного й такого, що сприймається чуттєво, ідеї є пев-
ними взірцями, вони ж мають бути знанням і визначенням цього: 
за всіма людьми мислиться одна людина, за всіма кіньми – один 
кінь, і загалом за всіма живими істотами – жива істота, яка не наро-
джується й не гине. Як одна печатка може давати безліч відбитків, 
так від однієї людини виникає тисяча відображень. Оскільки ж ідея 
є первісною причиною того, що кожне є таким, якою є вона сама, 
треба, щоб і космос, ця найпрекрасніша споруда, був створений Бо-
гом згідно з певною ідеєю космосу, як взірцем для цього космосу, 
що ніби змальований з неї; і деміург створив його як уподібнен-
ня до неї за власним предивним промислом і ухвалою, а заходився 
коло створення світу тому, що був добрий. Він створив його з усієї 
матерії, яка до появи неба рухалась невпорядковано й незлагоджено 
і яку він із безладу привів до найкращого порядку, надавши краси 
частинам за допомогою належних чисел і абрисів...» (Підручник 
платонівської філософії, ХІІ, 1–2).

Оці інтенції Платонової метафізики дуже помітні у сковородин-
ському тлумаченні creatio ex nihilo. Творення світу філософ уявляє 
не якимось одномоментним актом Божої волі, але часово й про-
сторово безконечним процесом становлення речей. А от біблійний 
шестоднев, за Сковородою, має стосунок лише до «символічного 
світу». Це – не що інше, як перебіг письменницької роботи над тек-
стом Книги Буття: риторичну ампліфікаційну практику мислитель 
посутньо корелює із всеосяжною еманацією Єдиного.

Ще в ранньому лекційному курсі катехізису, написаному 
в 1768 ро ці, Сковорода, говорячи про Бога-Творця, зазначив: «...Ра-
зумная древность сравнила Его с математиком или геометром по-
тому, что непрестанно в пропорціях428, или размѣрах, упражняется, 

427 Див. про це: Tatarkiewicz W. Histоria fi lozofi i. 7-e wyd. – Warszawa, 1970. – WW
T. I. – S. 81.

428 Слово «пропорція» старі українські письменники вживали в значенні «спів-
відносність» чи «сумірність». Наприклад, Софроній Почаський писав: «Пропо-
рціи досвѣдчиш межи поровнанєм / Дня з ночю, а правдивым свят отправованєм» 
[Почаський С. Εὐχαριστήριον, албо Вдячность ясне превелебнѣйшому в Христѣ
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вылѣпливая по разным фигурам, напримѣр: травы, дерева, звѣрей 
и все прочее429. А еврейскіе мудрецы уподобили Его горшечнику»430. 
Уже тут наявні ледь не всі основні складники платонівської моде-
лі становлення речей: Бог-деміург як «математик» чи «геометр», 
«ідеї» як віковічні парадигми конкретно-чуттєвих речей, безконеч-
ність прилучення «меонічної» матерії до ідеї шляхом отримання 
належних «препорцій, или размѣров». Зрештою, є тут також імп-
ліцитне посилання на авторитет Платона, оскільки під «разумною 
древностю» Сковорода, поза сумнівом, мав на думці саме його. Це 
красномовно засвідчує діалог, написаний десь через чверть століт-
тя, – «Зміїний потоп». Тут, уже вкотре інтерпретуючи діалектику 
«видимої» та «невидимої» природ за допомогою свого улюбленого 
образу малярської картини, Сковорода писав: «Щитай все мырское 
естество краскою. Но вѣчная мѣра и присносущныя руки Божія, 
якоже кости прильнувшую к ним плоть, всю стѣнь поддержива-
ют, пребывая во всем главою, а сверх непостоянныя своея сѣни 
древом вѣчныя жизни. Не на подлыя видно кости и руки смотрит 
Бібліа словом сим: «Кость не сокрушится от него»431. «Не бойся, 

єго милости господину отцу кир Петру Могилѣ // Тітов Хв. Матеріяли для історії 
книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в.: Всезбірка передмов до українських 
стародруків. – Київ, 1924. – С. 296]. У власне богословських міркуваннях воно 
набувало трохи інакшого смислового відтінку, як-от в Іоаникія Галятовського: 
«...Межи натурами, которыи з собою ся зедночают, маєт быти пропорціо, подо-
бенство». Скажімо, «пропорція» між Богом та людиною – це не що інше, як розум 
і воля [Галятовський І[[ . Месія правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 100–100 зв.].ІІ

429 Згадаймо хоч би «Застільні бесіди» Плутарха, де в кн. 8 (II, 718b–720с) до-
кладно розглянуто питання про те, «що саме має на думці Платон, стверджуючи, 
що Бог завжди залишається геометром» [Плутарх. Застольные беседы. – Ленин-
град, 1990. – С. 138].

430 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 215. У слов’янській Біб-ГГ
лії вжитому філософом слову «горшечник» відповідає слово «скудельник» (див.: 
Книга пророка Ісаї 45: 9; Книга пророка Єремії 18: 5). Образ Бога-«гончаря» ха-
рактерний для християнської традиції, починаючи з найдавніших часів. Досить 
пригадати хоч би Друге послання до коринтян св. Климента Римського (розд. VIII) 
[див.: Святого Климента епископа римского к коринфянам послание II // Ранние 
отцы церкви: Антология. – Брюссель, 1988. – С. 89]. У старій українській літера-
турі також було заведено називати Бога-Творця «гончарем». Наприклад, Климен-
тій Зиновіїв писав: «Первый на свѣтѣ гончар, ремесник, труждател: / сам Господь 
Бог, Адама и Еввы создател» [Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – 
Київ, 1971. – С. 131].

431 Євангелія від св. Івана 19: 36.
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Іякове432! Се на руках моих написах стѣны твоя!..»433. И дога-
дался древній Платон, когда сказал: «Θεὸς γεομετρεῖ» – «Бог 
землемѣрит»434.

Саме в цьому, специфічно платонівському, сенсі Сковоро-
да говорить про «вѣчный план» людини435, «всѣх тварей сим-
метрію»436, «изваяніе премудрой Божіей десницы в звѣрах, дре-
вах, горах, рѣках и травах»437, «фигуру, и план, и симметрію, 
и размѣр» у всяких речах438, «безначальную инвенцію, или изо-
браженіе, и премудрѣйшую делинеацію»439, «план», без пізнан-
ня якого годі осягнути природу речей, «хотя бы ты всѣ коперни-
канскія мыры перемѣрил»440, про «искуснѣйшую архитектурную 
симметрію, или модель, который, по всему матеріалу нечувст-
вительно простираясь, дѣлает весь состав крѣпким и спокой-
ным»441 тощо.

Цілком природно, що християнське віровчення заперечує істин-
ність такої метафізичної побудови вже з огляду хоч би на те, що 
наявне тут визнання вічності матерії не збігається з уявленням про 
Божу всевладність, а платонівська, коли хочете, ілюзорність види-
мого світу робить неможливою науку про Воплочення. «Благо, що 
розливається саме по собі в неоплатоніків, – наголошував Володи-
мир Лоський, – не є Богом апостола Павла... Творіння – це акт волі, 
а не природи...»442. Тому й космос аж ніяк не видається християн-
ським богословам «блідим і слабким відлунням Бога, як те харак-
терно для думки Платона й неоплатоніків», а постає «буттям зовсім 
новим, творінням, котре щойно вийшло з рук Бога, Який «побачив, 

432 Книга пророка Ісаї 41: 14.
433 Книга пророка Ісаї 49: 16.
434 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 944. Нагадаю, що ці сло-ГГ

ва приписував Платонові Плутарх [див.: Plutarchi Chaeronensis Scripta Moralia. 
Graece et latine. – Paris, 1844. – Т. ІІ. – Р. 875], хоч насправді вони йому не на-
лежать.

435 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 238.ГГ
436 Там само. – С. 456.
437 Там само. – С. 521.
438 Там само. – С. 240.
439 Там само. – С. 528.
440 Там само. – С. 242.
441 Там само. – С. 216.
442 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Пер. НН

с франц. // Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 156.
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що добре воно»443, створеним світом, який бажаний Богові й став 
радістю Його Премудрості»444.

Лоський розмірковує тут згідно з дуже давньою традицією. Ще 
Феофіл Антіохійський (ІІ ст. н. е.) указував на те, що «Платон та 
його послідовники визнають Бога безначальним, батьком і творцем 
усього, але при тому гадають, що Бог і матерія безначальні, а остан-
ня співвічна Богові. Якщо ж Бог безначальний і матерія безначаль-
на, то Бог уже не є творцем усього, як гадають платоніки, і не за-
лишається єдиновладдя Божого, як вони припускають. Окрім того, 
як Бог, бувши безначальним, є також незмінним, так і матерія, якщо 
вона безначальна, має бути також незмінною і рівною Богові, адже 
те, що має початок у часі, мусить перетворюватись і змінюватись, 
а безначальне є неперетворюваним і незмінним. Що величного 
в тому, що Бог створив би світ з пасивної матерії? Людина-митець, 
якщо отримає звідкись матеріал, так само робить з нього все, що їй 
заманеться. Тим часом могутність Божа виявляється якраз у тому, 
що Він з нічого створює все, що захоче...»445.

Ясна річ, українські барокові філософи та богослови, як прави-
ло, описували буття поза межами Платонової онтологічної моделі. 
Так, проблема Чистилища виводила православних письменників-
полемістів на ідею Оригенового «апокатастазису», що була за-
суджена п’ятим вселенським собором, а «апокатастазис», у свою 
чергу, – на Платонову онтологію, від якої він посутньо залежить. 
І заперечення Оригена водночас було для українських полемістів 
запереченням Платона. Згадаймо хоч би Мелетія Смотрицького, 
який писав: «...Ориген стверджував і визнавав, нібито муки мали 
бути дочасні, а не вічні, схиляючись у цьому до думки старих по-
ганських філософів, а особливо Платона, який (як про це свідчить 
Євсевій) говорив про три стани людей, котрі йдуть із цього світу: 
перший, мовляв, тих, які, живучи на цьому світі доброчесно й спра-
ведливо, перебувають на Єлисейських полях і в чудових небесних 

443 Книга Буття 1: 8.
444 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Пер. НН

с франц. // Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 156. Див. також: Лос-
ский В. Н. Догматическое богословие // Мистическое богословие. – Киев, 1991. – НН
С. 284–287.

445 Феофил Антиохийский. К Автолику // Ранние отцы церкви: Антология. – 
Брюс сель, 1988. – С. 470. Пор.: Katechizm Rzymski. – Kalisz, 1603. – S. 19.
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палацах; безбожники перебувають за свої гріхи в пекельних муках, 
а ті, які не так дуже й тяжко грішили, мають за гріхи свої відбути 
покуту й очищення в тих самих муках пекельних тільки якийсь час. 
Така була думка поганського філософа Платона. А тепер нехай ко-
жен сам скаже: чи далеко відбігає від неї теперішня гадка (opinia) 
папістів про чистилище»446. Так чи інакше, професори Києво-
Могилянської академії, серед яких і ті, чиї лекції слухав Сковорода, 
беззастережно надавали перевагу аристотелівській картині світу. 
Аристотель – «альфа» й «омега» їхніх курсів, попри окремі поле-
мічні випади в його бік447. Наприклад, Феофан Прокопович нази-
вав одну з книг свого курсу натурфілософії «скороченим викладом 
вчення Аристотеля»448, а Стефан Яворський розпочинав розділи 
свого курсу «Філософські змагання» словами «Auspice Deo, Duce 
Aristotelis...». І хоча Платон був тут у великій пошані і його тра-
диційно йменували «божественним», як-от хоч би в трактаті Ми-
трофана Довгалевського «Поетичний сад»449, засади його доктрини, 
а надто вчення про «ідеї», ставали об’єктом досить різкої критики 
в дусі щирого аристотелізму450. Наприклад, щойно згаданий Фео-
фан Прокопович спеціально присвятив другий розділ сьомої книги 
«Логіки» спростуванню Платонового вчення про «ідеї»451, а в «На-
турфілософії» не без іронії зазначив: «Думка ж Платона є справж-
ньою казкою, бо він вчить, що форми наче із їх власних ідей, мов-
би з джерел, виливаються у матерію, як у якесь вмістилище. Але ж 
ніщо не виливається з того, що є нічим, хіба що порожні примари, 
якими є, як ми (вже) довели в логіці, ідеї Платона»452.

446 Antigrafe, abo Odpowiedz na script uszczypliwy przeciwko ludziom starożytney 
religiey Graeckiey // Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пе-
тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1269–1270.

447 Див. про це: Філософія Відродження на Україні. – Київ, 1990. – С. 212–213.
448 Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські 

твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 436.
449 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 379.ММ
450 Див. про це: Філософія Григорія Сковороди. – Київ, 1972. – С. 76–77; Фи-

лософская мысль в Киеве: Историко-философский очерк. – Киев, 1982. – С. 118; 
Філософія Відродження на Україні. – Київ, 1990. – С. 233–234.

451 Див.: Прокопович Ф. Логіка // Прокопович Ф. Філософські твори: У 3 т. – 
Київ, 1980. – Т. 2. – С. 62–65.

452 Прокопович Ф. Натурфілософія, або Фізика // Прокопович Ф. Філософські 
твори: У 3 т. – Київ, 1980. – Т. 2. – С. 134. Див. також: Яворський С. Змагання пери-
патетиків курс пер ший, або Логіка згідно поглядів глави перипатетиків Арістотеля 
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Заперечення платонівської креаційної моделі на користь моделі 
християнської мало своїм природним наслідком посутні зрушення 
також в інтерпретації мистецького, зокрема поетичного, акту «на-
слідування» Божого creatio ex nihilo, – що красномовно засвідчує, 
наприклад, «Загальна філософія» Георгія Кониського. Полемізую-
чи з Платоном щодо питання про «ідеї» (тут наш філософ цілком 
повторює аргументацію Прокоповича453), Кониський усе ж таки 
звертається до авторитету «божественного» Платона тоді, коли 
мова заходить про спорідненість природи та мистецтва454. «...Пла-
тон, – пише він, – вважав мистецтво двояким: одне – людське, дру-
ге – Боже, розуміючи під першим ті твори, які виробляються ру-
кою митця, під другим – ті, які постають у природі; і численні інші 
філософи називали самого Бога αρισστοτέχνων, тобто найкращим 
митцем»455. При цьому та неперехідна безодня, що пролягає між 
Богом та Його творивом, робить креаційний акт митця і природи, 
з одного боку, та Бога – з другого, схожими лише як трансцендентно 
віддзеркалені речі: «...Мистецтво і природа не з нічого, а з чогось 
виводять свої твори. В точному збігу те є їх різницею, що мисте-
цтво формує свої ефекти із досконалого сущого, природа – з не-
досконалого, а саме – з матерії, а Бог – ніякого або з нічого. І тут 
треба зіставити, чия реальність більш досконала. Те, очевидно, діє 
більш досконало, що виводить свої ефекти з недосконалої матерії, 
ніж те, що з досконалої, а те діє найбільш досконало, що не шу-
кає нічого для своїх ефектів, а створює їх просто з нічого. Отож, 

Стагіріта на арені православно-руської боротьби (Велика логіка) // Яворський С. 
Філософські тво ри: У 3 т. – Київ, 1992. – Т. 1. – С. 359–365.

453 Див.: Кониський Г. Раціональна філософія, або Логіка // ГГ Кониський Г. Фі-ГГ
лософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. I. – С. 239–242; Кониський Г. Філософія ГГ
природи, або Фізика // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – ГГ
Т. 2. – С. 47.

454 На думку Кониського, «твори мистецтва ніби продовжують твори при-
роди» [Кониський Г. Філософія природи, або Фізика //ГГ Кониський Г. Філософ-ГГ
ські твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 73]. Крім того, тут можна провести 
дуже промовисті паралелі. Наприклад, «природний агент створює подібний собі 
ефект способом форми, так і мистецтво робить ефекти подібні до своїх ідей 
чи прикладів, що раніше заплановані в думці митця» [там само]. Більше того, 
«природа є мірою мистецтва, і мистецтво є якоюсь імітацією природи» [там 
само. – С. 74].

455 Кониський Г. Філософія природи, або Фізика // ГГ Кониський Г. Філософські ГГ
твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 73.
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більш досконалим митцем, ніж мистецтво, є природа, і Бог – ніж 
природа»456.

Як бачимо, безвідносно до того чи іншого тлумачення трансцен-
дентного й іманентного в теорії буття, Бог постає митцем, поетом-
ритором, що створює досконалу «поему» світобудови, а творчість 
поетична – наслідуванням Божого акту creatio еx nihilo.

Мені здається, усі описані вище аспекти категорії «мімезис» під-
тверджують її фундаментальне значення для філософії української 
барокової літератури. Одначе, з другого боку, низка тогочасних літе-
ратурних явищ недвозначно засвідчує, що поступово «акт мімезису 
перетворюється на акт творчості»457, а замкнуте на себе риторичне 
слово – на слово «антириторичне» чи принаймні «нериторичне»458.

Почати з того, що найбільш очевидний формальний покажчик 
літературного традиціоналізму – фігура «самоуничиженія» – поволі 
переходить із розряду явищ imitatio naturae в розряд явищ imitatio 
operis, тобто чітко усвідомлюється як річ, належна саме до остан-
ньої сфери, тобто як певний суто літературний прийом. Про це свід-
чить навіть теорія власне церковного красномовства. «Екзордіум, – 
повчав у своїй гомілетиці Іоаникій Галятовський, – можеш написа-
ти, понижаючи себе, приписуючи собѣ недосконалость, слабость 
и неумѣєтность, ґды хочеш що великоє мовити альбо кого великого 
хвалити...»459. «Пониженє себе» постає, отже, важливим складни-
ком вступної частини епідейктичного казання, прийомом, що його 
варто використовувати в ході розробки певного кола «тем», а пере-
довсім тоді, коли йдеться про Бога, Тройцю та Діву Марію.

Іншим – і, мені здається, куди важливішим – виявом «переко-
дування» усталених структур «поетики тотожності» є зародження 
й поширення смаку до новизни.

Традиціоналістське «наслідування взірців» у ділянці літературної 
творчості, я б сказав, табуювало новизну, трактуючи її як джерело 
(чи прояв) різних хиб. Згадаймо для прикладу знаменитий трактат 

456 Там само.
457 Тойнби А. Дж. Постижение истории / Пер. с англ. – Мос ква, 1991. – С. 424.
458 Див. про це: Михайлов А. В. Роман и стиль // Теория литературных стилей: 

Современные аспекты изучения. – Москва, 1982. – С. 137–203.
459 Галятовський І. Наука, албо Способ зложеня казаня // ІІ Галятовський І. Ключ ІІ

разумѣнія. – Львів, 1665. – Арк. 514 зв. Див. також: Прокопович Ф. Духовный ре-
гламент. – Москва, 1776. – С. 51.
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Псевдо-Лонгина «Про високе». У ньому, на думку автора, «надмірна 
пишномовність» творів Тімея, Ксенофонта, Платона й Геродота по-
яснена так: «Усі такого роду похибки... беруться у літературі з однієї 
причини. Цією причиною є прагнення до новизни, яким, немов бо-
жевіллям, охоплені поголовно усі сучасні нам письменники»460. При 
тому ще навіть за часів бароко викликані прагненням до новизни по-
етичні хиби було заведено прямо пов’язувати з моральними хибами 
того чи іншого автора. Недаром, скажімо, Лопе де Вега наголошував 
на тому, що Луїс де Гонгора «виявляв бажання (як я завжди гадав, 
з добрими й похвальними намірами, а не через гордощі, як думали 
багато хто з його недругів) збагатити мистецтво та мову такими при-
красами й фігурами, яких ніхто й не уявляв і до нього не знав...»461.

Тому, мені здається, надзвичайно важливо підкреслити ту обста-
вину, що в українській бароковій літературі беззастережне запере-
чення новизни потроху поступається місцем її визнанню. Узяти хоч 
би трактат Інокентія Гізеля «Мир людини з Богом». У передмові до 
читача цей високочолий інтелектуал прохає не ганити всього ново-
го, що можна знайти в його книзі. Мовляв, «ащебы что и новоє зде 
обрѣталося, но занеже с вѣрою православною соглашаєтся и по-
лезно єст к созиданію, того ради презиратися не имать»462. Навіть 
не надто обтяжений книжною премудрістю мандрівний ієромонах 
Климентій Зиновіїв ризикує «виламуватися» з віковічної традиції, 
говорячи, приміром, досить дивні речі про таку поважну матерію, 
як прихід Спасителя:

Люб в прешлых лѣтех много книг перечиталем,
 а о том не вспомнѣлем и не поіскалем.
І не тылко тых речий не случилось читать,
 але теж не трафилось от кого и слышать.
Тылко тоє на память єдному мнѣ взыйшло,
 а іным не вѣм здавна то на мысль чи прийшло463.

460 Про високе // Віхи в історії античної естетики: Збірник. – Київ, 1988. – С. 42.
461 Вега Карпио Лопе Ф. де. Ответ Лопе де Веги Карпио на письмо, написан-

ное ему неким сеньером по поводу новой поэзии // Испанская эстетика. Ренес-
санс. Барокко. Просвещение. – Москва, 1977. – С. 119.

462 Гізель І. Мир с Богом человІІ ѣку. – Київ, 1669. – Арк. 4 зв.–5 (передмова до 
читача, б. п.).

463 Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. – Київ, 1971. – С. 194.
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Сама передмовна топіка показує наявність у свідомості читаць-
кого загалу настанови на літературні «новини». «Аще в сем Ого-
родку Маріи, – писав, скажімо, Антоній Радивиловський, – нового 
снать не знайдеш, для того задавати мнѣ наганы не маєш, поневаж 
на свѣтѣ ничого нѣмаш нового...»464. Засвідчуючи традиціоналіст-
ську міметичність власних казань, блискучий бароковий пропо-
відник передбачає й можливість її негативного поцінування, тобто 
констатує наявність звички до новизни.

Оцей смак до новизни на ґрунті української літератури XVII–
XVIII століть поширювався під впливом різних чинників, але, ма-
буть, на першому місці серед них перебувають концептні образи.

Як відомо, ідея концепту («дотепність», «швидкий розум», 
acumen тощо), тобто «гармонійного зіставлення... далеких понять, 
зв’язаних одним актом розуму»465, була теоретично розроблена 
в працях Мацея Казиміра Сарбєвського, Бальтасара Грасіана, Ем-
мануеле Тезауро та інших і стала важливим засновком естетики 
бароко: віднайти гармонію в дисгармонії буття (бароко традиційно 
протиставляють класичній «мірноті»466), спільне в речах насправ-
ді далеких, і на цьому ґрунті утворити певну цілісність (conjungere 
repugnantia) – чи не найважливіша стратегія барокової телеології467. 
Сфера становлення виявляється, таким чином, плинною, протеїч-

464 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – Арк. 1 зв. 
(передмова до читача, б. п.).

465 Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощрен ного ума // Испанская 
эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. – Москва, 1977. – С. 175.

466 Див.: Wölffl in H. Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und HH
Entstehung des Barockstils in Italien. – Leipzig, 1986; Neumann J. Český barok. – Praha, JJ
1969; Minárik J.JJ Baroková literatura: svetová, česká, slovenská. – Bratislava, 1984.

467 Див.: Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики ХVII – першої поло-
вини ХVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – Київ, 1983. – 
С. 158–163; Лахманн Р. Два этапа риторики «приличия» (decorum) – риторика 
Макария и «Искусство риторики» Феофана Прокоповича // Развитие барокко 
и зарождение классицизма в России ХVІІ – на чала ХVІІІ в. – Москва, 1989. – 
С. 164–166; Сазонова Л. ЛЛ И. Поэзия русского барокко (вторая поло вина ХVІІ – на-ИИ
чало ХVIII в.). – Москва, 1991. – С. 57–58;Чижевский Д. К проблемам литературы ДД
барокко у сла вян // Literárny barok. – Bratislava, 1971. – С. 27–39; Krzyżanowski J.JJ
Historia literatury polskiej: alegoryzm – preromantyzm. 7-e wyd. – Warszawa, 1986. – 
S. 310–327; Otwinowska B. «Homo metaphoricus» w teorii tworczości XVII w. // Stu-
dia o metaforze / Pod red. E. Sarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław; Warszawa; Kraków; 
Gdańsk, 1980. – S. 31–56.
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ною, утвореною безконечною вервечкою дуже складно пов’язаних 
між собою явищ. І чим же є в такому разі концептні образи? Мені 
здається, наслідком своєрідної «гри в бісер», що підлягає правилам 
різного рівня складності.

А крім того, концепт, маючи на меті викликати в читача, слухача 
або глядача подив (admiratio), виконував роль якогось, сказати б, 
гносеологічного подразника, що спонукав свідомість до пошуку но-
визни як такої. Недарма Мішель Фуко зауважував, що бароко є ча-її
сом переходу «стихії схожості» з ділянки власне гносеологічної, де 
вона досі була панівною, у ділянку естетики468. Щоправда, навряд 
чи в Україні цей процес мав усеосяжний характер. Але в усякому 
разі концептні образи, поза сумнівом, породжували смак до інте-
лектуального пошуку (й були породжені ним), адже подив завжди 
був, є й буде головним джерелом пізнання. Досить пригадати хоч би 
Аристотелеву тезу: «Подив змушує людей філософствувати» (Мета-
фізика, 982b13) – або її новочасні естетичні трансформації на зразок 
вчення Віктора Шкловського про «очуднення» («остранение»)469 чи 
теорії «епічного театру» Бертольда Брехта з її «У-ефектом»470.

Маю сказати, що мистецтво «швидкого розуму» привертало 
пильну увагу українських теоретиків літератури часів бароко. Мит-
рофан Довгалевський навіть називав acumen «душею поезії»471. 
Якщо ж зважити на те, що трохи раніше він, услід за Аристотелем, 
називав «душею поезії» вимисел (fi ctio), то ці поняття постають 
ледь не тотожними. На схожому комплексі ідей була заснована й по-
езія Лазаря Барановича, який, звертаючись до свого читача в перед-
мові до збірки «Аполлонова лютня», писав:

W takiey mieszkamy krainie,
Gdzie nie ieden strzalą ginie.
Concepta się mieszać muszą,
Gdy się Marsa wiatry syszą.
Kiеdy godzina wesoła,

468 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с франц. – ММ
Москва, 1977. – С. 100.

469 Див.: Шкловский В. О теории прозы. – Москва, 1983. – С. 8–62.
470 Брехт Б. «Малий органон» для театру // Брехт Б. Про мистецтво театру: 

Збірник. – Київ, 1977. – С. 124.
471 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 41.ММ
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Concept leci, iako pszczoła.
Gdy Mars zakurzy mu prochem,
Zmienisz concept być był włochem.
Pszczołka z dymu marsowego
Szuka mieysca spokoynego472.

Поширеність мистецтва «швидкого розуму» в тогочасній літе-
ратурній практиці засвідчує і такий красномовний факт: якийсь 
невідомий читач кінця XVII століття зробив на берегах книги Іно-
кентія Гізеля «Мир людини з Богом» навпроти слів «В проповѣдєх 
не слѣдуєт заботится о том, чтобы говорить новоє» ось таке заува-
ження: «Тепер тото и казнодѣя, щощо нового повѣда, а без концеп-
тов и не казанє»473. А ще одним свідченням широкого застосуван-
ня концептних образів у ході розробки передовсім релігійних тем 
є критика цього явища з боку прихильників естетики «відповід-
ності» (decorum), зокрема Феофана Прокоповича474. Та, попри це, 
наші письменники часто використовували концептні образи навіть 
тоді, коли йшлося про Христа чи Діву Марію. «Змышляют поето-
ве, – писав, наприклад, Антоній Радивиловський, – же Орфеус мо-
вою своєю змякчал тигрисов и лвов. Христос Спаситель не змякчал 
мовою своєю лвов и тигрисов? Змякчал»475. Ось так з’являється об-
раз Христос-Орфей. А ще можна провести якісь вигодливі паралелі 
між Христом і Фемістоклом476, Христом і Олександром Македон-
ським477, Христом і Персеєм478, Христом і Геркулесом479...

Оці та інші концептні образи й пов’язані з ними ідеї (можемо 
говорити навіть про «концептний» спосіб думання, який виразно 
позначався навіть на суто мовних параметрах тексту, витворюючи 

472 Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – K. 1 v. (передмова до чи-
тача, б. п.).

473 Рукописные заметки на полях книги «Мир человѣка с Богом» Иннокентия 
Гизеля, киевской печати 1669 г. // Киевская старина. – 1892. – Т. ХХXVI. – Янв. – 
С. 153.

474 Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські 
твори: У 3 т. – Київ, 1979. – Т. 1. – С. 132–134.

475 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 43.
476 Там само – С. 753.
477 Там само. – С. 764.
478 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 59 зв.
479 Там само. – Арк. 452.
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часом дуже химерні з погляду естетики «декоруму» макаронічні 
композиції480), поза всяким сумнівом, стимулювали оригінальну
творчість. Як на мене, то саме концептні образи стали формами пе-
рекодування традиційних структур «поетики тотожності» на проду-
куючі моделі нетрадиціоналістського типу481.

Ще одним важливим проявом цього процесу було істотне зро-
стання питомої ваги периферійних форм «наслідування» літера-
турних взірців, зокрема пародії – як у вигляді пародіювання жанро-
вого змісту (маю на думці «очуднення» певної жанрової структури 
шляхом порушення усталеної кореляції між жанровою та стильо-
вою ієрархіями), так і у вигляді пародійної деформації життє вих 
явищ, тобто розробки певної теми за допомогою невластивого 
їй взірця чи так само невластивої матерії. Мені здається, Олек-
сандр Потебня мав належні підстави вважати пародію, зрозумілу 
як «особ ливий різновид стилістичної іронії», основним шляхом 
формування нової української літератури, тобто основним шляхом 
появи ілюзіоністсько-метонімічних форм «наслідування природи», 
а також надання живій українській мові статусу мови літератур-
ної482. Так чи інакше, зовсім не випадково нова українська літера-
тура виявляє виразну генетичну залежність від жанрових структур, 
характерних для нашого «низового» бароко483, а саме від рекреа-
ційних різдвяних та великодніх віршів мандрованих школярів, від 
квізі-молитовних текстів на зразок: «Господи вишній! Чим я в тебе 

480 Див., наприклад: [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwę-
tey prawosławney Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – 
Т. ІХ. – С. 1; Jaworski S. Pelnia nieubywaiącey chwały... – Kiiow, 1691. – K. 3–3 v.; 
Ornowski J. Bogaty w parenłele, sławę y honory wirydarz herbownemi welmożnych JJ
ich mościow panow p. Zacharżewskich... – Kiiow, 1705. – K. 2–5 v. – Див. про це: 
Петров Н. И. Очерки по истории украинской литературы ХVII и ХVIII веков. ИИ
Киевская искусственная литература XVII–ХVIII вв., преимущественно драмати-
ческая. – Киев, 1911. – С. 110, 124.

481 Пор.: Szmidt M. Między alegorią i symbolem. Granice wielkiej metafory w ro-MM
mancie barokowym // Studia o metaforze / Studia o metaforze / Pod red. E. Sarnow-
skiej-Temeriusz. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980. – S. 134.

482 Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник. – Київ, 1985. – С. 138–140. 
Див. також: Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби ДД
реалізму). – Тернопіль, 1994. – С. 351.

483 Див. їхню характеристику в Михайла Бахтіна: Бахтин М.ММ М. Творчество ММ
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. – Мо-
сква, 1990. – С. 526–536.
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грішний? – чи я горілки не п’ю, чи я жінки не б’ю, чи я шинки ми-
наю, чи я в церкві буваю? За що ж мене так важко наказуєш!»484 – чи 
навіть від латиномовних «очуднень» українських народних пісень, 
коли, наприклад, пісня «Ой, у полі могила з вітром говорила» на-
бувала ось такого звучання:

En, tumulus in campo
Stat, colloquio capto:
Ne fl e mihi valde, vente,
Quin fl os meus nigret485.

Таким чином, можна зробити висновок, що провідні ідеї філо-
софії української барокової літератури розгортаються шляхом при-
лучення до категорії «наслідування». Зокрема, «наслідування» було 
основним поняттям у ділянці тогочасної літературної систематики. 
Його трактували як imitatio naturae чи imitatio operis у межах ари-
стотелівської (рідше – платонівської) міметичної моделі. З другого 
боку, поширення концептних образів та пов’язана з ними мода на 
новизну, зростання ролі периферійних форм «наслідування» літе-
ратурних взірців, а також деякі інші реалії засвідчують, що часи 
бароко – то не що інше, як мало не всеосяжна «суперечка давніх 
з новими» (la querelle des anciens et des modernes), коли, за словами 
Гадамера, «між давниною та власне сучасністю не стало однознач-
ного співвідношення взірця й наслідування».

484 Малорусские народные предания и рассказы / Свод М. Драгоманова. – 
Киев, 1876. – С. 39.

485 Левицкий П. Прошлое Переяславского духовного училища // Киевская ста-
рина. – 1889. – Т. ХХVІ. – Февр. – С. 432. Див. також: Малорусские песни по 
латыни // Киевская старина. – 1885. – Т. XII. – Июль. – С. 516–517.



Розділ  3

МОРФОЛОГІЯ ТЕКСТУ

Важливим складником будь-якої філософії літе-
ратури є те чи інше уявлення про текст. Ясна 

річ, для письменників українського бароко основою основ був текст 
Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Більше того, він роз-
глядався на ту пору як особлива онтологічна сфера, така собі «до-
рога», що веде людину «с тмы к свѣту, от смерти к животу, от землѣ
на небо»486, адже Святе Письмо – то не що інше, як «посланіє Божіє 
к людем, посланіє, приносящеє свѣт жизни, учащеє добронравію, 
устрояющеє врачевство душевноє, прописующеє правило житія до-
браго, содѣвающеє умноженіє правды, свѣтилник сущеє вѣры»487. 
І саме тому головні ідеї, пов’язані з розумінням тексту, розгорталися 
тут передовсім на ґрунті біблійної герменевтики, початки якої в євро-
пейській культурі пов’язані з іменем добре знаного в старій Україні 
Філона Олександрійського (І ст. до н. е. – І ст. н. е.). Недарма на його 
авторитет з того чи іншого приводу покликалися Петро Могила488, 
Іоаникій Галятовський489, Іван Орновський490, Іван Максимович491, 

486 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 
Арк. 2 (передмова, б. п.).

487 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 1 зв.–2 (друга па-
гін.).

488 [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawosław-
ney Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – 
С. 295.

489 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 352 зв.ІІ
490 Ornowski J. Bogaty w parenłele, sławę y honory wirydarz herbownemi welmoż-JJ

nych ich mościow panow p. Zacharżewskich... – Kiiow, 1705. – К. 49 (б. п.).
491 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ

дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 25.
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Дмитро Туптало492, Георгій Кониський493, Феофілакт Лопатин-
ський494, Григорій Сковорода495 та інші.

Поставши перед необхідністю узгодити грецький «гнозис» та 
біб лійну мудрість, Філон уперше висунув ідею, згідно з якою «зміст 
Письма варто розуміти не буквально (це надто грубо, тому й призво-
дить до неможливого – розриву з грецькою філософією), а в таємно-
символічному сенсі»496. Отож, таке бажане для Філона узгодження 
двох традицій досягалося шляхом застосування до Біблії техніки 
античної алегорези гомерівського епосу497. Спершу в такій стратегії 
почали трактувати ті біблійні вірші, які суперечили вченням дав-
ньогрецьких мислителів, а згодом і весь текст Біблії.

Починаючи з богословів Олександрійської школи (Пантен, Кли-
мент Олександрійський, Ориген та інші), алегорична інтерпретація 
біблійного тексту стає дуже важливим надбанням християнської 
духовної традиції498. Поступово формується канонічне тлумачення 
богодухновенного тексту Біблії, а всілякі спроби «Писмо Святоє 
на свою волю керувати» починають розцінювати як «геретическіє 
выкруты»499. Принаймні вже Полікарп Смірнський (ІІ ст. н. е.) за-
стерігав від тлумачення слова Божого на власний розсуд500.

492 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 398 зв.–399;ДД Тупта-
ло Д. Слово на поминовеніє // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-ДД
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 123.

493 Кониський Г. Загальна філософія, поділена на чотири відділи, включає логі-ГГ
ку, метафізику, фізику й етику (вступ) // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – ГГ
Київ, 1990. – Т. I. – С. 49–50.

494 Лопатинський Ф. Обличеніє неправды расколническія... – Москва, 1745. – 
Арк. 77–77 зв., 87.

495 Ковалинский М. Жизнь Григорія Сковороды // ММ Сковорода Г. Повна акаде-ГГ
мічна збірка творів. – С. 1353. Див. про це: Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien: II. 
Skovorodas Erkenntnislehre und Philo // Zeitschrift für slavische Philologie. – 1933. – 
Bd. X. – S. 47–60.

496 Иваницкий В. Ф. Филон Александрийский. Жизнь и обзор литературной 
деятельности. – Киев, 1911. – С. 526–527.

497 Див. про це: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. – 
Москва, 1988. – Кн. 2. – С. 163–248; Wipprecht F. Zur Entwicklung der rationalisti-
schen Mythendeutung bei den Griechen. – Tübingen, 1903–1908. – Bd. I–II.

498 Див.: Лаба В. Біблійна герменевтика. Вид. 2-е. – Рим, 1990. – С. 113–114.
499 Antirresis, abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi // Памятни-

ки полемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – 
Ст. 799.

500 Див. його «Послання до филип’ян», VII.
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У схоластичній традиції, яка цікавить нас тут найбільше, кла-
сичним стало уявлення про чотири сенси (семантичні модуси) Свя-
того Письма: буквальний, алегоричний, моральний та анагогічний. 
Про ці сенси говорить латинський двовірш: «Littera gesta docet, quid 
credas allegoria, / Moralis quod agas, quo tendas anagogia»501, – що 
його цитував, наприклад, Тома Аквінський у своєму славетному 
трактаті «Сума богослів’я»502.

Згадую тут Тому Аквінського тільки тому, що, як відомо, саме 
він домінував у курсах теології професорів Києво-Могилянської 
академії503. Але навіть безвідносно до цієї обставини українські 
письменники часів бароко найчастіше розглядали текст Свято-
го Письма саме згідно з чотирисенсовим, чи, як кажуть, «почвір-
ним», методом. Іншими словами, вони чітко розрізняли буквальний
і таємний сенси Біблії. На позначення буквального сенсу Святого 
Письма наші тогочасні автори вживали досить довгу низку слів. 
У різних джерелах мені вдалося віднотувати ось такі (подаю за 
абеткою): «власный», «истинный», «исторіческій», «исторіалный», 
«лѣтералный», «писменный, «повѣствователный», «простый», 
«свѣтлый», «тѣлесный», «удоборазумный», «уразумителный», 
«явственный», «ясный», «litteralis». А таємний сенс у тих самих 
джерелах мав такі назви: «духовный», «закрытый», «игралищный», 
«мистическій», «неясный», «образителный», «образователный», 
«одмѣнный», «покровенный», «прикровенный», «пророцкій», 
«таинственный», «фѣгуратный», «mysticus»504. У свою чергу, та-

501 Його можна переказати приблизно так: «Буквальний сенс учить про те, що 
було, алегоричний – про те, у що ти віриш, / Моральний – про те, як треба діяти, 
анагогічний – про те, до чого слід прагнути».

502 Thomas Aquinus. Summa totius theologiae. Pramae partis. Volumen primum. – 
Lugduni, MDCCI. – Р. 27, 29–30.

503 Див.: Cracraft J. Theology at the Kiev Academy During Its Golden Age // Har-JJ
vard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. VIII. – Nu. 1/2. – P. 75.

504 Див.: Клирик Острозький. Отпис на лист в Бозѣ велебного отца Ипатіа, 
Во лодимерского и Берестейского єпископа, до ясне освенцоного кнєжати Ко стян-
тина Острозского, воєводы Кієвского // Памятники полемической литературы в За-
падной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 415; Dubowicz I. Hierarchia, abo II
O Zwierchności w Cerkwi Bozey. – Lwow, 1644. – S. 11; Галятовський І. Месіа ІІ
правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 2, 19, 323 зв.–324 зв., 353; Galatowski I. Stary II
Kościoł Zachodni... – Nowogrod-Siewierski, 1678. – S. 7; Радивиловський А. Вѣнец 
Христов. – Київ, 1688. – Арк. 319 зв.; Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – 
С. 368, 692, 694, 695, 700, 742, 743; Туптало Д. Розыск о расколнической брынской ДД
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ємний сенс поділяли на три різновиди: алегоричний, тропологіч-
ний, або моральний, і анагогічний. Розгляньмо коротко всі ці чотири 
сенси, як їх розуміли українські письменники XVII–XVIII століть. 
Поч німо із сенсу буквального.

«Сенс лѣтералный, – писав Іоаникій Галятовський, – єст ясный, 
бо як написано Писмо, так и розумѣєм. Сенс зась моралный, 
аллегоричный и анагогичный єст закрытым, бо иначе Писмо Святоє 
написано, иначе треба єго розумѣти и тлумачити»505. Це – вихідна 
теза, яка не потребує особливих коментарів. «Лѣтералный сенс, – 
продовжує наш учений богослов, посилаючись на Філона Олексан-
дрійського, – належит до гисторіи, моралный належит до обычаєв 
добрых, которых повинна душа наша заховати, и до злых, которых 
ся повинна душа наша хронити, аллегоричный належит до церкви 
воюючеи, которая на земли знайдуєтся, анагогичный зась належит 
до церкви тріумфуючеи, которая знайдуєтся на небѣ»506.

Як бачимо, буквальний сенс постає тут семантично прозорим, 
а його образи – суто міметичними в розумінні «наслідування при-
роди», тобто як, за словами Стефана Яворського, «послѣдованіє 
нѣкоє по подобію лица и членов первообразнаго»507. Саме тому 
«історіческій Божественнаго Писанія разум єсть близ себе са-
мим повѣствованієм нѣковаго дѣла себе изясняющ и к вѣдѣнію 
подающся»508.

Зважаючи на те що «не завжди й не всі однаково вимовлені сло-
ва та речення мають один і той самий смисл, чи розум, але всяка 
оповідь має бути витлумачена згідно з контекстом і нормами Свя-
того Письма»509, будь-який біблійний епізод на своєму буквально-
му рівні має здатність витлумачуватися в «близькому» контексті. 

вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 319–319 зв., 320 зв.–321, 325 зв.–326, 342 зв.–343; Ко-
ниський Г. Філософія природи, або Фізика // ГГ Кониський Г. Філософські твори: ГГ
У 2 т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 186.

505 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 83 зв.–84.
506 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 353. Див. про це: ІІ

Біда К. Іоанікій Галятовський і його «Ключ разумѣнія»: Пам’ятки української лі-
тератури і мови ХVII-ого ст. Ч. I. – Romae, 1975. – С. LXIII–LXXI.

507 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 152.
508 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 314.
509 [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey 

Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 109.
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«Писаніє Священноє, – зауважував з цього приводу Стефан Явор-
ський, – само себе толкуєт, предваряющая словеса многащи толкуєт 
послѣдствующими, послѣдствующая – предваряющими»510.

У своїх тлумаченнях Святого Письма наші письменники виходи-
ли з тієї засади, що воно «не может быти себѣ противноє, – один бо 
и той же Святый Дух вездѣ в Священных Писаніях глаголет...»511. 
Розвиваючи цю думку в суперечці з новочасними вільнодумцями-
лібертинами, Георгій Кониський наголошував: «Нечестивцы сіи, 
отвергающієся искупившаго их Владыки и Господа, обыкли гово-
рить к оправданію своєму, будто книги христіанскія Ветхій и Новый 
Завѣт... суть темны, во многих рѣченіях сами себѣ противорѣчат 
и не сходствуют ово с єстественным разсужденієм, ово с граж-
данскими исторіями. Я на сіи задачи их, во-первых, с апостолом 
Павлом отвѣчаю: темно Слово Божіє, но в погибающих.512 Самоє 
свѣтлѣйшеє лице солнца в мутной водѣ не видно. Так и душѣ, стра-
стями помраченной, может ли вообразитися чистѣйшеє Божество 
и святыя заповѣди єго?»513. Так чи інакше, з огляду на цю обставину 
контроверсійність окремих фрагментів тексту Святого Письма на 
буквальному рівні «знімалася» шляхом належного узгодження їх-
ніх семантичних структур. Як саме? Стефан Яворський наводив ось 
такий приклад: «Первѣє убо глаголет Писаніє: «Не сотвориши себѣ
всякаго подобія и образа»514. Послѣди же глаголет: «Сотвориши 
себѣ скинію, ківот, херувимы»515. Но како сіє противорѣчіє мощно 
согласити, не иначе, точію предняя толкующи послѣдними»516. За-
стосовуваний при цьому спеціальний граматичний та логічний ін-
струментарій мав на меті лише підтвердити постульовану «сакраль-

510 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 97. Див. також: Туптало Д. ДД
Розыск о расколнической брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 150 зв.

511 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 920. Див. також: Могила П. 
Собраніє краткія науки о артикулех вѣры, сирѣчь о догматѣх или о преданіях 
вѣры православно-католіческія христіанскія. – Почаїв, 1783. – Арк. 21.

512 Кониський має на думці Павлові слова: «Слово бо крестноє погибающым 
убо юродство єсть...» (Перше послання св. ап. Павла до коринтян 1: 18).

513 Кониський Г. Слово в день святаго апостола Пет ра и Павла // Собраніе ГГ
сочиненій Георгіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 
1835. – Ч. I. – С. 227.

514 Вихід 20: 4. Пор.: «Не сотвори себѣ куміра и всякаго подобія...».
515 Яворський переказує Вихід 25: 13–18.
516 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 97.
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ну денотативність». Скажімо, Симеон Полоцький коментував слова 
п’ятдесятого Псалма «Тогда возложат на олтарь твой телцы»517 та-
ким чином: «В греческом языцѣ и в прочіих, ими же Божествен-
ноє Писаніє писася, нѣсть здѣ усумнѣніє, вездѣ бо єсть на множе-
ственном числѣ «телцы», а не єдинаго «телца». В славенском же 
родися усумнителство от подобія в произношеніи гласом писменє 
«я» и «а». В древних бо харатейных518 книгах обрѣтаєтся «телця», 
єже тожде єсть, єже и «телцы», яко видѣти єсть в грамматіцѣ Меле-
тіа Смотрицкаго в парадигматѣ кончащихся на «ць», сія бо имѣют 
винителный падеж множественнаго числа на «цы» и на «ця», яко 
«отец», тыя «отцы» или «отця», «чванец», тыя «чванцы» или «чван-
ця». Подобнѣ «телец», тыя «телцы» или «телця». Сей убо падеж 
винителный множественный, кончащійся на «ця», не искусніи спи-
сателіє измѣниша на «ца» и тако сотвориша винителный падеж 
єдинственнаго числа»519.

Тим часом Стефан Яворський будує тлумачення буквального 
сенсу Святого Письма на аргументах від Аристотелевої логіки. 
«Суть нѣкія реченія, – каже він, – яже утвердителнѣ глаголанная 
истинствуют, отрицателнѣ же не истинствуют. На примѣр, єгда кто 
глаголет утвердителнѣ: «Єсть человѣк, убо имать существо», – ис-
тинно єсть реченіє. Аще же речет отрицателнѣ: «Нѣсть человѣка, 
убо ниже существа имать», – ложноє єсть реченіє, ибо камень нѣсть 
человѣк, обаче имать существо... По сему образу разумѣй и Павловы 
глаголы сія: «Како призовут, в негоже не вѣроваша»520, – ибо и сіє 
реченіє утвердителнѣ истинствуєт, но не отмѣтателнѣ. На примѣр: 
«В кого вѣруєм, того подобаєт призывати». Истинно єсть слово. Но 
не и сіє: «В кого не вѣруєм, того призывати не подобаєт»... «Како 
призовут, в негоже не вѣроваша» утвердителным разумѣнієм глаго-
лет, сирѣчь, аще кто хощет призывати Бога, подобаєт прежде в Бога 
вѣровати»521.

Ось такою, якщо говорити коротко, була для наших письменників 
XVII–XVIII століть морфологія буквального сенсу Біблії. На цьому 

517 Книга Псалмів 50 (51): 21.
518 Тобто старовинних, писаних іще на пергаменті.
519 Полоцький С. Жезл правленія, утвержденія, наказанія и казненія. – Москва, 

1667. – Арк. 145 зв.–146.
520 Послання св. ап. Павла до римлян 10: 14.
521 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 497–498.
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ґрунті поставали три сенси таємні: алегоричний, моральний та ана-
гогічний. Розмову про них, очевидно, варто почати з вказівки на те, 
що, як вважали наші автори часів бароко, ці три сенси чітко коре-
люють із трьома так званими «богословськими» чеснотами: вірою, 
надією та любов’ю. «Якоже три суть богословскія изряднѣйшая 
добродѣтели: вѣра, надежда и любовь, – писав Дмитро Туптало, – 
сице и три в разумѣ духовном толкованій образы. Аллигоріа согла-
суєт вѣрѣ, анагоги – надѣждѣ, тропологіа – любви»522. А далі він 
дає ось таке пояснення: «Аллигоріа – реченіє греческоє, славенским 
языком... глаголется «иносказаніє», – єсть же образ толкованія, зна-
менующ в Писаніи Святом, кромѣ писменнаго разума, нѣчто ино, 
приличноє вѣрѣ или церкви воюющей на земли... Анагоги – реченіє 
греческоє, аще и неудобно єсть ко переводу на язык славенскій, оба-
че может славенски рещися «вышній разум». Єсть же образ толко-
ванія, знаменующ в Писаніи Святом, кромѣ писменнаго разума, ино 
нѣчто, приличноє жизни вѣчной, єяже чаєм, или церкви в вышних 
торжествующей, к ней же преити желаєм и надѣємся... Тропологіа – 
реченіє греческоє, сказуємоє «нравов человѣческих доброє обуче-
ніє». Єсть же, якоже и аллигоріа, иносказаніє, о ином глаголющеє, 
ино же разумѣющеє, развѣ в том разнствуєт, яко аллигоріа бесѣдуєт 
о тѣх, яже суть вѣры и ратующія церкве, тропологіа же о нравах. 
Сей толкованія образ знаменуєт в Писаніи Святом, кромѣ писмен-
наго разума, ино нѣчто, приличноє исправленію человѣческому 
и добродѣтелному житію...»523.

Ясна річ, оце «духовне» тлумачення в усіх його «образах» перед-
бачало вихід за межі «сакральної денотативності». Біблія, звісно, 
і тут «сама себе толкуєт», але в цьому разі спрацьовує «далекий» 
контекст, чи, як тоді казали, «разум далній», «образ далечайшій». 
Цей контекст обіймає весь біблійний текст. Отож, у певному розу-
мінні Святе Письмо є, за словами Феодосія Манявського, «философ 
нѣмый, который много розумѣєт, а сказати людем розумѣванных не 
может»524, тому потребує «одушевленна учителя», тобто екзегета-

522 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 316.

523 Там само. – Арк. 316–317.
524 Завѣт духовный в ієромонасех Феодосія, игумена бывшаго обители святой 

Скитской... // Акты, относящиеся к истории южнозападной Руси / Изд. А. П. Пет-
рушевич. – Львов, 1868. – С. 85.
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тлумача, здатного на його «духовне» прочитання525, здійснюване за 
допомогою належних герменевтичних прийомів. Попри те що, при-
пустімо, «хитросплетеніє лестноє риторичноє» і «показанія Писма» 
утворювали часом доволі напружену контроверсійну опозицію526, 
текст Святого Письма міг структурувати власний «таємний» семан-
тичний рівень якриторичний троп. Скажімо, Іоаникій Галятовський 
досить часто розглядає ті чи інші біблійні образи як синекдоху. Не-
дарма він раз по раз повторює: «...ту певная личба фѣгуратне кла-
дется за непевную личбу...», «пророком заживаєт тропу, названого 
синекдохе, где великая личба за малую кладется...», «...тут тропус 
знайдуєтся, названый синекдохе, где часть дня за цѣлый день и за 
цѣлую ноч кладется...», «...єдин час за другій, прешлый за пришлый 
кладется...»527. Тим часом Стефан Яворський часто трактує біблійні 
образи як метафори: «...разумѣй быти тая образителная, или упо-
добителная, гречески метафоріческая», «...вѣра глаголется жива 
метафорічески...», «...нарицаєтся не свойственным именем, но ме-
тафорічески...»528.

Так чи інакше, прочитання біблійних віршів у «близькому» й «да-
лекому» контекстах для українських письменників XVII–XVIII сто-
літь означало здебільшого надання їм чотирирівневої семантичної 
структури. Це можна добре бачити на прикладі інтерпретації Іоани-
кієм Галятовським «Пісні над піснями». «Написано в «Пѣснях 
пѣсней»: «Посилник сотвори себѣ цар Соломон от древес ливанск, 
столпы єго сотвори сребрени, восклоненіє єго злато, вхожденіє же 
єго багряно»529. В тых словах ведлуг сенсу лѣтералного посилником 
называєтся воз коштовный, которым Соломон, цар іудейскій, издѣл; 
ведлуг сенсу моралного возом называєтся душа побожная, которая 
цнотами и добрыми учинками на кшталт золота, сребра и шарлату 
здобится. Таким возом был пророк Ієлисей, до которого Іоас, цар 

525 Див.: Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 152; Туптало Д. Розыск ДД
о расколнической брынской вѣрѣ. – Київ, 1748. – Арк. 319 зв.–320; Сковорода Г. ГГ
Повна академічна збірка творів. – С. 733.

526 Див., наприклад: Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный ца-ІІ
рем, князем, владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 249.

527 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 124, 253, 256 зв., ІІ
323 зв. Див. також: Galatowski I. Stary Kościoł Zachodni... – Nowogrod-Siewierski, II
1678. – S. 7.

528 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 440, 917, 957.
529 Пісня над піснями 3: 9–10.
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ізраилскій, мовил: «Отче, отче, колесница Ізраилева и снузницы 
єя»530. Ведлуг сенсу аллегоричного возом называєтся Церков воюю-
чая, которая ся на земли знайдуєт, бо фараон возами узброєными во-
євал, так Церков на земли узброєна єст панцыром справедливости, 
тарчем вѣры, шишаком надѣи збавеня и мечем духовным – словом 
Божіим, молитвою, и воюєт з непріятелями духовными, для чого 
Христос до церкви мовит: «Конем моим в колесници фараоновѣ
уподобих тя, ближняя моя»531. Ведлуг сенсу анагогичного возом 
называєтся Церков тріумфуючая, которая в небѣ знайдуєт, бо на 
возах тріумфалных издѣли звѣтязци под час тріумфу. В церкви трі-
умфуючой, яко на возѣ тріумфалном ся знайдуєт, которую церков 
тріумфуючую пророк Давид возом называєт, мовячи: «Колеснице 
Божія, тмами тем тысящи гобзующих, Господь в них»532.

Зрештою, класичним образом, що втілював у собі всі чотири 
сенси-«розуми», для українських барокових письменників була 
назва «Єрусалим». Говорячи про буквальний, тропологічний, але-
горичний та анагогічний «образи» Святого Письма, Дмитро Туп-
тало, наприклад, писав: «Вси же тіи образы изявляются во єди-
ном имени сем: Ієрусалим. По-писмени, єже єсть історічески или 
повѣствователнѣ, Ієрусалим сказуєтся град, в Палестинѣ сущ. Ал-
лигорічески, єже єсть иносказателнѣ, Ієрусалим знаменуєт вою-
ющую Церковь. Анагогически, єже єст вышнім разумом, Ієруса-
лим знаменуєт торжествующую горѣ Церковь. Тропологічески же, 
єже єсть нравоучителнѣ, Ієрусалим знаменуєт душу человѣческую 
в жизни сей»533.

Варто зауважити, що один і той самий біблійний образ чи сюжет 
міг набувати цілої низки найрізноманітніших «духовних» інтер-
претацій. Досить пригадати хоч би те, як щойно цитований Дмитро 
Туптало трактував образ Ноєвого ковчега: «...Ковчег Ноєв в духо-
вноє нам обученіє привести может, аллигорически (иносказателнѣ) 
того располагающа. Ноє образ єсть Христа, ковчег – образ церкве 

530 Четверта книга царств 2: 12.
531 Пісня над піснями 1: 8.
532 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 353 зв.–354. Пор., ІІ

наприклад: Młodzianowski T. Kazania i homilie na niedziele doroczne, także swięta 
uroczyste. – Poznań, 1681. – T. I. – S. 77, 142, 146–147. Останні слова – цитата 
з Книги Псалмів 67 (68): 18.

533 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 318–318 зв.
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Христовы, потоп – гоненіє на церковь. И инако: Ноє – Христос, ков-
чег – Пречистая Дѣва Богородица, пріємшая внутрь себе Христа, 
в ней вочеловѣчшася. Потоп – всеродная клятва, єюже погрузися 
весь мір... Паки инако: ковчег – человѣк, Ноє – душа, потоп – мір, 
во злѣ лежащ...»534.

При цьому письменник-екзегет неодмінно мусив прилучатися до 
попередньої традиції, а отже, апріорно вбачати в біблійному тексті 
більше чи менше складний семантичний рельєф і належно віддзер-
калювати його у власних герменевтичних роздумах. Про що саме 
йдеться?

Перш за все про те, що в християнській традиції Біблія постає 
особливою єдністю Старого й Нового Заповіту. Якщо для Климента 
Олександрійського, так само, як і для Філона, грецька філософія була 
не чим іншим, як іще одним Старим Заповітом, то лише стосовно 
тих невідомих Філонові текстів, що в них благовіствувався прихід 
Спасителя. Інакше кажучи, християнську алегорезу Святого Пись-
ма, починаючи від богословів Олександрійської школи, посутньо 
моделює проблематика співвідношення Закону й Благодаті у формі 
вчення про «префігурацію», згідно з яким Старий Заповіт являє со-
бою, кажучи словами Сергія Аверинцева, «ідеально-смислове пе-
редбачення» євангельської історії535. Це можна уявити за допомогою 
ось такого уподібнення: «яко маляр, нежели сам образ вымалюєт, 
перше рисунок или сѣнь єго выставит, так подобне Бог, нежели по-
дал свѣту цѣлому самую истинну спасенія в Христѣ Спасителѣ, 
в муцѣ и смерти єго, в сакраментах от Христа поставленных Ново-
го Завѣта, выставил перше сѣнь или рисунок того всего в законѣ
найбарзѣй Мойсеовом»536.

Словом, «префігурація», яку інакше називали також «выобра-
зованієм», «знаменованієм», «образованієм», «предображенієм», 
«преображенієм», «прознаменованієм», «проображенієм», «прооб-
разованієм», «фѣгурацією», від старокиївських часів є неодмінною 

534 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 269–270.

535 Див.: Корсунский И. ИИ Н. Новозаветное толкование Ветхого За вета. – Москва, НН
1885. Приклади «префігурації» є вже в посланнях святого апостола Павла: По-
слання до римлян 5: 14; Перше послання до коринтян 10: 6; Послання до коло-
сян 2: 17.

536 Начатки догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 1770. – С. 529.
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стратегією української біблійної герменевтики. Досить пригадати 
тут «Слово о законѣ и благодати» Іларіона Київського537, «Посла-
ніє пресвитеру Фомѣ» Клима Філософа538, «Толкову Палею»539, 
«Списаніє против люторов»540, «Против повѣсти нынѣшних
безбожных єретиков»541, «Indicium...»542, «Краткоє поученіє о седми 
сакраментах»543, «Шестоднев»544, «Псалтырь с толкованієм»545, «По-
ученіє о святых тайнах...»546, «Начатки догмато-нравоучителнаго 
богословія»547, «Слово к народу католіческому»548, численні тво-
ри Клирика Острозького549, Стефана Зизанія550, Захарії Копистен-

537 Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. – Киев, 1984. – ММ
С. 79.

538 Климент Смолятич. Посланіє пресвитеру Фомѣ // Памятники литературы 
Древней Руси. XII век. – Москва, 1960. – С. 285.

539 Див.: Франко I. Передмова // Памятки українсько-руської мови і літерату-II
ри. Апокрифи і леґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив 
д-р І. Франко. – Т. I: Апокрифи старозавітні. – Львів, 1896. – С. XVII.

540 Списаніє против люторов // Памятники полемической литературы в Запад-
ной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 91–95, 107, 144–145.

541 Против повѣсти нынѣшних безбожных єретиков, што повѣдают не моли-
тися ангелом, и апостолом, и Пречистой Богородицы, и ни какому святому, и ни 
всѣм святым, а ни закона христіанскаго исповѣдуют, ни апостолскаго ученія 
и всѣх святых свя тителей и преподобных отец, и уставы законныя отлагают // 
Архив Юго-За падной России. – Киев, 1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 28.

542 Indicium, to iest Pokazanie Cerkwie prawdziwy // Архив Юго-За падной Рос-
сии. – Киев, 1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 765.

543 Краткоє поученіє о седми сакраментах или тайнах цер ковных. – Чернігів, 
1716. – Арк. 9.

544 Шестоднев. – Чернігів, 1749. – Арк. 84, 92 зв.–93, 153, 167 зв., 182.
545 Псалтырь с толкованієм. – Київ, 1755. – Арк. 1–30 зв.
546 Поученіє о святых тайнах, о добродѣтелех богослов ских, о заповѣдех Божі-

их, о казнех и карах церковных. – Унів, 1745. – Арк. 2 зв.– 3.
547 Начатки догмато-нравоучителнаго богословія. – Почаїв, 1770. – С. 261, 

489–490, 503–509, 518, 528–574.
548 Слово к народу католіческому. – Почаїв, 1765. – Арк. 180.
549 Клирик Острозький. Отпис на лист в Бозѣ велебного отца Ипатіа, Воло-

димерского и Берестейского єпископа, до ясне освенцоного кнєжати Костянтина 
Острозского, воєводы Кієвского // Памятники полемической литературы в Запад-
ной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 390, 414–415.

550 Zyzaniy S. Kazanie s. Cyrylla, patriarchy Ierozolimskiego, o antichryście y zna-
koch iego z rozszyrzeniem nauki przeciw herezyom rόżnym // Памятки українсько-
руської мови і літератури. Т. V: Памятки полємічного письменства кінця XVI 
і поч. XVII в. / Видав др. Кирило Студинський. – Львів, 1906. – C. 45, 47, 67, 104, 
189.
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ського551, Іпатія Потія552, Тарасія Земки553, Петра Могили554, Лазаря 
Барановича555, Іоаникія Галятовського556, Симеона Полоцького557, 
Дмитра Туптала558, Антонія Радивиловського559, Феофана Проко-
повича560, Йоасафа Кроковського561, Івана Максимовича562, Іоаникія 

551 Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под 
розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 204–205, 209–223.

552 Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 53–54.HH
553 Земка Т. Друга передмова до Служебника 1629 р. // ТТ Тітов Хв. Матеріали 

для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов до 
українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 201.

554 Могила П. Присвята Богдану Стеткевичу Любавицькому Учительного 
євангелія 1637 р. // Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні 
в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – 
С. 336–337.

555 Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 307 зв.
556 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 234 зв.–240 зв.
557 Полоцький С. Жезл правленія, утвержденія, наказанія и казненія. – Москва, 

1667. – Арк. 7–7 зв., 14–15, 24 зв., 34–34 зв., 51, 100 зв.; Полоцький С. Вечеря ду-
шевная. – Москва, 1681. – Арк. 35 зв., 37–37 зв., 43 зв.–44 зв., 162 зв.–164 зв., 171, 
300, 321, 432 зв.–442, 447, 453, 482 зв., 83 (друга пагін.).

558 Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 1 зв., 26–26 зв., 93; ДД
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1795. – Арк. 263 зв.;ДД Туптало Д. Сло-ДД
во в субботу четвертыя недѣли Великаго поста // Сочиненія святаго Димитріа, 
митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – Арк. 43 зв.; Тупта-
ло Д. Слово на Воскресеніє Христово // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта ДД
Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – Арк. 3 (друга пагін.); Туптало Д. ДД
Слово на празденство явленія пречистыя іконы Пречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодѣвы Маріи в градѣ Казанѣ // Сочиненія святаго Дими-
тріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 104, 113–114; 
Туптало Д. Поученіє на Воздвиженіє честнаго и животворящаго Креста Господ-ДД
ня // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 
1842. – Ч. 3. – С. 226; Туптало Д. Слово на собор архістратига Міхаила // Сочи-ДД
ненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – 
С. 366.

559 Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 6 зв., 111 зв., 216.
560 Прокопович Ф. Истинноє оправданіє правовѣрных христіан, крещенієм по-

ливателним во Христа крещаємых. – Санкт-Петербург, 1724. – Арк. 15 зв.–19 зв., 
24.

561 Кроковський Й. Передмова до Цвітної Тріоді 1702 р. // ЙЙ Тітов Хв. Матеріали 
для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов до 
українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 258–259.

562 Максимович І. Осм блаженства євангелскія от Христа Господа, Спасите-ІІ
ля нашего изреченніє. – Чернігів, 1709. – Арк. 102–102 зв.; Максимович І. Бого-ІІ
мысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 29–29 зв., 66–66 зв., 96–96 зв. 
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Сенютовича563, Стефана Яворського564, Феофілакта Лопатинсько-
го565, Георгія Кониського566 та інших.

Красномовним прикладом «префігурації» може бути, скажімо, 
ось таке трактування імені «Адам», що його подав свого часу Дми-
тро Туптало: «В языкѣ єврейском «Адам» толкуют «человѣк зем-
лен» или чермн, понеже от земли червленыя создан, в еллинском 
же сказуєтся «мікрокосмос», єже єст «малый мір», яко от четырех 
концов великаго міра пріят своє именованіє, от востока и запада, 
и сѣвера, и полудне. В еллинском бо тыя четыре вселенскія концы 
именуются сице: Анатоли – восток, Дісіс – запад, Арктос – сѣвер 
или полунощь, Месимвріа – полудень. От тѣх именованій отыми 
первіи літеры, будет «Адам». А якоже во имени Адамовом изобра-
зися четвероконечный крест Христов, имже имѣ послѣже новый 
Адам, Христос, Господь наш, род человѣческій в четырех концѣх 
вселенныя населенный от смерти и ада избавити»567.

За часів бароко «префігуральне» тлумачення Біблії часто набу-
вало й досить напруженого характеру, стаючи об’єктом релігійної 
полеміки. Так, майже на тисячі сторінках свого трактату «Справ-
жній Месія» Іоаникій Галятовський «прообразно» тлумачив старо-
заповітні тексти, доводячи опонентові-іудею, що «юж пришол на 
свѣт Месія обѣцанный, а той Месія єст Ісус Христос, Сын Божій, 

563 Сенютович І. Передмова до Пісної Тріоді 1715 р. // ІІ Тітов Хв. Матеріали 
для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов до 
українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 353–354.

564 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 5, 72, 110, 180–186, 300, 304–
310, 364–366, 388, 700–701, 765–774.

565 Лопатинський Ф. Обличеніє неправды расколническія... – Москва, 1745. – 
Арк. 33 зв., 56–56 зв.

566 Кониський Г. Слово в святый Великій пяток // Собраніе сочиненій Георгіа 
Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. I. – С. 120–
121; Кониський Г. Слово в день Рождества Христова // Собраніе сочиненій Георгіа ГГ
Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. I. – С. 268–
270, 276.

567 Туптало Д. Поученіє о четвероконечном крестДД ѣ // Сочиненія святаго Ди-
митріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – С. 469. Можна 
вважати, що це не що інше, як «розширення» словникового значення цього імені. 
Принаймні Памва Беринда тлумачив слово Адам так: «Адам: человѣк, або зем-
скій, рудый, а през литеры значит ввесь свѣт, з грецкаго: А – Анатоли, Восток, 
Д – Дісіс, Запад, А – Арктос, Сѣвер, М – Месімвріа, Полудне» [Беринда П. Лек-
сікон славеноросскій и имен толкованіє. – Київ, 1627. – Ст. 335; див. також: Алфа 
і Омега. – Супрасль, 1788. – Арк. 37].
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поневаж на Христѣ вси знаки и фигуры ся выполнили»568. І оце «ви-
повнення» на Христі всіх «знаків», «пророцтв» та «фігур» означа-
ло, що «поневаж пришла Правда, жадного юж болше не єст мѣсца 
фѣгуром, то єст знаком, выобразующим пришлую Правду»569.

Це – щодо «префігурації». Але «префігурація» далеко не вичер-
пувала всієї складності, сказати б, апріорного семантичного рельє-
фу Біблії, який моделював українську барокову екзегетичну прак-
тику. Наприклад, за Стефаном Яворським, біблійний текст має таку 
семантичну стратифікацію:

Пояснюючи її, Яворський каже: «Все Священноє Писаніє мо-
жет раздѣлитися на четыре части. В первой части полагаєм книги 
історіческія, якоже суть книги Бытія, Исхода, Числ, Второзаконія, 
Іисуса Навіна, Судей Израилевых, Царств, Параліпоменон, Ездры, 
Іудифи, Товіи, Есфири, Маккавеов. От Новаго Завѣта: четыри Єван-
гелія и Дѣянія апостолская. Во второй части полагаєм книги про-
роческія, якоже Исаіи, Ієреміи, Ієзекіила, Даніила и прочіих две-
надесят пророк менших, якоже Іосія, Іоиля, Аммоса, Овдія, Іоны, 
Міхеа, Наума, Аввакума, Софоніи, Аггеа, Захаріи, Малахіи. От Но-
ваго Завѣта Апокаліпсіс. В третієй части полагаєм таинства вѣры, 
наипаче о Пресвятѣй Тройцѣ, о Воплощеніи Сына Божія, о пред-
уставленіи, о оправданіи вѣрою, о присущіи Христовом в євхарі-
стіи и прочая. В четвертой части полагаєм заповѣди и нравоученія 
о добродѣтелех и прегрѣшеніях. В первом убо ряду и четвертом, 

568 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 2.ІІ
569 Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под 

розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 280–281. Див. також: Явор-
ський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 19, 151.

БІБЛІЯ

«книги 
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аще и не велик мнится быти труд и примрак в разумѣніи, обаче яже 
суть во втором и третієм ряду веліє имут покровеніє и к разумѣнію 
неудобство, сирѣчь в пророчествах и тайнах вѣры. Тая бо суть паче 
ума человѣческаго, ниже постизателна нами суть, развѣ в гаданіи, 
якоже глаголет апостол: «Видим бо нынѣ, якоже зерцалом в гада-
ніи, тогда же лицем к лицу»570.

У свою чергу, припустімо, євангельський текст, віднесений Явор-
ським до розряду книг історичних, як засвідчують найретельніші гер-
меневтичні студії Дмитра Туптала571, володіє своєю власною, засно-
ваною на цілій низці тонких дистинкцій, семантичною структурою:

570 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 745. Останні слова – цитата 
з Першого послання св. ап. Павла до коринтян 13: 12.

571 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 305–313 зв.
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127Частина перша. Розділ 3. Морфологія тексту

Таким чином, – підкреслює наш богослов, – «не вся, яже во 
Євангеліи писанная, требуєт толкованія, но токмо та, яже не вся-
кому суть уразумителна, а яже суть всѣм ясная, уразумителная, 
та не толкуєтся...»572. «Ясні«« » перипетії Христового життя, його 
«глаголы» і «словеса» слід інтерпретувати тільки «по писменному 
разуму, історічески, си єсть повѣствователнѣ». Тим часом усе інше 
тлумачиться «или аллигорічески, єже єсть иносказателнѣ, или ана-
гогически, єже єсть вышнім разумом, или тропологічески, си єсть 
нравоучителнѣ»573. Але як розрізнити зрозумілі й незрозумілі епі-
зоди Евангелії? Наведу один показовий приклад, узятий зі «Слова 
на Вербну неділю» Георгія Кониського. Христос «ясти захотѣл и на 
смоковницѣ близ дороги стоявшей для утоленія глада своєго пло-
дов искал. Но чтущій сію євангелскую повѣсть не может доволь-
ствоваться буквальным разумом оной, ибо непонятно, как Іисус 
Христос, Бог всевѣдущій, зная, что та смоковница была безплодна 
и покрыта только листьями, приступил к ней и искал на ней пло-
дов. Также непонятно, как Бог правосудный, зная, что смоковница 
єсть древо нечувственноє и потому ни закону и преступленію она-
го, ни наказанію не подлежит (тѣм паче, что и время єще не было 
смоквам, как євангелист Марко добавляєт), – не смотря ни на что, 
проклял єє с такою силою, что чрез одну ночь изсохла она до корня. 
Таковыя обстоятельства повѣсти сей заставляют нас искать тут при 
разумѣ буквальном высшаго и таинственнаго. Не был ли єще дру-
гой глад у Христа, Спасителя нашего, который больше єго мучил, 
нежели тѣлесный? Не скрываєтся ли под ієроглифом смоковницы 
и єя листвія тварь иная?..»574.

Семантична стратифікація євангельського тексту постає ще 
більш складною, якщо зважити бодай на те, що наведена схема 
не обіймає всіх розрядів Христових «глаголів» і «словес». З цього 
приводу Туптало зазначив лиш таке: «Ова суть ясная, ова прикро-
венная, ова притчи и уподобленія, ова заповѣди, ова совѣты, ова 
обѣтованія и утѣшенія, ова обличенія и прещенія, ова пророчества 
и другая многая о различных вещех словеса єго пресвятая [курсив 

572 Там само. – Арк. 305–305 зв.
573 Там само. – Арк. 319–319 зв.
574 Кониський Г. Слово в недГГ ѣлю ваій (цвѣтоносную) // Собраніе сочиненій 

Георгіа Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго. – Санкт-Петербург, 1835. – Ч. I. – 
С. 108.
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мій. – Л. ЛЛ У.]»УУ 575. А крім того, деякі вірші в межах тих або інших 
розрядів володіють правами винятку. Наприклад, «совѣты» Хри-
стові загалом не потребують жодного інакшого тлумачення, крім 
буквального, «развѣ токмо крест совѣтуємый576 не вещественен, но 
духовен быти да разумѣєт, и погубленіє души577 разумѣти мучени-
чество за Христа или умерщвленіє своих вожделѣній»578.

Так чи інакше, попри, як казав колись Сартр, «непереборне роз-
маїття людських істин та екзистенцій», а також семантичну реля-
тивність усякого дискурсу, описана стратифікація євангельського 
тексту, поза всяким сумнівом, створювала досить чіткі рецептивні 
настанови. Так, «історія житія Христова» рідко коли допускала ви-
хід за межі свого буквального сенсу: «И болшей єреси сотворится 
начало, єже и воплощеніє Христово, и страданіє, и вся преславная 
єго дѣянія и чудеса не в дѣло, но в притчу вмѣняти и привидѣнієм, 
а не самим дѣлом, Христа плоть пріємша и пострадавша имѣти, 
якоже древле манихейская злоумная учаще єресь...»579. Тільки деякі 
епізоди земного життя втіленого Слова могли тлумачитися «містич-
но», адже «в житіи Христовом, во святых Євангеліях описанном, 
нѣкія Христовы дѣянія прознаменоваху собою вещи будущыя». На-
приклад, «пятьма хлѣбами от Христа пять тысящ народа насыщеніє 
самим бѣ дѣлом, а не притчею, якоже то ясно священная історія 
изявляєт», одначе «по образу аллигоріческаго толкованія» «то чу-
десноє Христово дѣло образова собою будущая: пусто мѣсто об-
разова языков... Пять хлѣбы образоваху собою пять чувств, или 
паче прознаменоваху пять болших язв пречистаго тѣла Христова... 
Двѣма рыбами прознаменовахуся двѣ книги: Євангеліє и Апостол. 
Дванадесяться кошами прознаменовахуся 12 апостоли»580.

575 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 306 зв.–307.

576 Ідеться про слова Христа: «аще кто хощет по мнѣ ити, да отвержется себе 
и возмет крест свой и по мнѣ грядет» (Євангелія від св. Матвія 16: 24).

577 Ідеться про слова Христа: «иже бо аще хощет душу свою спасти, по-
губит ю, и иже аще погубит душу свою мене ради, обрящет ю» (Євангелія від 
св. Матвія 16: 25).

578 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 310.

579 Там само. – Арк. 303 зв.–304.
580 Там само. – Арк. 320 зв.–321 зв. Див. також: Радивиловський А. Вѣнец 

Христов. – Київ, 1688. – Арк. 311 зв.
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Слід сказати, що розвиток чотирисенсового тлумачення Святого 
Письма в літературі українського бароко істотно гальмували деякі 
чинники, зокрема ідеї протестантизму581 з його розумінням біблій-
ного тексту як sui ipsius interpres582 та намаганням тлумачити Біблію 
переважно в буквальному сенсі. Як на мене, блискучим взірцем 
протестантської екзегетичної практики може бути «Передмова до 
Нового Заповіту» Симона Будного583. Полемізуючи з протестанта-
ми, Стефан Яворський перегодом буде риторично питати: «Аще 
єсть ясно и удоборазумно Писаніє Священноє, то откуду между 
вами сицевая в толкованіях разногласія?»584. Так чи інакше, чотири-
сенсова екзегетика набула в Україні часів бароко дуже великого по-
ширення. Недаром Феофан Прокопович, чоловік, поза всяким сум-
нівом, близький до протестантської ідеології (його богословський 
курс «Christianae Orthodoxae Theologiae...» з 1772 по 1792 рік тричі 
поспіль видавали друком у Німеччині якраз протестанти585), говоря-
чи про надмірний алегоризм як про «найгіршу ваду» проповідника, 
досить в’їдливо наголошував: «Сюди треба зарахувати всіх тих, що 
не хочуть нічого розуміти у Святому Письмі буквально і як воно 
є в дійсності, але все перекручують і всі правдиві, а не параболічні 
історії огидно й дуже нерозумно перекручують і надають їм іншо-
го значення... Кажуть, на цю ваду найбільше хворів Ориген, який 

581 Про поширення протестантських ідей в Україні див.: Левицкий О. И. Пред-ИИ
исловие // Архив Юго-Западной России. – Ч. I. Акты о церковно-религиозных 
отношениях в Юго-Западной Руси (1322–1648 гг.). – Киев, 1883. – Т. VI. – С. 1–182; 
Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры ХVІІ–
ХVІІІ вв. – Москва, 1990; Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – ММ
Львів, 1925. – С. 48–64; Флоровский Г. Пути русского богословия. 3-е изд. – Paris, ГГ
1983. – С. 30–127; Нічик В. М., ММ Литвинов В. Д.,ДД Стратій Я.ЯЯ М. Гуманістичні і ре-ММ
формаційні ідеї на Україні (ХVI – початок ХVII ст.). – Київ, 1991.

582 Див. про це: Гадамер Г.-ГГ Г. Истина и метод: Основы философской герменев-ГГ
тики / Пер. с нем. – Москва, 1988. – С. 222–223, 389–392.

583 Див.: Budny Sz. Przedmowa do Nowego Testamentu // Filozofi a i myśl spolecz-
na XVI wieku / Wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył L. Szczucki. – War-
szawa, 1978. – S. 466–489.

584 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 740. Пор.: Skarga P. Wtore 
zawstydzenie aryanόw // Skarga P. Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi praca-
mi... – Krakόw, 1610. – S. 641–643; Rutka Th. Herby abo Znaki Kościoła prawdziwe-
go... – Lublin, 1696. – S. 138–139.

585 Третє видання: Procopowitz Th. Christianae orthodoxae theologiae. – Lipsiae, 
MDCCLXXXXIII. – 752 р.
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у цей спосіб все зводив до алегоричних значень... Цей недолік па-
нує і тепер серед юрби недоуків, які жадібно хапаються не за науку, 
а за її тінь»586.

Більше того, біблійна алегореза виходить далеко за межі власне 
тексту Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Скажімо, у ма-
рійній поезії Дмитра Туптала читаємо таке:

Вѣм, почто с Сыном си в Єгіпет грядеши,
Да вся єгіпетскія идолы сотреши.

Єгіптом ми єст сердце, а идолы страсти,
Здѣ, призривши, повели идолом упасти587.

Як бачимо, євангельська історія втечі до Єгипту під пером укра-
їнського поета перетворюється на тропологічне інакомовлення, 
тобто починає промовляти про «психомахію» – духовну війну, що 
точиться в серці кожної людини.

«Префігуральні» образи неодмінно зринають і в ході розгортання 
різдвяних та великодніх мотивів, як, наприклад, ось у цих рядках:

Витай, Христе наш, витай, утѣхо наша,
Витай, Спасителю, витай, Откупителю.
Ты в Ноєвом ковчезѣ был фігурованій,
Жес мав принести покой пожаданій,
Як соцец голубица принесла оливный588.

Щось подібне можна легко знайти й у тогочасній релігійній дра-
мі, як ось у цьому монолозі, де зринає одразу декілька найпопуляр-
ніших «месійних» та «марійних» «типів»-прообразів (неопалима 
купина, процвілий жезл Аарона, ліствиця Якова, вогняна колісниця 
Іллі, Ноїв ковчег тощо):

586 Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські 
твори: У 3 т. – Київ, 1979. – Т. 1. – С. 130–131. Див. також: Исторія русов или Ма-
лой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, архіепископа Бѣлорускаго. – Москва, 
1846. – С. 98.

587 Туптало Д. Руно орошенноє. – Чернігів, 1680. – Арк. 77.ДД
588 Українсько-руський архів. Т. IX: Матеріали до історії української пісні і вірші: 

Тексти й замітки / Вид. М. Возняк. – Львів, 1913. – С. 80. Див. також: Транквіліон-
Ставровецький К. Перло многоцѣнноє. – Могилів, 1699. – Арк. 46 зв.
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Нынѣ внемлите словеса сія
 Пророк вѣры,
Яко чаємый приде Мессія,
 Их примѣры:
Єгоже Моисей в купинѣ зряше
 Неопалной,
Аарон цвѣтшим жезлом являше
 Славы полной,
Даніил гору, Іаков лѣствицу
 Утвержденну,
Ілія рече быт колесницу
 Тол огненну;
Двер, ковчег, книга запечатлѣнна
 Образ бяху
Дѣвы рождества весма нетлѣнна
 Знаменаху589.

На алегоричному («прообразному») прочитанні тексту Біблії 
може засновуватися навіть сюжетно-композиційний рівень шкіль-
них містерій590.

За часів бароко «префігурація» поширювалася й на «другий 
Старий Заповіт», тобто на греко-римську міфологію, філософію, 
літературу. Наприклад, Іоаникій Галятовський писав: «Была о тым 
єще фѣгура у поганов, же мѣл Бог на себе взяти натуру человѣчую. 
Повѣдают поетове в фабулах своих, же Юпитер, найвышшій бог по-
ганскій, зступил з неба на землю и, взявши на себе тѣло человѣчеє, 
прохожался по свѣту, пригляжуючися, що люде чинят: чи доброє, чи 
злоє? И Христос, правдивый Бог, зступил з неба на землю и, взявши 
на себе тѣло человѣчеє, ходил по свѣту, пригляжуючися, що люде 
чинят: чи добріи учинки, чи зліи»591.

589 Різдвяна драма // Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр україн-
ський. Вип. 4: Шкільні дійства різдвяного циклу. – Київ, 1927. – С. 180.

590 Див. про це: Петров Н. И. Очерки по истории украинской литературы ХVII ИИ
и ХVIII веков. Киевская искусственная литература XVII–ХVIII вв., преимуще-
ственно драматическая. – Киев, 1911. – С. 62, 84; Софронова Л. ЛЛ О. Київський 
шкільний театр і проблеми українського барокко // Українське літературне барок-
ко: Збірник наукових праць. – Київ, 1987. – С. 118–121.

591 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 6 зв. Див. також: Га-
лятовський І. Небо новоє. – Львів, 1665. – Арк. 1–4; ІІ Радивиловський А. Огородок 
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Бувши однією з форм послаблення опозиції «Афін» та «Єруса-
лима», барокова «префігуральна» алегореза греко-римських поган-
ських матерій уможливлювала ситуацію, коли, скажімо, Григорій 
Сковорода, спираючись на особливе розуміння ідеї «безначальності 
істини», перекладає Горацієве «quod ultra est, oderit curare»592 слова-
ми Христа: «не печися на утро»593. Коментуючи цей переклад, він 
писав таке: «...«завтрашнє» треба розуміти як наступне життя. Бо 
якщо наше життя всюди у Святому Письмі порівнюється з днем,
перша ж частина доби є ніч, а друга – світло, то дуже правильно 
ранній вік, тобто юність, називати нерозумним, сучасним життям, 
ще не освітленим сонцем істини. Друга ж частина життя, що по-
рівнюється зі світлом і називається життям..., коли відкидаються 
вчинки темряви. Отже, коли автор говорить: «не турбуйся про за-
втрашній день», він хоче сказати: не слід турбуватися про те, що ти 
будеш їсти або в що одягнешся в старості. Шукай у теперішньому 
житті тільки царства Божого, піклуйся і дбай тільки про доброчес-
ність і мудрість»594. Таким чином, алегореза створює тут явище яко-
їсь особливої «інтертекстуальності», завдяки якому слова Горація 
структурують власну семантику в контексті новозаповітних образів 
та ідей595. Я б ризикнув сказати навіть так: слова Горація й слова 
Христа виконують роль «далекого» контексту одні щодо одних.
Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 43; Радивиловський А. Вѣнец Христов. – 
Київ, 1688. – Арк. 211 зв.

592 Горацій. Оди, ІІ, 16, 25–26. У перекладі Андрія Содомори: «Дневі радий 
будь, не турбуйсь майбутнім» [Квінт Горацій Флакк. Твори / Переклад, передмова 
та примітки Андрія Содомори. – Київ, 1982. – С. 56].

593 Неточна цитата з Євангелії від св. Матвія 6: 34. Пор.: Не пецытеся убо на 
утрей. Слід зазначити, що ці слова не раз привертали увагу українських баро-
кових авторів. Наприклад, Лазар Баранович писав: «Печешися о лѣтах многих, 
а Господь завѣщеваєт: Не пецѣтеся и о утріи...» [Баранович Л. Меч духовный. – ЛЛ
Київ, 1666. – Арк. 287; див. також: Євангеліє учителноє. – Київ, 1637. – С. 368; 
Сѣмя слова Божія. – Почаїв, 1772. – С. 88–89, 299–305]. Михайло Козачинський 
прямо писав про те, що «тривога за майбутнє є порок», який засуджував Христос 
у шостій главі Євангелії від святого Матвія [див.: Козачинский М. Книга третья. ММ
Нравственная философия, или Этика // Памятники этической мысли на Украи-
не XVII – первой половины XVIII ст. / Сост., пер. с лат., вступ. статья и прим. 
М. В. Кашубы. – Киев, 1987. – С. 383].

594 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1097.ГГ
595 Про барокову «християнізацію» Горація див.: Hernas Cz. Barok. 4-e wyd. – 

Warszawa, 1980. – S. 234–235; Korolko M.MM «Horacjusz chrzściański» // Sajkowski A. 
Barok. 2-e wyd. – Warszawa, 1987. – S. 358–361.
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Загалом, для барокової літератури оця «стихія схожості» була 
дуже характерна. Саме з нею пов’язана практика концептних об-
разів, коли згідно із законами «поєднання непоєднуваного» можна 
формулювати, скажімо, назву цілком «академічного» богословсько-
полемічного трактату, як те робив Лазар Баранович, називаючи свій 
твір «Nowa miara starey wiary» («Nowa MIARA, że się, MARIA z 
twego imienia wzięła...»596), а «духовний» сенс можна шукати не 
лише в сюжетах байок597 чи в емблематичних малюнках598, але 
й в оповідках про Ахілла599, Одіссея600, Дамокла601, Аріадну602, «зац-
ного обывателя римского» Курція603 тощо. Зрештою, «духовним» 
сенсом наділялися тоді ледь не всі звичайні речі, наприклад яблуко, 
котре відразу ж наводило на думку «первородний» гріх604, чи літе-
ра «а», що може виростати до символу Тройці: «Аз єсм Алфа, А. 
Отец – єдин жезл, єгоже, яко начало Божества, первѣє пишѣте ⁄ . 
Сын, поневаж от Отца родится, – вторый жезл, сего жезла от перво-
го протягни, сице ^. А понеже Дух Святый єст союз любве, от Отца 
исходящ и на Сынѣ почивающ, от первого жезла, Отца, третій потяг-
ни, сице А, и да почієт на втором жезлѣ»605. Словом, чотирисенсова 

596 Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – K. 3 
(передмова, б. п.).

597 Див.: Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 182 зв., 344 зв., 
350; Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 154–155.ГГ

598 Див.: Jaworski S. Pelnia nieubywaiącey chwały... – Kiiow, 1691. – К. 20–25 
(б. п.); Ornowski J. Bogaty w parenłele, sławę y honory wirydarz herbownemi welmoż-JJ
nych ich mościow panow p. Zacharżewskich... – Kiiow, 1705. – K. 23–36 v. (б. п.); 
Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 683–694.ГГ

599 Див.: Туптало Д. Поученіє в недДД ѣлю двадесятую по Святом Дусѣ // Сочи-
ненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 2. – 
С. 560.

600 Див.: Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 335.
601 Див.: Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, ІІ

владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 70 зв. –71.
602 Див.: Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwę-

tocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 
1638. – S. 4; Максимович І. Алфавит собранный, ритмами сложен ный. – Чернігів, ІІ
1705. – Арк. 118.

603 Див.: Радивиловський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 351.
604 Див.: Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiow, 1671. – S. 302–303.
605 Баранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 161 зв. Див. 

також: Максимович І. Богородице ДІІ ѣво. – Чернігів, 1707. – Арк. 93 зв. – Пор.: 
Picinellus Ph. Mundus symbolicus. – Coloniae Agrippinae, 1729. – T. II. – Р. 127.
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біблійна герменевтика обіймала тоді ледь не всю сферу словесно-
сті606. Принаймні зовсім не випадково літопис Дмитра Туптала яв-
ляє собою не так власне літопис, тобто не так історіографічний дис-
курс, як чотирисенсове тлумачення біблійного тексту.

З концептів, заснованих на «сенсах» Святого Письма, розвину-
лося, зрештою, те явище, яке і хронологічно, і концептуально ви-
вершує українську барокову біблійну герменевтику. Маю на увазі 
вчення Григорія Сковороди про «симболічный тайнообразный мір» 
Біблії607.

Як відомо, сковородинський метафізичний Ерос, тобто його 
любов до Абсолютного, постає передовсім у формі любові до Біб-
лії. Недарма філософ називав її «коханкою», до якої він прийшов 
у тридцятилітньому віці і яка з того часу цілком заволоділа ним, 
змусивши зректися всіх інших захоплень. У всякому разі, твори 
Сковороди – то не що інше, як різножанрові «схолії» до «симво-
лічного світу» Біблії, який, на його думку, віддзеркалює глибинну 
софійність усього сущого: «великий світ» природи й «малий світ» 
людини набувають власного інобуття в символічній природі слова 
та образу. А з цього випливає, що екзегеза «символічного світу» є, 
власне кажучи, сходженням душі до Святого Духа.

На мою думку, екзегетична практика Сковороди свідчить про те, 
що витлумачена в неоплатонічному ключі «неподільна та незілля-
на» єдність «видимої» й «невидимої» природ, бувши спроектова-
ною на біблійний текст, перетворює його на своєрідне мереживо 
«фігур» (образів) та складених із них «символів»608. «Природный 
штиль Библіи», як підкреслював сам філософ, полягає в тому, щоб 
«исторіалною или моралною лицемѣрностью так соплесть фигуры 
и символы, что иное на лицѣ, а иное на сердцѣ»609. Іншими словами, 
це «прямое, именуемое у древних еллин ποίημα, сіесть твореніе! 

606 Див., наприклад: Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, ММ
1973. – С. 243.

607 Мені здається, коли Микола Сумцов свого часу стверджував, що екзегеза 
Іоаникія Галятовського була попередницею біблійної герменевтики Сковороди 
[див.: Сумцов Н.НН Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Галятовского // 
Вестник Харьковского историко-филологического общества. – 1913. – Кн. 4. – 
С. 36], він мав для цього належні підстави.

608 «Символ составляется из фигур двоих или троих, означающих тлѣнь 
и вѣчность» [Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 742].ГГ

609 Там само. – С. 743.
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А такіе писатели суть точные піиты, и нимало не дивно, что Мой-
сея зовут обманщиком»610. Цими словами Сковорода прямо вводить 
Біблію до сфери власне поетичних «фікцій», тобто по суті позбав-
ляє її буквального сенсу. Принаймні Мойсей як автор П’ятикнижжя 
постає тут поетом-«вигадником». Згадаймо, як пояснювали, хто та-
кий поет, автори наших барокових поетик, зокрема Феофан Проко-
пович: «Слово «поет»... походить від грецького poiein, що означає 
«творити» (facere) чи «вигадувати» (fi ngere), тому й поета, якби це 
було узвичаєним, можна було б називати «творцем» (factor), «ви-
гадником» (fi ctor) чи «наслідувачем» (imitator)»611.

У межах сковородинського «символічного світу», чи, як казав ко-
лись Домет Олянчин, «сковородинської Біблії», мереживом «фігур» 
і «символів» постає не лише Старий Заповіт, але й євангельська іс-
торія. Принаймні Сковорода нівелює вироблену багатовіковою тра-
дицією – від Климента Олександрійського й Оригена до Дмитра 
Туптала й Стефана Яворського – семантичну стратифікацію біблій-
ного тексту, про яку я вище говорив. Справа в тому, що екзегетич-
ний канон включав біблійний текст до лінеарного часового потоку, 
структуруючи його семантичний рельєф згідно з певною моделлю 
часу (час як телеологічна сутність, що розгортається від Божого акту 
creatio ex nihilo до Парусії та Страшного Суду; містерія Воплочення 
як центральна ланка історичного ланцюга; дихотомія темпорально-
го ряду – час до Різдва, час після Різдва), яка, хоч і позбавляла біблій-
ний текст міметичності ілюзіоністського типу (наприклад, «префі-
гурація» мала власним наслідком те, що «горизонтально-часовий та 
причинний зв’язок між подіями послаблюється й ламається, момент 
«тут і тепер» – уже не ланка земного перебігу, але щось таке, що од-
ночасно завжди було й здійсниться в майбутньому»612), але робила 

610 Там само. – С. 754. Говорячи про Мойсея-«обманщика», Сковорода, оче-
видно, має на думці поширений у Європі лібертинський твір «Про трьох об-
манщиків» («De tribus impostoribus»), в основу якого, очевидно, покладені ідеї 
сирійського автора ХІ ст. Абу-ль-Аля, спрямовані проти Мойсея, Христа й Ма-
гомета, котрі, мовляв, є «трьома ошуканцями» людства [див.: Ніженець А. На 
зламі двох світів. Розвідка про Г. С. Сковороду і Харківський колегіум. – Харків, 
1970. – С. 58]. Зрештою, сюжет про «трьох ошуканців» зринав і в інших виданнях, 
наприклад у відомій книзі «Theophrastus redivivus» (1659 р.).

611 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 13.
612 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропей-

ской литературе / Пер. с нем. – Москва, 1976. – C. 91.
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його просто немислимим поза буквальним сенсом. А от Сковорода 
воліє включати біблійний текст передовсім у «кольцо вѣчности», – 
що не залишилось поза увагою його сучасників. Недаром філософ 
змушений був оборонятися проти звинувачень у тому, що він не ви-
знає буквального сенсу Святого Письма. «Многіе, – казав він, – не 
разумѣя меня или не хотя разумѣть, клевещут, якобы я отвергаю 
исторію ветхаго и новаго завѣта, потому что признаю и исповѣдую 
в оной духовный разум, чувствую Богописанный закон и усматри-
ваю Сущаго сквозь буквальный смысл. Я пополняю сим исторію, 
а не разоряю, ибо как тѣло без духа мертво, так и Священное Писа-
ніе без вѣры; вѣра же есть невидимых извѣщеніе»613.

Так чи інакше, але, зазначивши, що біблійні образи, неначе 
«частицы разбитого зерцала, едино всѣ лице изображают», Сково-
рода цілком абстрагується від традиційної «префігуральної» моделі 
на користь, я б сказав, усеосяжного алегоризму. Один із персонажів 
«Асхані» говорить: «Мойсей прообразовал Христа» й був «образ 
и одна тѣнь Сына Божія» – на що протагоніст діалогу відповідає: 
«Как же тѣнь? Видь сам Бог свидѣтелствует, что он человѣк Божій. 
А Божій и истинный – все то одно». Крім того, мовляв, самі образи 
Мойсея та Христа в усьому згідні між собою: «Тут лежит пеленами 
повит израилскій младенец. И там от еврейских дѣтей. Сей поло-
жен матерью в яслех, а тот своею в коробочкѣ. Сего наблюдает мати 
его, а того издалеча сестра его. Тут пришли пастыри и волхвы, а там 
царева дочь с языческими служанками»614. Старозаповітні й ново-
заповітні «фігури» та «символи» не корелюють тут за принципом 
«прообраз – істина», а виявляють власну посутню тотожність. 
Услід за здавна відомим в Україні «Шестодневом» Іоана Екзарха 
Сковорода міг би сказати: «Брата бо єста оба Завѣта, єдиным Отцем 
положена, сего ради и єдиногласнѣ слово износита, при всем бо от 
обою єдин образ и подобѣє єсть»615, – потрактувавши ці слова, ясна 
річ, у досить складному контексті іконосфери пізнього українсько-
го бароко та зробивши їх основою алегорези «олександрійського» 

613 Ковалинский М. Жизнь Григорія Сковороды // ММ Сковорода Г. Повна академіч-ГГ
на збірка творів. – С. 1369. Останні слова – це парафраза Послання св. ап. Павла до 
євреїв 11: 1: «Єсть же вѣра уповаємых извѣщеніє, вещей обличеніє невидимых».

614 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 295.ГГ
615 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового фи-

лософствования. – Москва, 1991. – С. 26.
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типу. Як на мене, це чи не найкрасномовніше засвідчує сковоро-
динське тлумачення однієї з найбільш популярних «префігурацій»: 
Ісаак – Христос.

Отож, у діалозі «Книга Асхань о познаніи самого себе» письмен-
ник казав таке: «И конечно, что бѣдныи ни мало не вникнули внутрь 
себе, кои Христа с его друзьями называют меланхоликом616. Отсюду 
родится и несмысленный тот запрос: смѣялся ли когда Христос617? 
Сей вопрос весьма схож с премудрым сим: бывает ли когда горячее 

616 Ці міркування Сковороди, очевидно, нав’язуються до діалогу Еразма Рот-
тердамського «Epicureus», власне кажучи, до репліки Hedonius’а (420–425): 
«Quod si Epicurei sunt, qui suauiter viuunt, nulli verius sunt Epicurei quam qui sancte 
picque viuunt. Et si nos tangit cura nominem, nemo magis promeretur cognomen Epi-
curi, quam adorandus ille Christianae philosophiae princeps. Graecus enim ἐπίκουρος
auxiliatorem declerat. Quum naturae lex esset vitiis tantum non oblitterata, quum Mosi 
lex magis iritaret cupiditates quam sanaret, quum impune regnaret in mundo tyrannus 
Satanas, solus ille pereunti humano generi praesentaneam attulit opem. Proinde vehe-
menter falluntur quidam, qui blaterant Christum natura fuisse tristem quempiam ac 
melancholicum nosque ad inamoenum vitae genus inuitasse. Imo is unus ostendit vitam 
omnium suauissimam, veraeque voluptatis plеnissimam, tantum absit lapis ille Tanta-
leus» [Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. – Amsterdam; London; New York; 
Tokyo, 1972. – Ordinis I. – T. 3. – Р. 731–732]. («Отже, якщо епікурейці – це ті, хто 
живе приємно, то ніхто не може називатися епікурейцем з більшим на те правом, 
ніж святі й благочестиві. А якщо нас непокоять імена, то ніхто так не заслуговує на 
ймення епікурейця, як прославлений і шанований глава християнської філософії. 
У греків ἐπίκουρος означає «помічник». У той час, як природний закон був майже ς
стертий із пам’яті гріхами, як закон Мойсея швидше розбурхував пристрасті, ніж 
їх гасив, як світом безперешкодно правив тиран Сатана, тільки Він один надав на-
гальну допомогу людському роду, який гинув. І грубо помиляються ті, хто плеще, 
начебто Христос від природи сам був сумний та похмурий і ніби нас закликав до 
безрадісного життя. Навпаки, тільки Він показує нам життя, найприємніше з усіх 
можливих і по вінця наповнене справжнім задоволенням – якщо тільки не висить 
над нами Танталова каменюка» [Эразм Роттердамский. Разговоры запросто / 
Пер. с лат. С. Маркиша. – Москва, 1969. – С. 633]).

617 У християнській традиції панівною є теза: «Христос ніколи не сміявся». 
Принаймні старі українські письменники та богослови енергійно підкреслювали 
цю обставину. Як сказано в «Бесѣдѣ старца з молодиком»: «Смѣющагося Христа 
ни єдин не видѣ, / плакавшаго часто о чловѣчой бидѣ» [Бесѣда старца з моло-
диком // Українська поезія. Кінець XVI – поч. XVII ст. / Упор. В. П. Колосова, 
В. І. Крекотень. – Київ, 1978. – С. 97–98]. На цьому наголошували також Іоаникій 
Галятовський [Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 59 зв.], Лазар 
Баранович [Baranowicz Ł. Lutnia Apollinowa. – Kiiów, 1671. – S. 368], Іван Макси-
мович [Максимович І. Осм блаженства євангелскія. – Чернігів, 1709. – Арк. 23] ІІ
та інші.
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солнце? Что ты говориш? Христос есть сам Авраамов сын Исаак, 
то есть смѣх, радость и веселіе, сладость, мир и празднество...»618. 
Сковорода засновується тут на біблійній семантиці імені «Ісаак» 
(«І промовила Сарра: «Сміх учинив мені Бог, – кожен, хто почує, 
буде сміятися з мене»619), що була зафіксована й старими словни-
ками620, а також на тлумаченнях Філона Олександрійського, який 
«указував на те, що радість (Ісаак) є необхідним плодом чесно-
ти (Сарра) і що мудрому (Ісаакові) властиво радіти («ось Ісаак 
забавляється»621 постійності прекрасного (Ревекка)»622. При цьому, 
якщо в християнській традиції, починаючи від апостола Павла623, 
«Послання апостола Варнави», відповідних творів Мелітона Сар-
дійського, Іринея Ліонського, Василія Кесарійського, Іоана Златоус-
та, Амвросія Медіоланського, Аврелія Августина, Феодорита Кир-
ського й закінчуючи творами цілої низки українських письменників 
XVII–XVIII століть, зокрема Кирила Ставровецького624, Іоаникія 
Галятовського625, Симеона Полоцького626, Івана Максимовича627, 
Дмитра Туптала628 чи Стефана Яворського629, головним виміром цієї 
«префігурації» був вимір сотеріологічний («...Ісаак святый, носяй 
дрова раменьми своими и на жертву возносимый, бяше прообразо-

618 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 330.ГГ
619 Книга Буття 21: 6.
620 Наприклад, Памва Беринда подає таку етимологію: «Ісаак: радость, смѣх...» 

[Беринда П. Лексікон славеноросскій и имен толкованіє. – Київ, 1627. – Ст. 415; 
пор.: Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 256; Радивилов-
ський А. Вѣнец Христов. – Київ, 1688. – Арк. 516 зв.].

621 Книга Буття 26: 8.
622 Иваницкий В. Ф. Филон Александрийский. Жизнь и обзор литературной 

деятельности. – Киев, 1911. – С. 168.
623 Послання до євреїв 2: 14–17; 11: 17–19.
624 Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. – Рахманів, 1619. – 

Арк. 93.
625 Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 236 зв.; Галятов-

ський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 146 зв., 254 зв.–255.ІІ
626 Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 37, 44, 70.
627 Максимович І. Богомысліє. – Чернігів, 1710. – Арк. 29–29 зв.ІІ
628 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 

Арк. 349; Туптало Д. Слово на Страсти Господа нашего Ісуса Христа // Сочиненія ДД
святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 44, 
62; Туптало Д. Слово на Святую Троицу // ДД Титов А. Проповеди святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского, на украинском наречии. – Москва, 1910. – С. 36.

629 Яворський С. Камень вѣры. – Київ, 1730. – С. 181.
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ванієм Христа, Спасителя нашего...»630), а концепт «Ісаак – сміх», 
уперше допасований до Христа ще Климентом Олександрійським, 
зустрічається в нашій бароковій літературі доволі рідко631, – то Ско-
ворода цілком абстрагується від сотеріологічного виміру. Трактую-
чи епізод жертвоприношення Ісаака, він звертає увагу всього лиш 
на одну деталь: Авраам та Ісаак, сходячи на вказану Богом гору, 
залишають унизу рабів і віслюка632, тобто зосереджується на проб-
лематиці полишення людиною всього «плотяного» та сходження 
до Бога по «ліствиці» Біблії: «Я теперь говорю и прежде глаголах, 
что Священное Писаніе должно читать со страхом Божіим, оставив 
всѣ подлыя свѣтско-плотскія повѣрія так, как Авраам осла с раба-
ми, восходя с Исааком на гору Божію»633. І далі: «О, нещастные
мы с нашими рабами и ослами! Туда ж на гору силуемся, но там 
имущим не дают...»634. А крім того, Сковорода всіляко наголошує 
на «сміховому» моменті. «Слово сіе (радость), – писав він, – роди-
лося отсюду, что раздувается тогда, когда что случится по желанію, 
стѣсняется же в противном случаѣ сердце. Отсюду родилося слово 
(туга)635. Отсюду Павел: «Распространилося сердце мое к вам, о ко-
рінтяне!.. не тѣсно вмѣщается»636. Сей-то есть истинный смѣх: non 
dentes nudare, non ore rigni, sed corde ridere637, как смѣется наш Іса-
ак оный: «Возрадов[ася] духом Іисус...»638. Нарешті, Сковорода по-
збавляє кореляцію Ісаака й Христа її «префігурального» характеру, 

630 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 461. Пор., наприклад: Katechizm Rzym-
ski. – Kalisz, 1603. – S. 24.

631 Див.: Беринда П. Лексікон славеноросскій и имен толкованіє. – Київ, 1627. – 
Ст. 282; Полоцький С. Вечеря душевная. – Москва, 1681. – Арк. 256.

632 Книга Буття 22: 5.
633 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 1271.ГГ
634 Там само. – С. 1272.
635 У такий спосіб пояснювали ці душевні порухи стоїки. Як свідчить Діоген 

Лаерцій (VII, 111), вони, наприклад, вважали, що «скорбота – це нерозумне душев-
не стиснення» [Диоген Лаэртский[[ . О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. – Москва, 1979. – С. 302].

636 Парафраза Другого послання св. ап. Павла до коринтян 6: 11–12. Пор.: 
«Усты наша отверзошася к вам, корінтяне, сердце наше распространися. Не тѣсно 
вмѣщаєтся».

637 «Не оголяти зуби, не вишкірятися, а сміятися серцем» (лат.).
638 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 835 прим. Останні сло-ГГ

ва – цитата з Євангелії від св. Луки 10: 21.
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немовбито поширюючи Філонову екзегезу образу Ісаака також на 
євангельську історію.

* * *
Таким чином, для українського літературного бароко характер-

ні різні моделі екзегези біблійного тексту. Якщо спробувати впо-
рядкувати їх за допомогою аристотелівськи-гораціанської «тріади»: 
«недостатність» (defectus) – «міра» (modus) – «надмір» (excessus), – 
то серцевиною (modus) української барокової біблійної герменев-
тики буде чотирисенсовий метод інтерпретації Святого Письма, 
оточений, з одного боку, буквальним тлумаченням Біблії (defectus), 
а з іншого – її всеосяжною алегорезою (excessus). Поширюючись на 
всю сферу словесності, українська барокова біблійна герменевтика 
створювала особливу філософію літературного тексту, засновану на 
ідеях ієрархії, символізму, «інтертекстуальності» тощо.



Розділ  4

НЕПЕРЕРВНІСТЬ ТРАДИЦІЇ

Філософія літератури як форма осягнення 
її першопочатків («архе») структурується, 

крім усього іншого, також шляхом власного прилучення до якоїсь 
ідеї часу. Щоправда, українська барокова систематика літератури, 
переслідуючи майже виключно прикладні завдання639 та бувши 
проявом «естетики тотожності», зазвичай не приділяла особливої 
уваги проблематиці генези й темпорального існування літературної 
творчості. Естетичні засади, наріжним каменем яких було рефлек-
соване imitatio operis, цілком природно витісняли на другий, а то 
й на третій план часовий вимір літератури за рахунок абсолютизації 
її структурного, а отже, позачасового, виміру. Теорія та практика 
«змагання з класиком» породжувала явище якоїсь особливої син-
хронізації різночасових текстів у чітких рамках, ясна річ, непричет-ї
них до темпоральностіжанрових структур, тому історична пам’ять 
літератури поставала майже цілком у формі реєстру авторів і тек-
стів, які утворювали сферу жанрової парадигматики. Наприклад, 
Феофан Прокопович у своїх настановах для молодих поетів зазна-
чав: «Корисно старанно прочитати всіх видатних поетів, а особ ливо 
згідно з родом поетичних творів (genus poematum), яким ти бажа-
єш зайнятися, – того автора, що його всі найбільше прославляють 
у цьому поетичному роді... Так, приступаючи до написання героїч-
ної поеми, читай наперед Вергілія; маючи намір написати трагедію, 
подивись Сенеку; у комедії наслідуй (imitare) Плавта й Теренція; 
в епічних віршах – Проперція й Овідія; у сатирах – Персія, Ювенала 

639 Див. про це: Пилип’юк Н. Київські поетики і ренесансні теорії мистецтва // НН
Європейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. – Київ, 1993. – 
С. 75–109.
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й Горація; у ліриці – одного лиш Горація; в епіграмах йди услід за 
Марціалом»640.

Найдавніша з відомих на сьогодні українських барокових по-
етик «Liber artis poeticae... Anno Domini 1637» обмежує інформа-
цію щодо темпорального виміру літературних явищ ось таким за-
уваженням: «У (різних) авторів існують дуже великі розбіжності 
в думках щодо походження поезії. Історія незаперечно доводить, 
що якісь поети були ще до Троянської війни. Одні визнають за 
родоначальника поезії Аполлона, другі – Калліопу, треті – ін-
ших. Але вірогідніше, що поезія виникла із внутрішньої потре-
би, оскільки люди, очевидно, за самою природою своєю схильні 
до ритмічного мовлення. Цим можна пояснити те, що їм власти-
во з давніх-давен певні звичайні вислови художньо виражати вір-
шами, а потім і виспівувати»641. Пройде сотня років, і Митрофан 
Довгалевський закінчить свої стислі міркування з цього приводу 
такими словами: «Якщо ж інші знання та науки, які користують-
ся пошаною, були винайдені дивним генієм та розумом людей при 
Божій допомозі, то чому б ми мали помилитися, коли скажемо та 
наполягатимемо, що поезія бере початок від самого Творця світу, 
а потім, після створення першої людини – Адама, нашого пращу-
ра, перейшла до нього, а від нього, завдяки праці, – до інших і аж 
до нас»642.

Отже, усякі мистецтва (τέχνη), зокрема й «мистецтво поетичне», 
від Софії-Премудрості Божої були надані Адамові, а потім з бігом 
часу поширилися «від нього через Метузала до Ноя, від Ноя і його 
синів до халдеїв і євреїв, від євреїв до єгиптян і від них до греків, 
від греків до римлян та інших північних і західних народів»643. Ця 
схема translatio studii іноді могла варіювати. Наприклад, ось так: 
«Логіка була дана людині (Богом), Ноєм передана вірменам. Піс-
ля потопу перейшла до халдейців (про це згадує мученик Юстин), 
а від них до єгиптян. Від єгиптян – до греків, а потім від греків 

640 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 68–69.
641 Крекотень В. І. Київська поетика 1637 р. // Літературна спадщина Київської ІІ

Русі і українська література ХVI–ХVIII ст. – Київ, 1981. – С. 125–126.
642 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). – Київ, 1973. – С. 36.ММ
643 Кониський Г. Загальна філософія, поділена на чотири відділи, включає логі-ГГ

ку, метафізику, фізику й етику (вступ) // Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – ГГ
Київ, 1990. – Т. I. – С. 47.
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через великий проміжок часу вона дійшла до нас»644. Але загалом 
вона залишалась тією ж самою.

У рамках цієї парадигми, що істотно відрізняється від заснованої 
на схемі «античність – середні віки – новий час» просвітницької 
версії розвитку наук та мистецтв645, наприклад, «божественний» 
Платон усім істинним, що має в собі його доктрина, завдячує єгип-
тянам, від котрих узяв запозичені ними в євреїв ідеї, або й безпосе-
редньо пророку Мойсеєві. Принаймні щойно згаданий Юстин Фі-
лософ (Апологія, І, 44) зазначав: «Платон, указуючи, що «провина 
на людині, яка обирає, а Бог не винен», запозичив це в Мойсея». На 
цьому ґрунті поставали також псевдо-Платонові тексти на зразок 
того, що є в популярному в старій Україні апокрифі «Про еллін-
ських мудреців», де сказано таке: «Платон рече: «Аполлон нѣсть 
Бог, но єсть Бог на небесах, ємуже сніити на землю и воплотитися 
от Дѣвы чистыя, в него и аз вѣрую. И по четырех стѣх лѣт по боже-
ственном єго Рождествѣ мою кость осіяєт солнце»646. Щось подіб-
не було характерне й для церковної іконографії. Згадаймо, як Ва-
силь Григорович-Барський описував Іверський монастир на Афоні: 
«...В преддверіи изображены суть древніє еллинскіє философы, по-
знавшіи истиннаго Бога и Святую Тройцу, проповѣдаша в книгах 
своих нѣкія словеса о Воплощеніи Господа нашего Іисуса Христа, 
держащіє в руках своих на хартіях написаны кійждо своя словеса... 
Аристотель убо держай в руках своих хартію, написанна от себе, 
глаголит сице: «Безтрудноє Божіє Рожденіє, от кого бо самоє суще-
ствуєтся Слово». Платон же рече сице: «От матери невѣсты непо-
рочной имать всѣятися Божій Сын»647. Така інтерпретація Платона 

644 Яворський С. Змагання перипатетиків курс пер ший, або Логіка згідно по-
глядів глави перипатетиків Арістотеля Стагіріта на арені православно-руської 
боротьби (Велика логіка) // Яворський С. Філософські тво ри: У 3 т. – Київ, 1992. – 
Т. 1. – С. 116.

645 Див., наприклад: Przybylski J. Wielki uczone starożytnych grekόw i rzymian. – JJ
Krakόw, 1789; Лодій П. Логическіе наставленія руководствующія к познанію 
и различенію истиннаго от ложнаго. – Санкт-Петербург, 1815.

646 Памятки українсько-руської мови і літератури. Апокрифи і леґенди з укра-
їнських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив д-р І. Франко. – Т. I: Апокрифи 
старозавітні. – Львів, 1896. – С. 33.

647 [Григорович-Барський В[[ .] Пошехонца Василія Григоровича-Барскаго-Пла-
ки-Албова, уроженца кієвскаго монастыря антіохійскаго путешествіє к свя тым 
мѣстам в Європѣ, Азіи и Аф рикѣ находящимся, предпринятое в 1723 и окончен-
ное в 1747 году. – Санкт-Петербург, 1778. – С. 589.
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мала неабиякий сенс і для академічної української філософії часів 
бароко. Недарма Михайло Козачинський у своєму курсі 1749 року 
«Philosophia Aristotelica...» спеціально наголошував: «Не віриться, 
щоби він [Платон] черпав свою доктрину з книг Мойсея або зі спіл-
кування з єгипетськими жерцями, в яких могло зберегтися багато 
слідів іудейської релігії»648.

Докладніше тлумачення літературних явищ sub specie temporis 
можна знайти в тих ділянках української барокової культури, в яких 
історичні перипетії з певних причин відігравали помітнішу роль, 
аніж у тогочасних трактатах з теорії літератури. Зокрема, важливі 
історіософські питання розглядались у ході церковно-релігійної по-
леміки між православними, католиками й протестантами, що точи-
лася в Україні, починаючи з 1570-х років. Тут перш за все привер-
тає до себе увагу постульована ідеологами православ’я особлива 
тяглість власної духовної традиції. Згідно з цією візією, Єруса-
лимська, Константинопольська та Українська церкви мають «єдино 
точію между собою разнствіє..., єже єст мѣстным пребыванієм»649. 
Розгортаючи цю думку, Захарія Копистенський накреслив ось таку 
лінію історичної спадкоємності: «Первый Ісуса Христа, Спасите-
ля нашего, трон Ієрусалимскіа церкве содержит650... Оттуду Богу 

648 Козачинский М. Книга третья. Нравственная фило софия, или Этика // Па-ММ
мятники этической мысли на Украине ХVII – первой половины ХVIII ст. / Сост., 
пер. с лат., вступительная статья и прим. М. Б. Кашубы. – Киев, 1987. – С. 342.

649 Копистенський З. Друга передмова до Часослова 1616 р. // Тітов Хв. Мате-
ріали для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов 
до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 12. Див. також: Книга о вѣрѣ єди-
ной, святой, соборной, апостолской церкве, которая под розсудок церкве Всход-
ней подаєтся. – Київ, 1620. – С. 164–165, 249, 267; Kalnofoyski A. Τερατούργημα, 
lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, 
iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – S. 3 (передмова, б. п.); Ба-
ранович Л. Трубы словес проповЛЛ ѣдных. – Київ, 1674. – Арк. 246; Baranowicz Ł. 
Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – S. 102; Максимович І. ІІ
Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, владыком. – Чернігів, 1708. – 
Арк. 399 зв.–400; Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 
1748. – Арк. 31.

650 Ідею «первородності» Єрусалимської церкви активно підтримували й інші 
тогочасні українські автори. Див.: Вишенський Іван. Книжка // Вишенський Іван. 
Твори. – Київ, 1959. – С. 133–134; Книга о вѣрѣ єдиной, святой, соборной, апос-
толской церкве, которая под розсудок церкве Всходней подаєтся. – Київ, 1620. – 
С. 148–149; Полемическое сочинение против латино-униатов // Архив Юго-За-
падной России. – Киев, 1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 516, 526–532; Indi-
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воплотившуся и с человѣки пожившу род человѣческій избавле-
ніа свободу улучи... От тоа Ієрусалимскіа церкве, матере церквам, 
предній в апостолех Андрей по раздѣленіи в языки своєм фракій-
скіа страны свѣтом євангелским просвѣтив и в фрачестем градѣ
Византіи, иже нынѣ Константинополь, вѣры основаніа крѣпкы по-
ложив и первым тамо патріархом быв, вселенныа конца проходя, 
Кієвских брегов доспѣв и водруженієм знаменіа животворящаго 
креста воздушных непріязнь обличив, пророчески вѣры Христовы 
истинная четца ту обитати и поклонники Бога в Тройци нелестныя 
пребывати издалеча многими вѣки предвидя, прорече. Єже в родѣ
нашем россійском, во времена самодержца Владімера, иже вторый 
равноапостолный Константин нам наречеся, благодатію Христовою 
свѣтло собыстся». Князь Володимир, – продовжує український бо-
гослов, – «вся церковная преданія, чин и управленія, якоже отче-
скоє наслѣдіє от Константинополскіа церкве патріархою єа прієм, 
наслѣдил єст, себе и род свой тогдашній и будущій тому, а не иному 
престолу в покореніє и в послушаніє предающе, яко главѣ и матери 
своєй»651.

Ясна річ, у такій візії є чимала частка історичної правди. При-
наймні, мені здається, Михайло Грушевський мав певні підстави 
якось зауважити, що Українська церква тривалий час «покірно 
йшла... за царгородською доктриною і практикою, котру їй надавали 

cium, to iest Pokazanie Cerkwie prawdziwy // Архив Юго-За падной России. – Киев, 
1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 764, 777; Клирик Острозький. Отпис на лист 
в Бозѣ велебного отца Ипатіа, Володимерского и Берестейского єпископа, до 
ясне освенцоного кнєжати Костянтина Острозского, воєводы Кієвского // Памят-
ники полемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – 
Ст. 414; [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostol-
skiey Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – К. 47; 
Копинський І. Лист до князя Корыбута Вишневецкого // Чтения в императорском ІІ
Обществе истории и древностей рос сийских при Московском университете. – 
1848. – № 8. – С. 40; Могила П. Собраніє краткія науки о артикулех вѣры, сирѣчь 
о догматѣх или о преданіях вѣры православно-католіческія христіанскія. – Поча-
їв, 1783. – Арк. 24 зв.; Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, ІІ
князем, владыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 399; Туптало Д. Зерцало православна-ДД
го исповѣданія // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – 
Москва, 1842. – Ч. 5. – С. 10.

651 Копистенський З. Друга передмова до Часослова 1616 р. // Тітов Хв. Мате-
ріали для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка передмов 
до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 6–7.
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царгородські висланці – митрополити. Вся ціль і увага єрархії була 
звернена на те, щоб допровадити до можливого докладного і пиль-
ного слідування за царгородським взірцем»652, хоча реальна картина 
цих стосунків, як указував уже, наприклад, Іван Дубович653, була 
значно складніша. Так чи ні, Захарія Копистенський, спираючись 
на «префігуральне» тлумачення книги пророка Ісаї, на апостольські 
дії, на факти церковної історії, на апокрифічний переказ про хре-
щення України-Русі святим апостолом Андрієм, намагається дове-
сти, що православна традиція являє собою телеологічно змодельо-
вану Божою Премудрістю континуальність.

А інший православний апологет у зв’язку з цим зазначав: «Не від 
Західної, а від Східної Константинопольської церкви Руська земля 
прийняла святий хрест. А та церква єдина з Єрусалимською й та 
сама, що апостольська, а не інша, бо на них сиділи апостоли, там – 
святий Яків, а тут, у Константинополі, – Андрій Первозванний, які 
залишили своїх сукцесорів, або наступників...»654.

Та, мабуть, найбільш викінчено православний погляд на це пи-
тання виклав Дмитро Туптало. «Произыдохом, – писав він, – по 
плоти от племени Іафета, сына Ноєва, рожденієм же духовным – от 
святаго равноапостолнаго князя Владиміра. От того бо вѣру и кре-
щеніє вся Россія пріят. Владимір же пріят от греков. Греки пріяша 
от древних святых архієреов и учителей вселенныя. Древніи же ар-
хієреє и учители пріяша от святых апостолов. Апостолы пріяша от 
самого Христа»655.

652 Грушевський М. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925. – ММ
С. 25.

653 Dubowicz I. Hierarchia, abo O Zwierchności w Cerkwi Bozey. – Lwow, 1644. – II
S. 173–185.

654 Indicium, to iest Pokazanie Cerkwie prawdziwy // Архив Юго-За падной Рос-
сии. – Киев, 1914. – Ч. I. – Т. VIII. – Вып. I. – С. 783–784. Див. також: Патерік, или 
Отечник Печерскій. – Київ, 1661. – Арк. 2 зв.–4 зв (передмова, б. п.); Galatowski I.II
Fundamenta, na których łacinnicy iedność Rusi z Rzymem funduią... S. l., 1683. – 
S. 1–16.

655 Туптало Д. Розыск о расколнической брынской вДД ѣрѣ. – Київ, 1748. – 
Арк. 417. Зазначу принагідно, що Київ недарма називали «другим Єрусали-
мом» [див., наприклад: Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w 
samym śwętocudotwornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecha-
rach. – Kiiow, 1638. – S. 145; Прокопович Ф. Слово привѣтствительноє на при-
шествіє в Кієв єго царскаго пресвѣтлаго величества... // Феофа на Прокоповича, 
архієпископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи поучительныя, 
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Таку модель церковної історії наші православні автори XVII–
XVIII століть поширювали на всю сферу української духовної куль-
тури, зокрема й на історичний вимір літературних явищ. А стриж-
нем цієї історіософської побудови є вектор: Греція – Україна. 

Варто наголосити, що землі України були здавна пов’язані 
з грецькою ойкуменою. Уже Гомер у ХІІІ рапсодії «Іліади» згадував 
про племена «гіпемолгів, які з-під кобили п’ють молоко, ще й абіян, 
справедливістю славних» (Іл., ХІІІ, 5–6), котрі мешкали на північ-
ний схід від Дунаю, очевидно, саме на цій території656. Активними 
були стосунки праслов’ян із грецькими північночорноморськими 
містами-колоніями. У V столітті до н. е. Геродот повідомляв про 
«бористенітів», тобто людей, що мешкали на Дніпрі й вели жваву 
торгівлю з мілетською колонією Ольвією. Ольвія чи якась розташо-
вана поблизу неї гавань навіть отримала свого часу назву «емпорія 
бористенітів» (Геродот(( . Історія, IV, 17). Отже, пізніші культурні 
взаємини України-Русі з Візантією природно розглядати як по-
дальший розвиток «тисячолітніх зв’язків з північночорноморською 
грецькою культурою на Східноєвропейській рівнині»657. Ясна річ, 
найбільшої інтенсивності вони набувають від часу Хрещення Русі 
князем Володимиром. Зрештою, уже наприкінці Х століття араб-
ський географ Аль-Мукаддасі мав підстави назвати Русь «народом 
румійсько-візантійським, тобто з грецькою культурою»658.

Те, що еллінізм проймає чи не всі сфери української духовної 
культури – від філософії до ономастики – і таким чином істотно 
позначився «на усьому народному світогляді»659, наші письменники 
здавна добре усвідомлювали. Принаймні вже в першому за часом 
похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Петербург, 1760. – Ч. I. – С. 1–2; Тупта-
ло Д. РДД ѣчь преосвященнаго Димитріа... в Ростов на престол свой пришедшего // 
Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – 
Ч. I. – Арк. 4; див. про це: Stupperich R. Kiev – das zweite Ieruzalem. Ein Beitrag zur 
Geschichte der ukrainisch-russischen Nationalbewusstsein // Zeitschrift für slavische 
Philologie. – 1935. – Bd. XII. – S. 332–354].

656 Див.: Мищенко Ф. Был ли Геродот в пределах Южной России? // Киевская 
старина. – 1886. – Т. ХV. – Июнь. – С. 351.

657 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–ХVІІ веков. Эпохи и стили. – 
Ленинград, 1973. – С. 17.

658 Рогович М.ММ Д. Філософські джерела епохи Київської Русі // Київська Русь: ДД
культура, традиції: Збірник наукових праць. – Київ, 1982. – С. 60.

659 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – New York, 1991. – ДД
С. 18.
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творі оригінальної старокиївської літератури, «Слові про закон і бла-
годать» Іларіона, котрий тлумачив всесвітню історію як поступове 
та рівне «прилучення всіх народів до культури християнства»660, 
еллінізм відіграє дуже важливу роль. Про «кагана» Володимира як 
хрестителя Русі тут сказано таке: «Паче же слышано єму бѣ всегда 
о благовѣрьніи земли греческѣ, христолюбиви же и сильнѣ вѣрою, 
како єдиного Бога в Троиці чтут и кланяются, како в них дѣются силы 
и чюдеса, и знаменіа, како церкви люди исполнены, како вси гра-
ди благовѣрьни, вси в молитвах предстоять, вси Богови прѣстоять, 
и си слыша, вождела сердцем, возгорѣ духом, яко быти єму хри-
стіану и земли єго»661. І далі: «Подобниче великааго Коньстантина, 
равноумне, равнохристолюбче, равночестителю служителем єго: он 
со святыми отци Никейскааго собора закон человѣком полагааше, 
ты же с новыими нашими отци єпископы снимаяся часто со многым 
смѣренієм совѣщаваашеся, како в человѣцѣх сих ново познавшіих 
Господа закон уставити, он в єлинѣх и римлянѣх царьство Богу по-
кори, ты же в Руси, уже бо и в онѣх, и в нас Христос царєм зовется. 
Он с материю своєю Єленою крест от Ієрусалима принесоша, по 
всему миру своєму раславьша, вѣру утвердиста, ты же с бабою тво-
єю Ольгою, принесоша крест от новааго Ієрусалима, Констянтина 
града, по всеи земли своєи поставивша, утвердиста вѣру, єгоже убо 
подобник сый»662.

Уже значно пізніше, за часів Відродження, блискучий неолатин-
ський прозаїк Станіслав Оріховський, розглядаючи еллінізм україн-
ської духовної культури крізь призму ренесансних уявлень, у листі 
до венеціанського гуманіста Паоло Рамузіо від 15 серпня 1549 року 
напише: «Русь раніше не дуже відрізнялась родом і звичаями від 
скіфів663, з якими межує. Проте, спілкуючись з греками, прийняла 
від них символіку і віру, покинула свою скіфську неосвіченість і ди-
кість, і тепер, лагідна, спокійна і врожайна, виявляє великий потяг 
до літератури латинської і грецької»664.

660 Лихачев Д.ДД С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – 
Москва; Ленинград, 1947. – С. 57.

661 Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. – Киев, 1984. – ММ
С. 92.

662 Там само. – С. 96–97.
663 Скіфами тоді називали татарів.
664 Оріховський-Роксолан Станіслав. Лист до Павла Рамузія // Українська літе-

ратура XIV–XVI ст. – Київ, 1988. – С. 153.
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А наприкінці XVI – на початку XVII століть, в умовах напруже-
ної боротьби з католицизмом, у творах православних українських 
письменників (Герасим Смотрицький, Захарія Копистенський, Йосиф 
Кононович-Горбацький та інші) ідея еллінізму поступово перетво-
рюється на викінчену концепцію translatio studii з Греції в Україну. 
Її основними складниками можна вважати такі:

1) розуміння української духовної культури як культури старо-
винної, що за умови тлумачення опозиції «стане – нове» як «авто-
ритетне – неавторитетне», а процесу осягнення людством істини як 
не так часового, як просторового, – ставало потвердженням її при-
четності до Софії-Премудрості Божої;

2) розуміння культури латинського Заходу («Риму») як вторинної 
щодо культури грецької, тобто як «одягання» останньої у «вбрання» 
латинської мови; 

3) розуміння греко-римської поганської старовини як «друго-
го Старого Заповіту», який «префігурально» засвідчує майбутній 
прихід Христа-Спасителя, а отже, постулювання потреби рецепції 
«зов нішніх» авторів на українському ґрунті.

Скажімо, Герасим Смотрицький у своєму трактаті «Ключ Цар-
ства Небесного», опонуючи Бенедиктові Гербесту як автору книги 
«Wiary Kościoła Rzymskiego wywody...» (Краків, 1586), зазначав: 
«А кому на свѣтѣ може быти тайно, же з греков философы, з гре-
ков богословцы увесь свѣт маєт, без которых и єго [Гербеста] Рым 
ничого не знаєт? При которых преданю, науках и уставах Церков 
святая Восточная стоит крѣпко и неотступно»665.

Зауважу принагідно, що й опоненти православних, зокрема про-
мотор Унії Іпатій Потій, вважали за необхідне повернутися до старої 
грецької духовної традиції часів конфесійної злагодиї 666. Радикальної 

665 Смотрицький Г. Ключ царства небесного // Українська література XIV–ГГ
XVI ст. – Київ, 1988. – С. 219.

666 Див.: Pociey H. Oświęconemu xiążęciu a iaśne wielmożnemu panu Kon-HH
stantynowi, z łaski Bożey xiążięciu Ostrozskiemu... // Памятники полемической 
литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1028; Pociey H.HH Od-
pis na list nieikiego kleryka ostrozskiego bezimiennego // Памятники полемической 
литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1903. – Кн. 3. – Ст. 1100–1102; Po-
ciey H.HH Relatia y uważenie postępkow niektórych około cerkwi ruskich wileńskich // 
Памятки українсько-руської мови і літератури. Т. V. Памятки полємічного пись-
менства кінця XVI і поч. XVII в. / Видав др. Кирило Студинський. – Львів, 1906. – 
C. 232–233.
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критики з їхнього боку зазнавала лише післяфлорентійська грецька 
традиція, оскільки вони вважали, що греки «відпали» від досягнутої 
на Ферраро-Флорентійському соборі 1438–1445 років єдності цер-
ков, за що Господь і покарав їх, віддавши в турецьку неволю667.

Оця концепція translatio studii остаточно сформувалася десь на 
початку 1630-х років, що на значну міру було пов’язано з дуже 
активною реформаторською діяльністю Київського митрополита 
Пет ра Могили. Скажімо, саме в цей час і сам Петро Могила, і його 
сподвижники, зокрема Сильвестр Косов, починають обстоювати 
думку про неодмінну потребу прилучення православних до ла-
тинської мови й словесності. Вони обґрунтовували це передовсім 
нагальними потребами. Наприклад, Могила говорив про широку 
сферу вжитку латинської мови в Речі Посполитій, «до того ж бо-
гословських книжок по-слов’янському обмаль, політичних немає 
зовсім, а книжки по-грецькому доводиться діставати з неабиякими 
труднощами й великим коштом, тим часом по-латинському можна 
легко дістати яких завгодно»668. Щось подібне стверджував і Силь-
вестр Косов. «Для чого нашому народові латинські науки? – питав 
він, щоб одразу ж відповісти. – Для того найперше, щоб нашу бі-
долашну Русь не звали «дурною Руссю»669. Але насправді йшлося 
не тільки про якісь нагальні питання. У межах концепції translatio 
studii, про яку я зараз говорю, у зв’язку з потребою засвоєння Укра-
їною культури латинського Заходу зринає один надзвичайно важли-
вий сюжет, а власне, думка про те, що латинська культура – це запо-

667 Див.: Skarga P. O iedności Kościoła Bożego pod iednym pastyrzem y o greckim 
i ryskin od tey iedności pdstąpieniu // Skarga P. Kazania przygodne z inemi drobniey-
szemi pracami... – Krakόw, 1610. – S. 365–366; Skarga P. Synod Brzeski // Skarga P. 
Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi pracami... – Krakόw, 1610. – S. 401; Skar-
ga P. Wzywanie do pokuty obywatelόw Korony Polskiey y W. Księstwa Litewskiego. – 
Krakόw, 1610. – S. 17; Rutka Th. Herby abo Znaki Kościoła prawdziwego... – Lublin, 
1696. – S. 201; Kulesza J.JJ  A. Wiara prawosławna. – Wilno, 1704. – S. 179; Młodzia-
nowski T. Kazania i homilie na niedziele doroczne, także swięta uroczyste. – Poznań, 
1681. – T. I. – S. 37; Dubowicz I. Hierarchia, abo O Zwierchności w Cerkwi Bozey. – II
Lwow, 1644. – S. 151–157; Żochowski C. Colloquium Lubelskie między zgodną y 
niezgodną bracią narodu Ruskiego... – Leopoli, 1680. – K. 1 (присвята).

668 [Mohyła P.] Λίθος, abo Kamień z procy prawdy Cerkwie śwętey prawosławney 
Ruskiey... // Архив Юго-Западной России. – Киев, 1893. – Ч. І. – Т. ІХ. – С. 376.

669 Kossow S. Exegesis, to iest Danie sprawy o szkołach kiiowskich, w których uczą 
zakonnicy religiey Graeckiey // Архив Юго-За падной России. – Киев, 1914. – Ч. I. – 
Т. VIII. – Вып. I. – С. 444.
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зичення культури грецької670 й вона повинна повернутися до своїх 
справжніх духовних нащадків, тобто до православних книжників 
України-Русі. Наприклад, Йосиф Кононович-Горбацький, мотивую-
чи залежність свого курсу риторики «Оратор Могилянський»671 від 
Ціцеронових «Поділів ораторських»672 (зазначу принагідно, що пе-
реважна більшість українських барокових риторик засвідчує власну 
залежність від Ціцерона вже своїми назвами: «Penarium Tullianae...», 
«Arbor Tulliana...», «Orator e mente Tulliana...», «Rostra Tulliana...», 
«Hortulus Tullianus...», «Oriens illustrissimus Iasinscianae Cynthiae 
Tulliano coelo currenti...», «Classis oratoria inter Tulliana fl umina...», 
«Hortus Tullianus...», «Thesis principis Tullii...» тощо), указував, що 
Ціцерон, «в Афінах греками викоханий і Музами виплеканий, ні-
чого з (цього) мистецтва до Греції, матері єдиної і володарки знань 
усіх, не повернув». Тому, продовжує київський професор, цілком 
природно й справедливо, що Ціцерон «до Могилянської ріки розу-
мової зі Свадою своєю673 впадає і вливається, а разом з ним і майже 
все те, що він заборгував Греції, приходить (сюди), щоб у нашому 
православному закладі навчальному674 Оратор не ціцеронівським, 
а могилянським звався»675.

Цікаво порівняти це твердження з тим уявленням про джере-
ла, кажучи словами Кононовича-Горбацького, «Могилянської ріки 
розумової», що його подав згодом письменник-єзуїт, українець із 
роду, Теофіл Рутка. Мовляв, православні українці, ясна річ, «мають 
школи, але не з добродійства Східної, розкольницької, церкви, але 
з добродійства церкви Західної, католицької. Бо перша й сама їх не 
має. Як же вона може давати їх кому іншому? Скільки там [у Києво-

670 Тут православні ідеологи ніби повторювали тезу, висловлену колись іще 
Горацієм: «Greacia capta ferum victorem cepit...» – Epist., II, I, 156. У перекладі 
Андрія Содомори: «Греція, скорена воїном диким, його ж підкорила» [Квінт Го-
рацій Флакк. Твори / Переклад, передмова та примітки Андрія Содомори. – Київ, 
1982. – С. 205].

671 В оригіналі: «Orator Mohileanus Marci Tullii Ciceroni apparatissimis parti-
tionibus excultus».

672 Ідеться про «Partitiones oratoriae» – короткий виклад засад риторики 
в запитально-відповідній формі.

673 Тобто з усією своєю мудрістю.
674 Тобто в Києво-Могилянському колегіумі.
675 Кононович-Горбацький Й. Оратор Могилянський, Мар ка Тулія Ціцерона ЙЙ

«Поділами (ораторськими)» досконалими виплеканий // Філософська думка. – 
1972. – № 3. – С. 89–90.
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Могилянській академії] не було професорів, усі вони здобували 
освіту в католицьких школах, бо їх дуже багато і старих, і новіших 
є в списках студентів, хоч і під зміненими іменами... Хто ж у Киє-
ві навчає граматики, поетики, риторики, філософії? Patres societatе 
Iesu. Єзуїти. Отець Еммануель Альвар – граматики й поетики676, 
отець Кипріано Соарез – риторики677, інші отці – філософії через 
свої рукописи, що їх занесли туди наші учні. Бо жодного свого до 
тієї шкільної праці ані грек, ані українець (roxolanin) показати не 
може. А що б воно значило й те, що на зразок єзуїтських шкіл на-
зивають себе «ректорами», «префектами», «професорами», «магі-
страми», а не «дидаскалами» по-грецькому? Те, що все те мають від 
єзуїтів, а не від греків. А якщо хтось каже про школи Віттенберзькі, 
Ляйпцизькі, Кеніґсберзькі та інші єретицькі, як говорив Ортолог678, 
то тим самим ганьбить і соромить Східну церкву, як таку, що не 
має жодних наук і змушена шукати собі світла в Лютера й Кальвіна, 
тобто в пеклі»679. 

Так чи інакше, еллінізм українських барокових авторів докорінно 
відрізняється від того, сказати б, «герметичного» еллінізму, що його 
обстоювали, наприклад, знаний Єрусалимський патріарх Досифей ІІ 
Нотар чи брати Іоаникій та Софроній Ліхуди, які, засновуючись на 
думці «еллины суть учители латин», вважали за неприпустимі будь-
які взаємини православних з латинською культурою680.

Ось таким чином українські інтелектуали часів бароко вибудо-
вували лінію translatio studii: Стародавня Греція – Візантія – Укра-
їна, – що являє собою вітчизняну галузку християнської доктрини 
про «безпочатковість істини» в її культурно-історичній іпостасі.

Як відомо, думку, згідно з якою грецька філософія не суперечить 
Біблії, оскільки як одна, так і друга мають власним джерелом Боже-
ственний Логос, висунув і розвинув Філон Олександрійський. Тро-
хи пізніше Юстин Філософ уперше ототожнив Логос із Христом. 
Отже, Христос постає в нього Словом, до якого «причетний увесь 

676 Ідеться про знаменитий підручник Альвара «De institutione grammatica libri 
tres».

677 Ідеться про підручник Соареза «Tabulae rhetoricae».
678 Тобто Мелетій Смотрицький як автор «Треноса».
679 Rutka Th. Herby abo Znaki Kościoła prawdziwego... – Lublin, 1696. – S. 205–

206.
680 Див. про це: Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной 

мысли и культуры ХVІІ–ХVІІІ вв. – Москва, 1990. – С. 210–228.
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людський рід. Ті, що жили згідно зі Словом, є християнами, хоча б 
вони і вважалися за безбожників: такі з-посеред еллінів – Сократ 
і Геракліт та подібні до них, а з-посеред варварів – Авраам, Ана-
нія, Азарія, Мисаїл, а також Ілля та багато інших...»681. «Зовнішня» 
еллінська філософія, за Юстином, перебуває в гармонії з христи-
янським віровченням, а своїми найкращими зразками, до яких на-
лежить наука Платона, стоїків, неоплатоніків, засвідчує правдивість 
останнього. При цьому Юстин, ясна річ, не забуває додати, що ел-
лінська філософія поступається філософії Христовій, оскільки не 
має її визначальних рис, а саме всеосяжності, доступності, несу-
перечливості, опори на Святе Письмо як на одне-єдине Богодухно-
венне джерело істини.

Схожі міркування висловлював також Климент Олександрій-
ський. Намагаючись узгодити грецьку філософію (γνῶσις) із хрис-
тиянською вірою (πίστις), Климент порівнював істину із розшмато-
ваним вакханками тілом Пенфея. «Справді-бо, – писав він, – серед 
учень, що є в різних філософських школах і які суперечать одне 
одному, можна віднайти чимало таких, котрі в найголовнішому та 
в засновках згідні з істинним вченням682; кожне з них стосується 
цілого або як частина, або як вид чи рід»683. Зрештою, продовжував 
Климент услід за Філоном та Юстином, філософські школи еллінів 
і не віднаходили істину самотужки, – вона прийшла до них з Єгип-
ту, а також з Вавилону, Персії, Ассирії, Індії684.

Ось у такій інтерпретації ідея «безпочаткової істини» була здав-
на відома в Україні, що переконливо засвідчують уже такі ранні 
пам’ятки, як «Ізборник Святослава» 1073 року, «Шестоднев» Іоана 
Екзарха чи слов’янський переклад хроніки Георгія Амартола. 
В останньому, наприклад, сказано таке: «Анаксагор же и Піфагор, 
в Єгіпет шедша и собесѣдовавша с єврѣискыми премудрыми, от су-
щих разум услышаста, якоже и потом Платон научися паче, якоже 
[об о]боих вѣща Плутарх»685.

681 Сочинения св. Іустина, философа и мученика. – Москва, 1892. – С. 76–77.
682 Тобто з християнською доктриною.
683 Строматы, творение учителя церкви Климента Александрийского. – Яро-

славль, 1892. – С. 70–71.
684 Там само. – С. 77–83.
685 Истрин В. М. Книгы временныя и образныя Георгиа мниха: Хроника Геор-ММ

гия Амартола в древнем славянорусском перево де: Текст, исследование и сло-
варь. – Петроград, 1920. – Т. I. – С. 70.
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Словом, актуалізуючи культурно-історичні потенції вчення про 
Софію-Премудрість Божу (у версії Сковороди: «един Бог іудеев 
и языков, едина и Премудрость»686), українські барокові письмен-
ники та філософи всіляко наголошують на грецьких джерелах на-
шої культури. Більше того, вони схильні розглядати її як таку, що 
від найдавніших часів перебувала в межах грецької ойкумени. Не-
дарма, скажімо, погляди наших пращурів на природу щастя Геор-
гій Кониський інтерпретує в широкому контексті старогрецької
«практичної філософії». «...Різні (автори), – каже він, – у різних її
речах вбачали мету людських дій і турбот, і тим самим найвище 
щастя. По-перше, Зенон – у перемозі; по-друге, Анахарид, Борис-
теніт, Скіф – у відпущенні на волю; по-третє, Піндар – у здоров’ї 
тіла; по-четверте, Кратет – у сприятливому мореплаванні; по-п’яте, 
Стільпон – у величі могутності; по-шосте, Симонід – у прихиль-
ності громадян; по-сьоме, Горгій – у слуханні приємних справ; 
по-восьме, Хризипп – у побудові величезних споруд; по-дев’яте, 
Антисфен – у посмертній славі...; по-десяте, Софокл – у дітях і пре-
красному потомстві; по-одинадцяте, Полемон – у красномовстві; 
по-дванадцяте, Фемістокл – у знатності роду; по-тринадцяте, Ари-
стид – у численності творів; по-чотирнадцяте, Есхіл, який, кажуть, 
був першим автором трагедій, – (у спанні); по-п’ятнадцяте, різні 
думки народів і міст проявилися у цій справі, бо коринтяни найви-
ще блаженство вбачали в іграх; по-шістнадцяте, фіванці, наслідую-
чи Піндара, свого громадянина, – у здоров’ї; по-сімнадцяте, сарма-
ти – батьківщина і рід наш, уже тоді, спочатку, вбачали найвище 
щастя в пияцтві [курсив мій. – Л.ЛЛ У.»УУ 687.

Слід зазначити, що ідея «безпочатковості істини» у формі кон-
цепції про духовну спадкоємність між Грецією та Україною набу-
вала додаткових конотацій, перебуваючи в контексті опозиції «Афі-««
ни – Єрусалим».

Від часів апологетики притаманне ранньохристиянській дум-
ці протиставлення розуму та віри найчастіше поставало у вигляді 
антитези «Афіни – Єрусалим»688. «Що спільного мають між собою 
Афіни та Єрусалим, Академія та церква?» – риторично запитував 

686 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 463.ГГ
687 Кониський Г. Моральна філософія, або Етика // ГГ Кониський Г. Філософські ГГ

твори: У 2 т. – Київ, 1990. – Т. I. – С. 412–413.
688 Див.: Шестов Л. Афины и Иерусалим. – Paris, 1951.ЛЛ
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Тертулліан (De praescriptione, VII). І, ніби ампліфікуючи це запи-
тання, дуже шанований в Україні часів бароко Єронім Стридон-
ський згодом напише: «Але які взаємини між світлом і темрявою? 
Яка згода між Христом і Веліаром? Що спільного у Псалтиря й Го-
рація? У Євангелії й Марона? У Апостола й Ціцерона?»689. А далі 
блаженний Єронім переповість поширену в наступній європей-
ській, зокрема й українській690, літературній традиції візію про те, 
як одного разу він «був схоплений у дусі й притягнутий до тро-
ну Судії» і як Той, убачаючи великий гріх у тому, що Єронім був 
просто в захваті від красномовства Ціцерона, грізно сварив його: 
«Ти – ціцероніанець, а не християнин, бо де скарб твій, там буде 
й серце твоє»691.

Від отців церкви опозиція «Афіни – Єрусалим» прийшла 
і в українську літературу. Будучи підсилена євангельською ідеєю 
«нелюбопытства», «простыни ума», вона за певних умов могла 
формувати дуже радикальне несприйняття греко-римського «гно-
зису». Наприклад, Іван Вишенський із властивою йому експресією 
риторично запитував свого читача: «Чи не лѣпше тобѣ изучити Ча-
сословец, Псалтир, Охтаик, Апостол и Євангелиє с иншими, церкве 
свойственными, и быти простым богоугодником и жизнь вѣчную 
получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона и филосо-
фом мудрым ся в жизни сей звати и в геєну отыти?»692. Поширення 
в Україні західноєвропейських форм культури, зорієнтованих на тра-
диції греко-римської старовини, коли, скажімо, Мелетій Смотриць-
кий для підтвердження великих можливостей «славенської» мови 
каже, що першим поетом, який почав нею писати, був сам Овідій693, 
для чорноризця Івана з Вишні було рівне занепаду православної 

689 Иероним. Наставление девственнице // Идеи эстетичес кого воспитания: 
В 2 т. – Москва, 1973. – Т. I. – С. 271–272.

690 Див.: Baranowicz Ł. Nowa miara starey wiary. – Nowogrod-Siewierski, 1676. – 
K. 4 v. (додатки до першої частини, б. п.).

691 Иероним. Наставление девственнице // Идеи эстетичес кого воспитания: 
В 2 т. – Москва, 1973. – Т. I. – С. 272. Друга частина цієї фрази – цитата з Єванге-
лії від св. Матвія 6: 21. 

692 Вишенський Іван. Книжка // Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – С. 57. 
Див. також: Вишенський Іван. Зачапка мудраго латынника з глупым русином // 
Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – С. 203, 207, 224, 226.

693 Смотрицький М. Грамматіки славенския правилноє синтагма. – Єв’ю, ММ
1619. – Арк. 1 (О просодіи стіхотворной, б. п.).
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віри, її спокушанням з боку диявола-миродержця694. Та навіть щой-
но згаданий блискучий інтелектуал Мелетій Смотрицький, що отри-
мав чудову освіту у Віленській єзуїтській академії та в Ляйпцизько-
му, Віттенберзькому й Нюрнберзькому університетах, досить різко 
протиставляв Аристотеля й Божу Премудрість, зауваживши якось 
з приводу думки свого опонента: «Насправді в Аристотеля, а не 
в богомудрих той висновок (consequentia) має вагу...»695.

Антитеза «Афіни – Єрусалим» не втрачає свого значення і для 
письменників часу розквіту українського літературного бароко696

з його виразною синкретичністю, яка знаходила свій вияв, зок-
рема, в намаганні тогочасних авторів поєднати християнську ідео-
логію з ідеями та образами греко-римської міфології, філософії, 
літератури. У цей час ця антитеза набуває чимало різноманітних 
інтерпретацій. Деякі з них відзначалися неабиякою напругою, роз-
гортаючись, сказати б, у тертулліанівській стратегії. Згадаймо хоч 
би повчання на пам’ять святої великомучениці Катерини Дми-
тра Туптала, де є ось таке міркування: «Сугубая в поднебеснѣй
в человѣцѣх живет премудрость. Премудрость міра сего, какова бѣ
в еллинских філософах, невѣдущих Бога, и премудрость духовная, 
какова єсть в хрістіанѣх, она убо мірская глупством єсть у Бога697... 
Мірская муд рость єсть некрѣпкоє оружіє, несильноє воинствованіє, 
немощноє храбрствованіє... Мудрости еллинской мірской образова-
нієм и знаменієм суть содомогорскіи яблока, о нихже повѣствуєтся, 

694 Див. про це: Сумцов Н.НН Ф. Иоанн Вишенский (южно-русский полемист на-
чала ХVII ст.) // Киевская старина. – 1885. – Т. XI. – Апр. – С. 667, 672; Мирон
(Франко И.ИИ Я.). Иоанн Вишенский (новые данные для оценки его литературной ЯЯ
и общественной деятельности) // Ки евская старина. – 1889. – Т. ХХV. – Апр. – 
С. 141–143; Флоровский Г. Пути русского богословия. 3-е изд. – Paris, 1983. – ГГ
С. 37–38; Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби ДД
реалізму). – Тернопіль, 1994. – С. 225–232; Грабович Г. Авторство і авторитет ГГ
у Івана Вишенського: діалектика відсутності // Слово і час. – 1990. – № 6. – С. 52; 
Нічик В. М.,ММ Литвинов В. Д., ДД Стратій Я.ЯЯ М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на ММ
Україні (ХVI – початок ХVII ст.). – Київ, 1991. – С. 202–234.

695 [Smotryc’kyj М.] ΘρММ ῆνος, to iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey 
Wschodniey Cerkwie z obiaśnieniem dogmat wiary. – Wilno, 1610. – K. 124 v.

696 «Золота доба» українського бароко припадає, як відомо, на часи гетьману-
вання Івана Мазепи [див.: Gajecky G. The Kiev Mohyla Acadeny and the Hetmana-
te // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. VIII. – Nu 1/2. – P. 88].

697 Парафраза Першого послання св. ап. Павла до коринтян 3: 19. Пор.: «Пре-
мудрость бо міра сего буйство у Бога єсть...».
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яко извнѣ зѣло суть красніи, внутрь же их прах смраден. Мудрости 
же хрістіанской духовної образованієм и знаменієм єсть крест...»698. 
Отже, «Афіни» – це мудрість земна, принципово неповна, проми-
нальна, змінна, «уломна», мудрість, на дні якої залягла якась екзи-
стенційна гіркота й печаль. Тим часом «Єрусалим» – це мудрість аб-
солютна, божественно-небесна, мудрість Христа, отже, доконечна 
й спасенна. І між мудрістю земною та небесною пролягає справж нє 
провалля. 

Ясна річ, опозиція «Афіни – Єрусалим» могла бути потрактована 
й значно м’якше, як-от у «Слові про велику Божу справу» Феофа-
на Прокоповича: «Язычников же побѣждати от которых книг могли 
апостолы? От Платона или Аристотеля, или Оміра и прочіих, – они 
о сих ниже слышали. Єдин Павел три изреченія еллинских сті-
хотворцев на трех разных мѣстах воспомянул: в Дѣяніях, глава 17 
«В нем живем и движемся, и єсмы, сего бо и род єсмы»699; к Корінтя-
ном посланіи І, глава 15 «Тлят обычай благи бесѣды зли»700; к Тіту, 
глава І «Критяне присно лживы, зліи звѣріє, утробы праздныя»701. 
И только того»702.

Зрештою, прикладів, що засвідчують наявність цієї опозиції, 
можна навести дуже багато. Скажімо, Іоаникій Галятовський за-
лучає до лав «єретиків» Епікура, оскільки той стверджував, нібито 
«post mortem nulla voluptas», Кратета, бо той «казав, що в людині не-
має душі», Платона, який «учив, що небо, сонце, місяць і зорі мають 
у собі душі», – а також Демокрита, Овідія, Піндара, Піфагора, Се-
неку, Ксенофана, Зенона та інших грецьких і римських авторів703. Та 
обставина, що поети й філософи, котрі жили до Христа, виявляють-
ся «єретиками», тобто відступниками від християнської доктрини, 

698 Туптало Д. Поученіє на память святыяДД великомученицы Екатеріны // Сочи-
ненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 3. – 
С. 406–407.

699 Схожі слова є у «Феноменах» Арата Солійського та в гімні до Зевса Кле-
анфа.

700 Слова з комедії Менандра «Таїса».
701 Ці слова взяті з утраченого твору Епіменіда «Про оракули».
702 Прокопович Ф. Слово о великом дѣлѣ Божіи // Феофа на Прокоповича, 

архі єпископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи поучительныя, 
похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Петер бург, 1761. – Ч. 2. – С. 29–30.

703 Galatowski I. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym. – Czernihow, II
1681. – S. 4–5, 52, 63–64, 126, 283, 293, 295, 302, 330, 354.
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не повинна дивувати, бо на ту пору була поширена думка, нібито від 
часів Ноя «між людьми була ціла й справжня християнська віра, не 
забруднена жодним недовірством», грецька ж філософія постає «не 
інакше як шляхом відступництва від Божої церкви...»704.

Тим часом Антоній Радивиловський, створюючи досить ви-
шуканий концепт шляхом порівняння київських печер з Афінами, 
а Феодосія Печерського – з Аристотелем, спеціально наголошував 
на тому, що печери є «далеко шляхетнѣйшіє» порівняно з Афіна-
ми705. Дещо пізніше Іван Максимович буде говорити про переваги 
чернечого існування-в-істині, втіленого в образі Антонія Печер-
ського, над «греко-латинськими премудростями»706, Стефан Явор-
ський виразно вивищить святого Варлаама Індійського над Муцієм 
Сцеволою707, а Феофан Прокопович застерігатиме молодого поета 
від надмірного захоплення поганською міфологією708.

Та, попри це, роль античної культури в літературі українсько-
го бароко важко переоцінити. Наприклад, наші тогочасні поетики 
й риторики, услід за ренесансними теоретико-літературними трак-
татами «De arte poetica» Марко Джіроламо Віди, «Poetices libri 
semper» Юлія Цезаря Скалігера тощо, міцно спираються на авто-
ритет Ари стотеля, Горація, Овідія, Ціцерона, Квінтіліана709. Твори 

704 Orzechowski S. Policyja królewstwa Polskiego // Filozofi a i myśl spoleczna 
XVI wieku / Wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył L. Szczucki. – Warsza-
wa, 1978. – S. 284, 287.

705 Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. – Київ, 1676. – С. 333.
706 Максимович І. Алфавит собранный, ритмами сложен ный. – Чернігів, ІІ

1705. – Арк. 9 зв.
707 Jaworski S. Pelnia nieubywaiącey chwały... – Kiiow, 1691. – К. 14 (б. п.).
708 Procopowitz Th. De arte poetica libri III. – Mohiloviae, 1786. – Р. 82.
709 Див.: Сивокінь Г. ГГ М. Давні українські поетики. – Харків, 1960; ММ Маслюк В.П. 

Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль 
у розвитку теорії літератури на Україні. – Київ, 1983; Łużny R. Pisarze kręgu Aka-
demii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. – Kraków, 1966; Sydorenko A. The 
Kievan Academy in the Seventeenth Century. – Ottawa, 1977. – P. 116–121. Оця ви-
разна «класицистичність» барокової теорії літератури навіть породжувала питан-
ня щодо її оригінальності [див., наприклад: Sarnowska-Temeriusz E. Czy istniała 
barokowa teoria poezji? // Poezja. – 1977. – № 5–6. – S. 53–56]. Згадаймо, як свого 
часу Гайнріх Вельфлін досить категорично стверджував: «Бароко на відміну від 
Ренесансу не супроводжувалося жодною теорією. Стиль розвивався без взірців» 
[Wölffl in H. Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung HH
des Barockstils in Italien. – Leipzig, 1986. – S. 21. Див. також: Minquet Ph. Esthetique 
du Rococo. – Patis, 1966. – P. 241]. 
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Гомера, Езопа, Еврипіда, Плутарха, Лукіана, Сенеки, Овідія, Гора-
ція, Вергілія та багатьох інших грецьких і римських авторів висту-
пають у ролі взірців, свого роду первісних продукуючих моделей, 
для українських письменників. Грецькі та римські міфологічні, лі-
тературні, історичні образи й сюжети – неодмінний конструктив-
ний матеріал поезії Касіяна Саковича, Яна Домбровського, Тара-
сія Земки, Софронія Почаського, Лазаря Барановича, Олександра 
Бучинського-Яскольда, Лаврентія Крщоновича, Стефана Яворсько-
го, Івана Орновського, Феофана Прокоповича, Пилипа Орлика, 
Михайла Козачинського, Семена Дівовича – власне кажучи, ледь 
не всіх наших авторів, починаючи від 1620–1630 років і закінчу-
ючи зламом XVIII–XIX століть, тобто часами Сковороди та навіть 
Василя Довговича. Інколи ряснота греко-римських матерій просто 
вражає. Наприклад, у «Театроні» Івана Максимовича, що є віль-
ним перекладом відомого трактату Амброджіо Марліані «Theatrum 
politicum...», є посилання на таких стародавніх авторів (подаю за 
абеткою): Анаксагор, Аристіпп, Аристотель, Біон Бористеніт, Бо-
ецій, Вергілій, Геродот, Гомер, Горацій, Демокрит, Діоген Синоп-
ський, Еврипід, Епіктет, Зенон, Ісократ, Карнеад, Катон, Кратет, 
Ксенофонт, Лівій, Марк Аврелій, Марціал, Овідій, Піфагор, Плавт, 
Платон, Плотин, Плутарх, Порфирій, Проперцій, Саллюстій, Све-
тоній, Сенека, Симонід, Сократ, Тацит, Фалес, Ціцерон.

Не кажу вже про переклади класичних джерел (наприклад, вихо-
ванець Києво-Могилянської академії Григорій Полетика в 1759 році 
переклав «Бесіди» Епіктета, а також один з найяскравіших зразків 
давньогрецької алегоричної прози – «Картину» Кебета Фівансько-
го, а трохи згодом, у 1762 році, – «сократівські» діалоги й «Аполо-
гію Сократа» Ксенофонта Афінського) чи про греко-римську міфо-
логію, яка, поруч із Біблією, становила основу репертуару сталих 
виражальних засобів тогочасної української літератури. Наприклад, 
Афанасій Кальнофойський казав, що ласка Божа й молитви святих 
можуть вивести людську душу з «лабіринту» цього світу так само, 
«як Аріадна Тезея»710, Іван Максимович обігрує стародавню грець-
ку міфологему «золотого віку»:

710 Kalnofoyski A. Τερατούργημα, lubo Cuda, które były tak w samym śwętocudo-
twornym monastyru Piecharskim, iako y obudwu śwętych piecharach. – Kiiow, 1638. – 
S. 4.



160 Леонід Ушкалов. Література і філософія: доба українського бароко

Златый нынѣ вѣк єст, честь злотом подаєтся,
 Злата ради и любов всѣх умножаєтся.
Аще и сам пріидеши, Гомере преславный,
 Окруженный пѣвчими и во всем избранный,
Но, ничтоже принесши, тощ вон изыйдеши,
 Превысоким разумом мало успѣєши711, –

Іван Орновський називає Слобожанщину «володіннями Діани», за-
значивши, що «тут в образі Діани втілена краса Слобідського краю, 
що квітне розкішними лісами»»712, а Феофан Прокопович струк-
турує в образах гомерівського епосу ідею сходження людини до 
Бога шляхом осягнення Божого творива, чи, як колись казали, «по 
ліствиці сотворенних вещей». «Славный оный стіхотворец еллін-
скій Омір, – каже наш проповідник, нав’язуючись до стародавнього 
образу «книги світу», – в началѣ книг своих, «Одісеа» нарицаємых, 
хотя кратко похвалити Улисса, вожда греческаго, о котором повѣсть 
долгую поєт, нарицаєт єго мужа, многих людей, обычаи и грады 
видѣвшаго. Сокращенная похвала, но велія и многія бо и великія 
пользы сокращенно содержит. Отсюду умножаєтся главная оная 
мудрость, єже от твари познавати Творца... И сію філософію свою 
сказал быти Антоній Великій, єгда вопрошающим єго языческим 
філософом, гдѣ суть книги єго, показал на весь мір и рекл: «Сія 
єсть книга моя»713. Варто наголосити, що саме в церковних казан-
нях українські барокові проповідники вживали силу-силенну об-
разів та сюжетів греко-римської міфології, як ось у цій проповіді 
Дмитра Туптала, де бачимо цілу галерею поганських богів: «Со-
брашася нѣкогда в єдин сонм вси боги еллинскіи на позор, хотяще 
кождо явити силу свою, кто что может, пріиде же кождо со знаме-
нієм силы своєя. Дій, или Зевес, пріиде с молнією... Аполло пріиде 
с луком и стрѣлами, яже ношаше во знаменіє благополучія своєго, 
яко аще намѣрит, там и устрѣлит. Ираклій пріиде с копієм во зна-

711 Максимович І. Θέατρον, или Позор нравоучителный царем, князем, вла-ІІ
дыком. – Чернігів, 1708. – Арк. 132.

712 Ornowski J. Bogaty w parenłele, sławę y honory wirydarz herbownemi welmoż-JJ
nych ich mościow panow p. Zacharżewskich... – Kiiow, 1705. – К. 37.

713 Прокопович Ф. Слово в недѣлю осмую на десять // Феофа на Прокоповича, 
архієпископа Великаго Новаграда и Великих Лук... слова и рѣчи поучительныя, 
похвальныя и поздравитель ныя. – Санкт-Петербург, 1760. – Ч. I. – С. 205.
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меніє крѣпости своєя, Арей с мечем пріиде во знаменіє храбрости 
своєя, Єрмій пріиде или паче прилетѣ златыми крилами, се же бѣ во 
знаменіє богатства своєго... По сих всѣх вниде к ним нѣкій юноша, 
нарицаємый Купідон, сієсть божок похоти плотскія, покровенныя 
и завязанныя очи платном имѣяй, той став посредѣ их, внезапу 
пріємша дерзновеніє, на всѣх устремися, аще и слѣп, и отят всѣм
знаменія сил их... То видяще, друзіи, извнѣ стоящіи, кликнуша: 
«Любви плотстѣй ничтоже непреодолѣнно»714. Зрештою, персонажі 
греко-римської міфології часто зринають навіть у різдвяних місте-
ріях. Згадаймо хоч би ось такі рядки:

Солнечнозрачный боже, чюдны Аполлине,
Іовиша и Латоны первородны сыне!

Брате день вѣщающой от утра Діанны,
Свѣтом, аки ризою, свыше одѣянный!

В островѣ Родѣ создал столп своими труды,
Между седми сочислен мира сего чюды;

Ісповѣсть святилище в дѣло се пристойно,
Что ко хвалѣ дѣл твоих нѣсть слово достойно715.

Та, попри це, ясна річ, українські барокові автори услід за ран-
ньохристиянськими апологетами й святими отцями поляризують
Триіпостасного Бога й богів-олімпійців. «Нѣмаш у нас много бо-
гов, – підкреслював, наприклад, Іоаникій Галятовський, – бо мы ни 
Іовиша, ни Марса, ни Сатурна, ни Аполлина, анѣ жадного фалшиво-
го бога поганского не маємо...»716. Ці «фальшиві боги» є для всякого 
християнського автора не що інше, як демони. «Кто наречет Бахуса 
истинным богом, который всѣх піяниц єсть началствующим? – рито-
рично питав, наприклад, Дмитро Туптало. – Кто наречет истинною 
богинею Артемиду или Венеру, которая всяких нечистот и мерзо-
стей єсть началницею? Вси бози язык – бѣсове»717. Саме задля того, 

714 Туптало Д. Поученіє на усДД ѣкновеніє честныя главы святаго Іоанна Пред-
течи // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 
1842. – Ч. 3. – С. 193–194.

715 Різдвяна драма // Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр україн-
ський. Вип. 4: Шкільні дійства різдвяного циклу. – Київ, 1927. – С. 191–192.

716 Галятовський І. Месіа правдивый. – Київ, 1669. – Арк. 282.ІІ
717 Туптало Д. Поученіє о поклоненіи іконом свя тым // Сочиненія святаго Ди-ДД

митріа, митрополіта Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1782. – Ч. I. – Арк. 35.
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щоб дискредитувати поганських богів, щоб показати, що «всі боги 
поганські – біси», наші барокові церковні письменники раз по раз 
подають найбільш проблематичні з погляду християнської моралі 
епізоди греко-римського міфологічного епосу. Ось хоч би сюжет на-
родження Венери. Замість прекрасної, сповненої грації, свіжості, 
первородності картини, якою вона постає, наприклад, на полотнах 
Сандро Боттічеллі або Франсуа Буше, перед нами зринає картина, 
що перебуває далеко «поза межами краси», бо з історії народження 
Венери автор вихоплює найогидніші епізоди. «Видя Сатурнус, – 
писав щойно цитований Дмитро Туптало, – яко... Уранос многія 
сыны рождаєт, и не благоволя о том, понеже он хотѣл бѣ сам єдин 
наслѣдником царства быти, содѣла вещь страшную и студную: отца 
своєго скопи серпом, да не болѣє рождаєт чад и вверже отрѣзанную 
плоть в море с кровію, от коєя крове с пѣною морскою соєдинив-
шися, родися дѣвица, глаголемая Венера, яже потом бѣ преславная 
блудница и блудодѣйцев богиня, а Уранос от язвы умре»718. 

Найчастіше наші автори XVII–XVIII століть трактували персо-
нажів стародавнього епосу в стратегії Евгемера, тобто розглядали 
грецьких і римських богів та напівбогів-героїв як звичайних людей, 
котрих обожили після їхньої смерті. Красномовним прикладом тут 
може бути ось хоч би цей уривок зі знаменитих «Мандрів» Васи-
ля Григоровича-Барського, в якому він змальовував острів Скірос: 
«Скирос остров, єгоже Омир именуєт Епією..., славный от Ахил-
леа, который во время походу еллинскаго противу троян, слышащи 
Ектора мужественна и убоявся, притворися дѣвою и отшед в остров 
сей, жителствоваше с дѣтьми Ликомидовыми, котораго позна Одис-
сей (Улисс), послан быв тамо от Агамемнона, сицевою хитростію: 
пред обиталищем дѣвичоим поверже вертено и кудель и сим по-
добная орудія женская, купно же с ними луки и стрѣлы и прочая 
оружія мужеская; жены убо женским прикасахуся, Ахиллей же взят 
меч и начат двигати искусно, откуду познася, и приведоша єго паки 
к еллинем; но сія єсть басня, истинна же єсть сія: тогда пред малым 
временем Ахиллей поят себѣ жену Діндемію, дщерь Ликомида, от 
неяже роди Неоптолема, и упраждняшеся в чертогах с дѣвицы от 
разженія новой женидьбы, – откуда сочиниши басню, яко аки бы 

718 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-
скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 485–486. Див. також: Туптало Д. Книга ДД
житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 310 зв.
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и в женскія одежды облекся; слышащи же от Одиссея поход, с же-
ланієм послуша и тече к брани, аще и слыша от пророчества богов, 
яко маловременен будет, аще отплывет к Трои»719. 

Щоб засвідчити істинність саме такої стратегії тлумачення по-
ганських богів, наші автори не забували покликатися навіть на ав-
торитет стародавніх філософів-вільнодумців. Мабуть, найкраще 
це можна бачити в житіях святих, там, де змальовані перші хри-
стияни, котрі обстоювали засади Христової віри, сперечаючись із 
прибічниками віри в старих поганських богів. «Не за сіє ли Сократ 
ваш, – каже один із неофітів своєму супротивникові-поганину, – 
осужден бысть от Афин испити яд смертный, яко многія боги 
отметаше, а ихже вы богами безсмертными нарицаєте, в началѣ
Діа, богов началнѣйшаго, отцеубійца и купнородныя сестры своєя 
мужа, но не в Критѣ ли он пребываше? и не зрится ли тамо даже 
до днесь гроб єго? Посидіон же ваш не бяше ли старѣйшина раз-
бойников и хищник, и губитель, – и того гроб не в Калавріи ли 
обрѣтаєтся?»720.

Слід зауважити, що така трактовка героїв стародавнього міфоло-
гічного епосу часто ставала на заваді його власне філософській але-
горезі, що була свого часу дуже поширена, починаючи від Феагена 
із Регія та Ксенофана й закінчуючи стоїками та неоплатоніками. 
Наприклад, Прокл витлумачував сцену перелюбу Ареса та Афро-
діти (Одіссея, VIII, 268–366) так: Афродіта – це принцип всеосяж-
ної тотожності; Арес – принцип диференціації; Гефест – деміург 
видимого світу; залізна сітка, що нею Гефест накриває коханців, – 
зв’язок між елементами світу; сміх богів – божественний промисел. 
У цьому разі сюжети гомерівського епосу набували виразного влас-
не філософського звучання, а персонажі перетворювались на чистої 
води алегорії. Однак для християнських авторів і така інтерпретація 
стародавніх поганських богів виглядає дуже проблематичною. Зга-
даймо хоч би житіє святих мучеників Хрисанфа і Дарії Римських 
(ІІІ ст. н. е.) у викладі Дмитра Туптала. Ось розмова Дарії, котра 
як жриця Афіни захищає старих богів, із Хрисанфом, який уже 

719 [Григорович-Барський В[[ .] Пошехонца Василія Григоровича-Барскаго-Пла-
ки-Албова, уроженца кієвскаго монастыря антіохійскаго путешествіє к святым 
мѣстам в Європѣ, Азіи и Аф рикѣ находящимся, предпринятое в 1723 и окончен-
ное в 1747 году. – Санкт-Петербург, 1778. – С. 750–751.

720 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 362 зв.ДД
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прийняв християнство: «Дарія же, внимателно словес Хрісанфовых 
послушавши, рече: «Аще стихотворцов повѣствованія и баснѣ суть 
суєтны, то к філософом обратимся, иже всякоє злонравіє отсѣцати, 
избирати же поучают добродѣтель. Тыи различными сказанія міра 
строєніє образующе и толкующе имена богов, Крона глаголют быти 
время, вся поядающеє и воничтожающеє, Діа же зной, Иру воздух 
нарицают, Афродиту огнь, Посидона море, Кереру землю и прочіими 
божескими именами прочія нарицают вещи». Глагола святый Хрі-
санф: «Обыкоша образы бывати тѣх вещей, яже всегда быти не мо-
гут, но давностію времени преидоша, – земля же всегда єсть, також-
де и море, и огнь всегда суть, и воздух всѣми зрится. И почто те сти-
хіа в идолах человѣческоє подобіє имущих, руками человѣческими 
сотворенных, богоподобною честію почитати узаконисте, не вѣм, 
ниже разумѣю, почто образы стихій в человѣкоподобных изваяніях 
почитаєте паче, неже самыя вещи? Почто не поклоняєтеся землѣ, 
воздуху и морю? Єсть ли который царь или князь, иже велѣл бы 
себе царя и князя презирати, образу же єго содѣянному поклоня-
тися? А понеже нѣсть таковаго царя и князя, потребно убо єсть 
повѣсти истинну, яко образами тѣми идолскими не стихіа, ниже 
боги изобразуєте, но человѣки смертныя»721.

Ось у такий спосіб і формувалася характерна для християн-
ського світогляду, зокрема й для наших барокових письменників, 
радикальна опозиція Христа й поганських богів. «Сице посмотри 
на скверноє и мерзостноє житіє древних богов поганских и на пре-
чистоє Христа, Владыки нашего, во плоти с человѣки пребываніє, 
видѣти єсть, како веліє между тѣми разнствіє!»722. А крім того, 
формується уявлення, за яким поганські боги – то не що інше, як 
пряме віддзеркалення розбещеності самих людей, котрі до Хри-
ста жили в темряві: «Древніи погане, то правда, провождали свята 
свои на играніях шкаредных, на безстудных розпустах, на піятиках, 
но для чого то? Ибо свята их были уставленіи в честь безстудных 
и мерзостных богов их: Венеры, Бахуса и прочіих...»723.

721 Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1700. – Арк. 142 зв.ДД
722 Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростов-

скаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 489.
723 Сѣмя слова Божія на нивѣ сердец человѣческих сѣяннаго. – Почаїв, 1772. – 

С. 208. Пор.: Tomkiewicz W. Kultura artystyczna // Polska XVII wieku: państwo, spo-WW
łeczeństwo, kultura / Pod red. J. Tazbira. – Warszawa, 1969. – S. 255.
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І попри те, що властива бароковій риторичній практиці техніка 
«поєднання протилежностей», як я вже казав, дозволяла структу-
рувати в образах поганської міфології навіть різдвяні та великодні 
мотиви, як ось хоч би в цих рядках:

Отож нам показали остатніє лѣта
Преславнаго Язона, Христа Спасителя,

воскресшаго Монарху, свѣта Сотворителя,
Который през оциан крви своєй приплинул

до порту щасливости...724, –

опозиція «Афіни – Єрусалим», як правило, не втрачає тут своєї тра-
диційної напруги. Скажімо, вправляючись у концептному «прикра-
шанні слів» (ornare verbis), бароковий поет може легко назвати Діву 
Марію «слѣчною Діянною»:

Видѣв Захарія во церков идущу
Родителей Дѣвыя днес тамо грядущу,
Чистую Панну В руцѣ приймаєт,
Слѣчну Діянну Богу отдаєт725 – 

хоч би з огляду на те, що Діана репрезентувала в емблематиці ідею 
цнотливості й чистоти726, – однак по сутіМарія залишається цілком 
протилежною щодо Діани-Артеміди. Про це свідчить і наша баро-
кова набожна лірика («Ґды Панна породила Сына, / Падаєт в Ефесѣ
Дианна, / В Римѣ теж храмина»727), і твори інших жанрів («Єсть 
паки внутрѣ града ина церковь, зовома Chiesa nuova, сирѣчь цер-
ковь новая, яже древле бяше капише еллинской богини, имянуємой 

724 Перетц В. Н. К истории польского и русского народного театра // Изве-НН
стия Отделения русского языка и словесности импе раторской Академии наук. – 
1910. – Т. ХV. – Кн. 4. – С. 167.

725 Українсько-руський архів. Т. IX: Матеріали до історії української пісні 
і вір ші: Тексти й замітки / Вид. М. Возняк. – Львів, 1913. – С. 206. Див. також: 
Грушевський М. Кілька духовних віршів з Галичини // Записки Наукового товари-ММ
ства ім. Шевченка. – 1896. – Т. ХIV. – Кн. VI. – С. 14 (Miscellanea).

726 Див.: Picinellus Ph. Mundus symbolicus. – Coloniae Agrippinae, 1729. – T. I. – 
Р. 155; Емвлемы и сімволы избранные. – Санкт-Петербург, 1788. – С. 42–43.

727 Українсько-руський архів. Т. IX: Матеріали до історії української пісні і вір-
ші: Тексти й замітки / Вид. М. Возняк. – Львів, 1913. – С. 169.
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Діяна, єже во время Рождества Христова падеся...»728). Зрештою, 
інакше й бути не могло, адже наші барокові письменники тракту-
вали Діану як суто поганського демона729, який до того ж, згідно 
зі стародавніми віруваннями, відображеними ще в каноні Episcopi, 
заправляє відьомською громадою – відьомська тема, трактована 
в дусі «Суми теології» Томи Аквінського чи навіть «Молота відьом» 
Якоба Шпренгера й Гайнріха Крамера, не залишилась поза увагою 
українського літературного бароко: досить пригадати хоч би мір-
кування Пантелеймона Кульчицького про інкубів та сукубів в його 
курсі морального богослів’я730.

Чи не один-єдиний з плеяди визначних українських бароко-
вих авторів, хто прагнув, власне кажучи, «зняти» опозицію греко-
римського «гнозису» та християнської віри шляхом їхнього ради-
кального ототожнення на ґрунті ідеї про «безпочатковість істини», 
був Григорій Сковорода.

«Вѣчная сія Премудрость Божія, – писав філософ, – во всѣх вѣ-
ках и народах неумолкно продолжает рѣчь свою, и она не иное что 
есть, как повсемственнаго естества Божія невидимое лицо и живое 
слово, тайно ко всѣм нам внутрь гремящее»731. Можливо, говорячи 
тут про «живе слово» Божої Премудрості, Сковорода мав на думці 
те, як потрактоване це питання в славетній розмові Августина зі 
своєю матір’ю Монікою в Остії (Сповідь, 9. X. 25). Але, так чи інак-
ше, прилучення до Софії-Премудрості Сковорода розглядає не як 
наслідок її часово-просторового розгортання від Адама до Ноя, від 
Ноя та його синів до євреїв і халдеїв, від них до єгиптян, від єгиптян 
до греків і так далі, а як наслідок вічної «ї теозисної» її напруги люд-
ського духу.

З погляду християнської ортодоксії, у цих міркуваннях філосо-
фа, поза сумнівом, є певний «пелагіанський» присмак. Як учив сво-
го часу Пелагій: «Природне благо притаманне... взагалі всім, воно 

728 [Григорович-Барський В[[ .] Пошехонца Василія Григоровича-Барскаго-Пла-
ки-Албова, уроженца кієвскаго монастыря антіохійскаго путешествіє к святым 
мѣстам в Європѣ, Азіи и Аф рикѣ находящимся, предпринятое в 1723 и окончен-
ное в 1747 году. – Санкт-Петербург, 1778. – С. 85.

729 Див.: Галятовський І. Ключ разумІІ ѣнія. – Київ, 1659. – Арк. 18 зв.; Тупта-
ло Д. Книга житій святых. – Київ, 1689. – Арк. 40 зв., 166 зв.–167, 168, 401 зв.–402; ДД
Туптало Д. Книга житій святых. – Київ, 1705. – Арк. 76, 563, 644, 749 зв.ДД

730 Kulczycki P. Treść teologicznej nauki obyczajnej. – Poczajów, 1787. – S. 59.
731 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів. – С. 217.ГГ
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може відкритися та віднайтися і в поган, котрі взагалі не шанували 
Бога. Бо ми чули багатьох філософів і бачили, що вони чисті, терп-
лячі, сумирні, вільні, стримані, милостиві, зневажають світову славу 
й розкоші, люблять праведність не менше, ніж знання!»732. Ця дум-
ка була засуджена церквою як єретична ще на початку V століття. 
Раз по раз критикували засади пелагіанства й українські богослови 
часів бароко733. Тим часом Сковорода, говорячи про «обоження», 
не надає вирішального значення «первородному» гріхові й місте-
рії Воплочення, але, як той-таки Пелагій чи Еразм Роттердамський, 
котрого Лютер прямо називав «пелагіанцем», зосереджує всю свою 
увагу на питанні про свободу волі.

Таким чином, взаємне віддзеркалення ідеї «безпочатковості іс-
тини» та опозиції «Афіни – Єрусалим» визначало характер кон-
цепції translatio studii з Греції в Україну в різних її ракурсах – від 
містагогічного до лінгвістичного. Щодо останнього, який є особли-
во важливим для розуміння явищ літературного ряду, – ця концеп-
ція знайшла свій вияв у тезі про природну спорідненість грецької 
й «славенської» мов.

Ще відомий «грекофіл» Захарія Копистенський писав: «...Маєт 
бовѣм язык славенскій таковую в собѣ силу и зацность, же языку 
грецкому якобы природне согласуєт и власности єго сочиняєтся, 
и в переклад свой приличне и нѣяко природне он берет и прій-
муєт, в подобныи спадки склоненій и сочиненія падаючи, венц 
и найзвязнѣйшеє сложноє грецкоє слово подобным также звязным 
и сложным по-славенску выложити єст можно, чого иншим жадным, 
а нѣ латінским, не доказати языком, чого доводом єсть, же латін-
скіи переводники таковыи слова обширне з околичностями на свой 
прекладают язык, многими околичностями ширити мусят. Отколь 
беспечнѣйшая єсть реч и увѣреннѣйшая філософію и теологію 

732 Пелагий. Послание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские 
произведения. – Москва, 1986. – С. 598.

733 Див.: Смотрицький М. Рукопись Мелетия Смотрицького з р. 1609 // Памят-ММ
ки українсько-руської мови і літератури. Т. V: Памятки полємічного письменства 
кінця XVI і поч. XVII в. / Видав др. Кирило Студинський. – Львів, 1906. – C. 273; 
Pociey H. Kazanie i homilie. – Poczaiow, 1788. – S. 649; HH Прокопович Ф. Особли-
воє разсужденіє о грѣхѣ смертном и простительном // Феофа на Прокоповича, 
архі епископа Великого Новгорода и Великих Лук, четыре сочиненія. – Москва, 
1773. – С. 252–254, 283–284; Начатки догмато-нравоучителнаго богословія. – По-
чаїв, 1770. – С. 808–809, 854–855.
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славенским языком писати и з грецкого переводити, нѣжли латін-
ским, который оскудный єсть же так реку до трудных, высоких 
и богословных речій недоволный и недостаточный, для того ж 
в книгах латінских барзо много слов ся грецких находит, и гдыбысмо 
з книг языка латінскаго хотѣли всѣ грецкіи выбрати слова, стал бы 
ся як єдин от иных, и недармо славный и мудрый вѣков наших по-
літік и історік глубокій, в книзѣ под именем Мачузского выданой, 
язык латінскій до ученои конскои єдноходы, а грецкій до прироже-
нои ровняєт. З вѣку заисте той славенскій язык єст знаменит, ко-
торого Іафет и єго поколѣньє уживало, широко и далеко ся ростя-
гал и славный был, для чого от славы славенским названый єст734, 
заж бовѣм не славный єст, ґды от заходу Бѣлого моря и Венецких 
и Рымских ся тыкаєт границ, а от полудня з Грецією в сусѣдствѣ
и в братерствѣ живет, на всход зась солнца над Чорным морем 
до Персіи притягаєт, а у Лєдоватого моря ся опираєт, на полноч 
з нѣмцами и которыи учасництво з ними мают отираєтся»735. Значно 
пізніше щось подібне будуть стверджувати й Іоїль Труцевич736, Паї-
сій Величковський737 та інші. А ще до Копистенського Іван Вишен-
ський, полемізуючи з Петром Скаргою, який наголошував на тому, 
що за «славенською» мовою не стоїть поважна літературна тради-
ція, а отже, ця мова не може бути мовою освіти, науки й мистецтва 
(«Зі слов’янської мови ніхто ніколи не може бути вченим»738), навіть 
стверджував, що «славенский язык пред Богом честнѣйший єст и от 
еллинскаго и латинскаго»739. 

734 Пор.: Туптало Д. ЛДД ѣтопись // Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта 
Ростовскаго: В 5 ч. – Москва, 1842. – Ч. 4. – С. 624.

735 Копистенський З. Присвята князю Стефану Святополк-Четвертинському 
книги «Бесѣды св. Іоанна Златоуста на 14 посланій св. ап. Павла» // Тітов Хв. 
Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка пе-
редмов до українських стародруків. – Київ, 1924. – С. 74–75.

736 Труцевич І. Предословіє // ІІ Беринда П. Лексікон славеноросскій и имен тол-
кованіє. – Кутейно, 1683. – С. 1 (б. п.).

737 Величковський П. Листи // Житие и писания молдавского старца Паисия 
Величковского с присовокуплением предисловий на книги св. Григория Синаи-
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его 
другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве. – Москва, 1892. – С. 203.

738 Skarga P. O iedności Kościoła Bożego pod iednym pastyrzem // Памятники по-
лемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1882. – Кн. 2. – Ст. 485–486.

739 Вишенський Іван. Книжка // Вишенський Іван. Твори. – Київ, 1959. – С. 57.
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Чи мають ці рефлексії бодай якесь реальне підґрунтя? Мені 
здається, мають. «Славенська» мова таки й справді дуже тіс-
но пов’язана з мовою грецькою740, вибудовуючи «свій словник, 
фразеологію, стиль і навіть деякі граматичні засоби за моделлю 
грецької»741. Тож не дивно, що, як зазначав Сергій Аверинцев, «крізь 
церковнослов’янську мову постійно просвічує специфічно грецьке 
відчуття слова»742. Старослов’янська мова наслідувала, припусті-
мо, той грецький синтаксис, який з’явився в текстах святих отців 
Східної церкви як результат наслідування взірцевих давньогрець-
ких авторів, – тому «в наших Октоїхах і Тріодіях – у незграбному 
слов’янському одязі – і досі ще збереглися сліди впливу грецьких 
поетів, наприклад Піндара і навіть Гомера»743.

Усе це, звісно, так, хоч, загалом беручи, наведені вище мірку-
вання Івана Вишенського, Захарії Копистенського, Іоїля Труцевича 
та інших – риторика, спрямована на те, щоб потвердити авторитет 
«славенської» мови як мови сакральної. Цим православним авто-
рам залежало на тому, щоб показати грецьке єство «славенської» 
мови та своєї культури взагалі. При тому вони, очевидно, не хо-
чуть помічати тієї обставини, що якраз кирило-мефодіївська мов-
на традиція являла собою чи не найпосутнішу перешкоду на шляху 
translatio studii з Греції в Україну. Принаймні, мені здається, щойно 
згаданий Петро Скарга – безвідносно до оцінки доктрини «три-
мовності» – засвідчив куди адекватніше розуміння самої суті «ста-
новлення Буття у Слово» й процесу «передання наук», коли у сво-
єму знаменитому трактаті «Про єдність Божої церкви» зауважив: 
«...Гре ки дуже ошукали тебе, народе руський, коли, даючи тобі свя-
ту віру, не дали своєї грецької мови, а радили обмежитись мовою 
слов’янською, аби ти ніколи не дійшов справжнього розуміння й на-
уки. Бо є лише дві мови, грецька й латинська, за допомогою яких 
свята віра поширилась і прищепилась у всьому світі й без яких не 
можна досягти вершин у жодній науці, а особливо в духовній науці 

740 Див.: Экономид К. Опыт о ближайшем сродстве языка славено-российского 
с греческим. – Санкт-Петербург, 1828. – Т. 1.

741 Якобсон Р. Основа сравнительного славянского литературоведения // Якоб-
сон Р. Работы по поэтике. – Москва, 1987. – С. 58.

742 Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной 
апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство. – Москва, 1972. – С. 26.

743 Житецький П. Г. Нарис літературної історії української мови в ХVIІ ст. // ГГ
Житецький П. Г. Вибрані праці: Філологія. – Київ, 1987. – С. 39.ГГ
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святої віри»744. Так чи інакше, а здійснений святими Кирилом та Ме-
фодієм переклад книг Святого Письма, бувши підґрунтям першої 
слов’янської літературної традиції745, у контексті питомо традиціо-
налістської культури означав разом із тим посутнійї розрив духовної 
тяглості, котрий став дуже важливим чинником «інакшості» куль-
турного розвитку слов’янських народів православного кола (Slavia 
Orthodoxa), чи, як казав Паїсій Величковський, «всѣх православных 
славенскаго языка народов»746, стосовно католицького Заходу з його 
латинською мовою747. Мені здається, Арнольд Тойнбі мав цілко-
виту рацію, коли стверджував свого часу, що «православні бол-
гари748, прийнявши християнство, не ліквідували тим самим тієї 
безодні, яка відокремлювала їх від східноримських одновірців»749. 
Тепер, якщо, припустімо, києворуський літописець і згадує чи 
то навіть «цитує» Гомера, як те маємо в Галицько-Волинському 

744 Skarga P. O iedności Kościoła Bożego pod iednym pastyrzem // Памятники 
полемической литературы в Западной Руси. – Пе тербург, 1882. – Кн. 2. – Ст. 485. 
Див. про це: Архангельский А. Борьба с католичеством и умственное пробуждение 
Южной Руси к концу ХVI в. // Киевская старина. – 1886. – Т. ХV. – Май. – С. 50–
51; Житецкий И. Литературная деятельность Иоанна Вишенского // Киевская ИИ
старина. – 1890. – Т. XXIX. – Июнь. – С. 520; Єфремов С. Історія українського 
письменства. Т. I: Від початків до М. Костомарова. 4-е вид. – Мюнхен, 1989. – 
С. 74–75.

745 Див.: Толстой Н.НН И. Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории вос-ИИ
точно- и южнославянской письменности // Толстой Н. НН И. История и структура ИИ
славянских литературных языков. – Москва, 1988. – С. 140–153; Мечковская Н. НН Б., 
Супрун А. Е. Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян // 
История лингвисти ческих учений. Позднее средневековье. – Санкт-Петербург, 
1991. – С. 125.

746 Величковський П. Письма // Житие и писания мол давского старца Паисия 
Величковского с присовокуплением преди словий на книги св. Григория Синаи-
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных его 
другом и спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве. – Москва, 1892. – С. 212.

747 Див. про це: Федотов Г. ГГ П. Трагедия интеллигенции // О России и рус ской 
философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – 
Мо сква, 1990. – С. 411–414; Шпет Г.ГГ Г. Очерк развития русской философии // ГГ
Шпет Г. ГГ Г. Сочинения. – Москва, 1989. – С. 28–29.ГГ

748 Саме пам’ятки староболгарської літератури утворили основну частину кор-
пусу так званої «літератури-посередниці» середньовічного православного сло-
в’янського світу.

749 Тойнби А. Дж. Постижение истории / Пер. с англ. – Мос ква, 1991. – 
С. 323.
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літописі, – то це далеке-далеке й украй глухе відлуння Гомера 
автентичного750.

* * *
Таким чином, однією з найважливіших універсалій, що утворю-

ють «першообраз» українського літературного бароко, є ідея «без-
початковості істини». Формою існування цієї ідеї постає доктрина 
translatio studii з Греції в Україну. Саме ця доктрина постулювала 
причетність української духовної культури до Софії-Премудрості, 
а також забезпечувала певну тотожність національної літератури 
в дуже складних історичних перипетіях XVII–XVIII століть. Крім 
того, долаючи радикальність опозиції «Афіни – Єрусалим», вона 
дозволяла існування найрізноманітніших форм рецепції греко-рим-
ської культури – від «наслідування» античних літературних взірців, 
широкого використання латинської і грецької мов до траве стійних 
обробок греко-римських образів та сюжетів.

750 Див.: Барвінський Б. Гомер в Галицькій літописі // Записки Наукового то-
вариства ім. Шевченка. – 1913. – Т. СХVII–СХVIII. – С. 55–63. Про рецепцію 
античної культури в середньовічній Київській імперії див., зокрема: Перетц В. 
Сведения об античном мире в древней Руси XI–XIV вв. // Гермес. – 1917. – № 13–
14. – С. 205–210; № 17–18. – С. 243–247; Чижевський Д. Антична література ДД
в старій Україні // Науковий збірник Українського Вільного Університету. Юві-
лейне видання. – Мюнхен, 1956. – Т. VI. – С. 266–274; Радциг С. И. Античное ИИ
влияние в древнерусской культуре // Вопросы классической филологии. – Мо-
сква, 1971. – Вып. III–IV. – С. 3–65; Буланин Д.ДД М. Классическая культура в Древ-ММ
ней Руси и проблемы ее изучения // Русская и грузинская средневековые ли-
тературы. – Ленинград, 1979. – С. 30–39; Рогович М. ММ Д. Київська Русь і антична ДД
культура // Філософська думка. – 1980. – № 1. – С. 94–108.
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