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САРМАТСЬКИЙ КНЯЗЬ ЦЕРКВИ НА ПОРОЗІ ВІЧНОСТІ
(ТРЕНИ ПРИ ТРУНІ МИТРОПОЛИТА
СИЛЬВЕСТРА КОСОВА)
Панегірик-некролог на смерть митрополита Сильвестра Косова (1607-1657)
було опубліковано 1658 року. Прославляючи спочилого архиєрея, автор зобра
жав його чесноти за посередництвом розробки мотивів гербових символів
і деталей церковного титулу. У шляхетському гербі Косова виокремлено чо
тири деталі: літеру «ії», лева за ґратами, стрілу, сходу. Семантику кожної
деталі детально інтерпретовано з активним застосуванням метафоричних
порівнянь, біблійних алюзій, міфологічних паралелей. Панегірик завершують
12 «тренів», у кожному з яких винахідливо витлумачено один зі складників
архиєрейського титулу Косова. Завдяки цьому створено образ характерного
представника суспільних еліт Речі Посполитої, які вважали себе нащадками
сарматів - автохтонів земель між Чорним і Балтійським морями.
Ключові слова: Сильвестр Косов, бароко, сарматизм, Річ Посполита, панегі
рик, гербові символи.

Стиль життя людини Бароко як об’єкт дослідження

Серед інших конструктивних ідей, які сформували інтерпретаційні підходи
до барокового дискурсу, літературознавство завдячує Корнеліусові Ґурлітту
(1850-1938) виокремлення з неосяжного об’єкта дослідницької уваги кон
кретної постаті людини певної епохи, в чиєму стилі життя заломлюються
тенденції, запити, впливи, здатні у своїй сукупності відтворити масштабні
цивілізаційні процеси ранньомодерної Європи1. Українська дійсність XVII
XVIII ст. рясніє постатями, здатними репрезентувати собою драматичну
епоху суспільних трансформацій, радикальних політичних змін, безком
промісної полеміки та сміливих мистецьких шукань. Важливо не тільки
1 Gurlitt C. August der Starke. Ein Fürstenleben aus der Zeit des deutschen Barock. Dresden 1924,
1; kh. 2.

kh.
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захищаючи Батьківщину, лицарська честь9. Акцентуючи унікальність рес
публікансько-шляхетського устрою Речі Посполитої, де сувереном вважали
лицарську верству народу, а не монарха, Януш Мацєєвський констатував, що
«сарматська шляхта була глибоко переконана, що вона є винятком, островом
свободи серед моря деспотизму (цим вона дуже пишалася)»10.
Ментальна залежність української шляхти від сарматського ідеалу лицаря-автохтона зберігалася навіть поза межами Речі Посполитої, коли Київ
і лівобережні землі потрапили в залежність од московського самодержця. Рішард Лужний знаходив свідчення цього у вірші Лазаря Барановича «Nie Ь^dzie jak swiat swiatem Rusin Polakowi bratem»:
Tego autora juz niema na swiecie,
Wi^c smialo pisac, ze ladaco plecie,
Prawda, ze jeden sprobowal drugiego:
Obydwum przyznac, ze serca dobrego.
Boze, pomnazaj milosc mi^dzy niemi,
Zgas skr^wnich gniewu sposobami Twemi.
Niech lubi^c Boga, ze s^ blizni sobie
I siebie lubi^, nie klad^ si§ w grobie:
Wszak wilcy cz^sto w ich ziemi^ wpadaj^,
Niech siebie lubi^ a ich wyganiaj^.
Pozal si§, Boze, nieszcz^snej godziny,
Ze si§ sarmackie z sob^ tlukli syny11.

Лазар Баранович очолив Києво-Могилянську колегію 1650 року12, а 1657-го
дістав од митрополита Сильвестра Косова грамоту, яка номінувала Барановича на чернігівського єпископа, хоч архиєрейське рукоположення він
і приймав у митрополичій катедрі Молдови Ясах13. Коли Сильвестр Косов
помер (13 квітня 1657 року), Лазаря Барановича було покликано пильнувати
київську катедру до обрання наступника14. Усе це промовисто свідчить про
взаємозв’язок обох єрархів, належних до середовища вельможних інтелек
туалів, що сформувалося довкола митрополита Петра Могили - «могилянського Атенеуму».
9 Cynarski S. Sarmatyzm - ideologia i styl zycia // Polska XVII wieku. Panstwo, spoleczenstwo,
kultura / за ред. J. Tazbira. Warszawa 1969, с. 220-243.
10 Maciejewski J. Sarmatyzm jako formacja kulturowa: Geneza i glowne cechy wyodr^bniaj^ce //
Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4 (16) (1974) 22.
11 Tuzny R. Pisarze krpgu Akademii Kijowsko-Mohylanskiej a literatura polska: z dziejow zwiqzköw
kulturalnych polskowschodnioslowianskich w XVII-XVIII ww. Krakow 1966, с. 154.
12 Сумцов Н. К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия, вип. 1: Лазарь
Баранович. Харьков 1885, с. 8.
13 Там само, с. 13.
14 Там само, с. 15.
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Митрополит Сильвестр Косов
Особа великого попередника та визнаного лідера цього середовища від
сувала Сильвестра Косова у затінок потужної особистості Петра Могили.
Саме так: як соратника митрополита й учасника міжконфесійної полеміки
Сильвестра Косова зображав Степан Ґолубев15. Дмитро Дорошенко називав
Косова першим серед «ближчих співробітників Могили на культурнім і на
ціональнім полі»16. Аркадій Жуковський, зазначаючи, що «на місце Петра
Могили київським митрополитом був вибраний на соборі 25.2.1647 р. один
з його близьких співробітників Сильвестр Косів, а на печерського архиман
дрита вибрано 25.1.1647 р. Йосифа Тризну», тут же констатував: «Нововибрані наступники продовжували намічений своїм великим попередником
шлях; могилянська доба вступала в нову фазу свого існування, але відсут
ність самого Могили відчувалася»17.
Простежуючи те, як наступник Петра Могили продовжував його тра
диції, Костянтин Харлампович детально зупинився на виявах відчуженого
ставлення Сильвестра Косова до визнання Богданом Хмельницьким про
текторату московського царя18, що було мотивовано «антипатією, яку мав до
Москви Сил. Косов як вихований за польським зразком шляхтич, котрий тяжів
цілим ладом своїх понять і почуттів до польської цивилізації, цінував поль
ські політичні та соціальні устрої й гидував Москвою з її самодержавством
верховної влади, неосвіченістю духовенства і грубістю звичаїв»19. Шляхетське
походження Сильвестра Косова як істотний фермент його вдачі наголошу
вала Наталя Полонська-Василенко20, а Д. Дорошенко називав Косова «явним
полонофілом»21. Іван Власовський упровадив у свою часом дещо суб’єктивну
модель історії Української Церкви образ Сильвестра Косова як послідовного
противника підпорядкування Київської митрополії московському патріархові
та прихованого опонента фатального вибору Богдана Хмельницького22.
Особа Сильвестра Косова опиняється в зоні уваги літературознавців на
самперед завдяки його агіографічній творчості. Уже Олександер Оглоблин
15 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт исторического
исследования): У 2 т., т. 2. Київ 1898, с. 245-293 та ін.
16 Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів 1991, с. 225.
17 Жуковський А. Петро Могила й питання єдности Церков. Париж 1969, с. 119.
18 Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, т. 1. Казань
1914, с. 154-163.
19 Там само, с. 161.
20 Полонська-Василенко Н. Історія України, т. 1: До середини XVII століття. Київ 1992,
с. 459.
21 Дорошенко Д. Нарис історії України, с. 356.
22 Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви, 2-ге вид., т. 2: XVII ст.
Ню Йорк 1990, с. 299-308.

110

Архиєпископ ігор Ісіченко

помітити ці постаті, але й звільнитися від їх спрощених трактувань, тенден
ційних стереотипів, анахронічних підходів до них.
Добрими прикладами такого досвіду можуть стати інтердисциплінарна
дискусія про гетьмана Івана Мазепу та його час, яку ініціювала Джованна
Броджі-Беркофф2, і монографічне дослідження Наталі Яковенко про Йоаникія Ґалятовського3. Дослідження знову ж таки Н. Яковенко з історії уявлень
та ідей в Україні XVI - поч. XVIII ст. формують продуктивні методологічні
підходи до знакових постатей тієї доби з 'їхньою ментальністю4. Ці підходи
успішно впроваджує у свою наукову практику Максим Яременко, який оби
рає об’єктом зацікавлень київський і загалом український православний
клир5.
Сарматизм
Спосіб життя українських еліт епохи Бароко та його суспільну рецепцію,
відображувану в тогочасному дискурсі, визначав феномен, здавна окреслю
ваний як «сарматизм»6. Міф про походження поляків і русинів-українців од
стародавнього племени сарматів, що усталився у свідомості мешканців Речі
Посполитої завдяки працям Марціна Кромера «De origine et rebus gestis Polo
norum» (1555), Алессандро Ґваньїні «Sarmatiae Europeae descriptio» (1578), Мацєя Стрийковського «Kronika polska, litewska, zmudzka i wszystkiej Rusi» (1582)
та Станіслава Сарніцького «Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et
Lituanorum» (1587), у XVII ст. перетворився на формотворчий складник елі
тарного етосу, додаючи шляхті «величі й гідності завдяки античному родоводу»7. З ідеалом сармата-лицаря поєднувано месіанську ідею Речі Посполитої
як передмур’я християнства («antemurale christianitatis»)8. Взірець поведінки
шляхтича-сармата визначали патріотизм, вірність вітчизняним традиціям,
релігії предків і республіканським свободам, готовність покласти життя,
2 Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, societa / упоряд. Giovanna Siedina. Alessandria 2004.
3 Яковенко Н. У пошуках нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. Київ
2017.
4 Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI
XVII ст. Київ 2002; її ж. Дзеркала ідентичності: Дослідження з історії уявлень та ідей в Укра
їні XVI - поч. XVIII століття. Київ 2012.
5 Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. Київ 2007; його ж. Перед викликами уніфікації
та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів 2017.
6 Mankowski T. Genealogia Sarmatyzmu. Warszawa 1946; Ulewicz T. Sarmacja: Studium z problematyki stowianskiej XV i XVI w. Krakow 1950.
7 Filip G., Patro-Kucab M. Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni
spolecznej: wybrane zagadnienia i przyklady // Stowo. Studia jpzykoznawcze 4 (2013) 54.
8 Tazbir J. Polskie przedmurze chrzescijanskiej Europy Mity a rzeczywistosc historyczna. Warszawa
1987.
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(«Микола Глобенко») детально аналізував «Патєріко¥ abo Zywoty ss. Oycow
Pieczarskih» і наголошував його бароковий характер23. З ініціативи та під на
уковим керівництвом Володимира Крекотня було підготовано кандидатську
дисертацію «Києво-Печерський патерик в історико-літературному процесі
кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні» (1987), за матеріалами якої зго
дом опубліковано монографію про барокові редакції Києво-Печерського
патерика. Значну увагу в цій монографії (як і в дисертації) відведено особі
Сильвестра Косова як автора «Патєріко¥»-а24. Там само, в «Патєріко¥»-і,
уперше25 було виокремлено суголосні ідеології сарматизму тенденції, знач
ною мірою втілені в особі адресата вступних епіграм і передмови-посвяти
Адама Киселя26.
Протягом останнього десятиріччя текст «Патєріко¥»-а Сильвестра Ко
сова оприявнено для сучасних українських читачів: спочатку завдяки пере
кладу о. Юрія Мицика27, а потім і через перевидання оригінального тексту
в супроводі компетентного перекладу та ґрунтовного монографічного дослі
дження Наталії Сінкевич28. Ще значно раніше відомий дослідник історії пра
вославної Церкви у Білорусі, професор Білостоцького університету Антоній
Міронович опублікував біографію Сильвестра Косова29. Став об’єктом окре
мого дослідження й публіцистичний твір Сильвестра Косова «Exegesis»30.
Таким чином, нині складно, не ігноруючи праць попередників, назвати
Сильвестра Косова «призабутим»31. Уже є певний ґрунт для глибокої заста
нови над духовною спадщиною самого Сильвестра Косова та над рецепцією
його церковно-суспільної, педагогічної й літературної діяльності в колі
сучасників. І не лише сучасників. У загадковій «Истории Русов» є чудовий
23 Глобенко М. «Paterikon» Сильвестра Косова // Записки Наукового товариства
ім. Шевченка, т. CLXV. Збірник філологічної секції, т. 26. Ню Йорк; Париж 1956, с. 51.
24 Ісіченко Ю. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку
XVIII ст. на Україні. Київ 1990, с. 59-68; Ісіченко І., архиєп. Києво-Печерський патерик у лі
тературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. в Україні, 2-ге вид. Харків 2015, с. 92-104.
25 Лескинен М. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи По
сполитой. Москва 2002, с. 27.
26 Там само, с. 148-149.
27 Сильвестр Косов. Патерик / Упор. (вступ, коментар, переклад з польськ.) прот. Юрій
Мицик. Київ 2007.
28 Сінкевич Н. «Патерикон» Сильвестра Косова: Переклад та дослідження пам’ятки. Київ
2014.
29 Mironowicz A. Sylwester Kossow, wtadyka biatoruski, metropolita kijowski. Bialystok 1999.
30 Isichenko І. Sylvester Kosov’s Exegesis (1635): A Manifesto of the Kyiv-Mohyla Counter-Re
formation? // Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2 (2015) 65-82. Укр. версія: Ісіченко І., архиєп. Ex
egesis Сильвестра Косова (1635): маніфест Києво-Могилянської Контрреформації? // Spheres
of Culture. Lublin 2015, т. 11, с. 34-47.
31 Мицик Ю., прот. [Вступ] // Сильвестр Косов. Патерик. Київ 2007, c. 3.
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епізод, умонтований у розповідь про «дари в Чигирині», яку згодом ілю
стрував Тарас Шевченко32. Найдотепнішим опонентом прихильників згоди
на московську протекцію виявився черкаський православний протопоп Фе
дір Гурський, який звернув увагу не на самі дари, що їх прислали Богданові
Хмельницькому правителі Османської імперії, Речі Посполитої та Москов
ського царства, а на 'їхнє упакування. Турецькі дари було загорнуто у шов
кову та бавовняну матерію, польські - в сукно, а московські - в рогожі. Від
так же, заявляв священник, «и народ, живучи с ними [з Москвою. - Арх. І. І.]
доведен будет до такой бедности, что уберется он в рогожи»33.
Прикметно, що, відмежовуючись від саркастичної промови о. Федора
Гурського, анонімний автор «Истории Русов» пояснював її патос загальностановою позицією українського духовенства: «Духовенство малорос
сийское, большею частью обращенное из униатства и крайне сожалевшее
втайне о потерянной его власти над народом, поданной было им поляками
и близкой к рабству, сплело нелепую басню в рассуждении посольства мос
ковского»34. Такий коментар як елемент наративної стратегії радше посилю
вав, аніж нейтралізував викривальний антимосковський патос промови. Та
ще важливіше інше: принаймні наприкінці XVIII ст.35 в суспільній свідомості
міцно жив спогад про українське православне духівництво часів Богдана
Хмельницького як про опонента східному вектору гетьманської політики.
А хто, як не київський митрополит, хоч його і не згадав автор «Истории
Русов», міг репрезентувати самостійну політичну позицію православного
духовенства, що не могло уявити себе поза цивілізаційним простором Речі
Посполитої?
Ледве чи цю позицію можна назвати «пропольською». Та Сильвестр Ко
сов був послідовним прихильником компромісу між козацьким військом
і королівською владою. Він спробував ухилитися від зустрічі Хмельницького
під час його першої спроби тріумфального в’їзду до Києва у травні 1648 року,
та в січні 1649-го таки вітав гетьмана біля Золотих воріт36. Коли ж у липні
1651 року Київ зайняло польське військо на чолі з Янушем Радзивілом, ми
трополит «не уступовал с катедри, але зоставал при церкви святої Софії»37,
вийшов назустріч литовському коронному гетьманові й вітав його як виз32 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У10 т., т. 7: Живопис, графіка 1830-1847, кн. 1. Київ
1961, с. 94.
33 История Русов или Малой России. Сочинение Георгия Кониского, архиепископа Белоруского. Москва 1846, с. 98.
34 Там само.
35 Мишанич Я. «Історія Русів»: історіографія, проблематика, поетика. Київ 1999, с. 13-50.
36 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / пер. з англ.
Київ 2005, с. 315.
37 Літопис Самовидця / вид. підготував Я. Дзира, 2-ге вид. Київ 1971, с. 61.

112

Сарматський

князь церкви на порозі вічності

водителя, присягнувши на вірність Речі Посполитій38. Косов, скільки міг, аж
до своєї смерті, чинив опір спробам узалежнити Київську митрополію від
московського патріарха39.

Панегірик-некролог

«На весні по Воскресеніи Господнем, на седмиці Мироносиц з вторка на
середу, априля пятогонацят, преосвященній и богоугодній муж Суливестр
Косов митрополит Кієвскій преставися, преживши на митрополіи своєй літ
десять з лишком, от 1647 року по настоящій, в нем же преставися 1657 рок»40.
За звичаєм того часу, упокоєння першоєрарха Київської Церкви вшанували
пам’ятною книгою «Столп цнот знаменитых в Богу зешлому яснепревелебного єго милости господина отца и пастыра Сильвестра Коссова, архієпис
копа митрополита Кієвского, Галицкого и всея Россіи, екзархи святійшого
апостол[с]кого Константінополского ерону, з світом разділеннаго, на поділениє жалю, през музы коллеґіум Кієво-Могилеанского разділеньїє: На
разділеніє Косовіаньских гербов», виданою в друкарні Києво-Печерської
лаври 1658 року.41 У цій книзі й було вміщено панегірик-некролог «Гербы
и трены при гробі и труні того ж ясне превелебного єго милости госпо
дина, отца и пастыра кур Сильвестра Косова, архієпископа, митрополита
Кієвского, Галицкого и всея Россіи, екзархи святійшого апостол[с]кого Константінополского ерону, з світом разділенного, на поділеннє жалю, през
музы коллеґіум Кієво-Могилеанского разділеннє» (далі - «Гербы и трены
при труні Сильвестра Косова»), підготований до друку з участю Ростислава
Радишевського й опублікований у виданні Володимира Крекотня та Миколи
Сулими 1992 року42.
Панегірик - це унікальне джерело для студій над системою вартостей, що
функціонувала в суспільстві на час його написання. Його жанрова природа
як «пауцуиріко^ (Хоуо^)», промови чи вірша з глибокою похвалою особи,
інституції чи групи людей43, передбачає створення ідеалізованого образу
38 Там само, с. 322.
39 Опарина Т. Украинское духовенство и Московский патриархат в середине XVII в.: кон
такты и конфликты // Православие Украины и Московской Руси в XV-XVII веках: общее и раз
личное / за ред. М. В. Дмитриева. Москва 2012, с. 255-256.
40 Самоил Величко. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке, т. 1. Київ
1848, с. 287.
41 Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих
на Україні, кн. 1 (1574-1700). Львів 1981, с. 72-73.
42 Українська поезія: Середина XVII ст. / упор. В. Крекотень, М. Сулима. Київ 1992, с. 66-97.
Далі посилання у тексті в дужках без зазначення назви.
43 Cuddon J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory / упоряд. C. E. Pres
ton, 4-те вид. London 1999, с. 632.
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героя, чиї чесноти й життєві здобутки майже неминуче гіперболізовано.
Це викликало критичне ставлення до панегіричної поезії в тих, хто прагнув
бачити в літературному тексті правдиве відображення дійсності. У чернетці
10-ї пісні «Саду божественных пТсней» Григорія Сковороди до галереї хво
робливих суспільних явищ долучено й панегіристів: «Тот панигірік сплТтаєт
со лжей»44. А Вікторія Колосова взагалі зважилася на вирок: «Адресовані ви
сокопоставленим особам, верхівці суспільства, ці наскрізь реакційні панегі
ричні вихваляння мали сервілістичний характер, вони вже втратили... всяке
почуття міри, історизму, життєвої правди, а 'їх автори - щирість і людську
гідність»45. Певною мірою категоричність авторки можна пояснити методо
логічними настановами підрадянського літературознавства, загалом кри
тичного до елітарної культури минулого й орієнтованого на виокремлення
в мистецькій творчості «прагнення досягти правдивого і всебічного відобра
ження дійсності»46, що передбачає «крім правдивості деталей, правдивість
у відтворенні типових характерів у типових обставинах»47. Щоправда, попри
теоретичні настанови, саме в літературі «соціалістичного реалізму» жанр па
негірика досягнув нового розквіту, героїзуючи постаті з офіційної державної
міфології та партійного Олімпу.
Панегірик цікавий і цінний не тільки як художній феномен, у семіотич
ному просторі якого твориться власний світ, лишень опосередковано пов’я
заний із реальною дійсністю та з її «правдивими деталями» й «типовими
характерами». Він уречевлює ідеал свого суспільного середовища, підносить
до нього образ героя, зважаючи на реалії життя, проте не зв’язуючи себе
їхніми тенетами. Коли ж ідеться про панегірик-некролог, то сама ситуація
зустрічі з вічністю спонукає до вписування образу героя в ширший контекст,
аніж реальні обставини його життя, до пошуку трансцендентних парадигм
оцінки сліду, який він полишив, і до простежування спрямування руху душі
в непроминуще майбуття.
Попри те, що текст «Гербів и тренів при трунТ Сильвестра Косова» було
опубліковано ще 1992 року, дослідники відтоді не надавали йому особливої
уваги. Приємним винятком стала праця Оксани Підопригори «Образ бароко
вого князя Церкви як перетин символічних кодів»48, яка - попри учнівський
44 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. проф. Л. Ушкалова. Харків 2010,
с. 95.
45 Історія української літератури: У 8 т., т. 1. Київ 1967, с. 453.
46 Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів, 3-тє вид. Київ 1971, с. 348.
47 Энгельс Ф. [Письмо к] Маргарет Гаркнесс в Лондоне // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения,
2-ге вид., т. 37. Москва 1965, с. 35.
48 Підопригора О. Образ барокового князя Церкви як перетин символічних кодів. Харків
2017, 57 с.
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характер - цікава спробою виокремити й систематизувати образи-символи,
використані в панегірику. Лишається шкодувати, що авторка наразі зупини
лась у своїх студіях, і сподіватися на їх продовження в майбутньому.

Герб - печатка для вічності
Ключем до вибагливої гри символами, якою вщерть наповнено художній
простір панегірика, став шляхетський герб Сильвестра Косова, де виокрем
лено чотири елементи: «М литера, лев в кратЬ, стрЬла, врембы» (с. 67). Кожен
із геральдичних елементів, уміщений у центрі алегоричної гравюри, визначає
символічну домінанту одного з розділів панегірика. Це здобуває метафізичну
інтерпретацію в ініціальній епіграмі, функції якої відповідають звичайному
для початку барокової книги гербовому віршу. Та якщо загальний сенс гер
бового вірша інтегрує геральдичну емблематику як цілість, то початкова епі
грама «Гербів и тренів при трунЬ Сильвестра Косова» демонструє зворотну
дискурсивну стратегію. Як чотири стихії (земля, вода, повітря та вогонь)
руйнують тіло померлого героя і воно розпадається на різні елементи, так
і герб із відокремленням душі від тіла зазнає деструкції - його складники
починають осібне життя: «Гды ся дух с плотю дЬлить, ту ж и гербы» (с. 67).
При цьому герб уподібнено до печатки, яка правно стверджує дійсність
документа. Вельми промовисте порівняння, бо ж герб Сильвестра Косова
також закріплює в суспільній свідомості правно визнані лицарські чесноти
його роду! Додано, втім, істотний онтологічний нюанс: алюзія на печатку на
Христовому гробі (Мт. 27, 66)49:
В гробу тых гербов мусять быть печати,
Гроб воскресеньских же то дней, бы знати,
Печати, з гроба Гды Христос встал вцЬли,
Гды й Косов встане, не будуть в роздЬли (с. 67).

У шостій пісні воскресного канону непорушність печатки з каменя, яким
було закрито вхід до гробу Спасителя, перетворюється на провіденційний
символ: «Сохранив цЬла знаменія Христе, воскресл єси от гроба, ключи ДЬвы
не вредивый в рождествЬ Твоєм, и отверзл єси нам райскія двери»50 - «Наро
дженням Твоїм, Христе, Ти не порушив нетління Діви, а, воскреснувши з гробу,
зберіг цілими печаті й відчинив нам райські двері»51. Так лицарську родову
49 Святе Письмо Старого та Нового Завіту / Повний переклад [о. Івана Хоменка],
здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. Львів
2007, с. 44.
50 Тріодь Цвптная, єллинеки Пентикостаріон сієсть Пятидесятница. Львів 1907, с. 202.
51 З вірою і любов’ю: Молитовник православної родини з Псалтирем, 4-те вид. Харків; Київ;
Львів 2010, с. 293.
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печатку - шляхетський герб - оприявнено в есхатологічній перспективі як не
від’ємний елемент ідентичності її носія. Відновлена в загальному воскресінні
єдність душі й тіла Сильвестра Косова символічно відновить тотожність носія
в поверненні семіотичної гармонії чотирьох промовистих знаків.
А трохи згодом, уже в першому розділі панегірика-некролога, варіюючи
інтерпретації геральдичного символа «N», автор відкриє ще один воскресний
нюанс семантики герба. Цього разу відбувається нескладний етимологіч
ний екскурс: слово «герб» асоціюється в авторовій свідомості з латинським
«herba» - «трава, зілля, рослина; зелень, городина, ярина»52:
Словесным овцам не мЪл пастыр правый
В гербару иншой гербы, иншой травы,
Єдно герб слово, чим науку значил,
По серцу Бога слова пасти рачил.
Герб той словесный, коли пресажают,
Як гербу албо зіолко присыпают.
Вертоградара премудра то дЪло,
Жебы ся писмо в землЪ где садило (с. 70).

Насправді українське слово «герб» ніяк етимологічно не пов’язане з рос
линними сенсами. Сучасні етимологи виводять його зі середньоверхньоні
мецького «erb» - «спадкоємець». В українську мову воно прийшло через ста
рочеське, а далі польське посередництво; форма «herb» виникла, можливо,
у старочеській мові під впливом латинського «heres» - «спадкоємець»53. Але
це не обходить автора: барокові інтерпретаційні стратегії воліють дошукува
тися саме несподіваних, парадоксальних зв’язків і через них виявляти нові
семантичні перспективи образів. Текстотворчу працю Сильвестра Косова
завдяки цій перспективі описано як випасання гербоносним пастирем своєї
пастви на полі слова. І лишається тільки міркувати: кого ж мають на увазі
як «премудрого вертоградаря» - чи самого Небесного Господаря земного
саду, чи спочилого архиєрея, котрий ревно працював у цьому саді, засіваючи
його своїми словами? У будь-якому разі до декодування алегорії залучено
цілий спектр біблійних алюзій: від Творця, за чиїм словом «protulit terra
herbam virentem [курсив мій. - Арх. І. І.]»54 - «вивела земля з себе росли
ни»55 (Бут. 1, 12), - і до персонажів Христових притч про сівача (Мт. 13, 3-23;
Мк. 4, 3-20; Лк. 8, 5-15), про виноградник і виноградарів (Мт. 20, 1-16;
Мт. 21, 33-41; Мк. 12, 1-9; Лк. 20, 9-16).
52 Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник. Львів 2001, с. 266.
53 Етимологічний словник української мови: в 7 т. / гол. ред. О. Мельничук, т. 1: А-Г. Київ
1982, с. 497. Пор.: Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник, с. 266.
54 Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Stuttgart 1994, с. 5.
55 Святе Письмо Старого та Нового Завіту, с. 1.
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Креативність Сильвестра Косова проявляється в його міцному пастир
ському зв’язку зі спільнотою, яку він очолює та напучує на твердому ґрунті
рідної землі, куди й покладають «герб той словесный». Акценти цілком
звичні для «сарматського бароко», персонажі якого здобувають можливості
повноцінно реалізувати свої таланти у вітчизняному просторі. Та й у просте
жуванні того, як Сильвестр Косов увіходить у небесний Єрусалим, не тільки
з’явиться «другий Єрусалим» - Київ56, із якого здіймається до Бога спочи
лий, але й Русь («Россія»)-Україна, що кладеться йому під ноги «врембами»
(сходами) піраміди:
Восходить пастыр наш, серцем покорный,
З Ієрусалима втораго ґдьі в горный,
На память серце к’горТ выставует,
За пирамиду Россія нотуєт (с. 83).

На Небо сходять із рідної землі. А отже, міцне спирання на неї, впевнене
простування нею, надійний зв’язок із усім, що становить її традицію, - це все
і формує сходи вгору, до вічного життя.

Гербова літера «К»

Перший розділ панегірика, що його становлять 25 строф, варіює мотив му
дрості і писемної чи радше письменницької культури Сильвестра Косова,
символічне позначення якого відшукують у геральдичному знаку - літері
«М» із кириличною назвою «нашь». Упровадженням у цю тему є гравюра,
на якій два кістяки, що знаменують смерть, покладають до труни літеру
«М» з характерним геральдичним обрамленням і посипають її піском із
клепсидри. Інскрипція, що простяглася між ротовими отворами скелетів,
цитує слова Творця з книги Буття: «Земля єси и в землю пойдеши»57 - «Ти
є порох і вернешся в порох» (Бут. 3, 19). Семантичне поле цієї фрази розши
рює її використання в чині похорону, наприкінці якого, висипаючи попіл
із кадильниці до ями, куди щойно покладено труну з тілом спочилого, свя
щенник промовляє: «Земля, прах и пепел єси, о человТче, и в землю паки
по повеленію Божію возвращаєшися»58 - «Земля і порох і попіл ти, людино,
і знов у землю повертаєшся за Божим велінням»59.
56 Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: Релігієзнавчі й соціокультурні студії. Львів
2016, с. 135-150; Ричка В. «Київ - Другий Єрусалим» (з історії політичної думки та ідеології
середньовічної Русі). Київ 2005.
57 Острозька Біблія / опр. та підг. до друку єрмн. архимандрит д-р Рафаїл (Роман Турконяк). Львів 2006, с. 28.
58 Требник Петра Могили / Перевидання з ориґіналу, що появився у друкарні Києво-Пе
черської Лаври 16 грудня 1646 року. Канберра; Мюнхен; Париж 1988, с. 726.
59 Требник. Нью Йорк 1976, с. 166.
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Час земного життя, символізований клепсидрою, обертається піском.
Але піском, яким у давні часи посипали написаний атраментом текст, аби
закріпити його на папері. І сама «нелТтостива»60, тобто «немилосердна»,
смерть посипає «не л'Ьта, цноты» Сильвестра Косова, щоби закріпити їх
у вічності - у «книзТ животней»61, тобто у «книзі життя» (Од. 17, 8), що її
розгорнуть в апокаліптичній перспективі:
Сыплет литеру, бы ся не стирала,
З книг ся животных бы не потребляла (с. 67).

Символіка піску, яким посипають літери, щоби 'їх просушити, набуває
в панегірику подальшого розвитку, розширюючи своє семантичне поле. Сві
жий і тому мокрий атрамент нагадує про піт, який проливав митрополит
у праці, дбаючи не лише про хліб (за заповіддю, вміщений у цитованому
в інскрипції стиху, «В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся
в землю, що з неї тебе взято; бо ти є порох і вернешся в порох» - Бут. 3, 19),
але і про повчальне слово - «о слова рачей проповТди» (с. 68). А чорний ко
лір атраменту викликає асоціації з кольором землі та з кольором монашого
габіту, що його носив Сильвестр:
«Чорна, леч пієнкна, єсть ми моя цера», Могла ся хлюбить Силвестра литера (с. 68).

Так через алюзію на «Пісню пісень» уведено мотив містичного кохання
спочилого з мудрістю, позначеною геральдичною літерою «N». При цьому
схоже, що автор пригадував не Острозьку Біблію («Черна єсмь аз и добри»62),
а той польський переклад Святого Письма о. Якуба Вуєка, що його схвалила
наприкінці XVI ст. католицька Церква: «Czarna jestem, ale pi^kna»63 (Суламитка в перекладі о. Івана Хоменка каже: «Я чорна, але гарна») (П. п. 1, 5).
Для панегіриста, як і для його героя, культура Речі Посполитої залишалася
рідною, а польська мова пульсувала у свідомості як друга власна.
Дедалі глибше занурюючись у символічний простір літери «N», автор
виокремив її назву: «нашь». Він наголосив: помер наш пастир - «пастыр
мудрый, земной», «всея Россіи глава» (с. 68), «архієпископ и метрополита
и екзарха» (с. 70), а відтак духовний лідер автохтонного народу сарматської
землі. Його смерть - це втрата для кожного:

60 Litosc z - 1) милосердя; 2) (співчуття) жалість, -лості, жаль, -лю (Польсько-український
словник: У 2 т. / гол. ред. Л. Гумецька. Т. 1: A-N. Київ 1958, с. 503).
61 Острозька Біблія, с. 1916.
62 Там само, с. 1026.
63 Pismo Swifte Starego i Nowego Testamentu w przektadzie polskim w. o. Jakuba Wujka S. J. [r. P.
1599]. Krakow 1962, с. 629.
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Н сыплючи, НАШ ЖИВОТ то всыпають,
Сыплють на НАШЬ и на НАС сыпать мають (с. 68).

Читачів / слухачів панегірика позиціоновано як родинну спільноту, з’єд
нану і духовною сув’яззю, і патріотичною прикріпленістю до власної землі
та до її традицій.
Продовжуючи гру слів, автор добирає цілу низку лексем, які починаються
на ту саму літеру «Н» і вносять нові й нові нюанси в емоційну оцінку ситуа
ції прощання з митрополитом. «Нобілітація» нагадує про його шляхетський
статус, «наука» - про вченість, а виділена наприкінці фінального «АМИН»
(«AMEN западным языком» - с. 70) - про фінал земного життя, подібний до
заходу сонця. Слово ж «насЬннє» дозволяє наснажити геральдичний сим
вол спочилого оптимістичним мотивом неминучого проростання праведної
душі у вічну весну Неба:
Во НЕТЛЬНІЄ всЪянный встать рачыть,
Н тут НАСЬННЄ, НЕТЛЬНІЄ значить (с. 69).

І навіть саме народне визначення спочилого «небіжчик» починає асоці
юватися з «Небом»:
Наш так Небожчик, же Небесчик значить,
На земли з земных кто ж єго обачить? (с. 68)

Не обмежившись суто вербальним виміром, автор занурився у сферу
графічних образів, семіотизуючи 'їх. Літеру Н він бачив то як дві піраміди, то
як перевернену Z (кирилична назва - «землА»):
Бо Гды Natu писмо в бок падет, кто гляне,
Узрит же не що, Ze.-м.лА писмо стане (с. 72).

Сполучення ж NZ під титлом позначає цифру 57 - рік, у який помер
Сильвестр Косов (1657). А латинська літера L, яка позначає число 50, як у ки
риличному шрифті «Н», нагадує і про вік Сильвестра Косова - унікальна
деталь, що дозволяє встановити рік народження митрополита не «близько
1600»64, а 1606-1607, - і про неодмінний атрибут фолкльорного образу
смерті - косу: «Число пятдесят, Гды як коса власне» (с. 72).
Над усіми цими символічними інтерпретаціями переможно лунає «як
гробовоє з гербового в гробЬ: N НЕМАШ ИТіСТЬ ЗДЄ» (с. 70) - алюзія на
ангельське сповіщення: «НЬсть здЬ, вста бо, якоже рече!»65 - «Нема Його тут,
бо Він воскрес, як ото сам прорік» (Мт. 28, 6). Адже Христове воскресіння
64 Києво-Могилянська академія в іменах. ХУІІ-ХУІІІ ст. Енциклопедичне видання / упоряд. З. Хижняк. Київ 2001, с. 286 та ін. довідкові видання.
65 Острозька Біблія, с. 1581.
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провіщає «певноє и непохибнеє... з мертвых встанє тФл людзких»66, - і серед
покладених до гробу праведників Сильвестр Косов приготований до май
бутнього воскресіння.

Лев за ґратами
Другий розділ, що складається з 14 строф, має за ядро образної системи інший
геральдичний символ - лева за ґратами («в кратФ» - с. 67). На гравюрі, вміще
ній на початку розділу, лева зображено двічі: мертвим на марах у заґратованій
труні та зведеним на задні лапи з хрестом у передніх. Девіз-інскрипція відси
лає читача до Яковового благословення Юді з книги Буття у версії Септуагінти: «Возлег и поспа яко лев» (с. 73) - «Сын Іуда скимен, от л'Ьторасли сыне
мои взыде, возлег и поспа яко лев и яко скимен»67, - у перекладі о. Рафаїла
Турконяка: «Юдо, лев молодий, сину мій, ти вийшов із хащі, ліг і заснув: наче
лев та подібно до левеняти»68 (Бут. 49, 9). У XVII ст. панувало пророчо-месіан
ське тлумачення цих слів69: адже Христос народився з племені нащадків Юди
(Мт. 1, 1-16; Лк. 3, 23-38), тож і згадані слова мали вказувати «на перебування
Спасителя в гробі і на Його воскресіння»70. А тому що лева визнавали симво
лом Юди71, то слова Одкровення Йоана Богослова: «переміг лев від племени
Юди, паросток Давида» (Одкр. 5, 5) - тлумачено у христологічному сенсі72.
Увиразнює перспективу поєднання Сильвестра Косова, носія гераль
дичного лева, з «левом від племені Юди» - Христом у майбутньому воскре
сінні - нагадування про великодній час («светлый празник», «иж был ВЕ
ЛИК ДЕНЬ» - с. 74) упокоєння митрополита: «Воскрес лев Юды, воскресне
й Силвестра» (с. 76),
Ґдьі даровано живот сущим в гробъ,
Входит Силвестра лев во гроб в той добъ (с. 74).

У цій перспективі мари на возі перетворюються на тріумфальну коліс
ницю, якій уже не потрібні «кола [тобто колеса. - Арх. І. І.] свФта», - і серед
66 Катехизис Петра Могили: Оригінал 1645 року / пер. В. Шевчука; упоряд. А. Жуковсь
кий. Київ; Париж 1996, с. 188.
67 Острозька Біблія, с. 99.
68 Біблія. Книги Святого Письма Старого та Нового Завіту / 4-й повний переклад з дав
ньогрецької мови о. Рафаїла (Романа Турконяка). Київ 2011, с. 72.
69 Толковая Библия или Коммментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета,
т. 1. Санкт-Петербург 1904, с. 265-266.
70 Иуда, прав. // Православная энциклопедия, т. 28. Москва 2012, с. 379.
71 Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза / пер. с нем. Ра4егЬогп 1999,
с. 525.
72 Толковая Библия Завета, т. 11. Санкт-Петербург 1911, с. 537; С. Булгаков, прот. Апока
липсис Иоанна. Москва 1991, с. 49.
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цих відкинутих дорогою до неба коліс бачимо такі дорогі для шляхетського
гонору кола: посольське, сенаторське, лицарське. Напевно, всі, хто знав спо
чилого, пригадували, як активно він домагався на сеймі в січні 1650 року посі
сти місце в колі сенаторів, застережене Зборівським договором 8 (18) серпня
1649 року73. Безуспішні спроби здобути сеймові гарантії суспільних привілеїв,
так високо цінованих у середовищі шляхти Речі Посполитої, компенсовано
незмірно важливішим пануванням у вічності.
Біблійні алюзії розширено завдяки нагадуванню про епізод зі суддею
Самсоном, який дорогою до Тимни вбив лева, а пізніше, минаючи труп звіра,
знайшов на ньому рій бджіл і зішкріб із нього мед (Суд. 14, 5-9). Іншим разом
Самсон, замкнений у Ґазі, «встав, ухопив за крила міської брами та за обидва
одвірки й, вирвавши їх разом із засувом, поклав собі на плечі та й виніс на
верх гори» (Суд. 16, 3). Плястер74 (щільник) меду і два одвірки дверей пара
доксально поєднано в таїнственному просторі зустрічі зі смертю. Солодкий
мед, знятий з убитого лева, й одвірки брами декодовано як символи в контексті
пастирського служіння спочилого, і вони набувають євхаристійних конотацій.
Ще один нюанс додано завдяки згадкам про євангелиста Марка, чиїм
символом є той самий лев75. Ім’я та символ відразу долучаються до химерної
гри, де похоронні мари врівноважено згадкою про євангелиста, котрий опи
нився в Небі завдяки своєму слову, що стало «мечем духа» (с. 77):
Марне то в марах лва тут в’язиш, Парко,
До того гербу, не МАРЫ, леч МАРКО (с. 77).

Образ давньоримської Парки, тобто грецької Мойри, богині людської
долі76, цілком закономірно зринає в цьому контексті - як і «заядлый Цер
бер» (с. 75) - потворний пекельний пес із трьома пащами, охоронець царства
мертвих Аїду77. Їх умонтовано в по-бароковому антитетичну картину пограниччя життя і смерті як темну, демонічну альтернативу Небесному Царству,
що його відкрив для праведників воскреслий Христос.
Певна річ, що і традиційне сприйняття лева як царя звірів, «над всЬм
звЬрєм царствующей власти» (с. 75), відіграє в панегірику певну конструк
тивну роль. Завдяки їй акцентовано високий суспільний статус Сильвестра
Косова. Але не тільки. Спочилий митрополит постає володарем своїх почуттів
і свого розуму: «Над всЬми сласти царствовал умом» (с. 75). Образ ґрат, із-за
73 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні, с. 317-320.
74 Польсько-український словник: у 2 т., т. 2, ч. 1, с. 171.
75 Марк, Апостол // Православная энциклопедия, т. 43, с. 652.
76 Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах і назвах: Довідник з історії та культури
Стародавньої Греції і Риму. Львів 1988, с. 130.
77 Парандовський Я. Міфологія: Вірування та легенди стародавніх греків і римлян / пер.
з польськ. О. Лєнік. Київ 1977, с. 96.
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яких видно лева на гербі, інтерпретовано як знак добровільного утримання від
спокус і пов’язано з монашими обітами, що їх склав герой, котрий
В замкненном життю законном в оградЪ
Темной той крати, як лев, чул о стадЪ (с. 74),

тобто використовував чернечі обіти задля захисту від усього, що ставало на
перешкоді його архипастирському служінню.
А ще автор панегірика скористався легендою про те, що лев дивиться
на сонце, не примружуючи очей. Сонце асоціюється і з Христом - «Сонцем
правди»78, - й зі самим Косовим, який «был слонцем всея Россіи» (с. 77).
Звернімо увагу: «всея Россіи», а не лише «Малої Руси», як вимагав титулувати
Київського митрополита Московський патріарх після того, як Гетьманщина
визнала московського царя за свого протектора. І мотив плачу Русі за своїм
спочилим архипастирем відкриває несподівану гру слів:
Та по заході РОСА слез в ней пала,
Же от той самой РОССІЯ б ся звала (с. 77).

Стріла

Третій розділ, що складається з 18 строф, розробляє мотив стріли як гераль
дичного знаку Сильвестра Косова. На гравюрі труна опиняється під градом
пострілів із неба, де у хмарах ангел тримає натягнений лук. Смерть із косою
ховається за труною ліворуч. На труні лежать архиєрейська митра та капе
люх, схожий на кардинальський, - знак екзаршої влади. А при труні право
руч стоять інші владичні інсигнії: виносний хрест київських митрополитів
і архиєрейський жезл (автор часом називав його, за латинським взірцем,
«пасторал» - с. 88, 92). Поміж ними в ногах у небіжчика стоїть свічка. І кожен
знак залишеної влади протято стрілами.
На труні видно напис: «Напряже лук свой и положи мя яко знаменіє на
стр'Ьляніє79 (Трен. Ієрем. 3)» - «Він нап’яв свого лука і поставив мене стрілі за
мету» (Пл. Єр. 3, 12). Цитата відсилає до опису в пророка Єремії зруйнування
Єрусалима разом із храмом і виведення юдеїв у полон 587 року до Р. Х.80, про
що свідчить вступний стих цієї книги у версії Септуагінти: «І сталося, що
після того, як захопили в полон Ізраїль і спустошили Єрусалим, Єремія сів,
плачучи, і голосив цією жалібною піснею над Єрусалимом»81. Звідти ж, із
78 Канон пасхальний // З вірою і любов’ю: Молитовник православної родини з Псалтирем,
с. 293.
79 Пор.: Острозька Біблія, с. 1262.
80 Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза, с. 473-474.
81 Біблія. Книги Святого Письма Старого та Нового Завіту, с. 769. Пор.: Septuaginta, id est
Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Stuttgart 1979, с. 756.
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грецького тексту Септуагінти, взято й авторську назву книги: «Орщ'оі»82 - на
відміну від версії Острозької Біблії: «Плач Иєремиєв»83, - напевно, за посе
редництвом усе того ж таки о. Якуба Вуєка («^гепу Jeremiaszowe»84). Попри
те, що увагу зосереджено таки на особі спочилого митрополита, алюзія на
катастрофу, яку пережили юдеї, не могла не спонукати до поглибленого пере
живання руїни, полишеної Хмельниччиною, і дедалі відчутнішої залежності
Києва з Лівобережжям від московських воєвод.
Уже з першого рядка: «Стрелою Косов БРАНЬ ЖИЗНЬ презначаєт»
(с. 78) - третій розділ проймає атмосфера війни. Це не стільки наслідок
впливу суспільного середовища, в якому провадив митрополиче служіння
герой, скільки вияв інтерпретації цього служіння в сарматському куль
турному коді. Лук, стріли, тятива, щити, меч, кулі, списи («копії»), шанці,
«стрелбї огненной дощ» (с. 82) - усе це створює образний антураж розповіді,
формуючи «велику метафору» духовної війни, де на гербову стрілу Косова
відповідає смертельний постріл:
Як меч пріємьій мечем умираєт,
Герб N стрїлу мїл, стрїла нань змїряєт (с. 80).

Митрополичі інсигнії в цьому метафоричному дискурсі перетворюються
на щити, вступаючи в омонімічні стосунки зі знаками величі героя:
Митрою, крестом, жезлом зась світилом,
Щитится85, премудр и словом и дїлом,
Мусять тых луков пострїл получити,
Капелюш, митра, крест, жезл, свїт, як щиты (с. 79).

У цьому мілітарному знаковому просторі характерної семіотизації зазнає
образ тятиви для лука: шовкову нитку («моцный єдваб») плетуть, ніби гу
сінь («черв») шовкопряду, три Парки-Мойри, а в потрійному шнурі сплетено
три віки: Адамового народження, Мойсеєвого права та Христової благодаті
(с. 79), три метафізичні складники: «З бозства, души, крве» (с. 82). Пробиті
стрілою «капелюш, митра, крест, жезл, свїт [тобто свічка. - Арх. І. І.]» сим
волізують уражені п’ять відчуттів86 - «чувств чулого пастыра» Сильвестра.
82 Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs, с. 756.
83 Острозька Біблія, c. 1257.
84 Pismo Swifte Starego i Nowego Testamentu w przekladzie polskim w. o. Jakuba Wujka S. J., s. 799.
85 Szczycic si^ - пишатися, гордитися (Польсько-український та українсько-польський
словник - близько 50 тисяч слів та словосполучень / укладачі Д. Бачинський, А. Задніпряна,
М. Хотинська. Київ 2006, с. 189).
86 «Яким є порядок достойності між п’ятьма чуттями?.. Найдосконалішим з усіх є зір, піс
ля нього - слух, тоді - нюх, потім - смак, і нарешті - дотик» (Інокентій Ґізель. Трактат [Про
душу] // його ж. Вибрані твори: У 3 т., т. 3. Київ; Львів 2011, с. 321).
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Зір уражено через «жезл бдящій» - адже пастирський жезл нагадує про
обов’язок стежити за паствою, вчасно помічаючи небезпеку. Прострілена
митра позначає втрату слуху, бо носіння митри спонукало архиєрея уважно
слухати Боже слово і звіряння сповідників. Тому що горіння свічки спричи
няє дим і запашні випари воску, стріла у свічці позначає неспроможність від
чувати запахи. Смак знищено через ураження хреста - бо «при древТ крест
ном... смерти вкушено» (с. 79), а дотик - пострілом в екзарший капелюх. Чи
не тому, що через екзарха українська та білоруська православна спільнота
стрічалася зі своїм предстоятелем у далекому Константинополі?..
Сильвестра Косова змогла вразити лише стріла з неба, бо й він сам «к небу
мТл... стрТлу в брани жизни» (с. 82): звертався до неба в молитві, вражав
страх смерті. Про це нагадує його молитовна постава: характерна поза пас
тирської молитви з піднесеними руками, що викликала в автора асоціації
з Мойсеєм і з Ароном. Семіотична стратегія трансформує митрополичий
виносний хрест у лук, молитовний зв’язок - у тятиву, а пастирський посох
(«лТску») - в окрилену стрілу. Орлине перо для стріли дозволяє нагадати про
символ євангелиста Йоана - орла87, а окрилений посох - про Меркурія-Гермеса, чиїм атрибутом був кадуцей - ліщинова паличка, що мала властивість
зупиняти сварки і змусила двох змій припинити кусатись, а натомість, об
вившись довкола палиці, прихилитися до неї головами88. Разом із Меркурієм
у символічному світі панегірика згруповано й інших небесних стрільців: бога
війни Марса89, бога блискавок і громів90 Зевса-Юпітера («Іовиша») та й са
мого Стрільця - дев’ятий знак зодіяку, що в зображеннях античних греків
мав вигляд кентавра, який натягує лук. Зрештою, автор удався до звукопису,
і в його рядках учувається чи то сичання стріли, що пронизує повітря, чи
шурхіт піску, який сиплеться з клепсидри на труну: «стрТлу сТни смертной
взявши», «писочный [зеґар] скончен в знак, же ся зкончило», «же з сТню
стрТлы смертной свТт дан свышше» (с. 83).
Времби - сходи

Четвертий розділ, що складається зі 43 строф, розробляє мотив остан
нього геральдичного знака - врембів, тобто сходів. Цей знак формують три
прямокутні балки (стрічки), розташовані одна над одною, причому кожна
дальша менша від попередньої. Вступна гравюра вмонтовує 'їх у символічне
зображення серця, перевернутого у вигляді піраміди, яке лежить на труні,
87
88
89
90
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Иоанн Богослов // Православная энциклопедия, т. 23, с. 698.
Парандовський Я. Міфологія: Вірування та легенди стародавніх греків і римлян, с. 54-55.
Там само, с. 63-64.
Там само, с. 39.
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й супроводжує це зображення інскрипцією: «Восхожденіє в сердци своєм
положи (Псалом 83)» (в Острозькій Біблії - «Вьсхожденіа в сердцы своєм
положи»91) - «Він у своєму серці поклав сходинки»92 (Пс. 83, 6). Змістовність
біблійної алюзії розкриває повний текст стиха: «Блаженний чоловік, який
у Тебе знайшов для себе заступництво, Господи. Він у своєму серці поклав
сходинки»93 (о. І. Хоменко переклав дещо вільніше: «Щасливий чоловік, що
має свою силу в тобі і твої дороги має в своєму серці»94). Заголовок гравюри
остаточно визначає авторські акценти: «Пирамис Церкви православнороссійскои» (с. 83).
Життя Сильвестра Косова окреслено саме в цій висхідній парадигмі духовного простування вгору, до Неба, сходами досконалості. Східна
аскетична традиція підказувала аналогію - «Ліствицю» прп. Йоана Синайського95. Автор навіть намагався вивести походження імени Сильвестра
з церковнослов’янського перекладу грецького титулу Йоана - «КХ(ракор> «ЛТствичник»:
Лїствичник власне Силвестр ся тлумачить,
Лїствицу стопніов Гды в серцу мїть рачить (с. 88).

Щось у цьому є, адже хоча слова «сходи» чи «драбина» не мають до
етимології імені «Сильвестр» жодного стосунку, проте виводять його таки
з латинського «silvestris» - «лісовий, той, що мешкає в лісі»96. А отже, латин
ське «silva»97 - «ліс» - цілком могло відлунювати в концептивній естетиці
барокового поета в церковнослов’янській назві драбини «лТствица» й у по
хідному титулі синайського ігумена. Хай там як, а це виглядало дотепно та
винахідливо.
Біблійних алюзій не треба було довго шукати. Здавна закріплена герменевтичною традицією християнського Сходу інтерпретація нічного видіння
Якова з книги Буття пов’язувала ту, що він побачив у Бетелі «драбину [, що]
спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній
вгору й сходять наниз» (Бут. 28, 12), і з провіщенням приходу Месії, і з праг
ненням до Неба духовної людини, що проявляється в її побожних учинках98.
91 Острозька Біблія, с. 939.
92 Біблія. Книги Святого Письма Старого та Нового Завіту, с. 577.
93 Там само, с. 577.
94 Святе Письмо Старого та Нового Завіту, с. 704.
95 Драбина досконалости або Ліствиця духовна ігумена Йоана, учня святого Григорія Назіянського // Духовна спадщина святих отців, т. 4. Львів 2002, с. 7-84.
96 Fros H. SJ, Sowa F. Ksigga imion i swigtych, т. 5. R-U. Krakow 2005, с. 343.
97 Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник, с. 583.
98 Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет: Пятикнижие Моисеево. Москва 2001, с. 216
224.
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Панегірист пов’язав цей епізод і камінь, що його поклав Яків собі в узголів’я,
зі смертельним сном пастиря, з якого почалося його сходження «в дом Бо
жій, в небесные врата», що є і дверима для його духовних овець:
Спал неґдьісь Яков на камени, мїли
Аггели стопнЪ, над него сходили.
Заснул наш пастыр, при нашом скамЪлом
Серцу, мы стопнЪ ставим му над тЬлом (с. 88).

Геральдичні сходинки автор віднаходив і на архиєрейському омофорі богослужбовому одязі у формі широкої стрічки зі зображеннями хрестів, що
спускається обома кінцями на груди (малий омофор) або одним кінцем на
груди, другим - на спину (великий омофор)99. На кінці цієї стрічки справді
інколи вигаптовують сходинки:
Архієрейскій (если кто нотуєт)
Амофор врембов гербом ся гафтуєт,
А то по концах; тут през смерть сконченный,
Амофор серцу в врембах назначенный (с. 91).

Так архиєрейський омофор спочилого перетворюється в символічному
просторі панегірика на стрімкі сходи до Неба, які Сильвестр Косов прокла
дає і для своєї осиротілої пастви.
Число сходинок спонукає автора до рясного варіювання принципу
троїстості. Це і три Мойри (Клото, Лахесис, Атропос), і три джерела світла
(сонце, місяць, свічки), і три владичні чесноти Сильвестра (влада, мудрість,
доброта серця), і три вороги його душі (тіло, світ, пекло), і три церковні
посади спочилого (екзарх, митрополит, архієпископ), і триперсне хресне
знамення... Зрештою, винахідливий пошук усе нових і нових символічних
конотацій виведено у тринітарну перспективу:
ТРИ тых ЗЛИЧИТИ певне Силвестр зможе
Простоит Тройцы ТРИ ПЕРСОНЫ Боже (с. 91).

Завершується розділ сумним, навіть розпачливим, переліком усього втра
ченого з відходом Сильвестра Косова, - залишилися сліди його присутності
у світі, атрибути служіння, проте не стало особистості, яка надавала їм сенсу:
«Зостали стЬны, леч ЫТт фундамента» (с. 91). Знайдено чудовий образ для
окреслення залишеної пустки: «Зостали гряды, ЫТт в них в квітню квТта»
(с. 92). Квітень, час розквіту пробудженої навесні природи, коли смерть зда
ється такою недоречною, увиразнює контраст, на якому побудовано образну
систему цієї останньої строфи.
99 West K. M. The Garments of Salvation: Orthodox Christian Liturgical Vesture. Yonkers 2013,
c. 68-76.
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Трени при гробъ
Заключний розділ, названий «Трени з имены при гробт з гербы», побудо
вано за схемою акровірша. Кожну з 12 строф («тренів») розпочинає чергове
слово з повного титулу Сильвестра Косова: «Сильвестр / Косов / архієпис
коп / митрополит / Кієвскій / Галицкій / и всея Россиі / екзарха / СвятТйшаго / Апостолского / Константинополского / ©рону». Застановляючись
над семантичною багатогранністю кожного зі слів, автор винахідливо та
дотепно дошуковується все нових і нових граней для сукупного епітафійного портрета спочилого. У перших двох строфах монаше ім’я та шляхет
ське прізвище Сильвестра Косова дозволяють поглянути на життєву місію
спочилого та на його небесну перспективу крізь призму етимологічних
пошуків. Дослівне значення імені («лісний») дозволяє сформувати довкола
нього широкий образний ескорт, де фігурують і лісовий співець Орфей,
і німфа Дафна (грецьк. Aa^vq - «лавр»100), перетворена на лаврове дерево,
і плід, що його зірвала з дерева Ева, і навіть сокира, яку витягнув Єлисей
із Йордану (4 Цар. 6, 4-7) й алюзію на яку викликали пророчі слова Йоана
Хрестителя: «Сокира вже при корінні дерев: кожне дерево, що не прино
сить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть» (Мт. 3, 10). Про самого
Христа тут згадано як про сина тесляра («тектона101»), тобто ремісника,
котрий працює з деревиною і котрий сам став деревом життя, обрізаний,
«як лоза» (с. 92). За життя Сильвестр був підпорою для лісових дерев (так
метафорично описано українську та білоруську паству) і деревом знання
(«ведомости»). По смерті ж він опинився в небесному саді, «вщеплен з фи
никами» - символом життя й вічного відродження (латиною «фінікова
пальма» - «Phoenix»102). Ну, а прізвище «Косов» дозволяє нагадати про
символічне знаряддя смерті:
О косЪ Косов имя зачинаєт,
Котрою смерть всЪх зачатых кончает (с. 93).

Титули архиєпископа та митрополита асоціюються з відповідними сим
волами: шестираменним хрестом, що в латинській традиції фігурує в гербі
архиєпископа103, і з митрою, яку автор вважає не лише ознакою архиєрейського сану, але й основою слова «митрополита» (насправді воно походить не
від слова «рітра» - головна пов’язка, а від словосполучення «pqTponoXtTq^» 100 Вейсман А. Греческо-русский словарь, 5-те вид. Санкт-Петербург 1899, стлб. 286.
101 Від грецького слова «тектшу» («тесляр, будівельник, майстер») (Вейсман А. Греческорусский словарь, стлб. 1233).
102 Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник, с. 466.
103 Черных А. Геральдика церковная // Католическая энциклопедия, т. 1: А-З. Москва 2002,
стлб. 1255-1258.
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мешканець столиці104). Ще цікавіша версія походження назви «капелюх»:
«От капель поту люб джщу так названый» (с. 95) - у строфі на тему титулу
«екзарх». Насправді назву «капелюх» виводимо з італійського «capello»
(лат. «caput») - голова105. Та версія панегіриста дозволяє інтерпретувати цей
символ екзаршої гідності як захист від «капель слезных стосов», що ним був
Сильвестр Косов. А тому що сльози, які лилися в Україні («Россіи») під час
війни, спричинили справжній потоп, то й екзарх став у ту важку пору рятів
ним ковчегом, «аркою»106:
Аркою был им во потопі слезным
Был им екзарха Ех агса полезным (с. 95).

Двічі використавши ідеологему «Київ - другий Єрусалим», панегірист зга
дав про осиротіле катедральне місто з його гербом - безтілесним архангелом
Михаїлом, - а при тому і про сум за духовним главою галицького геральдич
ного лева «и всея Россіи». Гра слів «Галичина - Галилея» допомагає пов’язати
метафоричний образ сповнених сліз посудин із історією весілля в Кані галилейській (Йо. 2, 1-10), де вода в такому посуді перетворилася на вино.
Попри урочисте нагадування про залежність Косова від Константино
польського патріарха - «Святішого Апостольського Константинопольського
трону», - зв’язок із митрополією, що давно вже стала столицею ворожої
Османської імперії, відображено досить абстрактно. Варто згадати хіба що
використання класичного сюжету про видіння хреста імператора Константина107. А от заключна строфа, «Трен 12», захоплює вибагливою грою сенсів
при сполученні слів «трон» - «трен» - «труна»:
ТРОНУ екзарха тепер в трунной арцЬ,
ТРОН, ТРЕН и ТРУНА єдно слЬпой ПарцЬ.
Россію не трон, трен трунЬ належный,
Роси той арцЬ потоп, поток слезный,
Овы от трону отплыла з водою!
Бы трон як слонце зась был пред тобою.
На ТРОНК конець Силвестра имени,
А конець ТРОНУ на ТРУНК и ТРОНИ!
УМЕР СИЛВЕСТЕР, конець той ТРЕН ТРОНУ.
ТРОН взаєм ТРЕНУ конець по ПАТРОНУ (с. 97).
104 Католическая энциклопедия, т. 3: М-П. Москва 2007, стлб. 459-462.
105 Іларіон (Огієнко), митр. Етимологічно-семантичний словник української мови, т. 2:
Е-Л. Вінніпег 1982, с. 187.
106 Лат. «arca» - «ковчег» (Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник,
с. 39).
107 Euzebiusz z Cerarei. Zycie Konstantyna / вступ, пояснення T Wn^trzak. Krakow 2007,
с. 117-118.
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Сльози та голосіння, які супроводжують відхід Сильвестра Косова зі спо
рожнілого митрополичого трону, зливаються в потік, яким труна пливе, ніби
ковчег, до рятівної гори, щоби почути: «Оце я установляю мій союз з вами
і з вашим потомством після вас... мій лук покладаю я в хмарах, і він буде зна
ком союзу між мною і між землею» (Бут. 9, 9, 13). І хоча панегірист не навів
слів, звернених до Ноя, та образ труни-ковчегу, що пливе у вічність, не міг
не викликати в освіченого читача спомину про ті слова. А саме освіченому
читачеві й було адресовано «Трени при труні Сильвестра Косова».
Висновки

Розкішна образність панегірика-некролога на смерть митрополита Силь
вестра Косова вже сама зі себе відтворює багатий і розмаїтий стиль життя
барокового «князя Церкви». Постійне апелювання до гербової символіки
невпинно нагадує, що йдеться про аристократа, належного до суспільних
еліт. І хоча він віддалився від милих шляхетському серцю лицарських гер
ців, духовна боротьба церковного єрарха була аж ніяк не легша за мілітарні
змагання. При цьому лідерська місія митрополита поширилася на цілу Укра
їну та його рідну Білорусь, разом окреслені іменем «Россія» - на відміну від
глибоко чужого Сильвестрові Косову Московського царства.
Геополітичних змін, які відбулися за митрополитства Косова, ніяк не ві
дображено в панегірику. Емоційна атмосфера твору, лексика, суспільні
категорії зберігають приналежність до цивілізаційного простору Речі По
сполитої - «європейської Сарматії», якій, наскільки міг, залишався вірним
спочилий. Це - простір, сформований поєднанням культурного досвіду
античності з апостольською місією християнської Церкви, запліднений іде
алами шляхетського самоврядування та правного захисту людської гідності.
Таким бачить його автор і в цьому виявляє солідарність зі своїм героєм.
Прощання зі Сильвестром Косовим, що відбувається в обставинах су
спільної кризи та розчарування в моделі міждержавних стосунків, яку обрав
Богдан Хмельницький, сповнене тривоги за майбутнє. Не за спочилого він-бо йде до Отця, щоби стати щепою в Його небесному саді, - а за тих, хто
лишається в залитій потопом сліз Україні. Прощаючись із носієм давнього
сарматського ідеалу, панегірист із жалем спостерігав за його труною, яка,
ніби Ноїв ковчег, віддалялася разом із утраченим простором країни шляхет
ських свобод.
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Sarmatian Prince of The Church on The Verge
of Eternity (Lamentations At The Grave
Of Metropolitan Sylvester Kosov)
Panegyric-necrologue for the death of Metropolitan Sylvester Kosov (1607-1657)
was published in 1658. Glorifying the departed Metropolitan, the author depicts his
virtues through the treatment of motifs of heraldic symbols and details of the church
title. 'There are four parts: the letter «N», the lion behind bars, the arrow, the stairs in
the Kosovs gentry coat of arms. The semantics of each detail is interpreted at length
with the active use of metaphorical comparisons, biblical allusions, and mythologi
cal parallels. The panegirk ends with 12 «lamentations», each of which inventively
interprets one of the components of the Kosov’s Metropolitan title. This creates
the image of a typical representative of the social elites of the Polish-Lithuanian Com
monwealth, who considered themselves descendants of the Sarmatians - autochthon
people of the lands between the Black and Baltic Seas.

Keywords: Sylvester Kosov, Baroque, Sarmatism, Polish-Lithuanian Common
wealth, panegyric, heraldic symbols.
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