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ЗОДІАК У ВИДАННЯХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

Юлія ЗВЕЗДІНА
Науково-редакційнний відділ Музеїв Московського Кремля
Росія, 103132 Москва, Кремль

Висвітлено тему зодіаку в текстах і гравюрах у книгах, виданих у другій половині 
XVII століття в типографії Києво-Печерської лаври. Автор аналізує алегорії, що 
прославляють святих («Труби на дні нарочитії празників» Лазаря Барановича) 
та церковних ієрархів («Столп» пам’яті померлого київського митрополита 
Сильвестра Косова, чи Коссова) через образи знаків зодіаку. Порівнюються 
гравюри та їхні деталі з текстами, що відображають особливості осмислення 
космосу в релігійній символіці українського бароко. Уявлення про Всесвіт (на рівні 
тогочасного розвитку науки) втілювалося в яскраві алегорії, відповідно до завдань 
того чи іншого опусу.
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Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні

Ми зосередимося1 на особливостях 
інтерпретації дванадцяти знаків зодіаку в 
ви даннях КиєвоПечерської лаври, зокре
ма звернемося до двох книг. Перша вийшла 
1658 року – це «Столп яснее превелебному в 
Богу его милости отцу Сильвестру Косову», 
створена у КиєвоМогилянському колегіумі 
в пам’ять новопреставленого київського ми
тро полита, померлого в 1657 р. (іл. 1). На
ступна – «Трубы на дні нарочитыѧ…», опу
блікована 1674 року, її автор – чернігівський 
архиєпископ Лазар Баранович.

 Відомо, що в західних традиціях він
шувальної алегорії у XVI – XVII ст. нормою 
були «гороскопи», які змальовували стояння 
планет або знаків зодіаку на небі відповід
но до завдань і особливостей прославлення 
певної особи. «Столп… Сильвестру Косо
ву» знаменитий ще й тому, що містить вірші, 
які вказують на зодіак, затьмарений смертю 
митрополита, і декілька разів згадують знак 
тельця, під яким настала смерть Сильвестра 
Косова. Вірші, присвячені цій космічній те
мі, включено авторами книги до глави, якій 
передує гравюра – зображення мертвого лева 
й Христа, який стоїть із хрестом при труні, 
також у образі лева, увінчаний терновим він

цем. Тому фрагмент про зодіак починається 
зі згадки про знак лева. Система порівнянь 
і низка уподібнень один до одного в тек
сті досить складна й потребує спеціального 
дослідження. Ми коротко відзначимо, що у 
зв’язку з загальним прославленням заслуг і 
достоїнств митрополита, у віршах він спо
чатку порівнюється з Сонцем, потім з’явля
ється Сонце, оточене знаками зодіаку, серед 
яких першим названо лева: «…был, як в Зо-
діаку, Лев смотрящ…»2. Згодом померлого 
під покровом смерті уподібнюють до лева, 
замкнутого в темниці. Автори зображують 
померкле сонце, оточене дванадцятьма зна
ками зодіаку, які тут набувають злотворящої 
сили, що несе смерть: «Дванадцать знаков, 
много злого…», і навіть сумирний зазвичай 
овен стає злим і агресивним:

 …сам Баранок шкодить, 
так бодеть рогом, аж доброть выходить.
И Телець топче, волом чорным ставши, 
В жалобу смерти в априлю прибравши…3

 У віршах ідеться про всі дванадцять 
знаків зодіаку, починаючи з овна; вони стро
го йдуть один за одним. Знаки поміщено в 
дванадцять строф, але якщо одним відво
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диться по дві строфи, то інші мають помі
ститися в одній строфі по двоє. Тут поміж 
ін ших злотворців ще раз згадано лева, але це 
вже не пастирдобродій, як у вступі, про який 
ми згадували вище, а інший, ворожий знак: 
«Лев чорний гору над лвом нашим мает»4. 
Очевидно, автори передбачають зіставлення 
зображення на гравюрі з виведеним у тексті 
зодіакальним циклом: померклі знаки зоді
аку представляють чорний рік, що приніс 
смерть Сильвестру Косову. Читачеві пропо
нують повернутися до гравюри, що передує 
цій главі в книзі «Столп…» і уявити зобра
ження померлого лева в катафалку, осяяному 

цим траурним зодіаком (іл. 2).
 «Столп… Сильвестру Косову» слід по

рівнювати з традицією «Слів при погребі», 
при свячених духовним особам, які створю
валися в Західній Європі в XVI – XVII сто
літтях. Ми не будемо торкатися цієї теми. 
Звернемося до книги, виданої роком пізніше, 
також у типографії КиєвоПечерської лаври. 
Це збірка проповідей Іоанникія Галятовсько
го «Ключ разумѣнїя», опублікована вперше в 
1659 році. Нас тут будуть цікавити не пропо
віді цього автора, а вміщені в виданні «Науки 
короткі» – короткі інструкції щодо створен
ня проповідей, а також слів при похованні5. 
Іоанникій Галятовський рекомендує пропо
відникам кілька тем і предметів, які можуть 
стати основою для «казанѧ на погребѣ». Він 
наводить приклади з використанням явищ 
тваринного світу – мовить про «хамелеонта», 
радить активно звертатися до герба покій
ного або до деталі герба – «гел(ъ)мъ, вышше 
гербу», звертатися до прізвища чи значення 
імені покійного. Особливо примітна його 

Рис. 2 Деталь гравюри з книги «Столп…»: митро-
полит Сильвестр Коссов в образі лева в катафалку 
поряд із Христом в образі лева.

Рис. 1 Титульний аркуш книги «Столп… Сильвестру 
Косову», яка видана в Києві 1658 року
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Рис. 3 Титульний аркуш книги Лазаря Барановича «Меч духовний», Київ, 1666 р. Збірка Львівської наукової 
бібліотеки ім.В.Стефаника.
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рекомендація вивести тему слова на погреб 
із часу, коли настала смерть: «Можешъ в(ъ) 
казаню оучинити концептъ ѿт часу, в(ъ) 
которыи оумеръ чл̃овѣк». Як приклад наво
диться день тижня і його значення – якщо 
помер у понеділок, то згадують, що цей день 
тижня присвячено ангельським силам, тому 
рекомендується пригадати: «жебы єгѡ Дш̃у 
агг̃елы до Нб̃а запровадили»6.

 Слід відзначити, що автори «Столпа… 
Сильвестру Косову» створювали свій текст 
за тими ж правилами. Активно використана 
тема часу; наголошено на часі смерті – зна
ку тельця. У книзі «Столп…», отже, маємо 
чудовий приклад особливої риторичної роз
робки теми часу й зодіакального циклу. Він 
особливо цікавий тому, що представляє тему 
зодіаку, розроблену індивідуально, відносно 
конкретної особи, а саме київського митро
полита Сильвестра Косова. Цікаво, що авто
ри створюють алегоричний цикл зодіакаль
них знаків, не стільки зупиняючися на темі 
ду ховного служіння й високого церковного 
сану, скільки виражаючи в поезії людську 
скорботу й навіть підкреслюючи особистісне 
начало, яке достатньо чітко проглядає крізь 
щільне «гроно» засмучених алегоричних фі
гур, що складають традиційний ряд знаків 
зодіаку. 

Услід за цим звернемося до книги про
повідей Лазаря Барановича «Трубы на дні 
нарочитії празників Господських…» 1674 р., 
але спочатку відзначимо присутність теми 
алегоричного зодіакального кола в інших 
його текстах, – наприклад, у «Мечі духовно
му», збірці проповідей, виданих у КиєвоПе
черській лаврі в 1666 р. (іл. 3). Особливої 
уваги заслуговує тут його «Слово на Нд̃лю. 
и̃. по Соше(ст): С(т)̃ Дх̃а о умножєніи пѧти 
хлѣбъ и двохъ рыбъ на пять тысящъ мужєи». 
Цей текст найяскравіше демонструє праг
нення проповідника до духовного витлума
чення числових рядів, наповнених необхід
ним смислом, і таких, що створюють ланки 

відображених один в одному, висхідних до 
вищого, відповідників. У «Словах» Лазаря 
Ба рановича чітко простежується обраний ав
тором вектор, чи система семи ступенів, які 
ведуть до осягнення Божественного смислу. 
Не спиняючися на цьому спеціально, відзна
чимо, що в «Слові на Неділю десяту…» зга
дуються дванадцять кошів із шматками риб і 
хлібів, що зосталися від трапези, збережені в 
церкві Дванадцяти апостолів у Константино
полі. Згодом дванадцять кошів уподібнюють
ся до апостольського вчення і до самих два
надцяти апос толів, які принесли це вчення. 
Рештки чудесного харчу представляють по
кинуту на землі «небесну трапезу». Логічно, 
что в наступних рядках проповіді зодіакаль
ний цикл постає як небесне відображення й 
відповідник до цього: «Поистиннѣ бо єже 
на Нб̃си єстъ Кругъ Зодїачен(ъ) имущъ два-
надесѧ(т) Знаменїй Нб̃(с)ны(х), сіе на земли 
су(т) дванадесѧ(т) она Коша // яже су(т) 
знаменїа великаго и дивнаго движенїа Блг̃(д)
ти Бж̃еа, из(ъ) них(ъ) же силу умноженїѧ на 
на(с) щедро(т) Г(с)них(ъ) познавае(м)»7. 

 Якщо в книзі «Меч духовний» згадка й 
алегоричні уподібнення зодіакального циклу 
складають лише окремий фрагмент тексту, то 
в опублікованих через кілька років «Трубах 
на дні нарочитії празників…» уся система 
проповідей засновується на цьому циклі. Ми 
не можемо не вказати на це унікальне яви
ще в збірках проповідей того часу. Нагадає
мо, що проповіді в збірках мали, як правило, 
два підходи до укладання загального змісту: 
за ходом церковного року, тобто починаючи 
з Паски, і далі за колом рухомих церковних 
свят – так створено й книгу «Меч духовний» – 
або ж від Новоліття, починаючи з першого 
вересня, за ходом календаря й чітко фіксо
ваних у ньому нерухомих свят і днів поми
нання святих. Так організована інша книга 
проповідей Лазаря Барановича: «Труби на 
дні нарочитії празників…». Проте автор не 
обмежується церковним календарем, він ще 
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Рис. 4  Титульний аркуш книги Лазаря Барановича «Трубы на дни нарочитыя…», Київ, 1674 рік. Збірка Львів-
ської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника (зі збірки Студіону; на книзі є екслібрис Андрея Шептицького)
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й активно вводить до простору всієї книги 
два надцять знаків зодіаку, що визначають 
змі ну місяців у році. Знаки зодіаку тут, на від
міну від поширених у той час астрологічних 
і гріховних тлумачень «небесних знамень», 
виявляються цілком підлеглими Церкві й пе
реводяться до сфери духовного тексту так, 
що стають алегоричними відповідниками об
разів святих, небесним прославленням їх по

двигів і чеснот. Знаки є також календарними 
відповідниками до дня пам’яті святого. 

 Перш ніж звернутися до тексту, слід 
уважно розглянути титульний аркуш книги з 
алегоричною гравюрою, що його прикрашає8 
(іл.4). Ця складна композиція потребує спеці
ального дослідження. Це система особливо
го поєднання образів святих і знаків Космосу, 
що означають єдність Всесвіту, створеного за 
замислом Творця й організованого за струн
кими, стабільними циклами – це символи 
чотирьох вітрів, двох світил, дванадцяти зна
ків зодіаку. Знаки Зодіаку тут розміщено над 
образами прославлених святих, згрупованих 
у десяти знаках – попарно, а у двох знаках –  
по троє. Якщо знаків – дванадцять, то осо
бливо прославлених святих – двадцять шість, 
при цьому зодікальний цикл тут представле
но не послідовно, а відповідно до потреби 
від несення того чи іншого знака до певних 
святих. Образи святих розміщено по сторо
нах тексту з назвою книги і видаються сяю
чими дорогоцінними прикрасами: вони зо
бражені погрудно, в медальйонах, оточені ся
ючими променями, і згруповані за подобою 
округлих золотих дробниць із яскравим ка
мінням, що часто застосовувалися тоді в оз
добленні окладів. Титульний аркуш у збірни
ку проповідей «Труби на дні нарочитії праз
ників…» – прекрасний взірець стрункого 
ху  дожнього синтезу необ  хідного духовного 
смислу й деко ративного рішення. Можливо, 
він покликаний виконувати і ще одну функ
цію: розганяти темні марновір’я (пристрасть 
до астрологічних прогнозів) і демонструвати 
істинний духовний смисл космічних знаків. 
Із цього погляду неважко помітити, що зна
ки зодіаку на гравюрі вельми щільно ото
чені образами святих (іл.5), нібито підлеглі 
їм9, осяяні образом Богоматері, яка стоїть 
на півмісяці з вінцем із дванадцяти зір над 
головою. Можна відзначити й те, що зодіа
кальні знаки надають композиції цікавості –  
властивості, що мала особливу цінність в 

Рис. 5 Фрагмент гравюри титульного аркуша книги 
«Трубы…». Збірка Національного музею у Львові.



182

очах проповідників того часу10. 
 Тексти проповідей демонструють без

посередній зв’язок із гравюрою титульного 
аркуша. Так, якщо гравер зобразив Богома
тір на півмісяці так, що вона осіняє книгу, а 
також і весь Космос, то в «Слові первом на 
Різдво Богородиці» знаходимо рядки, що мо
жуть частково тлумачити цей образ: «…в(ъ) 
Новоявльшейсѧ Лунѣ видимъ лунныѧ Рѡги. 
Сими она бодетъ враги: ѡ Тебѣ Прч(с)таѧ 
Дв̃о, избодемъ враги наша Рогами Луны тво-
еѧ…»11. У «Слові второму на Покров Пре
святої Богородиці» знаходимо тлумачення 
знаку скорпіона, підпорядковане темі про
повіді: «В(ъ) Октоврії Слн̃це в(ъ) Скорпїи. 
Сей воздухомъ мутитъ, и времѧ болѣзненно 
творит(ъ). Єгда Бц̃а на воздусѣ, наступа-
етъ на скорпїю, наступаетъ на Аспида… и 
не сквернитъ Воздуха»12. Тим самим позна
чена перемога над злотворним знаком і його 
підлеглість вищим Божественним силам. У 
«Слові сьомому на Різдво Христове» наведе
но пряме уподібнення дванадцятизоряного 
вінця над головою Марії, осяяної cонцем, до 
дванадцяти знаків зодіаку: «ѿ Дванадесѧти 
Sвѣздъ на главѣ Мр̃їи, о Дванадесѧти М(с)
цехъ знаменїє имѣйте…»13.

 Ми спеціально зупинимося на деяких 
особливостях смислової архітектоніки «Сло
ва сьомого на Різдво Христове», оскільки 
вони особливо цікаві у зв’язку з темою на
шого повідомлення. Передусім слід відзна
чити присутність у цьому тексті алегорич
ного тлумачення зодіакального знаку водо
лія: «Сл̃нце в(ъ) Воднику: дш̃а нш̃а бѣ, якѡ 
землѧ безводнаѧ; якѡ дождъ с(ъ) Нб̃се на 
руно снійде. Излїѧхсѧ якѡ вода: Омыеши мѧ 
и паче снѣга оубѣлюсѧ»14. Крім того, саме в 
цій проповіді Лазар Баранович активно звер
тається до теми календаря за відліком років 
від Різдва Христового і перелічує всі сезони 
року. Кожен сезон він витлумачує симво
лічно, у сфері духовної алегорії. При цьому 
інтерпретація пір року містить побажання 

благ і вказує на шлях до спасіння. Це не ви
падково: хоча початком церковного Ново
ліття стає перше вересня, Різдво Христове –  
також свято, яке відкриває рік. Нагадаємо, 
що реформа календаря, за якою Новий Рік 
у Росії почали відзначати з першого січня, 
проведена в 1700 г. Водночас в Україні, як і 
в інших православних землях і країнах Схід
ної Європи, це сталося раніше. Особливий 
ін терес у цьому відношенні становлять тек
сти проповідей українських проповідників, 
які то поєднують декілька традицій у відлі
ку Нового року, то наголошують саме на дні 
першого січня. Так, в «Огородку» Антонія 
Радивиловського (Київ, 1676 г.) ми знаходи
мо проповідь на Обрізання Господнє, в якій 
особливо відзначено перший день Нового 
року, що збігається з цим церковним святом15. 
У Лазаря Барановича в «Трубах на дні наро
читії празників…» весь порядок книги вибу
довано за ходом року, починаючи з церков
ного Новоліття. Проте цікаво, що й зимове 
новорічне свято відзначено поособливому. 
Проповідник склав саме новорічну святкову 
проповідь, що містить поздоровлення, пода
ні ніби як духовна гірлянда. Як згадувалося 
вище, в гірлянду вплетені побажання блага й 
спасіння душі в усяку пору року, починаючи 
з весни, яку уявляють як «першу ластівку», 
що показує путь спасіння: «На Весну гласъ 
вопїющагѡ въ Пустыни, якѡ Ластовица 
воспоетъ, да мысленнїи Славїе Цр̃кве, пѣти 
будутъ. Лѣто будетъ горѧчо: въ Огненныхъ 
ѧзыцехъ Дх̃ъ Ст̃ый снійдетъ, всі грѣхѡ(в) 
тернїе попалитъ. Єсень будетъ плѡды 
оумноженна: Рай тоѧ чрево явисѧ мыслен-
ный, в(ъ)немж Бж̃(с)твенный Садъ, ѿ него 
же ядше живы будемъ…»16. Наголосимо, що 
саме в цій проповіді Лазар Баранович згадує 
«звіздочетців», але не тих, що несуть темні й 
гріховні передбачення, а в зв’язку зі святко
вими поздоровчими побажаннями благ: «На 
сей Новый ѿ Рож(д)ства Хв̃а Ро(к), Звѣздо-
четци, да блговѣствую(т) намъ всѧ бл̃гаѧ; 
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будетъ Рокъ плодовитый, будетъ изобилный 
и в(ъ) зимѣ: Хлѣбъ бо сошедый с(ъ) Нбс̃е 
Раж(д)ает(ь)сѧ»17. Проповідник має на ува
зі, звичайно, євангельських волхвів і магів, 
які йшли за вказівкою Віфлеємської зорі 
по  клонитися Немовляті Христу. Водно час, 
неважко передбачити, що автор міг мати на 
увазі й вельми поширені в усі часи святкові 
пророцтва на Новий рік. 

Продовжимо тему астрологічних віщу
вань, з якою, як виглядає з низки проповідей 
Лазаря Барановича, Йоанникія Галятовсько
го, Антонія Радивиловського, проповідники 
були досить добре знайомі, інтерпретуючи це 
явище в сфері духовного слова й тим позбав
ляючи гріховності, якщо не засуджуючи від
крито. Звернемо увагу на «Слово на святих 
трьох святителів, Василія Великого, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустаго» із «Труб на 
дні нарочитії…». Темою проповіді є формула 
«И сіи Тріе єдино су(т)», що відразу вказує 
на подібність з образом Святої Трійці. Услід 
за цим автор згадує трьох святителів як об
раз «тріехъ звѣздъ на Цр̃ковном(ъ) Нбѣ»18. 
Далі йде фрагмент, що виявляє автора знав
цем астрологічних елементів, переведених 
у сферу богослів’я, та їхньої інтерпрета
ції: «Бг̃ословомъ Триуглъ, Sвѣздочетцем(ъ) 
Третѧкъ нарицает(ъ)сѧ, коим(ъ) Плани-
том(ъ) прилучаетсѧ, бл̃гое изобразуєт(ъ). 
Бг̃ословци, Триуглом(ъ) изѡбразую(т) Тр(о)
цу Ст̃ую (тут – трикутник як знак Трійці. – 
Ю. З.)»19. Таким чином, проповідник подає 
трьох святителів – отців православної Цер
кви – як благе явлення трьох планет у небі. 
Він спеціально наголошує, що небо це – Цер
ковне, у сфері богослів’я його так тлумачать 
і розуміють. Проте космічне відображення 
цього є в астрології, а головне – в самому 
небі, як реальна присутність доброзичливого 
поєднання трьох планет. Поєднання реально
го й невимовного, Божественного пронизує 
значну частину проповідей того часу. Безпо
середнім втіленням цього, як ми вважаємо, 

стали іконописні образи, що представляли 
будову Космосу з небесними сферами, сімо
ма планетами й знаками зодіаку20. Чи можна 
намагатися відповідати на питання: чи було 
поклоніння такому образу ще й входженням 
до сфери благого Божественного Космосу з 
його планетами, світилами й зорями? 

 Перейдемо до теми поклоніння свя
тині, своєрідно визначеній побогословськи 
витлумаченим знаком зодіаку. Це «Слово на 
перенесення Мощей святих страстотерпців 
Бориса і Гліба». Лазар Баранович передусім 
показує святих братів як вище відображення 
зодіакального знаку близнят: «Что в(ъ) Зодїи 
на нб̃си Близнеци, то в(ъ) Нб̃ѣ Цр̃ковном(ъ) 
Два Брата, Борисъ и Глѣбъ, рукама всѣм(ъ) 
подаютъ бл̃гаѧ, оу нихъ просѧщимъ, ѿверза-
ю(т) всѣм(ъ) Ср(д)ца…»21. Далі в проповіді 
знаходимо заклик прийти на поклоніння свя
тим мощам. У «Трубах на дні нарочитії…» 
Святі Борис і Гліб стійко відповідають знаку 
близнят і осмислюються як вище, Божествен
не відображення небесного сузір’я. У «Слові 
на оубієння святих страстотерпців Бориса 
і Гліба» міститься фрагмент, який визначає 
цю Божественну перевагу: сузір’я затьма
рюється сяйвом святості двох братів. Тут 
же подано богословське тлумачення астро
логічного впливу знаку, який порівнюєть
ся з допомогою святих, із панівною силою 
їх покровительства: «...в(ъ) Нб̃сномъ Зѡдїи 
Близнеци, оуклонѧют(ъ)сѧ пре(д) Близнеца-
ми в(ъ) страданіихъ Борисомъ и Глѣбомъ: 
лучшаѧ помощъ земли ѿ сихъ Близнецѡвъ, 
неже ѿ овыхъ бываетъ. єгда Близнеци на 
Нб̃си съ Слн̃цемъ, тогда дѣйственнаѧ сила 
Слн̃ца двоит(ь)сѧ: овогда бо сухо и тепло 
бывает(ъ), овогда же мокро и зимнѡ… Су-
губѡ дѣйственни сіи Близнеци нш̃и, Борисъ и 
Глебъ, суще выну на Нб̃си съ истинны(м) сл̃н-
це(м): чайте толикїѧ теплоты сл̃нчныѧ… 
млтвам(и) ихъ ст̃ыми за нами къ Б̃гу»22. 

 Лазар Баранович звертається до теми 
знаків зодіаку й тоді, коли виникає потреба 
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створити виразний образ особливо шанова
ного святого. Його подвиги в земному житті 
проектуються на будову неба й можуть ві
добразитися в будьякім сузір’ї зодіаку, що 
збігається з ним алегорично. Лаконічно, але 
разом із тим надзвичайно яскраво представ
лено апостола Петра – рибалку, який «оулови 
в(ъ) Нб(с)ном(ъ) Зодіи рибы»23. Показово, що 
цей образ присутній у «Слові на погреб пас

тиря», де показано, як доброчесний пастир, 
який турбується й дбає про ствоє стадо, по
трапивши після смерті на небо, стає втілен
ням євангельських учителів та є паралеллю 
до наріжного каменя Церкви – апостола Пе
тра. 

За текстами проповідей у «Трубах на 
дні нарочитії…» простежується й ще одна 
особливість роботи автора з символом і мета

Рис. 6 Зображення Христа, символів євангелістів, імен старозавітних пророків і знаків зодіаку 
в західноєвропейській традиції (з кн.: А.Саплин, Астрологический энциклопедический словарь. – М., 2001) 
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форою. Інколи Лазар Баранович вставляє до 
проповіді внутрішню риму, інколи – пропо
нує гру слів, засновану на співзвучності й так 
уподобану авторами західноєвропейського 
маньєризму й бароко. У православних духов
них текстах цей прийом використовувався 
також, і яскравим свідченням цього є фраг
мент із «Слова на святого великомученика 
Феодора Стратилата». До того ж, цей фраг
мент повністю збігається з темою нашого по
відомлення, і ми не можемо його не зациту
вати: «Нб(с)ны(й) Зодій имѣет(ъ) стрѣлца 
своегѡ. земны(й) Sлодѣй Лікинїй, имѣетъ 
стрѣлцы своѧ, иже Ст̃гѡ Ѳеодѡра, поло-
жиша въ знаменїе себѣ, и такѡ оѵстрѣлѧ-
ху…»24. Звернемо увагу на риторичну анти
тезу, особливо яскраво позначену перегуком 
звуків: Небесный Зодий – земний злодій. Не
бесний знак стрільця протиставляється зем
ним стрільцям, які умертвили святого. Отже, 
Лазар Баранович визначає ще й абсолютну 
протилежність земного и Небесного: земне 
несе муки й смерть, Небесне якщо й відобра
жається в ньому, то в іншій грані, що містить 
символічно тотожне явище (у цьому разі су
зір’я стрільця), але не злобне смертоносне 
діяння. Так реальне сузір’я стає сяючою не 
небосхилі алегоричною фігурою, відобра
женням Небесної слави й подвигу святого. 

 Насамкінець відзначимо, що вивчення 
знаків зодіаку за текстами книг видання Ки
євоПечерської лаври дало нам змогу пред
ставити деякі особливості їх сприйняття й 
інтерпретації провідними духовними автора
ми тієї епохи. Примітно, що всі ці тексти де
монструють знання астрології, безперечно, у 
колі наук, які вивчалися в комплексі загаль
ної духовної освіти. Нагадаємо, що в Украї
ні навчання могло проводитися за західними 
виданнями25. У системі західного богослів’я 
астрологія була християнізована, Божествен
ний космос поставав не тільки в оточенні 
дванадцяти знаків Зодіаку, але й осяяний фі
гурами дванадцяти апостолів з образом Хри

ста в центрі26 (іл. 6). Це відображалося не 
тільки в текстах, але й у творах образотвор
чого й декоративноприкладного мистецтва. 
Особливу роль ця система духовних уявлень 
про будову Космосу відіграла в оздобленні 
годинників XVI–XVII ст., особливо великих 
астрономічних годинників, якими прикра
шали храми27. Астрологія в духовній культу
рі православ’я викликає особливий інтерес. 
Як показують тексти провідних українських 
проповідників другої половини XVII ст., су
зір’я та їх тлумачення, найтісніше пов’язані 
з темою проповіді, декорували духовне сло
во, мовлене в храмі, і, крім того, поєднували 
елементи народної просвіти з захоплюючими 
елементами – на рівні духовної освіти того 
часу. 

Від упорядника. Переклад з російської Галини Наєнко. 
Усі цитати вивірені перекладачем за оригіналами, за 
винятком уривків із книжки «Столп Сильвестру Ко-
сову» (примітки 2, 3, 4). Річ у тім, що цього видання 
в Україні немає, збереглися лише 4 примірники: два 
в Санкт-Петербурзі і два в Москві. Тому цитати з 
цього видання подано за публікацією віршів у мережі: 
http://litopys.org.ua/ukrpoetry/anto52.htm
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