




1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Впродовж кількох десятиліть у сучасних 

літературознавчих студіях посилюється зацікавленість не лише історичним тлом, 
на якому виросло і розвинулось українське літературне бароко, але також і   
національною ментальністю, метафізичним світовідчуттям, філософським та 
духовним підґрунтям барокової доби. Така тенденція, поза всяким сумнівом, 
позитивно позначилася на всебічності вивчення літературного процесу. Причому і 
вітчизняні, й іноземні дослідники українського літературного бароко приділяли 
значну увагу саме поезії ХVII – ХVIII ст. 

Віршована спадщина Івана Величковського, випускника, імовірно, викладача 
поетики Києво-Могилянського колегіуму, представника чернігівського 
видавничого кола Лазаря Барановича, надалі – полтавського пресвітера, автора 
релігійної та світської барокової епіграми, а також віртуозних зразків carmina 
curiosa, високо оцінюється дослідниками давньої української літератури і є чи не 
найцікавішою у плані вивчення барокової поезії. На сьогодні відомі такі твори 
давньоукраїнського поета: вірш до Лазаря Барановича, «Lucubratincula» 
(польськомовний панегірик зі складною метафізичною структурою), присвята 
гетьману Івану Самойловичу («вірші про Дедала»), два великі рукописні «зшитки», 
що містять молитовні «вінці», досить об’ємну підбірку емблематичних епіграм 
«для іконописців», «літургічні», «євангельські» та «агіографічні» поезії, а ще низку 
вдалих (часом віртуозних) світських епіграм – як авторських, так і перекладів, а 
також дві його великі збірки: «Зеґар з полузеґарком» (1690) та «Млеко, от овцы 
пастыру належноє» (1691). Причому остання є своєрідним підручником із поетики. 

Новочасні дослідники давньої української літератури переважно дають 
високу оцінку літературному доробку Івана Величковського. Хтось із них слушно 
вважає поета майстром малої форми (епіграми), або називає теоретиком і 
практиком фігурного віршування, інші виокремлюють у спадщині пресвітера Іоана 
богослужбовий складник, дехто визначає його поезію як емблематичну, 
метафізичну, зашифровану таємничими нумерологічними кодами тощо. Творчий 
доробок Івана Величковського, на нашу думку, справді є унікальним явищем 
української барокової поезії, практичною реалізацією теорії вірша, зокрема 
«курйозної» епіграми, а також втіленням духовної та світської емблематики своєї 
доби. Питання вивчення літературної спадщини Івана Величковського у своїх 
працях порушували дослідники літератури ХІХ – ХХ ст.: В. Колосова, 
В. Крекотень, С. Маслов, Є. Пеленський, В. Перетц, М. Петров, Д. Чижевський та 
ін. Що ж до наукової перспективності цієї теми дослідження, то вона не викликає 
сумніву, оскільки праці дослідників-медієвістів (Б. Бадрак, К. Борисенко, 
О. Зосімової, І. Ісіченка, О. Матушек, Т. Сидоренко, В. Соболь, О. Солецького, 
О. Ткаченко, О. Яковини та ін.), опубліковані упродовж останніх двох десятиліть, 
хоч і демонстрували сталий інтерес до українського літературного бароко та, 
певною мірою, до творчості Івана Величковського, торкаються лише деяких 
окремих аспектів поетичної спадщини митця (метафізичного складника, жанрів 
курйозної поезії, літургічної та молитовної символіки, мотивів vanitas у творчості 
поета, загального тематичного діапазону, співвідношення категорій «стиль» та 
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«автор» тощо). Отже, навіть попри наявність єдиної на сьогодні монографії 
безпосередньо про Івана Величковського (Б. Бадрак, 2006) та цілої низки розвідок 
меншого формату, все ж аналіз вищезгаданих праць виявив, що вони поки що не 
дають цілісного уявлення про особливості творчої лабораторії давньоукраїнського 
майстра слова. Тим часом аналіз жанрово-стильового аспекту релігійної та 
світської епіграми Івана Величковського дає можливість не тільки відкрити нові 
грані поетичної творчості барокового письменника, але й української літератури 
ХVII – ХVIII ст. та її місця в загальноєвропейському контексті загалом. 

З огляду на сказане вище, актуальність дослідження визначається гострою 
необхідністю глибокого і різнобічного вивчення культурної доби Бароко; 
відсутністю ґрунтовних робіт великого формату, які б висвітлювали релігійну та 
світську епіграматичну поезію Івана Величковського в контексті її жанрово-
стильового аспекту; неможливістю докорінно осягнути національний літературний 
процес кінця XVII – початку XVIII ст., а отже і сьогодення, зокрема сучасну 
авангардну та зорову поезію, оминувши жанрово-стильовий аналіз світських та 
релігійних барокових епіграм Івана Величковського і їх місця в європейському 
літературному контексті доби. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційної роботи узгоджена з науковими планами кафедри української 
літератури і журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, обговорена й 
затверджена на засіданні кафедри (протокол № 7 від 20 лютого 2020 року) і є 
частиною проекту «Закономірності розвитку української літератури від давнини до 
сучасності» (номер державної реєстрації – 0112U002664 УкрІНТЕІ). Тема 
дослідження затверджена Вченою радою Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 9 від 27 лютого 
2020 року) та бюро Наукової ради НАН України з проблеми «Класична спадщина 
та сучасна художня література» при Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка 
НАН України (протокол № 9 від 28 травня 2009 року). 

Мета і головні завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
комплексний аналіз жанрово-стильового аспекту барокової епіграми у творчості 
Івана Величковського. Досягнення сформульованої мети можливе за умови 
виконання таких завдань: 

– проаналізувати та узагальнити історію вивчення творчості Івана 
Величковського; 

– вивчити особливості поетики європейської барокової епіграми; 
– окреслити образний та емблематичний складники епіграм Івана 

Величковського; 
– простежити наявність загальноєвропейської барокової топіки та емблематики 

в епіграматичному доробку давньоукраїнського поета; 
– виокремити актуалізацію християнської дидактики у світських творах Івана 

Величковського в контексті європейського бароко; 
– прослідкувати органічність синтезу біблійних та античних образів у ліриці 

Івана Величковського на європейському бароковому тлі; 
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– визначити джерельне підґрунтя й національну самобутність творів 
Івана Величковського та окреслити його вагомість як теоретика й практика 
барокової епіграми. 
При цьому головним завданням є встановлення відповідності жанрового 

діапазону, змісту, емблематики та художніх засобів зображення у творах Івана 
Величковського європейському бароковому контексту. 

Об’єктом дослідження є корпус барокових епіграм Івана Величковського, 
вміщений у зшитках, в так званих «антологіях», у збірках «Зеґар з полузеґарком» 
(1690) та «Млеко, от овцы пастыру належноє» (1691), а також поетичні твори поза 
циклами. 

Предметом дослідження є жанрово-стильові особливості барокової епіграми 
Івана Величковського.   

Теоретико-методологічну основу дисертації складають теоретичні та 
літературознавчі праці вітчизняних дослідників ХІХ–ХХ ст. (Ф. Колесса, 
П. Пекарський, В. Перетц, М. Петров, М. Сумцов, І. Франко І. Шляпкін), від 
середини ХХ до поч. ХХІ ст. (С. Абрамович, О. Білецький, П. Білоус, І. Бетко, 
М. Возняк, Г. Грабович, М. Грицай, І. Іваньо, І. Ісіченко, В. Колосова, В. Крекотень, 
Б. Криса, Н. Левченко, А. Макаров, С. Маслов, В. Маслюк, О. Матушек, 
О. Мишанич, Д. Наливайко, Є. Пеленський, Ю. Пелешенко, Р. Радишевський, 
Г. Сивокінь, І. Смирнов, В. Соболь, О. Солецький, М. Сорока, М. Сулима, 
Д. Степовик, О. Ткаченко, Л. Ушкалов, О. Циганок Д. Чижевський, Ф. Шолом, 
О. Яковина та ін.), а також концепції іноземних учених (С. Авєрінцев, А. Анікст, 
А. Бергсон, Ю. Віппер, Г.-Ґ. Ґадамер, М. Гайдеґґер, П. Гайденко, М. Гаспаров, 
Й. Гейзінга, П. Дейлі, Е.-Р. Курціус, І. Меркель, Н. Фрай, Х.-Р. Яусс та інші). 

Методи досліджень. Для досягнення мети, поставленої в роботі, та для 
вирішення конкретних завдань застосовано генетичний, міфологічний, 
хронологічний, описовий, порівняльно-історичний і герменевтичний методи 
дослідження для узагальнення історії вивчення спадщини барокового письменника, 
і додатково – жанрово-стильовий та типологічний аналіз поетичних зразків Івана 
Величковського у зіставленні їх з творами європейських поетів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 
вітчизняному літературознавстві здійснено системний аналіз релігійної і світської 
емблеми митця у контексті європейської барокової лірики; виділено світську 
емблему в релігійно спрямованому творчому доробку Івана Величковського як 
своєрідне літературне явище, варте окремого аналізу; запропоновано пояснення 
певної подібності й відмінності між авторським способом зображення дійсності та 
художнім впровадженням барокових топосів у європейській літературі; визначено 
західноєвропейські та суто національні літературні витоки образної системи поезій 
Івана Величковського; систематизовано в єдину описову базу з хронологічним 
вектором розвитку наукової думки всю наявну на сьогодні фахову літературу про 
життя і творчість Івана Величковського. Отримані висновки дадуть змогу 
поглибити розуміння медієвістами українського літературного бароко, 
висвітлюючи таким чином ключовий етико-естетичний вектор розвитку 
національної літератури в конкретний період її існування. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати і 
висновки можуть бути задіяні у подальшому вивченні питань українського 
літературознавства, зокрема для аналізу літературного процесу барокової доби 
(XVI – XVIIІ ст.), при створенні тематичних лекційних курсів для студентів ЗВО, 
для розробки програм спецкурсів і спецсемінарів. Деякі аспекти розвідок можуть 
бути продуктивними під час викладання української літератури у старших класах 
середньої школи. 

Особистий внесок дисертантки полягає у систематизації наявних прямих та 
опосередкованих досліджень поетичної спадщини Івана Величковського й у спробі 
класифікації епіграм поета за жанровим діапазоном і з огляду на європейську 
барокову емблематику, а також у комплексному аналізі релігійної та світської 
емблематики у творах Івана Величковського на тлі європейської літератури XVII ст. 
У процесі дослідження враховані наукові праці українських та іноземних учених, 
що дало змогу дисертантці зробити власні висновки й оцінки щодо епіграматичних 
творів Івана Величковського та їхньої художньої цінності у стильовому контексті 
літератури бароко. Цитати та покликання на використані джерела оформлено 
згідно з основними вимогами, які ставляться до наукових розвідок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи зреалізовано у формі доповідей на таких наукових конференціях: 
Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (Запоріжжя, 2008 р.); 
XVII Міжнародна наукова конференція імені проф. Сергія Бураго (Київ, 2008 р.); 
Всеукраїнська наукова конференція «Тілесність у контексті літератури» (Миколаїв, 
2008 р.); XVIII Міжнародна наукова конференція імені проф. Сергія Бураго (Київ, 
2009 р.); X Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, 2009 р.); 
XXVII Міжнародна наукова конференція імені проф. Сергія Бураго, присвячена 
100-річчю НАН України (Київ, 25 – 27.06.2018 р.); Міжнародна наукова 
конференція «Від бароко до постмодерну: проблема автора», присвячена світлій 
пам’яті професора Леоніда Ушкалова (ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків 25 – 26 
лютого 2020 р.). 

Публікації. Матеріали дисертації відображено у семи публікаціях, з-посеред 
яких 4 – у фахових збірниках наукових праць України, 2 – в іноземних виданнях, 1 
– розділ у колективній монографії, виданій спільно в Польщі й Україні. Шість із 
них опубліковано дисертанткою одноосібно, а одна – у співавторстві. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація 
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(337 найменувань) та 2 додатків. Повний обсяг дисертації – 264 сторінки (основний 
текст – 208 сторінок). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі надано узагальнену характеристику дисертаційної роботи, 
визначено та обґрунтовано актуальність обраної теми, окреслено мету, основні 
завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, сформульовано наукову новизну а 
також теоретичну та практичну цінність одержаних результатів, визначено 
особистий внесок у це дослідження безпосередньо дисертантки, висвітлено зв’язок 
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теми дисертації з науковими програмами і планами організації, у якій її виконано, 
наведено інформацію про апробацію і оприлюднення результатів роботи, а також 
дані про публікації за темою дисертації. 

У першому розділі «Барокова поезія Івана Величковського у 
літературознавчих студіях» послідовно розглянуто усі наявні дослідження  
українського літературного бароко, що прямо чи опосередковано стосуються 
поетичної спадщини Івана Величковського. Часові рамки аналізованих студій 
дають нам  підстави розділити їх на три умовних етапи вивчення творчості 
барокового поета.  

 У підрозділі 1.1. «Започаткування студій щодо поезії Івана 
Величковського», який охоплює значний проміжок часу від XIX ст. до початку 50-
х років XX ст., шляхом аналізу історико-літературних праць перших дослідників 
давньоукраїнської поезії нами було доведено засадниче значення початкового 
етапу вивчення творчості Івана Величковського, оскільки перші біобібліографії 
поета (П. Пекарський, М. Петров, М. Сумцов), хоч і носили виключно 
дескриптивний характер і містили, часом, серйозні неточності, усе ж спонукали  до 
глибшого аналізування спадщини барокового митця вченими початку ХХ ст. (Ф. 
Колесса, В. Перетц, І. Шляпкін). Після виявлення у 1908 р. двох рукописних 
книжечок Івана Величковського, – «Зеґар…» і «Млеко…» (1690–1691), В. Перетц у 
трьох працях (1909, 1913, 1929), спираючись на розвідки попередників, пов’язує 
дві вищезгадані збірки та більшість епіграм із так званого «Софійського збірника» 
кінця XVII ст. («українська антологія 1670–1680-х років») з іменем Івана 
Величковського. Наступні студії (Є. Пеленський, Д. Чижевський) у період 1941–
1943 рр. заклали підвалини вивчення специфіки барокового віршування та  
тематично-жанрової класифікації поетичних творів Івана Величковського.  

У підрозділі 1.2. «Рецепція творчості Івана Величковського в історико-
літературних розвідках ІІ-ої половини ХХ століття» окреслено період, який 
охоплює послідовність вивчення поетичної спадщини Івана Величковського 
починаючи з другої половини XX ст. до кінця 90-х років ХХ ст. Фундаментальним 
надбанням українського літературознавства вищеназваного часового проміжку 
аргументовано вважаємо ґрунтовні дослідження О. Білодіда, М. Грицая, І. Іваня, 
В. Колосової, В. Крекотня, Б. Криси, С. Маслова, В. Маслюка, В. Микитася, О. 
Мишанича, Д. Наливайка, О. і П. Охріменків, Р. Радишевського, В. Смілянської, І. 
Смирнова, М. Сороки, М. Сулими, А. Ткаченка, О. Ткаченко, Л. Ушкалова, Д. 
Чижевського, В. Шевчука та інших.  На початку 50-х років ХХ ст. найвизначніші 
студії у вивченні літературного бароко належать Д. Чижевському («Поза межами 
краси», 1952, Нью-Йорк), що репрезентував українську барокову літературу в 
європейському контексті доби.  

Дослідники 1960 – 1970-х рр., попри радянську кон’юнктуру та ідеологічний 
тиск, у своїх працях уже піднімають питання належності творів Івана 
Величковського до барокового стилю і демонструють стале зростання інтересу до 
вітчизняного літературного бароко, про що  свідчить, наприклад, вихід монографії 
Г. Сивоконя «Давні українські поетики» (1960), де для ілюстрації видів курйозного 
віршування подано «відомі раки І. Величковського». Непересічним явищем для 
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українського літературознавства 70-х років ХХ ст. є академічне видання (1972) 
віршів Івана Величковського «Твори» з передмовами та примітками (С. Маслов, 
В. Колосова, В. Крекотень) важливість якого, полягає в атрибутуванні великої 
кількості епіграм поза збірками на користь Івана Величковського, а також у 
виправленні суттєвих біографічних неточностей.  

У період 80 – 90х років ХХ ст. стале зростання зацікавленості українським 
бароковим віршуванням демонструють праці  В. Маслюка (1981, 1983), 
медієвістичні та теоретичні студії М. Сулими (1981, 1985, 1988, 1992 та інші), 
історико-літературні праці Д. Наливайка (1981, 1988, тощо), О. Мишанича (1991, 
1998), В. Шевчука (1990, 1991), Л. Софронової (1984), Р. Радишевського (1987, 
1996), Б. Криси (1992, 1996), О. Матушек (1999). Тоді ж було визначено певні 
ознаки біблійної, античної та європейської джерельної бази барокової поезії Івана 
Величковського, окреслено візантійські та суто слов’янські риси творів митця, 
закладено основи для подальшого вивчення проявів барокового стилю та системи 
образів у епіграмах поета. Крім того, твори Івана Величковського було 
проаналізовано з огляду на засади барокової естетики, з огляду на барокову 
алегоричність та декоративність, на принцип дотепності, принцип симультанного 
руху та дзеркального відображення як проявів барокового стилю, було визначено 
основні механізми поетичної майстерні Івана Величковського, прояви його творчої 
індивідуальності, використання барокової тропіки.  

У підрозділі 1.3. «Поетична спадщина Івана  Величковського в сучасному 
літературознавчому дискурсі» простежується послідовність вивчення творчості 
барокового поета протягом періоду 2000–2021 рр. Розвідками, що торкались 
масиву релігійних епіграм Івана Величковського збагатили українські барокові 
студії Т. Сидоренко (2002, 2003, 2005), Б. Бадрак (2006) та О. Курганова (2013), 
метафізична складова творчості поета вивчалась О. Яковиною (2001, 2010, 2013), 
контекстуальною належністю до українського літературного бароко творів Івана 
Величковського займалась К. Борисенко (2001, 2003, 2008). Також слід відзначити 
дослідження щодо середнього та пізнього українського бароко В. Шевчука (2004–
2005) і О. Зосимової (2007, 2010–2013), яка  розглядає реалізацію в українській, 
польській та англійській поезії традиційного барокового топоса «марнота марнот», 
наводячи для підтвердження своїх висновків, окремі епіграми Івана 
Величковського. Важливими є також фундаментальний лекційний курс І. Ісіченка 
(2011), де творчість барокового митця віднесена до розділу «емблематична поезія», 
розвідки щодо барокової зорової поезії В. Соболь (2013), праця з теорії барокового 
віршування М. Гуцуляк (2017), а також ґрунтовна монографія О. Солецького 
«Емблематичні форми дискурсу» (2018), у якій автор приділяє достатньо уваги 
Івану Величковському, визначаючи його творчість як емблематичну. Всі 
вищезгадані студії стали плідною основою для дисертаційної роботи, стали 
підставою для висновку про необхідність глибше дослідити жанрово-стильовий, 
образний та топологічний рівні епіграм Івана Величковського у зіставленні їх з 
європейськими зразками для виявлення спільної топіки та емблематики (переважно 
біблійної), а також для визначення суто українських рис у творчості Івана 
Величковського, як теоретика та практика  барокового віршування. 
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У другому розділі «Історико-теоретичний дискурс епіграми» 
проаналізовано зародження і розвиток епіграми як жанру. Також розглядається 
теоретичний ресурс епіграматичних творів, шляхи розвитку та поширення 
епіграматичних жанрів і емблематики на європейських та українських теренах.  

Зокрема, у підрозділі 2.1. «Витоки і розвиток барокової епіграми як 
літературного явища» простежено основні етапи розвитку епіграми, яка, 
зародившись в античній Греції (Аристотель, Симонід Кеоський, Платон), 
отримавши суттєвий розвиток у давньоримській поетичній спадщині (Марціал І ст. 
н. ери). Антична спадщина серйозно вплинула на розквіт згаданого жанру в 
середньовічній та ренесансній віршовій культурі, що формувались на тлі 
поширення християнства, однак тоді з’являлись епіграми, що мали переважно 
вигляд епітафій-написів, присвят подвигам мучеників, а чи моральних настанов 
для праведного життя (грецькомовні: Агафій Схоластик, Григорій Назіанзійський 
(VІ ст.), Іоан Геометр (Х ст.), а також латиномовні: Авзоній та Венанцій Фортунат 
(VІ ст.); Гільдеберт Лавардинський (ХІІ ст.), Анджело Поліціано (ХV ст.) і, 
безперечно, – основоположник європейських поетик, Юлій  Цезар Скалігер 
(ХVІ ст.). Практично незмінна з часів античності структура епіграми, через 
ґрунтовні теоретико-поетичні праці європейців (Ю. Ц. Скалігер, М. Дж. Віда, 
Ф. Сідні та інші) була органічно засвоєна бароковою добою і набула глибокого 
метафізичного християнського звучання, залишаючись при цьому, протягом усіх 
етапів свого розвитку, лаконічною, змістовною, дотепною і чітко структурованою. 
Візуалізація поетичного образу у вигляді фігурної чи курйозної епіграми як, власне 
й емблематичний спосіб поетизування, не були, насправді виключно бароковими 
винаходами (подібні зразки подибуємо навіть у архаїчну  добу), однак саме вони 
стали виразниками даного часу в європейських літературах. Засадничою щодо 
емблематичної епіграми стає збірка «Emblemata» італійського поета Андреа 
Альціато (1492 – 1550), на яку спирались барокові творці емблематичної епіграми 
як на західноєвропейських обширах, так і в східноєвропейських країнах таких, як 
Польща й Україна.  

У підрозділі 2.2. «Теорія жанру барокової епіграми» стисло окреслено 
рамки теоретичного дискурсу барокової епіграми як такої, її основних жанрових 
різновидів, структурних та версифікаційних особливостей, а також основних 
засобів виразності, характерних для неї, як для «малого» жанру барокової доби.  

Як зазначала більшість теоретиків літератури, від початку свого існування 
проста епіграма складалась переважно елегійним двовіршем. З часом, епіграма 
набула дивовижного розмаїття жанрів, і її розмір міг варіюватися (у XVI –XVII ст.) 
від одного-двох до тридцяти рядків. Що ж до жанрових особливостей української 
барокової епіграми, то вони були сформульовані у шкільних поетиках XVII –
 XVIII ст., розроблених на основі творів Аристотеля та європейських поетик (І. 
Віда, Й. Квяткевич, М. Опіц, Ф. Сідні та інші). Найвідомішими творцями 
теоретичних курсів віршування в Україні того часу були професори Могилянської 
колегії (Л. Баранович, М. Довгалевський, Т. Прокопович та інші). Найбільш 
популярними на українських барокових теренах були епітафії, котрі мали ознаки, 
панегіриків, присвят, писалися у формі плачів, утішань, повчань, загадок, тощо. У 
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богослужбових книгах часто вміщувались дескриптивні епіграми, присвяти 
меценатам у формі епіграми, а також епіграми-заголовки (всю їх сукупність можна 
відносити до книжкового реквізиту). Геральдичні епіграми, такі ж давні, як епітафії, 
і теж надзвичайно популярні в Україні доби бароко, часто носили дескриптивний 
або панегіричний характер і цілком могли бути прикнижковим реквізитом (напр. 
вірші на герб мецената-видавця). В цьому ж підрозділі, окрім жанрових різновидів, 
нами надані варіанти назв структурних елементів епіграми (в тому числі 
емблематичної). Автори всіх поетик могли би прийти до згоди, що епіграма має 
бути лаконічною, але головне в ній, – дотепна (гостра, неочікувана)  кінцева фраза-
висновок. У підрозділі надано широкий вибір термінів на означення цього 
дотепного завершення (клаузула, аргуція, акумен, акутум, тощо). Втім, слід 
зазначити, що жоден з них не є аналогом іншого. Теоретичне підґрунтя нашої 
розвідки в цьому напрямку складали роботи вітчизняних дослідників (І. Безпечний, 
О. Бовкунова, В. Колосова, В. Маслюк, Д. Наливайко, Г. Сивокінь, М. Сорока, М. 
Трофимук, О. Циганок, Д. Чижевський та інші), а також праці зарубіжних учених-
літературознавців та культурологів (М. Гаспаров, Й. Гейзінга, П. Дейлі, Е. Курціус, 
В. Павляк та інші). Важливо, що всі дослідники  відзначали багатовікову 
дивовижну сталість епіграми в усьому, що стосується структурних елементів та 
гостроти, дотепності кінцевої фрази. 

У підрозділі 2.3. «Джерела та емблематичні засади української барокової 
епіграми» зазначено, що після «трансплантації», за формулюванням Д. Наливайка 
(«Бароко європейське, бароко українське», 1988), європейських поетик, вітчизняна 
література долучила до світової скарбниці «малого» барокового жанру, окрім 
значної кількості епіграм (геральдичних, епітафійних, присвятних, молитовних, 
тощо), створених різними мовами (староукраїнською, польською, 
церковнослов’янською, латиною), також яскраві вишукані зразки візуальної 
(зорової), зокрема, курйозної та емблематичної поезії. Серед таких українських 
барокових авторів варто виділити Д. Братковського, І. Величковського, Д. Туптала, 
В. Ясинського, та інших. Спираючись на новітні ґрунтовні розвідки М. Трофимука 
(2014) та О. Циганок (2012), було здійснено огляд наявних на той час вітчизняних  
поетик, та аналізуємо ймовірний вплив на них різноманітних європейських  
теоретико-поетичних курсів, що так чи інакше були досяжні для українських 
професорів та спудеїв ХVІІ ст. Також було окреслено так зване емблематичне 
світосприйняття, характерне для барокової доби взагалі й, зокрема, для 
українського варіанту літературного бароко. За такого світобачення людина, 
власне, «живе» всередині складної багатогранної системи глибинних значень та 
символів, «дешифрування» яких відкриває шлях до духовного зростання, до 
пізнання божественної істини. Серед вітчизняних медієвістів, що вивчали 
епіграматичну поезію, зокрема в її емблематичному прояві, слід у першу чергу 
назвати В. Колосову, В. Крекотня, Н. Левченко, Д. Наливайка, В. Соболь, 
М. Сороку, О. Солецького, М. Сулиму, О. Ткаченко, М. Трофимука, О. Циганок, 
Д. Чижевського.  

У третьому розділі «Поезії  Івана Величковського в жанрово-стильовому 
просторі європейського бароко» послідовно проаналізовано та доповнено 
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жанрову класифікацію творів барокового митця. Досліджено світобудову – життя і 
смерть людини у творчості Івана Величковського, як прояв європейської барокової 
емблематики, а також окреслено основні принципи і засоби виразності у 
європейському бароко та в епіграмах Івана Величковського. Зокрема, було 
розглянуто епіграматичний доробок Величковського в руслі загальноєвропейської 
барокової поезії з її широким жанровим діапазоном, емблематикою, характерною 
топікою та системою образів. Окрім студій вітчизняних дослідників 
(Д. Чижевського, М. Сулими, В. Соболь, О. Солецького, О. Циганок та інших) було 
опрацьовано цілу низку зарубіжних розвідок, як у галузі літературознавства, так і з 
філософії та культурології. Так, в ході зіставлення епіграм Івана Величковського з 
творами представників англійського літературного бароко (Дж. Герберта, 
Р. Герріка, Дж. Донна та інших) ми звертались до студій британських (Т. Корнз, 
Д. Едвардз) та канадських (М. Гестер, П. Дейлі) медієвістів, а використовуючи для 
порівняння німецькі епіграми тієї ж доби, покликались на праці німецьких 
дослідників давньої літератури (Ю. Вайс, Е. Р. Курціуса, В. Майда та інших). 
Окрім того, філософські та культурницькі погляди таких авторів, як П. Гайденко, 
Й. Гейзінга, Г.-Ґ. Ґадамер, Ж. Дельоз, Х.-Р. Яусс та ін. стали підґрунтям для 
узагальнень щодо культурно-філософського тла барокової доби та стилю. 

У підрозділі 3.1. «Жанрова класифікація барокових поезій Івана 
Величковського» було розподілено увесь масив творів поета (за змістом, за метою 
написання) на апологетичні, до яких входять: молитовно-літургійні, дидактично-
проповідницькі,  притчові та екзегетичні зразки, та на філософсько-дидактичні 
(умовно світські поезії). До апологетичних поезій емблематичного плану 
відносимо «Вѣрши на Євангелія для иконописцов», «Дѣянія святых апостол» та 
«Вѣрши на апокалипъсис», збірки (1690 – 1691) «Млєко…» та «Зеґар…», а також 
цілий ряд позациклових поезій, розкиданих по так званих «зшитках». При цьому, 
обґрунтовано, що вищезгадані твори тяжіють до емблематики, будучи по суті 
subscriptio (підпис до картинки лат.). «Картинками» (pictura) до них мали би стати 
епізоди та образи з Біблії, Євангелій та агіографічної літератури. Однак, 64 
епіграми, об’єднані під назвою «Вѣрши на Євангелія для иконописцов» можуть 
вважатися суто емблематичними, адже вони (призначені для художників) 
передбачали наявність (чи появу) ікон-ілюстрацій. Іван Величковський 
використовує відомі христологічні емблеми (Царя, Сина людського, Сина Божого, 
Слова, Судді), спираючись на канонічні Євангелія, а також на літургійну 
емблематику щодо Ісуса (напр. Сонця правди, Всеблагого Спасителя, переможця 
над пеклом). Тим часом, початкові епіграми даної емблематичної збірки можна 
вважати екзегетичними, бо вже з найперших рядків поет розтлумачує сенс 
усталених «іконічних» емблем (людини, лева, вола та орла), пов’язуючи їх з 
чотирма апостолами-євангелістами – Матвієм, Марком, Лукою та Іоаном. У 
підрозділі також визначено риси подібності та відмінності христологічної 
емблематики, характерної для східного та західного християнства.  

Близько 25% доробку Івана Величковського становлять проповідницькі 
епіграми з емблематичними включеннями – жанровий різновид, поширений як в 
українському, так і в європейському літературному бароко. Як апологетичні 
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епіграми проповідницького призначення визначаємо цикл есхатологічної 
направленості – «Вірші на Апокаліпсис». Зіставляючи названі твори з 
європейськими зразками, констатуємо, що даний жанровий підвид не є суто 
українським явищем. До проповідницьких віршів Івана Величковського можна 
також віднести розкидані по зшитках позациклові агіографічні епіграми – всього 
близько 20, зокрема ті, що являють собою поетичний «конспект» текстів «Києво-
Печерського патерика» (1661).  

Вважаємо, що двокомпонентна структура характерна для молитовних та 
літургійно-молитовних епіграм Івана Величковського, які становлять близько 
30% доробку поета. Подібно до екзегетичних епіграм молитовні барокові поезії 
(як в українській, так і в європейській літературі) містять біблійну або 
агіографічну емблему, що є своєрідним subscriptio sine pictura (підпис-коментар 
без картинки лат.) або «словесну ікону», що передує молитовному зверненню, 
зазвичай у «покаяннях» чи «проханнях». Було проаналізовано молитовні 
епіграми Івана Величковського з огляду на православну літургійну емблематику. 
Що ж до «покаянних» поезій та молитовних «прохань» українського 
епіграматиста, то вони були зіставлені з англійськими та німецькими творами 
того ж підвиду для визначення спільної тематики та біблійних емблем. Шляхом 
порівняльного аналізу було доведено, що дидактичність притаманна релігійній 
бароковій поезії так само як і молитовність. Дидактична або й дидактично-
притчова епіграма є, на нашу думку, практично загальним місцем в європейському 
літературному бароко (Роберт Геррік, Андреас Грифіус), причому, як релігійна, так 
і світська. Що ж до українського барокового поета Івана Величковського, то у його 
творчому доробку знаходимо дидактичні вірші як релігійного, так і світського 
напрямку. Водночас тут не може бути досить чіткої межі, адже, часом, у релігійних 
епіграмах автора проглядає «світська» емблема, тоді як в умовно світському творі 
– біблійна емблема-метафора. Зіставлення різнокультурних джерел показало, що 
поєднання античного жанру, християнської дидактики та, часом, фольклорних 
елементів породили гномічну (від грецького γνώμη – сентенція, мудрий вислів) 
барокову епіграму. Виявлено, що досить поширеним підвидом творів у жанрі 
гномічної епіграми в європейському бароко є так звані вірші-діалоги, що беруть 
початок ще з античних часів (Марціал, Авзоній) і приходять в європейське бароко 
через новолатинську поезію (напр. Дж. Овена або Е. Корда) у вигляді творів, що 
передбачають діалогічну прагматику (розмову) релігійного, філософського, 
дидактичного, світського і, часом, сатиричного змісту. Цей жанровий різновид 
репрезентований у Івана Величковського переважно світськими та релігійно-
філософськими переспівами епіграм Джона Овена (1564 – 1622), серед яких – часто 
наслідувані та переспівувані англійськими (Р. Геррік, Е. Марвелл) та німецькими 
(Фридрих фон Льогау, Ангел Сілезіус) бароковими поетами епіграми, зокрема про 
жіноцтво та про «ліву» позицію серця в людському тілі. Слід однак зазначити, що 
жанрові ознаки «розмови» були притаманні не лише короткій гномічній епіграмі. 
Барокова європейська поезія знає більші за обсягом зразки поетичних діалогів. 
Твори даної структури можуть відноситись як до світських філософсько-
медитативних, дидактичних, так і до релігійних молитовних чи дидактично-



11 

молитовних. Було проведено аналогії, за формою та частково за змістом, між 
молитовно-дидактичним діалогом «St. Peter’s Complaint» («Скарга Св. Петра») 
англійця Роберта Саутуелла (1561 – 1595), барокового поета-католика, (твір має 
вигляд молитовних звертань апостола до Христа (покаянних та зі скаргою на 
гоніння) і віршів-відповідей Учителя своєму учневі) з подібним за стилістикою і 
структурою діалогічним молитовно-дидактичним циклом (що містить п’ять 
віршів) Івана Величковського «Бесѣда человѣка с Богом», який текстуально 
базується на  «Молитві до Господа Ісуса Христа», включеної до вранішнього 
«келійного правила», а отже до «Евхологіона» (Молитвослова, Требника) Петра 
Могили (1646) та до пізнішого видання Києво-Печерської друкарні. Відмічено, що 
існує певна кількість релігійних та світських епіграм у жанрі порівняльних висловів 
у творчому доробку Івана Величковського. Причому, серед них є як оригінальні, 
так і переспіви творів Дж. Овена (напр. «Магнас, як магнес»). Зразком авторської 
епіграми у даному жанрі можемо назвати твір «Солнце, время». Впродовж 
детального аналізу морально-етичних, філософських поезій Івана Величковського 
(релігійних та світських), які мають ознаки притчових епіграм та відрізняються 
притчовою ж «симетричною» будовою та під час зіставлення їх із європейськими 
(німецькими та англійськими) творами подібного жанрового підвиду, окреслено їх 
спільну (двошарову) структуру та спільні джерела наявної емблематики 
(Приповісті Соломонові, Еклезіаст та Євангельські Христові притчі). Двошаровість 
полягає, за слушним твердженням німецької медієвістки Ю. Вайс, у повідомленні в 
перших рядках (чи рядку) твору якоїсь повсякденної інформації або опису природи, 
а в наступній частині – пропонується певна філософська чи морально-етична 
максима, заради якої, власне, і пишеться вірш. Яскравим зразком такої епіграми у 
Івана Величковського є «світська» філософська поезія «О сивизнѣ». У підрозділі 
підкреслюється, що біблійна Книга Еклезіаста, будучи спільноєвропейським 
джерелом барокової поетичної притчі (з емблематикою в дусі memento mori) 
справила значний вплив на цикл «Минути» зі збірки Івана Величковського «Зеґар» 
(1690), що є притчовим за змістом та за «еклезіастичною» емблематикою. Таким 
чином, як підсумок вищенаведеного огляду основних видів поезій репрезентованих 
у творчому доробку Іоана Величковського (суто емблематичних та з 
емблематичними включеннями) у порівнянні з жанровим діапазоном 
європейського літературного бароко, можна стверджувати наявність спільної 
(переважно біблійної) емблематики та подібних версифікаційних засобів у процесі 
реалізації того чи іншого жанрового підвиду. 

У підрозділі 3.2. «Барокова світобудова, життя і смерть людини у 
творчості Івана Величковського, як прояв європейської емблематики»  
розглядалась та аналізувалась образна структура барокової світобудови – життя і 
смерті людини у поезіях Івана Величковського з огляду на європейську 
емблематику. Вважаємо, що цей напрямок дослідження ще не вичерпаний, попри 
наявні спроби комплексного аналізу-зіставлення різномовних барокових 
поетичних зразків XVII ст. з метою виявлення подібних мотивів та образів у 
спільному культурному контексті, як у зарубіжних (М. Бєнек, С. Грачотті, 
Р. Лужний, Е. Курціус, В. Майд, та інші), так і в українських (Б. Криса, 
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Д. Наливайко, В. Соболь та інші) студіях. Річ у тому, що в закордонних розвідках 
українська барокова поезія і, тим більше, твори Івана Величковського не 
фігурували при зіставленні, а вітчизняні дослідники до недавнього часу рідко 
обирали епіграми Івана Величковського для зіставлення з європейськими 
бароковими зразками і коло їх було зазвичай обмежене збірками «Млеко» і «Зеґар» 
або двома-трьома перекладними епіграмами. Тому поле вивчення даного питання 
було розширено з урахуванням досвіду сучасної медієвістки О. Зосимової, яка 
задіяла широкий спектр польської а також окремих зразків англійської барокової 
епіграми для зіставлення з українськими у своєму ґрунтовному дослідженні 
барокового мотиву vanitas, що надало дослідниці простір для широких узагальнень. 
У підрозділі було також розглянуто спільні для Івана Величковського та для 
європейських поетів метафори-емблеми на означення світу (світ-в’язниця, світ-
море, світ-книга тощо), а також емблеми темпорального концепту бароко, зокрема 
універсальну емблему-метафору «годинник, як міра плинного часу». На прикладі 
названих універсальних емблем ми змогли провести певні паралелі між поезіями 
темпорально-танатологічного напрямку в європейському та українському бароко 
(зокрема, у Івана Величковського), попри наявні конфесійні та світоглядні 
розбіжності. 

У підрозділі 3.3. «Основні принципи і засоби виразності у епіграмах Івана 
Величковського з огляду на європейський бароковий контекст» здійснюється 
порівняльний аналіз епіграм Івана Величковського і вибраних зразків англійських 
та німецьких поезій ХVІІ ст. за стилістичними ознаками (принципами) 
європейського бароко (принцип контрасту, принцип поєднання протилежностей, 
принцип порівняння, принцип відображення, принцип символічності, принцип 
алегоричного відтворення дійсності, принцип дотепності, тощо). Даний аналіз 
показав, що можна аргументовано (виходячи з відповідності основним принципам 
бароко та з використання суто барокових тропів) вважати Івана Величковського 
яскравим представником своєї доби і виразником барокового стилю на 
європейських теренах. 

У четвертому розділі «Риси національної своєрідності епіграми Івана 
Величковського» було розглянуто поетичну творчість барокового українського 
поета-священика  з огляду на її національну самоідентичність.  

У підрозділі 4.1. «Духовні маркери українського бароко у творах поета-
священика» було проаналізовано ґрунтовні розвідки істориків української 
літератури, церкви та освіти барокової доби, І. Ісіченка (2008) та І. Огієнка (1993), а 
також опрацьовано наявні репринтні видання (та фотокопії) суто української 
богослужбової літератури, наприклад, Leiturgiarion 1639 р., або ж «Трѣбникъ» 
Петра Могили 1646 р. та його пізніше перевидання у 1681 р. після смерті укладача. 
На тій підставі, що вищезгадана література цілком могла виступати своєрідним 
маркером національної церковної самоідентичності, і було зроблено висновок про 
окремішність та оригінальність української літургійної (зокрема євхаристійної) 
практики, сучасником та учасником, якої був Іван Величковський, як священик, як, 
власне, і того довгого спротиву та полеміки між представниками московської 
церкви та українським духовенством, що не вщухали з періоду поступової втрати 
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Україною  церковної самостійності у 1659-1686 рр. та ще тривалий час – до 1720 
року. Не має сумніву, що названі чинники неминуче вплинули на світогляд і 
творчість українського барокового поета, чиє душпастирське служіння співпадає за 
часом із цим складним для української духовності періодом. Що ж до Івана 
Величковського, як барокового поета-священика, то його літургійно-молитовні 
епіграми, зокрема, вміщені в «Зеґарі цѣлому», – першій частині збірки (1690) 
«Зеґар…», свідчать про глибоку вкоріненість автора в українській  літургійній 
традиції. На засадах окреслення духовних чинників розвитку світогляду 
едукованого українця XVII століття, з огляду на тогочасні історичні реалії і з 
урахуванням специфіки організації гуманітарної, зокрема, філософської освіти у 
Києво-Могилянській колегії, де навчався Іван Величковський, було зроблено 
висновок, що саме тут він отримав свої ґрунтовні знання з античної спадщини і 
долучився до сучасної йому філософської та теологічної думки, що значною мірою 
вплинуло на формування його літературного та перекладацького стилю. Таким 
чином, усі перераховані фактори формували світогляд і творче обличчя поета-
священика Івана Величковського. Як було спостережено, його доробок містить 
велику кількість апологетичних: екзегетичних, молитовних та проповідницьких 
епіграм, суто емблематичних або з емблематичними біблійними включеннями. 
Збірка «Млєко от овцы пастиру належноє» (1691) є не лише сукупністю carmina 
curiosa або «практичним курсом» з поетичної гри, але й втіленими у віршах 
теологуменами Богоматеринства, божественним світом створеним зі слів. Як 
приклад, можна навести епіграму Івана Величковського «Порядний непорядок», де 
читачам пропонується «розкодувати» емблему Святої Трійці через образ 
Богоматері та Богоневісти. У підрозділі було розглянуто факти органічного 
поєднання популярного у тогочасних університетських колах натурфілософського 
вчення Аристотеля із настановами східних отців церкви у свідомості тогочасної 
освіченої людини на теренах Гетьманщини, на що звертала увагу у своїй роботі Н. 
Левченко (2018). Вагомість впливу вищезгаданих факторів на поетичну творчість 
Івана Величковського була аргументована наведеними у підрозділі зразками його 
поезій. 

У підрозділі 4.2. «Полімовність та фольклорні елементи поезій Івана 
Величковського» з урахуванням існуючих праць Б. Криси (1997), О. Лямпрехт 
(2016), П. Охріменко (1987) і Д. Чижевського (2003) було розглянуто багатомовне 
середовище в Україні XVII ст., що стало характерним національним явищем 
барокової доби, що безумовно сприяло наявності у творчій спадщині Івана 
Величковського поезій, написаних трьома мовами. У підрозділі репрезентовані 
староукраїнські, латиномовні та польськомовні твори Івана Величковського, як 
ілюстрація багатогранності та ерудованості барокового автора. Водночас були 
наведені приклади включення і подальшої трансформації полонізмів у книжній 
українській мові з посиланнями на твори вітчизняних поетів барокової доби, 
зокрема, Івана Величковського. В поточній розвідці, у якості продовження студій, 
розпочатих В. Жайворонком (2006) і В. Смілянською (1990) та іншими вченими, 
було розглянуто нечасті фольклорні (власне, фразеологічні) вкраплення у, загалом, 
книжній мові релігійних та світських епіграм Івана Величковського, як от  –  вираз 
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«звівся на шило» (схуд, охляв) у вірші «Шевцу убогому», або  практично «пісенне» 
звертання у вірші «Бѣсѣда…»,  –  «небоже». Таким чином, можна відзначити, що 
для тогочасної літератури, і, зокрема, для творчості Івана Величковського, були 
притаманними  барокова багатомовність, «українізація» полонізмів та різномовні 
поезії, що є певним проявом національної культурної своєрідності у контексті  
доби, в той час як елементів народної фразеології, уживаних бароковими поетами, і, 
зокрема, Іваном Величковським, спостерігаємо значно менше. 

У підрозділі 4.3. «Теорія української версифікації в рецепції Івана 
Величковського» з огляду на студії Д. Степовика (1991) і Д. Чижевського (2003) 
було проаналізовано термінологічний ресурс зі збірки «Млеко…», який 
використовувався Іваном Величковським, як літературознавцем та теоретиком 
віршування, було окреслено перекладну (з грецької та латини), кальковану та 
авторську термінологію, вжиту Іваном Величковським у текстах  «інструкцій» до 
курйозних зразків (завдань із практики віршування рідною мовою). Попри те, що 
збірка «Млєко..» є своєрідною настановою для практичного використання, Іван 
Величковський досить часто виступає ще й у якості теоретика-літературознавця. 
До низки авторських термінів належать так звані «раки», створені Іваном 
Величковським на заміну грецького слова «паліндроми», серед яких «рак словный», 
«рак лѣтеральный», «рак прѣкословный». Іван Величковський, рекомендуючи у 
тексті «Передмови» до збірки «Млеко» студентам-читачам самостійно створювати  
«штучки»  (carmina curiosa) рідною мовою за  поданими зразками, на власному 
прикладі демонструє термінотворчі можливості української книжної мови. У 
творчості Івана Величковського, як ні в кого з українських барокових поетів, 
літературознавча термінологія посідає значне місце, у підрозділі  наведено понад 
50  літературознавчих термінів, вживаних поетом. Переважна більшість цієї 
термінології, використаної Іваном Величковським, застосовується і сьогодні. Деякі 
з термінів, як от: «предмова» – передмова, «чителник» – читач, «акростихіс» – 
акровірш, «анаграмма» – анаграма, «епиграмма» – епіграма, дещо змінились 
«осучаснились», але й досі повсюдно вживаються в літературознавстві, не 
зазнавши значних фонетичних та морфологічних перетворень. Тобто, можна 
констатувати, що барокова поетична практика Івана Величковського сприяла 
розвитку літературної мови, давала можливість відшліфувати техніку віршування, 
а також збагатила словник літературознавчою термінологією і сприяла розвитку 
теорії барокового віршування  як такого. 

  
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено поставлені завдання щодо проведення 
комплексного аналізу жанрово-стильового аспекту барокової епіграми у творчості 
Івана Величковського. Зокрема, констатується, що добу бароко, попри часті 
полемічні баталії щодо конфесійних питань між Східною і Західною Цервою, слід 
вважати золотою добою в історії українсько-європейських культурних взаємин. 
Саме в цей період активізувалися процеси, що спричинили рецепцію культури 
«латинської Європи» українською культурою, відбулося формування барокового 
світоглядно-мистецького вектора, що дав можливість входження української 
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культури у загальноєвропейський контекст. Бароко стало першою спільною 
площиною величного стилю для всієї Європи, яким не судилося стати ані готиці, 
ані ренесансу. Одним із найяскравіших явищ барокової як української, так і 
європейської літератури є барокова епіграма, яка має своєрідні характерні ознаки, 
визначається динамічністю, трагічним напруженням,  що інколи досягає рівня 
катастрофічності, тяжінням до сміливих трансформацій і комбінацій, 
напруженістю, боротьбою, натуралістичним зображенням природи. Пробудження 
спокійного релігійного чи естетичного почуття в бароковій епіграмі здебільшого 
несподівано викликає сильне враження, яке досягається за допомогою зовнішньої 
гри, перевантаження, переповнення формальними елементами, що робить кожний 
твір оригінальним витвором мистецтва. 

З огляду на те, що самобутнім і яскравим епіграматистом українського 
бароко був полтавський поет Іван Величковський, у вітчизняному 
літературознавстві вже давно назріла потреба створення спеціальної праці 
великого формату, яка була б присвячена з’ясуванню ролі та місця його творчості в 
загальноєвропейському бароковому контексті. Попри те, що релігійно-мистецька 
діяльність Івана Величковського зацікавлювала українських медієвістів різних 
поколінь, вона досі не вивчена всебічно, а дані про поета-казнодію (проповідника) 
скупі й розпорошені. Приступаючи до аналізу жанру епіграми у творчому доробку 
Івана Величковського, нам довелося розпочати дослідження з укладання єдиної 
бази всіх наявних на сьогодні студій про життя й творчість епіграматиста. 
Хронологічний принцип систематизації наукових досліджень надав можливість 
усвідомити, що українські літературознавці найбільшу зацікавленість творчістю 
Івана Величковського виявляли у ХХ столітті. Попри з’яву дисертації (монографії) 
Б. Бадрак, присвяченої вивченню життя і творчості поета, а також її тематики та 
образності, серед сучасних медієвістів інтерес до його творчого доробку спадає. 
Загалом, дослідження творчості Івана Величковського мали багатовекторний 
характер і сягали далеко за межі проблеми барокової епіграми в царині творчого 
доробку давньоукраїнського поета. Так, наприклад, коло дослідницьких інтересів 
українських науковців окреслювалося жанровим розмаїттям творчості поета, 
античним підґрунтям його мистецької діяльності, рецепцією польськомовного 
культурного простору, синхронністю розвитку вірша, первнями словесної та 
сенсової гри тощо. Втім найбільш обґрунтованими та переконливими були спроби 
розглянути грані структурно-образної та семантико-стилістичної систем жанру 
епіграми у творчості Івана Величковського. Контрастність і алегоризм вивчали 
Л. Софронова, О. Ткаченко, активне функціонування антиномій, філігранність 
тропів (переважно курйозної поезії) – М. Сорока, В. Соболь, М. Гуцуляк, 
реалізацію домінантного образу Діви Марії – О. Матушек, Т. Сидоренко, образ 
трапези – Н. Федорак, класифікацію релігійної поезії за ключовими образами та її 
зв’язок із богослужбовою літературою  (акафістами) – Б. Бадрак, О. Курганова та ін.  

Детально проаналізувавши поле наукових досліджень творчих топосів Івана 
Величковського в українській медієвістиці, доходимо висновку, що 
магістральними напрямами аналізу його творчості найближчим часом могли би 
стати більш детальні варіанти вивчення жанрово-стильового, образного та 
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топологічного рівнів його епіграм, а саме типологічне зіставлення рукописних 
збірок та віршів поза збірками з європейськими зразками епіграм із метою 
виявлення подібної образності, тематики та емблематики. У пропонованій науковій 
розвідці це питання висвітлено лише частково, наскільки дозволяє формат 
подібного дослідження. Важливою передумовою успішного  вирішення окреслених 
питань може стати нове академічне видання повної збірки творів Івана 
Величковського.  

Вивчаючи епіграму як літературне явище, ми пересвідчилися, що вона 
органічно вписується в картину світу як політеїстичної, так і християнської 
культури, вирізняється феноменальною версифікаційною стабільністю та чіткою 
структурованістю елементів, зокрема варіативністю кількості рядків від двох до 
десяти і більше. Тим часом прості й складні епіграми під впливом європейського 
бароко розмежовувалися на описові, геральдичні, дидактичні, епітафійні, любовні, 
декламаційні, настановчі, застільні, сатиричні та ін. Кожна із названих груп мала 
притаманну лише їй жанрово-видову особливість. Наприклад, емблема як різновид 
геральдичної поезії мала композиційну тріодичність: напис або девіз (inscriptio, 
motto, lemma) – душа емблеми, зображення (pictura, icon, imago) – тіло емблеми і 
підпис у віршах або в прозі (subscriptio, explicatio picture); епітафія мала значення 
похоронної поезії і жанрового різновиду. Одні поетики наголошували на 
епіграматичній формі епітафії, в інших під впливом риторики на перший план 
виходило функціональне призначення епітафії як напису. Загалом у простих 
епіграмах об’єкти розповіді зображалися поза межами оціночних суджень, а в 
складних епіграмах зміст набував настановчого характеру у вигляді промовистих 
висновків. Творчий доробок Івана Величковського збагатив українську барокову 
літературу таким жанровими різновидами, як екзегетична, апологічна, 
проповідницька, молитовна, літургійно-молитовна, дидактична, дидактично-
притчева, гнома, вірші-діалоги, порівняльні вислови тощо. 

Типологічне зіставлення епіграм Івана Величковського з жанровим 
діапазоном європейського літературного бароко надало нам підстави 
підтверджувати присутність подібної, переважно біблійної емблематики та схожих 
версифікаційних засобів у процесі розвитку того чи іншого жанрового різновиду 
епіграми, що автоматично урівнює українську барокову епіграму з епіграмою 
європейською. Динаміка образів і композицій, метафоричність, як формальна, так і 
семантична, доведена до своєрідного універсалізму, кончетизм, у сенсі поєднання 
віддалених а то й протилежних понять і явищ, емблематичність, прагнення 
здивувати, вразити уяву реципієнта – все це притаманне як творам Івана 
Величковського, так і творам європейських поетів – Фридриха фон Льогау, 
Френсіса Кверлза, Ендрю Марвелла, Франсіска да Кеведо та інших. 

Прискіпливе прочитання епіграм Івана Величковського засвідчує 
оприявнення поетом національних первнів та їхнє вкраплення в 
загальноєвропейську канву барокової літературної площини. Звісно, йдеться не про 
системні прояви української національної ідентичності з огляду на те, що вона 
програвала космополітичній християнізації барокового європейського мистецтва. 
Проте Іван Величковський мав цілком усвідомлений потяг не лише до засвоєння 
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європейських барокових здобутків, а й своєю власною творчістю підніс українську 
літературу до рівня європейської. Творчість Івана Величковського розкриває 
концепцію барокового універсалізму з її поєднанням духовних аспектів із 
національними та загальнолюдськими. Ми наголошуємо, що поет у своїх епіграмах 
зумів поєднати здорове відчуття української ідентичності в контексті 
європейського бароко з усією повнотою власного культурного середовища, ставши, 
разом із тим, співтворцем багатоконфесійного дискурсу. 

Отже, доробок Івана Величковського, у якому вивершується жанр епіграми,  
можна аргументовано вважати  еталоном українського літературного бароко, який 
не поступається епіграматичним зразкам європейського бароко.  

І найголовніше: з огляду на останні події новітньої історії України, науковці 
так само, як військові та політики, мусять доводити та обґрунтовувати давність та 
національну самоідентичність свого народу, вагомість його внеску до світової 
культурної скарбниці. 
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АНОТАЦІЯ 
Бойко С. М. Барокова епіграма Іоана Величковського: жанрово-

стильовий аспект. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кадидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 
2021. 

Робота присвячена дослідженню жанрово-стильових аспектів барокової 
епіграми в творчості Івана Величковського, вміщеної у зшитках «антологіях», 
збірках «Зеґар з полузеґарком» (1690) та «Млеко, от овцы пастыру належноє» 
(1691) а також поза циклами. Нашою метою було прослідкувати та узагальнити 
історію вивчення поезій Івана Величковського, окреслити історичний та 
теоретичний дискурси європейської барокової епіграми, проаналізувати коло тем 
та образів у поезіях Івана Величковського та простежити наявність 
загальноєвропейської барокової топіки та спільної (переважно біблійної) 
емблематики в творах давньоукраїнського поета. Також нами проаналізовано поезії 
Івана Величковського з огляду на основні принципи стилю бароко та на частоту 
використання системи барокових тропів. Крім того, ми розглянули основні риси 
національної ідентичності творчості Івана Величковського, характерні для 
культурного тла того часу такі, як: синтез античної та європейської філософії того 
часу з візантійською патристикою та Біблією; багатомовність, характерна для 
поезії «високого бароко». Також нами проведено короткий аналіз збірки Івана 
Величковського «Млеко ...» як джерела літературознавчої термінології. У процесі 
нашого дослідження ми дійшли висновків, що епіграматична спадщина Івана 
Величковського включає широкий діапазон жанрів, представлених на теренах 
європейського бароко і позначених подібною топікою та схожою біблійною та 
дидактичною емблематикою. Детальний аналіз творів поета вказує на 
використання ним засобів виразності, характерних для доби бароко. Відтак, 
переважна більшість поезій Івана Величковського, від емблематичних до 
курйозних віршів, є взірцями вишуканого барокового стилю. 

Ключові слова: Іван Величковський, жанри епіграми, принципи бароко, 
біблійна емблематика, стиль бароко, давня українська література, барокові 
тропи. 
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Бойко С. Н. Барочная эпиграмма Ивана Величковского: жанрово-
стилистический аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.01.01 – украинская литература – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины. – Киев, 2021. 

Данная работа посвящена исследованию жанрово-стилевых аспектов 
барочных эпиграмм в творчестве Ивана Величковского, помещенных в так 
называемых «антологиях», сборниках «Зеґар с полузеґарком» (1690) и «Млеко, вот 
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овцы Пастырю належноє» (1691), а также вне циклов. Целью нашей работы было 
проследить и обобщить историю изучения поэзии Ивана Величковского, очертить 
исторический и теоретический дискурс европейской барочной эпиграммы, 
проанализировать тематику и образы в стихах Ивана Величковского и проследить 
наличие общеевропейских барочных топосов а также общей (преимущественно 
библейской) эмблематики в произведениях древнеукраинского поэта. Также мы 
осуществили анализ поэзии Ивана Величковского с учетом основных принципов 
стиля барокко, частоты использования барочных тропов. В данном исследовании 
мы рассмотрели черты национальной идентичности в творчестве Ивана 
Величковского, характерные для культурного фона того времени, а именно: синтез 
античной и европейской философии того времени с византийской патристикой и 
Библией; многоязычие, характерное для поэзии «высокого барокко». Также нами 
проведен краткий анализ сборника Ивана Величковского «Млеко ...» как источника 
литературоведческой терминологии. В процессе исследования мы пришли к 
выводу, что эпиграммное наследие Ивана Величковского включает широкий 
диапазон жанров, представленных в европейском барокко и обозначенных 
подобной топикой и похожей библейской и дидактической эмблематикой. 
Детальный анализ произведений поэта указывает на использование им средств 
выразительности, характерных для эпохи барокко. Следовательно, подавляющее 
большинство стихов Ивана Величковского, от эмблематических до курьезных, 
являются примерами изысканного барочного стиля. 

Ключевые слова: Иван Величковский, жанры эпиграммы, принципы барокко, 
библейская эмблематика, стиль барокко, древняя украинская литература, 
барочные тропы. 

 
SUMMARY 

Boyko S. M. Baroque epigram of Ioan Velychkovsky: genre and style aspect. – 
Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Specialty 10.01.01 – Ukrainian 
Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. — Kyiv, 2021. 

This Thesis is the first systematic research of the baroque epigram created by Ivan 
Velychkovsky, placed in the notebook “anthologies”, poetry collections “Zegar with a 
half-zegarok” (1690) and “Milk from the sheep to the Shepherd owed” (1691), as well as 
poetical samples outside the cycles in their genre and stylistic aspect. Our dissertation 
research is designed to trace and summarize the history of studying Ivan Velichkovsky’s 
life and creative activity, to outline the historical and theoretical aspects and features of 
the European Baroque epigram poetics, and to outline the range of ideas and images in 
Ivan Velichkovsky’s epigrammatic heritage and also to trace the presence of a common 
European baroque topoi and similar (mainly biblical) emblematics in the works of Old 
Ukrainian poet. In our research we also made an attempt of a genre classification of Ivan 
Velychkovsky’s epigrammatic array, which contains more than 500 both authorial and 
translated poems, written in syllabic verse, we used the currently available collections of 
the poet’s works, including the most complete edition of Works (1972) and a row of 
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anthologies. We paid considerable attention in particular to the emblematic cycle of 
poems by Ivan Velychkovsky “Poems on the Gospel for Icon Painters”, the preaching 
cycle of epigrams “Poems on the Apocalypse”, well-known collections (1690-1691): 
“Milk from the sheep to the shepherd owed” and “Zegar whole and semi-zegarok”. A 
certain number of selected out-of-cycle gnomic, philosophical and didactic epigrams 
were also analyzed, as well as dialogical, didactic, liturgical-prayer and parable type. In 
addition to the epigrams’ genre classification, we also conducted an analysis of Ivan 
Velychkovsky’s poetic heritage, in view of the common emblems, and the system of 
images in comparison with European epigrammatic samples of the Baroque era. To 
achieve this goal, we used selected epigrammatic works of English and German Baroque 
poets. Also in the dissertation research the level of baroque stylistics influence on the 
epigrammatic work of Ivan Velychkovsky is established. We have consistently analyzed 
the works of the poet-priest in view of the basic Baroque style principles (contrast, unity 
of opposites, allegorical reproduction of reality, etc.) and the frequency of use of the 
tropes’ system (metaphors, personifications, alliterations, etc.) characteristic for the 
Baroque period. The dissertation work also examines the main features of the national 
identity of the worldview of Ivan Velychkovsky, characteristic of the historical and 
cultural background of the time, such as the organic synthesis of ancient and partly 
European theology and philosophy of that time with Byzantine patristic and Scripture. 
The educated men of the time, to whom Velychkovsky also belonged, were free to write 
poetry not only in Old Ukrainian or Church Slavonic, but also in Polish and Latin. Also 
in our work we briefly outlined the importance of the Polish language, both for Ukrainian 
Baroque literature in general and for Ivan Velychkovsky in particular. Then we consider 
the collection of carmina curiosa “Milk…” as a source of literary terminology, 
sometimes of Ivan Velychkovsky’s own invention. Based on our research and the review 
of existing studies on Velychkovsky, we concluded that the epigrammatic legacy of 
Poltava priest Ioan includes a fairly wide range of genres. Moreover, most of them are 
widely represented in the European Baroque (in English, German, Spanish and, of course, 
Polish literature) and are characterized by a common topic and the inclusion of common 
biblical emblems, as well as emblems of socio-didactic line. A detailed analysis of the 
poet’s works indicates his use of the most common expression means, characteristic for 
the Baroque era. Our conclusions will allow readers to better understand the genre and 
stylistic features of the XVII century Ukrainian epigram and of poetry by Ivan 
Velychkovsky in particular, those that connect it with the common European context of 
the time, as well as those characteristics that make it a unique phenomenon of the 
national Baroque. The practical significance of our thesis is that the obtained results and 
conclusions can be used in the further investigation of Ukrainian literary studies, in 
particular for the analysis of the literary process of the Baroque period (XVIІ–XVIIІ 
centuries). 

Key words: Ivan Velychkovsky, genres of epigram, baroque principles, biblical 
emblems, baroque style, ancient Ukrainian literature, baroque tropes. 


	Titulka_1
	Titulka_22
	Бойко_aref_dryk

