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О.В. Зосiмова 
 

ТОПОС МАРНОСТІ ЗЕМНИХ БЛАГ В УКРАЇНСЬКІЙ 
БАРОКОВІЙ ПОЕЗІЇ 

Окреслюючи ідейно-тематичні обрії української поезії XVII – XVIII ст., 
сучасні дослідники неодмінно звертають увагу на популярність мотиву 
“марнота марнот”, або “ванітативного” мотиву (від лат. vanitas). На думку 
вчених, домінування християнської моделі швидкоплинності та марності 
дочасного життя людини складає одну з основних рис барокового світобачення 
українців, а отже, зумовлює детальну розробку вітчизняними письменниками 
широкого кола топосів мотиву “світової марноти” – скороминущості земного 
буття, зрадливості щастя, рівності всіх людей перед смертю тощо.  

За словами Б. Криси, численні варіації на тему Vanitas багато в чому 
визначають характер створюваної бароковими митцями художньої картини 
світу. Дослідниця також наголошує, що українські поети, з одного боку, чимраз 
більше звертаються до ідеї марності всього сущого, з другого – “відшукують те, 
що протистоїть знакам руїни і тління”, тобто “сліди вічності та спасенності 
людства” [10, с. 188]. В. Крекотень у дослідженні вітчизняної поезії середини 
XVII ст. відзначає активну розробку тодішніми авторами мотивів “несталості й 
швидкоплинності земного життя, осудження мирських спокус та розкошів” [9, 
с. 12]. На думку Л. Ушкалова, ці мотиви посідають чільне місце в літературі 
українського бароко [див.: 22, с. 75]. Дослідник також окреслює деякі провідні 
образи та сюжети, якими послуговувалися вітчизняні автори для розкриття ідеї 
Vanitas [див.: 23, с. 187, 189–192 та ін.]. Здійснюючи аналіз польськомовної 
української поезії кінця XVI – поч. XVIII ст., Р. Радишевський звертає увагу на 
окремі топоси цього мотиву, розроблені у творах Лазаря Барановича, Іоаникія 
Галятовського, Симеона Полоцького та анонімних епіцедіях [див.: 30, с. 100, 
109, 190, 200 тощо]. Компаративістська студія Т. Рязанцевої, присвячена 
розгляду національних варіантів консептизму в літературах Іспанії та України, 
засвідчує майстерне опрацювання ванітативного мотиву поетами обох країн 
[див.: 18; 129-131]. Цікаві спостереження над особливостями потрактування ідеї 
Vanitas у творчості Івана Максимовича містить стаття О. Засько [див.: 6]. 
Підсумовуючи стислий огляд сучасних досліджень і публікацій, об’єктом яких 
є вітчизняна поезія XVII – XVIII ст., варто підкреслити, що всі вищеназвані 
студії здебільшого лише констатують популярність мотиву “марнота марнот” у 
національній віршованій спадщині барокової доби, вельми побіжно визначають 
специфіку його художнього втілення.  

Мета нашої студії – з’ясувати особливості розробки українськими 
авторами XVII – XVIII ст. топосу марності земних благ, тим самим доповнивши 
сучасні уявлення про світогляд барокових митців та ідейне підложжя поетичної 
творчості цієї доби. 

Українська барокова поезія приділяє значну увагу розробці топосу 
“спокус світу”, котрі, за словами Л. Барановича, є лише “dym, cień i próżnota” 
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[26, с. 468]. І. Максимович підкреслює, що тимчасові, подібні до “сткла” і 
“сонія” [14, арк. 59 (зв.)] дочасні втіхи лише додають людині болю та клопотів: 
“Веселія плотская воскорѣ низводят, / До премногих печалей в бѣды многи 
вводят ” [14, арк. 59 (зв.)]. Використовуючи форму риторичних запитань, Семен 
Климовський застерігає читачів, що короткі земні радощі неодмінно стануть 
для них джерелом вічної скорботи: 

И что от сих лучшее? чи радость дочасна, 
по сем скорб вѣчна адским огнем преужасна, 
или скорб дочасная, потом радость в свѣтѣ 
горнем з аггели во вѣк несконченний зрѣти? 

[1, с. 115; пор.: 13, арк. 245; 7, с. 40, 77] 
Думку про хисткість земних насолод українські барокові автори 

висловлюють за допомогою низки постійних епітетів на кшталт “суєтный”, 
“временный”, “тлѣнный” [див.: 12, арк. 44 (зв.), 120; 14, арк. 220]. Окреслюючи 
небезпечну природу оманливих “світових розкошів”, вітчизняні поети XVII – 
XVIII століть вдаються як до прозорих зіставлень людини з рибою або птахом, 
що, не витримавши спокуси, потрапляє у пастку [див.: 26, с. 468], так і до 
складних алегоричних побудов, створення яких вимагало від письменника 
високого рівня художньої майстерності та поетичної фантазії. Наприклад, в 
одному з польськомовних віршів С. Полоцького автор тлумачить біблійний 
сюжет про смерть Авесалома як уособлення духовної загибелі кожного 
грішника, що думками свого серця “висить” на марнотних благах облудного 
світу. Підступний Йоав, три списи якого вбивають безпорадного сина царя 
Давида, постає алегорією самого диявола, котрий спонукає людину до злих 
думок, слів і вчинків. Десять зброєносців, що вкидають тіло Авесалома у 
провалля, символізують порушення Господніх заповідей, яке неминуче 
приводить грішника до вічної безодні пекельного вогню [див.: 17, с. 100]. 

Викриваючи нікчемну сутність дочасних благ, зарубіжні автори 
послуговуються переважно аналогічними художніми засобами. Зокрема, у 
польській ліриці спокуси світу так само наділені означеннями marny, krótki, 
nietrwały, próżny [28, с. 141, 240, 461 тощо]. Біблійні й античні образи тіні, сну, 
диму та інших нетривких явищ земного буття, що їх активно використовували у 
своїх творах представники класичного християнського письменства [див., 
напр.: 15, с. 55, 91, 97; 7, с. 14, 40; 8, с. 849, 862], також постають яскравим 
уособленням скороминущості дочасних розкошів у європейській бароковій 
поезії [див.: 5, с. 242, 317, 557; 29, с. 72 та ін.]. 

З-поміж широкого спектру земних насолод, які незмінно ваблять людину 
і спонукають її до гріха, беззастережної негації у творах вітчизняних поетів 
XVII – XVIII ст. зазнає прагнення багатства. І. Максимович окреслює його як 
найбільшу “тщету” цього світу, що завдає людині чимало горя та клопотів у 
дочасному житті і позбавляє її душу Небесного Царства [див.: 12, арк. 79 (зв.)]. 
Використовуючи біблійну сентенцію, поет закликає своїх читачів зректися 
згубної схильності до накопичення матеріальних благ: 
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О суєтных богатствах весма не радѣте, 
Мимошедшаго рода житіє внемлѣте. 
Аще мір пріобрящем, а душу погубим, 
Всує ся иждываєм, и без ползи трудым [12, арк. 120]. 
Вагомим аргументом, який мусить переконати читацьку аудиторію в 

марності прагнення до збагачення, є повсякчасні згадки барокових авторів про 
те, що жодними скарбами людина не може відкупитися від смерті. Цю думку 
наполегливо висловлюють у своїх творах Л. Баранович [див.: 26, с. 484, 488],  
Д. Братковський [див.: 29, с. 201], С. Полоцький [див.: 17, с. 95] та ін. Маючи 
намір продемонструвати суєтність і гріховність “сребролюбія”, вітчизняні 
письменники часто вдаються до розробки образів та сюжетів, що побудовані на 
улюблених в естетиці бароко антитезах. Із цією метою, наприклад, українські 
автори охоче використовують популярну євангельську притчу про багатого і 
Лазаря [див.: 20, с. 98–99; 21, с. 50–51 і 16, с. 93–95; 26, с. 346; пор.: 28, с. 189; 
29, с. 359]. Контраст, який лежить в основі цього біблійного оповідання, 
дозволяє з особливою експресією висловити ідею тлінності земних насолод, а 
відтак – справити якнайсильніше враження на людей, охоплених згубною 
пристрастю до “світових розкошів”. Л. Баранович ефектно викриває нікчемну 
сутність багатства за допомогою прийому словесної гри. Засновуючи концепт 
на співзвучності лексем “złoto” і “błoto” автор в одному з найвідоміших віршів 
“Аполлонової лютні” робить дотепний висновок  про семантичну спорідненість 
цих понять [26, с. 187; пор.: с. 330]. У першому рядку епіграми поет розтинає 
саме слово “złoto” на “справжні” компоненти, подаючи його як анаграму “zło 
to” (“це зло”). На думку Т. Рязанцевої, у такий спосіб чернігівський архієпископ 
пропонує читачеві “обирати не між золотом і вірою, а між добром і злом” [18,  
с. 126]. Римований коментар Л. Барановича до євангельського вислову “Не 
можете Богові служити й мамоні” [Мт. 6:24] побудовано на виокремленні 
елемента “mamo” у фонетичній структурі слова “Mamona”. Картаючи “матінку 
Єву” за гріхопадіння людини, автор застерігає паству від небезпечного 
захоплення матеріальними цінностями [див.: 26, с. 363]. 

Міркування вітчизняних поетів щодо згубності та марності багатства 
чітко узгоджуються з освяченою віками християнською традицією. Залучаючи 
до системи аргументів відповідні євангельські вислови [див.: 1 Тим. 6:10; Мт. 
6:24; Лк. 6:24], отці Церкви називали сріблолюбство корінням світового зла, 
одним із найтяжчих гріхів [див.: 7, с. 90; 4, с. 248–249]. Іоанн Златоуст уважав 
прагнення до збагачення більш небезпечним, ніж потяг до чуттєвих насолод, 
оскільки жадобу тіла можна з часом задовольнити, а пристрасть до грошей – 
невситима [див.: 7, с. 63]. Бернард Клервоський навчав послідовників Христа 
нехтувати земним багатством заради набуття нетлінного скарбу у вічному 
житті [див.: 4, с. 249]. На думку Томи Аквінського, будь-яка власність є 
головною перепоною на шляху любові до Бога і до людей, тому що породжує 
егоїстичні почуття, ворожість до ближнього та боротьбу за володіння [див.: 4, 
с.249]. Під цим оглядом українські мисленники  здебільшого  посилаються на 



 37 

отців Східної Церкви, наприклад, А. Радивиловський цитує в одному зі своїх 
казань слова Іоанна Златоуста: “Моє и Твоє незличенныє родят войны” [цит. за: 
11, с. 164; див. також: 15, с. 95]. Можливо, саме під впливом творів видатного 
християнського мораліста в Україні також набули популярності літературні 
варіації на тему новозаповітного оповідання про багатія і Лазаря [див.: 24, 
с.136; 19, с. 24]: Іоанн Златоуст був автором розгорнутого циклу проповідей, 
присвячених докладному коментареві цього євангельського сюжету [див.: 8, 
с.778–877]. У межах патристичної традиції перебувають роздуми вітчизняних 
авторів над тлінністю та нетривкістю земних скарбів [див.: 7, с. 20, 40; 8, с. 803, 
862; 15, с. 58, 95], змалювання численних клопотів, пов’язаних із набуттям і 
збереженням матеріальних благ [див.: 7, с. 63, 66; 15, с. 95], засудження 
моральної недосконалості служителів мамони [див.: 8, с. 795], потрактування 
багатства як основної перешкоди до спасіння душі тощо [див.: 4, с. 249]. 

Слід зазначити, що заповіді суворого аскетизму поєднувалися у творах 
отців Церкви із компромісним визнанням права людини на володіння певною 
власністю. Рішуче засуджуючи гріх сріблолюбства, християнські мисленники, 
разом з тим, мали зважати на слабкість людської натури і враховувати інтереси 
суспільства. Богослови заперечували не власне володіння індивідуальним 
майном, скільки зловживання ним, спрямовували інвективи проти духовного 
поневолення людини пристрастю до збагачення. Зокрема, вже Климент 
Олександрійський у такий спосіб тлумачив пораду Христа багатому юнакові 
розпродати все своє добро й наділити скарбами убогих [Мт. 19:21]: річ не в 
тому, аби позбутися матеріальних благ, головне – “звільнити душу від 
неправдивих думок щодо багатства, від жадібності і бажання його та скорботи 
про нього...” [цит. за: 4, с. 282]. Аврелій Августин засуджував володіння 
“зайвим майном”, окреслюючи надлишок як “чужу власність” [див: 4, с. 250]. 
Тома Аквінський уважав неприпустимим прагнення людини надбати або 
зберегти більше грошей, ніж їй потрібно для прожиття. Багатство, за 
твердженням мисленника, не може бути кінцевою метою будь-якої діяльності: 
перетворюючись із засобу на мету, воно здатне знищити праведну душу [див.: 
4, с. 250]. За словами Василія Великого, людині слід думати не про володіння 
багатством, а про вміння правильно ним розпоряджатися [див: 15, с. 64]. 
Нарешті загальновизнаний ригоризм повчань Іоанна Златоуста часом 
пом’якшується осудом матеріальних благ, покликаних задовольнити саме 
“зайві потреби” їхніх власників [8, с. 806]. Звертаючись до сріблолюбців із 
пересторогою, проповідник порівнював надмірне багатство із зайвим вантажем 
на кораблі, що під час найменшої бурі тягне судно в безодню [див.: 15, с. 96; 
пор.: 13, арк. 295 (зв.)]. У заключному слові циклу проповідей на тему 
євангельської притчі про багатія і Лазаря Іоанн Златоуст навіть визнав 
можливість тлумачення багатства як блага за умови його поміркованого 
використання й обов’язкових пожертв бідним людям [див.: 8, с. 875]. 

Проектуючи зазначені вище міркування отців Церкви на ідеологічні 
засади українського письменства XVII –XVIII ст., можемо ще раз констатувати 
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досить категоричне засудження сріблолюбства у віршованих пам’ятках 
високого бароко. У порівнянні з вітчизняною ораторською прозою цієї доби, де 
поряд із звичними філіпіками на адресу багатіїв наявні також логічні аргументи 
та приклади, що певною мірою виправдовують володіння матеріальними 
цінностями [див.: 2, с. 93; 3, с. 236–237; 22, с. 128], українська поезія все ж таки 
засвідчує перевагу безкомпромісних окреслень багатства як марнотної і згубної 
сили. Вітчизняні барокові поети пропагують не стільки внутрішню свободу 
людини від прагнення володіти майном, скільки буквальну відмову від тлінних 
скарбів цього світу. Якщо, наприклад, І. Галятовський враховує у своїх оцінках 
засоби набуття багатства або допускає можливість духовної зневаги “світових 
розкошів”, то Л. Баранович убачає для заможних людей фактично єдиний засіб 
врятувати душу – позбутися надмірних благ шляхом доброчинності: “Który ma 
nad to, niechaj, co mu zbywa, / Odda, litości niech słusznej zażywa...” [26, с. 345; 
див. також: 26, с. 11; 25, с. 275]. В епосі І. Максимовича “Богородице Дѣво” на 
тлі величезної кількості літературних кліше, що беззастережно зараховують 
будь-яке багатство до найсуєтніших явищ дочасного людського життя, 
знаходимо рідкісний приклад пом’якшення цієї дефініції означенням 
“надмірний”: “О богатствах излишных имѣєм тщаніє...” [14, арк. 217 (зв.)]. 

Своєрідне тлумачення отримує топос марності земних благ у похвальній 
поезії. Як відомо, неодмінним складником композиції творів панегіричного 
жанру є висловлення адресатові вірша побажань довгого й щасливого життя, 
міцного здоров’я, матеріального добробуту тощо [див.: 27, арк. 8]. Очевидна 
суперечність між змістом таких побажань та ідеєю “світової марноти” вимагала 
певного узгодження. Насамперед письменник повинен був обов’язково брати 
до уваги соціальний статус адресата панегірика: якщо суворий аскетичний ідеал 
життя не допускав жодних відхилень для представників духовного стану, то 
для світської особи побажання земних благ було певною мірою виправданим 
явищем. Так, Іван Орновський у панегірику “Багатий сад”, присвяченому 
харківському полковнику Федорові Донцю-Захаржевському, повсякчас 
наголошує, що члени родини адресата його твору були наділені даром 
розумного користування своїми багатствами: “Tobie Nieba i bogactw talenty 
wruczyły, / I jako ich używać, dobrze wyuczyły” [27, арк. 78]. 

Властиве Захаржевським помірковане ставлення до матеріальних благ 
автор протиставляє необачності людей, які зачаровані “блиском зрадливого 
золота” [27, арк. 56 (зв.)]. При цьому традиційне для християнської етики 
тлумачення багатства як джерела постійних клопотів та скорботи набуває в 
панегірику І. Орновського специфічних рис. У творі акцентовано згубний вплив 
сріблолюбства на представників військової професії: вояки, засліплені жадобою 
золота, наражають себе на подвійну небезпеку в битвах, не дбають про набуття 
правдивої слави, котра є дорожчою за будь-який скарб. Змальовуючи “Ozdobny 
Gabinet” родини Захаржевських, автор знову прагне підкреслити відсутність 
пристрасті до збагачення у шляхетного харківського полковника та його синів. 
Цю думку І. Орновський висловлює за допомогою улюбленої антитези 
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героїчної поезії “залізо – золото”: “…Gnusnemu złotu, czerstwe ustępuje / Zelazo. 
To tak na świecie: / Ale, nie w tym GABINECIE…” [27, арк. 57]. 

Таким чином, українські барокові поети тлумачать топос марності 
сьогосвітніх благ майже виключно у річищі засудження згубного прагнення 
людини до збагачення, окреслення ілюзорності та скороминущості земних 
насолод, протиставлення хистких дочасних утіх вічним радощам Небесного 
Царства. Висловлюючи іноді компромісні міркування щодо можливості 
набуття матеріальних благ, українські поети, як правило, не виходять за межі 
традиційних поступок християнської доктрини, що завжди мала враховувати 
слабкість людської природи і зважати на вагомі соціальні чинники. 
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Анотація 
О.В. Зосимова. Топос марності земних благ в українській бароковій 

поезії. 
Джерелом літературного мотиву Vanitas можна вважати Святе Письмо, а 

саме книгу Еклезіяста. Згідно з християнським віровченням, життя людини 
крихке і швидкоплинне, а земні блага зрадливі та минущі. Отже, справжній 
християнин має уникати проявів світової марноти й готуватися до вічного 
життя на небесах. Політична нестабільність, криваві війни, численні релігійні 
та соціальні конфлікти у Європі XVІІ ст. давали можливість особливо гостро 
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відчути нікчемність людських прагнень та сприяли яскравому втіленню ідеї 
Vanitas як в образотворчому мистецтві, так і в літературі. У пропонованій статті 
розглянуто особливості розробки топосу марності земних благ в українській 
поезії XVІІ–XVІІІ ст., а також окреслено комплекс художніх засобів, що їх 
використовували барокові автори для розкриття ідеї тлінності насолод світу. 

Ключові слова: бароко, мотив Vanitas, топос, земні блага, багатство, 
християнська традиція. 

Аннотация 
О.В. Зосимова. Топос суетности мирских благ в украинской барочной 

поэзии. 
Литературный мотив «суеты сует» восходит к Библии, а именно книге 

Екклесиаста. Согласно христианскому вероучению, жизнь человека хрупка и 
мимолетна, а земные блага обманчивы и преходящи. Таким образом, истинный 
христианин должен избегать проявлений мирской суеты и готовиться к вечной 
жизни на небесах. Политическая нестабильность, кровопролитные войны, 
многочисленные религиозные и социальные конфликты в Европе XVІІ в. 
сделали идею Vanitas необычайно популярной и содействовали ее яркому 
воплощению как в изобразительном искусстве, так и в литературе. В данной 
статье рассмотрены особенности интерпретации топоса земных благ в 
украинской поэзии XVІІ–XVІІІ вв., а также проанализирован комплекс 
художественных средств, используемых барочними авторами для раскрытия 
идеи тленности мирских услад. 

Ключевые слова: барокко, мотив Vanitas, топос, земные блага, 
богатство, христианская традиция. 

Summary 
O.V. Zosimova. The Commonplace of the Vanity of Wealth and Worldly 

Pleasures in Ukrainian Baroque Poetry 
The literary motif vanitas can be traced to the Bible, namely to the Book of 

Ecclesiastes. According to the Christian doctrine, man’s life is fleeting & fragile, and 
all the enjoyments that people have under the sun are transitory & illusive. Therefore, 
a true Christian should give up all mundane vanities and get ready for the eternal life 
in the heaven. The political instability, bloody wars, numerous religious and social 
conflicts in Europe during the 17th century made the idea of Vanity extremely popular 
and stimulated its vivid expression in the fine arts as well as in literature. This article 
throws light on the peculiarities of interpretation of the commonplace of the vanity of 
wealth and worldly pleasures in Ukrainian baroque poetry. A particular attention in 
the study is paid to various stylistic devices used to express the idea of Vanity in 
Ukrainian verse literature of the 17th and 18th centuries. 

Key words: baroque, motif vanitas, commonplace, worldly pleasures, wealth, 
Christian tradition. 
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