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Лідія Стефанівська
IS PAN

Głos swojski i rym domowy1

Польськомовна творчість Лазаря Барановича 
як руський варіант сарматського стилю

Ім’я Лазаря Барановича можна знайти як в українських, так польських 
антологіях поезії, оскільки його польськомовна творчість вписується 

в історію обох літератур2. Польською мовою Баранович писав не лише 
вірші, проповіді й полемічні твори, але також певну частину листів (на-
приклад до Дмитра Туптала). Його письменницька спадщина не представ-
ляє надто великої мистецької вартості, однак важко погодитися з суворою 
оцінкою проф. Рушарда Лужного: 

W większości wypadków zbiory utworów Baranowicza zawierają świadectwa wierszoklec-
twa najgorszego gatunku, wyniki manii rymowania wypowiedzi słownych jak najdalszych 
od wszelkiej już nie tylko poetyczności, ale nawet literackości, okazy prawdziwych dziwolą-
gów językowych, przykłady złego smaku w zakresie stylu i wiersza3.

Лужний ідентифікує поезію Барановича з початками занепаду поетич-
ного бароко у другій половині XVII ст., називаючи його „prekursorem 
pisarstwa typu Józefa Baki czy Benedykta Chmielowskiego”4. Справді, у Ба-
рановича помічаємо нахил до віршування кожної теми, а також виразне 
зниження тону поезії, однак це риси притаманні великій частині польської 
літератури того періоду, яку називають «сарматським стилем». Достат-

1 Це скорочений для потреб даної публікації варіант тексту Деякі проблеми польськомов-
ної творчості Лазаря Барановича на фоні тогочасної творчості польських поетів, у яко-
му до уваги береться дослідження польської та української барокової поезії, спираючись 
на обширному порівняльному матеріалі.
2 Наприклад: Українська література XVII ст., Київ 1987; Антологія української поезії 
в шести томах, т. 1, Київ 1984; К. Е с т р а й х е р, Bibliografia polska, cz. 3, t. 1, s. 356–361, 
Kraków 1891; Polski Słownik Biograficzny, t. 1, с. 273–274, Kraków 1937; Poeci polskiego baro-
ku, wstęp i oprac. J. Sokołowska i K. Żukowska, t. 1, s. 464–476.
3 R. Ł u ż n y, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska, s. 129, Kraków 
1966. Але так само важко погодитися з оцінкою Ростислава Радишевського, який Барано-
вича вважає поетом європейського масштабу (про це говоритиму трохи пізніше). Див.: 
R. R a d y s z e w ś k y j, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII w., 
cz. I. Monografia. Prace Komisji Historycznoliterackiej, nr 48, Kraków 1996, s. 179.
4 R. Ł u ż n y, op. cit., c. 130. Якщо йдеться про Юзефа Баку, слід зауважити, що відношення 
літературних критиків до його творчості протягом останнього століття дуже помінялося. 
Починаючи від позитивної оцінки віршів Баки, яку у 30. рр. ХХ ст. дав проф. Вацлав Бо-
ровий, попереднє однозначне засудження Баки у графоманії перестало бути актуальним. 
Більше на тему рецепції Баки у вступі до книжки: J. B a k a, Poezje, opr. i wstępem opatrzyli 
A. Czyż i A. Nawarecki, PIW 1986, s. 5–21.
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ньо переглянути антологію Poeci polskiego baroku або Helikon sarmacki, 
щоб ствердити, що попри всі вади вірші Барановича під оглядом мис-
тецького рівня не гірші від творів Каспера М’ястковського чи Адама Вла-
диславюша – пересічних представників сарматського русла польської 
поезії ХVІІ ст.5

Польськомовну творчість Лазаря Барановича пропоную розглядати 
не в контексті високого стилю і вишуканої поезії найкращих представ-
ників польського бароко (напр. Анджея Морштина), але саме на тлі того 
напряму, який творила середня й дрібна польська шляхта ціле XVII 
та велику частину ХVIІІ ст.ст. Сарматизм був наслідком культурних 
і суспільно-політичних змін в Речі Посполитій, з чим пов’язані, м. ін., 
стилістичні зміни у мовній культурі цього періоду (напр. використання 
фольклору і живої мови народу). Не буду тут обговорювати змісту сар-
мaтського міту, його політичної ідеології та проявів менталітету поль-
ської шляхти, яка з сарматизмом себе ідентифікувала. «Сарматським 
стилем» буду тут називати характеристики літературного стилю (час-
тинно він укладається у стиль, який польські літературознавці назива-
ють „poezjа ziemiańskа”). 
Якщо мати на увазі стиль, насамперед слід підкреслити, що сарматські 

письменники перестали дотримуватися принципу decorum, тому в їхніх 
творах зустрічаємо велику кількість стилістичних та мовних дисонан-
сів, які не «личили» високому стилю6. Більше цього, ренесансний та ран-
ньобароковий літературний взір людини-політика, дворянина й вченого 
вони почали заступати взором шляхтича, який оспівує селянський спосіб 
життя в дусі Горацієвого Beatus illе, визнає християнські чесноти, стоїчну 
скромність і поміркованість, респектує суспільний лад та ієрархію. У біль-
шості сарматських письменників видна також тенденція до надмірного 
вживання орнаментацій, концептів, розбудованих метафор і т. п. і саме ця 
гіпертрофія формальних засобів спричинилася, м. ін., до того, що наступ-
ні покоління письменників закидали сарматській літературі «злий смак» 
і «манію віршування7. Якщо говорити про тематику, то ідеологія та мен-

5 Poeci polskiego baroku, Warszawa 1965, t. 1–2, opr. J. Sokołowska i K. Żukowska; Helikon 
sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. i red. A. Vincenz, Wrocław 1989.
6 Добрим прикладом цього може бути творчість Вацлава Потоцького. Героєм польської 
епіки того періоду був християнський лицар і не дарма більшість польських епічних тво-
рів користується знаменитим узором Звільненого Єрусалиму Тассо у чудовому перекладі 
Петра Кохановського. Хотинська війна Вацлава Потоцького – це найбільший польський 
епічний твір XVII ст. Однак попри традиційний початковий заспів до музи (invocatio) та 
нарації, яка оспівує героїзм гетьмана Ходкевича та польського війська у битві з турками, 
у творі не знайдемо достойного високого стилю та епічної октави. Потоцький вживає 
вульгаризми, діалектизми і просторіччя (напр., у патетичній та риторичній інвокації зна-
йдемо такий рядок: „durnego Turczyna propozyt szkaradny”).
7 Наприклад у 1765 в часописі „Monitor” (nr 30) можна прочитати: „bałwany sarmatyzmu, 
które przez dwieście lat naród nasz czyniły pośmiewiskiem uczeńszych”. Причому вже двад-
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талітет сарматського письменника віддзеркалена у схильності до патріо-
тичних та релігійних мотивів з наголосом на „swojskość i swojską prostotę”, 
– риси, які свого часу Анджей Морштин назвав „rym domowy”. 
Попри те, що деякі критики незгідні, чи сарматизм виділяти як окремий 

стиль8, сьогодні це поняття має своє місце в історії літератури і сармат-
ський стиль розуміють як розповідний, часом простий аж до межі пус-
тослів’я, без амбіцій схилятися до глибоких філософських чи релігійних 
споглядань, який розвивався паралельно з двірським річищем польської 
літератури XVII–XVIII ст.ст.9 Сарматських письменників, у такому сенсі, 
вважають радше «ремісниками» літератури, ніж оригінальними поетами10. 
«Ремісник літератури» – окреслення, яке, на мою думку, стосується так 
само Барановича. Аналіз тематики та стилю його віршів дає підстави для 
того, щоб на його творчість подивитися як на руський варіант сарматсько-
го стилю. Питання його польськомовної спадщини надалі цікаве й акту-
альне, якщо досі викликає протилежні оцінки, не говорячи про те, що ні 
одна книга Барановича або хоч «вибрані твори» до сьогодні не дочекалися 
окремого видання. 
Інша справа, яка тут виникає – це питання, чи на цей час в україн-

ській літературі можливий був високий стиль, якщо взяти до уваги стан 
суспільних та культурних стосунків на Русі. Адже як письменники, так 
читачі української (хоч і польськомовної) літератури в першу чергу нале-
жали до середнього стану, оскільки полонізація української аристокра-
тії, позбавила Україну двірських центрів культури, довкола яких могло б 
творитися мистецтво елітарного типу. Крім цього, тодішніх руських 
письменників цікавила не так двірська культура з вишуканими формами, 
топікою і жанрами, любовна поезія та похвала життєвих привабностей11, 

цять років пізніше ці атаки стали лагіднішими і створено компромісний варіант «освіче-
ного сармата» – патріота, схильнього жертвувати задля суспільного добра, який шанує 
й продовжує старі національні традиції. Цитата за: Słownik literatury staropolskiej, op. cit., 
s. 738.
8 Наприклад, Віктор Вайнтрауб не погоджувався з виділюванням сарматизму як окре-
мого стилю: „Dlatego uważam, że niedaleko by nas zaprowadził tradycyjny podział baroku na 
sarmacki i inny, marinistyczny, kosmopolityczny, artystyczny czy jak go tam kto chce nazywać. 
Różnice, które tu obserwujemy, to nie tyle różnice różnych stylów, ile stopnia kultury literackiej 
[підкреслення моє – Л. С.] w ramach jednego i tego samego stylu” – „Przegląd Humanisty-
czny” 1960, nr 5, s. 25. Критик наголошує на різницях рівня літературної культури, що 
сучасна польська критика взяла за підставу виділяти сарматизм як окреме окреслення для 
польської культури провінції з характерною для неї ідеологією та мовою.
9 Гасло „Sarmatyzm” у Słownik literatury staropolskiej, Wrocław 1990. Класифікацію бароко-
вих стилів у польській поезії наводить Чеслав Гернас у розділі Kierunki przemiany kulturo-
wej; Polska XVII w. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1969, s. 285.
10 Але як відомо, в добі бароко назвати поета ремісником нікого не ображало. Навпаки, ба-
роко наголошувало на ремесло, на засвоєнні окреслених принципів риторики й поетики.
11 Це засвідчує, напр., творчість Яна Анджея Морштина, представника двірського русла 
літератури близького до італійського маринізму та іспанського ґонґоризму.
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як передовсім конкретна, драматична ситуація українського суспільства 
розриваного релігійними та суспільно-політичними конфліктами. Русь-
ких письменників подібно польських сарматів, найбільше цікавив опис 
сучасної дійсності, що виражалося в описах побуту, природи, але також 
– під впливом трагічних подій (польсько-козацькі війни, турецька загро-
за, контрреформація і зростання релігійної нетолерантності), в описах 
воєнних злиднів, нужди і суспільної несправедливості. Отже це була 
поезія сповнена перш за все життєвих реалій, поезія, яка висловлювала 
громадські і релігійні емоції. 

«Заангажованій» тематиці сарматської літератури сприяло теж певне 
розуміння ролі письменника в суспільстві: на відміну від елітарної пу-
бліки ренесансу та раннього бароко, сарматські письменники програмно 
були зорієнтовані на широкого читача, його навчання та інформування. 
До сьогодні в рукописах залишилися тисячі томів, що їх писали майже 
у кожному другому–третьому польському дворику (т. зв. silva rerum), які 
справляють враження, ніби письменником хотів стати майже кожний, хто 
закінчив якусь школу. Адже тодішня навчальна система зосереджувалася 
на тих аспектах навчання, які здатні зробити зі студента перш за все «пер-
шорядного громадянина» Речі Посполитої, який вміє пописатися оратор-
ським кунштом не тільки у сеймових дискусіях, але також вміє відповідно 
привітати гостей, піднести тост чи прочитати мову на похороні. Процві-
тання форми т. зв. „poezji okazjonalnej”: панегірика, емблеми або прози 
у стилі Pamiętników Хризостома Пасека показують, як сильно цей звичай був 
у Польщі закорінений12. Руські шляхтичі, особливо після реформи шкільни-
цтва Петром Могилою, ці узори засвоювали, і не дивно, що саме у XVII ст. 
відбувся справжній спалах руського письменства, принаймні під оглядом 
кількості написаних текстів.

2.
Лазар Баранович, абсольвент Могилянської та Калиської і Віленської 

колегій, де риторика й поетика належали до основного корпусу предме-
тів, отримав непогану теоретичну підготовку для літературного ремесла. 
Згодом він сам викладав риторику в Київській колегії, а в 1650 р. став її 
ректором. Його спадщина складається з двадцяти творів різного харак-
теру, з чого майже половина написана польською мовою13. Одна частина 
корпусу його робіт – це проповідницька й полемічна творчість, але Ба-
12 Навіть цей простий вояк-сармат, пишучи побутовою мовою у стилі „gawędy”, до своєї 
розповіді часто-густо вкрапляє риторичні орнаментації; J. P a s e k , Pamiętniki, wstępem 
i objaśnieniami opatrzył prof. W. Czapliński, wyd. III, BN nr 62, seria I, Wrocław 1952, s. 161.
13 Одна частина його польськомовних писань належить творам полемічного характеру. 
Перша полеміка Nowa miara starej wiary (1676) – це відповідь на образливого для пра-
вославних мирян листа Бенедикта Бойма Stara wiara albo jasne pokażenie (Вільно 1668). 
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ранович не належав до сильних полемістів, хоч полемічна діяльність 
принесла йому певну популярність14. Йому також належать гагіографії 
у віршованій формі: Żywoty świętych ten Apollo pieje (Київ 1670), писанi на 
зразок книги Петра Скарги Żywoty świętych (1597)15.
Проте найцікавішими у польськомовному доробку Барановича є вірші, 

а особливо книга Lutnia Appolinowa kożdej sprawie gotowa, видана в Києві 
у 1671 р.16 Вже заголовок книжки сигналізує, що читач може там знайти 
різноманітні мотиви, форми й стилі. Однак, як і годилося архієпископові, 
в книзі переважає релігійна тематика і автор часто повторює типове для 
бароко переконання, що найглибший сенс людської мови завершується 
у проголошуванні Божої слави та Його сотворіння:

Jać dobrze uczyć bez Ciebie nie mogę,
Na dobre dzieło tak nie pomknę nogę,
Uczyć i działać naucz dobrze Boże,
Dobra nauka bez dzieł co pomoże:
Sam działaj Panie, ja naczynie twoje,
Bez Ciebie żadnej rzeczy nie wystroję17.

Użal się Panie puść na świat pisanie

Однак практичний вимір життя в цій поезії не менш важливий. Читач 
може знайти у Барановича духовну підтримку, а навіть пораду у скрутній 
життєвій ситуації:

Jeśli Pan wszytko wzioł, jaka żałoba
Ma być: wzór możesz wziąć z Świętego Joba.

Nawiedzenie Boże, w cierniach to są róże

Друга його полеміка Notij pięć, ran Chrystusowych pięć (Чернігів 1680) була голосом у дис-
кусії про Filioque. 
14 Якщо врахувати факт, що польська шляхта у 1679 просила московського посла дістати 
царевий дозвіл на участь Барановича в офіційній дискусії поміж уніятами та православ-
ними. Ця дискусія так і ніколи не відбулася. Про цей факт згадує Брюкнер у роботі: I d e m, 
Spory o Unię w dawnej literaturze, „Kwartalnik Historyczny”, R. II, z. 1, Lwów 1896. 
15 У 1670–1680 польською мовою Баранович видав десять книг різного виду. Точний пере-
лік дає Karol Estreicher [в:] Bibliografia polska, t. XII, s. 357–361. У 1680 в Чернігові вийшла 
остання збірка поезії та прози Барановича на польській мові W wieniec Bożej matki, S. S. 
Ojców kwiatki.
16 Повний заголовок книжки такий: Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa, na błogosła-
wiącą rękę jako na takt jaki patrząc jaśnie w Bogu przeoświeconego jegomości ojca Łazarza 
Baranowicza, archiepiskopa czarnihowskiego, nowgorodzkiego i wszytkiego Siwierza, z Typo-
grafijej Kijowo-Pieczarskiej roku Pańskiego 1671. 
17 Всі цитати робляться на підставі оригіналів рукописів книг Барановича, які знаходяться 
у Ягелонській бібліотеці. Користуюся копіями цих рукописів, які має професор Джордж 
Грабович, яких він люб’язно мені позичив. У статті вживається змодернізовану орфогра-
фію старопольських текстів, передбачених для видань «типу Б» (популярнонаукових) 
згідно з засадами польської методології Zasady wydawania tekstów staropolskich: Projekt, 
Wrocław 1955.
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Баранович часто промовляє як проповідник, вчитель, зверхник та захис-
ник православ’я, але тон повчання в сарматській літературі, як відомо, не 
був нічим особливим. Дидактизм та суспільно-виховна функція належали 
до основних завдань мистецтва, згідно з гораціансько-риторичною тради-
цією: docere, delectare18 («вчити й розважати») – і добрим поетом вважали 
того, хто створював взори особистості й поведінки. 
На загал поезія Барановича розвиває популярні для барокової літера-

тури топоси і мотиви19. Проте хоч у поетичній діяльності він користався 
багатьма жанрово-стилістичними формами барокової поезії20, однак мож-
на виокремити два найбільш характерні для нього стилі: 1) стиль епічної 
розповіді (на релігійні та громадсько-політичні теми) 2) стиль каламбурів 
і концептизм, зв’язаний з епіграматичним письменством. Залежно від по-
треби та місця, автор міг бути або палким проповідником, який громить 
грішних мирян, або громадським діячем, який кличе на «святу війну» 
з турками, або людиною, що бавиться придумуванням різних концептів 
і вкладає їх у структури вірша21. 
Книжка Lutnia Apollinowa починається емблемним віршем у честь царя 

Олексія Михайловича, після нього знаходиться вірш Do czytelnika, що ві-
діграє роль «переднього слова», де, м. ін., обговорюється зміст збірки:

Apollina struna druga
Nakłoń ucha pieśń niedługa.
O czym pieje do Wie snadnie,
Kto go czytać będzie, zgadnie.
Apollo mój od Siewierza,
Do cię z Księgą swoją zmierza.
Jedna Księga ma Żywoty
Świętych: czytaj rad ochoty.
Druga, co się przy żywocie
Trafia – oko daj robocie
Jeśli się co nie nadarzy,
Trwożnych czasów kuchnią warzy. [...]
Czytelniku czytaj mile,
Słabej mojej folguj sile.
Że to czas był niespokojny,
I wiersz mój czyni niestrojny.

18 У пізніших поетиках до цієї подвійної функції літератури додається ще одна: et movere 
(«зворушувати»).
19 У творах Барановича знайдемо велику кількість популярних у бароко топосів. Див.: 
типологія Анджея Вінценза, яку він наводить у вступі до: Helikon sarmacki. Wątki i tematy 
polskiej poezji barokowej, op. cit., c. XVII.
20 Користуюся типологією польської дослідниці Тереси Скубалянки, яку вона навела 
у книжці Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji nаukowej 
25–29 VIII 1987 w Krakowie, s. 189–198, PWN 1992.
21 Про зміну авторських «масок» в залежності від потреби цікаво пише Heinz Knaipp 
у статті Adresat wewnątrztekstowy w literaturze baroku [в:] Barok w polskiej kulturze, literatu-
rze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25–29 VIII 1989 w Krakowie, PWN 1992.
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Баранович вільно писав польською і засвоїв собі відповідні риторичні 
засоби, щоб задовільнити барокового читача: у творі знаходяться – кон-
венційний топос скромності, мітологічні алюзії, популярні риторичні фі-
гури та літературні тропи. У вірші перераховані також теми, що ними ав-
тор зацікавлений і, як бачимо, крім релігійних споглядань, його не менше 
цікавить сучасна дійсність „trwożnych czasów”, якій він присвятив, м. ін., 
цикл віршів O wojnie: 

Gdybym płaczliwe chciał opisać czasy,
W których rąbano ludzi jako lasy,
Musiałbym w samą krew umoczyć pióro [...]
Pożal się Boże [...] 
Niech się rozerwie tatarska cięciwa [...]
Niech się rozeprą tatarskie bachmaty [...]

O inkursach tatarskich

Проте в інших творах цього циклу Баранович висловлює також невдо-
волення з морального падіння своїх земляків, утрати колишнього духу 
боротьби. Тому в деяких віршах, особливо тих, де він намагається відно-
вити взір особистості козака-лицаря, який стає на захист рідної землі, поет 
прослявляє козацьких гетьманів22. Що більше, Баранович закликає, щоб 
в обличчі турецької загрози українці повернулися до добрих стосунків 
з Польщею, причому потребу об’єднання він бачить у широкому контексті 
слов’янської та християнської спільноти23.

3.

Більшість віршів Барановича не дуже оригінальна, а мистецький рівень 
не надто високий. Його поетична мова складається передусім з конвен-
ційних тропів і топосів співзвучних з нормативними засадами барокової 
поезії. З цих причин так само трудно (як це раніше було з приводу проф. 
Лужного) погодитися з проф. Ростиславом Радишевським, хоч творчість 
Барановича він оцінює протилежно, ніж Лужний: „Wszystkie te skompli-
kowane figury myślowe i słowne, – пише Радишевський – które Baranowicz 
wykorzystał [...] są nie tylko wprawkami wysublimowanego mistrza literac kiego, 
lecz wzorem uczoności na poziomie europejskim”. В іншому місці Барано-
вича він називає «майстром парадоксу»24. Однак всупереч ствердженню 

22 Козацьким гетьманам Баранович присвячує окремі вірші, напр. Еpitafium hetmanowi Iwa-
nowi Briuchoweckiemu (два вірші з таким самим заголовком), а гетьману Івану Самойлові 
присвятив цілу книгу віршів W wieniec Bożej matki, S. S. Ojców kwiatki (Чернігів 1680). 
23 Про «святу війну з Туреччиною» часто писали теж польські поети. В сарматській ідео-
логії, як відомо, ідея Польщі як „przedmurzа chrześcijaństwa”, що весь християнський світ 
захищає від поган, відіграла важливу роль. 
24 Р. Р а д и ш е в с ь к и й, Polskojęzyczna poezja ukraińska, op. cit. відповідно с. 193 і 179.
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Радишевського те, що Баранович користується формами акростиха, палін-
дрому, емблеми і т. п., у другій половині ХVІІ ст. не є жодним особливим 
досягненням, але вписується у загальний і поширений на цей час принцип 
поетики carmen curiosum. Більше того, хоч автор Lutni Apollina вживає ве-
ликої кількості стилістичних та риторичних орнаментацій (ампліфікація, 
антитеза тощо), проте вони належать до «залізного» репертуару шкільних 
риторик і поетик цього періоду. Барановичу не вистачає, натомість талан-
ту, щоб у власних поетичних конкретизаціях цих засобів переступити по-
ріг пересічного мистецького рівня. 
Щоб не бути голослівною, продемонструю кілька прикладів. Літератур-

ний дискурс поезії Барановича, на загал, підпорядкований персвазійному 
аспектові вислову25. Не було б у цьому нічого поганого (адже, як ми гово-
рили вище, література бароко акцентувала на навчанні), якби не факт, що 
колишній професор риторики надто часто вживає засобу paranesis (схиль-
ність до постійного пояснювання кожної теми, чи потрібно, чи ні) та по-
рівняння, які ще сильніше (ніж було потрібно) підсилювали дидактичне 
послання його творів. Більше того, ймовірно, за звичкою вчителя, котрий 
пояснює студентам значення Біблії, поет намагався пояснювати різні (час-
то абстрактні) питання надто спрощеними засобами, які сьогодні у читача 
викликають посмішку. Тут натрапляємо на перший парадокс цієї поезії: 
з одного боку, Баранович свої вірші адресує широкому читачеві – про що 
свідчить народна фразеологія, прислів’я, побутова лексика, якими сповне-
на мова як Аполонової Лютні, так і Житій святих. З іншого боку, він пише 
польською мовою, яку розуміли лише освічені русини. Тому-то неможливо 
однозначно відповісти на питання: для кого Баранович писав свої польські 
твори? Для поляків чи для руської еліти (бо тільки еліти розуміли поль-
ську мову), чи теж для одних і других? Якщо Баранович свої твори адре-
сував руським елітам, це означає, що ці еліти задовільнялася поетикою 
обниженого тону літератури, яка черпала з народних джерел. Зрештою, 
сам Радишевський стверджє, що:

w przysłowiach i przypowieściach ludowych poeci znajdowali narodowe tworzywo my-
ślenia obrazowego i konceptystycznego wypowiadania myśli. [...] Duża ilośċ przysłów 
i przypowieści ludowych w utworach Baranowicza przeczy nieuzasadnionym oskarżeniom 
o „scholastyczność” lub oderwanie jego utworów od życia26. 

Отже дослідник сам звертає увагу на фольклорне підґрунтя образної 
системи Барановича та на «причетність його поезії до життя», хоч рані-
ше він наголошував на „skomplikowane figury myślowe i słowne”. Звичайно, 

25 Мирослав Королько стверджує, що дидактична література у кожному періоді корис-
тується подібною метафорикою. Цікаву дискусію навколо цієї теми можна знайти в його 
книжці: M. K o r o l k o, O prozie kazań sejmowych Piotra Skargi, Warszawa 1971.
26 R. R a d y s z e w ś k y j, Polskojęzyczna poezja ukraińska..., op. cit., s. 159. 
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нема нічого поганого у тому, що поет користався народними мотивами. 
Хочу тільки звернути увагу, що дидактизму чи акцентування на народних 
мотивах не знайдемо ані в метафізичних творах Семпа-Шажинського, ані 
в поезії Анджея Морштина – тобто у визнаних польських майстрів кон-
цепту, парадоксу і витонченої метафори. Одне слово, ідеалізація swojskości 
(що часто виражалася саме у фольклорних елементах, побутових мотивах 
і swojskiej prostocie) – риса характерна літератури, яка не має амбіцій за-
спокоювати читача з вишуканим смаком. Тут проявляється черговий па-
радокс творчості Барановича: з одного боку, він хоче бути простий і swoj-
ski, а з іншого – не припиняє вигадувати найдивніших концептів, загадок 
і паліндромів.
А все ж Баранович усвідомлював, що його вірші не рівняються з рівнем 

творів Яна Кохановського: 
Nie Kochanowski, lub te rytmy noszę
Byście się przecie w nich kochali proszę.
Bogate rytmy, Bożą wspominają
Matkę i świętych, w tych się zaś kochają.
Nie poetyckim Pegazem biegano,
Kochanowskiego w tym nie dojachano.
Osłem tu prostym jachano leniwo,
Kto biegł Pegazem lotnym, co za dziwo?
Że Pan na ośle jeździł, respektujcie
I osła jako gościa w dom przyjmujcie.
Osieł wszedł tam, gdzie Baranek się rodził,
I tu się osieł ten także nagodził.
Nie dziki to zwierz, więc go w dom przyjmujcie,
Lub prosty wyda głos swojski, smakujcie.
Gdy grał Orfeusz, byli takie czasy, 
Przy lutni jego aż skakali lasy,
Że moja lutnia nie gra przyjemnie,
Lubo pójdziecie za nią, dosyć ze mnie.

Замість Пегаса – осел, хоч ніби фігурою осла автор користується не як 
твариною зі свого оточення, натомість видумує для нього більш «незви-
чайне» значення: осел – тварина, може, не така «благородна» як Пегас, 
зате на ньому подорожував Ісус Христос. 
Хоч Баранович вигадує різні концепти, однак назагал вони є лише різ-

ними варіантами одної думки, а в результаті – нуда й банальність. Прикла-
дом таких концептів-curiosum можуть бути «варіації» Барановича на тему 
ноги (перерахую лише кілька заголовків): „Bezpieczna ta noga gdy biega do 
Boga”, „Lub na niebie noga przecie boi Boga”, „Dobra ta noga co szuka Boga”, 
„Idź noga do Boga”. Концепти, представлені автором можна звести до такого 
підсумку: „Rad bym jelenie kupił sobie, // Bym prędko biegał mój Panie po To-
bie” (Dobra ta noga co szuka Boga). Знайдемо також багато текстів з приводу 
руки чи голови: напр. „Boli mnie głowa u Chrystusa głowy // Prosił lekarstwa, 
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wziąwszy będę zdrowy”. Відважно беручи на поетичний верстат баналь-
ні мотиви, Баранович все-таки не пропонує читачу жодних несподіванок 
(як би можна було сподіватися), натомість залишає їх такими банальними, 
якими були на початку і, власне, незрозуміло для чого „wysublimowany mi-
strz literacki” – як називає його проф. Радишевський – цими мотивами за-
ймається. Більше того, кількість текстів, які Баранович продукує на одну 
тему, можна вважати черговим доказом його дивовижної «потреби» вір-
шування, яка нерідко давала лише графоманські ефекти. «Потоп» текстів, 
присвячених різним нагодам і подіям, якими Баранович «заливав» читача 
(напр., крім віршів у честь царів і гетьманів, він пише також епітафії з при-
воду смерті свого коваля та кухаря) вписується у загальну тенденцію сар-
матської літератури, на ґрунті якої згодом виникла нова форма письмен-
ства – згадана вище silva rerum. Саме у «сильвах» найсильніше позначена 
потреба записувати події, інформувати читача про все, що довкола автора 
текстів відбувається, одне слово – потреба все записати. З іншого боку, 
у цей період значно розвинувся читацький ринок, якому сприяв розвиток 
шкільництва, тобто зростало число людей, які вміли читати і цікавилися 
світом, натомість газети ще не існували. Таким чином «сильви» заспокою-
вали цю потребу широкої публіки у пізнанні світу.
Ствердження, що Баранович був „wysublimowanym mistrzem literackim” 

можна заперечити також на підставі аналізу формальної завершеності його 
концептуальних текстів. Переглянувши його концептуальні твори видно, 
наприклад, що автор не вміє використати мистецьких результатів, яких 
давала pointa (висновок). Як відомо, головний ефект концепту часто знахо-
дився у добре розіграному закінченні твору27, натомість у Барановича за-
мість висновку найчастіше знаходимо просто пораду, повчання або якесь 
банальне повідомлення. Зрештою концептизм він розумів як вигадування 
незвичайних ідей та паралель утотожнюючи це вміння з поетичним талан-
том. Тому концептизм у виконанні автора Lutni Apollina, як і багато інших 
сарматських письменників, залишився ледве ехом літературної майстер-
ності, яку під концептом розумів його творець – Джамбаттіста Маріно. 
У виконанні Барановича мистецтво концепту було лише ремісницькою ма-
нерою «очуднення» (udziwniania) тексту, а не як у майстрів концептизму 
– вмінням вживати вишукані техніки поетичного вислову для того, щоб 
віддати складну природу життя і мистецьких відвчувань суб’єкта. 
На щастя, поруч «ослячих» концептів, у поезії Барановича знайдемо 

також думки цікавіші й глибші, що показує, яким нерівним був поетом. 
Такою перлиною можна вважати твір Eva Ave Maria: 

Z Eva uczynił anioł Ave Tobie,
Żywot porodzisz, to Eva nie w grobie.

27 Способам закінчення вірша тодішні поетики присвячували окремий розділ. Див., напр. 
M. S a r b i e w s k i, De acuto et arguto. 
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I Evie Ave pozdrowić ją trzeba,
Chora od jabłka, ożyje od chleba.
I jakież słowo to wymówić może,
Żeś porodziła, Panno, Słowo Boże!

Видно, що поету підходить коротка форма: зосередження змісту у шес-
ти рядках не залишало місця на «словесну вату», якою автор часто за-
пихав рядки розлогих текстів. Наведений вірш є прикладом паліндрому 
з його типовою словесною ігрою, у якій використовується семантичний 
потенціал слова „Eva”: воно дається читати зліва і тоді творить слово 
„Ave” («вітай»), яким архангел Гавриїл благовістив Марію. Пов’язую-
чи ім’я матері гріха (Eva) з матір’ю Спасителя, сенс тексту проявлається 
в рамках християнської есхатології: споживаючи яблуко з Дерева Знання, 
Адам і Єва дали початок людству, затаврованому первісним гріхом («хво-
рому від яблука»), однак з Божої волі рід людський буде спасений через 
Сина – Слово Господнє, якого породила Марія28. Подібних відкриттів «та-
ємних» зв’язків між словами знайдемо у Барановича більше і вони стали 
навіть його «спеціальністю», на що звертають увагу всі дослідники його 
творчості. Проте серед них тільки Анджей Вінцез помітив, що на тлі поль-
ської барокової поезії ця риса поетики Барановича займає окреме місце29. 
Баранович у середній, сарматський літературний стиль вписується та-

кож тому, що як інші сарматські поети в його віршах ніколи не відчува-
ється тієї глибини метафізичного споглядання, яку знаходимо у Семпа-
-Шажинського або Ґрабовецького. Для них центральною проблемою поезії 
ніколи не був потрясаючий внутрішній сумнів людини, яку глибоко три-
вожить нескінченний космос і довколишній світ, внутрішнє роздвоєння 
людини поміж злом і добром та метафізичний неспокій, що є результатом 
цього роздвоєння. Тому дарма шукати у сарматів питань, притаманних 
польській метафізичній поезії XVII ст., ані цього рівня поетичної кунш-

28 Тут чути відлуння візантійської концепції Нової Єви (дівицю Марію бачиться як мету 
подій Старого Завіту, подій, які почалися від дітей Єви), тобто концепції, якої результатом 
після собору в Ефезі було віддавання пошани Марії як Матері Божої (Theotokos). Про це 
пише John M y e y e n d o r f f [в:] Byzantine Theology Historical Trends and Doctrinal Themes, 
1983, s. 191.
29 Вінценз пише: „Baltazar Gracian odkrywa zagadkowe związki między imionami aż po «ety-
mologię» hiszpańskiego słowa Dios (Bóg) jako di os (dałem wam: «dałem wam ziemię, nie-
bo, życie; dałem wam moją łaskę, dałem samego siebie, dałem wam wszystko; tak, że Pan to 
najświętsze imię BÓG w naszym hiszpańskim języku przyjął od dawania»). Takich odkryć 
mamy najwięcej u Baranowicza, ale są też skromniejsze u poetów świeckich, jak choćby 
u Kochowskiego, że «biesiada» tak się nazywa, bo «bies siada na niej» (i zachęca do pijaństwa, 
kłótni, rozpusty. Nie są to już właściwie anagramy, tylko interpretacje etymologiczne, figury re-
toryczne, gry słów, nie będące jednak tylko grą dla gry, lecz oparte na przekonaniu, że ujawniają 
się dzięki nim ukryte związki duchowe, pokrewieństwa niewidzialne” [підкреслення моє – 
Л. С.], A. V i n c e n z, вступ до книжки Hеlikon sarmacki, оp. cit., с. XXXI.
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товності і формального багатства, яких майстром був, наприклад, Анджей 
Морштин30.

4. 
А все ж у творах автора Lutni Apollіnа знайдемо елементи, які збага-

чують польську літературу. Нaприклад вже Анджей Вінценз помітив, що 
Баранович інакше, ніж польські поети використовує популярні в добу ба-
роко топоси вогню й леду31. Наприклад, у Ґрабовецького чи Твардовського 
вогонь – це метафора Божої любові, яка гріє холодне серце грішника: „Daj, 
aby czuła Twój ogień grzejący, / Co lodem obtoczona, / Dusza występna [...]” 
(С. Ґрабовецький, Rym LI). Натомість Баранович цей самий мотив розігрує 
по-іншому: 

Chwal Pana, ogniu, i śniegu chwal Pana,
Od Pana obom wam natura dana.
Którzy gorąco Pana w świecie chwalą,
Ci jako ogień tak się właśnie palą;
Którzy oziemble Pana wychwalają,
Dla zimna swego śniegiem nazywają.
Ogniu i śniegu chwalić Pana trzeba,
Na chwałę wezną z ziemie ich do Nieba.
Chwalcie Pana na ziemi etc. ogniu, gradzie, śniegu

Вогонь та холод стали метафорами людської молитви, залежно від того, 
чи хтось прославляє Бога «палко», чи «холодно», а накінець поет каже, що 
по суті, кожний спосіб молитви є добрий, бо славу Божу проголошують 
всі форми існування. 
У Барановича не знайдемо також того напруження експресії, як у де-

яких польських поетів. Вистачить згадати відому апострофу Ельжбети 
Дружбацької з поеми Opisanie czterech części roku:

Bogdajżeś przepadł w piekło z Atheistą,
Ty, który mówisz, że Bóg nie jest Panem,
Ni Stwórcą rzeczy!

Ця різниця як в темах, так і в тоні експресії релігійної лірики випливає 
в першу чергу з різниць у віросповідуванні. Релігійна візія світу право-
славного Барановича інша від тієї, яку знаходимо у римо-католиків в добу 
контрреформації. Семп-Шажинський був першим (коли не рахувати Тре-

30 Навіть строфіка Морштина імпонує багатством: упорядник видання творів Морштина 
нараховує більше вісімдесяти типів строф. Див.: J. A. M o r s z t y n, Utwory zebrane, oprac. 
L. Kukulski, Warszawa 1971.
31 „Od znanych konwencji poetyckich odbiegają zupełnie oba umieszczone tu utwory Łazarza 
Baranowicza, mimo że używa on tych samych motywów: śniegu i ognia”, Helikon sarmacki, 
op. cit., s. LXX.



287

нів Кохановського) автором поезії, де наступає крах ренесансного відчут-
тя гармонії світу. Ця криза ренесансних переконань, уявлень людини про 
світ та сенс існування стала джерелом нового світосприймання, на основі 
якого творилася культура бароко. Розлам в нутрі християнства, до якого 
призвела реформація Лютера, викликав опір Риму, і в католицькій Поль-
щі контрреформація залишила тавро на римо-католицьких письменниках. 
Їхня творчість віддзеркалює посттриденський тип антропології, у якій 
людину бачиться передусім як істоту глибоко гріховну, іграшку Сатани 
недостойної Бога:

Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie 
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Приклад Барановича натомість демонструє постійне довір’я людини 
до Божої любові й милосердя. Людина в його поезії ніколи не є самотня, 
безпомічна у боротьбі з силами зла – цього не допускав тип релігійно-
го рефлектування, притаманний православ’ю, бо у східній християнській 
традиції ніколи не відчувалася космічних розмірів дистанція поміж лю-
диною та Богом, як це було у римському католицизмі цього часу32. З тих 
причин барокове католицьке мистецтво зосереджувалося перш за все на 
іконографії суєти (танець та перемога смерті, макабра), яку формувало 
відчуття проминання та парадоксальності існування. Основна різниця фі-
лософії бароко від середньовічної та ренесансної у тому, що людина баро-
ко не впізнає у світі гармонії, хоч водночас не заперечує, що Бог надає сенс 
існування. Наслідком таких засновків було те, що барокове переконання 
в існуванні Божого порядку у всесвіті мусило спиратися на концепції 
concordia discors («згода суперечностей»). Тому оксиморон і, головно, 
парадокс, стали характерними засобами барокової літератури, оскільки 
бароковій людині давали хоч якусь можливість висловити відчуття пара-
доксальності існування. Православний письменник не міг би, наприклад, 
сказати, як Каспер М’ястковський: „Jam głownia piekła, jam wieczny grób 
śmierci”, де він з такою експресією висловив тодішні переконання про лю-
дину: людина є грішником з власної вини і свого походження (первісний 
гріх). Саме «страх Божий» став головним інструментом контрреформації 

32 Це в’яжеться з основною різницею у концепціях людини в обох богослов’ях, яка зва-
диться до відмінного розуміння питань «натури» та «милосердя» у Східній та Західній 
церквах. Як пише Джон Меєндорф: «Погляд на людину, який домінував на християнсько-
му Сході спирається на поняття „участі” в Бозі. Людина не була створена як автономна іс-
тота, тобто самодостатня; отже людина є насправді собою лише остільки, оскільки існує 
„в Бозі” чи „у милосерді” [переклад мій – Л. С.], Byzantine Theology. Historical Trends and 
Doctrinal Themes, op. cit., s. 178.
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в боротьбі з «єретиками». У релігійності Барановича чи ширше – у право-
слав’ї – цього не знайдемо. У Барановича людина – це існування завжди 
близьке Богові. Він не мусив просити Бога «станути при ньому», як це 
чуємо в сонетах Семпа чи Ґрабовецького (Setnik rymów duchownych, II33). 
Просто у Барановича ніколи не було відчуття, що Бога при ньому немає. 
Можна сказати навіть більше: він так глибоко переконаний про Божу по-
стійну присутність, що дозволяє собі нагадувати Йому про обов’язок (sic!) 
любити людину, попри всі її гріхи:

Wielkie masz Panie na mnie grzesznym długi,
Iść się obawiam z niemi na świat drugi.
Na tej by ziemi trzeba ciężar złożyć,
Nie racz się Panie słudze twemu drożyć.
Jakeś talenta dłużniku darować,
Proszę byś i mnie łajki nie negował,
A ja po sobie toć Panie ślubuję,
Memu dłużniku ze dług podaruję.
Panie, bym długu ja i nie darował,
Tobie należy byś bardziej miłował,
Nie bierz z nas miary my dłużniki swoje
Karzemy, ludzie insze od Twych stroje.

Za me długi bierz usługi 

Коротко кажучи: у Барановича далі відчувається давній дух гармонії 
світу з Богом, який у Польщі визначав тон поезії ренесансу (в такій атмос-
фері Кохановський писав свою пісню Czego chcesz od nas Panie).
І на кінець ще одна важлива тема Барановичева, яка натомість зовсім не 

займала польських письменників: русько-польські стосунки. Це надто 
обширна тема, щоб нею тут займатися, хочу лише зауважити, що у шіст-
десятих–сімдесятих роках ХVІІ ст. руські еліти вже усвідомлювали свою 
«інакшість», окремий від поляків статус не лише релігійного, але також 
етнічного та культурного порядку. Ця свідомість проартикульована, напр. 
у творі Барановича, з дещо особливим заголовком Rusin do Polaka coś po 
polsku gdaka. Автор знає, що польський образ русина не дуже привабливий 
і що на русинів вони дивляться як на простаків34, однак поет не відчуває 

33 Візія Ґрабовецького ще більш трагічна ніж Семпа. Шажинський писав лише про особли-
ві труднощі, перестерігав перед оптимізмом ренесансного знання, обмеженого земними 
обріями. На його погляд, людина повинна зосередити свої зусилля на розпізнанні справж-
ньої форми речей. Ґрабовецький вважає це зусилля безплідним, бо „co jest człowiek?” 
– стверджує він. „Wiek jego jak piana wodna”, „jako wiatr dni żywota”, „jak obłok upływa 
potem z oka ginie”, а людські змагання „równe pajęczynie”. Тому Ґрабовецький визначив 
польській поезії інше поле бачення ніж Семп – внутрішню обсервацію („Gdy rozmyślam, 
com jest”). 
34 Інша справа, що взагалі поляки неприхильно ставилися до інших. Наприклад Чеслав 
Гернас стверждує: „W piśmiennictwie XVII w. odkrywano nieraz rysy megalomanii narodo-
wej. Istotnie, kiedy Wojciech Dembołęcki przekonywał czytelników, że Bóg mówił do Adama 



289

себе гіршим від поляків, що виразно звучить у творі Ruś z Rzymiany nie tak 
idzie „de Religione” jak „de Regione”: „Prostakami Ruś zowiecie, dawnobyścіe 
dobrocią z temi prostakami pokój udziałali”.
Потребу формування нового образу русина вже на тридцять років рані-

ше розумів Петро Могила, створюючи новий науково-культурний центр 
у Києві, де відбувалося навчання на основі польських єзуїтських колегій. 
І хоч у 1654 р. після Переяславської ради Київ перестав належати до Речі 
Посполитої, однак польська мова й культура ще добрих п’ятдесят років ві-
дігравала важливу роль в Україні впливаючи на формування української 
ідентичності. Як стверджує проф. Ігор Шевченко: 

Вплив на зростання української свідомості Колегія мала непрямий [...] Він полягав 
у піднесенні загального рівня інтелектуального життя Києва, у прищепленні руській 
молоді західних культурних понять, а отже, у вихованні в руської еліти культурної 
самовпевненості у її протистоянні з поляками. [...] Поєднуючи православ’я із західним 
забарвленням та латино-польськими елементами форми та змісту, Могилянська коле-
гія виконувала подвійне значення: вона пропонувала альтернативу прямій полонізації 
української еліти і ще довго після 1686 р. відтягувала її русифікацію. Отже, вона до-
помагала укріпити – чи бодай зберегти – в цієї еліти відчуття її «інакшості» як від по-
ляків, так і від москвичів (згодом – росіян), створюючи таким чином основу для росту 
пізніших, модернізаційних уявлень про українську окремішність35.

Творчість Лазаря Барановича є добрим (і трохи іронічним) прикладом 
цього явища: хоч Аполлонову лютню він починає з панегірика на честь 
російського царя, однак він написаний польською мовою.

i Ewy po polsku, i kiedy uczenie etymologizował, by udowodnić, iż najstarsi na świecie są Sar-
maci, to nie było w jego koncepcjach ani umiaru, ani rozsądku, lecz tylko rozmach fantazji”, 
Cz. H e r n a s, rozdział Zarys rozwoju literatury barokowej [w:] Polska XVII w. Państwo. Spo-
łeczeństwo. Kultura, red. J. T a z b i r, Warszawa 1969, s. 285. Подібний погляд висловлює 
Януш Тазбір: „W Polsce nie było wtedy podstaw do zachwytu nad zagranicą, bo wydawało się 
im, że ich rola jest w Europie ogromna na podstawie trzech dogmatów: Polska spichlerzem Eu-
ropy, przedmurzem chrześcijaństwa, oraz przeświadczenie o doskonałości ustroju politycznego 
Rzeczypospolitej. Te mity rzutowały na lekceważący czy wręcz niechętny stosunek do innych 
narodów”; Ibidem, s. 187.
35 І. Ше в ч е н к о, Між Сходом і Заходом, Львів 2002, с. 196–197.


