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Вступ 

Польськомовна проза Лазаря Барановича та 
письменників його кола (Іннокентій Гізель, 
Іоанникій Галятовський, Стефан Яворський, 
Димитрій Туптало, Антоній Радивиловський 
та інші) – це щонайперше полемічні твори, де 
основна увага приділяється, звісно, суто дог-
матичним та обрядовим розбіжностям між 
православ’ям, католицизмом та мусульманс-
твом тощо. Такі розбіжності, скажімо, стосу-
валися питання правдивості певної віри або 
Сходження Святого Духа, чи то першенства 
Римського архиєрея, чи щодо Пресвятої Трій-
ці. У цім зв’язку варто пригадати, зокрема, 
трактати «Nowa miara starei wiary» (1676) Ла-
заря Барановича, «Stary Kościół» (1678), 
«Alfabetum rozmaitym heretykom niewiernym» 
(1681), «Fundamenta, na których łacinnicy 
iedność Rusi z Rzymem funduią» (1683) Іоани-
кія Ґалятовського. З другого боку, названі 
твори відзначалися тим, що зазвичай вони 
були барвистою мішанкою різних матерій. 
Задля переконливості думки на тлі 
з’ясування цих питань постає і ряд інших тем, 
які, переплітаючись одна з одною, надавали 
текстам яскравої динаміки. З-поміж них пи-
сьменники українського бароко звертали пи-
льну увагу на тему життя та смерті. Недарма 
сама епоха дістала назву «великої руїни», ко-
ли життя є швидкоплинним та мінливим, 
утім смерть залишається чи не одним-
єдиним певним явищем. 

На цій обставині наголошували у своїх працях 
В. Перетц [9], Д. Чижевський [21, 22, 23], 
В. Крекотень [5], Л. Ушкалов [18, 19], 
А. Макаров [7], В. Шевчук[24], Б. Криса [6] та 
інші. Завдяки дослідницьким зусиллям, зок-
рема, цих учених стає зрозумілим, що тема 
життя та смерті була поважним компонентом 
барокової культури, своєрідним екраном, на 
який проєктувалися всі життєві вартості. 
Утім, слід зазначити, що підставою для такого 
висновку був розгляд здебільшого тих творів 
української літератури XVII ст., які писалися 
українською книжною мовою. Що стосується 
польськомовної української літератури того 
часу, то вона залишається в затінку. Лишень 
деякі літературознавці пробували розгляда-
ти цю тему на матеріалі української польсь-
комовної поезії. Найперше тут варто згадати 
нещодавні книжки Р. Радишевського [33] та 
Т. Рязанцевої [13], Дж. Броджі Беркофф [27]. 
Натомість українській польськомовній прозі 
доби бароко приділяється ще менше уваги. 
Власне кажучи, монографічні студії на цю те-
му взагалі відсутні, що і обумовлює актуаль-
ність теми дослідження. 

Мета роботи полягає в тому, аби описати й 
зінтерпретувати характерні для барокової 
літератури мотиви та образи, пов’язані з сві-
тоглядною концепцією уявлень про дочасне 
людське життя. 
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Досягненню цієї мети підпорядковані такі за-
вдання: 

- з’ясувати характерні особливості художньо-
го увиразнення теми життя у творах Лазаря 
Барановича та письменників його кола; 

- визначити специфіку опрацювання ідеї ма-
рності дочасного людського життя письмен-
никами чернігівського угрупування. 

Об’єктом дослідження є польськомовні текс-
ти прозової спадщини Лазаря Барановича та 
письменників його кола. 

 

Результати дослідження 

Найприкметнішою рисою українського баро-
ко, яку оприявнює, зокрема, творчість Лазаря 
Барановича та письменників його кола (Ін-
нокентій Гізель, Іоанникій Галятовський, 
Стефан Яворський, Димитрій Туптало, Анто-
ній Радивиловський тощо), є релігійна всео-
сяжність [18, с. 10; 34, с. 144], у межах якої 
людина постає, у першу чергу, Господнім 
творивом. «Человік єсть второй мир малый, 
великую и дивную Премудрость Божію в себі 
заключаєт: єсть бо и небо, и земля, и яже на 
небеси, и яже на земли, видимая и невиди-
мая: от пупа до главы, яко небо, и паки от пу-
па дольняя єго часть, яко земля. Ибо сія имать 
силу рождательную и прохожденіе вод, и зві-
ров телосорастлительных, тако и в сей ниж-
ней части человіка сія суть. Паки же в горней 
части єго, яко на небеси світила, солнце и лу-
на, гром, ветр, сице и в человіці в главі очи и 
глас, и дыханіє, и мгновеніє ока, яко молнія, 
скорошественно. Наипаче же всіх ум многоз-
рительный, вся видяй видимая невидимая, и 
обдержа, яко горстію, скорошествен, проходя 
невозбранно небо и землю и паки исходит 
неудержанно, безсмертен, невидим, самовла-
стен – образ бо єсть невидимаго Бога…» [17, 
с. 161]. 

Розмірковуючи над такою сутністю людської 
істоти, Лазар Баранович , як і інші письмен-
ники того часу, втілює у своїх творах ідею 
плинності всього сущого у всесвіті. При тому 
«великий світ» постає перед людиною, у пе-
ршу чергу, як «море страстей мірских» [3, 
с. 93 (зв.); пор.: 25, с. 25; 12, с. 168], «ktore lubo 
wzroku na się patrzać daje, jednak wszytkie sie 
widzieć nie może» [26, с. 125]. 

Оцим мисленним «морем» «…bez wiosła,… w 
łodce Cerkiewnej mając Styrników starych 
Ojców» [26, c. 126], плине людина до вічного 
«берега»: «Gdzie nad niebo się wody rozlewaią, 
Wałów nie znają, lub wiecznie pływają» [26, 
c. 315; 3, с. 82]. І «пристанищем» цим є, пере-
довсім, Царство небесне [11, с. 253].  

Антоній Радивиловський у слові «Корабль жє 
бі посрєді моря влаяся волнами, бі бо проти-
вєн вітр», говорячи про «облудність» світу, 
подає цілу низку порівнянь, заснованих на 
різних властивостях моря. «На морю, – каже 
він, – нє можєт чєловік быти без небєзпєчєнс-
тва, а на сєм облудном світі нє можєт быти 
бєз оутрапєня, бєз оутисков…» [12, c. 169]. Як 
зазначає Димитрій Туптало, «как много єсть 
перемін на мори, толико в мірі сем. Якоже на 
морі во время волненія возносятся волны и 
низпадают, возходят до небес и низходят до 
бездн, глаголит Псаломник, тако в мірском 
волненіи не єдин Капернаум возвышаєтся до 
небес и даже до ада низходит» [15, ч. І, с. 404]. 
Таким чином, той немилосердний світ, в яко-
му перебуває людина, породжує почуття нев-
певненості та марності (vanitas) («wszystko 
jest marność») [26, c. 10]. Однак «чернігівські 
письменники», насамперед Лазар Баранович, 
учили не поривати зі світом, оскільки «… 
żaden sługa Chrystusow bez utrapienia nie iest, 
ieśli mniemasz że nie masz prześladowania, 
ieszcześ nie poczał być Chrzścianinem … 
Błogosławiony człowiek ktorego Bog karze: 
karania tedy Pańskiego nie odrzucaymy, bo on 
zrania on y leczy: uderza y ręce iego uzdrowia. W 
sześciu uciskow wybawi cię, a w siodmym nie 
tknie cię zle. Wybawy cię od śmierci czasu głodu, 
a na woynie z ręki miecza, będziesz się smiał w 
spustoszeniu [26, Ч. ІІ, с. 229]. Таким чином, 
«море» та «пристань» виступають «трансце-
нденціями як життя і смерть» [19, с. 65]. До 
речі, мабуть, саме за цю рису деякі дослідни-
ки закидають письменникам другої полови-
ни XVII століття брак емоційної свідомості 
українського культурного континууму» [8, 
с. 97–99].  

Ще одним поширеним під добу бароко обра-
зом був «життя – дорога», а людина – «манд-
рівник» [35]. При тому сам образ може розг-
лядатися з двох позицій: в його дослівному 
розумінні, і з точки зору того, яку модель ро-
зуміння фабули створює moralizatio. З огляду 
на це, можна виділити дві головні форми але-
горичної подорожі. В одному випадку, вона 
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може бути періодом набування нового жит-
тєвого досвіду, вражень, що впливають на все 
подальше життя, часом перемін, внутрішніх 
перетворень. Може підкреслювати ті зміни, 
відділяючи два етапи життя. 

В іншому, форма переґренації – то довге по-
дорожування. Його ціллю є не стільки при-
буття до якогось місця «реального» світу, а 
досягнення конкретного стану, а статися те 
може тільки у вимірюванні стежок цього сві-
ту. Сакральна оптика з тієї форми «дороги» 
робить земну подорож ходінням шляхом, 
який Бог визначив для справжніх християн, 
залишивши на ньому знаки своєї присутності.  

Простуючи «середнім шляхом» поміж Скіл-
лою протестанського фаталізму й Харібдою 
пелагіанства, українські письменники 17–
18 ст. змушені також усіляко противитися 
намаганням тогочасних «лібертинів» поста-
вити на місце Божого промислу цілком поз-
бавлений антропних інтенцій природний за-
кон. Вони рішуче відмовляються визнати 
трагічну самотність «малого світу» в безко-
нечності «світу великого». Відтак, візію світу, 
що розгортається у творах українських пись-
менників XVII століття, можна описати, зок-
рема, так: на небі світить сонце («… obraz Oyca 
jest obraz słońca», [26, ч. II, с. 130]), що своїм 
промінням освітлює «мандрівникові» «доро-
гу життя», тим самим звільняючи його серце 
від сліпоти. Оскільки людина є безсилою са-
мотужки подолати безодню, що пролягає між 
нею та Богом, Бог надав їй провідника 
(«Obraz Syna jest promień» [26, ч. II, c. 130; 25, 
c. 44]), за яким слід іти, аби досягнути Царст-
ва небесного: «… nadzieie w nim pokładamy y 
miłość do niego mamy, dla tego Chrystus da w 
niebie nam zbawienie wieczne» [29, с. 79]. 

У даній моделі для Лазаря Барановича, як і 
для багатьох інших українських барокових 
письменників, характерне поєднання мотиву 
дороги з біблійним мотивом «виходу» (Книга 
«Вихід» із «Пятикнижжя» Мойсея). Біблійний 
вихід був єдиною, даною Богом, можливістю 
зустрітися з вищою Сутністю. Для того, щоб 
образ Бога став у центр образної системи уя-
влень про світобудову, «потрібно було, щоб 
людська самосвідомість відчула власну ви-
члененість із природного простору і свою су-
протилежність йому. Характерно, що Яхве 
знову і знову вимагає від своїх обранців, щоб 
вони, вступивши в спілкування з ним, перед-
усім «виходили» б кудись в невідомість із то-

го місця, де вони були закорінені до цих пір; 
так він чинить передусім з Авраамом, а зго-
дом і з усім своїм народом, який Він «виво-
дить» із Єгипту. Цей стан «виходу» явно має в 
системі давньоєврейської літератури ваго-
мість символу: людина чи народ повинні 
«вийти» із інертності свого існування, щоб 
стояти у просторі перед Яхве, як воля проти 
волі», – вказує С. С. Аверінцев [1]. Отже ж, 
українські барокові письменники, як прави-
ло, послідовно обстоюють ідею своєрідного 
погоджування з Божим промислом, за умови 
вправного виконання людиною призначеної 
їй ролі. Отже, дорога до «душі» проходить рі-
зними шляхами: «морем» чи то блукаючи 
«лабіринтом», «долиною сліз» або натрапить 
на «країну сну», чи то на «ярмарок» заверне. І 
рятунком може бути лише віра в спасіння. 
Услід за євангельською наукою, Лазар Бара-
нович намагається донести до читачів таку 
думку: «Obłokszy pancerz wiary y miłości, a 
przyłbicie nadzieje zbawienia. Czujcie, stojcie w 
wierze, mężnie sobie poczynajcie, y zmacniajcie 
się. Ze wszystkiego serca twego czci Ojca twego, a 
nie zapominaj stękania matki twojej. Pomni 
żebyś się nie rodził, by nie przez nie; y oddawaj 
im iako y oni tobie» [26, с. 8(зв).–9]. Утім, про-
тестантське розуміння віри як єдинодостат-
ньої для порятунку зазнає серйозної критики 
як з боку католиків, так православних бого-
словів, оскільки «Dwie ma nogi człowiek 
Chrześciański, ktorymi ma iść do Pana Boga: 
Wiarę, bo bez wiary nie podobna podobać się 
P. Bogu. Y uczynki, bo wiara bez uczynkow 
martwa iest. Wiele ich tedy iest ktorzy iedną 
nogą idą na wschod, to iest do Pana Boga, 
wierząc dobrze; ale drugą nogą to іest uczynkami 
idą na zachod do Baala, to iest do diabła» [26, 
додаток до І ч.]. 

Для проповідника ця картина мала ще й ін-
ший, більш глибокий зміст, аніж просто за-
клик до праведного стриманого життя. Запе-
речуючи лібертинську гадку про вседозволе-
ність у дочасному житті («Heretycy názwani á 
Labertate, od wolnośći mowili, że wolno 
wszystko ná świećie człowiekowi czynić, y 
grzechu żadnego nie masz» [30, c. 133–134]), 
чернігівські апологети зазначають, що люди-
на не здатна врятувати душу лише своїми 
вчинками. Для цього потрібне Христове ми-
лосердя [ 30, c. 295], а самі християни покли-
кані відобразити у власному житті Христа 
(Гал. 4:19). Таким чином, поява цієї картини 
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була обумовлена інтересом священика до те-
ми страждань Христових, а саме – до мотиву 
співрозп’яття [4, с. 117 (зв.); 11, с. 461–460 
(зв.)]. Відтак, і подорож набуває характеру 
«хресної дороги», а хрест [11, с. 504 (зв.)] стає 
єдиним вартісним символом життя: “Kochane 
dzieci moje wzywam was z Chrystusem do 
noszenia iarzma jego... Inszy światowy ciężar 
uciska i obciarza cię, Chrystusow zaś ciężar 
podnosi cię; inszy ciężar ma wagę, Chrystusow 
ciężar ma skrzydła: bo i od ptaka skrzydła ieśli 
weźmiesz, jakoby ciężar bierzesz, a im barźiej 
ciężar odcymuiesz, tym barźiej na ziemi zostanie: 
niech sie wroci brzemie, a lata: taki jest 
Chrystusow ciężar” [26, с. 8(зв.)]. Бог нагоро-
джує своєю ласкою тих, хто за ним ідуть. 
Життя кожної особи знаходить своє місце в 
Божих планах, людина не є іграшкою, адже 
вона є образом Божим, а значить – істота “ві-
льна”, тобто має право на вибір як добра, так і 
зла: “Bog ludźiey przeznáczonych do czynienia 
dobrego nie przymuszá…záczym też y do 
grzechu Bog ludźiey nie przymuszá, bo iesli by 
muszáł człowieká Bog do czynienia dobrego y 
złego, byłby człowiek ná świećie niewolnikem, co 
śie przećiwi Jezusowi Syráchowi, ktory człowieká 
názywa wolnym y z wolney woli czynioncym 
dobre y złe uczynki” [30, с. 92]. При тому, зло 
асоціюється в уяві барокових богословів зі 
славою, багатством, пияцтвом, гордістю, пи-
хою, хвальбою, високими думками, пияти-
кою, утіхами, розкошами, скарбами, зрадою, 
хитрістю, заздрістю, ненавистю [26, Ч. І, 
с. 108; 12, с. 28; 3, с. 456; 31, с. 16]. Все це мар-
ності цього світу, несталі і нетривалі. Всі вони 
минуть. 

Отож, суєтність, марність земного світу ста-
вить людину перед цією проблемою вибору 
та постійно підштовхує її до пошуків сенсу 
свого існування. Відтак, людина постійно пе-
ребуває на роздоріжжі, обираючи поміж 
«двома шляхами»: «тісним» («правий шлях» – 
дорога Христа) і широким («лівий шлях» – 
дорога гріха) [25, с. 51 (зв.); 16, с. 173]. Звідси 
постає тема роздвоєння особистості, що від-
повідає характерним особливостям барокової 
людини, головна риса якої, як зазначає 
Б. Криса, – неспроможність правильно усві-
домити своє місце в світі. Ба більше, склад-
ність цього вибору для простих смертних яс-
краво оприявнює Лазар Баранович, наголо-
шуючи на тому, що на «дорозі-життя» кожно-
го зі смертних обов’язково супроводжує ян-

гол-диявол, який постійно спокушає її «мар-
нотами» та підштовхує до гріха [26, Ч. II, 
с. 229]. Таким чином, у переґринації душі до 
вибавлення людина має навчитися розрізня-
ти істину та неістину (така ситуація, напру-
женого та індивідуального, самостійного ви-
бору, добровільного чи вимушеного, проте 
обміркованого, як така в цілому характерна 
для доби бароко [14]. І хоча за своєю приро-
дою, «человік на сім світі біжит прудким бі-
гом не так до доброго, яко до злого, не так до 
цноты, яко до нецноты» [25, с. 130], т. т його 
«вільна воля» постає «сваволею» супроти Бо-
жого промислу, отже, гріхом, ніхто не сміє за-
бувати, що Бог обіймає цілий світ. Шукаючи 
його сліди, кожен наповнює сенсом свої дії, 
думки, життя. Той сенс є рухом до істини [26, 
c. 314] і єдиною мірою наближення до неї ус-
відомлення суєтності життя [6, c. 20–21], що 
вже само пособі є кроком до духовного очи-
щення.  

Таким чином, барокові письменники, відкри-
ваючи людині таємницю його індивідуально-
го буття, частіше за все наполягають на необ-
хідності долати цю індивідуальність. Тема 
свободи волі вирішується тут у межах насту-
пної перспективи: людина може залишитись 
вірною собі та страждати, або розпрощатися з 
власною волею і підкоритися надособистому 
закону, тобто по суті перестати бути самим 
собою. Так чи так, людина повинна пам’ятати, 
що саме вічність – найвища мета, якої кожен 
має прагнути. Шлях до неї, на думку пись-
менників Чернігівських атен, пролягає через 
земне життя людини, яке, порівняно з «вічні-
стю», відзначається своєю всеосяжною плин-
ністю. «Жизнь наша на земли єсть движеніє, – 
стверджував Димитро Туптало, – движется 
растущу с младенчества в юношество, с юно-
шества в мужество, с мужества в старость, 
движется ходя, сідя, іздя, ділая. Движется и 
непостоянством фортуны, или щастія: днесь 
богат, утро нищ, днесь славен, утро безчестен, 
днесь здрав, утро болен, днесь любимый, 
утро ненавидимый. Движется и преміненієм 
нрава: бываєт бо временем добр, временем 
зол, временем смирен, временем горд, време-
нем трезвен, временем піянствуяй, временем 
к Богу тепл, временем далече отстояй от Бога, 
временем угождаяй Богу, временем прогні-
вающ Бога. Убо да вкратці реку: все житіє на-
ше движеніє єсть на земли» [15, ч. 3, c. 539–
540].  
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Таке сприйняття життя знаходить потвер-
дження, коли йдеться про старість: вона не є 
тут антитезою до віку юнака з його ставлен-
ням до життя, а є тим щаблем, де людина та її 
діяльність просякнуті силами життя й досві-
дом: «Stawaj w gromadzie Starców rostropnych, 
a przyłączaj się z serca mądrości ich, ... a iako 
roża wsądzo nad strumieniem wod owoc czyńcie, 
wydajcie z siebie wdzięczną wonność iako 
kadzidło, wypuszczajcie kwiatki jako lilia, a 
dawajcie wonność y wypuszczajcie latorośli 
wdzięcznę. Mądrość bowiem zakryta, a skarb, 
niewidziany « [26, с. 9 (зв.)], – а значить, є ще 
одним кроком на шляху до вічності. 

Попри всю свою перейнятість повсякчасними 
турботами та справами невтомний «мандрів-
ник» доби Бароко не може випустити з уваги 
остаточний пункт своєї життєвої мандрівки: 
«‘Jesli nie dziska umrzeć jutro trzeba, / 
Smiertelną drogą ieżdzaią do Nieba; / I sám Pán 
umarł że pożył na świecie, / Umiera stáry, 
umiera y dziecie. / Daremno śmierci kto myśli 
ubieżeć, / Kożdemu w prochu kiedyż tedyż 
leżeć2 [26, с. 479], – що її виражає формула 
«наближаючись до домовини, ми наближає-
мося до власної душі» [2, c. 291]. Тож, для пи-
сьменників українського бароко конструєн-
том життя, засобом надання йому доверше-
ності та осмисленості є смерть, що у їхньому 
розумінні, залишається чи не одним-єдиним 
цілком певним явищем [26, c. 10]. Злигодні й 
воєнне лихоліття наповнюють тексти пись-
менників доби бароко картинами смерті та 
Страшного суду [2, с. 13], «albowiem w wielu 
upadamy wszyscy» [26, c. 10].  

За допомогою картин на тему швидкоплин-
ності життя письменники передають містич-
ний страх перед невідворотною останньою 
годиною. За християнською традицією, страх 
перед неминучою смертю не повинен перес-
лідувати людину. Той, хто вірує в Божу лю-
бов, у безсмертя та воскресіння душі, готовий 
до смерті. Стверджуючи цю думку, Стефан 
Яворський у книзі «Камєнь віри» зазначає: 
«Твердость камєнє віри, от показанія довод-
наго, на священных писаниях оутверждаема-
го». Смерть тільки зміцнює зв’язок з Богом: 
людина, що прямує його слідами, входить до 
неба; завдяки смерті, людина спроможна по-
дивитися на саму себе, на глибинні основи 

власного існування: «Положи в умі твоєм ис-
пытаніє таково: кто єси ты? Откуду? И камо 
грядеши? Кто єси? Человік тлінен, гноєн, не-
мощен и всяким бідам подлежащ. Откуду? От 
персти земные создан, от похоти плотскія за-
чат, от болізней матерних рожден, от нечиста 
міста произшед. Камо грядеши? В гроб, и 
ність инаго конца кому, ни царю, н князю, ни 
богату, ни нищу, ни премудру, ни невіжи, то-
кмо гроб, а в гробі истлініє, червь, смрад, 
гной, персть, также весма уничтоженіе. Всяк 
убо узнай себе самаго» [цит. за: 20, c. 57]. І пе-
вно, що повернути час назад або зупинити 
його, для того щоб виправити зроблене, ніхто 
не годен. Таким чином, у творах письменни-
ків другої половини XVII століття йдеться не 
про те, щоб підготувати людину до смерті, як 
це було в середньовічній література, але щоб 
навчити живих розмірковувати про неї. 

 

Висновки 

Отже, на основі аналізу польськомовної літе-
ратури Лазаря Барановича та письменників 
його кола можна зробити висновок, що світо-
глядна концепція уявлень про барокове до-
часне життя має цілу низку власних моделей: 
приреченість на муки й страждання, страх 
перед завтрашнім днем і заклик миритися з 
недосконалістю світу, ілюзорність життя, 
пошук сенсу існування, смерть як перехід у 
вічність. Характерно, що образи, якими пос-
луговуються літератори для розкриття цієї 
теми (всепоглинаючий час, людина – подо-
рожній, життя – мандрівка; корабель, море, 
пристань тощо), здебільшого є традиційни-
ми. Утім, їх оригінальне потрактування поле-
містами чернігівського літературного угру-
пування створює в уяві читачів яскраві кар-
тини, здатні переконати в істинності їхніх по-
глядів з метою завоювання якнайширшої ау-
диторії.  

Дослідження творчої спадщини письменни-
ків кола Лазаря Барановича містить багатий 
матеріал для інтерпретації текстів. Отже пе-
ред літературознавцями постає завдання по-
дальших досліджень у цій царині. 
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