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ŁAZARZ BARANOWICZ,
POETA UKRAIŃSKIEGO BAROKU

Autorem zamieszczonego na kolejnych stronach wyboru wierszy jest Ła-
zarz Baranowicz (Łazar Baranowycz, ok. 1595-1693), uznawany za najwy-
bitniejszego poetę ukraińskiego XVII w. Wywodził się z prawosławnej
szlachty ukraińskiej. W latach 1650–1658 był rektorem kolegium kijowsko-
mohylańskiego. W 1657 po przyjęciu święceń otrzymał godność biskupa
czernihowskiego. Przyczynił się do rozkwitu literatury polskojęzycznej na
Ukrainie i w Rosji w II poł. XVII w. Był mecenasem, zakładał drukarnie,
m.in. w Nowogrodzie Siewierskim w 1671 w Czernihowie w 1679. Two-
rzył głównie po polsku. NajwaŜniejsze jego zbiory poetyckie to: Apollo
chrześcijański (1670) i Lutnia Apollinowa (1671). Opublikował teŜ szereg in-
nych dzieł, m.in. polemiczną Nową miarę starej wiary (1675–1676).

Przedstawiony tu wybór jest tylko niewielkim fragmentem ogrom-
nego zbioru wierszy, Lutni Apollinowej. Na ponad pięciuset pięćdziesięciu
stronach Baranowicz zamieścił kilkaset utworów. Opisują one całość do-
świadczenia ludzkiego, widzianego oczyma siedemnastowiecznego hierar-
chy prawosławnego. Zbiór złoŜony jest z kilkunastu niewyodrębnionych
cykli czy teŜ kręgów tematycznych. Baranowicza interesują takie zagadnie-
nia, jak: Bóg i jego znaczenie w świecie, Matka Boska i święci, rzeczywi-
stość widzialna (pory roku, ciała niebieskie, świat przyrody), etyka chrze-
ścijańska, twórczość literacka, toŜsamość ukraińska, wojna z niewiernymi,
zdrowie i choroba, śmierć i rzeczy ostateczne. Lutnia Apollinowa pod pew-
nymi względami przypomina wierszowany katechizm, bardzo mocno za-
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znaczają się w niej tendencje dydaktyczne. Językiem, w którym Baranowicz
zawiera swoje przemyślenia, jest polszczyzna, drugi obok łaciny, język
środkowoeuropejskiej latinitas. Z tego teŜ powodu w II poł. XVII w. i w I poł.
XVIII w. moŜna dostrzec wiele analogii między literaturą powstającą na
terenie Rzeczypospolitej i lewobrzeŜnej Ukrainy. Widać je zarówno w wy-
korzystywanej tematyce i topice (podobieństwa z tekstami m.in. M. Sępa
Szarzyńskiego, W. Potockiego, W. Kochowskiego), jak i w wykorzystaniu
środków formalnych. Na szczególną uwagę zasługuje ośmiozgłoskowiec,
gdzie średniówka rymuje się z klauzulą, tak jak w późniejszych o niemal sto
lat wierszach Józefa Baki. Poetyce Baranowicza patronuje szkoła jezuicka,
z wykładanymi w niej regułami tworzenia. Zapewne dlatego duŜa część
utworów arcybiskupa czernihowskiego nie wyrasta swoim poziomem lite-
rackim ponad teksty powstające w kolegiach Towarzystwa Jezusowego.
Znaczenie poezji Baranowicza polega nie tyle na doskonałości technicznej
lub głębokości rozwaŜań, co na odbiciu świadomości przedstawiciela sie-
demnastowiecznej elity ukraińskiej.

Edycję przygotowała Marta Maśko. Jest to fragment pracy magi-
sterskiej napisanej pod kierunkiem Janusza Gruchały i obronionej w Kate-
drze Edytorstwa w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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