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щению темпоральности М. Луйо удается добиться особенной искренно-
сти повествования, а также близости логики дискурса к логике функ-
ционирования автобиографической памяти как таковой. 
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УВАСАБЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ СІМВОЛІКІ Ў ШМАТМОЎНАЙ 
ЭМБЛЕМАТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА КАНЦА XVI ст.  

Г. А. Слабкоўская-Шымко  

Эпіграмы і вершы-эмблемы былі надзвычай запатрабаванымі жанрамі 
ў шматмоўнай паэзіі Вялікага Княства Літоўскага эпохі позняга 
Рэнесансу. Аднак на тэарэтычным узроўні да сённяшняга дня не 
высветлена, як суадносяцца паміж сабой эмблематычная і 
эпіграматычная паэзія ў айчынным пісьменстве XVI стагоддзя. Сярод 
беларускіх навукоўцаў ёсць розначытанні ў разуменні гэтых паняццяў: 
Т. М. Дасаева ўжывае фармулёўку «развіццё эмблематычнай паэзіі ў 
жанры эпікграм» [5]. У другім томе «Беларускай энцыклапедыі» чытаем: 
«у беларускай паэзіі з’явіліся эмблематычныя вершы-эпіграмы на 
фамільныя гербы князеў і гербы гарадоў» [4, с. 638]. На нашу думку, 
паняцці гэтыя не абавязкова павінны супрацьпастаўляцца, яны могуць 
карэляваць паміж сабою. Так, эпіграма можа адначасова быць і эмбле-
матычным вершам, але толькі калі яна ідзе ў комплексе з матэрыяльна 
выражаным гербам. Адпаведна, для аднясення твора да эмблематычнай 
паэзіі недастаткова толькі фігуравання ў яго назве ўстойлівых выразаў 
кшталту «на герб яснавяльможнага пана…».  

Для правільнага разумення эмблематычнай паэзіі лічу патрэбным 
прывесці азначэнне эмблемы, пададзенае ў «New Collegiate Dictionary» 
(Оксфард, 2001):  

1. a picture with a motto or set of verses intended as a moral lesson 2. an 
object or the figure of an object symbolizing and suggesting another object or 
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an idea 3. a. a symbolic object used as a heraldic device b. a device, symbol, 
or figure adopted and used as an identifying mark. 1. выява з дэвізам ці 
нізка вершаў дыдактычнага зместу; 2. прадмет ці выява прадмета, што 
сімвалізуе і «намякае» на іншы прадмет ці ідэю; 3а. сімвалічны прадмет, 
які выкарыстоўваецца ў якасці геральдычнай схемы; 3б. прылада, сімвал 
ці фігура, якая адаптуецца і выкарыстоўваецца ў якасці 
ідэнтыфікацыйнай пазнакі [1] (пераклад наш. – Г. С.-Ш.).  

У нашым выпадку пад геральдычнай схемай разумеецца выява герба.  
Мы ўжываем тое жанравае азначэнне твора, якое надавалася яму яго 

даследчыкам. Пры гэтым фармальна ўсе згаданыя творы адносяцца да 
эмблематычных вершаў.    

Сэнс іншасказальнасці эмблемы ўсталяваны і не палягае тлумачэнню. 
Адсюль вынікае парадаксальнасць эмблематычнай паэзіі, якая як раз і 
заключаецца ў суб’ектыўнай інтэрпрэтацыі знакаў герба. У мастацкіх 
творах першапачатковая эмблема – умоўны знак, што адпавядае пэўнаму 
сімвалу ці ідэі, –  сама становіцца сімвалам і, такім чынам, увасабленнем 
ідэі (напрыклад, магутнасці ВКЛ і г. д.)  

Якраз у XVI ст. у дачыненні да еўрапейскай літаратуры можна казаць 
пра надзвычай актыўнае выкарыстанне эмблем: ствараліся шматлікія 
зборнікі вершаў-эмблем. Напрыклад, «Эмблемы» Альцыята 1531г. 
вытрымалі 130 (!) перавыданняў на працягу 250 гадоў. Таму не дзіўна, 
што ў даследчыцкім дыскурсе адбылося паняццевае перасячэнне з 
сімвалам. 

У XVI ст. на хвалі Рэнесансу і ў беларускай культурнай прасторы 
зарадзілася свецкая кніжная паэзія. Галоўнае месца ў ёй займалі 
панегірычныя жанры, так званыя «эпікграмы» (ізноў жа існуе 
шматстайнасць навуковых вызначэнняў [7, с. 544]), што суправаджалі 
выявы гербаў славутых магнатаў і гарадоў. У дадзенай працы  
разглядаюцца вершы «На герб пана Льва Сапегі» Андрэя Рымшы, «На 
герб… князёў Слуцкіх-Алелькавічаў…» Мацея Стрыйкоўскага і «Пат-
рыёт…» (найбольш верагоднае аўтарства Гальяша Пельгрымоўскага). 
Адбор матэрыялу ажыццяўляўся паводле мовы твора: прадстаўлены 
ўзоры эмблематычнай паэзіі на старабеларускай, польскай і лацінскай 
мовах.  

У беларускім літаратуразнаўстве традыцыйна склалася наступнае 
ўяўленне аб структуры эпіграмы: 

1. уступ-зачын; 
2. зварот да памяці продкаў; 
3. тлумачэнне знакаў герба; 
4. заключэнне-пажаданне [9, с. 47]. 
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Заўважым, што дагэтуль навукоўцы ў сваіх даследаваннях [6; 9] 
большую ўвагу надавалі творам эмблематычнага тыпу, што ўваходзілі ў 
прадмоўна-пасляслоўныя комплексы. Трэба ўлічваць, што ўключэнне ў 
кнігі такога кшталту патрабуе пэўнай кананічнасці і, адпаведна, 
спрашчае задачу даследчыка па класіфікацыі, аналізе кампазіцыі і 
вобразна-выяўленчых сродкаў твораў дадзенага тыпу.  

Вышэй апісанай структуры найбольш адпавядае кампазіцыя верша 
Андрэя Рымшы. Традыцыйны ён і па змесце, які цалкам вызначаны гер-
бам. Сутнасць твора зводзіцца да раскрыцця сімвалічнай сувязі паміж 
элементамі кляйнотаў, а таксама рысамі характару і ўчынкамі 
ўладальнікаў герба. Як пазнейшым беларускамоўным эпіграмам, гэтаму 
твору ўласціва раскрыццё значэння кляйнотаў праз нябесныя свяцілы, 
рэлігійная трактоўка крыжа: «есть стрела зъ крестами Двема, а третий 
блиско, осажономъ лунами. Тые знакомъ ижъ они, больш для Хрестиан-
ства Клали здоровье свое, несмотречы паньства» [8]. Падобны накірунак 
геральдычнай інтэрпрэтацыі можна тлумачыць і тым, што Рымша быў 
актыўным прыхільнікам пратэстантаў, якія ў XVI ст. разгарнулі сваю 
дзейнасць у Вялікім Княстве. Пры гэтым паэт як свецкая асоба адчувае 
ўнутраную патрэбу выявіць і ўласны хрысціянскі светапогляд, у той час 
як, скажам, Мацей Стрыйкоўскі ў сваіх творах яўна не выступае 
апалагетам веры Хрыста. У выпадку з вершам на герб Льва Сапегі, 
апублікаваным у «Статуце Вялікага Княства Літоўскага» 1588 г., уклю-
чэнне ў эмблему дзяржаўнай сімволікі мае на мэце паказаць слаўнасць 
дадзенага прадстаўніка роду, якая выяўляецца найперш у яго актыўным і 
значным удзеле ў грамадскіх справах.    

У паэтычным творы Мацея Стрыйкоўскага [3] ужо няма такой 
непарыўнай сувязі з гербам-гравюрай, хаця маюцца ў наяўнасці чыста 
матэрыяльныя і кампазіцыйныя элементы класічнай у сярэднявечным 
разуменні кампазіцыі эпіграмы: у назве фігуруе пасаж «на герб... », ёсць 
зварот да памяці продкаў, пажаданне ў канцы. Аднак сам герб 
апісваецца вельмі сцісла. Вартасць твора не вычэрпваецца мастацкім 
тлумачэнем элементаў герба. Галоўны матыў твора варта вызначыць не 
проста як услаўляльны, а хутчэй дыдактычна-ўслаўляльны, бо 
ўсхваленне ўчынкаў і характараў князёў Слуцкіх-Алелькавічаў адраса-
вана менавіта маладым прадстаўнікам роду з выхаваўчай мэтай. Увогуле 
выкарыстанне выявы герба Слуцкіх, які адначасова з’яўляўся гербам 
Вялікага Княства Літоўскага, на нашу думку, з’яўляецца самым моцным 
аргументам аўтара (які, згодна з антычнымі правіламі рыторыкі, мэта-
згодна выказваць на самым пачатку) на карысць таго, што Алелькавічы 
як прамыя спадкаемцы вялікалітоўскіх і кіеўскіх князёў маюць права на 
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ўдзел у кіраванні краінай. Наогул, на нашу думку, твор быў напісаны з 
нагоды вяртання Юрыю ІІ Алелькавічу месца ў сенаце.    

Нарэшце, самым цікавым творам з’яўляецца дзвюхмоўная паэма 
«Патрыёт да сената і народа літоўскага» («Philopatris ad Senatum 
Populumque Lituanum») [2]. Гэты помнік – мастацкае ўвасабленне фено-
мену дзвюхмоўных тэкстаў у літаратуры Вялікага Княства Літоўскага. У 
выданні паслядоўна падаюцца два амаль ідэнтычныя ў змястоўных 
адносінах тэксты: спачатку – на лацінскай мове, потым – на польскай. 
На тытульным аркушы выдання змешчана выява герба Вялікага Княства 
Літоўскага, хаця ў тэксце паэмы сам герб не згадвацца і не 
інтэрпрэтуецца. У адрозненне ад вышэй разгледжаных эпіграматычных 
вершаў, змест якіх цалкам ці часткова вычэрпваўся тлумачэннем 
элементаў гербу, «Патрыёт…» самадастатковы. Выява выконвае канцэп-
туальную функцыю. Магчыма, адзначаную асаблівасць можна растлу-
мачыць тым, што на гэты час прыпадае імклівае развіццё 
кнігадрукавання – ужо выйшлі «Статуты ВКЛ» 1529 і 1566 гадоў, і герб 
«Пагоня» для адукаваных людзей з’яўляўся вонкава лёгка пазнаваль-
ным. 

Спрактыкаванаму чытачу агульная задума «Патрыёта... » павінна на-
гадаць апісанне шчыта Ахіла з «Іліяды» (Іліяда, XVIII, 478 – 608) і 
апісанне шчыта Энея з «Энеіды» (Энеіда,VIII, 625 – 730). Толькі калі на 
шчытах з антычнага гераічнага эпасу адлюстраваныя ўвесь свет і жыццё 
ва ўсіх яго праявах, – зямля, неба, мора, нябесныя свяцілы, гарады і ўсе 
іх жыхары, – то ў «Патрыёце…» паказваюцца пакуты персаніфікаваных 
гарадоў Вялікага Княства, заваяваных Маскоўскай дзяржавай у розныя 
часы. Пазней у беларускай культурнай прасторы з'явіўся іншы твор з 
апісаннем шчыта – «Радзівіліяда» Яна Радвана. Адпаведна, аўтар «Пат-
рыёта…» уводзіць свой твор у кантэкст сусветнага маштабу і 
падтрымлівае літаратурную традыцыю.  

Такім чынам, большасць аўтараў (А. Рымша, М. Стрыйкоўскі) 
незалежна ад мовы і веравызнання развіваюць заходнееўрапейскую 
эмблематычную традыцыю. Пры гэтым эпіграма Андрэя Рымшы, якая 
з’яўляецца складным элементам прадмоўнага комплексу «Статута ВКЛ» 
1588 года, характарызуецца заўважна большай кампазіцыйнай і 
вобразнай кананічнасцю ў параўнанні з творамі Мацея Стрыйкоўскага і 
Гальяша Пельгрымоўскага, якія ўспрымаюцца як асобныя творы. Паэма 
ж «Патрыёт…» у межах эмблематычнага жанру з’яўляецца цалкам нава-
тарскай. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ О СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ В ДРАМЕ 
ОСКАРА УАЙЛЬДА «САЛОМЕЯ» 

Е. И. Соболев 

Одноактная пьеса «Саломея» («Salomé») была написана Оскаром 
Уайльдом на французском языке во время его пребывания в Париже в 
1891 г. Она была опубликована во Франции два года спустя и переведе-
на на английский язык Альфредом Дугласом. 

В данной работе драма «Саломея» будет рассматриваться с точки 
зрения реализации в ее художественном целом идеи о синтезе искусств – 
одной из наиболее популярных концепций рубежа XIX-XX веков. 

Целью синтеза искусств было создание у читателя или у слушателя 
своеобразного «стереофонического» эффекта восприятия художествен-
ного мира. Отсюда главной задачей становилось создание «суггестивно-
го образа», основанного на принципе ближних и дальних зрительных, 
слуховых, цветовых, вербальных ассоциаций, связанных художествен-
ной логикой [3, с. 5]. 

Как отмечает О. Валова, внимание О. Уайльда к этой теме было при-
влечено еще прерафаэлитами, в творчестве которых разные виды искус-
ства становились прежде всего художественными элементами в созда-
нии нового эстетического целого [2]. Элементы одного живописного 
«языка» входили в систему другого, порождая интермедиальные связи 
внутри художественного текста картины. В творчестве прерафаэлитов 
интермедиальный принцип построения художественного произведения 
получил свое эстетическое обоснование.  И к этому принципу обращает-
ся Оскар Уайльд, объединяя в системе единого художественного целого 


