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Я. ПРЫСТАЎКА 
ЗБОРНІК ЛІСТОЎ САЛАМОНА РЫСІНСКАГА 

«EPISTOLARUM LIBRI DUO» (АЛЬТДОРФ, 1587) 
ЯК ПОМНІК ГУМАНІСТЫЧНАЙ ЭПІСТАЛЯРНАЙ КУЛЬТУРЫ 

Эпісталярны зборнік «Epistolarum libri duo» (‘Дзве кнігі лістоў’) нале- 
жыць пяру Саламона Рысінскага (1560—1625) — беларускага гуманіста і 
паэта, выдатнага філолага, першага польскага парэміолага і аднаго з самых 
адукаваных людзей свайго часу, бібліятэка, якога налічвала больш за 1 000 
выданняў [гл. Порецкий 1983: 15—19; Lukšaite 1985]. 

Лацінамоўны зборнік «Epistolarum libri duo» быў надрукаваны ў 1587 г. 
у Альтдорфскай друкарні Мікалая Талея. Сёння выданне з’яўляецца біблія- 
графічнай рэдкасцю. Да нашага часу захаваліся толькі два асобнікі: адзін 
знаходзіцца ў бібліятэцы Гейдэльдорфа, другі — у Гамбургскай дзяржаў- 
най і універсітэцкай бібліятэцы. Такая інфармацыя падаецца ў слоўніку 
«Dawni pisarze Polscy» [Dawni pisarze 2002: 401], хаця яшчэ Генрых Кунст- 
ман згадваў пра тры асобнікі, праўда, не называючы канкрэтных бібліятэк 
[Kunstmann 1975: 145]. У дадзеным паведамленні лісты цытуюцца па асоб- 
ніку Гамбургскай бібліятэкі, у дужках указываюцца нумар кнігі і ліста. 

Лацінамоўная эпісталярная спадчына Саламона Рысінскага даследавала- 
ся фрагментарна. Адзін ліст са зборніка «Epistolarum libri duo» быў апублі- 
каваны ў перакладзе на польскую мову ў анталогіі арыянскай літаратуры 
[Rysiński 1959]. На зборнік лістоў звярнуў увагу даследчык гісторыі польска- 
нямецкіх літаратурных сувязяў Г. Кунстман, які ідэнтыфікаваў значную 
колькасць адрасатаў Рысінскага і высветліў месцы, адкуль былі напісаныя 
лісты [Kunstmann 1975: 145—147]. Фрагменты 17 лістоў, а таксама боль- 
шасць вершаваных твораў са зборніка «Epistolarum libri duo» былі змешчаны 
ў рускім перакладзе ў манаграфіі Я. І. Парэцкага, прысвечанай творчасці бе- 
ларускага гуманіста [Порецкий 1983: 20—41, 71—75]. Алесь Жлутка адзна- 
чыў тэматычныя і стылістычныя асаблівасці лістоў Рысінскага, указаў на су- 
вязь помніка з антычнай эпісталярнай традыцыяй [Жлутка 2007]. 

Зборнік «Дзве кнігі лістоў» складаецца з дзвюх частак: першая змяшчае 
23 лісты, датаваныя 1585 г., другая — 48 лістоў, напісаных у 1586—87 гг. 
Большасць твораў належыць самому Рысінскаму, за выключэннем лістоў, 
дасланых у адказ. Так, ліст І, 4 Рысінскаму напісаў Амброзій Станкар; ліст 
ІІ, 35 — Якаб Куна; аўтарам лістоў ІІ, 4, ІІ, 40, ІІ, 47 быў Ян Барысовій 
(Iohannes Borisovius). У кожным лісце пазначаны дата, месца напісання і 
адрасат; два лісты адрасаваны «камусьці» (Cuidam). 

                                           
Аўтар выказвае шчырую падзяку фонду «Каса Юзэфа Мяноўскага» за прадстаўленую магчы- 

масць працы ў бібліятэках Варшавы, дзе былі сабраныя матэрыялы для дадзенай публікацыі.  
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Сярод адрасатаў Рысінскага нямала вядомых людзей — вучоных, гума- 
ністаў, прадстаўнікоў нямецкай інтэлектуальнай эліты, перапіска з якімі 
сведчыць пра ўзровень культурных кантактаў Рысінскага. Варта адзначыць 
імёны рэктара Альтдорфскага ўніверсітэта Іагана Бусерцыя (1548—1610), 
выдатнага нямецкага гуманіста, паэта, драматурга, матэматыка і астранома 
Філіпа Нікадэма Фрішліна (1547—1590). Некалькі лістоў адрасаваныя Яка- 
бу Куна, сыну славутага франкфурцкага матэматыка і астранома, якому 
Джардана Бруна прысвяціў адну са сваіх прац; адзін ліст прысвечаны ней- 
каму Піка делла Мірандола, магчыма, нашчадку знакамітага італьянскага 
гуманіста і філосафа. 

Як відаць са зборніка лістоў, Рысінскі вёў інтэнсіўную перапіску з дзея- 
чамі польскай Рэфармацыі. Яго лісты адрасаваны Ежы Шуману (1530— 
1591) — арыянскаму пастару і перакладчыку Бібліі, Даніэлю Бялінска- 
му — арыянскаму пастару, які ў 1575 г. вярнуўся ў кальвінізм, Амброзію 
Станкару — брату Францыска Станкара (1501—1574), выбітнага дзеяча 
Рэфармацыі, Пётру Статорыю (1565—1605) — арыянскаму пастару, сыну 
Пятра Статорыя (к. 1530 — к. 1569) — рэктара знакамітай арыянскай школы 
ў Піньчове, аўтара першай граматыкі польскай мовы, Яну Петрыцыю — 
кальвінскаму пастару ў Хамранічах. 

Лісты Рысінскага, нягледзячы на тое, што большасць з іх мае канкрэт- 
ных адрасатаў, нельга разглядаць толькі як прыватную карэспандэнцыю 
вучонага. У эпоху Адраджэння ў асяродках еўрапейскіх гуманістаў існава- 
ла трывалая традыцыя абмену поглядамі шляхам ліставання. Нярэдка вучо- 
ная карэспандэнцыя публікавалася: вядомы выданні эпісталярных твораў 
Петраркі «Epistolae familiares» (1492), Эразма Ратэрдамскага «Opus episto- 
larum» (1529). Апублікаваны ліст, скіраваны не на аднаго адрасата, а на вя- 
лікую аўдыторыю, набываў пэўныя функцыі літаратурнага твора і стана- 
віўся сродкам выкладу навуковых, маральна-філасоўскіх, літаратурна-эстэ- 
тычных поглядаў [Lanholc 1999: 400]. З гэтай прычыны істотнае значэнне 
для ацэнкі ролі эпісталярнай спадчыны Саламона Рысінскага ў гісторыі еў- 
рапейскай кніжна-пісьмовай культуры атрымлівае той факт, што зборнік 
яго лістоў быў апублікаваны. Публікацыя эпісталярных твораў з’яўлялася 
адначасова і прызнаннем літаратурна-мастацкай вартасці лістоў, і ацэнкай 
каштоўнасці навуковых і маральна-філасофскіх поглядаў, у іх выкладзеных. 

Фармальнымі падставамі для напісання лістоў Рысінскага былі самыя 
розныя нагоды. Гэта і падзяка сябрам за цёплы прыём падчас побыту Ры- 
сінскага ў Ляйпцыгу (І, 30), і суцяшэнне рэктара Альтдорфскага ўніверсітэ- 
та Іагана Бусерцыя з прычыны заўчаснай смерці яго дачкі (ІІ, 31), і шкада- 
ванне з нагоды адсутнасці блізкага таварыша (І, 19). Аднак спектр тэм, якія 
закранае аўтар у сваіх эпісталярных творах, вельмі шырокі. Перадусім, 
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гэта праблемы паэтыкі і літаратурнай творчасці, філасофска-антрапалагіч- 
ныя тэмы, маральна-выхаваўчыя пытанні. 

Разважаючы аб сутнасці паэзіі, Рысінскі адзначае выключнасць чалаве- 
чага дару ў справе вершавання: «дар звязваць словы паводле пэўных зако- 
наў уласцівы адно толькі чалавеку» (ІІ, 2). На яго думку, удасканаленне ў 
галіне паэтыкі таму і называецца «гуманітарнай адукацыяй», паколькі гэ- 
тая частка навукі ўзнімае чалавека над звярынай прыродай, робіць яго да- 
сканалым і па-сапраўднаму чалавечым: «няма лепшай і больш выдатнай 
рысы, якая болей вылучае чалавека, чым уменне перадаваць думкі прозай, 
а таксама пры дапамозе вытанчаных законаў верша выносіць на суд слуха- 
чоў свой рэдкі розум <…>» (ІІ, 2). Аднак нягледзячы на тое, што здоль- 
насць да паэзіі — выключная прэрагатыва чалавека, яна патрабуе ўважлі- 
вага і руплівага практыкавання. Развіццю паэтычнага даравання спрыяе 
чытанне класічных аўтараў, асабліва Авідзія і Вяргілія, творы якіх Рысін- 
скі рэкамендуе «гартаць і дзённай рукой, і начной». Пры гэтым важную ро- 
лю беларускі гуманіст адводзіць развіццю вобразнага мыслення будучых 
творцаў: «пры чытанні паэтаў заўзята запамінайце фігуры і выслоўі, ула- 
сцівыя ім, своеасаблівыя, найпрыгажэйшыя паводле будовы і размяшчэння 
<…> усё гэта карысна і неабходна ў будзённым жыцці» (І, 17). Будучы 
тонкім стылістам, Рысінскі шмат увагі ўдзяляе пытанням метрыкі і вер- 
бальнага афармлення выказвання. Так, ён разглядае метрычныя, эўфаніч- 
ныя і стылістычныя асаблівасці вершаў свайго сябра Іана Валеса (прыхо- 
дзіць да важнай высновы, што прыгажосць нарастання выразнасці падкрэс- 
лівае вобразнасць слоў); уважліва аналізуе і прапануе лацінскія (!) перакла- 
ды (гекзаметрам і элегічным двувершам) неацалелага твора беларускага 
паэта Андрэя Рымшы. Паэтычная мова, на думку Рысінскага, валодае вя- 
лізнай сугестыўнай сілай: «няма настолькі грубага і лютага чалавека, якога 
не кранула б і не прыручыла зграбная, прыўкрасная і дасканалая прамова. 
Кажуць, уключаная ў патрэбныя памеры, яна дасягае таго, што з яе дапа- 
могай фракійскі кудзеснік не толькі зрушыў, але і перасунуў камні і кроны 
дрэў. Такой ёсць прывабнасць і прыгажосць метрычнага маўлення (oratio- 
nis Metricae)» (ІІ, 23). 

Разважанні аб сутнасці чалавека, яго боскім прызначэнні, складаным 
жыцці і непазбежнасці смерці прасочваюцца ў розных лістах Рысінскага. 
Паводле аўтара лістоў, апрача здольнасці да паэтычнай творчасці чалавек 
мае яшчэ адну важную ўласцівасць: «мікракосм чалавек з’яўляецца жывё- 
лай, якая найбольш імкнецца да зносінаў і ўзаемапаразумення, і гэта само 
па сабе варта вялікага захаплення» (2, 14). Менавіта «імкненне да зносінаў 
і ўзаемапаразумення» лучыць чалавека з Богам, падкрэслівае яго боскую 
прыроду. У дадзеным выпадку Саламон Рысінскі агучвае адну важную 
ідэю хрысціянскай антрапалогіі: чалавек створаны Богам «па вобразе і па- 
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дабенстве Яго», таму чалавечай істоце ўласцівы такія якасці, як творчасць і 
імкенне да зносінаў. Хрысціянскі светапогляд выразна адчуваецца таксама 
ў філасофскіх рэфлексіях беларускага гуманіста, нагодай якіх была смерць 
маленькай Юліяны — дачкі рэктара Альтдорфскага ўніверсітэта Бусерты- 
юса. Зямное жыццё чалавека — даліна юдолі. Смерць — непазбежная, «су- 
ровае яе панаванне». Аднак той, хто памірае, «вызваляецца ад мноства 
злыбед і трапляе ў гавань супакаення» — набывае вечнае жыццё. Смерць 
прымушае задумацца над каштоўнасцю жыцця і жыццёвага шляху чалаве- 
ка: «Смяротныя, пакуль вам дазволена жыць, дык жывіце, бо час непазбеж- 
най смерці невядомы» (2, 31). У гэтых прасякнутых любоўю да жыцця сло- 
вах Рысінскага выражанае жыццёвае крэда беларускага гуманіста. 

Закранаючы маральна-выхаваўчыя пытанні, Рысінскі праслаўляе тра- 
дыцыйныя гуманістычныя і хрысціянскія каштоўнасці: сяброўства, умер- 
каванасць, дабрачыннасць. 

Перапіска Рысінскага з прадстаўнікамі тагачаснай інтэлектуальнай элі- 
ты ўяўляе сабой помнік эпісталярнай гуманістычнай культуры. Істотнымі 
элементамі такіх лістоў была перавага мастацкіх функцый над інфарма- 
тыўнымі: суаднесенасць лістоў з канкрэтнымі сітуацыямі і падзеямі як бы 
адцясняецца на другі план. На першы план выходзіць артыстызм формы 
выказвання, дэманстрацыя эрудыцыі і літаратурнага таленту. Цікава пагля- 
дзець, з дапамогай якіх элементаў дасягаюцца названыя мэты. 

1. Выкарыстанне лацінізаваных псеўданімаў. У лістах Рысінскага 
прысутнічае характэрная для эпохі Гуманізму гульня з імёнамі. Агульнавя- 
дома, што дзеячы Адраджэння ў шэрагу выпадкаў змянялі свае імёны на ан- 
тычны лад: напрыклад, італьянскі філолаг і паэт Giulio Cesare della Scala 
(1484—1558) быў вядомы пад іменем Julius Caesar Scaliger, нямецкі гума- 
ніст і рэфарматар Philipp Schwartzerd (1497—1560) карыстаўся грэцкай 
калькай свайго імені Philippus Melanchton, польскі паэт Szymon Szymonowic 
(1558—1629) насіў лацінізаванае імя Simon Simonides. Прытрымліваючыся 
гэтай самай традыцыі, Рысінскі называе сябе Pantherus, прычым не толькі 
жартам, але і цалкам афіцыйна — менавіта пад іменем Sal.[omon] Pantherus 
Leucorussus беларускі гуманіст пазначаны ў імматрыкуляцыйных актах 
Альтдорфскага ўніверсітэта [Kunsmann 1975: 141]. Сваіх падапечных братоў 
Бучынскіх (дарэчы, братоў Яна Бучынскага — сакратара Дзімітрыя Сама- 
званца), якіх Рысінскі пазней суправаджаў на вучобе ў Альторфскім універ- 
сітэце, у лістах называе то Хрыстафорам і Станіславам (І, 12, 17, 23, ІІ, 2, 17, 
24), то Дэмасфенам (ІІ, 3, 25, 26) і Менелаем (ІІ, 11). Нейкі час нават лі- 
чылася, што гэта розныя людзі, аднак, як слушна ўказаў В. Урбан, Рысінскі 
«поўны філалагічнай фантазіі» называе Хрыстафора Дэмасфенам, а Ста- 
ніслава — Менелаем, гуляючы з этымалогіяй імёнаў [Urban 1976: 228]. 
Сярод адрасатаў паэта можна знайсці таксама лацінізаваныя імёны, якія сёння 



 Зборнік лістоў Саламона Рысінскага «Epistolarum libri duo» 145 

 

 

цяжка паддаюцца ідэнтыфікацыі, такія як Adam Borovius, Fridricus Pardalius 
(< лац. Pardalis — ‘барс’), Iogannes Xenscius, Christophorus Mustricula. 

2. Гульня з формуламі развітання і спосабам даціроўкі. Артыстыч- 
насць ліставання, гульня з чытачом яскрава праяўляецца ў формулах разві- 
тання напрыканцы лістоў і ў спосабе даціроўкі. Рысінскі намагаецца кож- 
ны ліст суправадзіць новай, арыгінальнай формулай развітання, узыходзя- 
чай да стандартнага «bene vale» (‘бывай здароў’). Гульня слоў тут часцей 
за ўсё заснавана на алітэрацыі: «Bene vale, Bellovalle» (Bellovalle — мяс- 
тэчка Войнарова на Падкарпацці ў Польшчы; < bellum — ‘вайна’, vallis — 
‘даліна’); «Vale basilice vel si mavis pugilice» (‘Будзь здароў як цар, ці, калі 
хочаш, як кулачны баец’), «Vale belissime, Christophore, carissime» (‘Жыві 
вельмі прыгожа, Хрыстафор, дарагі’) (II, 5), «Bene et feliciter Ambrosi am- 
brosiane vale» (‘Жыві добра і шчасліва, Амброзій, па-амбразійску’) (II, 14). 

Даціроўка некаторых лістоў мае даволі арыгінальную форму. У боль- 
шасці выпадкаў Рысінскі карыстаецца рымскім спосабам пазначэння дня і 
месяца (як ён сам піша, «calculo Romano» (II, 13)), а год адзначаецца павод- 
ле хрысціянскага летазлічэння. Пры гэтым стандартны спосаб абазначэння 
года «Anno Christi» (I, 7), «A nato Christi» (I, 10) Рысінскі намагаецца кож- 
ны раз разнастаіць: «Anno salutiferi partus 1585» (‘У год выратавальнага на- 
раджэння 1585’) (I, 8) «Anno ab incarnatione filii Dei 1585» (‘У год ад уваса- 
блення Сына Божага’) (I, 15), «Anno ab orbe redempto» (‘У год ад выку- 
плення свету’) (I, 14). Часам пазначэнне года ператвараецца ў своеасаблі- 
вую гульню з чытачом, пры дапамозе якой аўтар спрабуе разбурыць аўта- 
матызм успрымання. Вось якімі рознымі спосабамі даціруюцца лісты, на- 
пісаныя ў 1585 г.: «Anno a Christo ab oculis rapto, 1551» (‘У год, калі Хрыс- 
тос быў узяты ад вачэй’) (I, 2); «Anno ab O[rbis] C[reatione] 5555» (‘У год 
ад стварэння свету 5555’) (I, 19); «Anno ab V[rbe]. C[ondita]. 2337» (‘У год 
ад заснавання Горада 2337’) (I, 18). 

3. Насычанасць тэксту цытатамі, фразеалагізмамі, антычнымі воб- 
разамі і рэаліямі. Ліставанне было тым жанрам пісьменства, дзе найлеп- 
шым чынам магла праявіцца шырокая эрудыцыя Саламона Рысінскага. 
Свае разважанні аўтар лістоў падмацоўвае цытатамі з грэцкіх і рымскіх 
аўтараў, прыкладамі з гісторыі, насычае лісты лацінскімі фразеалагізмамі, 
міфалагізмамі, антычнымі вобразамі і рэаліямі. 

З антычных аўтараў Рысінскі прыводзіць выказванні Піфагора, Плато- 
на, Арыстоцеля, Эўрыпіда, Эпіктэта, Авідзія, Вяргілія, Марцыяла, Валерыя 
Максіма, Цэзара і інш. Цытаты з класічных твораў пакліканы выконваць не 
толькі дэкаратыўныя функцыі — іх выкарыстанне падпарадкавана мэтам 
інвенцыі, яны служаць спосабам аргументацыі і развіцця думкі. 

Жадаючы паказаць сваю адукаванасць, аўтар даволі часта аперыруе ў 
сваіх лістах паняццямі і рэаліямі старажытнагрэцкага свету, напрыклад, xe- 
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nium (‘дар гасціннасці, падарунак госцю’), ephemeris (‘дзённік’) (ІІ, 2), 
#gcino_a (‘дасціпнасць, праніклівасць’) (ІІ, 18), 6gkwmi=zein (‘праслаўляць, 
усхваляць’) (І, 16), #gaqÝ tvcÚ (‘у добры час!’) (І, 13). 

4. Аказіянальныя вершы. Яшчэ адным элегантным сродкам паказаць 
сваю вучонасць былі вершы. Уласныя вершаваныя радкі Рысінскага змяш- 
чаюць лісты І, 3, І, 17, ІІ, 31, ІІ, 33, ІІ, 38, ІІ, 45, ІІ, 46. У пераважнай боль- 
шасці гэта аказіянальныя вершы: эпітафія дачцэ Іагана Бусерцыя (ІІ, 31), 
верш на адыход Іагана Бусерцыя ад пасады рэктара (ІІ, 46), верш з нагоды 
ад’езду Марціна Кадыцыя з Ляйпцыга (ІІ, 45), вершаваныя апісанні нямец- 
кіх гарадоў (ІІ, 38). 

Характэрным паэтычным творам, які трапна адлюстроўвае агульны па- 
фас эпісталярнага зборніка «Epistolarum libri duo», з’яўляецца ліст Саламо- 
на Рысінскага да Амброзія Станкара (І, 3). Структурна ліст дзеліцца на 
дзве часткі: 1) прысвячэнне, якое пачынаецца словамі «Mitto tibi subitu re- 
stantia carmina lethum // Pantheri» (‘Дасылаю табе вершы, якія захаваліся 
пасля раптоўнай смерці Рысінскага’); 2) «Epitaphium Solomonis Panthe- 
ri» — эпітафія Рысінскага самому сабе. 

Дадзены верш напісаны паводле канонаў жанру: у якасці памера абра- 
ны элегічны двуверш, у тэксце згадваюцца заслугі памерлага, аповед вя- 
дзецца ад першай асобы. Рысінскі не быў першым, хто сам сабе напісаў 
эпітафію; напрыклад, вядомы ўласны надгробны верш польскага гуманіста 
Яна Дантышка (1485—1548) [Dantyszek 1985]. Аднак у адрозненне ад эпі- 
тафіі Яна Дантышка, вытрыманай у сур’ёзным і пафасным тоне, твор Ры- 
сінскага з’яўляецца своеасаблівым рытарычным практыкаваннем, паэтыч- 
ным жартам, мэта якога — здзівіць чытача і прадэманстраваць уласныя па- 
этычныя здольнасці і эрудыцыю. 

Дзеля гэтага, а таксама, каб узмацніць ігравы эфект рытарычнага практы- 
кавання, Рысінскі насыціў уласную эпітафію алюзіямі на класічныя творы. 
Так, сваё паходжанне паэт апісвае наступнымі словамі: «En ego, quem gelidis 
genuit contermina Moscis // Russia, desertis nobilis atque feris <…> Secimini 
rapior» (‘Вось я, якога нарадзіла Русь, сумежная халоднай Масковіі, вядомая 
пустынямі і звярыма’). У дадзеным фрагменце выразна адчуваецца намёк на 
Авідзія (лексічнае падабенства адзначана паўтлустым абрысам), параўн.: 
«Ille ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum <…> Sulmo mihi patria est, gelidis 
uberrimus undis <…>» (Ovid., Trist. IV, 10, 1—4). У гэтых жа радках Рысінскі 
абапіраецца на старажытную формулу, якая ўзыходзіць да эпітафіі Вяргілія: 
«Mantua me genuit; Calabri rapuere; tenet nunc Parthenope. Cecini pascua, 
rura, duces» (‘Мантуя мяне нарадзіла; жыхары Калабрыі мяне захапілі; 
трымае цяпер Партэноп. Я апеў пашні, вёскі, ваяводаў’). Дадзеная 
эпітафічная структура была вельмі распаўсюджаная ў гісторыі надмагільных 
інскрыпцый. Параўн. надпіс на магіле сярэднявечнага філосафа Іагана Дунса 
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Скота (1265—1308): «Scotia me genuit. Anglia me suscepit. Galia me docuit. 
Colonia me tenet» (‘Скотыя мяне нарадзіла. Англія прыняла. Галія мяне 
навучыла. Калонія мяне трымае’) [Апполонов 2002: 313]. 

У наступных радках эпітафіі Рысінскага гучыць топас вандроўніцтва, 
які адсылае чытача да пачатку «Адысеі» Гамера: «Lustravi varias gentes, di- 
versaque vidi // Moenia, diversis condita cuncta locis» (‘Я пабачыў розныя на- 
роды, разнастайныя гарады, заснаваныя ў розных месцах’). Параўн. «pol- 
l^n d’ #nqr9pwn öden Âstea kaJ n3on ¡gnw» (Hom., Odyss. A, 3). У кантэкс- 
це біяграфіі Рысінскага тэма вандроўніцтва набывае дадатковае значэнне, 
бо вандроўкі паэта па вялікай частцы былі адукацыйнымі, звязанымі з ву- 
чобай у еўрапейскіх універсітэтах (Альтдорф, Базель, Ляйпцыг) і ўсталя- 
ваннем кантактаў у тамтэйшых інтэлектуальных асяродках. Таксама ціка- 
вую інтэрпрэтацыю атрымлівае згадка пра назіранні над рознымі народамі 
ў сувязі з этнаграфічнымі зацікаўленнямі паэта, якія выражаліся ў заўзя- 
тым калекцыянаванні парэмій. 

Як і павінна быць у эпітафіі, у вершы Рысінскага знаходзіць адлюстра- 
ванне тэма смерці. Смерць — крыважэрная, ад яе нідзе не схаваешся, яна 
кладзе мяжу ўсякаму чалавечаму спазнанню і робіць марнымі чалавечыя 
высілкі. Аднак матыў смерці і яе непазбежнасці абыгрываецца ў тэксце не 
без іроніі. Эпітафія пачынаецца з рытарычнага пытання: «Навошта я вымя- 
раў крокамі заходнія краіны, навошта <абышоў> Германскія і Сармацкія 
землі?» («Quid iuvat Hesperias metiri gressibus oras? // Quid loca Teutonici, 
Sarmaticique soli?»). Паэт як бы спрабуе ацаніць плён сваёй працы, падсу- 
маваць уласнае жыццё (магчыма, такія разважанні выкліканы мінулай хва- 
робай, якая згадваецца ў эпітафіі). Адказ Рысінскага поўны самаіроніі: пе- 
рад абліччам смерці вандроўкі (чытай, увесь жыццёвы плён) можна лічыць 
марнымі, бо «ненасытная смерць схопіць цябе ў якім-заўгодна месцы». 

Вершаваная эпітафія Рысінскага ў кантэксце тагачаснай эпісталярнай 
культуры — гэта дэманстрацыя адукаванасці і паэтычнага майстэрства, 
разнавіднасць інтэлектуальнай гульні, своеасаблівае літаратурнае практы- 
каванне. Верагодна, адказ павінны быў быць сіметрычны. Аднак адрасат 
Рысінскага Амброзій Станкар сваё пасланне напісаў прозай. Тым не менш, 
ён правільна ацаніў пафас паведамлення і аформіў адказ у жартаўлівай 
форме: «Я б, канечне, аддаў перавагу, найдарайжэйшы Саламоне, каб чы- 
таць тваю эпіталаму, а не бачыць, што ты жорстка падкошаны сярпом 
смерці» («Mallem equidem, suavissime Solomon, tuum Epithalamion legere, 
quam te saeve mortis falce oppressum videre») (І, 3). 

У зборніку лістоў 1587 г. апублікавана толькі частка карэспандэнцыі 
Саламона Рысінскага. Вядома, што пасля навучання ў Альтдорфе ён яшчэ 
болей за 30 гадоў падтрымліваў кантакты з тамтэйшымі вучонымі коламі. 
Захавалася пазнейшая вучоная перапіска Рысінскага з нямецкімі гуманіста- 
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мі Георгіем Рэмам (1561—1625), Конрадам Рытэрзгаўзенам (1560—1613). 
Але ўжо ў гэтых ранніх лістах 1585—1587 гг. яскрава праяўляецца паэ- 
тычны талент, адукаванасць, эрудыцыя, літаратурны густ і гумар маладога 
паэта. Недарэмна Якаб Куна, адзін з адрасатаў Рысінскага, ацаніў ягоныя 
лісты як «doctissimas» і «humanissimas» (II, 35). Дадзеная ацэнка сведчыць, 
што эпісталярная спадчына беларускага гуманіста была істотным унёскам 
у пабудову тагачаснай «краіны ліставання» (res publica litterarum) — інтэ- 
лектуальнай прасторы еўрапейскага Гуманізму. 
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