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В.С. ЗАБРОДСКАЯ 

ЭПІТАЛАМІЧНЫ ЦЫКЛ 1599 г. НА ШЛЮБ ЛЬВА САПЕГІ І АЛЬЖБЕТЫ РАДЗІВІЛ 
Рассматриваются тенденции создания разнообразных поэтических форм в границах жанра эпиталам на примере

свадебного цикла, созданного в 1599 г. по случаю женитьбы Льва Сапеги. 

This paper presents the creative tendencies of different literary forms within the boundaries of the genre of epithalamion due to 
example of the prothalamium cycle written on the occasion of the wedding of Leo Sapieha in 1599. 

Канец XVI ст. – час плённага развіцця шмат-
моўнай літаратуры Беларусі. Падчас усебаковага
развіцця грамадства і пашырэння сацыяльных
кантактаў узрасла цікавасць да панегірычнай лі-
таратуры. У калегіумах і ў Віленскай езуіцкай ака-
дэміі на занятках па рыторыцы і паэтыцы на
прыкладах твораў антычных аўтараў навучалі пі-
саць пахвальныя творы, якія потым выдавалі ў
зборніках (гл. Кавалёў 2002, 142). 

У сучаснай беларускай літаратуры панегірыч-
ная паэзія перыяду Адраджэння, да якой нале-
жаць і вершы, напісаныя з нагоды вяселляў, 
даследуецца даволі рэдка і несістэматычна. Не-
каторыя звесткі пра пахвальную матрыманіяль-
ную паэзію падаюць І.В. Саверчанка (гл. Савер-
чанка 1992, 58–59) і С.В. Кавалёў (гл. Кавалёў
2005, 141–198). Пра панегірычныя і эмблематыч-
ныя творы піша ў сваіх артыкулах Ж.В. Некрашэ-
віч-Кароткая (гл. Некрашэвіч-Кароткая 2007, 39; 
Некрашэвіч-Кароткая 2007 [a], 315). 

Тым не менш жанр эпіталам мае шматвека-
вую гісторыю развіцця і вывучэння. Яго аснову
складаюць розныя па прызначэнні і функцыях
вясельныя песні, якія суправаджалі канкрэтныя
абрадавыя дзеянні ў Старажытнай Грэцыі і Ры-
ме. Даволі часта гэтыя творы былі напісаны
метрычнымі памерамі грэчаскай мелікі (ямбамі, 
сапфічнай страфой і г. д.) у выглядзе партый для
выканання хорамі дзяўчат і хлопцаў. Паступова
лірычны пачатак вясельных песень саступіў
месца падрабязным і дэталёвым эпічным нара-
цыям Стацыя і Клаўдзіана. 

Як адзначае К. Мрочак, побач з узнікненнем і
развіццём эпічнага рытарычна-пахвальнага вя-
сельнага твора за ім трывала замацавалася
назва, якая здаўна выкарыстоўвалася для азна-
чэння абрадавай песні, што спявалася ўвечары
перад пакоем маладых, «epithalamion» альбо
лацінізаваная «epithalamium» (гл. Mroczek 1989, 
25). Так, Клаўдзіан у першым радку прадмовы да 

«Эпіталамы для Паладзія і Цэлірыны» акрэслівае
свой верш як carmina per thalamum – песня перад
таламам (шлюбным пакоем) (гл. Epitalamia… 
1999, 123). 

Звесткі аб змесце, асаблівасцях кампазіцыі, 
топікі і стылю вясельных твораў можна знайсці
ўжо ў старажытных рытарычных трактатах. Ана-
лізуючы творы Сапфо і Катула, рытары знаходзі-
лі ў іх рысы, агульныя з вясельнымі прамовамі. 
Паводле тэарэтычных разважанняў, захаваных у
Дыянісія (гісторыка са Старажытнай Грэцыі), вя-
сельныя прамовы павінны былі змяшчаць чаты-
ры структурныя часткі: прадмову, звесткі пра
інстытут шлюбу, энкомій маладым і пажаданні. 
Абавязковымі кампанентамі эпіталам былі: 
1) пахвалы багам – ахоўнікам шлюбу; 2) развагі
пра значэнне шлюбу для чалавецтва; 3) пажа-
данні мець шматлікіх нашчадкаў; 4) энкомій ма-
ладой пары (пахвала айчыне, роду, выгляду і
здольнасцям); 5) узгадванне пра ўдзел сваякоў і
знаёмых у вясельнай цырымоніі; 6) заклікі да
кахання; 7) малітва (гл. Mroczek 1989, 38; Szelest 
1971, 72–75). 

У часы позняй антычнасці і ранняга сярэдня-
вечча характэрнымі асаблівасцямі эпіталам былі
алегарычны характар, а таксама спалучэнне эле-
ментаў антычнай міфалогіі і хрысціянскай абра-
давасці (гл. Mroczek 1989, 26–28). 

Попыт на пахвальную паэзію на дварах
манархаў Еўропы паспрыяў адраджэнню свецкіх
панегірыкаў у часы Рэнесансу. У першай палове
XVI ст. побач з новалацінскімі эпіталамамі пачалі
з’яўляцца творы на народных мовах. 

У перыяд Рэнесансу вясельныя творы ўсеба-
кова разгледзеў Юлій Цэзар Скалігер у L главе
першай кнігі і ў CI главе трэцяй кнігі трактата
«Poetices libri septem» (гл. Scaliger 1581, 128–131, 
381–382). Гэтая кніга па паэтыцы была адной з
самых распаўсюджаных на тэрыторыі Рэчы Пас-
палітай (гл. Hernas 1999, 26). У ёй аўтар разме-
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жаваў гіменей і эпіталаму. Гіменей – гэта вясель-
ная песня, неад’емным элементам якой з’яўляец-
ца заклік Гімена (гл. Scaliger 1581, 128). 

Эпіталама азначана Скалігерам як песня, што 
ўсхваляе шлюб, і павінна ўтрымліваць наступныя 
часткі: 1) апісанне жаданняў маладых, 2) пахвалу 
абодвум (лаўдацыю ў гонар радзімы, родаў, 
здольнасцей, фізічнай прыгажосці), 3) варажбу, 
забавы, 4) зычэнне нашчадкаў, 5) закліканне 
гасцей да сну, а маладых да прыемнай ночы 
(гл. Scaliger 1581, 381–382). 

Карыстаючыся гэтымі правіламі, паэты эпохі 
Адраджэння стваралі з нагоды вяселляў шматлі-
кія творы: эпічныя і драматычныя эпіталамы, 
песні, вясельныя прамовы, оды, элегіі, панегіры-
кі, раксаланкі (гл. Mroczek 1989, 70–122). У прад-
моўным комплексе вясельных твораў шырока вы-
карыстоўваліся вершы-тлумачэнні гербаў 
(гл. Mroczek 1989, 125–131). 

Даследчык шматмоўнай літаратуры Беларусі 
XVI–XVII ст. С.В. Кавалёў звяртае ўвагу на наву-
чальна-дыдактычную і палітычную мэты напісан-
ня панегірычных вершаў і адзначае «відавочную 
“лацінізацыю”» тагачаснай паэзіі (гл. Кавалёў 
2002, 142–143). 

Такую тэндэнцыю мы можам прасачыць пры 
разглядзе эпіталамічных твораў, створаных з 
нагоды шлюбу Льва Сапегі і Альжбеты Радзівіл. 
Тры творы (адзін з іх напісаны на польскай мове, 
а два – на лацінскай) прысвечаны гэтаму важна-
му кроку ў палітычным жыцці краіны. 

1. J. Sapieha. Epithalamium na wesele Jaśnie 
Wielmożnego Pana, Pana Leona Sapiehi Kanclerza 
naywyższego W(ielkiego) X(ęstwa) Lith(ewskiego), 
Słonimskiego, Parnawskiego, Mohilowskiego, et. et. 
Starosty і Oświeconey Księżny na Birżach z Du-
binek Panny Elżbiety Radziwiłowny Woiewodzanki 
Wileńskiey. Przez mie Jana Sapiehę Starostę Mar-
kowskiego, Miadzielskiego, Jaswońskiego, et. et. 
Syna y sługę Ich M(o)ści uprzeymie napisanie. Ho-
norabile connubium in omnibus, & thorus imma-
culatus. Ho(norabile) & Cap(itale). W Wilnie, 1599. 

2. A. Loaechius. Epithalamium in nuptias illustris-
simi et magnifici Domini D(omini) Leonis Sapiehae, 
Cancellarii Magni Duc(atus) Lit(eviensis), Slonims-
cen(sis), Markow(iensis), Pernav(iensis), Miedzia-
lien(sis) &c. Capitanei et Maiorum splendore cla-
riss(imae) virginis, Elisabethae Radivillae, illustrissi-
mi Principis D(omini) Christophori Radivilli Ducis 
Bierzarum et Dubunki, Palatini Vilnensis: Exercituum 
M(agni) D(ucatus) Lit(eviensis) Generalis, filiae.  
Andreae Loaechii, Scoti. Vilnae, 1599. 

3. D. Hilchen. Epistola gratulatoria аd illustris-
simum Dominum, D(ominu)m Leonem Sapieha, 
Magni Ducatus Lithuaniae Cancellarium, Sloninen(sis), 
Mogilen(sis), Pernauien(sis)que Capitaneum: & 
nunc generalem in Louonia Commissarium: qua felix 
matrimonium, una cum consorte eius, Illustri Elisa-
betha Radzivilea Ill(ustrissi)mi Palatini Vilnen(sis) 
filia, exoptat David Hilchen S(ui) R(egis) M(os)tis 

Secretarius, & Notarius in Liuonia terrestris Venden-
sis. Rigae Livonum, 1599. 

Падзея заключэння шлюбу адбылася 20 ліпе-
ня 1599 г. (гл. Lazutka 1998, 29). Леў Сапега, 
«узяўшы шлюб (ужо як удавец)… з дачкой Крыш-
тофа Радзівіла Перуна, узмацніў сваю палітыч-
ную пазіцыю», «як верны выканаўца палітыкі два-
ра, які паяднаўся з дачкой главы праціўнікаў уніі» 
(Sapieha 1935 XXXV, 88).  

Першы твор – «Эпіталама на вяселле Ясна 
Вяльможнага Пана Льва Сапегі, найвышэйшага 
канцлера Вялікага Княства Літоўскага, старасты 
слонімскага, парнаўскага, магілёўскага і г. д. і 
асвечанай княгіні на Біржах і Дубінках Панны 
Альжбеты Радзівілаўны – дачкі выяводы ві-
ленскага. Мною, Янам Сапегам, старастам мар-
каўскім, мядзельскім, ясвоньскім і г. д., сынам і 
служкай іх Мосці, з павагай напісаны» (гл. Sapieha 
1599, тыт. л.). Ужо ў назве твора змешчана ана-
тацыя, якая паведамляе нам пра статус паэта, 
што здаралася даволі рэдка пры афармленні ты-
тульных лістоў (гл. Ślękowa 1991, 19). Лацінскімі 
словамі лаканічна акрэслена важнасць падзеі: 
«Усімі паважаны шлюб і чыстае ложа. З павагай і 
ўрачыста» (Sapieha 1599, тыт. л.) (тут і далей пе-
раклад аўтара. – В. З.). 

Аўтарам эпіталамы пазначаны Ян Станіслаў 
Сапега (1589–1635) – сын Льва Сапегі ад перша-
га шлюбу. Безумоўна, дзесяцігадовы хлопчык не 
змог бы напісаць такі даволі аб’ёмны верш (эпіта-
лама надрукавана на 4 картках, што складае 16 
старонак). На самай жа справе даволі часта зда-
ралася, што твор, падпісаны прозвішчам сваяка, 
мог быць створаны некалькімі аўтарамі альбо 
настаўнікамі ці выхавацелямі (гл. Ślękowa 1991, 16). 
У бібліяграфічным даведніку паведамляецца, 
што Ян Станіслаў Сапега вельмі рана быў адда-
дзены на выхаванне ў Віленскую езуіцкую акадэ-
мію і «напэўна з дапамогай больш вопытнага паэ-
та з кола прафесараў ці студэнтаў напісаў эпіта-
ламу з нагоды шлюбу свайго бацькі і Альжбеты 
Радзівіл (Sapieha 1935 XXXIV, 624). 

Прадмоўны комплекс эпіталамы складаецца з 
кампазіцыі гербаў родаў і дванаццацірадковай 
дэдыкацыі. Герб Ліс Сапегаў і герб Трубы Радзіві-
лаў змешчаны паводле рэнесансавай традыцыі 
на адвароце тытульнага ліста эпіталамы на 
агульным гербавым полі, якое падтрымліваюць з 
бакоў два львы. Дэдыкацыю пачынае мады-
фікаваная «cytata incipitowa» (гл. Pelc 1965, 90) з 
перакладу да Давыдавага псалтыра Яна 
Каханоўскага (гл. Sapieha 1599, тыт. л. адв.): 
Żniwa mego pierwszy kłos (młoda Muza. – В. З.) 
nioseć niedoyrzały... (Майго жніва першы колас 
(маладая Муза. – В. З.) нясе няспелы…) 

У дэдыкацыі да Пятра Мышкоўскага паэт з 
Чарналесу ў 1579 г. напісаў (гл. Kochanowski 
1988, 204): Żniwa swego pierwszy snop tobie 
ofiaruią… (Свайго жніва першы сноп табе 
прысвячаю…) 
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Цытаты такога тыпу старапольскія паэты вы-
карыстоўвалі дзеля аздаблення тэкстаў альбо 
для стварэння асацыяцыі з арыгіналам, на які 
яны абапіраліся пры напісанні сваіх твораў 
(гл. Pelc 1965, 90). Разглядаемы намі тэкст «Эпі-
таламы з нагоды шлюбу Льва Сапегі і Альжбеты 
Радзівіл», як заўважыў даследчык гісторыі 
польскай літаратуры Раман Кжывы, хоць і 
«паўтарае аўтарска-сітуацыйнае рашэнне Яна 
Каханоўскага з “Эпіталамы на шлюб Крыштофа 
Радзівіла і Катажыны Астрожскай” (1578), але 
значна яго пашырае» (Krzywy 2008, 217). 

Эпіталама для Льва Сапегі ўяўляе сабой 
мазаіку з пахвальных матываў (вызначаных 
антычнымі рытарамі і Ю.Ц. Скалігерам): пахвалы 
дасягненняў і цнот маладога, выгляду маладой, 
ваеннай славы родаў і г. д. У рэпетыцыйнай і 
ампліфікацыйнай формах з выкарыстаннем 
шматлікіх параўнанняў гістарычнага і міфалагіч-
нага характару Леў Сапега прадстаўлены адказ-
ным і паважаным чалавекам, адзначаным за год-
ную і плённую працу на карысць дзяржавы пры-
значэннем у 1585 г. на пасаду канцлера. 

Другі твор мае назву «Эпіталама з нагоды 
шлюбу найсвятлейшага і найслаўнейшага Спада-
ра Льва Сапегі, канцлера Вялікага Княства Лі-
тоўскага, старасты слонімскага, маркаўскага, 
парнаўскага, мядзельскага і г. д. і асвечанай цно-
тамі продкаў, дзяўчыны Альжбеты Радзівіл, дачкі 
найсвятлейшага князя Спадара Крыштофа Радзі-
віла, князя Біржаў і Дубінак, ваяводы віленскага, 
гетмана Вялікага Княства Літоўскага. Андрэя 
Лаэхія, шатландца» (гл. Loaechius 1599, тыт. л.). 

Па форме гэты твор нагадвае вершаваную 
эпіталаму-гіменей, якая выконвалася ўвечары. У 
дваццацідвухрадковай эпіграме інтэрпрэтуецца 
геральдычны элемент герба Друцк (рука, сагну-
тая ў локці, параненая стралой). Аўтар паведам-
ляе, што страла Купідона параніла не толькі руку 
ў гербе, але і сэрца маладога. Пры гэтым выява 
герба ў творы адсутнічае. Як паведамляе 
даследчык геральдыкі Вялікага Княства Літоўска-
га Эгле Паціеўэне, адсутнасць ілюстраванага 
герба і наяўнасць эпіграмы для віленскіх друкаў 
канца XVI ст. былі даволі распаўсюджаны 
(гл. Patiejūnienė 1998, 368). Адсутнасць герба ў 
дадзеным выпадку можна вытлумачыць тым, што 
твор, хутчэй за ўсё, прызначаўся для драматыза-
цыі і, магчыма, выява герба была на сцэне. 

Драматычны характар твора створаны аўта-
рам з дапамогай пахвальных маналогаў-пажа-
данняў, якія па чарзе прамаўляюць Музы і Апа-
лон. Гэтыя прамовы злучаны паміж сабой рэгу-
лярным рэфрэнам-зваротам да Гіменея, які тра-
дыцыйна прысутнічаў у антычных помніках пісь-
менства. Як лічыць М. Бергман, такая кампазіцыя 
твора ў той час была вельмі папулярная пры на-
пісанні сцэнарыяў для драматычных вясельных 
відовішч (гл. Bergman 1928, 189). Першым аўта-
рам эпіталам-драм ён называе Георгія Фабры-

цыуса, які напісаў твор, дзе чаргаваліся маналогі 
нарачонага і Гіменея. Сярод яго наступнікаў быў 
Эразм Ратэрдамскі, персанажы якога, Апалон і 
Музы, прамаўляюць словы-ўсхваленні ў гонар 
маладых. 

Трэці твор – «Віншавальны ліст да найсвят-
лейшага Спадара Льва Сапегі, канцлера Вялікага 
Княства Літоўскага, магілёўскага, парнаўскага 
старасты і цяпер кіраўніка камісіі ў Лівоніі, – дзе 
шчаслівага шлюбу яму і яго выбранніцы, святлей-
шай Альжбеце Радзівіл, дачцэ найсвятлейшага 
віленскага ваяводы, жадае Давыд Хілхэн, кара-
леўскі сакратар і натарыус земляў вендскіх у Лі-
воніі» (Hilchen 1599, тыт. л.). Аўтар Давід Хілхэн – 
сакратар і натарыус, даўні сябра сям’і Сапегаў, 
які спецыяльна для сына Льва Сапегі Яна Ста-
ніслава зрабіў элементарны падручнік па праву 
(гл. Sapieha 1935 XXXIV, 624). 

Назва (ліст) паказвае на афіцыйны характар 
дадзенага твора, што прадстаўляе сабой асоб-
ныя вершаваныя творы шасці аўтараў, якімі 
выступілі члены камісіі па ўладкаванні інфлянц-
кай кампаніі, створанай у 1598 г. на чале з канц-
лерам Вялікага Княства Літоўскага Львом Сапе-
гам. Сярод іх былі: Я.Д. Салікоўскі (львоўскі ар-
цыбіскуп), М. Лінэк (стараста Ньюхаўзена), 
Е. Шэнкінг (радца ў Дорпаце), П. Астроўскі (паса-
да не адзначана), Б. Холдшуэр (падкаморый у 
Дорпаце), Я. Вільчэк (каралеўскі сакратар) і 
Д. Хілхэн (галоўны вендскі натарыус) (гл. Nehring 
1860, 72). 

Сярод пералічаных вышэй імёнаў звяртае на 
сябе ўвагу прозвішча Яна Дзмітрыя Салікоўскага. 
Ён быў не толькі каралеўскім сакратаром, каноні-
кам і арцыбіскупам львоўскім, але і таленавітым 
паэтам, пісьменнікам і перакладчыкам, які ства-
рыў шматлікія рэлігійныя і палітычныя творы на 
лaцінскай і польскай мовах (гл. Nehring 1860, 7). 
Таксама вызначаецца і яго твор, напісаны гекза-
метрам (іншыя вершы напісаны чатырохстопным 
харэем). 

Давіду Хілхэну, імя якога вынесена на тытуль-
ны ліст, належаць некалькі твораў. Ён напісаў «In 
insignia… epigrama» («Эпіграма на знакі гербаў 
родаў»), дзе не інтэрпрэтуе сімвалы гербаў, а 
малюе карціну неўміручай славы новага саюзу. 
Пры гэтым выкарыстаны матыў піраміды, а так-
сама недаслоўныя цытаты з верша Гарацыя «Да 
Мельпамены». Пасля эпіграмы змешчана аб’ём-
ная празаічная прадмова, дзе Д. Хілхэн прад-
стаўляе сааўтараў. Яго пяру належаць таксама 
гераічная песня пра ваенную славу родаў і пажа-
данні для маладых і іх родаў. 

Як бачым, разгледжаныя эпіталамічныя тво-
ры, напісаныя з нагоды шлюбу Льва Сапегі і 
Альжбеты Радзівіл, маюць рознае кампазіцыйна-
сюжэтнае рашэнне. Кожны з іх прызначаўся для 
выканання ў пэўным моманце цырымоніі вяселля. 

Такім чынам, нягледзячы на жорсткія паэтыч-
ныя каноны, якія існавалі на мяжы XVI–XVII ст. і 
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маглі быць прычынай манатанізацыі твораў, 
аўтары пахвальных твораў шукалі розныя шляхі, 
каб пазбегнуць паўтарэнняў і стварыць непаўтор-
ныя ўзоры панегірыкаў, а шматвекавая традыцыя
развіцця жанру эпіталам дапамагала ім напоўніць
свае творы разнастайнымі матывамі. Пры гэтым
аўтарамі панегірычных твораў, напісаных з наго-
ды вяселляў, маглі быць як прафесійныя паэты, 
так і сваякі альбо калегі маладых. Нягледзячы на
рознае афармленне вясельнага твора (у выгля-
дзе драматычных маналогаў, вершаваных кампа-
зіцый), усе яны былі арганічна напоўнены пах-
вальнымі матывамі і паспяхова стваралі прываб-
ны і аб’ёмны вобраз маладых і іх родаў. 

Л І Т АРАТ УРА  

К а в а л ё ў  С . В .  Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў
полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. Мн., 
2002. 

Не к р аш э в і ч - К а р о т к а я  Ж . В .  Паэтыка антычнасці і
мастацкая крытыка беларускіх лацінамоўных паэтаў эпохі
Рэнесансу // Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры
Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. Мн., 2007. Вып. 8. C. 33–41. 

Не к р аш э в і ч - К а р о т к а я  Ж . В .  Род Сапегаў у
беларускай лацінамоўнай паэзіі позняга Рэнесансу // Леў
Сапега (1577–1633) і яго час: Зб. навук. арт. Гродна, 2007 [a]. 
C. 314–320. 

Са в е р ч а н к а  І . В .  Старажытная паэзія Беларусі: XVI – 
першая палова XVII ст. Мн., 1992. 

B e r g m a n  M .  Polsko-łacińskie epitalamium // Pamiętnik 
literacki. Warszawa, 1928. Z. 2. S. 184–205. 

Epitalamia antyczne czyli Antyczne pieśni weselne / Przeł. i 
oprac. M. Brożek. Warszawa-Poznań, 1999. 

H e r n a s  C z .  Barok. Warszawa, 1999. 
[ H i l c h e n  D . ]  Epistola gratulatoria ad <...> Leonem 

Sapieha <...> qua felix matrimonium, una cum consorte ejus <...> 
Elisabetha Radzivilea, exoptat David Hilchen. Riga, 1599. 

K o c h a n o w s k i  J .  Poezja. Warszawa, 1988. 
K r z y w y  R .  Sztuka wyborów i dar inwencji: studium o 

strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego. 
Warszawa, 2008. 

L a z u t k a  S .  Leonas Sapiega: (gyvenimas, valstybinė
veikla, politinės ir filosofinės pažiūros). Vilnius, 1998. 

[ L o a e c h i u s  A . ]  Epithalamium in nuptias <...> Leonis 
Sapiehae <...> et <...> Elisabethae Radivillae. Vilna, 1599. 

M r o c z e k  K .  Epitalamium staropolskie: między tradycją
literacką a obrzędem weselnym. Wrocław, 1989. 

N e h r i n g  W . E .  O historykach polskich szesnastego 
wieku: W 3 cz. Poznań, 1860. Cz. 3. 

P a t i e j ū n i e n ė  E .  Brevitas ornate. Mãžosios literatūros 
formos XVI–XVII amžiaus Lietuvos. Vilnius, 1998. 

P e l c  J .  Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej: 
(od XVI do połowy XVII w.). Warszawa, 1965. 

[ S a p i e h a  J . ]  Epithalamium na wesele <...> Pana Leona 
Sapiehi і Panny Elżbiety Radziwiłowny. Wilnia, 1599. 

Sapieha Jan. Polski słownik biograficzny: W 42 t. Kraków, 
1935. T. 34. S. 624–629. 

Sapieha Lew.  Polski słownik biograficzny: W 42 t. Kraków, 
1935. T. 35. S. 84–104. 

S c a l i g e r  J . C .  Poetices libri septem. Heidelberg, 1581. 
S z e l e s t  H .  Sylwy Stacjusza. Wrocław, 1971. 
Ś l ę k o w a  L .  Muza domowa. Okolicznościowa poezja 

rodzinna czasów renesensu i baroku. Wrocław, 1991. 

Паступіў у рэдакцыю 10.06.09. 

Вольга Святаславаўна Забродская – аспірантка ка-
федры гісторыі беларускай літаратуры. Навуковы кіраўнік – 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі
беларускай літаратуры У.Г. Кароткі. 


