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карыстацца сілай, якую нярэдка выражаю вербальна, параўнаем: Cała 
drużyna ma się stawić na pokładzie jutro o czwartej popołudniu (Уся 
каманда павінна быць на палубе заўтра а чацвёртай) � загад). 

Гэта, з аднаго боку, паказвае непарыўную сувязь я маю і я маю 
зрабіць (апошняя канструкцыя ўступае ў тыя ж адносіны і мае тыя ж 
уласцівасці, што і першая), з другога, ілюструе, адкуль узнікаюць ма-
дальныя значэнні разважання, сумнення, рашучасці, неабходнасці і г. д. 
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ЖАНР  ЭПІТАЛАМЫ  Ў  ЛІТАРАТУРЫ  ЎСХОДНІХ  СЛАВЯН 
(НА  ПРЫКЛАДЗЕ  ЭПІТАЛАМЫ  З  НАЦЫЯНАЛЬНАГА 

ГІСТАРЫЧНАГА  АРХІВА  БЕЛАРУСІ) 

В. С. Забродская 

Старажытны жанр эпіталамы, які бярэ пачатак ад харавых песень 
з нагоды вяселляў, што выконваліся падчас урачыстых шэсцяў ці пе-
рад пакоем маладых, аформіўся ў паэзіі Старажытнай Грэцыі яшчэ ў 
VIII�VI стагоддзях да нашай эры. У гэтых лірычных творах побач з 
перажываннямі, думкамі і пачуццямі герояў змяшчаліся ўсхваленні, 
адрасаваныя маладым, а таксама заклікі да багоў-ахоўнікаў шлюбу 
(эпіталамы Сапфо). У позняй лацінскай паэзіі гэты жанр набывае эпіч-
ны характар: па-першае, пры напісанні эпіталамы выкарыстоўваўся 
гекзаметр � эпічны метрычны памер, па-другое, эпіталама у той час � 
гэта ўжо цэлы аповед, у якім бяруць удзел як людзі, так і міфічныя іс-
тоты (эпіталамы Клаўдзіана, Драконція). 

У эпоху Адраджэння, калі творцы Еўропы звярталіся да лепшых 
набыткаў антычнасці і стваралі неалацінскую паэзію, гэты жанр такса-
ма знайшоў сваё месца. Гэтаму спрыяў паўсюдна пануючы гуманізм, у 
якім галоўнае месца займаў культ чалавека, а панегірычная індывідуа-
лізаваная літаратура, у тым ліку і эпіталамы, як нельга лепш спрыялі 
стварэнню гэтага культу і тым самым адпавядалі патрабаванням часу. 

У XVI стагоддзі Вялікае княства Літоўскае ў складзе Рэчы Паспа-
літай выходзіць на абшары еўрапейскага Адраджэння. Гэта быў час 
рэпрэзентацыі краіны і яе лепшых прадстаўнікоў. Узрастала патрэба ў 
творах, якія б адлюстроўвалі падзеі жыцця арыстакратаў. Узрастаў 
попыт і на эпіталамы, якія аздаблялі шлюб. Паэты шукалі мецэнатаў і 
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знайшлі іх у асобах арыстакратаў, сярод якіх шырока выкарыстоўва-
лася лацінская мова, якая ў Рэчы Паспалітай, як і ў многіх краінах Еў-
ропы, была мовай навукі, мовай касцёлу і адміністрацыі, мовай 
дыпламатыі і прыгожага пісьменства. Няведанне лацінскай мовы 
лічылася ганьбай для высакародных людзей, аб чым сведчыць пры-
маўка «Хто не ўмее па лаціне � мусіць пасвіць свінні». Прадстаўнікі 
вышэйшага саслоўя імкнуліся аздобіць кожную падзею свайго жыцця 
лацінскай мовай. Таму сярод адметных рыс новалацінскай паэзіі на 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай можна адзначыць: панегірызм, 
палацавасць, напісанне твора да нейкай падзеі [1, с. 426]. 

Эпіталама з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі прысве-
чана ўрачыстай падзеі � заключэнню шлюбу найсвятлейшым князем 
Янушам Астрожскім, кашталянам кракаўскім, і з Катажынай Люба-
мірскай � дачкой Себасцьяна Любамірскага, кашталяна малагасцэн-
скага, што адбылося ў 1597 годзе [2]. 

Януш Астрожскі, які паходзіў з княжацкага роду турава-пінскіх 
князёў, лінія якіх пачынаецца ад Рурыка (такім чынам, род князёў Вя-
лікага княства Літоўскага рускага паходжання) [3, с. 24], быў вельмі 
таленавітым у ваенных справах маладым чалавекам, і таму бацька 
Кан-станцін-Васіль паслаў яго вучыцца ў Прусію, дзе Януш, ва ўзро-
сце дваццаці пяці гадоў, перайшоў у каталіцтва, з-за чаго ў яго з 
бацькам былі спрэчкі (іх род заўсёды вызначаўся адданасцю правас-
лаўнай веры), але што, магчыма, паспрыяла яму ў кар�еры. Бо ў 1593 
годзе ён атрымаў пасаду кашталяна кракаўскага. Па некаторых 
звестках, ка-роль Рэчы Паспалітай такім чынам адзначыў яго за 
пераход у каталіц-тва (паводле мясцовага права ён не мог атрымаць 
такую пасаду на тэрыторыі Польскага каралеўства, бо быў не карэнны 
жыхар Кракава, а толькі падданы караля ў Вялікім княстве Літоўскім) 
[4, с. 125]. Таму становішча Януша на пасадзе кашталяна было не 
вельмі трывалым. Шлюб з Катажынай Любамірскай спрыяў яго 
ўмацаванню, бо род Лю-бамірскіх, які яшчэ ў сярэдзіне XVI стагоддзя 
быў не вельмі замож-ным, хутка набіраў сілу, дзякуючы розуму і 
спрыту Себасцьяна Люба-мірскага, бацькі Катажыны, які на пасадзе 
кіраўніка саляных капаль-няў зарабіў дастаткова грошай, каб нават 
спансіраваць войска караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторага [5, с. 
135]. 

Што датычыць эпіталамы. Яна ўяўляе сабой паэму, у якой адлю-
страваліся асаблівасці гэтага жанру, выпрацаваныя як у грэчаскай, так 
і ў лацінскай паэзіі. Эпіталама скаладаецца з дзвюх частак (яны нават 
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надрукаваныя розным шрыфтам). Першая напісана непасрэдна ад імя 
аўтара � І. Астроўскага, магчыма, дробнага шляхціча або месціча, 
апекуном якога быў Януш Астрожскі. Гэтая частка носіць эпічны ха-
рактар і ўяўляе сабой аповед пра маляўнічыя краявіды Прыкарпацця, 
дзе знаходзіўся радавы маёнтак Астрог (цяпер землі Украіны). Такі ж 
матыў услаўлення малой радзімы быў выкарыстаны і ў эпіталаме 
Клаўдзіана ў познелацінскай паэзіі (IV ст. н.э.). Далей паэт абяцае вы-
класці ў паэме ўсё, што яму перадасць Анёл (у адзіночным ліку) ад 
шматлікіх німфаў, наядаў, дзевяці муз і Гіменея. Тут выяўляецца пан-
тэістычнае стаўленне да свету, характэрнае для Адраджэння, калі фі-
лосафы сцярджалі, што Бог � адзіны, але ён рассеяны ў прыродзе. 

Другая частка складаецца з дзесяці вершаў (ад імя кожнай з дзе-
вяці Муз і Апалона). Вершы напісаныя рознымі метрычнымі памера-
мі, што абумоўлена іх тэматыкай і традыцыяй вершаскладання. 
Звароты да маладых і пахвальныя вершы да іх родаў складзены гекза-
метрам у выглядзе энкоміяў � пахвальных прывітанняў. Заклікі ж да 
багоў � гімны � напісаны памерамі, характэрнымі для грэчаскай ха-
равой лірыкі (ямб, харэй), традыцыі якой яны і працягваюць.  

Звароты да маладых уключаюць некалькі частак. Кожная з іх 
раскрывае адзін з асноўных матываў эпіталамы, якія аформіліся яшчэ 
ў аўтараў антычнасці; такім чынам да кожнай з частак можна прывес-
ці паралель з антычнай літаратуры, як з грэчаскай, так і з лацінскай. 

Разгледзім гэта на прыкладзе звароту да Януша Астрожскага. 
Верш напісаны гекзаметрам і пачынаецца з прывітальнага энкомія � 
усхвалення мужнасці маладога ў ваенных дзеяннях: 

O Princeps Ducibus prodite strenuis, 
Saevo Marte potens, clarus et integer, 
Solamen Patriae, praesidium decus, 
Et qui praecipium jure tenes locum� 
О найлепшы з князёў, першы выйдзі да нас, 
Славуты і бездакорны, хто здолеў Марс стрымаць, 
О, абаронца наш, гонар і годнасць Радзімы, 
Хто трымае па праву месца пачэснае� 

(Пераклад наш). 

Падобныя пахвальныя словы, адрасаваныя маладому імператару 
Ганорыю, ёсць і ў эпіталаме Клаўдзіана (IV ст. н. э.): 

О государь, всех звезд превосходнейший, 
Разящий луком метче парфянина� 

(Пераклад М. Гаспарава). 
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Далей распавядаецца пра прыхільнасць і добразычлівасць багоў: 
Бог Вам абодвум спрыяе і не дазволіць злым Паркам 
Рукі наблізіць да шлюбу, каб парушыць яго. 

(Пераклад наш). 

У Феакрыта ў ідыліі XVIII (эпіталама да Алены) мы чытаем: 
Κρονίδας Ζεύς άφθιτον όλβον 
!ς εξ ευπατριδάν εις ευπατρίδας πάλιν ενθείν. 
Наш Кронид-повелитель 
Из роду в род благородный навеки вам даст процветанье. 

(Пераклад М. Грабар-Пасека). 

Заканчваецца зварот да Януша пажаданнямі поспеху і шматлікіх 
нашчадкаў: 

Хай ваш моцны саюз будзе багаты на дзетак, 
Каб у доме сваім доўга, шчасліва жылі. 

(Пераклад наш). 

У Феакрыта ў эпіталаме да Алены і Менелая ёсць такі радок: 
Λατώ µεν δοίη, Λατώ κουροτρόφος ύµµιν ευτεκνίαν� 
Пусть наградит вас Латона, что чад посылает, в чадах удачей� 

(Пераклад М. Грабар-Пасека). 

Адзначу яшчэ некаторыя асаблівасці гэтага жанру, якія выявіліся і 
ў дадзенай эпіталаме. Зварот ад імя Таліі да Катажыны ўяўляе сабой 
асобы тып эпіталамы � праталаму, якая выконвалася непасрэдна перад 
пакоем маладых. Талія ўслаўляе прыгажосць і духоўныя цноты 
Катажыны. Пры гэтым Муза камедыі намалявана не з маскай, як гэта 
было ў антычнасці, а са шматструннай лірай, у вершы ж пазначана, 
што яна спявае пад музыку барбіты � чатырохструннай ліры з 
плектрам. Эрата і Палігімнія выконваюць свае непасрэдныя функцыі: 
Эрата, муза любоўнай паэзіі, запрашае Купідона � бога кахання, 
Палігімнія, муза гімнічнай паэзіі, стварае гіменей, асобны від 
эпіталамы � гімн Гіменею, з шматразовымі паўторамі радка «Dexter 
huc Hymenaee» � «Сюды, добразычлівы Гіменей». Параўнайце, у 
Катула: «O Hymenaee, Hymen ades» � «О Гіменей, прыйдзі, Гіменей». 
Мельпамена, муза трагедыі, запрашае вясёлых Грацый, якія пры-
носяць радасць і шчасце. Наогул, такіх займальных недарэчнасцей тут 
даволі шмат, яны датычаць малюнкаў, на якіх намаляваны Музы. Усе 
яны апрануты ў шыкоўныя сукенкі эпохі Рэнесансу, Апалон � у 
даспехі рыцара. 
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Як бачым, аўтар і мастак, паклаўшы ў аснову здабыткі антыч-
насці і выкарыстаўшы элементы як старажытнагрэчаскай, так і рым-
скай культуры і міфалогіі, правялі паралелі са сваім часам (касцюмы 
Муз і Апалона, ярка выражаны панегірычны характар эпіталамы). Та-
кім чынам, гэтая эпіталама і яе мастацкае аздабленне ўяўляюць сабой 
рэнесансна-гуманістычную імітацыю � гэта значыць, аўтар і мастак 
прытрымліваюцца зададзеных у антычнасці ўзораў, але і творча 
перапрацоўваюць іх, прыстасоўваючы да патрэб свайго часу. 
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ЛЮБОВНАЯ  ЛИРИКА  И. К. ГЮНТЕРА 

Н. В. Кащеева 

Рубежи эпох можно по праву считать наиболее интересными фазами 
в истории литературы. Меняются ценности, нормы, и в результате этой 
смены словесно-художественному творчеству между двумя эпохами свойствен-
ны противоречивость, многозначность, часто даже амбивалентность. В этом клю-
че следует рассматривать и лирику Иоганна Кристиана Гюнтера. Его поэтиче-
ское творчество относится к периоду угасания барокко и зарождения раннего 
Просвещения. Оба этих течения проходят через всю лирику Гюнтера � па-
раллельно, последовательно или плавно переходя друг в друга. Следует отме-
тить, что все художественное наследие И. К. Гюнтера относится к очень ко-
роткому промежутку времени (с 1714 по 1723 год). 

Фигура И. К. Гюнтера притягательна еще и тем, что и он сам, и 
его творчество рассматривались исследователями с разных, порой даже про-
тивоположных точек зрения. Немецкий литературовед Вильгельм Кремер 
(Wilhelm KrSmer) делал упор на личностное начало поэзии Гюнтера. Райнер 
Бёльхофф (Reiner B6lhoff), напротив, настаивает на определении Гюнтера как 
выдающегося риторического поэта. Несмотря на то, что риторическая бароч-
ная поэтика и индивидуальное начало у вышеназванных исследователей 
противопоставляются, эти проявления поэтического творчества нико-
им образом не исключают друг друга, напротив, они могут образовать 
единое органичное целое. Такое новаторское наполнение традиционных ба-


