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ВЫЯЎЛЕННЕ САРМАЦКІХ ІДЭЙ 
У ЛІТАРАТУРЫ XVI -  XVIII стст.

С армацкая ідэалогія з’яўлялася вызначальнай для шляхецкага гра- 
м адства Рэчы П аспалітай . П адкрэсліваю чы  агульнае паходж анне 
шляхты ад ваяўнічых сарматаў, гэта ідэалогія спрыяла адзінству шля
хецкага саслоўя краіны незалежна ад этнічнага паходжання і рэлігій- 
най прыналежнасці і сцвярджала права шляхты на кіраванне краінай. 
Сармацкія ідэі пранізвалі культурную творчасць XVI -X V II I  стст. Не 
абышлі яны і літаратуру. У многіх творах перыяду яскрава праяўля- 
ецца сармацкая накіраванасць мыслення тагачаснага грамадства.

Перш за ўсё гэта даты чы цца панегірычнай літаратуры , якая най- 
болын яскравым чынам увасабляла ідэю праслаўлення сацы яльнага 
статуса і носьбіта гэтага статуса. Н айбольш  паш ыраным жанрам былі 
эпіграмы на гербы, якія ўслаўлялі значнасць і старажытнасць шляхец
кага роду. Герб увогуле мае важнае функцыянальнае і сэнсавае зна- 
чэнне ў розных відах сарм ацкага мастацтва.

Э піграм ы  з’яўляліся ў творчасц і розны х п ісьменнікаў Рэчы П ас
палітай , напры клад, С. Б уднага, А . Ры м ш ы , Г. П ельгры м оўскага, 
Я .Радвана, Я. К озака, С. Рысінскага. Сапраўды, да нас дайш ло даволі 
многа эпіграм, што дае магчымасць даследаваць гэты паэтычны жанр 
з пункту гледжання яго сацы яльнага значэння і значнасці, які надава
ла яму шляхта, успрымаўшая сябе ў межах сармацкай ідэалогіі.

Сутнасць эпіграм заключалася ў тым, каб паказаць, як славутыя 
прадстаўнікі пэўнага роду праслаўляюць сімволіку герба і адпавяда- 
юць ёй. Але гэта ні ў якім разе не было проста апісаннем сімвалаў, 
якія складалі герб. Праслаўляю чы герб, аўтар заўсёды праслаўляў кан- 
крэтнага чалавека. Такая трактоўка добра ўкладваецца ў сармацкую 
ідэалогію: прадстаўнік роду павінен заслугоўваць сваё імя і перадаць 
яго нашчадкам у яшчэ больш ай славе. Ідэя пераемнасці пакаленняў 
была надзвычай важнай у сармацкім грамадстве.

Большасць такіх эпіграм адпавядае вызначанай структуры, і таму 
яны прыкладна аднолькавыя па памерах. Але былі і вельмі разгорну- 
тыя творы, як, напрыклад, вялікі верш М. С трыйкоўскага «Н а герб 
Вялікага княства Л ітоўскага П агоня і на герб князёў Слуцкіх». Гэты 
твор па жанру з ’яўляецца адначасова разгорнутай эпіграмай на герб і 
верш аванай генеалогіяй, а таксам а кароткай гістары чнай хронікай. 
С. В. Кавалёў называв яго «чарговым верш аваным каталогам (гэтым 
разам -  подзвігаў і заслуг роду Алелькавічаў), які выйшаў з-пад пяра 
М. Стрыйкоўскага» [2, с. 79]. Такім чынам, у адным літаратурным тво-

278

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ры прасочваю цца ўсе неабходныя для стварэння вобраза прадстаўні- 
коў сармацкай шляхты матывы: герб, генеалогія, паходжанне і гіста- 
рычная перспектыва.

У трады цы йнай кампазіцыі звычайна ва ўступе гучала параўнан- 
не з чымсьці значным і апісанне чагосьці велічнага і надзвычайнага. 
Так паэты падводзілі чытача да думкі абты м , наколькі велічным і знач
ным быў род, якому прысвечаны твор. Гэта магло быць і прамое прас- 
лаўленне роду як такога, а магло быць і параўнанне яго з нябеснымі 
целамі ці з чым-небудзь такім жа ўзнёслым, што надавала асаблівы 
веліч прадмету верша. У другой частцы -  звароце да памяці продкаў -  
магло тлумачы цца, як узнік герб, пры якіх абставінах род быў ім узна- 
гароджаны. Г эта частка была асабліва важнай з пункта гледжання сар
мацкай ідзалогіі, бо менавіта ў ёй падкрэсліваліся асноўныя цноты, 
якімі валодаў шляхецкі род, і сцвярджалася іх права на высокае месца 
ў грамадстве. У апошняй частцы паэты выказвалі свае пажаданні су- 
часным прадстаўнікам роду працягваць славу продкаў, адпавядаць 
свайму высокаму званню , а таксам а маглі зычыць здароўя, квітнення, 
непахіснаці веры і ўсялякіх дабрадзейнасцяў. Такім чынам, у літара- 
туры прасочваю цца сармацкія ідэі.

Эпіграма на герб Л ьва Сапегі А. Рымшы распачынаецца трады- 
цыйна: паэт праслаўляе веліч і дабрачыннасць роду Сапегаў. Харак- 
тэрна, што паэт адзначае знешнасць шляхціца як адну з праяваў яго 
шляхетнасці [1, с. 53]. Такім чынам, шляхціца пазнаць не цяжка для 
чалавека тагачаснага грамадства, гэтаму нават не трэба вучыцца. Але 
з усёй шляхты вылучаю цца яе найлепшыя прадстаўнікі. М енавіта ім 
А. Рымша прысвячае свой верш. Ёсць такія роды, адно імя якіх ужо 
з’яўляецца рэкамендацыяй. Д а іх належань і Сапегі [1, с. 53].

У А. Рымшы яскрава прасочваецца ідэя аб тым, што гербы нада- 
ю цца роду за ваенныя заслугі -  найлепшую службу Бацькаўш чыне. 
Найвы ш эйш ай цнотай шляхціца ў сармацкім грамадстве была вайс- 
ковая мужнасць, гэта быў ідэал таго часу. Для другой паловы XVI ст. -  
эпохі А драджэння -  і ў мастацтве характэрны менавіта акцэнт на ры- 
царскі ідэал.

У першай палове XVII ст. адбываю цца некаторыя змены ў акцэн- 
тах. Як і ў мастацтве, у літаратуры , якая праслаўляе сацыяльны статус 
таго ці інш ага чалавека, усё больш пачынае гучаць ідэя не толькі аба- 
роны Радзімы, але і абароны  хрысціянства. Сапраўдны годны прад- 
стаўнік роду цяпер не толькі рыцар-воін, але і набожны хрысціянін. 
Тыя ж самыя працэсы назіраю цца ў выяўленчым мастацтве. Д обра 
ілюструюць гэту тэндэнцыю ўрыўкі з эпіграм Л. М амоніча [1, с. 57].

Галоўным ідэалам становіцца чалавек, яхі нетолькі абараняе хрыс- 
ціянскую веру і выконвае ўсе запаветы , але той, хто актыўна стаіць за
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гэту веру і спрыяе яе распаўсю джванню  і ўмацаванню . Гэта вобраз не 
проста адданага хрысціяніна, а ры цара-кры ж аносца, які падкрэслівае 
абавязкі шляхціца і прызывае да актыўнай дзейнасці, вобраз, які з ’яў- 
ляецца цэнтральным і для сарм ацкага мастацтва.

М оцны хрысціянскі акцэнт прысутнічае практы чна ва ўсіх эпігра- 
мах на гербы XVII ст. Такія творы  выходзілі і з-пад пяра духоўных 
асобаў, напры клад, ігумен Дубенскага манасты ра на Валыні пісаў эпі- 
граму на герб Агінскіх, у якой праслаўляецца багададзенасць герба 
[1, с. 66]. Гэта пераклікаецца і з пераносам акцэнтаў у сармацкай ідэа- 
логіі.

П ра «крест старожитного набоженства» гаворы ць і М. С матрыцкі 
ў сваім прысвячэнні гербу Агінскіх і Валовічаў. Усё гэта пацвярджае, 
што ідэал шляхціца ў вачах грамадства Рэчы П аспалітай спалучаў у 
сабе ры царскую  і хрысціянскую  ідэю. У панегіры чнай л ітаратуры , 
такім чынам, яскрава гучаць сармацкія ідэі. Вернасць хрысціянскім 
ідэалам разглядаец ца як уласцівасць вы сакародн ага  чалавека, які 
жыццё аддае на славу свайго роду і веры. Н ездарм а магнаты  Рэчы 
Паспалітай так ахвотна давалі грошы на фундацыю цэркваў, касцё- 
лаў і іншыя справы, звязаныя з рэлігіяй.

Ф унеральная паэзія, напісаная з нагоды смерці прадстаўніка шля- 
хецкай сям’і, у цэлым па сваёй праграм е мае тыя ж мэты, што і іншыя 
віды панегірычнай паэзіі. Ф акты чна ўсе гэтыя творы ў асноўных мо- 
мантах паўтараю ць тыя ж самыя эпітэты і характары сты кі памерлага. 
ГІадкрэсліваю цца, акрам я звы чайны х хрысціянскіх цнотаў, ты пова 
сармацкія: служба Айчыне, абарона хрысціянскай веры, магчыма ўпа- 
мінанне міласэрнасці. Аўтары выкары стоўваю ць «лямант» па памер- 
ламу ці для таго , каб увекавечыць яго заслугі перад грамадствам і наш- 
чадкамі, ці каб пагараваць з нагоды таго , што страчаны такі слаўны 
прадстаўнік гэтага грамадства. Часцей гэтыя дзве ідэі пераплятаю ц- 
ца. Такія творы , асабліва ў XVII ст., моцна насычаны хрысціянскімі 
канагацыямі. Я к правіла, ўпамінаецца ўзнагародж анне героя на небе.

С армацкія ідэі ляжалі ў аснове твораў, прысвечаных ваенным дзе- 
ян н ям . У 1582 г. у В ільн і в ы х о д з іц ь  п аэ м а  Ф . Г р а д о ў с к а г а  
«H odoeporicon Moschicum... Christophori Radivilonis», у 1583 г. у К рака- 
ве -  паэма Г. Пельгрымоўскага «Panegyrica Apostrophe», у 1588 г. у Вільні -  
паэма Я. Радвана «Radivilias... sive de vita et rebus... Nicolai Radivili».

Д а гэтага ж тыпу належыць і паэма А. Рымшы «Дзесяцігадовая 
аповесць вайсковых спраў К ры ш тоф а Радзівіла» (1585). Даследчыкі 
называю ць яе паэмай-хронікай ці ры царскай хронікай.

Названы  твор з ’яўляецца прыкладам таго , як адбілася сармацкае 
светаўспрыняцце ў літаратуры  на ваенную тэматыку. У «Дзесяцігадо- 
вай аповесці...» прысутнічаюць трады цы йны я прыёмы, якія выкарыс-
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тоўваліся ў панегірычнай паэзіі: выява герба Радзівілаў у пачатку кнігі 
з лацінскай эпіграмай на яго, панегірык, першыя літары  кож нага рад- 
ка  я к о г а  с к л а д а л і сл о вы  « C H R IS T O P H O R U S  R A D IV IL U S  
P A L A T IN U S  V IL N E SIS», таксам а паэму суправадж ала аўтарская 
прадмова і прысвячэнне невядомага аўтара.

Ідэалагічны  напрам ак паэмы відавочны -  праслаўленне вайско- 
вых подзвігаў героя, але таксам а немалаважнай была і ідэя захавання 
і прадаўжэння трады цы й мінулага. Ідэя пераемнасці мінулага і сучас- 
насці, як бачым, ады гры вала істотную ролю  ў культуры Рэчы П аспа
літай.

У паэме Радзівіл паўстае як таленавіты палкаводзец, які патрабуе 
строгай дысцыпліны ад салдат, які ўважліва рыхтуецца да бітвы, пра- 
дугледжвае лю быя нечаканасці і прадбачыць хітрыкі праціўніка. Гэта 
чалавек, які валодае талентам  у вайсковай справе. А ле перш за ўсё 
Радзівіл -  гэта сапраўдны воін, народжаны жаўнерам, гатовы  ў любы 
момант да абароны Радзімы, як і кож{:ы шляхціц. Вайсковыя таленты -  
гэта своеасаблівасць чалавека, яго спецыфічны дар. Радзівіл валодае 
гэтым дарам і таму з’яўляецца выбітным военачальнікам. Але нават 
ад нараджэння свайго ён павінен быць воінам, таму што нарадзіўся 
шляхціцам. I па паэме Крыш тоф Радзівіл увасабляе ў сабе не толькі 
канкрэтныя таленты і здольнасці асобнага чалавека, але і той кодэкс 
правілаў, якія прад’яўляліся да шляхецкага саслоўя.

С армацкім і ідэямі прасякнута і палітычная саты ра, накіраваная 
супраць «навізны» у абарону «старыны». У трады цы йнай для сармац- 
кага светапогляду манеры такія творы сцвярджаюць ідэю аб тым, што 
ўсё новае прыносіць толькі шкоду, калі з-за яго людзі адмаўляю цца ад 
звычаяў продкаў. Для ш ляхціца-сармата страта сувязі з мінулым была 
раўназначнай страце арыенціраў і самога сэнсу жыцця. Гэтыя маты- 
вы яскрава гучаць у «П рамове Мялешкі».

А ўтар, шляхціц са Слонімш чыны, звяртаючыся да шляхты на сей
ме, прызывае прысутных успомніць звычаі дзядоў і адмовіцца ад ня- 
мецкіх новаўвядзенняў. У іх аўтар бачыць прычыну ўсіх бед, якія на- 
паткалі яго краіну. Ён супрацьпастаўляе мінулае і сучаснасць, як гэта 
трады цы йна ў прыхільнікаў сарматызму, не на карысць сваіх сучасні- 
каў [4, с. 358].

«П рам ова М ялешкі» прасякнута шкадаваннем па сармацкаму міну- 
ламу. Праз крытыку аўтар выказвае свой ідэал грамадства, якім яму 
патрэбна было б быць, калі б шляхта не забылася звычаяў продкаў: 
«...у сукнях перестых ходят... через скурку скрипить, шелестить и до
рогим пижмом воняет» [4, с. 359]. У аўтара выклікае абурэнне тое, 
о)то шляхта імкнецца быць падобнай на «немчуру проклятую», а не 
на тых, на каго трэба было б раўняцца -  на былых сарматаў і старэй-
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шае пакаленне: «А за моей памети присмаков тых не бывало. Д обрая 
была гуска з грибъками, качка з перчиком, печонка з цыбулею или 
чосны ком . Вина венгерского  не заж ивали  перед ты м. М алм азию  
скромно пивали, медок и горилочку дю бали... [4, с. 360]» Д ля М ялешкі 
папулярнасць заходняй моды азначала распад  старой сістэмы каш - 
тоўнасцей, а значыць, і прамую небяспеку для самога існавання гра
мадства. Ён не проста абараняе сармацкую трады цы ю , ён абараняе 
саму мадэль існавання шляхты.

Яшчэ адным цікавым аспектам «П рамовы  М ялешкі» з ’яўляецца 
яе ярка выяўлены антыпольскі настрой. «Ляхов» абвінавачвае Мялеш- 
ка, успамінаючы пра ваенныя няўдачы ВКЛ, іх абвінавачвае ў нядоб- 
рых намерах: «Ты за фляшу, а он за другую, а коли слабо держиш, то 
он и з рук вырветь» [4, с. 359]. А ўтар прапануе выгнаць палякаў разам 
з немцамі. Гэты ўры вак дає нам зразумець адну вельмі важную рэч: 
нягледзячы на агульнасць сармацкай ідэалогіі для ўсёй Рэчы П аспа
літай, у кожнай з дзвюх частак краіны яна набы вала своеасаблівы ак- 
цэнт, асабліва ў тым, што звязана з ахавальнай функцыяй сарматыз- 
му. Вуснамі Мялешкі сармацкая шляхта ВКЛ заяўляе пра сваю асоб- 
насць ад палякаў і, гаворачы  пра трады цы і, звяртаецца менавіта да 
мінулага ВКЛ да яго ўваходжання ў склад Рэчы П аспалітай. Такім 
чынам, Вялікае Княства Л ітоўскае, на погляд шляхты, мела сваё сар- 
мацкае мінулае, адрознае ад польскага, адмаўленне ад якога вяло да 
парушэння старых трады цы й і праз гэта да аслаблення дзяржавы. М е
навіта з гэтай ахавальнай функцыі вынікае кансерватызм сармацкай 
ідэалогіі.

Крыты кай сучаснага пакалення прасякнуты і «Ліст да Абуховіча». 
Аўтар расчаравана заўважае, што нашчадкі не падтрымоўваю ць ва- 
еннай славы подкаў, што ў мінулае адышлі геройскія часы слаўнай 
шляхты, якая абараняла межы Радзімы: «А што мы дурные у кожухах 
сем лет Смоленска добы вали, то вы мудрые у соболях за четырнад
цать недель оддали» [3, с. 362].

А крамя таго, гэты твор з ’яўляецца ілю страцыяй сармацкіх ідэа- 
лаў, а менавіта свабоды выяўлення сваіх думак і негатыўных адносі- 
наў да ўчынкаў ці памылак інш ага шляхціца незалежна ад займаемай 
ім пасады. Ш ляхецкая роўнасць прадугледжвала права на свабоднае 
выказванне ў любых абставінах і свабоду адстойваць сваю пазіцыю. 
«Ліст да Абуховіча» прасякнуты гэтым ш анаваннем шляхецкіх тр а 
дыцый і правамернасцю  іх выкарыстання ў дадзеным выпадку.

Такім чынам, як і ў іншых відах мастацтва, у літаратуры выразна 
адчуваецца залежнасць ад сармацкіх ідэй, якія вызначалі жыццё шля- 
хецкага саслоўя. Ідэі, якія выкары стоўваю цца ў розных жанрах літа- 
ратуры , вельмі падобныя. У літаратуры  мы сустракаем тыя ж вобра-
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зы і канатацыі, што і ў выяўленчым мастацтве. Можна сказаць, што ў 
гэты час пераважаў вобраз змагара, а менавіта змагара за Радзіму, за 
свабоду, уключаючы сюды і традыцыйныя шляхецкія свабоды, за веру. 
Станоўчым героем становіцца па большасці герой актыўны, vitaactiva 
перамагае.

Дэдыкацыйная літаратура XVI-XVIII стст. праслаўляе і культы- 
вуе тыя рысы шляхціца, якія лічыліся найбольш адпавядаючымі гэта* 
му высокаму стану. Больш затое, шляхціцад нараджэння валодаўтымі 
якасцямі, якія ставілі яго на найвышэйшую прыступку ў грамадстве. 
Станоўчыя якасці чалавека ў большасці тлумачыліся яго паходжан- 
нем. Літаратура ў гэтым сэнсе з'яўляецца сапраўдным люстэркам гра
мадства. Яна падцвярджае той кодэкс, які быў абавязковы для функ- 
цыянавання ў тагачасным грамадстве. У гэтым літаратура перакліка- 
ецца з мастацтвам.
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