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Baroko epochos (XVii a.) literatūroje vyko esminiai po-
kyčiai, susiję su žanrų hierarchijos samprata ir kūriniui 
keliamais meniniais-stilistiniais reikalavimais. išskirtinis 
dėmesys buvo rodomas jau ne epui kaip XVi a., bet ma-
žiesiems literatūros žanrams, ypač epigramai. XVii a. 
galima laikyti epigramos žanro atgimimo ir suklestėjimo 
laikotarpiu, nes būtent tada šis žanras tapo viena po-
puliariausių visuomeninio gyvenimo formų. nė vienas 
aukštesniųjų luomų viešojo gyvenimo įvykis – vestuvės, 

laidotuvės, pareigūnų skyrimo į pasaulietinės ar bažny-
tinės valdžios postus iškilmės, valdovų, jų šeimų narių, 
karo vadų sutiktuvės ir pan. – neišsiversdavo be tam tikrų 
tekstų, deklamuojamų ar įrašytų proginėse dekoracijose, 
išspausdintų specialiuose leidiniuose1. tad epigramos 

1 eglė Patiejūnienė, Brevitas ornata: Mažosios literatūros formos 
XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spau-
diniuose, Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
1998, p. 13.
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Baroko epochos literatūroje pastebimas išskirtinis dėmesys mažiesiems literatūros žanrams, ypač 
epigramai. lietuvos didžiosios Kunigaikštystės (toliau – ldK) XVii–XViii a. ir spausdintuose, ir 
rankraštiniuose epigramų rinkiniuose gausu kūrinių, skirtų jų autorius globojusiems didikams ir tam 
tikriems šventiesiems. tokio pobūdžio poeziją dažniausiai kurdavo jėzuitų kolegijų studentai ir dėstytojai, 
todėl poetikos ir retorikos paskaitose epigramai buvo skiriama itin daug dėmesio, pateikiami tam tikri 
šio žanro kūrinių komponavimo modeliai, atitinkantys to meto akademinės kūrybos specifiką ir baroko 
literatūros kriterijus. remiantis gausia rankraštine medžiaga straipsnyje siekiama parodyti, kokias 
epigramų rūšis savo paskaitose analizavo profesoriai, kaip jie skatino pritaikyti siūlomas kompozicijos 
schemas savarankiškuose studentų poezijos bandymuose, skirtuose didikams ir šventiesiems globėjams, 
kokių poetų kūriniais buvo remiamasi kaip tobulais šio žanro pavyzdžiais.
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summArY

exceptional attention has been paid to lesser literary 
genres, especially to epigram in the literature of the 
Baroque epoch. There are a lot of works dedicated to the 
magnates (patrons of the authors) or to particular saints 
in the manuscript and printed collections of epigrams 
of Gdl of 17th – 18th centuries. works of this sort were 
created mostly by students and teachers of Jesuit colleges. 
Therefore the patterns of works of this genre, which 
correspond to the specific features of the academic creation 
of the day and to the criteria of baroque literature, were 
presented as examples to follow during lectures on poetics 
and rhetoric.

On the basis of the abundant manuscript material 
available in manuscript department of Vilnius university 
library, researchers have suggested two main patterns 
of epigrams dedicated to maecenases. The first one 
was oriented towards the beginner and the student not 
yet skilled in poetics. The beginner was prompted to 
compose works which were as simple as possible. Pupils 
were presented with some basic scenarios of a panegyric 
character as examples to follow: the golden age, which the 
addressee is capable of restoring; reminiscence; immortal 
glory, in which the person sung praise for his deeds; and 
the exceptionally positive features of the praised person 
which allow him to hold high office. The second pattern 
demanded from its composer more poetical skill and 
maturity of talent. it was necessary in works of this sort to 
astonish and overwhelm the listener through unexpected 
comparisons. The more sophisticated patterns of epigram 
composition and all the possibilities of expression and 
imagination of the baroque poetics were invoked as well. 
The depiction of saints most of all is relatable to imitation 
theory. The essence of the theory was contention and 
the placing of emphasis on different notional focuses 
following the work of a chosen author. it is of note that 
most teachers of colleges in the Gdl presented the works 
of m. K. sarbievius as perfect examples of dedication to 
maecenases as well as to saints.


