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DRAMINIAI ELEMENTAI MOTIEJAUS KAZIMIERO SARBIEVIJAUS PANEGIRIKOSE 

Straipsnyje žanriniu poži riu analizuojamos Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ankstyvuoju 
k rybos laikotarpiu sukurtos panegirikos: epitalamijas ,,Vestuvi  dovanos“ ir eil raš i  rinkinys 
,,Akmens pašventinimas“. Tam tikri abiems proginiams leidiniams b dingi draminiai elementai – 
personaž  monologai, dialogai, gyv j  paveiksl  aprašymai, emblemin  strukt ra – leidžia juos sieti su 
parateatrine j zuit  veikla ir traktuoti kaip scenai arba viešam atlikimui skirtus veikalus – teatrin
inscenizacij  ir deklamacin  dialog . Tokia traktuot  koreguoja iki šiol nusistov jus  Sarbievijaus 
poetin s k rybos skirstym  panegirin , lyrin  ir epigramin : poetas žinotinas ir kaip draminio 
pob džio veikal  autorius. 
 RAKTINIAI ŽODŽIAI: panegirika, epitalamijas, j zuit  parateatrin  veikla, emblemin
strukt ra, teatrin  inscenizacija, deklamacinis dialogas. 

Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius, 1595-1640) ankstyvuoju 
k rybos laikotarpiu (1618-1622) raš  proginius panegirinio pob džio k rinius, kurie buvo traukti 
viena ar kita proga išleistus poezijos rinkinius: Sveikinimai vyskupui Stanislovui Kiškai (5), Nuolanki
pad ka (9), Vestuvi  dovanos (19), Akmens pašventinimas (1). Daugelis šiuose leidiniuose buvusi
poetini  tekst  – epigram , poem li , odži  – v liau buvo išspausdinta Sarbievijaus poezijos rinktin se
ir sudaro svarbi  jo lyrikos dal . Kita vertus, nor dami apibr žti poeto ankstyvuosius k rinius žanriniu 
poži riu, privalome analizuoti vis  leidin , o ne pavienius jo tekstus. Min ti Sarbievijaus veikalai atliko 
panegirin  funkcij , tod l gali b ti laikomi panegirikomis. Atsižvelgdami  leidinio pasirodymo prog ,
šias panegirikas galime skirstyti  sveikinimus (Sveikinimai vyskupui Stanislovui Kiškai), epitalamijus 
(Vestuvi  dovanos) ir kt. Svarbus kriterijus k rinio žanrui nusakyti yra paties veikalo forma (pateikimas 
bei strukt ra, pavyzdžiui, emblemin ), teksto elementai, rodantys, kaip autorius suvok  jo atlikim
(teatrin  inscenizacija, deklamacija). Remiantis pastaraisiais, straipsnyje bandoma dvi Sarbievijaus 
panegirikas apibr žti kaip scenai ar viešam atlikimui skirtus k rinius, susijusius su parateatrine j zuit
veikla.

Teatras ir parateatriniai reginiai (eisenos, deklamacijos, inscenizacijos) buvo neatskiriama ir bene 
pati svarbiausia j zuit  ,,kult rin s programos“ (kontrreformacin s veiklos) sritis. Išlikusi medžiaga 
rodo, jog teatralizuoti renginiai Lietuvoje vyko visur, kur tik veik  j zuit  kolegijos, o šiuos renginius 
organizuodavo ir aktyviai juose dalyvaudavo kolegij  profesoriai bei aukl tiniai (17, 114). S lyginai
j zuit  organizuojamus renginius galima skirstyti  bažnytini  šven i  progoms skirtas iškilmes ir 
pasaulietines, susijusias su valdov  ar didik  asmeniniu gyvenimu (laidotuv s, vestuv s), reikšmingais 
valstybei ir visuomenei vykiais (karin s pergal s); akademin mis švent mis (mokslo met  pradžia, 
pabaiga) (17, 114). 

Pagrindin  bažnytini  rengini  forma buvo teatralizuota procesija. sp dinga eisena vyko 1604 
m. Vilniuje, kai iš Romos buvo atgabenta šv. Kazimiero v liava. Procesijos aprašymas pateiktas austr
kilm s Vilniaus akademijos profesoriaus Kvirino Knoglerio (2, 29) beveik 90 puslapi  veikale Šv.
Kazimiero eisena (16). Iškilm se dalyvavo svarbiausi Lietuvos valstyb s asmenys, vis  luom  miesto 
gyventojai, akademijos profes ra ir studentija. Eisenos metu skamb jo muzika, buvo giedamos 
giesm s. Specialiai šiai eisenai buvo pastatytos simbolin s triumfo arkos, prie kuri  buvo 
deklamuojamos eil s. Deklamacijose dalyvaujantys asmenys atliko angel , m z , Vilniaus, 
Akademijos, jos moksl  (Retorikos, Istorijos ir kt.), dorybi  (Teisingumo, Tvirtyb s, Ištikimyb s ir kt.) 
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vaidmenis. Ši  eisen  galima traktuoti kaip vientis  didel  vaidybin  spektakl  (6, 158). Sudedamoji 
iškilmi  dalis buvo šv. Kazimiero bažny ios kertinio akmens šventinimo ceremonija. Pasak liudininko, 
prie kertinio akmens buvo sakomos iškilmingos kalbos, skamb jo panegirikos, triumfai (7, 282). 

Panašiai buvo organizuojamos ir pasaulietin s švent s. 1579 m. Vilniaus kolegijos j zuitai
sureng  iškilming  karaliaus Stepono Batoro sutikim  su sveikinimais, deklamacijomis, vis  kolegijos 
klasi  mokini  pasirodymu. Literat riniai tekstai buvo išleisti atskiru rinkiniu, pavadintu Sveikinimai
valdovui Steponui I (13). Deklamacijose dalyvavo personifikuotos fig ros - Religija, Respublika, 
Vilnius, Kolegija ir kt., - išsakydamos savo pagarb  bei prašymus (18, 253). Panašios iškilm s Vilniaus 
Akademijos j zuit  buvo surengtos po dešimties met , sutinkant karali  Zigmant  III. Iškilmi  metu 
skamb jusi poezija sud ta  rinkin Sveikinimai valdovui Zigmantui III (14). Tai ne tik eil raš i
rinkinys, bet ir iškilmi  scenarijus, kuriame aprašoma, kokios turi b ti triumfo arkos, kokie prie j  dera 
užrašai, piešiniai. Karali  sveikina angelai, berniukai, Jogaila i  gimin s palikuonys (Jogaila, 
Kazimieras ir kt.), simboliniai gyventoj  luom  atstovai, alegorin s fig ros: Doryb  (Virtus), Prigimtis 
(Natura), Lemtis (Fortuna), Šlov  (Fama), Garb  (Gloria). Demonstruojami LDK valstybingumo 
simboliai: Lenkijos Erelis, Lietuvos Vytis, Žemaitijos Meška ir kt. (18, 254). 

Teatralizuota forma pasižym jo LDK valdov  ir didik  laidotuv s, vestuv s, tam tikr
valstybini  ar bažnytini  pareig  suteikimo ceremonijos. J  metu statoma progin  architekt ra, 
rengiamos iškilmingos procesijos, kuriose dalyvauja antikin s ir krikš ioni  mitologijos personažai, 
alegorin s fig ros. Švent je dalyvaujantys asmenys, teatralizuoto reginio veik jai sako iškilmingas 
kalbas, deklamuoja poezij . Iškilmi  metu skamb j  proziniai ir poetiniai tekstai išleidžiami atskirais 
leidiniais (20, 126-132; 17, 123-125; 6, 147-155; 4, 124-129; 15, 165-169). Galima numanyti, jog 
didžioji dauguma vis  spausdint  progini  k rini  buvo skirta ne individualiam skaitymui, o viešai 
recitacijai arba scenai. 

Parateatrin je j zuit  veikloje gana aktyviai dalyvavo Motiejus Kazimieras Sarbievijus. T
liudija anksyvuoju k rybos laikotarpiu sukurti panegirinio pob džio k riniai, turintys daugiau ar 
mažiau dramini  element .

Sarbievijaus epitalamijas Vestuvi  dovanos buvo parašytas 1620 m. vykusi  LDK kariuomen s
vyriausiojo vado Jono Karolio Katkevi iaus dukters Onos ir Jono Stanislovo Sapiegos vestuvi  proga. 
Š  veikal  galima laikyti teatrine inscenizacija. Jame randame alegorini  gyv j  paveiksl  aprašymus ir 
personaž  monologus, kuriuose aiškinama simbolin  proziniu tekstu perpasakoto paveikslo prasm .
Inscenizacijos veik jai - personifikuota Akademija, antikin s mitologijos dievyb s Marsas, Astr ja, 
Himen jas, alegorin s etini  vertybi  fig ros Garb  (Honor), Šlov  (Gloria), Pamaldumas (Pietas),
Doryb  (Virtus) ir kt. Sutuoktinius k rinyje reprezentuoja j  herb  ženklai: Sapieg  Kryžiai, Str l ,
Katkevi i  Kardas, Grifas (jis taip pat veik jas). K rinys suskirstytas  ,,scenas“, kurios pateikiamos 
emblemos žanro principu. Gyvojo paveikslo aprašymas atitinka emblemos ikon  (grafin  atvaizd ).
Vieno iš ,,scenoje“ veikian i  personaž  l pomis sentencijos forma paskelbiama pagrindin
kompozicijos mintis - lemos atitikmuo. Toliau ta mintis pl tojama kurio nors kito personažo kalboje, 
atitinkan ioje emblemos žanro subskripcij . Inscenizacij  sudaro sutuoktini  dorybes - t vyn s meil ,
abipus  pagarb , santuokin  ištikimyb  ir kt. – šlovinan ios ,,emblemos“. Pavyzdžiui, pirmoji Vestuvi
dovan  scena / emblema skirta Uoliojo Pamaldumo dorybei. Iš pradži  pateikiamos remarkos – 
prozinis gyvojo paveikslo perpasakojimas. ia nurodoma, kad vestuvi  vežime gabenamas Marsas, 
vienoje rankoje laikantis kitar , kitoje – kard  ir str l  (kardas – Katkevi i , str l  - Sapieg  herbo 
ženklas). Virš debes  pasvirusi Astr ja str l  sujungia su dviem Kryžiais (du kartus ,,perbrauktas“ 
herbin s Sapieg  Str l s kotas sudaro du kryžius). Astr ja skelbia: ,,Atsidav s Dievams Pamaldumas 
nugali varin  Pergam “ (Proxima dis Pietas vel ahenea Pergama vincit). Astr jos fraz  atitinka 
emblemos lem . Tuomet pateikiamas gyvojo paveikslo ir j  lydin i  tekst  (lemos ir eil raš io) 
kompozicijos pavadinimas ,,Uolusis Pamaldumas“ (Aemula Pietas). Eil raštyje tarsi emblemin je
subskripcijoje aiškinama simbolin  gyvojo paveikslo prasm . Uolusis Pamaldumas, kuris šiuo atveju 
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yra veik jas, bara Mars  už tai, kad str les jungia su plektrais (str l s – karo metonimija, plektrai – 
švent s, karo priešyb s atributai). Toliau sakoma, kad Astr ja tam prijungia prie str l s dvigub  Kryži ,
kad jaunavedžius lyd t  pamaldumas. Savo pasisakym  personifikuotas Pamaldumas baigia teigdamas, 
kad Onos Durklas ir vikri Jono Str l  atneša žvaigždes, t. y. pelno dangaus malon .

Vestuvi  dovanose pateiktos draminiams veikalams b dingos remarkos, kuriose ne tik 
perpasakojami gyvajame paveiksle dalyvaujan i  personaž  veiksmai, bet ir nurodoma, kad jie ištaria 
vien  ar kit  fraz . Pavyzdžiui: ,,Vestuv ms vadovaujantis dievas t vynei kard  ir str l  ištiesia. Doryb
jam dvigub  Kryži teikia. Nukreipusi ginklus  priešus, Kryžius  diev  buveines tiesdama, taip 
sušunka: ,,Nugal s prieš  b rius abiej tvirtinimas“ (Nuptiarum praeses deus Patriae ensem et 
sagittam porrigit. Virtus eidem Crucem geminam largitur. Illa, arma in hostiles acies, Cruces in 
domicilium supremum tendens, sic exclamat: Proteret hostiles munimen utrumque catervas). Taigi 
galima daryti prielaid , jog epitalamijas buvo numatytas vaidinti vestuvi  iškilmi  metu. 

Nemažai analogij  su aptartu k riniu turi kitas Sarbievijaus veikalas – eil raš i  rinkinys 
,,Akmens pašventinimas“, skirtas Šv . Mergel s Marijos bažny ios kertinio akmens šventinimo 
iškilm ms amžinti ir atsid koti fundatoriui Jonui Karaliui Katkevi iui už dosnum .

Be abejon s, Kraži  kolegijos j zuitai kertinio akmens šventinimo proga buvo sureng  iškilmes. 
Tik tina, jog Akmens pašventinimas – t  iškilmi  metu skamb jusi  eil raš i  rinkinys, tam tikras 
,,scenarijus“. 

Svarb  liudijim  randame prozin je Stanislovo Šemetos dedikacijoje. ia sakoma: ,,Akmens
pašventinim , neseniai su didžiausiomis visos Žemaitijos iškilm mis atšv st , didžiausi  d kingum
reikšdami teikiame“ (Sacram Lithothesim nuper a nobis maximo Samogitiae concursu celebratam, 
summo gratificandi studio consecramus). Taigi leidinys yra tapatinams su iškilm mis. 

Akmens pašventinimas suskirstytas  keturias dalis, turin ias pašlovinti koki  nors dedikato 
doryb  – pamaldum  (pietas), dosnum  (liberalitas), teisingum  (iustitia) ir tvirtyb  (fortitudo).
Kiekviena dalis – tai tam tikra atvaizdo ir tekst  kompozicija, kuri  sudaro: gravi ra su j
komentuojan iomis inskripcijomis, vienuolikaskiemeniu metru parašytas eil raštis, turintis inskripcij ,
epigrama, taip pat turinti inskripcij , ir od , parašyta alkajine strofa. 

D l formalaus panašumo  literat rin  emblem Akmens pašventinimas LDK emblemikos tyr j
E. Patiej nien s ir J. Liškevi ien s yra analizuojamas kaip šio žanro pavyzdys(10, 175-177; 8, 26-32). 
Leidinio gravi ros laikomos emblemos ikonos atitikmeniu. Sentencinio pob džio inskripcijos 
tapatinamos su lemonis, o eil raš iai vardijami kaip subskripcijos. Tiesa, literat rolog  Egl
Patiej nien  pripaž sta, jog Akmens pašventinimas atspindi naujas emblemin s k rybos tendencijas, nes 
jame nesilaikoma kanonin s emblemos tridal s strukt ros: lema ne viena, o kelios, subskripcini  tekst
taip pat daugiau ir jie – neb tinai epigramos (10, 177). Meno istorik  Jolita Liškevi ien , daugiau 
d mesio skirianti grafiniam atvaizdui, pastebi, kad leidinio ,,raižinys n ra užkoduojamas kaip ženklas, 
bet perauga  pasakojamojo pob džio iliustracij “. Nors gravi rose esama emblemini  simboli  (iš 
debes  kyšanti ranka, laikanti kard ), ia pateikiama ir istorin  medžiaga, vaizduojamas pats dedikatas, 
kiti ,,veik jai“ (8, 32). Iliustracijos tarsi sudaro vientis  siužetin  pasakojim : iš pradži  Katkevi ius 
meldžiasi (I raižinys), paskui dalija dovanas (II raižinys), skai iuoja priešus, t. y. kaunasi (III raižinys) 
ir pagaliau pelno pergal  (IV raižinys). Tyr ja daro išvad , jog Akmens pašventinimo gravi ros 
laikytinos ,,tarpine grandimi“ tarp tikrosios emblemos ikonos ir emblemin s iliustracijos (8, 32). 

Taigi nei leidinio kompozicija, nei grafika neatitinka esmini  emblemos žanrui keliam
reikalavim . Be to, teksto santykis su grafiniu vaizdu taip pat n ra grynai ,,emblemiškas“: 
interpretacijai, kuri atlieka panegirin  funkcij  (tas neb dinga emblemai, siekian iai pirmiausia 
didaktini  tiksl ) pasirenkami ne embleminiai (toki  gravi rose ne tiek jau daug), bet herbiniai 
simboliai: Grifas, Kardas, Trys Up s. Šiuo poži riu rinkin  b t  galima sieti su herbine poezija. Tiesa, 
jos s veika su emblemika buvo b dingas XVI-XVII a. LDK progin s literat ros bruožas. D l išvardyt
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Akmens pašventinimo ir kanonin s emblemos skirtum  aptariamo leidinio neder t  laikyti emblema, 
nors šio žanro taka k rinio strukt rai nekvestionuotina. 

J zuit  teatro tyr ja Vanda Zaborskait Akmens pašventinim  yra traukusi  ,,vaidinim  ir 
teatralizuot  regini “ s raš , nurodydama, jog tai – ,,Kraži  Kolegijos bažny ios kertinio akmens 
pašventinimo iškilm s, kurioms parašyta M. K. Sarbievijaus ,,Šventa džiaugsmo giesm  Katkevi iaus 
kurtai Kraži  kolegijos bažny iai“(20, 200). Iš ties  leidinio pasirodymo aplinkyb s, tam tikri paties 

teksto ypatumai leidžia daryti prielaid , jog Akmens pašventinim  sud ti eil raš iai buvo 
deklamuojami iškilmi  metu. 

Teatralizuotuose j zuit  renginiuose buvo itin m gstamos alegorijos, išreiškian ios tam tikras 
dorybes. Tik tina, jog aptariamo leidinio dali  pavadinimai – Pamaldumas, Dosnumas, Teisingumas ir 
Tvirtumas – nuoroda, jog b tent ši  doryb  reprezentuoja jai skirtus eil raš ius deklamuojantis asmuo. 

B dingas viešai skaitom  tekst  bruožas - kreipiniai  dedikat  (sveikinant, ko nors prašant ir 
pan). Tiesa, tai beveik visos panegirin s poezijos bruožas, bet kaip tik d l to ši poezija gali b ti siejama 
su sceniniu arba viešu atlikimu. Akmens pašventinime po skyriaus pavadinimu ,,Pamaldumas“ 
išspausdinta inskripcija: ,,Tau tarnauja dangus“ (Tibi militat aether). Atrodo, jog pamaldumo vaidmen
atliekantis skaitovas šiais žodžiais kreipiasi  Katkevi i . Tik tina, jog od se pateikti kreipiniai-maldos 
Griausmininkui, Šv . Mergelei taip pat buvo sakomos balsu, gal net giedamos. Esama kreipini , skirt
auditorijai. I od je klausiama: ,,Matote? Ar mane apgauna...“ (Videtis? An me ludit...). Tvirtyb s temai 
skirtoje epigramoje sakoma: ,,Girdite? Gaudžia trimitai?“ (Auditis? Cecinere tubae?). Tiesa, žinodami, 
jog šie klausimai atsirado imituojant Horacij  (plg.: Auditis, an me ludit... Carm., III, 4), juos galime 
traktuoti kaip poetin  priemon . Kita vertus, šie kreipiniai sudaro orientavimosi  klausan i  ir regin i
publik sp d .

Akmens pašventinim  ir Vestuvi  dovanas sieja ne tik emblemiškumas – visai j zuit  teatrinei 
bei parateatrinei veiklai b dingas bruožas (11, 207-219; 12, 205-216). Abiejuose k riniuose vaizdo 
(epitalamijuje perpasakoto) ir teksto kompozicija arba ,,emblema“ yra skirta pašlovinti kokiai nors 
dorybei, o ši yra tos kompozicijos veik jas.

Akmens pašventinimo panašumas Vestuvi  dovanas (emblemin  strukt ra, dorybi  alegorijos 
sudaro kiekvienos ,,emblemos“ pagrind  ir atlieka personaž  funkcij ) leidžia manyti, kad ir šis 
Sarbievijaus veikalas buvo skirtas viešai atlikti. 

Vestuvi  dovan  skyrimas teatrin s inscenizacijos žanrui nekelia problem : veikale pateikti 
gyv j  paveiksl  aprašymai, veikian i  personaž  monologai. Sud tingiau apibr žti ,,Akmens 
pašventinimo“ žanr .

XVII-XVIII a. j zuit  teatro veikalai skirstomi  dvi pagrindines grupes: oratoriniai (actus 
oratoricus) ir draminiai (actus dramaticus). Pirmajai grupei prikauso fabulos neturintys k riniai:
deklamacijos ir dialogai. Šie du žanrai XVII a. poetikose neretai painiojami, ta iau iš ties  jie skyr si. 
Deklamacijos buvo atliekamos scenoje, ta iau neb tinai, joms nereik jo kostium , speciali  aksesuar
(12, 186). Dialogais laikytini veikalai, kuriuose pateiktas keleto veikian i  asmen  pokalbis kokia nors 
tema. Dialogai gal jo atspind ti veiksm , tuomet jie skiriami draminiam tipui (12, 185-187). Vanda 
Zaborskait  Lietuvos j zuit  teatro veikalus skirsto  dialogus ir dramas (tragedijas bei komedijas). 
Pasak jos, labiausiai neapibr žtas yra dialogo terminas: jis apima tiek proginius dialogo forma parašytus 
k rinius, tiek nedideles pjeses (20, 84-85). M s  atveju (kalbame apie parateatrin  rengin ) b t
paranku remtis Benediktu Kazlausku, kuris aptaria fabulos neturin i  veikal  žanrus: deklamacijas, 
monologus, dialogus ir inscenizacijas (6, 148). Tiesa, tyr jas nepateikia griežt  apibr žim .
Deklamacijos termin  jis vartoja ir pla i ja prame, kaip deklamavimui skirto k rinio pavadinim ,
apimant  monologus (vieno asmens deklamacija) ir dialogus (keli  asmen  deklamacijos). Tuomet 
vedami deklamacinio monologo ir deklamacinio dialogo terminai. Pastaruoju vardijami tie k riniai, 

kuriuose veikia keli asmenys, ta iau konversacijos tarp j  n ra (6, 154). Dialogus, kuriuose pasireiškia 
draminio veiksmo užuomazga, Kazlauskas vadina draminiais (6, 155). Remiantis šia tipologija, Akmens 
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pašventinimo žanrui nusakyti labiausiai tikt  deklamacinio dialogo terminas: deklamacijoje dalyvauja 
keturi veik jai, nors juos sieja viena tema, ta iau tarpusavyje jie nesikalba, veiksmo, kur  gal tume 
pavadinti draminiu, taip pat n ra. S lygiškai š  k rin  dar galima pavadinti ,,iškilmi  scenarijumi“, 
atsižvelgiant  tai, kad leidinys sudarytas iš eil raš i , skamb jusi  akmens šventinimo apeig  metu. 

Teatrin  inscenizacija ,,Vestuvi  dovanos“ bei deklamacinis dialogas ,,Akmens pašventinimas“ 
rodo, jog Sarbievijus dalyvavo parateatrin je j zuit  veikloje, kuri Baroko laikais buvo viena 
svarbiausi  LDK kult rinio gyvenimo sfer . Be to, ši  dviej  k rini  analiz  leidžia pakoreguoti 
literat ros istorijoje susiformavus  Sarbievijaus poetin s k rybos skirstym  žanriniu poži riu
panegirin , lyrin  bei epigramin : poetas žinotinas ir kaip draminio pob džio veikal  autorius.
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DRAMATIC ELEMENTS OF PANEGYRICS BY MOTIEJUS KAZIMIERAS SARBIEVIJUS 
Summary 

The article attempts to define the genre of two the earliest creations by Sarbievijus –“Wedding Gifts” 
(Hymenodora) and “Consecration of the Stone” (Sacra Lithothesis). Because of the eulogystical intentions both publications 
can be treated as panegyrics. ,,Hymenodora” was devoted to wedding festivity, so it represents the epitalamium genre. 
“Consecration of the Stone” is a collection of poems illustrated with prints. Due to formal similarity with the emblem genre 
(the prints correspond to icons, the inscription – to lemmas, and rhymed texts – to subscriptions), “Consecration of the 
Stone” may be analyzed as an emblematic creation. The emblematical structure is feature of ,,Wedding Gifts” as well. 

Taking into consideration the dramatic elements, such as monologues, dialogues of the characters, descriptions of 
the live pictures, emblemic structure, the author of this article tries to prove that publiactions were performed or recited 
during festivities. In such case, “Wedding Gifts” and “Consecration of the Stone” are to be considered the dramatic 
creations. 

On the basis of the existing typology of paratheatrical works, the epithalamium “Wedding Gifts” should be 
attributed to the genre of the dramatic pageant. “Consecration of the Stone” represents the declamatory dialogue. 

KEY WORDS: panegyric, epithalamium, pratheatrical activity, emblemic structure, dramatic pegeant, declamatory 
dialogue.


