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Мі ко ла 
Гу соў скі

(1470(?) — пас ля 1533)

Са мі бе ла ру сы не ўяў ля лі, якім ба-

гац цем ада ры ла іх сля пая пры ха маць 

гіс то рыі. Ра зу мен не прый шло паз ней, 

ка лі ў 1969 го дзе пас ля 10-га до вай 

пра цы Язэ па Се мя жо на над пе ра кла-

дам паэ мы «Пес ня пра зуб ра» вый-

шла па-бе ла рус ку. З та го ча су мы па-

зна ём Мі ко лу Гу соў ска га — яго ныя 

фі ла соф скія, эс тэ тыч ныя, рэ лі гій ныя, 

па лі тыч ныя, куль ту ра ла гіч ныя по гля-

ды і дум кі. Вы ма лёў ва ец ца ве ліч ная 

по стаць паэ та — мыс ля ра, па тры ё-

та, а вось пра асо бу са мо га Мі ко лы 

Гу соў ска га, на жаль, вя до ма вель мі 

ма ла. Сціп лыя звест кі пра яго прак-

тыч на ўзя ты з «Пес ні пра зуб ра», дзе 

ён пры гад вае сваё юнац тва, пра ве-

дзе нае ў ляс ных не трах:

«У не трах ляс ных на Літ ве 

ка лі ад бы ва ла ся гэ та,

Час та і я быў раў нёй муж ным 

у спра ве сяб рам.

Лёс мой ка ню да вя раў, 

кі даў ся ў Дняп ро мна га вод ны,

Рэ чак ві ры, ка лі звер 

знік нуць ха цеў па ва дзе.

Не ад та го, што пры го ды лю біў, 

па гар джаў не бяс пе кай:

Со рам на прос та бы ло 

рап там ад хлоп цаў ад стаць.

Шмат пе ра нёс я ня год 

у час па ля ван няў лі тоў скіх,

Гэ ты за ня так, ска жу, 

тро хі мя не агру біў...»

Лі чыц ца, што Мі ко ла Гу соў скі на-

ра дзіў ся ў сям'і лоў ча га ці асоч ні ка, 

маг чы ма, на ват вя лі ка кня жац ка га. 

Яго нае проз ві шча маг ло па хо дзіць ад 

наз вы род най вёс кі ці мяс ці ны Гу са ва, 

Гу шча ва ці Усы, пры нам сі апош нюю 

наз ву мае пры ток Дняп ра, праз які 

Гу соў скі пе ра праў ляў ся на ка ні.

Змал ку баць ка на ву чаў сы на па-

ляў ні чай спра ве. «Ці ка васць асця-

рож на га зве ра, // Ці ха, ня чут на сту-

паць, кро кам бяс шум ным, іс ці; // Вы-

зна чыць, ды ша ад куль вят роў ледзь 

улоў ных па ве ем, // Звер каб ця бе не 

па чуў но сам ці ву хам сва ім, // Доб ра 

па цець пры му шаў зі мой у за сне жа-

най пу шчы, // Ус клаў шы на пле чы мае 

важ кую зброю лаў ца». Па сут нас ці — 

гэ та адзі нае, што рас ка заў пра ся бе 

Мі ко ла Гу соў скі. Не вя до ма, як ён стаў 

сак ра та ром вя лі ка кня жац ка га пі са ра 

Эраз ма Цёл ка (Ві тэ лія), дзе ву чыў ся 

ла ты ні, і ўво гу ле шмат ча го не вя до ма. 

Мож на ду маць, што да пыт лі вы ро зум 

і пры род ная кем лі васць, паэ тыч нае 

па чуц цё па вя лі Гу соў ска га з ляс ных 

не траў у шы ро кі свет. Ра зам са сва ім 

па тро нам, ка лі той стаў плоц кім біс ку-

пам, Гу соў скі пе ра бі ра ец ца з Віль ні ў 

Плоцк. Вы со кая па са да Цёл ка пры-

ўзня ла і ста но ві шча Гу соў ска га. Ён 

су пра ва джаў Эраз ма Цёл ка ў дып-

ла ма тыч най мі сіі ў Рым у 1518—1523 

га дах. Мэ тай мі сіі бы лі пе ра мо вы з 

па пскай ку ры яй аб ства рэн ні ан ты ту-

рэц кай ка а лі цыі. Ня даў на зной дзе ная 

ла цін ская гра ма та, на пі са ная «ру ка мі 

Мі ка лая Гу соў ска га, на та ры у са» 16 

чэр ве ня 1519 го да ў Го ня дзі на Пад-

ляш шы, мо жа свед чыць, што ён пры-

ехаў у Рым паз ней.

Пе ра мо вы з па пскай ку ры яй за-

цяг ну лі ся. Пэў на, Гу соў скі ну дзіў ся ў 

Веч ным го ра дзе і су ма вай па ра дзі ме. 

І гэ ты сум ён вы ка жа ў сва ёй паэ ме 

«Пес ня пра зуб ра». Гіс то рыя яе на пі-

сан ня рас ка за на са мім паэ там. Не як 

ён у сві це Эраз ма Цёл ка пры сут ні чаў 

у Ры ме на ка ры дзе. Від раз' юша ных 

бы коў на га даў Гу соў ска му па ля ван не 

на зуб ра. Ён і рас ка заў пра ма гут на га 

во ла та паў ноч ных пу шчаў. Апа вя дан-

не так за ці ка ві ла слу ха чоў, што яны 

за мо ві лі літ ві ну на пі саць пра зуб ра 

паэ тыч ны твор. Як пры зна ец ца Гу соў-

скі, ён без асаб лі вай ах во ты пры няў 

за мо ву. Вы каз ва ла ся дум ка, што за-

мо віў паэ му аж но па па Леў Х.

Та кі-ся кі паэ тыч ны во пыт Мі ко ла 

Гу соў скі ўжо меў — не каль кі вер шаў, 

ся род якіх уз нёс лыя ду хоў ныя лі та ніі 

да свя тых Се басць я на і Ган ны — за-

ступ ні каў ад по шас цяў і сты хій ных 

на вал. У той час Рым пе ра жы ваў 

жах лі вую эпі дэ мію чу мы. Вер шы гэ-

тыя вы лі лі ся з ду шы паэ та, як бяс-

сіль ны пра тэст су праць бяз лі тас-

на га па ка ран ня лю дзей страш ны мі 

ня шчас ця мі. Зда ец ца, і «Пес ня пра 

зуб ра» бы ла на пі са на Гу соў скім у 

ад ным твор чым па ры ве, як вы со кае 

паэ тыч нае аза рэ нне. Гу соў скі бліс ку-

ча спра віў ся з па стаў ле най за да чай. 

Ён не толь кі рэа ліс тыч на апі саў зуб-

ра, яго по стаць, но раў і па вад кі, рас-

ка заў пра тра гіч ныя, а то і ка міч ныя 

вы пад кі на ло вах на гэ та га «во ла та-

зве ра», але на даў яму сім ва ліч нае 

зна чэн не, па ды ма ю чы яго воб раз да 

вы со кіх але го рый.

Уво гу ле Гу соў скі ства рыў шмат-

пла на вы твор з глы бо кім фі ла соф скім 

сэн сам. Уз нёс ла гу чаць рад кі, пры све-

ча ныя род на му краю, у якіх па ка за на 

ба гац це і шчод расць яго ных ля соў. 

Па эт ге ра і зуе ча сы слаў на га Ві таў та, 

су во ра га, але спра вяд лі ва га гас па да-

ра. За хап ляль на рас ка за на, як Ві таўт 

на ло вах гар та ваў ва яў ні часць і ба я вы 

дух мо ла дзі. Го ры чу на поў не ны сло вы 

паэ та, ка лі ён пі ша аб згуб нас ці вой-

наў; мац нее яго ны го лас, ка лі асу джае 

вен ца нос цаў за раз вяз ван не вой наў. 

«Іх ны за ня так — вай на на па гі бель 

ай чын на му лю ду, // Гэ тай за ба ве лі хой 

цал кам ся бе ад да юць».

Гу соў скі, ні бы та пра ро чы вя шчун, 

уз но сіць сваю маль бу да ня бес ных 

сіл аба ра ніць лю дзей ад бед і го ра. 

Гэ та свя тое пра ва паэ та, і ён ска рыс-

таў ся ім.

Пас ля смер ці ад чу мы ў 1522 го-

дзе свай го па тро на Эраз ма Цёл ка 

Гу соў скі па кі дае Рым. Не вя до ма, 

ці чы таў ён сваю паэ му свят лей-

шай асо бам з па пскай ку рыі. Паэ-

ма бы ла на дру ка ва на ў ліс та па дзе 

1523 го да на срод кі ме цэ на таў у кра-

каў скай дру кар ні Ге ра ні ма Ві е тэ ра і 

пры све ча на ка ра ле ве Бо не Сфор-

цы. Але спа дзя ван ні, што ка ра ле ва 

ацэ ніць яе, не спраў дзі лі ся. Тым не 

менш паэ тыч ны го лас Мі ко лы Гу соў-

ска га не змоўк. У 1524 го дзе ў той жа 

дру кар ні вы хо дзіць паэ ма «Но вая і 

слаў ная пе ра мо га над тур ка мі ў лі-

пе ні ме ся цы», а праз год — паэ ма 

«Жыц цё і подз ві гі свя то га Гі я цын-

та», — пра ма на ха-пра па вед ні ка 

ХІ ІІ ста год дзя, які па шы раў хрыс ці ян-

ства ў Поль шчы і на Ру сі. Воб раз свя-

то га вы лу ча ец ца ду хоў най свя та сцю. 

На поў ні цу рас кры ва ец ца паэ тыч ны 

дар Гу соў ска га ў дру гой част цы паэ-

мы, дзе ён асу джае пра тэ стан таў за 

зні шчэн не свя то га ха раст ва хра маў. 

Ха раст во — гэ та так са ма свя ты ня, 

уяў ная пра ява Бос кас ці. На тхнё ны 

і ўзвыш аны гэ тым ха раст вом ча ла-

век бу дуе ў ду шы сваю свя ты ню, каб 

зра біц ца год ным ма літ вы да Бо га. 

«Свя ты ні ж — пры стан кі, дзе кож ны // 

Мо жа збаў лен ня шу каць».

Шчы рая рэ лі гій насць вы дае ў паэ-

це ду хоў ную асо бу. А вось у паэ ме 

«Но вая і слаў ная пе ра мо га над тур-

ка мі ў лі пе ні ме ся цы», на пі са най Гу-

соў скім на на тхнё ным па ры ве за адзін 

дзень, ён вы сту пае па тры ё там. Па эт 

услаў ляе подз віг во і наў з на род на га 

апа лчэн ня, якія ў 1524 го дзе раз бі лі 

над Це рам бо лем гроз ныя пол чы шчы 

тур каў і крым скіх та та раў.

Вось так у яго най ду шы спа лу ча ла-

ся свец кае і ду хоў нае, пры зем ле нае 

і ўзнёс лае, праг ма тыч нае і шчы рае, 

го рыч нае і ра дас нае, гру бае і пя шчот-

нае — усё, што ён ад даў лю дзям і 

Бо гу, злу чыў шы іх сва ім сло вам, па-

кі нуў шы са бе толь кі імя Мі ка лай Гу-

са вя нін.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Мі ко ла Гу соў скі. Мас так Вяч ка Це леш.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

КРА І НА 
СТА РЫХ АЛЕЙ

Мо жа, не здар ма ад на з трох рэ чаў, 

якія па ві нен зра біць кож ны 

муж чы на, — гэ та па са дзіць 

дрэ ва? Ня даў на гу та ры лі пра тое 

з ад ным зна ё мым. 

Дрэ ва як сім вал тва ёй эпо хі. 

Як тое, што за па чат ка ва на ўлас ны мі 

ру ка мі і за ста нец ца ка лі не на заўж ды, 

то вель мі на доў га.

Га ва ры лі мы і пра тое, што ста ра жыт ныя алеі, якіх так шмат 

у Бе ла ру сі, — гэ та пом ні кі. Свай го ча су. Гас па да роў. Ся дзі б, 

ля якіх іх па са дзі лі. Мы не звяр та ем на гэ та ўва гі, але ж Бе-

ла русь — кра і на не толь кі зам каў. На ват у боль шай сту пе ні 

яна — кра і на ста рых але й. І тут, і там рас туць яны, у пэў ным 

сэн се не пры кмет ныя, — на пер шы по гляд звы чай ныя дрэ вы, 

на ват кры ху за ня дба ныя. А з ін ша га бо ку, ка лі пры гле дзец ца, 

ка лі за ду мац ца, — вось яны, шмат га до выя во ла ты, якія па мя-

та юць столь кі, што нам і ўя віць скла да на. Якія сняць са лод кія 

сны пра мі нуў шчы ну.

«Са праўд ным цу дам бе ла рус кай зям лі мож на на зваць да-

рож ныя алеі, — пі ша Ар мен Сар да раў у сва ёй кні зе «Шля ха-

ст ва рэн не. Гіс то рыя і куль ту ра бе ла рус кіх да рог». — Як зво ды 

фан тас тыч ных хра маў, яны вян ча юць на шы да ро гі, ства ра ю-

чы дзі вос ную кар ці ну, быц цам лю дзі зна хо дзяц ца ўнут ры, а 

не звон ку, і зя лё ны ка лі дор вя дзе іх ку дысь ці ўда ле чы ню, да 

не ча га да лё ка га і цу доў на га... Вы біт ныя і ра ман тыч ныя ма лыя 

алеі, якія яшчэ жы вуць ля ста ра жыт ных пан скіх ся дзіб, — 

свед кі та го жыц ця, якое ўжо не вер нец ца ні ко лі».

Ка лі зноў ус пом ніць пра тое, што Бе ла русь — кра і на зам-

каў — то не так шмат (у па раў на нні з бы лой раскошай) у нас 

іх за ха ва ла ся, ад нак за мкі ўсё-та кі ёсць. А вось пра стра ча нае 

час та свед чаць алеі. Ста яць яны, маўк лі выя, і сва ім ша па-

цен нем аплак ва юць ве ліч ко ліш ніх гас па да роў і іх ма ёнт каў. 

А, мо жа, чу ец ца ў гэ тым ня ско ра насць і сва бо да — маў ляў, 

мно гае бы ло зруй на ва на, але мы ста ім і не зда дзім ся, да 

апош ня га ліс ці ка і га лін кі...

Ка лі пад лі чыць усе аца ле лыя да сёння алеі і ў пэў най пра-

гра ме на ма ля ваць тыя па бу до вы, што на са мрэч ста я лі ка ля іх 

ка лісь ці, — мы атры ма лі б зу сім ін шую Бе ла русь! Свое асаб лі-

вая па ра лель ная рэ аль насць — кра і на, ба га тая на ад мет ную 

ар хі тэк ту ру і шля хец кую ве ліч.

У той жа час пры гад ва юц ца ней чыя сло вы: «Яны за кат-

ва лі нас ас фаль там. Але не ве да лі, што мы тра ва». І тут 

зу сім не маюцца на ўва зе ні я кія мі фіч ныя «яны». Прос та мы 

жы вём у эпо ху гла ба лі за цыі, ка лі ўсё вы са ка род нае быц цам 

бы за ста ец ца дзесь ці зза ду... А свет імк лі ва імк нец ца да 

ўні фі ка цыі і ад на стай нас ці ўся го. На важ ныя па дзеі, мес цы, 

асо баў ча сам па дае пыл за быц ця. Та му за да ча гіс то ры каў, 

па пу ля ры за та раў на шай спад чы ны — не даць згі нуць уся-

му гэ та му ба гац цю, на ша му ўсве дам лен ню ся бе вя лі кай і 

моц най на цы яй, у якой за пля чы ма та кая гіс то рыя, за якую 

не со рам на.

І вось па ся род лі ха лец цяў і скраз ня коў XXІ ста год дзя ў 

Бе ла ру сі па-ра ней ша му ка ля да рог ста яць яны, ста рыя алеі. 

Вар ту юць спа кой жы ха роў і мі на коў, за ту ля юць ад вет ру, зя-

лё най ліс то тай раз га ня юць сму гу руй на ван ня.

Кож нае та кое мес ца — свед чан не моц ных сям'і, ро ду. На-

па мін пра ка ра ні, і ў пе ра нос ным сэн се, і ў пра мым — хоць 

бы дрэ вы за іх па-ра ней ша му тры ма юц ца.

Дык ча му ж муж чы нам так важ на па са дзіць алею ці хоць 

бы дрэ ва?.. Вяр та ю ся да раз мо вы са зна ё мым. Бо тое як па-

кі нуць па мят ку аб са бе на гэ тай зям лі, ка жа ён. І на ват ка лі 

двор, учас так пра да дуць, а дом зня суць і па бу ду юць там са бе 

неш та зу сім ін шыя лю дзі... Твае дзе ці, уну кі змо гуць прый сці 

і пры ту ліц ца хоць бы да ста рых дрэў. Па ды хаць іх па вет рам. 

Па ру жа лу доў ці каш та наў па клас ці ў кі шэ ню на па мяць. Ці 

прос та га лін ку са рваць і за браць з са бой. Як свед чан не ед-

нас ці з ка ра ня мі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



«Мно гія на ро ды Еў ро пы, якія ма юць дзяр жаў ную 
не за леж насць і якія яшчэ спа дзя юц ца яе атры маць, 
з ня звык лай удзяч нас цю па кла ні лі ся б ад ся бе і 
ад на шчад каў та му свай му сы ну, які б па кі нуў ім 
у спад чы ну па доб ны твор, не за леж на ад мо вы, 
якой та кі твор мог быць на пі са ны. І пер шы мі 
ся род іх бес па мыл ко ва мож на бы ло б на зваць 
сла вян-бе ла ру саў, ста ра жыт ная куль ту ра якіх па куль 
што яшчэ вель мі ма ла вя до ма аду ка ва на му све ту, 
але якія яшчэ ў рам ках су мес най сва ёй фе а даль най 
дзяр жа вы з Літ вою ме лі та ко га буй но га паэ та, 
як Мі ка лай Гу са вя нін з яго «Пес няй пра зуб ра», 
на пі са най на ста ра жыт най ла ты ні», — гэ так пі саў 
у 1887 го дзе ня мец кі пе ра клад чык паэ мы Ар тур Лейст. 
З ХVІ ста год дзя за гу ча лі экс прэ сіў ныя сло вы 
бе ла рус ка га паэ та, імя яко га ўжо, зда ва ла ся, кан ула ў 
не быц цё. І толь кі ў ХІХ ста год дзі, ка лі бы лі ад шу ка ны 
тво ры Мі ко лы Гу соў ска га, пе ра кла дзе ны на поль скую 
мо ву і вы да дзе ны, яго нае імя на рэш це за ня ло сваё 
па чэс нае мес ца ў су свет най лі та ра ту ры. 
У да след чы каў не ўзнік ла су мнен няў 
у яго ным бе ла рус кім па хо джан ні.


