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Ж.В. НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ 

СПАЛУЧЭННЕ ДУХОЎНЫХ ЗДАБЫТКАЎ АНТЫЧНАСЦІ І ХРЫСЦІЯНСТВА  
Ў ГУМАНІСТЫЧНАЙ КАНЦЭПЦЫІ МІКАЛАЯ ГУСОЎСКАГА 

Поэтическое творчество Николая Гуссовского рассматривается как художественная практика, осуществляемая в русле хри-
стианского гуманизма. Делается краткая презентация произведений, в которых нашли яркое выражение основные особенности 
авторской концепции антропологии. Особое внимание обращается на специфику рассмотрения проблем духовной жизни 
человека, на акцентирование автором эстетического аспекта в христианской культуре. 

The poetic work of Mikalaj Husousky is viewed as artistic practice carried out in the framework of Christian humanism. There is also 
a short presentation of those works where the main peculiarities of the author’s anthropology conception are most prominently ex-
pressed. Special attention is paid to the specific features of viewing problems of spiritual life and emphasising the aesthetic aspect in the 
Christian culture. 

Мікалай Гусоўскі побач з Францыскам Скары-
нам і Янам Вісліцкім называюцца ў сучасных 
даследаваннях асноўнымі прадстаўнікамі гума-
нізму ў беларускай літаратуры эпохі Рэнесансу 
(гл. Лебядзевіч 2002, 12; Гісторыя 2006, 266). У 
тэарэтычных працах, прысвечаных эпосе Ад-
раджэння, вызначальнымі рысамі гуманістычнай 
культуры традыцыйна прызнаюцца арыентацыя 
на антычныя мастацкія ўзоры, антрапацэнтрызм і 
фарміраванне новай рэнесансавай эстэтыкі з пе-
ракананнем у неабмежаванасці творчай свабоды 
(гл. Падокшын 2003, 70–71). Даследаванне адпа-
ведных аспектаў творчасці беларускіх гума-
ністаў – надзвычай актуальная праблема для бе-
ларускай медыявістыкі. Аднак, як адзначаў І. Са-
верчанка, «эвалюцыя антрапалагічных і этычных 
ідэй у беларускай літаратуры эпохі Адраджэння 
дагэтуль як мае быць не вывучалася» (Саверчан-
ка 1998, 180). Гэтая заўвага ў поўнай меры даты-
чыць вывучэння творчасці Мікалая Гусоўскага.  

У паэзіі Мікалая Гусоўскага, як і ў публіцысты-
цы яго сучасніка Францыска Скарыны, ярка выя-
вілася тая адметнасць беларускай гуманістычнай 
літаратуры, на якую звярнуў увагу С.А. Падок-
шын. Вучоны адзначаў, што «айчынны рэнесан-
савы гуманізм часцей за ўсё прымаў выгляд 
хрысціянскага гуманізму» (Падокшын 2003, 75). 
Вершы і паэмы Мікалая Гусоўскага прэзентуюць 
адмысловы сінтэз асноўных палажэнняў антыч-
най этыкі з маральнымі догмамі хрысціянства, 
прычым менавіта праз прызму хрысціянства паэт 
успрымае гуманістычныя ідэі антычнасці. У выні-
ку аўтар фармулюе ў мастацкай форме сваё вы-
разнае ўяўленне пра тое, якім павінен быць 
сапраўдны homo Christianus.  

На жаль, у большасці спецыяльных даследа-
ванняў, прысвечаных творчасці Мікалая Гу-
соўскага, асаблівасці яго антрапалагічных погля-
даў амаль не разглядаліся. В.I. Дарашкевіч, на-
зваўшы паэта на пачатку адпаведнага раздзела 
сваёй адзінай манаграфіі «тыповым мастаком рэ-
несансавага тыпу» (Дорошкевич 1979, 152), да-
лей разгортвае гэты тэзіс, паказваючы шчыры 
патрыятызм аўтара, а таксама спецыфіку адлю-
стравання ў яго паэзіі грамадска-сацыяльных 
адносін, надзённых палітычных праблем эпохі. 
Г.Б. Сегель, А.А. Жлутка і Т. Ветэйкіс звяртаюць 
большую ўвагу на хрысціянскую праблематыку ў 
вершах і паэмах Мікалая Гусоўскага, не заўсёды 
спалучаючы яе з аўтарскай канцэпцыяй антрапало-
гіі (гл. Segel 1989, 147–153; Жлутка 2006, 343–350; 
Veteikis 2007, 253–260). Разам з тым імкненне паэ-
та-хрысціяніна (магчыма, паэта-святара) (гл. Некра-
шэвіч-Кароткая 2008, 7) да сінтэзу агульнагума-
ністычных і хрысціянскіх ідэй выяўляецца ў са-
мых розных элементах  яго мастацкай канцэпцыі: 
ад прынцыпаў фарміравання вобразнай сістэмы 
да спосабу фармулёўкі эстэтычнай праграмы. 

Эстэтычная праграма паэта, якая раскрывае 
спецыфіку яго антрапалагічнай канцэпцыі, най-
больш выразна фармулюецца ў своеасаблівым 
пасляслоўі да першага зборніка 1523 г. (гл. Hus-
sovianus 1523, [56]). Тут змешчана гравюрная 
выява – павернуты ў профіль бюст, што стаіць на 
пастаменце. Гэтая выява знаходзіцца ў атачэнні 
надпісаў на трох свяшчэнных мовах: лацінскай, 
старажытнагрэчаскай і старажытнаяўрэйскай. У 
непасрэднай блізкасці да партрэтнай выявы па-
лацінску напісана «Concedo nulli» (тут і далей 
пераклад аўтара. – Ж. Н.-К.) («Не саступаю ніко-
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му»). Апошняе выслоўе – цалкам у духу рэнесан-
савага самаўсведамлення мастака. Яно расшыф-
роўвае сэнс гравюрнай выявы: на пастаменце на-
пісана «Terminus», што ў перакладзе з лацінскай 
мовы азначае «мяжа». У культуры эпохі Рэнесан-
су антычнае боства мяжы Тэрмін інтэрпрэтавала-
ся як абаронца творчай незалежнасці мастака.  

Гэтая галоўная, глыбока антрапацэнтрычная 
ідэя ў літаральным сэнсе слова атачаецца на 
гравюры інскрыпцыямі, якія носяць багаслоўска-
эсхаталагічны характар. У іх – ключ да разумення 
эстэтычнай праграмы паэта. Зверху, па-лацінску, 
чытаем: «Scilicet ultima sеmper memorare novis-
sima» («Апошняе, зразумела, запамінай заўсёды 
як самае апошняе»). Гэтая думка пра хуткаплын-
насць, незваротнасць часу, быццам бы ў люстэр-
ку, адбіваецца ў ніжняй частцы старонкі – толькі 
цяпер у рэчышчы хрысціянскай аксіяматыкі: «Ex-
pectanda dies homini est, et in aeternum non pecca-
bis» («Чалавеку належыць чакаць дня, і не ўчы-
ніш граху вечна»). Здаецца, абодва выслоўі – са-
мадастатковыя паводле свайго зместу. Аднак 
яны ўяўляюць сабой сапраўдную філалагічную 
загадку. 

Пры ўважлівым разглядзе апошняй старонкі 
звяртае на сябе ўвагу той факт, што два радкі па-
лацінску над партрэтнай выявай і два радкі па-
лацінску пад ёй надрукаваны рознымі шрыфтамі. 
Калі аб’яднаць першыя радкі верхняга і ніжняга 
выслоўяў па-лацінску, то атрымаецца: «Scilicet ul-
tima semper expectanda dies homini est» («Зразу-
мела, чалавеку трэба заўсёды чакаць апошняга 
дня»). Гэтыя словы – нішто іншае, як цытата з 
«Метамарфозаў» Авідзія! У арыгінале адпаведны 
фрагмент выглядае так: …sed scilicet ultima sem-
per // exspectanda dies hominis, dicique beatus // 
ante obitum nemo supremaque funera debet» (Ovid. 
Met. III, 135–137) («…але, зразумела, чалавеку 
трэба заўсёды чакаць апошняга дня, і ніхто не 
павінен называцца шчаслівым да скону і да паха-
вання»).  

Калі ж аб’яднаць другія радкі верхняга і ніжня-
га выслоўяў па-лацінску, то атрымаецца: «Memo-
rare novissima, et in aeternum non peccabis». Гэ-
та – амаль даслоўнае ўзнаўленне фрагмента 40-га 
(у рускім сінадальным перакладзе – 39-га) верша 
7-га раздзела «Кнігі Ісуса Сірахава», які цалкам 
выглядае наступным чынам: «In omnibus operibus 
tuis memorare novissima tua et in aeternum non 
peccabis» («Ва ўсіх тваіх справах успамінай пра 
апошнія [дні] твае, і не ўчыніш граху вечна») 
(Sirach 7:40).  

Такое «мазаічнае» размяшчэнне цытат сімва-
лізуе дамінанту творчай праграмы Мікалая Гу-
соўскага: спалучэнне элементаў антычнай і хрыс-
ціянскай эстэтыкі. Беларускі паэт праяўляе сябе 
як сапраўдны ідэйны апалагет эпохі Адраджэння: 
ён імкнецца паказаць, што перадавыя ідэі антыч-
насці і хрысціянства пераклікаюцца паміж сабою, 
выяўляюць аксіялагічную еднасць.  

Думкі Авідзія па-лацінску пацвярджаюцца сло-
вамі аднаго з сямі старажытнагрэчаскіх мудра-
цоў, афінскага заканадаўцы Салона – адпаведна 
па-старагрэчаску, – якія размешчаны ўздоўж ле-
вай рамкі гравюрнай выявы: «“Ora telÕς makroà 
b∂ou» («Глядзі на канец доўгага жыцця»). Выслоўе 
з «Кнігі Ісуса Сірахава» па-лацінску пацвярджаец-
ца словамі 13-га верша 25-га раздзела Евангел-
ля ад Матфея па-старагрэчаску: «Grhgore√te oân, 
oÙk o∏date pè ¹m◊ran oÙd‹ pè éran» («Будзьце піль-
нымі, бо не ведаеце ні дня, ні часу»). 

Нарэшце, на апошняй старонцы прысутніча-
юць інскрыпцыі на старажытнаяўрэйскай мове*, 
прычым частка з іх таксама спалучаецца паміж 
сабою. Так, у самым нізе старонкі чытаем наступ-
ныя словы: «חרוצים ימיו** עם » (літаральна: «з вы-
значанымі днямі яго»). Гэта пачатак 5-га верша 
14-га раздзела кнігі «Іоў». А ўздоўж правай 
рамкі – заключны фрагмент гэтага ж верша: 
 літаральна: «…мяжу яго Ты) «[חקו] עשית ולא יעבר»
зрабіў, і ён не пяройдзе»). Тут, як і ў цэнтральнай 
частцы гравюрнай выявы, таксама акцэнтуецца 
архетып мяжы. 

Наогул, усе выслоўі, размешчаныя зверху і 
знізу, датычаць абавязку чалавека дбаць пра вы-
кананне свайго вышэйшага – Боскага! – прызна-
чэння ў жыцці. Пры гэтым падкрэсліваецца дум-
ка, што час для спаўнення гэтага прызначэння 
абмежаваны. Адмысловым спалучэннем антыч-
най і хрысціянскай мудрасці Мікалай Гусоўскі 
стварае ўласную творчую аксіялогію: плён твор-
чай чалавечай працы – гэта тое, што ён пакідае 
як падзяку Стваральніку, як духоўны запавет 
нашчадкам. І толькі ў канцы доўгага жыцця мож-
на зрабіць высновы пра тое, як гэтае жыццё было 
пражыта, ці застанецца ў вяках тое, што стварыў 
той ці іншы смяротны. Пры гэтым Бог – галоўны 
Тварэц і галоўны Суддзя ў дачыненні да ўсяго, што 
стварыў чалавек. Вось чаму Мікалай Гусоўскі да 
ўсіх працытаваных вышэй афарызмаў дадае выс-
лоўе з Псалтыра: «ברוך יהוה לעולם אמן» (літаральна: 
«Блаславёны IHWH*** на векі, Амэн!» [Пс 89:53]). 

Такі мэтанакіраваны падбор цытат з твораў 
антычных і хрысціянскіх аўтараў – сведчанне 
галоўнай асаблівасці антрапалагічнай канцэпцыі 
Мікалая Гусоўскага: імкненне спалучыць у ёй 
дзве магутныя культурныя плыні еўрапейскай 
цывілізацыі. І антычнасць, і хрысціянства надава-
лі вялікае значэнне Чалавеку-Творцу, які павінен 
успрымаць кожны падараваны яму дзень як 
магчымасць упрыгожыць свет. Паэт яўна акцэн-
туе гэты аксіялагічны аспект у дачыненні да 
мастацкай творчасці. Ingenium (талент) творцы 
                                                 

* Ідэнтыфікацыю, пераклад і каменціраванне старажытна-
яўрэйскага тэксту выканаў дацэнт кафедры культуралогіі БДУ 
М.У. Тарэлка. 

** На думку М.У. Тарэлкі, пры цытаванні ўзнікла памылка: 
ужываецца літара ע (айн) замест א (алеф). Параўн.: »אם חרוצים ימיו«  
(«Калі вызначаныя дні яго») [Іоў 14:5]. 

*** Імя Бога, так званы «тэтраграматон». 



Літаратуразнаўства 

 5

для паэта – найвышэйшая мера эстэтычнай каш-
тоўнасці, прызначэнне і абавязак мастака – разві-
ваць свой талент (успомнім «nulla dies sine linea» 
(«ні дня без рыскі») – заклік старажытнагрэчас-
кага мастака Апелеса, сфармуляваны па-лацінску 
Гарацыем). З другога боку, абавязкам «моцных 
гэтага свету», у першую чаргу дзяржаўных вала-
дароў, паэт лічыць мецэнацкую дзейнасць. Гэтая 
ідэя грунтуецца на перакананні гуманіста, што 
дзяржава «virtute animi magis, quam vi corporis 
niti, tam Graeci, quam Romani documento sunt» 
(«мацуецца больш дасканаласцю душы, чым сі-
лаю цела, пра што сведчаць як грэкі, так і рымля-
не») (Hussovianus 1523, [4]).  

Т. Ветэйкіс лічыць, што гэтымі словамі з 
прысвячэння «Песні пра зубра», адрасаванага 
каралеве Боне, Мікалай Гусоўскі імкнецца пры-
цягнуць увагу валадаркі і яе падданых да навук і 
мастацтваў (гл. Veteikis 2007, 236). Аднак ніхто з 
папярэдніх даследчыкаў і перакладчыкаў гэтага 
прысвячэння не выказаў ніякіх меркаванняў на-
конт магчымай крыніцы паходжання працытава-
нага вышэй фрагмента. На нашу думку, гэтай 
крыніцай з’яўляецца пачатак трактата Гая Са-
люстыя Крыспа (85–35 гг. да Р. Х.) «Catilinae con-
juratio» («Змова Каціліны»). Разважаючы пра ам-
бівалентнасць чалавечай прыроды, пра спалу-
чэнне ў ёй цялесных і духоўных пачаткаў, Са-
люстый піша: «Quo mihi rectius videtur ingeni quam 
virium opibus gloriam quaerere. <…> Sed diu mag-
num inter mortalis certamen fuit, vine corporis an 
virtute animi* res militaris magis procederet» (Sal-
lustius. Catilinae conjuratio, 1) («Наколькі больш 
правільным здаецца мне, калі [чалавек] шукае 
славы пры дапамозе таленту, а не фізічнай сілы. 
<…> Аднак жа доўга паміж смяротнымі была 
спрэчка, праз сілу цела ці праз дасканаласць ду-
шы большы поспех мае ваенная моц»). На ка-
рысць сувязі ўрыўка з прысвячэння Мікалая Гу-
соўскага з творам Салюстыя сведчыць поўная 
лексічная тоеснасць двух фрагментаў. Акрамя 
таго, далей, таксама як і Мікалай Гусоўскі, стара-
жытнарымскі пісьменнік прыводзіць прыклады з 
гісторыі. Спачатку, піша ён, у эпоху цароў людзі 
не маглі вызначыць, што – сіла ці розум – з’яўля-
ецца вызначальным чыннікам чалавечага поспе-
ху ў жыцці. «Рostea vero, – разважае аўтар, –
quam in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et 
Athenienses coepere urbis atque nationes subigere, 
lubidinem dominandi causam belli habere, maxu-
mam gloriam in maxumo imperio putare, tum de-
mum periculo atque negotiis conpertum est in bello 
plurumum ingenium posse» (Sallustius. Catilinae 
conjuratio, 1) («Але ж пазней, калі ў Азіі Кір, а ў 
Грэцыі спартанцы і афіняне пачалі падначаль-
ваць сабе гарады і народы ды пачалі лічыць імк-

                                                 
* Вылучэнне паўтлустым шрыфтам асобных слоў у фраг-

ментах з твораў Мікалая Гусоўскага і Салюстыя дазваляе 
ўбачыць сувязь паміж імі нават на лексічным узроўні.  

ненне да ўладарніцтва нагодай для вайны, тады 
толькі сярод небяспекі і рызыкі [людзі] перакана-
ліся, што ў ваенных справах розум здольны на 
самыя вялікія [здзяйсненні]»). Менавіта пра гэта 
піша далей у сваім прысвячэнні і аўтар «Песні 
пра зубра»: «…аpud quos arma semper tum 
maxіme dum littеrae floruеrunt et labentіbus primum 
ingeniis debilitаtae vires sunt, quibus lapsis, 
imperium corruit et servіtus imposіta est» («у іх (гэта 
значыць у грэкаў і рымлянаў. – Ж. Н.-К.) заўсёды 
ваенная моц квітнела найбольш тады, калі і наву-
кі; калі ж найперш пачалі прыходзіць у заняпад 
таленты, то змарнелі і сілы, а з іх заняпадам 
дзяржава абрушылася і ўсталявалася рабства») 
(Hussovianus 1523, [4]). Паралель напрошваецца 
сама сабой: толькі ў тым выпадку, калі ў кара-
леўстве Жыгімонта і Боны будзе дасягнуты ра-
зумны баланс у грамадскім і культурным (навуко-
вым) жыцці, тады не страшны ім будзе грозны во-
раг – Асманская імперыя, якая падняволіла ў кан-
цы XV – пачатку XVI ст. многія еўрапейскія дзяр-
жавы. З другога боку, такая ўвага да інтэлек-
туальнага жыцця, на думку гуманіста, засцеражэ 
дзяржаву і ад унутраных канфліктаў, падобных 
таму, які ўзнік у часы Салюстыя ў Старажытным 
Рыме з-за палітычных інтрыг Луцыя Каціліны. 
Вось з якой мэтай Мікалай Гусоўскі ўжывае тут 
алюзію на вядомы твор Салюстыя. 

Такім чынам, жыццё для паэта – гэта найперш 
жыццё душы, а не цела. Толькі духоўная даска-
наласць, унутранае хараство з’яўляюцца для яго 
крытэрыем ацэнкі не толькі чалавека і яго ўчын-
каў, але таксама ўсіх ідэй, у тым ліку і рэлігійных 
поглядаў. У гэтым пункце эстэтычныя дактрыны 
антычнасці і хрысціянства сугучныя паміж сабою. 
Антычнасць найвышэй цаніла чалавека, які нясе 
ў свет мудрасць і прыгажосць, хрысціянства звяр-
тала найбольшую ўвагу на маральны аспект 
дасканаласці. Але і антычная, і хрысціянская 
этыка вучаць чалавека спяшацца: думаць, тва-
рыць, рабіць дабро. Акцэнтаванне неабходнасці 
цаніць кожнае імгненне, адпушчанае чалавеку ў 
жыцці, блізкае Мікалаю Гусоўскаму. Вось чаму, з 
аднаго боку, паэт скардзіцца на цяжкі стан зда-
роўя (напрыклад, у экспазіцыі паэмы «Пра пера-
могу над туркамі»), у якім ён усё роўна працягвае 
выконваць сваё Боскае прызначэнне, з другога 
боку, наракае ў «Песні пра зубра» на нястачу 
вольнага часу для творчасці (гл. Carmen, 92–102; 
515–516)**. Ідэя незваротнасці пражытых дзён у 
тым ці іншым рэчышчы развівалася ўсімі буйней-
шымі творцамі беларускага Адраджэння. Успом-
нім, якія словы выйшлі першымі з-пад друкар-
скага станка Францыска Скарыны. Гэта цытата з 
                                                 

** Паэма «Песня пра зубра» (са скарочаным варыянтам 
назвы «Carmen») цытуeцца з пазначэннем парадкавых 
нумароў паэтычных радкоў паводле класічнага перавыдання 
твораў Мікалая Гусоўскага, падрыхтаванага Янам Пельчарам, 
гл.: Nicolai Hussoviani carmina. Edidit, praefatione instruit, adno-
tationibus illustravit Joannes Pelczar. Cracoviae, 1894. 
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другога паслання апостала Паўла да Цімафея 
(гл. 2 Цім. 3:16–17): «Усё Пісанне натхнёна Богам 
і карыснае для навучання, дакору, выпраўлення і 
ўзгадвання ў справядлівасці, каб дасканалым 
быў чалавек Божы, настаўлены на ўсякае добрае 
дзеянне» (Скарына 2005, 56). Бясспрэчна, 
тлумачэнне высокай каштоўнасці біблейскіх кніг 
непасрэдна выліваецца ў заклік першадрукара: 
спяшайцеся рабіць добрыя справы! Ні хры-
сціянскі адзіны ў Троіцы Бог, ні антычны Тэрмін 
не саступяць ані хвіліны, растрачанай на марныя 
справы або грэшныя ўчынкі. 

На апошняй старонцы зборніка «Песня пра 
зубра» аўтар дае ключ да цэласнага разумення 
сваёй творчасці. Разважанні пра «боскасць» 
мастака, пра вечнае жыццё створаных ім куль-
турных каштоўнасцей арганічна дапаўняюцца на-
памінамі пра неабходнасць пазбягаць граху, пом-
ніць пра дзень Страшнага суду, пра першаснасць 
ролі Бога ва ўсіх зямных справах, пра патрэбу ча-
лавека ў Божым благаславенні. Ніхто іншы, акра-
мя Мікалая Гусоўскага, так не паказаў у сваёй 
творчасці, як магчыма спалучыць гэтыя на першы 
погляд супрацьлеглыя экзістэнцыяльныя тэзісы.  

Толькі ў рэчышчы своеасаблівай гуманістыч-
най канцэпцыі паэта можна адэкватна зразумець 
мастацкую спецыфіку «Песні пра зубра»: свядо-
мае адмежаванне аўтара ад вобразнай сістэмы 
антычнай паэзіі. У творы прысутнічае праграмная 
заява на гэтую тэму: Pro Iove qui Christum veneror 
Christique Parentem // Pro Iunone loqui carmina 
nostra solent. // Nec miscenda mihi est tam certis 
fabula rebus (Carmen, 405–407) («Я замест Юпітэ-
ра шаную Хрыста, і песні мае маюць звычай 
праслаўляюць Маці Хрыста замест Юноны. Мне 
нельга змешваць праўду з байкай»). 

Усё, што звязана з хрысціянствам, – «certi res» 
(«надзейныя рэчы»). Багі старажытных рымлян 
несумяшчальныя з «pietate» («набожнасцю») 
паэта, гэта – «fabula» («байка»). Апірышчы веры 
для паэта-хрысціяніна – Сын Божы і Багародзіца. 
Супастаўленне Маці Хрыста з Юнонай зразуме-
лае: абедзве з’яўляюцца ў першую чаргу апякун-
камі жанчын, мацярынства, сям’і. Таму «Parens 
Christi» – гэта Багародзіца: для хрысціян-католі-
каў знакавай постаццю, апроч самога Збавіцеля, 
з’яўляецца менавіта Панна Марыя. 

Ва ўсіх славянскіх перастварэннях «Песні пра 
зубра» (і ў адаптацыях, якія абапіраліся на пад-
радкоўнік Я. Парэцкага, і ў перакладзе У. Шато-
на) сэнс гэтых слоў скажаецца. Я. Парэцкі зразу-
меў выраз «Parens Christi» як «Бог-Айцец»: Все 
воспевают Юпитера или Юнону, // Я же, Исуса 
и бога отца почитая, // Смысла не вижу в сме-
шении истины с басней (Гусоўскі 1980, 143). У 
двух беларускіх перастварэннях (Я. Семяжона і 
Н. Арсенневай) і ў перакладзе У. Шатона таксама 
замест Багародзіцы выступае Бог-Айцец (гл. Гу-
соўскі 1980, 79; Гусоўскі 1994, 24; Гусоўскі 1997, 14). 
Аднак ва ўсіх іншых перакладах, выкананых фі-

лолагамі-лаціністамі, «Christus» і «Christi Pa-
rens» – гэта адпаведна «Хрыстос» і «Маці Хрыс-
та». Так, у перакладзе на польскую мову Яна 
Каспровіча гэта «Chrystus» i «Matka Chrystusowa» 
(гл. Hussowski 2007, 71), у перакладзе на лі-
тоўскую мову Б. Казлаўскаса – «Kristus» i «motina 
Kristaus» (гл. Husovianas 2007, 129), у перакладзе 
на ўкраінскую мову А. Садаморы – «Христос» і 
«Богородиця» (гл. Гусовський 2007, 63). У адпа-
веднасці з такой устаноўкай паэт адштурхоўваўся 
ад прамых запазычанняў з твораў антычных аўта-
раў, ад «неапаганства» (гл. Bieńkowski 1976, 62).  

Антрапалагічныя праблемы Мікалай Гусоўскі 
разглядае праз прызму эстэтыкі. Асаблівым чы-
нам акцэнтуе паэт эстэтычны аспект хрысціянска-
га культу, менавіта ў ім ён бачыць вонкавую 
прывабнасць, а значыць, здольнасць рабіць 
станоўчае выхаваўчае ўздзеянне на людзей. 
Яшчэ ў паэме «Песня пра зубра» паэт, прызнаю-
чы, што паганскія чары робяць на большасць лю-
дзей магічнае ўражанне, усё ж такі лічыў, што ад 
іх – «gratia prava» («мала дабрадаці») (Carmen, 
326). У агіяграфічнай паэме «Пра жыццё і подзвігі 
Святога Гіяцынта» (Кракаў, 1525) прысутнічае 
ўжо выразнае супрацьпастаўленне паганства 
хрысціянству менавіта з эстэтычнага пункту 
гледжання. Вось як ён апісвае адзін з язычніцкіх 
абрадаў: <...> numenque dei fluvialis adorant, // 
Ludere quem per aquae contorta volumina 
cernunt, // Et ne vana fides temereque exorta 
putetur, // Volvitur et totis vox horrida murmurat un-
dis (De vita, 542–545)* («Яны таксама пакланяюц-
ца рачному боству і глядзяць, як яно гуляе закру-
чанымі вадзянымі вірамі, і лічаць, што гэта – не 
марная вера, што ўзніклі яны (віры. – Ж. Н.-К.) 
невыпадкова; скрозь над хвалямі круціцца і мар-
мыча жудасны голас»).  

У гэтым апісанні відавочны момант дээстэты-
зацыі, які суправаджае аксіялагічнае непрыняцце 
язычніцтва аўтарам. У адпаведнасці з такім стаў-
леннем голас паганскага вешчуна – horridus 
(жудасны), ён не гучыць, не лунае, але volvitur et 
murmurat (круціцца і мармыча); эмацыянальнае 
ўздзеянне апошніх слоў, несумненна, узмацняец-
ца за кошт алітэрацыі. Паганства адштурхоўвае 
аўтара перадусім сваёй грубай прымітыўнасцю. З 
іншага боку, паэт, палемізуючы з апалагетамі Рэ-
фармацыі, засяроджвае яшчэ раз пільную ўвагу 
на тым, што Марцін Лютэр прапанаваў пазбавіць 
набажэнства пышнасці і каштоўнай атрыбутыкі. 
Але без гэтага, лічыць Мікалай Гусоўскі, будзе 
аслаблены выхаваўчы ўплыў хрысціянскай веры. 
Касцельныя або царкоўныя аздобы, адзенне 
святара, іконы, залаты посуд, харавыя спевы 
неабходныя, на думку аўтара, на пачатковым 
этапе далучэння чалавека (прынамсі дзіцяці) да 
хрысціянскіх каштоўнасцей (гл. De vita, 554–559). 
                                                 

* Твор цытуецца (са скарочаным варыянтам назвы «De 
vita») паводле перавыдання, падрыхтаванага Янам Пельчарам. 
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Праз хараство хрысціянскага набажэнства, лі-
чыць паэт, удасканальваецца душа чалавека, 
актывізуецца quinta essentia (пятая стыхія), пра 
якую пісаў у сваіх творах нямецкі філосаф Філіп 
Тэафраст Парацэльс (1493–1541). Мікалай Гу-
соўскі разумее, «якую ролю ў рэлігійным 
светаўспрыманні займаюць усе дэталі традыцый-
нага храмавага набажэнства; разбурэнне гэтага 
“сінтэзу мастацтваў”, якое ўводзілі лютэране, 
выклікае ў яго шчыры пратэст і адпаведна імк-
ненне растлумачыць мэтазгоднасць старажыт-
ных абрадаў» (Цисык 2001, 95). Па-рэнесансава-
му аргументавана паэт тлумачыць, што багатае 
аздабленне святыні і велічная прывабнасць свя-
тара ўздымаюць чалавека над марнасцю зямнога 
існавання, умацоўваюць у яго душы кволыя па-
расткі веры. 

Гэтаксама ж даступна растлумачыў паэт ма-
ральную каштоўнасць святасці. Яна ўзвышае ча-
лавека, цешыць яго душу, стварае эфект унутра-
най радасці, свята. Палемізуючы з прыхільнікамі 
лютэранства, якія адмянялі культ святых, паэт 
прыходзіць да высновы, што спробы кардыналь-
ным чынам рэфармаваць хрысціянскую веру мо-
гуць даць адваротны вынік. Ён гаворыць пра 
неабходнасць зберагаць лепшыя духоўныя зда-
быткі мінуўшчыны (гл. De vita, 662–663). Маральны 
абавязак чалавека, на думку паэта, заключаецца 
менавіта ў тым, каб захаваць гэты святы запавет 
продкаў: nec sit discernere nostrum, // quae bona vel 
mala sint («і не наша справа – разважаць: што 
добрае, а што благое») (De vita, 668–669).  

Мастацкая задума большасці твораў Мікалая 
Гусоўскага была звязана з яго прадчуваннем, 
«што расхістванне хрысціянскай традыцыі непа-
збежна прывядзе да злому ў людской душы, дзе 
страцяць святасць і вартасць свет, грамадства і 
сам чалавек, а дэсакралізацыя жыцця, вынясен-
не sacrum за яго рамкі стануць найвялікшай шко-
даю для ўсяго чалавецтва» (Жлутка 2006, 355). 
Паэт шчыра прапагандуе нормы і прынцыпы 
хрысціянскай маралі, абураецца выпадкамі 
людской малавернасці, бязвер’я, забабоннасці 
(вершы «На ахвярапрынашэнне чорнага быка», 
«Пра чутку, што ўзнікла ў Касцёле Сятога 
Лаўрэнція ў Дамасе»). Малітву ён лічыць найлеп-
шым сродкам вырашэння складанай жыццёвай 
сітуацыі. З малітвай да святой Ганны, да святога 
Себасцьяна звяртаўся ён сам падчас чумы ў Ры-
ме; у малітве да Багародзіцы прасіў вярнуць 
«здаровы розум» усім дзяржаўным валадарам 
(«Песня пра зубра»); з малітваю звяртаецца да 
Бога кароль, прамаўляючы перад войскам, гато-
вым ісці на бітву («Пра перамогу над туркамі»). У 
розных творах паэт сцвярджае сваю гарачую 
веру ў тое, што Бог заўсёды дапамагае верным у 
гадзіну нягоды.  

Ян Пельц, характарызуючы польскую літара-
туру на мяжы XVI i XVII ст., адзначаў у ёй «суісна-
ванне і ўзаемнае пранікненне sacrum i profanum» 

(Pelc 1984, 12), гэта значыць «свяшчэннага» і 
«зямнога». Заўважаная польскім вучоным тэн-
дэнцыя, якая стане вызначальнай у літаратуры 
наступнага перыяду, выразна прадстаўлена ў 
творчасці Мікалая Гусоўскага. Ён, як многія вялі-
кія творцы, апярэдзіў сваю эпоху. Субстанцыяль-
ная дыхатамія чалавека, моцна знітаванага з 
зямным жыццём, але адоранага бессмяротнай 
душой, – тое, што паэт імкнецца асэнсаваць у 
мастацкай форме. «Miscere profanos calamos sac-
ris rebus» («спалучаць зямную песню са святымі 
рэчамі») – сфармуляванае ў першых радках паэ-
мы «Пра жыццё і подзвігі святога Гіяцынта» твор-
чае крэда паэта, якое ён рэалізоўваў усёй сваёй 
літаратурнай творчасцю. Гарманічнае спалучэн-
не ў ёй элементаў антычнай і хрысціянскай этыкі, 
эстэтыкі, антрапалогіі дазволіла Мікалаю Гу-
соўскаму бліскуча рэалізаваць сваю мастацкую 
задуму. 

Л І Т АРАТУР А  

Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. Т. 1. 
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