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ШМАТМОЎНЫЯ ПЕРАВЫДАННІ ТВОРАЎ МІКАЛАЯ ГУСОЎСКАГА  
Ў ЛІТВЕ, ПОЛЬШЧЫ, УКРАІНЕ 

Гусовський  М .  Пiсня про зубра. Поема. На латинськiй та украïнськiй мовах. Рiвне: 
Волинські обереги, 2007. 126 с. 
Husov ianas  M i ka lo j us .  Raštai = Nicolaus Hussovianus. Opera. Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutes, 2007. 302 р. 
Hussowsk i  M i ko ła j .  Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego = 
Carmen de statura feritate ac venatione bisontis = Песьня пра аблічча, дзікасьць зубра і 
паляваньне на яго = Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę = Песнь о зуб-
ре = A poem on bison (fragments). Supraśl: Stowarzyszenie Uroczysko; Agencja Reklamowo-
Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2007. 336 s. 
 

2007 год у літаратуразнаўстве трох сусед-
ніх з намі народаў нечакана стаўся годам Мі-
калая Гусоўскага. Адначасова пабачылі свет 
адразу тры выданні яго твораў. У старажыт-
ным цэнтры беларускай культуры, а сённяш-
нім польскім горадзе Супраслі намаганнямі 
культурнага таварыства «Uroczysko» было 
падрыхтавана шасцімоўнае выданне славу-
тай паэмы Мікалая Гусоўскага «Песня пра 
постаць, дзікасць зубра і паляванне на яго» 
(далей – «Песня пра зубра»). Гэтая кніга 
змяшчае ў сабе факсімільнае ўзнаўленне 
паэмы (паводле экзэмпляра бібліятэкі Чарта-
рыйскіх у Кракаве), запазычанае з бела-
вежскага двухмоўнага выдання «Песні пра 
зубра» (1994 г.), разам з прадмоўным комп-
лексам, а таксама тэксты перакладаў паэмы 
на польскую (Я. Каспровіча), беларускую 
(Н. Арсенневай), літоўскую (Б. Казлаўскаса), 
рускую (Я. Парэцкага і Я. Семяжона) мовы. 
Акрамя таго, прафесар польскай мовы і літа-
ратуры з Мілуокі (штат Вісконсін, ЗША) 
Майкл Дж. Мíкась пераклаў некалькі фрагмен-
таў з паэмы на англійскую мову (с. 317–330). У 
супрасльскае выданне ўключаны таксама 
тэкст прадмовы да Людовіка Альфіо на ўсіх 
мовах (акрамя англійскай) і тэкст прысвячэн-
ня каралеве Боне на ўсіх мовах (акрамя 
англійскай і літоўскай). Кароткі ўступ пад наз-
вай «Зубр на Урачыску» складзены таксама 

на ўсіх шасці прадстаўленых у выданні мо-
вах. Пераклад прысвячэння каралеве Боне 
на польскую мову зрабіў Мечыслаў Вішня-
вольскі, а па-беларуску і па-руску гэтае 
прысвячэнне апублікавана ў перакладзе Вік-
тара Дарашкевіча. Лацінскі тэкст паэмы быў 
запазычаны з мінскага трохмоўнага выдання 
1980 г., дзе яго навуковую падрыхтоўку 
ажыццявіў В. Дарашкевіч. 

Тое, што па-беларуску «Песню пра зубра» 
польскія калегі вырашылі апублікаваць у 
паэтычнай адаптацыі Наталлі Арсенневай (а 
не ў перакладзе Уладзіміра Шатона або ў 
адаптацыі Язэпа Семяжона), мае хутчэй па-
літычную, чым навуковую матывацыю. У па-
пярэдніх даследаваннях беларускіх вучоных 
неаднаразова ўказвалася, што паэтычная 
адаптацыя Н. Арсенневай узнікла як паэтыч-
ны перапеў адаптацыі Я. Семяжона, таму не 
можа быць названа перакладам. Супрацоўні-
кі культурнага таварыства «Uroczysko» не 
ставілі перад сабой мэты падрыхтаваць на-
вуковае выданне. Пра гэта сведчаць словы з 
прадмовы Яна Марэка Вуйціка. «Можна ча-
каць, – піша ён, – што гэтае выданне перак-
ладу паэмы Мікалая Гусоўскага будзе ціка-
вае для ўсіх, хто не абыякавы да лёсу зуб-
роў» (с. 22). Зрэшты любая высакародная 
задума – ці то адраджэнне помніка стара-
жытнага пісьменства, ці то ахова старажыт-
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най пароды звера – заслугоўвае ўшанавання 
і ўдзячнасці ад грамадства. 

Поўнае выданне твораў Мікалая Гусоўска-
га падрыхтавана супрацоўнікамі Інстытута 
літоўскай літаратуры і фальклору Нацыя-
нальнай акадэміі навук Літвы. Выданне 
«Mikalojus Husovianas. Raštai» (Vilnius, 2007) 
адкрываецца кароткай прадмовай ад усіх ук-
ладальнікаў, пасля чаго публікуюцца фота-
копіі ўсіх тэкстаў Мікалая Гусоўскага: зборні-
ка «Песня пра постаць, дзікасць зубра і па-
ляванне на яго» (Кракаў, 1523) – паводле 
асобніка Бібліятэкі Чартарыйскіх; выдання 
«Новая і славутая перамога над туркамі ў лі-
пені-месяцы» (Кракаў, 1524) – паводле 
асобніка Бібліятэкі Асалінскіх; выдання «Пра 
жыццё і подзвігі святога Гіяцынта» (Кракаў, 
1525) – паводле асобніка Бібліятэкі Яге-
лонскай. Апошняя фотакопія ўтрымлівае 
верш Мікалая Гусоўскага (падпісаны імем 
Nicоlaus Ussovius) «Да чытача», змешчаны ў 
кнізе Аўрэлія Ліпы «Прамова пра пакуты Гос-
пада» (Пултуск, 1533). Тэксты двух іншых 
позніх вершаў Мікалая Гусоўскага («Пад 
выяваю ўкрыжаванага Хрыста», змешчаны ў 
рукапісным зборы твораў Анджэя Кшыцкага, 
а таксама «Заахвочванне пастыраў да апекі 
над пастваю Дамініка» са зборніка «Што-
дзённыя рубрыкі для кракаўскай дыяцэзіі на 
1534 год», выдадзенага ў 1533 г. у кра-
каўскай друкарні Фларыяна Унглера) лі-
тоўскія вучоныя перавыдалі, але фотакопіі 
арыгіналаў не апублікавалі. Разам з тэкстамі 
гэтых двух вершаў змешчаны таксама ліст 
Мікалая Гусоўскага да Перамышльскага біс-
купа Яна Карнкоўскага. Пачынаючы з 112-й 
старонкі публікуюцца тэксты твораў Мікалая 
Гусоўскага ў перакладзе на літоўскую мову з 
вельмі падрабязнымі навуковымі каментары-
ямі. Эпіграмы з прадмоўнага комплексу паэ-
мы «Песня пра зубра» пераклаў Томас Ве-
тэйкіс, прысвячэнне каралеве Боне і эпіграму 
да Людовіка Альфіо – Яўгенія Ульчынайтэ. 
Пераклад паэмы «Песня пра зубра», 
выкананы Б. Казлаўскасам, перагледзела і 
дапрацавала Я. Ульчынайтэ. Усе вершы 
паэта, а таксама паэму «Пра перамогу над 
туркамі» пераклаў Сігітас Нарбутас. Паэму 
«Пра жыццё і подзвігі святога Гіяцынта» 
пераклаў Т. Ветэйкіс. Ён жа пераклаў ліст 
Мікалая Гусоўскага да Яна Карнкоўскага. 

У выданні змешчаны грунтоўны артыкул 
(па аб’ёму – паўнавартасная манаграфія!) 
Т. Ветэйкіса «Mikalojus Husovianas epochų ir 

tapatybių sankirtose» («Мікалай Гусоўскі на 
скрыжаванні эпох і тоеснасцей») (с. 205–302). 
Гэта – шматаспектнае даследаванне, у якім 
асвятляецца ўвесь спектр пытанняў, звяза-
ных з асобай і творчасцю Мікалая Гусоўска-
га. Аўтар разглядае гісторыю вывучэння яго 
творчай спадчыны ў розных краінах, гісто-
рыю перакладаў яго паэтычных твораў на 
розныя мовы; закранае пытанні, што даты-
чаць высвятлення біяграфічных фактаў. 
Разглядаючы праблему паходжання Мікалая 
Гусоўскага, Т. Ветэйкіс прыводзіць меркаванні 
розных даследчыкаў – Ю. Каленбаха, М. Рочкі, 
Я. Парэцкага, Е. Ахманьскага, Ю. Марошка, 
В. Дарашкевіча, адзначаючы наяўнасць  
самых розных гіпотэз па гэтым пытанні 
(с. 212–225). Надзвычай дэталёва аналі-
зуецца ў артыкуле літаратурнае і, наогул, 
культурнае акружэнне, у якім працякала 
творчасць Мікалая Гусоўскага, вызначаюцца 
асноўныя асаблівасці той эпохі. Найбольш 
падрабязнага літаратуразнаўчага аналізу 
заслужыла паэма «Песня пра зубра». Вялі-
кае значэнне маюць заўвагі даследчыка пра 
спецыфіку вобразнай сістэмы твора, а такса-
ма яго жанравую прыроду. «Асаблівасці 
вершаскладання (паэма Гусоўскага напісана 
элегічным двувершам), – адзначае вучоны, – 
і напаўэпічны, напаўлірычны характар ства-
рэння вобраза дазваляе аднесці твор да 
элегій» (с. 240). Не менш падрабязна аналі-
зуе Т. Ветэйкіс і іншыя творы паэта. Пры гэ-
тым ён спасылаецца на шматлікія даследа-
ванні літоўскіх, польскіх, расійскіх вучоных. 
Што да прац беларускіх навукоўцаў і перак-
ладчыкаў, то ў артыкуле фігуруюць, на жаль, 
назвы толькі тых, якія былі апублікаваны на 
Беларусі ў 70-х гг. ХХ ст. Самая «новая» 
сярод іх – манаграфія Я. Парэцкага (1984). 
Паводле артыкула Т. Ветэйкіса, можа 
скласціся ўражанне, што ў постсавецкую 
эпоху ў Беларусі далей не вывучалася твор-
чая спадчына Мікалая Гусоўскага. 

Літоўскі даследчык салідарызуецца з 
Я. Чапляевічам, Е. Аксэрам і іншымі польскі-
мі вучонымі ў тым, каб «вызваліць з-пад 
ідэалагічнага прыгнёту» (с. 211) навуковую 
«гусавіяну», аднак, на жаль, сам не застаец-
ца вольным ад яго. Так, з аўтарскіх спасылак 
вынікае, быццам бы Ю. Каленбах лічыў Міка-
лая Гусоўскага ўраджэнцам Літвы (с. 215). 
На самай справе польскі вучоны пісаў, што 
паэт, «несумненна, родам з літоўска-бела-
рускіх ускрайкаў», а ніжэй удакладняў: «Ёсць 
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Усаў за 70 вёрст ад Мазыра, наогул, у 
Мазырскім павеце ёсць некалькі паселішчаў 
з такой назвай (Усова, Усава), ёсць Усоўцы ў 
Дзісненскім павеце за 54 вярсты ад ракі 
Дзісны, ёсць цэлая Усоўшчына ў Вілейскім 
павеце; ёсць Усаў, маёнтак пад Копылем у 
Слуцкім павеце. Ёсць таксама мясцовасць 
Уса каля Налібоцкай Рудні; ёсць, нарэшце, 
рака Уса, якая ўпадае ў Нёман» 
(Kallenbach J. O żywiole rodzimym w poezji 
M. Hussowskiego // Kallenbach J. Charisteria 
de Morawski septuagenerio oblate. Pars 
Polona. Cracoviae, 1922. C. 130). Просты 
арыфметычны аналіз дазваляе заўважыць, 
што беларускія мясцовасці ў гэтым пераліку 
колькасна пераважаюць. 

Разглядаючы пытанне пра імя паэта, 
Т. Ветэйкіс сярод вядомых варыянтаў (Hus-
sovianus, Hussoviensis, Ussovius) згадвае 
яшчэ адзін – Nicolaus Hussovius, даводзячы, 
што «такім чынам названы аўтар аднаго з 
чатырохрадкоўяў у рукапісным зборы вер-
шаў Анджэя Кшыцкага» (с. 213). Аднак у 
згаданым рукапісным зборы з Бібліятэкі Аса-
лінскіх (Rkps. BO 2304/II. Poezje Andrzeja 
Krzyckiego i innych) пад адным з чатырох-
радкоўяў фігуруе подпіс «Hussowski», а не 
«Nicolaus Hussovius». Недакладныя звесткі 
пра наяўнасць апошняй формы (Nicolaus 
Hussovius) у рукапісным зборы твораў 
Анджэя Кшыцкага прывёў у сваім артыкуле 
Ян Пельчар (Pelczar J. Praefatio // Pelczar J. 
Nicolai Hussoviani Carmina. Edidit, praefatione 
instruit, adnotationibus illustravit Joannes 
Pelczar. Cracoviae, 1894. P. IX), і, хутчэй за 
ўсё, менавіта з працы польскага вучонага 
канца XIX ст. запазычыў адпаведныя звесткі 
Т. Ветэйкіс. Тут жа, разважаючы пра споса-
бы трансфармацыі імя паэта ў розных 
мовах, аўтар робіць дзіўную выснову, што 
«беларускія, украінскія і рускія даследчыкі 
найчасцей ужываюць форму, якая фанетыч-
на адпавядае польскім формам «Hussowski» 
або «Husowski» (c. 213). Праўда ў тым, што 
адпаведная словаўтваральная мадэль 
тыповая як для польскай, так і для ўсходне-
славянскіх моў (параўн.: Эразм з Ра-
тэрдама – Эразм Ратэрдамскі, Ян з Вісліцы – 
Ян Вісліцкі, Васіль з Цяпіна – Васіль Цяпінскі, 
Мялецій з Смотрыча – Мялецій Сматрыцкі і 
да т. п.). У дадзеным выпадку трэба га-
варыць не пра адпаведнасць усходнесла-
вянскіх форм польскай, а пра іх тыпалагіч-
ную еднасць і агульную сувязь з лацінскай 

формай. «Гусоўскі» – беларускі адпаведнік 
той формы, якую ў якасці саманазвы выка-
рыстаў сам паэт у «Песні пра зубра»: «Hinc 
refer ad brutas, Hussoviane, feras» («Адсюль, 
Гусоўскі, вярніся зноў да шалёных звяроў») 
(Carmen, 476). Дарэчы, Язэп Семяжон і 
Уладзімір Шатон пры перакладзе адпаведна-
га радка metri causa ўжываюць ака-
зіянальныя спосабы транслітарацыі (Я. Се-
мяжон: «…дык хай жа пачуецца ў свеце // 
Гусаўца голас…»; У. Шатон: «Лепей да 
звера скіруй голас твой, Гусавіян!»). У сваёй 
кнізе «Тварэнне легенды» (Мн., 1987) 
У. Калеснік змясціў артыкул пад назвай 
«Алегорыя зубра Мікалая Гусавіяна». Аднак 
ні адна, ні другая формы не прыжыліся ў 
беларускім літаратуразнаўстве, форма ж 
«Гусоўскі» адпавядае айчыннай пісьмовай 
традыцыі. Па-за гэтымі заўвагамі артыкул 
Т. Ветэйкіса з’яўляецца надзвычай грунтоў-
ным гісторыка-філалагічным даследаван-
нем, прысвечаным асобе і творчасці Міка-
лая Гусоўскага.  

Нарэшце, у 2007 г. у роўненскім выда-
вецтве «Волинські обереги» пабачыла свет 
паралельнае двухмоўнае выданне «Песні 
пра зубра». Лацінскі тэкст паэмы быў 
запазычаны з мінскага трохмоўнага выдання 
1980 г. Пераклад на ўкраінскую мову выка-
наў выдатны вучоны, пісьменнік і пе-
ракладчык, прафесар Львоўскага універсітэ-
та Андрэй Садамора. Гэта фактычна першы 
пераклад поўнага тэксту паэмы на ўкраін-
скую мову (да яго перапевы асобных 
фрагментаў рабілі Раман Лубкіўскі і Анатолій 
Кычыньскі, а Віталій Маслюк зрабіў пераклад 
некалькіх урыўкаў з паэмы). Пераклад 
Андрэя Садаморы – не толькі эквіметрычны і 
эквілінеярны, не толькі дасканалы з мастац-
кага пункту гледжання. Выдатны пераклад-
чык твораў антычных аўтараў – перш за ўсё 
Авідзія і Сенекі – здолеў абсалютна адэкват-
на зразумець прысутнасць у «Песні пра зуб-
ра» той эстэтычнай дамінанты, якая вызна-
чае ідэйна-мастацкую спецыфіку твора ў цэ-
лым. Сам А. Садамора ў артыкуле «Трапяткі 
водгук песеннага двуверша» («ад пераклад-
чыка») адзначыў: «Песня пра зубра» можа 
быць сведчаннем таго, як, ужо ў новыя часы, 
праявіла сябе (прынамсі, у літаратуры) ас-
ноўнае правіла антычных – карыснае (utile) 
паядноўваць з прыемным (dulce) (с. 13). 
Адкрываецца ж украінскае выданне «Песні 
пра зубра» ўступным артыкулам Ліліі Аўдзій-
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чук «Сілуэт на фоне высокага Рэнесансу» 
(с. 7–12), дзе робіцца кароткі агляд жыцця і
творчасці паэта, а таксама гісторыі вывучэн-
ня і вяртання яго паэтычнай спадчыны. 
Дарэчы, даследчыца лічыць Беларусь
месцам яго нараджэння.  

Літоўскі даследчык Б. Казлаўскас яшчэ ў
60-х гг. ХХ ст. звярнуў увагу на тое, што ў
творчасці Мікалая Гусоўскага знайшлі ад-
люстраванне надзённыя праблемы гра-
мадскага жыцця многіх еўрапейскіх народаў. 
Бельгійскі славіст Клод Бэквіс прыпадобніў
«Песню пра зубра» да адной з музычных
форм – фугі, пабудаванай на паслядоўным
паўтарэнні адной тэмы рознымі галасамі. 
Пазней думку пра поліфанічнасць паэмы
падтрымалі беларус Віктар Дарашкевіч, ук-
раінец Васіль Ярэменка і паляк Ежы Аксэр. 
Таму няма нічога дзіўнага, што беларусы, 
літоўцы, палякі і ўкраінцы лічаць творчасць
Мікалая Гусоўскага часткай сваёй духоўнай
спадчыны. Той уклад, які зрабілі вучоныя
розных нацыянальных школ у справу  
вывучэння  і  папулярызацыі яго творчасці,  

дазваляе ідэнтыфікаваць яе як прыналеж-
ную да гісторыі розных еўрапейскіх літара-
тур. Нацыянальнай абмежаванасці, пры-
намсі, цураўся і сам вялікі паэт, які вучыўся
«libris Roxanis» («па славянскіх кнігах»), 
здабываў паэтычнае натхненне «silvіs 
Litphanіs» («у літоўскіх лясах»), апяваў ге-
раізм «militis Litphani» («літоўскага ваяра»), а
самога сябе называў «Polonus» («грама-
дзянінам Польшчы»). Калі ж гаварыць пра
значэнне яго творчасці для айчыннай куль-
туры, варта ўспомніць словы У. Калесніка, 
які лічыў, што менавіта Мікалай Гусоўскі быў
пачынальнікам многіх матываў у беларускай
легендзе нацыянальнага адраджэння. Таму
цяпер, пасля падрыхтаванага В. Дарашке-
вічам у 1980 г. трохмоўнага выдання «Песні
пра зубра», беларускія медыявісты павінны
зрабіць новы крок у справе даследавання і
перакладу на беларускую мову ўсёй літара-
турнай спадчыны вялікага паэта-гуманіста.  

Ж.В. Некрашэвіч-Кароткая, 
кафедра сучасных замежных моў 


