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Рэнесансная сядзiба Муз у Заблудаве:
педагагiчная i творчая дзейнасць Iагана Мюлiуса
пад патранатам Грыгорыя Хадкевiча
У сучаснай гуманiстыцы назiраецца актывiзацыя навуковай праблематыкi з улiкам spatial turn (прасторавага павароту). Адпаведны метадалагiчны падыход мае на у
вазе у
спрыняцце пэу
най прасторы як
аналiтычнай катэгорыi, у вынiку чаго сама прастора разумеецца як
эфект адчування i дзейнасцi прадуцэнтау
 культуры. Навуковая спецыфiкацыя культурнага ландшафта грунтуецца на семiялагiчнай кан адной з карэнных праблем адносiны
цэпцыi Юрыя Лотмана, якi лiчыу
мовы (у тым лiку мовы мастацкага твора) да пазамоу
най рэальнасцi1.
Выдатным увасабленнем комплекснага культурна-ландштафтнага падыходу з’яу
ляецца кнiга Дзмiтрыя Лiхачова “Поэзия садов”, у якой вучоны паставiу
 перад сабой задачу паказаць, як суадносiцца творчасць
паэта з садавым мастацтвам2.
 замежнай гуманiстыПраблематыка культурнага ландшафту у
цы, хаця i у
васабляецца перадусiм у галiне гiсторыка-сацыялагiчных
i культуралагiчных даследаванняу
, аднак з улiкам такiх аспектау
,
3
як гiсторыя мовы i лiтаратуры . Пры гэтым у працах нямецкiх

Гл.: Ю. Л о т м а н, Культура и взрыв, Москва 1992, с. 8–9.
Д. Л и х а ч е в, Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как
текст, изд. 3-е, Москва 1998, с. 8.
3 Гл., напр.: J. J o a c h i m s t h a l e r, Kulturraumformung durch Sprach- und Literaturpolitik, in: Orbis linguarum, 21 (2002), Wrocław, Legnica, s. 109–129; Idem, Literarisches
Kulturraummodell Oberschlesien, (in:) Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bun1
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даследчыкау
 асаблiвым чынам вылучаецца праблема кляштарнага
ладшафту (Klosterlandschaft), што было актуальным фактарам культурнага развiцця у
 нямецкай культурнай прасторы часоу
 Рэнесансу
i Барока, перадусiм у пау
ночна-германскiм рэгiëне4. Тым часам для
даследавання культурнай прасторы Вялiкага Княства Лiтоу
скага (далей – ВКЛ) 16–18 стагоддзяу
 больш актуальным бачыцца у
 яу
ленне пра
сядзiбны ландшафт. Менавiта гэты навуковы канцэпт ужо з сярэдзiны
 у многiх гiсторыка-лiтарамiнулага стагоддзя латэнтна прысутнiчау
туразнау
чых даследаваннях, пераважна у
 цесным спалучэннi з тэмай
мецэнацтва арыстакратау
 5.
У культурна-гiстарычнай перспектыве Беласточчына бачыцца той
 сiтуацыi у
заемадзеянпрасторай, якая займала асаблiвае становiшча у
ня або супрацьстаяння Slavia catholica i Slavia orthodoxa. Пры гэтым яе
культурны ландшафт выпрадукоу
вау
 у сваiм iнтэлектуальным улоннi
пэу
ныя спецыфiчныя рысы, якiя немагчыма апiсаць зыходзячы з агульнай характарыстыкi лiтаратурна-мастацкай эпохi або нават паняцця нацыянальнай iдэнтычнасцi. Часта беларускiя даследчыкi-медыявiсты iмкнуцца сфармiраваць уяу
ленне пра цэласнасць культурнай парадыгмы у
 гiстарычным развiццi Беларусi, пра адсутнасць вострых
канфлiктау
, сутыкненняу
 розных iнтарэсау
 i балючай канфрантацыi.
 сцвярджае: спраТак, у кнiзе “Пачатае Скарынам” Юрый Лабынцау
вядлiва было б гаварыць пра нейкую шматмернасць культурнай сiтуацыi у народау Вялiкага княства Лiтоускага, множнасцi слаëу iх
desinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 12 (2004),
S. 179–197; J. D ö r i n g, T. T h i e l m a n n (Hrsg.): Spatial Turn: das Raumparadigma
in den Kultur- und Sozialwissenschaften, 2. Auﬂ., Bielefeld, 2009; B. S c h n e i d m ü l l e r
u. a. (Hrsg.): Faktum und Konstrukt. Politische Grenzziehungen im Mittelalter: Verdichtung – Symbolisierung – Reﬂexion. Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche
Wertesysteme, Münster, 2011.
4 Гл., напр.: E. S c h l o t h e u b e r, P. C a r m a s s i, A. B r e i t e n b a c h, Einleitung: Schriftkultur und religiöse Zentren im norddeutschen Raum, in: Schriftkultur und religiöse Zentren im norddeutschen Raum / hrsg. P. Carmassi, E. Schlotheuber, A. Breitenbach, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2014, S. 12.
5 Сярод мноства даследчыцкiх прац, якiя могуць пацвердзiць дадзеную тэзу, прыгадаем перадусiм наступныя: A. C i e c h a n o w i e c k i, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim: Untersuchungen zur Geschichte der polnischen Kultur und ihrer
europäischen Beziehungen im 18. Jahrhundert, red. Werner Markert, Köln–Graz 1961;
A. S a j k o w s k i, Od Sierotki do Rybeńki: w kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965;
К. Ш ы ш ы г i н а - П а т о ц к а я, Нясвiж i Радзiвiлы, Мiнск 2001; D. K a r v e l i s, Przymus
wyznaniowy w “księstwie birżańskim” u schyłku XVI i piewszej połowy XVII wieku, in: Litwa w epice Wazów, Warszawa 2006, s. 257–275; S. N a r b u t a s, Radvanas anuo metu
ir dabar, in: Joannes Radvanus. Opera = Jonas Radvanas. Raštai, iš lotynu̧ kalbos vertė
S. Narbutas, Vilnius 2009, p. 335–375; Н. С к е п’я н, Двор i слугi князëу Слуцкiх у канцы
XV – 80-х гг. XVI ст., “ARCHE” 2014, Nr 6 (127), с. 305–339.
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культур, кожны з якiх даволi цесна узаемадзейнiчау з усiмi iншымi6.
Пагаджаючыся у
 цэлым з уяу
леннем вучонага пра шматмернасць культурнай сiтуацыi, дазволiм сабе у
зяць пад сумненне тэзiс пра мiрнае
i цеснае у
заемадзеянне розных культур. Як маглi у
заемадзейнiчаць памiж сабою артадаксальна-праваслау
ны дыдактызм i лацiнска-каталiцкае асветнiцтва?7 Такое у
заемадзеянне у
 глабальным маштабе немаг сiнхранiчным вымярэннi. Аднак храналагiчна
чымае прынцыпова у
паслядоу
ная эксплiкацыя i у
 пэу
ным сэнсе пераемнасць гэтых прынцыпова розных культурных тэндэнцый у межах аднаго культурнага
ландшафта, прынамсi ВКЛ, сустракаецца у
 гiсторыi беларускай культуры дастаткова часта.
най рэзкай змены кульБадай, самы вядомы прыклад паслядоу
турных (канфесiйных) парадыгмау
 звязаны з iмëнамi бацькi i сына
Радзiвiлау
: пасля смерцi Мiкалая Радзiвiла Чорнага, гарачага прыхiльнiка кальвiнiзму, яго першародны сын Мiкалай Крыштоф Радзiвiл Сiротка пачау
 з не меншым запалам адраджаць каталiцкiя традысе сляды культурнай дзейнасцi бацькi у
 культурцыi, вынiшчаючы у
ным ландшафце Нясвiжа. Аднак нi гарманiчнае у
заемадзеянне, пра
якое пiсау
 Ю. Лабынцау
, нi рэзкае супрацьстаянне, як у выпадку вышэй згаданых Радзiвiлау
, не вычэрпваюць усiх гiстарычных сцэнарау

 прасторы ВКЛ. Разважаючы пра перасячэнкультурнага жыцця у
нi памiж элiтарнай i дэмакратычнай культурамi, Уладзiмiр Кароткi
падкрэслiвау
, што неабавязкова падобныя перасячэннi прыводзiлi да
перамогi адной з сiстэм, часта яны сведчылi пра нараджэнне чагосьцi
новага – tertium datur8. Магчыма, даследчыкi наступных эпох ахарактарызуюць пры дапамозе падобнай парафразы вядомага лацiнскага выслоу
я творчасць “белавежцау
” – Яна Чыквiна, Сакрата Яновiча,
Надзеi Артымовiч, Мiры Лукшы, – вызначаючы месца гэтага культурнага феномену у
 панараме сучаснага беларускамоу
нага пiсьменства.
най культуУ эпоху ж Рэнесансу своеасаблiвае tertium datur у слоу
ры засведчыла сябе на Беласточчыне дзякуючы дзейнасцi беларускага арыстакрата, мецэната, дзяржау
нага i вайсковага дзеяча Вялiкага
Княства Лiтоу
скага Грыгорыя Аляксандравiча Хадкевiча. Гэты чалавек, не складаючы стосы кнiг для спалення, а, наадварот, спрыяючы iх

6 Ю. Л а б ы н ц а у
, Пачатае Скарынам: беларуская друкаваная лiтаратура эпохi
Рэнесансу, Мiнск 1990, с. 28.
7 Адпаведнай тэрмiналогiяй карыстаюся следам за У. Кароткiм: гл.: У. К а р о т к i,
Беларуская лiтаратура i гiсторыя, Мiнск 2013, с. 20.
8 Тамсама, с. 14.
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выданню, здолеу
 праявiць сябе не толькi як дасведчаны палiтык i ваенны стратэг, але таксама як чалавек шырокiх поглядау
, сапрау
дны фiлосаф i мудры выхавацель – для сваiх дзяцей i для у
сiх падданых.
Грыгорый Хадкевiч меу
 двух сыноу
 – Аляксандра i Андрэя, i каля
1562 года бацька запрасiу
 для iх у якасцi хатняга настау
нiка высокаадукаванага нямецкага гуманiста, фiлолага-класiка Iагана Мюлiуса,
якi паходзiу
 з мястэчка Лiбенродэ у
 Цюрынгii. Мюлiус вучыу
ся у
 школе, якая пасля наступлення Рэфармацыi была заснавана у
 былым кляштары цыстэрцынзiянцау
 у мястэчку Iльфельд, у Цюрынгii. Вартая
у
вагi тая акалiчнасць, што заснавальнiкам гэтай школы быу
 каталiцкi абат гэтага кляштара, Томас Штанге (Thomas Stange), якi да канца
сваiх дзëн не адмовiу
ся ад шлюбаванняу
, г. зн. застау
ся шчырым католiкам. Але пры гэтым ëн разам са сваiмi вучнямi старанна чытау

i вывучау
 тыя кнiгi, якiя выдавалi Марцiн Лютэр i яго паплечнiкi9.
Настау
нiкам Iагана Мюлiуса быу
 вядомы гуманiст i рэфарматар Мiхаэль Неандэр, паслядоу
нiк не столькi радыкальнага Марцiнага Фiлiпа Меланхтона. Менавiта гэтая
на Лютэра, колькi памяркоу
памяркоу
насць, талерантнасць, шырыня гуманiстычных поглядау
, але
перадусiм бясконцая вера у
 выратавальную моц боганатхнëнага мастацкага слова вызначылi спецыфiку ау
тарскага пазiцыянавання Iанiка Мюлiус засвоiу
 iмкненне да пагана Мюлiуса. Ад свайго настау
шырэння кантэксту традыцыйнай хрысцiянскай катэхезы. З падачы
Iагана Ройхлiна i Эразма Ратэрдамскага гэты кантэкст у нямецкай
культурнай прасторы пашырау
ся не толькi за кошт антычнай фiласофii, не толькi за кошт мiстычнага старажытнагарбрэйскага вучэння
– кабалы, але перадусiм за кошт тэкстау
 раннехрысцiянскiх ау
тарау
,
у тым лiку так званых айцоу
 Царквы: Арыгена, Тэртулiяна, Гiеранiма,
Хрызастома (Iаана Златавуста), Грыгорыя Назiянзiна. Iаган Мюлiус
быу
 адным з тых гуманiстау
, якi следам за раннехрысцiянскiмi паэтамi
дзiянам накiравау
 свае творчыя iнтэнЛактанцыем, Прудэнцыем, Клау
цыi на паэтычныя перастварэннi свяшчэнных тэкстау
 Бiблii, а таксама
на хрысталагiчныя вершы.
У 1560–1561 гг. Мюлiус “падвiзау
ся” у
 кракау
скiм гуманiстычным
асяроддзi, i менавiта у
 Кракаве з’явiлiся выданнi яго творау
, назвы якiх
гавораць самi за сябе: зборнiк «Praecipua christianae pietatis capita, in
quibus summatim veteris ac novi Testamenti doctrina compraehenditur, variis carminum generibus reddita» (Найважнейшыя палажэннi хрысцiянE. W i e d a c h, Das Verzeichniss sämmtlicher Zöglinge des Pädagogiums zu Ilfeld seit
seiner Gründung, Nordhausen 1853, S. 8.
9
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скай набожнасцi, у якiх коратка раскрываецца вучэнне Старога i Новага Запаветау, выкладзенае у вершах разнастайных жанрау), элегiя
«In epiphaniam Domini» (На аб’яуленне Гасподняе), элегiя «In nativitatem et circumcisionem Jesu Christi Salvatoris» (На Раство i Абразанне
Збауцы Iсуса Хрыста), ода «De coniunctione ﬁdelium cum Jesu Christo Salvatore» (Пра паяднанне верных са Збауцам Езусам Хрыстом),
 «Precationes haud inelegantes, quibus et mane
а таксама зборнiк вершау
et vesperi iuvenes sua studia Deo Opt. Max. commendare, felicemque in literis progressum orare poterunt» (Вытанчаныя малiтвы, у якiх i ранiцай,
i вечарам маладыя людзi могуць выказаць сваю прыхiльнасць да Найвышэйшага Бога, а таксама прасiць у звароце [да Яго] шчасця i поспеху), апошнi – на лацiнскай i старажытнагрэчаскай мове. У 1561 годзе
у
 Кракаве выйшау
 зборнiк вершау
 Iагана Мюлiуса на старажытнагрэчаскай мове «Τὰ τῆς Χριστιανῶν κατηχήσεως μέρη κεφαλαιωδῶς μέτροις
῾Ελληνικοῖς συγγεγραμμένα παρα [...] Λουκα, κεφ:ΙΒ» (Асноуныя палажэннi хрысцiянскага Катэхiзiса, выкладзеныя у асноуных рысах грэчаскiмi вершамi паводле 12-га раздзела [Евангелля] ад Лукi). У iм нямецкi
фiлолаг-класiк змясцiу
 свае паэтычныя пералажэннi Дэкалога, Апостальскага Сiмвала веры, Нагорнай пропаведзi i некаторых iншых кананiчных хрысцiянскiх тэкстау
 на старажытнагрэчаскай мове. Цiкава,
 князю у
 Нясвiжы i Алыцы
што гэтае выданне Iаган Мюлiус прысвяцiу
Мiкалаю Радзiвiлу Чорнаму. I гэта невыпадкова.
Паэтычныя апрацоу
кi хрысцiянскiх тэкстау
 не былi тыповымi у
 лiтаратурным дыскурсе Рэчы Паспалiтай сярэдзiны XVI стагоддзя. Разам з тым, менавiта у
 час прыбыцця Iагана Мюлiуса у
 Кракау
 адчувалася вялiкая патрэба у
 прафесiйных фiлолагах-класiках. Найперш гэта
было звязана з актывiзацыяй перакладчыцкiх iнтэнцый у дачыненнi
да Бiблii, што у
 пэу
ным сэнсе можна расцэньваць як працяг Скарынавай традыцыi. Так, у 1550 годзе прыхiльнiк Рэфармацыi Мiкалай
 пратэстанцкiх прапаведнiкау
 у Пiнчау
, маючы на
Аляснiцкi запрасiу
мэце стварэнне перакладу Бiблii на польскую мову. Для гэтай працы
былi запрошаны адукаваныя гуманiсты: homo trilinguus Гжэгаж Оршак (Gregorius Orsatius), П’ер Статорыус, а таксама Жан Тэно (Jean
Thénaud), якiя прыбылi па рэкамендацыi самога Жана Кальвiна10. Фiляу
 Мiкалай Радзiвiл Чорнансаванне выдавецкага праекту ажыццяу
ны, у вынiку чаго пау
стала Брэсцкая Бiблiя.

S. K o t, Pierwsza szkoła protestancka w Polsce. Z historii wpływów francuskich na kulturę polską, in: Reformacja w Polsce, r. I, 1921, Warszawa, s. 16–18.
10
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Магчыма, у пачатку 60-х гадоу
 XVI стагоддзя Iаган Мюлiус меу

цесныя кантакты з Радзiвiлам: на пачатку зборнiка “Асноу
ныя палажэннi хрысцiянскага катэхiзiса” змешчаны верш-прысвячэнне, у якiм
паэт з Лiбенродэ звяртаецца да адрасата як Domino suo clementissimo
(Да майго найпаважанейшага пана)11.
Тым не менш, па нейкiх прычынах кантакты паэта з Лiбенродэ
i гетмана Радзiвiла не мелi далейшага працягу, i у
 хуткiм часе Iаган
Мюлiус пачынае працаваць пад патранатам iншага магната – вiленскага кашталяна Грыгорыя Хадкевiча. З 1562 па 1564 гады фiлолаг
з Цюрынгii займау
ся педагагiчнай дзейнасцю i лiтаратурнай творчас Заблудаве, а з 1564 па 1567 год апекавау
ся
цю пры двары Хадкевiча у
Аляксандрам i Андрэем Хадкевiчамi пад час iх навучання за мяжой.
Час знаходжання Iагана Мюлiуса у
 Заблудаве супау
 з ключавой
падзеяй дваццацiпяцiгадовай Лiвонскай вайны – Чашнiцкай (таксама
Ульскай або Iванскай) бiтвай 1564 года. Войска ВКЛ на чале з гетманам Грыгорыем Хадкевiчам, а таксама гетманам Мiкалаем Радзiвiлам Рудым разграмiла на палях пад Iванскам шматтысячнае войска
маскоу
скага ваяводы Пятра Шуйскага. Апiсанню гэтай падзеi прысвечаны лацiнамоу
ны лiст Грыгорыя Хадкевiча, адрасаваны сынам.
Паколькi гэтая эпiстула была апублiкавана у
 выданнях Iагана Мюлi яе
уса, ëсць падставы меркаваць, што сам вучоны гуманiст i напiсау
ад iмя свайго патрона, князя Хадкевiча12. Па гарачых слядах падзей
у 1564 годзе Iаган Мюлiус склау
 зборнiк пад назваю “Divina gratia imperante Sigismundo Augusto (...) victoria de Moschis reportata a magniﬁco Domino Gregorio Chodcievitio” (Перамога над маскоуцамi, здабытая
з ласкi Божай яснавяльможным Панам Грыгорыем Хадкевiчам у часы
панавання Жыгiмонта Аугуста). Цэнтральны твор гэтага зборнiка –
аднайменны эпiнiкiй, складзены лацiнскiмi гекзаметрамi.
Па-за творамi, напiсанымi з нагоды перамогi пад Iванскам, Iа шэраг вершау
 прадстау
нiкам роду Хадкевiчау
,
ган Мюлiус прысвяцiу
а таксама iншым магнатам ВКЛ. Пры гэтым паэт з Лiбенродэ адэкватна у
васабляу
 у сваiх паэтычных тэкстах уяу
ленне пра гiсторыка-культурную спецыфiку ВКЛ. Асаблiвай увагi у
 гэтым сэнсе заслугоу
вае
«Эпiталамiëн» на шлюб Фiлона Кмiты з Соф’яй Хадкевiч. Згодна з тра-

11

Τὰ τῆς Χριστιανῶν κατηχήσεως μέρη κεφαλαιωδῶς μέτροις ῾Ελληνικοῖς συγγεγραμμένα
παρα του Ιωάννου Μύλιου Λιβενροδέως, Cracoviae 1561, f. A1v.
12 Гл.: Ж. Н е к р а ш э в i ч - К а р о т к а я, Ульская бiтва 1564 г. у помнiках лацiнамо
унай лiтаратуры Вялiкага Княства Лiтоускага, [у:] “Беларускi гiстарычны агляд”,
2013, т.20, сш. 1–2, с. 13–42.
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дыцыяй класiчнай паэзii, паэт супастау
ляе сучасную яму падзею з легендарнай – шлюбам Пелея i Фецiды, у якiм пазней нарадзiу
ся найвялiкшы легендарны герой Элады, Ахiл. Iаган Мюлiус адзначае, што
на вяселлi Пелея i Фецiды сабралася у
ся элiта старажытнай Грэцыi.
Падобным чынам, на вяселлi Фiлона i Соф’i можна было пабачыць
прадстау
нiкоу
 айчыннай магнатэрыi. Вось як апiсвае iх ау
тар:
Sive libens spectas natos ad bella Polonos,
Innumero praesens cum grege Lecchus adest.
Sive viros quaeras Litauum de gente sagaces,
Huc etiam tales terra propinqua tulit.
Sive bonos cupias veteri de stripe Ruthenos,
Hic inter soboles stat Chodcieuitia splendens,
Cui triplici multus germine surgit honor13.

(Можа, паглядзiш на палякау
, народжаных для войнау
? Вось ëн,
Лех з незлiчоным народам! Можа, шукаеш мудрых мужоу
 з народа
лiцвiнау
? Iх таксама прадстау
ляе тут iх уласная зямля. А можа, жадаеш [паглядзець] на добрых русiнау
 са старажытнага роду? I iх, шматлiкiх, можаш тут знайсцi. Сярод iх – i славутыя прадстау
нiкi роду
Хадкевiчау
, у якiх вялiкi гонар узрастае з нашчадкамi траякага роду).
Паэт з Лiбенродэ дакладна вызначае тут тры галоу
ныя «палiтыч14
: Poloni, Litaves, Rutheni (палякi, лiныя нацыi» дзяржавы Ягелонау
твiны, русiны). Хадкевiчы, у сваю чаргу, славяцца «germine triplici»
 гэтым – крынiца iх велiчнасцi i непе(нашчадкамi траякага роду), i у
раможнасцi.
У 1566 годзе выйшау
 з друку вершаваны зборнiк Iагана Мюлiуса
«Cato graecolatinus» (Грэчаска-лацiнскi Катон15), надрукаваны у
 Ау
гсбургу16; неу
забаве, у 1568 годзе, у Ляйпцыгу з’явiлася другое вы13 Poemata Ioannis Mylii Libenrodensis, poetae Laureati, ex dioecesi generosum Comitum
de Hoenstein. (...) [Lipsiae] 1568, f. 2c7v.
14 Выраз «нацыя» тут трэба разумець у тым сэнсе, якiм ëн напа
уня
уся у
 словазлучэннях кшталту gente Polonus natione Lithuanus (у дачыненнi да Мацея
Стрыйко
ускага) або gente Ruthenus natione Polonus у дачыненнi да Станiслава
Ажахо
ускага, г. зн. фактычна пазнача
у дзяржа
уную, а не нацыянальную (у сучасным разуменнi) прыналежнасць.
15 У е
урапейскай кнiжнай традыцыi з канца III – пачатку IV ст. атрыма
у распа
усюджанне зборнiк маралiзатарскiх высло
уя
у пад назваю “Катонавы двувершы” (Disticha Catonis). А
утарства зборнiка традыцыйна прыпiсваецца Дыянiзiю Катону, бiяграфiчная iнфармацыя пра якога адсутнiчае.
16 M. B a l d z u h n, Mylius, Johannes, in: W. K ü h l m a n n, J.-D. M ü l l e r, M. S c h i l l i n g
u. a. (Hrsg.), Frühe Neuzeit in Deutschland 1520–1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, B. 4, Berlin–Boston: De Gruyter, 2015, S. 554.
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данне кнiгi. Адкрывалi выданне шырока вядомыя з часоу
 Сярэднявечча складзеныя гекзаметрам лацiнскiя выслоу
i, так званыя Катонавы
двувершы, якiя актыу
на выкарыстоу
валiся у
 школьнай практыцы пачатковага навучання; Iаган Мюлiус выдау
 iх разам з перакладам на
старажытнагрэчаскую мову. У прадмове да “Грэчаска-лацiнскага Катона”, звернутай да Альберта Фрыдэрыка, сына прускага герцага Альна у
казвае, што гэтыя пеберта Мархiëна Брандэнбургскага, паэт яу
раклады з’явiлiся пад час яго знаходжання у
 ВКЛ:
Nuper cum essem in Museo ociosus, illustrissime Princeps, et chartulas
sparsim iacentes reuoluerem, Catonis morales reperi sententias, quae ante aliquot annos a me erant in Graecum sermonem tralatae, cum in aula
apud ﬁlios D[omini] Gregorii Chodcieuitii strenui inter Lithuanos equities,
et clarissimi apud Polonorum regem senatoris viuerem (Не так дау
но, калi
я меу
 магчымасць спакойна займацца творчай працай i у
парадкавау

[свае] раскiданыя паперы, знайшоу
 я «Маральныя сентэнцыi Катона»,
якiя некалькi гадоу
 таму былi перакладзены мною на грэчаскую мову,
 пры двары пана Грыгорыя Хадкевiча, сенатара, надзвычай
калi я жыу
шанаванага польскiм каралëм, i займау
ся выхаваннем яго сыноу
 у атачэннi лiтоу
скiх арыстакратау
)17. Словы apud ﬁlios D. Gregorii Chodcieuitii strenui inter Lithuanos equites (займау
ся з сынамi пана Грыгоскiх арыстакратау
) сведчаць, на нашу
рыя Хадкевiча у атачэннi лiтоу
думку, пра тое, што Iаган Мюлiус вучыу
 лацiнскай i старажытнагрэчаскай мове не толькi Аляксандра i Андрэя Хадкевiчау
, але таксама
iншых дзяцей навакольнай шляхты. Вельмi верагодна, што паэт з Лi у Заблудаве школу на у
зор кляштарнай школы у
 Iльбенродэ заснавау
фельдзе, заснаванай абатам Штанге. У аснову адукацыйнай праграмы
Мюлiус паклау
, несумненна, прынцыпы гуманiстычнай адукацыi свайго настау
нiка Мiхаэля Неандэра, надау
шы выключную у
вагу фiлалагiчнай падрыхтоу
цы навучэнцау
.
вага in aula (пры двары) ускосна сведчыць пра тое, што гэтая
Зау
школа насамрэч магла знаходзiцца у
 Заблудаве, бо тут размяшчалася радавое iменне Грыгорыя Хадкевiча. Менавiта 60-я гады XVI стагоддзя вызначаюцца актыу
ным культурным жыццëм у заблудау
скай
рэзiдэнцыi: у 1563 годзе Грыгорый Хадкевiч заснавау
 тут Успенскую
 1568–1570 гадах тут дзейнiчала друкарня, у якой працацаркву, а у

Ioannes M y l i u s, Cato graecolatinus. Praecipua Christianae pietatis capita. Μελέται
D. Andreae et D. Alexandri Chodcieuitiorum... Lipsiae 1568, f. A2r.
17
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валi Iван Фëдарау
 i Пëтр Мсцiславец18. Яшчэ адно (прау
да, таксама
у
скоснае) пацверджанне знаходзiм у канцы вышэй цытавай прадмовы,
у традыцыйным пажаданнi мецэнату: Quare T[ua] C[lementia] Catonem
Graece loquentem clementer suscipere dignetur, tantumque sibi placere sinat, quantum illustrem Chodcieuitiorum familiam, in quorum aula Borussis
tuis vicina liber hic natus est (Таму няхай Твая Мiласць ласкава прыме
“Катона” на грэчаскай мове; няхай будзе ëн Вам даспадобы гэтакса, у iменнi якiх, блiзкiм да тваëй
ма, як найяснейшаму роду Хадкевiчау
Прусii, i нарадзiлася гэтая кнiга)19. Згодна з тагачаснымi дзяржау
нымi
межамi Заблудау
 знаходзiу
ся насамрэч недалëка ад мяжы памiж ВКЛ
i тагачасным герцагствам Прускiм (крыху больш за 100 км)20.
ласна “каУ склад зборнiка Iагана Мюлiуса 1568 года, акрамя у
тонау
скай” часткi, увайшлi паэтычныя пералажэннi кананiчных тэкстау
, частка якiх была у
жо раней апублiкавана у
 зборнiку “Найважнейшыя палажэннi хрысцiянскай набожнасцi” (Кракау
 1560). Аднак,
калi у
 кракау
скiм зборнiку пералажэннi названых вышэй свяшчэнных
 былi надрукаваны толькi на лацiнскай мове, то у
 кнiзе “Грэтэкстау
ка-лацiнскi Катон” – па-лацiнску i па-старажытнагрэчаску. Апрача таго, у кнiгу “Грэка-лацiнскi Катон” уваходзiць паэтычны цыкл пад назваю “Μελέται”, у якiм сабраны вершаваныя практыкаваннi Андрэя
i Аляксандра Хадкевiчау
 (гэты збор будзе ахарактарызаваны нiжэй).
Выехау
шы з ВКЛ, Iаган Мюлiус пачау
 вельмi хутка рабiць блiскучую кар’еру: спачатку – пры двары iмператара Свяшчэннай Рымскай
нiверсiтэце Ены. Найiмперыi Максiмiлiяна II Габсбурга, пазней – ва у
больш поу
ным зборам вершаваных творау
 нямецкага паэта з’яу
ляецца
выданне «Poemata Ioannis Mylii Libenrodensis, poetae Laureati, ex dioecesi generosum Comitum de Hoenstein» (Паэтычныя творы Iягана Мюлiуса з Лiбенродэ, паэта-лаурэата, з дыяцэзii вяльможных графау дэ
Гогенштайн) (месца выдання не пазначана) [s. l., 1568]. Яго публiкацыя звязана з наданнем гуманiсту тытула poeta-laureatus iмператарам
Максiмiлiянам (у канцы зборнiка прыводзiцца тэкст адпаведнай iмператарскай граматы). У гэтай кнiзе, якая складаецца з 327 друкаваных
аркушау
, чытач знойдзе шмат вершау
 кракау
скага i заблудау
скага
перыядау
, прысвечаных вядомым беларускiм арыстакратам: Мiкалаю
18 В. Г р ы н я в е ц к i, Заблуда
у, (у:) Вялiкае княства Лiтоускае: энцыклапедыя.
У 2 т., рэдкал.: Г. Пашко
у i iнш., Мiнск 2007, т. 1, с. 637.
19 Ioannes M y l i u s, Cato graecolatinus..., f. A3r.
20 Пра гэта сведчыць тагачасная палiтычная карта, гл., напр.: J. T a z b i r, Geschichte
der polnischen Toleranz, Warszawa 1977, s. 8.
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Радзiвiлу, Грыгорыю Хадкевiчу, Фiлону Кмiту, Яу
стахiю Валовiчу i iншым. Аднак, калi мець на у
вазе айчынную лiтаратурную традыцыю,
то, як справядлiва зау
важыу
 польскi лiтаратуразнавец Ю. Новак-Длужэу
скi, не столькi панегiрычныя вершы, адрасаваныя каралю, колькi
лiрычныя вершы, адрасаваныя гетману Хадкевiчу, а таксама iншым
палiтыкам i правадырам перыяду войнау з Масковiяй, надаюць культурна-гiстарычнае значэнне яго лiтаратурнай творчасцi21.
вау
 такУ сваëй адукацыйнай практыцы Iаган Мюлiус выкарыстоу
сама у
ласныя перастварэннi кананiчных тэкстау
 хрысцiянства. Паэт
з Лiбенродэ публiкавау
 iх i у
 Кракаве, i у
 Ляйпцыгу, i у
 Вене. У зборнiку “Паэтычныя творы...” (1568) гэтыя тэксты сабраныя пад агульным
кам «Carmina sacra» («Свяшчэнныя вершы»). У першай кнiзагалоу
зе «Свяшчэнных вершау
» – паэтычныя перастварэннi Дэкалога, Апостальскага Сiмвала веры i Малiтвы Гасподняй (з Нагорнай пропаведзi)
па-старажытнагрэчаску. Паэт дэманструе сваë вiртуознае мастацтва
валодання памерамi антычнай паэзii: Дэкалог ëн перастварае гекзаметрам, Сiмвал веры – глiканэем, Малiтву Гасподнюю – фалекейскiм
адзiнаццацiскладовiкам. Апроч таго, у зборнiку “Паэтычныя творы...”
прадстау
лены шматлiкiя паэтычныя пералажэннi псалмоу
, складзеныя
элегiчным двувершам.
Як ужо адзначалася вышэй, i “Грэчаска-лацiнскi Катон” (1568),
i «Паэтычныя творы» (1568) завяршаюцца двума раздзеламi: «D. Andreae Chodcievitii equitis Lithuani ΜΕΛΕΤΑΙ» (“Практыкаваннi пана
скага арыстакрата”) i «D. Alexandri ChodАндрэя Хадкевiча, лiтоу
cievitii equitis Lithuani ΜΕΛΕΤΑΙ» (“Практыкаваннi пана Аляксандра
Хадкевiча, лiтоу
скага арыстакрата”). Хутчэй за у
сë, перад намi – нi
што iншае, як плëн паэтычных практыкаванняу
 на лацiнскай мове
Андрэя i Аляксандра Хадкевiчау
. Тут змешчаны пераважна кароценькiя двухрадкоу
i, напiсаныя элегiчным двувершам, на розныя тэмы.
 гэтых двух раздзелах Iаган Мюлiус сабрау
 лепшыя выМяркую, што у
нiкi хатнiх заданняу
 па версiфiкацыi, выкананых яго яснавяльможнымi вучнямi пад кiрау
нiцтвам настау
нiка. Акрамя “Практыкаванняу
”,
у склад зборнiка “Паэтычныя творы” у
вайшлi таксама дзве чатырохрадковыя эпiтафii, напiсаныя на смерць Соф’i Хадкевiч i падпiсаныя, адпаведна, яе братамi – Андрэем i Аляксандрам. Як любы добры настау
нiк, Iаган Мюлiус ганарыу
ся поспехамi сваiх навучэнцау
 не

J. N o w a k - D ł u ż e w s k i, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Czasy Zygmuntowskie, Warszawa 1966, s. 205.
21

РЭНЕСАНСНАЯ СЯДЗIБА МУЗ У ЗАБЛУДАВЕ...

333

менш, чым сваiмi у
ласнымi, таму ахвотна у
ключау
 iх вучнëу
скiя опусы
у
 зборнiкi у
ласных паэтычных творау
.
Характар вершаваных творау
, напiсаных Iаганам Мюлiусам, сведчыць пра тое, што ëн зрабiу
 паэтычную культуру неад’емнай часткай пау
сядзëннага прыдворнага жыцця (падобны феномен у культуры
Беларусi будзе ярка прадстау
лены пазней, у XVIII стагоддзi, у творчасцi княгiнi Францiшкi Уршулi Радзiвiл). У яго паэтычным зборнiку
мы знойдзем не толькi вершы на шлюб, на пахаванне, «на шчаслiвае
вяртанне», але нават на самыя, здавалася б, нязначныя выпадкi. Напрыклад, у зборнiку 1568 года змешчаны твор пад назваю «Пану Андрэю Хадкевiчу, якi хварэе на кашаль», а непасрэдна за iм – «Да пана
ся хваробы». Як для сапрау
днага творцы,
Андрэя Хадкевiча, якi пазбыу
для Iагана Мюлiуса паэзiяй было напоу
нена само жыццë, i яго у
ласнае
жыццë не магло iснаваць без паэзii. Такую мастацкую стратэгiю паэта
можна назваць катэхезай праз прызму мастацтва, а таксама вытанчанай паэзiяй праз прызму жыцця, па аналогii з выразам Фрыдрыха
 сваiм сачыненнi “Нараджэнне трагедыi” патрабавау
, каб
Нiцшэ, якi у
навука у
спрымалася праз прызму мастака, а мастацтва – праз прызму
жыцця (die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst
aber unter der des Lebens)22.
Але найперш паэзiя Iагана Мюлiуса была прызначана для мэты выхавання сапрау
днага шчырага хрысцiянiна i мудрага цнатлiвага грамадзянiна. Так, сярод практыкаванняу
 маладых Хадкевiчау
 знаходзiм
i з характэрнымi назвамi: Андрэй напiсау
 вершы “Пастыр
двухрадкоу
над людзьмi Хрыстос”, “Хрысцiянам трэба несцi крыж”, “Слова Госпада трывае”, “Шануй урача”, “На скупога чалавека”, “Нельга смяяцца
з бедных”, “Фартуна”, Аляксандр – “Бога нельга падмануць”, “Пра багатага i Лазара” ды многiя iншыя. Паэт з Лiбенродэ прапаноу
вау
 таксама маладым княжычам своеасаблiвае паэтычнае спаборнiцтва. Сведнасць у адным i другiм раздзелах “Практыкаванняу
”
чанне таму – наяу
вершау
 з аднолькавымi назвамi: “Хрыстос – крынiца жывой вады”,
“Шлюб у Кане”, “Баяцца Бога – найвышэйшая мудрасць”, “Апостальскi Сiмвал веры”, “Малiтва Гасподняя”.
Iаган Мюлiус быу
 глыбока перакананы у
 тым, што любоу
 да мастацтва, прынамсi вытанчанай паэзii, можа даць добры i значны плëн
у справе выхавання будучага дзяржау
нага дзеяча. Пра гэта iдзе раз-

Гл.: Th. R. W o l f, Hermeneutik und Technik: Martin Heideggers Auslegung des Lebens
und der Wissenschaft als Antwort auf die Krise der Moderne, Würzburg 2005, S. 87.
22
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мова у
 прадмове да “Практыкаванняу
...”, якую, падобна, паэт склау

адмыслова для апублiкавання у
 зборнiку “Паэтычныя творы” (1568):
Cum nostrorum poematum libelli, benigne lector, iam deducti essent ad
umbilicum, incidi in diversas μελέτας discipulorum olim meorum, D. Andreae,
[et] D. Alexandri equitum Lithuanorum, ex illustri Chodcievitiorum familia.
Ex istis quosdam seligere versiculos, [et] cum nostris imprimendos dare non
indignum esse visum est, quod inde facile sit iudicare, quid spei de talibus
ingeniis sit reliquum. Spero insuper eiusmodi tyrocinia aliis fore incitamento,
praesertim dominorum ﬁliis, ut per ocium Musis sese arctius adiungant, [et]
similia vel graviora etiam conﬁngant23.

 быу
 ужо напалову
(О блаславëны чытач! Калi збор маiх творау
падрыхтаваны, я знайшоу
 разнастайныя практыкаваннi маiх колiшнiх
 Андрэя i Аляксандра, лiтоу
скiх арыстакратау
 з вядомага роду
вучняу
Хадкевiчау
. Я падумау
: напэу
на, было б мэтазгодна выбраць з iх некаторыя вершыкi i апублiкаваць iх разам з маiмi у
ласнымi, бо на гэтай
падставе лëгка можна меркаваць, што можна спадзявацца атрымаць
ад такiх талентау
. Больш таго, я спадзяюся, што першыя вопыты такога кшталту будуць стымулам для iншых, у першую чаргу для дзяцей паноу
, каб у свой вольны час яны больш цесна зносiлiся з Музамi
i сачынялi штосьцi падобнае цi нават яшчэ больш значнае.)
 устаноу
ку на лаУ гэтых словах паэт з Лiбенродэ сфармулявау
гiчны працяг той адукацыйна-асветнiцкай праграмы, якая распачалася для яго у
 культурным ландшафце Цюрынгii i якую ëн працягнуу

у культурным ландшафце Беласточчыны. Своеасаблiвую асветнiцкую
ляу
 таксама i Грыгорый Хадкевiч, якi у
 канцы
праграму ажыццяу
60-х гадоу
 XVI стагоддзя прыняу
 у Заблудаве Iвана Федаровiча (або
ца. У вынiку было надрукавана “Евангелле
Фëдарава) i Пятра Мсцiслау
вучыцельнае” 1569 года.
Сам Хадкевiч прызнаецца у
 напiсанай iм прадмове, што ëн планавау
 надрукаваць гэтую кнiгу выразуменiя ради простых людей у перакладзе на простую (г. зн. старабеларускую) мову. Аднак люди мудрые, в том письме ученые перасцераглi князя, иже прекладанiем з давных пословиц на новые, помылка чинится немалая, якоже и ныне обретается в книгах новаго переводу”24. I Грыгорый Хадкевiч пагадзiу
ся
Ioannes M y l i u s, Poemata..., f. 2q2r.
[Г. Хадкевiч] Книга, зовомая Евангелiе учителное от всех четырех евангелистов избранна..., [in:] Прадмовы i пасляслоуi паслядоунiкау Францыска Скарыны /
АН БССР. Iн-т лiт. Iмя Я. Купалы; уклад., уступ. арт. I камент. У. Г. Кароткага,
Мiнск 1991, с 32.
23
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друкаваць кнiгу яко здавна писаную, на царкоу
наславянскай мове,
якую справядлiва будзе назваць класiчнай мовай праваслау
най лiтургii. У сваiх агульных рысах такая асветнiцкая стратэгiя нагадвае гуманiстычную праграму Iагана Мюлiуса, якi ва у
мовах генеральнай
устаноу
кi пратэстантау
 на стварэнне перакладау
 кнiг Святога Пiсання i выданне катэхiтычнай лiтаратуры на нацыянальных мовах
паслядоу
на захоу
вае вернасць класiчным старажытнагрэчаскай i лацiнскай мовам.
Ëсць i яшчэ адна акалiчнасць, якая дазваляе зразумець, што
у
 эстэтычнай праграме гуманiста-пратэстанта з Лiбенродэ прыцягвагу праваслау
нага князя Хадкевiча. “Евангелiе вучыцельнае”,
нула у
якое ëн вырашыу
 друкаваць на у
ласныя сродкi, – гэта зусiм не Тэтраевангелле у
 прывычным для нас разуменнi; гэта збор цытаванняу
 i скарочаных фрагментау
 з сачыненняу
 Хрызастома, Кiрыла Александрыйскага i iншых айцоу
 царквы. Я. Немiроу
скi атрыбутуе заблудау
скае
Евангелле як зборнiк гутарак i павучэнняу з тлумачэннем евангельвагу на адметны факт:
скiх тэкстау 25. Даследчык звяртае таксама у
тут было змешчана “Слова на Ушэсце” Кiрыла Турау
скага – i гэта
фактычна быу
 першы друкаваны помнiк старажытнай усходнеславянскай лiтаратуры26. У цэлым “Евангелле вучыцельнае” прызначалася
, а менавiта нядля забеспячэння нядзельных евангельскiх чытанняу
дзельныя службы, як вядома, рэгулярна наведваюць усе парафiяне або,
як мiнiмум, большасць з iх. Такiм чынам, заблудау
скае выданне фармiравала той самы плюралiстычны фармат хрысцiянскай катэхезы, якi
стваралi таксама бiблiйныя паэтычныя парафразы i хрысталагiчныя
вершы Iагана Мюлiуса. Як нямецкi паэт, так i беларускi князь трыны заняпад свайго чавожна адзначалi маральную сапсаванасць i духоу
су. Так, Грыгорый Хадкевiч у сваëй прадмове разважае пра нынешнiи
мятеж мира сего: Понеже мнози крестiяньстiи людiе новыми и различными ученiи в вере поколебашася и мненiем своим разсверепеша
и от едiнаго согласiя в вере жiвуiх отвратiшася27. Iаган Мюлiус, як
у свой час Мiкалай Гусоу
скi, прадставiу
 турэцкую пагрозу як Боскае
пакаранне за сапсаванасць у веры (перадусiм у сваiм паэтычным творы “Ad inclytos Christianorum contra Turcam milites Παραίεσις” (Напамiн
славутым хрысцiянскiм змагарам з туркам).
Я. Н е м i р о у
 с к i, Фëдарау Iван, [in:] Францыск Скарына i яго час: энцыкл. давед.,
рэдкал. I. Шамякiн i iнш., Мiнск 1988, с. 532.
26 Тамсама.
27 [Г. Хадкевiч] Книга, зовомая Евангелiе учителное..., с. 30–31.
25

336

ŻANNA NIEKRASZEWICZ-KAROTKAJA

Такiм чынам, задачу маральнага у
дасканалення хрысцiян ставiлi
перад сабой i паэт з Лiбенродэ, i у
ладальнiк рэзiдэнцыi у
 Заблудаве, якi
давау
 канкрэтную параду у
сiм чытачам “Евангелля вучыцельнага”:
Да поне сих книг читанiем возмогут себе исправити и на путь истинныи привести, а елицы во правоверiи доныне соблюдаеми и непозыблемо съдержими суть, тем более их Христос словесы и ученiем
своим укрепит в вере единомысленых бытии и не дасть сметатися
волнами сего житiя и ересем бывающим в собе вмещатися28. Ерась,
згодна з гэтай тэзай, – не нейкае канкрэтнае веравучэнне, гэта грэшнае
iмкненне аблуднага хрысцiянiна, духоу
нага збачэнца выкрывiць фундаментальныя асновы навукi Хрыста. Саму ж гэтую навуку здольны
цнатлiва выкласцi як фiлолаг-пратэстант у катэхетычных вершах, так
ны кнiжнiк у катэхетычнай прозе.
i праваслау
Культурны ландшафт Заблудава у
 60-х гады XVI стагоддзя вызначау
ся прыярытэтам асветнiцкай i адукацыйнай парадыгмы. Гэтаму
спрыяла мецэнацкая дзейнасць князя Грыгорыя Хадкевiча, пад патралялася выкладанне лацiнскай i старажытнагрэнатам якога ажыццяу
часкай моу
, а таксама выданне як лацiнамоу
ных свецкiх кнiг, так
i богаслужбовай лiтаратуры на царкоу
наславянскай мове.
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Šyšyhina-Patockaja K., Njaświż i Radziwily, Minsk 2001 [К. Шышыгiна-Патоцкая, Нясвiж i Радзiвiлы, Мiнск 2001].
Schlotheuber E., Carmassi P., Breitenbach A., Einleitung: Schriftkultur und religiöse Zentren im norddeutschen Raum, in: Schriftkultur und religiöse Zentren
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SUMMARY
RENAISSANCE FARM “MUZ” IN ZABLUDOV:
PEDAGOGICAL AND CREATIVE ACTIVITY OF JOHANN MYULIUS
UNDER THE AUSPICES OF GRZEGORZ CHODKIEWICZ

This article analyzes duke Grzegorz Chodkiewicz’s patronage of the arts as
well as the Renaissance poet Johann Myulius’ literary and pedagogical work from
the perspective of culture perception. It deﬁnes the role of the monastic landscape
in the town of Ilfeld in Thuringia and the farm landscape in Zabludów in Białystok
District in forming cultural capital.
Key words: spatial turn, cultural landscape, the Grand Duchy of Lithuania, Renaissance, Johann Myulius, Grzegorz Chodkiewicz, Zabłudów.
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STRESZCZENIE
RENESANSOWY FOLWARK „MUZ” W ZABŁUDOWIE:
PEDAGOGICZNA I ARTYSTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ JOHANNA MYULIUSA
POD PATRONATEM GRZEGORZA CHODKIEWICZA

W artykule omówiono artystyczny patronat księcia Grzegorza Chodkiewicza
oraz utwory literackie i dydaktyczne renesansowego poety Johanna Myuliusa z perspektywy percepcji kultury. Omówiono rolę klasztornego pejzażu miasteczka Ilfeld
w Turyngii i folwarcznego pejzażu Zabłudowa, miejscowości na Białostocczyźnie
w procesie gromadzenia kapitału kulturowego.
Słowa kluczowe: zwrot przestrzenny, pejzaż kulturowy, Wielkie Księstwo Litewskie, renesans, Johann Myulius, Grzegorz Chodkiewicz, Zabłudów.

