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ВКЛ з крыжакамі ў 14 ст., стала
сустракаеш прозвішчы замеж-
ных і ў тым ліку ангельскіх
рыцараў, якія ваявалі супраць
нашых продкаў на боку Тэў-
тонскага і Лівонскага ордэнаў.
Пачаўшы даследаваць тэму
еўрапейскіх рыцараў у Прусіі
ў  14 ст., я з цікавасцю зразумеў,
што сярод іх былі вельмі вя-
домыя асобы.

У Прусіі пабывалі пра-
ктычна ўсе арыстакраты Еўро-
пы, яна як магніт вабіла шара-
говых ваяроў, жадаўшых  стаць
рыцарамі. Аднак з канца 13 ст.
лік рыцараў – крыжакоў, якія
прыбываюць у Прусію і Ліво-
нію, стаў памяншацца. У канцы
13 ст. Тэўтонскі ордэн усё ра-
дзей мог прапанаваць замеж-
ным рыцарам удзел у зай-
мальных наступальных дзеян-
нях. Часцей за ўсё прыезджыя
ваяры маглі разлічваць на
сумную залогавую службу,
небяспечную і нецікавую пар-
тызанскую вайну. У 1330-ых
гадах  вялікі магістр Тэўтонска-
га ордэна Лютар фон Браўн-
швейг (Luther von Braun-
schweig) прапанаваў план пры-
цягнення новых рыцараў  у
Прусію. Лютар сам быў адора-
ным паэтам і заахвочваў аўта-
раў рэлігійных і гістарычных
прац пісаць пра Тэўтонскі
ордэн. Ён стварыў традыцыю,
паводле якой паходы супраць
Літвы сталі неабходным склад-
нікам рыцарскай галантнасці.
Для гэтага была адроджана
былая традыцыя святкавання
Круглага стала Караля Ар-
тура.  Простыя ваяры з Еўро-
пы пераконваліся ісці ваяваць
у Прусію, удзельнічаць у “Rei-
sen” (такім сярэднявечным
эўфемізмам называліся вайс-
ковая паходы). Важнае значэн-
не меў лік пасвечаных у ры-
цары па заканчэнні Reisen.
Цырымонія пасвячэння ў ры-
цары стала неад’емнай часткай
кожнага крыжовага паходу.
Гонар яе правядзення аддавалі
самаму высакароднаму з пры-
езджых крыжакоў. Пасвячэнне
адбывалася, як толькі хтосьці
з кандыдатаў здзяйсняў год-
ную дзею.  Пасля гэтага Вялікі
магістр запрашаў самых ад-
важных ваяроў за стол, падоб-
ны на Круглы стол караля
Артура, і ўзнагароджваў най-
больш адважных воінаў.  Фран-
цузскі гісторык Э. Лавіс так
апісаў гэтае мерапрыемства: “У
пышным шатры накрываўся
круглы стол, за які садзіліся
пры гуку труб і цымбал дзе-
сяць прызнаных найадважных
рыцараў,  і  імёны іх услаў-
ляліся потым паэтамі ва ўсім
хрысціянскім свеце. Гэтыя
рыфмаваныя  аповяды таксама
запальвалі мужнасць, як у
мінулы час пропаведзь Пятра
Пустэльніка  або Св. Бернара,
і, дзякуючы ўсёй гэтай ка-
медыі, існаванне Ордэна пра-
цягвала падавацца патрэбным”.

У адрозненні ад рыца-
раў якія ўдзельнічалі ў гэты ж
час  у Стогадовай вайне ў
Францыі,  матэрыяльная заці-
каўленасць не была галоўнай
для крыжакоў. У значнай сту-
пені гэта тлумачылася беднас-
цю мясцовага насельніцтва ў
параўнанні з астатняй Еўропай.
Адзіным багаццем тут былі
коні, у 14 ст. Вялікі князь лі-
тоўскі Вітаўт меў 20.000 коней.

Тэўтонскія рыцары захоплівалі
землі, а не рухомую маёмасць.
Ордэн прыцягваў  замежных
удзельнікаў не грашыма, а
рыцарскімі забавамі, банкетамі
і адмысловымі знакамі рыцар-
скай гонару.  Э. Лавіс пісаў, што
воінаў вабіла цікаўнасць па-
глядзець зблізку на гэты Ор-
дэн, гонар рыцарства, панаваў-
шага на зямлі аднятай у нявер-
ных, а больш за ўсё пагоня за
моцнымі ўражаннямі і цікавымі
прыгодамі, аповядамі аб якіх
можна было бы потым займаць
дам. Гэтыя далёкія паходы
глыбока засталіся ў рыцарскіх
норавах. Шматлікія нямецкія
песні пачынаюцца словамі:
“Жыў  аднойчы рыцар, які
паехаў у  Прусію”, шматлікія
французскія казкі захоўваюць
нам успамін аб гаротным ста-
новішчы рыцара, які, прыняў-
шы ўдзел  “у святым паходзе ў
Прусію”, аказваўся ў станові-
шчы ашуканага мужа. Як пры-
клад адносінаў  рыцарства
Еўропы да крыжовага паходу
ў Прусію, цікавы раман Анту-
ана дэ ла Саль “Маленькі Жан
дэ Сантрэ”, які ўяўляе сабою
амаль што навучальны дапа-
можнік для тых, хто прагнуў
прысвячэння ў рыцары. Па-
добна таму, як гэта адбываецца
ў сучасным спорце, у той час
былі “прафесійныя” рыцары,
якія выклікалі на бой сапер-
нікаў у чужых краях і туляліся
ад аднаго двара правіцеля да
другога ў пошуках праціўні-
каў, якія прынялі бы іх умовы.
Дзеля гэтага Жан дэ Сантрэ
праехаў вялікую частку Еўро-
пы, з Францыі ён адправіўся ў
Арагонскае каралеўства, дзе
гаспадар засыпаў яго падарун-
камі. Пазней ён пабываў пры
двары імператара, які асабіста
прысутнічаў на двубоях, дзе ён
выступаў супраць нямецкіх
рыцараў. Нарэшце, пярай-
шоўшы ад рыцарскіх гульняў
да рэальнай вайны, ён адпраў-
ляецца ў “крыжовы паход” у
Прусію, дзе, нарэшце знахо-
дзіць сабе славу.

Але ж падарожжа ў
Прусію было занадта дарагім
для бедных рыцараў і таму
Тэўтонскі ордэн выплачваў
грашовыя субсідыі. Гэта ў
значнай ступені здымала грань
паміж крыжакамі і наймітамі.
Практыка выплачвання гра-
шовых сум для праезду стала
настолькі шырока распаўсю-
джанай, што  нават Баварскі
герцаг, адзін з найбагацейшых
людзей у Святой Рымскай ім-
перыі, прыняў грошы ад Ор-
дэна за службу ў 1322 г.

Зацішша ў Стогадовай
Вайне выклікала прыток фран-
цузскіх, бургундскіх і анге-
льскіх рыцараў. Маршал Фра-
нцыі, Жан Бусіко асабіста (Jean
Boucicaut), удзельнічаў у ча-
тырох кампаніях на баку Ор-
дэна і арганізаваў абарону
сем’яў крыжакоў у Францыі ад
разбойнікаў, пакуль мужчыны
ваявалі ў Прусіі. З 1329 г. ан-
гельскія рыцары пачалі рэгу-
лярна ўдзельнічаць у зімовых

або летніх наездах (Reisen) на
Літву. Перыяды найбольшай
актыўнасці былі, калі наступалі
перамір’і ў Стогадовай вайне,
асабліва ў 1347-52, 1362-68, і
1390-98 гг. Напрыклад у 1362-
68 гг. ангельскія рыцары са
сваімі аддзеламі, амаль штогод
ваявалі ў Прусіі. Кульмінацыя
актыўнасці – паміж лістападам
1367 г. і лютым 1368 г., калі
каралеўскія ліцэнзіі на ўдзел у
вайне ў Прусіі былі прадстаў-
леныя чатырнаццаці рыцарам
і іх аддзелам, у суме - дзевянос-
та сем ваяроў. Напрыклад, тры
сыны графа Уворвіка (War-
wick), адпраўляліся ў паход з
дзевяццю эсквайрамі і двац-
цаццю ёменамі  пры трыццаці
конях, і з адной тысячай марак
на выдаткі,  а Ўільям Далезон,
эсквайр (William Dalleson, es-
quire) у суправаджэнні аднаго
ёмена - павінен быў выдатка-
ваць трыццаць марак. Для
некаторых экспедыцыя ў Пру-
сію стала звычкай. Томас
Уфард, сын Роберта, графа
Суфолка (Thomas Ufford, son
of Robert, earl of Suffolk), вая-
ваў на баку Тэўтонскіх рыца-
раў у 1348, 1362, 1365 гг. і маг-
чыма ў 1352 г. Сэр Томас Бойн-
тан (S ir T homas Bo ynto n)
упершыню ўдзельнічаў у ваен-
най кампаніі ў Прусіі яшчэ
падлеткам у 1362 г. і паўторна
ўзімку 1367-68 гг. Тады жа
Х’ю Дэспэнсер (Hugh Despen-
ser) атрымаў першую ліцэнзію
на  ўдзел у Балтыйскім крыжо-
вым паходзе, яшчэ раз ён
ваяваў у Прусіі і Літве ў 1383
г. У 1360-х гг. у крыжовых па-
ходах у Прусію ўдзельнічалі
рыцары з усіх рэгіёнаў Англіі і
з розных узроўняў дваранства.
Ад графа Уворвіка ў  1365 г. і
яго сыноў у 1367-68 гг. і ягона-
га ўнука на пачатку 15 ст. і
графа Херафорда (earl of Here-
ford) у 1363 г. і да  правінцый-
ных дваран, накшталт Джэфры
Скроўпа Мэшама (Geoffrey
Scrope of Masham) з Еркшыра,
забітага ў Літве ў 1362 г.  або
Рычарда Волдагрэва (Richard
Waldegrave) з Суфолка, які  з
графам Херафордам удзель-
нічаў у паходзе да Віслы ў 1363
г. У балтыйскіх крыжовых па-
ходах ўдзельнічала мноства
высакародных сем’яў  Англіі
(Beauchamps, Uffords, Bohuns,
Percies, Despensers, Fitz Wal-
ters, Beauchamps, Scropes,
Courtenays, Montagues, Cou-
nenay).

Генры Персі (Henry
Percy), знакаміты Хотспур
(Hotspur), сын першага графа
Нортумберлендскага (first earl
of Northumberland) аб якім
падрабязней я распавяду да-
лей, быў у Балтыйскіх крыжо-
вых паходах у 1383 г. і, вера-
годна пад Лідай у 1392 г.

*  *  *

Самы вядомы ангельскі
ваяр, які стаў  прататыпам
рыцара ў “Кентэрберыйскіх
аповядах” найзначнейшага
ангельскага паэта Сярэдня-

вечча Джэфры Чосера (1344-
1400) і героем трагедый Віль-
яма Шэкспіра “Рычард II” і
“Генрых IV”, быў граф Дэрбі,
будучы кароль Англіі Генрых
IV. Крыніцай сюжэту для Шэк-
спіра з’явіліся некалькі ананім-
ных п’ес і летапісы Холіншэда ,
з якімі, аднак, Шэкспір абы-
шоўся вельмі вольна. П’еса аб
валадаранні Генрыха IV скла-
дае як бы сярэднюю частку
тэтралогіі, пачаткам якой з’яў-
ляецца «Рычард II», а канцом
— «Генрых V». Усе яны звяза-
ныя паслядоўнасцю гістарыч-
ных падзей і супольнасцю
некаторых персанажаў. Дзеян-
не п’есы разгортваецца ў Англіі
на пачатку XV ст., калі кара-
леўская ўлада сцвярджала сябе
ў барацьбе з феадаламі.

Генрых IV Балінброк
(Henry IV Bolingbroke), вядо-
мы таксама як Генрых Лан-
касцер, ангельскі кароль, за-
снавальнік Ланкасцерскай
галіны дынастыі Плантагене-
таў. Генрых, старэйшы сын
Джона Гонта (герцага Ланкас-
цера, 4-га сына Эдуарда III) і
яго першай жонкі Бланш (пра-
праўнучкі ангельскага караля
Генрыха III), нарадзіўся ў зам-
ку Балінгброк за 20 км на
поўначы ад Бостана у 1367 г.,
верагодна, у красавіку.

У дзесяць гадоў яму
быў нададзены тытул графа
Дэрбі і самая ганаровая ўзна-
гарода ў каралеўстве - Ордэн
Падвязкі. У 1380 г. ён ажаніўся
з адной са спадчынніц графа
Хэрафорда, Марыі Багун, і ў
1384 г. пераняў і гэты графскі
тытул (з 1397 г. Генрых стаў 1-
м герцагам Хэрафордом).

У 1387 г. падчас адсут-
насці свайго бацькі ў Англіі,
Генрых Балінгброк увайшоў у
змову з чатырма іншымі лор-
дамі, абуранымі тыраніяй свай-
го стрыечнага брата – караля і
злоўжываннямі каралеўскіх
фаварытаў. Спачатку апелян-
там удалося дабіцца поспеху:
фаварыты караля былі асуджа-
ныя парламентам за здраду, а
сам кароль быў пастаўлены пад
кантроль Рады. Аднак вярнуў-
шыся ў 1389 г. Джон Гонт ўстаў
на абарону свайго пляменніка
– караля, і змог на час пагад-
ніць апанентаў .

Прысвяціўшы сябе
рыцарскім вычынам, з 1390 г.
па 1393 г. Генрых правёў  у
крыжовых паходах, вандраваў
па Цэнтральнай Еўропе, да-
браўся да Венецыі, пабываў на
Кіпры і ў Палестыне.

У 1390 г. Генрых выра-
шыў далучыцца  да крыжовага
паходу ў Літву, у якім удзель-
нічалі французскія рыцары.
Бацька, Джон Гонт даў яму
3533 фунты на выдаткі. Былі
нанятыя  караблі з Данцыга,
каб перавезці трыста ангель-
скіх ваяроў. 20 ліпеня 1390 г.
экспедыцыя выходзіць з Бос-
тана, і праз тры тыдні высадж-
ваецца Памераніі.  Дэрбі пры-
йшоў у  Данцыг 10 жніўня  а 16
жніўня прыбыў у Кёнігсберг.
Прускія гісторыкі прызнаюць

добрую службу hraf Henrich
von Derby і яго паплечнікаў.

Магістр  Энгельгард
Рабэ, сумесна з Вітаўтам і лі-
вонскімі рыцарамі рыхтаваўся
да вайсковага паходу. У  жніўні,
пасля прыбыцця добраахвотні-
каў з Англіі і Францыі, падрых-
тоўка да вайны ў Прусіі былі
скончаныя.

Войска выступіла пад
камандаваннем магістра Эн-
гельгарда Рабэ (Engelhard
Rabe), бо Вялікі магістр Кон-
рад Цольнер (Konrad Zolner)
быў цяжка хворы. Французамі
камандаваў рыцар Бусіко, сын
маршала Францыі.

Пад Коўняй злучыўся
з  галоўнымі сіламі магістр
Інфляндскі  са сваімі рыцарамі.

Мэтай паходу быў за-
хоп Вільні і ўзвядзенне на
велікакняскі пасад Вітаўта.

Пад замкам Вісель-
вальдэ (Wissewalde), недалёка
ад старой Коўні, са сваім вой-
скам чакаў Скіргайла. Было
вырашанае бараніць пера-
правы.

Але магістр з аддзелам
адборных рыцараў, абыйшоў-
шы Скіргайлу з поўначы, пе-
раправіўся цераз раку ўброд і
раптам напаў на ліцвінскае
войска і разграміў яго. Гэтая
бітва адбылася ля мястэчка
Віжуны. Скіргайла страціў сто
чалавек. Рыцары ўзялі ў палон
трох руска – літоўскіх князёў:
Сымона сына Яўнута, Глеба
Святаслававіча Смаленскага і
Глеба Канстанцінавіча Чарта-
рыскага (па версіі Стрыйкоў-
скага гэтыя князі былі забітыя)
і  адзінаццаць баяраў.  Пера-
могу крыжакі адсвяткавалі
шумным баляваннем.

Скіргайла з  часткай
свайго войска замкнуўся ў
замку Вісельвальдэ, другая
частка войска адступіла да
Вільні. Недалёка ад Вільні, пад
Веркамі, адбылася другая
бітва, у якой ліцвіны зноў
атрымалі паразу і адступілі ў
Вільню.

4 верасня 1390 г. аб’яд-
наныя сілы крыжакоў і Вітаўта
абклалі Вільню. Адначасова, па
рэках Нёману і Віліі былі
дастаўленыя харчовыя пры-
пасы і ваенны рыштунак.

Крыжакі мелі перад
сабою тры магутныя цвердзі:
Верхні і Ніжні Замак і Крывы
Горад. Крывы Горад складаўся
з  драўляных хат і быў акру-
жаны магутнымі палісадамі і
равамі .  Верхні замак абараня-
ла польская залога пад каман-
дай Мікалая Маскажэўскага
(Mikolaj Moskorzewski), пад-
канцлера польскага. Абаронай
Крывога Горада кіраваў князь
Карыгайла (Казімір), родны
брат Ягайлы. Міхал Балінскі
цытуе данясенне, напісанае не-
кім з палякаў на старанямецкай
мове: “… абклалі Вільню,
найболей моцна ўмацаваны
горад у краях Літоўскіх, які
складаецца з  трох градаў  з
залогамі. Адзін з іх - Крывы
Замак, у якім сабралася не-
калькі тысяч ваяроў, старых і

люду паспалітага, як для аба-
роны замка, так і для захавання
свайго жыцця. У гэтым замку
меў даводства над залогай наш
брат найбліжэйшы  Пан Казі-
мір”. Вітаўт са сваімі жмудзі-
намі бок у бок з графам Дэрбі
і ангельскай пяхотай абклаў
Крывы горад, немцы і фран-
цузы – Верхні Замак. Усе вай-
сковыя кідальныя машыны
праціўніка пачалі абс трэл
Вільні з мэтай запаліць горад.

6 верасня пачаўся агу-
льны штурм падпаленага го-
рада. Верагодна, прыхільнікі
Вітаўта адчынілі вароты гора-
да, і непрыяцель уварваўся ў
яго, забіваючы ўсіх. Длугаш
лічыў што галоўнай прычынай
падзення добра ўмацаванага
горада была здрада. Ягайла
пісаў: “…у гэтым замку, такі
быў лік узброеных людзей,
што  сілай узяць яго  было
немагчыма, - толькі здрадай і
падманам…”, пасля ўварвання
крыжакоў у Крывы Горад, як
піша далей Ягайла, “…там такая
пачалася разня, падчас пажару
ў гэтым замку, што шмат тысяч
людзей шляхетнага роду, нават
князёў а потым і шляхты і чэрні
без літасці было забіта”. Ба-
лінскі  цытуе ангельскага аўта-
ра хронікі Ўолсінгема (Walsin-
gham) які славу частковага
здабыцця Вільні аддае графу
Дэрбі і піша пра 4000 забітых
ліцвінаў. Паніка  і вялікая
колькасць шукаўшых паратун-
ку людзей не далі магчымасці
Карыгайлу выратавацца ў Ве-
рхнім замку. Ён быў забіты.
Длугаш пісаў: “… полымя з-за
варожага прыступу нельга
было спыніць, князь Казімір,
інакш Карыгайла, родны брат
польскага караля Ўладзіслава,
кідаецца ўцякаць з агню, але
трапляе жывым у рукі вора-
гаў, якія ў  вялікім мностве
атачалі падпалены замак, і
адразу ж падае абезгалоўлены;
насадзіўшы галаву забітага на
доўгую дзіду, ворагі паказ-
ваюць яе для застрашвання
абаронцаў Верхняга замка,
пераконваючы іх здацца і здаць
замак ...”. У лісце комтура
Ордэна аб выніках штурму
напісана: “пасля першага шту-
рму войска крыжакоў апана-
вала драўляны замак, у якім
было забіта тысячы людзей і
згарэла шмат ваяроў пешых і
конных з некалькімі русінскімі
князямі а менавіта аднаго  з
братоў Польскага караля Ка-
рыгайлу, у тым замку ўзята ў
палон некалькі тысяч людзей
рознага веку”.  Балінскі адзна-
чае, што пазней, Вялікі князь
ВКЛ Вітаўт чыніў вялікія фун-
душы Віленскаму капітулу за
душу свайго стрыечнага брата.

Верхні замак не быў
узяты і трымаўся 5 тыдняў.
Маскажэўскі выгнаў з замка
ўсіх, хто мог быць чалавекам
Вітаўта.

Длугаш піша пра 14000
забітых,  Фойгт, спасылаючыся
на хроніку Віганда гаворыць
пра  7000 забітых.

Крыжакі разышліся па
цэлым краі. Дзе пабываў у гэты
час граф Дэрбі, не вядома.

У лістападзе з Польш-
чы падышоў Ягайла з польскім
войскам, да гэтага часу кры-
жакі адступілі, узімку 1391 г.
Ягайла вярнуўся ў Польшчу.

(Заканчэнне ў наступ-
ным нумары.)

Персанажы Шэкспіра ў Літве.
Граф Дэрбі.

Лявон Лаўрэш
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Персанажы Шэкспіра ў
Літве. Граф Дэрбі.

Лявон Лаўрэш

(Заканчэнне. Пачатак
у папярэднім нумары.)

20 кастрычніка Дэрбі
вярнуўся ў Кёнігсберг, дзе
заставаўся да 9 лютага 1391 г.,
наладзіўшы вялікі банкет па-
між Калядамі і Трымя Караля-
мі на ангельскі манер. Затым ён
вярнуўся ў Данцыг і застаўся
там да канца Вялікадня 1391 г.,
пры гэтым атрымаў падарункі
ад новага магістра Конрада фон
Валенрода і вёў перамовы з
Польшчай аб абмене двух па-
лонных ангельскіх рыцараў.
Тым часам, пачаліся сваркі
паміж ангельцамі і шатланд-
цамі, што дайшлі да двубою, у
якім быў забіты вядомы шат-
ландскі рыцар Вільгельм Дуг-
лас (Wilhelm Douglas). Двубоі
былі гэтак жа паміж ангельцамі
і французамі. Гэта вымусіла
Вялікага магістра забараніць
двубоі ў ваенны час. Выку-
піўшы палонных, граф Дэрбі
атрымаў ад папы Баніфацыя IX
вызваленне ад крыжацкага
зароку і ў  канцы сакавіка
прыплыў у Англію. 30 кра-
савіка граф прыбыў у Лондан,
3 лістапада выступіў у пар-
ламенце.

Ангельская дапамога
таксама спынілася з-за таго,
што іх рыцары патрабавалі, каб
менавіта яны неслі сцяг Св.
Георгія, хоць, традыцыйна
гэты сцяг заўсёды неслі немцы.
Акрамя таго граф Дэрбі ўмя-
шаўся ва ўнутраныя справы
Ордэна, патрабуючы палеп-
шыць магчымасці ангельскіх
купцоў гандляваць у Прусіі.
Раздражнялі немцаў таксама і
сталыя бойкі ангельцаў з шат-
ландцамі. У цэлым ангельцы
сталі прычыняць больш праб-
лем, чым каштавала іх дапамога.
У 1394 г. Вялікі магістр  Ор-
дэна адказаў адмовай на афі-
цыйны ангельскі запыт аб
удзеле ў паходзе гэтага года, і
пасля 1394 г. ангельскія ры-
цары рэдка згадваюцца ў хро-
ніках аб Прусіі. Трэба адзна-
чыць, што французскія рыца-
ры карысталіся большай па-
вагай з боку  Ордэна, іх заўжды
было болей за англічан, і яны
не ўмешваліся ў камерцыйныя
справы Ордэна з патрабаван-
нем прэферэнцый для фран-
цузскага гандлю. Французкія
рыцары, традыцыйна, былі
больш аддадзеныя рыцарска-
му кодэксу паводзінаў, і як гэта
неаднаразова было  падчас
Стогадовай вайны, вялі сябе
пад час рэальных баявых дзе-
янняў, як на рыцарскім турні-
ры. У 1394 г. пры аблозе Вільні,
насуперак волі Вялікага магі-
стра Ордэна, французскія ры-
цары выклікалі на двубой
польскіх рыцараў, вінавацячы
іх у дапамозе язычнікам. Длу-
гаш пісаў  аб гэтым:”Пакуль
доўжылася аблога, паміж ры-

царамі абедзвюх бакоў узнікалі
частыя спрэчкі і лаянкі: фран-
цузы вінавацілі палякаў у тым,
што тыя аказваюць дапамогу
варварам супраць вернікаў;
палякі ж пярэчылі, што пасту-
паюць свята і набожна, бо дзеля
веры сталі на абарону нова-
ахрышчаных супраць ілжэ-
змагароў за веру. Абодва бакі
ўмовіліся, што ў доказ спра-
вядлівасці сваёй праваты, як
палякі, так і французы ўсту-
пяць у рыцарскі двубой пры
двары Венцаслава (у той час
караля Чэхіі) у Празе ў пры-
значаны дзень, у роўным ліку,
па чатыры рыцары з кожнага
боку. Калі прыйшоў  гэты
дзень, абодва бакі выканалі
ўмову а, менавіта: калі чатыры
рыцары з боку караля Ўла-
дзіслава, Ян з Влошчава, каш-
талян добжынскі, Мікалай з
Вашмунтова, Ян з Здакова і
Яраслаў Чэх, з боку ж фран-
цузаў чатыры рыцара з’явіліся
ў Прагу, яны адправіліся ў сад
пры звярынцы, каб засвед-
чыць рыцарскую сілу і шчасце.
Аднак па загаду Венцаслава,
караля Чэхіі … праціўнікі былі
ўтрыманыя ад сутычкі і пры-
ведзеныя, француз у пары з
палякам і паляк з французам,
да каралеўскага стала, дзе іх
спачатку пышна прынялі і
пачаставалі, а затым кароль
Венцаслав, выступіўшы як
пасярэднік, памірыў іх і прывёў
да згоды”.

У ліпені 1392 г. граф
Дэрбі, зноўку адплыў  у Пру-
сію. Высадзіўшыся ў Памераніі,
ён прыбыў у Данцыг 10 жніў-
ня. Тут ягоныя ваяры забілі
немца, і былі настолькі агрэсіў-
ныя, што Тэўтонскі ордэн быў
рады пазбавіцца “памагатых”.
Паўдзельнічаць у новым на-
ездзе на Літву не ўдалося, і
Дэрбі паслаў большасць сваіх
ваяроў дахаты, а сам, 23 верас-
ня пачаў паломніцтва ў Святую
Зямлю. Кніга ягоных грашо-
вых выдаткаў паказвае нам
маршрут. Граф пабыў у Празе
з 13 да 25 кастрычніка 1392 г.
правёўшы тры дні з каралём
Венцаславам у ягоным замку;
правёў першыя чатыры дні
лістапада ў Вене, ведучы пера-
мовы з эрцгерцагам Альбрэх-
там III і Жыгімонтам Вугор-
скім. Прыбыў у Венецыю 29
лістапада. Адсвяткаваў Каляды
ў Зарэ каля Канстанцінопаля,
адплыў  на востраў Радос ,
адкуль  прыбыў у горад Яфа.
З Яфы з адным аслом, загру-
жаным правізіяй, наведаў Еру-
салім. З Ерусаліма ў лютым
граф Дэрбі адплыў на Кіпр, дзе,
магчыма сустрэўся з  Генры
Персі (Хотспурам) які пры-
кладна ў гэты час таксама быў
на Кіпры. Вярнуўся ў Вене-
цыю у канцы сакавіка 1393 г.,
да 13 траўня жыў у Мілане.
Далей праз  Павію,  22 чэрвеня

прыбыў у Парыж. У Лондан
граф прыехаў 5 ліпеня, і там
старанна маліўся ў цэрквах.

А ў  верасні 1392 г.
пачалася яшчэ адна велізарная
выправа рыцарскай Еўропы на
чале з магістрам Ордэна Кон-
радам Валенродам (абраны на
гэты пост у  1391 г.).  Але гэта
не з’яўляецца нашай тэмай.

* * *

Ангельскі кароль Ры-
чард ІІ так і не дараваў апе-
лянтам. У 1398 г., пасля таго
як Генрых і яшчэ адзін былы
апелянт, герцаг Норфолк, спра-
бавалі развязаць сваю асабіс-
тую спрэчку двубоем, абодва
супернікі былі па загаду караля
выгнаныя з Англіі. У наступ-
ным годзе памёр герцаг Лан-
кастарскі (Джон Гонт), бацька
нашага героя. Рычард II кан-
фіскаваў вялікія ўладанні гер-
цага, якія павінны былі адысці
графу Дэрбі.

Генрых нечакана апы-
нуўся  на чале ўсіх незадаволе-
ных тыраніяй караля лордаў.
Скарыстаўшыся адсутнасцю
Рычарда (кароль узначаліў
паход у Ірландыю), Генрых і
яго паплечнікі ў ліпені 1399 г.
высадзіліся ў Англіі і рушылі
на Лондан. Паспешна вярнуў-
шыся кароль Рычард ІІ не змог
аказаць годны супраціў. У
жніўні кароль быў узяты ў
палон і пасаджаны пад арышт
ў замку Панцэфракт. Спадзя-
ючыся захаваць жыццё, Ры-
чард падпісаў адрачэнне ад
пасаду. Аднак у 1400 г., пасля
каранавання графа Дэрбі як
Генрыха IV, Рычард быў забіты.

Неўзабаве Генрых ус-
вядоміў, што атрымаць карону
значна прасцей, чым захаваць
яе. Першыя дзесяць гадоў пра-
йшлі ў барацьбе. Спачатку ў
студзені 1400 г.  ён разграміў
прыхільнікаў у той час яшчэ
жывога Рычарда II. З 1403 г.
па 1408 г. Генрых вёў барацьбу
з адной з самых магутных сямей
Англіі – Персі.

З 1408 г. здароўе Ген-
рыха IV прыкметна пагор-
шылася, гісторыкі мяркуюць,
што  ў караля была праказа.
Парой ён зусім не мог займацца
дзяржаўнымі справамі. У пе-
рыяд з 1410 г. па 1411 г. ад імя
бацькі краінай кіраваў ягоны
сын – прынц Валійскі. Узніклі
супярэчнасці паміж бацькам і
сынам, яны выраслі ў сапраў-
дны канфлікт. Пры ангельскім
двары пачалася барацьба за
ўладу паміж хворым каралём і
маладым прынцам. У 1412 г.
кароль, ўзяўшы кіраванне
краінай у свае рукі, вымусіў
прынца пакінуць каралеўскую
раду. Але 20 сакавіка наступ-
нага года Генрых IV памёр,
молячыся ў Вестмінстэрскім
абацтве. Пахаваны ў Кентэр-
беры.
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(Northumberland), лінія графаў,
а пасля герцагаў з сямейства
Персі, якая пакінула прыкмет-
ны след у гісторыі Англіі.

Персі  мелі значныя
ўладанні ў Паўночнай Англіі.
Першыя свае маёнткі, якія
знаходзіліся  ў Ёркшыры, яны
атрымалі яшчэ з  рук Віль-
гельма Заваёўніка за заслугі ў
Нармандскай заваёве. На поўд-
ні Персі валодалі графствам
Дарэм.

Землі  Персі размяшча-
ліся таксама на прымежнай
тэрыторыі Шатландыі, што
давала Персі, падобна шэрагу
іншых лордаў дадатковыя маг-
чымасці для палітычнага ма-
неўравання паміж Лонданам і
Эдынбургам.

Традыцыйна  Персі
займалі пасаду намеснікаў
памежных земляў, іх  абавязкам
было ахоўваць ангельскія тэры-
торыі, якія межавалі з Паўднё-
вай Шатландыяй. Першы граф
Нартумберленд (1342-1408),
Генры лорд Персі, чацвёрты
барон Персі, бацька Хотспура,
быў  першым прадстаўніком
свайго клана, чые дамаганні
распасціраліся далей уласных
уладанняў і традыцыйных рэ-
гіянальных канфліктаў з ін-
шымі сем’ямі. Ён  вёў сваё
паходжанне ад сэра Вільгельма
дэ Персі  (каля 1030-1096),
нармандскага барона, прыбыў-
шага ў Англію з Вільгельмам I
Заваёўнікам у 1066 г. Ледзі
Мэры – маці першага графа
Персі  была дачкой герцага
Генры Ланкастара, чый бацька
Эдмонд быў  другім сынам
караля Генрыха III.

У 1377 г. сэр Генры
Персі стаў маршалам Англіі і
першым графам Нартумбер-
лендам.

Сэр Генры Персі (20
траўня 1364 (1366?) - 21 ліпеня
1403), таксама вядомы па
мянушцы “Гары Хотспур”
(Harry Hotspur, Гарачая Шпо-
ра – Падшыванец ) быў старэй-
шым сынам Генры Персі, 1-га
Графа Нортумберленда. Яго
маці – Маргарэт Нэвіл, дачка
Ральфа Нэвіла, 2-га Барона
Навіла дэ Рэбі  (c. 1291 - 1367)
і Алісы дэ Адлей.

Гары Хотспур пасве-
чаны ў  рыцары каралём у
Віндзоры, 23 красавіка 1377 г.
У якасці збраяносца суправа-
джаў свайго бацьку пры ўзяцці
замка Бервік 1378 г.

Ужо  ў 1383 г. Гары
Хотспур  першы раз прымае
ўдзел у крыжовым паходзе ў
Літву. Хотспур унесены ў спі-
сы (The Calendar of  the Patent
Rolls) тых каму дазволена ў
гэты час выехаць за мяжу ў
крыжовы паход.  У той год ў
верасні вялікае войска крыжа-
коў, пад камандай Вялікага
Магістра Конрада Цольнера
выступіла на Літву. З імі ішла
літоўска – жмудская харугва
Вітаўта. На тэрыторыі Літвы
да Вітаўта далучылася шмат
прыхільнікаў.

Войска рухалася дзвю-
мя дарогамі і 11 верасня сабра-
лася каля Трокаў. У Трокскім
замку была моцная залога з
ваяроў Скіргайлы, якія мелі
ўсё неабходнае для абароны.
Крыжакі ўжылі аблогавыя
прыстасаванні. Ім удалося пра-
ламаць сцяну замка. Залога

дамовілася з  крыжакамі аб
бесперашкодным выхадзе і
пакінула замак, пасля чаго ён
быў прыведзены ў належны
стан і Вітаўт пакінуў у ім сваю
залогу да якой Вялікі Магістр
дадаў 60 сваіх ваяроў. Кашта-
лянам замка прызначылі кры-
жака Яна Рабэ. Па Літве пайшла
гаворка аб узяцці Вітаўтам
Трокаў, і шляхта, якая служыла
яшчэ яго бацьку, пачала сця-
кацца пад сцягі Вітаўта. Пасля
ўзяцця Трокаў, падышлі кры-
жакі з Ельблонга, Балгі, Бран-
дэнбурга і Хрыстбурга. Гэтае
войска высунулася да Вільні.
Пасля цяжкіх баёў  на под-
ступах, 18 верасня крыжакі
увайшлі ў прадмесці горада і
запалілі яго.  Віганд так апісвае
штурм горада: “На наступны
дзень войска спяшаецца да
Вільні, і магістр высылае на-
перад 4-х камандораў, ... , каб
спалілі, горад русінаў, як
здолеюць. І адбываецца там
бітва на мосце. Шматлікія
літвіны адбілі хрысціянаў, але і
хрысціяне ў сваю чаргу адбілі
ідалапаклоннікаў, сякучы іх і
ўдараючы. У трэці раз ідала-
паклоннікі, прыкметна ўзмац-
ніўшы свае шэрагі, прагналі
хрысціянаў, а аднаго  брата
[Ордэна] да смерці пранізала
страла, іншага раніла. Горад
згарэў. Спадар Хуберт з Зэн-
дзендорфа нёс  сцяг святога
Георгія.  Пасля 3-х гадзін
магістр са шматлікімі крыжа-
камі зняліся і адышлі да Ня-
рыса, і войска падзялілася.
Хрысціяне спяшаюцца на ка-
раблі, каля якіх не былі 11 дзён,
і разам з магістрам цэлыя
ўступаюць у Прусію.”

Вялікі магістр абвясціў
Жмудзь уласнасцю Ордэна,
узяў закладнікаў і падзяліўшы
войска на малыя аддзелы,
адправіў іх да мяжы Прусіі. У
гэты жа час Вітаўт ізноў атры-
маўшы паўнамоцтвы Вялікага
Князя, штодня далучаў да сваіх
уладанняў новыя воласці і
такім чынам істотна павялічыў
свае сілы.

У гэты год Вітаўт разам
з крыжакамі захапіў Коўню і
Трокі, спаліў прадмесці Вільні,
тым не менш Ягайла разам з

братам Скірагайлам вярнуў
заваяваныя гарады і прымусіў
Вітаўта вярнуўся на тэрыто-
рыю Ордэна.

Аб канкрэтных дзеян-
нях Хотспура ў гэты час нічога
не вядома, але ж вядома што
толькі напрыканцы 1383 г.
Гары Хотспур вярнуўся на
радзіму з-за абвастрэння сіту-
ацыі ў Францыі.

*  *  *

Палітыку на англа –
шатландскай  мяжы ў канцы
XIV ст. шмат у чым фармавалі
два наймацнейшыя роды: з
ангельскага боку – Персі а з
шатландскага – Чорныя Дуг-
ласы.

Сталая англа – шат-
ландская вайна  была пабочнай
галіной Стогадовай вайны.
Адным з пікаў  абвастрэння
“памежнай вайны” паміж се-
м’ямі Дугласаў і Персі з’явіла-
ся бітва пры Атэрберне (Otter-
burn).  Шатландска – француз-
скае ўварванне ў Паўночную
Англію было ўзначаленае гра-
фамі Джэймсам Дугласам і
Мюрэем. Пры Атэрберне (15
жніўня 1388 г.) яны нанеслі
паразу ангельскаму войску
якім камандаваў  сэр Генры
Персі (бацька Хотспура). На
пачатку ангельцы рашуча ата-
кавалі шатландскія палявыя
ўмацаванні і перавага была на
іх баку. Але потым, падчас
пераследавання войска шат-
ландцаў, Хотспур  дапусціў
памылку, прыняўшы дапамож-
ны лагер за галоўны лагер
шатландскага войска і разам са
сваім братам Ральфам быў
узяты ў палон. Ангельцы стра-
цілі каля 2 тысяч  чалавек.
Страты шатландцаў былі невя-
лікімі, аднак граф Джэймс
Дуглас у гэтай бітве загінуў.
Для вызвалення братоў Персі,
каралём Англіі Рычардам II
быў выплачаны вялізны выкуп
у 3000 £.

У 1391 г. Хотспур  ат-
рымаў пост начальніка залогі
горада Кале ў Францыі. А ў
1392 г. верагодна, прыняў
удзел у наездзе на Ліду.

Т. Нарбут так апісаў
наезд крыжакоў: “Пад Аліту
перадавыя атрады крыжакоў
падашлі  ў студзені 1392 г. У
выправе прымалі удзел Ян
Румпенхайм (Jan Rumpenheim),
Конрад Ліхтэйнштэйн (Konrad
Lichtenstein) з замежнымі гас-
цямі. Князь Вітаўт, таксама
ўдзельнічаў у гэтай выправе.
Калі войска ўжо выходзіла з
Аліты, ангельцы  паспрачаліся
з немцамі за права несці хару-
гву Св. Георгія. Справа дай-
шла да крывавай сутычкі. З
абодвух бакоў у бойцы удзе-
льнічалі знатныя людзі, ан-
гельцамі кіраваў  Персі, сын
графа Нартумберленда, іншы-
мі Рупрэхт з Шакендорфа.
Мэтай выправы было  месца
Ліда, у якой у гэты час  для
аховы краю знаходзіўся князь
Карыбут з войскам. Праз за-
мёрзлую дрыгву крыжакі рап-
там падышлі да Ліды і запалілі

падзамча. Карыбут не стаў ба-
раніць адзін з лепшых замкаў
Літвы і ўцёк са сваім дваром і
войскам, пакінуўшы ўсё што
было  ў  замку і горадзе на
здабычу непрыяцелю. Здабыта
было шмат зброі і  вайсковага
рыштунку”.

Такім чынам Нарбут
наўпрост піша што пад Лідай
быў сын графа Нартумбер-
ленда Персі (Хотспур). Але
пры тым ён спасылаецца на
Фойгта  які ў сваю чаргу рас-
казвае аб падзеях, абапіраю-
чыся на “Хроніку Віганда”.

Але Віганд, даючы ін-
фармацыю аб “reisen” на Ліду,
піша толькі тое, што  англі-
чанамі кіраваў спадар Персі
(Aglici eciam extederunt vexillu-
lum per dominum nobilem de
Perse). У спасылцы да гэтага
тэксту даецца каментар: “Яўна
той жа, які і на С. 154 (С.648 –
заўвага аўтара) спадар Персі з
Англіі паходзіць з роду гер-
цага Нартумберленда (памыл-
ка, не герцага а графа – заўвага
аўтара) і ёсць падставы мерка-
ваць што гэта не вядомы Генры
Персі (Хотспур, заўвага аўта-
ра), а спадар Томас Персі ...
Верагодна што гэта  Томас,  бо
граф Генры Дэрбі (будучы ка-
роль Генры IV) падчас свайго
паходу ў  Прусію ў  1390 г.
атрымаў пашпарт (дазвол)  на
выезд  за мяжу ад караля Ры-
чарда II для рыцара Томаса
Персі ... з тэрмінам дзеяння  ў
1 год”.  А праз старонку Віганд
зноў піша: “sc. Dominus Perse
de Anglia”..

Такім чынам хто з роду
Персі быў пад Лідай у 1392 г.
дакладна высветліць, вера-
годна, ужо не магчыма.  Аўтар
каментароў да “Хронікі Віган-
да”  лічыць што гэта быў Томас
Персі (дзядька Хотсупра), але
нават з  ягонай інфармацыі
бачна, што дазвол у сэра Томаса
дзейнічаў толькі да 1391 г.

Сучасны ангельскі гіс-
торык Крыстофер  Туерман
таксама лічыць, што Хотспур
быў у балтыйскім паходзе ў
1983 г. а ягоны дзядзька праз
9 гадоў, г.зн. ў 1392 г.

Аднак іншы сучасны
ангельскі гісторык, Маўрыс
Кін, паведамляе нам, што “Хот-
спур, знакаміты сын першага
графа Нартумберленда, быў у
Прусіі у 1383 г. Ягоны дзя-
дзька, сэр Томас Персі, зда-
ецца,  служыў там у 1391 г., а
праз 5 гадоў ягоны малодшы
брат сэр Ральф удзельнічаў у
злапомным крыжовым пахо-
дзе, разбітым султанам Баязе-
там пры Нікапале”. Дарэчы,
гэты крыжовы паход, быў са-
май сур’ёзнай спробай ката-
ліцкага хрысціянства прыйсці
на дапамогу Візантыі.

Іншыя крыніцы наў-
прост даводзяць аб удзеле
Хотспура у паходзе 1392 г.

З ліста караля Кіпра
каралю Англіі Рычарду ІІ ад
15 ліпеня 1393 г., вядома, што
Генры Персі  увесну быў на
Кіпры і магчыма сустрэўся з
графам Дэрбі, што ускосна
можа сведчыць аб ягоным

удзеле у выправе 1392 г.
Неабходна дадаць, што

дзядзька Хотспура Томас Пер-
сі, граф Вусцер (Thomas Percy
Worcester)  таксама значны
персанаж трагедый Вільяма
Шэкспіра “Рычард II” і “Ген-
рых IV”.

З 1393 г. па 1395 г.
Хотспур служыў губерната-
рам горада Бардо.

На далейшы лёс сям’і
Персі паўплываў  канфлікт
графа Генры з Рычардам II, які
пажадаў, каб граф прыняў
удзел у карнай экспедыцыі ў
Ірландыю (1398). Аднак за-
мест гэтага граф выехаў  з
Лондана, у свае землі ў Паў-
ночнай Англіі.

У 1399 г. кароль Ры-
чард II абвінаваціў графа Нар-
тумберленда і ягонага сына ў
здрадзе. У адказ яны, змовіў-
шыся з іншымі баронамі, пад-
нялі паўстанне і пасадзілі на
ангельскі трон свайго фава-
рыта Генрыха Ланкастара (Ген-
рых IV). Поспех спрыяў далей-
шаму ўзмацненню ўплыву
сям’і Персі. Граф Нартумбер-
ленд быў прызначаны канетаб-
лем Англіі і атрымаў права на
спагнанне падаткаў з вострава
Мэн.

Частыя згадванні ў
хроніках імя Персі у той час
звязаны з вайсковымі сутык-
неннямі на мяжы з шатландцамі.
Даволі тыповай з’яўляецца
фраза храніста Уолсінгема
(Walsingham), датычная падзей
1400 г.: “Шатландцы, варожыя
да ангельцаў, уварваліся ў
памежныя ўладанні, але Генры

Персі і яго сын Генры (Хот-
спур)… з дапамогай сваіх ад-
дзелаў  і лучнікаў  прымусілі
шатландцаў уцякаць”.

У пачатку 1400-га года
сэр Генры, па мянушцы Хот-
спур стаў намеснікам Усходняй
Маркі і адміралам Англіі, ат-
рымаўшы права на збор па-
даткаў з Усходняй Маркі.

У 1402 г. шатландскія
бароны, прынялі рашэнне рас-
пачаць буйнамаштабны паход
на паўночная графствы Англіі.
У ліку ўдзельнікаў  гэтага
паходу былі таксама каля 50
французскіх рыцараў. Агуль-

ная колькасць шатландскага
войска дасягала 40 тысяч ча-
лавек.

У вайне з шатландцамі
і іх разгроме ў  бітве каля
мястэчка Хамілдон Хіл галоў-
ную ролю адыграў наш герой,
Гары Хотспур. Пасля перамогі
Хотспур  са сваімі людзьмі
прайшоўся па шатландскай
тэрыторыі і ўзяў штурмам
некалькі шатландскіх цвердзяў.
Вынікам перамогі пры Хаміл-
доне стала агульнае аслабленне
Шатландыі. На цэлы год (да
ліпеня 1403 г.) было забяспе-
чана досыць стабільнае станові-
шча на паўночнай мяжы.

Палітыка бацькі Хот-
спура, графа Нартумберленда
прывяла да таго, што ў першыя
гады XV ст. ён стаў адным з
найболей магутных лордаў
Англіі. Яго поўны тытул гучаў
наступным чынам: “Магутны
Лорд Генры, граф Нартумбер-
ленд, лорд бароніі Кокермаўт і
Петуорт, барон Персі, Поінгс,
Фіцпэйн і Браян, Захавальнік
Усходніх і Сярэдніх Марак
Англіі на шатландскай мяжы і
рыцар Ордэна Падвязкі”.

У 1403 г., вырашыўшы,
што кароль не дастаткова ад-
дзячыў іх за дапамогу, Персі
ўзбунтаваліся супраць ангель-
скага караля  Генрыха IV.  Была
арганізаваны змова, у якой дзе-
ля звяржэння Генрыха і ўзвя-
дзенні на пасад Эдмунда Мар-
цімера (пляменніка Рычарда
II), аб’ядналіся пад кіраўніц-
твам Нартумберленда  шат-
ландцы і валійцы. Аднак, калі
ўсё было гатова для ўзбро-
енага выступу, граф раптам
захварэў  і, замест таго каб
узначаліць рокаш, застаўся ў
сваім замку Бервіку.

Узначаліў  паўстанне
Генры Персі Хотспур. Ён па-
вёў сваё войска да Шрусберы

на злучэнне з валійцамі. Злу-
чыўшыся, ракашане апубліка-
валі свой маніфест, у якім
выказалі свае сапраўдныя і
ўяўныя крыўды. Генрых IV
нічога не ведаў аб змове і таму
быў вельмі здзіўлены, атры-
маўшы вестку аб паўстанні.
Аднак у яго  было  войска,
сабранае на выпадак вайны з
шатландцамі. Добра разумею-
чы, што  ў барацьбе з такім
ворагам, як Пярсі, неабходна
хуткасць, ён неадкладна павёў
сваё войска да Шрусберы, каб
даць ракашанам бой.

(Заканч. на ст. 4.)

Персанажы Шэкспіра ў Літве.
Генры Персі Хотспур.

Смерць Хотспура

Хотспур, сярэднявечны
малюнак
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(Заканчэнне. Пачатак
на ст.3)

Бітва была вельмі кры-
вавай; абодва палкаводцы
добра ведалі сваю справу і былі
адважныя. Генрыха можна
было бачыць на самых небяс-
печных участках бітвы. З іншага
боку адважны Хотспур пад-
трымаў сваю воінскую славу,
заваяваную ў шматлікіх кро-
вапралітных бітвах,  шукаючы
сустрэчы са сваім галоўным
крыўднікам – каралём. Аднак
ён быў забіты, і гэта вырашы-
ла зыход бітвы на карысць
Генрыха IV .

*  *  *

Хотспур – адзін з га-
лоўных герояў драмы “Генрых
IV” Уільяма Шэкспіра. Шэк-
спір паказвае Хотспура, вы-
бітнай асобай, роўнай якой у
атачэнні караля няма. Аднача-
сова  Хотспур, пры ўсёй сваёй
доблесці – бунтаўшчык, якому
не можа быць месцы пры цэнт-
ралізаваным дзяржаўным па-
радку. У Шэкспіра ён смелы і
палкі, хуткі ў думках і дзеян-
нях, сваю рыцарскую волю ён
ставіць вышэй усё. Можна
сказаць, што Хотспур краса і
гонар адыходзячага сярэдня-
вечча. Хотспуру жыццё ўяўля-
ецца арэнай бесперапынных
рыцарскіх сутычак. Па ягоных
словаз: “Як жыць, дык каралёў
зрынаць; як смерць, дык слаў-
ная, каб прынцы гінулі з намі!”
(частка I, V, 2).

П’еса Шэкспіра шмат-
кроць пастаўлена ўсімі тэатра-
мі свету.  Неаднаразова па п’есе
зняты фільмы. Так напрыклад,
у ангельскім тэлефільме “Ген-
рых IV” 1995-га года у ролі
Хотспура зняўся вядомы бры-
танскі акцёр Руфус С’юэл.

Генры Персі (Хотс-

зрабіць»).
З  верасня 1933 г. па

кастрычнік 1959 г. у Англіі
друкаваўся самы папулярны
дзіцячы часопіс “Хотспур”
(The Hotspur). Усяго  было
выпушчана 1197 нумароў.   З
канца кастрычніка 1959 г. пачаў
выдавацца часопіс – комікс для
дзяцей “Новы Хотспур”  (New
Hotspur). Гэты часопіс выда-
ваўся да студзеня 1981 г. і ка-
рыстаўся нязменным поспехам
у дзяцей. На гэтых часопісах
вырасла некалькі пакаленняў
ангельцаў.

У сучаснай ангельскай

мове слэнгавае слова “хотспур”
-  абазначае   чалавека – халеры-
ка з саслабелым кантролем над
асабістымі паводзінамі.

І вось гэты “нацыяна-
льны герой” Англіі – Хотспур
хутчэй за ўсе ваяваў пад нашай
Лідай. Гэтая інфармацыя па-
вінна мець важнае значэнне для
развіцця турызму ў нашым
рэгіёне.

Лаўрэш Леанід.

Персанажы Шэкспіра ў Літве.
Генры Персі Хоспур.

Вокладкі дзіцячага часопіса

пур) – агульнавядомая асоба ў
Англіі.  Ягоным іменем з 19 ст.
называюцца баявыя караблі:

• браняносны таран
“Хотспур”, закладзены ў 1868
г., спушчаны на ваду ў 1870 г.,
быў у баявым шыхце бры-
танскага флоту да  1904 г.

• знакаміты брытанскі
эсмінец Другой Сусветнай
вайны, спушчаны на ваду ў
1934 г. ,  быў у шыхце флоту
да 1947 г.

На працягу  Другой
Сусветнай вайны  на узбраенні
брытанскай арміі быў дэсант-
ны планёр “Хотспур”.

У прыгарадзе Лондана
Татэнхем знаходзіліся ўладанні
сям’і Персі. Таму футбольны
клуб прэм’ер  – лігі  штаб-
кватэра і стадыён якога зна-
ходзіцца ў паўночнай частцы
Лондана мае назву Татэнхем
Хотспур (анг. Tottenham Hot-
spur). За сваю больш за стога-
довую гісторыю клуб стаў
адным з самых тытулаваных на
імглістым Альбіёне. Дата на-
раджэння клуба — 1882 г.
Дэвіз клуба — Audere est Face-
re («Адважыцца — значыць
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Персанажы Шэкспіра ў Літве.
Джон Бафорт

лькі ў  1551 г. калі гэты тытул
быў наданы Джону Раселу.

Не мог удзельнічаць у
выправе і герцаг Бэдфард, бо
першая крэацыя гэтага тытула
адбылася ў 1414 г. а першы но-
сьбіт гэта тытула – Джон Лан-
кастар нарадзіўся ў 1389 г.

Такім чынам у 1394 г.
не было чалавека, які быў бы
носьбітам гэтага тытула.  Хра-
нікёр мог бы ў 1394 г.  памыл-
кова зваць графам Бэдфардам
Ангерана  дэ Кусі  (гэты чала-
век пакінуў  след у гісторыі,
напрыклад яго два разы згад-
вае Ёхан Хёйзінг у сваёй знака-
мітай кнізе “Восень сярэд-
нявечча”). Але інфармацыі аб
ягоным ўдзеле ў крыжовым
паходзе ў Прусію няма.

У выданні «Хронік
Віганда” 1863 года на старонцы
653 знаходзім: “… reysa inter-
fuerunt comes  de Liningen,
Bekvort” а ў спасылцы №2008
да  гэтага сказа напісана што
“Bekvort”  гэта  Johann Beau-
fort (Wigand meint den engli-
schen ritter Johann Beaufort,
welcher nebst seinen ritterlichen
Genossen Stephan Scroop, Hin-
rich Hochton, Richard Echon und
Jahann Aclum unmittelbar nach
der Ruckkehr von diser Rejse
1394.) .

І гэтая інфармацыя ўсё
ставіць на свае месцы. Джон
Бафорт (Johann Beaufort) асоба
ў гісторыі вядомая.

Удзел Джона Бафорта
ў паходзе 1394 г. на Літву пац-
вярджаецца гістарычнымі
крыніцамі, напрыклад ангель-
скі гісторык пачатку 20 ст. А.
Полард у сваім “Нацыяналь-
ным біяграфічным слоўніку”
пісаў што  Бафорт у 1394 г.
ваяваў на баку Тэўтонскага
Ордэна ў Літве.  Тое ж самае
пішуць і іншыя англіскія гісто-
рыкі.

Джон Бафорт, 1-шы
граф Самерсэта  (John Beaufort,
1st Earl of Somerset) (1371 (?) -
16 сакавіка 1410) быў першым
з чатырох пазашлюбных дзя-
цей Джона Гонта, Герцага Лан-
кастара, і яго палюбоўніцы
Кэтрын Свайнфорд (пазней
яна стала ягонай жонкай). Ба-
форт нарадзіўся прыблізна ў
1371 г., і прозвішча было яму
нададзена  з-за феода Бафорт
ягонага бацькі ў  правінцыі
Шампань, Францыя.

Такім чынам будучы
кароль Генрых IV (граф Дэрбі)
быў яго зводным братам.

Кароткую біяграфію
Бафорта даю паводле А. По-
ларда. Вайсковую службу
Джон Бафорт пачаў у 1390 г. у
крыжовым паходзе ў Паўноч-
ную Афрыку. Бафорт быў
пасвечаны ў рыцары ў 1391 г.,
і ў 1394 г. ён  ваяваў у Літве. У
1396 г. прыняў удзел у чарго-
вым крыжовым паходзе і ў
верасні ўдзельнічаў у бітве пад
Нікопалем. Пасля законнага
шлюбу свайго бацькі і маці ў
1397 г. атрымаў тытул графа
Самерсэта і месца ў парламенце
побач з графам Уорвікам.  Праз
некалькі месяцаў  атрымаў
тытул герцага Глостэра і мар-
кіза Дарсэта, ордэн Падвязкі і
месца намесніка Аквітаніі. У
1398 г. стаў адміралам флота
Ірландыі, канетэблем замка
Дувр і лордам – намеснікам
Пяці партоў. Пасля таго, як
кароль Рычард II быў зрыну-
ты ў  1399 г., новы кароль
Генрых IV адмяніў тытулы,
якія даваліся прыхільнікам
старога караля, і такім чынам

Джон Бафорт стаў проста гра-
фам Самерсэтам. Аднак, ён
быў лаяльным да новага кара-
ля (свайго зводнага брата), і
служыў  яму на розных вайско-
вых і дыпламатычных пастах. У
1404 г. ён стаў  канстэблем
Англіі. Cамерсэт памёр пасля
доўгай хваробы  16 сакавіка
1410 г. у шпіталі Св. Кацярыны
недалёка ад Лонданскага Таў-
эра і быў пахаваны ў Кентэр-
беры.

Леанід Лаўрэш.

Т. Нарбут так напісаў
аб выправе крыжакоў на Ліду
і Наваградак у 1394 г.:  “Узімку
ў Прусіі сабраліся новыя госці,
з Нямеччыны граф Ленінген,
з Англіі граф Бэдфард, з Фран-
цыі гэтак жа  вядомыя ры-
цары… Мэтай нападу была
ўнутраная Літва, яе русінская
частка. Выправа рушыла на
Свята Трох Каралёў, прайшла
змёрзлымі балотамі, абыйшла
Гародню і накіравалася да На-
ваградка. Але крыжакі знай-
шлі горад спаленым гараджа-
намі, частка якіх  прыгатава-
лася абараняцца ў замку, ча-
стка схавалася ў аддаленай
пушчы (верагодна жанчыны і
дзеці - Л.Л.). Адтуль, на шляху
спусташаючы асады, кры-
жакі пайшлі да Ліды, дзе так-
сама знайшлі моцны замак, які
стаяў сярод спаленага пад-
замча. Далей  быў намер ісці
на Салешнікі, і, магчыма на
Вільню, але маразы раптам
саслаблі, наступіла адліга ,
крыжакі, верагодна, дазналіся
аб войску ВКЛ якое выйшла з
Вільні  і аб пагрозе для сябе з
боку Гародні  … Такім чынам
яны былі змушаныя адыхо-
дзіць з-пад Ліды дзітвянскімі
балотамі…  Здабычай кры-
жакаў  у гэты раз сталі 2200
палонных, 1400 коней і шмат
быдла.”

Апісваючы падзеі, На-
рбут абапіраўся на кнігу Фойг-
та (Voigt, VI, Geschichte Pre-
ussens, 1834), у якой ў зносцы
№3 на старонцы №10 паведам-
ляецца, што згадваны ў хро-
ніцы Віганда “Bekvort” - гэта
граф “Betfort”.

Адсюль і гістарычную
літаратуру увайшоў “граф
Бэдфард” які прымаў удзел у
выправе 1394 года на Нава-
градак і Ліду.

Але для ўважлівага
назіральніка ўзнікаюць пы-
танні.

Граф Бэдфард - стара-
жытны графскі тытул у сістэме
дваранскіх тытулаў  Англіі.
Упершыню тытул графа Бэд-
фарда быў заснаваны ў 1137 г.
для Гуга дэ Бамона. Другая
крэацыя тытула адбылася ў
1366 г., калі графам Бэдфардам
стаў паўночна – французскі
дваранін Ангеран VII дэ Кусі
(1340-1397), які патрапіў у
Англію ў якасці закладніка і ў
1365 г. ажаніўся на Ізабеле,
дачцэ ангельскага караля Эду-
арда III. Ангерану ўдавалася
балансаваць паміж ангельскім
і французскім пасадам, але па-
сля смерці Эдуарда III у 1377
г. яму прыйшлося зрабіць
канчатковы выбар. У выніку
ён адмовіўся ад усіх земляў у
Англіі і ад тытула “граф Бэд-
фард”, але  захаваў фамільныя
ўладанні ў Францыі.  Наступная
крэацыя тытула адбылася то-

ДЖОН БАФОРТ,
граф Самерсэт, персанаж
часткі першай драмы
“Генрых IV” Уільяма

Шэкспіра.


