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Францішкa Уршуля Радзівіл (1705–1753), вядомая як першая жанчына-драматург у Рэчы Паспалітай, была таксама таленавітай паэткай.
Аўтарка кнігі прасочвае эвалюцыю паэтычнай творчасці Ф.У. Радзівіл ад вершаваных лістоў да сатырычных і рэлігійна-метафізічных
твораў, асаблівую ўвагу звяртае на любоўную лірыку — новую з’яву ў
тагачаснай літаратуры Беларусі.
У дадатку змешчаны новыя пераклады вершаў Ф.У. Радзівіл, якія
не ўвайшлі ў выдадзены «Беларускім кнігазборам» том «Выбраныя
творы» (2003).
Кніга вартая ўвагі даследчыкаў, студэнтаў, усіх аматараў паэтычнага слова.
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Аўтарка выказвае падзяку
Польскаму Інстытуту ў Мінску
за падтрымку ў выданні кнігі

Уводзіны
У гісторыі даўняй беларускай літаратуры жаночых імёнаў зусім
няшмат, таму нават самы сціплы талент заслугоўвае пільнай ўвагі
даследчыкаў. Разглядаючы творчасць паэтак XVIII ст., польскі літаратуразнаўца Віктар Гамуліцкі адзначаў, што «з такой рэдкасцю
трэба абыходзіцца, як з чорнымі жамчужынамі: не ўраніць нават
самай дробнай і не дужа ў іх перабіраць»1 .
Францішка Уршуля Радзівіл — «чорная жамчужына» беларускай літаратуры XVIII ст., яе творчая спадчына да гэтага часу поўнасцю не сабрана і не даследавана належным чынам. Польскія навукоўцы раней за беларускіх звярнулі ўвагу на творчасць «нясвіжскай Сафо і Мельпамены», але невысока ацэньвалі яе літаратурны талент, падкрэслівалі нізкі мастацкі ўзровень яе твораў. Пытанне гэтае застаецца спрэчным, да таго ж хацелася б заўважыць,
што часам каштоўны камень прыцягвае сапраўднага знаўцу менавіта сваёй «недасканаласцю» і непадобнасцю да іншых.
Пра паэтычную творчасць Францішкі Уршулі Радзівіл упершыню згадаў у 1751 г. бібліёграф, гісторык і меценат, князь Юзаф
Аляксандр Ябланоўскі, пералічыўшы ў сваіх працах2 некаторыя з
яе твораў: трагедыі, камедыі, павучальныя вершы дачцэ, надмагільны надпіс сыну, загадкі. Іншы бібліяфіл і руплівец выдавецкай
Gomulicki W. Kłosy z polskiej niwy. Warszawa, 1912. S. 291–292.
Jabłonowski J.A. Ostafi po polsku […] tudeż Nauka o wierszach i wierszopiscach polskich wszystkich przydana. Lwów, 1751. Папярэдняя праца мела
назву «Opisanie albo dysertacja pierwsza prawie o wierszach i wierszopiscach
polskich», 1751.
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справы, Юзаф Анджэй Залускі ў 1754 г. паведаміў пра выхад у свет
пасмяротнага зборніка п’ес княгіні «Камедыі і трагедыі...»3 . Адной з найважнейшых крыніц ведаў пра Францішку Радзівіл для ўсіх
наступных пакаленняў паслужыла прадмова да «Камедый і трагедый», напісаная, хутчэй за ўсё, выдаўцом кнігі Якубам Побугам
Фрычынскім4 . Дзякуючы гэтаму выданню не загінула на працягу
стагоддзяў слава Францішкі Уршулі Радзівіл — драматурга, не пашанцавала, аднак, яе вершам, якія ніколі не дачакаліся асобнай
кніжкі.
На пачатку ХІХ ст. Геранім Юшыньскі, пазнаёміўшыся з выданнем драматычных твораў княгіні, у сваім «Слоўніку польскіх
паэтаў» падкрэсліў, што «калі ўсе гэтыя п’есы напісала Радзівіл, то
яна прадэманстравала паэтычны талент, бо ў многіх месцах верш
варты і сённяшніх чытачоў»5 . Калі ў 1882 г. Ежы Мыцельскі ўпершыню апублікаваў вершаваныя лісты Ф.У. Радзівіл да мужа, ён адзначыў, што паэтычныя здольнасці іх аўтаркі не ніжэй (і нават вышэй!) за версіфікатарскае майстэрства «педанткі» Эльжбеты Дружбацкай6 . Блізкім да гэтай ацэнкі быў таксама Аляксандр Брукнер,
які, перш чым скіраваць сваю ўвагу на п’есы Ф.У. Радзівіл, адзначыў, што «маладзенькая жонка пісала да адсутнага мужа сумныя
элегіі і паэтычныя лісты»7 . У розных крытычных артыкулах тэксты Францішкі Радзівіл найчасцей атрымлівалі характарыстыку
«прoстых», «наіўных» і «шчырых». Станіслаў Васілеўскі, згадваючы пра вершаваныя лісты ў кнізе «У пані княгіні», назваў іх «вельмі
мілымі і ў сваёй непасрэднасці адзінымі»8 . На наіўнасць твораў
нясвіжскай паэткі звяртаў увагу таксама Казімеж Барташэвіч у сваёй
працы «Радзівілы», але пры гэтым адзначаў, што невысокая ацэн-

ка, а нават «непрыхільная стаўленне» да паэтычнай творчасці княгіні
Францішкі вынікае з таго, што яе вершы «мала хто чытаў»9 .
«Наіўным рыфмаваннем» называе паэтычныя лісты Францішкі
Радзівіл Багдан Крулікоўскі10 , і сам сабе пярэчыць, бо старонкай
раней шкадуе, што з-за адсутнасці месца не можа цалкам працытаваць першы вядомы вершаваны ліст Францішкі з 1725 г. Апошняе
якраз не здзіўляе, таму што кніга прысвечана Радзівілам-мемуарыстам і Францішка згадваецца выключна ў якасці жонкі Міхала Радзівіла «Рыбанькі», аўтара «Дыярыуша», але ацэнка яе паэтычнага
таленту зроблена, безумоўна, пад уплывам традыцыйных поглядаў
польскіх навукоўцаў на творчасць пісьменніцы.
Укладальнік анталогіі «Любоўныя лісты даўніх палякаў» Міхал
Місёрны назваў эпісталы княгіні «незвычайна цікавым дакументам
эпохі і ўзорам «высокага стылю», звязанага з ладам жыцця, пазіцыяй,
а таксама з адукаванасцю іх аўтаркі»11 . Падобнага меркавання прытрымліваўся Алаізій Сайкоўскі, які ў сваіх працах «Ад Сіроткі да Рыбанькі» і «Старапольскае каханне» рабіў спробы рэканструяваць гісторыю кахання Міхала і Францішкі на падставе мемуарных і эпісталярных тэкстаў не толькі сямейнай пары Радзівілаў, але і іх сучаснікаў,
хоць не заўсёды непасрэдных сведкаў падзей12 . Багата выкарыстоўваліся аўтарам урыўкі з твораў княгіні: паэтычных, драматычных,
маральна-дыдактычных. «На прыкладзе Радзівіл выразна відаць, што
ў адносінах да полек старажытных часоў эстэтычныя крытэрыі аказваюцца недастатковымі. Істотнымі з’яўляюцца матывы звароту да
мастацкай творчасці, суаднясенне жыццё-творчасць»13 , — так, яшчэ
больш дакладна, акрэсліла кірунак вывучэння літаратурнай спадчыны Ф.У. Радзівіл даследчыца Урсула Філіпс у навейшым даведніку
«Польскія пісьменніцы ад Сярэднявечча да сучаснасці».
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Асобна хацелася б звярнуць увагу на складаную сітуацыю, у якой
апынулася літаратурная спадчына нясвіжскай пісьменніцы. Належачы адначасова да культурнага набытку палякаў і беларусаў, яна часам
абмінаецца ўвагай польскіх навукоўцаў і не прызнаецца беларускімі,
а таму часта проста «выпадае» з гісторыі літаратуры ўвогуле. Не апошнюю ролю ў ацэнцы літаратурнай творчасці княгіні адыгрывае і яе
пол, нібыта літаратура, створаная жанчынай, не была часткай літаратурнага працэсу і развіцця пісьменства. У акадэмічным выданні Чэслава Гэрнаса «Барока» разглядаемая эпоха ў гісторыі польскай літаратуры ахоплівае значны прамежак часу: ад 80-х гадоў XVI — да
30-х гадоў XVIII ст. Аўтар, аднак, яшчэ ва ўступе папярэджвае, што ў
працы будзе прадстаўлена выключна літаратура, «часам лепшая, а
часам горшая, але не графаманства, хаця падручнікі XIX стагоддзя
прызвычаілі чытача да таго, што ў агульным апісанні барока шырока
былі прадстаўлены таксама «панны неразумныя», бездапаможныя і
няздарныя. Але ж гэтыя бездапаможныя музы нараджаюцца ў кожную эпоху, таксама і сёння, але ніхто не ўводзіць іх у склад прадстаўнікоў нацыянальнай літаратуры»14 . Ролю графаманаў, а хутчэй графаманак, паводле польскага даследчыка, выконвалі першыя пісьменніцы Рэчы Паспалітай. Такім чынам, творчасці Эльжбеты Дружбацкай прысвечаны ў працы Ч. Гэрнаса адзін сказ, Канстанцыя Беніслаўская згадваецца ў дужках, Ганне Станіслаўскай адведзена тры (!)
абзацы, пры гэтым творы жанчын-паэтак засталіся без канкрэтных
заўваг і ацэнак, бо даследчык папросту не меў намеру залічваць іх да
сапраўднай літаратуры.
На працягу ўсяго ХХ ст. імя Францішкі Уршулі Радзівіл у працах па гісторыі польскай літаратуры згадвалася часцей за ўсё ў сувязі з развіццём драматургіі і тэатру на тэрыторыі тагачаснай Рэчы
Паспалітай. Найбольш значныя крокі ў гэтым кірунку зроблены
дацкім славістам Аляксандрам Штэндэр-Петэрсанам, а таксама
польскімі даследчыкамі Юльянам Кжыжаноўскім і Карынай Вяжбіцкай, якія падрыхтавалі і выдалі ў 1961 г. крытычнае выданне
«Тэатр Уршулі Радзівіл», дзе было змешчана чатыры п’есы нясвіжскай аўтаркі 15 . А. Штэндэр-Петэрсан у адрозненне ад сваіх

польскіх калег дастаткова высока ацэньваў таксама паэтычнае майстэрства Ф. Радзівіл, што не мела, на жаль, ніякага ўплыву на традыцыйныя перакананні польскіх вучоных, якія адзначалі піянерскі
характар арыгінальнай і перакладчыцкай творчасці княгіні, але пры
гэтым падкрэслівалі нізкі мастацкі ўзровень саміх тэкстаў.
Нават у навейшай, дзесяцітомнай «Гісторыі польскай літаратуры», выдадзенай на пачатку ХХІ ст., дзе творчасць Ф. Радзівіл разглядаецца ў томе чацвёртым («Асветніцтва»), у раздзеле «Тэатр»,
адзначаецца, што «яе творы маюць своеасаблівае абаянне мастацкага прымітыву» і што «княгіня працягвала літаратурную барочную, антычную і народную песенную традыцыі, якія перастварала
ў адпаведнасці з тэндэнцыямі французскага асветніцтва»16 .
Вацлаў Баровы ў кнізе «Пра польскую паэзію ў ХVIII стагоддзі»
падкрэсліваў, што ў сваім даследаванні разглядае «мастацкія вартасці» таго, што «ў літаратуры XVIII стагоддзя было паэзіяй альбо
блізкім да паэзіі»17 . Дзякуючы такому «шырокаму» разуменню паэзіі, у працы польскага літаратуразнаўцы два асобныя раздзелы былі
прысвечаны Э. Дружбацкай і К. Беніслаўскай, але ў вершаваных
п’есах Ф.У. Радзівіл аўтар не заўважыў «і следу паэзіі»18 . Можна,
аднак, меркаваць, што недраматычная творчасць Францішкі Радзівіл
была мала знаёмая даследчыку.
Далёка не ўсе творы Ф.У. Радзівіл на сённяшні дзень адшуканы
і апублікаваны, аўтарства некаторых вершаў з рукапісаў княгіні
пакуль не высветлена. Ніколі не друкаваліся ў польскіх выданнях
трактаты і эпісталярная спадчына княгіні, якую ў дастаткова абшырных фрагментах цытаваў А. Сайкоўскі ў сваіх кнігах «Ад
Сіроткі да Рыбанькі» і «Старапольскае каханне».
Найбольш пашанцавала з публікацыяй і высокімі ацэнкамі крытыкаў паэтычным лістам княгіні Радзівіл да мужа, датаваным
1728 г., асабліва першаму з чатырох, які пасля Е. Мыцельскага перадрукоўвалі яшчэ тройчы: Бертальд Мэрвін у кнізе «Любоўныя
лісты славутых людзей»19 , Міхал Місёрны ў «Любоўных лістах

Hernas Cz. Barok. Warszawa, 2002. S. 19.
Teatr Urszuli Radziwiłłowej / Oprac. K. Wierzbicka. Wstęp
J. Krzyżanowski. Warszawa, 1961.

Okoń J. Teatr // Historia literatury polskiej w 10-ciu tomach. T. IV. Cz. I.
Bochnia-Kraków, 2003. S. 167.
17
Borowy W. O poezji polskiej w wieku XVIII. Warszawa, 1978. S. 9.
18
Ibidem. S. 26.
19
Polskie listy miłosne od XV do XIX wieku / Oprac. B. Merwin. LwówPoznań, 1922. S. 44–46.
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даўніх палякаў»20 і Збігнеў Лібера ў анталогіі «Польская паэзія
ХVIII ст.»21. На старонкі іншай анталогіі — «Паэты польскага Барока»22 — трапіла некалькі загадак (І, ІІІ, XVII, ХІХ) і «Перасцярогі збавенныя...», якія ўпершыню былі выдадзены асобнай улёткай ў 1753 г. у друкарні нясвіжскіх езуітаў. Фрагменты «Перасцярог збавенных...», а таксама паэтычны ліст (І) да мужа былі надрукаваныя ў зборніку З. Ліберы «Польская паэзія XVIIІ ст.», у анталогіі польскай паэзіі эпохі Асветніцтва былі змешчаны загадкі (ІV,
VI, ХХІІ) і шэраг любоўных і прынагодных вершаў23 . Нарэшце, у
першым томе выдання «Пісьменнікі польскага Асветніцтва»24 з’явілася найбольш разнастайная і багатая ў жанравых адносінах падборка паэтычных твораў Ф.У. Радзівіл: вершы рэлігійныя, сатырычныя, любоўныя, аказіянальныя і загадкі.
Польская даследчыца Барбара Юдковяк, укладальніца нізкі вершаў Ф.У. Радзівіл у вышэйзгаданым выданні, прысвяціла паэтычнай творчасці княгіні асобную манаграфію: «Слова інсцэнізаванае.
Пра Францішку Уршулю Радзівіл — паэтку»25 . Да сённяшняга дня
гэта адзіная літаратуразнаўчая праца, цалкам прысвечаная паэтычнай творчасці Францішкі Радзівіл. У шасці раздзелах кнігі разгледжаны жанравыя прыкметы і мастацкія асаблівасці твораў пісьменніцы, скіраваных, як падкрэслівае аўтарка даследавання, у першую
чаргу на вуснае (часта тэатральнае) выкананне. Найбольш увагі,
таксама як іншыя навукоўцы, Б. Юдковяк прысвяціла карэспандэнцыі княгіні, прасачыўшы эвалюцыю яе эпісталярных тэкстаў ад
звычайнага ліста да паэтычнага. Даследчыца адзначыла таксама
генетычную і геналагічную сувязь лістоў з маральна-дыдактычнымі
творамі Ф. Радзівіл: перасцярогамі і пунктамі. У асобным раздзеле
кнігі аналізуюцца вершы, напісаныя княгіняй Радзівіл з нагоды заўListy miłosne dawnych Polaków. S. 103–106.
Poezja polska XVIII w. / Oprac. Z. Libera. Warszawa, 1976. S. 112–114.
22
Poeci polskiego baroku / Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. Warszawa, 1965. T. 2. S. 539–548.
23
«Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło». Antologia poezji polskiego
Oświecenia / Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1981. S. 40–
43.
24
Pisarze polskiego oświecenia. W 3 t. Warszawa, 1992. T. 1. S. 181–189.
25
Judkowiak B. Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowejpoetce. Poznań, 1992.
20
21
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часнай смерці сыноў: першынца Міхала і старэйшага з блізнят —
Януша. Яшчэ адзін раздзел прысвечаны такім аказіянальным творам Францішкі, як «Верш на вяселле Патоцкага», загадкам і эмблематычным вершам «Апісанне дам», «якія ствараліся ў непасрэднай сувязі з праяўленнем самых разнастайных формаў свецкага
жыцця на старапольскім двары»26 . У невялічкім перадапошнім раздзеле акрэслены ўзаемадачыненні паэткі з Богам і яе погляды на
складаны свет міжчалавечых зносін, звяртаецца ўвага таксама на
«вершы, у якіх дрэмле музыка». Завяршаецца цікавая праца
польскай даследчыцы разважаннямі пра лёс паэтычнай спадчыны
Ф.У. Радзівіл, ніколі не выдадзенай асобнай кнігай. Да працы дададзены пералік (на жаль, не поўны) недраматычных твораў
Францішкі Радзівіл, у якім дакладна акрэслена месцазнаходжанне
ў розных архівах і бібліятэках аўтографаў княгіні, а таксама зробленых з іх копій, асобна даецца спіс датаваных твораў паэткі.
Адваёўваючы сабе паступова месца ў гісторыі польскай літаратуры, паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл ў кантэксце польскай культуры працягвае, аднак, выглядаць своеасаблівым «аўтсайдэрам».
Нясвіжская паэтка, хоць і пісала свае творы па-польску, застаецца
ў ценю класікаў польскай літаратуры ў першую чаргу з-за сваёй
«ліцвінскасці» і не ў апошнюю — з-за «жаночасці». Нават сёння,
на пачатку ХХІ стагоддзя, калі пра самых вядомых аўтараў напісана значная колькасць навуковых прац і польскія даследчыкі пачынаюць шукаць «забытых» творцаў, калі ў адным з кракаўскіх выдавецтваў з’явілася серыя паэтычных кніг пад назвай «Класіка менш
вядомая», у якой выйшлі творы Эльжбеты Дружбацкай, Канстанцыі Беніслаўскай і Ганны Станіслаўскай, творчасць Францішкі
Радзівіл па-ранейшаму застаецца па-за ўвагай выдаўцоў.
У гісторыі беларускай літаратуры, да якой творчасць Ф.У. Радзівіл належыць паводле «геаграфічнага» фактару, ёй даводзіцца
пераадольваць іншы бар’ер — моўны. Аднак за апошні час ў гэтым кірунку адбыліся значныя зрухі.
Імя Ф.У. Радзівіл у працах беларускіх даследчыкаў пачало згадвацца параўнаўча нядаўна. Першым на пачатку 80-х гадоў ХХ ст.
звярнуў увагу на яе творчасць Адам Мальдзіс, адзначыўшы, што ў
сярэдзіне XVIII ст. на сцэне нясвіжскага прыдворнага тэатра кня26

Judkowiak B. Słowo inscenizowane. S. 90.
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зёў Радзівілаў «ставіліся пераважна драмы і камедыі Францішкі
Уршулі Радзівіл», што «апрача п’ес яна пісала польскія вершаваныя «Пісьмы да мужа», «Збавенныя перасцярогі для дачкі» і што
наогул «валодала досыць добрым вершапісам»27 . З гэтых сціплых
заўваг пачынаецца знаёмства беларускага чытача з літаратурнай
спадчынай Ф. Радзівіл і паступовае яе засваенне беларускімі навукоўцамі, якіх таксама, як і польскіх, у першую чаргу зацікавіла яе
драматургічна-тэатральная дзейнасць.
У «Гісторыі беларускага тэатра» ў раздзеле «Тэатры Радзівілаў
у Нясвіжы і Слуцку» Гурый Барышаў згадаў заснавальніцу нясвіжскай сцэны, не абыйшоў увагай і яе драматычную творчасць28 .
Звесткі пра княгіню Радзівіл пачынаюць трапляць у навукова-папулярныя кнігі Клаўдзіі Шышыгінай-Патоцкай29 , Ірыны Масляніцынай і Міколы Багадзяжа30 , у новыя мастацтвазнаўчыя працы Г. Барышава, прысвечаныя гісторыі беларускага тэатра31 . На жаль, у
беларускіх працах па творчасці Ф.У. Радзівіл існуе яшчэ шмат блытаніны, бяздумна перапісваюцца з польскіх крыніц недакладныя
факты і выпадковыя памылкі. Так, Г. Барышаў сцвярджае, што свае
творы Францішка пісала «важкай рыфмаванай прозай»32 , хаця на
самой справе большасць тэкстаў княгіні напісана трынаццаціскладовым вершам. Памылка вынікае, напэўна, з недакладнага прачытання артыкула «Талія і Мельпамена ў Нясвіжы» Ю. Кжыжаноўскага, дзе даследчык акрэсліў вершаваны памер драматычных твораў Францішкі Радзівіл як «правільны трынаццаціскладовік», але
потым адзначыў, што «паэткай гаспадыня Нясвіжа не была, хоць
добра валодала тым, што трэба было б назваць рыфмаванай про27
Мальдзіс А.І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палова XVII–XVIII ст.). Мн., 1980.
С. 304–306.
28
Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. / Рэд. У.І. Няфёд і інш. Мн., 1983.
Т. 1: Беларускі тэатр ад вытокаў да кастрычніка 1917 г. С. 182–198.
29
Шишигина К.Я. Музы Несвижа. Мн., 1986; Шышыгіна-Патоцкая К.Я.
Скарбы Нясвіжа. Мн., 1993.
30
Масляніцына І.А., Багадзяж М.К. Слава і няслаўе. Мн., 1995. С. 207–
213.
31
Барышев Г.И. Театральная культура Белоруссии XVIII века. Мн., 1992.
С. 103–140; Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский период / Ред.
Г.И. Барышев, А.Л. Капилов и др. Мн., 1990.
32
Барышев Г.И. Театральная культура Белоруссии XVIII века. С. 106.
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зай, прозай аратарскай ці рытарычнай, знамянальнай для саскай
эпохі»33 .
Па-рознаму пішуць польскія і беларускія навукоўцы само імя
пісьменніцы, некаторыя — «Уршуля Францішка», іншыя — «Францішка Уршуля», на што звяртала ўвагу Жанна Некрашэвіч-Кароткая34 . Варта прыслухацца да заўваг беларускай даследчыцы і пагадзіцца з яе пераканаўчым сцверджаннем, што ў шэрагу ўсясветна вядомых творцаў «і наша «беларуская Сафо» заслугоўвае таго,
каб звацца правільна і дакладна: Францішка Уршуля Радзівіл»35 .
Цікавы і арыгінальны погляд на шматгранны пісьменніцкі талент Ф.У. Радзівіл прадставіў Вацлаў Арэшка. У сваім артыкуле
«У пошуках новае прасторы пачуццяў. Некаторыя элементы абсцэну і эротыкі ў творчасці У.Ф. Радзівілавай» аўтар засяродзіўся пераважна на недраматычных тэкстах, а таксама адзначыў, што «месца яе (Ф.У. Радзівіл — Н.Р.) у гісторыі былой Рэчы Паспалітай будзе напэўна й неаднаразова пераглядацца», хаця б таму, што спадчына княгіні ахоплівае «практычна ўсю літаратурную прастору мясцовага барока» і «паступова выпрацоўвае новую — уласную «жаночую» парадыгму, з іншымі суб’ектна-аб’ектнымі адносінамі ў
структуры твораў, з новым эмацыйным настроем, закранаючы тэмы,
да таго не ўласцівыя нашае тагачаснае літаратуры»36 .
На пачатку ХХІ ст. у беларускім літаратуразнаўстве з’явілася
нарэшце першае спецыяльнае даследаванне драматычнай спадчыны Ф.У. Радзівіл: у 2002 г. выйшла ў свет кніга Ж. Некрашэвіч-Кароткай «Нясвіжская Мельпамена: Драматургія Францішкі Уршулі
Радзівіл», дзякуючы якой за княгіняй трывала замацавалася слава
першай беларускай жанчыны-драматурга. На фоне шырока ахопленай панарамы развіцця тэатральнага мастацтва не толькі ў Рэчы
Паспалітай, але і ва ўсёй Еўропе, даследчыца сістэматызавала
сюжэтныя крыніцы драматычнах твораў Ф.У. Радзівіл, а таксама
33
Krzyżanowski J. Talia i Melpomena w Nieświeżu // Teatr Urszuli
Radziwiłłowej. S. 9.
34
Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Нясвіжская Мельпамена: Драматургія
Францішкі Уршулі Радзівіл. Мн., 2002. С. 8–12.
35
Тамсама. С. 12.
36
Арэшка В. У пошуках новае прасторы пачуццяў. Некаторыя элементы абсцэну і эротыкі ў творчасці У.Ф. Радзівілавай // Нясвіж — Гісторыя.
Культура. Мастацтва. Варшава-Мінск, 1998. С. 66–72.
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акрэсліла іх жанрава-мастацкія асблівасці. Старанна аналізуючы
тэксты пісьменніцы і прысвечаную ёй крытычную літаратуру,
Ж. Некрашэвіч-Кароткая выявіла памылкі, зробленыя як польскімі,
так і беларускімі даследчыкамі, на падставе ўважлівага прачытання п’ес аспрэчыла некаторыя памылковыя погляды і перакананні,
сцвердзіла арыгінальнасць і самастойнасць драматычнай спадчыны Ф.У. Радзівіл.
Забытая больш чым на два стагоддзі творчасць Ф.У. Радзівіл
паступова вяртаецца ў культурную скарбонку беларусаў: напрыканцы 2003 г. у мінскім выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшаў том
выбраных твораў Францішкі Уршулі Радзівіл у перакладзе на беларускую мову37 . У кнігу ўвайшла значная колькасць вершаў
нясвіжскай аўтаркі (звыш сарака), у тым ліку паэтычныя загадкі і
некалькі вершаў, напісаных па-французску. З драматычнай спадчыны на старонкі беларускага выдання трапіла шэсць п’ес найбольш
арыгінальнага, на думку ўкладальніка Сяргея Кавалёва, характару:
«Безразважлівы суддзя», «Золата ў агні», «Гульня фартуны», «Распуснікі ў пастцы», «Суддзя, пазбаўлены розуму», «Каханне — дасканалы майстра». Упершыню надрукаваны трактаты «Пра ўзаемныя абавязкі мужчыны і жанчыны» і «Пра шлюб», перакладзеныя
з французскай мовы, зроблены выбар шэрагу празаічных лістоў да
розных асобаў з багатай карэспандэнцыі княгіні. У «Дадатку» выдаўцы змясцілі ўрыўкі з «Дыярыуша» Міхала Казіміра Радзівіла,
мужа Францішкі Уршулі, якія датычаць пераважна жыцця і творчасці княгіні.
Беларускае выданне твораў Ф.У. Радзівіл выклікала прыхільнае
стаўленне і высокую ацэнку польскіх спецыялістаў, разам з тым у
рэцэнзіі Б. Юдковяк была адзначана неабходнасць далейшых даследаванняў і новых публікацый твораў нясвіжскай пісьменніцы ў
Польшчы і Беларусі38 .
Асобныя вершы Францішкі Радзівіл трапілі ў «Анталогію даўняй беларускай літаратуры»39 і зборнік любоўнай лірыкі «Яна і

я»40 , без твораў княгіні Радзівіл цяжка ўявіць цяпер якую-небудзь
хрэстаматыю ці анталогію старадаўняй беларускай літаратуры.
У акадэмічным выданні «Гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ
стагоддзяў» з’явіўся асобны раздзел пра творчасць Ф.У. Радзівіл аўтарства Ж. Некрашэвіч-Кароткай, у якім некалькі старонак прысвечана таксама вершам пісьменніцы41 . Засмучае, аднак, той прыкры
факт, што ў новых выданнях не толькі паўтараюцца ранейшыя, але і
сустракаюцца новыя памылкі ды недакладнасці. Напрыклад, у «Гісторыі беларускай літаратуры» няправільна пададзены год нараджэння
пісьменніцы: Францішка Радзівіл нарадзілася не ў 1707, а ў 1705 годзе42 . У новым выданні энцыклапедычнага даведніка «Асветнікі зямлі
беларускай» ( 2006 (!) г.), у бібліяграфіі да артыкула пра Ф.У. Радзівіл
не ўказаны ні навейшыя публікацыі пра пісьменніцу, ні збор яе выбраных твораў, выдадзены ў 2003 г. Аўтарка артыкула, І. Масляніцына, памылкова сцвярджае, што вершаваныя лісты Францішкі
Радзівіл да мужа «былі выдадзены пад назвай «Лісты да мужа»43 .
Такога выдання ніколі не існавала. Калі памёр першы сын Францішкі
Мікалай, то яго маці напісала не «цыкл вершаў»44 , а паэтычную эпітафію «Надмагільны надпіс... Мікалаю Крыштафу Радзівілу»45 . Сустракаюцца ў даведніку і іншыя памылкі і недакладнасці.
Нельга, аднак, не заўважыць такой пазітыўнай з’явы, як рост
зацікаўленасці да асобы пісьменніцы і яе творчай спадчыны. «Творчасць Францішкі Уршулі Радзівіл сталася адной з улюбёных тэм
рэфератаў, курсавых і дыпломных прац студэнтаў-філолагаў», —
адзначыў падчас навуковай сесіі «Францішка Уршуля Радзівіл у
польскай і беларускай культуры» С. Кавалёў46 . Згаданая сесія ад-

Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. Мн., 2003.
Judkowiak B.Franciszka U.Radziwiłłowa w białoruskich badaniach i inicjatywach wydawniczych // Wiek Oświecenia. T. 21. Warszawa, 2005. S. 211–
222.
39
Анталогія даўняй беларускай літаратуры. ХІ — першая палова XVIII
стагоддзя / Пад рэд. В.А. Чамярыцкага. Мн., 2003. С. 857–860.

40
Яна і я. Анталогія любоўнай лірыкі / Укл. У. Сіўчыкава. Мн., 2005.
С. 50–52.
41
Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў. Т. 1. Даўняя літаратура: ХІ — першая палова XVIII стагоддзя / Пад рэд. В.А. Чамярыцкага. Мн., 2006. С. 856–862.
42
Тамсама. 1. С. 855.
43
Асветнікі зямлі беларускай Х — пачатак ХХ ст. Энцыклапедычны
даведнік. Выданне другое. Мн., 2006. С. 346.
44
Тамсама.
45
Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 37.
46
Кавалёў С. Ф.У. Радзівіл у беларускай культурнай прасторы: спроба
асэнсавання // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Выпуск сёмы. Мн., 2006. С. 122.
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былася ў маі 2006 г. у Любліне і з’явілася сімвалічным пачаткам
навуковага дыялога паміж польскімі і беларускімі даследчыкамі.
Даклады ўдзельнікаў — а былі сярод іх філолагі, філосафы, тэатразнаўцы — надрукаваны ў сёмым выпуску «Прац кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта»47 . Супольнае
вывучэнне творчасці Ф.У. Радзівіл, будзем спадзявацца, дапаможа
пазбегнуць новых памылак і выправіць ранейшыя, пераадолець
састарэлыя стэрэатыпы ў ацэнцы творчасці нясвіжскай паэткі і
высветліць усе спрэчныя моманты.
Наша кніга з’яўляецца працягам распачатага дыялога, адкрывае малазнаёмае беларускаму чытачу аблічча Францішкі Уршулі
Радзівіл — паэткі. Мы імкнуліся ахапіць увесь жанрава-тэматычны спектр паэтычнай творчасці «нясвіжскай Сафо». Сярод разгледжаных намі твораў знайшлі месца і тыя прынагодныя вершы, якія
арганічна ўваходзілі ў тэатральныя прадстаўленні на радзівілаўскай сцэне ў Нясвіжы. Аналізуюцца таксама невядомыя да нядаўняга часу польскім навукоўцам «Парады, дадзеныя жонкай Арлекіну» з Нацыянальнага гістарычнага архіва ў Мінску і творы, аўтаркай якіх праўдападобна была Францішка Радзівіл («Апісанне персяў жаночых», «Верш пра каханне» і інш.).
Хацелася б выказаць словы шчырай падзякі польскай даследчыцы творчасці Ф.У. Радзівіл, пані Барбары Юдковяк з Універсітэта імя А. Міцкевіча (Познань) за неацэнную дапамогу ў збіранні
паэтычных тэкстаў пісьменніцы. Дзякуючы копіям з Польскай
бібліятэкі ў Парыжы, Галоўнага архіву даўніх актаў у Варшаве і
Ваяводскага дзяржаўнага архіву ў Познані, ласкава прадстаўленых
нам пані Барбарай, апісанне паэтычнай творчасці Францішкі
Радзівіл атрымалася больш поўным і разнастайным у жанравых
адносінах.
Аўтарка выказвае таксама ўдзячнасць рэцэнзентам Адаму Мальдзісу і Жанне Некрашэвіч-Кароткай за прыхільнае стаўленне да
рукапісу кнігі, рэдактару Сяргею Кавалёву за падрыхтоўку кнігі да
друку, а таксама дырэктару Польскага Інстытута ў Мінску Цэзарыю Карпіньскаму за фінансавую падтрымку выдання.

Перш чым прыйсці у літаратуру, жанчынам неабходна
было прабіцца праз дамінацыю мужчын, навучыцца чытаць,
пісаць, атрымаць права на адукацыю. Нават у эпоху Асветніцтва, калі амаль усе еўрапейскія мысліцелі згодна сцвярджалі,
што жанчыне таксама неабходна атрымліваць пэўныя веды,
абавязкова падкрэслівалася, што гэта «мужчына дамінуе і
кіруе», а жанчыне адукацыя дае магчымасць быць вартай
«спадарожніцай мужа, але гэта не значыць быць роўнай
яму»48 . Уменне чытаць і пісаць ў даўнія часы набывалі ў першую чаргу прадстаўніцы магнацкіх і шляхецкіх радоў.
Адной з першых пісьменніц на землях славян была дачка
польскага караля Мешка ІІ Гертруда (каля 1025–1108). Яе
маці Рыхеза — унучка нямецкага імператара Аттона ІІ і грэцкай прынцэсы Тэафана, яшчэ ў дзяцінстве знаёміла дачку як
з рымскімі, так і з візантыйскімі культурнымі традыцыямі.
Добрае веданне Святога Пісання і знаёмства з рыторыкай
Гертруда атрымала падчас навучання ў кляштары на тэрыторыі Паўночнай Рэйн-Вестфаліі. Каля 1044 г. адбыўся шлюб

47
У гонар Францішкі Уршулі Радзівіл // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры... Выпуск сёмы. С. 113–201.

48
Godineau D. Kobieta // Człowiek oświecenia / Pod red. M. Vovelle’a.
Warszawa, 2001. S. 401.
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Раздзел І
ЖАНОЧЫМ ПОЧЫРКАМ
1.1. Ад жанчын пісьменных да пісьменніц

Гертруды з кіеўскім князем Ізяславам, сынам Яраслава Мудрага. Перыяд крывавых міжусобіц не спрыяў спакойнаму
жыццю, неаднаразова княская сям’я з дзецьмі шукала сховішча ў Польшчы і Германіі. У братазабойчай вайне загінуў яе
муж — Ізяслаў, у таямнічых абставінах быў забіты малодшы сын — Яраполк. Складанасці асабістага лёсу безумоўна
спрыялі медытацыйнай практыцы, частым малітвам і разважанням пра жыццё зямное і вечнае. Пасля сябе Гертруда пакінула лацінскі малітоўнік з дзевяноста шасці асобных тэкстаў, укладзены прыблізна ў 1085 г.49 У малітвах першай лацінамоўнай аўтаркі адлюстраваўся вобраз «асобы, якая пакутвала ад унутранай раздвоенасці паміж зямнымі пачуццямі
ды прагненнямі і паміж рэлігійным імкненнем да дасканаласці».50 Польская каралеўна і кіеўская княгіня, аб’яднаўшы ў сабе заходнюю і ўсходнюю мадэлі хрысціянства, у малітоўных зваротах захавала для нашчадкаў узор клапатлівай
маці, добрай хрысціянкі, адукаванай жанчыны і здольнай
пісьменніцы.
Найбольш плённа ў эпоху Сярэдявечча жаночае пісьменства развівалася менавіта за кляшторнымі мурамі: натхнёныя прыкладам св. Тэрэзы з Авіля, манашкі стваралі хронікі,
пісалі біяграфіі і аўтабіяграфіі, большасць гэтых твораў засталася, на жаль, ананімнай.
Невядома, якія «пачала пісаць кнігі сваімі рукамі»51 Еўфрасіння Полацкая (каля 1101—1167), дачка князя Усяслава,
хутчэй за ўсё яна проста перапісвала тэксты Святога Пісання. Свае рукапісныя кнігі яна прадавала, атрыманыя з продажу грошы раздавала бедным. З імем Еўфрасінні звязана

будаўніцтва ў Полацку новых цэркваў, заснаванне двух манастыроў (мужчынскага і жаночага). Неўзабаве гэтыя манастыры сталіся асветніцкімі цэнтрамі: тут знаходзіліся школы, бібліятэкі і скрыпторыі. Пры непасрэдным удзеле маладой ігуменні быў створаны славуты крыж Лазара Богшы, а
таксама была прывезена з Візантыі на беларускія землі адна
з першых Адзігітрый, вядомая пазней як Полацкая.
Падзвіжніцкая дзейнасць адукаванай і «вельмі здольнай
да кніжнай навукі»52 князёўны-чарніцы ў сябе на радзіме і
яе вандроўка ў Святую зямлю былі старанна занатаваныя ў
створанай на мяжы ХІІ–ХІІІ стст. «Аповесці жыцця і смерці
святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, ігуменні
манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, што
ў горадзе Полацку»53 . Дзякуючы гэтаму твору вобраз Еўфрасінні Полацкай, першай беларускай асветніцы, трывала
замацаваўся ў гісторыі беларускай літаратуры і культуры.
З жыція вядома таксама, што полацкая асветніца асабіста
складала і запісвала малітвы і пропаведзі, «прасякнутыя эсхаталагічным пафасам — роздумам пра канечныя лёсы свету і чалавека, пра канец свету і Страшны суд».54
Нягледзячы на тое, што яшчэ ў Х-ХІ стст. з’явіліся ва Усходняй Еўропе першыя жанчыны, якія «пісалі кнігі сваімі
рукамі», займаліся асветніцкай дзейнасцю і прапаведвалі
хрысціянскую навуку, дастаткова доўгі час жанчыны займалі
перыферыйнае месца ў сферы адукацыі і ў гісторыі прыгожага пісьменства. Такая сітуацыя назіралася ва ўсёй Еўропе,
і толькі на мяжы XVI–XVII стст. азначыліся пэўныя змены.
Дзяўчатам, пераважна з вышэйшых колаў грамадства, усё
часцей пачалі даваць хатнюю альбо кляшторную адукацыю,

49
Гл.: Targosz K. Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa, 1997; Michałowska T. Ego Gertruda.
Studium historycznoliterackie. Warszawa, 2001.
50
Elżanowska M. Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny // Pisarki polskie epok
dawnych / Red. K. Stasiewicz. Olsztyn, 1998. S. 48.
51
Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні... // Кніга жыцій і хаджэнняў / Укл. А. Мельнікаў. Мн., 1994. С. 46.

Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні... С. 43.
53
Тамсама. С. 42–57. У гэтым жа выданні змешчаны тэкст жыція Еўфрасінні ў арыгінале (с. 25–41), з якога А. Мельнікавым быў зроблены пераклад на сучасную беларускую мову.
54
Мельнікаў А. Каментарыі // Кніга жыцій і хаджэнняў. С. 460.
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пра што могуць сведчыць лісты, мемуарныя запісы, дамавыя кнігі тагачасных магнатак, якія дайшлі да нашых дзён.
Эпісталаграфія з’яўляецца, напэўна, адным з першых жанраў прыгожага пісьменства, які жанчыны пачалі засвойваць,
прычым настолькі паспяхова, што ўжо XVIIІ ст. атрымала
назву «стагоддзя жаночага ліста»55 .
З сярэдзіны XVI ст. захаваліся лісты славутай Барбары
Радзівіл (1520–1551) да бацькі — Юрыя Радзівіла, да маці —
таксама Барбары, да брата — Мікалая Радзівіла Рудага, і да
караля Жыгімонта Аўгуста. Свае пасланні маладая арыстакратка не толькі дыктавала прыдворнаму пісару, але і запісвала іх ўласнаручна. Пасля смерці свайго першага мужа, Станіслава Гаштольда, Барбара стала каханакай, а потым і жонкай караля Жыгімонта. Смелая, незалежная ліцвінка шакіравала і абурала польскае грамадства ў першую чаргу сваёй
самастойнасцю. Польскія даследчыкі яшчэ і сёння працягваюць падлічваць каханкаў Барбары і абвінавачваць яе ў распусце56 . Але, на нашу думку, падобнае стаўленне да Барбары Радзівіл было прадыктавана тым, што адносіны да жанчыны ў Вялікім княстве Літоўскім і ў Кароне Польскай моцна адрозніваліся. На Літве і ў Беларусі жанчына шмат у чым
была роўная мужу, а пасля яго смерці была «сама сабе гаспадыняй» і не пераходзіла пад апеку дзядзькі, старэйшага брата ці іншага прадстаўніка роду. Польская жанчына залічвалася сваімі мужамі да «рухомай маёмасці», яна была амаль
адлучана ад таварыскага жыцця і заўсёды заставалася пад
наглядам мужчыны57 .
Разумная, прыгожая, актыўная Барбара не пасавала сваім
вобразам і сваімі не зусім сціплымі паводзінамі да ролі каралевы, «маці ўсяго народа». Гісторыя яе кахання з каралём
Skwarczyńska S. Teoria listu. Lwów, 1937. S. 72.
Гл.: Kuchowicz Z. Barbara Radziwiłłówna. Łódź, 1982.
57
Гл.:Bogucka M. Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa,
1994; Bystroń J.S. Dzieje obyczajów w Dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. W 2 t.
Warszawa, 1994.
55

Жыгімонтам Аўгустам паступова абрастала спачатку бруднымі плёткамі, потым прыдворнымі таямніцамі і нарэшце
народнымі легендамі. Адзінымі фактычнымі сведкамі падзей
засталіся лісты закаханых, у якіх захавалася іх гарачае пачуццё58 .
Шлюб караля рэдка адбываўся ў адпаведнасці з асабістымі
сімпатыямі, выбарам кіравалі агульнадзяржаўныя інтарэсы.
Дынастычныя шлюбы функцыянавалі ў Еўропе як форма
міжнародных зносін. Але малады і тэмпераментны кароль
Жыгімонт, напалову італьянец па маці — Боне Сфорцы, у
выбары жонкі кіраваўся выключна «голасам сэрца». Насуперак спадзяванням каралевы-маці, а таксама падданых —
у першую чаргу магнатаў і шляхты — ён пабраўся з Барбарай спачатку патаемна, а пазней і афіцыйна.
Першая сустрэча Барбары і Жыгімонта адбылася ў Вільні
ў 1543 г. Гісторыя іх кахання спляталася з кароткіх сустрэч і
доўгіх расстанняў. Адзіным, вядомым на той час, сродкам
сувязі быў ліст, а шлях з Вільні да Кракава быў няблізкі.
Аднак раздзяляла іх не толькі прастора, да гэтага імкнуліся
таксама шматлікія недабразычліўцы і праціўнікі іх шлюбу.
Закаханыя ж упарта і натхнёна пераадольвалі ўсе перашкоды, у адным з пасланняў Барбары, як сведчанне найвышэйшай ступені адданасці свайму каралю, а таксама як праява
яе адважнага характару і нязломнасці волі, прагучала рытарычнае пытанне: «Калі Ваша Каралеўская Мосць, пан мой
са мной, хто супраць мяне?» Гэтыя словы змушаюць нас згадаць радкі з «Паслання да Рымлянаў» — «Калі Бог за нас,
хто супраць нас?» (Рымл., 8:31), і яшчэ далей — «Хто будзе
вінаваціць выбранцаў Божых? Бог апраўдае іх» (Рымл., 8:33).
Разумення з боку іншых і апраўдання сваім учынкам Барбара Радзівіл пры жыцці не дачакалася. Каранаванай 8 снежня
1550 г. Барбары было адпушчана ўсяго толькі пяць апошніх

56
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Гл.: Русецкая Н. Лісты Барбары Радзівілянкі // Спадчына. 1997. № 6.
С. 186–194.
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месяцаў, праведзеных у абдымках не каханага, а смяротнай
хваробы. Увесь гэты час, да апошняй хвіліны, кароль быў
побач са сваёй каралевай, якая так хутка пакінула яго, каб
адысці туды, адкуль не вяртаюцца і нават не пішуць лістоў...
Першай вядомай сёння паэткай Рэчы Паспалітай даследчыкі называюць Ганну Збонскую са Станіслаўскіх. Яе напісаная вершам, рукапісная «Transakcyja albo Opisanie całego
życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane
roku 1685» («Трансакцыя, альбо Апісанне ўсяго жыцця адной сіраты ў жалобных трэнах ёю самой пісаныя году 1685»)
створана з відавочным разлікам на чытача. Аўтабіяграфічны твор паэткі хоць і быў дастаткова папулярны пры яе жыцці
і пазней, але яму давялося праляжаць ў рукапісе да 1935 г.,
калі ў Кракаве з’явілася крытычнае выданне твора, падрыхтаванае Ідай Котавай59 . Аўтограф «Трансакцыі…», які доўгі
час знаходзіўся ў пецярбургскай бібліятэцы, дзе і быў знойдзены А. Брукнерам, не захаваўся да нашых дзён: перададзены ў Варшаву, ён хутчэй за ўсё згарэў падчас Другой усясветнай вайны.
«Трансакцыя...» складаецца з прадмовы «Да чытача» і 77
асобных трэнаў, у якіх аўтарка распавядае пра нягоды свайго жыцця. У два з паловай гады ў Ганны памерла маці, дзяўчынка расла і выхоўвалася ў кляштары, не склаліся добра яе
пазнейшыя адносіны з мачахай. Асноўнае месца ў творы займае апісанне трох шлюбаў Ганны Станіслаўскай. Першым
мужам маладой князёўны быў фізічна і разумова абмежаваны Ян Казімір Варшыцкі. Пасля складанага разводу Ганна
яшчэ двойчы выходзіла замуж, але ва ўзросце каля трыццаці
гадоў ужо была двойчы ўдавой. Другі муж, Ян Збігнеў Алясніцкі не вылучаўся добрым здароўем і вельмі хутка, вычарпаны ваеннымі паходамі, захварэў і памёр. Трэці муж, Ян
59
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Багуслаў Збонскі, удзельнічаў ў бітве пад Венай, быў паранены і таксама памёр. Ганна, якая пасля чарговага ўдару лёсу
ўзнімалася і знаходзіла ў сабе сілы жыць далей, на гэты раз
сцвердзіла, што разам са смерцю Збонскага скончылася і яе
ўласнае жыццё. Вось як апісала паэтка свой душэўны стан у
той момант, калі яна атрымала вестку пра смерць мужа:
Nie wiem co się dalej działo,
Bo się mnie to samej zdało,
Jakbym na świecie nie żyła,
Lubom na ludzi patrzyła60 .

Менавіта такім станам гераіні і тлумачыцца выбар трэнаў як формы апавядання: Ганна плача па сабе, як па нябожчыцы. Далейшае жыццё бяздзетнай княгіні Ганны было звязана з маёмаснымі справамі, шмат сродкаў удава Збонская
прызначала на дабрачынныя мэты, пабудавала таксама драўляны касцёл у Мацэвіцах і мураваны ў Кураве.
Адзначым, што плённае развіццё пісьменства, таксама як
і фарміраванне літаратурных і мастацкіх густаў ў Вялікім
княстве Літоўскім у XVI–XVIIІ ст. самым непасрэдным чынам было звязана з дзейнасцю князёў Радзівілаў ды іншых
магнацкіх радоў, такіх як Сапегі, Хадкевічы, Кішкі. З іх актыўным удзелам адбывалася арганізацыя на тутэйшых землях першых друкарняў, тэатраў, капэл, узводзіліся новыя палацава-паркавыя сядзібы і культавыя будынкі. У княскіх уладаннях працавалі славутыя замежныя і мясцовыя майстры:
музыканты, паэты, архітэктары, мастакі. У вышэйшых колах грамадства фунцыянавала таксама актыўнае ліставанне.
Праз стагоддзі захоўвалася пераважна карэспандэнцыя мужчын, якія дасылалі свае допісы дамоў, лісты ж жанчын, якія
адпраўляліся з дому, у большасці гінулі ў ваенных і палітычных віхурах. Хатняе зацішша апроч рэдкіх копій лістоў уратавала для нашчадкаў нешматлікія рукапісныя кнігі магнатак у выглядзе так званых silvae rerum.
60

Targosz K. Sawantki w Polsce XVII w. S. 299.
21

У Бібліятэцы Чартарыйскіх у Кракаве захоўваецца дастаткова аб’ёмны рукапіс «Notatie rużne» («Розныя нататкі»)
пяра Канстанцыі Сангушкі з Сапегаў. Запісы пачынаюцца
інфармацыяй пра час нараджэння аўтаркі: «Urodziłam się
Anno 1651 Marca 17 o godzinie 12 rano pot planeto pode
Lwem»61 . Далей апісваецца смерць бацькі і замужжа старэйшай сястры Кацярыны, найбольш увагі прысвечана будучаму мужу Гераніму Сангушку і часу, які папярэднічаў вяселлю (1671–1675 гг.). Апісанне некалькіх наступных гадоў, калі
Канстанцыя разам з мужам ездзіла на сеймы, напрыклад у
Гродна, нагадвае па сваім стылі падарожныя нататкі. Характар рукапісу змяняецца, калі ў маладой сям’і пачынаюць з’яўляцца дзеці: маладая маці акуратна адзначае даты народзінаў і хрысцінаў сваіх дзяцей, апісвае іх хваробы. Паступова
запісы Канстанцыі Сангушкі губляюць дакладную храналагічнасць, аўтарка спыняецца пераважна на хатніх клопатах і
справах, пералічвае, каго ўзяла на службу, колькі каму заплаціла, што набыла і па якім кошце. Шмат увагі прысвечана
гардэробу, які ўвесь час абнаўляўся, пра што сведчаць нататкі, звязаныя з аплатай паслуг краўца і выдаткамі на новыя тканіны. Свае старыя строі княгіня раздавала ў выглядзе ўзнагароды пакаёўкам і іншым «прыдворным паннам».
Пра тое, як старанна дбала Канстанцыя пра свой знешні выгляд, сведчаць таксама «галандскія карункавыя кашулі», ядвабныя панчохі, «агністыя шалі» і нават «мушкі», закуп якіх
натавала аўтарка ў сваім дзённіку.
Канстанцыя Сангушка пісала «Розныя нататкі» выключна для сябе: бязграматна і хаатычна, у рукапісе (які налічвае
140 лістоў) трапляюцца прапушчаныя старонкі, моцна пакрэсленыя фрагменты, не захавана агульная храналогія падзей і не вытрымана форма. Дапускаючы, што інтэлектуальныя здольнасці аўтаркі былі дастаткова сціплымі, польскі
даследчык А. Сайкоўскі тым не менш адзначаў наступнае:
61
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«Сам факт, што яна адчувала патрэбу пісання, ужо добра пра
яе сведчыць».62
У XVIII ст. колькасць жанчын, якія спрабавалі свае сілы
ў прыгожым пісьменстве, паўсюдна пачала расці. Паступова
культурнае жыццё пры дварах магнатаў набывала рысы літаратурных салонаў, мода на якія прыйшла ў Сярэдне-Усходнюю Еўропу з Францыі. Так пры двары кракаўскай кашталянавай Альжбеты з Любамірскіх Сяняўскай, «жанчыны
ўплывовай, разумнай, зацікаўленай літаратурай і мастацтвам»63 сфарміравалася як асоба і як пісьменніца Эльжбета
Дружбацкая з Кавальскіх. Творы Э. Дружбацкай упершыню
былі выдадзеныя асобнай кнігай «Zbior rytmów duchownych,
paniegirycznych, moralnych i światowych» («Зборнік рытмаў
духоўных, панегірычных і свецкіх») у 1752 г. яшчэ пры жыцці
паэткі. Выданне ажыццявіў Ю. Залускі ў першым томе серыі «Zebrania rytmów przez wierszopisców żyjących lub naszego
wieku zeszłych — pisanych» («Збор рытмаў жывымі вершапісцамі альбо сышоўшымі з гэтага свету напісаных»). На сёння вядома каля ста паэтычных твораў паэткі, сярод якіх рэлігійныя, прынагодныя, сатырычныя, панегірычныя, рэфлексійныя вершы і нават вершаваныя раманы. Цікавым партрэтам сучасніц паэткі з’яўляецца сатырычны верш «Skargi kilku
dam w spolnej kompanii będących, dla jakich racyi z mężami
swoimi żyć nie chcą» («Скаргі некалькіх дам, якія ў супольнай кампаніі былі і гаварылі, дзеля чаго з мужамі сваімі жыць
не хочуць»), дзе ўпершыню ў польскай літаратуры гераініжанчыны выступаюць з крытыкай мужчын. Адна з іх скардзіцца, што мужа мае, які яе не разумее і не ўмее падтрымаць размовы, толькі любіць выпіць піва, іншая жаліцца на
сквапнасць свайго сужонка: «Jak z nim żyć, kiedy i skąpy, i
głupi».64 Яшчэ адна наракае: «Sejmów nie widzę, nie wiem,
Sajkowski A. Staropolska miłość. S. 20.
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gdzie Warszawa <…>. Mój mnie jegomość osadził przy
kurach».65 Аднак сама Э. Дружбацкая не падзяляе погляды
пяці сваіх гераінь, выступае з рэзкім асуджэннем разводаў.
Сярод знаёмых паэткі згадваецца князь Міхал Казімір
Радзівіл, ягоная жонка — Францішка Уршуля з Вішнявецкіх — таксама магла быць асабіста знаёмай з Дружбацкай. Ва ўсякім разе, паэткі былі знаёмыя з творчасцю адна
адной, сведчаннем гэтаму можа быць той факт, што Эльжбета Дружбацкая мела ў сваёй бібліятэцы кнігу «Трагедыі і
камедыі» (Жоўква, 1754) Ф.У. Радзівіл, якую ўважліва перачытвала і рабіла на палях заўвагі. Сёння гэты экземпляр захоўваецца ў бібліятэцы Асалінскіх у Вроцлаве66 .
З лёсам Францішкі Уршулі Радзівіл самым непасрэдным
чынам звязана творчасць яшчэ некалькіх тагачасных аўтарак. У рукапісе з Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве сярод
твораў Францішкі Уршулі Радзівіл запісаны «Wersze J.O.
Xiężny Jmsci krajczycowej WXLitt. z Białej Krynicy do Xęcia
pisane» («Вершы Яснавяльможнай княгіні крайчыцовай ВКЛ
з Белай Крыніцы да князя пісаныя») — паэтычнае пасланне
Ганны Радзівіл з Мыцельскіх, адрасаванае першаму мужу,
Лявону Радзівілу, поўнае чулых словаў і пяшчотных зваротаў:
Przybądź Leochnu, przybądź, serca panie,
Wróć dni wesołe, skróc nocne niespanie.
O co cię przez sen chwytam odległego,
Niech ucałuję w łóżku przytomnego67 .

Ганна часта наведвала Нясвіж, брала актыўны ўдзел у
тэатральных пастаноўках п’ес княгіні Францішкі. Магчыма,
літаратурны талент Ганны развіваўся пад непасрэдным уплывам яе старэйшай сваячаніцы. Падабенствам лёсаў дзвюх
Drużbacka E. Wybór poezji. Kraków, 2002. S. 68.
[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… Экзэмпляр з Бібліятэкі
Асалінскіх у Вроцлаве. 13.818. Фаліянт.
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жанчын, жонак князёў Радзівілаў, можна растлумачыць тэматычную і вобразную блізкасць іх вершаваных зваротаў
да адсутных увесь час, але горача каханых мужоў. Лявон і
Ганна вельмі хутка паспелі абзавесціся цэлай чародкай маленькіх дзяцей: дачкой Тэафіляй і сынамі Мацеем, Мікалаем і Міхалам. Аднак «вясёлыя дні» маладой пары вельмі хутка
прамінулі: падчас аднаго з прыездаў у Нясвіж хваравіты князь
Лявон нечакана памёр, пакінуўшы дзяцей і жонку пад апекай Францішкі і Міхала Радзівілаў.
Няўцешная ўдава піша ў 1751 г. «Wiersze z melancholijej
po śmierci śp. męża mego najukochańszego pisane, w których
opisane jest cale życie moje» («Вершы, пісаныя з меланхоліі
пасля смерці святой памяці мужа майго найкаханейшага, у
якіх апісана ўсё жыццё маё»). Назва і характар твора Г. Мыцельскай выразна перагукаюцца з «Трансакцыяй…» польскай
паэткі Г. Станіслаўскай, якая аплакала ў сваіх вершаваных
«трэнах» смерць двух сваіх мужоў.
У адным з фрагментаў «апісання ўсяго свайго жыцця»,
прысвечанага непасрэдна моманту смерці Лявона Радзівіла,
Ганна Мыцельская прызнаецца, што найбольшую падтрымку ў дні свайго вялікага гора атрымала яна ад нясвіжскіх гаспадароў:
Od księcia w życiu anioła Michała
I od kochanej ciotki, która matką
Stała się dla mnie z kompasyją rzadką
Ubolewając nade mną w słabości,
Jako jest Pani pełna łaskawości68 .

Два гады пазней аўдавеў Міхал Радзівіл і Ганна атрымала магчымасць адплаціць князю тым жа: падтрымаць у цяжкія дні жалобы. Невядома, ці аб’яднала іх агульнае гора, ці
ўзаемная сімпатыя, ці проста князь Міхал, як кожны Радзівіл,
дбаў перш за ўсё пра аб’яднанне і памнажэнне радзівілаўскіх
68
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землеўладанняў. Мінула толькі паўгода пасля смерці
Францішкі Уршулі, як у львоўскім касцёле дамініканак адбыўся шлюб Ганны і Міхала. Новая гаспадыня Нясвіжа працягвала справу сваёй папярэдніцы: займалася папулярызацыяй тэатральнага мастацтва, асабіста ўдзельнічала ў спектаклях, пісала вершы, укладала словы і мелодыі песняў69 .
Праз Нясвіж пралягаў жыццёвы шлях яшчэ адной незвычайнай жанчыны таго часу — вандроўнай лекаркі з-пад Наваградка Саламеі Рэгіны Пільштыновай з Русецкіх, пра што
сведчаць у першую чаргу яе асабістыя нататкі, захаваўся таксама ліст Саламеі да князя Міхала Радзівіла з 1748 г.70
Напрыканцы жыцця Саламея Пільштынова апісала ўсе
свае вандроўкі і звязаныя з імі прыгоды ў дастаткова аб’ёмных успамінах. Рукапіс, аздоблены па-барочнаму пышнай
назвай «Echo na świat podane procederu podróży y życia mego
awantur na cześć y chwałe P. Bogu w Swiętey Truycy Jedynemu
y Naswięszey Matce Chrystusa Pana mego y Wszystkim Swiętym.
Przezemnie same wydana ta ksiąszka Salomei Reginy de
Pisztynowey medycyny doktorki y okulistki w roku 1760 w
Stambule», упершыню быў апублікаваны ў Кракаве ў 1957 г.
польскім даследчыкам Раманам Полякам.
У беларускую літаратуру знакаміты твор Саламеі
Пільштыновай быў вернуты дзякуючы перакладу, зробленаму Міколам Хаўстовічам і выдадзеным у 1993 г. у Мінску
пад назвай «Авантуры майго жыцця». Тэкст аўтабіяграфічнага рамана заканчваецца вершам-малітвай «Pieśń mojej
kompozycji» («Песня маёй кампазіцыі»). Паэтычны твор
С. Пільштыновай цяжка назваць дасканалым, але нельга патрабаваць зашмат ад жанчыны, якая ў сярэдзіне ХVІІІ ст. самастойна зарабляла сабе на жыццё, ведала некалькі моваў:
польскую, турэцкую, лацінскую, у нязначнай ступені рускую
і нямецкую, была выдатнай акулісткай, любіла і ўмела доб69
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ра страляць, адна, без аніякай падтрымкі з боку мужчын, а
часта насуперак іх волі, падарожнічала па краінах Еўропы ў
пошуку свайго «шчаслівага места», вельмі яскрава апісала ў
сваіх мемуарах асабістыя вандроўкі і прыгоды, а таксама цікавыя падзеі з гісторыі розных дзяржаваў і незвычайныя здарэнні з жыцця вядомых асобаў.
Ёсць звесткі, што Францішка Уршуля Радзівіл пісала лісты
да паэткі Антаніны Нямірыч з Елавіцкіх, якую ў сваіх пасланнях называла «сястрой»71 . На адваротах гэтых лістоў
А. Нямірыч запісвала свае ўласныя вершы, у 1896 г. іх адшукаў сярод рукапісаў польскі даследчык В. Гамуліцкі. «Zbiór
wierszów polskich» («Зборнік польскіх вершаў») з 1753 г.
А. Нямірыч захаваўся дзякуючы зробленым В. Гамуліцкім
копіям. Арыгіналы вершаў, на вялікі жаль, загінулі ў ваенных віхурах, пазбавіўшы нас магчымасці адчытаць, што звязвала дзвюх творчых жанчын і якія паміж імі складваліся адносіны. Пры жыцці паэткі ў 1743 г. у Львове выйшаў яе паэтычны зборнік «Krótkie ze świata zebranie różnych koniektur»
(«Кароткі збор са свету розных сітуацый»). Антаніна Нямірыч займалася таксама перакладамі з французскай мовы, добра малявала, спрабавала пісаць музыку. Творы паэткі перадаюць атмасферу тагачасных салонаў, дэманструюць адпаведныя ўзоры паводзін і цікавыя асаблівасці таварыскага
жыцця ў шляхецкім асяроддзі. Размовы кавалераў з дамамі ў
вершах А. Нямірыч здзіўляюць часам сваёй шчырасцю:
Dama — Patrz, jak się miło całują gołąbki.
Kawaler — Tą intencyją dajże mi też gąbki.
A gdy cię kościół z innym w parze łączy,
Proszę, żebym był choć zamiast opończy,
Która — to rzadko, ale dość to dla niej,
Że w niepogodę bywa na swej pani72 .
71
Гл.: Czyż A. Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław i
in., 1988. S. 102.
72
Цыт. па кн.: Prejs M. Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa, 1989. S. 305–306.
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Хацелася б звярнуць увагу і на той факт, што пры магнацкіх дварах сустракаліся добра адукаваныя і нават таленавітыя асобы з дробнай і збяднелай шляхты. Згадаем тут перапіску пары закаханых, а потым мужа і жонкі: Тэрэзы Стражыц і Казіміра Вішніцкага, якія пэўны час служылі пры двары Ганны Радзівіл з Сангушкаў, маці князя Міхала Радзівіла. Лісты гэтыя наўрад ці можна залічыць да прыгожага
пісьменства, хоць сустракаюцца ў пасланнях Казіміра і паэтычныя радкі, але найбольшую цікавасць уяўляе адлюстраваная ў карэспандэнцыі гісторыя чалавечых пачуццяў, якая і
прыцягнула да сябе ўвагу вядомага даследчыка польскай літаратуры А. Сайкоўскага. У сваёй кнізе «Старапольскае каханне» ён працытываў дастаткова вялікія фрагменты з эпісталярнай спадчыны сямейнай пары Вішніцкіх73 .
Ганна Радзівіл з Сангушкаў таксама рабіла ўласнаручныя
запісы альбо загадвала выконваць пэўныя занатоўкі ў традыцыйнай для магнацкага асяроддзя таго часу рукапіснай
«кнізе». Рукапіс, які налічвае 1231 старонку, не быў асабістай уласнасцю княгіні, там жа запісваў непрыстойныя вершыкі яе малодшы сын Геранім Фларыян, які мала цікавіўся
палітычнымі і грамадскімі справамі. Але можна смела
лічыць, што копіі розных дакументаў, прамовы і інш. былі
ўпісаныя пры непасрэдным удзеле княгіні. Сярод сабраных
у рукапісе тэкстаў асаблівую цікавасць уяўляюць «Punkta do
kontraktów ślubnych» («Пункты для шлюбных кантрактаў»)74 .
Сваім літаратурным салонам і аматарскім тэатрам славілася Барбара Сангушка з Дуніных, трэцяя жонка Паўла Сангушкі. Барбара Сангушка, аўтарка маральна-дыдактычнага
твора «Nauka matki córce swej, idącej za mąż, dana» («Навука
маткі дачцэ сваёй, якая замуж выходзіць, дадзеная»), упершыню выдадзенага ў Варшаве ў 1756 г. (назва выдання 1760 г.

«Uwagi pewnej chwalebnej matki godnej córce swej, gdy ją za
mąż wydawała, na pożegnanie dane»), таксама магла быць знаёма з Францішкай Уршуляй Радзівіл праз свайго мужа, які
даводзіўся дзядзькам Міхалу Казіміру Радзівілу. Назва твора Б. Сангушкі выразна перагукаецца з напісанымі Ф.У. Радзівіл ў 1732 г. «Перасцярогамі збавеннымі… дачцэ Ганне
Марыі…».
Літаратурныя здольнасці Францішкі Уршулі Радзівіл перадаліся ў спадчыну яе дачцэ Тэафілі Канстанцыі (1738–
1818), у замужжы — Мараўскай. Яшчэ ў дзяцінстве Тэафіля
разам са сваёй сястрой Кацярынай брала ўдзел у тэатральных пастаноўках у Нясвіжы, дэбютаваўшы ў ролі акторкі ва
ўзросце васьмі гадоў75 . Актыўная, рашучая, незалежная ў
сваіх поглядах і ўчынках князёўна Радзівіл не згадзілася на
шлюб ні з Юзафам Жавускім, з якім нават была заручана76 ,
ні з Ігнатам Пацам, ні з Міхалам Юзафам Масальскім — усіх
трох кандыдатаў прапаноўваў сваёй дачцэ князь Міхал
Радзівіл. Пасля смерці бацькі Тэафіля сама знайшла сабе
мужа, і хоць яе выбар брат Кароль Станіслаў Радзівіл не ўхваліў, але даў сваю згоду на шлюб сястры з падхарунжым гусараў радзівілаўскай міліцыі Ігнатам Феліксам Мараўскім. На
дасланыя ў лісце папярэджанні і прароцтвы Кароля Радзівіла, паводле якіх сястра павінна была ў хуткім часе расчаравацца ў сваім выбранцы, Тэафіля адказала дасціпным вершам:

Sajkowski A. Staropolska miłość. S. 282.
Partyka J. «Żony wyćwiczone». Szesnasto- i siedemnastowieczne pisarki
// Pisarki polskie epok dawnych. S. 42–43.
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Гл.: Sajkowski A. Staropolska miłość. S. 315–316; Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Нясвіжская Мельпамена. С. 86; Казакова Т. Вандроўніца з роду
Радзівілаў: Тэафіля Канстанцыя Мараўская // Працы кафедры гісторыі
беларускае літаратуры... Выпуск сёмы. С. 32.
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Даследчык Б. Рок ва ўступе да выдання «Дыярыуша» Тэафілі Мараўскай піша, што рукі князёўны Радзівіл прасіў Станіслаў Жавускі. Гл.:
Rok B. Wstęp // Teofila Konstancja z Radziwiłłow Morawska. Diariusz podróży
europejskiej w latach 1773–1774. Wstęp i oprac. B. Rok.Wrocław, 2002. S. 9.
Насамрэч Станіслаў Фердынанд Жавускі сватаўся да малодшай князёўны
Радзівіл — Кацярыны Караліны, з якой ён і ажаніўся. З князёўнай Тэафіляй быў заручаны малодшы брат Станіслава — Юзаф Жавускі.
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Czas ociec, mać natura, świat, miłość księżniczkę
Za szlachcica wydały — o cóż czynić sprzyczkę?
Że syn podstarościego ma mitrę za żonę?
A cóż rzeczesz, kiedy wnuk mieć będzie koronę?
Przycz, nie przycz, już się stało, rozstać się nie może:
Nie odbierzesz korony ni żony, niebożę…77

У 1773–1774 гг. Тэафіля, разам са сваім мужам Ігнатам
Мараўскім, па запрашэнню брата наведала шэраг еўрапейскіх
краінаў. Кароль Радзівіл выехаў за мяжу пасля бітвы канфедэратаў з маскоўскім войскам пад Слонімам у 1764 г., тры
гады пазней нясвіжскі ардынат спрабаваў вярнуцца на радзіму, але, так і не паразумеўшыся з Масквой, вымушаны быў
прабыць на выгнанні да 1777 г. Далучыўшыся да брата ў ягоных замежных вандроўках, Тэафіля Канстанцыя старанна
апісвала ўсе падрабязнасці падарожжа ў сваім дыярыушы.
Падарожныя нататкі Мараўскай знайшоў сярод рукапісаў
універсітэцкай бібліятэкі ў Вільні польскі даследчык Багдан
Рок, апрацаваў і выдаў іх у 2002 г. пад назвай «Diariusz podróży europejskiej w latach 1773–1774» , адзначаючы ў прадмове
да выдання, што «з тэксту дзённіка можна выбраць шмат
фрагментаў, у якіх увасобілася захапленне цудамі прыроды,
краявідамі і цікавымі гарадамі. Усе яны маюць значную літаратурную вартасць, сведчаць пра ўражлівасць і назіральнасць, а
адначасова пра высокі ўзровень ведаў і духоўную глыбіню
Мараўскай».78 Адкрыццё невядомага раней ні ў польскай, ні ў
беларускай літаратуры жаночага дзённіка XVIII ст. адразу ж
зацікавіла і беларускіх літаратуразнаўцаў, тым больш што
польскі вучоны звяртаў увагу на шматлікую колькасць у творы
дыялектных словаў і азначэнняў79 . Нельга не пагадзіцца з Таццянай Казаковай, якая напрыканцы свайго артыкула, прысвечанага дыярыушу Тэафілі Мараўскай, сцвярджае, што «наЦыт. па кн.: Sajkowski A. Staropolska miłość. S. 323.
Rok B. Wstęp // Teofila Konstancja z Radziwiłłow Morawska. Diariusz
podróży europejskiej w latach 1773–1774. S. 25.
79
Ibidem. S. 28.

спеў час увесці гэты шматпланавы твор вандроўніцы з роду
Радзівілаў у кантэкст беларускай культуры».80
З жанчын-пісьменніц другой паловы XVIII ст. варта яшчэ
згадаць Канстанцыю Беніслаўскую з роду Рык. Канстанцыя
Беніслаўская была асобай добра адукаванай, прыгожай і
вельмі набожнай. Дастаткова рана выйшла замуж, выхавала
васьмярых дзяцей, вядомая была сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 1771 г. яна выдала малітоўнік «Nabożeństwo ku
największej chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego i Matki Boskiej…» («Набажэнства да найвялікшай славы адзінага ў Святой троіцы Бога і Маці Божай»), у 1776 г. у Вільні выйшаў яе
зборнік рэлігійнай паэзіі «Pieśni sobie śpiewane» («Песні сабе
спяваныя»). Эмацыянальнасць, якой жанчына ў большай ступені, чым мужчына, адорана ад прыроды, часта была тым
унутраным рухавіком, што падштурхоўваў жанчын у даўнія
часы да літаратурнага занятку. Пачуцці, якія звязвалі аўтарак з блізкімі ім людзьмі, альбо — як у выпадку Канстанцыі
Беніслаўскай — памкненні душы да свету вышэйшага, незямнога, любоў да самога Створцы, знаходзілі сваё адлюстраванне ў паэтычных вобразах. Містычная паэзія К. Беніслаўскай распавядае пра «сустрэчу і блізкасць дзвюх любовей: часовай і бясконцай»81 , пра любоў паэткі да Бога і ўзаемнасць гэтага пачуцця:
Do Ciebie, Jezu, moja dusza licha
Strzałą miłości ustrzelona wzdycha.
Ach, wżdy rozerwij pęta niewolnicze,
Bym przed Twe święte wzleciała oblicze!
Spraw, bym miłością Twą, jakoś jest godzien,
Bardziej a bardziej ja gorzała co dzień,
Iżby się dusza po rozłące ciała
Godniejsza świętych Twych obłapów stała82 .
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Казакова Т. Вандроўніца з роду Радзівілаў. С. 36.
Czyż A. Ja i Bóg. S. 118.
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«Świat poprawiać…» S. 185.
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Сярод паэтак XVIII ст. найменш вывучана на сённяшні
дзень творчасць і біяграфія Тэафілі Глінскай. Бацькам паэткі быў, хутчэй за ўсё, палкоўнік войскаў Вялікага княства
Літоўскага Крыштоф Глінскі, маці — Тэафіля з Глухоўскіх,
мужам — Алаізій Букаты. Адметным у паэзіі Т. Глінскай з’яўляецца яе грамадска-патрыятычная скіраванасць. Напісаны
з нагоды візіта караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў
ваколіцы Косіч у 1784 г. верш «Szczorse» («Шчорсы») апісвае вызваленне мужыкоў ад панскага прыгону ў аднайменным маёнтку. Знойдзеныя намі ў рукапісах Ягелонскай бібліятэкі ў Кракаве паэтычны твор «Wiersze Jmci panny Glińskiej
na obraz J.O. Xiężney Massalskiej, Hetmanowej W.X.Lit. przez
Jęcia Pana Szmuglewicza malowany w Wilnie» («Вершы Ям-ці
панны Глінскай на партрэт Яснавяльможнай княгіні Масальскай») 83 i верш той самай аўтаркі «Myśli na ustroniu» («Думкі
ў зацішку»)84 не згадваюцца ў даследаваннях польскіх гісторыкаў літаратуры. Першы твор апісвае цікавае здарэнне, што
мела месца ў Гданьску падчас змагання за трон караля Станіслава Ляшчынскага. Другі — пачынаецца з традыцыйнага
для эпохі Асветніцтва апісання прыроды, вольнасці і прыгажосці, паступова паэтка пераходзіць да разважанняў над лёсамі чалавека, грамадства і розных дзяржаваў, заканчваецца
твор хваласпевам у гонар Айчыны. Усе тры вышэйзгаданыя
творы — тэматычна і стылістычна вельмі блізкія, што дазваляе нам залічыць невядомыя раней вершы «На партрэт княгіні
Масальскай» і «Думкі ў зацішку...» да творчай спадчыны Тэафілі Глінскай.
Наколькі недаследавана тэма жаночай творчасці ў літаратуры Беларусі, можа сведчыць той факт, што першай і адзінай у ХІХ ст. паэткай, змешчанай у «Анталогіі беларускай
паэзіі» (1993), з’яўляецца Адэля з Устроні, аўтарка адзінага
83

145.
84

Аддзел рукапісаў Ягелонскай бібліятэкі. Рук. 6214-ІІІ. П. 1. Л. 144–
Тамсама. Л. 145 адв. – 148 адв.
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твора — паэмы «Мачаха»85 . Ніякіх звестак пра названую
паэтку ў гісторыі беларускай літаратуры не захавалася, таму
даследчыкі дапускаюць, што сапраўдным аўтарам мог быць
нават мужчына, больш ці менш вядомы паэт, які схаваўся
пад жаночым псеўданімам. Паводле адной з апошніх гіпотэз, выказанай Ірынай Багдановіч, аўтаркай паэмы магла быць
польскамоўная паэтка таго перыяду — Альбіна Габрыэля
Пузыня86 . Асабліва цікавымі, на нашу думку, з’яўляюцца
разважанні даследчыцы пра «устронь», якая не абавязкова
магла абазначаць мясцовасць, а магла ўжывацца ў значэнні
«зацішны куток», згадаем тут верш Тэафілі Глінскай «Myśli
na ustroniu».
Паступова цікавасць да творчасці таленавітых пісьменніц
з даўніх эпох расце, пачынае мяняцца ў лепшы бок і сітуацыя з публікацыяй іх спадчыны: у «Анталогіі даўняй беларускай літаратуры. ХІ — першая палова XVIII ст.» (2003)
знайшлі сабе месца лісты Барбары Радзівіл да караля Жыгімонта Аўгуста і нізка вершаў Францішкі Уршулі Радзівіл.
Намаганнямі такіх даследчыкаў і перакладчыкаў, як Уладзімір Мархель, Ірына Багдановіч, Ірына Бурдзялёва, у шматмоўную літаратуру Беларусі ХІХ ст. вяртаюцца імёны Габрыэлі Пузыні з роду Гюнтараў і Зоф’і Тшашчкоўскай з Манькоўскіх87 .
Складаная гісторыя нашай краіны не заўсёды спрыяла
развіццю пісьменства на нацыянальнай мове. На працягу
стагоддзяў менавіта беларускія землі былі тэрыторыяй, на
85
Анталогія беларускай паэзіі: У 3 т. / Рэдкал. Р. Барадулін і інш. Мн.,
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якой сутыкаліся і перакрыжоўваліся культурныя традыцыі
Захаду і Ўсходу, шматмоўнасць была і застаецца актуальным
пытаннем пры вывучэнні літаратурнага працэсу на Беларусі.
Варта падкрэсліць, што ў беларускай літаратуры, «традыцыйна «перагружанай» сацыяльна-палітычнымі і нацыянальнаадраджэнскімі матывамі, здамінаванай мужчынскім разуменнем грамадства»88, асабліва пільнай увагі і дакладнага вывучэння патрабуе жаночая творчасць. Неабходна ўважліва прачытаць, прааналізаваць, магчыма, не аднойчы пераасэнсаваць і, нарэшце, увесці ў культурны ўжытак тэксты, напісаныя жаночым почыркам, каб дапоўніць мастацкі вобраз свету, традыцыйна падзелены, як і само чалавецтва, на дзьве
паловы — мужчынскую і жаночую.
1.2. Жыццё і творчасць
Францішкі Уршулі Радзівіл

Жанчыны, якія ў XVIII ст. браліся за пяро, рэдка ўсведамлялі сябе пісьменніцамі, літаратурны занятак не з’яўляўся
асноўным відам іх дзейнасці, не прыносіў прыбытку і займаў далёка не першае месца ў прыватным жыцці. Францішка Уршуля Радзівіл не была выключэннем: добра адукаваная, энергічная гаспадыня Нясвіжа займалася гаспадаркай,
ладзіла шматлікія культурныя імпрэзы і мерапрыемствы,
дбала пра выхаванне і адукацыю сваіх дзяцей. Пры гэтым
княгіня Радзівіл здолела пакінуць пасля сябе тэматычна багатую і жанрава-разнастайную спадчыну: празаічныя і паэтычныя лісты, прынагодныя, сатырычныя, рэлігійныя і любоўныя вершы, загадкі, драматычныя творы і нават маральна-філасофскія трактаты.
Францішка Уршуля, дачка кракаўскага кашталяна Януша
Антонія Карыбута Вішнявецкага і Тэафілі з Ляшчынскіх, нарадзілася 13 лютага 1705 года ў Чартарыйску на Валыні. Пра
88
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дзіцячыя і юнацкія гады князёўны Вішнявецкай не захавалася дакладных звестак, паколькі інфармацыя пра дзяцей і
жанчын рэдка трапляла на старонкі тагачасных дакументаў,
няшмат увагі прысвячалася ім ва ўспамінах і дзённіках. Занатоўваліся ў лепшым выпадку дата і месца нараджэння
дзіцяці, дата хросту, згадваліся імёны хросных бацькоў.
У XVIII ст. хатняя адукацыя маладых арыстакратак абмяжоўвалася засваеннем «асноўных абавязкаў» свецкай дамы:
дзяўчаты вучыліся таньчыць, іграць на музычных інструментах, спяваць, маляваць, вышываць, плесці карункі, весці размову на замежнай мове (найчасцей на французскай). Апрача
свецкіх урокаў абавязковымі для добрага выхавання прадстаўніц вышэйшых колаў грамадства былі асновы хрысціянскай навукі і маралі. Значна радзей яны вывучалі рыторыку, філасофію, гісторыю, астраномію, геаграфію і матэматыку. Францішка Уршуля, хутчэй за ўсё, атрымала хатнюю адукацыю «ў поўным аб’ёме», пра што паклапаціўся яе бацька,
замаўляючы для сваёй адзінай дачкі настаўнікаў з-за мяжы.
Такім чынам, князёўна дастаткова добра авалодала замежнымі мовамі — перадусім, французскай і італьянскай.
Літаратурны талент Францішкі Уршулі фарміраваўся і
развіваўся ў культурным асяроддзі князёў Вішнявецкіх. Бацька пісьменніцы «быў вялікім аматарам літаратуры, нават сам
пісаў духоўныя разважанні, панегірыкі і рэлігійныя песні»89 .
Дзядзька Францішкі — Міхал Сэрвацый Вішнявецкі перакладаў рэлігійныя творы, пісаў пакутныя псалмы, працягваючы традыцыі рэлігійнай паэзіі XVII стагоддзя90 . Яшчэ да
замужжа адбыліся і першыя сустрэчы маладой князёўны з
тэатральным і музычным мастацтвам — пры двары абодвух
братоў Вішнявецкіх, Януша і Міхала, дзейнічалі капэлы,
апошні меў таксама свой прыдворны тэатр. Дзед Францішкі
па матчынай лініі, Вацлаў Ляшчынскі, завёў прыдворную
капэлу яшчэ ў другой палове XVII ст.
89
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Ва ўзросце дваццаці гадоў Францішка Уршуля выйшла
замуж за князя Міхала Казіміра Радзівіла, званага «Рыбанькам», і пераехала ў Нясвіж, дзе правяла большую частку свайго жыцця. Зрэдку выязджала княгіня ў Варшаву (разы чатыры за ўсё жыццё), нячаста выбіралася і да бацькоў, тройчы
была ў Львове — па сямейных справах, аднак дастаткова
рэгулярна наведвала шматлікія рэзідэнцыі Радзівілаў: Мір,
Алыку (цяпер мястэчка на Валыншчыне, Украіна), Карэлічы, Слуцк, Дзянцёл (сённяшняе Дзятлава, Беларусь), Белую
(сучасная Бяла Падляска, мястэчка ў Польшчы). Князь увогуле не затрымліваўся падоўгу ў Нясвіжы, Міхал Радзівіл
актыўна ўдзельнічаў у паседжаннях трыбуналу, бясконцых
соймах і сойміках, у вольны ж ад грамадска-палітычных справаў час аб’язджаў свае зямельныя ўладанні, мануфактуры і
радавыя маёнткі.
Маладыя і энергічныя ардынаты Нясвіжа пачалі актыўна
адбудоўваць і рамантаваць зруйнаванае падчас Паўночнай
вайны мястэчка: будынкі палаца, езуіцкай калегіі, касцёл
Божага Цела. Паступова ажыўлялася і культурнае жыццё ў
гэтым правінцыйным закутку Рэчы Паспалітай: у 1724 г. распачала сваю дзейнасць нясвіжская капэла, у 1747 г. быў заснаваны кадэцкі корпус. Княгіня Францішка Радзівіл стаяла
на чале такіх ініцыятыў, як аднаўленне нясвіжскай друкарні
і ўпарадкаванне княскай бібліятэкі, яна асабіста замаўляла
з-за мяжы навуковую і мастацкую літаратуру, шмат чытала,
мела нават свой уласны экслібрыс, выкананы беларускім гравёрам Гіршам Ляйбовічам. «На ім пададзены два картушы з
гербамі Радзівілаў і Вішнявецкіх з надпісам: «З кніг Радзівілаў — князёў Нясвіжскіх».91 Асабісты кнігазбор княгіні складаўся з 2000 пазіцый. У сярэдзіне 40-х гадоў Ф.У. Радзівіл
арганізавала прыдворны тэатр, для якога сама пісала драматычныя творы, старанна дбаючы пра разнастайнасць рэпертуару.
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Францішка Уршуля і Міхал Казімір Радзівіл з’яўляліся
добрай парай, яны выдатна дапаўнялі адзін аднаго і стваралі
гарманічную сям’ю: яна была дастаткова самастойнай і моцнай жанчынай, дбайнай, разумнай і практычнай гаспадыняй,
ён — вечным вандроўнікам, актыўным, хоць можа не заўсёды перакананым і прадбачлівым палітычным дзеячам, крыху наіўным і рамантычным. Магчыма, у шэрагу іншых славутых Радзівілаў унук Кацярыны Сабескай, сястры караля
Яна ІІІ Сабескага, адзін з самых багатых магнатаў на абшары ўсяго Вялікага княства Літоўскага, Міхал Казімір Радзівіл
выглядае досыць сціпла, можна сказаць, невыразна. Ніякімі
асаблівымі талентамі князь Міхал не вызначаўся, не браў
удзелу ў значных гістарычных падзеях, за выключэннем актыўнага выступлення са сваімі харугвамі супраць Станіслава Ляшчынскага ў абарону Аўгуста ІІІ падчас барацьбы за
трон пасля смерці Аўгуста ІІ у 1734 г. Але ні адсутнасць палітычнай інтуіцыі, ні дробныя памылкі ва ўчынках і дзеяннях не перашкаджалі яму досыць спраўна рухацца ўверх па
службовай лесвіцы. Успадчыўшы характэрную для Радзівілаў рысу — славалюбства і прагу ўлады, Міхал Казімір
Радзівіл ва ўзросце 42 гадоў дайшоў да «вяршыні традыцыйнай радзівілаўскай кар’еры: стаў вялікім гетманам літоўскім
і віленскім ваяводам»92 . Францішка Уршуля (дарэчы, кузінка згаданага караля Ляшчынскага) заўсёды ўмела падтрымлівала свайго мужа, шчыра радавалася ягоным дасягненням,
часам ненавязліва падказвала нешта ці раіла.
У шлюб Міхал і Францішка ўступілі, кіруючыся ўласным
выбарам і пачуццём узаемнай сімпатыі (не апраўдаўшы надзей бацькоў, якія прапаноўвалі ім зусім іншыя партыі). Самастойнасць і незалежнасць Францішкі ў прыманні важных
жыццёвых рашэнняў неспрыяльна паўплывалі на ейныя адносіны са свякрухай, княгіняй Ганнай Радзівіл з Сангушкаў.
Адной з найбольш смутных старонак у жыцці Францішкі
92
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Большая частка літаратурнай спадчыны Францішкі Уршулі Радзівіл захавалася ў копіях, а таму з цяжкасцю паддаецца дакладнай храналагізацыі. Толькі рэдкія аўтографы, а
таксама аказіянальны характар твораў княгіні дапамагае
вызначыць дату напісання асобных з іх.
Традыцыйна творчасць пісьменніцы прынята падзяляць
на два перыяды: першы паэтычна-эпісталярны паводле жанравай класіфікацыі і французска-польскі ў моўных адносінах прыпадае на 1725–1746 гг. У гэты час была напісана пераважная большасць прынагодных вершаў, маральна-дыдактычных «парадаў» і «перасцярогаў», лістоў (у тым ліку —
шэраг вершаваных пасланняў да мужа). У адным з рукапісаў
захаваліся французскамоўныя трактаты, там жа знайшлі сабе
месца і вершы французскіх паэтаў-класіцыстаў, чыіх імёнаў
Францішка нават не згадвае. Да сённяшняга дня застаецца
спрэчным аўтарства трактатаў: невядома, у ролі аўтара, сааўтара ці перапісчыка выступіла княгіня Радзівіл, «кампануючы» свой рукапіс.
Паэтычным дэбютам Францішкі Радзівіл быў ліст да мужа
з 1725 г. Вершаваная перапіска атрымала свой працяг у
1728 г., калі былі створаны тры поўныя і фрагмент чацьвёртай паэтычнай «эпісталы». У 1729 г. побач з тэмай кахання,
якая дамінавала ў вершах-лістах, з’яўляецца ў творчасці нясвіжскай паэткі тэма смерці: княгіня піша жалобны верш на
смерць свайго першынца, Мікалая Крыштофа Аўгустына.
Напрыканцы жыцця, у 1750 г. Францішцы давядзецца аплакаць у вершаваным «надгробку» смерць яшчэ аднаго сына,
Януша.
Высокай творчай актыўнасцю вылучаецца ў творчай біяграфіі пісьменніцы 1732 г., час напісання французскіх тэкстаў, сабраных пад агульным загалоўкам «Manuskrypt różnych
wierszyw przeze mnie komponowanych oraz na rozkaz Xięcia
JMsci męża mego kochanego, ręką moją własną przepisanych…»
(«Манускрыпт розных вершаў, мною скампанаваных і па загаду мужа майго каханага маёй уласнай рукою перапіса-
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Уршулі была драма мацярынства: частыя цяжарнасці вельмі
рэдка заканчваліся «спаўненнем надзеі».
Даўней колькасць дзяцей у сем’ях рознага сацыяльнага
становішча акрэслівалася адной мерай — «колькі Бог даў».
І хоць «даваў» Ён звычайна шмат, але і «забіраў» таксама
нямала. Вялікая колькасць дзяцей у сям’і нікога не дзівіла,
рэдкасцю было хутчэй адно дзіця. У сям’і Вішнявецкіх была
якраз адна-адзіная дачка — Францішка Уршуля. А вось яе
муж паходзіў з шматдзетнай сям’і: у Караля Станіслава Радзівіла і Ганны з Сангушкаў нарадзіліся чатырнаццаць дзяцей,
аднак да сталага ўзросту дажылі толькі пяцёра: Кацярына
Барбара (1693–1730), Канстанцыя Францішка (1697–1756),
Міхал Казімір (1702–1762), Тэкля Ружа (1703–1747), Караліна
Тэрэза (1707–1765), Геранім Фларыян (1715–1760)93 .
Францішка Уршуля Радзівіл, якая цяжарыла паводле розных падлікаў каля трыццаці разоў, змагла нарадзіць толькі
семярых дзяцей: Мікалая Крыштафа Аўгустына (1727–1729),
Ганну Марыю (1732), блізнятаў Януша Тадэвуша (1734–1750)
і Кароля Станіслава (1734–1790), Тэафілю Канстанцыю
(1738–1818), Кацярыну Караліну (1742–1789) і Людвіку Караліну (1742–1744). З усёй грамадкі нашчадкаў адзіным спадчыннікам «па мячы» застаўся Кароль Станіслаў, вядомы пазней як «Пане Каханку».
Францішка Уршуля і Міхал Казімір пражылі ў любові і
згодзе 28 гадоў, але заўчасная смерць княгіні разлучыла гэтую цудоўную творчую пару. 23 мая 1753 года ў Пуцэвічах
пад Наваградкам Францішка Уршуля Радзівіл пакінула свайго
мужа «на тым падоле плачу in summo moerore»94 , як сам князь
Радзівіл акрэсліў гэта ў дзённіку. Пахавальныя ўрачыстасці
працягвалася да восені, а 3 верасня адбылося пахаванне, цела
княгіні спачыла ў радавым склепе Радзівілаў у Нясвіжы.

ных...»). У гэтым жа годзе былі створаны «Перасцярогі збавенныя дачцэ Ганне», «Верш на вяселле Ю. Патоцкага», вершаваны ліст да князёўны крайчанкі Ізабэлы Радзівіл95 .
На пачатку наступнага, 1733 г. Францішка Уршуля гасціла ў сваёй свякрухі — княгіні Ганны Радзівіл ў Белай, дзе
склала цыкл кароткіх эпіграматычных вершаў «Апісанне
дам»96 . Менавіта на двары ў Белай сустракалася аўтарка з
тымі асобамі, якія сталіся гераінямі яе твораў. У лістах
Ф.У. Радзівіл захаваліся звесткі, што ў 1737 г. яна пісала вершаваныя віншаванні па заказу Тэклі Вішнявецкай, а ў 1744 г.
вершы пра Тэафільку і іншых дзяцей97 .
Не пазней за 1746 г. былі напісаны дваццаць дзве вершаваныя загадкі, змешчаныя пазней у выданні «Камедыі і трагедыі». Укладальнік тому Я. Фрычынскі тлумачыў, што акурат гэтыя «Enigmata альбо Загадкі» чыталіся са сцэны пасля
прагляду спектакля «Справа Боскай наканаванасці», а той з
удзельнікаў забавы, хто даваў правільныя адказы, атрымліваў ад яснавяльможнага князя Радзівіла каштоўны падарунак98 . Адзначым, што пры жыцці Францішкі Уршулі Радзівіл
згаданая п’еса выстаўлялася толькі аднойчы, менавіта ў
1746 г.
Другі перыяд творчасці пісьменніцы — драматургічны,
ахоплівае 1746–1752 гг. Першы драматычны твор — «Miłość
dowcipna» («Дасціпнае каханне») быў напісаны ў 1746 г., яго
пастаноўка была прымеркавана да дня народзінаў князя Міхала, 13 чэрвеня адбыўся, як бы мы акрэслілі гэта сёння, прэм’ерны паказ 99 . У тым жа годзе была напісана п’еса
Judkowiak B. Słowo inscenizowane. S. 38.
Ibidem. S. 105.
97
Ibidem. S. 140–141.
98
[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… S. 89.
99
Гэтую ж дату прынята лічыць «тэатральным дэбютам» княгіні
Радзівіл, паколькі звестак пра ранейшыя спектаклі паводле яе твораў не
захавалася. Гл.: Некрашэвіч-Кароткая Ж., Русецкая Н. Асветніца з Нясвіжа // Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы.
95
96
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«Opatrzności boskiej dzieło» («Справа боскай наканаванасці»),
пабудаваная на казачным сюжэце пра чароўнае люстэрка,
заснуўшую прыгажуню і злую мачаху (у творы Францішкі —
маці). У пастаноўцы ўдзельнічалі князёўны Тэафіля і Караліна; напэўна, дзеці з вялікай цікавасцю ўваходзілі ў дзівосны
свет тэатра і ахвотна выконвалі даручаныя ім ролі, гулялі ў
казку і вучыліся жыццю. Такім чынам, здзяйсняўся адзін з
важнейшых пастулатаў педагогікі, актуальны яшчэ і сёння:
гуляючы навучаць.
У 1747 г. Францішка Уршуля шмат часу прысвяціла арганізацыі жалобных мерапрыемстваў, звязаных з пахаваннем
свякрухі, княгіні Ганны Радзівіл, у якіх, дарэчы, таксама праявіўся рэжысёрскі і драматургічны талент пісьменніцы. Адначасова завяршалася будаўніцтва «камедыяхауса» ў Нясвіжы. Не забываецца Ф.У. Радзівіл і пра драматургічную творчасць: у гэтым жа годзе яна стварае ўласную інтэрпрэтацыю
гісторыі траянскага каралевіча Парыса і прыгажуні Алены —
«Interesowany sędzia miłość» («Каханне — зацікаўлены суддзя»). Менавіта гэты твор стаўся самым папулярным на нясвіжскай сцэне, ставіўся нават пасля смерці аўтаркі.
За год, прысвечаны сямейным і гаспадарчым клопатам,
назбіраліся ў пісьменніцы тыя задумы, якія актыўна рэалізоўваліся ў наступныя гады. Адна за адной нараджаліся і
адразу траплялі на сцэну новыя пьесы: «Sędzia bez rozsądku»
(«Безразважлівы суддзя») і камедыя «Z oczu miłość się rodzi»
(«У вачах нараджаецца каханне»), любоўныя перыпетыі якой
адбываюцца на Кіпры.
Гісторыя цярплівай жонкі Грызельды, вядомая як у вусна-паэтычных творах усходніх славян, так і ў літаратурных
апрацоўках Пятраркі, Шарля Перо, Гераніма Морштына100 ,
увасобілася ў чарговы драматычны твор — «Złoto w ogniu»
(«Золата ў агні»), атрымаўшы арыгінальную аўтарскую інтэр100

Гл.: Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Нясвіжская Мельпамена. С. 103–

107.
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прэтацыю Францішкі Уршулі Радзівіл. У п’есах «Konsolacja
po kłopotach» («Адпачынак пасля клопатаў»), «Niecnota w
sidłach» («Распуснікі ў пастцы») і «Sędzia od rozumu
odsądząny» («Суддзя, пазбаўлены розуму») аўтарка творча
выкарыстоўвае набыткі італьянскай камедыі dell’arte, прыўносячы адметную трактоўку асобных персанажаў101 . У п’есе
«Igrzysko fortuny» («Забавы фартуны») выразна прасочваецца блізкасць сюжэту да змешчанага у «Гісторыі» Герадота
падання пра егіпецкага цара Апрыя102 , а «Miłość mistrzyni
doskonała» («Каханне — дасканалы майстра») адсылае нас
да навел «Дэкамерона» Бакачы і зборніка Г. Морштына
«Antypasty małżeńskie» («Сямейныя закускі»).
У 1749 г. на нясвіжскай сцэне ўпершыню з’явілася зробленая княгіняй Францішкай адаптацыя адной з малавядомых
п’ес Мальера — «Przejźrzane nie mija» («Прадбачанае не
мінае»)103 . Пазней нясвіжская паэтка перапрацавала яшчэ
дзве ягоныя п’есы, выстаўляючы ў сваім прыдворным тэатры «Gwałtem medyk» («Доктар па прымусу»)104 і «Komedia
wytwornych i śmiesznych dziweczek» («Смешныя манерніцы»)105 .
Свае драматычныя творы Францішка Уршуля Радзівіл
таксама пісала вершам, нават «Смешныя манерніцы» Мальера былі перакладзены не толькі з французскай на польскую,

але і з празаічнай мовы на вершаваную. Акрамя пералічаных вышэй драматычных твораў і перапрацовак, Ф.У. Радзівіл напісала дзве оперы: «Szczęśliwe nieszczęście» («Шчаслівае няшчасце»), «Ślepa miłość nie patrzy na koniec» («Шчаслівае каханне не зважае, чым скончыцца»).
Княгіня Радзівіл заўсёды клапацілася пра разнастайнасць
ва ўсіх праявах чалавечага існавання (напрыклад, у адносінах паміж мужам і жонкай, пра што пісала ў многіх сваіх
творах), нястомна прыўносіла нешта новае і цікавае ў прыдворнае і культурнае жыццё Нясвіжа. Першапачаткова паралітаратурныя тэксты пісьменніцы ствараліся з разлікам на
аднаго-адзінага адрасата (лісты), але дастаткова хутка кола
чытачоў пачало пашырацца, вершы паэткі пачалі функцыянаваць у асяроддзі сям’і, сяброў і знаёмых (маральна-дыдактычныя, прынагодныя, сатырычныя вершы, песні). Нарэшце тэатральныя пастаноўкі паводле драматычных твораў
княгіні, якія адбываліся на адкрытых пляцоўках, змаглі пачуць і ўбачыць усе насельнікі Нясвіжа. Зразумела, што большасць прысутных на нясвіжскіх спектаклях гледачоў не мела
магчымасці наведваць прыдворныя каралеўскія сцэны ў Варшаве, а тым больш у іншых еўрапейскіх сталіцах, і толькі
дзякуючы намаганням Францішкі Уршулі Радзівіл змагла
далучыцца да тэатральнага мастацтва.

101
Гл.: Lappo I. Dramaturgia Franciszki Urszuli Radziwiłłowej w teatrze
współczesnym // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры… Выпуск
сёмы. С. 193–198.
102
Гл.: Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Нясвіжская мельпамена... С. 108–
110.
103
Арыгінальная назва п’есы Мальера — «Les amants magnifiques» («Цудоўныя каханкі»).
104
У выданні «Камедыі і трагедыі» (1754) пераклад быў надрукаваны
пад загалоўкам «Komedya». Арыгінальная назва п’есы Мальера — «Le
Medecin malgré lui».
105
У выданні «Камедыі і трагедыі» (1754) пераклад быў надрукаваны
пад загалоўкам «Tragedya». Арыгінальная назва п’есы Мальера — «Les
Précieuses ridicules».
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Раздзел ІІ
СВЯТА ПАЭЗІІ — КОЖНЫ ДЗЕНЬ
2.1. Карэспандэнцыя ў вершах:
акт камунікацыі — творчы акт

Ліст, які нарадзіўся з патрэбы камунікацыі чалавека з адсутным у дадзены момант адрасатам, распачаў сваю гісторыю ў глыбокай старажытнасці і прайшоў усе этапы і перыяды развіцця еўрапейскага пісьменства, відазмяняючыся пад
уплывам розных эпох і культур. З цягам часу эпісталаграфія
развівалася не толькі колькасна, але і якасна, ахоплівала ўсё
новыя сацыяльныя слаі грамадства. Пачынаючы з часоў Рэнесансу, лацінская мова, якая дагэтуль панавала ў эпісталярным жанры, пачала саступаць сваё месца мовам нацыянальным, а ў эпоху барока асабліва плённа развівалася прыватная карэспандэнцыя, распаўсюджваючы па ўсёй Еўропе
французскі ўзор ліставання. Як заўважыла польская даследчыца Стэфанія Скварчыньская, «XVII i XVIII стагоддзі —
гэта стагоддзі жаночага ліста, можна сказаць, што менавіта
жаночы ліст надае гэтым стагоддзям іх элегантны і вытанчаны «genre». Гэты ліст захоўвае чароўнасць раскошнай атмасферы, разнастайнасці жыцця, у абліччах і характарах тысяч жаночых усмешак ў эпісталаграфіі. Кожны край стварае
свае зоркі»106 .
106

Skwarczyńska S. Teoria listu. S. 72.
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У Вялікім княстве Літоўскім такой зоркай несумненна
была княгіня Францішка Уршуля Радзівіл. Князь Міхал
Радзівіл, як мы ўжо адзначалі, часта адлучаўся з дому па розных дзяржаўных справах і падоўгу адсутнічаў у Нясвіжы,
што спрыяла актыўнаму ліставанню паміж супругамі. Перапіска распачалася адразу пасля шлюбу і з рознай інтэнсіўнасцю працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніцы.
За гэты час Францішка Уршуля здолела напісаць да свайго
мужа больш за тысячу пісьмовых пасланняў. Шэраг лістоў
Францішкі Уршулі Радзівіл да мужа, напісаных у перыяд з
1725 па 1727 г., захоўваецца ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы, там жа знаходзіцца значная колькасць лістоў Міхала
Казіміра да жонкі з 1728–1745 гг., да якіх мы не мелі, на вялікі
жаль, непасрэднага доступу. Значная колькасць карэспандэнцыі княгіні знаходзіцца ў Галоўным архіве даўніх актаў у
Варшаве. Сярод празаічных сустракаюцца і паэтычныя пасланні княгіні, хоць варта адзначыць, што і ў тых першых не
бракуе часам сапраўднай паэзіі.
Пасля шлюбу, які адбыўся 22 красавіка 1725 г., пара маладых, наведаўшы Алыку і завітаўшы да княгіні-маці, Ганны Радзівіл у Белую, на самым пачатку чэрвеня прыехала
ў Нясвіж. У «Дыярыушы» Міхала Радзівіла за 7, 8 і 9 чэрвеня зроблены адзін кароткі запіс: «Бавіўся ў вялікай кампаніі; шмат суседзяў і прыяцеляў да нас з’ехалася, вітаючы новую гаспадыню і жонку маю»107. Адшумела гучнае
свята, і абавязкі паклікалі маладога гаспадара з дому. Паводле дзённікавых запісаў князя Міхала, 10–12 чэрвеня
ён наведваў разам з маці Налібокі, дзе княгіня Ганна заснавала гуту. Вярнуўшыся з паездкі, князь Міхал пышна
адсвяткаваў свой дзень нараджэння і «рэшту месяца бавіўся дома» 108 .
107
Дыярыуш князя Міхала Казіміра Радзівіла, ваяводы віленскага, гетмана вялікага В.К.Л. Урыўкі // Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 389.
108
Дыярыюш князя Міхала Казімера Радзівіла // Спадчына. 1994. № 5.
С. 55.
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Двухдзённая адсутнасць мужа здалася Францішцы калі
не вечнасцю, то ва ўсякім разе добрай нагодай для напісання
ліста. Маладая княгіня засталася адна ў яшчэ чужым для яе
месцы, ёй было сумна і самотна, а таму ўжо ў дзень ад’езду
яна выслала наўздагон свайму «Міхасеньку Дабрадзею» ажно
два лісты: празаічны, густа перасыпаны французскімі выразамі, і паэтычны, які з’яўляецца першым датаваным вершам
ў творчай спадчыне паэткі. У абодвух лістах, распачатых
традыцыйнымі для таго часу французскімі зваротамі «Mon
trěs Cher» i «Mon cher coeur», Францішкa Радзівіл заклікае
адрасата вярнуцца хутчэй дадому, старанна апісвае той нясцерпны смутак і сардэчныя пакуты, якія яна адчувае ў разлуцы з каханым. Здзіўляе, аднак, той факт, што паэтычны
допіс княгіні з’яўляецца адказам на пасланне мужа:
Jeszcze niedobrze odpoczena ręka
Wynurzyć, jaka sercu mego męka
Alić dokument odbieram kochania
Do spólnego się spiesząc odpisania.
Daję ci respons, serca mego Panie,
Uwijam w liście serdeczne wzdychanie109 .

Ствараецца ўражанне, што паміж Налібокамі і Нясвіжам
на працягу двух дзён няспынна курсавалі княскія пасланцы,
дастаўляючы ў абодва бакі карэспандэнцыю няўрымслівых
каханкаў. У 28 радках вершаванай эпісталы Францішка тройчы абяцае свайму каханаму мужу «вернасць да гроба», найбольш смелым і адкрыта эратычным фрагментам ліста з
1725 г. з’яўляецца змешчанае напрыканцы паслання апісанне развітальных абдымкаў і пацалункаў:
Żegnam, całuję oczy, usta, ręce,
Nogi i wszystko. Żyjąc w takiej męce,
Kochane członki, a każdy z osobna
Pragnąc uściskać, jeśli to podobna110 .
109
Польская бібліятэка ў Парыжы. Рук. 12. Л. 343—345 адв. Копія ліста
ласкава прадастаўлена нам Б. Юдковяк.
110
Тамсама.
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Акрамя асабістых перажыванняў ў лісце Францішкі ёсць
таксама згадка пра стан здароўя маці: «I to donoszę, żem
wiadomość miała,/ Jakoby nasza matka chorowała»111 . Пазнейшыя вершаваныя пасланні Ф.У. Радзівіл з 1728 г. (тры поўныя і ўрывак чацвёртага) будуць паступова губляць выразную сувязь з рэчаіснасцю, засяроджвацца выключна на ўнутраным свеце паэткі, усё больш адыходзячы ад прыватнага
паралітаратурнага тэксту, звязанага непасрэдна з жыццёвымі
падзеямі, і набліжаючыся да мастацкага твору.
Аналізуючы вышэйзгаданыя творы, Б. Юдковяк у сваёй
кнізе «Інсцэнізаванае слова» спрабуе адказаць на пытанне:
гэта лісты ў вершах ці паэтычныя лісты?112 Сапраўды, правесці мяжу паміж гэтымі дзвюма з’явамі вельмі цяжка.
Ліст вершам стаіць бліжэй да эпісталярнага жанру, вырастае з неабходнасці перадаць канкрэтную інфармацыю і часам бывае вельмі далёкі ад мастацкай літаратуры. Аднак
жыццёвай неабходнасцю, альбо практычнай мэтай такога
ліста часта бывае не паведамленне пра пэўныя падзеі і з’явы, а выяўленне пачуццяў. З’яўляючыся фрагментам духоўнага жыцця чалавека, набываючы форму любоўнага верша,
ліст атрымлівае магчымасць перакрочыць мяжу дзелавога
пісьменства і трапіць у лік мастацкіх тэкстаў.
Паэтычны ліст у сваю чаргу вырастае з самой паэзіі, з
натхнення і ўзнясення духа, выкарыстоўваючы ліст выключна як форму выяўлення пачуццяў аўтара. Адзначым, што
эпісталярная форма мастацкага выяўлення была асабліва
папулярная ў літаратуры эпохі барока. У польскай паэзіі вядомы ліст «Do jednej zacnej damy» («Адной высакароднай
даме») Збігнева Морштына (каля 1627–1689) і «List do pewnej
osoby» («Ліст да пэўнай асобы») Якуба Тэадора Трэмбецкага (1643–1719).
Лісты Ф. Радзівіл варта аднесці да паэтычных лістоў і
залічыць іх да твораў мастацкай літаратуры, таму што, па111
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першае, яны ніколі не існавалі самастойна ў карэспандэнцыі
княгіні, а далучаліся да асноўных, празаічных лістоў у якасці
«паэтычнага дадатку» дзеля таго, каб выклікаць у адрасата
эстэтычнае задавальненне. Па-другое, у паэтычных лістах
Францішкі мы не знойдзем апісання яе штодзённага жыцця,
радкі пасланняў адлюстроўваюць унутраныя перажыванні
аўтаркі, яе пачуцці і настроі. Па-трэцяе, княгіня досыць часта адыходзіць ад традыцыйных канонаў напісання ліста, адмаўляецца ці апускае некаторыя структурныя элементы, чаго
не дазваляе сабе ў лістах звычайных, што выдатна прасочваецца на прыкладзе зваротаў і салютацыйных формулаў. У
сваіх празаічных пасланнях княгіня звяртаецца да мужа
«Jaśnie oświecony z serca, duszy najukochańszy panie i
dobrodzieju miłościwy» альбо «Z duszy, serca jedynie najukochańszy Michasieńku, mężu i dobrodzieju mój najmilszy» і г. д.
У паэтычных лістах не называецца імя канкрэтнага адрасата, абагульненыя звароты набываюць выразныя рысы мастацкага вобраза:
Jaśnie Oświcony i kochany książe,
Z którym mnie miłość w stan małżeński wiąże!113
Z duszy najmilsze, jedyne kochanie,
Życia i serca, myśli, zdrowia panie! [S. 372]
Ten tytuł daje Ci żona kochana:
Po Bogu nie mam oprócz Ciebie Pana! [S. 376]

Чацвёрты ліст увогуле не мае зваротка, з першых радкоў
пачынаецца жальба на доўгае расстанне, у якім не ратуюць,
як раней, пісьмовыя «размовы» з адсутным каханым:
Pierwej, przyznam się, kiedyś się oddalił,
List się na ulgę uskarżał i żalił…[S. 379]

Княгіня Радзівіл займалася паэтычнай апрацоўкай нават
такіх, здавалася б, неабавязковых для вершаванага паслання
структурных элементаў ліста, як дата і месца адпраўкі. У
рукапісах з Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве капіст старанна перапісаў не толькі самі тэксты лістоў, але і метрыку да
другога ліста, укладзеную паэткай у рыфмаваныя радкі, што
адначасова можа сведчыць пра эпісталярнае майстэрства і
версіфікатарскія здольнасці княгіні:
Data z Nieświeża jest dnia trzydziestego
Apryla, roku tysiąc siedemsetnego
W dwudziestym ósmym ten list pisany,
Który posyłam, o mężu kochany114 .

Размяжоўваючы «ліст вершам» і «паэтычны ліст» паводле сучаснага разумення як два розныя паняцці, неабходна
памятаць, што ў XVIIІ ст. тэарэтычнае азначэнне паэтычнага ліста толькі пачынала фарміравацца, атрымаўшы навуковую распрацоўку на пачатку ХІХ ст. У ранейшых падручніках па эпісталаграфіі і лістоўніках няма асобнай гаворкі пра
паэтычны ліст, сустракаюцца толькі прыклады вершаваных
лістоў115 .
Цікавай у сваю чаргу з’яўляецца заўвага Б. Юдковяк, што
«старапольскі паэтычны ліст развіваўся ў радзівілаўскім літаратурным асяроддзі, што можа мець пэўнае значэнне для
эпісталярных спробаў княгіні Францішкі»116 . Сярод першых
творцаў паэтычных эпістал з радзівілаўскага атачэння даследчыца згадвае прыдворнага паэта Данііла Набароўскага
(1573–1640) і ягоныя лісты да князёў Крыштафа і Януша Радзівілаў. Прасочваецца сувязь паэтычных лістоў нясвіжскай
паэткі з «Гераідамі» Авідзія, уплыў якіх на еўрапейскую эпіс114
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талаграфію пачаўся ў эпоху Рэнесанса, а асабліва адчувальным зрабіўся ў XVII ст. Непасрэднай залежнасці тэкстаў
княгіні ад лістоў пакінутых каханак выявіць, аднак, не ўдалося: няма ніякіх слядоў прысутнасці антычных гераінь, не
згадваюцца яны самі, не ствараецца ніякай паралелі з іх лёсам. Можна, аднак, гаварыць пра пэўнае падабенства паміж
згаданымі творамі: дастаткова вялікі аб’ём (каля 200 радкоў
у Авідзія, каля 100 радкоў у Францішкі), элегійная танацыя
лірычнага маналогу, пэўная фікцыйнасць тэксту (адсутнасць
інфармацыйнай нагрузкі, характэрнай для звычайнага ліста),
а таксама «імкненне княгіні-жонкі стварыць вобраз каханкі,
якая прысягае вернасць не ў пацвярджэнне шлюбу, не толькі
з абавязку, але таму, што да гэтага змушае кодэкс ідэальнага,
дворскага кахання»117 .
Такая прысяга-перакананне гучыць у трэцім лісце паэткі:
Ale chociażbym i nie żoną była,
Nie innegobym, lecz ciebie lubiła. [S. 377]

Францішка Уршуля Радзівіл свядома абрала галоўнай тэмай сваіх допісаў вечнае і нязменнае каханне. Заўважым, што
стварэнне шэрагу тэкстаў, аб’яднаных адной, дакладна акрэсленай тэмай, заўсёды вымагала ад аўтара выключных
здольнасцяў: высокай ступені валодання эпісталярным майстэрствам, умення разважаць пра адно і тое ж, а пры гэтым
не паўтарацца, кожны раз па-рознаму распавядаць, фактычна, тую самую гісторыю.118 Францішка старанна дбае пра
разнастайнасць сваіх пасланняў, зрэшты, гэтак жа яна раіць
ставіцца і да самога пачуцця. У французскамоўным трактаце «Пра ўзаемныя абавязкі мужчыны і жанчыны», разважаючы пра складанасці сямейнага жыцця, аўтарка адзначае, што
«супраць жыццёвай нуды не знайсці больш дзейснага сродку, апроч разнастайнасці»119 . У паэтычных лістах княгіня
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бывае самая розная: закаханая, верная, шчырая, свядомая
свайго шчасця, нават крыху ганарлівая, задумлівая, сумная,
змучаная расстаннем і бяссонніцай, раўнівая, недаверлівая,
нецярплівая. Ад першага да апошняга ліста ўзрастае смутак,
нараджаецца падазронасць і недавер да адрасата, усё больш
прыгнятае лірычную гераіню расстанне і самота.
Выяўляючы свае пачуцці, паэтка старанна пазбягае манатоннасці і паўтораў на розных узроўнях: кампазіцыйным,
моўна-стылістычным, эмацыянальным. Не толькі зварот да
адрасата, але і подпіс, які традыцыйна ўключаў імя і прозвішча альбо дазваляў аўтару схавацца за ініцыяламі, у лістах
Францішкі кожны раз выглядае інакш. Канстанта імя ператвараецца ў зменлівы пластычны матэрыял, які творча выкарыстоўваецца не толькі для ўкладання стылістычных фігур,
але для стварэння дынамічнага вобраза самой аўтаркі: згадваецца яе паходжанне, акрэсліваецца сацыяльнае становішча і актуальны грамадзянскі стан. Пераўвасабленні ажыўляюць мову ліста і выдатна дэманструюць эпісталярнае і паэтычнае майстэрства пісьменніцы. Першы ліст 1728 г. падпісаны найбольш лаканічна і проста:
Franciszka imię, przezwisko w te słowa,
Żem z Wiśniowieckich, dziś Radziwiłłowa. [S. 371]

У другім лісце подпіс спалучыўся не толькі з радаводам і
сацыяльным становішчам аўтаркі (князёўна і княгіня, прозвішча па бацьку і па мужу), але дакладна акрэсліў ступень
блізкасці паміж аўтарам і адрасатам (муж і жонка) і характар адносінаў паміж імі (каханне):
Franciszka z książąt i księżna w te słowa:
Żem Wiśniowiecka i Radziwiłłowa,
Pierwsze przodkuję, bo w panieńskim stanie,
Drugie po mężu, w którym mam kochanie. [S. 375]

У подпісе, якім завершаны трэці ліст, няма ні імя, ні прозвішча аўтаркі, затое найбольш яскрава адлюстраваны рысы,
характэрныя для эпохі літаратурных салонаў: схільнасць да
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парадоксаў, гульня са словам. Канцоўка верша, пабудаваная
на алюзіях, звязаных з адрасатам, на аднясеннях да радкоў з
самога ліста (дзе княгіня замаўляе сабе надмагільны надпіс),
нагадвае загадкі і шарады з пазнейшай творчасці Францішкі
Уршулі Радзівіл:
Jeżeli zaś chcesz wiedzieć moje imię,
Wiem dobrze, że jest u ciebie w estymie,
Więc go pamiętasz, — co zaś jak się zowie,
Ten ci nagrobek napisany powie.
Ten u mnie tytuł, ta u mnie pochwała,
Że mam za pana i męża Michała,
Ta moja chluba, żem z sług sługa niska,
I to mój zaszczyt, chociaż bez nazwiska. [S. 379]

Чацвёрты ліст застаўся няскончаным, а таму і непадпісаным, хаця, магчыма, такой была творчая задума аўтаркі.
У паэтычных лістах Ф.У. Радзівіл да мужа дамінуюць і
ўвесь час перамяжоўваюцца тры асноўныя матывы: 1) услаўленне мужа з адначасовым запэўніваннем яго ў сваёй любові і адданасці; 2) сум і трывога, перажыванні, звязаныя з
доўгатэрміновай адсутнасцю каханай асобы; 3) рэўнасць,
недавер, сумненні.
Па-рознаму выяўляе паэтка пачуццё да мужа, у асобных
месцах дэкларуе яго адкрыта:
…na całym świecie
Równej miłości nad mą nie znajdziecie. [S.372]
Gdyż się z tem będę na wieki szczyciła,
Że przysięgłego kocham Radziwiłła! [S. 372]
Kreślę przysięgę chęci niezmyślonej,
Że kocham ciebie, chocieś oddalony. [S. 376]

Аднак значна часцей пра адносіны аўтаркі да адрасата
«гавораць» яе думкі, перажыванні, настроі, сны, занатаваныя ў тэксце паэтычных пасланняў. У першым лісце княгіня
піша, што ўдзень пацяшаюць яе людзі «jako kto zdoła», а калі
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надыходзіць ноч, з ёю «miłość siedzi». Нават калі прыходзіць
сон, ён наскрозь прасякнуты каханнем, а таму народжанае ў
ім мае незвычайную моц непераможнага пачуцця — напрыклад, смак пацалункаў не знікае з надыходам дня:
Wtenczas mi w oczach twoja postać stoi,
Zwłaszcza, kiedy nas miłość w jedno spoi,
Ustom wzajemne dając całowanie,
Dość, że na jawie słodki smak zostanie. [S. 370]

У другім лісце заціраюцца межы паміж днём і ноччу, сном
і явай, паэтка ўвесь час згадвае каханага, бачыць яго прад
сабой вачыма пачуцця:
W tem zamyśleniu goniąc się za cieniem,
Znikomy widok chwytam obłapieniem. [S. 372]

Характэрная для барочнага ўяўлення і мыслення паэтыка
сну дасягае свайго апагею ў трэцім вершаваным пасланні
княгіні:
…z twem sercem pieści moja ręka,
Całuje, ściska, przytula i nęka,
Wtem zazdrościwa przychodzi kobieta,
«Czyje to serce?» surowo się pyta,
I choć się ręka, myśl, ciało opiera,
Gwałtem mi zdobycz z mej ręki wydziera. [S. 378]

З трывогі ў разлуцы нараджаецца недавер і рэўнасць, якія
з першага да трэцяга ліста набіраюць усё больш сілы. У першым гучыць толькі адно нясмелае пытанне: «Czy się twe serce
dla inszej nie dwoi?» Aўтарка адганяе ад сябе pаўнівыя думкі,
але яны вяртаюцца ў наступным лісце, падмацаваныя ўспамінамі пра юнацкае каханне князя Міхала да Марыі Караліны Шарлоты Сабескай:
Lecz nie śmiem pisać, lubo mnie żal drażni,
W jakim zostaje smutku i bojaźni,
Gdy mi myśl moja to przed oczy stawia,
Kto raz odmienny, odmianę odnawia. [S. 373]
53

Францішка непакоіцца, што, аднойчы змяніўшы аб’ект
свайго зацікаўлення, малады князь можа лёгка паддацца спакусе, тым больш што так надоўга зацягнулася разлука. Малады муж ад’ехаў з дому ў лютым, а другі вершаваны ліст,
як сведчыць дата, быў высланы ў апошні дзень красавіка, і,
напэўна, тады княгіня нават падумаць не магла, што князь
Міхал затрымаецца ў Вільні ажно да жніўня. У такой сітуацыі самотнай жонцы заставалася толькі запэўніваць адсутнага мужа ў сваім нязменным, сталым каханні і бясконцай
вернасці, зноў паўтараць у лістах пытанне: «Czy na Twe serce
kto inszy nie godzi?»
Ведаючы, што аднойчы прамоўленыя словы з часам блякнуць і губляюць сваю сілу, Францішка нястомна «абнаўляе»
дадзеныя на каберцы абяцанні, а таму ўжо напрыканцы першага ліста чытаем наступныя радкі:
A teraz piórem wierną kreśląc wiarę,
Te ci ponawiam obietnice stare:
Że pókim tylko rzeźwa, zdrowa, żywa,
Twojam jest żona i sługa życzliwa. [S. 371]

У другім лісце адразу пасля прывітальнай формулы аўтарка вяртаецца да той самай тэмы, на якой спыніўся папярэдні вершаваны допіс, такім чынам нібы працягваючы перапыненую размову:
Gdym ci przysięgła małżeńskie ogniwo,
Póki mnie tylko trzymać będzie żywo
Bóg na tym świecie, związek niestargany
Utrzymać pragnę bez żadnej odmiany. [S. 372]

У тэкстах другога і трэцяга лістоў сустракаюцца зусім
кароткія, але пераканаўча-шчырыя прызнанні:
Niechaj się wierność tym pochlubi stała,
Że nic milszego nie ma nad Michała… [S. 372]
…choćby chodzić o żebranym chlebie,
Nikogo nie chcę i nic oprócz ciebie. [S. 378]
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Найбольш трывогі, сумненняў, нараканняў і крыўды выказана ў другім лісце. Францішка апісвае свой сум у расстанні, aдважваецца нават на папрокі ў адрас каханага мужа,
які занадта рэдка піша да яе:
Lecz twe, mój panie, jakie sentymenta
Dla tej, co smutnie trawi dni, momenta?
Gdy nas przeciągła droga z tobą dzieli,
Ledwo odbieram list co dwie niedzieli. [S. 372]

Ф.У. Радзівіл піша пра залежнасць свайго стану, як фізічнага, так і эмацыянальнага ад таго, ці дае ёй муж адчуць сваё
каханне, ці піша да яе, ці адгукаецца на яе чулыя пасланні.
Выкарыстаныя Францішкай дзве нязначныя спасылкі на
лісты мужа: «kocham Francisię» і «Bądź dla mnie zdrowa» —
лаканічна, але яскрава засведчылі, наколькі важнымі былі
для аўтаркі адказы мужа. Адначасова гэтыя ўплеценыя цытаты з’явіліся адлюстраваннем стылю эпохі — элементам барочнай арнаментацыі тэксту.
У гэтым жа, трэцім пасланні княгіні з’яўляецца вядомы
са старажытных элегій матыў кахання і смерці. Калі смерць
перапыніць яе зямное існаванне, застанецца памяць пра моцнае пачуццё, якое перамагае і час, і прастору, і нават смерць:
Nikt mnie od ciebie wiecznie nie rozłączy,
Ni czas, ni śmierć, choć życie zakończy,
Choć ciało umrze, pamięć będzie żyła,
Że w świecie żona wierniejsza nie była. [S. 378]

Працягваючы разважанні на тэму кахання, вернасці і
смерці, Францішка складае сабе вершаваную эпітафію,
просіць мужа змясціць яе на надмагільным помніку, каб на
зямлі захаваць памяць пра яе як пра верную жонку:
Tu wizerunek prawdy i wierności,
Pod tym kamieniem ciśnie swoje kości,
Tu leży żona, która póki żyła,
Nad nią wierniejsza na świecie nie była. [S. 379]
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У апошнім, чацвёртым паэтычным лісце з 1728 г. няма ні
звароту да адрасата, ні подпісу аўтаркі, ёсць толькі нясцерпны жаль і «łzami zalana powieka». Пазбаўлены традыцыйных
эпісталярных элементаў, верш нагадвае пазнейшыя вершыжальбы Францішкі Уршулі Радзівіл. У першых радках аўтарка прызнаецца, што раней пісанне лістоў прыносіла ёй
палёгку, а цяпер ледзьве хапае на гэта сілы, але яна змагаецца са слабасцю і дапамагае ёй у гэтым, як заўсёды, каханне.
Далей аўтарка гаворыць, што незалежна ад таго, дзень ці ноч,
добры сон ці дрэнны, кожная згадка пра каханага з’яўляецца
прычынай слёз і роспачы.
Заўважым, што слёзы, як праява унутранага жыцця чалавека, дастаткова позна адышлі ў сферу інтымнага: да ХІХ ст.
не лічылася непрыстойным паказваць слёзы на людзях, хутчэй наадварот120 . У любоўнай паэзіі слёзы былі неад’емным,
калі не абавязковым, элементам, таму княгіня Радзівіл гэтую знешнюю праяву смутку дэманструе ў кожным лісце.
З першага мы даведваемся, што падчас разлукі з мужам Францішку часта можна бачыць «płaczącą albo zadumaną», у наступных аўтарка паведамляе, што часта піша свае лісты да
каханага, «ciężko zalawszy się łzami», што «we łzach
ustawicznych serce i żal nurzę». Нягледзячы на тое, што вочы
«częste łzy suszą», княгіня працягвае пісаць свае пасланні,
пакуль у чацьвёртым лісце тэма слёз не «выліваецца» з поўнай сілай, ствараючы цэнтральны вобраз ва ўсім тэксце:
Jużby podobno łzy zdrojem płynęły,
I gdyby można, rzeczny-by kurs wzięły,
A jabym na nich sama płynąć chciała,
Ażebym dowód miłości swej dała. [S. 379]

перашкодзілі аўтарцы скончыць пасланне, якое, напэўна, так
і не было ніколі адпраўлена.
Багацце настраёва-эмацыйнай палітры і сродкаў мастацкага выяўлення, выкарыстанне іх у адпаведнасці са стылістычнымі ідэаламі эпохі сведчыць не толькі пра высокую
адукаванасць княгіні, але і пра дастаткова высокай пробы
для свайго часу паэтычны талент. Паэтычныя лісты Ф.У. Радзівіл да мужа адлюстравалі ўсю разнастайнасць любоўнай
карэспандэнцыі, у адпаведнасці з якой допісы падзяляліся
на: 1) непасрэдна любоўныя з прызнаннем у каханні; 2) лісты
з выразам сваёй рэўнасці, народжаныя недаверам і гневам
аўтара; 3) пасланні-запэўніванні ў сталасці пачуцця і вернасці; 4) «валеты» — журботныя, тужлівыя лісты, напоўненыя жалем расстання.
Сярод рукапісаў Радзівілаў у Галоўным архіве даўніх актаў у Варшаве захаваўся недатаваны невялічкі ліст княгіні,
які можна было б залічыць да яшчэ адной разнавіднасці
лістоў: невялікіх любоўных пасланняў — «білецікаў», альбо «картак» ці «эпістал», як іх тады называлі. У 12 радках
свайго вершаванага звароту аўтарка паведамляе адрасату, што
страшна сумуе без яго ў разлуцы і просіць хутчэй вярнуцца.
Верш з’яўляецца характэрным для творчасці Францішкі
Радзівіл, таксама як і для ўсёй эпохі, прыкладам імправізацыі, экспромта, які быў напісаны, як прынята казаць, без
«доўгага папярэдняга абдумвання»121 , без чарнавых накідаў,
пра што сведчыць само прызнанне аўтаркі, выказанае ў
апошніх радках:
Co mi myśl tylko przyniosła do głowy,
Choć bez natatki, w krótkie łączę słowy122 .

Апошні паэтычны ліст да мужа з 1728 г. абрываецца нечакана, ствараецца такое ўражанне, што менавіта слёзы і
120
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Эпістала павінна была паслужыць прыманкай, паспрыяць хутчэйшаму прыезду адрасата. Цалкам верагодна, што
допіс быў высланы літаральна «наўздагон» князю Міхалу,
які зусім нядаўна выбраўся ў дарогу. У сувязі з гэтым аўтарка прадбачыць магчымыя адгаворкі мужа на яе просьбу вярнуцца дадому (зусім мала часу мінула!), але ў княгіні на такі
выпадак ёсць надзейны кoнтраргумент:
Lub mówić będziesz, że nie masz godziny,
Jakieś stąd odszedł, Panie mój jedyny,
Ja smiało rzekę, że godzina rokiem,
Kto się kochanym nie pasie widokiem123 .

Адзначым, што падобнае ўяўленне пра час, які ў разлуцы
з каханым атрымлівае зусім іншае вымярэнне, княгіня выказала таксама ў чацвёртым лісце з 1728 г.:
A czas, przeciwnik przysięgłej miłości,
Godzinę rokiem snuję w odległości. [S. 379]

Размовы, інтэлектуальныя гульні альбо «дыспуты», характэрныя для салонаў XVIII ст., Францішка «лічыла для сябе
найлепшай уцехай» і працягвала весці іх з адсутным адрасатам на пісьме — такім чынам паўстаў цэлы шэраг вершаў у
эпісталярнай форме. Не толькі частыя ад’езды князя спрыялі напісанню паэтычных пасланняў, вершаваныя лісты былі
адрасаваныя таксама іншым блізкім асобам. Захаваўся
«Respons od J.O. Xężny Jmści Hetmanowej WXLit. do Xężniczki
Imści Krajczanki WXLit. pisany na list» («Адказ ад Яснавяльможнай Яемосці гетманавай вялікай літоўскай напісаны на
ліст князёўны Яемосці крайчанкі вялікай літоўскай») з 1732 г.
Вядомы таксама два недатаваныя вершы з пажаданнямі добрай ночы, звернутыя да пані Ляжаковай — асобы з прыдворнага акружэння княгіні, і да Тэклі Ружы з Радзівілаў Вішнявецкай — роднай сястры князя Міхала.
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Гэтыя вершы выдатна прадстаўляюць нам не столькі
Францішку-паэтку, колькі паважную княгіню, добра выхаваную і адукаваную магнатку XVIII ст., якая старанна дбае
пра захаванне этычных нормаў і правілаў добрага тону не
толькі ў адносінах з чужымі людзьмі, але і ў акружэнні самых блізкіх сяброў, родных і крэўных. Сам стыль тагачаснага жыцця магнатаў, з характэрным яму мастацкім дылетантызмам і правінцыйнасцю, дазваляў выдатна «спалучаць лёгкую форму таварыскага жыцця з сапраўднай творчасцю. Гэта
зусім не значыць, што вынікі ў кожным выпадку можна
лічыць сапраўдным творам мастацтва».124 Менавіта таму тры
вышэйзгаданыя лісты варта залічыць да вершаваных, больш
блізкіх да звычайнай прыватнай перапіскі, а не да паэтычных, якія выразна набліжаны да літаратурных твораў. Пры
гэтым неабходна адзначыць, што на першы план нават у вершаваных лістах княгіні Радзівіл выходзіць не практычная, а
хутчэй эстэтычная мэта — узрушыць, выклікаць у адрасата
эстэтычныя перажыванні.
У лісце да Ізабэлы Радзівіл аўтарка просіць прабачэння
за спознены адказ, спасылаецца на хваробу, якая перашкодзіла ёй адпісаць на дасланы ліст своечасова:
Owszem w nagrode omieszkanej pory
Przyjmi Exkuze od Bratowej chory125 .

Згадванне ў радках вершаванага допісу маленькай Ганусі
дазваляе супаставіць гэты твор з блізкімі па часе напісання
«Збавеннымі перасцярогамі дачцэ Ганне...», у якіх Францішка таксама скардзіцца на здароўе і нават просіць у Бога
смерці. Відавочна, смерць першынца, няўдалыя цяжарнасці
не спрыялі добраму самаадчуванню княгіні. Але нават у такім
стане, калі адказ Ізабэле «pisze ręka schorowana», Ф.У. Радзівіл
заўважае, што ліст, атрыманы ад маладой крайчанкі, вылу124
125

58

Möbius H. Kobieta baroku. Warszawa, 1986. S. 159.
Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2332. С. 29.
59

чаецца «pięknym stylem». Княгіня сапраўды цаніла добрых,
выкшталцоных суразмоўцаў: у вершы «O cenzurach» («Пра
нагаворы») яна невыпадкова выступіла супраць пляткароў,
якія не могуць знайсці лепшай тэмы для размовы, як толькі
абгаворваць іншых. Таму пісьменніца не магла застацца абыякавай да здольнасцяў весці цікавую размову нават на адлегласці і не пахваліць сваю малодшую сяброўку:
Równej w rozmowie w całym nie ma swiecie126 .

У вершаваных лістах Францішкі Уршулі Радзівіл выразна адчуваецца лёгкасць, вытанчанасць, элегантнасць і галантнасць літаратурных салонаў XVIII стагоддзя. Размова, перанесеная са сферы вуснай у пісьмовую, набыла большую
стройнасць, чысціню, лагічнасць і завершанасць думкі, а пры
гэтым захавала пэўную раскаванасць, характэрную для жывой мовы. Адначасова з гэтым у вершаваных лістах былі вытрыманы і правілы добрага тону, якія абавязвалі ў магнацкіх
асяроддзях. Этыкетнасцю вылучаюцца таксама невялічкія
лісты-карткі з пажаданнямі добрай ночы. У вершах, як і ў
кожным эпісталярным творы, выразна адчуваецца імкненне
пераадолець адлегласць, што аддзяляе аўтара ад адрасата,
стварыць прыватную прастору духоўнай блізкасці, уяўнай
прысутнасці:
…że chociem tam nie jest osobiście,
Lecz sercem jakbym była z Tobą oczywiście127 .

Іншым прыкладам паэтычнай перапіскі з’яўляецца верш
«Waleta» («Валета»), напісаны княгіняй Радзівіл з нагоды
ад’езду з Нясвіжа Лявона Радзівіла. У вершах, пісаных на
развітанне, вядомых з часоў старажытнасці, аўтар традыцыйна выказваў смутак і жаль з прычыны расстання з кім- альбо
з чым-небудзь. Сама назва «валета» паходзіць ад лацінскай

эпісталярнай формулы развітання — «vale»128 . У выкананні
Францішкі Радзівіл «Валета» здзіўляе сваім нечакана інтымным тонам. Калі не ведаеш, да каго звернута выказванне, то
з самога тэкста вынікала б, што боль і горыч перад развітаннем выяўляе аўтарка перад каханкам, патаемна дасылаючы
яму такія радкі:
I lub mnie prawo mówić zakazuje,
Lecz insze ustom jak w piórze foluję
Więc nie językiem lecz instrument niemy,
Którym najczęściej w sekrecie mówiemy,
Niechaj dziś kryśli głęboko w tym zdanie,
Kto się z kim kocha z tym smutne rozstanie.
U ciebie wolność w swobodnym zaszczycie,
Jawnie porzucasz i nie kochasz skrycie,
Bo za tym ten go punkt w pogoń prawie śpieszy,
Że tej nie rzucasz z kim się rad człek cieszy129 .

Францішка Радзівіл працягвае ў сваім вершаваным любоўным пасланні ўгаворваць адрасата застацца. Яна спрабуе
яго затрымаць спачатку сваёй прыхільнасцю, звяртаецца з
просьбай адкласці ад’езд хаця б на «dzień drugi, a choć do
niedzieli», далей звяртаецца да такой жаночай зброі, як «сляза» і абяцанне «вечнай службы». Потым аўтарка просіць прабачэння за недасканаласць сваіх вершаваных радкоў, бо папершае «kobieta pisała», па-другое, «odjazdem umysł tępy
męczy», але абяцае расквеціць свой наступны верш, дадаць
«konceptów», калі атрымае ў адказ згоду застацца. Выкарыстаўшы арсенал лагодных сродкаў, паэтка звяртаецца да адрасата не толькі са слязьмі, але і з пагрозамі:
Nareszcie płaczę, proszę i klnę w ciszy,
Nikt mojej skargi nad serce nie słyszy.
Które gdy jęcząc a nic nie wywróży,
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Życzy niech członki zmarzną w tej podróży,
A za to żem tak piórem pracowała,
Bodaj cię siła wrodzona ustała,
Niech ci stępieje pióro skazitelne,
Abyś litery nie pisał rzetelne130 .

Дастаткова аб’ёмнае пасланне, якое налічвае 56 вершаваных радкоў, заканчваецца пажаданнямі, якія могуць споўніцца пры ўмове, што адрасат прыслухаецца да шчырых просьбаў жанчыны, звернутых да яго, і застанецца:
A jeżeli zas dasz dowodne próby,
Że czynisz łaskę dla mojej osoby,
Niech się tak szybko pióro twe obraca,
By nim nie próżna była twoja praca131 .

Ва ўсім творы ёсць толькі адзін радок, які здраджвае нам,
кім даводзяцца адзін аднаму аўтарка і адрасат. У сярэдзіне
верша, калі прагучалі найбольш хвалюючыя сардэчныя словы, мы сустракаем наступнае прызнанне: «O to bratowa nogi
twoi chwyta». Лявон Радзівіл падтрымаў літаратурную гульню, і, хоць пільныя справы не дазволілі яму застацца, ён адказаў княгіні Францішцы таксама вершам, напісаным у форме любоўнага паслання:
Nieszczęsne dla mnie widzę niebios zorze,
O której w podróż jechać muszę porze,
Że odrywacie od tej, którą kocha
Miłość wrodzona i w niczym nie płocha132 .

Адной з таямніц эпісталярнага майстэрства аўтара, на
думку С. Скварчыньскай, з’яўляецца ўменне не проста жыць,
а «пераплятаць сваё жыццё моцнымі ніцьмі сяброўства, разумення, кахання і г. д.»133. Гэтыя словы можна смела ад130
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Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2332 I.

Тамсама. С. 11.
Тамсама.
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несці да Францішкі Уршулі Радзівіл. Карэспандэнцыя княгіні,
адрасаваная не толькі мужу, але і розным іншым асобам, у
тым ліку яе перапіска з паэткай Антанінай Нямірыч, заснаванне літаратурнага салона і прыдворнага тэатра ў Нясвіжы — усё гэта выдатна сведчыць пра тое, што жыццё нясвіжскай аўтаркі было прасякнута і вялікім каханнем, і шчырым сяброўствам, і добрым разуменнем і веданнем людзей.
У вершаваных лістах Ф.У. Радзівіл, якія пісаліся «пад
дыктоўку сэрца», застыў у вечнасці зусім нязначны адрэзак
часу, хуткаплынная хвіля, захаваўшы для нас атмасферу эпохі.
Чытаючы сёння гэтыя радкі, мы спрабуем убачыць усё вачыма паэткі і яе адрасатаў, каб зразумець, як выглядалі адносіны паміж людзьмі ў XVIII ст.: закаханымі, блізкімі, роднымі.
Крыху ніякавата ўваходзіць у інтымны свет пачуццяў аўтаркі,
які захаваўся на паперы, але ж мы не шукаем у перапісцы
тэмаў для плётак і нагавораў (што так не падабалася Францішцы ў людзях!), а спрабуем убачыць за дробнымі невыразнымі літарамі гісторыю як працэс развіцця чалавечых узаемаадносінаў, а таксама гісторыю літаратуры і культуры нашай краіны.
2.2. Сямейныя ўрачыстасці,
альбо Чалавек ад калыскі да смерці

Народная мудрасць кажа, што на чалавека глядзяць тройчы: пры нараджэнні, на шлюбе і на пахаванні. Менавіта гэтым найбольш важным момантам у жыцці чалавека прысвечана значная колькасць усіх прынагодных вершаў у літаратуры Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай XVI–
XVIII стст. Калі ў знатнай сям’і прыходзіла на свет дзіця,
паэты віншавалі шчаслівых бацькоў, услаўляючы род, працягам якога з’яўляўся віноўнік урачыстасці, а самому
нованaроджанаму жадалі добрага здароўя, удалай кар’еры
(калі гэта быў хлопчык), шчасця і абавязкова доўгіх гадоў
жыцця. Але вельмі часта якраз гэтае апошняе пажаданне не
спраўджвалася і нашчадак знакамітага роду паміраў яшчэ ў
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немаўленчым узросце. Таму куды ахвотней паэты складалі
віншавальныя вершы на дзень народзін альбо з нагоды імянін
сваіх заможных хлебадаўцаў, не менш старанна і ўзнёсла апявалі такую значную і ўрачыстую падзею ў жыцці чалавека,
як шлюб. Дастаткова складаным і вельмі адказным заданнем для паэта было напісанне твора з нагоды смерці той ці
іншай заможнай асобы: трэба было апісаць і ўславіць жыццё і дзейнасць памерлага, выказаць жаль і смутак з прычыны яго смерці, суцешыць блізкіх і знаёмых.
Двары князёў Радзівілаў заўсёды прываблівалі здольных
літаратараў, сярод якіх «не было асобаў выпадковых, графаманаў»134 . І хоць у акружэнні найбагацейшых магнатаў Вялікага княства Літоўскага не бракавала таленавітых і добра
адукаваных паэтаў, Францішка Уршуля Радзівіл ад першых
дзён свайго з’яўлення ў Нясвіжы добраахвотна ўзяла на сябе
абавязкі «сямейнага барда»135 і паспяхова спраўлялася з імі
на працягу ўсяго жыцця.
У творчай спадчыне княгіні Радзівіл няма вершаў, напісаных з нагоды нараджэння дзіцяці. У сітуацыі, калі менавіта
бацькам адрасаваліся падобныя творы, каго б ёй давялося
віншаваць і ўслаўляць: сябе? Захаваліся, аднак, вершы-віншаванні з нагоды дня нараджэння, прысвечаныя мужу, князю
Міхалу Казіміру, і дачцэ, князёўне Караліне Кацярыне. Варта падкрэсліць, што да пачатку XVIII ст. не існавала традыцыі пісаць віншавальныя творы на дзень народзінаў, у той
час як досыць распаўсюджанай з’явай было складанне вер134
Gajdka K. Środowisko literackie Radziwiłłow birżańskich w pierwszej
połowie XVII wieku // Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne / Red. K. Stępniak. Lublin, 2003. S. 89.
135
Азначэнне «сямейны бард» запазычана намі ў Л. Слянковай, якая
пісала пра «фарміраванне на мяжы Рэнесансу і барока аўтара прынагоднай паэзіі новага тыпу: сямейнага барда, што пісаў вершы на нарадзіны,
шлюбы і пахаванні, якія адбываліся ў яго ўласнай сям’і». Гл.: Ślękowa L.
Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku.
Wrocław, 1991. S. 14.
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шаў з нагоды імянінаў, якія ствараліся пачынаючы з другой
паловы XVII ст.136
Функцыянаванне прыдворнага тэатра ў Нясвіжы непасрэдна звязана з сямейнымі святамі і іншымі ўрачыстасцямі.
На радзівілаўскай сцэне ставіліся арыгінальныя і перакладныя п’есы Францішкі Уршулі, а падчас прадстаўленняў выконваліся віншавальныя вершы, таксама напісаныя княгіняй.
Напрыклад, 13 чэрвеня 1746 г. у дзень нараджэння Міхала
Радзівіла адбылася прэм’ера п’есы «Дасціпнае каханне», у
заключных сцэнах спектакля дзеючыя асобы віншавалі князя вершамі і спевамі. У выданні «Камедыі і трагедыі» (1754 г.)
драматычнаму твору папярэднічае «Powinszowanie od Jaśnie
Oświeconej Xsiężney Jeymosci Franciszki Urszuli z J.O. Xiążąt
Korybutów Wiszniowieckich Radziwiłłowej (…) w dzień trzynasty czerwca urodzenia Jaśnie oświeconego Xiążęcia Jmci Michała Kazimierza Antoniego Radziwiłła … z naturalnego affektu
Dożywotniey przyjaźni temuż J.O. Solenizantowi ofiarowane»
(«Віншаванне ад Яснавяльможнай княгіні Яемосці Францішкі Уршулі Радзівіл з Яснавяльможных князёў Вішнявецкіх
(...) 13 чэрвеня ў дзень народзін Яснавяльможнага Ягамосці
князя Міхала Казіміра Антонія Радзівіла з натуральнай сімпатыі і пажыццёвага сяброўства таму ж Яснавяльможнаму імянінніку ахвяравана»).
Панегірычны верш ў гонар князя складаецца з сарака радкоў, аб’яднаных парнай рыфмоўкай, напісаны трынаццаціскладовікам, улюбёным памерам паэткі. Увесь твор можна
падзяліць на чатыры часткі. Ва ўступе Францішка прадстаўляе сябе самай шчаслівай ў свеце асобай, якая ўсім, што мае,
абавязана адрасату — свайму мужу:
Na toni szczęścia mego pływając obficie,
Winnam ci wszelki respekt, y dzieci mych życie,
Ty któryś jest Authorem pomyślnej mej doli,
136
Ślękowa L. Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów
renesansu i baroku. Wrocław, 1991. S. 76.
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Niech nam twoja przytomność cieszyć się pozwoli.
Dziś to dzień który razem z Twoim Urodzeniem,
Szczęścia mego początkiem y Boskim przejrzeniem137 .

У наступнай частцы аўтарка згадвае, з якой нагоды напісаны пахвальныя словы ў гонар князя, і дадае лаканічнае пажаданне:

Дзеля чаго змяшчае Францішка ў сваім творы ўсе гэтыя
гісторыі пра ваяўнічых, адважных мужчын і пяшчотных, закаханых жанчын? Дзеля чаго падкрэслівае так старанна перавагу міра і кахання над вайной? Адказ можа здзівіць, але
менавіта на гэта і разлічвала аўтарка верша, калі зрабіла такую парадаксальную выснову:
Jedney do smyczy para, męstwo wraz z miłością,
Jest y tam boy, y walka, lubo serc z jednością.
Nigdy męstwo chwalebniey z orężem nie chodzi,
Jak gdzie rankor z miłością za rękę go wodzi141 .

<…> co świat w sobie liczy,
Niech cię tym wszystkim niebo łaskawie obdarza138 .

Потым Францішка Радзівіл пачынае пералік любоўных
гісторый з часоў антычнасці, першымі згадваючы пару Венеры і Марса, з якімі паэтка атаясамлівае, трэба думаць, сябе
і мужа:
Więc gdy się tak jednoczy Miłość z Marsem w parę,
Przyjmiy Ty będąc Wodzem, Wieśniacdką ofiarę139 .

Тое, што княгіня бачыла ў вобразе Марса князя Міхала,
могуць пацвердзіць радкі з п’есы «Дасціпнае каханне», дзе
адна з дзеючых асобоў — багіня Ірыс — прамаўляе наступныя словы:
Dziś to jest dzień wesoły, Mars się na świat rodzi,
Ma lat czterdzieści cztery, winszować się godzi…140

Далей згадваецца Геркулес, які адкідае бронь і бярэ ў рукі
верацяно, пераможаны прыгажосцю Дыяніры. Чарговым героем, склаўшым зброю, быў Эней, што закахаўся ў Дыдону.
У наступных радках распавядаецца пра цікавыя эпізоды з
жыцця Ахілеса: падчас Траянскай вайны ён хаваўся на востраве Скірас, пераапрануты клапатлівай маці Фетыдай у жаночае адзенне. Калі ж Уліс сваімі хітрыкамі змусіў яго да
ўдзелу ў ваенных дзеяннях, Ахілес нечакана захапіўся прыгажосцю сваёй пленніцы — Брысеіды.
[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… S. 15.
Ibidem.
139
Ibidem. S. 16.
140
Ibidem. S. 43.

У заключнай частцы верша гучаць «kochające wota», якія
складаюць віноўніку ўрачыстасці «piękna rota» дзяцей і шляхты. У якасці падарунка княгіня прапаноўвае мужу прыняць
«dziło» (маецца на ўвазе, напэўна, п’еса «Дасціпнае каханне»). Завяршаецца «Віншаванне» наступнымі радкамі:
Ja zaś podłego stylu Białogłowskiej głowy,
Scielęć z każdej litery miłości osnowy.
Y tym cię błahey pracy wiążę dokumentem,
Zycząc: niech Cię Fortuna każdym czci momentem142 .

Тыповае для панегірычнага твора ўхваленне адрасата ў
вершы Францішкі Радзівіл выявілася ў выкарыстанні такіх
характарыстык князя Міхала, як «аўтар маёй шчаслівай долі»,
«правадыр»; дзень народзін свайго мужа паэтка называе «пачаткам свайго шчасця». Топас сціпласці і самапрыніжэння
аўтаркі — «нязначная праца», «няварты стыль» — быў у сваю
чаргу характэрны не толькі для панегірычных, але і для эпісталаграфічных тэкстаў той эпохі.
Урачыстыя творы, прысвечаныя той асобе, у гонар якой
адбывалася тэатральнае прадстаўленне, гучалі напрыканцы
спектакля апошнім узнёслым акордам, арганічна ўпісваліся
ў атмасферу «шчаслівага фіналу». Так, «Золата ў агні» па-
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[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… S. 16.
Ibidem.
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казвалася з нагоды дня нараджэння князёўны Караліны. У завяршэнне выконвалася «Пастаралька» з віншаваннямі і пажаданнямі ў адрас віноўніцы ўрачыстасці. У тэксце песенкі
першымі з падарункамі з’яўляюцца пастушкі — дзейныя
асобы п’есы. «Niech ci łagodnie / Bóg szczęście swata», — жадаюць яны. Потым гучаць шчырыя сардэчныя пажаданні ад
імя бацькоў, братоў і сястры:
Niech Karolinie Fortuna płynie,
Cnota, dostatki, mąż, piękne dziatki,
Sto pięćdziesiąt lat żyje143 .

Магчыма, ранавата было жадаць дзесяцігадовай князёўне дастатку, мужа і дзяцей, але менавіта так выхоўвалі тады
дзяўчат, з маленства рыхтуючы іх да самай важнай жыццёвай ролі: ролі добрай гаспадыні, жонкі і маці. Можна разглядаць такую далёкасяжнасць пажаданняў і як характэрную
для панегірычных твораў ампліфікацыю. Ва ўрачыстым
віншаванні, напоўненым узнёслым услаўленнем адрасаткі,
гіпербалічнае пажаданне пражыць сто пяцьдзесят гадоў таксама выглядае зусім натуральна.
Наступнай важнай жыццёвай падзеяй у жыцці чалавека
быў шлюб, у інсцэнізацыю якога ўваходзілі абавязковыя «вясельныя гімны», адпаведнікі фальклорных песняў вясельнага цыклу. У антычнай традыцыі эпіталамамі (з грэцк.
epithalamios «вясельная песня») называліся песні, якія спяваліся хорам дзяўчат і хлопцаў пад спачывальняй наважэнцаў, жадаючы ім прыемнага сну і шчаслівага абуджэння144 .
Асабліва плённа жанр эпіталамы развіваўся пачынаючы з
XVI ст., дасягнуўшы свайго росквіту, як і ўся прынагодная
паэзія, у сярэдзіне XVIII ст.
У творчасці Ф.У. Радзівіл захаваўся тэкст пад назвай
«Wiersze księżny Jejmci koniuszyny litewskiej na weselu JmPana
143
144

Pisarze polskiego oświecenia. S. 89.
Mroczek K. Epitalamium // Słownik literatury staropolskiej. S. 219.
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wojewody kijowskiego Potockiego» 145 («Вершы княгіні
Яемосці канюшыны літоўскай на вяселлі Ягамосці пана Патоцкага, кіеўскага ваяводы»). Існуе таксама іншая копія гэтага твора пад назвай «Wiersze na akcie weselnym J.O.Jm.p.
wojewodzinej kijowskiej od JO Księżny Jejm. koniuszynej
litewskiej A° 1732 in Oktobri napisane» («Вершы на акце вясельным яснавяльможнай Яемосці пані кіеўскай ваяводзіне
ад яснавяльможнай Яемосці канюшыны літоўскай, напісаныя ў кастрычніку году 1732»), якая захоўваецца ў Курніцкай бібліятэцы146 . Менавіта другая назва дае магчымасць
дакладна вызначыць аўтара і адрасата твора. Францішка
Уршуля Радзівіл, канюшына літоўская ў 1728–1734 гг., складае сваё віншаванне не пану ваяводу Юзафу Патоцкаму, а
яго маладой жонцы — Людвіцы Мнішак. Вяселле адбывалася ў Варшаве, а пара маладых балявала не толькі ў палацах самога Патоцкага і князя Мнішка, бацькі Людвікі, але і
была на вячэры ў Францішкі і Міхала Радзівілаў147 . Цалкам
верагодна, што прыход такіх гасцей і паспрыяў напісанню
твора. Сама ідэя нарадзілася, напэўна, у апошнюю хвіліну,
што паслужыла аўтарцы апраўданнем за недасканаласць верша:
Liepiej się udać nie mogło z przyzczyny,
Że tylko pisać mam czas pół godziny148 .

Віншаванне княгіні Радзівіл пачынаецца наступнымі радкамі:
Nieśmiała ręka ledwo pióro wodzi
I lubo się dziś powinszować godzi.
145
Такі тытул мае рукапісная копія, якая захоўваецца ў Ваяводскім дзяржаўным архіве ў Познані. Рук. MS 73 (54 a). С. 348–352. Машынапіс тэксту ласкава прадстаўлены нам Б. Юдковяк.
146
Верш знойдзены А. Сайкоўскім і выкарыстаны ім y кнізе «Старапольскае каханне». Гл. Sajkowski A. Staropolska miłość. S. 256–259.
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Tamuje podłość rozumu w tej próbie,
Żem białogłowa znam się dość po sobie149 .

Звернем тут увагу на незвычайную сціпласць аўтаркі і
прыгадаем, што ў 1732 годзе яе «нясмелай рукой», акрамя
«Верша на вяселле Патоцкага», былі напісаны «Перасцярогі
збавенныя», вершаваны ліст да Ізабэлы Радзівіл, а таксама
«Манускрыпт розных вершаў», у якім пераважалі французскамоўныя тэксты. Аднак такая творчая актыўнасць тлумачыцца, як нам здаецца, зусім не вясёлымі падзеямі, а імкненнем Францішкі пазбыцца сваіх чорных думак. Варта нагадаць, што ў лютым гэтага года Францішка нарадзіла сваё другое дзіця, дачушку Ганну Марыю, ёй і былі адрасаваны згаданыя вышэй «Перасцярогі». Пасля народзін княгіня вельмі
дрэнна сябе адчувала, задумвалася нават пра смерць (што
знайшло сваё адлюстраванне ў «Перасцярогах»). Не хутка
паправіўся стан здароўя Францішкі, тым больш што смерць
выбрала маленькую Ганусю, якая не пражыла і чатырох месяцаў, і магчыма, вясельны верш сапраўды пісаўся з пачуцця
абавязку, бо з такой нагоды несумненна «powinszować godzi»
ўдзельнікаў урачыстасці, калі нават «same się niebo, rozumiem,
weseli, / nie tylko ludzie».
Аднак паэтычны талент нясвіжскай паэткі быў заўважаны і ацэнены, пра што сведчыць напісаны Юзафам Тэадорам Магільніцкім «Respons» («Адказ») на віншаванні
Францішкі:

Respons na respons odbierz z tej że ręki,
Która ci dziś wiernie dać powinna dzięki
Za zgraję pochwał i za dziw tak miły,
Choć moje przy twych wierszach lustr straciły151 .

У выніку атрымаўся сапраўдны літаратурны дыялог, у якім
аўтары пры нагодзе не толькі хвалілі адзін аднаго, але і за
кожным разам услаўлялі пару маладых, хоць у «Вершы на
вяселле...» паэтка зазначае, што знаходзіцца ў дастаткова
складанай сітуацыі:
Więc nie wiem, jakim stylem mam winszować
Co życząc i co oraz prorokować152 .

Перш чым адважыцца ўсё-такі на пэўныя пажаданні і
прароцтвы, Францішка Радзівіл бярэцца за ўхваленне роду,
з якога паходзіць нявеста. Выкарыстаныя паэткай ў вершы
геральдычныя знакі роду маці («topor»), Людвікі Мнішак, яе
бацькі («piуra») і мужа («krzyż») нібыта апякунчыя духі продкаў, якія мусяць дапамагчы адрасатцы ўласнымі рукамі збудаваць сваё сямейнае шчасце:
Nic niepomyślnośc w tym domu nie wskóra,
Gdyż oskubane niefortunne pióra,
Prędko byś szczęścia zdrajczynię zgoniła,
Boć sama loty w herbie zapłciła.
A bojaźliwe zdrady fortun wzorem
Pod matki swojej utrzymasz toporem,
Że z której strony zamach szczęście czyni,
Tyś sama jego pani i bogini.
Tym większy związek z męża twego strony
Krzyż parze szczęścia da błogosławionej153 .

Nieśmiałej ręki gdy odbieram dziło,
Dziwię się nad nim i mocno, i miło
Myślę, że Dama tylko potrafiła,
Co mężom trudno, ona wyraziła150 .

Не засталася ў даўжніцах і Францішка, складаючы
«Respons na ten że respons» («Адказ на той жа адказ»):
151
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Другі шлюб, калі яго заключала ўдава, часта быў тэмай
усяго вясельнага твора, у выпадку мужчын гэты факт «не
знаходзіў выяўлення ні ў назвах эпіталамаў, ні ў іх змесце».154
Ф.У. Радзівіл і тут была выключэннем: яна запэўнівала адрасатку ў сямейным шчасці, згадваючы, што князь Патоцкі
вельмі добра ставіўся да сваёй першай жонкі, якой была родная цётка Франішкі па матчынай лініі — Вікторыя Ляшчынская:
Będziesz szczęśliwa, rzekę, bo mam próbę,
Jak mojej ciotki szacował osobę.
A jako tamte miał sobie kochanę,
Tak w tobie cnoty uznaje wybrane155 .

Перакананая ў тым, што пары нічога не бракуе для шчасця, а калі, чаго і не хапае, то «niech sam Bóg udzieli», ад сябе
асабіста аўтарка складае вельмі сціплыя пажаданні:
I czterech synów według prognostyku
Życzy ci sługa. I szczęścia bez liku156 .

Нягледзячы на нешматслоўнасць пажаданняў Ф.У. Радзівіл, яны амаль цалкам спраўдзіліся: у сям’і Патоцкіх
нарадзілася, хай сабе не чатыры сыны, як жадала княгіня,
але двое сыноў і дзве дачкі. У адносінах да самой Францішкі падобныя прароцтвы не заўсёды былі блізкімі да
рэчаіснасці. Калі 18 мая 1727 г. у сям’і Радзівілаў нарадзіўся першынец — Мікалай Крыштаф Аўгустын Генрык
Міхал, y віншаванні «Książę księżyców, nowy maj na sarmackim niebie w nowym do domu książęcego gościu» («Князь
маладзікоў, новы май на сармацкім небе ў новым княскага дому госцю») нясвіжскія езуіты жадалі маладой маці:
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Jako Helena w Wielkim Konstantynie
Tak w Twym wiekować będziesz Augustynie157 .

Не давялося, аднак, Францішцы ўзгадаваць свайго сына і
дачакацца ягоных слаўных чынаў. Неўзабаве пасля нараджэння (ва ўзросце каля трох месяцаў) малога аддалі «шчаслівай бабулі» на выхаванне. Бацькі толькі зрэдку, праездам
спыняліся ў Белай, каб праведаць свайго першароднага сына.
Міхал і Францішка пасля нараджэння Мікалая распачалі
другі мядовы перыяд у сваім сумесным жыцці. Cведчаннем
гэтаму былі лісты жонкі да мужа, поўныя чулых словаў і
страсных прызнанняў: «Czekając doskonale zdrowa WKMci
Dobrodzieja, z którym że się chcę prędko ucieszyć, suplikuję,
abyś jak najprędzej pospieszył do kochającej żony [...] która nic
nie pragnie, jak być wespół z tobą»158 .
Hядоўга панавалі ў маладой сям’і спакой і задаволенасць.
У няпоўныя тры гады хлопчык нечакана захварэў і вельмі
хутка памёр. Тады ўпершыню княгіня звярнулася да жанру
жалобнага верша. У 1729 г., калі сышоў з жыцця першынец
Мікалай, Францішцы Уршулі было ўсяго дваццаць чатыры
гады і яна наўрад ці мела багаты вопыт у напісанні фунеральных твораў. Аднак, будучы асобай адукаванай, валодаючы бясспрэчным літаратурным талентам, яна выдатна справілася з задачай, якая ставілася перад творамі падобнага
кшталту — публічна выказала жалобу ў адпаведнасці з жанравай спецыфікай і патрабаваннямі часу: без залішніх эмоцыяў, цвяроза, «з розумам»159 .
У розных копіях гэты верш налічвае каля 150 радкоў, пры
напісанні артыкула мы карысталіся копіяй з бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве, агульная колькасць радкоў у якой —
152, на чатыры радкі менш, чым у найбольш поўнай, 156радковай копіі з Курніцкай бібліятэкі.
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У «Надмагільным надпісе Мікалаю» маці звяртаецца па
чарзе да смерці, як персаніфікаванага вобразу, да сына і яго
душы, што пакідае цела, да родных і блізкіх, якія засталіся
на зямлі, каб аплакаць такую балючую страту. У вершы выразна гучыць традыцыйная для хрысціянства вера ў перамогу жыцця над смерцю, у міласэрнасць Бога. Невыпадкова
з’яўляецца і вобраз «цярплівага Іова», варта згадаць тут наступныя яго словы: «Гасподзь даў і ўзяў, хай будзе імя Гасподняе дабраславёна!»160
Народжаную ў лютым 1732 г. дачку Ганну Марыю Францішцы таксама давялося пакінуць зусім маленькай, бо месца
жонкі было ў тыя часы побач з мужам. Пад канец красавіка
княгіня выправілася разам з князем у Вільню, а 22 мая маленькая Гануся памерла ад воспы. Пазней навучаная горкім
вопытам Францішка ўпарта адстойвала сваё права застацца
пры дачцэ Тэафілі і асабіста яе выкарміць, што ў эпоху карміцелек і нянек было з’явай незвычайнай. Не разумеў паводзінаў жонкі і князь Міхал, што знайшло сваё адлюстраванне ў перапісцы. У адным з лістоў да мужа з 1738 г., у адказ,
напэўна, на ягоную просьбу адставіць дачку ад грудзей, Францішка пісала: «Rozkazowi zadość czynić męża, jest to
najpierwsze żon prawo, jakoż ja nie tylko dla władzy W.Ks.Mości
Męża i Dobrodzieja, ale przez samą miłość dla niego niepojętę i
dla wszystkich okoliczności uczynić bym rada, ale — mój mężu
kochany — zważ sobie że teraz solstitum: czas najniebezpieczniejszy, w który się Tolce zęby wyrzynają».161 Княгіня пераконвала мужа, што не бачыць магчымасці знайсці малако,
лепшае за сваё, і працягвала асабіста апекавацца дачушкай.
Клопаты маці не прапалі марна: Тэафіля пражыла ажно 80
гадоў, даўжэй за ўсіх сваіх братоў і сясцёр...
Цяжка ўявіць сабе гора маці, якой давялося перажыць
смерць сваіх дзяцей, але, калі памірае немаўля, маці не па160
161
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спявае моцна да яго прывязацца, куды горш, калі з жыцця
сыходзіць амаль дарослы сын. Так было ў выпадку старэйшага з пары блізнятаў, Януша, зусім неспадзявана смерць
забрала яго на семнаццатым годзе жыцця. Да таго часу здольны малады Радзівіл паспеў распачаць палітычную кар’еру,
пакуль яшчэ пад пільным наглядам бацькі. Міхал Радзівіл
не толькі ганарыўся дасягненнямі свайго спадкаемцы, але
шчыра, па-бацькоўску яго любіў. Даведаўшыся пра смерць
сына, ён зрабіў у сваім дыярыушы наступныя запісы:
«11 кастрычніка. Я слабы быў, з нецярплівасцю чакаў
звесткі аб здароўі сына майго Януша, але людзі мае даведаліся, што дня 10-га гэтага месяца а 3-й з палудня сын мой найлюбы Януш Радзівіл Богу і Створцы свайму дух аддаў, сэрца
нашае прадчувала тое няшчасце.
12 кастрычніка. Па абедзе іхмосці канцлерства браслаўскае абое паведалі нам тую фатальную для нас навіну, што
сын мой Януш памёр. Не дзеля таго што быў дзіця маё, але
кавалер быў зусім дарослы, вучоны і здольны Айчыне служыць, у року 17-м веку свайго ў Алыцы асіраціў нас, бацькоў сваіх, хай з Богам спачывае, а той жа Пан хай гэтак нам
вялікую страту папоўніць у Каролю, Тэафілі і Караліне; мы
ж былі абое з жонкаю маёй у такой роспачы, што амаль не
памерлі з жалю, і, каб нам абаім крыві не пусцілі, пэўна б, не
жылі, усю ноч я не спаў, пісаў, каб Кароль, сын мой, з Алыкі
да нас прыехаў»162 .
Напэўна, княгіня таксама не магла заснуць і па прыкладзе мужа ўзялася за пяро. У сямейным архіве Празораў і
Ельскіх, які знаходзіцца ў Галоўным архіве даўніх актаў у
Варшаве, захаваўся невялікі верш з дастаткова разгорнутым
загалоўкам: «Anno 1750 10 oktobris, skoro J.O. Książę Janusz
(Radziwiłł) ten świat pożegnał, wraz J.O. Księżna matka własną
ręką na stole piórem napisała te słowa» («Году 1750, 10 каст162
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рычніка, калі Яснавяльможны княжыч Януш (Радзівіл) развітаўся з гэтым светам, адразу Яснавяльможная княгіня-маці
пры стале пяром напісала гэтыя словы»). У невялікім, дванаццацірадковым вершы, Францішка Радзівіл разважала пра
нязведанасць чалавечага лёсу, марнасць спадзяванняў і ўладу Бога над жывымі і памерлымі:
Darmo się człowiek na szczęściu zasadza,
Gdy to zwierzchności Boskiej rządzi władza,
Daremno śmierci y szuka, y życzy,
Nie może umrzeć, gdy Bog temu przeczy163 .

Крыху пазней (калі дату 26 кастрычніка, пададзеную ў
копіі верша з Ягелонскай бібліятэкі, браць за час узнікнення
самога твора) Францішка Уршуля Радзівіл робіць спробу
асэнсаваць жахлівую страту ў жалобным вершы «Nagrobek
alias żal nienadgrodzony… nad utraconym synem… Januszem…» («Надгробак альбо няўцешны жаль па страчаным
сыне Янушы»).
Копія верша «Надгробак альбо няўцешны жаль маці па
страчаным сыне Янушы» захоўваецца ў бібліятэцы Ягелонскага універсітэта ў Кракаве. Твор, напісаны Францішкай на
смерць старэйшага з блізнят, складаецца з 66 радкоў, і ў параўнанні з жалобным вершам, прысвечаным першынцу Мікалаю з 1729 года, з’яўляецца больш лаканічным, зграбным,
эмацыянальнa напружаным; роспачны маналог маці пабудаваны пераважна ў форме рытарычных пытанняў да Смерці.
Пры разглядзе фунеральных вершаў Ф.У. Радзвіл варта
памятаць, што ў свядомасці чалавека XVIII ст. смерць не была
такой страшнай і далёкай, як здаецца нам сёння, здавалася
больш зразумелай, блізкай, «свойскай», натуральнай. Чалавек адчуваў сябе часткай прыроды: адсюль параўнанні перыядаў чалавечага жыцця з порамі года, а памерлай асобы
(пераважна жанчыны альбо дзіця) — з кветкай, сарванай ці
163
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звялай. Мацнейшай была таксама повязь паміж асобнымі
прадстаўнікамі чалавецтва як роду. «Смерць, падобна як і
жыццё, не была выключна індывідуальным актам. Таму, як
кожнае жыццёвае выпрабаванне, яе ўшаноўвалі больш альбо менш урачыстай цырымоніяй, мэтай якой было выказванне салідарнасці адзінкі з яе родам і яе супольнасцю».164
Інакш ставілася і па-рознаму перажывала грамадства ў
даўнейшыя часы смерць дзіцяці і дарослага чалавека. Калі
памірала маленькае дзіця, якое не здолела праявіць сябе ў
нейкіх добрых, карысных для роду і для Радзімы ўчынках,
не здолела яшчэ паслужыць прыкладам для іншых у паводзінах і г.д., вектар пахвалы ў жалобным творы натуральным
чынам скіроўваўся ў бок яго сям’і, блізкіх і далёкіх крэўных, усяго роду. Акрамя таго, у адрозненне ад дарослай асобы, якая паспела награшыць на гэтым свеце, малое дзіця не
было абцяжарана грахамі, чыстым прадстае яно прад абліччам Бога, а таму можа маліцца і прасіць за жывых.
Напісанне вершаў з нагоды смерці было дастаткова распаўсюджанай з’явай, пры чым «не існавала ніякіх абмежаванняў, любы крэўны мог быць аўтарам верша на смерць
члена сям’і»165 . Але падобныя творы рэдка ствараліся блізкімі
родзічамі нябожчыка (а тым больш маці!). Адной з галоўных прычынаў гэтага была абавязковая наяўнасць у творы
ўхвалення памерлага і ягонага роду. Вядомы былі, аднак,
«Трэны» Я. Каханоўскага, напісаныя на смерць дачкі, існавала таксама традыцыя напісання твораў іншымі паэтамі ад
імя бацькі. Францішка Уршуля Радзівіл была ці не адзінай
маці, якая асабіста аплакала смерць двух сваіх сыноў у жалобных вершах.
Сама смерць у абодвух вершах Ф.У. Радзівіл выяўлена ў
вобразах жняі, сенакоса (не ў пару), збору ўраджаю (несвоечасовага). У адпаведнасці з гэтым памерлы зусім маленькім
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Мікалай асацыіруецца з кветкай («kwiat majowy»), галінкай,
а Януш, які сышоў з гэтага света ў больш сталым узросце, —
з плодам («zielona wiszenka»), гронкай, маладым парасткам
лазы. Тэму расліннасці цалкам лагічна працягвае вобраз геральдычнага дрэва, у дадзеным выпадку — вішнёвага (ад
дзявочага прозвішча аўтаркі: Вішнявецкая). Апісваючы ў
1729 г. значныя страты сярод сваіх блізкіх, апроч сына паэтка згадвае двух Вішнявецкіх і двух Замойскіх. Нарэшце, з
болем і адчаем вырываюцца ў Францішкі наступныя словы:

ца яскравае адрозненне паміж двума арлянятамі, якое вынікае са значнай розніцы ва ўзросце паміж імі. Мікалай памёр
зусім маленькім, не паспеўшы зразумець, «што ён за птушка», маці толькі распавядала яму, як паводзяць сябе дарослыя птахі, і перажывала, што іншы лёс выпаў на долю яе сына:
Ten zaszczyt mają orłowie z natury,
Gdy się lustr nieba lśni bez żadnej chmury,
Nieporuszonym patrzą w słońce okiem,
Lot swój wynosząc wraz z samym obłokiem.
Ale ty, widzę, uląkłszy się słońca,
Innego teraz naśladujesz gońca,
A rzucając tor herbowego ptaka,
W ziemię się tłoczysz na pokarm robaka169 .

O nieurodzajne w tym wieku wiśniowe
Drzewa, kiedy was tłoczą marmurowe
Nagrobki, ale cóż winne gałęzi?..166

Праз дваццаць гадоў вобраз вішнёвага дрэва ў жалобным
вершы набыў яшчэ большую трагічнасць. У 1744 г. памёр, не
пакінуўшы нашчадка, апошні прадстаўнік роду Вішнявецкіх —
Міхал Сервацый Вішнявецкі, дзядзька Францішкі. Як слушна
адзначае Л. Слянкова, «у тыя часы асабліва моцныя эмоцыі
ўзбуджала выгасанне роду — смерць апошняга мужчынскага
прадстаўніка»167 . Францішка Уршуля разам з адказнасцю за
працяг роду Радзівілаў і страхам перад смерцю, якая сцінае
галінкі-сыноў, усведамляла, што ў ейных дзецях працягнецца і
гісторыя славутага, выгаслага «па мячы» роду Вішнявецкіх.
Горыччу напоўнены зварот паэткі да Смерці:
Czy nie dość […] było tego ci do sytu,
Żeś na głodny ząb twego apetytu
Wiszniowe drzewo stare w pień wycięła?
Jeszcze się na tą gałązkę zawzięła168 .

З вобразам вішнёвага дрэва непасрэдна звязаны вобраз
арлінага гнязда (выява арла змешчана на гербе Радзівілаў) і
маладых арлянят — дзяцей Ф.У. Радзівіл. Лёгка заўважаец166
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Пасля смерці малога засталася надзея на тое, што ягоная
душа паляціць да неба «lotem ptaka herbownego», стане перад Усявышнім і згадае парады маці:
Przy tych ofarach proś niechaj nie ginie
Dom Radziwiłła w pierworodnym synie170 .

Януш у адрозненне ад брата паспеў «расправіць крылцы», праверыць уласныя сілы, ён ужо смела ўглядаўся ў аблічча сонца, але смерць перапыніла яго першыя ўзлёты:
Tylko co jasną otworzył źrenicę
Orzeł, w słoneczne wpatrując się licę,
Wnet ty przez zajzdrość, żeś ślepa na wieki,
Ciemną powłoką kryjesz mu powieki171 .

Аднак смелага маладога княжыча ўжо не так лёгка запалохаць, ён кідае выклік Смерці, гатовы асабіста падужацца з
ёю, але пры гэтым выдатна ўсведамляе, што і над смерцю,
таксама як над жывымі і памерлымі, ёсць боская ўлада:
169
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Ey śmierci! Gdyby nie boskie wyroki
Rządziły twoje niewidome kroki,
Sambym się pewnie na pomstę odważył,
Ażebym się z tobą śmiertelnie poswarzył172 .

У «Надмагільным надпісе Мікалаю» фігуруе цэлы шэраг
гербавых сімвалаў: радзівілаўскія паляўнічыя трубы, крыжы, зорка і месяц Вішнявецкіх, сангушкавая пагоня. Яны
досыць «жыва» рэагуюць на падзеі: на жоўтым колеры з’яўляюцца чорныя цені смерці, жалобную мелодыю граюць
трубы, нават промні нябесных свяціл робяцца смутнымі, а
крыжы абвастраюць боль ад страты.
Аўтарка згадвае, што ў ліку продкаў памерлага княжыча
Радзівіла былі і каранаваныя асобы. Меліся на ўвазе каралі
Рэчы Паспалітай, з якімі Радзівілы знаходзіліся ў сваяцтве:
Міхал Карыбут Вішнявецкі і Ян Сабескі, а таксама Барбара
Радзівіл — жонка караля Жыгімонта Аўгуста. Толькі смерць
не зважае на ўсе заслугі славутых магнацкіх дамоў, што падкрэслівае ў сваім вершы Ф.У. Радзівіл:
Ale u śmierci stan nasz niewolniczy,
Ni ceni zasług, ni życia nie liczy173 .

У жалобным вершы на смерць Мікалая прысутнічае
фікцыйны «надмагільны надпіс», традыцыйная эпітафія,
якую змяшчалі на надмагільнай пліце:
Tu leży Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.
Trzy lata go Bóg przez dobroć swą żywił,
A dzisiaj w Białej kącząc swoje lata,
Doszedł, gdzie Boska wabi go zapłata174 .

Сярод членаў сям’і, што засталіся жыць і да якіх звернуты заклік паэткі «nućcie lamenta», на першае месца выступае
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вобраз Ганны Радзівіл, ёй дзякуе аўтарка верша за выхаванне свайго малога сына. Ад імя памерлага Мікалая паэтка развітваецца з бабуляй Ганнай і з дзедам, Янушам Вішнявецкім.
Роспач ад такой вялікай страты змякчаецца верай Францішкі
ва ўзнагароду, якую Бог павінен паслаць ёй за такую пакуту:
A z jedynaczki wziąwszy jedynaka
Bóg da, że będzie zapłata dwojaka175 .

Сапраўды, у 1734 г. сям’я нясвіжскіх Радзівілаў атрымала
«падвойную» ўзнагароду — на свет прыйшлі блізняты Януш і
Кароль, чаму неверагодна здзівілася княгіня Ганна, адзначаючы ў сваім лісце да сына Гераніма Фларыяна, што «cudem
osobliwym boskim księżna marszałkowa, bratowa twoja rodzi synów
dwóch, białogłowa, która jednego w dobre czasy nigdy nie mogła
donosić, a teraz w taki czas na pokazanie nieprzyjaciołom naszym,
że ręka boska jest nad nami nie pozwoli nas zagubić, szczęśliwie
urodziła».176 Не маючы аўтографа Францішкі Радзівіл, сёння
немагчыма вызначыць, была «падвойная плата» прадчуваннем
маці, цікавым вобразам, рыфмай, якая напрасілася сама сабой,
ці пазнейшай рэдакцыяй, створанай у 1747 г., калі адбывалася
цырымонія пахавання княгіні Ганны разам з пераносам целаў
бабулі і яе любага ўнука ў Нясвіж. Менавіта да гэтай падзеі
больш пасуюць і наступныя радкі творa:
Przyjmi Nieświeżu dziedzicznego Pana
Wszakżeś w smiertelney szczodrocie doznana
W liczbie łmienia Radziwiłłowskiego
W grób Mikołaja przyjmi Piętnastego177 .

Жалобныя ўрачыстасці, звязаныя з цырымоніяй пахавання княгіні Ганны, працягваліся некалькі месяцаў, усё адбывалася пампезна і ўрачыста. Як адзначаў польскі даследчык
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М. Прэйс, тагачасная «шляхта хацела бачыць сваё жыццё ў
катэгорыях вечнага, узнёслага рытуалу, які трымаўся на адвечнай традыцыі, ёю самой жа асвечанай. Адсюль вынікаюць такія формы праяўлення культурнага жыцця, як, напрыклад, старапольская «pompa funebris», якая працягвалася часам некалькі дзён…»178. Дасканала ўпісваецца ў падобную
сітуацыю па-барочнаму пышны, шматслоўны і велічны верш
Францішкі Уршулі Радзівіл.
Зусім інакш выглядае сціплы верш, прысвечаны смерці
Януша: далікатны, вельмі асабісты, кампазіцыйна стройны.
Тут мы не знойдзем нагрувашчвання геральдычных вобразаў, шматлікіх зваротаў да радні. Падвойная назва — «Надгробак, альбо Няўцешны жаль Яснавяльможнай княгіні Яемосці Радзівіл ваяводзіны віленскай, гетманавай ВКЛ з дому
Вішнявецкай над страчаным сынам сваім яснавяльможным
княжычам Ягамосцем Янушам Радзівілам…» — сведчыць
пра тое, што гэта не проста вершаванае слова на смерць аднаго з членаў сям’і, якое традыцыйна ствараецца па ўсіх законах жанру, але і асабістае нараканне, «няўцешны жаль»
маці.
Твор складаецца з трох розных па памеры і настраёвасці
частак. Першыя 48 радкоў — гэта роспачны зварот маці да
Смерці з шэрагам рытарычных пытанняў і не аднойчы паўтораным вобразам балючага падзелу блізнятаў. Другая частка — размова Януша са Смерцю і ягоны зварот да бацькоў з
суцяшэннем. У маналогу Януша выразна прасочваюцца дзве
формулы традыцыйнага для тагачаснага чалавека светаўспрыняцця: «усе мы там будзем» і «Бог даў, Бог узяў».
Усведамленне такога стану рэчаў дазваляла чалавеку, які
адыходзіў на той свет, не адчуваць сябе самотным на шляху
ад жыцця зямнога да быцця вечнага, а ў выпадку Януша — з
дому бацькоў да дому Айца нябеснага. У трэцяй, заключнай
частцы верша адбываецца прымірэнне бацькоў з лёсам, гучыць іх малітоўны зварот да Бога:
178
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Owszem, chcąc Jana mieć w większym honorze,
Bierze ztąd, by go miał na swoim dworze!
Gdy przed Twym strasznym trybunałem stanie,
Zmiłuj się nad nim i nad nami, Panie179 .

Працытаваныя радкі выдатна дэманструюць, наколькі
адрозніваецца агульная настраёвасць жалобных вершаў
1729 г. і 1750 г. Калі «Надмагільны надпіс Мікалаю» заканчваўся спадзяваннем на лепшае, маладая Францішка Радзівіл
верыла, што Бог «da płód Jakuba i szczęśliwą dole», то «Няўцешны жаль па сыне Янушы», напісаны паэткай за тры гады
да ўласнай смерці, прасякнуты ўсведамленнем марнасці ўсіх
спадзяванняў і абсалютнай пакорай перад Боскай воляй.
Укладаючы вершы з самых розных нагодаў, Францішка
Уршуля адважна бралася за асвятленне такіх горкіх і цяжкіх,
асабліва для маці, падзеяў, як смерць і пахаванне ўласных
дзяцей. Трэба думаць, у яе добра атрымалася прадэманстраваць свае паэтычныя здольнасці і закрануць асабістыя пачуцці чытачоў, калі тагачасныя аматары літаратуры Я.А. Ябланоўскі і Ю.А. Залускі вылучалі менавіта жалобныя вершы Францішкі. Пры жыцці паэткі яны так і не былі надрукаваныя, не знайшлося для іх месца ні ў адной з пазнейшых
польскіх анталогій паэзіі XVIІI cт. Аднак захаваліся шматлікія рукапісныя копіі (9 копій верша, прысвечанага Мікалаю, і 4 — Янушу), што адназначна сведчыць пра папулярнасць гэтых твораў сярод сучаснікаў княгіні.
2.3. Забавы і гульні на княскім двары

У даўнія часы сувязь паміж літаратурай і забавай была
вельмі сціслай: з аднаго боку, літаратура служыла забаве, з
другога боку, літаратура ўбірала ў сябе людычныя элементы. Удзел літаратуры ў забаве пачынае сваю гісторыю з рознага кшталту паэтычных турніраў пры каралеўскіх дварах, з
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інстытуцыі блазнаў, якія забаўлялі прысутных смешнымі вершыкамі і анекдотамі, з прыдворных музыкаў, выканаўцаў не
толькі народных, але і аўтарскіх, часта сваіх уласных, песен.
Такім чынам узніклі тры разнавіднасці паэзіі — панегірычная,
прынагодная і песенна-інтымная, якія шырока распаўсюдзіліся не толькі ў каралеўскім, але і ў шляхецка-магнацкім, а пазней і ў мяшчанскім асяроддзі. Мастацкае слова функцыянавала у першую чаргу ў рамках той ці іншай урачыстай падзеі,
сямейнага, мясцовага альбо рэлігійнага свята.
Польская даследчыца Ганна Дзяхціньская вылучае тры
асноўныя разнавіднасці ўдзелу літаратурнага тэкста ў забаве: першую групу складаюць тэксты, створаныя спецыяльна
з нагоды той ці іншай урачыстасці — «не панегірыкі ў гонар
галоўнага героя, але найчасцей драматычныя творы» (у якасці
прыкладу прыведзена «Odprawa posłów greckich» («Адказ
грэцкім паслам») Я. Каханоўскага, пастаўленая з аказіі заручын Яна Замойскага з Крыстынай Радзівіл у Яздове 12.01.
1578 г.). «У такім выпадку, — піша даследчыца, — літаратурны тэкст захоўваў сваю аўтаномнасць і вышэйшы ранг, а
«свята» было толькі нагодай, якая стымулявала творчасць
пісьменнікаў».180 У гісторыі беларускай літаратуры можна
згадаць распісаныя на дыялогі «Метры на пришествие во град
отчистый Полоцк... царя и великого князя Алексия Михайловича» (05.07.1656) Сімяона Полацкага. Другі тып твораў
складалі «тэксты, сцісла звязаныя з аказіянальнай архітэктурай і дэкарацыяй», а ў трэцюю групу ўваходзілі «панегірычна-прынагодныя» творы»181 . Большасць твораў, якія пісаліся з нагоды святаў і іншых урачыстасцяў, з прычыны свайго паходжання былі асуджаны на вельмі кароткі час існавання і аднаразовы ўжытак. Аднак незвычайную атмасферу тагачасных святочных мерапрыемстваў захавалі для нас тыя
тэксты, што трапілі ў рукапісы альбо былі надрукаваны, стаў-

шыся не толькі дакументам эпохі, але і ўзорам мастацкага
слова.
Жыццё правінцыйнай магнаткі ў Рэчы Паспалітай
XVIII ст. залежала ў значнай ступені ад яе ўласных жаданняў, прыхільнасцяў і арганізацыйных здольнасцяў. Францішка Уршуля Радзівіл вынесла з бацькоўскага дому зацікаўленасць і любоў да літаратуры, а таксама музыкі і тэатра, яе
асабістыя літаратурныя схільнасці і бясспрэчная таленавітасць, безумоўна, паспрыялі таму, што будзённае жыццё князёў Радзівілаў ў Нясвіжы зрабілася больш цікавым і разнастайным. Hа плячах гаспадыні дому былі гаспадарка (дастаткова значная, бо Радзівілаўская!), прыслуга, маленькія
дзеці: з аднаго боку — поўныя рукі работы, а з другога —
аднастайнасць і манатоннасць. Пры такім ладзе жыцця кожная падзея ператваралася намаганнямі княгіні ў сапраўднае
свята з элементамі тэатралізацыі штодзённага жыцця.
У творчасці Францішкі Уршулі Радзівіл прадстаўлены ўсе
тры групы твораў: 1) арнаментацыйныя, якія служылі паэтычным аздабленнем пэўнай падзеі; 2) панегірычныя, напісаныя ў гонар віноўніка ўрачыстасці, 3) драматычныя, найбольш незалежныя ў часавых адносінах, творы. Чытаючы
сёння вершы княгіні, можна хаця б прыблізна ўявіць, як выглядала «інсцэнізацыя» ўрачыстасцяў і забаваў пры двары
Радзівілаў у Нясвіжы ў першай палове XVIII стагоддзя.
Вершы на паляванне
Адным з найбольш улюбёных заняткаў магнатаў, а пры
гэтым яшчэ ў значнай ступені тэатралізаванай забавай, з’яўлялася паляванне. Акрамя таго, было яно пацехай, якая дастаткова высока цанілася ў вышэйшых сферах грамадства, бо
лічылася «адпаведнай для людзей шляхетнага паходжання»182 . На шляхетны характар палявання звяртаў увагу яшчэ

180
Dziechcińska H. Literatura a kultura ludyczna // Słownik literatury
staropolskiej. S. 463.
181
Ibidem. S. 463–464.
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Czapliński W., Długosz J. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII
wieku. Warszawa, 1982. S. 129.

84

85

Ян Астрарог у сваёй кнізе з 1618 г. «Myślistwo z ogary» («Паляванне з гончымі сабакамі»). Лічылася таксама, што ловы
добра ўплываюць на здароўе і агульнае самаадчуванне чалавека, праганяюць меланхолію, даюць адпачынак і загартоўваюць, у пэўнай ступені з’яўляюцца неблагой падрыхтоўкай
да вайсковай службы183 . Вядомы былі розныя віды палявання: з сакаламі, з сабакамі, на дробную і на буйную звярыну,
на птаства.
На ловы выбіраліся вялікай грамадой: з лоўчымі, службай і нават з дзецьмі. Францішка Уршуля Радзівіл асабіста
брала актыўны ўдзел ў паляваннях, што старанна занатаваў
у сваім дзённіку яе муж: «1747 год. 29 лістапада. Ранюсенька ўстаўшы, мы з жонкаю маёю паехалі ў Дыямпаль, там
сыны нашыя і дочкі начуюць; падсілкаваўшыся і ўзяўшы іх
з сабою, паехалі мы за Нёман, за Магільну, на аблаву. Жонка
мая з драбавіка смяротна параніла там досыць вялікую мядзведзіцу, якую мы ў сецях дабілі».184 Паляванне на буйнога
звера: ласёў, мядзведзяў, дзікоў, было не толькі прыемнай,
але і вельмі небяспечнай забавай. На такую выправу выязджаў толькі той магнат, які меў дастатковую колькасць спецыяльна пыдрыхтаваных лоўчых і адпаведную амуніцыю.
Як бачым, княгіня Радзівіл была жанчынай, здольнай трымаць у руках не толькі пяро, але і сапраўдную зброю.
Эмоцыі, якія выклікалі падобныя забавы, знаходзілі сваё
адлюстраванне ў паэтычнай творчасці нясвіжскай гаспадыні.
«Wiersze do J.O. Xcia wybierającego się w pole» («Верш да
Яснавяльможнага князя, які выпраўляецца на паляванне»),
прысвечаны князю Міхалу Радзівілу, мае панегірычны характар. Паэтка апявае і ўслаўляе ў асобе свайго мужа непераможнага паляўнічага:
183
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Дыярыуш князя Міхала Казіміра Радзівіла… // Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 392.
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Bojcie się zwierza, kryjcie się niedźwiedzie,
Straszny myśliwiec jutro na was jedzie.
Różne oręża pobrawszy i bronie
W dzikiej was będzie tropić psami stronie185 .

Так пачынаецца невялікі дваццацічатырохрадковы зграбны верш, у якім выразна і вельмі пластычна прадстаўлена
ўся карціна палявання. Па мастацку створаны малюнак дзікай
прыроды («dzika strona», «leśna knieja»), з псіхалагічнай дакладнасцю перададзены стан звяроў («zwierza zwątpieni w
nadziei», «na sierści zjeżą włosy»). Апрача галоўнага героя —
князя Міхала, «на сцэну» выведзена група моладзі, якая
ўдзельнічае ў паляванні:
A cóż dopiero zgraja żywej młodzi,
Za którą męstwo i odwaga chodzi186 .

Маладыя шляхцічы павінны былі прадэманстраваць
(можа ўпершыню?) свае здольнасці і ўменне; як мы ўжо адзначалі, паляванне адыгрывала вялікую ролю ў падрыхтоўцы юнакоў да вайсковай службы, з’яўлялася для іх своеасаблівай «рыцарскай школай». Аўтарка верыць у маладое пакаленне паляўнічых, выказвае спадзяванне, што ніводная куля,
выпушчаная імі, не схібіць:
Przynajmniej teraz pokażą swe dziła,
Że was z nich żadna kula nie chybiła187 .

Нарэшце ёсць у вершы і «музычнае суправаджэнне», створаная фантазіяй аўтаркі карціна ажывае, дзякуючы гукам
паляўнічых труб:
Myśliwskiej trąby puściwszy odgłosy188 ...

Напрыканцы верша паэтка прадказвае ўдзельнікам аблавы багатую здабычу:
Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2347 I. C. 9.
Тамсама.
187
Тамсама.
188
Тамсама. C. 10.
185
186
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I kilkunastu zabiwszy tułaczów,
Stu zato sobie narobimy łgaczów189 .

Хутчэй за ўсё, сама княгіня не выпраўлялася тым разам
на паляванне: у апошніх радках аўтарка гаворыць, што са
справаздачай з месца падзеяў будзе чакаць лоўчага і нейкіх
Абрамовічаў, яны павінны будуць асабіста распавесці, «co
sam xiąże wymyśli z łowami». Верш, напэўна, урачыста распачынаў забаву і зачытваўся непасрэдна перад ад’ездам усёй
кампаніі ў лес. Напісаны з нагоды канкрэтнага здарэння, выкарыстаны, як можна меркаваць, толькі раз адзін —непасрэдна падчас аднаго з паляванняў, ён з’яўляецца класічным
прыкладам прынагоднай паэзіі, шырока распаўсюджанай у
XVIII ст. формы эстэтызацыі штодзённага жыцця магнатаў і
шляхты Рэчы Паспалітай.
З канкрэтным, адзінкавым здарэннем, смешным і недарэчным, якое хутчэй за ўсё мела месца падчас чарговых ловаў, звязаны верш «Myśl wolna swywolna» («Думка вольная,
свавольная»). Ф.У. Радзівіл пералічвае ў ім удзельнікаў цкавання зайца: Залускі, Трот, Канопка, якія ганяліся за зайцам
увесь дзень («do zachodu słońca»), але маленькі звярок быў
спрытнейшы і, нягледзячы на сабак і лоўчых, уцёк («choć
ma psa w zapędach, ubiega po grzędach»). Хацелі пасмяяцца з
зайца, а гэта ён насмяяўся з усіх удзельнікаў забавы:
My drwili, po chwili,
Drwiąc z nas, zając uciekł puł mili190 .

Згадваючы гэты твор у сваёй кнізе «Слова інсцэнізаванае», Б. Юдковяк сярод удзельнікаў смешнага здарэння называе яшчэ Тосю191 , якую нам не ўдалося знайсці ў вершы.
Магчыма, гэтае імя з’явілася ў выніку памылковага прачытання ў рукапісе невыразных словаў «I psia stopka» (гаворка
тут ідзе пра сабачую зграю).
189
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С. 45
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Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2347 I. C. 10.
Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Асалінскіх у Вроцлаве. Рук. 11984 I.
Judkowiak B. Słowo inscenizowane… S. 94.
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Паляванне на зайца невыпадкова з’явілася тэмай жартаўлівага верша Францішкі Радзівіл. Гэтая тэма была досыць
папулярнай і ў народных песнях, менавіта з апісання ловаў
на зайца пачынаецца самая славутая паляўнічая песня
«Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój…» («Паедзем на
лоў, на лоў, таварышу мой...»), смешная сітуацыя з зайцам
апісваецца таксама ў іншай паляўнічай песеньцы — «Siedzi
sobie zając pod miedzą» («Сядзіць сабе заяц пад мяжой»).
Першая з іх яшчэ і сёння функцыянуе ў Польшчы ў якасці
традыцыйнай песні-гімна паляўнічых.
На прыкладзе вершаў пра паляванне найбольш выразна
відаць, наколькі цесна перапляталіся ў княгіні Радзівіл жыццё і творчасць, як у кожнай прыдворнай забаве функцыянавала «інсцэнізаванае слова», з’яўляючыся яго неад’емнай
часткай. Так спачатку выезд на ловы, як форма правядзення
вольнага часу, спрыяў напісанню літаратурнага тэкста, а потым чытанне верша пра лясныя прыгоды забаўляла гасцей і
рабілася добрай забавай.
Прывітальныя вершы
Тэатральныя прэм’еры ў Нясвіжы заўсёды прымяркоўваліся да больш ці менш значных падзеяў: сямейных урачыстасцяў, каляндарных святаў, прыезду гасцей, вяртання гаспадара і г.д. Напрыклад, паказ п’есы «Каханне — дасканалы
майстра» адбыўся 15 жніўня 1752 г. з нагоды вяртання князя
Міхала Казіміра з сынам Каролем Станіславам са Сховы.
Васемнаццацігадовага княжыча бацька часта браў з сабой,
калі аб’язджаў свае зямельныя ўладанні: вучыў сына гаспадарыць, дзяліўся асабістым вопытам. Канкрэтная жыццёвая
сітуацыя спарадзіла чарговыя прынагодныя творы княгіні
Радзівіл: «Text na szczęśliwy powrót Jaśnie Oświeconego Xięcia
Imci Dobradzieja» («Тэкст на шчаслівае вяртанне Яснавяльможнага князя ягамосці дабрадзея») i «Text na szczęśliwy
powrót Jaśnie Oświeconego Xiężęcia Imci Podczaszego» («Тэкст
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на шчаслівае вяртанне Яснавяльможнага княжыча ягамосці
падчашага»), якія чыталіся (ці нават спяваліся, як пазначана
ў рукапісе) падчас тэатральнага прадстаўлення.
У польскай анталогіі «Świat poprawiać — zuchwałe
rzemiosło» («Свет напраўляць — дзёрзкае рамяство») назва
першага з гэтых двух тэкстаў вынесена чамусьці ў якасці
агульнага загалоўка да шэрагу вершаў, такіх як «Serce z
rozumem w utarczce ustawnej» («Сэрца і розум ваююць няспынна»), «Gdyby przynajmniej w nieszczęśliwej doli» («Калі
б прынамсі ў нешчаслівай долі») i інш192 . Гэтыя вершы не
маюць нічога агульнага ні з назвай, што ім папярэднічае, ні
са «шчаслівым вяртаннем» князёў са Сховы, ні нават з п’есай, якая гралася ў той дзень.
Б. Юдковяк, аналізуючы ў сваёй манаграфіі недраматычныя творы Францішкі Радзівіл, абмінула ўвагай «Тэксты на
шчаслівае вяртанне», залічыўшы іх, напэўна, да фрагментаў
п’ес. На нашу думку, змешчаныя ў томе драматычных твораў княгіні віншавальныя і прывітальныя вершы варта разглядаць, як асобныя прынагодныя творы, таму што з драматычнымі творамі яны амаль не звязаны, а прысвечаны канкрэтнай падзеі. Інакш кажучы, калі спектакль мог яшчэ неаднаразова выконвацца на сцэне, то гэтыя прынагодныя вершы мелі магчымасць прагучаць толькі аднойчы, не маючы
падстаў для існавання ў іншай жыццёвай сітуацыі.
Па старшынству першы спеў гучаў у гонар князя Міхала
Радзівіла, альбо дабрадзея, як называе яго аўтарка:
Powrót w Nieświskie progi Pański tak nas cieszy,
Że każdy z kunsztem swoim pod twe nogi śpieszy193 .

Пана дому з радасцю вітаюць шматлікія прысутныя, менавіта ім гаспадар павінен выбачыць магчымую недасканаласць у выяўленні пачуццяў:

Dwie córki, dam gromada, rycerstwo i żona,
Wita cię z wesołością licznych sąsiad strona194 .

Потым выказваецца цэлы шэраг самых зычлівых пажаданняў ад шчырага сэрца: «wiezięcia w wyrokach, ile jest
gwiazd w obłokach, / Ile piasku na ziemi, żyj wiekami puźnymi»,
а ў апошнім радку гучыць наступнае абяцанне: «sto lat i dali
vivat będziemy śpiewali». Просты тэкст верша (а хутчэй песні)
цалкам пазбаўлены інфарматыўных элементаў, засяроджаны пераважна на ўхваленні адрасата, стварае ўрачысты настрой, спрыяе яднанню ўсіх гледачоў, абуджае ў іх пачуццё
ўдзячнасці гасціннаму гаспадару.
Значна цікавей выглядае тэкст, прысвечаны маладому
княжычу, пабудаваны на разгорнутай метафары. У вершы
з’яўляюцца вобразы старажытнагрэчаскіх багоў — Юпітэра і Ганімеда, яны самым незвычайным чынам суіснуюць з
эмблематычнымі сімваламі «арла» і «арліных крылаў», якія
адсылаюць нас да выявы радзівілаўскага гербавога птаха:
Wymówić trudno; co z radością widzę,
Podobno Jowisz z Ganimedem w lidze.
Lot orlich skrzydeł cieszy nas, nie straszy,
Wszak u Jowisza Ganimed Podczaszy.
Tamten na barkach orlich wleciał w gurę,
Ten w swych honorach też liczy naturę195 .

Потым «сястра і маці» жадаюць адрасату поспеху ў кар’еры і доўгіх гадоў жыцця. Заканчваецца твор, падобна як і
папярэдні, вельмі традыцыйна:
Karol Radziwiłł niech do stu lat żyje196 .

Падобныя творы панегірычнага характару яшчэ ў XVII cт.
зрабіліся «неад’емнай часткай кожнай прыдворнай урачыс-

Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło. S. 42–43.
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тасці, ці то школьнай, ці то сямейнай»197 . Не адыходзіла ад
гэтай традыцыі і Ф.У. Радзівіл, але калі панегірыкі пераважна складаліся прыдворнымі паэтамі, каб схіліць на свой бок
пратэктараў, нясвіжская паэтка пісала свае творы не ў пошуку матэрыяльнай узнагароды і не з думкай пра кар’еру, а
выключна з «патрэбы сэрца».
Загадкі
Разгадванне загадак было вельмі папулярнай ва ўсе часы
забавай, якая трэніруе памяць, выпрацоўвае здольнасць заўважаць, назіраць і супастаўляць розныя рэчы на падставе
асацыяцыяў. У старажытных грэкаў і рымлянаў загадкі выкарыстоўваліся ў дыдактычных мэтах, іх укладаннем займаліся славутыя паэты: Клеабул, Сапфо, Вергілій, Цыцэрон.
У Заходняй Еўропе першы зборнік загадак быў выдадзены ў
Страсбургу ў 1505 г. У XVII ст. асабліва папулярным жанр
загадак быў у Францыі: у 1646 г. зборнік загадак выдаў Шарль
Катэн, пісалі загадкі таксама Фенелон, Буало, Жан-Жак Руссо. У другой палове XVIIІ ст. французская мода дайшла да
Масквы, дзе ў 1773 г. быў выдадзены зборнік загадак Васілія Ляўшына. Загадкі з’яўляюцца таксама адным з самых
старажытных жанраў вусна-паэтычнай народнай творчасці.
З дапамогай загадак старэйшыя пакаленні перадавалі моладзі
свой жыццёвы вопыт і веды пра навакольны свет. Уменне
разгадваць загадкі сведчыла пра мудрасць, вастрыню і сталасць розуму чалавека.
Невыпадкова з’явіліся загадкі і на сцэне тэатра ў Нясвіжы. Пасля спектакля «Справа Боскай наканаванасці» гледачам прапаноўвалася яшчэ паразгадваць загадкі. Большасць
загадак Ф.У. Радзівіл (15 з 22) — гэта «маналогі рэчаў». Такім
чынам той, хто зачытвае загадку, «не ад свайго імя просіць
адказаць на пытанне. Ён пазычае свой голас іншаму прадме-

ту, апялюе да візуальнага ўяўлення слухачоў. Адсюль толькі
крок да тэатра, акцёрскага выканання і касцюму, да «жывых
вобразаў»198 .
Варта памятаць, што менавіта ў жывым камунікатыўным
акце загадка да канца застаецца загадкай: пытаннем, на якое
аднаму з удзельнікаў трэба самастойна знайсці правільны
адказ. Калі ж чытач бачыць перад сабой напісаны тэкст загадкі з пададзенай «гатовай» адгадкай, то ён міжволі забягае
цікаўным вокам наперад і прачытвае адказ значна хутчэй,
чым знойдзе яго ўласным розумам, не паспеўшы праявіць
свае здольнасці лагічнага мыслення.
Загадкі княгіні налічваюць ад 2 да 26 рыфмаваных радкоў, аб’яднаных парнай рыфмоўкай, і з’яўляюцца яскравым
сведчаннем паэтычнага майстэрства аўтаркі. Напэўна, першая наша паэтка яшчэ ў XVIII ст. адчувала, што «загадкі
прызначаны перш за ўсё для таго, каб адкрываць чалавеку
паэзію ва ўсім, што яго акружае, каб развіваць у ім здольнасць глядзець на свет навакольных прадметаў і з’яў вачыма
паэта»199 , як гэта дакладна акрэсліў у ХХ ст. паэт Ніл Гілевіч.
Магчыма, яшчэ і таму выбар прадметаў, зашыфраваных княгіняй у вершах-загадках, не адрозніваецца асаблівай арыгінальнасцю: з’явы прыроды, часткі чалавечага цела, вопратка і г.д. Падобныя матывы і вобразы даволі часта сустракаюцца як у вусна-паэтычных творах, так і ў літаратурных загадках розных еўрапейскіх народаў.
З’явам прыроды прысвечана ўсяго дзве загадкі: пра дождж
і пра маланку. Сярод беларускіх народных загадак пра дождж
найбольш падобнымі да загадкі Францішкі з’яўляюцца два
наступныя варыянты: «Мяне ўсе просяць, мяне ўсе чакаюць,
а як толькі з’яўлюся, хавацца пачынаюць», альбо яшчэ карацей, але затое менш паэтычна: «Чакаем і просім, а прыйдзе —
усе хаваемся»200 . У Ф.У. Радзівіл развіццё тэмы расцягнулаJudkowiak B. Słowo inscenizowane. S. 100.
Гілевіч Н.С., Паэтыка беларускіх загадак. Мн., 1976. C. 43.
200
Загадкі. Мн., 1972. C. 44. № 211, 212.
198
199

197

Dziechcińska H. Panegiryk // Słownik literatury staropolskiej. S. 616.
92

93

ся на 12 радкоў, з якіх першыя два найбольш блізкія да прыведзеных фальклорных тэкстаў:
Często ten, co mię żąda, ode mnie się chroni,
Y ucieka w zawody, gdy go mój kurs goni201 .

У адрозненне ад народных твораў, у якіх «мы» (людзі)
«яго» (дажджу) просім і чакаем, у загадцы Францішкі
«дождж» сам расказвае пра сябе. У наступных радках ён разважае пра тое, што прыходзіць ён часцей гучна, чым паціху,
можа прыносіць і карысць, і шкоду, здароўе і немач, але
дождж «перакананы», што абсалютна ўсім патрэбны на гэтым свеце, а таму заканчвае свой маналог словамі:
Często na me przybycie żal w ludziach y trwoga,
A często, gdy mnie nie masz, proszą o mnie Boga202 .

У беларускіх народных загадках бліскавіца — таямнічая,
незразумелая, дзікая з’ява прыроды; яна параўноўвалася з
ліскай — добра вядомым звярком, хоць і дзікім, але пазнавальным і зусім не страшным: «Бегла ліска каля лесу блізка,
ні яе дагнаць, ані след пазнаць»203. Францішка ў двух радках
сваёй загадкі, зноў складзенай ад першай асобы, падкрэсліла толькі найбольш характэрныя асаблівасці маланкі — нечаканасць з’яўлення і кароткі час існавання: «umieram zaraz,
gdy się rodzę»204 . У такім апісанні маланка засталася таямнічай з’явай, хоць і атрымала пэўныя рысы жывой істоты, якая
«нараджаецца» і «памірае».
Значная колькасць загадак Ф.У. Радзівіл прысвечана чалавеку і яго знешняму выгляду: загадкі пра вочы, язык, рукі,
пазяханне, старасць.
У народных тэкстах загадак пра вока, звычайна вельмі
кароткіх, націск зроблены ў першую чаргу на форму і памер: «маленька, кругленька»; «кругла гарбата, навокал мах[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… S. 80.
Ibidem.
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[Radziwiłłowa F.U.] Komedye y tragedye… S. 83.

ната»; на колькасць і падабенства паміж сабой: «два братцы», «дзве сястрыцы». Часта ў загадках пра вочы ўпамінаецца вада: «два братцы пайшлі ў воду купацца», альбо «як прыйдзе бяда — пацячэ вада», згадваюцца іх незвычайныя магчымасці: «да неба дакіне», «за мілю закіне»205 . Падобныя
ўласцівасці пералічвае ў сваёй ажно 20-радковай загадцы і
Францішка Радзівіл: «deszcz sieje», «okrągłe mam bieguny»,
«nurzę się w wodzie często, lecz nigdy nie tonę». Акрамя таго,
«вочы» ў загадцы Францішкі «гавораць»: «niemą gadam
wymową», «tłumaczam choć nie mam języka», умеюць выказваць «gniewy i amory».
Блізкай да народнага разумення старасці і маладосці —
«што любіш, таго не купіш, а чаго не любіш — не прадасі»,
з’яўляецца загадка Францішкі Радзівіл. Маналог гэтым разам укладзены ў вусны «Старасці», якая ў тэксце твора ўвесь
час супрацьпастаўляе сябе неназванай і не акрэсленай бліжэй
«маладосці». Распачынаецца прамова Старасці з наступнай
заўвагі: «Pragną mię, jak nadejdę, ze mnie niekontenci»206 . У
наступных радках Старасць прызнаецца, што нішто яе не
радуе, і хоць яе паўсюль шануюць і мае яна ўсяго больш за
іншых, але ахвотна вярнулася б туды, дзе зараз знаходзяцца
тыя іншыя, якія зайздросцяць ёй:
Gdyby się można wrócić tam, kędy są drudzy,
Choć mi szczęścia zazdroszczą w domu moim słudzy,
Insi tym chcą być, czym ja jestem teraz cale,
Ja chcę bydź tym, czym oni, choć niedoskonale207 .

Зусім інакш у параўнанні з фальклорнымі тэкстамі выглядае загадка пра язык. У народных тэкстах: за сцяной касцяной цецярук балбоча (альбо Міхалка меле). У творы княгіні
Радзівіл язык выступае ў вобразе рыцара, які жыве за «валамі» і «мурамі», «адбівае атакі», «штурмам ідзе на муры», а
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ў мірныя часіны меле ў сваіх жарнавах такое незвычайнае
«мліва», якое можа «пакалечыць», а можа і «вылечыць». Гэтым млівам з’яўляецца слова: і тут якраз згадваецца народнае «Міхалка меле».
Яшчэ больш «шляхетнымі» з’яўляюцца загадакі нясвіжскай паэткі пра пальчаткі, карты, партрэт, паперу і шпагу —
рэчы, якіх не было ва ўжытку сялян, а таму і загадак, прысвечаных ім, у фальклоры не існавала. Тэматычна гэтыя тэксты Францішкі блізкія літаратурным загадкам, асабліва модным у эпоху барока. У польскай літаратуры XVII ст. былі
вядомы «Gadki» («Загадкі») Я.А. Морштына, створаныя на
ўзор французскіх тэкстаў. Не выключана, што Францішка
магла быць знаёмай з іх французскай першакрыніцай — загадкамі, выдадзенымі ў 1646 г. абатам Шарлем Катэнам. Ва
ўсякім разе, агульнымі для ўсіх трох аўтараў былі такія матывы, як «кашуля», «папера» і нават тая фізіялагічная з’ява ў
жыцці чалавека, якая ў Францішкі атрымала назву «wiatr
ludzki»208 («вецер з азадку»):
Nikczemna jest rzecz, a w zapachu szczera,
W ten się punkt rodzi, w który wraz umiera,
A w tchu ostatnim głośny dźwięk zawiera209 .

Натуральна, што рознага кшталту абсцэнічныя тэксты, як
адзначыла Г. Дзяхціньская, суправаджаліся «рубашным рогатам», але менавіта дзеля гэтага яны і пісаліся210 . Наяўнасць
абсцэну ў шматлікіх фрашках, жартах, анекдотах, друкаваных і рукапісных, з’яўляецца адлюстраванай у мастацкім слове часткай тагачаснай людычнай культуры, таму нічога
дзіўнага, што «нецэнзурныя», у нашым разуменні, тэксты не
толькі чыталіся ў Нясвіжы падчас забаваў у прысутнасці гасцей, але і гучалі нават са сцэны тэатра.

Падобных тэкстаў не бракуе і ў беларускай вусна-паэтычнай творчасці, не будзем іх, аднак, тут прыводзіць, а звернем
увагу на іншую, дастаткова распаўсюджаную асаблівасць
загадак, агульную для літаратурных і фальклорных тэкстаў, — двузначнасць. Здараецца, што зашыфраваная рэч у
рэальным жыцці выглядае цалкам прыстойна, але тэкст загадкі пабудаваны так, каб справакаваць нас на няправільны і
нават непрыстойны адказ. Напрыклад, беларуская загадка пра
панчоху: «Не на тое я цябе купляў, каб на цябе пазіраць, а на
тое цябе браў, каб сваё цела ў тваю дзірку саджаць»211 . Адна
з загадак Францішкі Радзівіл у адпаведнасці з традыцыйным
уяўленнем прыпадабняе кашулю да партнёра-любоўніка і
скіроўвае таго, хто шукае адгадку, на памылковы шлях:
Dotykam ściśle nayskromnieysze Damy,
Te mi swą nagość oddaią bez tamy.
Y approbują moich sił odwagi,
Wkradam się wszędzie nie boiąc się plagi212 .

Збігнеў Куховіч у кнізе «Старапольскія звычаі» сярод самых папулярных загадак XVII–XVIII стст. згадвае наступныя:
«który święty nie ma pięty?» (які святы не мае пяты?); «który
święty ma dwie głowy?» (які святы мае дзве галавы?)213. У першым выпадку — гэта святы крыж, у другім — святы шлюб.
У тэксце загадкі Францішкі Радзівіл аб’ядналіся гэтыя два
пытанні, адначасова знешнія характарыстыкі — пята, галава, паэтка замяніла на ўнутраную — душу:
Zważ to i zgadnij, ja się głowę suszę,
Co to za święty, który ma dwie dusze:
A w odgadnieniu jeżeliś tak snadny,
Powiedz o świętym, który nie ma żadny.
(Św. stan małżeński i Krzyż św.)214
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Улічваючы, што працытаваныя намі вышэй загадкі-пытанні былі дастаткова шырока распаўсюджаны ў тагачасным
грамадстве, удзельнікам забавы на радзівілаўскім двары ў
Нясвіжы, напэўна, не цяжка было знайсці правільны адказ
на загадку княгіні Радзівіл.
Наступная загадка, на якую мы звернем увагу, самая незвычайная, самая «філалагічная», найбольш набліжаная да
шарады і, як запэўнівала Б. Юдковяк, «неперакладальная на
іншыя мовы»215 . Сведчанне польскай даследчыцы мы вырашылі абвергнуць і на практыцы даказаць адваротнае. У арыгінале загадка, якую не так проста разгадаць, гучала так:
Ja początkiem miłości, na końcu umieram,
W połowicy terminu, kończę tym zawieram216 .

У нашым перакладзе двухрадкоўе атрымала наступны
выгляд:
Пачынаецца з мяне міласць і маўчанне,
Мае памяць у сабе, мае паміранне.

Каб знайсці правільны адказ на каверзную загадку княгіні,
не толькі сучаснікам Ф.У. Радзівіл даводзілася праявіць незвычайную кемлівасць і вынаходлівасць, для сённяшняга
чытача яна таксама не самы «лёгкі арэшак». Адгадка тут зусім
не відавочная, а нават нечаканая і крыху парадаксальная, хоць
гэта ўсяго толькі літара «М». Варта адзначыць, што падобныя тэксты існуюць і ў беларускім фальклоры, напрыклад,
загадка з такой самай адгадкай: што стаіць пасярод зямлі?
(літара «М»)
Апошнія дзве загадкі Францішкі Радзівіл, змешчаныя ў
зборніку «Трагедыі і камедыі», не маюць адказаў, а таму застаюцца сапраўднымі загадкамі, якія пакінула нам княгіня.
Адна з іх звязана з астралогіяй, добра вядомай і шырока распаўсюджанай у XVIII ст. «навукай». Тэкст датычыць чаты215
216
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рох стыхій: зямлі, вады, паветра, агню, і аналагічных ім чатырох тыпаў характару чалавека:
Śledź wodą morską, ogniem salamandra żyje,
Hameleon powietrzem, a kret ziemię ryje:
Więc gdy człek jest z powietrza, z ognia, wody, ziemi,
To się równa istności z zwierzętami temi217 .

Шматграннасць паэтычнага таленту Ф.У. Радзівіл выявілася ў нястомным імкненні княгіні ўпрыгожваць штодзённае шэрае існаванне чалавека, ствараць з дапамогай слова
мастацкі вобраз навакольнага свету, шукаць (і знаходзіць!)
незвычайнае ў звычайным. Паэтычныя загадкі княгіні
дзіўным чынам аб’ядналі ў сабе вытанчанасць «высокага» і
шчырасць «нізкага» барока, лірычнасць верша і ўмоўнасць
драматургіі, забаўляльнасць тэатра і дыдактызм жыцця.
Эпіграмы-партрэты
Вядома, што найбольш выразна стыль барока выявіўся ў
архітэктуры і выяўленчым мастацтве: пышная пластыка фасадаў, багацце скульптурных кампазіцыяў, лепка, разьба, каляровыя роспісы, парадныя партрэты. Першыя ўзоры барочнага дойлідства на Беларусі з’явіліся ў Нясвіжы, паводле
праектаў італьянскага архітэктара Яна Марыі Бернардоні,
запрошанага сюды Мікалаем Крыштофам Радзівілам Сіроткам, былі ўзведзены будынкі езуіцкага касцёла і княскага
палаца.
Бацька Мікалая Крыштофа, канцлер ВКЛ і віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны быў ініцыятарам стварэння
партрэтнай галерэі ў Нясвіжы. Радзівілы старанна дбалі не
толькі пра створаныя стагоддзямі раней партрэты сваіх продкаў, але і клапаціліся пра сталае павелічэнне галерэі, запрашалі славутых айчынных і замежных мастакоў. Пры Міхале
Казіміры Радзівіле галерэя была ўпарадкавана, шматлікія
217
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патрэты адноўлены, выкананы копіі з ранейшых палотнаў.
У 1758 г. у Нясвіжскай друкарні быў выдадзены альбом медзярытаў «Icones Familiae Dualis Radivillianae» («Выявы роду
князёў Радзівілаў»), выкананы мясцовым гравёрам Гіршам
Ляйбовічам. У выданне ўвайшло 165 копіяў, зробленых з
радзівілаўскіх партрэтаў, у тым ліку з партрэта Францішкі
Уршулі Радзівіл.
Мастацкі стыль эпохі позняга барока, з яго характэрнымі
завіткамі, вычварнымі віньеткамі, далікатнымі пейзажамі і
гравюрнымі мініяцюрамі, у літаратуры выявіўся ў дасціпных тэкстах, якія выдатна дэманстравалі забаўнасць думкі і
вынаходлівасць аўтара. У атмасферы літаратурных салонаў
найбольш папулярнымі формамі былі загадкі, шарады, кампліменты, панегірыкі218 . З Францыі прыйшла мода на літаратурныя партрэты і эпіграмы.
Эпіграма, кароткі вершаваны твор пераважна сатырычнага зместу, паходзіць з антычных часоў. Першапачаткова
старажытныя грэкі называлі эпіграмамі надпісы на помніках,
прадметах культу, пазней тэксты эпіграм трапілі таксама ў
літаратуру. У часы Сярэдневечча і Рэнесансу ў межах жанру
сфарміраваўся цэлы шэраг разнавіднасцяў: пахвальныя, жалобныя, сатырычныя эпіграмы.
У беларускай літаратуры жанр эпіграм з’явіўся ў другой
палове XVI ст., траснфармаваўшыся ў вершаваны надпіс да
выявы герба. Развіццё эпіграматычнай паэзіі было звязана з
пашырэннем кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім,
амаль у кожным друкаваным выданні на адвароце тытульнага ліста змяшчалася «эпікграма на герб» магната-мецэната.
«Найбольш вядомым аўтарам эпіграм на лацінскай мове быў
С. Будны, на польскай — Я. Казаковіч, на беларускай —
А. Рымша». 219 Цікавым у мастацкім вырашэнні быў твор

Лаўрэнція Зізанія «Эпіграма на Граматыку», змешчаны ў
«Граматыцы» (1596) таго ж аўтара. У сваім вершы паэт пераконвае моладзь у неабходнасці атрымліваць адукацыю, у
чым дапаможа ім граматыка, «ключем бо ест, отворяючі всем
ум»220 .
Зусім іншую разнавіднацсь эпіграматычнай паэзіі дэманструе створаны Францішкай Уршуляй Радзівіл цыкл вершаў
«Апісанне дам», у якім «выразна відаць зліццё двух асноўных для французскага партрэту тэндэнцыяў: забаўляльнай і
сацыяльна-аб’ектывісцкай, бытавой»221 . Адзіная копія гэтых
твораў захоўваецца ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы, а ў
польскія друкаваныя крыніцы трапіў толькі паэтычны партрэт князёўны Ванькавічанкі222 , перакладзены таксама на беларускую мову і апублікаваны ў зборніку выбраных твораў
пісьменніцы223 .
Эпіграмы Францішкі Уршулі Радзівіл захоўваюць адну з
дамінантных, класічных рысаў жанра — невялікі аб’ём. Усе
партрэты дам уяўляюць сабой чатырохрадкоўі, за выключэннем аднаго шасцірадковага — пра Панятоўскую. Трэба адзначыць, што такая сцісласць у творчасці самой княгіні сустракалася даволі рэдка: нават калі ў першым радку твора
Францішка абяцала «zwięzłość stylu», то і так атрымлівалася
не менш як дванаццаць радкоў.
У сваіх лаканічных і дасціпных «апісаннях» княгіня вылучала найбольш выразную, характэрную рысу дадзенай асобы («grzeczna», «smutna» «zwierzyć się przed nią, nikomu nie
powie»), яе паводзінаў («nie tyka cudzego honoru», «doskonała
w żartach», «śpiewa ładnie», «tanczy ładnie»), радзей — знешнасці («piękna, miluchna», «w małej kompakturze»). Пры гэ-
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тым аўтарка не называла імя гераіні, яно было вынесена ў
загаловак альбо зусім адсутнічала. Пры вусным выкананні
такі твор амаль нічым не адрозніваўся ад загадкі. Блізкасць
літаратурных партрэтаў княгіні Радзівіл да загадак можа
пацвердзіць таксама радок з эпіграмы на панну Карвоўскую:
«Piękna, miluchna — już to każdy zgadnie...»224
Галерэю партрэтаў адкрывае непадпісаны прозвішчам
чатырохрадковы верш, у якім падкрэслены не самыя лепшыя
рысы знешнасці, але ў супрацьвагу ім пастаўлены ўнутраныя добрыя якасці адрасаткі:
Poszępnej twarzy, lub szpetna w posturze,
Przykra w starości, lecz dobra w naturze.
Plotek nie umi, źle mówić nie rada,
Swych rzeczy patrzy, innych się nie bada225 .

Гэты твор — яшчэ адна загадка, пакінутая нам паэткай,
на якую цяжка сёння знайсці адназначны адказ. Няўжо, маючы не самыя лепшыя адносіны са свякрухай, Францішка
адважылася на такія смелыя словы ў адрас княгіні Ганны?
Куды менш востра гучаць іншыя «апісанні дам». Ф.У. Радзівіл старанна падкрэслівае лепшыя рысы і затушоўвае недахопы як у знешнасці, так і ў паводзінах гераінь. Такі падыход да стварэння партрэтаў не самым лепшым чынам адбіваецца на лексічным складзе вершаў: ледзь не кожная дама
ахарактарызавана, як «piękna», «stateczna», «grzeczna», «dobrej
natury». Магчыма, такая абмежаванасць эпітэтаў звязана з
тым, што аўтарка дрэнна ведала адрасатак, сустракаючыся з
імі даволі рэдка. З другога боку, набор агульных станоўчых
рысаў дапамагаў Францішцы выразней падкрэсліць пэўныя
недахопы характару той ці іншай дамы. Напрыклад, Няціньская хоць і прыгожая, але мае неўраўнаважаны характар:
«piękna lub czasem co cholery kryśli», а Сняткоўская, ня224
Польская бібліятэка ў Парыжы. Рук. 127. С. 71–73. Машынапісная
копія ласкава прадастаўлена нам Б. Юдковяк.
225
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гледзячы на сваю гжэчнасць, адначасова бывае то ў добрым,
то ў дрэнным настроі: «a lubo grzeczna, tę rozrywkę miewa, /
Że wraz i dobra, i złego humoru»226 .
Веліч і багацце ўнутранага свету панны Сулікоўскай Францішка Радзівіл супрацьпастаўляе дробнаму целаскладу іх
уладальніцы:
Piękna jest w cale, wesoła i grzeczna,
Roztropna mądrze, a k temu stateczna.
Mówią, że szczęście cnoty w tej naturze
Wielkie zawarte w małej kompaturze227 .

Асаблівую ўвагу звяртае паэтка на наяўнасць у характары дам такіх станоўчых рыс, як аптымізм, уласцівы той жа
Няціньскай: «smutna nie jest, zawsze dobrej myśli», мужнасць,
якой вылучалася Панятоўская: «waleczna dama», далікатнасць і выхаванасць, якімі адорана была Сняткоўская: «nie
tyka cudzego honoru». Палове адрасатак паэткі ўласціва была
таксама «stateczność» (сталасць). Францішка Радзівіл не
выпадкова акцэнтуе ўвагу на здольнасці жанчын захоўваць
вернасць, бо паэты-мужчыны ў сваіх сатырычных вершах
часта вінавацілі «белагаловых» менавіта ў нявернасці і непастаянстве. Згадаем радкі Я.А. Морштына: «Prędzej nam
zginie rozum i ustaną słowa — Niżli będzie stateczną która
białogłowa».228
Як вынікае з тэкстаў Ф.У. Радзівіл, асабліва каштоўным
было для пісьменніцы ўменне чалавека (перадусім жанчыны) трымаць чужую таямніцу, не ўмешвацца ў прыватнае
жыццё іншай асобы і не пераказваць плёткі. Можна заўважыць, што такія паводзіны былі ўласцівы старэйшым дамам
(згадаем тут першы верш, калі ён сапраўды прысвечаны княгіне Ганне). Іншая дама — Ментэльская, нікому не перакажа
даверанае ёй прызнанне, бо, як іранічна заўважае ФранцішПольская бібліятэка ў Парыжы. Рук. 127. С. 71–73.
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ка, «już z ciężkością, kiedy pacierz mówi». Што перашкаджае
ёй чытаць малітву, цяжка здагадацца: паважны ўзрост, лянота, маўклівасць? Адно зразумела: добрая якасць — тактоўнасць, захаванне чужых сакрэтаў, нечакана абарочваецца
істотным для хрысціянкі недахопам — занядбаннем малітвы. Кожны медаль мае два бакі, любая добрая якасць можа
здавацца заганай у залежнасці ад пункту гледжання, а таму
вялікай рэдкасцю з’яўляюцца людзі дасканалыя. Але нават у
бліжэйшым атачэнні княгіня Радзівіл здольна заўважыць і
ацаніць асобу, блізкую да ідэала. Узорам прыдворнай дамы
выглядае ў апісанні Францішкі Карвоўская, якая не толькі
прыемная з твару, але і спявае прыгожа і таньчыць, валодае
добрымі манерамі і ўмее пажартаваць:
Lub w młodym wieku, jednak doskonała
W żartach, akcentach, w manierze cała.
Piękna, miluchna — już to każdy zgadnie,
Że śpiewa ładnie i tańcuje ładnie229 .

Адным з найбольш удалых і арыгінальных апісанняў, на
нашу думку, з’яўляецца псіхалагічны партрэт незамужняй
панны Ванькавічанкі, у стварэнні якога Францішка Радзівіл
вельмі ўдала выкарыстала народнае прыслоўе:
Młoda, swawolna, już by za mąż chciała,
Gdyby od starszych przestrogi nie miała.
Lecz mniej to waży, miła jej ta krasa.
Ciągnie, jak mówią, chęć wilka do lasa230 .

Жаданне маладой дзяўчыны хутчэй выйсці замуж заўсёды выклікала больш ці менш лагодную ўсмешку і часта рабілася тэмай сатырычных твораў. Для параўнання прывядзем
фрашку замойскага прафесара Станіслава Нявескага з другой паловы XVII ст.:
Już taka za mąż jako strzała leci,
Której to krzyżyk następuje trzeci.
229
230
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Lada otroczek w serce jej się wkrada:
Gdyć głodna mucha, to na kolcy pada231 .

У «Апісаннях дам» Ф.У. Радзівіл выразна дамінуе «характар» над «партрэтам», індывідуальныя (вызначальныя) рысы
выяўляюцца пераважна ў паводзінах: уменнях і здольнасцях
альбо нязначных, дробных недахопах адрасатак. Пераважна
прыгожыя і мілыя дамы — бо як жа магло быць інакш пры
княскім двары? — дзякуючы дасціпна падкрэсленай асаблівасці ў характыры рабіліся лёгка пазнавальнымі ў асяроддзі
блізкіх людзей. Заганы ж, на якія звяртала ўвагу паэтка, не
падвяргаліся рэзкаму асуджэнню і крытыцы, а таму не павінны былі выклікаць незадаволенасць і абразу, а хутчэй лёгкую ўсмешку і самой дамы, і ўсіх прысутных. Лёгкія, іранічныя партрэты Францішкі Радзівіл не выходзілі за рамкі
«камплімента», так характэрнага для стварэння жаночага
вобразу ў эпоху барока.
Вельмі блізкімі да літаратурных «партрэтаў» па сваёй забаўляльнай функцыі з’яўляюцца сатырычныя вершы паэткі,
у якіх сатыра таксама не была вострай і бязлітаснай, а хутчэй мела характар добрай сяброўскай заўвагі.
Cатырычныя вершы
У даўняй беларускай літаратуры першыя сатырычныя
творы пачалі з’яўляцца ў XVII ст. Ананімная «Прамова Мялешкі» і «Ліст да Абуховіча» Цыпрыяна Камунякі былі прысвечаны актуальным сацыяльна-палітычным праблемам грамадства. Аднак у абодвух творах аўтары свядома скажаюць
рэчаіснасць, кіруючыся не толькі правам творчай фантазіі,
але і абурэннем, якое было выклікана незадаволенасцю сучасным станам рэчаў.
Сатырычныя вершы павучальна-выхаваўчага характару
пісаў паэт і педагог Сімяон Полацкі: «Na grzesznika» («На
Wiśniewska H. Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin,
2003. S. 84.
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грэшніка»), «Na leniwca» («На гультая»), «Na pijanice» («На
п’яніцу»). Некаторыя сатырычныя творы С. Полацкага мелі
палітычны змест, каментавалі актуальныя гістарычныя падзеі і адлюстроўвалі прамаскоўскія погляды і сімпатыі аўтара: «Desperatia króla szwedzkiego» («Роспач шведскага караля»), «Król szwedzki oficerów swych szuka...» («Кароль шведскі
афіцэраў сваіх шукае...»). С. Полацкі адным з першых у беларускай літаратуры звярнуўся ў сваёй творчасці да перапрацоўкі антычных баек з іх неабмежаванымі магчымасцямі
паэтычнага іншасказання. Асабліва востра крытыкаваў вершапісец тыранічныя паводзіны ўладароў у вершах «Wzgarda
godności y czci pragnienie» («Пагарда годнасці ды гонару жаданне»), «Меч ісціны», «Катаванне».
На пачатку XVIII ст. Д. Рудніцкі стварыў шэраг алегарычна-сатырычных вершаў, у якіх асуджаліся норавы і звычаі
сучаснага аўтару грамадства. Пераважная большасць сатырычных твораў у даўнія часы пісалася дзеля направы агульных заганаў чалавецтва, крытыка датычыла не канкрэтнага
адрасата, а грамадства ў цэлым. Сатыра часта спалучалася
альбо з камізмам, альбо з дыдактызмам і маралізатарствам,
часта выкарыстоўваўся прыём асуджэння і супрацьпастаўлення старога (добрага) і цяперашняга (горшага) ладу жыцця.
Сатырычныя творы традыцыйна падзяляюцца на тры разнавіднасці. Галоўнай мэтай твораў першага тыпу было выклікаць у чытача агіду да апісанай асобы альбо з’явы. Другой разнавіднасцю былі творы, якія не толькі фарміравалі
негатыўнае стаўленне, але адначасова з гэтым забаўлялі і смяшылі. У трэцюю групу ўваходзілі выключна забаўляльныя,
жартаўлівыя тэксты, пазбаўленыя крытыкі і асуджэння232 .
Сатырычныя вершы Ф.У. Радзівіл варта залічыць да трэцяй разнавіднасці, яны маюць пераважна забаўляльны характар, дастаткова часта знаходзяць у іх сваё адлюстраванне
тыя смешныя сітуацыі, якія здараліся на княскім двары пад232
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час шматлікіх таварыскіх імпрэз. У недарэчнае становішча
трапіў аднойчы пэўны ксёндз, і дасціпнае пяро княгіні адразу накідала лёгкі шарж. Паколькі справа датычыла духоўнай
асобы, а ў вузкім коле гасцей і знаёмых кожны мог лёгка
здагадацца, пра каго ідзе гаворка ў вершы, імя ксяндза
пазначaна ў назве крыптанімам «Opisanie pewnego księdza
P.I. I.P». («Апісанне пэўнага ксяндза П.І.І.П»). Камізм сітуацыі заключаўся ў тым, што божы служка не ведаў, як паводзіць сябе на свецкай вячэры: не размаўляў з дамамі, а
чытаў кнігу, шукаў зацішнага месца, каб памаліцца, і знайшоў яго... на ложку дамы:
Z czego wielki my śmiech mamy233 .

Напэўна, ксёндз і заснуў бы там, каб не падалі на стол.
Ужыты ў творы цяперашні час дазваляе меркаваць, што твор
быў напісаны і прачытаны ў той самы вечар. Такім чынам,
госці княгіні пазабавіліся двойчы, калі назіралі за дзіўнымі
паводзінамі ксяндза, а другі раз, калі прыгадалі сабе ўсю сітуацыю і паслухалі гісторыю ў сатырычна-вершаваным пераказе таленавітай гаспадыні нясвіжскага салону.
Сатырычнае гучанне маюць і такія творы Ф.У. Радзівіл,
як «Do damy niestatecznej» («Да нясталай дамы»), «Kawaler
ładny mniej rozumny» («Кавалер прыгожы менш разумны»),
«Recepta na pozyskanie sobie praktyki dobrego dworzanina»
(«Рэцэпт, як на практыцы стаць добрым дваранінам»),
«O cenzurach» («Пра нагаворы»), «Do księży» («Да ксяндзоў»).
Паэтка адкрыта выступала супраць заганных паводзінаў асобных прадстаўнікоў грамадства, якія падавалі дрэнны прыклад іншым, арганічна спалучала крытыку з камічным і павучальным. У залежнасці ад адрасата выразна змяняўся характар твора, тон паэтычнага выказвання.
Верш «Да нясталай дамы» напісаны ў форме своеасаблівай «прамовы» да маладой асобы, у шчырай спакойнай раз233
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мове пісьменніца імкнецца засцерагчы яе ад памылак, уласцівых нявопытнай маладосці, далікатна павучае, дае парады. Верш, аднак, пачынаецца непасрэдна з пытання, якое
адначасова сцвярджае прыкры факт «нясталасці» ў паводзінах адрасаткі, паэтка не лічыць патрэбным рабіць намёкі,
адразу назвае ўсё сваімі словамі:
Za cóż choć z cnoty ścisłym zakazem
Tysiąc wzychaczów przynęcasz razem?234

Далей Францішка Радзівіл папярэджвае, што сярод вялікай колькасці «амаратаў» вельмі мала сустракаецца верных,
«lecz więcej frantów», але і таго вернага можа адстрашыць
тлум канкурэнтаў. У вершы выказваюцца і агульнавядомыя
філасофскія ісціны:

Teraz ją Pani łaje, gani,
Spędzając z łóżka srodze bije,
Tak, że wraz nosem ziemię ryje,
Lecz chociaż ją ganią,
Ta bieży za Panią,
Liże ręce, co ją tak ranią237 .

Апісваючы сітуацыю, у якую трапіла бедная жывёла, паэтка праводзіць таксама паралель са светам міжчалавечых
зносін, калі каханы нечакана і рэзка адварочваецца і больш
не звяртае ўвагі на таго, каго яшчэ ўчора адорваў сваёй сімпатыяй. Паэтка становіцца на бок пакрыўджаных, у абарону
сталасці, узаемнасці і вернасці ў пачуццях:
Niechaj że miłosierdzia prawie
Mielinka nie szwankuje w sławie,
Niech nie zginie marnie.
Wzajem niech przygarnie,
Te, co się do niej zawsze garnie238 .

Miłość nie cierpi serc podzielonych,
Dopieroż ogniów łatwo wznieconych235 .

І хоць у вершы гаворка ідзе пра «справы сэрца», пісьменніца падкрэслівае, што пачуцці чалавек таксама павінен падпарадкоўваць розуму, а таму звяртаецца да адрасаткі з наступнымі словамі: «pomiarkuj serce, spytaj rozumu». Розум,
паводле Францішкі, кіруе людскім жыццём, дапамагае адарвацца ад жывёльнага свету, утаймаваць сваю «грэшную
плоць» і далучыцца да свету духоўнага. Каб перамагчы пазначаны ў загалоўку верша недахоп — нясталасць, даме варта, па-першае, памятаць: «Jeden ci mężem stanie na mecie», а
па-другое, даверыцца лёсу: «Bóg ci opatrzy postanowienie».236
Узор неадпаведных для свецкай дамы паводзінаў паказаны ў вершы «Nieszczęśliwa z rodzaju psiego Mielinorka»
(«Няшчасная з роду сабачага Мелінорка»). Сабачка, які верна служыў, быў добрым паляўнічым, састарэўшы, надакучыў сваёй гаспадыні:

У вершы «Кавалер прыгожы менш разумны» асуджаецца
ўласцівая чалавеку марнатраўнасць, аўтарка падкрэслівае,
што мала мець ад прыроды прыгожую знешнасць, трэба
ўмець развіць у сабе добрыя якасці, удасканаліць унутраныя
здольнасці, узрасці духам. Герой твора — звычайны малады
чалавек, знешне прыгожы і мілы, жыве, як усе, нічым асаблівым не вылучаецца, але мае істотныя ўнутраныя недахопы,
якія паэтка асвятляе нечаканым і вельмі трапным параўнаннем:
Jest to jak pałac zbyt z wierzchu ozdobny.
Zda się w wygodach wnętrznych dość sposobny,
Ale mu belek z sufitem nie staje.
W tak pięknym człeku szpetne obyczaje239 .
237
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«Бэлькі» і «столь» сімвалізуюць разумовы, «вышэйшы»
сэнс чалавечага існавання, якога пазбаўлена жыццё персанажа Ф.У. Радзівіл. Прыгожы малады чалавек з’яўляецца
толькі «часткай прыроды»: ён есць, спіць, рухаецца і не задумваецца над тым, дзеля чаго ён прыйшоў на гэты свет.
У вершы адсутнічае апісанне жыцця і росту душы героя, выразна прадэманстравана занядбанасць духоўнага пачатку.
Падкрэсліўшы тую акалічнасць, што «кавалер» не збіраецца
мяняць свой лад жыцця ні цяпер, ні потым, паэтка складае
герою наступную, іранічна-насмешлівую эпітафію:
Można zawczasu wyrżnąć na marmurze:
Żył, umarł, jadł, pił — wszystko w kontr naturze240 .

У культуры барока вельмі высока цанілася прыгажосць
ва ўсіх яе праявах: багата аздобленыя строі і пышныя прычоскі, празмернае захапленне дэкаратыўнымі элементамі ў
архітэктуры. Княгіня Радзівіл, аднак, старанна падкрэслівала ў сваіх творах істотную ролю ўнутранага хараства асобы і
належнага выхавання, выказваючы такім чынам новыя, асветніцкія ідэі. Натура чалавека падзелена на дзве паловы,
прыродную і боскую, і абавязак кожнага — аднолькава дбаць
пра кожную з іх, дзеля развіцця гарманічнай асобы. Нясвіжская паэтка ў чарговы раз заклікае чытачоў памятаць не толькі
пра сваю знешнасць, але таксама пра душу і розум, нагадвае, што чалавек спажывае ежу, каб жыць, а не наадварот.
Яшчэ большую сатырычную завостранасць мае «Рэцэпт,
як на практыцы стаць добрым дваранінам». Напісаны на ўзор
кулінарнага рэцэпта верш пералічвае, што неабходна ўзяць,
каб «прыгатаваць» сапраўднага прыдворнага:
Weś trzy dragna niewstydu — Z czoła hartownego,
Dwe uncie hipokrysiey, fałszu pobożnego,
Grano z cierpliwych gestów dyssymilujących,
Trzy grana z nauk sztucznych słów podchlebiających,
240
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Dwa ziarna dobry miny choć wpadnij niesnaskę,
Złącz w kupę, umieszaj w soku dobrej łaski241 .

Як аказалася, трэба дадаць не толькі «прыемны выгляд»,
але і «крывадушнасць», «фальшывую набожнасць», «штучную вучонасць», «ліслівыя словы», а потым «24 гадзіны варыць», пасля чаго працадзіць праз «сіта вольнага сумлення»,
пачакаць, пакуль астыне, і перамяшаць «лыжкай цярплівасці», напрыканцы дадаць «тры надзеі» і тады, пры асцярожным выкарыстанні, рэцэпт дасць патрэбныя вынікі.
Варта прыгадаць тут твор Сімяона Полацкага «Лекарство
на гжэхы», у якім дыдактызм выразна спалучаўся з сатырай.
У вершы апісваецца, як манах прыйшоў да доктара прасіць
лекаў ад грахоў, у адказ ён атрымаў прыблізна такі рэцэпт на
аздараўленне: сабраць «послушания корене», лісце «терпениа», «плод чыстоты», «добродзителей цветы», змясціць іх
у «катле беззлобия» і заліць «слэзными водами», развесці
«огнь любве ко Богу», потым схаладзіць «браталюбием» і
«вкусити»242 .
Францішка Уршуля Радзівіл не высмейвала тых, каму адрасавала радкі твора, не звярталася асабіста да канкрэтнага
адрасата, пазбягала ўласных імёнаў, яна выступала супраць
заганаў, уласцівых чалавеку ці грамадству ўвогуле.
Нясвіжскую паэтку вельмі абуралі такія распаўсюджаныя
ў таварыскім жыцці з’явы, як пляткарства і нагаворы. Неаднаразова, разважаючы пра каханне, яна падкрэслівала неабходнасць хаваць свае пачуцці ад зайздроснага і бязлітаснага
свету, дзе заўсёды ёсць небяспека зрабіцца прадметам брудных плётак. У вершы «Пра нагаворы» падкрэслена, што пляткарства ўласціва людзям зайздросным і недалёкім, якія не
могуць знайсці сабе сапраўды цікавай тэмы для размовы. Трэ241
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ба памятаць, што княгіня Радзівіл вельмі цаніла добрых суразмоўцаў і сама з лёгкасцю магла падтрымаць размову на
любую тэму. Свой невялікі па памерах (усяго 8 радкоў) верш
паэтка заканчвае традыцыйнай для сатырычнай паэзіі заўвагай у адрас часу цяперашняга, калі пачынаюць уваходзіць у
моду не заўсёды добрыя звычаі:
Gdyż to jest zwyczaj terażniejszą modą,
By gładko mówić, chociaż z cudzą szkodą243 .

У няскончаным вершы «Niechaj kto sądzi, lubo bez przyczyny…» («Няхай хто судзіць, альбо без прычыны...»), тэматычна блізкім да папярэдняга твора, Францішка Радзівіл параўновае таго, хто нагаворвае на іншага, часта бязвіннага
чалавека, з сабакам, які брэша на сонца:
Pies na słońce szczeka. Przecież słońce słońcem,
Pies psem zawsze zostanie244 .

У рукапісе, які захоўваецца ў Бібліятэцы імя Асалінскіх у
Вроцлаве, адразу пасля верша «Пра нагаворы» запісаны чатырохрадковы «Respons na punkt pewny» («Адказ на пэўны
пункт»), які ўяўляе сабой лаканічную параду ніколі не звяртаць увагі на розныя погаласкі, і нават тады, калі здарыцца ў
жыцці памылка, заўсёды трымацца той дарогі, што вядзе да
Бога.
Тых жа, хто знаходзіцца бліжэй да Бога паводле сваіх
«службовых абавязкаў» — прадстаўнікоў духавенства, княгіня крытыкуе яшчэ больш востра. Гэта яны павінны служыць прыкладам для людзей свецкіх, кіраваць іх духоўным
жыццём, але здараецца часам, што просты чалавек упарта
змагаецца са слабасцямі сваёй натуры і аказваецца больш
вартым павагі і пераймання, чым служка божы. У вершы «Да
243
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ксяндзоў» агульны тон выказвання пісьменніцы саркастычна-пагардлівы:
Ja wierzę, że nabożne księża mszy miewają,
W to wierzę, że codziennie Psałterze śpiewają,
Wierze, że z wielką skruchą płaczą przy ofierze,
Lecz żeby zysk gardzili, w to wcale nie wierzę245 .

Прамоўленае Францішкай Радзівіл «я веру» трымаецца
на ідэальным уяўленні пра духоўную асобу, якой уласцівы
набожнасць, чысціня веры, шчырая скруха і жаданне ачысціцца ад грахоў. «Не веру» паэткі вынікае з яе назіранняў за
навакольным светам, з таго, што аўтарка бачыць: прадстаўнікі
духавенства не адпавядаюць, на жаль, ідэалу. У мастацкім
творы недастаткова дакладна ўзнавіць рэальныя жыццёвыя
факты, трэба даць ім арыгінальную трактоўку, выказаць свой,
аўтарскі пункт гледжання. Менавіта таму творчая фантазія
пісьменніцы ідзе далей, на падставе рэчаіснасці яна стварае
свой свет, у якім свецкія людзі перамаглі ў сабе ўсе смяротныя грахі: пыху, прагавітасць, гнеў, бессаромнасць, зайздрасць, абжорства і п’янства, гультайства, і «зло» перакінулася на духавенства. Дзякуючы фікцыйнаму «ачышчэнню» звычайных людзей ад заганаў, у творы яшчэ больш выразна выявілася асуджэнне і крытыка святароў. Разам з гэтым, пісьменніца падкрэсліла, што ў хрысціяніна (нават у простага, не
кажучы пра «служку божага») павінна хапіць сілы на змаганне са сваёй «грэшнай натурай».
Форму невялікай жартаўлівай просьбы аб выбачэнні мае
верш Ф.У. Радзівіл «Eskuza na gniew pewnej damy, która się
gniewała o prześladowanie panem Pacem starającym się o nię»
(«Просьба аб выбачэнні пэўнай дамы, якая гневалася на пераследаванне пана Паца, што заляцаўся да яе»). Твор непасрэдна звязаны з рэальнай жыццёвай сітуацыяй, што дазваляе лёгка вылічыць прыблізны час яго напісання. У 1745 г.
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вялікі пісар літоўскі Антоні Пац сватаўся да Тэрэзы Барбары Радзівіл. Падобныя падзеі заўсёды выклікалі ў асяроддзі
вялікую цікавасць; чым больш старанна пара закаханых
імкнулася схаваць ад свету свае пачуцці, тым больш спрыяла гэта з’яўленню чутак, жартаў, а часам і прыкрых нагавораў, пра што, як мы ўжо адзначалі, з абурэннем пісала Францішка Радзівіл у сваіх вершах. У дадзеным выпадку, напэўна, самой княгіні здарылася якой-небудзь заўвагай, нетактоўным намёкам закрануць сваю кузінку. Вынаходлівая Францішка, ратуючыся з недарэчнай (і магчыма смешнай) сітуацыі, просіць выбачэння ў вершаванай форме, спрабуе абярнуць усё ў жарт:
Jam rozumiała, że Pax pokój czyni,
Lecz widzę, że mnie dziś przed tobą wini.
Eskuzuj proszę, wiesz, żem białogłowa,
A po łacinie nie umiem nie słowa.
Już widzę, że Pax «wojna» się tłumaczy.
Niech, proszę, dobroć twoja w tym wybaczy:
Nie rozumiałam teraz widzę snadnie,
Że nagle Wojna na okój napadnie246 .

У мудрагелістых разважаннях пра сэнс і значэнне прамоўленых раней словаў княгіня імкнецца ўлагодзіць абражаную
сваячаніцу, спісвае віну за непаразуменне, якое ўзнікла паміж
імі, на сваё няведанне лацінскай мовы. А напэўна, Тэрэза
Радзівіл, да якой скіраваны радкі верша, не горш за іншых
ведала, што Францішка Радзівіл дасканала валодала лацінай,
менавіта гэтае веданне і дапамагло паэтцы, выкарыстоўваючы падобнасць гучання прозвішча «Пац» і лацінскага слова
«Рах» (мір), пабудаваць тэкст на забаўнай, дасціпнай слоўнай гульні.
Творы княгіні Радзівіл сатырычнай скіраванасці, якія ў
першую чаргу служылі забаве, абавязкова яшчэ і павучалі.

Яна рэдка апісвала ў сваіх вершах канкрэтных людзей, часцей высмейвала дрэнныя звычаі і норавы, якія панавалі ў
грамадстве, асуджаючы не чалавека, а недахопы, уласцівыя
яго натуры. Нясвіжская пісьменніца заўсёды старанна падкрэслівала, што чалавек пры жаданні можа перамагчы адмоўныя рысы свайго характару, пазбавіцца заганных звычак,
змяніцца ў лепшы бок. Варта толькі навучыцца заўважаць і
цаніць добрае, прыгожае і светлае ў навакольным свеце і ў
людзях, якія нас атачаюць.
Паэтычны талент Францішкі Уршулі Радзівіл расквечваў
не толькі прыдворныя ўрачыстасці і святы, ён упрыгожваў
кожны шэры дзень. Лёгкім пяром паэтка ўмела ператварыць
ліст да мужа ў сапраўдны любоўны верш, звычайнае паляванне змяніць у «слаўны паход», падкрэсліць смешнасць і
недарэчнасць любой сітуацыі, дасціпна пажартаваць, пазабавіць гасцей загадкамі.
Нясвіжская гаспадыня жыва рэагавала на ўсе падзеі, яе
творам уласціва спантанічнасць, інтуітыўная імправізацыя,
гульня са словам. У далікатных сяброўскіх заўвагах гучала
ненавязлівае павучанне, змяніўшы тон на больш сур’ёзны,
пісьменніца стварала маральна-дыдактычныя вершаваныя
«перасцярогі» і празаічныя французскамоўныя трактаты,
давала практычныя настаўленні, вучыла, пра што трэба клапаціцца чалавеку ў сваім штодзённым жыцці, чым займацца, да чаго імкнуцца, як будаваць адносіны з іншымі людзьмі.
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Раздзел ІІІ
УДАСКАНАЛІЦЬ СВЕТ МАГІЧНЫМ СЛОВАМ
3.1. Школа жыцця:
маральна-дыдактычная паэзія

Чалавек ва ўсе часы імкнуўся зрабіць свет лепшым, а таму
ў першую чаргу клапаціўся пра добрае выхаванне сваіх дзяцей. На наступнае пакаленне ўскладалася выкананне тых
задач, якія не паспела ці не здолела рэалізаваць пакаленне
бацькоў. Старажытныя філосафы разважалі пра істоту чалавечай натуры, шукалі шляхоў да яе ўдасканальвання, пакідаючы нашчадкам свае развагі ў выглядзе трактатаў («Палітыка» і «Этыка» Арыстоцеля, «Пра сяброўства», «Пра старасць»
Цыцэрона, «Пра шчаслівае жыццё», «Пра міласэрнасць»
Сенекі), у форме філасофскіх дыялогаў («Дзяржава» Платона і «Пра дзяржаву» Цыцэрона), павучанняў і лістоў, адрасаваных уласным дзецям альбо сябрам («Пра абавязкі» Цыцэрона, «Лісты да Люцылія» Сенекі). Паступова складаліся
асновы педагагічнай навукі, пачаткі якой былі закладзены ў
трактаце «Пра выхаванне дзяцей» (аўтарства прыпісваецца
Плутарху). Іншым шляхам выхаваўчага ўздзеяння на чытача
было стварэнне жыццяпісаў славутых людзей і святых, якія
павінны былі служыць узорам для пераймання. У беларускай літаратуры менавіта агіяграфічны жанр паклаў пачатак
паранетычнай плыні ў старажытным пісьменстве.
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У эпоху Рэнесансу на землях Рэчы Паспалітай вельмі папулярнымі былі працы Эразма Ратэрдамскага, не бракавала
таксама твораў мясцовых аўтараў, напісаных як па-лацінску,
так і па-польску. Да ліку маральна-дыдактычных вершаваных трактатаў даследчыкі залічваюць творы беларускага
шляхціца з-пад Пінска Яна Пратасовіча «Konterfet człowieka
starego» («Вобраз старога чалавека»), «Kształt poczciwej
Białogłowy» («Узор сумленнай белагаловай»), «Jałmużnik»
(«Ахвярадаўца»)247 . Шырокую папулярнасць у Рэчы Паспалітай атрымалі вядомыя тэксты Себасцьяна Петрыцы з
Пільзна (1554–1626) «Пра выхаванне малых дзетак навукі».
У наступным стагоддзі пра этычныя і адукацыйныя праблемы разважаў у сваіх творах паэт і педагог Сімяон Полацкі.
Сваім дачкам адрасаваў педагагічна-выхаваўчыя «інструкцыі» Анджэй Максіміліян Фрэдра (1620–1679), рэкамендуючы чытанне тэкстаў Сенекі248 . Трактат Джона Лока «Пра
выхаванне дзяцей» (Лондан, 1693) быў прызнаны ў XVIII ст.
адной з класічных прац еўрапейскай педагогікі249 .
Ф.У. Радзівіл напісала ўласны вершаваны падручнік па
выхаванню для сваёй дачкі Ганны Марыі — «Перасцярогі
збавенныя, альбо Інфармацыя жыцця ад Яснавяльможнай
княгіні Яемосці Францішкі Уршулі з Карыбутаў Вішнявецкіх
Радзівілавай, ваяводзіны віленскай, вялікай гетманавай Вялікага княства Літоўскага, дачцэ маёй Ганне Марыі даныя году
1732». Даследчык З. Лібэра разглядаў «Перасцярогі збавенныя...» як разнавіднасць паэтычных лістоў, традыцыя напісання якіх выводзілася з часоў антычнасці, звяртаў таксама ўвагу на наяўнасць асветніцкіх тэндэнцыяў у творы250 .
Складзеныя з асобных тэкстаў «Перасцярогі збавенныя...»
княгіні Радзівіл, сапраўды, нагадваюць кароткія пасланні,
247
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адрасаваныя дачцэ, тым больш што ў XVIII ст. паэтычны ліст
залічваўся да жанру дыдактычнай паэзіі251 .
Мы разгледзім «Перасцярогі збавенныя...» у супастаўленні
з іншымі творамі Ф.У. Радзівіл: у першую чаргу з напісанымі
па-французску празаічнымі трактатамі «Пра ўзаемныя абавязкі мужчыны і жанчыны, пра ветлівасць і дабрадзейнасць,
дачыненні з іншымі і скрытнасць»252 і «Пра шлюб». Усе згаданыя творы выразна перагукаюцца паміж сабой, але адзначым, што рукапіс трактату не дае адказу на адно вельмі важнае пытанне: хто з’яўляецца сапраўдным аўтарам гэтых разважанняў? Надпіс «мною скампанаваныя», зроблены княгіняй на тытульнай старонцы манускрыпта253 , не праясняе сітуацыі. Так ці інакш, ідэі, выказаныя ў трактаце, цалкам адпавядалі перакананням Францішкі Радзівіл, якая, укладаючы
паэтычны «тэстамент» дачцэ, раз-пораз выкарыстоўвала, напэўна, думкі, зафіксаваныя ў празаічным творы, што дазваляе дапускаць пазнейшы час напісання «Перасцярогаў збавенных…» адносна трактата.
У 1732 г. у сям’і Радзівілаў нарадзілася дачушка Ганна,
якой і былі адрасаваныя паэтычныя парады. Няцяжка ўявіць
сабе радасць маці, якая за час свайго замужжа паспела перажыць шэраг няўдалых цяжарнасцяў і смерць двухгадовага
першынца. Не дзіўна, што пасля ўсяго перажытага Францішка імкнецца прыспешыць час, хоча ўбачыць сваю дачушку
зусім дарослай «паненкай», а таму ў сваіх «Перасцярогах
збавенных...» падае ўзоры прыкладных паводзінаў маладзенькай магнаткі, спадчынніцы знакамітага роду. Такому
251
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жаданню забегчы наперад, напісаць парады дачушцы «навырост» спрыяла не найлепшае самаадчуванне княгіні, якая
баялася, што не дажыве да тых часоў, калі дачцэ спатрэбяцца яе мудрыя рады. Смерць, якой небеспадстаўна баяліся ў
даўнія часы парадзіхі, спрыяла напісанню жанчынамі завяшчанняў часта яшчэ да з’яўлення на свет дзіцяці254 . Лічылася
таксама, што жанчына пасля родаў яшчэ на працягу сарака
дзён (перыяд полагу) адной нагой стаіць у магіле. Менавіта
ў гэты перыяд Францішка стварае свой «паэтычны запавет»
дачцэ.
Нярэдка смерць забірала і дзяцей, маленькая Гануська не
дасягнула таго ўзросту, калі маглі б спатрэбіцца ёй матчыны
«перасцярогі», але пазней княгіня Радзівіл прычакала яшчэ
дзвюх дачушак — Кацярыну і Тэафілю, дзеля якіх аднавіла
свае «Przestrogi zbawienne alias Informacja życia od Jaśnie
Oświeconej Xężny Jejmości Franciszki Urszuli z Korybutów
Wiśniowieckich Radziwiłłowej Wojewodziny Wileńskiej
Hetmanowej WXLit. Córce swojej Annie Marji, teraz zaś Jaśnie
Oświeconym Xężniczkom Ichmcm Teofili i Katarzynie
Radziwiłłównie Wojewodziankom Wileńskim Hetmanównom
WXLit. po śmierci Najukochańszej swej matki na pamiątkę
ofiarowane» («Перасцярогі збавенныя, альбо Інфармацыя
жыцця ад Яснавяльможнай княгіні Яемосці Францішкі Уршулі з Карыбутаў Вішнявецкіх Радзівілавай, ваяводзіны
віленскай, вялікай гетманавай ВКЛ. Дачцэ маёй Ганне Марыі, а цяпер Яснавяльможным князёўнам Іхмосцям Тэафілі
і Кацярыне Радзівілянкам, ваевадзянкам віленскім і гетманянкам ВКЛ пасля смерці найкаханейшай маткі іх на ўспамін
ахвяраваныя»).
Уласна «перасцярогам» княгіні Радзівіл папярэднічае вершаваная прадмова-малітва самой маці. Аўтарка выдатна ведае і разумее, што ўсё на гэтым свеце падуладна Богу: само
254
Гл.: Aleksandrowicz-Szmulikowska M. Radziwiłłówny w świetle swoich
testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI–XVII wieku.
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жыццё, розныя клопаты, шчасце і няшчасце, а нават смерць.
Ведае таксама, што Усявышні прыслухоўваецца часам да
просьбаў і можа споўніць нашыя жаданні, таму пакорліва
звяртаецца да яго з наступнымі словамі:
Przez łaskę Twojej dobroci i dziła
Daj, proszę, abym życiem odkupiła
Ojca i curkę; abo też w tej dobie
Razem niech wszyscy w jednym leżym grobie255 .

Але паколькі ніхто не ведае, што яго чакае, княгіня спяшаецца напісаць парады дачцэ ў вершаваных пунктах «dla
większej jej zabawy i pamięci», пакуль яшчэ ёсць час.
У пятнаццаці асобных «раздзелах» Ф.У. Радзівіл прадставіла ўласную «навуку добрых паводзінаў», выкладзеную на
аснове хрысціянскага вучэння. Перасцярогі княгіні напісаны пераважна ў загаднай форме: так, як гучаць божыя запаведзі. Дзеля таго, каб падкрэсліць свае добрыя намеры ў адносінах да дачкі, аўтарка ўжывае перыядычна зварот «córko
kochana» альбо замяняе загад на шчырую просьбу. Пачынаюцца перасцярогі з першага і найважнейшага прыказання:
любі Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, усёю сілаю
тваёю і ўсімі думкамі. Гэтая магістральная тэма пройдзе праз
увесь твор. Вынесеная аўтаркай на першае месца, вера аб’ядноўвае ў сабе і дзве іншыя галоўныя дабрачыннасці: надзею і любоў, а таксама з’яўляецца працягам сямейных традыцыяў. Паводле наказу маці дачка павінна:
Trwać w świętej wierze z urodzenia wziętej.
Wierzyć, jak święty Kościół rzymski karze... [S. 541]

У наступным пункце звяртаецца ўвага на тое, што вера
абявязкова мусіць падтрымлівацца і развівацца на практыцы; пачынаць дзень княгіня раіць з абавязковай ранішняй
малітвы:

Nim się ustroisz, klęknij na kolana,
Ubierz wprzód duszę, nim będziesz ubrana... [S. 541]

Пасля традыцыйнай ранішняй малітвы не лішнім здаецца аўтарцы ўдзел у набажэнстве, які дапамагае выхоўваць
сілу волі і ўменне засяроджвацца. Развіццё тэмы працягваецца ў трэцім пункце, дзе перавага душы над целам падкрэсліваецца катэгарычнай забаронай: «Na próżnych wdziękach, umizgu i stroju/ Czasu nie trawić» [S. 542]. Выдатна разумеючы, што «строй, знешні выгляд, быў сімвалічнай
візітнай карткай тагачасных людзей, у ім павінен быў увасабляцца добры густ, багацце, грамадскае становішча»256 ,
княгіня Радзівіл засцерагае, аднак, сваю дачку, каб шыкоўныя сукні не засланілі перад ёю важнасці нематэрыяльных,
духоўных каштоўнасцяў, у вершы гучыць папулярны ў эпоху барока заклік «memento mori», выказаны крыху іншымі
словамі:
<...> gdy według świata
Suknia cię będzie okrywać bogata,
Drogie koronki, ty przypomnij sobie,
Że jedna płachta z tobą będzie w grobie [S. 542].

Францішка Радзівіл не асуджае так рэзка, як старапольскія маралісты, пышныя строі і разумее, што «вопратка, як і
ўсё астатняе ў нашым уборы, павінна таксама адпавядаць
акалічнасцям і нашым сродкам»257 , разам з гэтым аўтарка
раіць «не праяўляць у гэтым ні скнарлівасці, ні марнатраўства, пазбягаць у вопратцы і ўборах празмернай пышнасці і
раскошы, якія спустошваюць сямейны скарб і нярэдка прымушаюць абмяжоўваць сябе ў неабходным, каб дазволіць
залішняе...»258 Звяртаючыся да сваёй дачкі, паэтка нагадвае,
што перш за ўсё трэба памятаць пра нетрываласць, кароткачасовасць усяго зямнога.
Kuchowicz Z. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. S. 225.
Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 321.
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Poeci polskiego baroku. Т. 2. S. 540. Далей «Перасцярогі збавенныя…»
Ф.У. Радзівіл цытуюцца па гэтым выданні, у дужках падаецца старонка.
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Далей у асобных перасцярогах ідзе асуджэнне сямі смяротных грахоў: пыхі, гневу, хцівасці, зайздрасці, празмернасці
ў ежы і піцці, ляноты і амаральнасці, якім супрацьпастаўляюцца асноўныя цноты. Пры пераліку паэтка не захоўвае паслядоўнасці ў адпаведнасці з катэхізісам, а ўстанаўлівае свой
парадак і далучае рэцэпт на тое, як усцерагчыся злога.
Праз апісанні адмоўных, грэшных паводзінаў аўтарка
паказвае, які ўплыў гэта мае на ўзаемадачыненні чалавека з
Богам і з іншымі людзьмі, як ускладняе нармальнае функцыянаванне асобы ў свеце. У шэрагу галоўных грахоў гнеў
апынаецца ў творы Ф.У. Радзівіл на першым месцы (з шостага). Выбух злосці (адмоўных эмоцыяў) можа і павінен
стрымліваць розум, Бог не выпадкова надзяліў ім людзей.
Менавіта розум дапамагае пераадолець раздвоенасць чалавечай натуры паміж дабром і злом, паміж боскім і жывёльным. Кожны павінен зрабіць свядомы выбар на карысць дабра, а значыць, на карысць маральных і духоўных каштоўнасцяў, сілай волі выправіць у сабе тыя недахопы, якія могуць
быць абумоўлены прыроджанымі асаблівасцямі характару.
Зыходзячы з такіх пазіцыяў, княгіня раіць стрымліваць прыроджаную запальчывасць, перадае ў спадчыну сваёй дачцэ
правіла, якім сама заўсёды кіравалася:

Wiedz, żeś jest w wolnym kraju wychowana,
Przez to z szlacheckim stanem porównana. [S. 543]

Гнеў робіць чалавека злым, а «Bóg złych nie lubi». У злога
ўскладняюцца таксама адносіны з атачэннем, паэтка раіць
кіравацца супрацьпастаўленай гневу лагоднасцю нават у адносінах са слугамі, бо «lepiej z miłością służą niż z bojaźnią».
Розум павінен таксама ўсцерагчы дачку княгіні і ад ганарлівасці — наступнага граху, якому прысвечаны пяты пункт,
хоць хрысціянская навука ставіць яго на першае месца, зрэшты, і сама аўтарка падкрэслівае, што пыха «…z niecnót
niecnota — Bóg się sam nią brzydzi». Францішка Радзівіл ведае таксама, што асабліва часта сустракаецца пыха сярод
людзей з вышэйшых колаў грамадства, таму папярэджвае:

Аўтарка раіць дачцэ «szanować honor», але пры гэтым не
ўзвышацца над іншымі («byś nic nad inszych nie była»), не
зайздросціць «nigdy niczego nikomu». У пераліку асноўных
грахоў зайздрасць, ад якой спрабуе ўсцерагчы сваю адрасатку паэтка ў шостым пункце, займае чацвёртае месца і супрацьпастаўляецца ёй спагада. Францішка Радзівіл нічога не
ставіць у процівагу, а толькі паказвае, што зайздрасць адназначна «prowadzi do złego»: засляпляе чалавеку вочы, робіць
яго эгаістычным, эгацэнртычным «нарцысам», які хваліць і
любіць толькі сябе і сваё, а не заўважае нічога добрага ў
іншых. За зайздрасцю ідзе прагнасць, процілегласцю якой
з’яўляецца шчодрасць.
У чарговым павучанні Францішка зноў разважае над дыхатамічнасцю чалавечай натуры, старанна аддзяляе дабро ад
зла ў кожнай праяве штодзённага жыцця. Княгіня вучыць
дачку не браць чужога, беражліва ставіцца да свайго, дзяліцца па магчымасці з убогімі, умець аддзячыць за паслугу, сумленна весці інтарэсы. Цікавай з’яўляецца таксама заўвага:
«Sekret swój chowaj, nikogo nie zdradzaj», якім аўтарка звяртае ўвагу на важнасць не толькі матэрыяльнага, але і духоўнага набытку чалавека. Унутраны свет таксама з’яўляецца
скарбам, з якім варта абыходзіцца асцярожна, не дзяліцца з
кожным, асабліва з тымі, хто не заслугоўвае гэтага. Калі ж
табе даверылі нейкую таямніцу, абралі цябе павернікам у
сваіх душэўных справах — мусіш апраўдаць давер іншай
асобы. У разуменні Францішкі аб’ядноўваюцца такія дабрачыннасці, як стрыманасць, памяркоўнасць, асцярожнасць і
сумленнасць.
Далейшыя разважанні пра памяркоўнасць датычаць галоўнай рысы добрай гаспадыні — гасціннасці. Восьмы пункт
перасцярог суадносіцца з пятай парай «грэх — цнота»: абжорства, п’янства — устрыманасць, пачуццё меры. Сапраўдная гаспадыня павінна паклапаціцца пра тое, каб кожнаму
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Choćby z natury impet był wrodzony,
Niechaj rozumem będzie zwyciężony. [S. 542]

госцю ўсяго хапіла: і пачастунку («karm, pój», «czestuj, nie
żałuj, daj wszystkiego siła»), і ўвагі («bądź rada, przyjemna i
miła»). Але ва ўсім трэба ведаць меру, а прыклад павінна даваць усім прысутным пані дому, каб мець у грамадстве добрую рэпутацыю:
<...> niech powie o tobie gromada,
Żeś w domu ludzka, przyjemna i rada,
Ale wstydliwa, wstrzemięźliwa, a nie
Sama rozpustna w zacnym życia stanie. [S. 544]

А вось што на гэтую тэму гаворыць аўтарка ў сваім французскамоўным трактаце: «Быць усімі любімым <...> амаль
немагчыма <...>, галоўная ж мэта сумленнага чалавека ў тым,
каб здабыць як мага большую ўсеагульную любоў і павагу ў
цэлым...»259
У дзесятым пункце Ф.У. Радзівіл робіць пераход ад стрыманасці ў ежы і піцці да ўстрыманасці і сарамлівасці ў інтымнай сферы жыцця чалавека, бо толькі ў шлюбе «ў якасці абавязку ўведзена тое, што ў іншых абставінах з’яўляецца ганьбай»260 . Паэтка заклікае сваю дачку да захавання ў чысціні
«nie tylko ciała, lecz myśli i duszy», суадносячы чысціню ў
першую чаргу з дзявоцтвам, папярэджвае, што асаблівую
небяспеку стварае для маладой паненкі закаханасць. Княгіня вельмі асцярожна закранае далікатную, але вельмі істотную ў выхаванні дзяўчынкі праблему. Адзначае, што чулыя
словы часта спрыяюць заўчаснаму, паспешліваму пераходу
ад тэорыі да практыкі ў любоўных справах і тады вельмі лёгка
зрабіць памылку, направіць якую будзе ўжо немагчыма:
I pod pretekstem pragnąc być kochana,
W tobie się zajmie niezleczona rana. [S. 544]

Аднак з кожнай складанай сітуацыі, паводле парад Францішкі Радзівіл, ёсць адно універсальнае выйсце: заўсёды памятаць пра Бога.
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Апошняму з сямі галоўных грахоў — гультайству, прысвечаны дзесяты пункт. Варта звярнуць увагу на прысутнае
ў творы нетрадыцыйнае для жанчыны XVIII ст. разуменне
працавітасці. На першае месца пасля ранішняй малітвы
Ф.У. Радзівіл нечакана выносіць... чытанне кнігі. Нават у найбольш прагрэсіўных асветніцкіх поглядах, чытанне кніг жанчынай часта залічвалася да адмоўных яе якасцяў. «...Калі
чытае мужчына, гэта сведчыць пра яго інтэлектуальную актыўнасць, чытанне жанчыны звычайна трактуецца як праява педантычнай нікчэмнасці, і нават гультайства»261 . Жанчына, занятая чытаннем, успрымалася як дрэнная гаспадыня, дрэнная жонка і маці, што бярэцца за кнігу, каб ухіліцца
ад сваіх сямейных абавязкаў. Але княгіня раіць дачцэ: «do
zwykłej płci naszej roboty / Ręce kierować» толькі пасля таго,
як прачытана «набожная» альбо «забаўная», але рэкамендаваная і дазволеная бацькамі кніга.
Расправіўшыся з грахамі і ўхваліўшы процілеглыя ім цноты, Францішка Уршуля Радзівіл асобна спыняецца на разважлівасці — адной з галоўных дабрачыннасцяў, апрача якой
хрысціянская навука называе яшчэ тры: справядлівасць, мужнасць і ўстрыманасць. Быць справядлівай раіць паэтка ў сёмым пункце свайго твора, дзе вучыць дачку быць таксама
шчодрай і вернай. Стрыманасць павінна ратаваць ад распусты ў адпаведнасці з павучаннямі, якія знаходзяцца ў восьмым
і дзевятым пунктах. Мужнасць, як не характэрную для жанчыны рысу, Францішка Уршуля ўвогуле абмінае, а пра разважнасць піша больш падрабязна, бо аддае перавагу менавіта гэтай якасці, якая сведчыць пра ўладу розуму над эмоцыямі. Пры гэтым аўтарка падкрэслівае, што чалавек не павінен быць упартым і саманадзейным. Перш чым распачаць
якую-небудзь справу, варта параіцца з іншымі, бо заўсёды
знойдуцца людзі, якія ведаюць больш за цябе. Трэба быць
прадбачлівым і думаць, як скончыш сваю задуму, яшчэ перад пачаткам яе рэалізацыі:
261
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Więc nim co zaczniesz, długo myśleć trzeba,
Lecz się wprzód poradź przyjaciół i nieba. [S. 545]

З усіх дзесяці прыказанняў Божых, акрамя пазначаных у
пункце сёмым (нічога не прагні, што не тваё) і дзевятым (не
распуснічай), асобны раздзел прысвечаны чацвёртаму прыказанню: паважай бацьку твайго і маці тваю, каб было табе
добра і каб ты доўга жыў на зямлі. Ф.У. Радзівіл вучыць дачку, што бацькоў трэба любіць не з абавязку, не па прымусу,
але з дабрыні сэрца, бо бацькам (таксама як і Богу) яна абавязана жыццём. Пасля іх смерці трэба захаваць бацьку і маці
ў сваёй памяці. Напрыканцы верша паэтка адзначае:
Jam bliższa śmierci, więc cię prosić muszę,
A ja w nagrodę ostatniej mej woli
Pobłogosławię życiu i twej doli. [S. 546]

Такім чынам, тэма набывае натуральны працяг у наступным пункце, дзе Францішка Уршуля просіць сваю дачку
любіць таксама мачаху, якая можа з’явіцца пасля смерці маці,
і абавязкова слухацца бацьку, нічога не рабіць супраць яго
волі і, нягледзячы ні на што, ніколі не наракаць на лёс. А ў
чатырнаццатым, перадапошнім вершы з павучальнага цыкла княгіня Радзівіл яшчэ раз пералічвае ўсё тое прыкрае, што
можа сустрэць чалавека ў жыцці і чаго трэба асцерагацца:
A nade wszystko strzeż się plotek, zdrady,
Szalberstw, chciwości, rozpusty i zwady. [S. 546]

Потым аўтарка пераходзіць ад «цёмнага» боку жыцця да
«светлага», згадвае ўсё тое добрае, да чаго трэба заўсёды
імкнуцца, чаго прытрымлівацца і чым кіравацца ў сваіх паводзінах:
Wstyd, dobroć, szczodrość, szczerość i powaga,
Skłonność i ludzkość w sercu niech wymaga. [S. 546]

У апошняй перасцярозе кампазіцыя твора замыкаецца,
паэтка вяртаецца да таго, з чаго пачынала свае павучанні:
вера перш за ўсё. Выкананне ўсіх матчынах парадаў, чысці126

ня і шчырасць веры будуць узнагароджаны Божым блаславенствам, радасцямі жыцця зямнога і раем пасля смерці.
Твор княгіні Радзівіл дэманструе абсалютна традыцыйны погляд на выхаванне дзяўчынкі як будучай жонкі, маці і
гаспадыні: яна павінна быць сціплай, паслухмянай, набожнай, гаспадарлівай, добрай для ўсіх. Лагоднасць і ўраўнаважанасць жаночага характару былі для Францішкі адной з
першых умоваў шчаслівага сямейнага жыцця. Да гэтай жа
тэмы звяртаецца яна і ў празаічных трактатах, якія можна
разглядаць у якасці падручніка па правілах паводзінаў і для
дзяўчат, і для хлопцаў: «Такім чынам, усякі мужчына, які
вырашыў звязаць сябе повязямі шлюбу, мусіць перадусім і
ва ўсім мець на ўвазе склад характару той, з кім жадае злучыцца, і памятаць, што, каб быць дасканалаю жонкай [...],
яна павінна валодаць шчырай пабожнасцю, мець светлы розум, вызначацца вялікаю дабрынёй і вялікай падатлівасцю» 262 . Менавіта падатлівасць на думку княгіні дазваляе
жанчыне «цалкам заваяваць сэрца мужа і падтрымліваць мір,
без якога ў шлюбе не можа быць шчасця»263 . Ад мужа патрабуецца ў першую чаргу любоў, ласка і спагада, «ён павінен
глядзець на сваю жонку не як на рабыню і нават не як на
ніжэйшую, а як на сваю роўню»264 . І хоць аўтарка прызнае
перавагу і ўладу мужчыны, аднак сустракаюцца сярод іншых
разважанняў і такія думкі, што насамрэч жанчына з’яўляецца галоўнай у сям’і і толькі ад яе залежыць, ці будзе нарэшце муж «успрымаць жончыну волю, як сваю ўласную»265 .
«Перасцярогі збавенныя…» Ф.У. Радзівіл цалкам адпавядалі ўяўленням сучаснікаў княгіні пра маральныя асновы
выхавання, а таму атрымалі прызнанне і вялікую папулярнасць. Парады перапісваліся з рукапісу ў рукапіс (захавалася шэсць копіяў), а адразу пасля смерці аўтаркі ў 1753 г. былі
выдадзены і ў 1755 г. перавыдадзены ў нясвіжскай друкарні.
Радзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 329.
Тамсама.
264
Тамсама. С. 315.
265
Тамсама. С. 318.
262
263
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Да маральна-дыдактычных твораў Ф.У. Радзівіл адносяцца яшчэ два вершы: «Przestroga, że bardziej powinniśmy dbać
o życie wieczne niż doczesne» («Перасцярога, што мы павінны больш дбаць пра жыццё вечнае, а не часовае») і
«Przestroga, że trzeba być pokornego zdania o samym sobie»
(«Перасцярога, што трэба быць пакорнай думкі пра самога
сябе»). У першай аўтарка падкрэслівае нетрываласць, кароткачасовасць і аблуднасць зямнога жыцця, звяртаецца да чытача з заклікам памятаць пра жыццё вечнае, на карысць якога варта часам адмовіцца ад пустых мімалётных уцехаў:
Przyniewol serce, niechaj się wywikła
Z miłości, które próżność lepić zwykła.
Niechaj z pragnieniem szuka dobra tego,
Co z sobą wiecznie slad szczęścia jawnego266 .

Княгіня, хоць і не друкавала свае творы, усведамляла грамадскую ролю паэта, адчувала ўнутраную патрэбу папярэдзіць іншых людзей пра небяспеку, якую яна інтуітыўна
прадчувала і ўсведамляла. «Перасцярога аб тым, што трэба
быць пакорнай думкі пра сябе самога» засцерагае прагных
да ведаў: нельга грунтоўна спазнаць усё на свеце, а павярхоўная эрудыцыя можа толькі нашкодзіць. Таму, на думку
аўтаркі, больш пільнай увагі заслугоўвае не навакольны, а
ўнутраны свет чалавека, жыццё душы, якой наканавана бессмяротнасць:
Cóż ci ta biegłość dobrego przymnoży?
Za nic nauki bez bojaźni Boży.
Prostota chłopka Bogu służącego
Lepsza niż mądra nauka dumnego,
Który sam swojej zapomniawszy duszy
Nad biegiem planet daremnie się suszy267 .
266

С. 13.
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Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2347 І.
Тамсама. С. 14.
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Практычныя веды простага чалавека, яго сціпласць і служэнне Госпаду Францішка ставіць вышэй за пустую цікаўнасць вучоных. Пра «светласць розуму» аўтарка разважае
таксама ў трактатах, дзе менавіта гэтую якасць жонкі ставіць
на другое месца пасля набожнасці. Прычым пісьменніцца
адзначае: гэта «не той розум, што надзяляе жанчыну здольнасцямі ў навуках», і не той, які дапамагае «вызначыць прыгажосць тканіны ці слушна разважаць наконт густоўнасці
мэбліроўкі ці вопраткі». Розум жанчыны выяўляецца, паводле разумення Францішкі Радзівіл, «у дакладным прадбачанні
будучыні, у абачлівым вызначэнні таго, што карысна ці шкодна для дабрабыту сям’і <...>, і галоўнае — у веданні свету,
інакш кажучы — ва ўменні ўжывацца з самымі рознымі
людзьмі ў адпаведнасці з розным грамадзянскім станам кожнага»268 . Такім чынам, княгіня Радзівіл выразна аддавала
перавагу кемлівасці і жаночай інтуіцыі над адарваным ад
жыцця чыста тэарэтычным розумам і пустой цікаўнасцю.
Тэма адносінаў паміж мужчынам і жанчынай была адной
з магістральных ва ўсёй творчаcці Ф.У. Радзівіл. Невыпадкова ў рукапісе княгіні знайшлі сабе месца «Punkta dla każdej
żony jaki wzgląd ma mieć na męża» («Парады для кожнай
жонкі, як яна павінна ставіцца да мужа»), перакладзеныя паэткай з французскай мовы269 . Твор складаецца з 12 шасцірадковых вершаў, у якіх крок па кроку апісваюцца абавязкі і
падаюцца ўзоры паводзінаў прыкладнай жонкі. У адпаведнасці з прадстаўленымі ў «Парадах» правіламі жонка павінна кахаць свайго мужа і толькі яго (1), апранацца згодна з
упадабаннямі мужа (2), не карыстацца касметыкай, а аздабРадзівіл Ф.У. Выбраныя творы. С. 329–330.
Польская даследчыца Бажэна Папёлак лічыць, што пераклад гэтых
парадаў быў зроблены Лявонам Радзівілам, а Францішка Уршуля напісала
пазней «Адказ жонкі мужу». Гл.: Popiołek B. Kobiecy świat w czasach Augusta
III. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków, 2003. S. 179.
Але якраз у загалоўку да «Адказу» Ф.У. Радзівіл адзначае, што «Парады
для кожнай жонкі» ёю асабіста былі перакладзены з французскай мовы на
польскую.
268
269
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ляць сябе цнотай (3), не разглядацца за іншымі і не шукаць
іншага таварыства апроч мужавага (4), не прымаць іншых
гасцей, апроч тых, якіх запрашае муж (5), не прымаць падарункаў ад іншых (6), не мець у сваім пакоі прыладаў да пісання, усе пісьмовыя справы пакідаць мужу (7), не наведаваць
сябровак, бо гэта самы кароткі шлях да здрады (8), не гуляць
у азартныя гульні (9), не ладзіць імпрэзы без дазволу мужа і
не хадзіць на патаемныя спатканні (10), быць паслухмянай
свайму мужу (11), ва ўсім з ім згаджацца, мацуючы тым самым каханне (12).
З часоў старажытнасці, як вядома, пісаліся тэксты павучальнага характару, звернутыя да самых розных узроставых
катэгорыяў і сацыяльных групаў: арыстакратыі, манахаў,
маладых людзей, дзяцей (асобна дзяўчат і хлопцаў). Асобнае месца сярод адрасатаў займалі жачыны, якія мелі дастаткова мала правоў, а іх абавязкі не выходзілі за рамкі гаспадарчых і сямейных клопатаў; жанчын значна больш, чым
мужчын, датычылі розныя забароны і абмежаванні. «Лепшая
палова чалавецтва» часцей трапляла пад пільную ўвагу сатырыкаў, якія ўважліва сачылі за яе маральным выглядам.
У даўняй польскай літаратуры вядомы тэксты з парадамі, як
сабе выбраць добрую жонку: «Nauka rozmaitych filozofów
obierania żony» («Навука розных філосафаў, як выбраць жонку»), створаная каля 1587 г. Барталамеем Папроцкім, а таксама твор Аляксандра Паўла Заторскага з 1746 г. «Uwagi do
zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące...»
(«Увагі, якія служаць паўнаце кахання, для тых, хто збіраецца ўзяць шлюб...»). У кнізе апошняга аўтара таксама, як і ў
трактаце Ф.У. Радзівіл, акрамя практычных парадаў ёсць
агульныя разважанні на тэму кахання270 . Згадаем тут і «Узор
пачцівай белагаловай» Я. Пратасовіча; аналізуючы гэты твор,
С. Кавалёў падкрэсліваў традыцыйнасць погляду паэта на
жанчын, які адводзіў ім ролю жонкі і маці, і адзначаў, што
270

Dziechcińska Í. Pamiętniki czasów saskich. Bydgoszcz, 1999. S. 58–59.
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«каталог жаночых цнотаў (...) наўрад ці задаволіў такіх паняў, як Францішка Уршуля Радзівіл і Саламея ПільштыноваРусецкая»271 . Заўважым, што мужчынскі погляд на жанчын
вельмі мала змяняўся на працягу стагоддзяў. «Жанчына —
гэта дачка, сястра, жонка і маці — сціплы дадатак да мужчынскага роду», — пісаў на пачатку XVIII ст. Рычард Сціл272 .
Каб атрымаць нарэшце статус раўнапраўнай паловы чалавечага роду, а не «сціплага дадатку», жанчыны мусілі яшчэ
адваяваць сабе права на адукацыю, як і шэраг іншых грамадзянскіх правоў.
Ф.У. Радзівіл была адной з першых жанчын у Рэчы Паспалітай, якія выступалі супраць пасіўнага і маўклівага існавання, падпарадкаванага выключна мужчынскай волі. Нясвіжская паэтка піша «Respons od żony mężowi (ode mnie
skomponowany) na «Punkta dla każdy żony, jaki wzgląd ma mieć
na męża, z francuskiego na język polski przeze mnie przetłumaczone» («Адказ жонкі мужу (складзены мною) на «Парады для кожнай жонкі, як яна павінна ставіцца да мужа, з
французскай мовы на польскую мной перакладзеныя»): своеасаблівы адказ на твор французскага аўтара, дзе смела ўступае з ім у адкрыты дыялог і нават у спрэчку. На кожны
«пункт», прадпісаны жанчыне, гучыць смелая прапанова
княгіні адрасаваць яго таксама мужу. Францішка не аспрэчвае тых абавязкаў, якія павінна выконваць жонка, яна і сама
вучыла дачку паслухмянасці, сціпласці, цнатлівасці, паўтараючы спрадвечны «каталог жаночых цнотаў». Але пры гэтым яна дамагаецца, каб у саюзе мужчыны і жанчыны ўсе
абавязкі былі ўзаемнымі і мелі б аднолькавую сілу як для
мужа, так і для жонкі. Паэтка прызнае, што жонка павінна
быць вернай свайму мужу, «Ale i to zna, idąc do ofiary, / Że jej
271
Кавалёў С.В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. С. 178.
272
Цыт. па кн.: Dziechcińska H. Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII
wieku. Warszawa, 2001. S. 12.
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mąż równej dotrzymać ma wiary»273 . Варта падкрэсліць, што ў
сучасным княгіні грамадстве вернасць вымагалася толькі і
выключна ад жанчын, аднак Францішка Радзівіл ставіла падобныя патрабаванні і да мужчын274 .
Згаджаецца Францішка і з тым, што зусім не абавязковай
з’яўляецца знешняя прыгажосць, пры ўмове, што муж бачыць у жонцы асобу. І калі жонка дае згоду адмовіцца ад
прыхарошвання, то i «mąż wzajemnie, niechaj swojej strony/
Pochwał nie pragnie, tylko od swej żony»275 . Разважаючы пра
касметыку, Францішка адзначае, што мужчыны «…choć
pomadami twarzy nie smakują, / Niecnoty cnotą przed żoną
farbują»276 , інакш кажучы, абвінавачвае мужчын у двурушнасці, няшчырасці перад сваёй другой паловай, а таму прапаноўвае скінуць маскі: мужчыну — з сэрца, а жонцы — з
твара.
Княгіня Радзівіл, якая і сама часта ладзіла прыдворныя
рауты, напэўна ведала, як лёгка нараджаецца прыязнасць
паміж суразмоўцамі падчас свецкіх імпрэзаў, а таму асабісты гонар заўсёды павінен стрымліваць даму ў яе кантактах
з іншымі мужчынамі. Аднак і мужчына ў падобнай сітуацыі
павінен быць асцярожны. «Lecz i mężowie bez żadnej osłony /
Niechaj dla jednej wierni będą żony»277, — сцвярджае паэтка.
Княгіня згодна не прымаць таксама гасцей у адсутнасць мужа,
«ale wzajemne mają być zwyczaje, / Niech mąż bez żony wizyt
nie oddaje»278 , абаюднай павінна быць і адмова ад падарункаў. Здаецца неверагодным, але Францішка Радзівіл прызнае нават тое, што жонка не павінна займацца пісаннем, калі
гэта не падабаецца мужу, але ўзамен за такую ахвяру патрабуе ад мужа раіцца з жонкай у кожнай справе і дапамагаць
Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. S. 82.
Popiołek B. Kobiecy świat w czasach Augusta III. S. 195.
275
Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. S. 82.
276
Ibidem. S. 82–83.
277
Ibidem. S. 83.
278
Ibidem.
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жонцы адказваць на лісты, звязаныя з рознымі гаспадарчымі
клопатамі: «Żona niech radzi, mąż niech odpisuje»279 .
Адмовіцца ад таварыства сваіх легкадумных сябровак
жонка павінна пры ўмове, што і муж аддаліцца ад «złych
pochlebców i wodzów»280 . Непрыстойна сапраўднай даме
браць ўдзел у сумніўных забавах і азартных гульнях, аднак
аўтарка лічыць, што калі мужчыны адмаўляюць у гэтым сваім
жонкам, то не павінны яны прымаць у свае кампаніі і іншых
жанчын. Патаемныя сустрэчы «на баку» аднолькава небяспечныя для мужа і для жонкі, бо вельмі лёгка прыводзяць да
здрады, і калі французскі аўтар засцерагае жанчын у першую чаргу ад марнатраўства і заклікае да ашчаднага выкарыстання мужавага маёнтку, то нясвіжская паэтка робіць
акцэнт не на матэрыяльных, а на маральных стратах, заклікае мужчын да вернасці: «Abyście z inszą nie gnietli
murawy»281 . З паслухмянасцю жонкі павінна ісці ў пары сумленнасць мужа, а згода і лад пануюць там, дзе адно сэрца і
адна воля, дзе няма ўнутраных разладаў, дзе для жонкі муж
заўсёды на першым месцы, а для мужа — жонка:
Żona zna, że jest mężowi poddana —
Mąż tym kochańszy i niezwyciężony,
Gdy rzuca wszystko, a idzie do żony282 .

Сваім творам «Адказ жонкі мужу» Францішка Уршуля
Радзівіл ураўнаважыла шалі сямейных абавязкаў, імкнучыся, як заўсёды, да поўнай гармоніі ў адносінах паміж мужчынам і жанчынай. Тое, што ў літаратуры існавалі «Парады
для кожнай жонкі», а не было адпаведнага зводу правілаў
паводзін для мужчын, напэўна, абурыла пісьменніцу. Сваім
«Адказам…» паэтка запоўніла тую нішу, якая праз нейкі недагляд, праз недарэчны збег абставінаў засталася пустой.

274

132

Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. S. 83.
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Разважаючы пра ўзаемныя абавязкі ў французскамоўных
трактатах, княгіня адзначала, што «варта спачатку разгледзець абавязкі мужа да жонкі, а потым перайсці да абавязкаў
жонкі да мужа»283 .
Свой лагічны працяг гэтая тэма атрымала ў сатырычным
вершы Ф.У. Радзівіл «Punkta Arlekinowi od żony dane» («Парады, дадзеныя жонкай Арлекіну»), у якім паэтка апранае
мужа ў блазенскі строй Арлекіна. Забаўная постаць Арлекіна, запазычаная з італьянскай камедыі del’arte, тройчы выкарыстоўвалася пісьменніцай у драматургіі, гэты персанаж
выступае ў п’есах «Дасціпнае каханне», «Распуснікі ў пастцы» і «Суддзя, пазбаўлены розуму».
Напісанне «Парадаў, дадзеных жонкай Арлекіну» выразна звязана з «Парадамі для кожнай жонкі», старанна перакладзенымі Францішкай, а таксама з напісаным ёю ж «Адказам…». «Парады Арлекіну» складаюцца з 12 асобных пунктаў, але не шасці-, як у папярэдніх творах, а чатырохрадковых, больш лаканічных і сатырычна завостраных. Гэтым
разам раўнавага ў адносінах выразна парушана, галоўную
ролю выконвае Яна — гаспадыня і пані, а Ён выступае ў
сціплай, і да таго ж камічнай ролі служкі і блазна. Яна загадвае і мае права выказваць сваю незадаволенасць і гнеў, а ён
спаўняе ўсе яе жаданні, старанна выконвае ўсе даручэнні.
«Замена ролямі», пераварот у сям’і на карысць жанчыны
напэўна выклікаў усмешку ў тагачасных чытачоў, ды і самой аўтарцы апісаныя ў творы сітуацыі здаваліся, відаць,
камічнымі, менавіта таму ў творчай спадчыне Ф.У. Радзівіл
адсутнічае «люстраны адбітак» — парады, адрасаваныя жонцы. Бо ўсё тое, што выконвае ў вершах Арлекін, уваходзіла ў
звычайныя абавязкі жанчыны, існавала не ў карыкатурным,
а ў рэальным свеце. Але Францішка Радзівіл напэўна адчувала, што ў такім парадку існуе пэўная несправядлівасць:
чаму тое, што натуральна ў паводзінах жанчыны, робіцца
смешным у выкананні мужчыны? І хоць з таго часу шмат
283
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чаго змянілася ў свеце, жанчыны дамагліся большага раўнапраўя, але і сёння мужчына, які паводзіў бы сябе так, як
Арлекін з верша княгіні, стаўся б аб’ектам насмешак з боку
сваіх сяброў.
«Wam mężom dam ja przestrogę»284, — так пачынае свой
сатырычна-павучальны цыкл Ф.У. Радзівіл. Далей ідуць канкрэтныя ўказанні, як трэба сябе паводзіць мужу ў штодзённым сямейным жыцці: уставаць трэба раней за жонку, падаваць ёй у ложак каву з малаком, «bo się zerwie zgoda» — папярэджвае паэтка. Калі жонка хоча яшчэ даўжэй паляжаць,
то варта і суп прынесці ёй у ложак, калі ж а палудні жонка
нарэшце ўстане, то, каб яе не ўгнявіць, трэба на стале паслаць найлепшы абрус, паставіць яе ўлюбёныя стравы і пажадаць «apetytu smacznego», а самому стаяць побач з вясёлым выразам твару, хоць бы яна і не запрасіла выпіць разам
з ёю рэйнскага віна. Муж павінен ва ўсім дагаджаць жонцы,
служыць пры стале, не адмаўляць у інтымных забавах:
11.
Gdy się w łuszku ogarnie,
Pokaż tą ochotę,
Że do niej wskoczysz nie marnie,
Skączysz swą robotę.
12.
Nie odmów jej rozkazowi
W kochanej zabawie,
Bo nie umkniesz kłopotowi
W podrwienej twej sprawie.285

У «Парадах Арлекіну» Ф.У. Радзвіл з дапамогаю гратэску выказала, магчыма, свае патаемныя мары і жаданні змяніць
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свет узаемаадносінаў паміж мужчынам і жанчынай на больш
гарманічны і раўнапраўны. У празаічных трактатах княгіня
давала мужу наступныя парады: «…не адмаўляць ёй [жонцы. — Н.Р.] у разумных уцехах; папярэджваць яе ў тым, чаго
яна не адважылася б папрасіць сама; заўсёды быць з ёй у
роўным гуморы, трымацца са шчырым абліччам і праяўляць
да яе разважны давер <…> і заваёўваць яе сэрца...»286 І жартам, і ўсур’ёз нясвіжская паэтка вучыла «мужоў» і «жонак»
узаемнаму каханню, даверу, услужлівасці, падтрымцы, шчырасці. Францішка згаджалася, што мужчына ад прыроды
«мацнейшы, разумнейшы і празарлівейшы», але не заўсёды
тэорыя адпавядае практыцы, і тады гучыць рытарычнае пытанне: «Дык чаму ж ён не выкарыстоўвае гэтыя нібыта наяўныя ў яго цудоўныя якасці?»287 Пытанне застаецца без адказу.
У эпоху барока ідэал чалавека абапіраўся ў першую чаргу на хрысціянскую мараль. У мастацкіх творах часта выкарыстоўваўся матыў унутраных змаганняў чалавека: барацьбы дабра са злом, а перамога была заўсёды на баку чысціні і
цноты. У адпаведнасці з гэтым ідэалам і стварала свае дыдактычныя творы Ф.У. Радзівіл: яе героі павінны былі знайсці
ўнутраныя сілы, каб перамагчы недахопы характару, каб змагацца з заганнымі звычкамі, увесь час ідучы шляхам самаўдасканалення, дасканаласць жа, як Боскі абсалют, знаходзілася па-за межамі зямнога жыцця. Наступная эпоха — Асветніцтва, рабіла націск у першую чаргу на адукацыю, усведамляючы яе важную ролю ў фарміраванні чалавечай асобы.
3.2. Рэлігійна-метафізічныя творы

Узнікненне рэлігійнай сілабічнай паэзіі на Беларусі непасрэдным чынам звязана з рэфармацыйным рухам, «прадстаўнікі якога актыўна выкарыстоўвалі вершаваную форму
286
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дзеля папулярызацыі новых рэлігійных поглядаў у грамадстве»288 . У склад пратэстанцкіх канцыяналаў XVI ст. уваходзілі рэлігійныя песні трох разнавіднасцяў: 1) літургічныя,
якія з’яўляліся інтэгральнай часткай набажэнства; 2) паралітургічныя, дадатковыя песні, якія выконваліся побач з літургічнымі тэкстамі; 3) пазалітургічныя песні для «хатняга
ўжытку». Адзін з першых такіх зборнікаў быў выдадзены ў
Нясвіжы ў 1563 г. У пазнейшыя стагоддзі асабліва плённа
развівалася паралітургічная рэлігійная песня, а таксама рэлігійная паэзія, прызначаная для хатняга чытання і выканання: оды, гімны, псалмы і інш.
Уласцівая паэзіі позняга барока тэма ўзаемаадносінаў чалавека і Бога знайшла сваё адлюстраванне і ў твoрчасці Францішкі Уршулі Радзівіл. Аднак чыста рэлігійных вершаў у
польскамоўнай спадчыне княгіні зусім няшмат. У рукапісе з
архіву Радзівілаў у Галоўным архіве даўніх актаў у Варшаве
знаходзяцца наступныя аўтографы княгіні: «Jezu z ran Twych
krwią zbroczony…» («Езу з ран тваіх крывавіць...»), «Boże,
Ty, który widzisz z wysoka…» («Божа, Ты, які бачыш з вышыняў...»)289 i «Pieśń o męce Pańskiej» («Песня пра пакуты Хрыста»). Яшчэ адна копія першага твора, а таксама верш без
загалоўка з першым радком «Boże, Tyś świata całego obrońca…» («Божа, ты свету ўсяго абаронца») ёсць у рукапісах
Бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве. Вось і ўвесь пералік метафізічных твораў пісьменніцы, напісаных па-польску.
У Бібліятэцы Чартарыйскіх захавалася таксама нязначная
колькасць французскамоўных паэтычных і празаічных твораў рэлігійнага зместу. «Манускрыпт» пачынаецца з пералажэнняў псаломаў: «Ode […] XIV», «Ode […] XVIII» і «Ode
tirèe du de profundis». У гэтым жа рукапісе знаходзяцца празаічныя разважанні на тэму рэлігіі і веры «Aimes Dieu…» і
288
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«Dieu seul», а таксама шэраг вершаў з пышнымі, па-барочнаму доўгімі назвамі: «Invitation aux cretures a louër leur
Craeteur», «Tout nous parle de la puissance et de la bonté de
Dieu», «Ne tard point de te convertir Au Seigneur», «Vanité des
espérances mondaines». Другая частка «Манускрыпту» змяшчае ў сабе творы свецкага характару, сярод якіх згаданыя намі
раней трактаты «Пра ўзаемныя абавязкі» і «Пра шлюб».
Першыя законы па ахове аўтарскіх правоў з’явіліся ў
XVIII ст. у Англіі, але напэўна не былі вядомы літаратарам
Рэчы Паспалітай і ўжо дакладна іх не абавязвалі. Таму да
гэтага часу старадаўнія рукапісы хаваюць у сабе безліч загадак, звязаных з нявысветленым аўтарствам шматлікіх тэкстаў. Здараецца, што ў спадчыне аднаго пісьменніка можна
натрапіць на твор іншага без указання імя, са змененай назвай, а калі яшчэ і ў перакладзе, то пазнаць яго амаль немагчыма. Сярод французскамоўных вершаў Ф.У. Радзівіл апынуліся, напрыклад, вершы Франсуа Малерба (1555–1628),
Тэафіля дэ Віё (1590–1626), Жана Батыста Русо (1670–1741).
Першыя дзве «Оды» з рукапісу Францішкі Радзівіл належаць пяру Ж.Б. Русо, але тэкст другой оды не цалкам супадае з арыгіналам: у ім не хапае апошніх 17 радкоў290 . Напісаны па матывах 145 псалма верш Ф. Малерба «Paraphrase du
psaume CXLV» атрымаў у Францішкі квяцістую назву «Марнасць зямных спадзяванняў. Толькі Госпад варты любові.
Каралеўская веліч па смерці ідзе на глум»291 . Але звернем
увагу на тое, што закранутая ў творы французскага аўтара
тэма была вельмі блізкай і нясвіжскай паэтцы, яна неаднаразова звярталася да яе ў іншых сваіх творах. Згадаем хаця б
«Перасцярогі збавенныя…», дзе ў адным з пунктаў пісьменніца папярэджвае, што ў бляску прыдворнага жыцця, якое

будзе бурапеніць вакол маладой магнаткі, трэба памятаць «że
jedna płachta z tobą będzie w grobie». Варта таксама адзначыць, што гэты біблейскі тэкст увогуле быў дастаткова папулярны і ягоная паэтычная апрацоўка функцыянавала ў
іншых еўрапейскіх літаратурах. У сярэдзіне XVIII ст. з-пад
пяра рускага паэта Міхаіла Ламаносава таксама выйшаў
«Пераказ 145 псалма».
Разгледзім падрабязней напісаны княгіняй «у сааўтарстве»
з Тэафілем дэ Віё верш «Le Matin». З дваццаці медытацыйных чатырохрадкоўяў арыгінальнага тэксту, у якім апісваецца ўзыход сонца і дзённыя заняткі ды справы ўсіх зямных
стварэнняў, Францішка Радзівіл выбрала асобныя дзевяць
(найлепшыя, як лічыць А. Хадановіч292 ) і дапісала да іх уласную канцоўку:
Дык уставайма, каб Свяціла
Наш атрымала хваласпеў
І ўсіх, хто розумам даспеў,
У тайны свету пасвяціла!293

У такім выглядзе і пад загалоўкам «Stances. Le Matin» («Раніца. Стансы») твор трапіў у рукапісны зборнік «Манускрыпт».
Не ўдалося пакуль высветліць, з якой першакрыніцы паходзіць тэкст верша «Заклік да стварэнняў славіць свайго
Створцу», у якім аўтарка звяртаецца да птушак, ягнятак, зорак, травінак і кветак: «Слаў Найвышняга!» Але цалкам верагодна, што ў ім дастаткова шмат арыгінальных думак
Францішкі, альбо вельмі ёй блізкіх. У вершы прысутнічае,
напрыклад, вобраз, вядомы з іншых яе твораў, цесна звязаны
з асабістым лёсам паэткі, — вобраз «бясплоднага дрэва»:
Пладароднасць і шчодрасць пасеву
Кветкай, зернем прыносіць нам плён,

Устанавіць аўтарства тэкстаў удалося Барбары Юдковяк.
Беларускі пераклад зроблены А. Хадановічам. Ён жа ўстанавіў і
аўтарства тэкста. Адначасова ў Познаньскім універсітэце Б. Юдковяк і
А. Лёба таксама распазналі гэты верш, як твор Т. Дэ Віё.

292
Хадановіч А. Як беларусы вершы пішуць. Машынапіс эсэ ласкава
прадастаўлены нам аўтарам.
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І лягчэй пазабыць свой праклён
Мне, бясплоднаму дрэву294 .

nadzieję…». Нават паэтычныя лісты да мужа спрэс перасыпаны выразамі тыпу:

Вельмі цікавай з’яўляецца апошняя страфа верша, напісаная ў форме кароткай, але надзвычай змястоўнай малітвы, у
якой паэтка прамаўляе ад імя ўсіх «дзяцей божых»:
Ойча наш, найзычлівейшы ў свеце,
Заслані ад грахоў і пакут!
Нам імя — непакорнасць і бруд,
Але мы — твае дзеці295 .

Варта адзначыць, што ўся творчасць Ф.У. Радзівіл у адпаведнасці з тэндэнцыямі эпохі была прасякнута ідэяй прысутнасці Бога ў чалавечым жыцці. Пра што б ні пісала нясвіжская паэтка: разважала пра каханне ці пра складанасць
чалавечых адносінаў, павучала, як трэба жыць ці як выбіраць сабе жонку альбо мужа, адно заставалася ў яе творах
нязменным — перакананне, што чалавек ва ўсім павінен
спадзявацца на Бога. Укладаючы 10 пунктаў з правіламі прыкладных паводзінаў для сваёй дачкі, Францішка Радзівіл будавала сваё павучанне на асуджэнні смяротных грахоў і ўхваленні найважнейшых хрысціянскіх цнотаў. І хоць «навука
прыкладных паводзінаў», скіраваная да маленькай магнаткі,
мела безумоўна свецкі характар, вучыла, як жыць з людзьмі
і сярод людзей, але розныя жыццёвыя сітуацыі пададзены ў
творы з перспектывы хрысціянскага светапогляду. У кожнай
парадзе аўтарка падкрэслівала, што тут, на зямлі чалавек знаходзіцца толькі часова, а таму павінен клапаціцца перш за
ўсё пра душу і памятаць пра жыццё вечнае.
У вершах, прысвечаных тэме кахання, лірычная гераіня
Францішкі Радзівіл найбольш балюча адчувае дваістасць
чалавечай натуры і ўсведамляе сваю бездапаможнасць у змаганні з пачуццямі, а таму ўсе яе надзеі і спадзяванні скіраваны да Адзінага і Усемагутнага: «W Bogu gruntowną kładę

Często na Boskie narzekam wyroki296 …
Póki mnie tylko trzymać będzie żywo
Bóg na tym świecie297 …
Gdy Boga będziesz mieć za opiekuna298 .

У вершаваных пасланнях княгіні можна знайсці таксама
прыхаваныя алюзіі з тэкстаў Святога Пісання. Паколькі ў
расстанні з каханым галоўнае — узброіцца ў цярплівасць,
то натуральна з’яўляюцца паралелі з вобразам Іова, хаця аўтарка і не згадвае яго непасрэдна. Чытаючы, аднак, другі ліст
да мужа з 1728 г., мы знаходзім яўнае аднясенне да біблейскай гісторыі. Іоў, як мы памятаем, цешыўся прыхільнасцю і
любоўю Бога, аддана і верна яму служыў, але быў падвергнуты доўгаму і пакутліваму выпрабаванню. Іоў вытрымаў і
быў узнагароджаны за сваю цярплівасць яшчэ большай любоўю Госпада.
Францішка Радзівіл выразна атаясамлівае сябе са згаданым біблейскім персанажам: як думкі Іова былі скіраваны
да Бога, што раптам адвярнуўся ад яго, так і пакінутая, адлучаная ад ласкі і любові свайго мужа маладая жонка працягвае думаць пра каханага, успрымае свой стан, як часовае
выпрабаванне, пасля чаго яе павінна чакаць узнагарода:
Te dzienne moje sprawy i zabawy:
Myśleć o tobie, choceś niełaskawy, —
Czasem zaś ciężko zalawszy się łzami,
Cichemi żal swój wyrażam słowami.
Lecz wolno Tobie, — ja i to przyjmuję,
Kogo Pan kocha, tego i próbuje.
Mycielski J. Matka Księcia «Panie Kochanku». S. 371.
Ibidem. S. 372.
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Próbujże jak chcesz, a po próbie długiej
Nie chcej oddalać affektu Twej sługi299 .

Таксама, як Іоў, аўтарка ліста застаецца вернай служкай
свайго пана, пасля чарговых запэўніванняў каханага ў нязменнасці свайго пачуцця гучыць яшчэ адно шчырае прызнанне, якое зноў жа перагукаецца з біблейскім тэкстам:
Wyznać to muszę, że kto mnie kaleczy,
Ten mnie uzdrawia, ten mnie zaraz leczy300 …

Далей паэтка разгортвае сваю думку: раніць яе маўчанне
мужа, ажыўляе і лечыць кожная вестка, кожны ліст ад яго.
Прывядзем для параўнання адно выказванне з «Кнігі Іова»:
«Ён спрычыняе раны і Сам перавязвае іх; Ён б’е, і Ягоныя ж
рукі ацаляюць» (5:18)301 .
Напэўна, княгіня Радзівіл з асаблівай павагай ставілася
да гэтага біблейскага персанажа, вобраз Іова быў ёй асабіста
вельмі блізкі, таму сам матыў выпрабаванняў і цярплівасці
неаднарозова з’яўляўся ў яе творчасці. У апошніх радках
«Надмагільнага надпіса Мікалаю» паэтка ўпершыню згадвае «цярплівага Іова» і бярэ яго сабе за прыклад, каб мець
сілы стрываць тыя нягоды, што прыносіў ёй лёс.
Хрысціянскія вобразы і сімвалы сустракаюцца нават у
такім «несур’ёзным» жанры, як загадкі. Напрыклад, у лаканічным чатырахрадковым тэксце шаснаццатай загадкі перад
намі паўстаюць вобразы святых: першы з іх паводле апісання паэткі мае дзве душы, другі — ніводнай. Той, хто паспрабуе персаніфікаваць гэтыя вобразы, ніколі не здагадаецца,
што ў першым выпадку гаворка ідзе пра адну з святых тайнаў — шлюб, які аб’ядноўвае разам два целы і дзве душы.
А незвычайны святы, які ўвогуле душы не мае, — гэта крыж,
галоўны сімвал хрысціянства, знак надзеі, веры і любові.
Mycielski J. Matka Księcia «Panie Kochanku». S. 372–373.
Ibidem. S. 373.
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Але звернемся непасрэдна да рэлігійных вершаў (альбо
песняў) у творчасці Ф.У. Радзівіл. У форме малітвы напісаны верш — «Божа, Ты свету ўсяго абаронца…» Увесь тэкст
складаецца з дзвюх амаль аднолькавых па колькасці радкоў
частак. Першая прадстаўляе традыцыйны вобраз Бога ў Троіцы адзінага, велічнага, усемагутнага і ўсюдыіснага, якога
мы — ягоныя дзеці і верныя слугі, «żywą wiarą czciemy,/
Pokornym sercem o litość prosiemy».302 Другая частка з’яўляецца асабістым зваротам да Усявышняга, аўтарка называе
сябе «нікчэмным стварэннем», якое рука Створцы «з зямлі
ляпіла». У апошніх радках з’яўляецца наступная просьба:
Więc reszte dni mych chcę na to kierować,
Abym Cię godnie mogła adorować.
Jeżeli mnie zaś mdły rozum odstąpi,
Niech łaska Twoja litości nie skąpi,
A mnostwo mojej przyrodzonej winy,
Ty miłosiernie zgładź, Boże jedyny303 .

Частыя хваробы і дрэннае самаадчуванне змушалі княгіню задумвацца пра свае апошнія дні, пра блізкасць смерць,
і, магчыма, менавіта ў такія хвіліны пісаліся самыя пранікнёныя звароты да Бога. У вершаванай прадмове да «Перасцярогаў збавенных…», таксама ўкладзенай у форме малітвы, ёсць радкі, вельмі падобныя да працытаваных вышэй:
Odważnym sercem przyjmę śmierć, lecz, Panie,
Daj, abym w dobrym zeszła z świata stanie304 .

Францішка Уршуля Радзівіл разумела жыццё ў духу хрысціянскай тэалогіі: як час, адпушчаны Богам чалавеку на ўдасканаленне душы, як няпросты шлях чалавека да Бога. А малітва — пуцяводная зорка на гэтым шляху, тая сувязь, што
дапамагае трымацца добрага кірунку і не збочыць. У словах
малітвы сапраўдны хрысціянін бачыць сэнс свайго існаванБібліятэка Чартарыйскіх у Кракаве. Рук. 2347. С. 23.
Тамсама.
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ня і сутнасць веры. У звароце да Створцы схавана таямніца
жыцця, праз малітву мы адчуваем сваю далучанасць да Бога.
Чым больш мы аддаем Яму ў малітвах, тым больш ад Яго
атрымліваем, бо Гасподзь, навучаючы сваіх вучняў маліцца,
казаў: прасеце і дадзена вам будзе (Лк. 11:9). І калі княгіня
Францішка звярталася ў сваіх малітвах з просьбай захаваць
яе пры розуме (які таксама з’яўляецца Божым дарам), то
толькі дзеля таго, каб да апошніх хвілінаў мець магчымасць
ухваляць Госпада. Магло, аднак, здарыцца інакш, бо ўсё на
свеце — «жыццё, беды, клопаты» — у руках Усявышняга, і
тады паэтцы застаецца толькі спадзявацца на Яго міласэрнасць.
Тэкст наступнага, яшчэ больш асабістага па змесце рэлігійнага верша Ф.У. Радзівіл таксама мае малітоўны характар:
Boże, Ty, który widzisz z wysoka,
Jaka w mym sercu rana głęboka,
Martwią mię żale, słabią mie bule,
Przeciesz się grzeszna do twych nóg tule305 .

Аўтарка не называе і не пералічвае свае асабістыя нягоды, акрэсліўшы іх дастаткова агульна, як «рана», «жаль» і
«боль», не піша пра іх прычыны, бо, вядома, Бог і так іх «бачыць з вышыняў». Захоўваючы форму малітоўнага маналога, княгіня Радзівіл працягвае разважаць пра Божую волю
над усім існым: «Ty… żywisz ptaszęta» i «błędne zwierzęta»,
«małe robaczki, nawet gadziny», «Ty dzielisz nędznych
kawałkiem chleba, / Nagich odziwasz?», «Y o bogatych masz
swe staranie».306 У апецы Бога над кожным стварэннем паэтка бачыць «dowód Boski miłości». У апошнім чатырохрадкоўі Францішка вяртаецца да зыходнага пункту сваёй малітвы: Бог пра ўсё ведае, усё бачыць. Ствараючы такім чынам

кальцавую кампазіцыю, паэтка заканчвае свой верш сціплай
просьбай:
Wiesz me potrzeby, proszę pokornie,
Opatrz, mój Boże, a daj żyć swornie307 .

Матыў Божай апекі над усімі стварэннямі з’яўляецца таксама ў маналогах гераінь драматычных твораў Ф.У. Радзівіл.
У пьесе «Распуснікі ў пастцы» адважная Аруя вырашае адпомсціць няўдзячным кліентам свайго мужа, купца Банута.
Перш чым ажыццявіць задуманае, яна звяртаецца па падтрымку і дапамогу да Ўсявышняга:
Dopomóż cnocie, Boże, ukrzywdzonych w sławie!
Ręki dziś Twoje dzieło wzniesiesz łaskawie.
Pozwól, niechaj obrotny kunszt mej przezorności
Utrzyma mię przy zysku i przy podściwości.
Z opatrzności Twej małe ptaszęta żyć mają,
Zwierzęta się, robaczki, węże posilają.
Muchy, motyle, mrówki, kameleon, ryby
I salamandry życie mają bez pochyby.
Więcej, my na Twój obraz lepione stworzenie,
Żyjąc w twej opatrzności skończym utrapienie308 .

Да тэксту песні «Езус, з ран тваіх...» у якасці эпіграфа
аўтаркай былі ўзяты першыя два радкі з гімна Багародзіцы
«Стабат Матэр». Напісаны на старажытнай лаціне твор, аўтарства якога прыпісваецца італьянцу Джакапонэ да Тодзі
(каля 1230–1306), быў уведзены ў каталіцкую літургію ў
XІV ст., а першыя пераклады на польскую мову з’явіліся ў
сярэдзне XVI ст. «Стабат Матэр» выконвалася падчас вялікапосных малебнаў, т.зв. «Стацый», а таксама 15 верасня ў
дзень Найсвяцейшай Панны Марыі Балеснай. Песня
Францішкі Радзівіл мае такую самую строфіку, як і лацінскі
тэкст (887887, aabccb), што давала магчымасць выкарыстоў-
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Неапрацаваныя рукапісы. Тэкст цытуецца паводле копіі, ласкава прадстаўленай нам Б. Юдковяк.
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ваць вядомую на той час музыку. На гэта звяртала таксама
ўвагу ў сваёй кнізе Б. Юдковяк309 , назваўшы, аднак, твор
нясвіжскай паэткі «толькі далёкай парафразай некаторых
матываў»310 , не звярнуўшы ўвагі на арыгінальную аўтарскую
трактоўку тэмы.
Францішка Радзівіл творча падышла да працы з добра
вядомым тэкстам. Спаслаўшыся на тэкст гімна ў польскім
варыянце, яна не збіралася, напэўна, ажыццяўляць даслоўны яго пераклад, а ўказала выбранымі радкамі першакрыніцу выкарыстаных ёю ў песні матываў і вобразаў.
Варта нагадаць, што ва ўсе часы самыя славутыя кампазітары, мастакі, паэты розных краінаў свету звярталіся ў сваёй
творчасці да тэмы пакутаў Хрыстовых, таксама як і непасрэдна да гімна «Стабат Матэр». Яго тэкст быў пакладзены
на музыку Палестрынам, Пергалезі, Гайднам, Моцартам,
Шубертам, Расіні, Вердзі, Дворжакам, Пандэрэцкім. Паэтычны пераклад словаў гімна на рускую мову быў зроблены
Васіліем Жукоўскім, на польскую — Леапольдам Стафам,
Міронам Бялашэўскім. Творчае пераасэнсаванне пакутаў
Божай Маці прысутнічае ў паэме Ганны Ахматавай «Рэквіем» (раздзел «Укрыжаванне»). Генрых Гейнэ аднойчы заўважыў, што самыя вялікія жывапісцы і кампазітары спрабавалі
ў пэўным сэнсе «аблегчыць» пакуты Хрыста, засланіць сур’ёзнасць і крывавасць падзеі мноствам мяккіх колераў і гукаў. Гэтых словаў нельга аднесці да твора Ф.У. Радзвівіл: з
лацінскага гімна паэтка выбрала найбольш жорсткія фрагменты і ўвасобіла ў адпаведнасці з натуралістычным мастацкім светапоглядам эпохі барока ў дастаткова «крывавыя»
вобразы («z ran Twych krwią zbroczony», «zewsząd potok krwi
upływa») і жахлівыя («włócznią w serce uderzony», «odarty ze
skóry»).
У дваццаці строфах «Стабат Матэр» акцэнт зроблены на
любоў: любоў маці да сына, любоў Бога да людзей, любоў
309
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Ibidem.
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верніка да Божай Маці і Хрыста. У цэнтры твора побач з
Найяснейшай Паннай — крыніцай любові, з’яўляецца вобраз хрысціяніна, што звяртаецца да Божай Маці з просьбай
дазволіць яму плакаць разам з ёю над пакутамі Сына і адчуць гэты жахлівы боль: фізічны — Хрыста, які канае на
крыжы, і душэўны — Маці, якая бачыць смерць сына. Заяўляючы свой метафізічны ўдзел у пакутах Хрыста і Божай
Маці, вернік спадзяецца, што пасля смерці ягоная душа апынецца ў Раі, а падчас Страшнага Суда Багародзіцца заступіцца і за яго ў сваёй бясконцай любові.
У вершы Францішкі Радзівіл акцэнт зроблены на думцы,
якая ў лацінскім гімне толькі пазначана: у пралітай Ісусам
на крыжы крыві нарадзілася надзея чалавека на выратаванне і жыццё вечнае. У першых трох строфах княгіня падрабязна распісвае абставіны смерці Хрыста, падкрэслівае, што
памірае Ён за людскія грахі, але памірае побач з найгоршымі
грэшнікамі — забойцамі, церпіць насмешкі ад тых, за каго
ідзе на смерць, і ніхто за яго не заступіцца. У «Стабат Матэр» мы не знойдзем такога развіцця тэмы, у восьмай страфе
адзначана толькі, што маці назірае за смерцю ўсімі пакінутага сына. А вось апісанне плачу Божай Маці, з якога пачынаецца лацінскі тэкст і займае ў ім ажно чатыры трохрадкоўі, у вершы Францішкі сціснута ўсяго да трох радкоў. Пасля апісання пакутаў маці, адразу ідзе разважанне (адсутнае ў
«Стабат Матэр») пра дваістасць натуры богачалавека: Хрыстос-Бог свядома ідзе на пакуты, ратуючы грэшных, Хрыстос-чалавек памірае ў мучэннях, адчуваючы нясцерпны боль.
Наступны фрагмент, агульны для песні Францішкі Радзівіл і
лацінскага гімна, але ў творы нясвіжскай паэткі ў два разы
карацейшы, закранае тэму спачування, што нараджаецца ў
чалавечых сэрцах:
Chyba oczy kute z skały
Łez by żarliwych nie lały,
Widząc takie męczarnie311 .
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Вобраз верніка ў песні Ф.У. Радзівіл цалкам адсутнічае.
Тэкст пачынаецца і заканчваецца з цэнтральнага ў творы
вобраза — вобраза крыві, як знаку надзеі на збавенне і жыццё вечнае:
W tej krwi kładęć nadzieję,
Że gdy się dla grzesznych leje,
Dusza nie zginie marnie312 .

У абодвух тэкстах апісана ўкрыжаванне Хрыста, дзеянне
адбываецца каля і вакол крыжа, як цэнтральнага сімвала
хрысціянства, але ў тэксце «Стабат Матэр» аўтар засяроджваецца на горы Божай Маці, на яе жалю і болю, а Францішка
Радзівіл факусіруе сваю ўвагу на пакутах Божага Сына. У
лацінскім тэксце слёзы Маці — крыніца любові, у тэксце
нясвіжскай паэткі кроў Сына — крыніца надзеі, абедзве метафары вынікаюць з глыбокай, пранікнёнай веры аўтараў.
Такім чынам, твор княгіні Францішкі Радзівіл можна разглядаць і як чарговую спробу літаратурнага, гэтым разам
рэлігійнага па змесце дыялога.
З часоў Сярэднявечча пачалі распаўсюджвацца на землях
усходніх славян рэлігійныя некананічныя творы перакладной літаратуры. У адным з рукапісных зборнікаў канца XV ст.
захаваўся беларускі пераклад апакрыфічнай аповесці «Страсти Христовы» («Пакуты Хрыста»), заснаванай на тэксце
евангелля ад Нікадзіма313 . У XVIII ст. усё большую папулярнасць набывалі кальварыі і песні пра пакуты Хрыстовы: у
1707 г. у Варшаве быў надрукаваны тэкст вялікапоснага набажэнства, уведзенага ва ўжытак місіянерскім брацтвам св.
Роха — «Gorzkie żale» («Горкія жалі»); пакутныя песні, з якіх
яно складалася, рабілі вялікае ўражанне на вернікаў314 . Не
заставаўся ў баку ад агульных тэндэнцыяў у рэлігійнай практыцы і Нясвіж, што магло паўплываць на напісанне княгіPisarze polskiego oświecenia. T. 1. S. 81.
Гл.: Анталогія даўняй беларускай літаратуры. С. 281.
314
Korolko M. Pieśń religijna / Słownik literatury staropolskiej. S. 658.
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няй Радзівіл «Песні пра пакуты Хрыста». Дастаткова аб’ёмны твор складаецца з васемнаццаці чатырохрадкоўяў з выразнай песеннай будовай верша: два адзінаццаціскладовыя
радкі і два васьміскладовыя злучаны парнай рыфмоўкай. Твор
распачынаецца з апісання малітвы Ісуса ў аліўным садзе:
Klęczy w ogrojcu Jezus krwią spocony,
Kielichem męki z nieba obdarzony315 .

У першых двух радках выдатна змясціўся дастаткова значны фрагмент евангельскага тэксту, пры гэтым аўтарка здолела вельмі дакладна перадаць і ход падзеяў, і эмацыянальна-псіхалагічны стан героя, захаваўшы два асноўныя сімвалы — «чару пакутаў» і «крывавы пот» Хрыста316 . Далей разгортваецца апісанне суда, дзе падкрэслена, што ні Пілат, ні
цар Ірад не прызналі Ісуса вінаватым. Вельмі натуралістычна пададзена ў творы сцэна бічавання:
Ciało jak ztrębki odbite od kości,
Pełne skrwawienia, sczerniałe z siności.
Zemdlały prawie umira,
Przecież z ziemi suknie zbira.
Ztamtąd mdłe nogi do kamienia wlecze.
Tu wslady za nim krew najdroższa ciecze.
Siada choć cierpi te rany
Cierniem ukoronowany317 .

Раз’юшаны натоўп здзекуецца са Збаўцы: «Witajcie królu
z Nazaretu rodem», дамагаецца Яго ўкрыжавання: «Ukrzyżuj»
krzyczy lud zbyt niełaskawy». У сваім творы Францішка
Радзівіл амаль апускае апісанне крыжовага шляху, скарачаючы яго (каб зменшыць пакуты Хрыста?) да аднаго чатыГалоўны архіў даўніх актаў у Варшаве. Aрхіў Радзівілаў. ХХVІІ.
Неапрацаваныя рукапісы. Копія з аўтографа Ф.У. Радзівіл ласкава прадастаўлена нам Б. Юдковяк.
316
Гл.: Евангелле ад Лукі (22:39–44).
317
Галоўны архіў даўніх актаў у Варшаве. Aрхіў Радзівілаў. ХХVІІ.
Неапрацаваныя рукапісы.
315
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рохрадкоўя, паўтараючы ўжыты таксама ў папярэднім творы вобраз Хрыста, «абдзёртага са скуры».
У «Песні пра пакуты Хрыста» адсутнічаюць сюжэтныя
лініі, звязаныя з вучнямі Ісуса, не згадваюцца і распятыя разам з Ім злодзеі, увага паэткі факусіруецца на такіх асноўных момантах, як здрада Юды, суд, бічаванне і смерць Госпада. Найбольш разбудаваным з’яўляецца ў творы апісанне
зняволення і суда (называюцца імёны: Анна, Каіяф, Пілат,
Ірад), наймацней уражваюць карціны бічавання (самыя крывавыя радкі твора). Варта адзначыць, што аўтарка «Песні…»
перадае падзеі, абапіраючыся не толькі на факты, вядомыя
нам з кананічных тэкстаў «Евангелля», але і выкарыстоўвае
апакрыфічныя матывы пры апісанні бічавання: «Sześć tysięcy
sześćset z gurą / Y sześć plag Pańską zniósł skurą» і ў сітуацыі
на Галгофе: «Sam zdjęciem sukien bole swoje sili»318 .
Невядома, ці выконваліся калі-небудзь рэлігійныя песні
Ф.У. Радзівіл у касцёлах Нясвіжа, але можна меркаваць, што
менавіта дзеля гэтага яны і ствараліся. У вершах княгіні выдатна адлюстраваліся не толькі яе асабістая набожнасць, яе
актыўная грамадская пазіцыя, але і агульныя тэндэнцыі ў
рэлігійнай практыцы эпохі барока.

Раздзел IV
ПАРАДОКСЫ КАХАННЯ
4.1. Паміж «розумам» і «сэрцам»

Узнікненне любоўнай лірыкі ў літаратурах краінаў Заходняй Еўропы звязана з сярэдневечнымі песнямі трубадураў, вагантаў, мінезінгераў, галіярдаў. Актыўнае развіццё лірычных
жанраў у эпоху Рэнесансу паспрыяла станаўленню выпрацаванай схемы, паводле якой апявалася, ухвалялася прыгажосць
дамы. Запозненае развіццё на беларускіх землях свецкіх формаў культуры, адсутнасць рыцарскіх і дворскіх традыцыяў затрымала фарміраванне ў беларускай літаратуры жанру любоўнай лірыкі на некалькі стагоддзяў. Папулярызацыя паэзіі ў грамадстве адбываецца ў эпоху барока і менавіта з гэтым перыядам (XVII — сярэдзіна XVIII ст.) звязана ўзнікненне і функцыянаванне песенна-інтымнай лірыкі, якая дастаткова актыўна
распаўсюджвалася ў шляхецкім і мяшчанскім асяроддзі ў выглядзе рукапісных зборнікаў, многія з якіх захаваліся да нашага часу319 . Хаця яшчэ ў сярэдзіне XVI ст. выдаўцы пратэстанцкіх
канцыяналаў наракалі «на засілле любоўных песень пры дварах беларуска-літоўскіх магнатаў»,320 любоўная лірыка эпохі
Рэнесансу да нас, на жаль, не дайшла.
Гл.: Мальдзіс А. На скрыжаванні славянскіх традыцый. С. 91.
Кавалёў С.В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. С. 17.
319
320

318

Гл.: Judkowiak B. Słowo inscenizowane. S. 114.
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Цікавым з’яўляецца той факт, што распрацоўка інтымнай
тэматыкі ў даўняй беларускай літаратуры адбывалася выключна ананімна, хаця, напрыклад, у суседняй Польшчы
гісторыя захавала імёны выдатных паэтаў, аўтараў эратычных вершаў, пачынаючы з Яна Каханоўскага (1530–1584) і
Мікалая Рэя (1505–1569). З імёнамі славутых беларускіх паэтаў, такіх як Мікалай Гусоўскі (каля 1480 — пасля1533), Ян
Вісліцкі (каля 1480–1520-я гг.), Андрэй Рымша (каля 1550 —
пасля1595), Сімяон Полацкі (1629–1680) звязана станаўленне і развіццё героіка-эпічнай, палітычнай, патрыятычнай,
філасофскай, рэлігійна-панегірычнай, сатырычнай паэзіі.
Упершыню ж адкрыта і шчыра разважаць пра сардэчныя
справы ў беларускай літаратуры пачала жанчына — Францішка Уршуля Радзівіл.
Усе тэксты ў творчасці «нясвіжскай Сафо» так ці інакш
гавораць пра каханне, менавіта гэтае пачуццё было тым унутраным стымулам, які змусіў княгіню ўзяцца аднойчы за пяро
і напісаць свой першы вершаваны ліст да мужа. Аднак шчаслівае ўзаемнае каханне вельмі рэдка бывае асноўнай тэмай
лірычнага верша. Заспакоенае, споўненае пачуццё не мае ў
сабе напружанасці, драматычнасці. Расстанне, адвечны вораг і спадарожнік закаханых, нішчыць спакойную задаволенасць, сее трывогу, смутак, страх, разводзіць перажыванні
па двух розных палюсах, на адным застаецца радасць, вера,
надзея, любоў, а на другім нечакана ўспыхвае недавер, падазронасць, рэўнасць, крыўда.
Як сведчаць паэтычныя пасланні маладой княгіні Радзівіл,
у разлуцы з каханым мужам яна губляе сон, апетыт, цікавасць да жыцця, прагне хутчэйшай сустрэчы, крыўдуе, што
муж так доўга адсутнічае, просіць і моліць вярнуцца, нарэшце
пачынае думаць нядобрае і асцярожна пытаецца: «Czy się
twe serce dla inszej nie dwoi?» Але потым сама сабе забараняе падобныя думкі, марыць і сніць пра новыя сустрэчы, калі
сужонкаў «miłość w jedno spoi», у адным з лістоў сустракаецца нават наступнае сцверджанне, прамоўленае з захапленнем і цвёрдым перакананнем:
152

Miłość małżeńska nie jest to niewola,
Gdzie jedno ciało, myśl, serce i wola321 .

Ці сапраўды так было і што трэба рабіць, каб было менавіта так, Францішка разважае ў пазнейшых вершах, у п’есах, у трактатах, дае парады жанчынам і мужчынам у сатырычнай форме і цалкам сур’ёзна, тонам крыху дыдактычным
і маралізатарскім, з вышыні свайго сямейнага стажу і жыццёвага вопыту.
Усе вершы Ф.У. Радзівіл на тэму кахання можна ўкласці
ў храналагічную паслядоўнасць развіцця самога пачуцця,
якое адбываецца ў двух напрамках: з аднаго боку яно абумоўлена знешнімі фактарамі — ходам часу, аб’ектыўнымі
падзеямі і зменамі ў жыцці, з другога — унутранай эвалюцыяй лірычнай гераіні, наслаеннем асабістых перажыванняў,
уражанняў і самадчуванняў. На самым пачатку недзе глыбока ў душы чалавека нараджаецца неспакой, гэтая дзіўная
трывога змушае яго да роздуму. Нарэшце кожны прыходзіць
да ўсведамлення, што такі стан звязаны з закаханасцю. Лірычная гераіня Францішкі Радзівіл у вершы «Początek kochania»
(«Пачатак кахання») прызнаецца, што яна не цікавілася, адкуль бярэцца каханне, але пачуццё звалілася на яе, як кожнае
іншае няшчасце, знянацку. Прывядзем гэты верш цалкам:
Nieszczęśliwą się mogę w teraźniejszym stanie
Uznać, gdy mi się dało poznać kochanie.
Jam nie była ciekawa wiedzieć, skąd pochodzi
Miłość, lecz, jak uważam, że się z oczu rodzi.
Gdy człek jakie talenta lub jaki wdzięk tważy
Zoczy, ciągnie ponęta, afekt serce żarzy322 .

Лірычная гераіня называе сябе няшчаснай, бо спазнала
каханне. Менавіта няшчасце ў каханні з’яўляецца галоўным
матывам у любоўных вершах Ф.У. Радзівіл, а прычыны няшчасця могуць быць самыя розныя. Вынікае яно з унутра321
322

С. 83.

Mycielski J. Matka Księcia «Panie Kochanku». S. 378.
Аддзел рукапісаў Бібліятэкі Асалінскіх у Вроцлаве. Рук. 11984 І.
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най раздвоенасці асобы паміж двума ўзорамі маралі, вядомых грамадству з часоў Сярэднявечча: хрысціянскай і прыдворнай; першая дазваляла выключна каханне, асвечанае таінствам шлюбу, другая ўхваляла вольнае каханне323 . У вершы,
які так і называецца «Wolne kochanie» («Вольнае каханне»),
княгіня выдатна дэманструе нам тыя метамарфозы, якія адбываюцца з каханнем, у залежнасці ад таго, з якіх пазіцый яно
ацэньваецца. Асноўнае права кахання — вольнасць, якая не прыносіць шкоды маладым, наадварот, з’яўляецца карысцю, добрай забавай. У вольнасці і заключаецца галоўная каштоўнасць
пачуцця, але гэтая вартасць аказваецца вельмі няпэўнай і нетрывалай у канфрантацыі з хрысціянскімі ідэаламі:
Wolne prawo kochania — miłości ustawa,
Bo ta korzyść dla młodych nie grzech, lecz zabawa,
Ale wraz kochające trzeba zgoić razy,
Skoro rozum i honor wyda swe rozkazy324 .

Розум і гонар, дадзеныя чалавеку ад Бога, вельмі лёгка
змяняюць радасць кахання, падоранага натурай, у страшны
грэх, забава ператвараецца ў небяспечную барацьбу. На тэму
гэтага складанага канфлікта, на тэму змагання паміж розумам і сэрцам, разважае княгіня Радзівіл ў вершах «Serce z
rozumem w utarczce ustawnej» («Сэрца і розум ваююць няспынна») і «Często z pasjami walczy rozum chciwy» («Часта з
пасіямі змагаецца розум хцівы»)325. Змаганне, якое адбываецца ўнутры чалавека, паэтка называе «вайной», а на вайне,
як на вайне — няма спакойнага жыцця, тым больш што ворагі вельмі магутныя і зацятыя:

Skrupuł się złączył z rozumem na szali,
Serce z miłością inszy instynkt dali326 .

Жанчына ж ніколі не разумела сэнсу войнаў, заўсёды шукала спосаб, як прымірыць праціўнікаў, бо перамога азначала
смерць аднаго з іх. Напэўна, лірычная гераіня Францішкі
Радзівіл не хоча страціць розуму, але і пачуццё не можа
знішчыць, гэтым ворагам няма як разысціся, лёс паклаў іх
«на адны шалі». Добрым выйсцем для той, якая спрабуе ўтрымаць гэтыя шалі ў раўнавазе, было б мірнае суіснаванне двух
варожых бакоў, але вельмі цяжка іх пагадзіць:
Trudno pogodzić tak waleczna zdania,
Rozum do cnoty, serce do kochania327 .

Нягледзячы на складанасць сітуацыі, лірычная гераіня
ўпарта працягвае ісці шляхам паяднання дзвюх розных натур чалавека, яна не робіць выбару, хоць сімпатыя яе знаходзіцца «tam, gdzie sercu mili», але яна імкнецца кахаць
«cnotliwie» i «rozumnie». Розум, аднак, адчувае, што ён мацнейшы, а таму, знаходзячыся ў аднолькавым становішчы са
слабым сэрцам, мае права быць незадаволеным і не згаджацца на «нічыю». Што застаецца рабіць у такіх умовах, каб не
разгарэлася вайна? Захаваць усё ў сакрэце, а каб розум не
адчуў сябе прыніжаным, менавіта яму даручыць самую адказную ролю — пільнаваць таямніцу: «rozumem taić swych
afektów sekret».
У вершы «Часта з пасіямі змагаецца розум хцівы» розум
папярэджвае сэрца, што Бог сурова карае за памылкі, але і
міласэрна выбачае таму, хто шчыра пакаецца ў сваіх грахах:

Dwie tak potężne pasye w tej wojnie
Każą mi trawić życie niespokojne,

…chociaż człek grzyszy
Wnet litość usłyszy.
Byle łzy lał pokutne328 .

De Rougemont D. Miłość a świat kultury zachodniej. Warszawa, 1999.
S. 207.
324
Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło. S. 41.
325
Тэкст верша знойдзены Б. Юдковяк у неапрацаваных рукапісах архіву
Радзівілаў (XXVII) у Галоўным архіве даўніх актаў у Варшаве. У нашай
працы выкарыстана копія, ласкава прадастаўленая нам даследчыцай.

Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło. S. 42.
Ibidem.
328
Галоўны архіў даўніх актаў у Варшаве. Архіў Радзівілаў. XXVII.
Неапрацаваныя рукапісы.
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Пазіцыя ж лірычнай гераіні вельмі блізкая да папярэдняга верша, яна таксама балюча адчувае ўнутраны падзел і не
можа вызначыць, каму аддаць перавагу — розуму ці сэрцу.
Невялічкі твор (недапрацаваны і незавершаны) заканчваецца наступным прызнаннем: «Roztargnione myśli na dwie dziele
strony».329
У вершы «Вольнае каханне» Ф.У. Радзівіл уклала свае
разважанні пра складанасці сардэчных справаў у вусны лірычнага героя (а не гераіні!):
Natura mi pozwala, miłość grzeszyć każe,
Prawo boskie zabrania, bo niebo urażę.
Jednemu z tych dwóch wierzyć koniecznie potrzeba,
Naturze lub też Bogu…330 .

Mагчыма, гэтыя словы былі прызначаны для персанажа
якой-небудзь п’есы, а можа, паэтка хацела такім чынам падкрэсліць, што зрабіць правільны выбар: змагацца з пачуццём ці паддасца яму — аднолькава складаная задача для абедзвюх паловаў чалавецтва.
Унутраная нязгода, імкненне да вольных забаваў маладосці
і адначасовы страх перад Божай карай — гэта не адзіная прычына няшчасця ў закаханай асобы, паводле Францішкі Уршулі
Радзівіл. Нават калі ўдаецца заключыць нетрывалае перамір’е
паміж розумам і сэрцам, з’яўляюцца іншыя прычыны для наракання: нераздзеленае каханне, непрыхільнае стаўленне акружэння да пачуццяў, якія звязваюць пару маладых людзей, а
як бы гэтага было яшчэ мала, здараюцца доўгія расстанні і ёсць
такая прыкрая рэч, як здрада. У душы лірычнай гераіні пануюць жаль і смутак, які няма з кім падзяліць, ніхто яе не зразумее, таму што збоку ўсё выглядае інакш.
Асноўны прынцып прыдворнага кахання «пакутваць, кахаць, маўчаць»331 адлюстраваўся ў такіх вершах Ф.У. Радзівіл,
329
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як «Nic to żyć w miłości a doznawać wzajemności…» («Адно
сам кахаеш, ды яшчэ ўзаемнасць маеш»), «Wiem, że każdy
zważa żem wzięta w niewolę…» («Ведаю, кожны палічыць,
што я ўзята ў няволю...»), «O ciężkie bogów prawa…»
(«О, цяжкія багоў законы...»), «Trudno się z Fortuną pasować,
y sprzeczną mieć wolę…» («Цяжка змагацца з фартунай і
спрэчную мець волю...»), «Darmo opanować przeciw
sentymentom…» («Дарэмна ўтаймоўваць сентыменты...»),
«Ey żal, żal wspomnienie twego oddalenia…» («Эй, жаль, жаль
вялікі, як згадаю, што ты ад’язджаеш»), «Ey kiedy skończę
umartwienia i żyć będę szczęśliwa…» («Эй, калі ж скончацца
мае пакуты, і я буду жыць шчасліва...») і інш. Гэтую групу
складаюць пераважна тэксты, якія гучалі (альбо маглі гучаць)
са сцэны радзівілаўскага тэатра, на што звяртала таксама
ўвагу Б. Юдковяк, разглядаючы асобныя творы Францішкі
Уршулі ў рэчышчы песенна-інтымнай лірыкі332 .
Назвы пералічаных вершаў пададзены паводле іх першых
радкоў, у рукапісе з бібліятэкі імя Асалінскіх (Вроцлаў) у
якасці загалоўкаў фігуруюць надпісы «Тэкст» з далучаным
парадкавым нумарам. У рукапіснай копіі, што захоўваецца ў
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (Мінск), тэксты «азагалоўлены» рымскімі лічбамі. На жаль, ні ў Мінску,
ні ў Вроцлаве да рукапісаў не далучаны ноты, наяўнасць якіх
дазваляла б дакладна сцвердзіць, што ў дадзеным выпадку
мы маем дачыненне з песнямі. На сённяшні дзень можна
знайсці толькі ўскосныя пацверджанні гэтай гіпотэзы: згадка ў рукапісах пра тое, што тэксты «спяваліся ў тэатры»,
блізкасць тэматыкі песеннага тэкста і адпаведнага драматургічнага твора, а таксама наяўнасць сярод гэтых твораў асобных тэкстаў, якія сапраўды выконваліся дзеючымі асобамі
п’ес Францішкі Радзівіл. Напрыклад, фрагментамі з п’есы
«Дасціпнае каханне» з’яўляюцца песні «O ciężkie bogów prawa…» (І акт, сцэна 7) і «Niepewna szczęścia żyjącego trwa332
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łość…» (І акт, сцэна 9), a тэкст «Przewrotna Fortuna w obrotach
nietrwała…» гучаў у выкананні герояў п’есы «Адпачынак
пасля клопатаў» (ІІ акт, сцэна 2). Пра прыналежнасць да песенных тэкстаў сведчыць таксама адметная строфіка згаданых вершаў Ф.У. Радзівіл.
Песні, якія гучалі ў нясвіжскім тэатры і пры двары, як
кожны твор княгіні Францішкі, не толькі забаўлялі слухачоў, але таксама павучалі, змушалі задумвацца над сваімі
паводзінамі і ўчынкамі, дапамагалі зразумець і перажыць
розныя, часам вельмі складаныя жыццёвыя сітуацыі.
Лірычная гераіня верша «Адно сам кахаеш, ды яшчэ ўзаемнасць маеш» апынулася ў двойчы незайздросным становішчы: яна кахае без узаемнасці, але не можа перамагчы свайго пачуцця, бо «serce sobą nie władnie», а ў адказ ад аб’екта
сваёй зацікаўленасці атрымлівае толькі «niewdzięczność za
kochanie», нарэшце, як прызнаецца гераіня, і «złe ludzkie
zrzędy jakieś mi przyznają blędy». Пры гэтым яна пераканана,
што мае рацыю, а памыляюцца іншыя, таму заканчвае разважанні пра сваё нешчаслівае каханне наступнымі заўвагамі
ў адрас атачэння:
A przeceż nie mają w pamięci,
Że sami kochają, a innym to za złe mają,
Gdy przychylne widzą chęci.
O, jak w tej nieuważni mierze!
Od siebie początek niech bierze
Każdy, kto innych bydź wini333 .

У грамадстве каханне часта сустракаецца з нагаворамі і
асуджэннем з боку іншых. Супраць такой з’явы, як плёткі,
Францішка Радзівіл выступала, як мы ўжо адзначалі, у вершах сатырычнага характару. Цікаўнае і незаўсёды прыхільнае акружэнне назірае, а нават пільна сочыць за закаханым
ці парай закаханых, робіць свае заўвагі, часта асуджае іх па-

водзіны. Крытыка і непрыязныя адносіны да закаханых тлумачацца тым, што гэтыя двое, занятыя толькі сабой, робяцца
абыякавымі да свету. Такая ад’ізаляванасць ад грамадства
выклікае незадаволенасць, а часам зайздрасць. У адным з
вершаў лірычная гераіня так тлумачыць неабходнасць хаваць
праявы сваіх пачуццяў:
Na coż by się zdało, choćbym wyjawiła,
Nie miałabym korzyści z tego,
Któż wie, jeżeliby się nie osławiła334 .

У вершы «Чытаць характары хто ўмее…» Францішка заўважае, што ў сучасным ёй свеце пануюць не самыя лепшыя
манеры:
Minęły sympatyczne prawa,
Gdzie nie mówiąc ludzie kochali335 ...

Даўней слова мела большую вагу, той, хто адважваўся
прызнацца ў сваіх пачуццях, «już wiecznie trwał w okowach».
Часы змяніліся, і трэба быць вельмі асцярожным, хаваць свае
пачуцці, старацца ні словам, ні зрокам не выдаць таго, што
адбываецца ў душы, каб пазбегнуць «krytyk i niesławy». Гэтая перасцярога звернута ў першую чаргу да жанчыны, якой
значна складаней даводзіцца ў такім свеце.
Пра небяспеку, якая падсцерагае недасведчаную асобу ў
свеце, паэтка імкнецца папярэдзіць у першую чаргу дзяўчат.
З маладымі паннамі Францішка вядзе размову тонам даверніцы іхных сардэчных сакрэтаў, спасылаецца на асабісты
балючы досвед, у вершы «Няшчырыя зменных афектаў забавы» шчыра папярэджвае: «rzadko miłość jest prawdziwa»336 .
Цікава апісваюцца паводзіны юнакоў, якія дамагаюцца кахання, а потым абвяшчаюць, што іныцыятыва была на баку
дзяўчат і што тыя гвалтам уцягнулі іх у амурныя забавы:
334
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Na ujmę sławy i honoru
Najczęściej chce nabyć faworu,
Lecz skoro dostanie,
Ogłosi w odmianie,
Że gwałtem ciągniesz w kochanie337 .

Cтомленая змаганнем з уласнымі пачуццямі, неразуменнем з боку іншых, лірычная гераіня адчайна шукае выйсця.
Больш за два з паловай стагоддзі таму Францішка Радзівіл
разумела тое, чаму вучаць нас сёння псіхатерапеўты: вельмі
шкодным для здароўя чалавека з’яўляецца стрымліванне і
падаўленне эмоцый. У вершы «Цяжка змагацца з фартунай»
паэтка піша: «zdrowie trace,/ Tając żal mój sowicie».338 Далей
з’яўляецца традыцыйны для любоўнай лірыкі матыў кахання і смерці. Чалавек, які імкнецца перамагчы ў сабе пачуццё, не выйдзе з гэтай барацьбы пераможцам, бо ён змагаецца сам з сабой, адначасова з’яўляючыся катам і ахвярай. У выніку, нават калі ўдаецца пазбыцца пачуцця і застацца жывым, то такі чалавек выглядае як «жывы труп», сцвярджае
Францішка Радзівіл:
Jarzmem łez strumień ściśniony
I sentyment utajony,
Ten zaszczyt odbiera,
Że żyjąc umiera,
I zawsze zwyciężony339 .

Для таго, хто не хоча ўтойваць свае пачуцці і хавацца ад
іншых, ёсць яшчэ адно выйсце — «узаконіць сваё пачуццё»,
узяць шлюб. І хоць у тагачасным грамадстве, асабліва ў вышэйшых колах, жаніцьба не заўсёды адбывалася па жаданні
пары нарачоных, а па дамове паміж іх бацькамі, але незалежна ад таго, якім чынам адбыўся шлюб, наважэнцы павінны былі дастасоўвацца да пэўных нормаў, правілаў і абавяз337
338
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каў, шанаваць, паважаць і абавязкова любіць адзін аднаго340 .
Для Францішкі Радзівіл «шлюб з’яўляецца не толькі пачаткам ідэальнага шчасця (вечнага шчасця ў Небе), але таксама
пачаткам рэальнага шчасця: сумленнага жыцця, выхавання
дзяцей, павелічэння маёнтку, штодзённых радасцяў і прыемнасцяў».341
Здавалася б, што знойдзена ідэальнае вырашэнне праблемы, адкрыта таямніца шчаслівага кахання: двое закаханых
атрымалі магчымасць даваць адзін аднаму радасць пачуцця,
не баючыся кары за грахі, змяніліся да іх і адносіны атачэння, бо разам яны стварылі сям’ю — асноўную адзінку грамадства. Невыпадкова і ў песні «О, цяжкія багоў законы...» з
п’есы «Дасціпнае каханне» выказваецца перакананне:
Wszak nie szwankuje sława
Kochać dla małżeństwa342 .

На жаль, шлюб таксама не гарантуе шчаслівага кахання,
на долю гераіні верша «Gwałtem mnie prawie serce
wciągnęło…» («Амаль што гвалтам уцягнула мяне сэрца...»)
выпадаюць новыя выпрабаванні, хоць яна і забяспечыла
«miłość przysięgą». Да балючага расчаравання прычынілася
гэтым разам нявернасць каханага, які «teraz się zdradą szczyci
przeklętą», таму гучыць чарговая дэкларацыя гераіні —
«kochać nie będę, bom nieszczęśliwa!» Яшчэ два вершы «Верш
з нараканнем на замужжа» і «Іншы на тую ж тэму» аб’яднаны агульным роздумам пра лёс замужняй жанчыны:
Daremno człowiek tuszy sobie szczęście,
Darmo się śpieszy z wolności w zamęście343 .
Kuchowicz Z. Miłość staropolska. S. 257–258.
Rarot H. Traktaty o życiu szczęśliwym według Franciszki Urszuli
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Галоўным ворагам шчаслівага шлюбу Ф.У. Радзівіл лічыць
перш за ўсё здраду: «Zdrada tak górę nad małżeństwem
wzięła…»344 Вынікам ціхіх уздыханняў, тужлівага жалю і
шкадавання, што «ślubna miłość bywa nietrwała»345, не з’яўляецца, аднак, адмова ад кахання, лірычная гераіня не здымае
з сябе абавязкаў вернай жонкі. Над яе пачуццямі не мае ўлады ні час, ні прастора, не залежаць яны і ад зменлівасці пачуццяў каханага:
Ja żem przysięgła i teraz ślubuję,
Że równy affekt zawsze dotrzymuję.
Kocham i lubo często niekochana
Miło odebrać wzgardę od kompana346 .

У іншым вершы аўтарка зноў пераконвае свайго адрасата: «W odległości czy obecnie ciebie kocham statecznie i
będę»347 . Для набожнай жанчыны, тым больш у XVIII ст.,
натуральным было разуменне кахання ў адпаведнасці са словамі св. Паўла: «Любоў церпіць доўга, умілажальваецца,
любоў не зайздросціць, любоў не праслаўляе сябе, не ганарыцца, не бушуе, не шукае свайго, не раздражняецца, не намышляе ліха, не радуецца з няпраўды, а разам цешыцца з
ісціны; усё пакрывае, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё
пераносіць» (І пасланне да Карынфянаў, 13:4-7).
Пачуццё кахання прайшло ў вершах Ф.У. Радзівіл усе стадыі свайго развіцця: ад закаханасці да заключэння шлюбу.
Аднак на кожным этапе паэтка паказвала нам нешчаслівае
каханне і разважала пра яго сутнасць. Не знайшоўшы шчасця ні ў вольным каханні, ні ў замужжы, застаецца адно выйсце — спадзяванне на Бога: «Bóg tólko w szczęściu doskonały!»
Зрэшты, у сваіх любоўных вершах княгіня неаднаразова звярталася да Усявышняга: «Odmień, Boże, naturę lub tak straszne
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prawa». З надзеяй і пакорлівай адданасцю прамаўляла: «W
Bogu gruntowną kładę nadzieję», «Wszystek proceder składam
w ręce Bogu». У самых складаных сітуацыях, калі боль і адчай рабіліся нясцерпнымі, прасіла Бога даць вызваленне ад
пачуцця, узаемнасць альбо смерць:
Ty widzisz w gląmb serca, co się dzieje skrycie.
W twej władzy życia meta.
Daj z trzech rzeczy jedne pewne:
Uskrum miłość y łzy rzewne,
Albo niech wzajemnie
Westchnie choć tajemnie
Do mnie lub tesz niech śmierć
Żal kończy348 .

Такім чынам, паэтка называе тры магчымыя шляхі да
шчасця: зусім не кахаць, мець у каханні ўзаемнасць альбо
пакінуць гэты свет і пайсці да Бога, чыя любоў і ласка супакоіць спакутаваную душу. Асабіста пераканаўшыся ў нетрываласці чалавечых пачуццяў, княгіня Радзівіл не толькі захавала веру ў тое, што «Bóg za umartwienia/ żeszle […] jakową
nadgrodę», але і працягвае верыць у магчымасць шчаслівага
зямнога кахання, для якога неабходнымі умовамі з’яўляюцца ўзаемнасць, сталасць і вернасць. Доказ гэтаму можна
знайсці ў вершы «Dziwnie się nad tym krzywda serca żali...»
(«Над дзіўнай крыўдай сэрца правіць жалі...»), у якім Францішка Радзівіл, разважаючы пра складаныя ўзаемаадносіны
дваіх людзей, аб’яднаных адным пачуццём, параўноўвае каханне са стыхіяй агню. На самым пачатку твора агонь выступае ў сваім дзікім, непрыручаным выглядзе: «jeden pożar
dwa polena pali». Некіруемы спантанічны агонь можа прынесці шмат шкоды, папярэджвае паэтка. У дзікім полымі кахання можна хутка «перагарэць», агонь пачуцця можа такса-
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ма «перакінуцца» на кагосьці збоку, а таму трэба з ім асцярожна абыходзіцца, не распальваць занадта моцна і вучыцца
ўмела кіраваць ім. У апошніх радках верша мы бачым ужо
не пажар, не шал і жарсць няўрымслівага пачуцця, а сціплы
сямейны ачаг — прыручанае цяпло, сталае, вернае каханне:
Niech że ostrożność ogniów nie gromadzi,
Bo zbytni płomień y słabi y wadzi.
Dłuży się tam płomień sili,
Świeci, grzeje oraz mili,
Gdzie ścipłe ogniwa
Wierność serc ogrzewa
Do jednej349 .

Пераважная большасць вершаў Ф.У. Радзівіл напісана ад
першай асобы ў форме шчырага прызнання, маналога-споведзі, рэфлексійнага роздуму, што надае тэкстам выразную
медытатыўнасць. У паэтычнай творчасці княгіні «асаблівую
моц набывае не проста тэма кахання, як жадання ці немагчымасці яго спраўдзіць, але тэма складаных неадназначных
жаночых пачуццяў, выбару паміж прывабаю сэрца і голасам
розуму — той унутраны канфлікт, уласная раздвоенасць,
дыялог з самім сабою, што гэтак характэрны быў для твораў
высокага еўрапейскага барока і амаль невядомы ў той час на
нашай глебе»350 .
Асобнае месца ў любоўнай лірыцы Ф.У. Радзівіл займае
верш «Dwa szturmy razem, oba bez braku» («Штурмы два, і
кожны з іх без браку»). Твор вылучаецца выразным эратызмам, пабудаваным на традыцыйных для таго часу мілітарных метафарах. Два рыцары штурмуюць фартэцыю, іншымі
словамі — здабываюць даму:

A chcąc uczynić w fortecy dziurę,
Z równym orężem rzeźwią naturę351 .

Хто з іх у гэтым змаганні пераможа? Той, хто «najpierwszy
zwod swуj podniesie», «kto się odważy», «rycerz walce nie
leniwy». Што дапаможа яму перамагчы? У першую чаргу
«czujne staranie», «szturmy ustawne i broń gotowa» і абавязкова «pochlebne słowa». Трэба быць асцярожным, бо «zwyczajny
zamek w czujny obronie», але, выказаўшы крыху адвагі, і можна спадзявацца на удачу, таму што «nie masz tak mocny w tej
wojnie straży». Вельмі важнай умовай для здабыцця фартэцыі з’яўляецца правільна выбраны час атакі, неабходна пільна
сачыць за крэпасцю, назіраць за яе станам, бо здараюцца
моманты, калі яна і сама гатова здасца:
Pilność mieć trzeba w cichym dozorze,
Y attakować w pomyślny porze,
Sama się podda forteca snadnie,
Gdy ją sposobność waleczna władnie352 .

У польскай паэзіі эпохі барока вядомы быў верш Вацлава
Патоцкага «Ciało ludzkie — forteca, rozum jej załoga» («Цела
чалавечае — фартэцыя, розум яе вартавы»), у якім былі выкарыстаны падобныя матывы:
Jako żołnierz w fortecy, tak w człowieczym ciele
rozumna dusza, żeby go nieprzyjaciele:
grzech, swiat, pokusa i śmierć, szturmujący srodze,
nie dobyli, od Boga dana na załodze.
Czy nie godzienże pala, albo czego gorzej,
co się sam przeda, żołnierz, i zamek otworzy353 .
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Dwa szturmy razem, oba bez braku,
Do jednego się cisną attaku,

У вершы польскага паэта фартэцыя — гэта цела чалавека, а розум ахоўвае яго і сцеражэ ад варожага свету, у якім
пануюць грэх, спакуса і смерць. Аўтар раіць «не выпускаць
з рукі свечкі» і «не ўваходзіць ні ў якія змовы» з ворагам,
шчыльна замыкаць брамы і пільна сцерагчы свой «замак».
У Францішкі Уршулі Радзівіл фартэцыя з’яўляецца целам
жанчыны, а таму няма ў ёй і «моцнай стражы», ды і здача
ўмацаванняў зусім не ўспрымаецца як здрада. Хутчэй наадварот: «крэпасць», хоць і ўмее «даць адпор», нават калі рыцары атакуюць яе з розных бакоў, але яна сама прагне быць
пераможанай.
Разгледжаныя намі вершы Ф.У. Радзівіл, напісаныя «пад
дыктоўку сэрца», прадстаўляюць шырокі спектр эмоцый,
звязаных з душэўнымі перажываннямі жанчыны ў XVIII ст.
Яшчэ раз падкрэслім, што нясвіжская аўтарка першай у літаратуры Беларусі пачала актыўна асвойваць і творча распрацоўваць тэму кахання, інтымныя тэмы, якія ва ўсе часы смела закраналіся паэтамі-мужчынамі, загучалі нарэшце ў інтэрпрэтацыі жанчыны, распачынаючы «плынь уласна «жаночае»
літаратуры»354 .
4.2. Песні і жальбы

Жыццё гаспадыні магнацкага двара адбывалася ва ўсіх
на вачах, менавіта яна з’яўлялася арганізатарам прыдворнага жыцця ва ўсіх ягоных праявах: ад звычайнага штодзённага гаспадарання, распараджэння слугамі да прыёму гасцей і
наладжвання гучных імпрэз і правядзення розных святаў.
Адзіным спакойным месцам у вялікім замку, дзе можна было
схавацца ад тлумнага свету, была бібліятэка. Менавіта зацішша бібліятэк спрыяла ўнутранаму развіццю асобы, дапамагала стварэнню той інтымнай прасторы, дзе можна было пачуць «голас уласнай душы». Бібліятэкі спалучаліся пераважна
з кабінетам, каб можна было адразу нешта занатаваць, пера-

пісаць у свой рукапіс твор, які асабліва спадабаўся. У бібліятэцы Нясвіжскага замку заставалася сам-насам са сваімі
думкамі і разважаннямі княгіня Францішка Уршуля, тут яна
чытала кнігі з ранейшых радзівілаўскіх збораў, а таксама
новыя, асабіста замоўленыя з-за мяжы. Тут яна на нейкі час
пераставала быць гаспадыняй, жонкай, маці, тут яна рабілася пісьменніцай.
Безумоўна, цяжка было жыць ва ўсіх навідавоку, няспынна несці варту над сваімі пачуццямі і эмоцыямі, штодзённа
падаваць прыклад «узорнай пані-гаспадыні», «паслухмянай
жонкі» і «клапатлівай маці», але іншыя паводзіны не магла
сабе дазволіць спадчынніца каралеўскага роду! Свае душэўныя перажыванні з жыцця рэальнага Ф.У. Радзівіл паспяхова пераносіла ў фікцыйны свет мастацкага твору. Сярод
іншых тэкстаў асаблівай інтымнасцю вылучаюцца вершы
«Dotkliwych żalów cisną mię ciężary…» («Балючых жаляў
прыгнятае мяне цяжар..»), «Złe rozumienie i myśli niezgodne…» («Неразуменне і думкі ліхія...»), а таксама два вершы з
абсалютна аднолькавым першым радком «Gdyby przynajmniej
w nieszczęśliwej doli…» («Калі б прынамсі ў нешчаслівай
долі...»). Адзін з іх, меншы па колькасці радкоў, мае назву
«Użalenie się» («Жальба»), другі верш — без назвы, але ў два
з паловай разы большы па аб’ёму. Напэўна, княгіня двойчы
спрабавала выліць свой жаль на паперу, якая была адзіным
маўклівым сведкам яе смуткаў, трывог і пакут. Пакорліва згаджаючыся са сваёй «нешчаслівай доляй» адразу ў першым
радку верша, паэтка наракае на тое, што не можа «выявіць»,
як моцна баліць яе сэрца. Сваю вымушаную маўклівасць і
скрытнасць яна тлумачыць справай гонару:
Myśli ściśnione od lamentów tłumu
Tają swe żale powodem rozumu.
Honor szacując więcej niżli życie,
Jawnie się śmieje lubo płaczę skrycie355 .
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У паэтычных творах дыдактычнага характару «Перасцярогі збавенныя...» і «Да нясталай дамы...» Ф.У. Радзівіл невыпадкова звяртала ўвагу на неабходнасць заўсёды дбаць пра
сваю рэпутацыю ў свеце, захоўваць незаплямленым свой
гонар. Зняважыць жанчыну можна было адным словам, дастаткова было выказаць сумніў адносна яе цнатлівасці, які
адразу ўспрымаўся як шчырая праўда356 . Крытычнае і недаверлівае стаўленне патрыярхальнага грамадства да жанчын
вымагала ад іх большай асцярожнасці: любая праява эмацыянальнага стану магла быць няправільна патлумачана. Плёткі
нараджаліся і распаўсюджваліся вельмі хутка, а даказаць
сваю невіноўнасць было дастаткова складана, можна сказаць,
амаль немагчыма. У такой сітуацыі заставалася толькі адно
выйсце — пільна сцерагчы ад цікаўнага свету таямніцы свайго ўнутранага жыцця. Нават калі бывае нясцерпна цяжка,
прыкра і балюча, то, не зважаючы на прычыну душэўных
пакут па перакананню княгіні, «w sekrecie napłakać się godzi».
Сама яна так і робіць, але адначасова прызнаецца, што складана схавацца ад іншых, і вельмі цяжка бывае стрымаць слёзы. Зменліваму зямному лёсу, недасканаламу і супярэчліваму існаванню чалавека Францішка Радзівіл стала супрацьпастаўляе надзейную і пэўную Божую ласку і апеку:

вая доля — боль сэрца — гонар, які даражэй за жыццё —
націск з боку грамадства — надзея на Бога. Працытуем гэты
верш цалкам:
Gdyby przynajmniej w nieszczęśliwej doli
Mogłam wyrazić, jak mię serce boli.
Cóż gdy mi honor milszy niżli życie,
Dla niego łzami oblewać się skrycie
Wolę, niżeli podpadać censurze
Lub też w jakowej zostawać pressurze.
Jako zaś Bóg jest wszystkiego obrońca,
Przyprowadzi mię do dobrego końca358 .

Захаванне гонару было неабходнай умовай не толькі для
публічнага, але і для прыватнага жыцця. Гонар здаўна лічыўся
найважнейшай каштоўнасцю, страта гонару параўноўвалася
са стратай жыцця, а таму трэба было берагчы яго любымі
вядомымі спосабамі і любым коштам359 .
Францішка Радзівіл выдатна разумела, якой страшнай
зброяй было злое слова ў вуснах недабразычліўца і наколькі
безабароннай была супраць яго жанчына. У складаных жыццёвых сітуацыях ратавала паэтку вера ў Бога і перакананасць
ва ўласнай справядлівасці:
Złe rozumienie y myśli niezgodne,
Zmażą sumienie y cnoty dowodne.
A ci, co wzrok moy y słowa tłumaczą,
Bóg skarze, że tak sądzą i dziwaczą360 .

A gdy tak w przykrym zyję szczęścia progu,
Wszystek proceder składam w ręce Bogu357 .

«Скарочаны» варыянт разважанняў на тую самую тэму —
верш «Użalenie się» — мае не пяць, а ўсяго два чатырохрадкоўі, апушчана частка, дзе гучыць скарга на «natarczywe <…>
w sercu sztylety, że <…> do śmierci przynaglają mety», адсутнічае таксама апісанне нястрымнага плачу, які «cere na jagody
warzy». Дзякуючы такой змене, верш набыў больш стройную кампазіцыю, выкрышталізавалася ідэя твора: нешчаслі-

Жывому чалавеку, асабліва жанчыне, якая адрозніваецца
большай уражлівасцю і эмацыянальнасцю, цяжка не выказваць сваіх пачуццяў, «utopić wejrzenie ponure» альбо «nie śmiać
się z przygód, które żart przytoczy». У любых сітуацыях неаб358
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ходна прытрымлівацца правіл прыстойнасці, ведаць меру,
інакш кажучы — сачыць за сваімі паводзінамі, як робіць гэта
лірычная гераіня верша:

ночага) лёсу прымаюць форму малітоўнага звароту ў вершы
«Балючых жаляў прыгнятае мяне цяжар...»:
Słuszna to cierpieć za przeszłych lat winę,
Lecz Panie niech w tej rozpaczy nie ginę.
A gdy tak czuję słuszny zemsty groty,
Daj mi cierpliwość lub uśmierz kłopoty365 .

Jednak tak jawnie, jak i w skrytej porze,
W płaczach i śmiechach cnotę mam w dozorze361 .

Аднак і такі пільны вартаўнік, як цнота, не можа гарантаваць, што ўсе людзі з атачэння аднолькава добра цябе зразумеюць і будуць прыхільна да цябе ставіцца, хаця да гэтага
трэба імкнуцца. «...Уваходзячы ў свет, трэба з першых крокаў і безупынна дбаць аб тым, каб цябе любілі і паважалі»362, — павучала княгіня Радзівіл у сваіх трактатах. Папярэджвала яна і пра тое, што асабліва ўважліва трэба выбіраць сабе сяброў і знаёмых, не кожнага пасвячаць у сваю
таямніцу: «Вялікая стрыманасць у словах — сведчанне цудоўнага ведання свету. Ёсць два сродкі, якія ўтрымліваюць
нас ад зласлоўя. Першы ў тым, каб прызвычаіць свой розум
глядзець на людзей з лепшага боку; другі — ніколі не слухаць злосныя языкі. Гэтая загана — агідная».363 У недасканалым чалавечым свеце загана гэтая заўсёды існавала, шмат
каму псавала рэпутацыю, а разам з ёю і жыццё. Нават дзіўна,
што і такі лёс паэтка цярпліва прымае, бо менавіта пакору
лічыць яна за найвышэйшую дабрачыннасць хрысціянкі:
Znam ja to jednak, co mi wyrok psuje,
Że każdy mój stan chytrość krytykuje.
Niech i tak będzie, ja zaś w każdej doli
Boskiej podlegać nie przestanę woli364 .

Нарэшце элегійныя радкі інтымных разважанняў Францішкі Радзівіл над складанасцю чалавечага (перадусім жа361
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Радкі гэтай паэтычнай малітвы характарызуе выключная
шчырасць, перад абліччам Бога не трэба дбаць пра скрытнасць, бо Ён адзіны ўмее дараваць, хоць бачыць усе нашыя
грахі і правіны. Такі непасрэдны зварот да Бога дае свабоду
паэтычнаму слову, прыносіць палёгку, вызваляе ад таго цяжару, які ляжыць нявыказаны на сэрцы: «I lub mi pióra
swobody linieją / Cieszą się zysków niebieskich nadzieją».366
Інтымная лірыка Ф.У. Радзівіл вылучаецца бясспрэчнай
аўтабіяграфічнасцю, часта паміж аўтаркай і лірычнай гераіняй верша можна смела ставіць знак роўнасці. Пазней свой
асабісты досвед пісьменніца будзе ўпісваць у драматычныя
лёсы персанажаў п’ес. Пры гэтым трэба памятаць, што ўпершыню ў літаратуры Беларусі ў цэнтры ўвагі апынуўся свет
унутраных перажыванняў жанчыны, раскрыты ад першай
асобы. Упершыню адкрыта і шчыра жанчына не проста апісала свае перажыванні і самаадчуванні, што само па сабе ўжо
з’яўляецца дасягненнем, але пераклала мову эмоцый на мову
верша, часам менш, часам больш удалага, упрыгожанага цікавымі вобразамі і метафарамі.
4.3. Пяром княгіні Радзівіл?

Збіраючы для перакладаў на беларускую мову вершы
Францішкі Уршулі Радзівіл, у адным з рукапісаў Бібліятэкі
Чартарыйскіх у Кракаве сярод іншых твораў паэткі мы на-
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трапілі на верш «Opisanie piersi białogłowskich» («Апісанне
жаночых персяў»), які не згадваўся ні беларускімі, ні
польскімі даследчыкамі і адсутнічае ў анталогіях польскай
паэзіі XVIII ст. Цалкам верагодна, што аўтарам гэтага невялікага па памеры твора таксама з’яўляецца княгіня Радзівіл.
Нашу ўвагу прыцягнуў найперш той факт, што назва твора
выразна перагукаецца з вядомымі ў польскай літаратуры XVII
і XVIII ст. ананімнымі паэмамі пра грудзі.
Адзначым, што сам прадмет апісання трапіў у літаратуру
Рэчы Паспалітай у XVII ст. у сувязі са зменамі ў жаночай
модзе, якая нечакана адкрыла воку старанна хаванае раней.
Здавалася б, свет моды з’яўляецца бясспрэчна жаночай сферай зацікаўленасці, але гэта толькі на першы погляд. У сапраўднасці, усе новыя накірункі ў змене знешняга выгляду
жачыны прадыктаваныя мужчынамі. Не толькі ў сэнсе сусветна вядомых крэатараў сучаснай моды, але і таму, што
гэта мужчына заўсёды «дапасоўваў» жанчыну да свайго ўяўлення пра яе ідэальны вобраз.
Такім чынам, мода ва ўсе часы кіравалася не тым, што
больш выгадна і зручна жанчыне, а тым, наколькі прывабнай будзе жанчына ў вачах мужчыны. Высокія абцасы і завужаныя насы чаравічак, ад якіх пакутуюць сучасныя модніцы, былі добра вядомыя ў эпоху барока, калі ад жанчыны
вышэйшых слаёў грамадства вымагалася адно: уяўляць сабой «завершаны твор мастацтва»367 .
Глыбокае дэкальтэ, сціснутая карсажам «асіная» талія, а
таксама адсутнасць традыцыйных галаўных убораў і пышныя прычоскі — такая мода, народжаная першапачаткова ў
Францыі, пачала распаўсюджвацца ў трыццатыя гады XVII
ст. па ўсёй Еўропе. На польскі каралеўскі двор яна трапіла
дзякуючы шлюбам уладароў Рэчы Паспалітай з дзвюма французскімі прынцэсамі, новыя веянні хутка падхапілі магнац-

кія двары. Ужо ў сярэдзіне 60-х гадоў Багуслаў Радзівіл у
лістах да сваёй нарачонай Ганусі пісаў: «Сукні ВКМ, замоўленыя мной у Парыжы, ужо ў дарозе, надта à là mode зробленыя, хацеў бы я сам ВКМ апранаць у іх і з іх распранаць»368 .
Вядома, «змены ў модзе, асабліва прыдворнай, заўсёды
падвяргаліся атакам з боку маралістаў і сатырыкаў. У Польшчы здаўна асуджалася празмернае багацце строяў, цяпер
на першым месцы апынулася нясціпласць»369 . Занадта глыбокае, «нясціплае» дэкальтэ натхняла на сатырычныя паэмы
ў адрас жаночай моды такіх аўтараў, як Войцех Станіслаў
Хрусціньскі, Крыштаф Апаліньскі, Якуб Ланчнавольскі.
Але ў другой палове XVII — пачатку XVIIІ ст. побач з
сатырычнымі паэмамі пачалі з’яўляцца творы, дзе гучала
шчырае захапленне прыгажосцю тых частак жаночага цела,
якія так «бессаромна» прыадсланяла мода. Аўтары паэм пажадалі застацца невядомымі, магчыма, ім не хапіла смеласці
адкрыта супрацьстаяць маральным устоям і норавам тагачаснага грамадства. Тым больш не адважыліся яны апублікаваць свае творы, але час ішоў, змяняліся густы, заходнія
навінкі рабіліся нормай, і нарэшце ў 1777 г. адной з рукапісных паэм «Opisanie piersi» («Апісанне персяў») пашчасціла
быць надрукаванай на старонках першага ў Рэчы Паспалітай літаратурнага часопіса «Zabawy Przyjemne i Pożyteczne».
Гэтая ж паэма прыцягнула ўвагу польскіх гісторыкаў літаратуры ў ХХ стагоддзі: першым перадрукаваў «Апісанне
персяў» Ч. Гернас у часопісе «Pamiętnik Literacki»370 . Амаль
праз паўстагоддзя тэмай зацікавіўся Р. Гжэськовяк, вынікам
чаго былі змешчаныя ў часопісе «Barok» дзве ананімныя
паэмы: усё тое ж «Апісанне персяў» і невядомая раней паэма з XVIII ст. — «O piersiach białogłowskich» («Пра жаночыя
Kotłubaj E. Życie Janusza Radziwiłła. Wilno-Witebsk, 1859. S. 447.
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персі»)371 . Праз некалькі гадоў у часопісе «Morze zjawisk»
намаганнямі таго ж даследчыка была надрукавана яшчэ адна
ананімная паэма XVIII ст.: «Jedyna inamoratów kontenteca […]
PIERSI» («Персі»)372 , якую раней згадваў у сваіх працах
Ч. Гернас.
Усе тры ананімныя паэмы, як слушна заўважае Р. Гжэськовяк, «дзеля апісання аб’екта лаудацыі, у значнай ступені
карыстаюцца аднолькавым наборам канцэптыстычных ідэй,
падказваючы генетычную сувязь саміх твораў»373 , што можа
тлумачыцца арыентацыяй на адзін і той жа іншамоўны ўзор.
Хутчэй за ўсё, княгіня Радзівіл была знаёмая калі не з іншамоўнай першакрыніцай, на якую абапіраліся аўтары польскіх
ананімных паэмаў, то з польскімі творамі напэўна. У сувязі з
гэтым узнікае пытанне: наколькі самастойным і арыгінальным у параўнанні з ананімнымі паэмамі з’яўляецца «апісанне», створанае нясвіжскай паэткай?
Ананімная паэма XVII ст. «О piersiach białogłowskich»
пачынаецца з апісання несправядлівага становішча «двух
нявінных вязняў», якія вартыя «выдатнай песні», але сядзяць
у «неміласэрнай цясноце». Аўтар сціпла адзначае, што апяваць іх прывабнасць — не зусім ягоная праца, але ён мусіць
падпарадкавацца загаду Венеры і «апісаць палацы», у якіх
жыве сама багіня. Потым гучыць перасцярога тым, хто не
баіцца гневу багіні і ўпарта хавае тое, што Венера «хоча паказаць свету», пры гэтым падкрэсліваецца, што кожная з уладальніц «дзвюх выспаў» сама вартая звацца багіняй, роўна
як і тая, якую ўхвалялі ў старажытнасці жыхары Кіпра. Далей аўтар разважае пра грэх і бачыць яго не ў тым, што гэтыя
«два ўзгоркі» адкрыты чалавечаму воку, а ў хцівасці нахабных мужчынскіх позіркаў, у пажадлівасці, для якой і адзен371
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не не можа служыць перашкодай. Сам Купідон, які звычайна стала спадарожнічае Венеры, схаваўшыся ў ейных «палацах», нават тады, калі адпачывае, праз сон, з лёгкасцю трапляе сваімі стрэламі ў сэрцы тых, хто «асмеліцца наблізіцца».
Каб найбольш яскрава падкрэсліць прыцягальную натуру
жаночых грудзей, безыменны паэт параўноўвае іх таксама з
райскімі яблыкамі, якія спакусілі некалі Адама, і сумняваецца, што знойдзецца хоць адзін сярод роду чалавечага, хто не
скочыў бы па гэты плод, пабачыўшы яго на ўласныя вочы.
Напрыканцы аўтар прызнаецца, што не разумее, чаму жанчыны хаваюць свае «аздобы найпершыя», бо і так усім вядома, што крыецца пад кашулькай.
Падобную канструкцыю мае пазнейшая па часе ўзнікнення паэма «Апісанне персяў». Aўтар твора на самым пачатку
заяўляе, што апяваць «пяшчотныя персі» — занятак муз. Ён
сам адважваецца ўзяцца за пяро толькі таму, што далёка не
абыякавы да прадмету апісання. Далей ідзе шэраг параўнанняў з тым самым пераходам ад антычных матываў да біблейскіх: «пакоі Венеры», «падушкі Купідона», нябесныя зоркі,
планеты, адораныя святлом ад Феба, «райскія яблыкі з дрэва
жыцця», «зямля абетаваная» з «малочнымі фантанамі» і
«шчаслівыя выспы». Менавіта тут, у суседстве з сэрцам, жыве
душа, адсюль «агністы бажок» выпускае стрэлы, а багіня
Венера мае тут свой алтар, і той, хто складае на яго сваю
ахвяру, павінен адчуваць сябе, паводле перакананняў аўтара, самым шчаслівым у свеце.
Неаднаразова ў творы падкрэсліваецца моц улады гэтых
«двух каралёў» у «рубінавых каронах», яны перамагаюць не
толькі «вялікіх манархаў», але і багі часам бяссільныя супраць іх. Напрыканцы паэмы з’яўляецца разважанне пра «слугу двух гаспадароў», аўтар піша, што ніводзін служка не ў
стане адначасова прыслужваць двум панам, але гэтым блізнятам, якія жывуць у зайздроснай згодзе, можа і адзін дагадзіць.
І хоць не ўсе з ахвотай бяруць на сябе абавязкі такой службы, а некаторыя нават абвяшчаюць «вечную вайну каханню»,
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аўтар яўна не належыць да іх ліку і шчыра прызнаецца, што
згодны быць іхным «служкам і нявольнікам».
Таксама ў паэме «Jedyna inamoratów kontenteca… PIERSI»
ананімны аўтар захапляецца прадметам апісання і між іншым
сцвярджае: «że tam sam bożek miłości / Rad ma spocznienie i
najczęściej gości», і што месца гэтае не толькі кожны смяротны ахвотна наведвае, але і бог «найвышэйшы» Юпітэр. Паўсюдная непераможнасць і абсалютная ўлада над родам чалавечым менавіта гэтай часткі жаночага цела падкрэсліваецца
ў наступных радках:
Tak-eście tęgie, tak-eście wszechmocne,
Że gwałtem wszystkich niewolicie ludzi,
Dzienne rozkoszy, pieszczoty północne,
Pełno was w Polszcze, w Litwie i na Żmudzi374 .

Спалучэнне антычных і біблейскіх вобразаў, характэрнае
для ананімных паэм, цалкам адсутнічае ў вершы «Апісанне
персяў жаночых». Твор Ф.У. Радзівіл пабудаваны выключна
на метафарах мілітарнага характару, якія таксама шырока
выкарыстоўваліся паэтамі эпохі барока ў эратычных вершах,
у тым ліку і самой Францішкай у вершы «Два штурмы разам, абодва безвыніковыя».
Jest to cud serca, tak mieć uzbrojone
Dwie cytadele obok położone.
Z rubinowymi na nich bastyony,
Erygowane z abrysu Bellony375 .

Параўнанне грудзей з «цытадэлямі», на якіх красуюцца
«рубінавыя бастыёны», не з’яўляецца цалкам новым і нечаканым; згадаем «вязніцы», «палацы», «фартэцыі», «рубінавыя кноты» і «рубінавыя кароны» з ананімных паэм. Здзіўляе
іншае: узорам для стварэння гэтых «абарончых збудаванняў»
Grześkowiak R. Poeta i piersi. S. 14.
Ibidem. S. 18.
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былі абрысы не багіні Венеры ці Юноны, якія традыцыйна
прысутнічаюць у ананімных паэмах, а рымскай багіні Белоны, маці Марса, ля храму якой адбывалася цырымонія абвяшчэння вайны. Яе з’яўленнем тлумачыцца ваяўнічы настрой верша, апраўдваецца і ўвесь шэраг метафар, якія дэманструюць багацце боепрыпасаў — «порах», «кулі» і «гарматы», што б’юць вадой.
У творах ананімных аўтараў грудзі — зусім не вадзяныя
гарматы, а «mlicznych nektarów żywe dwie fontany» («Апісанне
персяў») альбо «wewnątrz i zwierzchu napełnione miodem»
(«Персі»).
У вершы Ф.У. Радзівіл мы не знойдзем яскравага і шматфарбнага ўхвалення прадмету апісання, уласцівага ананімным паэмам, толькі ў першым радку сціпла адзначана, што
«гэта цуд сэрца». Націск зроблены не на захапленне знешняй прыгажосцю, а на тое, «cóż o fortecy rozumieć należy» і
як трэба здабываць непрыступныя цытадэлі. Ні аблогі, ні
атакі не дапамогуць, сцвярджае паэтка:
Głodem nie dobyć, szturmu się nie boi,
Im większy atak, tym mocniejszy stoi376 .

Зусім інакш гаворыцца пра падобную атаку ў паэме
«Персі», дзе грудзі нібы самі прызнаюцца: «My po takich
atakach łaskawsze»377 . У вершы княгіні Радзівіл такое прызнанне не ўяўляецца магчымым, бо не выпадкова аўтаркай
падкрэсліваецца, што апрача дастаткова моцнага ўзбраення
істотнай сілай крэпасцяў з’яўляюцца тры каменданты, якія
заўсёды на варце:
Trzej komendanci: Rozum, Wstyd i Cnota,
Na wszelki insult zamykają wrota378 .

Згадаем тут яшчэ раз верш В. Патоцкага («Цела чалавечае — фартэцыя, розум — яе вартавы»), дзе розум быў адзі-
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ным вартаўніком і бараніў фартэцыю (цела) ад «граху, свету,
спакусы і смерці». Нясвіжская паэтка ўзмацніла абарону «цытадэляў» тымі дабрачыннасцямі, што асабліва цаніліся ў жанчыне. Аўтар паэмы «Пра жаночыя персі», параўноўваючы
аб’ект апісання з лампадамі, запаленымі «od pochodnie
Kupidynowej», таксама звяртае ўвагу на тое, што «w mlecznym
oleju rubinowe knoty nieugaszony ogień mają cnoty». Хаця такое сцверджанне выглядае падазрона: адкуль у агністых стрэлах кахання, пушчаных няўрымслівым паганскім бажком,
узялася б раптам цнота? У творах Францішкі Радзівіл цнота — хрысціянская дабрачыннасць — найчасцей супрацьпастаўляецца каханню; з пачуццём і жарсцю, уласцівымі прыродзе чалавека, дапамагаюць змагацца розум, сорам і цнота,
дадзеныя ад Бога «вартавыя».
Як у вершы «Два штурмы разам, абодва безвыніковыя»,
так і ў «Апісанні жаночых персяў» аўтарка не становіцца ў
апазіцыі да героя-«прэтэндэнта» і ў пэўным сэнсе здраджвае сама сабе, раскрывае таямніцу непарушных абарончых
збудаванняў, падказвае адзіны магчымы спосаб захапіць
цытадэлі:

заць захапленне «krótkiemi słowy». У вершы мацней адчуваецца напружанасць барацьбы, што робіць твор больш дынамічным, у той час як ананімныя паэмы «расплываюцца»
шматлікімі параўнаннямі, быццам непаслухмяныя думкі аўтараў, што назіраюць за жаночымі грудзямі.
Наша гіпотэза аб аўтарстве «Апісання персяў жаночых»
грунтуецца таксама на тыпалагічнай блізкасці верша да загадак Ф.У. Радзівіл, сярод якіх сустракаюцца творы, пабудаваныя на двузначнасці выказвання, дзе выразна прасочваецца эратычны падтэкст. Прыкладам можа паслужыць вершзагадка пра шпагу, дзе выкарыстана адно з найбольш універсальных значэнняў зброі як сімвала мужчынскага актыўнага пачатку:

A gdy się Cehauz lub Arsenał pali,
Wraz do fortecy [niech] Pretendent wali379 .

Жаночы пачатак у традыцыйным народным уяўленні часта апісваецца, як пакой альбо крэпасць, невыпадкова і ў вершах Францішкі мы сустракаем «цытадэлі», «фартэцыі», «бастыёны». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на тое, што ў
«Апісанні...», акрамя загалоўка, ані разу не гучыць сама назва «персі», адзінае слова «прэтэндэнт» здраджвае нам той
факт, што гэтая бітва сімвалізуе адносіны паміж мужчынам і
жанчынай. Такім чынам, назва верша выконвае своеасаблівую функцыю «падказкі» альбо «адказа» да твора, які нагадвае па сваёй форме загадку. Зрэшты, тое самае назіраецца і ў
вершы «Два штурмы разам, абодва безвыніковыя», дзе такія
прыёмы, як «czujne staranie» i «pochlebne słowa», павінны

Паэтка не дае адказу на пытанне: што можа выклікаць
гэты пажар? Магчыма, дастаткова аднаго палымянага позірку,
тады іскрынка спадзе і разгарыцца агонь, у крэпасцях узнімецца паніка, ніхто не заўважыць ворага, у «агні пачуцця»
згінуць усялякія перашкоды, пераможа нарэшце сіла кахання.
Невялікі па памеры верш дае вельмі зграбнае і лаканічнае «апісанне персяў», пазбягаючы непатрэбнага шматслоўя,
уласцівага ананімным паэмам, у якіх аўтары неаднаразова
«захлыналіся» ў бясконцых ухваленнях, хоць абяцалі выка379
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W ciasnym i długim zostaję więzieniu,
Słusznie mię więżą i trzymają w cieniu.
Skoro wychodzę, wraz w oczy uderzę,
Źle o mnie tuszą, zwłaszcza kiedy mierzę.
I lubo wsydu nie mam, co się dzieje,
Często, gdym goła, to się czerwienieję.
Szpada380

380

Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło. S. 40.
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дапамагчы ў здабыванні крэпасці. Адзначым, што на слых
тэкст успрымаецца крыху інакш: у першую чаргу слухач успрымае мелодыку, «бачыць» шэраг вобразаў, створаных аўтарам, а толькі потым адкрывае прыхаваны ў іх сэнс. У такой сітуацыі слухач, збіты з тропу нагрувашчваннем метафарычных «мілітарызмаў», не адразу выхоплівае з кантэксту, пра што на самой справе вядзецца гаворка. Падобная
гульня словаў павінна была даваць сатысфакцыю, забаўляць
як аўтара, так і адрасата (слухача). Невыпадкова Барбара Юдковяк, аналізуючы паэтычныя творы Францішкі Радзівіл, у
першую чаргу звяртала ўвагу на іх функцыянаванне ў «канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі»381 .
Адсутнасць у вершы-апісанні непасрэднага наймення
«персі» можна растлумачыць арыентацыяй на фальклорную
традыцыю. Як вядома, у вусна-паэтычнай народнай творчасці
дзеля апісання розных частак цела чалавека шырока выкарыстоўваліся вобразы-сімвалы, асабліва ў эратычных тэкстах.
Чым больш «высокі» быў стыль і ўзровень тэксту, тым больш
складаныя ўжываліся метафары, ствараючы сапраўдную паэзію. Моўнае табу парушалася ў выключных сітуацыях. Напрыклад, у маладзёвым фальклоры самай папулярнай (і найбольш эратычна насычанай) гульнёй была «Жаніцьба Цярэшкі», падчас якой выконваліся самыя шчырыя і непасрэдныя прыпеўкі. Аб’ектам кпінаў і насмешак сярод іншых недахопаў апынуліся і празмерна развітыя грудзі ў маладой
дзяўчыны, якія ў традыцыйнай сялянскай культуры не мелі
эратычнага адцення. Іх асноўнай функцыяй было кармленне, што асацыіравалася выключна з мацярынствам, а не з
залётамі382 . Гэтай «бядзе» магла дапамагчы «шнуровачка» —
адпаведнік «карсажа», у якім хавалі свае «ozdoby najpiersze»
багатыя паненкі: «Мой жа ты татулічка,/ Прадай ты каровачJudkowiak B. Słowo inscenizowane. S. 10.
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ку,/ Купі мне шнуровачку!/ А з мяне мальцы смяюцца,/ Што
ў мяне сіські трасуцца./ А з мяне мальцы бурчаць,/ Што ў
мяне сіські тырчаць!»383
Свае забавы і гульні былі таксама ў вышэйшых колах грамадства: з часоў старажытнасці вялікай папулярнасцю карысталіся загадкі. Сюжэт разгадвання загадак уведзены ў
шматлікія казкі розных народаў. Пры двары князёў Радзівілаў, дзе ладзіліся не толькі тэатральныя, але і паэтычныя вечары, гаспадыня — Францішка Уршуля забаўляла гасцей і
чытаннем уласных твораў, сярод якіх мог знаходзіцца і вершзагадка «Апісанне жаночых персяў». Загадкі, шарады, сатырычныя партрэты, да жанру якіх таксама звярталася Францішка Радзівіл, карысталіся асаблівай папулярнасцю ў тагачасных літаратурных салонах.
У літаратурнай модзе XVIII ст. былі шырока распаўсюджаны і «сюжэцікі пра Купідона і Венеру, тэмай якіх былі
гульні свавольнага бажка, укладзеныя ў форму жанравых
карцін, завершаных часта павучальнай перасцярогай» 384 .
У вершы «Апісанне персяў жаночых» не згадваецца ні багіня кахання, ні яе адвечны спадарожнік, але ў ананімных паэмах іх прысутнасць пазначана яскравымі метафарамі і параўнаннямі. Затое гульні Венеры і Купідона з’явіліся галоўнай тэмай у іншым творы з рукапісу Бібліятэкі Чартарыйскіх
у Кракаве — «Wiersze o miłości» («Верш пра каханне»), аўтарам якога мы схільныя лічыць зноў жа Францішку Уршулю Радзівіл. Ананімныя паэты XVII–XVIII ст. у сваіх паэмах
менавіта грудзі акрэслівалі, як тое месца, дзе жыве багіня
альбо адпачывае свавольны бажок. Магчыма таму гэтыя два
вершы былі змешчаны ў рукапісе побач. У «Вершы пра каханне» Купідон прапаноўвае Венеры сяброўства, але тая,
добра ведаючы яго норавы, адмаўляецца ад прапановы:
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Chciwy Kupido zaostszywszy strzałe,
Ciągnie Wenerę w przyjaźń poufałe.
Ta mu przeciwna, broniąc skrytej rzeczy,
Mocno się ściska i stateczny przeczy385 .

«Скрытая рэч», схаваная багіняй, — гэта, хутчэй за ўсё,
сэрца, у якое мае намер пацэліць юрлівы бажок. Атрымаўшы адмову на сваю прапанову, Купідон расстрэльвае ў злосці
свае чароўныя стрэлы, а тыя, не патрапіўшы ў чыёсьці сэрца, адбіраюць сілы ў самога стральца. Нарэшце Венера аказвае літасць зняможанаму Купідону, але цяпер ужо ён страціў
цікавасць да мілосных забаваў:
Chociaż ogrzewa i doda ochoty,
Ten przecie w smutek obraca pieszczoty386 .

У эпоху барока, як слушна адзначыла польская даследчыца Я. Катарская, «эротыкі выконвалі таксама функцыі пазнаваўчыя, дыдактычныя, у лірычным выказванні адкрываўся больш ці менш складаны свет любоўных узрушанняў. Праз
прызму няўдач і радасных адчуванняў «прапагандаваліся»
акрэсленыя ўзоры паводзінаў, адбывалася павучанне рэфлексіяй…»387. Менавіта таму, як і шматлікія іншыя любоўныя
вершы Францішкі Радзівіл, гэтая гісторыя заканчваецца павучаннем:
Lepiej się zgodzić z obustron najedno,
Ty będziesz kontent, i ona niebiedno388 .

Згода дорыць шчаслівае каханне, а яно амаль ніколі не
бывае асноўнай тэмай любоўных вершаў. Нязгода ж нараджае канфлікт, драматызуе і ўскладняе развіццё падзей, абвастрае характары герояў. Пачуццё нараджаецца і загартоўваецца ў пакутлівай барацьбе, і толькі фінал бывае звычайна шчаслівым.

Прыгадаем, што матывы і вобразы, выкарыстаныя ў ананімных паэмах XVII і XVIII ст., аб’яднаны суцэльным, але
дастаткова разнастайным ухваленнем жаночых персяў: у іх
адначасова жыве і душа, і Купідон, і Венера, і Юнона; яны
спакушаюць, нібыта «райскія яблыкі», праводзяць вандроўніка, як «пуцяводныя зоркі», клічуць да сябе, як «шчаслівыя
выспы»; адначасова яны і «два браты», «паны», «каралі» ў
рубінавых каронах, яны і «пагоркі», «палацы», «фартэцыі».
У адрозненне ад гэтых паэм у вершах Францішкі Уршулі
Радзівіл асобна існуе сюжэт свавольных гульняў Венеры і
Купідона, завершаны невялікім павучэннем, а таксама зашыфраванае на ўзор загадкі апісанне жаночых грудзей, дзе
вобразы-сімвалы засяроджаны выключна на мілітарнай тэматыцы.
У кантэксце ўсёй творчасці Ф.У. Радзівіл разгледжаныя
намі вершы не стаяць абасоблена і не выглядаюць недарэчна, наадварот, яны цалкам арганічна ўваходзяць у багатую і
разнастайную паэтычную спадчыну княгіні. «Верш пра каханне» выдатна спалучаецца з цэлым шэрагам вершаў паэткі пра каханне, у якіх абавязкова прысутнічаў дыдактычны элемент. Варта згадаць такія творы, як «Да нясталай
дамы», «Няшчырыя зменных афектаў забавы», «Чытаць характары хто ўмее» і інш. У любоўных вершах лірычная гераіня Ф.У. Радзівіл, узброеная розумам, сорамам і цнотай,
вяла актыўную барацьбу з памкненнямі душы, змагалася з
уласным пачуццём, але часам была не супраць аказацца пераможанай сілай кахання. Тыпалагічная роднасць вершаў,
тэматычная блізкасць, агульныя прыёмы і моўна-выяўленчыя сродкі дазваляюць нам залічыць «Верш пра каханне» і
«Апісанне персяў жаночых» у шэраг паэтычных твораў
Ф.У. Радзівіл.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ
На працягу двух з паловай стагоддзяў даследчыкі літаратуры спрачаюцца, спрабуючы адказаць на простае пытанне:
ці была княгіня Францішка Уршуля Радзівіл паэтам? Паводле традыцыйнага разумення паэт — гэта чалавек, які прысвяціў сваё жыццё складанню вершаў389 . У выпадку з Францішкай Радзівіл сітуацыя выглядае дакладна наадварот: свае
вершаваныя радкі княгіня прысвячала жыццю ў кожнай, нават самай будзённай ягонай праяве. І калі гаспадыня нясвіжскага палаца не была паэтам паводле прыведзенага азначэння, то яе пісьменніцкая дзейнасць мела шмат агульнага з ладам жыцця даўніх прыдворных паэтаў, якія амаль усе «былі
імправізатарамі, г. зн. хутка, без спецыяльнай падрыхтоўкі
маглі складаць і тут жа выконваць вершы на пэўную тэму»390 .
Менавіта такім паэтам-бардам пры ўласным двары была
Францішка Уршуля Радзівіл, яе творы заўсёды пісаліся на
самыя розныя тэмы, зададзеныя жыццём. У XVIII ст. не існавала яшчэ прафесійных пісьменнікаў, затое асновы вершаскладання былі адным з прадметаў навучання і кожны адукаваны чалавек тэарэтычна мог напісаць верш. Аднак далёка не кожны адчуваў у сабе патрэбу пісання і не ва ўсіх, хто
спрабаваў, гэта атрымлівалася. Жанчын, якія адважваліся
389
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ўзяцца за пяро, было зусім мала, а літаратурны занятак быў
для іх добрай забавай, формай правядзення вольнага часу,
уцёкамі ад шэрай рэчаіснасці391 . Францішка Уршуля Радзівіл
не пісала свае творы дзеля самога пісання: яе вершы, загадкі,
п’есы былі разлічаны на «жывое» выкананне, перасцярогі
служылі практычнымі дапаможнікамі, а вершаваныя лісты
ўзносілі на вышэйшы, мастацкі ўзровень адносіны паміж
аўтарам і адрасатам.
Сямейная і таварыская муза, якой была Францішка Уршуля для свайго акружэння, натхняла на літаратурную дзейнасць таксама іншых прадстаўнікоў роду Радзівілаў. Муж
Францішкі Уршулі, князь Міхал Казімір Радзівіл на працягу
амаль усяго жыцця пісаў «Дыярыуш», ягоны малодшы брат
Геранім Фларыян таксама «забаўляўся пісаннем», ствараючы рукапісныя тэксты «Rzeczy którymi najgodniejszego mogę
zabawić gościa» («Рэчы, якімі самага шаноўнага магу забавіць
госця») і «Edukacja, którą gdy mi Bóg wszechmogący pozwoli
mieć dziatki dać myślę…» («Адукацыя, якую, калі мне Бог
усемагутны дазволіць мець дзетак, даць думаю...»).
Шыдлавецкі ардынат Лявон Радзівіл і ягоная жонка Ганна з Мыцельскіх таксама пісалі розныя прынагодныя вершы. Таленавітым паэтам і перакладчыкам быў мінскі стараста Удальрык Крыштоф Радзівіл (1712 — каля 1770). Некаторыя творы паэта выйшлі асобнымі выданнямі: «Słowo nic
w swojej przyzwoitości opisane» («Слова нішто ў сваёй прыстойнасці апісанае»), «Opisanie zgryzot ludzkich we wszystkich
stanach» («Апісанне людскіх згрызотаў ва ўсіх становішчах»).
Шэраг вершаў Удальрыка Радзівіла без указання аўтарства,
як гэта часта здаралася ў тыя часы, трапіў у зборнік Эльжбеты Дружбацкай: «Wiersz na pochwałę <…> Pani Elżbiety
Drużbackiej» («Верш на пахвалу <…> пані Эльжбеты Дружбацкай») i «Elegie moralne» («Маральныя элегіі»).
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Пісьменніцкія здольнасці праявіліся і ў наступным пакаленні Радзівілаў. Дачка Міхала і Францішкі — Тэафіля Канстанцыя Мараўская пакінула пасля сябе цікавыя падарожныя нататкі, зробленыя ёю падчас замежных вандровак. Сын
Лявона і Ганны — Мацей Радзівіл напісаў лібрэта да оперы
«Агатка» (музыка Яна Давіда Голанда).
Сучаснікі Францішкі Уршулі, аматары літаратуры — аўтары і слухачы, сустракаліся ў нясвіжскім палацы Радзівілаў, дзе дастаткова спраўна і актыўна, дзякуючы і самой гаспадыні, і яе гасцям, дзейнічаў першы на беларускіх землях
літаратурны салон. Менавіта нясвіжская Сафо ўзбагаціла
мясцовую традыцыю элементамі заходнееўрапейскай культуры. Разам з французскай модай на літаратурныя вечары
княгіня Радзівіл пераняла і новыя для тагачаснага беларускага пісьменства тэмы, матывы, жанры, паклала пачатак
любоўнай лірыцы, вывела на паэтычную сцэну лірычную
гераіню, а на тэатральныя падмосткі — цэлы шэраг яскравых жаночых вобразаў і персанажаў. Упершыню ў шматмоўнай паэзіі Беларусі з’явіліся творы, напісаныя жаночым почыркам, альбо, як акрэсліла гэта Б. Юдковяк , загучаў «іншы
голас, бо жаночы»392 .
Жанрава-тэматычная палітра першай у гісторыі беларускай літаратуры жанчыны-паэткі здзіўляе багаццем і разнастайнасцю. Здаецца, нішто не засталося па-за ўвагай нясвіжскай пісьменніцы: урачыстасці і сямейныя святы, такія як
дні народзінаў, імяніны, шлюбы — усё было добрай нагодай
для напісання новага твора. Самыя звычайныя праявы штодзённага жыцця «пераплаўляліся» ў агні творчага натхнення княгіні ў вершаваныя радкі: вяртанне мужа дадому спрыяла напісанню чарговага панегірыка, ягоны ад’езд ствараў
дабратворныя ўмовы для ўзнікнення паэтычных лістоў. У сваіх творах Францішка Уршуля Радзівіл разважала пра кахан-

не і смерць (любоўныя і жалобныя вершы), пра жыццё часовае і вечнае (рэлігійныя і метафізічныя творы), павучала дзяцей і дарослых (перасцярогі і пункты), умела пажартаваць
(сатырычныя і жартаўлівыя вершы) і нязлобна пасмяяцца з
людзей з блізкага акружэння (партрэты-мініяцюры). Такой
разнастайнасці мы не знойдзем не толькі ў паэтычнай творчасці сучаснікаў княгіні, але і ва ўсёй шматмоўнай паэзіі
Беларусі да Францішкі Радзівіл.
Невыпадкова творчасцю нашай зямлячкі зацікавіліся выдаўцы акадэмічнай серыі «Tne Other Voice» («Іншы голас») з
Чыкага (ЗША). У падрыхтоўцы англамоўнага выдання выбраных твораў Францішкі Уршулі Радзівіл актыўны ўдзел
бярэ польская даследчыца Барбара Юдковяк. Такім чынам,
можна смела сцвярджаць, што цікавасць да творчай спадчыны нясвіжскай аўтаркі шырыцца па ўсім свеце, а перад даследчыкамі адкрываюцца новыя перспектывы. Сваёй рэалізацыі чакае сумесны беларуска-польскі праект, які нарадзіўся падчас навуковай сесіі ў гонар Ф.У. Радзівіл (Люблін,
30 мая 2006 г.) і прадугледжвае абмен матэрыяламі з беларускіх і польскіх архіваў, а таксама выданне двухмоўнага
зборніка паэтычных твораў княгіні Радзівіл.
Спадзяемся, нашая кніга паспрыяе пашырэнню ведаў пра
Францішку Уршулю Радзівіл у беларускім грамадстве не
толькі як пра «нясвіжскую Мельпамену», першую жанчыну-драматурга ў Рэчы Паспалітай, але і як пра «нясвіжскую
Сафо», першую паэтку ў гісторыі беларускай літаратуры, якая
пакінула пасля сябе цікавую і разнастайную спадчыну, вартую ўвагі даследчыкаў, перакладчыкаў, усіх аматараў паэтычнага слова.
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ДАДАТАК
Вершы Ф.У. Радзівіл
(новыя пераклады)
***
Dziwnie się nad tym krzywda serca żali,
Że jeden pożar dwa polena pali,
Gdy ogień skąpy w podziele,
Mając zapałów tak wiele,
Do jednej się żarzy,
Drugich z boku parzy
Niezmiernie.
Lub się płomienie po bokach zajmują,
Częściej po krajach ognie lawirują.
Palić sobie żywiej tuszy,
Kto swe zapały naruszy,
Lecz nagle zaleje,
Gdy skutkiem nadzieje
Nasyci.

Над дзіўнай крыўдай сэрца правіць жалі:
Адзін пажар, а два палены паліць,
І цяжка той агонь дзяліць,
Хоць вельмі добра ён гарыць,
Кагосьці сагравае,
A іншых апякае
Балюча.
Калі агонь лізаць бакі бярэцца,
І па краях шугае полымя і б’ецца,
Тушы яго, каб не згарэць,
Бо будзеш клопаты з ім мець.
І той яго залье,
Хто зведае твае
Пяшчоты.
Хто ад агню сябе не адгародзіць,
Таму празмерны жар яго нашкодзіць.
Там полымя гарыць даўжэй,
І свеціць, і цяпло дае,
Дзе крэсіва іскрыць
І вернасці гарыць
Лучына.

Niech że ostrożność ogniów nie gromadzi,
Bo zbytni płomień i słabi i wadzi,
Dłuży się tam płomień sili,
Świeci, grzeje oraz mili,
Gdzie ścisłe ogniwa,
Wierność serc ogrzewa
Do jednej.
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Ey żal, żal niepomału wspomnienie twego oddalenia,
Nikomu się nie powieram, kędy swą tęsknotę zmierzam,
Łzy kryję.

Эй, жаль, жаль вялікі, як згадаю, што ты ад’язджаеш.
Не адкрыюся нікому, я сумую пакрыёму,
Плач таю.

A lubo żyję skromnie, kocham nieprzytomnie,
Jednak mie myśl zawsze nęci mieć cię w sercu y w pamięci,
Póki żyję.

Застаюся хоць адна я, ўсё ж кахаю апантана,
Абяцала на каберцы мець цябе заўсёды ў сэрцы,
Як жыву.

Bądź wzajem stateczny przez affekt skuteczny,
Który niech się tym zakączy, że go zły czas nie rozłączy
Nawieki.

Будзь і ты мне верны, ў пачуцці нязменны.
Тых жа, хто моцна кахае, хай злы час не раз’яднае
Праз вякі.

Pospiesz się w powrocie, najdziesz zysk w obrocie,
W odległości czy obecnie ciebie kocham statecznie
I będę.

Паспяшай вяртаннем знішчыць смак растання,
Хоць колькі б я ні чакала, аднаго б цябе кахала
Назаўжды.
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Początek kochania
Nieszczęśliwą się mogę w teraźniejszym stanie
Uznać, gdy mi się dało poznać kochanie.
Jam nie była ciekawa wiedzieć, skąd pochodzi
Miłość, lecz, jak uważam, że się z oczu rodzi.
Gdy człek jakie talenta lub jaki wdzięk tważy
Zoczy, ciągnie ponęta, afekt serce żarzy.
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Пачатак кахання
Магу няшчаснаю ў такім, як сёння, стане
Лічыць сябе я, бо ўжо зведала каханне.
Я не пыталася, адкуль да нас прыходзіць
Любоў, але яе пагляд, здаецца, родзіць.
Хто прыгажосць душы і твару заўважае,
Таго спакуса вабіць, сэрца ў ім палае.
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***
Złe rozumienie i myśli niezgodne
Zmaże sumienie i cnoty dowodne.
A ci, co wzrok mój i słowa tłumaczą,
Bóg skarze, że tak sądzą i dziwaczą.
Trudno utopić wejrzenie ponure,
Zwłaszcza, kto w sobie ma ludzką naturę.
Niechaj zasadzki ściele i praktyki,
Ja zaś co czynię, czynię z polityki.
Jeżli o żarty, że na czas oddali,
Żal słuszny nad czym wiek się cały żali.
To niepodobna, gdy się otrą czy,
Nie śmiać się z przygód, które żart przytoczy.
Jednak tak jawnie, jak i w skrytej porze,
W płaczach i śmiechach cnotę mam w dozorze.
Nawet instynktu nie dopuszczam pilnie,
Który karaniem grozi nieomylnie.
Znam ja to jednak, co mi wyrok psuje,
Że każdy mój stan chytrość krytykuje.
Niech i tak będzie, ja zaś w każdej doli
Boskiej podlegać nie przestanę woli.
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Неразуменне і думкі ліхія
Змажуць сумленне і цноты любыя.
Тых жа, хто словы мае перайначыць,
Бог пакарае, што гэтак дзівачаць.
Цяжка пагляд прыхаваць свой пануры,
Тым, хто людской, асабліва, натуры.
Трэба карэктнай заўжды заставацца,
Нормаў, прынятых у свеце, трымацца.
Ды немагчыма, як мінуць нягоды,
Не пасмяяцца з вясёлай прыгоды.
Ці на самоце, ці ў людзях, бывае,
Плач мой ці смех дабрачыннасць стрымае:
Не дапускаю пачуцці да слова,
Каб не спрыялі яны абгаворам.
Гэтакі лёс – і нішто не ўратуе:
Кожны мой стан хітры свет крытыкуе.
Хай сабе й так – не прашу іншай долі,
Бо давяраю я Боскае волі.
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Dwa szturmy razem, oba bez braku,
Do jednego się cisną attaku,
A chcąc uczynić w fortecy dziurę
Z równym orężem rzeźwią naturę.

Штурмы два, і кожны з іх без браку,
Вораг спрытна распачаў атаку,
Падступае да муроў фартэцы,
Мечам дзірку высечы імкнецца.

Zwyczajny zamek w czujny obronie
W tylny y przedni odsiecz da stronie,
Lecz kto najpierwszy zwod swoy podniesie,
Rozumiem wkrótce sukces odniesie.

Замак просты, ў абароне пільны,
Дасць адпор і з пераду, і з тылу.
А хто першы ўзвод свой падымае,
Зразумела, той перамагае.

Nie masz tak mocny w tej wojnie straży,
Aby nie wygrał, kto się odważy.
Śmiałość popłaca hazard prawdziwy,
Gdy rycerz walce tey nieleniwy.

Не хапае замку моцнай стражы,
Выйграе, хто ўдалы і адважны.
Смеласць у азарт пачне змяняцца,
Як не будзе рыцар ленавацца.

Najpierwszy fortel czujne staranie,
Częstym podjazdem attakowanie,
Szturmy ustawne y broń gotowa,
Potem przez akord, pochlebne słowa.

Хітрасць дапаможа ў тым змаганні,
Частыя набегі і старанні,
Штурмы ўсцяж і меч напагатове,
Потым камплімент у кожным слове.

Pilność mieć trzeba w cichym dozorze
Y attakować w pomyśly porze,
Sama się podda forteca snadnie,
Gdy ją sposobność waleczna władnie.

Ціхім атачыць дазорам межы,
На атаку выбраць час належны,
І сама фартэцыя, без бою,
Здасца ваяўнічаму герою.
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Serce z rozumem w utarczce ustawnej
Nie dają folgi myśli mej zabawnej.
W tey walce rozum nic nie kochać radzi,
Serce zaś mówi, że miłość nie wadzi.

Сэрца і розум ваююць няспынна,
Думкам маім даць не хочуць спачыну.
Лепш не кахаць – раіць розум – і годзе,
Сэрца мне кажа, што міласць не шкодзіць.

Dwie tak potężne passye w tey woynie
Każą mi trawić życie niespokojne.
Skrupuł się złączył z rozumem na szali,
Serce z miłością inszy instynkt dali.

Дзве так магутныя пасіі ў войнах
Кажуць цярпець мне мой лёс неспакойны,
Розум з сумленнем кладзецца на шалі,
Сэрца з каханнем другі інстынкт далі.

Trudno pogodzić tak waleczne zdania,
Rozum do cnoty, serce do kochania.
Lecz gdy się upór skrycie mocno sili,
Przylgnie podobno tam, gdie serce mili.

Цяжка мірыць процілегласць жаданняў,
Розум – да цноты мкне, сэрца – ў каханне.
Як супярэчнасцяў моц узрастае,
Кожны, дзе сэрцу мілей, выбірае.

Góruje bardziey planeta ognista,
Kogo zwycięża miłość oczywista.
Jam nie chcoc z niemi postępować dumnie,
Kocham cnotliwie y kocham rozumnie.

Дасць перавагу планеце агністай,
Хто пераможаны міласцю чыстай.
Я не хачу выбіраць паміж імі,
Я пакахаю разумна й цнатліва.

Lecz gdy się na to ostry rozum żali,
Że go z miłością w jedney noszę szali,
Trzeci za karę przyjmę na się dekret,
Rozumem taić swych affektów sekret.

Як жа пачне розум жаліцца, быццам
Разам з каханнем на шалях не ўжыцца,
Вынайду кару я ў трэцім дэкрэце:
Розум трымацьме афект у сакрэце.
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