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У артыкуле даследуецца літаратурны працэс у культурнай прасторы Беларусі XVIII 

стагоддзя, а таксама жыццѐвы і творчы шлях прадстаўніцы літаратуры гэтага перыяду 

Францішкі Урсулы Радзівіл. Разглядаюцца асноўныя тэмы яе твораў — паэтызацыя высокага 

духоўнага кахання, а таксама апалогія жанчыны, некаторыя кірункі жанрава-стылявога 

развіцця літаратуры гэтага перыяду. 
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КАЛІ ГАВОРЫЦЬ СЭРЦА: ФАРТУНА І МУЗА  

ФРАНЦІШКІ УРШУЛІ РАДЗІВІЛ 

 

Літаратурны працэс у культурнай прасторы Беларусі XVIII стагоддзя 

вызначаўся поліфанічнасцю, а развіццѐ мастацтваў (у тым ліку і слоўнага) най-

больш актыўна адбывалася ў рамках дыялогу: паміж старым і новым, паміж 

сваім і запазычаным, паміж узнѐсла-ўрачыстым і іранічна-зніжаным. У гэтым 

літаратурным шматгалоссі адным з найвыразнейшых зрабіўся голас жаночы, 

які ўпэўнена і вытанчана павѐў сваю партыю ў агульным харале на агульна-

зразумелай для нашых продкаў польскай мове. І ва ўмовах культурнай экспансіі 

з боку Францыі гэта было сапраўдным патрыятыч-

ным учынкам. Здзейсніла яго яснавяльможная 

княгіня Францішка Уршуля Радзівіл з роду князѐў 

Вішнявецкіх.  

Нарадзілася яна 13 лютага 1705 г. у Чарта-

рыйску на Валыні (сѐння — Маневіцкі раѐн Ва-

лынскай вобласці Украіны), памерла 23 мая 1753 г. 

у Наваградку. Была адзінай дачкою кракаўскага 

кашталяна Януша Янтонія Карыбута Вішнявечкага 

і Тэафілі Таіды з роду Ляшчынскіх. Атрымаўшы 

выдатную хатнюю адукацыю, у 1725 г. яна зрабіла-

ся жонкай князя Міхала Казіміра Радзівіла ―Ры-

банькі‖, уладальніка ардынацыі ў Нясвіжы. 
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Адразу ж пасля вяселля маладая княгіня трапіла ў атмасферу забаў і веся-

лосці, якая характарызавала прыдворнае жыццѐ Рэчы Паспалітай сярэдзіны 

ХVIII ст. — так званай саксонскай эпохі. Разам з тым, за выключэннем некаль-

кіх наведванняў Варшавы і Львова, княгіня пад час жыцця ў замужжы не пакі-

дала межаў радзівілаўскіх рэзідэнцый і пераважна знаходзілася ў Нясвіжы. Час-

тыя роды ды слабое здароўе не дазвалялі ѐй падарожнічаць. Дома, у цішыні 

бібліятэкі, выспяваў яе мастацкі талент. 

Княгіня Францішка пачынае пісаць вершы на польскай і французскай мо-

вах (агульным лікам — каля 80). Жанравая сістэма і вобразна-мастацкая палітра 

яе паэзіі складвалася ў рэчышчы еўрапейскай слоўнай культуры эпохі позняга 

Барока і ранняга Асветніцтва. Творчая праграма княгіні Радзівіл абапіралася на 

класічную літаратурную спадчыну антычнасці (творы Цыцэрона, Авідзія, Се-

нэкі), фарміравалася пад уплывам заходнееўрапейскай (у першую чаргу фран-

цузскай класіцыстычнай) паэтычнай школы XVII ст. (паэзіі Франсуа Малерба, 

Жана Лабруйера), аднак у непасрэднай сувязі з мастацкімі дасягненнямі ай-

чыннай культуры Рэнесансу і Барока (паэзіяй Яна Каханоўскага, Андрэя 

і Гіераніма Морштынаў ды інш.).  

Першыя (зафіксаваныя ў рукапісах) літаратурныя вопыты княгіні Радзівіл 

адносяцца да жанру эпіталаграфіі. Сярод вялізнай колькасці (больш за 1300) 

лістоў княгіні Францішкі найбольшую цікавасць уяўляюць чатыры паэтычныя 

пасланні да мужа. Многія паэтычныя творы Францішкі Уршулі Радзівіл 

прасякнуты выразным дыдактызмам. Парэнетычная накіраванасць з'яўляецца 

ідэйнай дамінантай паэтычнага збору княгіні пад назвай ―Збавенныя перас-

цярогі alias жыццѐвая інфармацыя […] для дачкі маѐй Ганны Марыі …‖ 

(―Przestrogi zbawienne alias informacja życia [...] córce swojej Annie Marii dane...‖ 

(напісаны ў 1732, выдаваліся ў Нясвіжы ў 1753 і 1755 гг.), дзе аўтарка 

ў 15 пунктах сфармулявала асноўныя пастулаты дабрачыннага жыцця. Усе яны 

не страцілі сваѐй актуальнасці да сѐнняшняга дня. Вось фрагмент з ―Пункту 

чацвѐртага‖: 

Мусіш дарэшты пазбавіцца пыхі, 

З ѐю не будзе жыццѐ тваѐ ціхім. 

Гэтай заганаю Бог пагарджае, 

Добрыя думкі яна вынішчае, 
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Тытульная старонка выдання 

“Камедыі і трагедыі...” 

Францішкі Уршулі Радзівіл 

(1754) 

Шчыраму сэрцу стварае пагрозу, 

Сціпласць цябе хай ратуе ды розум  

(пераклад Наталлі Русецкай) 

Пяру княгіні Францішкі належыць вялікая колькасць фунеральных вер-

шаў, напісаных на смерць памерлых дзяцей. Ім уласцівыя вытанчаная рыта-

рычнасць і насычанасць панегірычнымі элементамі, праз якія ўсѐ ж такі прары-

ваецца адчайны боль страты і туга несуцешнай маці. Пяру нясвіжскай паэткі 

належаць таксама паэтычныя сатыры, вершаваныя партрэты, загадкі, а таксама 

лірычныя вершы, часта напісаныя ў формах традыцыйнай рэлігійнай паэзіі. 

Выдатным працягам старажытнай айчыннай традыцыі, звязанай з паэтычнай 

апрацоўкай псалмоў, з’яўляецца французскамоўны верш ―Заклік да стварэнняў 

славіць свайго Творцу‖: 

Слаў Найвышняга, птушка ў дуброве, 

Разлівайся хвалою ў лісці 

І да самага неба ляці, — 

Госпад варты любові. 

<...> Як у спѐку алень шматпакутны, 

Гнаны прагай, ляціць да вады, 

Ад заганаў бягу і брыды 

Да Цябе, Ўсемагутны  

(пераклад Андрэя Хадановіча) 

Апошнія чатыры радкі — паэтычная травестацыя 

42-га псалма; менавіта да іх звернецца больш чым 

праз паўтара стагоддзі Максім Багдановіч у сваім 

вершы ―Кніга‖: 

 Вось псальма слічная: ―Як той алень шукае 

Крыніцы чыстай, так шукаю Бога я‖. 

Як вее свежасцю яе краса жывая! 

Як радасна далей спяшыць душа мая! 

По-французску княгіня Радзівіл складала не 

толькі травестацыі псалмоў, але і стансы, а таксама 

празаічныя трактаты на тэму кахання і шлюба. Усѐ 

гэта ўвайшло ў рукапісны збор пад назваю ―Ману-



София. 2016. № 1. С. 69–90 Страницы истории 
 

73 
 

скрыпт розных вершаў, складзеных мною…‖ (―Manuskrypt różnych wirszów 

przeze mnie komponowanych...‖), створаны княгіняй ―на загад Яснавяльможнага 

князя, майго мужа‖ (―na rozkaz księcia jegomości Męża mego‖) у 1732 г. Праўда, 

даследчыкі выказваюць сумненне адносна аўтарства княгіні ў дачыненні да не-

каторых вершаў. Аднак падобнае вольнае абыходжанне з аўтарскім правам бы-

ло тыповым для элітарнай слоўнай культуры эпохі позняга Барока і ніяк не су-

адносіцца з паняццем плагіяту. 

 

Не менш багата і поўна рэалізаваў сябе літаратурны талент княгіні 

ў драматургічнай творчасці. Гэтай рэалізацыі спрыяла сама эпоха. Абодва імпе-

ратары з дынастыі Ветынаў былі вялікімі прыхільнікамі прыдворнага тэатраль-

нага мастацтва: Аўгуст ІІ (правіў у 1697 — 1733 гг.) аддаваў перавагу француз-

скай камедыі, яго сын Аўгуст ІІІ (правіў у 1733 — 1763 гг.) — італьянскай опе-

ры. У сваю чаргу прыдворны тэатр Варшавы і Дрэздэна ―меў сувязь з тым, што 

адбывалася ў Версалі Людовікаў XIV i XV, вабіў сваім мастацтвам, якое ўклю-

чала ў сябе, між іншым, тэатральныя відовішчы оперна-балетнага характару‖
1
. 

Захапленне тэатрам распаўсюджваецца на арыстакратычныя колы дзяржавы, 

узнікае жывая зацікаўленасць магнатаў у арганізацыі гарадскіх школьных і 

прыватных тэатральных сцэн.  

 Варта адзначыць, што княгіня, як і вялікі Мальер, пісала непасрэдна для 

сцэны: ―як толькі якая-небудзь трагедыя або камедыя была гатова, любая 

сямейная ўрачыстасць магла служыць зручнай нагодай для яе пастаноўкі‖
2
. 

Згодна з выданнем ―Komedye y tragedye…‖ (―Камедыі і трагедыі…‖) 1754 г., 

у якім сабраны 16 драматычных твораў Францішкі Уршулі Радзівіл, нараджэн-

не яе тэатра адбылося 13 чэрвеня 1746 г., калі княгіня падрыхтавала ―une fête‖
3
 

(так яна пісала ў сваім лісце) для каханага мужа, ―на дзень яго неацэннага 

нарджэння avec une petite comédie
4
‖

5
. Вось запіс у ―Дыярывушы‖ князя Міхала, 

які натуе першую пастаноўку: 

                                                           
1
 Krzyżanowski, J. Talia i Melpomena w Nieświeżu: Twórczość U. F. Radziwiłłowej // Teatr 

Urszuli Radziwiłłowej / oprac. i posłowiem opatrz. K. Wierzbicka. Warszawa: PIW, 1961. S. 10. 
2
 Stender-Petersen, A. Die Dramen, insbesondere die Komödien, der Fürstin Radziwiłł // Zeitschrift 

für slawische Philologie. 1960. T. 28. H. 2. S. 256. 
3
 (франц.) свята 

4
 (франц.) з маленькай камедыяй 
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Гравюра В. Жукоўскага  

да камедыі “Дасціпнае 

каханне” 

 “13 junii. Пасля абеду з усѐй кампаніяй ездзіў у Альбу; там адбылася 

вельмі добрая камедыя кампазіцыі жонкі маѐй, з дзецьмі маімі і паннамі і 

прыдворнымі, усѐ вядомымі людзьмі, з адабрэннем усіх спектатораў”
6
. 

 Згаданая ў дзѐнніку камедыя насіла назву 

―Дасціпнае каханне‖ (―Miłość dowcipna‖) і была пры-

свечана князю Міхалу Казіміру з нагоды яго саракача-

тырохгоддзя. Як вынікае з запісу ў ―Дыярывушы‖, 

―інаўгурацыйны‖ спектакль быў паказаны ў Альбе — 

загараднай рэзідэнцыі побач з Нясвіжам. Імпрэза 

адбылася ―на пленэры‖ (пад адкрытым небам), у так 

званым тэатры ―sub dio‖, або на вольным паветры. Тут 

была пабудавана арачная дэкарацыя, для заможных 

гледачоў і духавенства пастаўлены крэслы (дробная 

шляхта і афіцэры нясвіжскага гарнізона глядзелі 

прадстаўленне стоячы). Добрае ўяўленне пра сцэніч-

нае ўладкаванне дае гравюра В. Жукоўскага, змешча-

ная ў выданні ―Камедыі і трагедыі ...‖ 1754 г. У ніжняй частцы гравюры добра 

відаць першы рад гледачоў: па цэнтры, трэба думаць, — аўтарка і рэжысѐрка, 

княгіня Францішка, злева ад яе — князь Радзівіл, які ў захапленні ўскінуў рукі 

ўгору. За імі, з правага боку, стаяць прадстаўнікі мясцовай шляхты. 

 У першай пастаноўцы, як занатаваў князь Радзівіл, прынялі ўдзел дзеці 

Міхала і Францішкі: дочкі Тэафіля і Караліна-Катажына, а таксама сыны Януш 

і Караль. ―Арлекінская‖ камедыя ―Дасціпнае каханне‖ стала сапраўдным яскра-

вым і пышным сцэнічным відовішчам. Вялікая колькасць дзейных асоб — каля 

70 — дазволіла ўпрыгожыць імпрэзу шматлікімі балетнымі, вакальнымі, ін-

струментальнымі ўстаўкамі. Сюжэт п’есы, у якой дванаццаць дачок падман-

ваюць свайго састарэлага бацьку-пастуха дзеля таго, каб сустрэцца з каханкамі, 

тыпалагічна сягае да традыцый італьянскай камедыі масак dell’arte, але, хутчэй 

за ўсѐ, з’яўляецца арыгінальным, прыналежным самой княгіні. Пацверджаннем 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Цыт. па: Wierzbicka, K. O teatrze radziwiłłowskim i innych teatrach magnackich w XVIII w. // 

Teatr Urszuli Radziwiłłowej. Warszawa: PIW, 1961. С. 190–191. 
6
 Sajkowski, A. Z dziejów teatru nieświeskiego // Pamiętnik teatralny. 1961. R. 10. Z. 3 (39). 

S. 423. 
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таму з’яўляецца наяўнасць у п’есе сімвалічнай лічбы 13 (13 пар пастухоў і пас-

тушак). Гэтая лічба мела выключнае значэнне для княгіні, якая нарадзілася 13 

лютага, а пастаноўка п’есы, як было адзначана, прымяркоўвалася да дня нара-

джэння князя — 13 чэрвеня.  

 У тым жа 1746 г., заахвочаная пахвалой мужы і, напэўна, натхнѐная адчу-

ваннем уласных творчых запатрабаванняў і здольнасцяў для іх рэалізацыі, 

княгіня Францішка рыхтуе трагедыю
7
 ―Справа Боскай наканаванасці‖ 

(―Opatrzności Boskiey dzieło‖), прэм’ера якой адбылася 11 снежня. Гэты твор 

распачынае шэраг п’ес княгіні, якія ўяўляюць сабой драматызацыю казачных 

сюжэтаў. Кароценькая драматызаваная казка, па ўсім відаць, была прызначана 

для выканання яе на сцэне малымі дочкамі княгіні Францішкі і князя Міхала. 

Магчыма, менавіта яны падказалі матцы для творчага выкарыстання тэму 

з вядомай казкі пра праўдамоўнае люстэрка ў руцэ мачахі. Сапраўды, гэты сю-

жэт прадстаўлены ў інтэрпрэтацыях шматлікіх казачнікаў: Ш. Перо (―За-

снуўшая прыгажуня‖), братоў Грым (―Снягурачка‖), А. Пушкіна (―Казка пра 

мѐртвую каралеўну і сем асілкаў‖) і г. д. Аднак супастаўляльны аналіз розных 

усходнеславянскіх варыянтаў гэтай казкі (якія сустракаюцца пераважна пад на-

звай ―Чароўнае люстэрка‖) сведчыць на карысць больш цеснай сувязі сюжэта 

п’есы ―Справа Боскай наканаванасці‖ з сюжэтам беларускай або украінскай 

казкі. Княгіня Радзівіл пераасэнсоўвае чароўнае паданне ў адпаведнасці 

з уласнымі ідэйна-мастацкімі задачамі. У яе трагедыі цэнтральнае месца займае 

не люстэрка, здольнае размаўляць, а жорсткая, бязбожная маці, якая страчвае 

знешнюю прыгажосць за тое, што становіцца душэўнай пачварай.  

 Для таго, каб тэатральны вечар не падаўся гасцям занадта кароткім 

і сумным, пасля спектакля гасцям былі прапанаваны загадкі (enigma), таксама 

напісаныя княгіняй. Таго з прысутных, хто ―мудра вытлумачыў і адгадаў‖ за-

гадку, князь Міхал Казімір шчодра адорваў каштоўным падарункам. 

 Прэм’ера наступнай п’есы адбылася 3 жніўня 1747 г. і была прымеркава-

на да святкавання імянінаў караля Рэчы Паспалітай Аўгуста ІІІ. У аснову сюжэ-

та камедыі ―Каханне — зацікаўлены суддзя‖ (―Interessowny sędzia miłość‖) 

быў пакладзены вядомы эпізод антычнага траянскага міфа — гісторыя Парыса 
                                                           
7
 Жанравыя дэфініцыі п’ес эпохі Барока не адпавядаюць традыцыйным уяўленням пра пры-

роду ―камедыі‖ і ―трагедыі‖, дэклараваныя Арыстоцелем. 
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ад нараджэння да вяртання ў Трою з Аленай. Сцэнічная пастаноўка п’есы 

ажыццяўлялася ―годнымі прыдворнымі дамамі княгіні Радзівіл <…> і ша-

ноўнымі кавалерамі таго ж двару‖
8
. Камедыя напісана ў адпаведнасці з паста-

ральна-рамансавым духам прыдворных пастановак каралеўскага тэатра. 

Стварэнню падобнай атмасферы спрыяла не ў апошнюю чаргу касцюмерыя 

спектакля. Так, мяркуючы па гравюры М. Жукоўскага да гэтай камедыі, тры 

грацыі з антычнага міфа выступалі ў касцюмах трагічных акцѐраў французскай 

сцэны XVII ст., а Парыс быў апрануты ў тыповы касцюм пастараляў XVIII ст. 

Больш высокі сцэнічны і драматургічны ўзровень камедыі ―Каханне — заці-

каўлены суддзя‖ паспрыяў яе выключнай папулярнасці на сцэнах радзіві-

лаўскага тэатра (16 пастановак), прычым нават пасля смерці княгіні Радзівіл гэ-

тая камедыя некалькі разоў фігуруе ў рэпертуары тэатраў Нясвіжа і Алыкі.  

 Нягледзячы на вялікую колькасць папярэднікаў у справе драматургічнай 

апрацоўкі траянскага міфа, Ф. У. Радзівіл пры стварэнні камедыі пра Парыса 

вырашыла пайсці сваім шляхам. Пісьменніца па-свойму трактуе асобныя 

падзеі, кампануе сюжэт, змяняе імѐны герояў. У сваѐй п’есе яна выявіла новае, 

―арыстакратычнае‖ разуменне сутнасці траянскага міфа, па-новаму расставіла 

акцэнты. Яна цалкам рэабілітуе Парыса і Прыама, у той час як папярэдняя літа-

ратурна-драматычная традыцыя разглядала іх як адмоўных персанажаў, якія 

адступіліся ад волі багоў. Вобраз галоўнага героя атрымлівае прынцыпова но-

вую мастацкую трактоўку: у знакамітай сцэне з ―трыма грацыямі‖ Парыс прыз-

начае ―яблык звады‖ Венеры без усялякіх ваганняў (у адрозненне ад міфічнага 

героя). Ён лічыць, што мусіў бы баяцца асуджэння багоў, калі б аддаў яблык 

дзеля набыцця ўлады або мудрасці, а не дзеля кахання. Падарожжа Парыса 

ў Грэцыю таксама атрымлівае новую інтэрпрэтацыю. Паводле міфа, траянскі 

царэвіч збіраецца ў дарогу дзеля вызвалення сястры Прыама Гесіоны з патаем-

най надзеяй завалодаць у Спарце абяцанай Аленай. Радзівілаўскі Парыс нібыта 

зусім забываецца пра падарунак Венеры: саромячыся сваѐй непісьменнасці, ѐн 

выпраўляецца ў далѐкае падарожжа для таго, каб у цывілізаваных краінах 
                                                           
8
 [Radziwiłłowa Franciszka Urszula] Komedye y tragedye prednio-dowcipnym wynalazkiem 

wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy y poważnymi przykładami znamienite przez Jaśnie 

oświeconą xiężnę z książąt Wiśniowieckich Korybutow RADZIWIŁŁOWĄ, wojewodzinę 

Wileńską, hetmanową wielką W. X. Litt: złożone. <...> Roku jak się wcielone Słowo słyszeć 

y widzieć dało. [S. l.], 1754. S. [91]. 
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атрымаць адукацыю. Такі сюжэтны ход княгіня Радзівіл ужывае найперш у ды-

дактычных мэтах, як павучанне для дзяцей, а ў больш шырокім плане такое пе-

раасэнсаванне міфа можна разглядаць як вынік уплыву ідэалогіі Асветніцтва з 

яе культам навукі і адукацыі.  

 У пачатку 1748 г. княгіня Радзівіл піша трагедыю, якая ў выданні ―Kome-

dye y tragedye...‖ змешчана пад назваю ―Безразважлівы суддзя‖ (―Sędzia bez 

rozsądku‖). На тытульным аркушы п’есы ў якасці дня прэм’еры адзначаецца 

4 сакавіка. Гэты час, велікодны перыяд, якраз прыдатны быў для сцэнічнага 

ўвасаблення жыцця трох хрысціянскіх пакутніц часоў імператара Дыяклетыя-

на — Агапы, Хіоніі і Ірэны. У жанравых адносінах п’еса набліжаецца да 

сярэднявечных маралітэ. Аднак Ф. У. Радзівіл творча перапрацавала прагма-

тычны матэрыял жыція з мэтай надання яму сапраўднай драматычнасці. Яна 

апусціла некаторыя жыційныя персанажы, звузіўшы тым самым сюжэтную 

прастору твора. У цэнтры ўвагі аўтаркі — самі галоўныя гераіні. Жыціе Агапы, 

Хіоніі і Ірэны перадусім магло зацікавіць княгіню тым, што галоўныя дзейныя 

асобы тут — жанчыны, узвелічэнню і паэтызацыі якіх прысвечана ўся драма-

тургічная творчасць нясвіжскай паэткі. Аднак таксама гэтае жыціе магло 

прыгянуць яе ўвагу наяўнасцю ў ім дыялогаў — першапачатковага элемента 

любой драмы. На гравюры В. Жукоўскага да гэтай п’есы паказаны так званы 

сімультанны павілѐн (на гэта звярнуў увагу Г. Барышаў), бо на адной тэатраль-

най пляцоўцы адначасова прадстаўлена дзве сцэны з розных актаў: сѐстры-

пакутніцы малітоўна кленчаць перад крыжом, а звар’яцелы Дульцый абдымае і 

цалуе прадметы кухоннага посуду. 

 Характарызуючы галоўных гераінь, аўтарка, перадусім, звяртае ўвагу на 

―ўнутраны‖, духоўны аспект іх святасці. Дзеля гэтага яна ўводзіць у п’есу раз-

горнутыя маналогі Агапы, Хіоніі і Ірэны, з якіх яскрава вынікае глыбокая дас-

ведчанасць сясцѐр у пытаннях тэалогіі і глыбіня іх веры. Зразумела, што гэтымі 

глыбокімі ведамі надзяліла іх сама аўтарка, якая, па словах Я. Фрычынскага, 

была ―ашчасліўлена рэдкай, амаль непараўнальнай памяццю ў Канонах або 

правах святых Касцельных‖
9
. Да гэтага можна дадаць яшчэ і асаблівы талент 

                                                           
9
 [Radziwiłłowa Franciszka Urszula] Komedye y tragedye prednio-dowcipnym wynalazkiem 

wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy y poważnymi przykładami znamienite przez Jaśnie 

oświeconą xiężnę z książąt Wiśniowieckich Korybutow RADZIWIŁŁOWĄ, wojewodzinę 
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княгіні Радзівіл як інтэрпрэтатаркі хрысціянскага веравучэння, выкладзенага 

ў трагедыі ў паэтычнай форме. Да артадаксальных догматаў паэтка далучае 

элементы сучасных ѐй прыродазнаўчых навук. Так, гаворачы пра цуд Боскага 

стварэння, Агапія заўважае: 

  Птушкі, гады, матылі, атамы й жывѐлы — 

  Ад Яго, дый чалавек, як бачыш, някволы! 

  Элементы за сем дзѐн Ён усе стварае, 

  З гліны мужа лепіць сам і душу ўдыхае, 

  Мудрую й рухавую … 
10

 

У гэтай інтэрпрэтацыі легенды Стварэння адчуваецца ўплыў ідэй антычнага 

філосафа Эпікура і французскага філосафа XVII ст. П. Гасэндзі. 

 Межы і інтэнсіўнасць тэатральнага жыцця ў Нясвіжы ў другой палове 

40-х гг. хутка пашыраюцца. У 1747 г. пад кіраўніцтвам архітэктара М. Педэты 

ў Нясвіжы быў пабудаваны невялікі летні палац ―Кансаляцыя‖, які таксама мог 

выконваць ролю тэатральнага памяшкання. Яшчэ раней, каля 1747 г., па задуме 

князя ў Нясвіжы была заснавана Ваенная (Рыцарская) акадэмія, узорам для 

якой паслужылі, хутчэй за ўсѐ, рыцарскія школы ў Люнэвілі, Дрэздэне 

і Лігніцы. У будынку Рыцарскай акадэміі павінна была знаходзіцца тэатральная 

зала: па меншай меры з 1749 г. да такіх дысцыплін, як матэматыка, права, 

верхавая язда, фехтаванне, танцы, малюнак, навучанне мовам (лацінскай, фран-

цузскай і нямецкай) дадаецца яшчэ і сцэнічнае мастацтва. Удзел кадэтаў 

у тэатральных выступленнях становіцца абавязковым.  

У 1749 г. нясвіжская аўтарка ўпершыню звяртаецца да класічнай фран-

цузскай камедыйнай спадчыны, а менавіта — да творчасці Мальера. Першапа-

чаткова яго камедыі ставіліся на сцэнах Нясвіжа ў арыгінале, а галоўнымі вы-

канаўцамі былі кадэты Рыцарскай акадэміі: для іх гэта былі практыкаванні і ў 

тэатральным мастацтве, і ў французскай мове. А ў 1749 г. адбылася прэм’ера 

камедыі Францішкі Уршулі Радзівіл ―Прадбачанае не мінае‖ (―Przeyrzane nie 

mija‖), якая з’яўляецца пераробкай мальераўскіх ―Цудоўных каханкаў‖ (―Les 

                                                                                                                                                                                                 

Wileńską, hetmanową wielką W. X. Litt: złożone. <...> Roku jak się wcielone Słowo słyszeć 

y widzieć dało. [S. l.], 1754. S. [13]. 
10

 Тут і далей пераклад з польскай мовы Ж. Некрашэвіч-Кароткай. Пераклад гэтага і іншых 

твораў Ф. У. Радзівіл на беларускую мову гл.: Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы. 

Мн.: ―Беларускі кнігазбор‖, 2004. 
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amants magnifiques‖). Прэм’ерная пастаноўка, калі зыходзіць з запісу ў ―Дыяры-

вушы‖, адбылася 1 чэрвеня. Камедыя ―Цудоўныя каханкі‖ прывабіла 

Ф. У. Радзівіл пастаральнай асновай і героямі-патрыцыямі. «Мальераўская ка-

медыя-балет, якая ўваходзіла ў свой час у знакамітыя версальскія ―Divertisments 

royal‖
11

, прадстаўляла шырокія магчымасці для паказу танцаў, вакальных нума-

роў і ―пастарэл‖»
12

. Нясвіжская паэтка ўслед за Мальерам уводзіць у спектакль 

мноства балетных нумароў. Танцамі завяршаўся кожны з пяці актаў, у сярэдзіне 

другога акта была дадзена сапраўдная аднаактавая аперэта. Фактычна, балет-

ныя ўстаўкі ў спектаклях прыдворнага тэатра Радзівілаў (прынамсі, у камедыі 

―Прадбачанае не мінае‖) выконвалі тую ж ролю, што і інтэрмедыі ў спектаклях 

школьнага тэатра. Так традыцыйную мясцовую драматургічную форму нясвіж-

ская аўтарка напаўняе новым зместам, наследуючы заходнееўрапейскай тэатра-

льнай традыцыі. 

 Сваю перапрацоўку названай камедыі Мальера княгіня Францішка назы-

вае ―Прадбачанае не мінае‖, тым самым перамяшчаючы акцэнты і надаючы 

п’есе больш глыбокі філасофскі сэнс: у цэнтры ўвагі аказваецца тыповая для 

твораў Барока праблема прадвызначанасці чалавечага лѐсу, якая ў дадзеным 

выпадку вырашаецца аптымістычна, у рэчышчы любоўных узаемаадносін. Ге-

рояў французскай камедыі княгіня імкнецца наблізіць да сваіх слухачоў, дзеля 

чаго надае ім мясцовыя тытулы: мальераўскія прынцэса Арыстыѐна і яе дачка 

Эрыфіла становяцца адпаведна ―княгіняй‖ і ―князѐўнай‖; ваеначальнік (général 

d’armée) Састрат пераўтвараецца ў гетмана; Іфікрат і Тымокл называюцца не 

прынцамі, а князямі, да таго ж, яны не жаніхі Эрыфілы, а ―wspaniali 

kawalerowie‖ (―цудоўныя кавалеры‖). Толькі герой ―арлекінскага тыпу‖ Клітыд 

гэтак жа, як і ў Мальера (plaisant de cour), названы ―прыдворным блазнам‖. 

 У 1749 г. да дня нараджэння мужа княгіня піша новую камедыю ―У вачах 

нараджаецца каханне‖ (―Z oczymiłość się rodzi‖). Гэтая камедыя адкрывае 

цыкл п’ес, якія польскі даследчык Ю. Кжыжаноўскі называе антычна-ўсходне-

пастаральнымі
13

. Дзея ў камедыі адбываецца на Кіпры, у антычныя часы. Усхо-

                                                           
11

 (франц.) каралеўскія дывертысменты 
12

 Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г. И. Барышев. Мн.: Наука 

и техника, 1992. С. 136. 
13

 Krzyżanowski, J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa: PWN, 1979. С. 22–28. 
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дне-антычны антураж невыпадкова пачынае займаць пануючае месца ў драма-

тычных творах Ф. У. Радзівіл: п’есы на сюжэты з антычнай гісторыі або міфа-

логіі з элементамі ўсходняй экзотыкі карысталіся папулярнасцю як на кара-

леўскай, так і на магнацкай і нават езуіцкай сцэне пачынаючы з XVII ст. У цэн-

тры ўвагі аўтаркі — адна з асноўных праблем сусветнага мастацтва: улада та-

ямнічай моцы кахання над чалавекам. Князь Філаксіп не можа да часу зразу-

мець кахання караля Паліксена да княгіні Арэтафілі, кпіць з яго любоўных па-

кут і не прызнае над сабою ўлады ―велічнай багіні пачуццяў‖ — Венеры. Аднак 

тая, насуперак просьбам Філаксіпа, неўзабаве пасылае яму каханне, прычым 

даволі арыгінальным спосабам, вядомым у антычнай міфалогіі як гісторыя Піг-

маліѐна і Галатэі. Філаксіп пакахаў цудоўную выяву багіні Венеры на карціне 

мастака Мандрокла. Нечакана каля храма Венеры ѐн сустрэў ―арыгінал‖ — 

Палікрыту, цалкам падобную да выявы багіні на палатне. Прайшоўшы праз 

шэраг выпрабаванняў, закаханыя ўз’ядноўваюцца ў шчаслівым саюзе. Такім 

чынам, аўтарка прыводзіць чытача да высновы, зробленай Салонам:  

  … każdy człowiek na świecie stworzony 

  Choć raz miłością bywa zwyciężony. 
14

  

 У 1750 г. Ф. У. Радзівіл стварае тры новыя п’есы. Храналагічна першай 

была трагедыя ―Золата ў агні‖ (―Złoto w ogniu‖), якая пісалася да дня нарад-

жэння дачкі Караліны-Катажыны (19 студзеня), аднак пастаўлена была 13 сту-

дзеня.  Cюжэт п’есы добра вядомы з дзесятай навелы дзесятага дня ―Дэка-

мерона‖ Бакачыо: гэта гісторыя маркіза Салуцкага, які ажаніўся з беднай дзяў-

чынай Грызельдай, а потым жорстка выпрабоўваў жонку на вернасць і пакор-

лівасць сваѐй воли. Адной з літаратурных перапрацовак названай навелы была 

аповесць польскага пісьменніка Г. Морштына ―Пра Прамыслава, асвен-

цымскага князя, і Цэцылію, жонку яго дзівоснай дабрачыннасці‖ (1650). Аднак, 

нягледзячы на супадзенне ў імѐнах галоўных дзейных асоб, п’есу княгіні 

Францішкі нельга лічыць драматычнай перапрацоўкай аповесці Г. Морштына. 

Дарэчы, ва ўсходнеславянскім фальклоры сустракаецца мноства казак пра бед-

ную дзяўчыну, якую бярэ за жонку цар або пан, а потым выпрабоўвае яе. Фаль-

клорны матэрыял, засвоены яшчэ ў дзяцінстве, мог быць пераасэнсаваны 

                                                           
14

 (польск.) Кожны чалавек, які на свет нарадзіўся, хоць раз бывае пераможаны каханнем. 
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княгіняй Радзівіл праз прызму літаратурных перапрацовак XVI–XVII ст., адна 

з якіх — вершаваная казка ―Грызельда‖ Шарля Перо. 

 Князь Прамыслаў з трагедыі ―Золата ў агні‖, правѐўшы сваю жонку праз 

шэраг жорсткіх выпрабаванняў, робіць, нарэшце, апошні іспыт: праганяе 

Цэцылію і абвяшчае ѐй, што возьме іншую жонку. Паэтка не прыгадвае нават 

атрымання дазволу на развод з Рыма (як у Г. Морштына), і гэтым яшчэ больш 

узмацняе жорсткасць і ганебнасць апошняга выпрабавання. Нездарма многія 

літаратуразнаўцы, характарызуючы ―Золата ў агні‖, абураліся поўным адступ-

леннем ад праўдападабенства і адмаўлялі п’есе ў праве называцца трагедыяй. 

Тут, як трапна заўважыў польскі вучоны А. Сайкоўскі, выступае сапраўдны 

―монстр шлюбнай дабрачыннасці‖
15

. Тлумачэнне такой незвычайнай, нежыцця-

падобнай пакорлівасці радзівілаўскай гераіні можна даць, калі ўлічыць, што 

―барока ў славянскіх краінах доўгі час суіснавала з класіцызмам і ў літаратуры, 

і ў жывапісе, і ў архітэктуры, спараджаючы зусім асаблівыя мастацкія фор-

мы‖
16

. Радзівілаўскую Цэцылію трэба ўспрымаць як жывое ўвасабленне, 

―квінтэсэнцыю‖ жаночай цярплівасці і паслухмянасці, падобна таму, як малье-

раўскі Тарцюф быў жывым увасабленнем крывадушніцтва. Відавочна, што пры 

напісанні сваѐй трагедыі Ф. У. Радзівіл выкарыстала навелістычны матэрыял 

(Бакачыо або Морштына) толькі як сюжэтны каркас. Трагедыя ―Золата ў агні‖ 

была папулярнай на нясвіжскай сцэне, яе ставілі некалькі разоў пры жыцці 

Ф. У. Радзівіл і пасля яе смерці.  

 З запісаў на тытульных лістах п’ес у зборніку ―Камедыі і трагедыі…‖ вы-

нікае, што да дня нараджэння Тэафілі Канстанцыі (3 верасня) Ф. У. Радзівіл па-

дрыхтавала ў 1750 г. камедыю ―Адпачынак пасля клопатаў‖ (―Konsolacia po 

kłopotach‖), а да свята Божага Нараджэння — камедыю ―Забавы фартуны‖ 

(―Igrzysko fortuny‖), прэм’ера якой адбылася 24 снежня. Пры пастаноўках 

гэтых п’ес выконваліся шматлікія балетныя і вакальныя ўстаўныя сцэнкі, 

а напрыканцы камедыі ―Забавы фартуны‖ ў фінальным вясельным шэсці пры-

маў удзел прыдворны нясвіжскі аркестр ―рогавай музыкі‖. Сюжэт галантна-
                                                           
15

 Sajkowski, A. Od Sierotki do Rybeńki: W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań: Wyd-wo 

Poznańskie, 1965. S. 165. 
16

 Софронова, Л. А. Славянский театр на пути от барокко к классицизму (Польша, Украина, 

Белоруссия, Россия) / Л. А. Софронова // Развитие барокко и зарождение классицизма в Рос-

сии XVII — начала XVIII в. / под ред. А. Н. Робинсона. М.: Наука, 1989. С. 50 
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куртуазнай камедыі ―Адпачынак пасля клопатаў‖ належыць прызнаць 

арыгінальным. Княгіня Партэнія, якая спачатку шмат папакутавала ад нявер-

нага мужа князя Саляміс, а потым была бязвінна скампраметаваная, прыходзіць 

нарэшце ў храм багіні (напэўна, Венеры), каб спытаць пра далейшы лѐс. Багіня 

ў сваім прароцтве абяцае шчасце ў каханні з тым, хто палюбіць княгіню, не ба-

чачы яе твару. У выніку кіпрыйскі князь Тымант менавіта так і закахаўся 

ў Партэнію. Для таго, каб праверыць пачуцці князя, Партэнія прыдумвае 

наступнае выпрабаванне: паабяцаўшы паказаць свой твар падчас набажэнства, 

яна адпраўляе ў храм замест сябе непрыгожую Зазіяну, якая і адкрывае Тыман-

ту свой васпаваты твар. Магчыма, пішучы гэтую сцэну, княгіня Радзівіл прыга-

дала сваю ўласную, падобную да гэтай хітрасць, якую яна прыдумала падчас 

першага візіту да яе князя Міхала Казіміра ў якасці жаніха.  

 Дзеянне камедыі ―Забавы фартуны‖ адбываецца ў Егіпце. У аснове сюжэ-

та — прыгоды закаханых, якія, прайшоўшы праз шэраг выпрабаванняў, нарэш-

це ўз’ядноўваюцца пры поўнай згодзе ўсіх родных і блізкіх. Сюжэтная аснова 

запазычана Ф. У. Радзівіл з ―Гісторыі‖ Герадота, дзе змяшчаецца паданне пра 

караля Егіпта Апрыя, пры якім узнялося паўстанне, і каралѐм быў абвешчаны 

Амасіс. Менавіта гэтую гісторыю, з амаль дакладным захаваннем імѐнаў двух 

―каралеўскіх‖ персанажаў, нясвіжская аўтарка паклала ў аснову сюжэта сваѐй 

п’есы. Агульную Герадотаву схему яна напаўняе прыгодніцкім зместам: 

уводзіць двух каралеўскіх дзяцей у выглядзе пастухоў, упрыгожвае камедыю 

любоўнай інтрыгай, матывамі пазнавання, фальшывага пазнавання, сцэнай з за-

бойствам кракадзіла і г. д. Акрамя таго, аўтарка робіць пераацэнку вобразаў ка-

раля і узурпатара: герадотаўскі тыран Апрый у камедыі становіцца бязвіннай 

ахвярай жорсткага здрадніка Амадыса, які ў арыгінале пададзены як народны 

герой. Як бачым, адна з гісторый Герадота паслужыа для паэткі толькі зыход-

ным пунктам пры стварэнні камедыі. 

 У вобразнай сістэме і стылістыцы твора адчуваецца ўплыў старагрэчаскай 

эліністычнай традыцыі, у прыватнасці рамана Геліядора ―Эфіопіка‖. Аднак 

Ф. У. Радзівіл засвойвае геліядораўскую паэтыку, хутчэй за ўсѐ, праз ―высокія‖ 

французскія галантна-гераічныя раманы Анарэ д’Юрфэ і Мадлен Скюдэры. 

Княгіня ў сваѐй камедыі здолела сінтэзаваць у адно мастацкае цэлае матэрыял 

антычнай гісторыі, вобразна-сюжэтныя асаблівасці эліністычнага і галантна-
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гераічнага раманаў, дадаўшы пышнае барочнае вакальна-інструментальнае 

і дэкарацыйнае афармленне. 

 Тэатральнае жыццѐ Нясвіжа на некаторы час замерла ў выніку трагічнага 

выпадку ў сямейным жыцці Радзівілаў: 10 кастрычніка 1750 г. раптоўна памірае 

17-гадовы Януш. Аднак перапынак быў кароткі. Можа, для таго, каб забыцца на 

цяжкую страту, княгіня з падвоенай руплівасцю ўзялася за літаратурную працу. 

 Да дня нараджэння сына Караля (27 лютага) Ф. У. Радзівіл на пачатку 

1751 г. піша камедыю ―Распуснікі ў пастцы‖ (―Niecnota w sidłach‖). Паводле 

жанру п’еса адносіцца да ―ўсходніх фарсаў‖, тыповых для ―сармацкага‖ Барока. 

Гэтая п’еса — апрацоўка вядомага казачнага сюжэта, запазычанага на гэты раз 

з усходняга фальклору. Верная жонка Аруя дапамагае свайму мужу, збяднела-

му купцу Бануту, спагнаць даўгі з доктара, суддзі і губернатара. Запрасіўшы 

ўсіх траіх па чарзе прыйсці да яе нібыта на любоўнае спатканне, спрытная 

жанчына хавае няўдалых каханкаў у куфры, пасля чаго адводзіць іх на суд сул-

тана. Сюжэтная першакрыніца паходзіць са знакамітага збору ўсходняга фальк-

лору — казак ―Тысячы і адной ночы‖. Гэты сюжэт шматразова пераказваўся ў 

еўрапейскай навелістыцы Сярэднявечча і пазнейшых часоў, а адтуль быў пе-

ранесены таксама ў польскую і рускую гумарыстычную літаратуру. Матыў сха-

ванага каханка (каханкаў) шырока прадстаўлены і ва ўсходнеславянскім фальк-

лоры. 

 Другім усходнім фарсам і адначасова арлекінскай камедыяй з’яўляецца 

п’еса ―Суддзя, пазбаўлены розуму‖ (―Sędzia od rozumu odsądzony‖), прэм’ера 

якой адбылася 9 сакавіка 1751 г. і была прымеркавана да імянінаў аўтаркі. Фак-

тычна, п’еса распадаецца сюжэтна на дзве часткі, і прынамсі другая з’яўляецца 

апрацоўкай добра вядомага ў сусветнай гумарыстычнай літаратуры матыву 

падманутага суддзі. Вельмі ярка прадстаўлены ў п’есе Арлекін: аўтарка надае 

яго рэплікам характэрны камізм, тым самым даючы герою адметную моўную 

характарыстыку. Так, пра пачуцці Фадляляха да Земруды ѐн гаворыць: ―Любоў 

мазгі ссушыла, косці ўсе ламае‖. Сцэна размовы паміж Суддзѐй і Земрудай, 

якая выдае сябе за дачку рамесніка Амара, завяршаецца размовай паміж Ар-

лекінам і Дэлай, служанкай Земруды. Пасля любоўных тырад распуснага суд-

дзі, адрасаваных Земрудзе, аўтарка ўводзіць ―прызнанне‖ Арлекіна, адрасава-

нае Дэле: 



София. 2016. № 1. С. 69–90 Страницы истории 
 

84 
 

  Ах, міленькая служка! Маю я надзею 

  З ѐю ажаніцца — іначай ашалею. 

  Любая паненка, кахай мяне ты верна, 

  Бо ўзяць цябе за жонку прагну я бязмерна. 

Аўтарка ўжывае тут добра вядомы ў гісторыі камедыі матыў камічнага паўтору. 

Арлекін паводзіць сябе як легкадумны ветрагон, цалкам у стылі Арлекіна ка-

медыі dell’arte, які лѐгка пакідаў Каламбіну, каб бегчы ўслед за Ізабэлай. 

 Гаворачы пра паходжанне сюжэтаў двух усходніх фарсаў, А. Штэндэр-

Петэрсэн прапаноўваў лічыць першакрыніцай п’есы малавядомага француз-

скага драматурга XVIII ст. Гале, а Ю. Кжыжаноўскі — гумарэскі, змешчаныя 

ў французскім выданні персідскага зборніка ―Тысяча і адна ноч‖. Аднак, 

узяўшы за аснову персідскую казку, княгіня стварыла цалкам арыгінальны дра-

матычны твор. Тут можна лѐгка выявіць рэфлекс камедыі dell’arte. Зрэшты, 

у рэчышчы традыцый італьянскай народнай драмы прачытваюцца многія во-

бразы гэтых камедый: стары муж Банут (якому адпавядае італьянскі Панта-

лонэ), Доктар, Суддзя (у абедзвюх п’есах) і Губернатар (італьянскі адпа-

веднік — чыноўнік Тарталья). Акрамя таго, актыўнымі памочнікамі галоўных 

гераінь — цнатлівай Аруі і вынаходлівай Земруды — выступаюць у камедыях 

―арлекінскія‖ пары. У дзвюх гэтых камедыях нясвіжская паэтка здолела 

аб’яднаць усходні антураж з элементамі фарсавага дзеяння. 

 1752 стаўся апошнім, але самым плѐнным годам літаратурнай творчасці 

Ф. У. Радзівіл. У гэтым годзе нясвіжская аўтарка стварыла два драматычныя 

творы з жанравым пазначэннем ―опера‖: ―Шчаслівае няшчасце‖ (―Szczęśliwe 

nieszczęście‖) і ―Сляпое каханне не зважае, чым скончыцца‖ (―Ślepa miłość 

nie patrzy na koniec‖). Цяжка меркаваць, што гэта былі за пастаноўкі, паколькі 

ў тэатры XVIII ст. немагчыма дакладна акрэсліць жанр музычнага спектакля. 

Г. Барышаў робіць дапушчэнне, што ў операх княгіні Радзівіл, як у нямецкім 

зінгшпілю або ў французскай камічнай оперы, музычныя нумары чаргаваліся 

з размоўнымі дыялогамі.
17

  

 У абедзвюх операх выкарыстаны сюжэты з антычнай міфалогіі. ―Шча-

слівае няшчасце‖ — драматызаваная гісторыя выкрадання Еўропы, ―Сляпое ка-

                                                           
17

 Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г. И. Барышев. Мн.: Наука и 

техника, 1992. С. 159. 
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ханне…‖ — гісторыя злачыннага кахання каралеўны Сцылы да Міноса падчас 

аблогі горада Нісы. Як і ў іншых выпадках апрацоўкі міфалагічнага матэрыялу, 

Ф. У. Радзівіл надае міфу новае гучанне, рэтушуе занадта рэзкія эпізоды, а пе-

радусім выводзіць на першы план яркія жаночыя вобразы. Старажытны міф 

служыць мастацкаму ўвасабленню ідэйнай дамінанты творчасці паэткі: шчырае 

каханне — гэта выпрабаванне і пакуты, але адначасова і ўзнагарода за іх; з дру-

гога боку, за каханне, здабытае шляхам здрады, прыйдзе неадступнае пакаран-

не. 

 15 жніўня 1752 г. пазначана ў кнізе ―Камедыі і трагедыі… ― як дата 

прэм’ернай пастаноўкі камедыі ―Каханне — дасканалы майстра‖ (―Miłość 

mistrzyni doskonała‖). Гэта яшчэ адна ―дэкамеронаўская‖ камедыя, прысве-

чаная апалогіі духоўнага кахання і яго пераўтваральнай моцы. Крыніца сю-

жэтнага запазычання — першая навела пятага дня ―Дэкамерона‖, дзе распа-

вядаецца гісторыя кіпрыйца Чымонэ, які закахаўся ў Іфігенію. Каханне за ка-

роткі час пераўтварыла грубага, неадукаванага юнака ў галантнага кавалера. Як 

і ў выпадку з трагедыяй ―Золата ў агні‖, за сюжэтную першакрыніцу часта 

прымалася адна з аповесцяў Г. Морштына. Аднак, як і ў выпадку апрацоўкі 

першага ―дэкамеронаўскага‖ сюжэта, Ф. У. Радзівіл запазычае з пераробкі 

Г. Морштына толькі імѐны дзейных асоб. Радзівілаўскі Галезій спачатку не ра-

зумее карысці ад вучэння (Г. Барышаў лічыў, што тут можна правесці паралель 

з вобразам батлеечнага Паныча), але каханне, згодна назве камедыі, аказваецца 

дасканалым майстрам. Сустрэўшы Філіду і закахаўшыся ў яе, Галезій абяцае 

змяніць свае адносіны да навукі.  

 Шлях удасканалення галоўнага героя ў навеле Бакачыо пазначаны толькі 

агульнымі мазкамі; Ф. У. Радзівіл, наадварот, вельмі падрабязна апісвае наву-

ковыя заняткі Галезія. У трэцяй сцэне другога акта яна выводзіць па чарзе 

пецярых ―мэтраў‖: настаўнікаў філасофіі, тэалогіі, танцаў, фехтавання, а такса-

ма берэйтара. Прыводзіячы ў п’есе пытанні настаўнікаў і адказы на іх Галезія, 

княгіня прыгадвала, напэўна, заняткі сваіх сыноў Караля і Януша, на якіх яна 

магла прысутнічаць асабіста. 

 У адпаведнасці з маральна-эстэтычнай канцэпцыяй аўтаркі (у якой 

заўважныя парасткі будучай эстэтыкі сентыменталізму) складаная любоўная 

калізія п’есы вырашаецца ―бяскроўна‖: жаніх Філіды Пазімунд добраахвотна 
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адмаўляецца ад шлюбу з ѐю, а суровы бацька Філіды Арыстыд у рэшце рэшт 

дае згоду на яе шлюб з Галезіем. Напрыканцы п’есы аўтарка выражае галоўную 

яе ідэю ў словах Дэмакрыта: 

  Каханне — спрытны майстра, мае моц такую, 

  Што хутка ўдасканаліць галаву тупую; 

  З ім сталее сэрца, яно ў сваіх палѐтах 

  Нясе за смуткам радасць, шчасце — па турботах. 

Думку пра чароўную моц кахання, якая прысутнічае і ў Бакачыо, Ф. У. Радзівіл 

дапаўняе перасцярогай ад імкнення да інтрыг у сардэчных памкненнях, апелюе 

ў першую чаргу да розуму, а не да пачуццяў. 

 Вынікам таго, што княгіня Радзівіл прайшла сапраўдную школу каме-

дыйнага майстэрства на працягу 1751–1752 гг., стаў яе чарговы (на жаль, апош-

ні) зварот да драматургічнай спадчыны Мальера. Цяпер, у 1752 г., аўтарка на 

новым узроўні зрабіла значны крок наперад у разуменні вялікага камедыѐграфа: 

у якасці ўзора для наследавання яна выбрала мальераўскія фарсы. Першай была 

перапрацавана камедыя ―Les Précieuses ridicules‖ (―Смешныя манерніцы‖); 

у выданні ―Камедыі і трагедыі…‖ яна змешчана пад назвай ―Трагедыя, 

вытлумачаная з французскай мовы на польскую‖ (―Tragedya z francuskiego 

języka na polski wytłumaczona‖). Да ідэі перапрацоўкі вершам мальераўскага 

празаічнага тэксту падштурхнула паэтку сама літаратурная мода эпохі ―сак-

сонскага‖ Барока, у адпаведнасці з якой вершаваныя творы цаніліся вышэй за 

празаічныя. ―Смешныя манерніцы‖ былі тыповым фарсам, у якім Мальер вы-

смейваў прэтэнцыѐзнасць, што панавала ў літаратуры і ў арыстакратычных са-

лонах Францыі. Аднак у Рэчы Паспалітай сярэдзіны XVIII ст. прэтэнцыѐзнасць 

не была сацыяльна-культурнай адметнасцю прыдворнага жыцця, таму пры пе-

рапрацоўцы княгіня мусіла рабіць пэўныя выпраўленні, прыстасаванне да мяс-

цовых умоў. Наўрад ці гэтая задача была занадта цяжкай для нясвіжскай паэткі: 

зрэшты, і крытыка самога Мальера не была абмежавана вузкімі храналагічнымі 

і тэрытарыяльнымі рамкамі. Найперш адаптуюцца да густаў мясцовай публікі 

імѐны і тытулы дзейных асоб камедыі. Мальераўскіх манерніц Като і Мадлон 

Ф. У. Радзівіл называе адпаведна Касяй і Магдаленкай. ―Маркіз дэ Маскарыль‖ 

становіцца ―графам Маскарылем‖, а яго сябар, ―віконт дэ Жадле‖ — ―старастам 

Жадлецкім‖. Прадстаўляючы Жадле дзяўчынам, Маскарыль называе яго 
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―шляхцічам‖ замест мальераўскага ―gentilhomme‖. Калі Маскарыль у 12-й сцэне 

камедыі Мальера ўзгадвае герцагіню, сваю знаѐмую, то радзівілаўскі Маска-

рыль у адпаведным эпізодзе называе гэтую знаѐмую ―адна княгіня‖. Уяўных 

слуг Маскарыля, якіх ѐн склікае ў 11-й сцэне, завуць не ―Шампань, Пікар, 

Бургіньѐн, Каскарэ, Баск‖ і г. д., а ―Годфрыд, Венцаль, Грыгоры, Яцак, Франц, 

Яфрэм‖. 

 Княгіня Радзівіл апускае рэмарку Мальера пра тое, што месцам дзеяння 

з’яўляецца дом Гаржыбюса ў Парыжы, а таксама ўсе французскія тапонімы, за-

хоўваючы толькі адну экзатычную рэалію — мальтыйскія галеры, дзе нібыта 

служыў Жадле. Розныя культурныя і побытавыя рэаліі з камедыі Мальера паэт-

ка замяняе мясцовымі. Так, у 10-й сцэне арыгінала Маскарыль паведамляе, што 

кожнае пяро ў яго капелюшы каштуе луідор, а ў п’есе Ф. У. радзівіл — ―два 

чырвоныя злотыя‖. 

 Пры тым, што паэтка даволі свабодна абыходзіцца з аўтарскім тэкстам, 

яна апрацоўвае мальераўскую прозу на здзіўленне дасканала. У некаторых вы-

падках перакладчыца праяўляе нават болей досціпу, чым аўтар арыгінала. Так, 

калі мальераўскі Лагранж гаворыць пра свайго слугу: ―Mascarille, qui passé, au 

sentiment de beaucoup de gens, pour une maniere de bel esprit…‖
18

, то рад-

зівілаўскі герой характарызуе Маскарыля праз параўнанне з манерніцамі і пры 

дапамозе трапнага выслоўя: ―Muchy ma jak y one, y w sercu y w głowie‖
19

. Фак-

тычна, мальераўскі тэкст Ф. У. Радзівіл выкарыстоўвае ў большай ступені як 

сюжэтна-тэматычны каркас, надаючы пры гэтым уласнаму тэксту своеа-

саблівую стылістычную афарбоўку. Дробныя дэталі, якімі нясвіжская аўтарка 

дапаўняе мальераўскі тэкст, сведчаць пра яе выдатны літаратурна-мастацкі 

густ. Найбольш творчай апрацоўцы ў п’есе Ф. У. Радзівіл падлягаюць рэплікі 

самага, бадай, камічнага персанажа Маскарыля. Многія моўныя аздобы ў яго 

зваротах да паненак аўтарка не запазычае з тэксту арыгінала, а прыдумвае сама. 

Так, у адным з кампліментаў Маскарыль ужывае карцѐжную тэрміналогію, 

гаворачы, што ―цудоўныя паненкі‖ сваім розумам і прыгажосцю выйграюць 

―pik, repik, apo, kontrywolte‖. Адпаведнае параўнанне ў тэксце арыгінала ад-

                                                           
18

 [Moliere J.B.] Oeuvres de Jean-Baptiste Poquelin de Molière. Paris, MDCCCXVII (1817). V. 1. 

P. 267. 
19

 (польск.) У яго, як і ў іх, мухі і ў сэрцы, і ў галаве. 
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сутнічае. Тэкставыя супастаўленні камедыі Мальера і п’есы Ф. У. Радзівіл 

дазваляюць цалкам пагадзіцца з А. Штэндэр-Петэрсанам, які адзначаў, што 

княгіня перш за ўсѐ схапіла камічную інтрыгу п’есы, аслабіўшы сатыру, якая 

ў тагачаснай Рэчы Паспалітай ужо не магла быць актуальнай. Але ўсѐ ж такі, 

дадае вучоны, ―за ѐю застаецца заслуга, што яна разгледзела ў надзвычайным 

камізме сітуацыі ядро мальераўскага мастацтва‖
20

. 

 У канцы 1752 г. Ф. У. Радзівіл перапрацоўвае камедыю ―Le Médecin 

malgré lui‖ (―Доктар па прымусу‖). У зборніку ―Камедыі і трагедыі… ― гэта 

―Камедыя, ператлумачаная з французскай мовы на польскую‖ (―Komedya 

z francuskiego języka na polski przetłumaczona‖). Сюжэтам п’есы Мальера ста-

ла старажытнае французскае фабльѐ XIII ст. пра селяніна-доктара. Выбар 

княгіні ў дадзеным выпадку можна растлумачыць тым, што фігура доктара-

шарлатана была адной з найбольш папулярных у польскім і беларускім фальк-

лоры, гэта быў таксама вядомы персанаж батлейкі і камедыі dell’arte. Да таго ж, 

фарсавая ў цэлым п’еса мае маралізатарскі фінал, што, безумоўна, адпавядала 

эстэтычным густам княгіні: закаханыя Леандр і Люсінда, якія спачатку кінуліся 

на ўцѐкі ад тыранічнага бацькі, потым усѐ ж такі вярнуліся, каб атрымаць яго 

блаславенне на шлюб. 

 Як і ў дзвюх першых п’есах, створаных як наследаванне камедый Малье-

ра, аўтарка імкнецца надаць свайму твору мясцовы каларыт. Вось чаму яе Ска-

нарэль гаворыць, што ѐн дасканала робіць вязкі ―з сасновага дрэва‖, у той час 

як мальераўскі герой, не ўдакладняючы гатунку драўніны, называе сябе ―вя-

зальшчыкам дроў‖. Цана адной вязкі дроў у п’есе Мальера — ―дзесяць су за 

сотню‖, у Ф. У. Радзівіл — ―сто за дзесяць грошаў‖, прычым Сканарэль за-

яўляе, што не згодны і ―шэлега саступіць‖.  

 Нават пры рабоце над драматургічнай спадчынай Мальера княгіня Радзі-

віл імкнулася вылучыць на першы план ідэйна-мастацкую дамінанту сваѐй 

творчасці — апалогію і ўзвелічэнне жанчыны. Так, у шостай сцэне трэцяга акта 

перапрацоўкі ―Доктара па прымусу‖ Сканарэль становіцца выразнікам адной 

з галоўных праблем аўтарскай маральна-этычнай сістэмы. У адпаведным фраг-

менце камедыі Мальера галоўны герой задае вузкае пытане: ―De savoir si les 
                                                           
20

 Stender-Petersen, A. Die Dramen, insbesondere die Komödien, der Fürstin Radziwiłł // Zeit-

schrift für slawische Philologie. 1960. T. 28. H. 2. S. 299. 
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femmes sont plus faciles à guérir que les hommes‖
21

. Нясвіжская ж паэтка пера-

асэнсоўвае фразу з арыгінала ў глабальным плане: ―Jaka natura w świecie 

większą gorę wzieła‖
22

. Сапраўды, гэта адно з самых актуальных для яе пытан-

няў, і ўсѐй сваѐй творчасцю яна імкнулася даказаць зверхнасць ―жаночай нату-

ры‖. Магчыма, маючы на ўвазе менавіта гэты, а не які-небудзь іншы аспект яе 

творчасці, можна адказаць на пытанне, што паўплывала на падбор мальераўскіх 

п’ес для перапрацоўкі. Чаму княгіня спынілася на невядомай прыдворнай ка-

медыі ―Цудоўныя каханкі‖, аднак не звярнула ўвагі ні на славутыя мальераўскія 

камедыі характараў (такія, як ―Скнара‖ або ―Тарцюф‖), ні на яго бліскучыя 

фарсы (―Хітрыкі Скапэна‖ або ―Спадар дэ Пурсаньяк‖)? У трох камедыях, вы-

браных ѐю для перапрацоўкі (―Цудоўныя каханкі‖, ―Смешныя манерніцы‖ і 

―Доктар па прымусу‖), прадстаўлены яскравыя жаночыя вобразы — як 

адмоўныя (Като і Мадлон), так і станоўчыя (Эрыфіла, Люсінда).  

Першае выданне п'ес Францішкі Уршулі Радзівіл, згодна з інфармацыяй 

польскіх бібліѐграфаў XVIII ст. Ябланоўскага і Залускага, было падрыхтавана 

ў Нясвіжы ў 1751 г., аднак да нашых дзѐн у поўным аб'ѐме не захавалася. Усе 

16 п’ес княгіні Радзівіл былі выдадзены пасля яе смерці Якубам Побугам 

Фрычыньскім у 1754 г. пад назваю ―Камедыі і трагедыі…‖, хутчэй за ўсѐ 

ў Жоўкве, асобнай кнігай in folio. Эпісталярная спадчына княгіні, яе вершы 

і проза захаваліся ў вялікай колькасці ў рукапісных і старадрукаваных фондах 

бібліятэк і архіваў Беларусі, Літвы і Польшчы.  

Яшчэ сучаснікі высока ацэньвалі мастацкі талент княгіні. Так, драматург 

Юзаф Катэнбрыг лічыў, што яна можа паспрачацца з самымі вядомымі вер-

шатворцамі ў Польшчы. Тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл адрозніваўся таксама 

высокім узроўнем драматургічнага і сцэнічна-дэкарацыйнага мастацтва. 

Тэатральныя пастаноўкі на нясвіжскіх прыдворных сцэнах спалучалі ў сабе 

элементы слоўнага, музычнага і харэаграфічнага мастацтваў з элементамі па-

ратэатральных дзеянняў. На прафесійным узроўні, з выкарыстаннем складаных 

дэкарацый і тэатральнай машынэрыі наладжваліся спектаклі з балетна-

вакальнымі ўстаўкамі інтэрмедыйнага характару, а таксама оперныя пастаноўкі.  

                                                           
21

 [Moliere J.B.] Oeuvres de Jean-Baptiste Poquelin de Molière. Paris, MDCCCXVII (1817). V. 4. 

P. 71. 
22

 (польск.) Якая натура ў свеце мае перавагу? 
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 Княгіня Радзівіл зрабіла першыя пераклады п’ес Мальера на польскую 

мову і ажыццявіла іх пастаноўку на прыдворнай сцэне ў Нясвіжы. У свае п’есы-

адаптацыі яна ўводзіла мясцовы каларыт, замяняла чужыя рэаліі айчыннымі, 

тым самым набліжаючы камедыі класіка французскай драматургіі да мясцовага 

гледача. 

 Ф.У.Радзівіл выпрацавала сваю арыгінальную методыку падбору і апра-

цоўкі запазычаных сюжэтаў (а ў дачыненні да п’ес Мальера — методыку адап-

тацыі). У цэнтры кожнай яе п’есы — яркі жаночы вобраз. Пры гэтым паэтка 

прадставіла розныя тыпы характараў і розныя тыпы жаночых лѐсаў. Яе ге-

раіні — гэта ахвяры мужчынскага вераломства або адданыя і пакорлівыя жонкі, 

мужныя змагаркі за веру і свабоду або сціплыя і добра выхаваныя дзяўчыны; 

яны могуць праяўляць дасціпнасць і хітрасць або вернасць, дабрачыннасць 

і цнатлівасць. У драмах княгіні прысутнічае аўтабіяграфічны струмень. Ста-

ноўчыя вобразы яе п’ес павінны былі даць маральны ўзор яе мужу і дзецям. 

Менавіта таму яе творы прасякнуты глыбокім дыдактызмам. 

Асноўная тэма твораў Францішкі Уршулі Радзівіл — паэтызацыя высока-

га духоўнага кахання, а таксама апалогія жанчыны. У п’есах княгіні Радзівіл 

быў створаны цэлы шэраг яркіх жаночых персанажаў, якія служылі жывымі іл-

люстрацыямі маральна-эстэтычнай праграмы нясвіжскай аўтаркі. Глыбокая 

рэфлексіўнасць, імкненне ўвасобіць сродкамі мастацкага слова ўнутраны ду-

хоўны свет чалавека (найперш — жанчыны), павучыцельнасць у спалучэнні 

з досціпам — дамінанты паэтычнай культуры Францішкі Уршулі Радзівіл. Яе 

літаратурная творчасць, цесна звязаная з колам тэм і вобразаў позняга Барока, 

але адзначаная таксама ўплывам ідэалогіі Асветніцтва, — арыгінальная і сама-

бытная з’ява ў літаратуры XVIII ст. Тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл 

у Нясвіжы быў першым стацыянарным тэатрам на тэрыторыі Беларусі 

і зрабіўся ўзорам для стварэння прыдворных сцэн у Гродна, Ружанах, Слоніме 

і іншых магнацкіх ардынацыях.  

 

 

 


