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МІНУЛАЕ І БУДУЧАЕ Ў ЖЫЦЦІ СУЧАСНАГА ЧАЛАВЕКА  
Ў П’ЕСЕ ПЯТРА РАБІЦКАГА «РЭІНКАРНАЦЫЯ» 

Для	 польскай	 драматургіі	 пач.	 ХХІ	 ст.	 характэрна	 шматвобраз
насць	і	разнапланавасць,	выкарыстанне	розных	прыёмаў	як	традыцый
на	 рэалістычных,	 так	 і	 постмадэрнісцкіх,	 фантастычна-алегарычных,	
біблейска-сімвалічных.	 Але	 ўсе	 маладыя	 драматургі	 ў	 цэнтры	 сваёй	
увагі	маюць	перш	за	ўсё	праблемы	сучаснага	жыцця	ў	іх	разнастайнасці	
і	неадназначнасці.	Разам	з	 тым	нельга	не	 заўважыць,	што	не	менш	 іх	
цікавіць	 і	 мінулае,	 бо	 для	 польскага	 грамадства	 памяць	 пра	 Другую	
сусветную	вайну,	як	і	ўспаміны	пра	больш	даўняе	мінулае,	паяднаныя	і	
непараўнальныя	як	з	сучаснасцю,	так	і	будучыняй.

Найноўшая	польская	драматургія	выводзіць	на	сцэну	самых	розных	
герояў	 –	 ад	 былых	 удзельнікаў	Варшаўскага	 паўстання	 і	 Другой	 сус
ветнай	 вайны	 да	 сучасных	 гастарбайтараў,	 ад	 рэлігійных	 пенсіянераў	
да	маргінальнай	моладзі,	 ад	 крымінальных	 элементаў	 да	 «згубленай»	
інтэлігенцыі.	

Пётр	Рабіцкі	–	гісторык	па	адукацыі,	аўтар	п’ес,	дэтэктываў	і	твораў	
для	дзяцей.	Першая	п’еса	–	«Рэінкарнацыя»	 (2008),	 затым	п’еса	«На
маляваны	 хлопчык»	 (2010),	 якая	 стала	 лаўрэатам	 Агульнапольскага	
конкурсу	 на	 лепшую	 сучасную	 п’есу	 «Метафары	 рэальнасці».	 У	 на
ступным	годзе	на	11-м	Фестывалі	сучаснай	драматургіі	ў	горадзе	Забжа	
П.	Рабіцкі	быў	прызнаны	найлепшым	драматургам.	У	наступныя	гады	
на	польскай	сцэне	з’явіліся	п’есы	:	«Няверныя»	(2012),	«І	я	буду	святой»	
(2012),	«Тата	не	вяртаецца»	(2013)	і	іншыя.	

Галоўны	герой	п’есы	Пятра	Рабіцкага	«Рэінкарнацыя»	Пыталь	разам	
з	сябрамі	дзяцінства	Шкварай	і	Ясным	(відаць,	таксама	мянушкі)	яшчэ	
зусім	нядаўна	займаліся	крымінальнымі	справамі,	прычым	Пыталь	у	гэ
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тым	асяроддзі	карыстаўся	аўтарытэтам	і	павагаю,	бо	быў	хітрым,	сме
лым	і	паспяховым.	Зараз	ён	хоча	радыкальна	змяніць	сваё	жыццё,	мае	
нявесту,	 з	 якой	хоча	ўзять	шлюб,	плануе	купіць	надзел	 зямлі,	на	якім	
задумаў	пабудаваць	магазін	па	продажы	патрыманых	аўтамабіляў.	І	гэта	
яму	патрэбна,	як	ён	гаворыць	сваёй	нявесце,	каб	іх	дзеці	маглі	ганарыц
ца	тым,	што	бацька	заможны	і	паважаны	ў	грамадстве	чалавек.

Планы	 Пыталя	 стаць	 законапаслухмяным	 членам	 грамадства	 не	
ажыццявіліся,	бо,	як	лічаць	сябры,	ён	стаў	псіхічна	хворым	–	чуе	нейкі	
ўнутраны	плач,	нехта	гаворыць	яго	голасам,	прычым	на	незразумелай	
мове.	 Спачатку	 гэта	 як	 быццам	 не	 прыносіць	 вялікіх	 нязручнасцей,	
але	 Пыталь	 –	 так	 клічуць	 яго	 сябры	 (ад	 яго	 прозвішча	Пытлярэўскі)	
спрабуе	 знайсці	 тлумачэнне	 таму,	 што	 з	 ім	 адбываецца.	 Так	 у	 творы	
з’яўляецца	матыў	дыбука,	персанажа	яўрэўскай	міфалогіі	–	духа	д’ябла,	
які	ўсяляецца	ў	жывога	чалавека,	гаворыць	яго	голасам,	падштурхоўвае	
да	нейкіх	учынкаў.

Аўтар	 пераасэнсоўвае	 і	 робіць,	 можна	 сказаць,	 сучасную	 версію	
«Дыбука»	Сімона	Апскага,	напісанай	на	ідыш	містычнай	драмы	1914	г.	
пра	дух	памерлай	нявесты,	які	ўсяляецца	ў	цела	каханага	[1,	с.	15].

У	 душы	 Пытлярэўскага	 суінуюць	 дух	 маленькай	 яўрэйскай	
дзяўчынкі	 і	 свая	 скалечаная	жыццём.	Дух	 дзяўчынкі	 кліча	 маці,	 спя
вае	дзіцячую	лічылку	на	ідыш,	якую	змог	зразумець	толькі	запрошаны	
настаўнік-яўрэй.	Пыталь	спрабуе	знайсці	выхад	з	гэтага	няёмкага	для	
сябе	становішча:	ён	звяртаецца	па	дапамогу	да	ўрача-псіхатэрапеўта,	по
тым	да	служыцеля	касцёла,	хаця	сам	не	з’яўляецца	глыбока	рэлігійным	
чалавекам	і	не	верыць	ні	ў	Бога,	ні	ў	д’ябла.	

Жыццё	галоўнага	героя	радыкальна	змяняецца.	Ён	распытвае	тутэй
шых	жыхароў	і	даведваецца,	што	на	зямлі,	якую	ён	купіў,	некалі	жыла	
яўрэйская	сям’я	з	дзяўчынкай	Ханай,	у	час	мінулай	вайны	яны	спрабавалі	
хавацца,	але	нехта	 з	суседзяў-палякаў	 іх	выдаў	 і	па	 загадзе	эсэсаўцаў	
сям’ю	закапалі	жывымі	ў	лесе.	Для	Пытлярэўскага	гэтая	гісторыя	стала	
яшчэ	больш	ўражлівай	і	страшнай	таму,	што	ў	ёй	прымаў	непасрэдны	
ўдзел	яго	дзядуля,	вельмі	ім	любімы,	паважаны	і	аўтарытэтны.	Менавіта	
з	 ім,	дзядулем,	звязаны	радасныя	і	светлыя	ўспаміны	дзяцінства,	важ
ныя	і	неабходныя	веды	і	навыкі.	

Саму	 гісторыю	 з	 духам	 яўрэйскай	 дзяўчынкі	 і	 пошукам	 перша
прычыны	 таго,	 што	 адбываецца,	 жыхары	 мястэчка	 ўспрымаюць	 па-
рознаму.	Адны	аб’яўляюць	яго	вар’ятам	і	пагражаюць	адправіць	у	ад
паведную	 ўстанову,	 сябры-паплечнікі	 па	 былых	 справах,	 што	 ўклалі	
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грошы	ў	яго	будучы	магазін,	турбуюцца	пра	бізнес,	 і	 іх	мала	цікавяць	
зрухі	 душы	 Пытлярэўскага,	 нявеста,	 ці	 то	 смехам,	 ці	 то	 ўсур’ёз,	
прапаноўвае	«ўсынавіць»	дух	забітай	дзяўчынкі,	нехта	ў	якасці	адкуп
нога	прапаноўвае	паставіць	на	купленым	надзеле	зямлі	помнік	і	заказаць	
памінальную	імшу,	але	большасць	лічыць,	што	нельга	жыць	мінулым,	
якім	бы	цяжкім	і	крывавым	яно	ні	было,	лепш	не	імкнуцца	дакапацца	да	
праўды,	не	шукаць	вінаватых,	а	лепш	спісаць	усё	на	вайну	і	фашыстаў.	

Фінал	п’есы	размыты	і	неакрэслены.	Пад	кіраўніцтвам	настаўніка,	
урача	 і	 ксяндза	 капаецца	 яма,	 каб	 пахаваць	 мінулае	 вайны,	 але	 тут	
з’яўляецца	адзін	з	былых	сяброў	і	цэліцца	ў	галоўнага	героя.	

Мінулае	ў	п’есе	«Рэінкарнацыя»	–	 гэта	недалёкае	мінулае	пэўнага	
чалавека,	такое	ж	канкрэтнае	і	адназначнае,	як	і	жыццё	сярэднестаты
стычнага	чалавека	ў	пачатку	ХХІ	ст.,	і	будучае	чалавека	–	і	ў	галоўнага	
героя	–	такое	ж	канкрэтнае	і	сярэднестатыстычнае:	трэба	ўмець	упісацца	
у	 грамадства	 спажыўцоў	 са	 сваімі	 спажывецкімі	 патрэбамі	 і	 быць	 не	
горшым	і	не	лепшым	за	іншых.

Разам	з	тым	у	п’есе	ёсць	яшчэ	іншае	мінулае.	Гэта	мінулае	краіны,	
нацыі,	 народа,	 які	 перажыў	 трагедыю	 сусветнага	 маштабу	 –	 траге
дыю	 Другой	 сусветнай	 вайны.	 Прайшло	 больш	 за	 паўстагоддзя,	 але	
падзеі	 гэтай	 вайны	не	 забываюцца,	 яны	побач,	 і	 рэха	 яе	 адгукаецца	 і	
асэнсоўваецца	людзьмі	ХХІ	ст.	Нейкія	падзеі	мінулай	вайны	доўгі	час	
замоўчвалі	 (польскі	 антысемітызм,	 удзел	 палякаў	 у	 Халакосце	 ў	 час	
вайны),	 другім,	 наадварот,	 надавалі	 надзвычайную	 ўвагу	 і	 значэнне	
(прычыны	і	вынікі	Варшаўскага	паўстання	жніўня	1944	г.,	калі	загінула	
больш	за	200	тыс.	мірных	жыхароў).	Хаця	ці	можна	так	сказаць	пра	над
звычайныя	жудасныя	падзеі,	пра	голад,	пакуты	і	смерць…

Драматургі	Польшчы	на	сучасным	этапе	 імкнуцца	паказаць	сусвет	
ва	ўсіх	яго	складанасцях	і	супярэчнасцях.	Творы	маладых	драматургаў	
малююць	 партрэт	 польскага	 грамадства	 на	 пачатку	 новага	 стагоддзя,	
прасякнутага	эканамічным	крызісам,	панаваннем	інтэрнэту	і	СМІ,	рас
падам	роднасных	і	нацыянальных	сувязей.	Разам	з	тым	гэта	стагоддзе,	
якое	прымушае	памятаць	пра	мінулае	–	далёка	не	заўсёды	светлае	і	ра
даснае,	–	і	ўсё	ж	з	надзеяй	глядзець	у	будучае.
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