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Імя польскай даследчыцы Барбары Юдковяк 
вядома тым, хто займаецца вывучэннем твор-
часці першай беларускай пісьменніцы-драматур-
га Францішкі Уршулі Радзівіл. Сваю папярэднюю 
манаграфію «Słowo inscenizowane: O Franciszce 
Urszuli Radziwiłłowej – poetce» («Інсцэнізаванае 
слова: Пра Францішку Уршулю Радзівіл – паэт-
ку», Познань, 1992) Б. Юдковяк прысвяціла ліс-
там, вершам і празаічным трактатам нясвіжскай 
паэткі XVIII ст., якія ў большасці сваёй былі не 
вядомыя даследчыкам. Упершыню была зробле-
на жанравая класіфікацыя недраматычнай пісь-
мовай спадчыны княгіні Францішкі; вылучаны 
пэўныя групы яе твораў: эпісталярныя, павучаль-
ныя, фунеральныя, прынагодныя, вершы ad 
personam, нарэшце, рэфлексійна-лірычныя вершы. 

Загаловак новай кнігі Б. Юдковяк перакла-
даецца на беларускую мову як «Занядбанае 
шматгалоссе», і гэта надзвычай удалая назва 
для даследавання, прысвечанага тэатральнай 
культуры саксонскай эпохі. Той гістарычны пе-
рыяд, які ў беларускай гістарыяграфіі трывала 
спалучаецца са змрочнымі ўяўленнямі пра «цень 
расійскай гегемоніі» і «агонію дэмакратыі» (Г. Са-
гановіч), а ў польскай гістарыяграфіі, паводле 
сведчання аўтаркі кнігі, характарызуецца як «упа-
дак» і «змрок» (с. 12), стаўся часам такога незвы-
чайнага росквіту мастацтва Таліі і Мельпамены, 
якога не ведала да гэтага і ніколі не дасягне 
пасля гэтага тэатральная культура, бадай, ані-
воднай дзяржавы ў Еўропе. Прыдворны тэатр, 
пачынаючы з сярэдзіны XVIII ст. і аж да першага 
падзелу Рэчы Паспалітай, існаваў літаральна ў 
кожнай магнацкай ардынацыі, школьны тэатр – 
пры кожным езуіцкім калегіуме. У гэты ж час 
плённа развіваліся разнастайныя формы народ-
нага тэатра, а ў паўсядзённым жыцці магнатаў і 
шляхты часта разгортваліся адмысловыя пара-
тэатральныя відовішчы, якія суправаджалі 
нараджэнне, шлюб, імяніны, пахаванні. Уся гэтая 
шматколернасць тэатральнай культуры саксон-

скай эпохі стала прадметам даследавання ў кнізе 
Б. Юдковяк.  

Першы раздзел манаграфіі «Teatr ludyczny» 
(«Забаўляльны тэатр») прэзентуе дзве найбольш 
яркія, на думку аўтаркі, з’явы з адпаведнай 
галіны мастацтва: па-першае, так званы тэатр са-
візджалаў (або, у тэрміналогіі А. Брукнера, ры-
балтоўскі тэатр), па-другое – фарсы, літаратурна 
апрацаваныя рознымі аўтарамі (асноўная ўвага 
надаецца фарсам Ф.У. Радзівіл і Ф. Заблоцкага). 
Савізджалы (польск. sowizdrzał – ‘балагур, ветра-
гон’) і рыбалты (польск. rybałt ад італ. ribaldo – 
‘касцельны пеўчы, кантар’) у польскай сярэдня-
вечнай мяшчанскай культуры стварылі асобую – 
смехавую – традыцыю слоўнага і тэатральнага 
мастацтва. Функцыянальна іх можна прыпадоб-
ніць да французскіх трубадураў, нямецкіх мі-
незінгераў або рускіх скамарохаў з той толькі роз-
ніцай, што вандроўныя паэты і акцёры ў Польшчы 
выступалі часцей за ўсё не на ярмарках і балага-
нах, а на шляхецкіх дварах. Імкненне аўтаркі вы-
светліць генезіс рыбалтоўскай камедыі прыводзіць 
яе да важных высноў пра спецыфіку тэатральнай 
смехавой культуры Рэчы Паспалітай у цэлым. Так, 
Б. Юдковяк звяртае ўвагу на «местачковы» харак-
тар масавай культуры (с. 19–20) у нашай стара-
жытнай дзяржаве. Пра гэта ў свой час пісаў У. Сы-
ракомля ў сваёй «Гісторыі літаратуры» (Вільня, 
1850, т. 1), адзначаючы, што гісторыі людзей і 
сем’яў не распавядаліся голасна ў гарадах, але 
захоўваліся ў пісаных Гербоўніках або ў гутарках 
вясковага двара. Магчыма, гэтая акалічнасць най-
перш дала падставу для росквіту тэатральнага 
мастацтва ў Рэчы Паспалітай чатырох народаў, 
дзе, фактычна, кожны прыдворны тэатр рабіўся 
своеасаблівай планетай мастацтва, не падобнай 
да іншых, са сваёй уласнай «арбітай» – рэпертуа-
рам, сцэнічным уладкаваннем, колам гледачоў. 
Пры гэтым дзейнасць розных сцэн арыентавалася 
на агульную для ўсіх тэатральную традыцыю, якая 
сягала каранямі яшчэ ў антычнасць і жывілася 
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багатымі здабыткамі тэатральнага мастацтва 
часоў Сярэднявечча, Рэнесансу і Барока. 

Аналогіі, датычныя генезісу і развіцця той ці 
іншай тэатральнай з’явы, вельмі цікавяць аўтар-
ку, у чым сама яна прызнаецца (с. 18). Таму, 
назваўшы тэатр савізджалаў польскай камедыяй 
dell’arte, Б. Юдковяк раскрывае ў межах адпавед-
нага падраздзела самыя розныя аспекты такога 
супастаўлення: праблематыку «прасторы ў дра-
ме і драмы ў прасторы» (с. 31), пытанне пра-
порцыі паміж прамаўленнем слова і сцэнічнымі 
рухамі (с. 32), значэнне імправізацыйнай тэхнікі, 
праблему гібрыднасці тэксту камічнай ролі і інш. 

Найбольшую цікавасць для беларускіх да-
следчыкаў уяўляе другі падраздзел першага раз-
дзела пад назвай «Асваенне запазычанага нізка-
га камізму – упарадкаваныя фарсы (ад Францішкі 
Уршулі Радзівіл да Францішка Заблоцкага)», у 
якім аўтарка вельмі падрабязна аналізуе ўсход-
нія фарсы Ф.У. Радзівіл «Распуснікі ў пастцы», 
«Суддзя, пазбаўлены розуму», а таксама яе 
мальераўскія адаптацыі. Б. Юдковяк не толькі 
ўслед за папярэднімі даследчыкамі (А. Штэндэр-
Петэрсанам, Ю. Кжыжаноўскім) указвае на сувязь 
усходніх фарсаў і з казкамі «Тысячы і адной но-
чы», і з французскімі камічнымі операмі пачатку 
XVIII ст. Польская даследчыца ўдакладняе пы-
танне пра аўтарства ў дачыненні да аднаактавых 
опер «Les Coffres» і «Le Double tour», якія паслу-
жылі непасрэднымі сюжэтнымі крыніцамі для 
ўсходніх фарсаў княгіні Радзівіл. Аналізуючы пра-
грамы парыжскіх тэатраў адпаведнага перыяду, 
яна робіць высновы пра тое, якім шляхам фран-
цузскія лібрэта маглі трапіць у Нясвіж. 

У другім раздзеле – «Teatr w fotelu» («Тэатр у 
крэсле») – прэзентуецца драматургічная твор-
часць Юзафа Андрэя Залускага. У дачыненні да 
гэтага выдатнага дзеяча польскай культуры 
XVIII ст. аўтарка імкнецца выправіць своеасаблі-
вы аксіялагічны перакос. Яна падкрэслівае, што 
Ю.А. Залускі, высока ацэнены як стваральнік 
публічнай бібліятэкі, бібліёграф, ініцыятар выдан-
ня старапольскіх пісьмовых помнікаў, да апошня-
га часу не займаў належнага месца ў гісторыі 
польскай літаратуры. Ксёндз (пазней біскуп) За-
лускі, аўтар звыш трыццаці п’ес, адыграў вы-
ключную ролю ў станаўленні польскай літара-
турнай драмы. Яго «маралістычна-рэлігійная ма-
дэль тэатра» (с. 77) сталася арыгінальным ува-
сабленнем антычнага «otium post negotium» і, 
урэшце рэшт, яго асабістым грамадзянскім укла-
дам у справу маральнага выхавання народа. 

У трэцім раздзеле «Teatr uczestnictwa» («Тэатр 
удзелу»), па-першае, больш падрабязна разгля-
даюцца дзве вядомыя містэрыяльныя драмы 
Ю.А. Залускага, па-другое, вывучаецца феномен 
езуіцкай сцэны як масавага гарадскога тэатра. 
Гаворка пра тэатральную культуру брацтва 
Societatis Jesu працягваецца і на пачатку чацвёр-
тага раздзела, які мае назву «Teatr chrześci-

jańskiej paidei» («Тэатр хрысціянскай пайдэі»). 
Тэрмін «пайдэя» (ст.-грэч. παιδεία ‘выхаванне, 
навучанне’) аўтар услед за В. Егерам і 
Ю. Будзыньскім разумее як «выхаваўчае далу-
чэнне да культуры» (с. 167). Менавіта ў гэтым рэ-
чышчы ў другім падраздзеле разглядаюцца тра-
дыцыі школьнай трагедыі ў творчасці Францішкі 
Уршулі Радзівіл. Гаворка тут ідзе пра трагедыю 
«Безразважлівы суддзя», якая паўстала «на 
грунце секулярызацыі пакутніцкай драмы ў Еўро-
пе на мяжы XVII і XVIII ст.» (с. 189).  

Правакацыйны ў добрым сэнсе характар мае 
пяты раздзел манаграфіі. Правакацыя адчуваец-
ца ўжо ў яго назве: «Szczęśliwe nieszczęście, czyli 
trzecia maska» («Шчаслівае няшчасце, або трэ-
цяя маска»). Чаму ў якасці асноўнай назвы раз-
дзела аўтарка выбрала назву адной з опер 
Ф.У. Радзівіл («Шчаслівае няшчасце»), становіц-
ца зразумелым са зместу першага падраздзела, 
які мае характар сацыялагічна-герменеўтычнага 
даследавання (нездарма Б. Юдковяк ужывае для 
оперы «Шчаслівае няшчасце» азначэнне «прына-
годны тэатр сацыяфаніі і асабістага вызнання», 
с. 214). Правакацыйна выглядае і дэдуктыўны 
спосаб пабудовы даследавання. Аўтарка пачы-
нае з агульнага тэзіса: «Прыватная сцэна… была 
найперш інстытутам грамадска-палітычнай каму-
нікацыі; функцыі фарміравання прэстыжу, бадай, 
дамінавалі над функцыямі забаўляльнымі» 
(с. 215). Ніжэй для характарыстыкі прыдворнага 
тэатра яна прапануе выраз «камунікат у камуні-
каце» (с. 217), маючы на ўвазе фарміраванне тэ-
атра як складной часткі матэрыяльнай і духоўнай 
культуры пэўнага магнацкага роду. Заслугоўвае 
ўвагі трапны тэрмін «паратэатральнае абрам-
ленне спектакля» (с. 217), бо тут паняцце пара-
тэатральнасці, з аднаго боку, карэлюе з адпа-
ведным тэрмінам у тэатразнаўчых даследаван-
нях Г. Барышава, з другога боку, выкарыстоў-
ваецца як характарыстыка спецыфічнай асаблі-
васці менавіта прыдворных сцэнічных імпрэзаў. 
Б. Юдковяк звяртае ўвагу на «празрыстасць» 
мяжы паміж сцэнай і гледачамі пры пастаноўках 
п’ес Ф.У. Радзівіл, пачынаючы з першай яе 
камедыі «Дасціпнае каханне». «Зменнасць анта-
логіі галоўнага гледача/героя, – падкрэслівае да-
следчыца, – дазваляе як ставіць яго па-за 
прадстаўленнем, так і ўключаць у свет тэатраль-
най ілюзіі» (с. 220). Пры гэтым да «паратэат-
ральнага абрамлення» маглі далучыцца пейзаж, 
знешняя палацавая архітэктура, партрэтная га-
лерэя ўнутры палаца і інш. Распавядаючы пра 
оперныя пастаноўкі княгіні Францішкі, Б. Юдковяк 
робіць важныя высновы пра характар гэтых му-
зычных імпрэзаў (с. 228–230), яшчэ раз падкрэс-
лівае сувязь опернай культуры Нясвіжа з фран-
цузскай музычнай культурай (с. 234), нарэшце, 
прапануе надзвычай цікавую інтэрпрэтацыю хра-
натопу оперы «Шчаслівае няшчасце», абумоўле-
нага актуальнымі палітычнымі поглядамі аўтаркі.  
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Другі падраздзел пятага раздзела мае назву 
«Uteatralizowanie opowieści na scenie nieświeskiej 
a modus tragikomiczny» («Тэатралізацыя аповесці 
на нясвіжскай сцэне і трагікамічны лад»). Тут 
прэзентуюцца драматургічныя апрацоўкі навел, 
выкананыя княгіняй Радзівіл: п’есы «У вачах на-
раджаецца каханне», «Золата ў агні», «Адпачы-
нак пасля клопатаў», «Забавы фартуны», «Ка-
ханне – дасканалы майстра». Сапраўдным ад-
крыццём польскай даследчыцы стала ўсталя-
ванне сюжэтнай першакрыніцы трох з названых 
вышэй п’ес – камедый «У вачах нараджаецца ка-
ханне», «Адпачынак пасля клопатаў» і «Гульні 
фартуны». Усе яны, даводзіць Б. Юдковяк, 
паўсталі на сюжэтнай аснове фрагментаў апове-
сці «Артамен, або Вялікі Кір» (1649–1653) Жоржа 
і Мадлен дэ Скюдэры (с. 250).  

Падсумоўваючы, Б. Юдковяк прыгадвае мер-
каванні сваіх папярэднікаў у навуцы, якія спра-
бавалі ацаніць ролю тэатра эпохі Асветніцтва ў 
гісторыі польскага тэатра наогул. Цікава, што ў 
польскім, як і ў беларускім літаратуразнаўстве, 
прысутнічаюць дастаткова крытычныя ацэнкі гэ-
тай ролі. Прынамсі, аўтарка цытуе Яна Кота, які 
задаваў пытанне: «Ці не збядніў польскую тэат-
ральную культуру тып асветніцкай камедыі?» 
(с. 263). Аказваецца, XIX ст. у польскай, як і ў бе-
ларускай літаратуразнаўчай навуцы, ацэньвала-
ся як «перарванасць паслядоўнага развіцця, за-
нядбанне ўласнай тэатральнай традыцыі» 
(с. 266). Але ўся кніга Барбары Юдковяк «Заняд-
банае шматгалоссе» – гэта вельмі аргументава-
ны і прафесійна сфармуляваны пратэст супраць 
недаацэнкі старажытнай тэатральнай традыцыі. 
Найперш гэта датычыць дэклараванай аўтаркай 
неабходнасці перагляду культурна-гістарычнага 
значэння савізджальскага тэатра. «Рэвізія погля-
даў на тэму мяшчанска-плябейскага характару 
савізджальскага тэатра… – падкрэслівае Б. Юдко-
вяк, – павінна спрыяць даследаванню пераем-
насці польскага камічнага стылю» (с. 267–268). 
На маю думку, гэты тэзіс (дастасаваны да ай-
чынных культурна-гістарычных абставін) могуць і 
мусяць узяць на ўзбраенне даследчыкі гісторыі 
беларускага тэатральнага мастацтва. Дарэчы, 
яшчэ ў прадмове аўтарка адзначыла, што не мае 
намеру пісаць гісторыю драматургіі або тэатра, а 
толькі «ўказаць на неабходнасць больш шырока-

га і сістэматычнага агляду» (с. 11). Гэтым, відаць, 
тлумачыцца той факт, што, пішучы пра камедый-
ны тэатр, даследчыца пакідае па-за ўвагай 
камізм інтэрмедый школьнай сцэны (робячы спа-
сылку на працы І. Кадульскай), а таксама эле-
менты фарсавага дзеяння ў народным батлееч-
ным тэатры. Разам з тым напрыканцы адпавед-
нага падраздзела Б. Юдковяк робіць выснову: 
«Ярмарачны, забаўляльны камізм, які існаваў 
пераважна ў аазісе інтэрмедыйных заставак <…> 
не меў шансаў на тое, каб зрабіць значны ўплыў 
на фарміраванне айчыннага камедыйнага сты-
лю» (с. 37). Дыскамфорт пры чытанні гэтых 
радкоў узнікае з той прычыны, што ў загалоўку 
кнігі ўсё ж такі фігуруе «тэатральная культура 
саксонскіх часоў» без азначэння «польская». 
Працытаваная ж вышэй выснова, зразумела, да-
тычыцца характарыстыкі далейшага развіцця 
менавіта польскага тэатра і не мае дачынення да 
гісторыі тэатральнай культуры Беларусі, дзе 
камічныя персанажы батлейкі, школьнай і пры-
дворнай сцэны часта былі цесна ўзаемазвязаны 
генетычна. Магчыма, гэта стала першапрычынай 
прыярытэтнага развіцця камедыі ў беларускім 
тэатры новага часу пачынаючы з В. Дуніна-Мар-
цінкевіча. Ці зможам мы растлумачыць гэты яркі 
ўсплёск «камедыйнасці» ў новай беларускай 
драматургіі, калі не будзем звяртаць увагі на 
батлеечныя драмы, на творчасць Міхала Цяцер-
скага і Каятана Марашэўскага, на «Агатку» Мацея 
Радзівіла? Ці зможам без гістарычнага экскурсу ў 
XVIII ст. растлумачыць, чаму такім фенаменаль-
ным поспехам карыстаецца сёння пераствораная 
на сцэне акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы 
«Камедыя»? Думаю, не зможам. І кніга Барбары 
Юдковяк – не проста надзвычай грунтоўнае і 
сур’ёзнае даследаванне камічнага (заканамерны 
аксюмаран!), не толькі спроба фенаменалагічна-
га вызначэння ўсіх тонаў і абертонаў стракатай 
палітры тэатральнай культуры Рэчы Паспалітай 
XVIII ст., але яшчэ і важкі аргумент для стварэння 
канцэптуальна новай гісторыі беларускай драма-
тургіі, якая, несумненна, у адпаведны перыяд 
была арганічнай часткай тэатральнай культуры 
саксонскай эпохі. 

Ж.В. Некрашэвіч-Кароткая, 
кафедра сучасных замежных моў 

 


