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ВАНДРОЎНІЦА З РОДУ РАДЗІВІЛАЎ:  

ТЭАФІЛЯ КАНСТАНЦЫЯ МАРАЎСКАЯ 

Таленавітыя прадстаўнікі славутага магнацкага роду Радзіві-
лаў, якія займалі вышэйшыя пасады ў Вялікім Княстве Літоўскім 
і Рэчы Паспалітай, буйныя землеўласнікі ўзбагацілі беларускую 
культуру сваёй спадчынай, якая мае агульнаеўрапейскае значэн-
не. На працягу XVI–XVIII ст. Радзівілы ўплывалі на ўнутраную і 
знешнюю палітыку дзяржавы, устанавілі культурныя і гаспадар-
чыя сувязі з Польшчай, Расіяй, Заходняй Еўропай, стварылі ў 
Нясвіжы архітэктурны ансамбль, паркавы комплекс, тэатр, захоў-
валі дзяржаўны архіў – Літоўскую метрыку. “У Нясвіжы, як і ва 
ўсей Беларусі, дзякуючы таму, што яны знаходзіліся... на памеж-
жы двух вялікіх культурных макрарэгіенаў, заходняга і ўсходняга, 
каталіцка-раманскага і праваслаўна-візантыйскага, адбыўся 
плённы сінтэз розных культур, мастацкіх напрамкаў і стыляў 
(барока, класіцызм)”, − піша А. Мальдзіс. [Мальдзіс 1998, 7 ] 

Мемуарная спадчына Радзівілаў ў беларускім літаратуразнаў-
стве даследавана недастаткова. Дарэчы, некаторыя з іх вучыліся 
ва ўніверсітэтах Заходняй Еўропы, шмат падарожнічалі, вялі 
дзённікі, дзе занатоўвалі свае ўражанні і меркаванні. Адным з 
першых мемуарыстаў Вялікага Княства Літоўскага лічыцца сын 
Мікалая Радзівіла Чорнага, выхаванец Лейпцыгскага універсітэта 
Юры Радзівіл, які быў у Італіі і свае ўражанні апісаў у лацінамоў-
ным дыярыушы [Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ ст. 
2006, 686]. Яго брат Мікалай Крыштаф Радзівіл, атрымаўшы аду-
кацыю ў Нясвіжы і Лейпцыгскім універсітэце, шмат вандраваў, а 
ў 1582−1584 гг. здзейсніў падарожжа ў Італію, Сірыю, Палестыну і 
Егіпет і напісаў “Перэгрынацыю, або Паломніцтва Ясна Асвечана-
га Князя Ягамосці Мікалая Крыштофа Радзівіла ў Святую Зям-
лю”, якая была перакладзена на многія еўрапейскія мовы і выт-
рымала каля 20 выданняў. С. Гаранін адзначыў адметнасць мему-
араў гэтага дзеяча Вялікага Княства Літоўскага: “Нутраное адзінс-
тва твор набывае не ў вобразах Боскага, як было ў старажытных 
хаджэннях, а ў вобразе аўтара, які выступае аб’яднаўчым пачат-
кам усіх апісанняў” [Гаранін 1999, 98]. 

Цікавы і падрабязны дзённік пра прыватнае і палітычнае 
жыццё магнатаў XVIII ст., пра шматлікія замежныя падарожжы 
напісаў дзяржаўны і ваенны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, 
Міхал Казімір Рыбанька, які заснаваў у Нясвіжы друкарню, ка-



дэцкі корпус, дзе рыхтавалі афіцэраў для яго ўласнага войска, тэ-
атр, трымаў шмат мануфактур. 

Польскі даследчык Богдан Рок сярод рукапісаў Віленскай уні-
версітэцкай бібліятэкі знайшоў апісанне падарожжа па Еўропе ў 
1773–1774 гг. Тэафілі Канстанцыі Мараўскай, дачкі Міхала Казімі-
ра Рыбанькі і Францішкі Уршулі Радзівіл. 

Тэафіля Канстанцыя нарадзілася ў 1738 г., удзельнічала ў пас-
таноўках п’ес, якія ставіла на сцэне Нясвіжскага тэатра яе маці 
Францішка Уршуля Радзівіл з роду Вішнявецкіх. “Княгіня Радзі-
віл стварыла своеасаблівую драматургічную культуру, сінкрэтыч-
ную ў мастацка-стылявых адносінах, якая развівалася пад знач-
ным уплывам тэатральнага мастацтва”, − слушна адзначаюць 
Ж. Некрашэвіч-Кароткая і Н. Русецкая [Францішка Уршуля Радзі-
віл 2003, 23]. 

Несумненна, станаўленне духоўнага свету Тэафілі адбывалася 
ў Нясвіжы, пад уплывам духоўна багатых бацькоў яна мела маг-
чымасць пазнаёміцца з творамі сусветнай літаратуры, атрымаць 
добрую адукацыю. У пятнаццацігадовым узросце яна страціла 
сваю маці, а ў 1762 г. не стала і бацькі. Тэафілі было цяжка цяр-
пець п’яныя дэбошы яе брата Караля Станіслава (Пане Каханку), 
супрацьстаяць дамаганням падстольніка літоўскага Ігнацыя Па-
ца, які быў саўдзельнікам свавольстваў брата. Дарэчы, у літарату-
ры мы сустракаемся з рознымі характарыстыкамі Караля Радзіві-
ла. Так, А. Кіркор піша: “Шматлікія дзівацтвы, эксцэнтрычныя 
выхадкі, магнацкая ганарыстасць спалучаліся ў ім з сапраўды 
рыцарскімі рысамі характару, славянскай шчодрасцю ў самых 
вялікіх памерах” [Кіркор 1993, 370]. А. Мальдзіс звяртае ўвагу 
беларускіх пісьменнікаў на тое, што “гэта трагікамічная асоба па-
вінна зацікавіць іх, неабходна паказаць Пане Каханку ў правіль-
най гістарычнай перспектыве” [Мальдзіс 1982, 124]. 

У 1764 г. Тэафіля Канстанцыя пакахала падхарунжага гусараў 
радзівілаўскай міліцыі Ігнацыя Фелікса Мараўскага. Князь Ка-
раль Станіслаў даў згоду на шлюб і аказваў матэрыяльную дапа-
могу сястры. Ігнацый Фелікс Мараўскі адстойваў інтарэсы Караля 
Станіслава Радзівіла ў Барскай канфедэрацыі, скіраванай супраць 
караля. Дэкрэты канфедэрацыі налажылі секвестр на радзівілаўс-
кую маёмасць, таму да 1777 г. Караль Станіслаў Радзівіл зна-
ходзіўся ў эміграцыі (у Венгрыі, Турцыі, Чэхіі, Германіі, Францыі і 
Венецыі) і ўваходзіў у склад кіраўніцтва канфедэратаў. У пачатку 
1773 г. у Страсбургу на сустрэчу з ім паехаў Ігнацый Фелікс Мараў-
скі (у 1768 г. ён стаў генерал-маёрам), а ў траўні 1775 г. горад наве-
дала і Тэафіля Канстанцыя Мараўская. З гэтага часу і пачынаецца 



яе падарожжа па Еўропе, уражанні ад якога яна занатоўвала ў 
сваім дыярыушы, а фінансавую падтрымку вандроўніцы аказваў 
Караль Станіслаў Радзівіл. 

Апісанне падарожжа нясвіжскай арыстакратыі па Заходняй 
Еўропе дэманструе сферу інтарэсаў і менталітэт жанчыны 
XVIII ст. Э. Дубянецкі падкрэслівае, што “менталітэт любога наро-
да цалкам не супадае з асаблівасцямі псіхічнага складу, сацыяль-
ных катэгорый і груп насельніцтва і ў той жа час на больш высо-
кім узроўні нібы сінтэзуе ўсе гэтыя рысы ў адно цэлае” [Дубянецкі 
1992, 192]. 

У другой палове траўня 1773 г. Тэафіля Канстанцыя Мараўс-
кая разам з сястрой мужа Марыянай Мараўскай з Вільні паехала ў 
Страсбург. Спачатку жанчыны зрабілі прыпынак у прускім го-
радзе Крулявец, Тэафіля Мараўская апісвае свае ўражанні: 
“Крулявец – вялікі горад, забудаваны з прускага каменю. Боль-
шасць вуліцаў – вузкія, камяніцы высокія і прыгожыя, усе з мура-
ванымі ўпрыгожаннямі наверсе іх ганкаў. Вокны, зробленыя са 
шчыльнага ангельскага шкла, робяць прыгажосць выгляду. Рас-
кошныя лютэранскія касцёлы, але каталіцкі, нягледзячы на тое, 
што ён яшчэ незакончаны, пэўна, будзе прыгажэйшы. Касцёл гэ-
ты пабудаваны на ахвяраванні набожных католікаў, больш за ўсіх 
і грошай і намаганняў да гэтага прыклаў пан Сатургас – мясцовы 
купец і жыхар” [Diariusz 2002, 33]. Падарожніца звяртае ўвагу на 
гандлёвыя сувязі горада з Літвой і Расіяй, распавядае пра “крыху 
пашкоджанаю” віціну (від карабля), якую яны прадалі, каб 
“падтрымаць свой дарожны грашовы запас”, дзякуе Богу за тое, 
“што калі Творцу здарыцца кагосьці палюбіць, таму ён кары на 
вякі адпускае” [Diariusz 2002, 33]. 

У апісанні Тэафілі Мараўскай арганічна спалучаецца даклад-
насць, эмацыянальнасць і хрысціянская аргументацыя. Паступова 
ў дыярыушы выпрацоўваецца своеасаблівая парадыгма адлюст-
равання рэчаіснасці, у мастацкую прастору арыстакраткі ўва-
ходзіць нагляднасць, дэталёвасць, дынамічнасць і жывасць ад-
люстравання. Так у Гданьску яна спрабуе асэнсаваць “вялікі цуд”, 
які яна ўбачыла ў мясцовым касцёле: “Пан Езус на крыжы віда-
вочна адвярнуў свой твар, быццам бы не можа ніяк слухаць лютэ-
ранцаў. Яны кажуць, што прычынай гэтаму з’явілася дэфармацыя 
дрэва, але гэта не падобна на праўду, бо калі тое ж дрэва колькі 
дзесяцігоддзяў было ў касцёле, то яно павінна было застацца дас-
таткова сухім, якім жа тады надзвычайным спосабам яго паш-
кодзіла вільгаць. У тым касцёле знаходзяцца таксама вельмі рэд-
кія і асаблівыя арганы, якія ў параўнанні з арганамі ў іншых кас-



цёлах не толькі гучныя і моцныя, не толькі могуць капіраваць гукі 
іншых музычных інструментаў, але падрабляе голас чалавека так 
добра, што чалавек, не ведаючы аб гэтым сакрэце падумае, што 
гэта чалавечы спеў” [Diariusz 2002, 35]. У гэтым польскім горадзе 
Тэафіля Канстанцыя Мараўская ўбачылася з мужам, а потым у 
суправаджэнні мсціслаўскага крайчага Казіміра Кашыца, які 
добра ведаў мовы і быў перакладчыкам, адправілася ў Германію. 

Яна падрабязна апісвае свае ўражанні ад наведвання Берліна, 
Патсдама, Вітэнберга, Франкфурта на Майне. “Найвялікшым і 
найпрыгажэйшым горадам Тэафіля Канстанцыя Мараўская лі-
чыць Берлін, там яна наведала медыцынскую акадэмію, дзе ту-
рыстам паказвалі “розныя штукі: шкілет памерлага жаўнера і ка-
лекцыю чалавечых эмбрыёнаў” [Diariusz 2002, 40]. У адным з кас-
цёлаў яна бачыла надмагілле генерала Шверына, а таксама яе 
ўразіла статуя Фрыдрыха І. 

У Патсдаме княгіня бачыла прускага караля Фрыдрыха ІІ Вя-
лікага, падрабязна апісала каралеўскі палац: “Пакоі вельмі багата 
мэбляваныя. У пакоі, дзе спіць кароль, ніша нават срэбная, вельмі 
шмат срэбра можна сустрэць і ў іншых пакоях” [Diariusz 2002, 
43]. Наведала яна і палац Сан-Сусі, пазнаёмілася з карціннай га-
лерэяй палаца, назірала за прыгожымі фантанамі. Тэафіля Ма-
раўская імкнецца перадаць свае ўражанні ў зрокавым уяўленні, 
ярка і запамінальна. 

Цікавіць яе побыт і захапленні еўрапейскай арыстакратыі. У 
Страсбургу з братам Каралем Станіславам Радзівілам яна наведа-
ла князёў Сапегаў, была ў тэатры, бачыла медыцынскую школу, 
дзе вучыўся і яе лекар Бекер. Яна была запрошана на афіцэрскі 
баль: “Я не магла адмовіць, таму што нам аказвалі столькі увагі і 
пашаны, на якую толькі можна спадзявацца ва ўласным краю” 
[Diariusz 2002, 61]. Аглядаючы Страсбургскі арсенал, яна назірала 
за адліўкаю гармат, за вырабам боепрыпасаў, за спосабамі пра-
веркі іх стральбы. 

Назіраючы за прыгажосцю швейцарскіх гарадоў Цюрыха і 
Бадэна, княгіня піша: “Цюрых слаўны тым, што ў ім шмат высо-
каадукаваных людзей. Там выходзяць вельмі добрыя кнігі на ня-
мецкай мове. Вельмі добрая бібліятэка ў горадзе. Чытанне кніг і 
выпісванне тэкстаў у ёй дазволена кожнаму мясцоваму жыхару” 
[Diariusz 2002, 55]. Такое ўважлівае стаўленне да кнігі, несумнен-
на, абумоўлена сістэмай адукацыі ў Нясвіжы, якую Тэафіля Канс-
танцыя Мараўская добра ведала. Дарэчы, ў 1773 г. у Нясвіжы бы-
ла створана камісія па нацыянальнай адукацыі, праведзена рабо-



та па секулярызацыі навучання ў навучальных установах, уведзе-
ны адзіныя падручнікі і праграмы. 

Каля двух месяцаў Тэафіля Канстанцыя Мараўская знаходзі-
лася ў Парыжы. “Назіранне з пакою за горадам было адным з ма-
іх любімых заняткаў, асабліва ўвечары. Таму, што Парыж не толь-
кі цэлую ноч напоўнены ліхтарамі і нават у кожнай краме вялікія 
і празрыстыя вокны, якія павялічваюць усю прыгажосць тавараў, 
якія там прадаюцца. Купцы ў крамах сядзяць за поўнач, бо ўначы 
яны прадаюць больш тавараў, чым удзень” [Diariusz 2002, 67]. 
Калі быў вольны час, яна вывучала французскую мову, вучылася 
танцам, маляванню і іншым забавам. У пісьме да брата Караля 
Станіслава Радзівіла яна піша: “Ясна асвечанаму ягамосцю кня-
зю, сэрцам каханаму брату і дабрадзею. Завяраю яго княскую 
мосць як мне зараз прыкра без яго, калі ўжо князь атрымае пер-
шы ліст, як толькі мне дазволяць акалічнасці, буду спяшацца як 
мага хутчэй да Страсбургу” [Diariusz 2002, 236]. Несумненна, брат 
аказваў не толькі матэрыяльную, але і духоўную падтрымку Тэа-
філі.  

У канцы снежня 1773 – пач. 1774 г. Тэафіля Канстанцыя Ма-
раўская, Альбрэхт Радзівіл і Марыяна Мараўская на шасці павоз-
ках адправіліся са Страсбурга ў Венецыю праз альпійскі перавал 
Монт-Геню. Падрабязна апісаны ў дыярыушы тыя прыгоды, якія 
здарыліся з падарожнікамі. 

Тэафіля Мараўская ў Венецыі пакінула світу і адправілася ў 
Рым, 30 сакавіка 1774 г. яна была ў Вечным горадзе. Спачатку яна 
наведала сем базылік, асабліва зацікавілася ілюмінацыяй сабора 
Святога Пятра. “У вялікі чацвер папа рымскі публічна разам са 
шматлікімі кардыналамі і прэлатамі ўмываў ногі бедным” 
[Diariusz 2002, 140]. Ерусалімскі патрыярх Ежы Ласнарыс, з якім 
яна пазнаёмілася яшчэ на радзіме, дапамог ёй убачыць знакамі-
тыя месцы Рыма. Наша суайчынніца з вялікай пашанай, чуйна 
ставіцца да тых мясцін, дзе адбываліся біблейскія падзеі, увесь 
час згадвае пра вялікасць і сілу Бога. У Рыме яе ўразілі археала-
гічныя раскопкі, яна захапляецца помнікамі старажытнай культу-
ры. У красавіку 1774 г. Тэафіля Канстанцыя наведала Неапаль, 
паднялася на Везувій, была ўдастоена аўдыенцыі папы і першай 
яе просьбай была: “Каб найнешчаслівейшы наш край да добрых 
зменаў блаславіў”. 

Такім чынам, нясвіжская арыстакратка напісала дыярыуш, у 
якім яскрава адчуваецца подых Асветніцтва і ментальнасць жан-
чыны XVIII ст., ён напоўнены шматфарбным матэрыялам па гіс-
торыі, геаграфіі і культуры. Назіральная жанчына таленавіта 



апісвае еўрапейскія гарады – Крулявец, Гданьск, Берлін, Патсдам, 
Парыж, Страсбург, Версаль, Рым, Неапаль; побыт і норавы роз-
ных народаў, асабліва захапляецца французамі і італьянцамі. Яна 
знаёміцца з еўрапейскай арыстакратыяй, сустракаецца з суайчын-
нікамі. Павышаную цікавасць праяўляе да медыцынскіх акадэ-
мій, палацаў, матэрыялаў археалагічных раскопак. Некаторыя 
знаходкі Мараўская адпраўляла на радзіму. Разам з тым, навед-
ванне касцёлаў і святых месцаў у розных краінах абуджаюць у яе 
развагі па пытаннях веры і адносінаў чалавека да Бога. У неапалі-
танскім касцёле дамініканцаў яна акцэнтуе ўвагу на спосабе адп-
раўлення веры, параўноўвае яго з нясвіжскім касцёлам, з глыбо-
кай цеплынёй і пранікнёнасцю згадвае родныя мясціны. З асвет-
ніцкіх пазіцый Тэафіля Канстанцыя Мараўская бачыць сваю 
радзіму часткай агульнаеўрапейскай культурнай прасторы. Нас-
пеў час увесці гэты шматпланавы твор вандроўніцы з роду Радзі-
вілаў у кантэкст беларускай культуры.  
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Summary 

This article is about the diary of Teofila Konstancja Morawska which was 
written during her journey in Europe in 18 century. It shows the role of 
Radziwills in the development of belorussian culture. 

 
 


