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У літаратурным жыцці Беларусі сярэдзіны ХІХ стагоддзя побач з 
іншымі мастацкімі напрамкамі ўсё больш выразна праяўляюцца 
рэалістычныя тэндэнцыі. Іх няўхільны рост быў выкліканы якаснымі 
зменамі ў грамадска-палітычнай свядомасці грамадства, яго новымі 
ідэйнымі запатрабаваннямі, а таксама істотным уплывам 
агульнаеўрапейскай літаратуры, у якой рэалізм заняў дамінуючую 
пазіцыю. Пазначаючы з’яўленне новых эстэтычных арыенціраў 
Ю.І. Крашэўскі ў 1852 годзе пісаў: “Dickens w Anglii, Balzak we Francji, 
Gogol w Rosji – nową otworzyli epokę, nową szkołę powieści, opartej na 
obrazowaniu rzeczywistości. Pod ich piórem powieść stała się z celem 
moralnym obrazem epoki, odtworzeniem wiernym (o ile sztuka wierną być 
może i powinna) życia ludzkiego, niejako historią współczesną społeczności.” 
[4, с. 174]. Вытокі рэалізму ў польскамоўнай літаратуры даследчыкі бачаць 
у бытавых раманах, аўтары якіх мелі на мэце “кopiowaniе rzeczywistości” і 
аднаўленне ў творах “obrazu prawdziwego życia”.  

Менавіта з бытавых раманаў пачаўся творчы шлях Евы Фялінскай. 
Пад яе ўвагу падпадае сутыкненне двух светаў, дзвюх цывілізацый, 
патрыярхальнай, “старапольскай”, і новай, “еўрапейскай”. Пісьменніца не 
надта сімпатызуе прагматыцы і індывідуалізму надыходзячай эпохі. На 
думку Фялінскай, яна варта крытычнага асэнсавання і мае патрэбу ў 
паляпшэнні праз прывіццё ёй старых традыцый і маральных 
каштоўнасцяў. Варта адзначыць, што сапраўдную вядомасць і прызнанне 
чытачоў прынеслі Фялінскай надрукаваныя пры жыцці мемуары. А 
ўспомніць ёй было што. Перш, чым узяцца за пісьменніцкую справу, яна 
прайшла суровую школу жыцця, якое давала багаты матэрыял для будучых 
твораў. 

Ева Фялінская з Вендарфаў нарадзілася 26 снежня 1793 года. Бацька 
яе меў адвакацкую практыку ў Навагрудку, але драматычныя падзеі, 
звязаныя з другім падзелам Рэчы Паспалітай, вымусілі маладую сям’ю 
пакінуць дом і шукаць прытулку ў сваякоў, у маёнтку Узногі. Менавіта там 
і нарадзілася будучая пісьменніца. Ва ўспамінах яна пазначае, што яе 
дзявочае прозвішча не нямецкае, як можа падацца, а паходзіць ад слова 
wierzba. Па сямейным паданні, калісьці пратапласта роду праявіў сябе ў 
бітве, якая адбывалася на Вербную нядзелю. Фялінская піша, што 
ўспамінаючы традыцыю, “якая і дагэтуль захавалася сярод народных 
нізоў”, за кожным ударам палаша ён паўтараў: “Nie ja bię, wierzba bie” [3, 
с. 13].  

Фялінскай давялося зведаць ранняе сіроцтва: калі ёй было чатыры 
гады, памірае бацька, пакінуўшы сям’ю без сродкаў да існавання. Таму яе 



дзяцінства і юнацтва прайшлі ў доме багатага дзядзькі на Случчыне. Да 11 
год дзяўчынку навучалі музыцы і французскай мове, а потым яна 
самастойна набывала веды праз кнігі. Васемнаццацігадовая Ева выйшла 
замуж за Герарда Фялінскага, з якім з’ехала ў яго маёнтак Ваютын у 
Луцкім павеце на Валыні. У 1833 годзе яна аўдавела, і ўвесь клопат пра 
шасцярых дзяцей (старэйшай дачцы было толькі 12 год) і спаралізаваную 
старэнькую маці лёг на яе плечы. Патрэбы выхавання дзяцей прымусілі 
Фялінскую здаць у арэнду маёнтак мужа і перабрацца ў Крэменец. 
Нягледзячы на шматлікія клопаты побытавага жыцця, яна завязала цесныя 
стасункі з патрыятычнымі коламі. Як сведчаць крыніцы, Фялінская 
далучылася да арганізацыі Шымана Канарскага “Садружнасць польскага 
народа” і стварыла яе філіял “Жаночае таварыства” [1, c. 587-588]. У 
выніку будучая пісьменніца была арыштавана і паўтарыла лёс многіх 
“пакутнікаў за Радзіму”: з 1839 па 1841 год яна знаходзілася ў высылцы ў 
невялікім горадзе Бярозаве пад Цюменню, а потым былі яшчэ тры гады 
ссыльнага жыцця ў Саратаве. Праўда, там нарэшце яе змаглі наведаць 
дзеці. Толькі ў 1844 годзе Фялінскай дазволілі вярнуцца на радзіму. Яна 
асела на Валыні, у мужавым маёнтку Ваютын. Вяла ўзорную гаспадарку, 
вырашала сямейныя справы і сур’ёзна занялася літаратурнай творчасцю.  

Постаць Евы Фялінскай выклікала ў сучаснікаў нязменную павагу 
сілай духу, жыццёвай трываласцю, загартаваным характарам і высокай 
грамадзянскай свядомасцю. У дадатак яна мела выключную назіральнасць, 
здольнасць да абагульненняў, а творчыя задаткі вымагалі мастацкага 
асэнсавання і адлюстравання пабачанага і перажытага. Яна пачынае свой 
шлях у літаратуры дастакова позна, маючы за плячыма амаль 50 год і 
прайшоўшы праз мноства выпрабаванняў.  

Па ўласных словах Фялінскай, яе першыя раманы былі напісаны ў 
1842 годзе ў Саратаве – гэта былі “Пан дэпутат” і “Пляменніца і цётка” [2, 
c. 310]. “Польскі слоўнік біяграфічны” сцвярджае, што менавіта ў гэты ж 
час быў напісаны і раман “Герсылія” [6, c. 408]. Натхнёная станоўчай 
ацэнкай М. Грабоўскага, аўтарка пачала весці перамовы з Юзэфам 
Завадскім, каб надрукаваць творы ў Кіеве. Але “umowa ta jednak nieprzyszła 
do skutku”. Па вяртанні з высылкі пісьменніца перагледзела і істотна 
перарабіла рукапісы, значна пашырыўшы іх аб’ём. Так, напрыклад, раман 
“Пан дэпутат”, які першапачаткова месціўся ў адным томе, вырас да двух 
тамоў.  

Раманы у новай версіі з пратэкцыі Ю.І. Крашэўскага, які ў лістах да 
А. Завадскага называе Е. Фялінскую сваёй суседкай, друкуюцца ў Вільні ў 
наступнай паслядоўнасці: “Герсылія” (1849), “Пан дэпутат” (1852), 
“Пляменніца і цётка” – (1853). Усе яны вызначаны пісьменніцай як 
бытавыя раманы і аб’яднаны агульным хранатопам. Дзеянне ў іх 
адбываецца напачатку ХІХ стагоддзя ў шляхецкіх фальварках над берагамі 
Шчары або Нёмана. У раманах аўтарка падае рэтраспектыўны паказ жыцця 



беларускай правінцыі ў часы сваёй маладосці. Гэта адносна недалёкае  
мінулае бачыцца з настальгіяй і разам з тым крытычна, бо з пазіцый свайго 
часу пісьменніца хоча адшукаць пачаткі многіх надзённых грамадскіх 
праблем, вытокі якіх згубіліся ў часе. Перад чытачамі паўстаюць 
адноўленыя каларытныя абразкі штодзённага жыцця і клопатаў шляхецкіх 
сем’яў неўзабаве пасля канчатковай страты дзяржаўнасці, калі на вачах 
аўтаркі адбываўся “разлад стасункаў сямейных і грамадскіх”.  

Раманы Фялінскай не выклікалі ў чытача вялікага інтарэсу і пасля іх 
выдання пісьменніца для самасповедзі абірае іншы, мемуарны жанр. 
Менавіта пасля вопыту стварэння раманаў пісьменніца піша творы, якія 
прынеслі ёй сапраўдную вядомасць. Свае багатыя назіранні падчас 
падарожжа і побыту ў Сібіры яна пераказала ў мемуарах “Wspomenia z 
podróży do Syberii i pobytu w Berezowie i Saratowie spisane”. Урыўкі з іх 
друкаваліся спачатку ў часопісе “Аthenaeum” і былі ацэнены крытыкай як 
яго “najcelniejsza ozdoba”, а потым выйшлі асобным выданнем. 
Заахвочаная высокай ацэнкай, Фялінская распачала  падрабязныя ўспаміны 
з свайго жыцця – “Pamiętniki z życia”, якія ўвабралі ўражанні ад ранняга 
дзяцінства пісьменніцы да 1821 года. Працу над гэтым шматтомным 
выданнем перарвала смерць аўтаркі 20 снежня 1859 года.  

Творчасць Фялінскай можна ўмоўна падзяліць на два этапы: перыяд 
стварэння бытавых раманаў і час напісання мемуарных твораў, у якіх, 
пазбягаючы  пасрэдніцтва выдуманых герояў і сітуацый, яна магла 
непасрэдна звярнуцца да чытача са сваімі ўспамінамі і разважаннямі. 
Паміж яе раманамі і мемуарамі існуе цесная ідэйна-тэматычная сувязь. 
Яны паяднаны адной мэтай: імкненнем даць той самы “obraz prawdziwego 
życia” беларускага грамадства на пачатку стагоддзя.  

Найбольш паказальны ў гэтым плане раман “Пляменніца і цётка”. 
Твор прыцягвае ўвагу не толькі тым, што быў выдадзены апошнім і, трэба 
думаць, больш прадуманы і спелы ў мастацкім плане. Ён сапраўды 
дастаткова поўна рэпрэзентаваў пісьменніцкую манеру Фялінскай, увабраў 
у сябе тыповыя аўтарскія прыёмы, праяўленыя ў ранейшых публікацыях і 
непасрэдна папярэдзіў праблематыку яе “Успамінаў з жыцця”, якія сталіся 
яркай з’явай тагачаснай літаратуры . 

У прадмове да “Успамінаў…” Фялінская акрэслівае сваю асноўную 
задачу: “Пражыўшы 60 гадоў, далучыўшыся да розных грамадскіх слаёў, 
жывучы ў эпоху дзіўных і няпростых перамен не толькі ў нашым краі, але і 
ў іншых, на свае вочы бачыла, як наша грамадства, падлеглае моцным 
знешнім і ўнутраным уплывам, раптоўна пераўтварылася, адкідаючы 
даўняе аблічча і набываючы новае. Можа я здолею затрымаць сваімі 
ўспамінамі некалькі малюнкаў, якія цалкам зніклі з нашай зямлі, але 
з’яўляюцца тым звяном, што лучыць мінуласць з цяперашнасцю…” [3, 
c. 6–7]. Трохі далей  Фялінская адзначае, што яе маладосць была сведкам 
вялікіх перамен у свядомасці, звычаях, ладзе жыцця, у грамадскіх і 



міжчалавечых стасунках: “Як быццам мы бачылі дзве розныя цывілізацыі, 
якія выраслі з рознага кораня, або былі падзеленыя мноствам стагоддзяў і 
сфарміраваны цалкам адрознымі акалічнасцямі” [3, c. 7]. Гэту змену 
гістарычнага часу і паказвае ў мемуарах Е. Фялінская. Высока ацаншўшы 
мастацкую вартасць яе “Успамінаў…”, Юзэф Крашэўскі ў лісце да Адама 
Завадскага піша: “Jest to dobry obraz czasów mało znanych, malutki, ale 
świeży i ekstra prawdiwy” [5, c. 250]. 

Такія ж праўдзівыя замалёўкі з жыцця, у якіх праявілася сутыкненне 
і ўзаемапранікненне дзвюх цывілізацый, Фялінская паспрабавала даць у 
рамане “Пляменніца і цётка”. Падзеі, якія адбываюцца ў гэтым рамане, як і 
ў іншых творах Фялінскай, дастаткова камерныя. Гэта рэха вялікай 
гісторыі, якая адгукаецца ў гісторыі лакальнай, засцянковай, у прыватным 
жыцці асобнага чалавека. Невыпадкова ўсе раманы Фялінскай маюць 
аднолькавую экспазіцыю: яны пачынаюцца з апісання невялікага 
шляхецкага фальварка, з якім будуць звязаны асноўныя падзеі. Хутчэй за 
ўсё, мяркуючы па прызнаным таленце аўтаркі як добрай мемуарысткі, 
замалёўкі шляхецкіх фальваркаў, чалавечыя тыпы ды і самі падзеі, 
адлюстраваныя ў раманах, пісьменніца брала з жыцця, звяртаючыся да 
сваёй памяці.  

Сюжэт рамана “Пляменніца і цётка” разгортваецца ў мясцінах, добра 
знаёмых пісьменніцы – на Случчыне, а потым у ваколіцах Крэмянца  на 
Валыні. Гэта дапамагае Фялінскай у яе відавочным імкненні да 
канкрэтнасці і дакладнасці. Напачатку сваёй гісторыі яна абазначае, што 
тая мела месца “ў пэўнай ваколіцы Літвы, якая разлеглася над берагамі 
Шчары” ў маёнтку Калінаўка, а ў наступнай сцэне папярэдзіла, што героі 
сустракаюцца “напрыканцы першага дзесяцігоддзя ХІХ стагоддзя… у 
Мінску… на Францішканскай вуліцы ў мураваным доме”. У экспазіцыі 
Фялінская не проста спыняецца на тапаграфіі мясцовасці і выглядзе 
маёнтка, але і абавязкова дае чытачу магчымасць прайсціся па пакоях 
дома, разгледзіць мэблю, фіранкі, іншыя аздобы. Натуральна, што 
падобныя апісанні падрыхтоўваюць да ўспрыняцця характараў герояў. 
Многія сцэны ў рамане вырашаны ў адпаведнасці з драматургічнай 
традыцыяй: спачатку даецца апісанне дэкарацый, а потым у гэтым пэўным 
прадметным кантэксце пачынаецца дзеянне. Імкненнне пісьменніцы 
перадаць побытавы каларыт сугучна папулярнай у тагачаснай 
польскамоўнай літаратуры практыктыцы “фламандскага малявання”, якая 
ўзнікла як своеасаблівая апазіцыя рамантычнаму непрыняццю рэчаіснасці.  

У рамане “Пляменніца і цётка” маёнтак Калінаўка належыць 
дабрачыннай сям’і Падкаморага Дабрамірскага, які шчасліва жыве ў ім з 
жонкай і дачкой Каралінай. Дом ў Калінаўцы, які будаваўся некалькімі 
пакаленнямі Дабрамірскіх, напачатку твора перажывае не лепшыя часы. 
Брат Падкаморага Людвіг, з’ехаў у Парыж, змарнаваў бацькоўскую 
спадчыну і давёў маёнтак да эксдывізіі. Падкаморы выкупляе Калінаўку і 



даводзіць яе да ранейшага ладу. Сям’я Дабрамірскіх аддана старасвецкім 
традыцыям. Сам жа Падкаморы – шляхціц “старой даты”, сумленне ўсёй 
ваколіцы, падтрымка сям’і і суседзяў, ідэал працавітасці і разважлівасці. 
Жыццё дома Дабрамірскіх паказана ў рамане ў апазіцыі да тых сем’яў, якія 
перанялі чужынскія норавы і як натуральны вынік церпяць маральны 
заняпад.  

Своеасаблівым антаганістам Падкаморага паўстае граф Саматульскі, 
сын шляхетнага і дабрачыннага бацькі, сапраўднага апекуна навакольнай 
шляхты. Але цяперашні гаспадар маёнтка Саматулы зусім іншы. Ён дзіця 
бязбожнага і індывідуалістычнага XVIII стагоддзя, эгаіст і сібарыт, пры 
гэтым сапраўдны дэспат у сям’і. Ён не толькі калечыць лёсы сваіх дзяцей. 
На яго, як на прыклад, глядзіць драбнейшая шляхта і пераймае яго заганы. 
Розніцу паміж дамамі ў Калінаўцы і Саматулах пісьменніца фіксуе ва ўсіх 
дробязях, звяртаючы ўвагу на стравы, танцы, вопратку, размовы, якія 
гучаць ў сем’ях. Зразумела, што жыццё Дабрамірскіх паказана як 
увасабленне старых сацыяльна-культурныя стэрыятыпаў і апісана з 
сімпатыяй і замілаваннем.  

Але неўзабаве ў запаволены ход падзей умешваецца асноўная 
рухаючая сіла новага часу – грошы. З-за іх Падкаморы гіне на дуэлі, далей 
ідзе выгнанне з радавога маёнтка і пошукі прытулку яго ўдавой і дачкой. 
Паралельна ў сюжэт уплятаецца і любоўная лінія, прадстаўленая 
шляхетным маладым чалавекам Аўгустам Вышагорскім, закаханым у 
Караліну.  

Твор даволі густа населены. Пераезд герояў з павету у павет, з 
фальварка да фальварка цягне за сабой шэраг новых шляхецкіх тыпаў. Пры 
гэтым аўтарка паказвае таварыскія забавы, імяніны, балы. Адчуваецца, што 
пісьменніца імкнецца даць як мага шырэйшы зрэз правінцыйнага 
грамадства і паказаць разнастайныя чалавечыя тыпы, але трэба адзначыць, 
што аўтарка некалькі злоўжывае гэтым прыёмам. Такая вялікая колькасць 
часам зусім пабочных постацяў запавольвае і адсоўвае на другі план 
дзеянне рамана і надае яму залішнюю апісальнасць.  

Фялінская, як і многія літаратары таго часу, прапагандуе ў рамане 
“старапольскі” шляхецкі традыцыяналізм. Адыход ад яго прыводзіць да 
дэградацыі як маральнага стану грамадства, так і эканамічнага калапсу 
магнацкіх і шляхецкіх гаспадарак. Сімвалам разбуральнага ўздзеяння 
новай цывілізацыі, якая шырыцца на нашай зямлі, паўстае ў рамане 
эксдывізія. Фялінская не самотная ў сваёй трактоўцы гэтай пашыранай на 
пачатку стагоддзя сацыяльна-эканамічнай з’явы. Невыпадкова і Ігнат 
Ходзька апошнюю сесію эксдывізіі зрабіў ключавым момантам першай 
часткі сваіх “Літоўскіх абразкоў”, паставіўшы твор з адпаведнай назвай 
пасярод лірычных апавяданяў-успамінаў аб дабрачынным мінулым: 
“Домік майго дзядулі”, “Баруны”, “Смерць майго дзядулі”. І ў Ходзькі, і ў 
Фялінскай эксдывізія трактуецца як праява небяспечнай грамадскай 



хворобы, карані якой месцяцца ў маральнай сферы, у адмаўленні старых 
традыцыйна-патрыярхальных каштоўнасцяў.  

Сцэна эксдывізіі ў маёнтку Калінаўка займае ўсю першую частку 
рамана Фялінскай і нагадвае сабой адносна закончанае апавяданне па 
сваей сюжэтнай схеме падобнае на твор І. Ходзькі. Так жа “лайдакі з усёй 
ваколіцы на заклік эксдывізіі зляцеліся як “kruki do ścierwa”. Падобным 
чынам вядуць сябе хіжыя крэдыторы, такія ж беспрынцыповыя і 
бессаромныя суддзі. У абодвух аўтараў ім процістаіць стары шляхціц, 
адданы старой маралі, а значыць сумленны і высакародны чалавек, які ў 
выніку адмаўляецца ад задавальнення свайго доўгу. Але калі Ходзька 
тлумачыць бяду маладога дзедзіча ў асноўным яго неабачлівасцю і 
жыццёвай нявопытнасцю, то Фялінская разнабакова разглядае з’яву 
эксдывізіі, якую называе сапраўднай эпідэміяй свайго часу.  

Пісьменніца адзначае, што падобны закон, які прадугледжваў 
магчымасць задавальнення крэдытораў праз падзел маёнтка даўжніка, 
існаваў і раней, але не дзейнічаў на практыцы. Грамадства нагадвала сабой 
інфіцыраванага чалавека, які носіць у сабе бацылу хваробы, але 
акалічнасці не дазвалялі ёй развіцца на ўсю моц. Але вось умовы змяніліся. 
У доўгіх разважаннях адносна прычын пашырэння эксдывізіі аўтарка 
бачыць найперш палітычную падаснову: “Можа, змена палітычных 
стасункаў паўплывала на змену стасункаў дамовых…” [2, c. 15]. 
Палітычныя пераўтварэнні былі пускавым механізмам, які паступова 
прывёў грамадства да краху.  

Вялікую долю віны ў разбурэнні краіны Фялінская ўскладае на 
магнатэрыю, якая забылася на сваё прызначэнне гуртаваць вакол сябе 
шляхту, быць яе апекуном і правадыром. Раней багацці магнатаў ішлі на 
ўтрыманне і дапамогу шляхце, якая плаціла ім поўнай адданасцю. Гэта 
была грамадская салідарнасць, якую мацавалі магнаты. Змена палітычнай і 
культурнай парадыгмы выклікала рост індывідуалізму, пранікненне чужой 
культуры і іншаземных парадкаў у магнацкія колы, якія забыліся на сваё 
прызначэнне. “Са зменай акалічнасцяў сам сабой распаўся ланцуг, які 
лучыў багатых з бяднейшымі… Кожны пачаў жыць сам па сабе”, – 
працягвае Фялінская [2, c. 17]. Потым, гледзячы на магнатаў, і шляхта 
пачала гнацца за выгодамі, клапаціцца пра еўрапейскі полер, патанаючы ў 
марнатраўстве. Пісьменніца дакарае слаі грамадства ў адступленні ад 
уласцівых ім абавязкаў: яна гаворыць пра магнатаў, якія імітуюць заходніх 
арыстакратаў, пра шляхту, хворую на панскасць, пра нуварышаў, што 
ўціскаюцца ў вышэйшыя класы. Гэта тыя адмоўныя тыпы, якія з’явіліся на 
свет у выніку новых зрухаў ў грамадстве, як сведчанне поўнага яго 
разладу.  

Фялінская называе і эканамічныя прычыны, якія падрыхтавалі хуткае 
разбурэнне патрыярхальнай гаспадаркі. Яна гаворыць, што напалеонаўскія 
войны выклікалі ажыўленне гандлю, тавары з Літвы карысталіся попытам 



у Еўропе, і вялікія грошы паплылі ў краіну. Шляхта, якая раней мела 
разумныя патрэбы, цяпер разбэсцілася, прывыкла патураць сваім 
фантазіям, і пачала не толькі марнатравіць заробленыя грошы, але і браць 
крэдыты. А потым Напалеон закрыў свае порты для ангельскіх тавараў, 
яны напоўнілі еўрапейскія рынкі, і плён нашай працы ўжо не знаходзіў 
збыту. У гандлі пачаўся перыяд стагнацыі, шляхта і магнатэрыя цярпелі 
банкрутцтвы, і “Літва запоўнілася эксдывізіямі”.  

Як бачым, пачынаючы раман апісаннем эксдывізіі ў спадчынным 
маёнтку Дабрамірскіх, Фялінская пераходзіць да комплекснага разгляду 
гэтай з’явы ў маштабе ўсёй грамадскай супольнасці. Міжволі 
напрошваецца параўнанне з апісаннем аналагічных працэсаў у чэхаўскай 
п’есе “Вішнёвы сад”, якая была вызначана аўтарам як камедыя. Маёнтак 
Любові Андрэеўны Ранеўскай павінен быць прададзены з аўкцыёна за 
даўгі, што тая нарабіла ў Парыжы. Магчымае выйсце, якое прапаноўвае 
купец Лапахін, – раздзяліць вішнёвы сад на кавалкі і па частках прадаць 
пад дачы. Калі Чэхаў паказвае адыход старой дваранскай генерацыі як 
заканамерны працэс, з іроніяй апісвае яе прадстаўнікоў, то для Фялінскай 
эксдывізія, якая таксама азначала разбурэнне шляхецкіх гнёздаў, – 
сапраўдная трагедыя, знішчэнне асноў мілай сэрцу патрыярхальнай 
цывілізацыі. Фялінская выхавана старасвецкім ладам жыцця. Яна смуткуе 
па даўніх дабрачынных часах, і яе ацэнка пераломных з’яў рэчаіснасці, 
зразумела, не можа быць адстароненай і аб’ектыўнай, як бы гэта не 
дэкляравалася самой аўтаркай. 

Рэаліі новага часу накіроўваюць учынкі і памкненні герояў рамана. 
Праз увесь твор праходзіць матыў грошай. Яны – прычына разбурэння 
маёнткаў, яны штурхаюць герояў да складаных інтрыгаў, з-за іх цётка 
Караліны, пані Рыдзінская, ідзе на падлог тэстаменту сястры. Разам з тым, 
грошы для Фялінскай – не метафарычнае зло. Асноўны канфлікт рамана 
палягае ў сферы маральнага выбару. Адных герояў прага грошай 
прыводзіць да злачынстваў, другія героі выкарыстоўваюць іх у 
высакародных мэтах. У стане ўнутранай разгубленасці і няпэўнасці 
знаходзіцца цётка Караліны, якая прыўлашчыла сабе па падробленым 
дакуменце ўсю спадчыну памерлай сястры: “Добрыя памкненні амаль што 
ўзялі ўгору, але шатан пасунуў да яе вачэй купы золата і срэбра, якімі 
трэба было б падзяліцца, дзенькнуў імі ля вушэй і атрымаў перамогу” [2, 
c. 228]. З другога боку, дзед Аўгуста, высакародны пан Самінскі, 
разумеючы, што “мінуў час, калі рыцару дастаткова было каня і зброі, каб 
зведаць двары і панства… сёння жа без грошай ні за парог”, фінансава 
забяспечвае ўнука, дзякуючы чаму малады чалавек можа набыць маёмасць 
і прэтэндаваць на руку Караліны [2, c. 151]. Асноўную прычыну 
маральнага заняпаду сваіх герояў Фялінская бачыць у адсутнасці 
сапраўднай рэлігійнасці і глыбокай веры. Тая ж пані Рыдзінская лічыць 
Божыя правілы прыдатнымі ў стасунках з Богам, а не з людзьмі. 



У рамане паказаны ўсялякага кшталту круціцелі і махінатары. 
Найбольш поўна ў гэтым шэрагу намаляваны вобраз пана Жарабінскага, 
які і намовіў Рыдзінскую на падмену дакументаў. Прадпрымальны, 
ініцыятыўны, ён не можа ўявіць, каб людзі кіраваліся іншымі інтарэсамі, 
апрача грошай. Ва ўласных вачах ён мае толькі адзіную загану – даволі 
нізкае паходжанне. Ягоны бацька быў аканомам, затое сын на розных 
махінацыях склаў сабе неблагую маёмасць і праціснуўся ў вярхі 
грамадства. Ад такіх бессаромных шэльмаў, кіраваных выключна 
меркантыльнымі інтарэсамі, прамы шлях да нуварышаў Сабковіча і 
Бартака Саска ў творах В. Дуніна-Марцінкевіча і Ф. Багушэвіча. Героі 
Фялінскай пакараны ў чыста асветніцкіх традыцыях: хцівасць і сквапнасць 
вядзе двух змоўшчыкаў, Рыдзінскую і Жарабінскага, да ўзаемных 
абвінавачванняў і самараскрыцця.  

Фялінская шчыра спадзяецца, што і ў надышоўшых часах мажліва 
захаванне традыцыйнага ладу жыцця і вяртанне занядбаных маральных 
цнотаў. Яна заклікае шляхту і магнатаў да аднаўлення былой едасці, да 
ўсведамлення правін і шчырага пакаяння і ўпэўнена, што “Бог акрые нас 
сваёй міласэрнасцю і дазволіць паўстаць з цяперашняга заняпаду”, а 
старыя каштоўнасці адродзяцца ў душах новых пакаленняў суайчыннікаў.  

Такім чынам, Фялінская абмінае вострыя палітычныя пытанні і 
верыць у мажлівасць маральнага адраджэння нацыі праз зварот да 
рэлігійнага ідэалу і здаровых грамадскіх паняццяў. Яна кліча да 
актывізацыі грамадскай думкі і мае вялікія надзеі на яе ачышчальнае 
ўздзеянне. Шкада, што дабрачынным героям, на думку Фялінскай, не хапае 
актыўнасці і наступальнасці. Наконт Жарабінскага сумленны, але трохі 
пасіўны пан Рыдзінскі з абурэннем кажа: “Што за подлая душа! Дзіўлюся я 
з той усеагульнай абыякавасці, з якой людзей паўсюдна знаных як 
нікчэмных, дапускаюць да свайго таварыства, ядуць з імі, п’юць, падаюць 
ім руку, хоць у душы пагарджаюць імі.” Але нягледзячы на антыпатыю да 
Жарабінскага, ён думаў, што калі іншыя яго церпяць, то “чаму я адзін, як 
бацян, павінен свет чысціць?”. У адказ на гэту думку іншы, больш свядомы 
герой, павучальна прамаўляе: “Калі кожны чалавек паасобку так сабе 
гаворыць як ты, браце, заражоная авечка застаецца ў статку і разносіць 
заразу” [2, c. 265]. Недахоп грамадскай актыўнасці вядзе да 
распаўсюджвання маральных хібаў, і перамагчы такую хваробу ёсць 
абавязак кожнага сумленнага чалавека. 

Істотным складнікам ідэйнага зместу рамана выступае 
правідэнцыялізм аўтаркі, якім яна надзяляе і сваіх станоўчых герояў. 
Фялінская неаднаразова падкрэслівае, што Божае прадвызначэнне самым 
нечаканым чынам перакрыжоўвае шляхі герояў, пераплятае ніці іх лёсаў і 
ўрэшце ўзнагароджвае ціхім сямейным шчасцем у спадчынным маёнтку, 
які зноў вяртаецца ў рукі дабрачыннай сям’і. Па-сутнасці Фялінская праз 
станоўчых персанажаў выказвае сваё бачанне ідэальнага грамадзяніна і 



чалавека. Яна надзяляе герояў глыбокай рэлігійнасцю, якая гарантуе 
этычныя адносіны да свету, адданасцю старасвецкім традыцыям, а 
асноўнай сферай самапраяўлення і самарэалізацыі такой ўзорнай асобы, на 
думку пісьменніцы, выступаюць штодзёныя абавязкі добрага гаспадара-
землеўласніка і сем’яніна.  

Нягледзячы на вызначэнне Е. Фялінскай “Пляменніцы і цёткі” як 
бытавога рамана, твор больш адпавядае жанру бытавой меладрамы, 
характэрнай для літаратуры бідэрмайерызму – кірунку, які развіўся ў 
літаратуры ў міжпаўстанцкі перыяд і быў прамежкавым этапам паміж 
рамантызмам і рэалізмам. У творы ёсць і сентыменталісцкая пачуццёвасць, 
і утрыраванне пакутаў прыстойных персанажаў, і неабходная для дасягнення 
меладраматычнага эфекту авантурная лінія, звязаная з падложнымі 
дакументамі, істотную ролю адыгрываюць нечаканыя сустрэчы герояў. 
Разам з тым раман нясе на сябе выразны адбітак асветніцкага прагматызму 
і дыдактыкі.  

Фялінская канкрэтна і гучна адзначае сваю прысутнасць у 
рэфлексіях і каментарыях, пазначае сэнс з’яў і дае ім маральную ацэнку. 
Прысутнасць аўтаркі ў творы дастаткова навязлівая. Імкненне да 
ілюстрацыі сваёй ідэі, жаданне ўзвысіць традыцыю і старасвецкія цноты 
прыводзіць да скажэння логікі характараў і гвалту над героямі. Так 
непрыемна здзіўляе празмерная разважлівасць і правільнасць Караліны, 
праз якую часта прамаўляе сама аўтарка. А Аўгуст Вышагорскі, па версіі 
пісьменніцы, павінен прасіць бацькоўскай згоды і благаславення на шлюб 
з Каралінай, хаця бацька быў саўдзельнікам брыдкай інтрыгі, каб ажаніць 
сына з графіняй выключна дзеля яе пасагу. Каб застацца шляхетным 
чалавекам, Аўгуст таемна ўцёк з дому і вось тым не менш ён вымушаны 
аўтаркай быць паслухмяным сынам, пакорным бацькоўскай волі.  

Творчая манера Фялінскай фарміравалася на пераломе 
светапоглядных сістэм, на сутыкненні мастацкіх традыцый, што абумовіла 
ідэйна-мастацкі сінкрэтызм яе бытавых раманаў, у тым ліку і рамана 
“Пляменніца і цётка”. Новыя рэалістычныя тэндэнцыі, якія развіваліся ў 
заходнееўрапейскай і ў пэўнай ступені ў польскамоўнай літаратуры, 
прыходзілі ў сутыкненне з інэрцыяй літаратурнай традыцыі, якая бачыла ў 
сакралізацыі патрыярхальна-старасвецкага магчымасць захавання 
нацыянальнай адметнасці, што параджала ў літаратуры тыповую тэматыку 
і настальгічную ідэалізацыю мінулага.  

Ева Фялінская імкнецца да “кopiowania rzeczywistości” і сапраўды 
стварае праўдзівыя замалёўкі шляхецкага быту, дае агляд тых 
соцыякультурных працэсаў, сведкай якіх яна была, але разам з тым 
маралізатарства і выразна праяўлены суб’ектывізм прыводзяць да 
тэндэнцыйнасці ў паказе недалёкага мінулага. Можа, менавіта гэтым яна 
не патрапіла густу чытацкай аўдыторыі, што прымусіла Фялінскую шукаць 



іншую літаратурную форму для мастацкай споведзі – дзённікі і ўспаміны, 
у якіх аўтарскае “я” мае большыя магчымасці да самапраяўлення. 
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