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Рэч Паспалітая — федэратыўная дзяржава, арганічнай часткай якой 
да канца XVIII ст. з’яўляліся землі Беларусі ў складзе Вялікага княства 
Літоўскага (ВКЛ), па працягласці свайго існавання была ўнікальнай у 
гісторыі сярэдне-усходняй Еўропы з’явай. Калі браць час ад заключэння 
паміж Польшчай і ВКЛ Крэўскай уніі 1385 г. і перыяд пасля Люблінскай 
уніі 1569 г. — гэта больш за 400 гадоў. Феномен дадзенага інтэграванага 
дзяржаўнага ўтварэння шэраг даследчыкаў не без падставы параўноўвае з 
Асманскай імперыяй, якая многія стагоддзі дамінавала на паўднёвым усход-
зе Еўропы, існавала амаль 700 гадоў (да 1922 г.), прычым непарыўна пры 
адной і той жа дынастыі. Не дзіўна, што на працягу сваёй гісторыі інтарэсы 
гэтых дзвюх вялікіх і магутных дзяржаў неаднойчы сутыкаліся. Жорсткім 
войнам і канфліктам, што разгарнуліся на пачатку XVII ст. паклаў канец 
Карлавіцкі мір 1699 г., які пасля паразы Турцыі ў змаганні з дзяржавамі, 
якія аб’ядналіся ў антытурэцкую кааліцыю Святая Ліга (Свяшчэнная Рым-
ская імперыя, Венецыя, Папская дзяржава, Рэч Паспалітая і Расія), падвёў 
рысу пад супрацьстаяннем Рэчы Паспалітай і Асманскай імперыі.

Перыяд мірнага суіснавання быў спрыяльным для даў магчымасці на-
ладжвання кантактаў паміж дзвюма краінамі і іх жыхарамі. Адной з яскра-
вых ілюстрацый таго з’яўляецца знаходжанне ў Турцыі Саламеі Рэгіны 
Іахімаўны Русецкай (Пільштыновай па другім мужы), якая нарадзілася ў 
1718 г. на Навагрудчыне. Яна тройчы выпраўлялася ў Турцыю, працяглы 
час жыла і працавала там у якасці лекаркі. Свае ўражанні аб Турцыі, а 
таксама іншых краінах (Расіі, Аўстрыі і інш.) Саламея Русецкая выклала 
ў напісаных у 1760 г. на польскай мове мемуарах, якім, паводле манеры 
тых часоў, дала квяцістую, выкрутасістую назву «Рэха, на свет пададзе-
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нае, заняткаў, падарожжа і жыцця майго авантураў на чэсць і хвалу П/ану/ 
Богу, у Святой Тройцы Адзінаму, і самой святой Маці Хрыста, пана май-
го, і ўсім святым». Рукапіс, што знаходзіцца ў Кракаўскай бібліятэцы імя 
Чартарыскіх, толькі ў 1957 г. быў выдадзены Р.Полякам асобнай кнігай 1. 
У 1993 г. кніга была перакладзена на беларускую мову 2.

Успаміны С.Русецкай — Пільштыновай былі высока ацэнены 
даследчыкамі гісторыі літаратуры, атрымалі даволі поўны і глыбокі 
літаратуразнаўчы разгляд у працах польскіх, беларускіх і расійскіх 
спецыялістаў 3. Менавіта дзякуючы мемуарам С.Русецкай мы можам 
уявіць сабе , як бачылася ў XVIII ст. Турцыя вачыма жанчыны з Беларусі, 
хаця яе творчасць не прэтэндуе на нейкі дакладны і ўсебаковы гістарычны 
аналіз ці навуковае даследаванне. Сапраўды, мемуары хутчэй нагадваюць 
прыгодніцкі раман, у якім каларытна і эмацыянальна, у стылі, характэр-
ным для эпохі г.зв. сармацкага барока, паказаны побыт і розныя бакі жыц-
ця Турцыі. У творы — успаміны і ўласныя разважанні наконт тагачасных 
падзей, цікавыя замалёўкі-партрэты людзей, апісанні турэцкіх нораваў і 
звычак 4. Азнаёміцца з жыццём Турцыі аўтарцы часу не бракавала. Ва 
ўзросце 14 гадоў разам з мужам-лекарам яна трапіла з Беларусі ў Стамбул, 
дзе авалодала лекарскай справай і атрымала ад турэцкіх улад афіцыйны 
дазвол на лячэнне пацыентаў, чым і займалася на працягу 7 гадоў да пер-
шага вяртання на радзіму, у Нясвіж, дзе працягвала медычную практы-
ку, называла сябе «доктарам медыцыны і акулісткай». Ездзіла ў Санкт-
Пецярбург, была там прынята ў штат абслугі пры двары імператрыцы 
Ганны Іаанаўны, у Вену. Пасля шматлікіх прыгод яшчэ двойчы пабывала 
ў Турцыі, адкуль у 1760 г. выправілася паломніцай да Святой Зямлі.

Далейшы лёс С.Русецкай невядомы, але тое, што атрымала адлю-
страванне ў мемуарах, дае цікавы для гісторыкаў матэрыял, магчымасць 
разам з нашай зямлячкай паглыбіцца ў атмасферу штодзённага жыцця 
Турцыі сярэдзіны XVIII ст. Каштоўнасць мемуараў таксама і ў тым, што іх 
аўтарка параўноўвае тое, што бачыла ў Турцыі, з рэаліямі ў сваёй краіне 
ці ў іншых дзяржавах, дзе ёй давялося пабываць, вызначае асабістыя 
адносіны да іх. Трэба падкрэсліць, што ў першую чаргу — гэта пазіцыя 
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кабеты і маці. Парадаксальным чынам авантурыстычнасць натуры спа-
лучаецца ў ёй з уласцівым кожнай жанчыне імкненнем да стабільнага 
становішча, ціхага і забяспечанага жыцця. З верай у свае здольнасці, 
разлічваючы толькі на сябе, яна марыць «каб дзе-небудзь у старасці сваёй 
магла мець месца, бо, спадзеючыся на Бога, верыла, што маё майстэрства 
лекаркі і акулісткі ведаю дакладна, а не прагну аніяк багаццяў, толькі каб 
магла месца мець у якім двары, і спакойна Пану Богу служыць, і свой хлеб 
мець, каб толькі таго не страціць, што маю з ласкі Божае» (с. 259‒260)5.

У гэтым сэнсе яна не патрыётка сваёй Айчынны — Беларусі-Літвы, 
Рэчы Паспалітай у цэлым, дзе ёй не ўдаецца дасягнуць жаданага: «...я 
ведаю, — сцвярджае Саламея, — што ў нас, у Польшчы, найбольш 
за зладзеяў і злачынцаў заступаюцца, дык тыя зладзеі без пакаран-
ня намножыліся ў нашай Польшчы» (с. 253, 254). Прычыны сваіх 
нягодаў на радзіме яна бачыць не толькі ў канкрэтных людзях, з якімі 
сутыкаў яе лёс. Яна вельмі крытычна ставіцца да прынцыпаў шляхец-
кай дэмакратыі, да грамадска-палітычнага ладу сваёй краіны ўвогуле, 
бо апошнія вялі да свавольства магнатэрыі і шляхты, анархіі. У Рэчы 
Паспалітай, дзе, як гаварылася ў прымаўцы, кожны «шляхціц на за-
гродзе роўны ваяводзе», яна не адчувае сябе камфортна. Менавіта на 
тэрыторыі сваёй краіны ўзнікаюць цяжкасці ў рэалізацыі яе чарговай 
авантуры — вяртанні на радзіму з расійскага палону чатырох туркаў. 
«Але мне тут, у Польшчы, цяжэй стала з капейкі жыць, і куды прыеду, 
у малое мястэчка альбо вёску, адразу пытае кожны шляхціц: хто я, дзе 
ўзяла гэтых туркаў, цэлы дзень на адказы пойдзе і ніхто мне і жмені 
сена не дае» (с. 141). Такія адносіны да сябе яна звязвае з тагачасным 
дзяржаўным ладам краіны: «...так мне спрыяла мая Айчына, — не можа 
стрымаць Саламея свае пачуцці, — залатая вольнасць польская, што не 
мела за што паесці» (с. 229).

Не з’яўляючыся хутчэй за ўсё шляхцянкай, Русецкая ў сацыяльным 
плане прадстаўніца народа «непалітычнага», кансерватар. Ёй больш да-
спадобы абсалютызм, такі грамадскі лад, дзе дамінантамі з’яўляюцца 
«цвёрдая рука» і жорсткая дэспатыя накшталт той, што яна назірала ў 
Расійскай і Асманскай імперыях. Яна лічыць за лепшае, каб на яе радзіме 
«...было так, як у іншых краях, што кепскі чалавек сярод добрых месца 
не мае, і за крадзеж вешаюць...» (с. 254). Паводле яе меркавання, толькі 
так можна забяспечыць сапраўдны парадак у краіне, бяспеку і дабрабыт 
грамадзян, асабліва тады, калі іх спалучыць з добрымі якасцямі ўладароў, 
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асветным абсалютызмам. Для эфектыўнага дасягнення спакою ў краіне, 
лічыць яна, прыдатныя самыя крутыя меры. Так, адносна рэфарматарскіх 
здзяйсненняў Пятра І яна вылучае галоўнае: «Гэты цар Пятро Аляксеевіч, 
за сваё жыццё край свой вельмі добра і пахвальна сфарміраваў. Першае, 
разбойнікаў і ліхіх людзей так панішчыў, што не толькі старых і маладых 
на адной шыбеніцы па некалькі соцень загадваў вешаць, але і жонак, і 
дзяцей павырэзваў, абы благога зародку ў ягонай краіне не было...» (с. 146).

З мемуараў С. Русецкай, са шмат якіх сюжэтаў яе прыгод, яўна вынікае, 
што ў Турэччыне яна сустракала больш шчырых, чулых і сумленных 
людзей рознага стану, чым у родных краях; адносна ж Рэчы Паспалітай 
адзначае, што «...нічога не магла дабіцца ад нашых паноў польскіх і таму 
была ў вялікім смутку, прыпамінаючы сабе, што мела ў чужых краях па-
вагу, карысць і дапамогу ад імператараў ды іншых годных асоб, а тут, у 
сваім краі, кажу ўслед за панам Езусам, што «прыйшла да сваіх, а свае 
мяне не пазналі», і вось зусім стала адзінокаю і вялікія выдаткі мела, бо 
ў Польшчы заўсёды траціла тое, што ў чужых краях набывала» (с. 260).

Вядома, злыя людзі ёсць і ў Турцыі, але з імі Саламея сутыкалася 
значна менш. У сваёй большасці туркі не толькі больш сумленна і до-
бра аплачваюць яе паслугі, але і аказваюць адпаведныя знакі пашаны 
і ўдзячнасці. Больш за тое, турэцкія традыцыі дазваляюць улагодзіць 
шматлікія інцыдэнты і небяспечныя сітуацыі, у якія неаднойчы трапляе 
наша гераіня. Трэба толькі ведаць, да каго звяртацца па параду і дапамогу 
(і, зразумела, каму і колькі заплаціць). Нездарма С.Русецкая добра ары-
ентуецца ў сістэме ўладных структур Турцыі. На старонках яе мемуараў 
мы знаходзім звесткі і тлумачэнні аб розных пасадах і функцыях турэц-
кага набілітэту — саноўнікаў, прыдворных, прадстаўнікоў вайсковай і 
грамадзянскай адміністрацыі, напрыклад, такіх, як: візір, эфендзі, чаўш, 
паша, бастанджы-паша, муселім, супаша, паша-капысы, назыр, янычар-
ага, чарбаджы, кізляр-ага і інш.

Вялікая частка ў мемуарах С.Русецкай адведзена пытанням рэлігіі, 
яна намагаецца зразумець дагматы іншых канфесій, напрыклад, «пра 
рэлігію турэцкую так, як ёсць папраўдзе (а не так, як я ў некаторых 
кнігах у Польшчы чытала), як з Карана мне чыталі» (с. 298), усту-
пае ў дыскусіі з прадстаўнікамі розных веравызнанняў, але застаецца 
непахіснай каталічкай, хаця ёй «трапляліся часам нахабныя туркі, што 
хацелі намовіць да свае веры» (с. 339). Усё гэта разам прыводзіць нашу 
гераіню да рашэння канчаткова звязаць свой лёс менавіта з Турцыяй, за-
стацца там на сталае жыхарства. Выпраўляючыся ў апошні ад’езд у Тур-
цыю, С.Русецкая назаўсёды развітваецца з радзімай, вызначае краіну, дзе 
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разлічвае «жыць і памерці ў Бозе ў тым краі», «у спакоі і ласцы Божай, 
чым у Польшчы».

І ўсё ж ёй, хрысціянцы, патрэбна тлумачэнне, «чаму ў Стамбуле ўсяго 
даволі, хоць там шмат мільёнаў людзей, быдла і размаітых істотаў жыве, 
а ніколі не ведаюць голаду альбо якой нястачы. Заўсёды хапае ўсяго і 
даволі хлеба, віна, мяса, малака, мёду, цукру, рысу, садавіны, гародніны і 
розных багаццяў, чаго ў аніводным краі няма». І Саламея, абапіраючыся 
на звесткі, якія чытаў ёй «варты даверу чалавек з грэчаскіх хронік, што 
дзеелася ў Стамбуле ў хрысціянскія часы...» (с. 336), знаходзіць адказ: «А 
гэта таму такая вялікая ласка Божыя над гэтым горадам, што тыя хлябы, 
якія Пан Езус натоўпу множыў, з кашамі закапаныя ў Стамбуле яшчэ ў 
часы кіравання хрысціянскіх імператараў пад адным каменным слупам 
непадалёку Айя-Сафіі» (с. 338).

Як усялякую жанчыну ў Турцыі яе захапляе і вабіць раскоша, пышнасць 
жыцця вышэйшых колаў і заможных людзей. Гэткімі апісаннямі прасякну-
ты ўсе ўспаміны. Параўнанні з іншымі краінамі зноў на карысць Турцыі: 
«Шмат бачыла багацця, і ў палацах пакоі прыгожыя ў імператарскай Вене, 
калі там была два гады, — піша яна, — альбо ў Пецярбурзе ў найяснейшае 
яе мосці царыцы таксама гады два, але багацце ў султаніхі Аішы, султа-
навае сястры, у Стамбуле на Тэйраку перавышала ўсё іншае» (с.280). Яна 
падрабязна, з усімі магчымымі дэталямі, апавядае аб убачаным падчас 
урачыстасцяў у сувязі са шлюбам пляменніцы султана Мустафы з ад-
ным з яго прыдворных: «Нічога ў жыцці маім шыкоўнейшага я не бачы-
ла», — усклікае Саламея. Не меншае захапленне выклікалі ўрачыстасці ў 
гонар нараджэння ў султана дачкі Эметулы, якія працягваліся ў Стамбуле 
сорак дзён, шматлікія іншыя пышныя мерапрыемствы.

Падчас жыцця ў Турцыі С.Русецкая ўважліва прыглядалася да мяс-
цовага побыту і нораваў. Апісанне іх вылучаецца назіральнасцю і 
рэалістычнасцю дэталяў. Разам з тым у свае мемуары яна ўключае і пачу-
тае ад іншых людзей, з якіх яна звычайна выбірае па свайму густу самае 
яркае і нязвыклае, дапаўняе асабістымі каментарыямі і разважаннямі. Не 
цураецца Саламея і звычайных баек і плётак. Аўтарка мемуараў змяшчае 
падобныя звесткі асобнымі абзацамі, якія могуць нават мець адмысловыя 
падзагалоўкі, накшталт такіх: «Як пасцяць туркі», «Святы ў туркаў», «Што 
трэба турку, каб ажаніцца», «Як ваююць туркі», «Як далучыцца да турэц-
кай веры», «Турэцкія хаўтуры», «Звычаі ў туркаў у час яды», «Турэцкае 
пісьмо», «Наведванне святых мясцін» і гэтак далей. Тут аўтарка ўспамінаў 
выступае ў якасці назіральніка — этнографа, стварае своеасаблівую энцы-
клапедыю штодзённага жыцця туркаў сярэдзіны XVIIІ ст.
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У сваіх успамінах С.Русецкая прыводзіць звесткі аб геаграфіі тых 
мясцін, дзе яна пабывала, робіць замалёўкі краявідаў, прыродных з’яў, 
што ўразілі яе сваёй незвычайнасцю і прыгажосцю. Напрыклад, трапіўшы 
па дарозе ў Сафію ў Карлава, яна занатоўвае: »Карлава — горад у цэн-
тральнай Балгарыі. Ён месціцца ў такой нізіне, што, калі спускаешся да 
яго, здаецца, што спускаешся з неба на дол; мы вакол горада разоў колькі 
сцежкамі аб’ехалі, каб зручней наблізіцца да яго...» (с. 55); з захапленнем 
адзначае: «...я на свеце столькі крыніц не бачыла, як у Карлаве. Адны 
воды з гор у горад льюцца струменямі, і ў кожным двары ёсць там млынок 
і лазня, іншыя воды, што ў лазню ідуць, гарачыя, як мяркую, ці не з гары 
Этны, з якое заўсёды агонь выскоквае. На адным падворку і халодная, як 
лёд, і гарачая вада струменіць» (с. 57).

Характэрна, што ў адрозненне ад шмат якіх іншых асоб, што пісалі 
мемуары ў XVII і XVIII ст., Саламея Русецкая свае ўспаміны «надумала 
ўласнай рукой выпісаць» і «ўласным коштам падаць да друку...» (с. 19). 
Як вядома, другая частка яе задумы не была здзейсненая, але фактам за-
стаецца тая выключная з’ява, што аўтарка ўжо тады ўсведамляла знач-
насць сваёй працы для шырокай чытацкай аўдыторыі. Сапраўды, «Аван-
туры» Саламеі Русецкай-Пільштыновай, папярэдніцы іншых славутых 
еўрапейскіх «авантурыстаў», не згубілі ні гістарычна-пазнавальнай, ні 
мастацкай каштоўнасці, вытрымалі выпрабаванне часам (с. 15 — 16).

На заканчэнне хацелася б выказаць надзею, што ўспаміны нашай 
зямлячкі выклічуць цікавасць з боку творчых работнікаў. Сапраўды, мемуа-
ры Саламеі Русецкай — амаль гатовы сцэнарый, сюжэты якога так і про-
сяцца на тэлеэкран. У іх ёсць усё: каханне і здрады, падарожжа і прыгоды, 
разбойнікі і чараўнікі, розныя краіны, гарады і цудоўныя краявіды, вяль-
можныя асобы і простыя людзі з іх адметнымі традыцыямі і норавамі. Усё 
гэта знітавана лёсам неардынарнай жанчыны, прыгодамі, радасцямі і бедамі. 
Падобны праект мог бы мець шырокі міжнародны характар, бо вандраванні 
наваградскай дзяўчыны ахопліваюць шмат якія краіны — не толькі Бела-
русь і Турцыю, Расію, Аўстрыю, Германію, але і тэрыторыі, на якіх узнік 
шэраг такіх дзяржаў, як Латвія, Эстонія, Малдова, Украіна, Балгарыя, іншыя 
краіны. На наш погляд, ён будзе мець вялікую пазнавальную і культур-
ную вартасць, спрыяць лепшаму разуменню гісторыі розных народаў, іх 
узаемасувязяў у мінулым, паглыбленню інтэграцыйных працэсаў, ад якіх, 
безумоўна, не могуць застацца ў баку ані Беларусь, ані Турцыя.


