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«ДЫЯРЫУШ» ТЭАФІЛІ КАНСТАНЦЫІ МАРАЎСКАЙ У 

КАНТЭКСЦЕ МЕМУАРЫСТЫКІ РАДЗІВІЛАЎ 

 

Мемуарная спадчына прадстаўнікоў славутага магнацкага роду 

Радзівілаў у беларускім літаратуразнаўстве даследавана недастаткова. На 

працягу XVI – XVIIІ  ст. Радзівілы аказвалі значны ўплыў на ўнутраную і 

знешнюю палітыку дзяржавы, устанаўлівалі культурныя і эканамічныя сувязі 

з Польшчай, Расіяй, Германіяй, Італіяй, займалі вышэйшыя дзяржаўныя 

пасады ў Вялікім Княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай, захоўвалі дзяржаўны 

архіў – Літоўскую метрыку, многія з іх пісалі дыярыушы. І. В. Саверчанка 

адзначае, што на ўзнікненне ў беларускай літаратуры мемуарных твораў 

паўплывала «пашырэнне асветніцкіх ідэяў, культ мастацкага слова, 

рэнесансавае «адкрыцце» чалавека» [1, с. 356]. 

Адным з першых мемуарыстаў Вялікага Княства Літоўскага быў сын 

Мікалая Радзівіла Чорнага, выхаванец Лейпцыгскага універсітэта Юрый 

Радзівіл, які наведаў Італію і свае ўражанні апісаў у лацінамоўным 

дыярыушы. Яго брат – Мікалай Крыштоф Радзівіл, які выхоўваўся ў 

асяроддзі адукаваных пратэстанцкіх літаратараў Дж. Бландарата, 

Ф. Станкара, Я. Тэнанда і інш., атрымаў выдатную адукацыю ў Еўропе, 

потым моцна захварэў, здзейсніў падарожжа ў Палестыну, апісаў яго ў 

«Перэгрынацыі ў Святую Зямлю», якая ўпершыню была апублікавана на 

лацінскай мове ў 1601 г. У форме лістоў да сябра паказаны шлях маральнага 

ўдасканальвання асобы. С. Л. Гаранін трапна заўважыў: «Упершыню 

аўтарскі пункт гледжання на наваколле і адносіны да рэчаіснасці выявіліся не 

дэкларатыўна, а ў жывой бачнасці створанага вобразнага свету ў 

«Перагрынацыі…» М. К. Радзівіла Сіроткі…» [2, с. 704]. 

Дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, пісьменнік і гісторык Альбрэхт 

Станіслаў Радзівіл напісаў «Дыярыуш аб падзеях у Польшчы» – каштоўную 

крыніцу па ўнутранай і знешняй палітыцы Рэчы Паспалітай за 1632 – 1656 гг. 

Цікава і падрабязна адлюстроўвае ў сваім дзѐнніку прыватнае жыцце 

магнатаў маршалак трыбунала Вялікага Княства Літоўскага, вялікі гетман 

літоўскі і ваявода віленскі Міхал Казімір Радзівіл, які заснаваў Нясвіжскую 

друкарню, Нясвіжскі кадэцкі корпус, Нясвіжскі тэатр, трымаў мануфактуры. 

Аўтар шмат увагі надае апісанням побыту, узаемаадносінам з сямейнікамі, 

цікавым падрабязнасцям асобаснага характару. 

Так, 4 кастрычніка 1735 г., знаходзячыся на Сойме ў Кракаве, Міхал 

Казімір Радзівіл піша: «Дзень нядзельны, з пакояў па абедзе розныя візіты 

аддаваў. Не дзівуйся, чытальніку, калі гэты сойм ня ѐсць exacte апісаны, бо, 

канклюдуючы а булаве польнай Літоўскай, мала маю часу і галавы да пісання 

«Дыярыушу», асабліва яшчэ пры маім міністарстве ласкі надворнай, – калі 

першым мушу быць пры Двары, а астатнім з пакояў сыходзіў, а да таго, як 

быў прызначаны да канферэнцый з усімі міністрамі чужаземнымі, дык 



шторанак альбо па абедзе мушу з імі сядзець і ў інтарэсе публічна 

канфэраваць» [3, с. 101]. 

У апісаннях М. К. Радзівіла перамяжоўваюцца апісанні значных падзей 

грамадска-палітычнага жыцця і праблемы сямейнікаў, аўтар добра валодае 

гумарам, «адбывалася дастасаванне мікракампанента мастацкага тэксту да 

агульнай жанравай схемы твора, дзякуючы чаму дасягалася цэласнасць, 

гармонія, нутраное адзінства і лагічна-мастацкая завершанасць» [1, с. 357]. 

Традыцыю Радзівілаў у мемуарыстыцы працягвала Тэафіля 

Канстанцыя Мараўская, станаўленне духоўнага свету якой адбывалася ў 

Нясвіжы, пад уплывам духоўна багатых бацькоў – Міхала Казіміра Радзівіла і 

Францішкі Уршулі Радзівіл. У пятнаццацігадовым узросце яна страціла сваю 

маці, а ў 1762 г. не стала і бацькі. У 1764 г. Тэафіля Канстанцыя пакахала 

падхарунжага гусараў радзівілаўскай міліцыі Ігнацыя Фелікса Мараўскага. 

Князь Караль Станіслаў (Пане Каханку) даў згоду на шлюб і аказваў 

матэрыяльную дапамогу сястры. 

Ігнацый Фелікс Мараўскі адстойваў інтарэсы Караля Станіслава 

Радзівіла ў Барскай канфедэрацыі, скіраванай супраць караля. Дэкрэты 

канфедэрацыі налажылі секвестр на радзівілаўскую маѐмасць, таму да 1777 г. 

Караль Станіслаў знаходзіўся ў эміграцыі (у Венгрыі, Турцыі, Чэхіі, Германіі, 

Францыі, Венецыі) і ўваходзіў у склад кіраўніцтва канфедэратаў. У пачатку 

1773 г. у Страсбург на сустрэчу з ім паехаў Ігнацый Фелікс Мараўскі, а ў 

траўні 1775 г. горад наведала Тэафіля Канстанцыя Мараўская. З гэтага часу і 

пачынаецца яе падарожжа па Еўропе, уражанні ад якога яна занатоўвала ў 

сваім дыярыушы.  

Ярка і маляўніча апісала яна еўрапейскія гарады – Крулявец, Гданьск, 

Берлін, Патсдам, Парыж, Страсбург, Рым, Неапаль, сінтэзавала звесткі па 

гісторыі, геаграфіі і культуры, бо свой «Дыярыуш» княгіня адрасавала 

«мілым сваім дзецям», каб «знайшлі ў гэтай працы хоць крышку навукі» і 

«бралі прыклад з прыроднай пчолкі, якая з прыкрых зѐлак збірае салодкі 

мѐд» [4, с. 1]. 

З асветніцкіх пазіцый нясвіжская арыстакратка цікавіцца медыцынскай 

акадэміяй у Берліне, палацам Сан-Сусі ў Патсдаме, страсбургскім арсеналам, 

бібліятэкамі ў Бадэне, тэатрам у Парыжы, археалагічнымі раскопкамі ў Рыме, 

шматлікімі касцѐламі. 

Апісваючы прыгажосць швейцарскіх гарадоў Цюрыха і Базеля, княгіня 

асаблівую ўвагу акцэнтуе на тым, што ў гэтых гарадах шмат 

высокаадукаваных людзей, там выходзяць добрыя кнігі і ѐсць вялікія 

бібліятэкі. Яе хвалююць праблемы асветы, кніжнай навукі, некаторыя кнігі 

яна адпраўляла на радзіму. Назіральная жанчына піша: «Чытанне кніг і 

выпісванне тэкстаў у бібліятэцы дазволена кожнаму мясцоваму жыхару» 

[4, с. 55]. 

Нясвіжская княгіня не толькі паказвае з’явы, але і спрабуе 

параўноўваць і абагульняць іх, у святле асветніцкіх ідэалаў асэнсоўвае 

заходнееўрапейскую рэчаіснасць. Так, едучы з Венецыі ў Рым, непадалѐку ад 

мястэчка Лаяна, у Тэафілі і пані Скарбнікоўны зламалася карэта і яны 



начавалі ў вѐсцы, якая «амаль уся пад адным дахам знаходзілася». Спачатку 

жанчыны спалохаліся, але старая маці з двума маладымі дочкамі і 

знясіленым хваробай маладым сынком прынялі іх з такой цеплынѐй і 

сардэчнасцю, што княгіня піша: «Шмат каго з тых багачоў у выгодах, у 

шчасці, высокіх ступеняў жыцця гэты адзіны выпадковы дом сваім 

унутраным спакоем пераўзыходзіў» [4, с 136]. Жыццѐвы досвед аўтара 

дазваляе ѐй зрабіць высновы, выказаць свае меркаванні, яна стварае сюжэтна 

разгорнутыя апісанні. А. І. Мальдзіс слушна падкрэсліў, што мемуарная 

літаратура XVIII ст. «вызвалялася ад сярэднявечнай схаластыкі, рэлігійнага 

фаталізму, станавілася ўсѐ больш свецкай, дэмакратычнай, у ѐй больш 

яскрава адчуваецца суб’ектыўнае «я» аўтара» [5, с. 295-296]. 

Тэафілю Канстанцыю Мараўскую асабліва цікавіць сфера інтарэсаў 

еўрапейскай арыстакратыі. Яна падрабязна апісвае норавы і захапленні 

заможных сем’яў Мацэніга, Кантарыкі і інш.: «Агульная забава жыхароў 

Венецыі – маскарад… Кафэнхаўзы тут летам і зімою напоўнены заможнымі 

людзьмі, якія без ведама дожа арганізоўваюць розныя забавы…» [4, с. 207]. 

Жыва і ярка яна апісвае спаборніцтвы гандальераў, шпацыры па пляцы 

святога Марка, шматлікія «забавы» італьянцаў. 

У Страсбурзе з братам Каралем Станіславам Радзівілам яна наведала 

князеў Сапегаў, была ў тэатры, бачыла медыцынскую школу і Страсбургскі 

арсенал.  

У канцы снежня 1773 – пачатку 1774 г. Тэафіля Канстанцыя 

Мараўская, Альбрэхт Радзівіл і Марыяна Мараўская праз альпійскі перавал 

Монт-Геню адправіліся ў Венецыю і Рым. Наша суайчынніца з вялікай 

пашанай ставіцца да тых мясцін, дзе адбываліся біблейскія падзеі, увесь час 

згадвае пра веліч і сілу Бога. У Рыме яе ўразілі археалагічныя раскопкі, яна 

захапляецца помнікамі старажытнай культуры. 

У красавіку 1774 г. Тэафіля Мараўская наведала Неапаль, паднялася на 

Везувій, была ўдастоена аўдыенцыі Папы і першай яе просьбай была, «каб 

найнешчаслівейшы наш край да добрых зменаў блаславіў». 

Наведванні касцѐлаў і святых месцаў абуджаюць у яе развагі па 

пытаннях веры і адносінаў чалавека да Бога. У неапалітанскім касцѐле 

дамініканцаў яна акцэнтуе ўвагу на спосабе адпраўлення веры, параўноўвае 

яго з нясвіжскім касцѐлам, з глыбокай пранікнѐнасцю і цеплынѐй згадвае 

родныя мясціны. З асветніцкіх пазіцый Тэафіля Канстанцыя Мараўская 

бачыць сваю радзіму часткай агульнаеўрапейскай культурнай прасторы. 

Яе ўвага засяроджваецца на нязвыклым, нутраное адзінства чалавечай 

асобы тут вельмі моцнае. 

У «Дыярыушы» Тэафілі Канстанцыі Мараўскай прасочваюцца 

гуманістычныя тэндэнцыі, цікаўнасць да гісторыі, культуры і побыту розных 

народаў, княгіня з цікаўнасцю ставіцца да ўсяго невядомага, перадае 

дынаміку жыцця Заходняй Еўропы. 

Мастацкая прастора «Дыярыуша» шматпланавая, дынамічная і 

эмацыянальная. Тэафіля Канстанцыя Мараўская сцвярджае ідэал дзейснай 

асобы, імкнецца перадаць сваім нашчадкам ва ўсіх праявах дух 



заходнееўрапейскага асветніцтва. Гэта абумоўлена тым, што ў другой палове 

XVIII ст. на нашых землях павысілі прэстыж адукаванасці і вучонасці ў 

грамадстве правядзенне школьнай рэформы 1740 – 1760 гг., дзейнасць 

Адукацыйнай камісіі, якая ў пытаннях асветы кіравалася ідэямі французскіх 

філосафаў XVIII ст. У той жа час у мемуарах яркіх прадстаўнікоў роду 

Радзівілаў (М. К. Радзівіла, К. С. Радзівіла, Т. К. Мараўскай) арганічна 

сінтэзуюцца шырыня погляду на свет і культ роду. «Дыярыуш» Тэафілі 

Канстанцыі Мараўскай вылучаецца асветніцкімі ідэямі, паступова ў яе 

апісаннях свецкія этнакультурныя элементы адмяжоўваюцца ад рэлігійных. 
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