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Узаемадзеянне заходнееурапейскiх i славянскiх культур мае шмат-

вяковую гiсторыю iшматвектарны характар, што, у прыватнасцi, пра-

явiлася на узроунi рэцэпцыi культурных кодау краiн Заходняй Еуропы

на нацыянальнай славянскай глебе. Як адзначала Патрыцыя Дэота

са спасылкай на меркаванне Юрыя Лотмана,

процесс этого культурного обмена идëт по двум линиям. С одной сторо-
ны, возникает в голове “чужой”, носитель другого сознания, а, с другой
стороны, происходит интериоризация “чужого” внутри своего мира, по-
рождающая свой образ “другого”, что приводит к идеализированному, во-
ображаемому, а не реальному представлению об Италии1.

Уяуленнi пра Iталiю, якiя складваюцца у польскамоунай лiтарату-

ры першай паловы ХIХ стагоддзя, не толькi становяцца асновай для

этнiчнага стэрэатыпу, але таксама характарызуюць уласную этнiчную

ментальнасць.

Творчасць польскай пiсьменнiцы пачатку ХIХ стагоддзя Анны

Накваскi (з роду Краеускiх) сëння амаль не узгадваецца у лiтара-

туразнаучых працах, яе мастацкiя творы яшчэ чакаюць свайго часу

для сустрэчы з сучасным чытачом. На польскiм лiтаратурным небас-

хiле пачатку ХIХ стагоддзя пiсьменнiца займала сцiплае месца, ад-

1 Deotto, Patrizia, Материалы для изучения итальянского текста в русской куль-
туре, “Slavica tergestina” 1998, № 6, р. 197.
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нак, яна брала чынны удзел у культурным жыццi Варшавы, падтрым-

лiвала сяброуства з перакладчыкам, паэтам, драматургам, гiсторы-

кам i тэарэтыкам лiтаратуры Людвiкам Асiньскiм, паэтам, педаго-

гам, мовазнауцам Ануфрыем Капчыньскiм, пiсьменнiкам Францiшкам

Дмахоускiм.

З 1816 года А. Накваска была гаспадыняй вядомага лiтаратурнага

салона у Варшаве, актыуна займалася лiтаратурнай творчасцю. Пасля

паражэння Лiстападаускага паустання 1830–1831 гг. пабачыу свет ра-

ман пiсьменнiцы “Powstaniec litewski” (“Лiтоускi паустанец”), прысве-

чаны падзеям адзначанага перыяду на землях Польшчы i Лiтвы (тэкст

быу напiсаны у 1832 г., аднак друкаваны варыянт з’явiуся на 13 гадоу

пазней). Раман стау лiтаратурным дакументам, якi зафiксавау (у ра-

мантычнай манеры) гiстарычныя рэалii эпохi, з’явiуся своеасаблiвай

спробай пiсьменнiцы вызначыць прычыны балючага паражэння, асэн-

саваць мiнулае i сучаснасць.

Акрамя асноунай тэмы, звязанай з асэнсаваннем сутнасцi Лiстапа-

даускага паустання, яго кiруючых сiл i вынiкау, у рамане увага звер-

нута i на прыватнае жыццë, гiсторыi кахання i сяброуства герояу.

Iталiя згадваецца у творы адносна рэтраспектыунай сюжэтнай лi-

нii, звязанай з родам Альбрэхта Капровiча, уладальнiка старажытнага

замка на землях лiтвiнскага краю. У маладым узросце Альбрэхт далу-

чыуся да польскiх легiëнау Яна Генрыка Дамброускага (у 1797 годзе

генерал Дамброускi з дазволу Напалеона стварыу у Iталii польскiя ле-

гiëны, прызначаныя для вызвалення Польшчы), стау кiраунiком шта-

ба, прымау удзел у ваенных падзеях таго часу. Wszystkie włoskie rze-
ki i strumieni wody poiły polskie rumaki! Echa Alp i Apeninu powtarzały
śpiewy nasze narodowe (...)2, – згадвау Альбрэхт, апавядаючы пра двух-
гадовую службу у Iталii. У тэксце рамана падкрэслена, што менавiта

Iталiя стала той краiнай, што пакiдала палякам надзею на адраджэнне

незалежнасцi радзiмы, якую можна было паспрабаваць вярнуць шля-

хам зброi.

Аднойчы падчас службы шляхцiч стау выпадковым сведкам зда-

рэння на адной з iтальянскiх горных дарог: польскiя салдаты спынiлi

карэту з вандроунiкамi, якiя накiроувалiся у Пiзу, каб атрымаць ка-

рыснае для здароуя лячэнне на шырокавядомым курорце.Маладой асо-

бай, якая суправаджала свайго мужа, генерала Левiнава, была Натал-

ля Р., суайчыннiца Альбрэхта, фрэйлiна рускай iмператрыцы Марыi,

2 A. Nakwaska, Powstaniec litewski – obraz romantyczny z czasów rewolucyi w Polsce
z 1831 r., Lipsk, 1845, s. 75.
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якая раней дапамагла Капровiчу з пратэкцыяй аб атрыманнi дазволу

накiравацца у Сiбiр па бацьку, якi быу амнiставаны iмператарам Пау-

лам I. У далëкай Iталii адбылася выпадковая сустрэча герояу, якая

стала пачаткам iх гiсторыi кахання.

Альбрэхт не толькi суправаджау Наталлю Р. i яе спадарожнiкау

да Пiзы, але i сам, маючы патрэбу у адпачынку, каб паправiць здароуе,

правëу з iмi на згаданым курорце два тыднi. Малады чалавек закахау-

ся у жонку генерала яшчэ да таго моманту, як мiнула палова тэрмi-

ну, адведзенага на адпачынак. Адносiны жанчыны да свайго збавiцеля

былi далiкатнымi i стрыманымi, героi не раз згадвалi радзiму, на долю

якой выпалi цяжкiя выпрабаваннi.

Неузабаве генерал Левiнау знайшоу свой апошнi прытулак на

iтальянскай зямлi, загадаушы Альбрэхту, як адзiнаму знаëмаму на чу-

жыне i суайчыннiку жонкi, выканаць яго апошнюю волю. Пасля паха-

вання мужа Наталля Р. у кляштары Фларэнцыi стане аплакваць яго

смерць. Час жалобы мiнуу i закаханыя прызначылi дзень шлюбу. Аль-

брэхт загадау зрабiць статую Наталлi з белага мармуру i адаслау яе

у спадчынны маëнтак у якасцi падарунка свайму бацьку.

Аднак, звесткi пра егiпецкую кампанiю хутка разнеслiся па Iталii,

Альбрэхт яшчэ не быу звольнены з вайсковай службы, Напалеон на-

зывау яго сваiм ад’ютантам i прыязна да яго ставiуся, таму малады

Капровiч накiравауся у Афрыку.Пасля заканчэння ваеннай кампанii ëн

вярнууся, аднак, Наталлi ужо не было на гэтым свеце: яна сканала ад

лiхарадкi, якая у той час панавала па усëй Iталii. Страцiушы каханую,

а разам з ëй i спадзяванне на сумесную будучыню, Альбрэхт вярнууся

у спадчынны маëнтак, дзе праз усë жыццë напамiнам пра няспрауджа-

нае шчасце засталася мармуровая статуя каханай жанчыны.

Такiм чынам, Iталiя стала для героя краiнай, якая падаравала яму

адзiнае у жыццi каханне i, разам з гэтым, пазбавiла надзей на шчаслi-

вы лëс. Калыска еурапейскай культуры, краiна-музей пад адкрытым

небам, Iталiя засталася на усë жыццë яркiм успамiнам, увасобленым

у скульптурным шэдэуры выяуленчага мастацтва.

Адзначым, што у рамане А. Накваскi Iталiя успрымаецца, з аднаго

боку, як своеасаблiвая эстэтычная прастора, як месца,што iдэальна па-

дыходзiць для зараджэння самых светлых пачуццяу, а з другога – гэта

краiна надзей на лепшую будучыню, якiя не будуць спрауджаны. I гэта

датычыць як прыватнага жыцця героя, так i лëсу пакутнiцы-Айчыны.

Раман Я.Т. Папi “Po ciernistej drodze” (“Цярнiстым шляхам”)

выйшау пад псеуданiмам пiсьменнiцы J.T. Gałęzowska у 1896 годзе.

Шырокая эпiчная панарама рамана адлюстравала значны перыяд гi-
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сторыi, якi ахапiу першую трэць ХIХ стагоддзя, з асаблiвай увагай

да падзей паустання 1830-х гг. Раман вызначаецца грунтоунай даку-

ментальнай асновай, сюжэтнай шматвектарнасцю, яскрава акрэсленай

патрыятычна-выхаваучай iдэйнай накiраванасцю.

Калi у рамане А. Накваскi “Лiтоускi паустанец” Iталiя з’явiлася

толькi месцам дзеяння у адным з эпiзодау твора, то у рамане Я.Т. Па-

пi “Цярнiстым шляхам” iтальянская тэма прадстаулена больш грун-

тоуна: у мастацкую тканiну твора уведзена гераiня-iтальянка Тэрэзiна

Бандонi.

Як вядома, станоучы цi адмоуны стэрэатып пра пэуную нацыю

фармiруецца на аснове уяуленняу пра яе прадстаунiкоу. Вобраз Тэрэ-

зiны Бандонi пацвярджае уяуленне пра iтальянцау як фiзiчна даска-

налую нацыю, якой уласцiвыя прыроджаны эстэтычны густ i яркая

iндывiдуальнасць.

Як вынiкае з сюжэта, Тэрэзiна Бандонi з’яуляецца выхаванкай кнi-

гiнi L., dobre i piękne to dziewczę, stara księżna kocha ją jak córkę (...)3.
Знаëмства галоунага героя рамана Фелiкса Жарнiцкага з Тэрэзiнай

адбываецца у доме княгiнi. Прывабны выгляд iтальянкi перададзены

у творы праз акцэнт на стройнай постацi i рысах твару дзяучыны,

якiя выдавалi яе пауднëвае паходжанне: Był to typ Rzymianki o smagłej
twarzy, czarnych, pełnych powagi oczach i kruczych włosach4.

Паказальна, што аутарка часта фiксуе увагу чытача на вачах ге-

раiнi, яны выяуляюць не толькi настрой чалавека, але таксама свед-

чаць пра яго унутраную сутнасць: Oczy Tereziny zaświeciły niby czarne
dyamenty, ciepły promień z nich strzelił. Promień ten dodał otuchy Felikso-
wi (...)5. У наступным эпiзодзе smutne oczy Tereziny zapłonęły pięknym
blaskiem6.

У адпаведнасцi з шырокавядомым стэрэатыпам аб нацыянальных

уласцiвасцях iтальянцау Т.Я. Папi надзялiла гераiню жвавым харак-

тарам i эмацыянальнасцю, дзяучына адгукаецца на просьбы Фелiк-

са аб дапамозе, яна узрушана, твар яе пакрывае румянец. Тэрэзiна

зробiць усë магчымае, каб паспрыяць справе вяртання маëнтка род-

ным Жарнiцкага.

Другi раз у творы iтальянка згадваецца у апошнiх эпiзодах пау-

стання, калi Варшава рыхтуецца да абароны i гараджане на подсту-

3 J.T. Gałęzowska, Po ciernistej drodze: powieść historyczna z dziejów powstania
1830 roku dla młodzieży, Kraków: Drukarnia Narodowa F.K. Pobudkiewicza, 1896, s. 95.
4 Тамсама.
5 Тамсама.
6 Тамсама, с. 280.
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пах да горада насыпаюць валы. У такiх абставiнах Тэрэзiна сустракае

Ванду Жарнiцкую,шчыра вiтае яе (чытач даведваецца, што жанчыны

знаëмыя i бачылiся раней неаднаразова). З дыялогу жанчын вынiкае

некалькi момантау бiяграфii iтальянкi: яна нарадзiлася у Фларэнцыi,

рана страцiла мацi, з двухгадовага узросту дзяучынка выхоувалася

у Варшаве, куды яе прывëз бацька, якi меу прыязнае сяброуства з кня-

зем L. Дзяучына удзячная княгiнi L., сваëй “другой мацi”, якая выха-

вала яе, i гэтая удзячнасць – натуральная праява высокай духоунасцi

i маральнасцi гераiнi. Падкрэслiм, што Тэрэзiна адчувае сваю еднасць

з палякамi, бо напрацягу васемнаццацi гадоу яна чуе польскую мо-

ву, дыхае тутэйшым паветрам, сiлкуецца хлебам, якi родзiць польская

зямля.

Iтальянка па паходжаннi, Тэрэзiна Бандонi валодае пачуццëм на-

цыянальнага адзiнства з грамадзянамi Польшчы. Пра гэта сведчыць

яе адмоунае меркаванне пра высокапастауленую асобу мiнiстра Лю-

бецкага, якi, з’яуляючыся палякам па паходжаннi, фактычна здрадзiу

iнтарэсам нацыi. Учынак гераiнi, калi яна разам з варшавянамi рых-

туе горад да абароны, сведчыць пра шчырую неабыякавасць Тэрэзiны

да лëсу Польшчы.

Такiм чынам, у рамане Я.Т. Папi iтальянская тэма раскрыта праз

вобраз Тэрэзiны Бандонi, этнiчнай iтальянкi, якая, тым не менш, ад-

чувае сябе грамадзянкай Польшчы. Лепшыя рысы iтальянскай нацыi

– шчырасць, эмацыянальнасць, iмпатыя, абаяльнасць, прыродная адо-

ранасць, знешняя прывабнасць – увасоблены у вобразе Тэрэзiны. Яна

памятае сваë паходжанне, аднак, выхаванне у iншым этнiчным ася-

роддзi паспрыяла фармiраванню пачуцця нацыянальнай злучанасцi ге-

раiнi з народам былой Рэчы Паспалiтай. Таму выхаваная на польскай

зямлi iтальянка успрымае паустанне 1830–1831 гг. як вызначэнне да-

лейшага лëсу шматпакутнай краiны, якая дала ëй прытулак i стала

другой радзiмай.

Як вынiкае з аналiзу канцэпту Iталiя у мастацкiх творах поль-

скамоуных пiсьменнiц ХIХ стагоддзя А. Накваскi i Я.Т. Папi, дадзе-

ная краiна застаецца для аутарак крынiцай высокамастацкай культу-

ры, калыскай еурапейскай цывiлiзацыi. Атмасфера Iталii, яе унiкаль-

ная прырода спрыялi нараджэнню пачуцця кахання герояу у рамане

А. Накваскi “Лiтоускi паустанец”, аднак надзеi на асабiстае шчас-

це не былi спрауджаныя, як тое сталася i са справай нацыянальна-

га вызвалення Польшчы. Iталiя давала польскiм легiянерам надзею

супрацiулення палiтычнай экспансii Расiйскай iмперыi, менавiта на

iтальянскiх землях фармiравалiся польскiя легiëны для вызвалення Ай-
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чыны, аднак мэты мяркуемай ваеннай кампанii так i не былi дасяг-

нутыя. Адсюль – амбiвалентнае успрыманне замежнай краiны, якое

вынiкае з сюжэтнай асновы прааналiзаваных раманау А. Накваскi

i Я.Т. Папi. З аднаго богу, Iталiя выклiкае прыязнасць i надзеi на леп-

шую асабiстую i нацыянальную будучыню, з другога – яна застанецца

краiнай, якая гэтыя надзеi не спраудзiць.

Разам з гэтым, вобраз прадстаунiцы iтальянскага народа (раман

Я.Т. Папi “Цярнiстым шляхам”) акумулявау лепшыя рысы нацыя-

нальнага характару згодна з пануючым стэрэатыпам: яркая каларыт-

ная знешнасць, iндывiдуальнасць, адкрытасць, шчырасць, уласцiвая

iтальянцам, выклiкае сiмпатыi чытача i пакiдае станоучае уражанне.

Прыязнасць полькi Ванды i iтальянкi Тэрэзiны, адлюстраваная у за-

ключных эпiзодах рамана, прысвечаных Лiстападаускаму паустанню,

бачыцца сiмвалам мiжнацыянальнага адзiнства у справе змагання за

агульначалавечыя каштоунасцi – свабоду i незалежнасць.
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S UMMARY

ITALIAN THEMES IN ANNA NAKWASKA’S NOVEL “POWSTANIEC LITEWSKI”
AND TERESA J. PAPI’S “PO CIERNISTEJ DRODZE”

The article discusses Italian themes in the novels of the 19th century Polish
women writers Anna Nakvaska (“Powstaniec litewski”) and Teresa Jadwiga Papi
(“Po ciernistej drodze”). The author of the article highlights the key concepts of
Italian culture that are found in the analyzed literary works, focuses on the specific
nature of an ethnic stereotype – the Poles’ idea of the Italian nation, which is
reflected in the figurative system of characters (T. J. Papi’s novel “Po ciernistej
drodze”) and plots (A. Nakwaska’s novel “Powstaniec litewski”).

Key words: novel, Italian themes, key concepts, ethnic stereotype, character, plot.


