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Тапанiмiчная прастора рамана Анны Накваскi

“Лiтоускi паустанец”

Творчасць польскай пiсьменнiцы, педагога, мемуарысткi пачат-
ку ХIХ стагоддзя Анны Накваскi (з роду Краеускiх) сëння амаль не
узгадваецца у лiтаратуразнаучых працах, яе мастацкiя творы яшчэ
чакаюць свайго часу для сустрэчы з сучаснай чытацкай аудыторыяй.
На польскiм лiтаратурным небасхiле пачатку ХIХ стагоддзя пiсьмен-
нiца займала сцiплае месца, аднак, яна брала чынны удзел у культур-
ным жыццi Варшавы, падтрымлiвала сяброуства з перакладчыкам,
паэтам, драматургам, гiсторыкам i тэарэтыкам лiтаратуры Людвiкам
Асiньскiм, паэтам, педагогам, 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 гадоу пабачыу свет
раман пiсьменнiцы “Powstaniec litewski”, прысвечаны падзеям адзнача-
нага перыяду на землях Польшчы i Лiтвы (тэкст быу напiсаны па гара-
чых слядах у 1832 годзе, аднак друкаваны варыянт з’явiуся на 13 гадоу
пазней). Раман стау лiтаратурным дакументам, якi зафiксавау (у ра-
мантычнай манеры) гiстарычныя рэалii эпохi, стау своеасаблiвай спро-
бай пiсьменнiцы вызначыць прычыны балючага паражэння, асэнса-
ваць мiнулае i сучаснасць.

Праз увесь твор праходзiць аутарская думка пра гiстарычна прад-
вызначаную еднасць двух народау – палякау i лiцвiнау, пра агульнасць
iх лëсу, непарушнасць мiжнацыянальных сувязей у самы складаны гi-
старычны момант.
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Як вядома, з канца XVIII стагоддзя у грамадстве бытавалi дзве
назвы для тэрыторыi сучаснай Беларусi. Лiтвой называлi гiсто-
рыка-геаграфiчную i этнаграфiчную вобласць пауночна-заходняй су-
часнай Рэспублiкi Беларусь i пауднëва-усходнюю сучаснай Рэспублi-
кi Лiтвы. У канцы XVIII – першай палове ХIХ ст. гэтым тэрмi-
нам называлi пераважна Вiленскую, Ковенскую, Гродзенскую, а ча-
сам i Мiнскую губернi1. В.В.Швед адзначае, што назву Беларусь
выкарыстоувалi з канца XVIII стагоддзя да 1880-х гадоу у дачынен-
нi да Вiцебскай, Магiлëускай, Смаленскай, часам Мiнскай губернiй.
Этнонiм “лiцвiны” ужывауся з XVI да канца XVIII стагоддзя адносна
жыхароу Вялiкага княства Лiтоускага незалежна ад этнасу цi кан-
фесiйнай прыналежнасцi2.

Што датычыць польскiх земляу, то пасля 1815 года заходнiя тэры-
торыi увайшлi у склад Вялiкага княства Пазнаньскага (Wielkie Księ-
stwo Poznańskie), да Расiйскай iмперыi была далучана усходняя частка
рэгiëна (Królestwo Polskie).

Адзначым, што асаблiвасцю сюжэтнай пабудовы рамана “Лiтоускi
паустанец” з’яуляецца паралельнае апiсанне падзей на польскiх землях
(Варшава) i на Лiтве (Белавежская пушча, замак Капровiча). Такiм
чынам аутарка падкрэслiвае адзiнства паустанцкiх сiл былой Рэчы
Паспалiтай у барацьбе са знешняй небяспекай.

Падзеi рамана пачынаюцца у Варшаве у доме Яна Капровiча
(т.зв. польская галiна старажытнага княжацкага роду Капровiчау з Лi-
ды i Трокау).

Апiсваючы варшаускiя падзеi, А. Накваска дае кароткую харак-
тарыстыку агульнага стану палiтычных спрау у краiне: Bitwa nieko-
rzystna lubo świetna dla oręża, rozdwojone umysły w sejmie i rządzie, woj-
sko w nieładzie, nieprzyjaciel lubo nieumiejący z tylu nieszczęść i błędów
korzystać, potężny jednak i ciągle nas niepokojący, – takie było nasze wte-
dy położenie3, зауважае, што cała nadzieja, cały pomyślniejszej przyszłości
urok, na Litwie spoczywał! Wojska tam wysłane miały się z powstańcami
połączyć [...] złączyć nareszcie w jedno ogniwo potomków rycerzy, którzy
przez tyle wieków razem zwyciężać nawykli, albo wraz z nimi polec w świętej
sprawie! (18).

1 В.В. Швед, Памiж Польшчай i Расiяй: грамадска-палiтычнае жыццë на землях
Беларусi (1772–1863 гг.), Гродна 2001, с. 5.
2 Там жа, с. 6.
3 A. Nakwaska, Powstaniec litewski:obraz romantyczny z czasów rewolucyi w Polsce
z 1831 r., Lipsk, 1845, s. 18. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца
старонка.
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Адзiнства палякау i лiцвiнау падкрэслена аутаркай у наступным
эпiзодзе: у варшаускi дом Капровiчау прыходзiць незнаëмы вясковец,
чыë незразумелае прысутным мауленне (верагодна, беларуская мова)
нагадвае гаспадару старажытны лiцвiнскi звычай – przyswojenie od wie-
ków – пабрацiмства панскага дому з сялянскай сям’ëй, якая жыве на
панскай зямлi.

Пiсьменнiца зауважае, што такi звычай паходзiу са старажытна-
сцi i быу больш распаусюджаны у Лiтве: ...każdy litewski Pan miał wtedy
do domu swego przywiązaną pewną liczbę rodzin niewolniczych, [...] w tych
rodzinach wybierano mamki dla pańskich dzieci, germków dla ich wycho-
dzących na boje synów, w tych rodzinach byli także śpiewacy czyli bardy
którzy [...] opiewali na biesiadach lub pogrzebowych ucztach wdzięki litew-
skich dziewic i męstwo potomków Mendoga (21– 22). А. Накваска падкрэс-
лiвае, што кожны шляхецкi род на Лiтве мае такую верную у паслугах
сялянскую сям’ю, i гэта злучанасць перадаецца з пакалення у пака-
ленне.

Паказальна, што на незадаволенасць сына выглядам госця стары
Капровiч з годнасцю адказвае: ...ty już na wpół koroniarz, Romanie, [...]
tyś nie pił lipcu z domowej pasieki, ani polował na żubra w rodzinnym lesie, –
ciebie nie wykarmiła Tuchulanka, – nie usypiałeś przy opowiadaniu o Zniczu
i Perkunie, – jesteś zatem na wpół tylko Litwinem, daruję ci więc... (23).

Як бачым, спрадвечнае адзiнства двух народау пiсьменнiца сiм-
валiчна паказала на вобразе сына Капровiча (па крывi лiцвiн, але выха-
ваны у Польшчы). Стары Капровiч ганарыцца сваiмi каранямi, i гэта
пачуццë становiцца скразным у маналогу героя пра паходжанне роду
Капровiчау (Капровiтау), пра спадчынны замак на лiцвiнскiх землях
над Святой Ракой, кроуныя сувязi з лiцвiнскай галiной фамiлii.

Адзначым, што Польшча у рамане прадстаулена галоуным чынам
праз апiсанне падзей у Варшаве, аутарка спыняе увагу на стварэн-
нi замалëвак гарадскiх вулiц у апошнiя днi змагання, калi iшлi баi за
горад. У раздзеле VIII “Халера” пiсьменнiца назвала Варшаву гора-
дам, якi прыцягвау у гэты неспакойны час увагу усëй Еуропы, бо быу
цэнтрам рэвалюцыi, галоуным месцам збору войска, горадам, чые жы-
хары у апошняй напружанасцi фiзiчных i маральных сiл прыкладалi
небывалыя намаганнi, каб выратавацца з няволi.

Асаблiвага майстэрства А. Накваска дасягнула пры стварэннi ат-
масферы паустання у Варшаве. Праз кароткiя, фатаграфiчныя за-
малëукi гарадскiх вулiц, фрагментарнае апiсанне звычайных варша-
вян пiсьменнiца перадала дух былой польскай сталiцы напярэдад-
нi лëсавызначальных падзей: старэнькая мацi, выправiушы на бiтву
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трох сыноу i двух зяцëу, чакае iх, спадзеючыся на Бога; маладая
жонка адпрауляе мужа на змаганне у прадмесце Варшавы – Прагу;
гурт дзяучат iдзе з рыдлëукамi рыць акопы; нацыянальная гвардыя
адпрауляе воз прыпасау, сабраных варшавянамi для сваiх абаронцау;
паненкi спяшаюцца да лазарэтау, каб даглядаць параненых; натоупы
гараджан на вулiцах, i кожны накiроуваецца туды, куды клiча яго
абавязак. Пакуль яшчэ нескароны горад гатовы даць апошнi свой бой
расiйскаму войску.

Сiтуацыя у Варшаве ускладняецца тым, што да сур’ëзнай знешняй
пагрозы далучылася эпiдэмiя халеры. Дачка Яна Капровiча Гелена iдзе
працаваць у лазарэт, дзяучына ахвяруе сваiм жыццëм дзеля дапамогi
хворым. Глыбокi сiмвалiчны сэнс бачыцца у тым, што стары Капровiч
захварэу на халеру у той самы дзень, калi даведауся пра паражэнне
паустання у Лiтве: трагедыя Айчыны, крах надзей на самастойнасць
краю рауназначныя для героя фiзiчнай смерцi.

Раздзел Х “Смерць Гелены” створаны з вялiкiм драматычным на-
пружаннем: атрады паустанцау з Лiтвы накiроуваюцца у Варшаву,
горад рыхтуецца да апошняй абароны, усе, хто можа трымаць зброю,
знаходзяцца ля гарадскiх сцен у чаканнi вырашальнай бiтвы. У момант
уваходжання у Варшаву непрыяцельскiх войскау Гелена памiрае jakby
unosząc z sobą w przestrzeń wieczności ostatnie tchnienie wolności polskiego
ludu (205). Палаючую Варшаву, дзе балюе рускае войска, пакiнуць аца-
лелыя рэшткi змагароу, каб накiравацца у выгнанне у Вялiкае княства
Пазнаньскае цi у Францыю, якая на многiя гады стане “другой радзi-
май” для палякау.

Паказальна, што у адным з аутарскiх адступленняу сустракаецца
невялiкая заувага пра значную ролю у паустаннi пазнаньскай шлях-
ты, якая адной з першых адгукнулася на głos nieszczęśliwej matki: Po-
znańszczanie, ci szlachetni młodzieńcy, więcej może niż inni mają prawa
do wdzięczności narodu; oni albowiem najmoralniej pojęli naszę rewolucyą,
i najskuteczniej się do niej przykładać umieli (52). Удзячнасць пазнань-
скiм змагарам аутарка выказала наступным чынам: адзiн з галоуных
герояу твора, Леон Збароускi, актыуны i надзвычай смелы паустанец,
якi прынëс на алтар Айчыны славу продкау, годнасць бацькоу i бляск
знакамiтага роду, паходзiць менавiта з Пазнаньскага княства.

Як было адзначана вышэй, асаблiвасцю рамана А. Накваскi з’яу-
ляецца паралельнае разгортванне падзей як на польскай тэрыторыi,
так i на землях тагачаснай Лiтвы.Мастацкая тканiна твора напоунена
незвычайным замiлаваннем лiцвiнскiмi краявiдамi, традыцыямi, гiсто-
рыяй i культурай.
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Так, пры знаëмстве з вобразам Яна Капровiча чытач даведваецца,
што лëс героя быу ад нараджэння злучаны з Лiтвой: umysł jego i ży-
czenia często bardzo przenosiły go jeszcze w rodzinne bory i pola, i nigdy
nie przestawał różnych związków zachowywać z Litwą (14). Дочкi шляхцi-
ца – Гелена i Зоф’я – добра ведаюць ваколiцы Вiльнi, як i Варшавы,
iх цiкавяць лiцвiнскiя звычаi, усë, што звязана з гiстарычнай радзiмай
роду. Духоуная еднасць польскай галiны фамiлii з Лiтвой падкрэсле-
на праз наступную дэталь: стары Капровiч набiрауся новых сiл, калi
чыталi яму паэзiю Адама Мiцкевiча. Таксама нагадвалi пра родныя ка-
ранi лiцвiнскiя спевы: Ballada Odyńca, albo duma którego bądź litewskiego
barda, słodkim głosem Heleny śpiewana, w zachwycenie staruszka wprowa-
dzały (14).

Раздзел III “Замак на Лiтве” пачынаецца з пытання да чытача:
Czy znasz ten zakąt naszej ziemi, gdzie Rzeka Święta płynie? Czy byłaś kiedy
w Litwie, luba czytelniczko? (38). Пiсьменнiца дае падрабязнае апiсанне
старажытнага замка Капровiчау, парослага iмхом, схаванага пад ша-
тамi Белавежскай пушчы, якi памятае часы Гедымiна. Вежы збудаван-
ня роуныя соснам, якiя яго атачаюць, высокi мур узнесены над шыро-
кiм i глыбокiм iрвом, брама – галоуны уваход – заусëды ахоуваецца.
Рогi аленяу, ласëу, мядзвежыя лапы прыбiтыя на мурах, утвараюць
незабыунае вiдовiшча. Аутарка падрабязна апiсвае унутранае аздаб-
ленне замка, дзядзiнец з векавымi лiпамi, памяшканне дзедзiча у Вежы
– самую важную частку замка, дзе змешчаны партрэты прадстаунiкоу
роду, статуя дзяучыны незвычайнай прыгажосцi, штандар з белым
арлом i харугва з часоу паустання Касцюшкi.

Адзначым, што апiсанне прыроды лiцвiнскага краю ахоплiвае
некалькi старонак рамана, лiрычныя адступленнi упрыгожваюць ма-
стацкi твор, адлюстроуваюць пiсьменнiцкую здольнасць праз яркi зро-
кавы вобраз стварыць запамiнальную пейзажную замалëуку: Luba wio-
sna zieloną swą barwę na odmłodnioną ziemię rozpościerać zaczynała; obficie
różowym kwiatem obsypane jabłonie i leśne gruszki, jak piramidy ze śniegu
nad polami wznosiły się; miliony ptasząt miejsca na swe gniazda upatru-
jąc, latały świergocząc nad niemi; poważe zaś stado dzikich gęsi, wznosząc
się zwolna nad wieżą, przepowiadało wrzaskiem swoim powrót dni pięknych
i lata wczesnego (46).

Цяперашнi гаспадар замка – Альбрэхт Капровiч – чалавек пра-
грэсiуных поглядау, паважаны суседзямi за добры норау, але галоуная
рыса характару героя – незвычайна моцная, гарачая любоу да Айчыны
i неабыякавасць да яе лëсу. Невыпадкова замак Капровiча стау цэн-
трам паустанцкага руху на Лiтве, менавiта тут адбудзецца галоуны
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сход мясцовых паустанцау i прагучыць прысяга на Канстытуцыi 3 мая
1791 года аб вернасцi радзiме да апошняга уздыху.

Падкрэслiм,што усе эпiзоды, звязаныя з падзеямi на лiцвiнскiх зем-
лях, напоунены аутарскай сiмпатыяй да жыхароу гэтага краю. А. На-
кваска паказвае самабытнасць культуры лiцвiнау праз выкарыстанне
этнiчных маркерау: апiсанне адзення (пасталы з лiпавай кары, сярмяга
з белай тканiны, шапка з футра вавëркi у Тухулькi, вясковая лiтоуская
вопратка у Касi Тухулянкi, шапка з сабалiнага футра у Альбрэхта Ка-
провiча), страу нацыянальнай кухнi (лiпавы мëд, пiва, зразы, смажа-
ныя яйкi i iнш.), народнай творчасцi.

На працягу рамана аутарка неаднаразова падкрэслiвае адзiнства
палякау i лiцвiнау, духоуную блiзкасць народау, лëсы якiх цесна пе-
раплецены са старажытнасцi. У раздзеле VI “Трэцяга мая” сустракаем
знакавы эпiзод: падчас сходу у замку Капровiча лiцвiны i палякi пры-
носяць агульную прысягу над алтаром, на якiм размешчаны сiмвалы
веры народа – вобраз святога Казiмiра4, польскiя i лiтоускiя харуг-
вы, Канстытуцыя 3 мая побач з Евангеллем, белыя i чырвоныя кветкi.
Пасля урачыстасцi паустанцы сумесна вырашаюць, хто годны стаць
кiраунiком дзяржавы, якую, магчыма, яны здолеюць адрадзiць. Ста-
ры жыхар з Мазырскага павета выказвае пазiцыю многiх прысутных
лiцвiнау: [...] skoro wrogów wypędzimy i sami się rządzić zaczniemy [...], kto
się tylko pogonią naszą odwieczną pieczętuje, ten godzien korony, bo krew
Giedymina w jego żyłach płynie (123).

А. Накваска падкрэслiвае агульнасць традыцый абодвух народау:
Jak w Polsce tak w Litwie, nic się obejść nie może bez uczty i kieli-
chów... (122). Сумесная бяседа пасля урачыстасцi дазваляе чытачу па-
бачыць еднасць палякау i лiцвiнау, адзiнства iх спадзяванняу, любоу
да агульнай айчыны.

Акрамя тапонiмау “Польшча” i “Лiтва” у тэксце романа такса-
ма сустракаецца назва “Беларусь”. Калi Альбрэхт Капровiч расказвае
гiсторыю свайго роду Леону Збароускаму, то паведамляе, што у дзя-
цiнстве выхаванне атрымау na Białej Rusi, gdzie matka moja miała swo-
ich krewnych (64). Такiм чынам, мы сустракаем у творы размежаванне
тапонiмау “Лiтва” i “Беларусь” па тэрытарыяльным прынцыпе, якое
было натуральным для першай паловы ХIХ стагоддзя.

Тапанiмiчная прастора рамана не абмежаваная назвамi тэрыторый
былой Рэчы Паспалiтай. У раздзеле IV “Альбрэхт i Наталля” пада-

4 Казiмiр – польскi кароль i вялiкi князь лiтоускi, каталiцкi святы, апякун земляу
ВКЛ, патрон Вiльнi.
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дзены успамiны Альбрэхта Капровiча пра падарожжа углыб Расii за
бацькам, якi быу высланы пажыццëва у Сiбiр пасля удзелу у паустаннi
Касцюшкi. Шлях героя ляжау у Табольск, аднак па загаду iмпера-
тара Паула Альбрэхт вымушаны быу наведаць Пецярбург. Раптоуна
перанесены з прыроднага асяроддзя Лiтвы да царскага двара, герой
пачувау сябе няëмка, балi i банкеты хутка надакучылi, але выправiцца
у дарогу доугi час не было магчымасцi: ... bo Moskale [...] najmniej cenić
umieją czas, [...] Dziesięć dni, dziesięć lat, lub dziesięć godzin, wszystko dla
nich jedno (67).

Расiя успрымаецца Альбрэхтам як суровы край, аднак героя
не здольныя спынiць нi бясконцыя снягi, нi выццë ваукоу, нi рык
мядзведзяу у лясных гушчарах. Краявiды Расiйскай iмперыi пакiдаюць
уражанне бясконцай прасторы, халоднай “пустынi пад зорным небам,
дзе знайшлi апошнi прытулак паустанцы атрадау Касцюшкi. Зварот-
ны шлях Капровiчау пралягау праз Маскву, якая названа у рамане
напалову азiяцкiм горадам.

Такiм чынам, тапанiмiчная прастора рамана А. Накваскi “Лiтоускi
паустанец” ахоплiвае у асноуным значны рэгiëн земляу былой Рэчы
Паспалiтай (Вялiкае княства Пазнаньскае, Царства Польскае, Лiтва,
Беларусь), пры гэтым падзеi канцэнтруюцца у Варшаве i Белавеж-
скай пушчы на лiцвiнскай тэрыторыi. Астатнiя рэгiëны (Расiя, Iталiя)
коратка узгадваюцца ва успамiнах герояу.

Пiсьменнiца невыпадкова засяродзiла увагу на двух цэнтрах пау-
стання 1830–1831 гадоу, мастацкiмi сродкамi яна паказала, што удзел
палякау i лiцвiнау у справе адраджэння дзяржаунасцi быу роуны,
i толькi у такiм адзiнстве народау Рэчы Паспалiтай магла утрымлi-
вацца надзея на перамогу. Аутарская канцэпцыя адзiнства народау РП
пададзена у рамане праз трапны вобраз радзiмы-мацi, якая клiча сваiх
дзяцей на змаганне. Фiнал рамана напоунены трагiчным гучаннем:
чарговая спроба вярнуць краю самастойнасць заканчваецца паражэн-
нем, удзельнiкау паустання чакае Сiбiр або, у лепшым выпадку, эмi-
грацыя. Аднак аутарка пакiдае надзею чытачу, падводзячы яго да
думкi, што гэта яшчэ не канец барацьбы; сiмвалiчнае злучэнне Польш-

чы i Лiтвы у асобах пашлюбаваных Леона Збароускага i Зоф’i Капро-
вiч, якiя едуць у спадчынны замак Збарова (ляПознанi), дазваляе спадзя-
вацца, што зерне свабодалюбства не згублена. Збароускiя прымаюць
да сябе сям’ю Тухулькау з Лiтвы, а гэта значыць, што спрадвечныя
традыцыi еднасцi двух народау не пад сiлу знiшчыць варожым сiлам.

Раман А. Накваскi “Лiтоускi паустанец” стау своеасаблiвай спро-
бай пiсьменнiцы разабрацца у падзеях паустання 1830–1831 гадоу, па-
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казаць яго рухаючыя сiлы, агучыць прычыны паражэння, а таксама
яшчэ раз нагадаць суайчыннiкам унiверсальны закон: згуртаванасць
– аснова нацыянальнай жыццястойкасцi у самых неспрыяльных палi-
тычных абставiнах.

S T R E S Z C Z E N I E

TOPONIMICZNA PRZESTRZEŃ W POWIEŚCI ANNY NAKWASKI
„POWSTANIEC LITEWSKI”

Artykuł został poświęcony tematyce recepcji przestrzeni toponimicznej w po-
wieści polskiej pisarki XIX wieku Anny Nakwaski. Autor artykułu analizuje nazwy
miejscowości, które zostały wykorzystane do oznaczenia terytorium Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej.

Słowa kluczowe: Polska, Litwa, Białoruś, toponimy, powstanie, wspólnota losów.

S UMMARY

TOPONYMIC SPACE IN ANNA NAKVASKA’S NOVEL
“LITHUANIAN INSURGENT”

The article is devoted to the reception of toponymic space in a little-known
novel “Lithuanian insurgent” written by a Polish writer Anna Nakvaska. In the
article place names that were used for a designation of the territory of the former
Polish-Lithuanian Commonwealth are discussed.

Key words: Poland, Lithuania, Belarus, toponyms, uprising, common fate.


