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М. А. Салауёва

ТРАНСФАРМАЦЫЯ КАНЦЭПТУ «РАДЗ1МА»
У СВЕТАПОГЛЯДЗЕ М1ХАЛА КЛЕАФАСА АГ1НСКАГА

У артыкуле аналiзуецца трансфармацыя паняцця «радзiма» у мемуарах грамадскага 
дзеяча i вядомага кампазггара Мiхала Клеафаса Агшскага. З гэтай мэтай вывучаецца 
семантычнае напауненне i кантэкстуальнае ужыванне згаданага паняцця, а таксама 
яго сшошмы i прапазщьй, у яюх ён выкарыстоуваецца. Аналiз матэрыялу даследавання 
дае падставу зрабщь выснову, што слова радзгма у мемуарах павшна разглядацца як 
рэпрэзентацыя эмацыйна абумоуленага канцэпту, дэтэрмшаванага не толью культурай 
i каштоунасцямi народа, але i сацыяльна-палпычнай спуацыяй i асабютым досведам 
аутара. У артыкуле заключаецца, што аналiзуемы тэкст не толью раскрывае, але i спа- 
раджае новае для свайго часу разуменне канцэпту «радзiма», якое можа садзейшчаць 
штэрпрэтацып адпаведнага нацыянальнага канцэпту i паланэза М. Кл. Агшскага «Развь 
танне з Радзiмай».

Артыкул прысвечаны анал1зу канцэпту «радз1ма» у тэксце перакладу на 
беларускую мову мемуарау М. Кл. Агшскага [1; 2].
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Тэрмш канцэпт ужываецца як базавая адзшка культуры, якая 
складаецца з вобразнага, паняцшнага i каштоунаснага кампанентау, а таксама 
ахопл1вае эмацыйна абумоуленыя элементы [3, с. 28; 4, с. 10]. Канцэпт 
з’яуляецца дэтэрмшаваным не толью культурай пэунага народа, але i 
сацыяльна-палiтычнымi умовамi i абставiнамi яго развiцця, што будзе 
прадэманстравана нiжэй. На наш погляд, веданне канцэптау мовы палягчае 
iнтэрпрэтацыю тэкстау на гэтай мове, а таксама садзейшчае дыялогу памiж 
прадстаунiкамi розных культур i сацыякультурных груп.

Выбар канцэпту «радзiма» аб’ектам даследавання абумоулены тым, што 
у прадмове да мемуарау вядомы палiтычны дзеяч i кампазгтар М. Кл. Агiнскi 
называе любоу да радзiмы асноунай матывацыяй усiх сваiх учынкау [1, 
с. 466].

Аналiз тэксту пацвярджае, што паняцце «радзiма» з’яуляецца ключавым 
для светапогляду аутара, а тэмы любвi да радзiмы i служэння ёй не толью 
праблематызуюцца, але i змяняюцца у мемуарах. На першы погляд, рэфе- 
рэнцыя слова «радзiма» вщавочная: гэта Польшча. Тут можна прывесщ 
наступную цытату з аутарскай прадмовы: Для мяне як для паляка галоуная 
мэта -  расповед пра Польшчу [1, с. 466]. Але даследаванне паказвае, што 
трэба быць вельмi уважлiвымi у вызначэнш таго, што маецца на увазе, калi 
гаворка щзе пра гэту намшацыю: Вялiкапольшча, землi этнiчных палякау цi 
Рэч Паспалiтая, у дачыненш да якой «Польшча» ужываецца як палгтошм. Да 
таго ж, мемуары адлюстроуваюць трансфармацыю уяуленняу аутара пра тое, 
што ёсць яго радзiма: Польшча i ВКЛ як геапалпычнае паняцце, як щэальны 
вобраз дзяржавы щ радавое гняздо, якое размяшчаецца на тэрыторьй су- 
часнай Беларусi, дзе аутару вядомая кожная сцежка, i якое сiмвалiзуе пэуныя 
эмацыянальныя прыхшьнасщ [1, с. 678]. Такiм чынам, паняцце «радзiма» 
у мемуарах трэба вывучаць як больш складанае утварэнне -  канцэпт, што 
трактуецца як вышк сутыкнення слова з асабютым i народным досведам 
чалавека [3, с. 32], элемент карцшы свету [3, с. 36], абумоулены сацыякуль- 
турнымi i палiтычнымi фактарамi развщця грамадства.

Можна выказаць сумненне у тым, наколькi мэтазгодна праводзiць дасле
даванне канцэпту беларускай мовы на перакладным матэрыяле, але у арты- 
куле робiцца дапушчэнне, што семантычнае напауненне ядра канцэпту 
«радзiма»/«patrie», збольшага, з’яуляецца унiверсальным для адпаведных 
культур: гэта краша, якая гiстарычна належыць пэунаму народу, месца, дзе 
чалавек нарадзiуся [5; 6]. Таксама лiчым, што высокая якасць перакладу 
дазваляе захаваць семантычную напоуненасць намiнацый i прапазiцый, якiя 
утвараюць канструкт «радзiма».

Як паказвае аналiз, гэты канструкт з’яуляецца вельмi важным для 
фармiравання нацыянальнага канцэпту беларускай мовы, бо ён будуецца на 
аснове матэрыяла, звязанага з геапалiтычнымi зменамi на тэрыторый сучаснай 
Беларусi, а менавта, з падзеламi Рэчы Паспалiтай. Задача даследавання 
i заключаецца у тым, каб вызначыць, як трактуецца паняцце «радзiма» у тво- 
ры выбгтнога прадстаунiка найвышэйшых слаёу грамадства i знакавай 
фiгуры у гiсторыi беларускага народа канца XVIII -  пачатку XIX ст.
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У першай частцы мемуарау радз1ма -  гэта Польшча, маецца на увазе Рэч 
Паспалггая. Агшсю -  пал^ычны дзеяч, аддадзены штарэсам сваёй дзяржавы. 
Паездка па справах маёмасщ у Белую Русь, якая апынулася у складзе Раси, 
суправаджаецца вялшай няёмкасцю, бо М1хал Клеафас можа быць далучаны 
каралём да здрадшкау. Удзел у падрыхтоуцы паустання у ВКЛ аутарам 
адмауляецца. Лггва i Беларусь для князя -  гэта сямейны, «правшцыйны» 
клопат, якi адцягвае увагу ад высокай палiтыкi i сур’ёзных кар’ерных 
поспехау. Дачыненне да ВКЛ дэманструецца у сувязi з секвестраваннем 
маёнткау пасля вайны з Ра^яй 1792 г. i з паустаннем 1794 г.

Менавгга другая частка мемуарау, якая ахоплiвае перыяд пасля 
паустання, паказвае дынамшу уяуленняу М. Кл. Агшскага пра радзiму, 
трансфармацыю яго самаiдэнтыфiкацыi.

На пачатку другой частк на светапогляд аутара моцна адчуваецца 
уплыу паустання 1794 г., яго патрыятычны пасыл i эмацыянальны уздым, 
звязаны з iм. У параунанш з далейшымi перыядамi, часцей ужываецца само 
слова «радзiма»: працаваць дзеля выратавання сваёй РадзЬмы [2, с. 24], 
прынеcni сябе у ахвяру радзме [2, с. 57], выратаванне Радзмы, якая мне 
велbмi дарагая [2, с. 59], зноу заваяваць радзЬму, з якой маё сэрца i мае dyMKi 
6bini непарыуна звязаныя [2, с. 192]. Вщавочна, у гэтых прыкладах найперш 
маецца на увазе Рэч Паспалтая, але разумеецца i ВКЛ, за адраджэнне якога 
князь змагауся на чале паустанцау.

Нягледзячы на вышэйсказанае, Агшсю, калi вярнууся у краiну, бязра- 
дасна заявiу: ... я вырашыу правесц рэшту cваiх дзён у  самоце i у  цянЬ [2, 
с. 153]. Найбольш выразным выказваннем падаецца наступнае: ... я не меу 
радзЬмы, якой належала служыць. Ташм чынам, я вярнууся у сваю вёску [2, 
с. 157]. У гэтым урыуку радзiме як щэальнаму паняццю супрацьпастауляецца 
прыватны свет «сваёй вёсю».

Выкарыстоуваецца некалькi разоу i слова «бацькаушчына»: змены 
сумнага становшча сваёй бацькаушчыны [2, с. 75], адданыя справе баць
каушчыны [2, с. 113], спадзяванне на узнауленне ix бацькаушчыны [2, с. 188]. 
У канцы другой частю мемуарау прыводзщца урывак размовы з французсюм 
маршалам Дзюрокам, у якой М. Кл. Агшсю раскрывае рэферэнцыю слова: ... 
меу гонар служыць сваёй бацькаушчыне да апошняга моманту яе wнавання 
[2, с. 189]. Несумненна, тут маецца на увазе падзеленая Рэч Паспалггая.

У больш позш перыяд пасля паустання аутар паводзщь сябе стрымана 
пры выбары намшацый. Ён разгублены i прыгнечаны, бо разумее немагчы- 
масць аднаулення Рэчы Паспалггай i ВКЛ i ужывае менш эмацыянальна 
зараджанае слова «краша»: 1) навмы, атрыманыя з нашай краЬны [2, с. 41], 
2) паляк змагал^я за незалежнасць сваёй краЬны [2, с. 67], 3) пазбаулены 
надзеi вярнуцца у сваю крату [2, с. 128], 4) з часу майго вяртання у крату 
[2, с. 145], 5) дабщца для мяне дазволу вяртання у крату [2, с. 152], 6) ён 
[Аляксадр] дазволху выявщь пашану да яго у маёй крате [2, с. 155], 7) ншто 
не можа пах^нуць маix пачуццяу да маёй краЬны [2, с. 185], 8) служачы

156



маёй крате [2, с. 190], 9) не адмовщца ад ceaix абавязкау у адностах да 
сваёй краты [2, с. 190]. Фактычна, у прыкладах № 3, 4, 5, i 6 маюцца на 
увазе тэрыторый, яюя апынулюя пад уладай Расй i знаходзяцца у сучаснай 
Беларуси Але наступныя выказваннi сведчаць, што пад выразам «мая краша» 
М. Кл. Агiнскi можа разумець як Беларусь (ВКЛ), так i Рэч Паспалпую да 
апошняга падзелу: страцушы усялякую надзею быць карысным маёй крате 
i маiм суайчыншкам [2, с. 153], у апоштя гады icнавання Польшчы я 
прайшоу праз найвышэйшыя пасады маёй краты [2, с. 186].

На гэтым этапе радзiма для князя -  гэта не «родны кут», а менавгга Рэч 
Паспалтая i ВКЛ як щэал. Малая радзiма -  гэта «вёска», жыццё «у самоце 
i у цянi». Падчас эмiграцыi у М. Кл. Агшскага няма нават гэтага, бо яго 
земл^ якiя увайшлi у склад Раси, бы!Ш канфiскаваныя: наконт прычынау 
майго выгнання з Раси i канф^кацъи маЫ земляу [2, с. 145]. У цытаце 
сшошмам радзiмы выступае словазлучэнне мае землi.

Найменне «Польшча» ужываецца у кантэксце падзелу, акупацый, 
катастрофы, гiбелi: занепакоенасць перавагай, якую набыла Ратя праз 
акупацыю найвялтшай частш Польшчы [2, с. 16], не можа быць абыякавым 
да няшчаснага лёсу Польшчы [2, с. 57], у дачыненнi да прыгнятальткау 
Польшчы [2, с. 57], давялi Польшчу да знямогi [2, с. 59], злашчасныя 
катастрофы Польшчы [2, с. 66]. Выкарыстанне намшацый «Польшча» у кан
тэксце выратавання i узнаулення пераважае у мемуарах, напрыклад: пра- 
цуючы дзеля аднаулення Польшчы [2, с. 45], защкауленыя ва узнаулент 
Польшчы [2, с. 55], выратаваць Польшчу [2, с. 65].

Щкава, што найменне «Рэч Паспалтая» рэдка сустракаецца у тэксце. 
Пасля апошняга падзелу i паустання 1794 г. само ужыванне гютарычнай 
назвы лiчыцца небяспечным, што пацвярджаецца наступнай цытатай: Паляш 
... не захавалi нi свайго палтычнага wнавання, нi сваёй краты, нi нават 
свайго iмя. Выказвацца на iхную карысць, дзейнiчаць дзеля ix, абараняць 
ixную справу было рызыкоуна. [1, с. 473-474].

У дачыненш да Лггвы i Беларусi аутар падкрэслена выкарыстоувае намй 
нацый, яюя адлюстроуваюць падпарадкаваны стан гэтых земляу: памiж 
Галщыяй i нядауна падзеленымi польcкiмi правiнцыямi [2, с. 55], нават 
у правтцыях, аддадзеных падчас першага падзелу 1773 году [2, с. 82], у поль- 
сшх правтцыях, падпарадкаваных Раси [2, с. 153], сакрэтныя агенты Напа- 
леона праходзт па польсюх правтцыях, падпарадкаваных расшскай уладзе 
[2, с. 161], ва утх польсюх правтцыях, падпарадкаваных Раси [2, с. 166], 
адстойваючы ix ттарэсы пры iмператару Аляксандру у польсюх правтцыях, 
падпарадкаваных яго уладзе [2, с. 189].

Трэба зауважыць, што найменне «Белая Русь» таксама сустракаецца 
у тэксце, але толью у дачыненш да сучаснай усходняй i цэнтральнай Бела
руси што адпавядае геапалпычнай карцше канца XVIII -  пачатку XIX ст.: 
...спыняуся у Вщебску у Белай Рут [2, с. 83], ажыццявщь падарожжа па 
Мтскай губерм у Белай Рут [2, с. 155], вайсковаму губернатару Белай Рут 
Корсакаву-Рымскаму [2, с. 157]. Белая Русь узгадваецца толью як рэпён 
тагачаснай Расшскай iмперыi i частка былой Рэчы Паспалтай, але не радзiма.
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Тым не менш, кал1 пруск кароль дае князю дазвол пасялщца на тэры- 
торый Вялжапольшчы, узшкае с^уацыя, вельм1 щкавая для разумення 
уяулення аутара пра радз1му. Ап1санне гэтага этапа з яуляецца паваротным 
для фарм1равання адпаведнай штэрпрэтацый анал1зуемага канцэпту. Па 
вялшм рахунку, у папярэдшм тэксце маюцца два пасылы: узнавщь Польшчу 
i вярнуцца у Польшчу. Тым больш дз1унай можа падацца рэакцыя князя на 
магчымасць жыць у самым сэрцы этнiчнай Польшчы: Немагчыма перадаць 
CMoeaMi цяжкое пачуццё, якое ахатла мяне пры наблiжэннi да межау 
Польшчы... Не захаваушы шводнага з маш былых уладанняу у  Польшчы, 
я знайшоу прыстаншча тольк на зямл1, якая належала бацьку маёй жонк 
у  ваколщах Варшавы. Там я знемагау на працягу чатырох тыдняу [2, 
с. 143], ..я быу занураныу самую глыбокуюмеланхолт [2, с. 146], Япражыу у 
сельскай мясцовасщ у  самоце, бяздзейнасц ды галечы... [2, с. 146]. Можна 
было б меркаваць, што пасяленне каля Варшавы -  здзяйсненне мары для 
Агшскага як паляка, але прыведзеныя фрагменты перадаюць непрыманне iм 
такога становшча. Верагодна, гэта было выклжана кантрастам памiж былым 
свецюм жыццём польскага пал^ычнага дзеяча i нядауняга эмiгранта, пазбау- 
ленага прывшеяу. Вщавочна, што для Агiнскага Польшча -  гэта не толькi 
амаль неiснуючае на той момант геапал^ычнае паняцце, але i страчаныя 
уладанш. «Польшча» -  канцэпт, якi грунтуецца вакол асабютага досведу ау
тара, сукупнасщ прыхшьнасцяу i щэалау, яюя маюць моцны эмацыйны 
пасыл: мащ, сям’я, паплечнiкi, мэты паустання 1794 г. i яго параза. Як 
адзначае сам Мiхал Клеафас, калi тлумачыць свой настрой па вяртанш 
у Польшчу, мацi яго памерла, сябры альбо загiнулi, альбо знаходзшся 
у выгнаннi, самому яму было забаронена знаходзщца на тэрыторыi Польшчы 
у межах Расшскай i Аустрыйскай iмперый.

Апошнi факт вельмi важны для разумення уяулення аутара пра радзiму. 
Мяркуем, М. Кл. Агшсю звязвае сваю непасрэдную радзiму з землямi у Лiтве 
(заходняя Беларусь) i усходняй Беларусi, якiя апынулюя у складзе Расii, бо 
там знаходзшся канфюкаваныя уладаннi, i каментуе гэта так: ...я перабiрау 
у сваёй галаве усе магчымыя сродш дабщца дазволу вярнуцца у  Раст, 
а у  Л т ве жылi шматлжя асобы, якя  бъш супраць майго вяртання...
[2, с. 145]. _

Пасялiушыся нарэшце на тэрыторьй Расй, у сучаснай Беларусi, князь 
згадвае пра намер адасобщца назаусёды са сваёй сям’ёй у  адной з вёсак 
паблiзу Втьш [2, с. 155]. Зараз прыватнае жыццё у вёсцы задавальняе аутара 
i супрацьпастауляецца неабходнасщ прадстауляць лiтоускую шляхту у Пе- 
цярбургу: я быу прыгнечаны, думаючы, што патрэбна адмовщца ад спакою 
i незалежнасщ, ад я к х  я пачау атрымлiваць асалоду [2, с. 186]. Паказальна, 
што праз недасягальнасць, неюнаванне щэальнай радзiмы нават для арыста- 
крата i палiтычнага дзеяча уяуленне пра яе абмяжоуваецца сям’ёй i вёскай. 
Калi князь пасялiуся у Залессi, настрой яго быу далёюм ад узвышанага, але 
пазней М. Кл. Агшсю адмауляецца выязджаць з маёнтка па дыпламатычных 
справах болей як на чатыры тыдш. Тут можна прыгадаць, што, жывучы пад
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Варшавай, аутар вытрымл1вае там толью чатыры тыднг Гэты факт дэ- 
манструе, што усё ж Аг1нск1 не бачыць у самым сэрцы Польшчы прытулку 
для сваёй душы, у той час, як у Лгтве, на тэрыторый сучаснай Беларуш, ён 
знаходзщь свой родны кут.

Цшавая трансфармацыя самащэнтыфшацый М. Кл. Агшскага адбываец- 
ца перад вайной 1812 г. Сведчанне гэтаму можна знайсщ у згаданай вышэй 
размове з французсюм маршалам Дзюрокам, яю схшяе князя прыняць бок 
Францый, на што той адказвае: ... без упэуненасщ на узнауленне Польшчы i на 
вяртанне iMH паляка настольKi ж годна быць лщвтам, як i жыхаром 
Варшаускага княства i быць падданым iмператара Александра, хутчэй, чым 
служыць Напалеону [2, с. 191]. Таюм чынам, аутар фармулюе для сябе новую 
щэнтычнасць -  лщвш, якую ён л1чыць найбольш адпаведнай у юнуючых 
пал^ычных рэал1ях.

Трэба зауважыць, у перыяд ад 1802 г. М. Кл. Агшсю робщца давол1 
актыуна заангажаваным у справах Лгтвы. Паняцце «мае суайчыншю» ён 
ужывае не столью у дачыненш да грамадзян былой Польшчы, колью да 
жыхароу тагачаснай Лгтвы: маё хадайнщтва на карысць лтоускай шляхты, 
на карысць маiх суайчыншкау, быць карысным жыхарам маёй правшцъи 
[2, с. 186].

Цяжка сказаць, щ укладау М1хал Клеафас у паняцщ «Л1тва», «лщвш» 
беларусю падтэкст у яго сучасным разуменнг Вядома, што аутар быу адным 
з юраушкоу паустання 1794 г. на тэрыторый ВКЛ i зб1рауся прабщца у Белую 
Русь, каб узняць на паустанне сялян з былых уладанняу. У мемуарах Агшсю 
сцвярджае, што стау адным з юраушкоу паустання на тэрыторыi ВКЛ амаль 
выпадкова, але выбар зрабiу свядома.

Даследчыкау цiкавiць «iдэалагiчная» праца М. Кл. Агшскага падчас тых 
падзей. Тут маецца на увазе аутарства беларускамоунага верша «Песня бела- 
рускiх жаунерау 1794 года» [7, с. 27, с. 45-46; 8; 9]. Вщавочна, што для 
удзельшкау паустання з розных слаёу грамадства перадача щэй iнсурэкцыi на 
беларускай мове была натуральнай [7, с. 47]. Для разумення трансфармацый 
вобразу радзiмы у светапоглядзе М. Кл. Агшскага важна тое, што яго 
лщвшства магло шкарпарыраваць беларускi штарэс незалежна ад таго, быу 
ён аутарам верша цi не.

На аснове вышэйсказанага можна заключыць, што канцэпт «радзiма» 
у мемуарах фармiруецца вакол такiх паняццяу, як «Рэч Паспалiтая», 
«Польшча», «паляк», «сям’я», «мащ», «паплечнiкi», «суайчыннiкi», «былыя 
Уладаннi», «вёска», «Лiтва», «лiцвiн». Аналiз тэкста дазваляе зрабiць высно- 
ву, што словы «Польшча», «паляк» ужываюцца як палгтошмы, а не этнонiмы, 
што дэтэрмшавана палiтычнымi рэалiямi перыяду, якi ахоплiваецца у мему
арах. Пры гэтым трэба разумець, што i паняцщ «Лгтва», «лiцвiн» з’яуляюцца 
палiтонiмамi у дачыненнi да часткi этнiчных Беларуш i беларусау.

Разам са словам «радзiма» у тэксце ужываюцца як слоушкавыя сiнонiмы 
(«бацькаушчына», «краiна»), так i тэкставыя сiнонiмы (словазлучэннi «мае 
землй>, «мае былыя уладаннi у Польшчы»). Канцэпт «радзiма» разгортваецца 
у кантэксце падзелу Рэчы Паспалгтай, паразы паустання 1794 г., канфiскацыi
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земляу аутара, надзеi на узнауленне Польшчы i ВКЛ i наступнага расчараван- 
ня. Напауненне канцэпту адбываецца не толью за кошт адпаведных намша- 
цый, але i прапазiцый, у яюх яны ужываюцца. Канцэпт «радзiма» транс- 
фармуецца пад уплывам палпычных падзей i звужаецца да паняццяу «ЛЕва», 
«лщвш», «сям’я», «вёска паблiзу Вшьш». Беларускi кампанент канцэпту не 
з’яуляецца яуным, але можа быць прааналiзаваны з пункту гледжання 
сучасных геапалiтычных рэалiй, праблематыкi аутарства «Песш беларускiх 
жаунерау 1794 года» i удзелу жыхароу беларускiх земляу у паустанш 1794 г.

Можна сцвярджаць, што мемуары М. Кл. Агшскага з’яуляюцца кан- 
цэптаутвараючым прэцэдэнтным тэкстам i пашыраюць уяуленне пра кан- 
цэптасферу беларускай мовы, а таксама могуць садзейшчаць iнтэрпрэтацыi 
паланэза «РазвНанне з Радзiмай». Канцэпт «радзiма», яю раскрываецца, 
а з iншага боку, ствараецца тэкстам, можа разглядацца як частка нацыяналь- 
нага канцэпту.
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The article is dedicated to the analysis of the concept “motherland” in the memoirs by the 
eminent political figure and composer Mikhal Kleafas Ahinski. The concept is considered as an 
emotionally, experientially, culturally, and politically determined entity. It is concluded that the 
text under analysis not only deciphers but also generates a new understanding of the concept, 
which may enhance the interpretation of the corresponding national concept and the famous 
polonaise by the author.
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