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Таранеўскі В.У. 

“ДЫЯРЫУШ” ЯНА АНТОНІЯ ХРАПАВІЦКАГА  

ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА 
 

―Той, хто даследуе гісторыю даўняй Рэчы Паспалітай, знаходзіцца ў складаным 

становішчы, бо мае адносна вузкія, пададзеныя друкам, гістарычныя крыніцы. Многія 

пазіцыі выдадзены даўно і нестаранна. З памылкамі і скарачэннямі, без адпаведнага 

крытычнага суправаджэння‖, – пісаў ва ўступе да навейшага выдання часткі 

―Дыярыуша‖ віцебскага ваяводы Яна Антонія Храпавіцкага польскі медыявіст Тадэвуш 

Васілеўскі, і меў рацыю. Вартасць і значнасць мемуарнай крыніцы вынікае толькі тады, 

калі вызначана і асэнсавана асоба яе аўтара, яго заінтарасаванні, палітычная пазіцыя і 

значнасць удзелу ў грамадскім і культурным жыцці, дакладнасць і, урэшце, спосаб 
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запісвання па старонках дыярыуша ці іншага мемуарнага тэксту. ―Дыярыуш‖ 

Я.А. Храпавіцкага цалкам ахоплівае перыяд з 1656 па 1685 гады. Па сѐнняшні дзень у 

Польшчы апублікаваны дзве яго часткі: фрагменты за 1656–1664 і 1668–1672 гады. 
Сам мемуарыст паходзіў з сярэднезаможнай кальвінскай сям‘і, якая асела ў 

віцебскім ваяводстве, у пастаяннай рэзідэнцыі бацькі, Падбярэззі, якая і сѐння ляжыць 

па Дзвіне недалѐка ад Віцебска. Ян нарадзіўся 1 кастрычніка 1612 года, а свой 

жыццѐвы шлях даканаў у 1685. Школьныя гады правѐў у Кракаве, найхутчэй у 

слынным калегіуме Навадворскага, пасля якога паступіў на службу ў двор магната 

Мікалая Глябовіча, віленскага кашталяна, свайго блізкага сваяка і апекуна. Служба ў 

Глябовіча была перарвана нечакана, у сувязі са смерцю апошняга. 
Занепакоены лѐсам сына, яго бацька, Крыштаф Храпавіцкі, пісаў 29 студзеня 1633 

года да Крыштафа Радзівіла, князя ў Біржах і Дубніках: ―… сын мой, які служыў яго міласці 

пану віленскаму і яшчэ застаецца на пахаванне, мае запрашэнне ад многіх, але радзячыся з 

бацькам, бачу я яго годным да паслуг Вашай Княжацкай міласці…‖ [1, с. 22]. 
Так, напэўна, не сталася, бо ўжо ў 1635 годзе знаходзім мы Яна ля боку Ежы 

Караля Глябовіча. І менавіта тут яму надарылася аказія адбыцця загранічных навукаў, 

бо малады віленскі кашталян і граф на Данброве выбіраўся, тагачасным звычаем, у 

падарожжа па Заходняй Еўропе. Таварышавалі яму Андрэй Казімір Завіша, Ян 

Аляксандр Млодзкі, Ян Мікалай Рудаміна-Дысяцкі, Ян Зяновіч. Функцыю педагога і 

маршалка двара падарожнікаў выконваў Лукаш Ставецкі. Ян Храпавіцкі за мяжою 

вучыўся ў Амстэрдамскай акадэміі, а потым адведаў Англію, Бельгію і Францыю, у 

якой коратка здабываў веды ў Сарбоне, у Парыжы. 
З Францыі будучы мемуарыст падарожнічаў у Італію, пабываў у Рыме, Балоні, 

Падуі. Менавіта ў Падуі 27 ліпеня 1636 г. ѐн запісаўся ў альбом польскай нацыі, а хутка 

па агульным сходзе быў абраны на адзін год сакратаром гэтай арганізацыі. У гэты ж час 

ѐн і перайшоў з кальвінізму на каталіцызм, акт быў праведзены 18 студзеня 1637 года 

каля труны святога Антонія. Многа гадоў пазней студэнты-езуіты ў Гародні сыгралі ў 

прысутнасці Храпавіцкага, які быў ужо віцебскім ваяводам, тэатральную пастаноўку 

пад назваю ―Дыялог‖, у гонар той даўняй падзеі. 
У Падуі, акрамя ўсяго, Храпавіцкі вучыўся ва ўніверсітэце легатаў. Менавіта тут 

ѐн атрымаў грунтоўную адукацыю, якая пазней дапамагала яму актыўна ўдзельнічаць у 

працы сеймаў Рэчы Паспалітай. Кар‘ера парламентарыя дазволіла Храпавіцкаму 

дасягнуць сенатарскага крэсла, даходаў, пасады віцебскага ваяводы, якую ѐн і займаў 

аж да 3 лістапада 1685 года, да часу сваѐй смерці ў Лукішках, пад Віцебскам. 
Цяжка сѐння ўявіць пісьменніцкую або, хутчэй, пісарскую тэхніку віцебскага 

ваяводы, незвычайнага аўтара незвычайнага дыярыуша. Многія даследчыкі, найперш 

польскія, сцвярджаюць, што вазіў мемуарыст кніжачку дыярыуша пастаянна з сабой, і 

запісваў нагарача і штодзѐнна, што, здаецца, можа падцвердзіць захаваны аўтограф, бо 

фрагменты, напісаныя падчас аднаго пасяджэння, адрозніваюцца ад суседніх 

інтэнсіўнасцю, а часам нават колерам атраманту. Адзінае выключэнне – сакавік 1672 

года. Выбраўшыся на некалькі дзѐн у Полацк, Храпавіцкі пакінуў свій ―дыярыушык‖ 

дома, але, вярнуўшыся, тут жа выправіў сітуацыю. 
―Дыярыуш‖ быў для Храпавіцкага не толькі рэтраспекцыяй у мінулае, гэта была 

настольная, падручная запісная кніжка, silva rerum. Змяшчаў ѐн у ім свое рахункі, 

старанна натаваў выплаты слугам, чэлядзі, свае закупы і выдаткі на інвентар, збожжа, 

на падарожжы. Пісаў пра некаторыя дамашнія працы і сваю гаспадарку. Можна 

здагадацца, якая была прычына такога стараннага запісвання і такога пастаяннага 

выкрэслівання неактуальнасцей. Магчыма, іх было дзве: выкрэсліваў Храпавіцкі свае 

запісы па меры іх дэактуалізацыі, напрыклад, калі чаляднік, які браў залічку, 

разлічыўся, як зазаначаў тое сам аўтар ―Дыярыуша‖. Але навошта мемуарыст старанна 
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закрэсліваў запісы пра ―забіццѐ вала‖ ці ―прыгатаванне мѐду‖. Думаецца, што ѐн меў 

намер пазней перапісаць дыярыуш, зрабіць яго новую рэдакцыю, чыставую. 
Не думаецца, што патрэбна тут нам апісваць усе віды выпраўленняў, зробленых 

у тэксце дыярыуша  рукою аўтара. Але здзіўляе адзінае: лічаныя памылкі выступаюць у 

яго запісах, а гэта сведчыць пра тое, што Я.А. Храпавіцкі быў у вялікай ступені 

пазбаўлены пачуцця дыстанцыі часу, які яго дзяліў у моманце перагляду ―Дыярыуша‖ 

ад першых гадоў працы над ім. 
Захаваны аўтограф ―Дыярыуша‖ сѐння дае нам права гаварыць пра некалькі 

рэдакцый, якія былі зроблены мемуарыстам, бо за асноўнай рэдакцыяй ідзе тэкст, 

закончаны аўтарам нагарача, а нататкі, заўвагі, адзіна ўказваюць, што былі яны 

дапісаны да тэксту ex post. Пасля смерці аўтара аўтограф ―Дыярыуша‖ перайшоў, 

напэўна, ва ўласнасць удавы і яе сына Стэфана Храпавіцкага. Зацікавіўся ім праз 10 

гадоў пасля смерці аўтара яго праўнук і апошні нашчадак па мечу Антоні Храпавіцкі 

(памѐр пасля 1793 г.), стараста старадубаўскі і пасол на вялікі сейм, кавалер ордэна 

святого Станіслава. 
Па жаданні старасты капіісты перапісалі цэлы ―Дыярыуш‖, і ѐн у працэсе іх 

працы паўстаў у сямі тамах: Том 1, 1656–1664, 349 старонак; Том 2, 1665–1669, 300 
старонак; Том 3, 1670–1673, 263 старонкі; Том 4, 1674–1676, 271 старонка; Том 5, 1677–

1679, 270 старонак; Том 6, 1680–1682, 295 старонак; Том 7, 1683–1685, 267 старонак. 
Аўтограф дыярыуша захаваўся цэлым і ў добрым стане. Недахоп запісаў са 

студзеня 1670 года вытлумачаны капіістамі наступным чынам: ― на пачатку гэтага 

volumna некалькі старонак alias цэлы месяц januari папсаваў час‖ [1, с. 64], такой жа, 

прыблізна, манерай капіісты тлумачаць і адсутнасць запісаў за 10–13 верасня 1669 года, 

а ў 6 томе былі вырваны старонкі ад 3 лютага да 12 мая 1682 года. 
Галоўны капііст (а ідэнтыфікаваць яго не ўдалося) даводзіў, што ―Дыярыуш‖ 

абуджае цікавасць з пункту погляду на яго вартасці каштоўнай гістарычнай крыніцы. 

Антоні Храпавіцкі, здабываючы ―Дыярыуш‖ з забыцця, кіраваўся тымі ж самымі 

матывамі, якія схілілі Адама Нарушэвіча да працы над сваімі занакамітымі Тekami, якія 

ўключалі ў сябе выпісы з архіўных крыніц бібліятэк і некаторых прыватных збораў [2]. 
У прадмове да перашага тома перапісчык зазначыў, што ў гэтым томе 

найцікавейшым з‘яўляецца тое, як ―манарх наш Ян Казімір, адшукваючы шведскую 

карону у Карла Густава, шведскага караля, – вайну распачаў‖. Таксама падкрэсліў, што 

тут ―можна бачыць ганьбу дамоў Радзівілаў, Любамірскіх, Катоўскіх, Невяроўскіх, якія 

замагаюцца супраць сваіх людзей, наўзаем, Чарнецкіх, Апалінскіх, Гансеўскіх etc., 

мужоў, адвагай і справамі рыцарскімі ўславѐных. Апасля пераліку публічных спраў, 

якія ѐсць у першым томе, пісар дадае, ―і акрамя гэтага болей пісьмо нічога не перадае, 

толькі прыватныя рэчы‖ [1, с. 65]. 
У другім томе падаюцца справы Рэчы Паспалітай, гэта чыстая ―Otia publica‖, як і 

ў пятым, што пераказвае ход двух сеймаў, якія, на думку перапісчыка, ніякага шчасця 

не прынеслі Айчыне, а толькі з часам могуць пагражаць ѐй небяспекай. 
Шосты і сѐмы тамы вельмі падобныя, падобныя і характарыстыкі, якія ім далі 

перапісчыкі: ―Няма тут нічога, што магло ўганараваць Айчыну, лѐс яе складаны, а 

звады вядуць народ да загубы‖ [1, с. 66]. 
І тым не менш, мы не пагаджаемся з капіістамі, бо сярод пяску заўсѐды можна 

знайсці золата, а ―Дыярыуш‖ Яна Антонія Храпавіцкага без ніякага перабольшання мы 

называем дыярыушам не прыватнай асобы, а дыярыушам Рэчы Паспалітай пэўнага 

перыяду, выдатнай гістарычнай крыніцай. 
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