


ББК 63.3(4)
М 33

Рэкамендавана да друку 
Вучоным Саветам Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi

Рэцэнзенты: доктар гiстарычных навук, акадэмiк Касцюк М. П.; 
доктар гiстарычных навук, прафесар Швед В. В.; 

кандыдат гiстарычных навук, дацэнт Яноўская В. В.; 
кандыдат гiстарычных навук Лiсейчыкаў Д. В.; 

кандыдат гiстарычных навук Крук У. П.

ISBN 978-985-6968-17-7 © Матвейчык Д. Ч., 2011
© ТАА «Лімарыус», 2011

ЗМЕСТ

Пералiк умоўных абазначэнняў i скарачэнняў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
УВоДзiНы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. ГiСТАРыяГРАфiя i КРыНiцы: КАРоТКi АГЛяД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.1. Гiстарыяграфiя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.2. Крынiцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. ПРыЧыНы эМiГРАцыi. РАССяЛеННе эМiГРАНТАў 
з БеЛАРУСКА-ЛiТоўСКiх ГУБеРНяў. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1. Палiтыка расiйскiх уладаў у адносiнах

да ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2. Колькасць i рассяленне эмiгрантаў у краiнах заходняй еўропы . . . . . . . . . . . . . 24

3. ГУРТАВАННе ўРАДжэНцАў БеЛАРУСКА-ЛiТоўСКiх ГУБеРНяў 
У эМiГРАцыi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1. Арганiзацыi i палiтычныя плынi Вялiкай эмiграцыi: агульны агляд . . . . . . . . . . 43
3.2. Таварыства Лiтоўскае i Рускiх зямель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3. Таварыства Братэрскага Аб’яднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4. Лiтоўска-Рускi Клуб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4. САМАСВяДоМАСць i САМАВызНАЧэННе эМiГРАНТАў 
з БеЛАРУСКА-ЛiТоўСКiх ГУБеРНяў. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5. УПЛыў эМiГРАцыІ НА ГРАМАДСКА-ПАЛiТыЧНы РУх НА РАДзiМе . . . . . 77
5.1. Экспедыцыя Залiўскага на Беларусi i Лiтве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2. Дзейнасць Шымана Канарскага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6. ПiСьМеННiцКАя i ВыДАВецКАя ДзейНАСць
У эМiГРАцыi ўРАДжэНцАў БеЛАРУСКА-ЛiТоўСКiх ГУБеРНяў: 
АГУЛьНы АГЛяД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7. АМНiСТыя i ВяРТАННе эМiГРАНТАў НА РАДзiМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
зАКЛюЧэННе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ДАДАТАК

i. iмянны спiс сябраў Таварыства Братэрскага Аб’яднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ii. Акт заснавання i Статут Лiтоўска-Рускага Клуба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Спiс iлюстрацый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Спiс выкарыстаных крынiц i лiтаратуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Спiс публiкацый аўтара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Паказальнiк iмёнаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Паказальнiк геаграфiчных назваў. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

УДК 94(476+474.5)



– 5  –

УВОДЗIНЫ

Выгнаныя з роднага краю, бадзягi па свеце, па збаў
леныя ўсяго, што магло нам быць мiлага, мы не пера
сталi, аднак, быць Палякамi, а святасць нашай справы, 
перакананне, што мы выканалi свой абавязак, падзялянне 
нашых пачуццяў усiмi народамi, становiцца гарантыяй 
нашай будучынi, настолькi для нас добрай, наколькi сён
няшнi стан рэчаў працягвае спрыяць намерам Пры гня
таль нiкаў чалавецтва!

Таварыства Лiтоўскае i Рускiх зямель  
да землякоў i таварышаў зброi. —  

Парыж, 20.02.1832.

Падзелы Рэчы Паспалiтай i ўключэнне тэрыторыi Беларусi i Лiтвы ў склад 
Расiйскай iмперыi азначалi пачатак новага перыяду ў іх гiсторыi. Адной з харак-
тэрных яго рысаў з’яўлялася iснаванне негатыўных адносiнаў часткi насельнiц-
тва гэтых тэрыторый, пераважна вышэйшага, прывiлеяванага саслоўя, да самога 
факта лiквiдацыi Рэчы Паспалiтай, якая з’яўлялася для iх радзiмай. Таму на пра-
цягу ўсяго перыяду знаходжання Беларусi i Лiтвы ў скла дзе Расiйскай iмперыi 
(1772–1917 гг.) на iх землях разгортваўся вызваленчы рух, якi сваёй галоўнай мэ-
тай ставiў аднаўленне падзеленай Дзяржавы.

Асобнае месца ў гiсторыi Беларусi названага перыяду займаюць паўстан-
нi 1794 г., 1830–1831 гг. i 1863–1864 гг. У савецкi час i гэтыя паўстаннi, 
i ўвесь грамадска-палiтычны рух у Беларусi i Лiтве ў першай палове хiх ст. 
разглядалiся выключна як польскiя, што збядняла беларускую гiсторыю i гiста-
рыяграфiю. Тагачаснае i сучаснае разуменне тэрмiнаў польскi i паляк прынцы-
пова адрознiваюцца [гл. 4.2], таму спрошчаны падыход, якi панаваў у савецкай 
гiстарыяграфii i характарызаваўся простым капiраваннем тэрмiнало гii даку-
ментаў першай паловы хiх ст. i накладаннем яе на сённяшнюю сiтуацыю, су-
пярэчыць прынцыпу навуковасцi i не можа задавальняць даследчыкаў гiсто рыi 
Беларусi. Падобны падыход да ацэнкi дзейнасцi ўраджэнцаў Беларусi i Лiтвы 
ў разгортваннi вызваленчага руху збядняе iх ролю ў гэтай барацьбе. Апрача 
таго, марксiсцкi падыход з iдэяй класавай барацьбы выразна прынiжаў ролю 
змагароў, якiя паходзiлi са шляхецкага саслоўя. Менавiта са шляхты рэкрутава-
лася пераважная большасць як удзельнiкаў паўстанцкiх атрадаў розных гадоў, 
так i сяброў падпольных арганiзацый 20–60-х гг. хiх ст. Без разумення прычын 
iх дзейнасцi, асноўных сродкаў барацьбы i асэнсавання наступстваў немагчыма 
даследаванне больш позняга перыяду, калi пачалося фармiраванне беларуска-
га (у сучасным сэнсе гэтага тэрмiна) нацыянальнага руху i беларускай нацыi, 
у чым шляхта таксама прымала самы актыўны ўдзел.

ПЕРАЛIК УМОЎНЫХ АБАЗНАЧЭННЯЎ I СКАРАЧЭННЯЎ

адв. — адварот
арк. — аркуш
аўт. — аўтар
в. — вёска
ваяв. — ваяводства
ВКЛ — Вялiкае княства Лiтоўскае
воп. — вопiс
г. — 1) год; 2) горад
гг. — гады
ген. — генерал
гл. — глядзi
ГЛТ — Гiсторыка-Лiтаратурнае  

     Таварыства
губ. — губерня
дэп. — дэпартамент
iнш. — iншыя
к. — канец
кап. — капейка, капеек
ЛВК — Літоўскі Вайсковы Камітэт
м. — мястэчка
маёнт. — маёнтак
пав. — павет
пач. — пачатак
ПНК — Польскi Нацыянальны Камiтэт
пол. — польскi

р. — рака
руб. — рубель, рублёў
с. — старонка
ст. — стагоддзе
стст. — стагоддзi
т. — том
ТБА — Таварыства Братэрскага 

      Аб’яднання
ТЛРз — Таварыства Лiтоўскае i Рускiх 

        зямель
ТТТ — Таварыства Трэцяга Траўня
тыс. — тысяча, тысяч
ф. — фонд
фальв. — фальварак
фр. — французскi
чал. — чалавек
ap. — apyrašas (лiт. — вопiс)
f. — fondas (лiт. — фонд)
p. — page (фр. — старонка)
rkps. — rękopis (пол. — рукапiс)
s. — strona (пол. — cтаронка)
b. — bojimas vienetas (лiт. — адзiнка

  захавання)
t. — tom (пол. — том)
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Матвейчык Д. Ч. Выгнаныя з роднага краю: Паслялiстападаўская эмiграцыя з Беларусi i Лiтвы Уводзiны

Кожнае з вышэйзгаданых паўстанняў выклiкала ў сваю чаргу iншую з’яву — 
эмiграцыю пэўнай часткi яго ўдзельнiкаў у заходнюю еўропу i iншыя часткі 
свету. Уласныя патрыятычныя перакананнi i рэпрэсiўныя захады ра сiй скiх ула-
даў не дазвалялi змагарам спынiць сваю барацьбу нават тады, калi iх ваен нае 
паражэнне станавiлася фактам. У гэты перыяд айчыннай гiсторыi палi тычная 
эмiграцыя атрымала сваё найбольшае (у параўнаннi з часамi ВКЛ i Рэчы Паспа-
лiтай) развiццё.

феномен палiтычнай эмiграцыi з Рэчы Паспалiтай, i з ВКЛ у прыватнас-
цi, звязаны з пачаткам змагання за незалежнасць дзяржавы, галоўным чынам 
супраць Расiйскай iмперыi, і пачынае развiвацца з канца 1760-х гг. за перыяд 
з 1768 па 1815 гг. мелi месца некалькi хваль палiтычнай эмiграцыi з беларуска-
лiтоўскiх губерняў:

1) паслябарская, звязаная з падаўленнем Барскай канфедэрацыi i правя-
дзеннем першага падзелу Рэчы Паспалiтай;

2) трэцятравеньская, выклiканая адменай Канстытуцыi 3 траўня 1791 г.
i дру гiм падзелам Рэчы Паспалiтай;

3) касцюшкаўская, якая з’явiлася пасля паражэння паўстання 1794 г. i лiк-
вiдацыi Рэчы Паспалiтай;

4) напалеонаўская, звязаная з аднаўленнем польскай дзяржаўнасцi ў вы-
глядзе Герцагства Варшаўскага, створанага ў 1807 г. iмператарам Напалеонам, 
спадзяваннямi на поўнае аднаўленне Рэчы Паспалiтай i ваенным паражэннем 
напалеонаўскiх войскаў у кампанii 1812 г. супраць Расii.

Адносна лiберальны рэжым, якi панаваў ва ўтвораным у 1815 г. Каралеўстве 
Польскiм, ствараў магчымасцi для вяртання на радзiму тых прыхiльнiкаў На-
палеона, якiя пакiнулi яе пасля заняцця расiйскiмi войскамi земляў былога ВКЛ 
i Княства Варшаўскага. У эмiграцыi засталiся толькi адзiнкавыя асобы, на-
прыклад, Т. Касцюшка, якi пасялiўся ў Швейцарыi пасля атрымання амнiстыi 
ад Паўла i i жыў тут да сваёй смерцi ў 1817 г. [292].

У цэлым усе пералiчаныя вышэй хвалi эмiграцыi яднаюць некалькi рысаў. 
Па-першае, яны не былi шматколькаснымi. Радзiму пакiдалi не больш за некаль-
кi соцень асоб. Па-другое, яны не былi працяглымi: за рэдкiм выключэннем 
эмiгранты вярталiся на радзiму пасля некалькiх гадоў жыцця на чужыне. 
эмiграцыя пасля паўстання 1830–1831 гг. (паслялiстападаўская) мела прын-
цыпова iншыя паказчыкi. землi былой Рэчы Паспалiтай пакiнулi тысячы чала-
век, прычым большая iх частка ўжо нiколi не вярнулася назад.

Уяўленне пра эмiграцыю ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. як пра ма-
лазначны эпiзод айчыннай гiсторыi стала прычынай адсутнасцi ў беларускай 
гiстарыяграфii асобных манаграфiчных даследаванняў па гэтай тэматыцы. 
як пра вiла, аўтары абмяжоўвалiся толькi павярхоўным аглядам гiсторыi эмi-
грацыi. Тым больш не рабiлiся спробы прасачыць дзейнасць ура джэнцаў Бе-
ларусi i Лiтвы ў эмiграцыi. Іх звычайна залiчвалi да ўсiх польскiх эмiгрантаў 

i не цiкавiлiся своеасаблiвасцямi iх становiшча па-за межамi радзiмы, а таксама 
ўзаемаадносiнамi з ураджэнцамi ўкраiнскiх зямель цi Ка ралеўства Польскага. 
Не звярталася ўвага i на той факт, што па-за межамi радзiмы многiя эмiгран-
ты развiвалi свае навуковыя i лiтаратурныя здольнасцi. Гэтаму садзейнiчала 
 адсут насць у краiнах, дзе жылi эмiгранты, жорсткай цэнзуры, якая iснавала 
ў Ра сiй скай iмперыi, а таксама даступнасць для iх лепшых еўрапейскiх цэнтраў 
вышэй шай адукацыi.

хiба што не найбольш важнай праблемай пры даследаваннi дзейнасцi эмi-
грантаў з’яўляецца вызначэнне колькасцi ўраджэнцаў Беларусi i Лiтвы, якiя 
пасля паражэння паўстання пакiнулi радзiму. Гэта важна таму, што ад колькас цi 
самым непасрэдным чынам залежыць патэнцыял эмiграцыi — фi зiч ны i iнтэ-
лектуальны, — якi яна ў выпадку патрэбы магла б выкарыстаць. з гэтым жа 
звязана праблема рассялення эмiгрантаў па тэрыторыi заходняй еўропы i ўсяго 
свету ўвогуле, а таксама па тэрыторыi францыi ў прыватнасцi, паколькі там 
па сялiлася пераважная большасць выгнаннiкаў. як гэта будзе паказана нi жэй, 
рассяленне ў пэўнай ступенi ўплывала i на арганiзацыйнае афармленне эмi гра-
цыi з Беларусi i Лiтвы.

Не менш істотным з’яўляецца пытанне самасвядомасцi i самавызначэння 
ў эмiграцыi ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў. Тут неабходна адзна-
чыць, якiя тэрмiны выкарыстоўвалi эмiгранты для самаакрэслення i акрэслення 
сваiх суайчыннiкаў, якую тэрыторыю яны лiчылi сваёй айчынай. Гэтая прабле-
ма тым больш важная для беларускай гiстарыяграфii, што многiя папярэднiя 
польска- i рускамоўныя працы цалкам iгнаравалi рэгiянальныя своеасаблiвасцi 
прадстаўнiкоў беларуска-лiтоўскiх гу берняў у грамадска-палiтычным руху пер-
шай паловы хiх ст. Гэтая традыцыя захавалася да сённяшняга дня. На працягу 
доўгага часу гiсторыкi хх–ххi стст., пераймаючы тэрмiналогiю руска моўных 
крынiц, створаных царскiмi ўладнымi органамi, i афiцыйнай царскай гiста-
рыя графii, паўстанне 1830–1831 гг. называ лі рускапольскай вайной, польскiм 
паў станнем i г. д. Пры гэтым не рабiлася спроба растлумачыць сэнсавае на-
паўненне тэрмiнаў польскi, паляк i г. д., разуменне якiх мянялася на працягу 
стагоддзяў [25; 107]. Да гэтага часу айчынная гiстарыяграфiя шукае адказ на 
пытанне, кiм жа лiчылi сябе прадстаўнiкi шляхты Беларусi i Лiтвы ў першай па-
лове хiх ст. — лiцвiнамi цi палякамi, хаця падобная пастаноўка пытання сама 
па сабе з’яўляецца нека рэктнай.

Апрача таго, трэба мець на ўвазе той факт, што самаакрэсленне i сама свя-
домасць, а значыць, i супрацьпастаўленне сябе iншым, стварае патэнцыяль-
ную глебу для з’яўлення супярэчнасцяў памiж рознымi групамi эмiгрантаў. 
У да дзеным выпадку ўзніклі супярэчнасці паводле прынцыпу рэгiянальнага 
паходжання, а ўзаемадзе ян не падобнага фактара з сацыяльнымi праблемамi 
можа выклiкаць самыя розныя формы праяўлення. Наяўнасць разыходжання 
ў поглядах памiж ураджэнцамi  зямель былога ВКЛ (лiцвiнамi) з аднаго боку 
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i выхадцамi з Каралеўства Польскага (караняжамi) з другога не раз адзнача-
лася гiсторыкамi эмiграцыi, але iх прычыны да гэтага часу заставалiся ў знач-
най ступенi нераскрытымi. А гэта тым больш важна, што яны аказалi немалы 
ўплыў на стварэнне эмiгрантамi з беларуска-лiтоўскiх губерняў некалькiх асоб-
ных арганiзацый.

Адной з яскравых праяваў дзейнасцi эмi грантаў з Беларусi i Лiтвы з’яў-
ляюцца заснаваныя iмi арганiзацыi, праз якiя яны намагалiся вырашаць свае 
праблемы i дасягаць сваiх мэтаў. Таварыства Лiтоўскае i Рускiх зямель i ство-
раны пры iм Лiтоўскi Вайсковы Камiтэт, Таварыства Братэрскага Аб’яднання 
i Лiтоўска-Рускi Клуб — гэта тыя спробы арганiзацыйнага афармлення лiцвiнаў 
i русiнаў, якiя былi здзейснены iмi ў паслялiстападаўскай эмiграцыi. Кожная 
з гэтых арганiзацый займае сваё месца ў гiсторыi Вялiкай эмiграцыi i ўнесла 
той цi iншы ўклад у яе дасягненнi цi паражэннi, аднак як яны самi, так i мно-
ства пытанняў, звязаных з iх дзейнасцю, працяглы час заставалiся невядомымi 
айчыннаму гiсторыку.

Палiтычная эмiграцыя — гэта нi ў якiм разе не бязмэтавае пражыванне на 
тэрыторыi iншых дзяржаў у чаканнi лепшага лёсу i не свядомае жаданне ўлiц-
ца ў iншае грамадства, што характэрна, напрыклад, для эканамiчнай эмiграцыi. 
Мэтай прадстаўнiкоў Вялiкай эмiграцыi быў працяг палiтычнай барацьбы, 
у тым лiку праз узнаўленне ўзброенага паўстання, вынiкам чаго павiнна стаць 
вызваленне айчыны i адраджэнне Рэчы Паспалiтай. У сувязi з гэтым адна 
з найбольш важных задач эмiгрантаў — данесцi сваё слова да радзiмы, заня-
тай ворагам, каб перадаць звесткi пра сябе i аказаць ёй дапамогу ў арганiзацыi 
барацьбы. з гэтай прычыны набывае немалую важнасць праблема ўплыву 
эмiграцыi на грамадска-палiтычны рух на радзiме i ацэнка ступенi гэтага 
ўплыву.

як вядома, пiсьменнiцкая i публiцыстычная дзейнасць з’яўлялася адным 
з асноўных вiдаў прапаганды i агiтацыi, а значыць, i iдэалагiчнай бараць-
бы ў цэлым. Для палiтычнай эмiграцыi якой бы то нi было хвалi гэта харак-
тэрна яшчэ ў большай ступенi. Удзельнiкі пацярпелай паражэнне барацьбы 
атрымалі значную колькасць часу i сiл, што ў сукупнасцi са свежымi моцнымi 
ўражаннямi i эмоцыямi становiцца штуршком да актыўнай творчасцi. Вялiкая 
эмiграцыя ў цэлым, i ўраджэнцы Беларусi i Лiтвы як яе частка, з’яўляецца 
хiба што не найбольш яскравым прыкладам гэтага. Паслялiстападаўскiмi 
эмiгрантамi на працягу ўсяго часу iх жыцця па-за межамi радзiмы было за-
снавана больш за 100 перыядычных выданняў, выдадзены тысячы кнiг, бра-
шур, улётак i да т. п., галоўнай мэтай якiх, проста цi ўскосна, было iмкненне 
да гуртавання сiл дзеля вызвалення радзiмы. i хаця многiя творы далёкiя ад 
эстэтычнай прыгажосцi цi высокай якасцi, але кожны з iх варты быць зразу-
метым у тым кантэксце, у якiм ён з’яўляўся i функцыянаваў.

Нягледзячы на прыкладзеныя намаганнi i шчырасць iмкненняў, эмiграцыi 
не ўдалося дасягнуць сваёй галоўнай мэты — хуткага ўзнаўлення паўстання 
на радзiме. храналагiчна блiзкія рэвалюцыйныя падзеi на землях былой Рэчы 
Паспалiтай адбылiся толькi падчас Вясны Народаў — у 1846–1849 гг., — ды 
i тыя былi падаўлены дзяржавамi, што здзейснiлi яе разбор. Менавiта ў кан-
тэксце такой вялiкай працягласцi эмiграцыi, а таксама малой паспяховасцi на-
маганняў падчас яе i неабходна разумець факт прыняцця некаторымi эмi гран-
тамi палiтычнай амнiстыi ад расiйскiх уладаў, а яшчэ больш канкрэтна — ад 
расiйскага iмператара (Мiкалая i цi Аляксандра ii), якi асабiста даваў рэза-
люцыю наконт кожнага падобнага прашэння. Даследаванне гэтай асаблівасці 
эмiграцыi яшчэ практычна не праводзiлася, аднак гэта тым больш важна, што 
амнiстыю выкарысталi некаторыя вядомыя дзеячы культуры Беларусi — На-
палеон орда, Аляксандр Рыпiнскi i iнш.

Усё вышэйсказанае пераконвае, што даследаванне жыцця i дзейнасцi ўдзель-
нiкаў паўстання 1830–1831 гг. у заходняй еўропе з’яўляецца неабходным для 
айчыннай гiстарыяграфii i выступае перспектыўным накiрункам навуковых 
рас працовак.

Гэтая манаграфiя базуецца на дысертацыi на атрыманне ступенi канды-
дата гiстарычных навук, абароненай аўтарам 15 красавiка 2008 г. у iнстытуце 
гiсторыi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Нiжняя храналагiчная мяжа 
эмiграцыi — дата яе пачатку — 1831 год. Вызначэнне верхняй мяжы выклiкае 
большую складанасць. Пры абсалютызацыі гэтага крытэрыя яна можа быць 
вызначана як дата смерцi апошняга з эмiгрантаў (паводле наяўных звестак, 
гэта 1909 г.), аднак падобны падыход будзе з’яўляцца некарэктным. У гэтай 
манаграфii верхняя храналагiчная мяжа — 70-я гг. хiх ст., калi скончылася 
пiсьменнiцкая дзейнасць часткi эмiгрантаў, якiя дажылi да таго часу.

Для адбору асобаў, дзейнасць якiх даследавана ў манаграфii, ужывалiся тры 
крытэрыi:

1) нараджэнне асобы на тэрыторыi адной з пяцi заходніх губерняў Расiй-
скай iмпе рыi: (Вiленская, Гродзенская, Мiнская, Вiцебская, Магiлёўская);

2) удзел у паўстаннi 1830–1831 гг. на землях былой Рэчы Паспалiтай;
3) пераход асобы пасля паражэння паўстання ў краiны заходняй еўропы

ў 30-х гг. хiх ст.
Іншыя крытэрыі (этнічнае ці сацыяльнае паходжанне, веравызнанне, пра-

фесійныя заняткі і да т. п.) не ўжываліся. 
У сувязi з абранымi крытэрыямi ў манаграфii не аналізуецца дзей насць 

тых асобаў, якiя паходзiлi з беларуска-лiтоўскiх губерняў i зна хо дзi лi ся ў эмi-
грацыi, але не прымалi ўдзел у паўстаннi 1830–1831 гг. (Адам Мiц ке вiч, Ва-
ленты Ваньковiч, Леанард ходзька i iнш.). Аднак некаторыя з iх згадваюц ца 
ў кантэксце даследавання эмi гра цый нага жыцця.
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Мэтазгодна прывесцi тлумачэннi некаторых ужытых у манаграфii тэрмiнаў.
У першую чаргу варта падаць дэфiнiцыю тэрмiна эмiграцыя. Пад гэтым тэр-

мiнам разумеецца перасяленне са сваёй айчыны ў iншыя краiны па эканамiчных, 
палiтычных, рэлiгiйных i iншых прычынах. У гэтай манаграфii вядзецца раз-
мова пра эмiграцыю па палiтычных матывах. Тэрмiн паслялiстападаўская 
эмiграцыя ўспрыняты з польскай гiстарыяграфii. Ён ужываецца ў адносiнах да 
той хвалi эмiграцыi, пачатак якой дало паражэнне паўстання 1830–1831 гг. — 
лiстападаўскага.

Пад тэрмiнам беларускалiтоўскiя губернi разумеюцца адмiнiстрацыйна-
тэрытарыяльныя адзiнкi (губернi), у адносiнах да якiх у 1831 г. ужывалiся 
тапо нi мы Беларусь i Лiтва: Вiленская, Вiцебская, Гродзенская, Магiлёўская 
i Мiн ская губернi. Галоўнай прычынай злучанага ўжывання гэтага тэрмiна 
(бела рускалiтоўскiя), а не асобнага (беларускiя i лiтоўскiя), з’яўляецца адсут-
насць у 1831 г. дакладна акрэсленай мяжы памiж геаграфiчнымi абшарамi Бе
ларусь i Лiтва.

Выказваю падзяку Нацыянальнаму гiстарычнаму архiву Беларусi i асобна 
яго дырэктару Але Купрыянаўне Галубовiч за нададзеныя матэрыялы, Вар шаў-
скаму ўнiверсiтэту i асобна iнстытуту iнтэрдысцыплiнарных дасле даванняў 
i iнсты туту Усходняй еўропы пры iм, Польскай бiблiятэцы ў Парыжы, прафеса-
ру, доктару габiлiтаванаму Анджэю Новаку, прафесару, доктару габiлiтаванаму 
юрасю Гарбiнскаму, кандыдату гiстарычных навук, дацэнту Вользе Гарбачо-
вай, кандыдату фiлалагiчных навук Аляксандру фядуце, а таксама шаноўным 
рэцэнзентам i ўсiм установам i людзям, дзякуючы дапамозе якiх напiсанне i вы-
данне гэтай манаграфii стала магчымым.

1. ГIСТАРЫЯГРАФIЯ I КРЫНIЦЫ:
КАРОТКI АГЛЯД

1.1. Гiстарыяграфiя
Даследаванне дзейнасцi эмiгрантаў з зямель былой Рэчы Паспалiтай у за-

ходняй еўропе пасля паўстання 1830–1831 гг., што адбылося на тэрыторыi 
Польшчы, Беларусi, Лiтвы i Украiны, было пачата яшчэ самiмi эмiгрантамi. 
У 30–40-я гг. у Парыжы выйшла некалькi выданняў iмяннога спiсу эмiгрантаў 
[307; 308]. Крыху пазней, у 1865 i 1866 гг. у Лейпцыгу былi надрукаваны пра-
цы па гiсторыi эмiграцыi аўтарства ўраджэнца Брэсцкага пав. В. Гэльтмана 
[240; 241]. У 60-х гг. хiх ст. польская эмiграцыя стала аб’ектам даследавання 
расiйскага гiсторыка В. Ратча, які прысвяцiў гэтай тэме асобную манаграфiю, 
а таксама главу ў адной са сваiх прац [111; 112]. Для першых даследаванняў 
эмiграцыi характэрна моцная палiтычная заангажаванасць iх аўтараў. Ва ўсiх 
названых працах навукоўцы не толькi паказваюць гiстарычныя падзеi, але вялi-
кую ўвагу ўдзяляюць крытыцы поглядаў i дзеянняў сваiх палiтычных апанентаў.

На сённяшнi дзень бiблiяграфiя прац (манаграфiй i артыкулаў), якiя за-
кранаюць тыя цi iншыя аспекты Вялiкай эмiграцыi, налiчвае тысячы пазiцый. 
Сярод iх — некалькi фундаментальных прац. Першая з iх, аўтарства Л. Гадо-
на, была выпушчана ў трох тамах у 1902–1903 гг. у Кракаве. У ёй была зро-
блена спроба ахапiць усе эмiграцыйныя падзеi 1831–1835 гг. Тут скрупулёзна 
прааналізаваны шматлікiя бакi жыцця i дзейнасцi на чужыне былых паўстанцаў 
у пачатковы перыяд эмiграцыi [208]. Пазней гэтая праца была перавыдадзе на 
[209]. Несумненна большым навуковым узроўнем вылучаецца даследаванне 
С. Калембкi, якое выйшла ў свет у 1971 г. i асвятляла эмiграцыю з зямель 
бы лой Рэчы Паспалiтай з 1831 па 1862 гг. Новым у гэтай працы з’яўляецца 
ана лiз дзейнасцi ўсiх асноўных арганiзацый эмiгрантаў розных палiтычных на-
кi рункаў за названы перыяд, паказ адносiнаў палiтычных лагераў эмiграцыi да 
падзей на радзiме i ў еўропе з пункту гледжання iх карысцi для нацыяналь на-
вызваленчай барацьбы. Тут жа нададзена ўвага маральнаму стану эмiгрантаў 
i штодзённым падзеям iх жыцця [260]. Гэтая праца таксама была перавыдадзе-
на, ужо з выпраўленнямi i дапаўненнямi [261].

Даследаваннi эмiграцыi з беларуска-лiтоўскiх губерняў можна падзялiць на 
шэраг этапаў. Першы з iх пачаўся з канца хiх ст. i працягваўся да 30-х гг. хх ст. 
У гэты час з’явiўся шэраг артыкулаў i раздзелаў манаграфiй, прысвечаных нека-
торым бакам дзейнасцi Таварыства Лiтоўскага i Рускiх зямель (далей — ТЛРз). 
з. Васiлеўскi падрабязна прасачыў удзел двух знакамiтых паэтаў у працы ТЛРз — 
А. Мiцкевiча i ю. Славацкага, пачынаючы ад заснавання i да заканчэння  
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актыўнай дзейнасцi таварыства ў 1833 г. [453; 454; 455]. А. Вярнiцкi звярнуў 
увагу на таварыства ў кантэксце дзейнасцi ў яго складзе аднаго з найбольш 
актыўных яго сяброў — Леанарда ходзькi [456]. Артыкулы У. Клышэўскага 
амаль цалкам прысвечаны гiсторыi гравіроўкі медаля ў памяць пра паўстанне 
на землях Беларусi, Лiтвы i Украiны, у прыватнасцi, паказаны мэты i асноўныя 
iдэйныя падставы гэтай акцыi [270, 271]. Б. Лiманоўскi прасачыў удзел у пра-
цы ТЛРз вядомага ў будучым эмiграцыйнага дэмакрата С. Ворцэля [371, 
s. 72–75]. У. Мiцкевiч пэўную ўвагу надаў ТЛРз як арганiзацыi, звязанай з яго
знакамiтым бацькам Адамам [385, t. 2, s. 228–230]. Ананiмны аўтар1 прасачыў 
дзейнасць у складзе ТЛРз аднаго з яго заснавальнiкаў — Уладзiслава Плятэ-
ра. [461]. У цэлым для гэтага этапу характэрна канцэнтрацыя ўвагi на адной 
арганiзацыi (ТЛРз), вузкае кола ўжытых крынiц, аналiз дзейнасцi ў складзе 
ТЛРз асобных дзеячаў (С. Ворцэля, А. Мiцкевiча, ю. Славацкага, У. Плятэ-
ра), а таксама адсутнасць аналiтычнасцi, публiцыстычны стыль прац. затым 
надыходзiць перапынак у некалькi дзясяткаў гадоў, калi даследаваннi па на-
званай праблеме не вялiся.

Наступны этап пачынаецца з выхаду ў 1967 г. артыкула А. Баршчэўскай, якi 
да гэтага часу з’яўляецца адной з найбольш грунтоўных прац, у якой прасочана 
дзейнасць ТЛРз [129; 130]. з гэтага часу названая арганiзацыя трапляе ў поле 
ўвагi i iншых гiсторыкаў Вялiкай эмiграцыi — Д. Рэдэровай, якую цiкавiў уклад 
ТЛРз у навуковыя дасягеннi ў эмiграцыi [424], М. Страшэўскай, якая даследа-
вала ролю ТЛРз у лiтаратурнай творчасцi эмiгрантаў [441, s. 91–93, 95–101], 
А. Новака, аб’ектам аналіза якога ТЛРз стала ў кантэксце разлажэння «перадсу
часнай» нацыi Рэчы Паспалiтай [405]. У гэты ж час пачынаюцца даследаваннi 
iншай арганiзацыi — Таварыства Братэрскага Аб’яднання [405, s. 214]. Варта 
таксама згадаць працу расiйскага гiсторыка М. Мiцiнай, якая на падставе звес-
так, сабраных пад кiраўнiцтвам вiленскага ваеннага, гродзенскага, мiнскага, бе-
ластоцкага губернатара М. Далгарукава i адасланых iм у Санкт-Пецярбург, па-
спрабавала высветлiць колькасць удзельнiкаў паўстання, у тым лiку i з Белару сi 
i Лiтвы, якiя пасля яго паражэння эмiгрыравалi цi схавалiся ад рэпрэсiй [29]. 
У згаданых працах пададзены грунтоўны спіс выкарыстаных крынiц, для iх ха-
рактэрны глыбокi навуковы падыход да вырашэння абранай праблемы.

з 90-х гг. хх ст. тэматыка Вялiкай эмiграцыi пачынае распрацоўвацца i ў бе-
ларускай гiстарыяграфii. Ёй прысвячаюць свае працы В. Гарбачова [4; 5; 9; 10; 
13; 16; 18; 20], В. Швед [124] i iнш. Бiяграмы найбольш вядомых эмiгрантаў 
i некаторыя iншыя артыкулы па тэме Вялiкай эмiграцыi прадстаўлены таксама 
ў Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi [6; 7; 8; 11; 12; 15; 26; 27; 123]2.

1 Магчыма, гэта быў сам У. Плятэр.
2 Больш падрабязна пра праблематыку і гістарыяграфію даследаванняў дзейнасці ўраджэнцаў 

Беларусі і Літвы ў Вялікай эміграцыі гл.: Матвейчык Д.Ч., філатава А.М. Палітыка царскага ўрада 
ў час паўстання 1830-1831 гг. эміграцыя з беларускіх зямель…

Нягледзячы на шматлiкiя дасягненнi навукоўцаў, да сённяшняга дня шмат 
аспектаў з гiсторыi Вялiкай эмiграцыi, асаблiва ў дачыненнi да эмiграцыi з бе-
ларуска-лiтоўскiх губерняў, засталiся спрэчнымi альбо слаба асветленымi. Ме-
навiта на вырашэнне гэтых праблем было накiравана дадзенае манаграфiчнае 
да следаванне.

1.2. Крынiцы
Даследаванне гiсторыi эмiграцыi з беларуска-лiтоўскiх губерняў патра-

буе як выкарыстання ўжо вядомых, так i ўвядзення ў навуковы ўжытак новых 
кры нiц. Гэта дазволіць запоўнiць існуючыя прабелы ў даследаваннях i ўда клад-
нiць спрэчныя моманты. Наяўныя крынiцы можна ўмоўна падзялiць на апублi-
каваныя i рукапiсныя (неапублiкаваныя).

Апублiкаваныя крынiцы магчыма падзялiць на некалькi груп. У першую 
групы неабходна аднесцi матэрыялы з эмiграцыйнай перыёдыкi. У перыяд 
з 1831 па 1863 гг. эмiгрантамi выпускалася больш за 100 перыядычных 
выданняў. яны даюць багаты матэрыял для даследавання, асаблiва для асвят-
лення палiтычных дыскусiй. Сярод гэтай групы крынiц варта найбольшую 
ўвагу звярнуць на выданнi, шчыльна звязаныя з ТЛРз — газеты Pielgrzym Polski 
(Польскi Пiлiгрым) i Pamiętnik Emigracji (Дзённiк Эмiграцыi), якiя былi заснава-
ны яго сябрамi [409; 413; 418]. Таксама варта звярнуць увагу на перыядычныя 
выданнi, якiя друкавалi на сваiх старонках звароты эмiгрантаў адзiн да аднаго 
i кароткiя нататкi пра смерць эмiгрантаў [191; 196; 388; 445]. Да гэтай групы 
шчыльна прымыкаюць iншыя публiцыстычныя матэрыялы эмiграцыi — раз-
настайныя адозвы, тэксты публiчных прамоў, палемiчныя брашуры i г. д. яны 
выйшлi ў свет як у часы эмiграцыi, так i апублiкаваны даследчыкамi ў больш 
познi час [13; 314; 316; 379; 407].

Наступную групу апублiкаваных крынiц прадстаўляюць дзённiкi i ўспамi-
ны, аўтарамi якiх былi эмiгранты. як правiла, яны змяшчаюць вялiкую коль-
касць iнфармацыi пра штодзённае жыццё былых паўстанцаў у заходнееўрапей-
скiх краiнах, у тым лiку i пра супярэчнасцi памiж лiцвiнамi i караняжамi [133; 
287; 422], а таксама пра перыпетыi дыпламатычных узаемаадносiнаў з урадамi 
розных краiн i да т. п. [194; 313; 399]. Блiзка да мемуарных твораў эмiгран таў 
прымыкае iх апублiкаваная эпiсталярная спадчына [193; 252; 312; 404]. Вы-
карыстанне гэтай групы крынiц абумоўлена наяўнасцю ў iх вялiкай колькасцi 
iнфармацыi суб’ектыўнага характару, карыснай для высвятлення прычын эмi-
грацыi, маральнага i матэрыяльнага стану эмiгрантаў, iх адносiнаў да дзеян няў 
сваiх суайчыннiкаў у заходняй еўропе i на радзiме, намераў i планаў у эмi гра-
цыi i г. д.

Для даследавання пiсьменнiцкага здабытку эмiгрантаў найбольш ка штоў-
нымi з’яўляюцца iх творы. Напiсаныя рознымi асобамi i ў розны час, яны 
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не складаюць суцэльнага комплексу i ўяўляюць сабой самую шматколькасную 
групу апублiкаваных крынiц.

У асобную групу апублiкаваных крынiц варта вынесцi заканадаўчыя акты 
Расiйскай iмперыi, змешчаныя ў Поўным зборы законаў Расiйскай iмперыi 
[105]. яны хаця i не асвятляюць эмiграцыйнае жыццё, але вызначаюць статус 
удзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. пасля яго падаўлення i з’яўляюцца пад-
ставай для даследавання прычын эмiграцыi. Немалую каштоўнасць уяўляюць 
таксама апублiкаваныя матэрыялы следчых спраў, якiя тычацца ўдзельнiкаў 
Экспедыцыi Залiўскага i Справы Шымана Канарскага [290; 435; 437].

Апублiкаваныя матэрыялы не даюць магчымасцi пралiць святло на многiя 
бакi дзейнасцi ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў. Дапоўнiць iх дазваля-
юць неапублiкаваныя крынiцы. У Беларусi матэрыялы па праблеме эмiграцыi 
ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. знаходзяцца ў двух нацыянальных гiста-
рычных архiвах — у Гродне i Мiнску, а ў Лiтве — у Лiтоўскiм Дзяржаўным 
гiстарычным архiве ў Вiльнi.

У гэтых архiўных сховiшчах захоўваюцца матэрыялы следчых камiсiй па 
справах аб паўстанцах 1830–1831 гг. — Вiленскай, Гродзенскай i Мiнскай. Вi-
ленскiя матэрыялы налiчваюць каля 2 тыс. спраў [359]; у Гродне захавалася 
каля 450 спраў [86], у Мiнску — толькi 5 [30]. Апрача дакументаў, якiя тычац-
ца ўдзелу ў паўстаннi, у iх можна знайсці некаторыя звесткi пра жыццё паў-
станцаў у эмiграцыi, копii iх лiстоў да сваякоў на радзiме i г. д. У фондах гэтых 
камiсiй захавалiся таксама матэрыялы, якiя асвятляюць пераход паўстанцаў 
з тэрыто рыi Расiйскай iмперыi ў Прусiю [362; 363; 364; 365; 366; 367], пе-
раезд не каторых у францыю ў 1832 г. [90; 361], адпраўку паўстанцаў з Прусii 
ў Амерыку [51; 59; 95; 368; 369].

Найбольш прадстаўнічую групу крынiц з беларускiх архiваў складаюць ма-
тэрыялы, якiя асвятляюць працэс канфiскацыi рухомай i нерухомай маёмасцi 
паў станцаў, якiя пакiнулi радзiму, а таксама лiквiдацыю iх даўгоў. У Грод не 
захаваўся асобны фонд Гродзенскай губернскай лiквiдацыйнай камiсii, якая 
зай малася справамi маёмасцi паўстанцаў [96]. Справы аб канфiскацыi маёмасцi 
знаходзяцца таксама ў вялiкай колькасцi ў фондах лiтоўскага i беларускага 
генерал-губернатараў, грамадзянскiх губернатараў, губернскiх праўленняў i ка-
зённых палат [31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 46; 47; 48; 53; 54; 55; 56; 60; 62; 63; 79; 
80; 81; 83; 84; 85; 91; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103].

Да асобнай групы неабходна аднесцi матэрыялы, якiя асвятляюць парты-
занскую экспедыцыю 1833 г. пад кiраўнiцтвам ю. залiўскага, у прыватнасцi яе 
разгортванне на Беларусi. i ў гродзенскiм, i ў мiнскiм, i ў вiленскiм гiстарычных 
архiвах захавалася нямала матэрыялаў, якiя паказваюць як дзеяннi партызанаў 
i падпольшчыкаў, так i дзейнасць дзяржаўных органаў [49; 50; 58; 75; 335; 337].

Самымі цiкавымi матэрыяламi з’яўляюцца крынiцы, якiя асвятляюць пра-
цэс вяртання эмiгрантаў на радзiму. Матэрыялы з беларускiх архiваў найбольш 

поўна адлюстроўваюць вяртанне ў пачатковы пасляпаўстанцкi перыяд [33; 
71; 72; 89; 92; 93]. Да 1856 г. прысланыя прашэннi аб дараваннi за рэдкiм вы-
ключэннем заставалiся без ста ноў чага вырашэння [52; 57; 64]. Масавая падача 
прашэнняў аб вяртаннi па ча ла ся ў 1856 г., калi была выдадзена амнiстыя ўсiм 
палiтычным эмiгрантам i ссыль ным. Матэрыялы, якiя асвятляюць гэты працэс, 
можна падзялiць на дзве групы.

Да першай групы адносяцца справы пра наданне дазволу вярнуцца на ра-
дзiму таму цi iншаму эмiгранту. Найбольш шматлiкiмi i iнфармацыйнымi ў гэ-
тым плане з’яўляюцца матэрыялы вiленскага архiва, дзе ў фондзе канцылярыi 
вiленскага генерал-губернатара захоўваюцца справы больш чым 150 эмi гран-
таў, якiя ў 1856–1863 гг. змаглi атрымаць дазвол на вяртанне на радзiму [341; 
342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 351; 352; 355 i iнш.]. Аналагiчныя матэрыялы 
з гродзенскага i мiнскага архiваў значна саступаюць вiленскiм па колькасцi [40; 
68; 76]. Да гэтай жа групы прымыкаюць справы з iмяннымi спiсамi асоб, якiя 
ў 1857–1862 гг. знаходзiлiся пад наглядам палiцыi, што было абавязковым пасля 
вяртання эмiгрантаў на радзiму [39; 353; 354].

Другую групу складаюць дакументы пра матэрыяльную дапамогу тым эмi-
грантам, якiя вярнулiся назад. У сваю чаргу матэрыялы гэтай групы можна па-
дзялiць на 2 падгрупы.

Першая з iх уключае дакументы аб аказаннi дзяржавай матэрыяльнай да па-
могi эмігрантам. Падача просьбы аб аказаннi грашовай дапамогi суправаджала-
ся завядзеннем у канцылярыi вiленскага генерал-губернатара асобнай справы. 
У вынiку ў вiленскiм архiве захоўваецца каля ста падобных спраў [318; 319; 320; 
321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335 i iнш.]. 
Падобныя матэрыялы знаходзяцца таксама ў гродзенскiм і мінскім архiвах, але 
яны фрагментарныя i не дазваляюць ацанiць масавасць працэсу [39; 40; 68; 76].

Архiўныя матэрыялы, якiя асвятляюць аказанне грашовай дапамогi мяс-
цовым насельнiцтвам, адносяцца да другой падгрупы. Сярод іх цiкавасць вы-
клiкаюць дакументы Мiнскага i Вiленскага губернскiх камiтэтаў па аказан нi 
матэрыяльнай дапамогi палiтычным ссыльным i палiтычным эмiгрантам, 
якiя вярталiся на радзiму. з названай падгрупы вядомы толькi дзве справы. 
У мiнскiм архiве захавалася справа, якая асвятляе дзейнасць Мiнскага ка мi-
тэта [44], а ў вiленскiм — кнiга прыходу i расходу сродкаў, сабраных Вiлен-
скiм камiтэтам [358].

Недастатковасць iнфармацыйнасцi матэрыялаў з гiстарычных архiваў Бе-
ла русi i Лiтвы дазваляюць кампенсаваць матэрыялы з польскiх бiблiятэчных 
сховiшчаў. Дакументы ТЛРз захоўваюцца ў Нацыянальнай бiблiятэцы ў Вар-
шаве, Бiблiятэцы князёў Чартарыскiх у Кракаве i Сiлезскай бiблiятэцы ў Ка-
тавiцах. Найбольш карыснымi з’яўляюцца матэрыялы з Варшавы [147; 148; 
149; 150; 153; 155]. Кракаўскiя i катавiцкiя дакументы дублююць варшаўскiя 
i не змяшчаюць у параўнаннi з iмi новых звестак [138; 164].
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Дакументы ТБА захоўваюцца ў Нацыянальнай бiблiятэцы i Бiблiятэцы 
князёў Чартарыскiх. Найбольш цiкавыя матэрыялы знаходзяцца ў Кракаве. 
Тут змешчаны копii пратаколаў 13-цi яго пасяджэнняў, спiс сяброў таварыства, 
прамовы некаторых з іх, вытрымкi з карэспандэнцыi i статутных дакументаў 
ТБА. Гэтыя матэрыялы абрываюцца нечакана, што ўказвае на няпоўную за-
хаванасць комплекса [136]. Дакументы ТБА з Нацыянальнай бiблiятэкi дазва-
ляюць у некаторай ступенi дапоўнiць звесткi з Бiблiятэкi Чартарыскiх [151]. 
У цэлым варшаўскi i кракаўскi матэрыялы ў малой ступенi дубліруюць звесткi 
адзiн з аднаго.

Дакументаў, якiя адлюстроўваюць гiсторыю Лiтоўска-Рускага Клуба, вя-
дома, значна менш. Гэта тэкст акта яго заснавання i статута, якi захоўваецца 
ў Кур нiцкай Бiблiятэцы ў Познанi сярод матэрыялаў iншых эмiграцыйных 
арга нiзацый, i два лiсты з запрашэннем да ўдзелу ў яго сходах, якiя адраса-
ваны Казiмiру Ленартовiчу i сёння ўтрымліваюцца разам з вышэйзгаданымi 
дакументамі ТЛРз у Нацыянальнай Бiблiятэцы ў Варшаве [145; 149, k. 8–10]. 
На жаль, да сённяшняга дня выявiць iншыя матэрыялы гэтай арганiзацыi не 
ўдалося.

Нямала рукапiсных матэрыялаў, важных для даследавання дзейнасцi ўра джэн-
цаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у Вялiкай эмiграцыi, захоўваецца ў яге лон скай 
бiблiятэцы ў Кракаве i Музеi iмя Адама Мiцкевiча ў Варшаве. На пры клад, тут 
ўтрымліваюцца рукапiсы i лiсты лiтаратараў А. Гарэцкага, А. Ры пiн ска га i iнш. 
[141; 142; 143; 396; 397], а таксама зборы некаторых значных дзея чоў эмiграцыi, 
напрыклад, Валерыяна халхоўскага i Канстанцiна залескага [139; 140].

Вялiкiм сховiшчам, дзе зберагаюцца рукапiсныя крынiцы па гiсторыi Вя лi кай 
эмiграцыi, з’яўляюцца Музей Адама Мiцкевiча i Польская Бiблiятэка ў Па рыжы, 
якiя ў вялiкай колькасцi захоўваюць дакументы эмiгрантаў. Сярод iх значную 
частку складае прыватная карэспандэнцыя [156]. Таксама тут знаходзяцца 
чарнавiкi мемуарных матэрыялаў, сабраных ТЛРз у 1832–1833 гг. [157]. Апрача 
гэтага, тут маюцца ўспамiны i дзённiкi эмiгрантаў, напiсаных iмi падчас свайго 
жыцця на чужыне. Напрыклад, у дзённiку аднаго з сяброў ТЛРз Пятра Капчын-
скага маюцца карысныя звесткi пра гэтую арганiзацыю [158; 159].

Падсумоўваючы вышэйсказанае, варта адзначыць, што пры даследаваннi 
дзейнасцi ўраджэнцаў Беларусi i Лiтвы ў паслялiстападаўскай хвалi эмiграцыi 
з зямель Рэчы Паспалiтай неабходна прыцягненне самага шырокага кола крынiц, 
якiя знаходзяцца ў сховiшчах розных краiн (Польшча, Беларусь, Лiтва, фран-
цыя i iнш.) i напiсаны на розных мовах. Матэрыялы з якога-небудзь аднаго схо-
вiшча не дазваляюць прааналізаваць дзейнасць эмiгрантаў у поўным абʼёме.

2. ПРЫЧЫНЫ ЭМIГРАЦЫI. РАССЯЛЕННЕ
ЭМIГРАНТАЎ З БЕЛАРУСКА-ЛIТОЎСКIХ 

ГУБЕРНЯЎ

2.1. Палiтыка расiйскiх уладаў у адносiнах 
да ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг.

Шырокае распаўсюджванне паўстання 1830–1831 гг. на тэрыторыi Поль-
шчы, Беларусi i Лiтвы вымусiла расiйскiя ўлады прыняць шэраг пастаноў, якiя 
былi накiраваны на тое, каб адцягнуць ад удзелу ў iм прадстаўнiкоў розных са-
цыяльных слаёў, а таксама пакараць тых з паўстанцаў, што не жадалi складаць 
зброю. царскiя ўказы, якiя вызначалi парадак пакарання ўдзельнiкаў паўстання, 
выдавалiся як у перыяд самога паўстання, так i пасля яго падаўлення. У знач-
най ступенi менавiта яны i iх выкананне вызначылi выезд у эмiграцыю вялiкай 
часткi паўстанцаў.

захады расiйскiх уладаў, якiя паўплывалi на эмiграцыю пэўнай часткi 
ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг., можна падзялiць на дзве групы. Да пер-
шай з iх адносяцца тыя мерапрыемствы, якiя непасрэдна тычылiся стану 
паўстанцаў i вызначалi розныя ступенi пакарання ў адносiнах да iх, да дру-
гой — захады, якiя змянялi сiтуацыю ў Беларусi i Лiтве i ўплывалi на працэс 
эмiграцыi апасродкавана.

Сярод мерапрыемстваў расiйскiх уладаў, аднесеных да першай групы, варта 
звярнуць увагу на найбольш распаўсюджаную меру — канфiскацыю маёмасцi. 
У параўнаннi з iншымi захадамi, у царскiх указах самым падрабязным чынам 
быў прапiсаны менавiта гэты.

Сiстэма канфiскацыi маёмасцi ўдзельнiкаў паўстання пачала афармляц-
ца праз месяц пасля яго пачатку ў Варшаве. 21 снежня 1830 г. быў выдадзены 
ўказ аб накладаннi забароны на ўсе маёнткi паўстанцаў. забарона з’яўлялася 
першым этапам у канфiскацыi. Аканомам гэтых маёнткаў забаранялася пера-
сылаць даходы з iх уладальнiкам [105, т. 5, № 4206]. 4 красавiка 1831 г. загад-
валася накладаць забароны не толькi на маёнткi ўдзельнiкаў паўстання, але 
i на маёнткi iх бацькоў у той частцы, якая магла б перайсцi iм у спадчыну [105, 
т. 6, № 4485].

Адказам на пачатак паўстання ў землях Вiленскай губ. (цельшаўскiм, Ша-
вель скiм i Расiенскiм паветах) стаў царскi ўказ ад 22 сакавiка 1831 г. Аб бунце, 
якi адбыўся ў трох Паветах Вiленскай Губернi, i аб суджэннi ўсiх Дваранаў 
цi Шляхты, якiя прынялi ўдзел у гэтым бунце, ваенным судом паводле Паля
вога Крымiнальнага Улажэння. Сем пунктаў указа вызначалi пакаранне для 
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ўдзельнiкаў паўстання. У iх выразна прасочваецца iмкненне царскага ўрада да 
ды ферэнцыяцыi пакарання ў адносiнах да розных сацыяльных слаёў. Галоўным 
вiноўнiкам паўстання прызнавалася прывiлеяванае саслоўе — дваранства (шлях-
та). яго прадстаўнiкi, якiя ўдзельнiчалi ў паўстаннi са зброяй у руках, падлягалi 
аддачы пад ваенны суд. Вынесеныя прысуды загадвалася выконваць адразу пас-
ля зацвярджэння асобнага атраднага начальнiка. Дзецi тых з пакараных асобаў, 
якiя не маглi прадставiць дакументаў на шляхецтва, павiнны былi аддавацца 
ў ваенныя кантанiсты. Маёнткi шляхцiцаў-паўстанцаў падлягалi канфiскацыi 
ў казну. Што ж да асобаў нiжэйшых слаёў, то ў адносінах да іх ва ўказе назіраецца 
пэў ная непаслядоўнасць. з аднаго боку, тых з iх прадстаўнiкоў, што былi ўзятыя 
са зброяй у руках, планавалася аддаваць у рэкруты i адсылаць ў сiбiрскiя ваен-
ныя батальёны, а iх дзяцей — аддаваць у ваенныя кантанiсты. Але з iншага боку, 
у апошнiм пункце ўказвалася, што тыя з простых людзей, што былi гвалтоўна ўцяг-
нуты ў паўстанне воляй памешчыкаў, а затым добраахвотна кiнулi зброю i вяр ну-
лiся на месца жыхарства, маглi свабодна атрымаць дараванне [105, т. 6, № 4444].

Паводле ўказа ад 6 траўня 1831 г., дзяржаўным органам загадвалася ўзяць 
у секвестр маёмасць усiх тых асобаў, якiя з’яўлялiся актыўнымi рас паў сюдж-
вальнiкамi паўстання цi ўдзельнiчалi ў iм са зброяй у руках. Гэты ўказ тычыўся 
як тых паўстанцаў, пра ўдзел якiх у паўстаннi дзяржаўным органам ужо было 
вядома, так i тых, звесткi пра якiх могуць з’явiцца пазней. Секвестраваныя 
маёнткi паступалi ў кiраванне губернскiх казённых палат, яны павiнны былi 
апiсвацца, звесткi пра iх — падавацца ў мясцовыя губернскiя праўленнi для 
прыняцця рашэння пра iх канфiскацыю. Гэтым жа ўказам ўлады намагалiся ад-
цягнуць ад паўстання яго ўдзельнiкаў. Маёнткi тых зямельных уладальнiкаў, 
якiя на працягу месяца пасля выхаду ўказа з’явяцца да ўладаў добраахвотна, 
i тых, якiя былi ўцягнуты ў паўстанне гвалтоўна, павiнны былi заставацца ў iх 
валоданнi без накладання секвестра [105, т. 6, № 4535].

17 лiпеня 1831 г. быў выдадзены ўказ пра заснаванне ў Вiленскай, Мiнскай, 
Гродзенскай, Кiеўскай, Валынскай, Падольскай губернях i Беластоцкай вобласцi 
спецыяльных камiсiй для правядзення следства наконт удзельнiкаў паўстання, 
а таксама правiлы дзейнасцi гэтых камiсiй. яны павiнны былi знаходзiцца пад 
старшынствам ваенных губернатараў цi асобаў, якiя прызначаны на iх месца 
галоўнакамандуючым першай цi рэзервовай армii, у iх склад павiнны былi 
ўваходзiць таксама грамадзянскiя губернатары, вiцэ-губернатары, губерн скiя 
маршалкi, старшынi 1-га i 2-га дэпартаментаў Галоўнага Суда. Усе грамадзян-
скiя  i ваенныя органы ўлады абавязаны былi падаваць камiсiям неабходныя 
звесткi. Камiсiямi ўсе ўдзельнiкi паўстання падзялялiся на тры разрады (цi 
катэгорыi). Да першага з iх адносiлiся кiраўнiкi i арганiзатары паўстання, да 
другога — удзельнiкi ваенных дзеянняў супраць расiйскiх войскаў i ўладаў, 
да трэцяга — асобы, якiя падпiсалi акт паўстання цi мелi пэўнае дачыненне да 
паўстання. Рухомая i нерухомая маёмасць, а таксама грашовыя капiталы асобаў, 

аднесеных  да першага цi другога разраду, падлягалi секвестру i канфiскацыi. 
Асобна ва ўказе абгаворвалася, што канфiскацыi не падлягала маёмасць бацькоў 
паў станцаў, але права спадчыны на яе пасля iх смерцi перадавалася казне. 
Бацькi таксама павiнны былi даваць распiску пра абавязак не перасылаць 
нiчога сваiм дзецям, якія знаходзiлiся ў Каралеўстве Польскiм, а таксама любым 
iншым удзельнiкам паўстання. Сем’i (жонкi i дзецi) паўстанцаў, у якiх маёмасць 
канфiскоўвалася, паступалi пад апеку казны, а ў выпадку патрэбы iм павiнна 
была выдавацца грашовая дапамога ў выглядзе часткi даходаў ад канфiскаванай 
маёмасцi. У правiлах падрабязна прапiсваўся парадак дзеянняў камiсii пры 
канфiскацыi. Рашэннi камiсiй павiнны былi зацвярджацца галоўнакамандуючым 
першай армiяй генерал-фельдмаршалам графам фон Сакенам, якому з 31 лiпеня 
1831 г. былi падначалены Вiленская, Гродзенская, Мiнская губернi i Беластоцкая 
вобласць. Канфiрмаваныя рашэннi пра накладанне забароны цi секвестра на маё-
масць альбо пра яе канфiскацыю не выконвалiся самiмi камiсiямi. яны адсылалiся 
ў губернскiя праўленнi i губернскiя казённыя палаты [105, т. 6, № 4711, 4732].

Стварэнне следчай камiсii ў Вiльнi было пачата 6 чэрвеня 1831 г., калi 
з галоўнай кватэры расiйскiх войскаў у Мiнску было выслана распараджэнне 
вiленскаму генерал-губернатару, дзе яму загадвалася для акрэслення ступенi 
вiны кожнага са шляхты i iншых абывацеляў Вiленскай губернi, якiя прымаюць 
удзел у паўстаннi, утварыць у Вiльнi спецыяльную камiсiю [425, s. 254].

Вiленская губернская следчая камiсiя правяла сваё першае пасяджэнне 
31 лiпеня 1831 г. Пачаткова яна разглядала таксама справы паўстанцаў з Гро-
дзенскай губ. Дзейнасць камісіі працягвалася да 31 снежня 1834 г., калi ад-
былося яе апошняе пасяджэнне. за ўвесь час свайго існавання яна выдала 
318 пастаноў у адносiнах да 3881 падсуднага. Да першага разраду быў адне-
сены 51 чал., да другога — 530, да трэцяга — 158, па-за разрадамi застало-
ся 3142 чал., 186 з якiх былi асуджаны да канфiскацыi маёмасцi за тое, што 
пакiнулi месца жыхарства [425, s. 260].

Гродзенская губернская следчая камiсiя была вылучана са складу Вiленскай. 
яна пачала сваю дзейнасць 26 лiстапада 1831 г. 18 снежня 1831 г. з Вiльнi 
ў Гродна былi адасланы справы, якiя тычылiся ўраджэнцаў Гродзенскай губ. 
Дакладная лiчба асобаў, якiя былi аднесены гэтай камiсiяй да пэўнага разраду 
злачынцаў, невядома, але ёй было адзначана, што каля 400 чал. мела дачыненне 
да паўстання i большасць з iх адышла ў Каралеўства Польскае [14, с. 151–152].

Дзейнасць Мiнскай губернскай следчай камiсii пачалася 10 чэрвеня 1831 г. 
Да кастрычнiка 1831 г. яна абмяжоўвалася арганiзацыйнымi момантамi i раз-
глядам спраў, якiя не падлягалi далейшаму вядзенню. затым яна распачала iн-
тэн сiўную працу. як сведчыць яе справаздача ад снежня 1831 г., яна вынесла 
пастановы па 179 справах i ў адносiнах да 465 чал. Да першага разрада ёю былi 
аднесены 5 чал., другога — 87 чал., сярод якiх, як адзначалася, 46 схавалiся 
i да гэ та га часу не з’явiлiся, трапiлi ў трэцi разрад i засталiся па-за разрадамi 
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239 чал., 135 чал. прызнаны невiнаватымi. На 14 студзеня 1832 г. нявырашанымi 
заставалася 36 спраў, што па сутнасцi сваёй не маюць важнасцi, з рашэннем 
якiх камiсiя павiнна быць закрыта [2, с. 108–111]. Усяго ж камiсiяй былi выне-
сены пастановы прыкладна 600 чал. 

Паводле звестак Камiтэта па справах заходнiх губерняў, у Вiленскай губ. 
ва ўдзельнiкаў паўстання было канфiскавана 118 маёнткаў, у Гродзенскай — 70, 
у Мiнскай — 22, Вiцебскай — 6, Магiлёўскай — 1 [1, с. 126]. Паводле звестак 
А. Радзюка, у Магiлёўскай губ. канфiскаваны 1 маёнтак, у беларускiх паветах Вi-
цебскай губ. — 2, у Браслаўскiм i Ашмянскiм пав. Вiленскай губ. — 21, у Мiнскай 
губ. — 27 маёнткаў у 30 чал., у Гродзенскай губ. — 76 валоданняў у 56 чал. [108, 
с. 13]. Аднак гэтая лiчба не з’яўлялася канчатковай. Працэс канфiскацыi маёнткаў 
цягнуўся яшчэ шмат дзесяцiгоддзяў — памiралi бацькi паўстанцаў, у вынiку чаго 
казне адыходзiла тая частка маёмасцi, якая б засталася паўстанцам; адкрывалiся 
раней невядомыя маёнткi, некаторыя паўстанцы атрымоўвалi магчымасць вяр-
нуцца на радзiму i хадатайнiчалi аб вяртаннi канфiскаванай маёмасцi, сваякi 
i крэдыторы адсуджвалi на сваю карысць пэўную маёмасць, калi iм удавалася 
да казаць, што яна належала менавiта iм, а не асуджаным паўстанцам, i г. д. [45; 96].

Для дапамогi пры канфiскацыi маёмасцi ў тых губернях, дзе дзейнiчалi след-
чыя камiсii, у 1832 г. былi ўтвораны Лiквiдацыйныя камiсii. У iх абавязкi ўва хо-
дзiў разгляд прэтэнзiй крэдытораў да маёмасцi, якая падлягала канфiскацыi. Гэта 
было выклiкана тым фактам, што многiя канфiскаваныя маёнткi былi абця жа-
ра ны вялiкiмi даўгамi, якiя часам нават перавышалi iх ацэначны кошт. У аба вязкi 
ка мiсiй таксама ўваходзiла азнаямленне грамадскасцi з працэсам канфiскацый, 
што рабiлася праз публiкацыю ў прэсе Варшавы (Варшаўская газета (Gazeta War
szawska)), Вiльнi (Лiтоўскi кур’ер (Kuryer Litewski)), Масквы i Санкт-Пецярбурга 
спiсаў асобаў, маёмасць якiх пераходзiла ў распараджэнне Дэпартамента дзяр-
жаўных маёмасцяў. Пасля дня абвяшчэння аб канфiскацыi маёмасцi крэдыторы 
i даўжнiкi канфiскаваных маёнткаў павiнны былi ў 6-месячны (для жыхароў iм-
перыi i Каралеўства Польскага) цi 12-месячны (для тых, што знаходзiлiся па-за 
iх межамi) тэрмiн падаць дакументы пра свае прэтэнзii да яе цi даўгi [14, с. 153–
154]. Час дзеяння Лiквiдацыйных камiсiй расцягнуўся на дзесяцiгоддзi. Напры-
клад, Вiленская Лiквiдацыйная камiсiя дзейнiчала да 1860 г. [425, s. 263].

Шырокi ўдзел у паўстаннi шляхты даў царскiм уладам нагоду распачаць 
чарговы этап пазбаўлення правоў прадстаўнiкоў гэтага прывiлеяванага са-
слоўя на землях былой Рэчы Паспалiтай. 19 кастрычнiка 1831 г. быў выда-
дзены адпаведны ўказ пад назвай Аб разборы Шляхты ў Заходнiх Губернях 
i аб уладкаваннi гэтага роду людзей. Галоўнай прычынай яго выдання назы-
валася тое, што апошнiя падзеi ў вернутых ад Польшчы губернях [паўстанне 
1830–1831 гг. — аўт.] даказалi, што гэтыя людзi, з прычыны недахопу аселасцi 
i ўласнасцi i паводле ладу жыцця многiх з iх найбольш схiльныя былi да паўстання 
i да злачынных дзеянняў супраць законнай [расiйскай — аўт.] улады. iншымi ж 

прычынамi  называліся шматлiкасць саслоўя шляхты, нявызначанасць яго пра-
воў i абавязкаў, а таксама недарэчнае змешванне пад гэтай агульнай назвай са
праўдных дваранаў з асобамi, якiя нiчым не зацвердзiлi сваё права на дваранства. 
Паводле ўказа, уся шляхта павiнна была падзяляцца на дзве часткi. Да першай 
адносiлiся тыя, што змаглi даказаць сваё шляхецкае паходжанне на падставе 
пэўных дакументаў i былi зацверджаны ў гэтым званнi Герольдыяй Сената. 
Гэтую катэгорыю ў далейшым загадвалася называць дваранствам. Да другой 
катэгорыi адносiлiся ўсе тыя шляхцiцы, якiя не змаглi даказаць свае шляхецкiя 
правы. яны пераводзiлiся ў разрады аднадворцаў (у сельскай мясцовасцi) i гра-
мадзянаў (у гарадской). з катэгорыi грамадзянаў вылучалiся прадстаўнiкi 
iнтэ лектуальнай працы (якiя абарачаюцца ў якiхнебудзь вучоных занятках) — на-
стаўнiкi, адвакаты, медыкi, мастакi i да т. п. яны адносiлiся да катэгорыі ганаровых 
грамадзянаў. Усе павiнны былi выплачваць падаткi i выконваць пэўныя павiннасцi 
на карысць дзяржавы. Толькi ганаровыя грамадзяне вызвалялiся ад рэкруцкай 
павiннасцi [105, т. 6, № 4869]. i хаця працэс разбору шляхты цягнуўся да сама-
га канца існавання Расiйскай iмперыi [43], выданне падобнага ўказа адразу пасля 
падаўлення паўстання не магло не аказаць на яго ўдзельнiкаў вялiкага ўражання.

як адзiн з захадаў, накiраваных на паслабленне ўплыву настроенай супраць ра-
сiйскiх уладаў шляхты, можна разглядаць указ ад 1 жнiўня 1831 г. Паводле яго, пры-
гонныя сяляне, якiх iх уладальнiкi прымушалi далучацца да паўстання, атрымоўвалi 
права падаваць на iх скаргi ў дзяржаўныя ўстановы. яны павiнны былi разглядацца 
ў тэрмiновым парадку. У выпадку даказанасцi падобных абвiнавачанняў памешчы-
кам пагражала аддача пад суд, а на iх маёнткi накладаўся секвестр [105, т. 6, № 4738].

У 1831–1834 гг. расiйскiм урадам было выдадзена некалькi пастаноў, на-
кiраваных на прыцягненне былых паўстанцаў на радзiму. 1 лiстапада 1831 г. 
выйшла амнiстыя радавым i падафiцэрам, якiя паходзiлi з Каралеўства Поль-
скага. Аднак з яе былi выключаны некалькi груп паўстанцаў: удзельнiкi змо-
вы падхаружых, сябры паўстанцкага ўрада, дэпутаты сейма, якiя галасава-
лi за дэтранiзацыю Мiкалая i, арганiзатары непарадкаў у Варшаве 15 жнiўня 
1831 г., а таксама найбольш шматлiкая група паўстанцаў, якiя паходзiлi з зямель 
былога ВКЛ, Падолля i Валынi [261, s. 17; 292, s. 63].

4 кастрычнiка 1832 г. быў выдадзены ўказ Аб мiласцях, падараваных тым 
з жыхароў Заходнiх Губерняў, якiя не былi галоўнымi пачынальнiкамi паўстан
ня. Паводле яго, дараванне пацвярджалася паўстанцам, аднесеным следчымi 
камiсiямi да трэцяй катэгорыi, i абвяшчалася тым, якiя толькi перайшлi мяжу, не 
прыняўшы актыўнага ўдзелу ў паўстаннi. Аднак аднесеныя да другой катэгорыі 
не атрымалi нiякiх гарантый даравання, а аднесеныя да першай павiнны былi 
карацца ў адпаведнасцi з ранейшымi пастановамi [105, т. 7, № 5637].

4 кастрычнiка 1834 г. быў выдадзены ўказ, паводле якога тыя паўстанцы, 
якiя на працягу двух гадоў пасля выдання закона ад 4 кастрычнiка 1832 г. 
не вярнулiся на радзiму, пазбаўлялiся ўсялякага далейшага права на Нашу 
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[iмператарскую — аўт.] ласку i абвяшчалiся выгнаннiкамi. iм забаранялася 
прыбыццё ў межы iмперыi, а iх маёнткi павiнны канчаткова канфiскоўвацца. 
Паводле гэтага ж закона, скасоўвалiся следчыя камiсii як зза гэтага ўжо бес
карысныя [105, т. 8, № 7429]. Гэтым законам было здзейснена юрыдычнае за-
мацаванне факта эмiграцыi ўдзельнiкаў паўстання.

Разам з указамi, якiя непасрэдна ўплывалi на становiшча былых паўстанцаў, 
царскiм урадам было праведзена некалькi мерапрыемстваў, якiя былi накiраваны 
на змяненне сiтуацыi на землях Беларусi, Лiтвы i Украiны i прадухiленне нацыя-
нальна-вызваленчых выступленняў у будучынi. Наступленне вялося не толькi на 
ўдзельнiкаў паўстання, але i на сiстэму кiравання ўсiмi тэрыторыямi, далучанымi 
да Расii ў канцы XViii ст. Для складання праектных прапаноў заканадаўчых 
актаў у адносiнах да беларуска-лiтоўскiх i ўкраiнскiх зямель 16 верасня 1831 г. 
быў утвораны т. зв. Камiтэт заходнiх губерняў. Галоўнай мэтай яго ўтварэння 
было наблiжэнне заходнiх губерняў паводле духу ўстанаўленняў, якiя ўвогуле 
ў iмперыi iснуюць, i каб нарэшце… запэўнiць iх жыхароў, што ў адным толькi 
непадзельным з iншымi губернямi Расii iснаваннi i пры дзеяннi тых жа пастаноў, 
яны павiнны шукаць i чакаць свайго дабрабыту. Менавiта на яго ўскладалася 
задача правядзення новай палiтыкi на беларуска-лiтоўскiх i ўкраiнскiх землях — 
iх русiфiкацыi, увядзення агульнаiмперскага заканадаўства, павышэння ролi пра-
васлаўя i да т. п. [14, с. 144–145].

Указам ад 1 студзеня 1831 г. загадвалася спынiць з гэтага часу на ўсёй 
прасторы Беларусi [Вiцебскай i Магiлёўскай губ. — аўт.] дзеянне пастаноў 
Статута Лiтоўскага, але дазваляючы Дваранству, гэтак жа, як дагэтуль 
i па  водле тых жа правiлаў, абiраць са свайго асяроддзя Старшыняў Палат 
Кры мiнальнага i Грамадзянскага Суда [105, т. 6, № 4233].

Адным з мерапрыемстваў па ўмацаванні расiйскай улады на беларуска-лi-
тоўскiх землях стала насаджэнне расiйскага чыноўнiцтва i землеўладаль нiцтва. 
Для гэтага расiйскiм чыноўнiкам i землеўладальнiкам надавалiся перавагi ў па-
раўнаннi з мясцовым насельнiцтвам. 5 сакавiка 1832 г. было выдадзена пала-
жэнне Камiтэта па справах заходнiх губерняў аб раздачы рускiм памешчыкам 
маёнткаў, якiя былi канфiскаваны ў паўстанцаў. яны перадавалiся ў 100-гадо-
вае арэнднае карыстанне на ўмовах выплаты з яго 5-працэнтнага падатку ад 
люстрацыйнага даходу [2, с. 111–114]. 15 красавiка 1832 г. быў выдадзены ўказ 
аб наданнi некаторых пераваг рускiм чыноўнiкам пры iх паступленнi на службу 
ў лiтоўскiя губернi. Паводле яго, усiм ахвотным паступiць на службу выдавалiся 
грошы на прыезд на месца службы, а ў выпадку, калi гэтым чыноўнiкам ужо 
выплачвалася пенсiя за папярэднюю службу, то яна захоўвалася i выдавалася 
звыш звычайнай аплаты [105, т. 7, № 5293].

з насаджэннем расiйскага чыноўнiцтва i землеўладальнiцтва адбывалася 
заканадаўчае афармленне пераваг праваслаўнага духавенства над каталiцкiм 
насельнiцтвам. У распараджэннi мiнiстра ўнутраных спраў вiленскаму ваеннаму 

губернатару ад 19 лiстапада 1832 г. загадвалася ўсе звычаi, уведзеныя на шкоду на
шага праваслаўя… непрыкметным чынам, з асцярожнасцю знiшчыць i старацца 
ўзвышаць у вачах палякаў годнасць нашага духавенства. Апрача таго, усiм справам 
па скаргах праваслаўных святароў, а таксама па справах аб цяжбах праваслаўных 
святароў з польскiмi абывацелямi павiнен быў давацца хуткi i правiльны ход 
[2, с. 115–116]. Каталiцкаму духавенству забаранялася ўдзельнiчаць у свец кай 
адукацыi, былi ўведзены некаторыя абмежаваннi ў прынцыпах арганiзацыi 
царквы, формах распаўсюджвання iдэйных традыцый, выхаваннi вернiкаў. Была 
таксама шырока ўжыта практыка закрыцця каталiцкiх касцёлаў i кляштараў. 
Напрыклад, у Гродзенскай губ. быў зачынены 21 кляштар [14, с. 163].

Улiчваючы шырокi ўдзел у паўстаннi студэнтаў Вiленскага ўнiверсiтэта, 
расiйскiмi ўладамi было прынята рашэнне аб яго закрыццi. Адным з гарачых 
прыхiльнiкаў гэтай iдэi быў гродзенскi губернатар граф М. М. Мураўёў, якi 
10 верасня 1831 г. падаў дакладную запiску, дзе прапаноўваў правядзенне гэ-
тага мерапрыемства. 1 траўня 1832 г. выйшаў указ аб закрыццi ўнiверсiтэта 
[105, т. 7, № 5317]. На яго базе былi створаны Медыка-хiрургiчная i Рыма-
каталiцкая акадэмii, бiблiятэка была пазбаўлена большай часткi сваiх бага-
тых збораў. Быў таксама зачынены Крамянецкi лiцэй. Апрача таго, удзельнiкi 
паўстання пазбаўлялiся магчымасцi паступлення ў iншыя вышэйшыя навучаль-
ныя ўстановы. Паводле ўказа ад 26 верасня 1833 г., пры паступленнi ў ВНУ 
ад ураджэнцаў заходнiх губерняў Расiйскай iмперыi патрабавалiся пасведчаннi 
аб iх няўдзеле ў паўстаннi [105, т. 8, № 6446]. Усё гэта было тым больш ак-
туальным, што з 1500 студэнтаў Вiленскага ўнiверсiтэта на пачатку 1831 г. 
у паўстаннi прыняло ўдзел каля 300 чал. [14, с. 162], i большасць з iх на момант 
выдання падобных пастаноў ужо знаходзiлася па-за межамi радзiмы.

з закрыццём унiверсiтэта адбывалася рэарганiзацыя ўсёй Вiленскай навучаль-
най акругi ў накiрунку яе русiфiкацыi. Сама акруга была скасавана, у 1831–1832 гг. 
яе навучальныя ўстановы (Мiнскай, Гродзенскай, Вiленскай губ. i Беластоц-
кай вобл.) перададзены ў Беларускую навучальную акругу з цэнтрам у Вiцебску. 
Пасады кiраўнiкоў навучальных устаноў былi заняты рускiмi, была павялiчана 
колькасць заняткаў на рускай мове. У першай палове 1830-х гг. былi зачынены 
гiмназii ў Гродна, Свiслачы, Навагрудку, Кейданах, а таксама пераўтвораны тыя 
вучылiшчы, якiя знаходзiлiся на ўтрыманнi духоўных ордэнаў [14, с. 161–162].

У якасцi адной з прычын эмiграцыi неабходна адзначыць моцныя патрыя-
тычныя настроi сярод паўстанцаў. Многiя з iх лiчылi паражэнне паўстання ўсяго 
толькi прайгранай бiтвай, але не прайгранай вайной, якую вядуць усе прыгнеча-
ныя еўрапейскiя народы супраць дэспатызму. Таму эмiграцыя разглядалася са-
мым непасрэдным працягам распачатай барацьбы, прычым лiчылася, што жыццё 
i дзейнасць па-за межамi радзiмы будуць нядоўгiмi i вяртанне для працягу ба-
рацьбы надыдзе хутка. Асаблiва падобныя думкі былi распаўсюджаны сярод 
былых паўстанцаў з дэмакратычнымi поглядамi [261, s. 17–18].
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Такiм чынам, расiйскiмi ўладамi пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг. 
быў праведзены комплекс рэпрэсiўных мерапрыемстваў, накiраваных на пака-
ранне ўдзельнiкаў выступлення i прадухiленне падобных падзей у далейшым. 
На працягу 1831–1834 гг. былi створаны юрыдычная база i спецыяльныя органы 
(Камiтэт па справах заходнiх губерняў, следчыя i лiквiдацыйныя камiсii) для пра-
вядзення рэпрэсiй у адносiнах да ўдзельнiкаў паўстання. Былi выдадзены многiя 
ўказы, якiя тычылiся як становiшча самiх паўстанцаў, так i ўсёй сiстэмы кiраван-
ня землямi Беларусi, Лiтвы, Украiны i Польшчы, што ўвайшлi ў склад Расiйскай 
iмперыi. Многiя паўстанцы былi пазбаўлены асабiстай маёмасцi ў вынiку кан-
фiскацый, паўстанцы-шляхцiцы маглi пазбавiцца правоў дваранства з-за не-
магчымасцi пацвердзiць іх тымi дакументамi, якiя патрабавалiся расiйскiмi 
ўладамi. Працяг барацьбы за незалежнасць разглядаўся iмi i як сродак вярнуць 
канфiскаваныя маёнткi i адабраныя правы. На жаданне паўстанцаў працяг-
ваць барацьбу па-за межамi радзiмы не маглi не аказаць уплыў iншыя царскiя 
мерапрыемствы — захады супраць каталiцкай царквы, рэарганiзацыя сiстэмы 
адукацыi, насаджэнне расiйскага чыноўнiцтва i землеўладання, наступленне 
на рэшткi старажытных законаў i да т. п. яны хаця i не вызначалi становiшча 
паўстанцаў непасрэдным чынам, але былi своеасаблiвай абразай iх маральных 
i патрыятычных пачуццяў. Таму прычынамi эмiграцыi можна назваць змяненне 
сацыяльнага статуса i матэрыяльнага стану многiх паўстанцаў, а таксама сiтуацыi 
на радзiме пасля паражэння паўстання. Да таго ж патрыятычныя перакананнi 
сталi для некаторых паўстанцаў асноўным фактарам, якi прымушаў iх пакiнуць 
радзiму i працягваць барацьбу па-за яе межамi.

2.2. Колькасць i рассяленне эмiгрантаў 
у краiнах Заходняй Еўропы

iдэя працягу барацьбы супраць Расiйскай iмперыi па-за межамi радзiмы 
была публiчна сфармулявана ў Варшаве яшчэ ў пачатку 1831 г., калi армiя 
i. Дзiбiча стаяла недалёка ад Варшавы i з’явiлася верагоднасць паражэння паў-
стання. Упершыню згадка пра барацьбу ў эмiграцыi ўзнікла ў першай палове 
студзеня 1831 г. у абвешчаным Акце Еднасцi. У канцы лютага на разгляд Сейма 
Каралеўства Польскага быў пададзены праект верагоднай будучынi эмiграцыi 
ў Францыi i Англii ў выпадку, калi справа наша правалiцца. У iм сцвярджалася: 
I пасля паражэння мы не перастанем быць Палякамi… Мы прысягнулi падацца 
лепей у эмiграцыю, чым у ярмо рабства [261, s. 18].

Першай краiнай, куды сталi пераходзiць паўстанцы, каб пазбегнуць пара-
жэння расiйскiх войскаў, стала Прусiя. Ужо ў лютым 1831 г. сюды пера мяс ціла-
ся група прыкладна ў 100 чал., якую складалi сяляне, што ўзнялi бунт у цель-
шаў скiм пав. Вiленскай губ. супраць рэкруцкага набору. 11 лютага 1831 г. ка роль 
фрыдэрык Вiльгельм iii выдаў рэскрыпт, якi вызначаў умовы прыняцця паў стан-
цаў у Прусii [261, s. 12].

13 лiпеня 1831 г. межы Прусii перайшоў корпус генерала Антонiя Гелгуда, 
якi прымаў удзел у баявых дзеяннях на тэрыторыi былога ВКЛ. У працэсе здачы 
зброi ўспыхнулi непарадкi, у вынiку якiх капiтан С. Скульскi застрэлiў А. Гел-
гуда, абвiнавацiўшы яго ў здрадзе. Частка раззброеных паўстанцаў далучылася 
да карпусоў генералаў францiшка Роланда i юзафа Шыманоўскага, якiя яшчэ 
намагалiся прабiцца ў Каралеўства Польскае. Аднак iм гэта не ўдалося. 15 лiпеня 
гэтыя карпусы перайшлi ў Прусiю. Усяго 13–15 лiпеня 1831 г. прускую мяжу пе-
райшло каля 7 тыс. паўстанцаў [261, s. 12; 262, s. 72–116; 263, s. 25–29, 34–35]. 
Сярод iх вялiкую колькасць складалi ўдзельнікі паўстання з зямель былога ВКЛ.

Пасля аддзялення афiцэраў ад жаўнераў паўстанцы былi пастаўлены на 
каранцiн, якi цягнуўся ад 20 дзён да двух месяцаў. У гэты час яны знаходзiлiся 
ў вельмi цяжкiх жыццёвых умовах. Людзі былi паселены ў адкрытым полi 
i ўвесь час знаходзiлiся пад вартаю прускага войска. Паўстанцам было заба-
ронена нават наблiжацца да межаў лагера з-за апасення пашырэння эпiдэмii 
[213, s. 44–49]. Сярод iх панавала халера. Памерлых ад яе часта хавалi па-
таемна, каб прускiя ўлады не даведалiся пра маштабы эпiдэмii i не павялiчылi 
тэрмiн каранцiну [194, t. 1, s. 86]. Прускiмi ўладамi быў устаноўлены памер гра-
шовай дапамогi iнтэрнiраваным паўстанцам. Генералам давалi на адзiн дзень 
2 прускiя талеры (каля 4 франкаў), вышэйшым афiцэрам — 5 польскiх злотых 
(каля 3 франкаў), нiжэйшым афiцэрам — 3 польскiя злотыя (каля 2 франкаў), 
радавым — 18 прускiх грошаў (каля 8 су). Аднак часцей за ўсё яны атрымлівалі 
не самi грошы, а харчаванне з разлiку на iх [213, s. 47]. Няўдала скончылася 
спроба генерала Дэзідэрыя хлапоўскага дамагчыся ў прускiх вайсковых уладаў, 
i нават у берлiнскага двара, надання iнтэрнiраваным паўстанцам магчымасцi 
вяр нуцца ў Каралеўства Польскае [262, s. 187]. 8 верасня большая частка паў-
стан цаў была расселена ў наваколлi Круляўца. Сярод гэтай групы значную 
част ку складалi ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў [261, s. 13].

5 лiстапада 1831 г. прускую мяжу перайшлi рэшткi войска Каралеўства 
Польскага на чале з апошнiм галоўнакамандуючым паўстанцкiмi сiламi Ма-
цеем Рыбiнскiм. Гэты корпус налiчваў каля 21 тыс. чал. Усе паўстанцы, якiя 
пераходзiлi ў Прусiю, павiнны былi праходзiць каранцiн з прычыны эпiдэ-
мii халеры ў Каралеўстве Польскiм. Баючыся ўплыву былых паўстанцаў на 
польскае насельнiцтва Прусii, прускiя ўлады рассялiлi iх у мясцовасцях, на-
селеных пераважна немцамi. Грамадзянскiя асобы маглi бесперашкодна выяз-
джаць у францыю. Усяго на тэрыторыi Прусii напрыканцы 1831 г. апынулася 
каля 28 тыс. былых паўстанцаў [261, s. 9–13; 262, s. 175–229].

Другой дзяржавай, куды пераходзiлi паўстанцы, стала Аўстрыйская iмперыя. 
27 красавiка 1831 г. мяжу Галiцыi перайшоў генерал юзаф Двярнiцкi, якi вёў 
з сабой корпус, што складаўся больш чым з 3 тыс. чал. Да гэтага яго вымусiлi 
пераважаючыя сiлы расiйскiх войскаў. Пасля раззбраення афiцэры былi пера-
ведзены ў Маравiю, малодшыя чыны — у Сямiгароддзе. Сам ген. ю. Двярнiцкi 
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быў паселены ў горным аўстрыйскiм гарадку Штэйр. Ён намагаўся атрымаць 
для сваiх падначаленых дазвол на перапраўку iх у Каралеўства Польскае, але яго 
намаганнi ў гэтым накiрунку не мелi поспеху. Некаторым радавым i афiцэрам 
удавалася ўцячы i працягнуць свой удзел у паўстаннi [261, s. 13; 262, s. 40–71].

17 верасня 1831 г. на поўднi Люблiнскага ваяв. перайшоў аўстрыйскую мяжу 
корпус генерала Джыралама Раморына, якi налiчваў больш за 10 тыс. чал. На пра-
цягу трох дзён радавыя i афiцэры корпуса супрацiўлялiся раззбраенню i паддалi-
ся толькi змушаныя да гэтага цяжкiмi ўмовамi, у якiх яны апынулiся. Пры гэтым 
была знiшчана цi схавана значная колькасць зброi [261, s. 13; 262, s. 117–156].

28 верасня 1831 г. у межы Галiцыi ўступiў невялiкi корпус генерала Самюэ-
ля Ружыцкага, якi налiчваў каля 1400 чал. Разам з iм мяжу перайшла знач-
ная колькасць грамадзянскiх асобаў, сярод якiх быў апошнi старшыня Нацы-
янальнага ўраду князь Адам ежы Чартарыскi. С. Ружыцкi выслаў на захад 
некалькi афiцэраў з мэтай разведкi шляхоў, якiмi б было магчыма перабрацца 
ў эмiграцыю. Агульная колькасць паўстанцаў, якая перайшла межы Галiцыi, 
скла дала каля 20 тыс. чал. [261, s. 15; 262, s. 157–174].

з боку прускага i аўстрыйскага ўрадаў назiралася iмкненне выдалiць бы-
лых паўстанцаў са сваiх тэрыторый. Гэтаму было некалькi прычын. Нядаўнiя 
ўдзельнiкi паўстання з’яўлялiся небяспечнай крынiцай нацыянальна-вызвален-
чых iдэй. Гэты фактар быў тым больш небяспечным, што ў складзе абедзвюх 
дзяржаў знаходзiлiся землi падзеленай Рэчы Паспалiтай. Па-другое, утрыман-
не такой вялiкай колькасцi людзей патрабавала значных грашовых выдаткаў са 
скарбаў Прусii i Аўстрыi.

Выданне ў Расiйскай iмперыi амнiстыi 1 лiстапада 1831 г. было выкарыста-
на прускiмi i аўстрыйскiмi ўладамi як нагода для ўцiску на былых паўстанцаў 
з мэтай прымусiць iх вярнуцца пад панаванне Мiкалая i. У Прусii камандую-
чы першым корпусам прускiх войскаў генерал Крафт пасля абвяшчэння цар-
скай амнiстыi 23 лiстапада 1831 г. выдаў загад, паводле якога ўсе радавыя 
i падафiцэры былi абавязаны вярнуцца ў Расiйскую iмперыю. Крайнiм тэрмi нам 
было вызначана 10, крыху пазней — 20 снежня. Адмова ад вяртання раз-
глядалася як супрацiўленне. Афiцэры мелi выбар: цi вяртацца ў Каралеўства 
Польскае, цi эмiгрыраваць далей на захад. Каб апраўдацца перад грамадскай 
думкай за такое гвалтоўнае выдаленне паўстанцаў, прускi ўрад выстаўляў iх 
у як мага горшым святле: як бунтаўнікоў, п’янiц, злодзеяў i да т. п. iх вiнавацiлi 
ў няўдзячнасцi да прускiх уладаў, якiя давалi iм прытулак i грошы на падарож-
жа ў францыю i не выдавалi расiйцам [262, s. 190–191; 387, s. 41–43].

Мелiся выпадкi ўжывання войскаў для выдалення паўстанцаў за межы Пру-
сii. Упершыню гэта адбылося 19 снежня 1831 г. у Новым Ставе. У падобнай 
сітуацыі 22 снежня ў эльблёнгу загiнула некалькi польскiх вайскоўцаў. Самае 
крывапралiтнае сутыкненне з прускiмi войскамi прайшло 27 студзеня 1832 г. 
у вёсцы фiшэва — тады загiнула 9 паўстанцаў. Сітуацыі з ужываннем прускiх 

войскаў для выдалення паў станцаў у Расiйскую iмперыю назiралiся да чэрвеня 
1832 г. Афiцэры, якiя не прымалi амнiстыю i жадалi працягваць эмiграцыю, 
адпраўлялiся сухапутным i водным шляхам у заходнюю еўропу. Большая част-
ка радавых i падафiцэраў была вернута ў Расiйскую iмперыю [386, s. 106–107; 
387, s. 41–43].

Баючыся гвалтоўнага выдалення з Прусii цi Аўстрыi ў Расiйскую iмпе рыю, 
некаторыя паўстанцы рабiлi спробы ўцячы з-пад варты i самастойна перабрац-
ца ў францыю. Часцей за ўсё названныя дзеянні заканчвалiся няўдала з-за 
пiльнасцi прускiх цi аўстрыйскiх уладаў. Падобныя спробы былi рэалізаваны 
i. Дамейкам [194, t. 1, s. 88–90], я. Грабавецкiм [238, s. 45–47] i iншымi паў-
станцамi.

Выдаленне прускiмi ўладамi паўстанцаў са сваёй тэрыторыi прывяло да 
таго, што на канец 1832 г. на тэрыторыi Прусii iх засталося 770 чал. У большас-
цi гэта былi ўраджэнцы зямель былога ВКЛ, якiя адмаўлялiся вярнуцца на 
ра дзiму i таму былi зняволены ў Гданьску ў турме на Бiскупавай Горцы. Там 
яны знаходзiлiся да восенi 1833 г., калi на некалькiх караблях былi адпраўлены 
на захад i аселi ў францыi, Англii i Алжыры. Пасля гэтага iнтэрнiраваных 
паўстанцаў у Прусii не засталося [387, s. 43–46].

Высылкi з тэрыторыi Аўстрыйскай iмперыi цягнулiся з восенi 1833 г. да 
1837 г. Прычым гэта рабiлася як сухапутным шляхам, так i марскiм. Высылка 
на караблях вялася праз порт Трыест, дзе дзейнiчаў французскi консул Левасёр, 
якi прыхiльна ставiўся да паўстанцаў i аказваў iм дапамогу ў прыездзе ў фран-
цыю. Тут, як правiла, былых паўстанцаў змяшчалi на гандлёвыя караблi малымi 
групамi [168, s. 19–20].

з Аўстрыйскай iмперыii пэўная частка паўстанцаў здолела перабрацца на 
тэрыторыю Кракаўскай рэспублiкi. Тут яны змаглi пратрымацца да 1836 г., калi 
Кракаў быў заняты аўстрыйскiмi войскамi. У вынiку некалькi соцень былых 
паўстанцаў былi выдалены аўстрыйскiмi ўладамi ў францыю праз Трыест на 
гандлёвых караблях [168, s. 20].

Што тычыцца агульнай колькасцi эмiгрантаў з зямель былой Рэчы Паспа-
лiтай, якiя ў вынiку паражэння паўстання апынулiся ў краiнах заходняй еўро пы 
i Амерыкi, то на гэта адзiнага адказу даследчыкi не даюць. Агульная лiчба эмi-
грантаў ацэньваецца ў колькасцi ад 8 да 10 тыс. чал., з якiх ад 4,2 да 6 тыс. аселi на 
тэрыторыi францыi [168, s. 17; 208, t. 3, s. 121; 261, s. 52–54]. з беларуска-
лiтоўскiх губерняў прыкладна 1500–1700 чал. апынулiся ў эмiграцыi, каля 1400 
з iх у той цi iншы час жылi ў францыi1. з 1515 чал., звесткi пра якiх маюцца, 

1 Усе тут і ніжэй пададзеныя падлікі колькасці эмігрантаў увогуле і ў той ці іншай мясцовасці 
ў прыватнасці праведзены на падставе створанага аўтарам біяграфічнага слоўніка (і на яго падставе 
электроннай базы дадзеных) эмігрантаў, куды на момант выдання гэтай манаграфіі ўключаны звесткі 
пра 1515 чал. Стварэнне паіменнага спісу эмігрантаў – найбольш аргументаваны спосаб вызначэння 
іх колькасці. У далейшым плануецца выданне гэтага слоўніка ў якасці лагічнага працягу даследаван-
ня тэматыкі эміграцыі.
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787 (51,79%) нарадзiлiся ў Вiленскай губ., 319 (21,13%) — у Гродзенскай, 186 
(12,32%) — у Мiнскай, 19 (1,26%) — у Вiцебскай, 7 (0,46%) — у Магiлёўскай. 
У адносiнах да 107 чал. (7,09%) у крынiцах згадана нараджэнне ў Лiтве, да 28 
(1,85%) — у Жмудзi, да 4 (0,26%) — у Беларусi. У адносiнах да астатнiх 58 чал. 
(3,84%) маюцца розначытаннi ў крынiцах цi лiтаратуры, напрыклад, нараджэн-
не ў Вiленскай цi Гродзенскай губернях альбо ў Лiтве цi на Валынi i да т. п. 
Дакладна вядома сацыяльнае паходжанне 399 эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх 
губерняў. з iх мяшчанаў было 2, сялянаў — 5, яўрэяў — 2. Усе iншыя — 390 
чал. (97,74%) — належалi да шляхецкага саслоўя.

яшчэ ў перыяд самога паўстання — 16 сакавiка 1831 г. — французскiм 
мiнiстрам Гарацыем Себасцьянi было выказана запрашэнне паўстанцам пры-
быць у францыю ў выпадку iх паражэння. Падобнай заявай ён хацеў супакоiць 
насельнiцтва Парыжа i французскую рэспублiканскую лявiцу, якiя былi не-
задаволены палiтыкай новага французскага ўрада караля Людовiка фiлiпа 
ў адносiнах да Польшчы i патрабавалi ўмяшання ў ход паўстання шляхам 
адпраўкi французскага войска на дапамогу паўстанцам. Аднак, выказваю-
чы падобнае запрашэнне, французскiя ўлады моцна памылiлiся ў колькасцi 
будучых эмiгрантаў. французскi ўрад выдаткаваў амаль 500 тыс. франкаў 
для былых паўстанцаў на прыбыццё ў францыю. Гэтыя грошы выдавалiся 
праз французскiя консульствы i iх агентаў [261, s. 18]. Не варта таксама забы-
вацца i пра шырокiя сувязi з францыяй вайскоўцаў. Многiя з тых, што на мо-
мант пачатку паўстання знаходзiлiся ў складзе рэгулярнага польскага войска, 
у перыяд напалеонаўскiх войнаў служылi ў войс ках Напалеона i да гэтага часу 
захоўвалi сувязi са сваiмi калегамi-французамi. Усё гэта вызначыла прыбыццё 
большай часткi эмiгрантаў з зямель былой Рэчы Паспалiтай, i з зямель былога 
ВКЛ у прыватнасцi, менавiта ў францыю. Таму ў першую чаргу варта асвяцiць 
рассяленне эмiгрантаў менавiта ў гэтай краiне.

эмiгранты ў францыi вылучалiся вялiкай мабiльнасцю, iм часта даводзiла-
ся змяняць месца жыхарства. Таму мэтазгодна прасачыць iх перамяшчэнне па 
гадах, што дазваляе таксама вылучаць фактары, якiя ўплывалi на iх у пэўны 
прамежак часу. У рассяленнi па францыi для ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх 
губерняў характэрны ўсе тыя тэндэнцыi, што ўласцiвы для ўсёй эмiграцыi з зя-
мель былой Рэчы Паспалiтай пасля паражэння паўстання 1830–1831 гг. Таму 
ў дадзенай працы колькаснае фармiраванне эмiграцыi з беларуска-лiтоўскiх 
губерняў неабходна паказаць у сувязi з працэсам фармiравання цэнтраў усёй 
эмiграцыi i перамяшчэннем яе прадстаўнiкоў.

Наплыў былых паўстанцаў у францыю, якi пачаўся з другой паловы 1831 г., 
прымусiў французскiя ўлады заняцца iх размяшчэннем i забеспячэннем . 
эмiгранты былi паселены ў некалькiх вялiкiх калонiях (пол. — zakład, фр. — 
dépôt), арганiзаваных паводле ўзору вайсковага гарнiзона. Усiм жыхарам ка-

ло нii выплачвалася грашовая дапамога (пол. — żołd) ад французскага ўрада. 
 Пе ра мяшчэнне жыхароў калонiй было моцна абмежавана, яно дапускалася 
толь кi з дазволу французскiх уладаў. У iншым выпадку эмiгрант мог быць 
пазбаў лены грашовай дапамогi цi нават выдалены з францыi. Кожная калонiя 
кi ра валася французскiм камендантам, у якасцi яго памочнiка абiраўся камен-
дант ад эмiгрантаў. французскi ўрад пакiдаў за сабой права выдалення па-за 
межы францыi асобаў, якiя не падначальвалiся распараджэнням камендан-
та. У кожнай калонii абiралася Рада. У яе кампетэнцыю ўваходзiла забеспя-
чэнне эмi грантаў харчаваннем, пасрэднiцтва памiж калонiяй i камiтэтамi, 
створанымi французскiмi грамадзянамi для дапамогi былым паўстанцам, пад-
трыманне кан так таў з землякамi з iншых месцаў францыi i па-за яе межамi 
[261, s. 38–55].

Першыя ўдзельнiкi паўстання, якiя пачалi прыбываць яшчэ ўвосень 1831 г., 
у пераважнай большасцi належалi да яго кiраўнiчага складу: вайсковыя ка-
ман дзiры, дэпутаты на сейм, сябры Нацыянальнага складу i iншыя палi тыч-
ныя дзеячы. Некаторыя прыбывалi ў францыю з-за апасенняў быць выдадзе-
нымi прускiмi цi аўстрыйскiмi ўладамi ў рукi расiйскiх карных органаў, iншыя 
ў хуткiм прыездзе ў францыю бачылi павелiчэнне шанцаў на большы ўплыў 
на эмiграцыю i ўладу над ёй. У большасцi першыя эмiгранты асядалi ў Пары-
жы [168, s. 7]. Гэты цэнтр палiтыкi i культуры прыцягваў iх сваiмi вялiкiмi 
магчымасцямi. Для кiраўнiкоў эмiграцыi Парыж быў зручным з пунк ту гле-
джання лёгкасцi кантактаў з французскiм ўладамi i ўрадамi iншых краiн наконт 
працягу барацьбы за адраджэнне Рэчы Паспалiтай. Парыж з’яўляўся таксама 
адным з галоўных культурных цэнтраў еўропы, месцам знаходжання вялiкай 
колькасцi прадстаўнiкоў французскай iнтэлектуальнай элiты, што стварала маг-
чымасцi для шырокай прапаганды сваiх iдэй i сваёй дзейнасцi.

Разам з прыездам у Парыж першых удзельнiкаў паўстання ў французскiх 
уладаў з’явiлiся небеспадстаўныя апасеннi наплыву ў сталiцу соцень i на-
ват тысяч эмiгрантаў, якiя маглi ўскладнiць i без таго напружаную сiтуацыю 
ў гэтым горадзе. Таму 5 лiстапада 1831 г. мiнiстр ваенных спраў выдаў загад 
накiраваць усiх эмiгрантаў у г. Авiньён, сталiцу дэпартамента Ваклюз на поўднi 
францыi. Гэтым загадам была ўтворана першая вялiкая калонiя на тэрыторыi 
францыi. У снежнi 1831 г. у Авiньёне знаходзiлася яшчэ няшмат эмiгрантаў — 
каля 15 чал. [168, s. 7–8; 261, s. 38].

Што да колькасцi ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, якія апы-
нулiся ў францыi ў канцы 1831 г., то ў гэты час вядома знаходжанне 26 чал.: 
19 — у Парыжы, 5 — у Авiньёне, дакладнае месцазнаходжання яшчэ двух 
чал. (Генрыка Дмахоўскага i Канстанцiна залескага) невядома. Сярод тых, 
хто ў гэты час асеў у Парыжы, былi намеснiк мiнiстра фiнансаў паў станц-
кага ўрада Людвiк ельскi, дэпутаты на сейм Валерыян Пяткевiч, браты 
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цэзар i Уладзiслаў Плятэры, маршалак Навагрудскага пав. юзаф Кашыц 
i iншыя вядомыя дзеячы.

з пачатку 1832 г. пачынаецца асноўная хваля наплыву былых удзельнiкаў 
паўстання 1830–1831 гг. на тэрыторыю францыi. iх колькасць была нечакана 
вялiкай для французскiх уладаў. Гэта выклiкала ўтварэнне не адной-дзвюх, як 
гэта планавалася пачаткова, а некалькiх вялiкiх i яшчэ некалькiх меншых калонiй.

Адначасова з утварэннем калонii ў Авiньёне прадугледжвалася стварэнне 
асобнай калонii для грамадзянскiх асобаў. яна была ўтворана ў дэпартаменце 
эндр, цэнтрам якога быў горад Шатару. Гэтая калонiя была падпарадкавана не 
мiнiстэрству ваенных спраў, як калонiя ў Авiньёне, а мiнiстэрству ўнутраных 
спраў. Сюды накiроўвалiся эмiгранты, якiя на момант пачатку паўстання не 
знаходзiлiся на вайсковай службе, нават калi яны ў час паўстання атрымалi вай-
сковыя чыны. эмiгранты накiроўвалiся сюды цi адразу пасля пераходу француз-
скай мяжы, цi пасля праверкi вайсковых чыноў французскiмi ўладамi. Колькасць 
эмiгрантаў у Шатару да вясны 1832 г. павялiчвалася павольна i толькi з лета, пас-
ля праверкi чыноў, значна ўзрасла. У жнiўнi сюды была накiравана вялiкая група 
эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў (студэнтаў Вiленскага ўнiверсiтэта, 
памешчыкаў i чыноўнiкаў), якiя прыбылi ў францыю 15 жнiўня на караблi La 
Vigilante, адпраўленым у чэрвенi з Прусii з 164 эмiгрантамi на борце. Амаль усе 
яны былi паселены ў Шатару [168, s. 17, 27–28; 208, t. 3, s. 202–210; 261, s. 46–
47]. Калонiя ў дэпартаменце эндр была першай, дзе эмiгранты былi расселены 
з аднаго горада па некалькiх iншых населеных пунктах дэпартамента: iсудун, 
Леўру, Ля-Шатр, Аржантон, Бузансэ, Шацiйён, Ля-Блянк [168, s. 28]. У наступныя 
гады такi спосаб шырока выкарыстоўваўся для рассялення эмiграцыi ў францыi.

Паводле звестак на 15 лютага 1832 г., у Авiньёне размяшчалася 78 эмiгрантаў 
з зямель былой Рэчы Паспалiтай, у дарозе да яго знаходзілася яшчэ 882 чал. Гэта 
выклiка ла ў адмiнiстрацыi дэпартамента Ваклюз апасеннi перапаўнення горада. 
Выйсцем з такой сiтуацыi стала ўтварэнне яшчэ адной калонii — у г. Безансон, 
цэнтры дэп. Ду i шостай вайсковай акругi. Першыя эмiгранты прыбылi сюды на 
пачатку лютага 1832 г., i iх наплыў у горад быў хуткiм. 15 сакавiка тут налiчвалася 
ўжо 889 чал. У сакавiку тут была абрана свая Рада. У гэтай калонii апынулася знач-
ная колькасць студэнтаў Вiленскага ўнiверсiтэта. iх стан быў нашмат больш цяжкi, 
чым ў iншых эмiгрантаў. Далучыўшыся да паўстання ў якасцi добраахвотнiкаў, 
многiя студэнты засталiся без анiякiх вайсковых чыноў. з гэтай прычыны яны 
атры моўвалi ў францыi грашовую дапамогу самага нiжэйшага ўзроўню. Каб неяк 
аблегчыць iх лёс, камандуючы шостай вайсковай акругай генерал Маран дазво-
лiў iм i iншым радавым i падафiцэрам перасялiцца ў сваю летнюю рэзiдэнцыю 
па-за горадам. Сваiм камендантам яны абралi маёра ежы Булгарына. Калонiя 
ў Бе зансоне iснавала да траўня 1833 г., калi рашэннем мiнiстра ваенных спраў яе 
жыхары былi расселены па iншых месцах францыi [208, t. 3, s. 155; 261, s. 47–48]. 
У Безансоне кiраўнiком эмiгрантаў-кавалерыстаў быў абраны палкоўнiк Алаiзi 

яновiч, ураджэнец Навагрудка. Тут таксама пэўны час знаходзiўся ўраджэнец Сло-
нiмскага пав. генерал Казiмiр Малахоўскi [167, t. 2, s. 195; t. 3, s. 101].

Перапаўненне вышэйзгаданых калонiй стала прычынай утварэння ў кра-
савiку 1832 г. яшчэ адной калонii — у г. Бурж, галоўным горадзе дэп. Шэр. 
Колькасць эмiгрантаў у iм павялiчвалася хутка i на пачатку 1833 г. складала 
1136 чал. Аднак Рада была тут абрана толькi ў жнiўнi 1832 г. У Буржы была 
паселена вялiкая група эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў, што прыбылi 
4 жнiўня ў францыю на караблi Lachs, якi быў высланы з Прусii адначасова з La 
Vigilante i вёз 461 эмiгранта. Пачаткова пасажыры з Lachs былi паселены на 
астравах экс i Алерон ля французскага ўзбярэжжа, а ў снежнi 1832 г. большасць 
з іх пераве дзена ў Бурж [168, s. 25–27; 261, s. 48–49].

У лютым 1832 г., а тым больш у сакавiку, калi колькасць былых удзельнiкаў 
паўстання ў Авiньёне дасягнула 1206 чал., а яшчэ некалькi соцень знаходзiлася 
ў дарозе да яго, было прынята рашэнне аб змяншэнні нагрузкi на Авiньён i пера-
водзе часткi эмiгрантаў у iншае месца. 28 лютага 1832 г. мiнiстр ваенных спраў 
выдаў распараджэнне, паводле якога частку эмiгрантаў належала перавесцi 
ў г. Люнэль у дэп. эроль. Аднак эмiгранты апасалiся, што перасяленне далёка 
на поўдзень, блiжэй да Мiжземнага мора, азначае пачатак высылкi iх у iнша-
зем ны легiён. Толькi пасля атрымання абяцання, што такiх намераў не iснуе, 
удалося перавесцi ў Люнэль некалькi сот эмiгрантаў, а таксама яшчэ частку 
былых паўстанцаў, якiя накiроўвалiся ў Авiньён [168, s. 24–25]. Калонiя ў Лю-
нэль iснавала толькi некалькi месяцаў. эмiгранты былi незадаволены ўмовамi 
жыцця ў гэтым горадзе, i iм удалося атрымаць дазвол на перавод у iншае мес-
ца. У вераснi яны перайшлi ў г. Лё-Пюi, цэнтр дэп. от-Люар. 23 верасня 
тут знаходзiлася 622 былых паўстанца. яшчэ да пераводу калонii ў Люнэль 
у вераснi ў Алжыр была адаслана група ў некалькi дзясяткаў эмiгрантаў, якiя 
згадзiлiся служыць у iншаземным легiёне. Вялiкая калонiя ў Лё-Пюi iснавала 
да чэрвеня 1833 г. [168, s. 26–27; 208, t. 3, s. 211–214; 261, s. 52].

з мэтай аблягчэння нагрузкi на Безансон 5 красавiка 1832 г. пачаўся 
перавод некаторай часткi эмiгрантаў у г. Лён-лё-Санье, цэнтр дэп. жура, 
а з 6 красавiка — у г. Сален, якi знаходзiўся недалёка ад Безансона. Апрача 
гэтага, нешматлiкая калонiя была ўтворана ў г. Вэсуль. Калонii ў гэтых га-
радах нiколi не перавышалi колькасцi ў 100 эмiгрантаў з зямель былой Рэчы 
Паспалiтай [168, s. 34–35].

На працягу ўсяго 1832 г. стала павялiчвацца колькасць эмiгрантаў, якiя 
асядалi ў Парыжы. Парыж у гэты час быў горадам, дзе пражывала пераважна 
эмi гран цкая элiта. Такая сiтуацыя склалася ў вынiку пастановы мiнiстра ваенных 
спраў, паводле якой тыя, хто жадаў застацца ў Парыжы, былi абавязаны адмовiц-
ца ад грашовай дапамогi французскага ўрада [168, s. 9]. Гэта маглi сабе дазволiць 
толькi асобы, якiя валодалi значнымi грашовымi сродкамi: генералы, заможная 
шляхта, кiраўнiкi палiтычных арганiзацый, вядомыя дзеячы культуры i г. д.
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Сацыяльны склад эмiгрантаў, што асядалi ў Парыжы, пачаў змяняцца з другой 
паловы 1832 г. з гэтага часу ўсё больш праяўляецца iмкненне былых паўстанцаў, 
пераважна студэнтаў, працягнуць цi распачаць сваю адукацыю ў францыi. яны 
некалькi разоў звярталiся да французскiх уладаў з просьбай аб дазволе наведваць 
французскiя вышэйшыя i сярэднiя навучальныя ўстановы. Гэтым яны iмкнулiся 
набыць патрэбныя для будучага паўстання вайсковыя i навуковыя веды. Для 
французскiх уладаў гэта таксама мела пэўныя перавагi. У выпадку прыняцця на 
вучобу рэвалюцыянеры будуць заняты i пазбаўлены часу i магчымасцi актыўнага 
ўдзелу ў палiтычным жыццi. Пасля заканчэння вучобы эмiгранты змогуць самi 
ўтрымлiваць сябе, што прывядзе да змяншэння выдаткаў з французскай казны 
[286, s. 22–24]. Пад канец 1832 г. была выдадзена пастанова, якая дазваляла ўсiм 
эмiгрантам, якiя мелi добрую рэпутацыю, выязджаць у гарады, дзе знаходзiлiся 
адпаведныя навучальныя ўстановы. з гэтага часу пачынаецца наплыў эмiгрантаў 
у цэнтры французскай вышэйшай адукацыi.

Адным з першых гарадоў, куды эмiгранты пачалi прыязджаць для пасту-
плення на навучанне, стаў г. Манпэлье — цэнтр дэп. эроль. Тут мелася Ме-
дыцынская акадэмiя. Першыя студэнты-эмiгранты пачалi прыбываць сюды 
ў другой палове 1832 г. (а не ў 1833 г., як пiшуць некаторыя гiсторыкi [288, 
s. 206–207]) [286, s 22]. У 1832 г. наплыў у гэтую навучальную ўстанову яшчэ не
быў вялiкiм. Вядомы толькi пяцёра ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, 
якiя прыбылi сюды ў канцы 1832 г.: Данiэль Кульвець, Пётр Уладзiслаў Ку-
чынскi, Леанард Лазоўскi, Гiляры Малевiч, Антонi Статкевiч [165; 167, t. 2, 
s. 387, 392, t. 3, s. 65–66; 286, s. 316, 317–318, 327, 333].

яшчэ адным унiверсiтэцкiм цэнтрам, якi вабiў эмiгрантаў, быў памежны го-
рад Страсбург, дзе iснаваў медыцынскi факультэт унiверсiтэта. У канцы 1832 г. 
тут знаходзiлася трое эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. У г. Дыжон, 
дзе iснаваў юрыдычны факультэт, iх таксама было трое.

Адным з фактараў, якi ўвесь час эмiграцыi, асаблiва ў першыя гады, уплы-
ваў на размяшчэнне эмiгрантаў, былi спробы прыцягнення iх на службу ў армiі 
розных краiн. Найбольш актыўна французскiя ўлады вербавалi эмiгрантаў на 
службу ў iншаземны легiён. Ён быў створаны каралём Людовiкам фiлiпам 9 са-
кавiка 1831 г. для вядзення вайны ў Алжыры. Легiён павiнен быў складацца 
з iншаземцаў, французы ў iм дапускалiся толькi на афiцэрскiя пасады [166, s. 5]. 
Пасля ўтварэння легiёна французскiя ўлады распачалi актыўную агiтацыю ся-
род былых удзельнiкаў паўстання. У 1832 г. у шэрагi легiёна ўступiла 83 эмi-
гранты з зямель былой Рэчы Паспалiтай. Сярод iх сямёра паходзiлi з беларуска-
лiтоўскiх губерняў — Антонi Казлоўскi, юзаф Нарэўскi, iпалiт залеўскi, 
эдвард Арлоўскi, Казiмiр Стэфанаў, Мiхал Сасiнскi, Адам Вольскi.

На колькасць эмiгрантаў заўжды ўплывала смяротнасць. У 1832 г. вядома 
пра смерць двух ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў — Мiхала Са сiн ска-
га (у Алжыры) i Станiслава Белазерскага.

Такiм чынам, усяго ў францыi знаходзiлася (паводле Р. Бялецкага) 4018 
былых удзельнiкаў паўстання. Сярод iх магчыма назваць iмёны 996 ураджэн-
цаў беларуска-лiтоўскiх губерняў. Гэта складае амаль 25% агульнай колькасцi 
эмiгрантаў. Найбольшая iх колькасць жыла ў Безансоне — 237 чал. У iншых 
гарадах сiтуацыя выглядала наступным чынам: у Буржы — 232 чал., у дэп. 
эндр — 228, у Авiньёне — 73, у Парыжы — 56, у Сален — 17, у Манпэлье — 
5, Лён-лё-Санье — 7, Страсбургу — 3, Дыжоне — 3, Вэсуль — 1, Нансi дэп. 
Мёрт — 2, Каор дэп. Лё — 1, Марсэлi — 1, Труа дэп. об — 1. Невядома да-
кладнае месцажыхарства 46 чал.

У 1833 г. у размяшчэннi эмiгрантаў з зямель былой Рэчы Паспалiтай на 
тэрыторыi францыi адбылiся радыкальныя змены. змянiлася таксама iх коль-
касць. На гэта былi свае прычыны. Канцэнтрацыя эмiгрантаў у вялiкiх калонiях 
i падтрыманне сталага кантакту памiж iмi прыводзiла да захавання ў iх асяроддзi 
рэвалюцыйных iдэй i палiтычнай актыўнасцi. Палярызацыя палiтычных погля-
даў выклiкала частыя канфлiкты, якiя часам заканчвалiся паядынкамi. У калонiях 
узнiкалi канфлiкты на глебе побытавых умоў цi паходжання з пэўнага рэгiёну. Усё 
гэта падтрымлiвала моцную напружанасць унутры калонiй.

У першыя гады жыцця па-за межамi радзiмы ў асяроддзі эмiграцыйных 
дэ макратаў усё большую папулярнасць набывае iдэя ўзнаўлення барацьбы за 
незалежнасць Рэчы Паспалiтай супольна з агульнаеўрапейскiм рэвалюцыйным 
рухам, якi, паводле іх перакананняў, павiнен прывесцi да вызваленняў народаў 
цэнтраль най i Усходняй еўропы. Дэмакраты завя зва лi кантакты з дзеяча мi ня-
мецкага лiберальнага руху, англiйскiмi радыкала мi i iтальян скiмi рэвалюцыя-
не рамi, раз лiчваючы на iх дапамогу ў сваёй барацьбе. Найбольш яскравымi 
пры кладамi спробаў рэалiзацыi эмiгрантамi падобнай iдэi сталi экспедыцыя За
лiў ска га, франк фурцкая экспедыцыя i савойская экспедыцыя.

Палкоўнiк юзаф залiўскi, герой паўстання 1830–1831 гг., пачынаючы з во-
сенi 1832 г. займаўся падрыхтоўкай партызанскай экспедыцыi на тэрыторыю 
былой Рэчы Паспалiтай з мэтай узнаўлення паўстання. яму ўдалося згуртаваць 
пэўную колькасць эмiгрантаў, якiя згадзiлiся выехаць на радзiму ў якасцi яго 
эмiсараў, i каля 70 чал. выехала з францыi ў Княства Пазнанскае i Галiцыю, ад-
куль планавалася ўступiць на тэрыторыi Рэчы Паспалiтай, захопленыя Расiйскай 
iмперыяй. Далёка не ўсiм удалося перайсцi мяжу i распачаць актыўныя дзеяннi. 
У экспедыцыi прымалi ўдзел i эмiгранты з беларуска-лiтоўскiх губерняў: Мiхал 
Валовiч, Марцэлi Шыманскi, Генрык Дмахоўскi, Стэфан Гецальд, Мiхал ходзька 
i iнш. [132; 239; 432; 450, s. 125, 154, 440, 496]1.

франкфурцкая экспедыцыя была здзейснена ў вынiку iмкнення эмiгрантаў 
да ўдзелу ў агульнаеўрапейскiм рэвалюцыйным руху. Увесну 1833 г. нямецкiя 
карбанарыi мелi намер узняць паўстанне ў нямецкiх дзяржавах, пачаткам чаго 

1 Падрабязней пра экспедыцыю заліўскага гл. раздзел 5.1.
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павiнна было стаць выступленне ў франкфурце-на-Майне. 3 красавiка 1833 г. там 
была зроблена няўдалая спроба. Тым не менш звесткі пра пачатак паўстання 
дайшлі да эмiгрантаў у паўднёва-ўсходнiх дэпартаментах францыi. 7 красавiка 
каля 500 чал. з калонiй у Безансоне, Сален, Лён-лё-Санье, Вэсуль i Дыжоне 
выступiлi на дапамогу нямецкiм рэвалюцыянерам. яны перайшлi ў Швейцарыю, 
з тэрыторыi якой планавалi перабрацца ў Германiю. У Швейцарыi эмiгранты 
даведалiся пра беспаспяховасць выступлення ў франкфурце. Швейцарскiя 
ўлады дазволiлi iм застацца ў кантоне Берн. Частка ўдзельнiкаў франкфурц-
кай экспедыцыi ў жнiўнi 1833 г. прыняла ўдзел у т. зв. савойскай экспедыцыi, 
мэтай якой было ўзняцце паўстання ў iтальянскiх дзяржавах, але i гэтая акцыя 
скончылася няўдачай. Удзельнiкi савойскай экспедыцыi ў большасцi былi зня-
волены, а затым прымушаны пакiнуць Швейцарыю i пераехаць у iншыя краiны, 
пераважна — у Англiю. Тыя ж эмiгранты, якiя не ўдзельнiчалi ў савойскай 
экспедыцыi, а таксама невялiкая частка яе ўдзельнiкаў, атрымалi дазвол на вяр-
танне ў францыю i ў канцы 1833 — пачатку 1834 г. вярнулiся, i былi расселены 
па розных правiнцыях [208, t. 2, s. 278–279; 261, s. 143–148].

экспедыцыi залiўскага, франкфурцкая i савойская паўплывалi на коль-
касны стан эмiграцыi як непасрэдным чынам, таму як iх удзельнiкi часова цi 
назаўжды пакiнулi францыю, так i апасродкавана. Гэтыя дзеяннi яшчэ раз пра-
дэманстравалi французскаму ўраду небяспеку пасялення эмiгрантаў у адным 
месцы ў вялiкай колькасцi. Таму было прынята рашэнне аб расфармiраваннi 
вялiкiх калонiй i рассяленнi iх жыхароў малымi групамi.

з канца вясны 1833 г. эмiгрантаў пачалi рассяляць па розных дэпарта-
ментах францыi. Гэты працэс доўжыўся да канца восенi гэтага ж года. Групы 
па некалькi дзясяткаў цi некалькi соцень эмiгрантаў адсылалiся ў iншыя дэ-
партаменты францыi, за выключэннем памежных са Швейцарыяй. На месцы, 
у цэнтры таго цi iншага дэпартамента, iх раздзялялi на больш дробныя групы 
i рассялялi па некалькiх населеных пунктах гэтага дэпартамента. У вынi ку коль-
касць вялiкiх i маленькiх гарадоў, дзе жылi эмiгранты, павялiчылася ў шмат разоў 
i перасягнула сто. У такiх маленькiх калонiях жыло ад некаль кiх дзясяткаў да 
некалькiх соцень эмiгрантаў [168, s. 34–44]. У гарадах, дзе раней iснавалi вялiкiя 
калонii, эмiгранты працягвалi жыць, але iх колькасць не перавышала некалькiх 
дзясяткаў. Напрыклад, у канцы 1832 г. у Авiньёне жыло 73 ураджэнцы беларуска-
лiтоўскiх губерняў, а ў канцы 1833 г. iх засталося толькi трое.

Апрача раздраблення вялiкiх калонiй, на размяшчэнне i колькасць эмiгран-
таў у францыi ў 1833 г. уплывалi i iншыя фактары.

Працягвалася агiтацыя за ўступленне ў iншаземны легiён. У названым годзе 
яна аказалася больш паспяховай, чым раней. 1 лютага 1833 г. мiнiстр ваенных 
спраў выдаў загад аб утварэннi ў Алжыры першай кампанii польскага бата-
льёна. Да канца года былi сфармiраваны яшчэ другая i трэцяя кампанii, якiя 
разам налiчвалi 174 чал. Камандзiрам польскага батальёна быў прызначаны 

Тадэвуш Гараiн [166, s. 14; 264, s. 108–109]. Колькасць ураджэнцаў беларуска-
лiтоўскiх губерняў ў iншаземным легiёне павялiчылася нязначна. У 1833 г. з iх 
былi завербаваны 9 чал.: Адам Бурба, францiшак Кучынскi, Антонi Сакалоўскi, 
якуб юрцэвiч, Мiхал Рачкоўскi, эдвард Мiкалай Бiтэрнiх, Антонi Уладкоўскi, 
Станiслаў жылiнскi, Антонi Станеўскi.

На колькасны стан i размяшчэнне эмiгрантаў на тэрыторыi францыi ў 1833 г. 
паўплывала таксама спроба ўтварэння польскага легiёна ў Партугалii. У канцы 
1832 г. пачалiся спробы прыцягнення польскiх эмiгрантаў у войска Дона Пэд-
ра — аднаго з прэтэндэнтаў на партугальскi трон у грамадзянскай вайне, якая 
вялася там у гэты час. Памiж А. Чартарыскiм i Донам Пэдра было заключана 
пагадненне аб утварэннi з удзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. асобнага легiёна 
на службе Партугалii. i хаця яно не было ратыфiкавана, генерал юзаф Бэм, 
прыхiльнiк А. Чартарыскага, узяўся за стварэнне легiёна i распачаў агiтацыю 
за ўступленне ў яго шэрагi [426, s. 260, 273–275]. Сярод эмiгрантаў дзейнасць 
ю. Бэма выклiкала моцную негатыўную рэакцыю i хвалю крытыкi. Дайшло 
нават да таго, што падпаручнiк Платон Пасербскi (ураджэнец Вiленскай губ.) 
зрабiў замах на жыццё ю. Бэма, якi аказаўся няўдалым [291, s. 66–67].

Тым не менш агiтацыя ю. Бэма прынесла пэўныя вынiкi. У дэпартамен-
це Шарант-энфэр’ёр, куды прыбывалi жадаючыя ўступiць у легiён, сабралася 
каля ста эмiгрантаў [168, s. 231–233]. Нягледзячы на актыўнасць Бэма, легiён 
так i не быў сфармiраваны. французскiя ўлады, апасаючыся дыпламатычных 
складанасцяў, не давалi дазвол на выезд эмiгрантаў у Партугалiю. У хуткiм 
часе, пасля заняцця Лiсабона Донам Пэдра, патрэба ў польскiх легiянерах 
знiкла. Партугальскi бок разарваў дамову з Чартарыскiм. Добраахвотнiкi, што 
знаходзiлiся ў дэп. Шарант-энфэр’ёр, у большасцi засталiся жыць там, частка 
з iх была расселена па iншых дэпартаментах. Невялiкая iх колькасць была за-
вербавана ў iншаземны легiён [426, s. 270–271].

На размяшчэнне эмiгрантаў нямала паўплывала iх перасяленне ва ўнi вер-
сiтэцкiя цэнтры. Калi ў 1832 г. гэты працэс яшчэ не быў моцна распаўсюджаны, 
то ў 1833 г. ён набыў масавы характар. Раздзяляючы вялiкiя калонii, француз-
скiя ўлады амаль без абмежаванняў выдавалi дазволы на перасяленне эмiгран-
таў у гарады, у якіх знаходзiлiся вышэйшыя навучальныя ўстановы, за выклю-
чэннем Парыжа, дзе з самага пачатку прыбыцця паўстанцаў мелiся пэўныя 
абме жаваннi ў пасяленнi.

У 1833 г. павялiчылася колькасць эмiгрантаў у Медыцынскай акадэмii ў Ман-
пэлье. яна была найбольш папулярная сярод эмiгрантаў-студэнтаў медыцыны 
ў францыi. Прычыну гэтага магчыма знайсцi ў фiнансавым боку, таму як атры-
манне медыцынскай адукацыi значна паляпшала матэрыяльны стан i павышала 
прэстыж эмiгрантаў. Напрыклад, студэнтам медыцыны выплачвалася сты-
пендыя ў памеры 45 франкаў штомесяц, раз на тры месяцы яны атрымоўвалi 
75–100 франкаў дадаткова для пакупкi iнструментаў, абсталявання i кнiг. Пасля  
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заканчэння навучання на працягу 1,5 года iм выплачвалася iх студэнцкая сты-
пендыя цалкам, а потым яшчэ паўгода — яе палова [286, s. 22–24]. Аднак 
французскiя ўлады неахвотна выдавалi дазволы на вучобу ў Парыжы i Страс-
бургу, дзе iснавалi вышэйшыя навучальныя ўстановы. Таму менавiта Ман-
пэлье стаў тым горадам, дзе вучылася найбольшая колькасць студэнтаў-меды-
каў. У 1832–1840 гг. тут атрымалі адукацыю 213 былых удзельнiкаў паўстання 
1830–1831 гг., якiя абралi для сябе медыцынскiя прафесii, у Парыжы — 151, 
у Страсбургу — 48 [286, s. 47–48]. Колькасць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх 
губерняў, якiя вучылiся ў Манпэлье ў 1833 г., складала не менш за 16 чал.

хаця далёка не ўсе ахвотныя мелі магчымасць вучыцца ў Парыжы, аднак 
там атрымоўвала адукацыю iстотная частка эмiгрантаў. Уладкаванню на вучо бу 
ў Парыжы спрыяла Таварыства Навуковай Дапамогi пад кiраўнiцтвам А. Чар-
тарыскага [286, s. 26–27].

з гэтага ж 1833 г. у Парыжы пражывала найбольшая колькасць эмігрантаў 
з беларуска-лiтоўскiх губерняў (у тым ліку дзякуючы студэнтам). Напрыкан-
цы гэтага года тут жыў не менш чым 61 прадстаўнiк эміграцыі.

Некалькі эмiгрантаў набывалі адукацыю ў г. Пуацье дэп. Вьен, дзе дзей-
ні чалі медыцынская школа i факультэт права ва ўнiверсiтэце. Вядомы iмёны 
шасцёх ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, якiя знаходзiлiся там у гэ-
тым годзе. У Тулузе, дзе iснавала магчымасць вывучэння права, iх было так-
сама шасцёра.

змяншэнне колькасцi эмiгрантаў у францыi не змагло кампенсаваць далу-
чэнне новых палiтычных уцекачоў. У гэтым годзе вядома пра прыбыццё ў фран-
цыю 38 ураджэнцаў бела руска-лiтоў скiх губерняў. Наяўныя звесткi ўказ ваюць, 
што агульная iх колькасць зменшылася на 17% i напрыканцы года скла да ла не 
менш за 829 чал.

Найбольшая пасля Парыжа група ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх гу-
бер няў апынулася ў дэп. Лянд, куды эмiгранты пачалi прыбываць у траўні 
1833 г. Напрыканцы года тут iх апынулася не менш за 51 чал. Другiм паводле 
колькасцi стаў дэп. Кальвадо, дзе ў канцы года жыло не менш за 50 ўраджэнцаў 
беларуска-лiтоўскiх губерняў. Трэцiм быў дэп. Манш, дзе iх пражывала не 
менш за 41. Усяго яны размяшчаліся больш чым у 20 дэпартаментах францыi, 
дзе iх колькасць складала, як правiла, ад аднаго да некалькiх чалавек. Вядома, 
што ў гэтым годзе памерла дзевяць ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, 
адзін з якiх (Адам Бурба) — у Алжыры.

У 1834 г. не адбывалася такiх вялiкiх змен у колькасцi i размяшчэннi эмi-
грантаў з прычыны адсутнасцi падзей, якiя б маглi значна паўплываць на гэта. 
з гэтага часу пачынаецца перыяд пэўнай стабiлiзацыi. Тым не менш некато-
рыя змены таксама адбывалiся.

з пачатку 1834 г. частка ўдзельнiкаў франкфурцкай экспедыцыi вяртала-
ся ў францыю. У большасцi гэта былi асобы, якiя падалi петыцыю каралю 

францыi з просьбай аб дазволе на вяртанне i якiя не ўдзельнiчалi ў савойскай 
экспедыцыi. Працэс iх прыезду, распачаты ў канцы 1833 г., адбываўся на праця-
гу ўсяго 1834 г. Частка эмiгрантаў засталася ў Швейцарыi [261, s. 165].

Адначасова з гэтым прыбывалі новыя эмiгранты. У 1834 г. гэта адбывалася 
пераважна марскiм шляхам. 17 лiстапада 1833 г. з Прусii ў Амерыку адплылi 
караблi Union i Marianne з 445 былымi паў станцамi на борце. 25 лiстапада 
адправiўся карабель Wrouw Elisabethe са 152 па сажырамi. Пасажырамi Union 
i Wrouw Elisabethe былi пераважна ўраджэнцы бе ла руска-лiтоўскiх губерняў. 
У час падарожжа па Балтыйскаму мору караблi атрымалi пашкоджаннi i былi 
вымушаны зайсцi ў парты францыi i Англii для рамонту. Былыя паўстанцы 
выкарысталi гэта для таго, каб застацца ў гэтых краiнах. эмiгранты, якiя на 
Wrouw Elisabethe прыбылi ў Гаўр у студзенi 1834 г., атрыма лi дазвол застац-
ца ў францыi [422, t. 1, s. 255]. Каля ста з iх паходзiлi з беларуска-лiтоўскiх 
губерняў [315].

Карабель Union прыбыў у англiйскi порт Гарвiч. яго пасажырам не ўда-
лося застацца ў Англii. Пад пагрозай далейшага падарожжа ў Паўночную 
Амерыку яны згадзiлiся завербавацца ў iншаземны легiён у Алжыры. 27 кра-
савiка 1834 г. 219 чал. сышлi на бераг Афрыкi ў г. Аран i практычна ўсе былi 
прыняты на службу [166, s. 17; 412, s. 177; 436, s. 40–41]. Колькасць ура-
джэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў сярод iх складала не менш за 162 чал. 
Гэта тры чвэрцi ўсiх ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, якiя пры нялi 
службу ў iнша земным легiёне ў першыя некалькi дзесяцiгоддзяў яго iсна-
вання.

Апрача гэтага, пэўныя вынiкi мела таксама агiтацыя А. Чартарыскага ся-
род эмiгрантаў за ўступленне ў легiён. Вядома, што як мiнiмум 7 ураджэнцаў 
беларуска-лiтоўскiх губерняў добраахвотна паступiлi на службу ў 1834 г.

з канца 1833 г. пачалося высяленне эмiгрантаў з тэрыторыi Аўстрыйскай 
iмперыi, а пазней — з Кракава. Праз Трыест высяленне працягвалася да 1837 г. 
эмiгранты высылалiся ў францыю i iншыя краiны (зША, Алжыр). Такiм чы-
нам былi высланы 130 чал. Сярод iх меліся i ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх 
гу берняў, напрыклад, Нарцыз Капярнiцкi, Ануфры Гарадэцкi, Антонi Станiслаў 
Прускi, ян Дамiнiк Прагалiнскi i iнш.

як мiнiмум 10 эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў памерлі ў 1834 г.
117 выхадцаў з Беларусi i Лiтвы прыбыло ў гэтым годзе ў францыю, што 

крыху павялiчыла iх шэрагi ў гэтай краiне. Амаль усе яны былi пасажырамi 
Wrouw Elisabeth.

У 1837 г. францыя прыняла чарговую хвалю эмiгрантаў з беларуска-лi-
тоўскiх губерняў. Пераважную большасць з iх складалi жаўнеры iншаземнага 
легiёна. У 1834–1835 гг. яны праходзiлi службу ў Афрыцы. Некаторыя з iх за-
гiнулi цi памерлi ў гэты час (ян Буткевiч, францiшак Вялiчка, юзаф Камблевiч 
i iнш.). У лiпенi 1835 г. iншаземны легiён быў пераведзены на службу iспанii, 
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дзе прымаў удзел у грамадзянскай вайне на баку каралевы iзабэлы. Там паса-
жыры Union заставалiся да 1837 г., калi скончыўся трохгадовы тэрмiн iх служ-
бы. Некаторыя за гэты час загiнулi ў баях, памерлi ад ран цi хваробаў альбо 
знiклi без звестак. Тыя, хто дажыў да вясны 1837 г., былi масава звольнены 
са службы, пераведзены ў францыю i расселены ў французскiх правiнцыях 
[166, s. 7, 17, 103, 196]. Гэта выклiкала моцнае павелiчэнне ў 1837 г. колькас-
цi ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у наступных гарадах: Ангулем 
дэп. Уаз — 21 (для параўнання, у 1835 г. iх было 4), Бавэ дэп. Шарант — 17 
(1835 г. — 3), Арлеан — 14 (3) i Тур дэп. эндр-э-Люар — 24 (4). як мiнiмум 
128 эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў прыбылi ў гэтым годзе ў фран-
цыю, памерла не менш за 15.

У 1838–1839 гг. у колькасцi i размяшчэннi эмiграцыi ў францыi не адбыло-
ся iстотных зменаў. Такiм чынам, напрыканцы 1839 г. у францыi знаходзiлася 
1007 ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў, з якiх каля 80 чал. жылi ў Па-
рыжы.

9 чэрвеня 1839 г. французскi ўрад выдаў пастанову, паводле якой усiм эмi-
грантам, якiя жылi ў францыi 5 гадоў, дазвалялася свабодна абiраць месца 
жыхарства на яе тэрыторыi [424, s. 24]. з гэтага часу пачынаецца настолькi 
шырокае рассяленне эмiгрантаў па францыi, што прасачыць яго становiц-
ца немагчыма. Да таго ж менавiта 30-мi гг. хiх ст. абмяжоўваецца перыяд 
прыбыцця ў заходнюю еўропу ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. Штогод 
у фран цыi знаходзiлася як мiнiмум 829 чал. (у 1833 г.), як правiла, iх колькасць 
вагалася ад 950 да 1000 чал. з 1833 г. самым буйным цэнтрам эмiграцыi стано-
вiцца Парыж.

Варта таксама ўзгадаць пра памерлых эмiгрантаў з беларуска-лiтоў скiх 
губерняў у францыi ў 30-х гг. Маюцца звесткi пра 77 з iх, што складае 5,6% ад 
iх агульнай колькасцi. Да гэтай лiчбы варта дадаць 14 памерлых цi загiнулых на 
службе ў iншаземным легiёне.

застаюцца складанасцi з вызначэннем колькасцi прадстаўнiкоў сямей (жо-
нак, дзяцей) паўстанцаў, якiя таксама адправiлiся ў эмiграцыю ўслед за сваiмi 
бацькамi цi мужамi. Гэта вызначана тым фактам, што ў крынiцах яны, як 
правiла, не фiксавалiся, а ў выпадку фiксацыi не запiсвалiся асобна, а проста 
ўказвалiся пры главах сваiх сем’яў. Тут жа варта адзначыць, што пераезд сем’яў 
былых паўстанцаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыю не набыў ма-
савага характару, вядомыя выпадкi можна характарызаваць як адзiнкавыя. 
як адзначае С. Калембка, у 1839 г. у францыi на 5472 эмiгранта з зямель былой 
Рэчы Паспалiтай прыпадала менш за 200 полек [261, s. 248].

Найбольшая пасля францыi група эмiгрантаў апынулася на тэрыторыi Вя-
лiкабрытанii. У 1836–1838 гг. тут стала цi часова жылі каля 800 эмiгрантаў з зя-
мель былой Рэчы Паспалiтай [261, s. 64]. яны пачалi сюды прыбываць у 1831 г. 
Адным з першых ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у Лондан прыбыў 

вядомы лiтаратар юльян Урсын-Нямцэвiч, якi быў высланы сюды ў якасцi 
прадстаўнiка паўстанцкага ўрада з мэтай пераканаць англійскi ўрад адкрыта да-
памагчы паўстанцам. Пасля паражэння паўстання ён застаўся ў эмiграцыi i пер-
шыя некалькi гадоў правёў менавiта ў Лондане [399, t. 1]. Тут жа ў 1831 г. пэўны 
час знаходзiўся i актыўна супрацоўнiчаў з ю. Нямцэвiчам iншы прадстаўнiк 
паў станцкага ўрада — Л. ельскi [399, t. 1; 421, t. 11, s. 156–159]. У 1832–1833 
гг. па розных гарадах Вялiкабрытанii праехаў У. Плятэр з мэтай папулярызацыi 
дзейнасцi эмiгрантаў i пошуку сродкаў для дапамогi iм [421, t. 26, s. 686; 13—
А, с. 30]. У 1833 г. у Лондан прыбыў Леан Леапольд Савашкевiч, у далейшым 
актыўны дзеяч дэмакратычнага руху ў эмi грацыi i паплечнiк i. Лялевеля [165; 
449, s. 603–604].

Да 1834 г. прыбыццё эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў у Вялi-
ка брытанiю было нячастым. У 1834 г. сюды прыбылi некалькi значных груп 
былых паўстанцаў. У студзенi 1834 г. у англiйскi горад Портсмут прычаліў ка-
рабель Marianne, якi вымушаны быў зайсцi туды для рамонту. 212 яго па-
сажыраў выкарысталi гэта для таго, каб застацца ў Вялiкабрытанii. iм гэта 
ўдалося, 14 лютага яны сышлi з карабля i былi паселены ў гэтым горадзе 
[166, s. 16–17; 261, s. 64]. У гэтай групе знаходзiлася 34 ураджэнцы беларуска-
лiтоўскiх губерняў, пераважна ў чыне радавых [374]. На працягу 30–40-х гг. 
8 з iх памерла ў Портсмуце.

У 1834 г. у Англiю пачалi прыбываць таксама эмiгранты са Швейцарыi. Гэта 
былi ўдзельнiкi савойскай экспедыцыi, якiх швейцарскiя ўлады выдалялi са сва-
ёй тэ рыторыi, а французскiя не прымалi да сябе. У вынiку частка iх выбрала для 
сябе жыццё ў Англiі. Вядомы прозвiшчы 13-цi з iх, якiя паходзiлi з беларуска-
лiтоўскiх губерняў, напрыклад, ян Грабоўскi, Напалеон Граф, юзаф i юльян 
Каменскiя, фелiкс Пуслоўскi i iнш. [167, t. 2, s. 111, 115, 244–245; t. 3, s. 354, 
i iнш.]. эмiгранты з гэтай групы затрымалiся ў Англii часова i на працягу пэўнага 
часу выязджалi ў iншыя краiны, як правiла, вярталiся ў францыю. Часам перы-
яд знаходжання ў Англii быў вельмi кароткiм. Напрыклад, фартунат Падбярэскi 
прабыў там усяго каля 1 месяца [167, t. 3, s. 309]. Частка гэтай групы засталася 
жыць у Англii да канца жыцця, напрыклад, Мiхал Кярсноўскi, Тадэвуш Лянкевiч, 
Карнэль Пятроўскi [167, t. 2, s. 270; t. 3, s. 29, 296].

Пэўная частка эмiгрантаў асела ў Бельгii, куды яны пачалi прыбываць так-
сама з 1831 г. iх колькасць у гэтай краiне нiколi не перавышала некалькiх со-
цень чал. i хаця эмiгранты тут пасялялiся ў некалькiх мясцовасцях, галоўным 
i найбольш шматлiкiм цэнтрам заставаўся Брусэль. Безумоўна, найбольш 
вядомым эмiгрантам, якi жыў тут стала, быў i. Лялевель. Вакол яго заўжды 
гуртавалася пэўная частка эмiгрантаў з памяркоўна-дэмакратычнымi поглядамi 
[261, s. 57]. У 1832 г. у Брусэлi знаходзiўся дэпутат на сейм ад Вiлькамiрскага 
пав. Людвiк Пяткевiч [165]. У розны час тут жылi такiя паплечнiкi i. Лялеве-
ля, як Л. Савашкевiч i Канстанцiн залескi [449, s. 603–604, 790–791]. У 1834 г. 
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сюды прыбыло таксама некалькi ўдзельнiкаў савойскай экспедыцыi, якiя абралi 
Бельгiю як месца пасялення пасля iх выдалення са Швейцарыi. У iх лiку былi 
такiя вядомыя дзеячы, як Генрык Калусоўскi i фелiкс ястрэмбскi [167, t. 2, 
s. 208, 241; 449, s. 260, 274–275].

У 1832 г. распачалася вярбоўка ў бельгiйскае войска. Нягледзячы на пачат-
ковыя намеры бельгiйскага караля Леапольда i прыняць на службу 2500–4000 
былых паўстанцаў, яму з-за апасенняў дыпламатычных складанасцяў да кан-
ца года ўдалося наняць толькi 34-х афiцэраў. Сярод iх былi i сямёра ўраджэн-
цаў беларуска-лiтоўскiх губерняў: фелiкс Прот Прушынскi, Адольф Дэмбiнскi, 
Аляксандр Валадковiч, Маўрыцы Грабоўскi, юзаф забела, юзаф Пужыцкi, отан 
жавускi [310, p. 197–198]. На працягу 30–50-х гг. хiх ст. знаходжанне былых 
паўстанцаў на службе Бельгii было галоўнай перашкодай для ўсталявання дып-
ламатычных адносiнаў памiж Бельгiяй i Расiяй. яны былi завязаны толькi пасля 
адпраўкi на пенсiю ў 1853 г. апошнiх польскiх афiцэраў [310, p. 216–228].

Наступнай краiнай, дзе знаходзiлiся эмiгранты, была Швейцарыя. iх ма-
савае прыбыццё сюды адбылося ў 1833 г., звязана яно з франкфурцкай экспе-
дыцыяй. эмiгрантамi была ўтворана Рада, выдадзены адозвы з просьбамi аб 
матэрыяльнай дапамозе.

Большасць эмiгрантаў, якiя апынулiся ў Швейцарыi, падала прашэннi да 
французскiх уладаў з просьбай аб дазволе вярнуцца ў францыю. Швейцар скiя 
ўлады таксама намагалiся выдалiць са сваёй тэрыторыi палiтычна актыў-
ных эмiгрантаў. У вынiку ўдзельнiкi франкфурцкай экспедыцыi, за выключэннем 
часткі ўдзельнiкаў савойскай экспедыцыi, атрымалi дазвол на вяртанне ў фран-
цыю. У 1833–1834 гг. яны вярталiся i рассялялiся ў правiнцыйных французскiх 
дэпартаментах. Частка эмiгрантаў выехала ў Бельгiю i Вялiкабрытанiю [260, 
s. 150–151]. У адзiнкавых выпадках эмiгранты заставалiся ў Швейцарыi на-
доўга. Напрыклад, ураджэнцы Вiленскай губ. эдвард Мiлькевiч i ян Клот 
засталiся тут i сумесна заснавалi майстэрню па вытворчасцi гадзiннiкаў. У да-
лейшым яны прымалi ўдзел у польскiх эмiграцыйных арганiзацыях i да самай 
смерцi жылi ў Швейцарыi [167, t. 2, s. 287; t. 3, s. 149].

Часова пэўная колькасць эмiгрантаў размяшчалася на тэрыторыi iспанii. 
Гэта былi жаўнеры, якiя знаходзiлiся на службе ў iншаземным легiёне [гл. вы-
шэй]. Да iх варта да даць пэўную колькасць эмiгрантаў, якiя паступiлi на службу 
ў сфармiраваны на базе часткi легiёна полк польскiх уланаў. Ён быў створа-
ны ў 1836 г. i ўзмоц нены некаторымi добраахвотнiкамi, якiя прыбылi з фран-
цыi. Сярод iх былi такiя ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў, як Валеры 
Бялiнскi, Антэнор Лабаноў скi, Казiмiр Чарнецкi i iнш. [165; 167, t. 1, s. 197, t. 3, 
s. 57]. Вядома пра смерць пя цi ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у час
вайны ў iспанii — А. Лабаноўска га, Павела Шатравiча, юзафа Урублеўскага, 
яна хлябзевiча, Мiхала юхновiча [166, s. 105, 174, 341, 383; 167, t. 3, s. 57]. 
Пасля заканчэння службы эмiгранты пераводзiлiся ў францыю. Толькi ў рэдкiх 

 выпадках яны затрымлiвалiся на працяглы час. Напрыклад, ураджэнец Вi-
лен скай губ. Валеры Бялiнскi пасля службы ў iншаземным легiёне перайшоў 
у iспан скае войска [166, s. 84].

У германскiх дзяржавах значная колькасць эмiгрантаў знаходзiлася толькi 
ў першыя гады пасля паўстання. Важны iх асяродак склаўся ў Дрэздэне — 
сталiцы Саксонii. як правiла, былыя паўстанцы затрымлiвалiся тут па дарозе 
ў францыю. У гэтым горадзе яны карысталiся прыхiльным стаўленнем мясцо-
вага насельнiцтва. У Дрэздэне затрымлiвалiся А. Мiцкевiч, i. Дамейка i многiя 
iншыя вядомыя эмiгранты. У лiпенi 1832 г. пад уцiскам расiйскага i пруска-
га ўрадаў урад Саксонii вымушаны быў выдаць пастанову, якая абавязвала 
ўсiх ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. пакiнуць яе тэрыторыю. Адзiнкавыя 
эмiгранты жылi ў многiх германскiх дзяржавах. як правiла, яны адносіліся да 
арыстакратычных колаў [261, s. 56–57]. Напрыклад, у Вялiкапольшчы, якая 
належала Прусii, застаўся жыць францiшак Мiцкевiч, брат Адама, а ў 1842 г. 
тут набыў сабе маёнтак цэзар Плятэр [167, t. 3, s. 135, 302].

Некалькi дзясяткаў былых паўстанцаў прынялi ўдзел у грамадзянскай вайне 
ў Партугалii. Нягледзячы на няўдачу ген. ю. Бэма ў стварэннi асобнага легiёна 
з эмiгрантаў, пэўная iх колькасць змагла прабрацца ў Партугалiю i паступiць 
тут на службу ў войска Дона Пэдра. Галоўным чынам гэта былi кавалерысты 
[261, s. 66]. Колькасць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у гэтай групе 
невядомая.

Няшмат эмiгрантаў знаходзiлася таксама ў iталii. У Рыме размяшчала-
ся прадстаўнiцтва А. Чартарыскага пры двары папы. яго мэтай з’яўлялася 
схiлiць папу выказаць сваё негатыўнае стаўленне да царскага ўрада i яго адно-
сiнаў да каталiцкага касцёла ў землях былой Рэчы Паспалiтай, якiя адышлi да 
Расii. Напрыклад, у 1838–1840 гг. у якасцi прадстаўнiка А. Чартарыскага тут 
знаходзiўся ц. Плятэр [421, t. 26, s. 650; 505, s. 124]. Таксама ў Рыме жылi 
пэўны час прадстаўнiкi заснаванага польскiмi эмiгрантамi каталiцкага ордэна 
ўваскрэшанцаў (пол. — zmartwychwstańców) [261, s. 273–274]. Да канца 40-х гг. 
колькасць эмiгрантаў у iталii была нязначнай. Найбольш эмiгрантаў знаходзiлася 
тут падчас рэвалюцыйнага ўздыму ў еўропе ў 1848–1849 гг. (т. зв. Вясны Наро
даў). У гэты час А. Мiцкевiч займаўся ў iталii фармiраваннем т. зв. Польскага 
легiёна, якi павiнен быў удзельнiчаць у ваенных дзеяннях у iтальянскiх дзяржа-
вах на баку рэвалюцыянераў i стаць правобразам будучага польскага войска, якое 
адродзiць Рэч Паспалiтую. А. Мiцкевiчу ўдалося прыцягнуць да супрацоўнiцтва 
асобных эмiгрантаў, некаторыя з якiх прыбылi ў iталiю, напрыклад, Мiхал хо-
дзька, Аляксандр Бергель, фердынанд Карвоўскi, Люцыян Стыпулкоўскi i iнш. 
Разам са спадам гэтай рэвалюцыйнай хвалi легiён быў распушчаны [267].

Адзiнкавыя эмiгранты з беларуска-лiтоўскiх губерняў знаходзiлiся ў iталii 
i пасля Вясны Народаў. Караль Леанард Бразевiч напачатку 60-х гг. выкладаў 
у Польскай Вайсковай школе ў Генуi, дзе ў 1862 г. выдаў Правiлы для  пешых 
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стралкоў [421, t. 2, s. 421]. з канца 50-х гг. у iталіi жыў таксама Вiктар зянко-
вiч, якi заснаваў у Мiлане завод па вытворчасцi палiва для цягнiкоў [286, 
s. 449]. Аляксандр iзэншмiдт-дэ-Мiльбiтц з 1862 г. служыў генерал-маёрам
у iтальянскiм войску [167, t. 2, s. 177].

Невялiкiя групы па некалькi чалавек альбо адзiнкавыя эмiгранты трапiлi 
амаль ва ўсе iншыя краiны заходняй еўропы. як правiла, яны не вылучалiся 
актыўнай дзейнасцю i не аказвалi вялiкага ўплыву на жыццё эмiграцыi.

Такiм чынам, у эмiграцыi апынулася каля 9 тыс. удзельнiкаў паўстання 
1830–1831 гг., з якiх 1500–1700 чал. паходзiлi з беларуска-лiтоўскiх губерняў. 
Для апошняй групы характэрны ўсе тыя тэндэнцыi ў рассяленнi, якiя тычылiся 
эмiгрантаў з iншых частак былой Рэчы Паспалiтай. На iх размяшчэнне i расся-
ленне па розных краiнах заходняй еўропы ўплывалi шматлiкiя фактары, спалу-
чэнне якiх вызначыла прыбыццё большай часткi эмiгрантаў у францыю, урад 
якой аказаў эмiгрантам арганiзацыйную i матэрыяльную дапамогу. з паводзiнамi 
французскага ўрада моцна кантраставала стаўленне да эмiгрантаў з боку iншых 
еўрапейскiх урадаў. яны неахвотна i не ў такой ступенi давалi эмiгрантам дазвол 
на пасяленне на сваiх тэрыторыях. У вынiку гэта прывяло да таго, што колькасць 
эмiгрантаў па-за францыяй была нашмат меншай, чым на яе тэрыторыi.

Варта звярнуць увагу на пэўную своеасаблiвасць у прыбыццi ў заходнюю 
еўропу эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. Па-першае, пераважная iх 
большасць прыбыла праз Прусiю. На тэрыторыi гэтай дзяржавы апынулася 
значная колькасць паўстанцаў з Лiтвы i Беларусi, выцесненая туды разам з кор-
пусам А. Гелгуда. Часта яны з’яўлялiся грамадзянскiмi асобамi. Праз тэрыто-
рыю Аўстрыi ў эмiграцыю прыбывалi ў асноўным тыя, хто на момант паўстан-
ня знаходзiўся ў радах польскага рэгулярнага войска. Па-другое, значная частка 
эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў трапіла ў заходнюю еўропу марскiм 
шляхам: у жнiўнi 1832 г. у эмiграцыю прыбылi з Прусii пасажыры караблёў 
Lach i Vigilante, у 1834 г. — караблёў Union, Wrouw Elisabeth i Marianne. з Пру-
сii на бартах караблёў было выпраўлена больш за 450 ураджэнцаў Беларусi 
i Лiт вы. Да гэтай лiчбы неабходна дадаць невялiкую групу эмiгрантаў, якiя 
прыбылi з Аўстрыi, высланыя на захад праз порт Трыест.

Шматлiкiя фактары паўплывалi на тое, што эмiгранты, якiя апынулiся 
ў францыi, на працягу 1830-х гг. шырока рассялiлiся па яе тэрыторыi, нягле-
дзячы на пачатковыя iмкненнi размясціць iх вялiкiмi кампактнымi групамi 
ў пра вiнцыi. знаходжанне ў некаторых месцах значнай колькасцi ўраджэнцаў 
бела руска-лiтоўскiх губерняў стварала перадумовы да iх гуртавання.

3. ГУРТАВАННЕ ЎРАДЖЭНЦАЎ
БЕЛАРУСКА-ЛIТОЎСКIХ ГУБЕРНЯЎ 

У ЭМIГРАЦЫI

3.1. Арганiзацыi i палiтычныя плынi Вялiкай эмiграцыi: 
агульны агляд

з самага пачатку эмiграцыi сярод былых паўстанцаў адбыўся раскол павод-
ле прыкметы палiтычных схiльнасцяў. Гэты падзел быў закладзены яшчэ ў час 
паўстання, але не мог быць канчаткова аформлены з-за неабходнасцi сумеснага 
вядзення барацьбы супраць расiйскiх уладаў. У эмiграцыi ж нiшто не перашка-
джала выкрышталiзацыi супярэчнасцяў памiж асобамi з рознымi палiтычнымi 
поглядамi. У вынiку сярод эмiгрантаў утварылiся два вялiкiя лагеры: дэма-
кратычны i кансерватыўны (арыстакратычны, манархiчны, Атэль Лямбэр). 
Прадстаўнiкi кожнага з iх вiнавацiлi сваiх апанентаў у паражэннi паўстання, 
вялi актыўную прапаганду, арганiзоўвалi выпуск перыядычнай прэсы з мэтай 
аказаць як мага большы ўплыў на сваiх суайчыннiкаў i такiм чынам павялiчыць 
свой патэнцыял. Ураджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыi знахо-
дзiлiся сярод прыхiльнiкаў усiх палiтычных лагераў i ўваходзiлi ў склад усiх 
эмiграцыйных арганiзацый. Таму для аналiзу дзейнасцi арганiзацый, утвора-
ных ураджэнцамi беларуска-лiтоўскiх губерняў, неабходна падаць агульны на-
рыс афармлення кожнага з эмiграцыйных палiтычных лагераў.

Дэмакратычны лагер нiколi не быў аднастайным i не меў адзiнага лiда-
ра. Найбольш уплывовым прадстаўнiком дэмакратычнага лагера было Поль-
скае Дэмакратычнае Таварыства (ПДТ). яно было ўтворана 17 сакавiка 1832 г. 
у Па рыжы адной з самых радыкальных апазiцыйных груп дзеячаў Польскага 
Нацыянальнага Камiтэта. Сваёй мэтай яно паставiла дзейнасць у польскай на
цыянальнай справе ў духу прынцыпаў выключна фiласофскадэмакратычных. 
Кiраўнiчым выбарным органам ПДТ была цэнтралiзацыя, якая складалася з 5–9 
(у розны час колькасць сяброў цэнтралiзацыi нязначна змянялася) найбольш 
знакамiтых дэмакратычных дзеячаў эмiграцыi. Выбары ў яе адбывалiся раз на 
1–2 гады. Упершыню цэнтралiзацыя сабралася 30 студзеня 1836 г. [261, s. 101–
117, 176–198, 323–238]. Галоўным праграмным дакументам ПДТ з’яўляецца т. 
зв. Вялiкi манiфест, прыняты ў 1836 г. [376]. Асноўным друкаваным органам 
ПДТ стала газета Польскi дэмакрат (Demokrata Polski) [191]. ПДТ займалася 
высылкай эмiсараў на радзiму з мэтай разведкi гатоўнасцi насельнiцтва да 
новага ўзброенага выступлення i яго падрыхтоўкi. Праiснавала гэтае тавары-
ства да 1863 г., калi з пачаткам паўстання ў землях былой Рэчы Паспалiтай яно 
самараспусцiлася. Гэта была самая шматлiкая арганiзацыя, створаная былымi 
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ўдзельнiкамi паўстання 1830–1831 гг. у эмiграцыi. за ўвесь час яго iснавання 
праз ПДТ прайшло каля 4 тыс. эмiгрантаў, а ў пiк яго дзейнасцi — у 1848 г. — 
яно налiчвала ў сваiм складзе больш за 2 тыс. чал. [259; 305; 449].

Больш радыкальнай арганiзацыяй, створанай у эмiграцыi, быў Польскi 
На род (Lud Polski). яна была ўтворана ў 1835 г. групай з некалькiх эмiгран-
таў-радыкалаў, якiя жылi ў Англii. Пад iх уплыў трапiла пэўная колькасць 
эмi гран таў у Вялiкабрытанii, найбольшая група якiх была паселена ў г. Пор-
тсмут i ўваходзiла ў склад ПДТ. Кiрунак новай арганізацыі вызначаецца як 
утапiчны сацыялiзм. Структурна яна падзялялася на секцыi, якiя называлiся 
грама дамi. Польскi Народ нiколi не быў шматлiкай i ўплывовай арганiзацыяй. 
У яе складзе пабывала каля 130 чал. У к. 1830-х гг. яна ўвайшла ў фазу за-
стою, а ў 1846 г. самараспусцiлася [172; 261, s. 164–176].

Да дэмакратычнага лагера належала таксама такая арганiзацыя, як Маладая 
Польшча (Młoda Polska), утвораная ў сакавiку 1834 г. яе кiраўнiчыя функцыi 
выконваў Часовы камiтэт. Аднымі з яе найбольш актыўных дзеячаў былі ўра-
джэнец Вiленскай губ. Канстанцiн залескi i ўраджэнец Мiнскай губ. прафесар 
Вiленскага ўнiверсiтэта Валерыян Пяткевiч, сваю падтрымку аказваў ёй i i. Ляле-
вель. У красавiку 1834 г. Маладая Польшча ўвайшла ў склад новаўтворанай Ма
ладой Еўропы i падпiсала Акт братэрства Маладой Еўропы. Утваральнiкi Мала
дой Польшчы зыходзiлi з таго, што незалежнасць да iх радзiмы прыйдзе ў вынiку 
ўсееўрапейскага паўстання прыгнечаных народаў, i таму ў сваёй дзейнасцi раз-
лiчвалi на рэвалюцыянераў з усёй еўропы. Для гэтага яны наладжвалi сувязi 
з еўрапейскiмi карбанарскiмi арганiзацыямi, сярод якiх шчыльна супрацоўнiчалi 
з iтальянскiмi рэвалюцыянерамi на чале з Дж. Мазiнi. Младапалякi таксама 
высылалi эмiсараў на радзiму. Сярод iх найбольшых поспехаў удалося дасягнуць 
Шыману Канарскаму, дзейнасць яго ў значнай ступенi адбывалася на тэрыторыi 
Беларусi. Найбольш актыўныя дзеянні младапалякаў заканчваюцца сярэдзiнай 
1830-х гг. затым частка знакамiтых публiцыстаў адышла ад супрацоўнiцтва 
з iмі, а ў 1836 г. Маладая Польшча злучылася з Канфедэрацыяй Польскага На
рода, якая затым пераўтварылася ў арганiзацыю Аб’яднанне Польскай Эмiграцыi 
(АПэ) (Zjednoczenie Emigracji Polskiej) [261, s. 148–159].

Апанентамi дэмакратаў былi прыхiльнiкi кансерватыўных iдэй на чале 
з кня зем Адамам Чартарыскiм. Вакол яго гуртавалiся пераважна заможныя эмi-
гран ты. яны будучую незалежную Рэч Паспалiтую бачылi канстытуцыйнай 
ма нар хiяй, а яе будучым каралём — прадстаўнiка роду Чартарыскiх. Абгрун-
таваннем гэтага служыў той факт, што род Чартарыскiх знаходзiўся ў сваяцтве 
з Панятоўскiмi, прадстаўнiк якiх з’яўляўся апошнiм каралём Рэчы Паспалiтай. 
Часта арганiзацыi, створаныя прыхiльнiкамi гэтага лагера, не мелi палiтычнай 
накiраванасцi. Вялiкiя грашовыя сродкi дазвалялi заможным эмiгрантам займац-
ца дабрачыннай i навукова-культурнай дзейнасцю. 9 красавiка 1832 г. у Парыжы 
было створана Лiтаратурнае (пазней — Гiсторыка-Лiтаратурнае) таварыства на 

чале з А. Чартарыскiм. У яго склад увайшлi многiя заможныя эмiгранты. На яго 
пасяджэннях, апрача чытання лiтаратурных твораў яго сяброў, абмяркоўвалiся 
i палiтычныя праблемы. Адной з функцый, якую яно выконвала, была прапаган-
да дзейнасцi эмiгрантаў у еўропе. Дзякуючы гэтай арганiзацыi, былi сабраны 
найбольш багатыя матэрыялы, якiя тычацца эмiграцыi ўдзельнiкаў паўстання 
1830–1831 гг. Для захавання i публiчнага карыстання зборамi ў 1839 г. у Парыжы 
была адкрыта Польская бiблiятэка [210]. i Гiсторыка-Лiтаратурнае таварыства, 
i Польская бiблiятэка iснуюць i дзейнiчаюць у Парыжы да сённяшняга дня.

29 снежня 1832 г. было ўтворана Таварыства Навуковай Дапамогi, на 
чале якога таксама стаў А. Чартарыскi. Сваёй мэтай яно паставiла дапамогу 
эмiгрантам, якiя жадалi працягваць сваё навучанне па-за межамi радзiмы цi 
ўладкавацца на працу на прамысловыя прадпрыемствы. Для навучэнцаў дапа-
мога аказвалася ў выглядзе стыпендый, якiя выплачвалiся аднаразова цi на пра-
цягу пэўнага часу. за першыя тры гады свайго iснавання таварыства выплацiла 
стыпендыi 41-му эмiгранту, i яшчэ каля 100 стыпендый былi выплачаны адна-
разова. Таварыства таксама займалася выданнем навуковых прац эмiгрантаў. 
У прыватнасцi, дзякуючы яму друкавалiся доктарскiя працы эмiгрантаў, якiя 
вучылiся ў Медыцынскай акадэмii ў Манпэлье. яго намаганнямi ў Парыжы 
была адкрыта Вайсковая школа для былых паўстанцаў, а ў гарадах Нансi i Ар-
леан — школы для іх дзяцей [208, t. 3, s. 46; 286, s. 26–27].

12 сакавiка 1834 г. было створана Таварыства Дабрачыннасцi Польскiх Дам 
на чале з жонкай А. Чартарыскага Ганнай з Сапегаў. У яго склад увайшлi дамы 
з эмiграцыйных арыстакратычных колаў. Таварыства ставiла сабе за мэту апеку 
над хворымi, сiротамi, старымi i знявечанымi, дапамогу пазбаўленым грашовай 
дапамогi ад французскага ўрада i беспрацоўным. Свае сродкi яно атрымоўвала 
ад правядзення дабрачынных латарэй i ахвяраванняў. У першыя гады iснавання 
яму ўдавалася штогод збiраць каля 30 тыс. франкаў [208, t. 3, s. 306].

Аднак арганiзацыi кансерватараў у эмiграцыi не абмяжоўвалiся выключ-
на культурнымi цi дабрачыннымi мэтамi. Для рэалiзацыi сваiх палiтычных 
мэтаў iмi таксама стваралiся асобныя арганiзацыi, галоўнай з якiх стаў Саюз 
Нацыянальнай еднасцi (СНе). Ён быў утвораны 28 студзеня 1833 г. у Пары-
жы. яго заснавальнiкамi разам з князем А. Чартарыскiм, якi стаў на чале яго, 
выступiлi некаторыя прадстаўнiкi вышэйшага кiраўнiчага складу паўстання, 
сярод якiх былi генералы Г. Дэмбiнскi i ю. Бэм. Арганiзацыя была тайнай 
i вылуча лася ступенчатай iерархiяй. яна таксама займалася высылкай эмiса-
раў на радзiму. Галоўным друкаваным органам прыхiльнiкаў А. Чартарыскага 
ў 1830-я гг. стала газета Хронiка польскай эмiграцыi (Kronika Emigracji Polskiej) 
[260, s. 122–123; 306].

У 1839 г. нiжэйшыя ступенi iерархii СНе былi пераўтвораны ў Паўстан-
ц ка-Манархiчны Саюз, кiраўнiцтва якiм з часам перайшло да Уладзiслава 
замойскага. У Акце палiтычнай веры гэтай арганiзацыi сцвярджалася, што 
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 незалежная польская дзяржава павiнна стаць кантытуцыйнай манархiяй, а яе 
каралём — паляк. заканчваўся акт фразай караля я лiчу адзiным i самым моц
ным сродкам для вяртання незалежнасцi айчыны. У 1839 г. галоўным орга-
нам эмiграцыйных кансерватараў стала газета Трэцi Травень (Trzeci Maj), якая 
выходзiла да 1848 г. [261, s. 213–214].

30 сакавiка 1843 г. было афiцыйна абвешчана пра заснаванне Манархiчнага 
згуртавання заснавальнiкаў i Сяброў Трэцяга Траўня, якое стала больш вядома 
пад назвай Манархiчнага Таварыства Трэцяга Траўня альбо Таварыства Трэцяга 
Траўня (ТТТ). яго мэтай абʼяўлялася палiтычная незалежнасць для польскай 
дзяржавы, дасягнутая праз паўстанне ўласнымi сiламi, якiя найлепей змогуць 
згуртавацца вакол караля Польшчы. На яго чале стаяў генеральны дырэктар, па-
саду якога пачаткова заняў Нарцыз Алiзар, i капiтула, а структурна таварыства 
падзялялася на аддзелы. Таксама арганiзоўвалiся рэгiянальныя аддзяленнi та-
варыства, у кожным з якiх абiраўся дырэктар i рада. У 1845 г. у яго складзе 
налiчвалася каля 1 тыс. эмiгрантаў. А. Чартарыскi не прымаў удзелу ў дзейнасцi 
гэтага таварыства. з часам дамiнаваць у iм пачаў У. замойскi [261, s. 215–216].

У 1843 г. сям’ёй Чартарыскiх быў набыты палац XVii ст. пад назвай Атэль 
Лямбэр (Hôtel Lambert). Ён стаў сядзiбай А. Чартарыскага, а затым — цэнтрам 
усяго кансерватыўнага лагера. з гэтага часу ў адносiнах да кансерватыўнай 
плыні пачынае ўжывацца назва Атэль Лямбэр. У перыяд да паў стання 1863–
1864 гг. гэтая сядзiба была галоўным цэнтрам прапаганды польскай справы 
ў еўропе [261, s. 216].

Прадстаўнiкi кансерватыўнага лагера завязвалi кантакты з французскiмi 
i англійскiмi дыпламатычнымi коламi, разлiчваючы на iх дапамогу ў аднаўленнi 
незалежнасцi польскай дзяржавы. Дзейнасць А. Чартарыскага ў многiх краiнах 
рэалiзоўвалася праз мiсii. Напрыклад, яго сталая мiсiя знаходзiлася ў Рыме, дзе 
эмiгранты спрабавалi ўплываць на Папу Рымскага [505]. зыходзячы з перака-
нання, што незалежнасць вернецца ў Польшчу ў вынiку паўстання цi рэвалю-
цыi, якiя адбудуцца ва ўсёй еўропе, А. Чартарыскi ствараў мiсii ў дзяржавах, 
якiя з’яўлялiся цэнтрамi неспакою ў еўропе i патэнцыяльна маглi ўступiць 
у канфлiкт з Расiяй. Таму значная колькасць мiсiй была створана ў Асманскай 
iмперыi i менавiта туды была выслана найбольшая колькасць прадстаўнiкоў 
А. Чартарыскага. Некаторым з iх удалося дасягнуць Каўказа, дзе горцамi вялася 
барацьба за незалежнасць ад Расii, а таксама Афганiстана i Персii. Галоўным 
вынiкам дзейнасцi ў Асманскай iмперыi стала стварэнне падчас Крымскай 
вайны дывiзii султанскiх казакаў на баку саюзнiкаў [261, s. 219–225].

Варта адзначыць, што кансерватыўны лагер таксама не быў аднастайным. 
Асаблiва павялiчыўся ў iм падзел пасля таго, як кансерватыўная газета Трэцi 
Травень з маўклiвай згоды А. Чартарыскага пачала называць яго польскiм ка-
ралём de facto. Напрыклад, юзаф Кашыц крытыкаваў А. Чартарыскага за па-
добную пазiцыю ў сваiм лiсце да яго ад 13 сакавiка 1841 г. [161, s. 593–595]. 

Таксама негатыўна выказваўся тыднёвiк Нацыянальная газета (Dziennik Naro
dowy), уладальнiкам якой быў Уладзiслаў Плятэр. 1 красавiка 1843 г. газета пi-
сала: На чале яе [кансерватыўнай партыi — аўт.] стаiць палiтычна памерлы 
старац [А. Чартарыскi — аўт.], якiм кiруюць некалькi авантурных i пыхлiвых 
чалавек [419].

Разам з палярызацыяй палiтычных перакананняў назiраецца iмкненне пэў-
най часткi дзеячаў да згуртавання эмiграцыi ў межах адной арганi за цыi. Ад-
нак, як правiла, i гэтыя арга нiзацыi схiлялiся да памяркоўна-дэмакратычных 
поглядаў. Найбольш актыў ным прадстаўнiком падобных памкненняў быў i. Ля-
левель.

Першай такой арганiзацыяй з’яўляецца Польскi Нацыянальны Камiтэт 
(Komitet Narodowy Polski) (ПНК). Ён быў утвораны на месцы Часовага Камi
тэта Эмiграцыi (Komitetu Tymczasowego Emigracji) 8 снежня 1831 г. групай 
з 87 эмiгрантаў. яго старшынёй быў абраны i. Лялевель. Акрамя яго, у склад 
камiтэта было абрана 9 чал. Сваiмi мэтамi камiтэт паставiў прамаўляць ад iмя 
эмiгрантаў, клапацiцца пра народны iнтарэс i лёсы землякоў, што знаходзяц
ца ў эмiграцыi [174, s. 4]. ПНК праiснаваў нядоўга. У iм выразна пераважалi 
прадстаўнiкi беларуска-лiтоўскiх губерняў, якiя былi грамадзянскiмi асобамi, 
што выклiкала негатыўныя адносiны да яго з боку большасцi эмiгрантаў, якiя 
паходзiлi з Каралеўства Польскага i былi прафесiйнымi вайскоўцамi. за выдан-
не адозвы Да рускiх, дзе расiйскi цар выстаўляўся бязлiтасным дэспатам i хлу-
сам [407], а рускiя заклiкалiся да барацьбы з iм, усе тыя, хто паставiў пад ёй 
подпiс, былi выдалены з Парыжа. 24 снежня 1832 г. палiцыяй быў забаронены 
i сам камiтэт, хаця фармальна ён iснаваў да 1 лiпеня 1833 г., калi i. Лялевель 
выдаў паведамленне пра спыненне яго дзейнасцi [261, s. 93].

24 жнiўня 1832 г. прадстаўнiкамi эмiграцыйных калонiй было прынята ра-
шэнне стварыць iншы камiтэт, главой якога быў абраны генерал юзаф Двярнiц-
кi. яго фармiраванне было скончана 27 кастрычнiка 1832 г. Ён быў названы 
Нацыянальным Камiтэтам Польскай эмiграцыi (НКПэ). яго заснавальнiкамi 
НКПэ планаваўся як агульнае прадстаўнiцтва для ўсёй эмiграцыi, але гэтага яму 
дасягнуць не ўдалося. Камітэт не здолеў атрымаць прызнання гэтага статуса нi 
ад эмiгрантаў, нi ад французскiх уладаў. Ва ўмовах усё большай дыферэнцыяцыi 
палiтычных поглядаў НКПэ таксама не змог праiснаваць доўга. 15 траўня 1834 г. 
выйшла паведамленне пра яго самароспуск [261, s. 99–100].

7 чэрвеня 1837 г. было ўтворана Аб’яднанне Польскай эмiграцыi (АПэ) — 
чарговая арганiзацыя, якая прэтэндавала на спалучэнне ў сваiх радах усёй 
эмiграцыi. На чале АПэ стаяў Польскi Нацыянальны Камiтэт, якi павiнен 
быў складацца з 5 чал. Кiраўнiком АПэ быў абраны i. Лялевель. Пачатко-
ва яму ўдалося атрымаць прызнанне ад прыкладна 2,5 тыс. эмiгрантаў, але 
АПэ не змог разгарнуць актыўнай дзейнасцi. Аб’яднанне было занята скла-
даным працэсам унутранага фармiравання i не змагло выйсцi па-за яго межы. 
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Выбары ў кiраўнiчы камiтэт часам цягнулiся гадамi. У вынiку з-за адсутнасцi 
дзейнасцi многiя эмiгранты адышлi ад працы ў АПэ. 11 лiпеня 1846 г. яно было 
афiцыйна распушчана [261, s. 204–210].

згаданымi аб’яднаннямі спiс эмiграцыйных арганiзацый не вычэрпваец-
ца. iх былi створаны дзясяткi. Аднак яны моцна саступалi вышэйзгаданым 
i ў актыўнасцi, i ў прадстаўнiчасцi, а iснаванне некаторых з iх абмяжоўвалася 
толькi выданнем акта заснавання.

3.2. Таварыства Лiтоўскае i Рускiх Зямель
Сярод эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў тэндэнцыя да гуртаван-

ня ў асобныя арганiзацыi назiралася з самага пачатку iх жыцця па-за межамi 
радзiмы.

Прыбыццё i пасяленне ў Парыжы значнай колькасцi ўраджэнцаў беларуска-
лiтоўскiх губерняў прывялi да заснавання 10 снежня 1831 г. Лiтоўскага Та
варыства1. Галоўным iнiцыятарам яго стварэння стаў цэзар Плятэр, а пер-
шым сакратаром — яго старэйшы брат Уладзiслаў. У арганiзацыi таварыства 
ўдзельнiчалi 10 эмiгрантаў з усходнiх тэрыторый былой Рэчы Паспалiтай, га-
лоўным чынам з тэрыторыi былога ВКЛ: Антонi Працiшэўскi, Адам Калыска, 
юзаф зянковiч, Людвiк замбрыцкi, Валерыян Пяткевiч, ян Граткоўскi, Антонi 
Глушневiч, Караль эдвард Вадзiнскi [148, k. 1–2]. Сярод 19 эмiгрантаў з бе-
ларуска-лiтоўскiх губерняў, чыё знаходжанне ў Парыжы ў гэты час вядома, 
12 увайшлi ў таварыства. 5 сакавiка 1832 г. да яго далучылiся выхадцы з Валынi, 
Падолля i Украiны, i таварыства змянiла сваю назву на Таварыства Лiтоўскае 
i Рускiх Зямель (ТЛРз) (пол. — Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich, фр. — 
La Société Lithuanienne et des Terres Russiennes) [148, s. 80–81].

Парыж, будучы цэнтрам палiтычнага i iнтэлектуальнага жыцця францыi 
i ўсёй еўропы, быў у гэты час галоўным акумулятарам усялякага роду iдэй. 
Менавiта тут былыя паўстанцы найбольш лёгка маглi даведацца пра адно сiны 
еўрапейскай грамадскасцi да сваёй радзiмы. У першым абзацы акта заснавання 
ТЛРз гаворыцца: Лiцвiны, якiх страта агульнай iх Мацi, асудзiўшы на балючае 
выгнанне, сабрала ў Парыжы, хутка ўбачылi, якое маецца недакладнае i нават 
фальшывае ўяўленне пра несмяротнае Лiтоўскае паўстанне, пра насельнiцтва 
Лiтвы [148, k. 1]. У гэтым дакуменце не называюцца iншыя прычыны стварэн-
ня таварыства.

Колькасць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў не была адзiнай пе ра-
думовай стварэння ў гэтым горадзе iх асобнай арганiзацыi. Напрыклад, у ка ло-
нii ў Авiньёне цi ў Буржы ў 1832 г. знаходзiлася значна большая iх група, але 
нiводнага падобнага аб’яднання тут створана не было. Павiнен быў iснаваць 

1 Статут ТЛРз ужо апублікаваны ў айчыннай навуковай літаратуры [Матвейчык Д.Ч. Ру ка
пісныя дакументы Таварыства Літоўскага…] і таму не змяшчаецца ў гэтым выданні.

нейкi iншы фактар, якi паўплываў на ўтварэнне Таварыства Лiтоўскага. Гэтым 
фактарам стала прадстаўнiчасць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў. 
Гэта не былi радавыя ўдзельнiкi паўстання. Сярод заснавальнiкаў ТЛРз было 
8 дэпутатаў на сейм ад забраных зямель, чацвёра камандзiраў паўстанцкiх 
атрадаў, двое ўваходзiлi ў склад Камiтэта Лiтоўскага паўстання. Гэта была элiта 
паўстанцаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. Большасць з iх уваходзiла ў склад 
утворанага ў Варшаве ў лiпенi 1831 г. Камiтэта лiтоўска-рускiх зямель [313, 
s. 159; 423]. Менавiта яны перанеслi ў эмiграцыю традыцыю гуртавання лiцвi
наў i русiнаў. ТЛРз было арганiзацыяй, у складзе якой апынулася вялiкая коль-
касць вядомых дзеячаў культуры. як пiсаў А. Вярнiцкi, сярод яго сябраў амаль 
палова паслужыла нашаму народу на полю пiсьменнiцтва i… ў прыгожых ма
стацтвах [456, s. 211]. яго сябрамi былi Адам Мiцкевiч, юльюш Славацкi, 
iаахiм Лялевель, Генрык Дмахоўскi, генерал ян Умiнскi, яўстах янушкевiч 
i шмат iншых вядомых у эмiграцыi i на радзiме асобаў.

Галоўнымi мэтамi стварэння ТЛРз, як сведчыць яго пачатковы Статут 
(Ustawy), прыняты на пасяджэннi 10 сакавiка 1832 г., абвяшчалiся: па-першае, 
збор матэрыялаў па гiсторыi паўстання ў Лiтве i рускiх землях, па-другое, апi-
санне гэтых краiн з гiстарычнага i статыстычнага пункту гледжання, па-трэцяе, 
даследаванне iх насельнiцтва [148, k. 9]. Такiм чынам, ТЛРз намеравалася да-
следаваць свой родны край, а вынiкi сваiх даследаванняў падаваць да ўвагi 
еўра пей скай грамадскасцi. Асаблiва адзначалася, што сябры ТЛРз па вiн ны 
былi клапацiцца, каб у сваiх творах не кампраметаваць землякоў i паплечнi-
каў, якiя засталiся на радзiме [148, k. 28]. Пазней, сутыкнуўшыся з эмiграцый-
нымi рэалiямi, ТЛРз пашырыла пачаткова акрэсленыя мэты. У сваёй адозве 
ад 23 жнiўня 1832 г. — чарговым праграмным дакуменце — яно ўжо не 
абмяжоўвалася выключна культурна-прапагандысцкiмi мэтамi. У ёй пiсалася, 
што ТЛРз мае на мэце: займацца лёсам нешчаслiвых эмiгрантаў, аблягчаць на
шай моладзi неабходнае вывучэнне навук i мастацтваў, а таксама рыхтавацца 
да ўсiх зменаў, якiя маглi б адбыцца ў палiтычным свеце [148, k. 28].

Падобныя па-рознаму iнтэрпрэтавалiся сучаснiкамi. Напрыклад, ю. за лiў-
скi наконт мэтаў ТЛРз сцвярджаў наступнае: … пры выпадку, калi б за бра ныя 
польскiя правiнцыi якiмнебудзь спосабам адпалi ад Расii, утрымаць сваю ра
нейшую назву Вялiкага Княства Лiтоўскага i не даць раздзялiцца на якiя
небудзь iншыя часткi, г. зн. утрымаць народнасць Лiцвiнаў [479, s. 433].

Узяўшы сваёй задачай прапаганду роднага краю, ТЛРз ужо на трэ цiм 
сваiм пасяджэннi, на дзевяты дзень свайго iснавання, — 19 снежня 1831 г., пры-
няло рашэнне аб напiсаннi кожным з яе сяброў пэўнай часткi гiсто рыi паў-
стання на тэрыторыi Беларусi, Лiтвы i Украiны. Напрыклад, К. э. Ва дзiнскi 
ўзяў на сябе абавязак напiсаць твор пад назвай Паўстанне ў Белавежскай 
пушчы, Л. замбрыцкi — Паўстанне Вiленскага i Троцкага паветаў, i. Ля-
левель — Уплыў лiтоўскага паўстання на дзейнасць Нацыянальнага Урада 
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i Галоўнакамандуючага i г. д. На гэтым пасяджэннi сябрамi таварыства было 
вырашана напiсаць 18 твораў падобнага кшталту [148, k. 36–38]. ТЛРз некалькi 
разоў звярталася да землякоў наконт супрацоўнiцтва з iм у на пiсаннi ўспамiнаў 
пра паўстанне. Ужо 20 лютага 1832 г. адозва да ўра джэнцаў беларуска-лiтоўскiх 
губерняў у Безансоне заклiкала ўсiх Лiцвiнаў да ўзбагачэння яго матэрыялаў, 
якiя тычацца Паўстання Лiтвы, новымi ўспамiнамi, якiя, напэўна, не адзiн 
з нас напiсаў [148, s. 68]. А. Мiцкевiч напрыканцы 1832 г. ад iмя ўсяго тавары-
ства звяртаўся да землякоў з адозвай аб напiсаннi i прысланнi яму ўспамiнаў 
з часоў паўстання, а таксама падаваў ад сябе некаторыя агульныя прынцыпы 
напiсання такога роду твораў [383].

На пасяджэннi 1 красавiка 1832 г. была створана спецыяльная камiсiя, якая 
павiнна была заняцца рэдагаваннем прысланых таварыству прац [148, k. 102]. 
Тэрмiн напiсання твораў i падачы iх таварыству, паводле прапановы старшынi, 
кожны з аўтараў абiраў сабе сам. Але варта адзначыць, што матэрыялы прыбыва-
лi са значным спазненнем у адносiнах да абранага тэрмiну. Некаторыя творы, 
па дача якiх была абяцана на вясну 1832 г., прыбылi толькi ўвосень 1832 г. [148].

Пачаткова ў ТЛРз пераважалi намеры выдання сабраных матэрыялаў у аўтар-
скай версii. Але пазней, паводле iнiцыятывы фелiкса Уратноўскага, было пры-
нята рашэнне пра выкарыстанне iх для напiсання гiсторыi паўстання на тэры-
торыях Беларусi, Лiтвы i Украiны. Адначасова вялася дыскусiя пра магчымасць 
перакладу будучага твору на iншыя еўрапейскiя мовы [148, k. 122, 123, 141].

Рэалiзаваць свае намеры і напiсаць гiсторыю паўстання ў беларуска-лiтоў-
скiх губернях ф. Уратноўскаму не ўдалося. У вынiку збегу розных акалiчнас цяў 
ён быў вымушаны апублiкаваць успамiны ў версii, наблiжанай да аўтарскай. 
У студзенi 1833 г. у эмiграцыйнай прэсе з’явiлася iнфармацыя пра хуткае вы-
данне ўспамiнаў. 25 лютага пабачыў свет першы сшытак, другi — у сакавiку, 
а трэцi выйшаў толькi ў траўнi 1833 г. [215, s. 173].

Навукова-прапагандысцкi кiрунак быў галоўным, але не адзiным у дзейнасцi 
ТЛРз. Ведаючы цяжкi стан ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiгра-
цыi, таварыства рабiла спробы паляпшэння iх долi. У лiсце ад 10 лютага 1832 г. 
да сваiх пазнейшых сяброў Мiхала Падчашынскага i Канстанцiна залескага ў га-
радах Мэтц i Страсбург ТЛРз разважала над зручнасцямi i нязручнасцямi ў па-
сяленнi эмiгрантаў у калонiях францыi [148, k. 47–61].

значным крокам наперад у паляпшэннi матэрыяльнага стану ўраджэнцаў 
беларуска-лiтоўскiх губерняў у францыi стала заснаванне Лiтоўскага Вайско-
вага Камiтэта (ЛВК). У яго склад уваходзiлi былыя камандзiры паўстанцкiх 
атрадаў, якiя дзейнiчалi ў Лiтве, Беларусi i Украiне. Галоўнай мэтай дзейнасцi 
павiнна было стаць пацвярджэнне вайсковых чыноў лiцвiнаў i русiнаў, атрыма-
ных iмi ў час паўстання, але не прызнаных французскiм урадам [148, k. 72]. Такiмi 
дзеяннямi таварыства iмкнулася павысiць грашовую дапамогу, якая выплачвалася 
французкiмi ўладамi ў залежнасцi ад вышынi чына. Часам нават гэтых грошай 

афiцэрам не хапала на аплату найбольш пiльных патрэбаў. Большасцi эмiгрантаў 
з беларуска-лiтоўскiх губерняў дапамога аказвалася як для падафiцэраў i падха-
ружых — 22 франкi на месяц [265, s. 498]. Гэта выклiкала жаданне атрымаць 
пацвярджэннi сваiх чыноў, у чым i павiнна было дапамагаць ТЛРз.

Праект заснавання ЛВК быў абмеркаваны на пасяджэннi 27 лютага 1832 г., 
а напiсанне яго статута даверана я. янушкевiчу. 18 сакавiка 1832 г. адбылося пер-
шае пасяджэнне камiтэта, на якiм яго старшынёй быў абраны А. Працiшэўскi. 
яго мэтай прызнана жаданне дапамогi сваiм землякам, якiя шукаюць прытулку 
ў Францыi…, выданне афiцыйных пасведчанняў i прызнанне чыноў, атрыманых 
у рэвалюцыi 1831 г., тым усiм, якiя не маюць нiякiх доказаў на гэта i будуць па 
iх звяртацца ў Камiтэт [20, с. 123–137; 148, k. 78; 422, t. 2, s. 482].

Пасля заснавання ЛВК сюда пачалi даходзiць лiсты ад эмiгрантаў з бе ла-
руска-лiтоўскiх губерняў, якiя жылi ў французскай правiнцыi. Для прызнан-
ня чына было дастаткова пасведчання асобаў, якiя падчас паўстання ў Лiтве 
знаходзiлiся сярод яго кiраўнiцтва. як правiла, падобныя прашэннi разглядалiся 
камiтэтам у станоўчы бок [160, k. 15; 163, k. 423].

У справе чыноў ТЛРз завязала кантакты з апошнiм старшынёй Нацыя-
нальнага ўрада А. Чартарыскiм, якi ўпаўнаважыў генерала яна Умiнскага да 
ўрэгулявання гэтай справы. Менавiта з iм ТЛРз кантактавала наконт усiх звя-
заных з чынамi пытанняў i з яго дапамогай iмкнулася зацвердзiць чыны ўра-
джэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў. Ген. Умiнскi прыхiльна ставiўся да 
дзей насцi ТЛРз, абяцаючы дэлегацыi, высланай да яго, сваю поўную дапамогу. 
Ён на ват выказаў жаданне ўступiць у склад таварыства [148, k. 46].

Апрача ўрэгулявання спраў вайсковых чыноў ТЛРз актыўна займалася по-
шукам магчымасцяў для маладых эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў 
распачаць вучобу цi працягнуць яе ў францыi. Да такой дзейнасцi на карысць 
акадэмiкаў таварыства пабуджалася самiмi эмiгрантамi. Напрыклад, 7 сакавiка 
1832 г. таварыству быў дасланы лiст ад некалькiх ураджэнцаў беларуска-лi-
тоўскiх губерняў, якiя ў той час знаходзiлiся ў Страсбургу i выказвалi сваю дум-
ку наконт iх iмкненняў у эмiграцыi. Адзiн з пунктаў гэтага лiста заклiкаў сяброў 
Таварыства звярнуць асаблiвую ўвагу на лёс былых студэнтаў i паклапацiцца, 
каб элiта айчыннай моладзi не гiнула марна, дамагчыся праз свае ўплывы даз
волу заканчэння навучання ў французскiх унiверсiтэтах цi памяшчэння ў Па
лiтэхнiчнай школе, дзе яны маглi б быць выхаваны добрымi i карыснымi для 
радзiмы афiцэрамi i грамадзянамi [150, k. 11–12].

Дзейнiчаючы ў гэтым накiрунку, ТЛРз намагалася рэалiзаваць некалькi мэ-
таў. Па-першае, яно iмкнулася выкарыстаць магчымасцi атрымання ўраджэнцамі 
беларуска-лiтоўскiх губерняў адукацыi ў лепшых навучальных установах еўро-
пы, што было амаль недаступна для iх землякоў, якія засталiся на радзiме. Таму 
як галоўнай мэтай усiх эмiгрантаў было вяртанне на радзiму i аднаўленне яе 
незалежнасцi, то набытыя ў час эмiграцыi веды павiнны былi выкарыстоўвацца 
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ў час будучай барацьбы. iншымi словамi, ТЛРз iмкнулася да павелiчэння патэн-
цыялу ўдзельнiкаў нацыянальна-вызваленчай барацьбы, што ў перспектыве азна-
чала павышэнне шанцаў на перамогу ў ёй. У сваiм праекце рэарганiзацыi ТЛРз 
i. Дамейка пра карысць навучання ў францыi пiсаў наступнае: У нас тут ёсць 
свабода друку, дастаткова часу, сканцэнтраванне рук i сiл столькiх прыдат
ных i адукаваных Эмiгрантаў, кожны з якiх ужо падаў доказы энтузiязму i са
маахвяравання для Польшчы, мы жывем сярод мiльёнаў кнiг, для нас адчынены 
ўсе слаўныя i знакамiтыя школы i ўстановы. Было б марнатраўствам гэтыя 
скарбы… не выкарыстоўваць [148, k. 148; 424, s. 73].

Па-другое, вучоба эмiгрантаў у навучальных установах палепшыла б iх ма-
тэрыяльную сiтуацыю i сацыяльны прэстыж [гл. раздзел 2.2]. Таму адукацыя 
была прыцягальнай для эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў, i ТЛРз не 
магло не звярнуць на гэта ўвагу.

Асобнае месца ў гiсторыi ТЛРз займаюць яго адносiны з выхадцамi з Ка-
ралеўства Польскага, т. зв. караняжамi (пол. — Koroniarze), якiя мелi неадназ-
начны характар.

Амаль з самага пачатку заснавання да ТЛРз даходзiлi звесткi пра супярэчнас-
цi ў эмiграцыi памiж ураджэнцамi зямель былога ВКЛ (лiцвiнамi) i ўраджэнцамi 
Каралеўства Польскага. У лiсце ад 20 лютага 1832 г. да палкоўнiка Казiмiра 
Патулiцкага, пазнейшага сябра ТЛРз, якi ў той час жыў у Авiньёне, ТЛРз пiсала: 
З болем Таварыства даведалася пра крыўды, якiя афiцэры з Каралеўства на
носяць Лiцвiнам. Што ж гэта за вiд адрознення, якая прычына непаразумен
ня памiж тымi, што з аднолькавым самаахвяраваннем, аднолькавай любоўю да 
Айчыны, аднолькава мужна змагалiся за яе незалежнасць [148, k. 71; 208, t. 3, 
s. 38]. На пасяджэннi ТЛРз 29 сакавiка 1832 г. К. залескi, якi пэўны час быў ка-
рэспандэнтам ТЛРз у Страсбургу, даносiў, што Палякi з Кароны з недастаткова 
братэрскiм сэрцам адносяцца да Лiцвiнаў [129, s. 58; 148, s. 96].

Супярэчнасцi памiж былымi паўстанцамi на глебе паходжання пачалiся 
з моманту iх выезду з радзiмы. яшчэ ў Прусii, дзе апынулася значная колькасць 
паўстанцаў, памiж лiцвiнамi i караняжамi адбывалiся частыя паядынкi. i. Да-
мейка ў сваiм дзённiку iх прычынай называў фатальны правiнцыяналiзм [194, 
t. 1, s. 84–85].

Наяўнасць падзелу памiж жыхарамi зямель былой Рэчы Паспалiтай, што 
апынулiся ў складзе розных дзяржаваў, адзначае таксама ф. Уратноўскi. У тво-
ры Агульны нарыс Паўстання Лiтвы ён пiсаў на пачатку 1833 г.: Для чаго ж 
таiць перад сабой? Сорак гадоў падзелу мелi свой вынiк, браты, аддадзеныя 
пад рознае ярмо, пачыналi забывацца адныя пра другiх. Здзiўляецца паляк знад 
берагоў Варты i Вiслы, чуючы родную мову над Вiлiяй i Невяддзю [467, s. 15].

Мiхал ходзька, ураджэнец Вiлейскага пав., у далейшым — вядомы лiта ратар 
у эмiграцыi [гл. раздзел 6], пiсаў 10 сакавiка 1832 г. з Безансона да свайго стры-
ечнага брата Леанарда ходзькi ў Парыж: Дастаткова быць Лiцвiнам, каб мець 

тысячы непрыяцеляў у нашых земляках Паляках, цi Варшавянах; я не ведаю, чаго 
гэтыя людзi хочуць ад нас, у чым мы правiнiлiся перад iмi; аднак мы не апускаем 
рук, трымаемся разам, не абражаем нiкога i сябе абражаць не дазваляем. Неяк 
мы сталi адной сям’ёй, i лёс аднаго з’яўляецца лёсам усiх Лiцвiнаў [154, k. 124].

хаця нi з аднаго афiцыйнага дакумента ТЛРз не вынiкае, што падобныя 
супярэчнасцi сталi прычынай яго ўтварэння, але з упэўненасцю можна сцвяр-
джаць, што менавiта яны ў значнай ступенi паўплывалi на ўзнікненне ТЛРз. На гэта 
ўказваюць словы аднаго з сяброў ТЛРз Пятра Капчынскага1 (пазней — вя-
домага хiмiка), запiсаныя ў яго дзённiку: Бачачы, як Варшавяне любяць свае 
ўчынкi, шануюць толькi сваю самаадданасць, пра Лiтву i Валынь мала хочуць 
ведаць, мы прынялi рашэнне заснавання Лiтаратурнага таварыства Рускiх 
зямель… Варта паказаць, што робяць i зрабiлi тыя, што… ўзнялi сцяг волi без 
падтрымкi рэгулярнага войска [158, s. 166]. Прыкладна падобны тон мае i лiст 
ф. Уратноўскага да i. Дамейкi ад 25 красавiка 1832 г.: У Безансоне i Авiньёне 
героi саксонскай плошчы апанавалi ўсё, павыбiралi рады з сябе, падзялiлi агул 
на касты ў адпаведнасцi з гадамi службы, маладых узялi пад строгi нагляд, 
загадалi здымаць шапкi на вулiцах, тых, хто ўпiраўся, пачалi судзiць i ка
раць. Натуральна, што нашыя лiцвiны, хаця i пераважалi лiчбай, але альбо 
без намiнацый, альбо нiзкiх чыноў, цярпелi найбольш. Усё больш шматлiкiя 
i вартыя плачу скаргi прыходзiлi ў Парыж. Гэта дало першую нагоду засна
вання Лiтоўскага таварыства ў згодзе i дамове з цэнтральным [Польскiм 
Нацыянальным — аўт.] камiтэтам, таму як частка тых жа самых сябраў 
уваходзiць у склад абодвух гэтых згуртаванняў. Аднак, ад гэтага пачалiся но
выя сваркi. Крыкачы адразу пачалi крычаць пра адкол i нават публiчна забара
няць Лiцвiнам iмя Палякаў [394].

Можна назваць некалькі прычын супярэчнасцяў на глебе паходжання па-
між прадстаўнікамі розных частак былой Рэчы Паспалiтай. Само ТЛРз звяр-
тала ўвагу на гэтае пытанне i шукала адказ на яго. На пасяджэннi 24 траўня 
1832 г. я. янушкевiч, якi незадоўга да таго вярнуўся з паездкi ў калонii ў Лю-
нэль i Авiньён, вы казаў меркаванне, што гэтыя непаразуменні не з’яўляюцца 
вынiкам выключ на эмiграцыйных спрэчак. Ён бачыў прычыну ў пазiцыi прад-
стаўнiкоў арыста кратыi (арыстакратычнага лагера), якая, на яго думку, адроз
нiла iнтарэсы Лiтвы i нават сёння, як здаецца, падтрымлiвае гэтую справу. 
з гэтай нагоды янушкевiч апасаўся, што лiцвiны могуць правесцi ў эмiграцыi 
больш часу, чым караняжы [129, s. 58; 148, k. 119]. А. Глушневiч на гэтым жа 
пасяджэннi абвiнавацiў генерала ю. Бэма ў падтрыманнi супярэчнасцяў памiж 
эмiгрантамi, а галоўнай iх прычынай назваў вайсковыя чыны, ад якiх, на яго думку, 
былыя паўстанцы павiнны былi адмовiцца для дасягнення ўсеагульнай роўнасцi 
i згоды [148, s. 119]. i адно, i другое меркаванне мелi пад сабой падставы.

1 П. Капчынскі не належаў да заснавальнікаў ТЛРз, ён быў прыняты ў яго склад праз два 
месяцы пасля яго заснавання – 12 лютага 1832 г. [BN. – Rkps II.7871. – K. 64].
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Пра слушнасць меркавання я. янушкевiча наконт каранёў су пярэчнасцяў 
паміж паўстанцамі гаворыць частая крытыка эмiгрантамi з беларуска-лiтоўскiх 
гу берняў варшаўскага ўрада i польскага рэгулярнага войска. як правiла, яна гу-
чала на публiчных мерапрыемствах. На ўрачыстым пасяджэннi ТЛРз 25 сакавi-
ка 1832 г. У. Плятэр моцна крытыкаваў дыктатара паўстання юзафа хлапiцка-
га: Дыктатар, iмправiзаваны жаўнер у Варшаве, вёў закулiсныя перамо вы 
за мест таго, каб дзейнiчаць, шукаў канчатковага поспеху ў дыпламатыi, 
замест таго, каб дамагчыся яго лязом шаблi. Ён асуджаў таксама дзейнасць 
кiраў нiцтва польскiх рэгулярных войскаў на беларуска-лiтоўскiх землях за 
тое, што …iх прысутнасць прывяла толькi да звужэння паўстання без яго 
ўзмацнення [316, p. 43, 44].

Сябра ТЛРз Мiхал Падчашынскi ў адным са сваiх лiстоў пiсаў: …усе ўрады 
ў Варшаве грэбавалi Лiтвой, ашуканыя цi нейкiмi пачуццямi Мазавецкага па
трыятызму, цi палiтычнымi поглядамi iншых краiн [150, k. 4].

Падобныя словы прагучалi крыху пазней з вуснаў К. залескага. На 
пасяджэннi 12 лiстапада 1832 г. ён не толькi абвiнавацiў камандаванне 
поль скага рэгулярнага войска ў няўмелым кiраўнiцтве, але нават саму яго 
пры сутнасць на беларуска-лiтоўскiх землях назваў галоўнай прычынай па-
ра жэн ня паўстання на гэтых тэрыторыях: Сумны вопыт пераканаў, што калi 
i дзенебудзь рэгулярнае войска паказалася i сутыкнулася з паўстанцамi, 
паўсюль сапраўдная рэвалюцыйная справа згасла, а паўстанцам забараня
лася дзейнiчаць i нiшчылiся iх моцныя намаганнi па падаўленні i выгнанні 
захопнiцкiх ворагаў… Мы пацярпелi паражэнне не зза нас самiх, але зза ўплы
ву тых, у кiм мы павiнны былi знайсцi сапраўдную дапамогу i вызваленне [148, 
s. 168; 171, s. 154–155].

Падобная крытыка гучала не толькi ў сталiцы францыi, але i ў правiнцыi. 
У некаторых выпадках ураджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў сваю барацьбу 
выстаўлялi як найлепшы прыклад мужнасцi i самаадданасцi радзiме. На адным 
са сходаў калонii ў г. Безансон Караль Гяцэвiч, эмiгрант з Вiлькамiрскага пав. 
[167, t. 2, s. 71], абвiнавацiў ураджэнцаў Каралеўства Польскага ў зайздрасцi да 
лiцвiнаў i выставiў iх галоўнымi вiноўнiкамi паражэння паўстання ў землях бы-
лога ВКЛ. Ён казаў: …пакуль лiтоўскiя паўстанцы самi вялi вайну з Маскалямi, 
з кулакамi цi каламi ў руцэ яны былi здольны здабыць сабе зброю ад Маскалёў, 
бiлi iх паўсюль i нават дастаткова значны атрад выгналi ў Прусiю, што бача
чы, Палякi, нiбыта дзеля помсты за маскоўскую знявагу i пакарання гераiчнай 
Лiтвы, выслалi ў Лiтву сваё войска, каб раззброiць мужнае паўстанне яе 
сыноў, i чаго Масква не змагла дамагчыся ў Лiтве, у тым Палякi дапамаглi ёй 
[422, t. 1, s. 107]. Геранiм Кайсевiч, ураджэнец Аўгустоўскага ваяводства, землi 
якога часткова ўваходзiлi ў склад ВКЛ [208, t. 2, s. 238], у адным са сваiх вершаў 
сцвярджаў: Калi брат Лях ад гарматы засланяўся гарматай / Лiцвiн цела 
i косткi выстаўляў супраць ядраў [471, s. 26].

захаванню i нават павелiчэнню напружанасцi памiж ураджэнцамi зямель 
былога ВКЛ i Каралеўсва Польскага спрыялi моцныя супярэчнас цi, звязаныя 
з вайсковымі чынамі. Караняжы не прызнавалi лiцвiнаў, якiя ў пераважнай 
большасцi не служылi да паўстання ў рэгулярным войску i ўдзельнiчалi ў iм 
у якасцi апалчэнцаў, годнымi тых вайсковых чыноў, якiмi яны карысталiся цi 
iмкнулiся карыстацца ў эмiграцыi. Утварэнне Лiтоўскага Вайсковага Камiтэта 
яны таксама ўспрынялi негатыўна. як пiсаў Л. Гадон, знайшлiся такiя былыя 
польскiя афiцэры, што, пабуджаныя нейкай зайздрасцю, супрацiўлялiся гэта
му i агiтавалi, каб чыны, нададзеныя Лiтоўскiм Камiтэтам, не прызнавалiся 
[208, t. 3, s. 42]. Сярод гэтых былых афiцэраў знаходзіліся таксама i ўраджэнцы 
зямель былога ВКЛ. На пасяджэннi ТЛРз 13 траўня 1832 г. палкоўнiк Мiхал 
яцкоўскi, ураджэнец Вiльнi, удзельнiк напалеонаўскiх войнаў [167, t. 2, s. 184], 
негатыўна выказаўся пра дзейнасць камiтэта i пра некаторых, што неналежна 
i свавольна надаюць сабе вайсковыя чыны [148, k. 113]. К. залескi ў лiсце да ТЛРз 
са Страсбурга ад 6 сакавiка 1832 г. пiсаў, што не ўсе лiцвiны, якiя праязджалi 
праз гэты горад, падтрымлiвалi таварыства ў справе вайсковых чыноў i асуджа лi 
намаганнi пацвердзiць чыны i спосаб iх разгляду i прызнання [150, k. 9].

У пачатковы перыяд эмiграцыi выпадкi, калi старэйшыя (цi старыя) вай-
скоў цы, якiя на момант пачатку паўстання ўжо знаходзiлiся ў складзе рэгулярнага 
войска, адносiлiся са знявагай да непрафесiйных жаўнераў, у калонiях адбывалi ся 
нярэдка. Прычым сярод старых вайскоўцаў былi не толькi вышэйшыя чыны, але 
i нiжэйшыя. У калонii ў Буржы група старых вайскоўцаў складалася пераважна 
з падхаружых i падафiцэраў, а на чале iх стаяў паручнiк Канстанцiн Траскоўскi 
(ураджэнец г. Брэста Гродзенскай губ.). Варта заўважыць, што гэтая група за-
ставалася ў калонii ў колькаснай меншасцi. Большасць былых прафесiй ных вай-
скоўцаў, якiя там жылi, спагадлiва ставiлася да апалчэнцаў, якiя ўдзельнiчалi 
ў паўстаннi, iмкнулiся перадаць iм свае веды [133, s. 152–153]. У калонii ў Бе-
зансоне адбыўся падзел на старых i маладых вайскоўцаў. Старыя заставалiся 
прыхiльнiкамi ген. ю. Бэма, маладыя — i. Лялевеля i ПНК. Да групы маладых 
юзаф Патрыкоўскi адносiў маладых афiцэраў з паўстання, студэнтаў, падха
ружых i ўсiх людзей розуму i навук [422, t. 1, s. 106–107].

Ужо сам факт заснавання ТЛРз многiмi караняжамi быў успрыняты як 
праява лiтоўскага сепаратызму. Пасля свайго вяртання з Авiньёна i Люнэль 
я. янушкевiч даносiў таварыству, што знайшоў там наракаючых на ўтварэнне 
Таварыства Лiтоўскага i Рускiх Зямель, якое складаецца з арыстакратаў i мае 
мэты, супрацьлеглыя духу часу [148, k. 116]. Тое ж вынiкала з лiста да ТЛРз 
з Авiньёна, прачытанага на пасяджэннi 4 сакавiка 1832 г.: Некаторыя, як зда
ецца, у iм [ТЛРз — аўт.] бачаць нейкi вiд адрознення ад галоўнага для ўсiх 
Палякаў i агульнага iнтарэсу [148, k. 79].

Гэтыя абвiнавачаннi ў сепаратызме супярэчылi галоўнаму дакументу  
ТЛРз. У iх няма нiводнай згадкi пра сепаратызм, пра аддзяленне лiцвiнаў 
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ад караняжаў i да т. п. Наадварот, усе публiчныя выступленнi таварыства 
сведчаць пра iмкненне да сумеснай дзейнасцi для аднаўлення агульнай ай-
чыны — Рэчы Паспалiтай Абодвух Народаў. Найбольш яскравым прыкладам 
такой пазiцыi могуць паслужыць матэрыялы публiчнага святкавання першай 
гадавiны паўстання ў землях былога ВКЛ 25 сакавiка 1832 г. Гэтае святкаван-
не было самым вядомым публiчным выступленнем ТЛРз. У прамовах кож-
нага з выступоўцаў гучалi словы, якiя сведчаць пра iмкненне да сумеснай 
дзейнасцi. Прыкладам узорнага братэрскага злучэння наро даў выстаўлялiся 
Крэўская i Люблiнская ўнii [316].

Падобны тон мела адозва ТЛРз да землякоў ад 20 жнiўня 1832 г.: Лiцвiны 
i Русiны заснавалi Таварыства Лiтоўскае, каб абвясцiць свету, што Русь 
i Лiт ва падзяляюць лёс Польшчы, што Лiтва i Русь з’яўляюцца Польшчай [407, 
s. 15]. яшчэ не раз падобныя словы сустракаюцца ў iншых дакументах тава-
рыства. У дасланым яму лiсце з Авiньёна пiсалася: Лiцвiны… не пераста
лi быць братамi Палякаў, не забылi пра самыя шчыльныя сувязi гэтых двух 
братэрскiх народаў [150, k. 7]. М. Падчашынскi ў лiсце да ТЛРз пiсаў: Няма 
Лiтвы без Польшчы i Польшчы без Лiтвы [150, k. 4]. Міхал Лiсецкi, высланы 
ад ТЛРз у Бе зансон, пераконваў мясцовых эмiгранаў, што польскi нацыяналь ны 
iнтарэс стаiць на першым плане ў Лiцвiнаў i Русiнаў [148, k. 109].

Каб канчаткова пазбавiцца абвiнавачанняў у лiтоўскiм сепаратызме, на 
пасяджэннi 13 жнiўня 1832 г. было прапанавана замянiць назву абʼяднання на 
Таварыства Польскае. Супраць гэтага выступiў новапрыняты на папярэднiм 
пасяджэннi (6 жнiўня) Станiслаў Ворцэль, якi сказаў, што быў бы рады ба
чыць як мага даўжэйшае iснаванне Таварыства з яго цяперашняй назвай, каб 
усялякiмi спосабамi паведамляць Еўропе пра нашую старажытную гiсторыю, 
працы i апошняе паўстанне [148, k. 136; 371, s. 72].

Таксама iдэю адзiнства ўсiх зямель былой Рэчы Паспалiтай выражала сiм-
волiка таварыства. На яго вiньетцы на першым плане была змяшчана Пагоня, 
над якой — Белы Арол, а пад стапамi яго знаходзiлiся харугвы з гербамi за
браных зямель: Белай Русi, Чорнай Русi, Княства Смаленскага, жмудзi, Чыр-
вонай Русi, Валынi, Падолля i Украiны. Гэта ўсё сiмвалiзавала як еднасць усiх 
зямель адзiнай дзяржавы, так i iх гiстарычныя своеасаблiвасцi [405, s. 208]. 
На пячатцы ТЛРз былi прадстаўлены Пагоня i Белы Арол, а над iмi 8 зорак, якiя 
зʼяўляліся сімвалам 8 згаданых частак Рэчы Паспалiтай.

Падобная пазiцыя ТЛРз давала пэўны плён. Караль Баркоўскi, ураджэнец 
Валынi, якi нiколi не быў сябрам Таварыства, адзначаў у сваiх успамiнах: Та
варыства Лiтоўскае i Рускiх Зямель выклiкала адвечную салiдарнасць, якая 
заўжды яднала Палякаў, Лiцвiнаў i Русiнаў, каб i гэтыя апошнiя прымалi ўдзел 
у барацьбе, якая пачынаецца дзеля справы супольнай Айчыны — Польшчы цэ
лай, вольнай, незалежнай [171, s. 13].

Для больш шырокай прапаганды сваiх iдэй, а таксама для атрымання матэ-
рыяльнага прыбытку ТЛРз вырашыла адбiць медаль у памяць пра паўстанне 
ў Лiт ве i рускiх землях. Ён прадстаўляў атлета, якi разрываў ланцугi, што абазна-
чала Рэч Паспалiтую, якая вызваляецца, з другога боку знаходзіліся гербы ВКЛ 
i Каралеўства Польскага ў атачэннi паўстанцкай сiмволiкi. з 25 лiстапада 1832 г. 
выбiццём медаля займаўся ю. Славацкi, i ў пач. 1833 г. яму ўдалося рэалiзаваць 
гэты праект, нягледзячы на шматлiкiя перашкоды. Аднак нiякага прыбытку гэтая 
аперацыя не прынесла. Медаль быў адбiты са значным спазненнем i нават не 
ўсе падпiсчыкi яго атрымалi. замест паляпшэння матэрыяльнага стану акцыя 
запат рабавала дадатковых выдаткаў. яшчэ ў 1836 г. да сяброў ТЛРз прыходзiлi 
лiсты з просьбай даслаць аплачаныя некалькi гадоў таму медалi [155; 271].

з цягам часу дзейнасць таварыства запавольвалася. з 10 снежня 1831 г. да 
7 лiпеня 1833 г., калi адбыўся апошні сход, ТЛРз правяло 60 пасяджэнняў. Палова 
з iх (30) прыпала на першыя паўгода яго iснавання. за наступныя паўгода (да 
10 снежня 1832 г.) адбылося 20 пасяджэнняў, а ў апошняе паўгоддзе — з 15 сту-
дзеня да 7 лiпеня 1833 г. — 10. з лета 1832 г. таварыства ўсё больш хiлiлася да 
заняпаду. У канцы 1832 г. адбывалiся спробы асобных эмігрантаў выйсцi з яго.

На 42-м пасяджэннi 17 верасня 1832 г. i. Дамейка ўнес праект падзелу пра-
цы на 2 аддзелы (секцыi):

• аддзел гiстарычных i адмiнiстрацыйных навук, а таксама лiтаратуры
i мастацтва, да якога павiнны былi адносiцца Права, Адмiнiстрацыя,
Палiтыка, Гiсторыя, Навука гандлю, Паэзiя i прыгожыя мастацтвы;

• аддзел навук вайсковых, натуральных i тэхнiчных, якi павiнен быў ахапiць
Ваенную навуку, Матэматыку, Навуку прыродазнаўства, Механiку, Агра
номiю, Тэхналогiю, Архiтэктуру i да т. п.
На думку i. Дамейкi, такi падзел мог надаць Таварыству свежую энергiю

i прыцягнуць у яго новых сяброў. Пасяджэннi аддзелаў павiнны былi адбывац-
ца два разы на месяц, а на трэцi раз — агульнае пасяджэнне ўсяго таварыства. 
Праект быў адзiнагалосна прыняты на гэтым жа сходзе [148, k. 146–161].

Нягледзячы на аптымiстычную ацэнку i. Дамейкi на агульным справаз-
дачным за год пасяджэннi ТЛРз 10 снежня 1832 г. [гл.: 148, k. 191–195; 463, 
k. 564–566], хутка выявiлiся негатыўныя моманты падобнага падзелу. 1 лютага
1833 г. Г. Кайсевiч i ф. Шэмёт раскрытыкавалi падзел. На думку Г. Кайсевiча, 
ён выклiкаў разрыў кантактаў памiж сябрамi, што ў сваю чаргу прывяло да 
адзервянення таварыства [148, k. 197–198]. На гэтым жа пасяджэннi К. залескi 
выказаў прапанову аб лiквiдацыi падзелу, i на наступным сходзе 1 сакавiка 1833 г. 
ён быў спынены на неабмежаваны час [148, k. 199–200].

яшчэ адной спробай выйсця з крызiсу стала прапанова К. залескага, зро-
бленая на пасяджэннi 12 лiстапада 1832 г. Паводле яго жадання, ц. Плятэр 
склiкаў надзвычайнае пасяджэнне, на якiм залескi прапанаваў унясенне iншых 
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зменаў у арганiзацыю ТЛРз: стварэнне асобнага (апрача ўжо iснуючых на той 
момант двух аддзелаў) палiтычнага аддзела для сувязяў у палiтычных мэтах 
з Лiцвiнамi, што знаходзяцца ў калонiях. як слушна адзначае А. Новак, пра-
панова залескага фактычна была накiравана на стварэнне лiтоўскай палiтыч
най партыi [405, s. 213]. Аднак большасць прысутных на гэтым сходзе сяброў 
не падтрымала яго. Толькi Ксаверы Аранскi, Леан Працлаўскi i Л. ходзька 
выказалiся за больш дакладны разгляд гэтай прапановы [148, k. 167–171; 
171, s. 154–157]. Тым не менш нават сама пастаноўка такога пытання сведчыла 
пра iснаванне нявырашанай праблемы палiтычнага прадстаўнiцтва ў эмiграцыi 
ўраджэнцаў Беларусi i Лiтвы.

Унесеная 12 лiстапада 1832 г. прапанова залескага была не першым вы-
казваннем пра патрэбу палiтычнай дзейнасцi ТЛРз. Упершыню падобныя словы 
прагучалi з вуснаў залескага яшчэ 29 сакавiка. яго тады падтрымаў ф. Шэ-
мёт, якi сказаў: … я заўжды хацеў, каб [Таварыства — аўт.] мела палiтычныя 
мэты… i я перакананы, што палiтычная дзейнасць прынясе найбольш карысцi 
Лiцвiнам [148, k. 97]. хаця 12 лiстапада залескi не атрымаў падтрымкi, ён не 
спынiў iмкненнi надаць таварыству больш палiтычны характар. У далейшым 
на пасяджэннях гэты актывіст падымаў пытанне пра ўдзел таварыства ў палiтыч-
ным жыццi эмiграцыi, але таксама беспаспяхова [148, k. 199].

Сярод фактараў, якiя паспрыялi запавольванню дзейнасцi ТЛРз, варта так-
сама адзначыць i часам негатыўныя адносiны эмiгрантаў да яго кiраўнiка — цэ-
зара Плятэра i яго брата Уладзiслава. Напрыклад, П. Капчынскi пiша пра яго 
ў сваiм дзённiку 23 лютага 1832 г.: …я зразумеў, што Цэзар Плятэр сапраўды 
салонны, гэта значыць павярхоўны, цёмны чалавек [158, s. 176]. i яшчэ запiс 
ад 2 сакавiка 1832 г.: Прызнаюся, я не маю вялiкай ахвоты хадзiць у Лiтоўска
Рускае таварыства, бо пасяджэннi адбываюцца ў Плятэраў, якiя абодва — 
плоскiя галовы, а апрача гэтага панiчы фанабэрацца, бо з’яўляюцца графамi, 
i таму не бываюць на народных пасяджэннях [158, s. 181].

Апошнi з вядомых пратаколаў ТЛРз датуецца 7 лiпеня 1833 г. Галоўнай 
тэмай дыскусii была адозва генерала ю. Бэма да эмiгрантаў, у якой у асобнай 
частцы ён заклiкаў лiтоўскую моладзь у Легiён, якi павiнен быў дзейнiчаць 
у Партугалii [148, k. 214–216]. Апошняе публічнае выступленне ТЛРз — гэта 
яго адкрыты лiст ад 14 верасня 1833 г. наконт выхавання моладзi ў эмiграцыi. 
Таварыства заклiкала дасылаць яму спiсы эмiгрантаў, якiя жадалi працягваць 
навучанне ў французскiх навучальных установах [150, k. 31].

ТЛРз, не справiўшыся з глыбокiм унутраным крызiсам, заняпала. Кожны  
ўнесены ў таварыства праект выклiкаў ажыўленыя дыскусii, якiя часта не пры-
водзiлi да якой-небудзь актыўнай дзейнасцi. Апрача таго, ТЛРз не вытрыма-
ла канкурэнцыi з iншымi эмiграцыйнымi арганiзацыямi. Кожная з галiн яго 
дзейнасцi з другой паловы 1832 г. пераймалася iншымi таварыствамi. Так, напры-
клад, справай размяшчэння эмiгрантаў у французскiх навучальных установах па-

чало займацца Таварыства Навуковай Дапамогi, справамi лiтаратуры i гiсторыi — 
Лiтаратурнае (у далейшым — Гiсторыка-Лiтаратурнае) Таварыства i г. д. [405, 
k. 217]. Ва ўмовах усё большай спецыялiзацыi эмiграцыйных арганiзацый i вы-
разнай палярызацыi палiтычных поглядаў ТЛРз страцiла сваю актуальнасць.

Нягледзячы на тое, што ў 1833 г. ТЛРз спынiла сваю дзейнасць, некато-
рыя закладзеныя iм традыцыi працягвалi iснаваць яшчэ пэўны час. Адной з iх 
была праца над выданнем дзённiкаў пра паўстанне на землях Беларусi, Лiтвы 
i Украiны, чым займаўся фелiкс Уратноўскi. На працягу 30-х гг. ён выдаў ма-
тэрыялы, якiя былi сабраны ў 1832–1833 гг., аўтарамі якіх сярод iншых былі 
Ануфрый яцэвiч, Маўрыцый Прозар, iгнат Клюкоўскі1, Казiмiр Руткоўскі, 
Вiнцэнт Барт кевiч, i. Клiмашэўскі [467; 468; 471]. Неапублiкаваныя матэрыя-
лы былi выдадзены ў 40-х гг. хiх ст. Каралем Бранiкоўскiм у 4-томным збо-
ры Польскiя ўспамiны. У iм выйшлi мемуары Андрэя Прыалгоўскага, Мiхала 
яцкоўскага, юзафа зянковiча, Мiхала Лiсецкага, юзафа Пятра Шчапiнскага, 
Аляксандра есьмана, Аляксандра Бурбы, Канстанцiна Парчэўскага, Аўгуста 
хомскага, Караля яўтака [173]. У 1875 г. ф. Уратноўскi здзейснiў перавыданне 
сабраных Таварыстам Лiтоўскiм мемуараў i надрукаваных iм у 30-х гг. [466].

Сярод традыцый, якія засталіся пасля ТЛРз, можна назваць святкаванне 
га давiны паўстання ў землях былога ВКЛ. яшчэ ў 1832 г. гэтае святкаванне вый-
шла па-за межы Парыжа. 29 сакавiка ў Безансоне ў касцёле Святой Магдалены 
адбылося набажэнства ў памяць паўстання на лiтоўска-беларускiх землях, на 
якiм прысутнiчалi амаль усе Лiцвiны i Русiны, а таксама i дастаткова значная 
колькасць Караняжаў суправаджала iх у гэтым святкаваннi [422, t. 1, s. 105].

У 1833 г. святкаванне ў Парыжы было больш сцiплым, чым за год да гэ-
тага, але мела амаль такi ж сцэнарый. На пасяджэннi, на якiм прысутнiчала 
значная колькасць Англiчанаў i Французаў, старшыня i некалькi iншых сяброў 
прачыталi свае прамовы i вершы [382]. з гэтым днём звязаны невялiкi скандаль-
ны выпадак. Паводле самавольнага рашэння ц. Плятэра, быў зменены парадак 
правядзення гэтага мерапрыемства, ухвалены за дзень да гэтага на надзвычай-
ным сходзе. У вынiку прамовы сказалi некаторыя сябры ТЛРз, якiх не было 
ў праграме правядзення ўрачыстага пасяджэння (напрыклад, У. Плятэр), а не-
каторыя з тых, чые прамовы былi падрыхтаваны для мерапрыемства, не змаглi 
iх прачытаць. Апрача таго, прамова У. Плятэра выклiкала моцную крытыку 
за супярэчнасцi з мэтамi ТЛРз (яе тэкст не захаваўся ў матэрыялах ТЛРз). 
Вынiкам стала рашэнне аб забароне публiкавання прамоў, што прагуча лi ў гэты 
дзень [148, k. 202–204].

У гэтым жа годзе святкаванне адбывалася i па-за межамi Парыжа — у асоб-
ных эмiграцыйных калонiях: Нансi, Бурж, Леўру i Шатару. У iх некаторыя  

1 Успаміны І. Клюкоўскага былі выдадзены ф. Уратноўскім толькі часткова. Працяглы час 
яны заставаліся ў рукапісе і былі надрукаваны толькі ў 2007 г. В.В. Гарбачовай [За вольнасць і веру. 
Ігнацій Клюкоўскі і яго ўспаміны аб падзеях паўстання 18301831 гадоў…].
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эмiгранты сказалi прамовы, прысвечаныя гэтай урачыстасцi [414, s. 4]. У 1834 г. 
быў прыняты новы сцэнарый святкавання. з гэтага часу ўрачыстасць пачы-
нае адзначацца ў касцёлах. У тым жа годзе ўпершыню дадзенае святкаванне 
было перанесена на iншы дзень — 7 красавiка — з прычыны вялiкага тыдня 
[150, k. 33].

У 1835 i 1836 гг. ўрачыстасць у Парыжы адбывалася ў касцёле Сэн-жэр-
мэн-дэ-Прэ ля труны караля яна Казiмiра. Прычым такім мерапрыемствам 
яго ўдзельнiкi чарговы раз выклiкалi на сябе крытыку i абвiнавачаннi ў пра-
вiнцыяналiзме. Падобны тон мела кароткая нататка пра святкаванне, змешчаная 
ў эмiграцыйнай газеце Тыднёвiк Польскай Эмiграцыi (Tygodnik Emigracji Pol
skiej) [148, k. 218; 447; 448]. 25 сакавiка 1835 г. пасля касцельнай iмшы лiцвiны 
ў колькасцi больш за 10 чал. (kilkunastu) сабралiся ў я. янушкевiча. На гэтым 
прыёме са сваiмi паэтычнымi iмправiзацыямi выступаў А. Мiцкевiч [442, s. 415].

з 1838 г. урачыстасць пераносiцца на 5 траўня, як у сёмую гадавiну злуча
ных паўстанняў Лiтвы i Рускiх Зямель. Аднак, як паказвае аналіз правядзення 
мерапрыемства ў 1838 г., сцэнарый застаўся такi ж — урачыстае набажэнства 
ў касцёле Сэн-жэрмэн-дэ-Прэ [389]. У названым годзе святкаванне ўрачыстасцi 
было праведзена таксама ў Нансi. 25 сакавiка там адбылася імша ля труны кара-
ля Станiслава Ляшчынскага, пасля чаго ўдзельнiкi свята сабралiся ў памяшканнi 
эзэхеля Станевiча, камандзiра паўстанцкага атрада ў 1831 г. у жмудзi. Там былi 
сказаны прамовы адным з камандзiраў паўстанцкiх атрадаў у цельшаўскiм пав. 
У. Гадонам, ксяндзом юзафам Малiшэўскiм i некалькiмi iншымi эмiгрантамi [390].

У 1839 г. святкаванне прайшло 25 сакавiка. Пасля традыцыйнага ранiшня га 
набажэнства ля труны яна Казiмiра, увечары адбыўся ўрачысты абед, на якiм 
старшынстваваў У. Гадон. Сярод iншых запрошаных прысутнiчалi пэр францыi 
Вiльман i кашталян Людвiк Плятэр. У некалькiх невялiкiх прамовах-тостах 
славiлася паўстанне ў Лiтве, Беларусi i Украiне, а таксама еднасць усiх частак 
былой Рэчы Паспалiтай [392].

У 1840 г. таксама планавалася адзначаць дату паўстання на землях Бела-
русi, Лiтвы i Польшчы 5 траўня [446], аднак нiчога невядома пра правядзенне 
гэтага мерапрыемства. У далейшым эмiгрантамi не праводзiлася святкаванне 
гадавiны паўстання ў землях былога ВКЛ. Гэтая традыцыя згасла.

3.3. Таварыства Братэрскага Аб’яднання
Таварыства Лiтоўскае не было адзiным згуртаваннем, створаным амаль 

выключна ўраджэнцамi беларуска-лiтоўскiх губерняў. 25 красавiка 1832 г. 
у вялiкай калонii эмiгрантаў у г. Безансон, дзе апынулася значная колькасць 
паўстанцаў з зямель былога ВКЛ, было заснавана Таварыства Братэрскага 
Аб’яднання (Towarzystwo Zjednaczenia się Braterskiego). яно было створана 
ў бастыёне д’Арэн, куды камандуючым мясцовым гарнiзонам генералам Шар-

лем Марандам было запрошана каля 60 студэнтаў i падхаружых. Гэты бастыён 
служыў летняй рэзiдэнцыяй генерала [422, t. 1, s. 97–98].

заснавальнiкамi таварыства выступiлi сябры ТЛРз у Безансоне на чале 
з маёрам ежы Булгарынам. iншымi яго стваральнiкамi былi такiя актыўныя дзея-
чы эмiграцыi, як Мiхал ходзька, Генрык Калусоўскi, Пётр Семяненка. Акт яго 
заснавання ў першы дзень быў падпiсаны 126-цю асобамi. Амаль на кожным 
чарговым пасяджэннi прымаўся адзiн цi некалькi новых сяброў. Агульная iх 
колькасць складала каля 142 чал. [136, k. 480–483, 493–497].

На падабенства да ТЛРз указвае i паходжанне пяцi яго заснавальнiкаў. Трое 
з iх паходзiлi з зямель Беларусi i Лiтвы (Г. Калусоўскi, М. ходзька, ю. Камен-
скi), адзiн — з Беластоцкай вобласцi (П. Семяненка) i адзiн — з Аўгустоўскага 
ваяводства (е. Булгарын). iншымi словамi, усе яны былі родам з зямель, якiя 
раней уваходзiлi ў склад ВКЛ. з дваццацi яго першых кiраўнiкоў большасць 
нарадзiлася на тэрыторыях былога ВКЛ, з Каралеўства Польскага паходзiла 
менш за чвэрць. У ТБА уваходзiлi пераважна эмiгранты з Беларусi i Лiтвы 
з нiжэйшымi вайсковымi чынамi, студэнты Вiленскага ўнiверсiтэта. Такая 
значная перавага ўраджэнцаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў стала прычы-
най таго, што некаторыя аўтары па-iншаму пiсалi яго назву, напрыклад, Тава-
рыства Лiтоўскае ў Безансоне (Towarzystwo Litewskie w Besançon) (Л. Гадон) 
[208, t. 3, s. 50] цi Таварыства Братоў Лiцвiнаў (Towarzystwo Braci Litwinów) 
(Ш. Канарскi) [287, s. 113]. Мiхал яцкоўскi на пасяджэннi ТЛРз 13 траўня 
1832 г. сказаў, што ў Безансоне Лiцвiны засноўваюць нейкае лiтоўскае тава
рыства [148, k. 113].

з арганiзацыйнага пункту гледжання гэтае таварыства складалася з двух 
родаў сяброў: сапраўдных i ганаровых. Ганаровымi сябрамi лiчылiся ўсе, хто 
ўваходзiў у ТБА. з iх абiралася 20 чал. кiраўнiцтва (Сапраўднае кола), якiя 
лiчылiся сапраўднымi сябрамi. Выбары адбывалiся наступным чынам: кожны 
ганаровы сябра пiсаў на аркушы паперы iмёны трох сяброў, якiя, на яго дум-
ку, былi годныя ўвайсцi ў Сапраўднае кола. Адмысловая камiсiя, складзеная 
з трох сяброў, якiя карысталiся агульным даверам, падлiчвала галасы, i 20 чал., 
якiя набралi найбольш галасоў, абіраліся сапраўдным сябрамi. Старшынёй ста-
навiўся той, хто атрымоўваў найбольш галасоў. з сапраўдных сяброў абiралi ся 
два сакратары: адзiн — для вядзення карэспандэнцыi, другi — для вядзення 
пратаколаў пасяджэння i загадвання касай (калi якаянебудзь з’явiцца). звы-
чайны склад Сапраўднага кола павiнен быў налiчваць старшыню i 9 сяброў, 
якiх праз месяц замянялi iншыя 9 чал. Сходы Сапраўднага кола павiнны былi 
праходзіць штосуботу ў прысутнасцi ганаровых сяброў [136, k. 485].

Першыя выбары кiраўнiцтва адбылiся на другiм пасяджэннi таварыства 
28 красавiка 1832 г. Старшынёй быў абраны е. Булгарын, які атрымаў 102 
галасы. Разам з iм у Сапраўднае кола ўвайшлi Мiхал ходзька (57 галасоў), 
юзаф Сырэвiч (41), Генрык Калусоўскi (35), Канстанцiн Губарэвiч (30), юзаф 
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Каменскi (19), юзаф Макарскi (8), Караль Гяцэвiч (7), Люцыян Каменскi (6), 
Крыспiн Башчэвiч (4), Геранiм Мартыноўскi (3), Пётр Сакалоўскi (3), Вiльгельм 
Лукашэвiч (2), юльян Грос (2), Караль Тавянскi (2), Мiхал Кярсноўскi (2), 
ксёндз Вайткевiч (2), Канстанцiн Махвiц, Пётр Семененка i фелiкс ястрэмбскi 
(па 1 голасе) [136, k. 486].

ТБА мела некалькi мэтаў свайго заснавання. Па-першае, як шматразова 
падкрэслiвалi яго сябры, галоўнай мэтай павiнна была стаць навуковасць. 
як казаў на другiм пасяджэннi ТБА М. ходзька, адзiнай мэтай нашага та
варыства будзе навука. Пад гэтым разумелася, што сябры ТБА бралi на сябе 
абавязак самавыхавання i самаўдасканалення, узаемнага карыстання ведамi 
i вопытам, набытымi да i ў перыяд паўстання, а таксама, як i ў ТЛРз, пошуку 
матэрыялаў па гiсторыi паўстання 1830–1831 гг. у Лiтве (землях былога ВКЛ) 
[136, k. 486, 490, 517; 151, k. 6].

Навуковасць не засталася адзiнай мэтай таварыства. яно не магло абмi-
нуць факту цяжкага матэрыяльнага стану студэнцкай моладзi i паўстанцаў 
з нiжэйшымi вайсковымi чынамi. Таму яшчэ адной мэтай ТБА была дапа-
мога эмігрантам у паляпшэннi матэрыяльнай сiтуацыi. Гэтая мэта таксама 
падобна да адной з мэт ТЛРз. ТБА у лiсце да Рады эмiгрантаў у Безансоне 
рэкамендавала маёру Лiпскаму, якога яно мела намер выслаць у Парыж, каб ён 
пажадаў актыўна заняцца лёсам цалкам пакiнутых Урадам маладых падхару
жых i студэнтаў, якiя павiнны мець неаспрэчнае першае права на ўсе пабочныя 
рэсурсы [136, k. 413]. Таксама з мэтай паляпшэння лёсу студэнтаў е. Булгарын 
14 траўня 1832 г. пiсаў да ТЛРз, перасылаючы спiс студэнтаў i вучняў з Безан-
сона, якiя жадалi працягваць сваё навучанне ў францыi [150, k. 18].

Наконт мэтаў ТБА сярод яго сяброў мелiся таксама i iншыя погляды. На-
прыклад, на чацвёртым пасяджэннi таварыства 4 траўня 1832 г. адзiн з яго 
сяброў прапанаваў разумець яго мэты значна шырэй. У якасцi галоўнай з іх 
прапаноўвалася наступнае: дабiцца  ўзмацнення  i  зацверджання радзiмы, 
у якасцi прынцыпаў дзейнасцi — бескарыслiвасць i праўда, а ў якасцi сродкаў — 
стараннасць i сумесная праца [136, k. 490]. Г. Калусоўскi ў сваiм лiсце да ТБА 
ад 11 лiстапада 1832 г. яго мэтамi называў згоду, адзiнства, узаемную дапамогу 
i навуку [151, k. 28]. У лiсце ТБА да недалёкiх ад Безансона калонiй у Лён-лё-
Санье i Сален, рэдактарам якога быў М. ходзька, галоўнай мэтай таварыства 
называецца збор звестак, якiя тычацца Лiтоўскага паўстання, звяртаючы 
асаблiвую ўвагу на цяперашнiя акалiчнасцi, на сумесныя намаганнi ў далейшых 
падзеях, сумесную навуку i, нарэшце, на падтрымку братоў, якiя пазбаўлены 
ўсялякiх рэсурсаў i дапамогi [136, k. 512].

У першы перыяд сваёй дзейнасцi ТБА было шчыльна звязана з ТЛРз. iх 
сувязi не абмяжоўвалiся толькi заснаваннем Братэрскага Аб’яднання сябрамi 
ТЛРз i падабенствам iх галоўных мэтаў. ТБА працягвала ў Безансоне рэалi-
за цыю прынцыпаў, абвешчаных ТЛРз у Парыжы. Менавiта пра гэта пiсаў 

е. Булгарын  у вышэйзгаданым лiсце да ТЛРз, у прыватнасцi, называючы ТБА 
пэўным адгалiнаваннем ТЛРз у Безансоне, i казаў, што іх статуты амаль ад-
нолькавыя, [150, k. 18]. Апрача гэтага, ТБА таксама мела намер святкаваць дату 
пачатку паўстання ў землях былога ВКЛ 25 сакавiка. е. Булгарын на першым 
пасяджэннi ТБА 25 красавiка прапанаваў святкаваць штомесяц 25-ты дзень як 
напамiн пра гэтую падзею i нават дзень заснавання таварыства звязваў з днём 
паўстання ў Лiтве [136, k. 477–480]. М. ходзька на другiм пасяджэннi ТБА 
казаў, што мы [сябры ТБА — аўт.] будзем святкаваць усе святыя днi ў Лiтве 
ў час яе паўстання [136, k. 484].

заснаванне ТБА было падтрымана сябрамi ТЛРз. i. Лялевель у сваiм лiсце 
да е. Булгарына ад 22 чэрвеня 1832 г. станоўча выказваўся пра яго iмкненнi 
адхiлiць сум ад моладзевага веку i пра карысць абраных для гэтага сродкаў [312, 
t. 1, s. 64].

як i ТЛРз, ТБА ад самага свайго стварэння вымушана было абараняцца ад 
абвiнавачанняў у лiтоўскiм сепаратызме i аддзяленнi ад агульнай справы. Пер-
шым, хто заклiкаў сяброў ТБА, каб таварыства, створанае з Лiцвiнаў, не аддзя
лялася ад Братоў Палякаў, быў эмiгрант з беларуска-лiтоўскiх губерняў, ураджэ-
нец Расiенскага пав. маёр Станiслаў Мацэвiч. У сваiм лiсце да ТБА ад 3 траўня 
1832 г. ён заклiкаў: Не аддзяляйце лёсу Лiтвы ад лёсу Польшчы [151, k. 5]. У ад-
казе, адрэдагаваным фердынандам Мiрскiм, ТБА пiсала, што яно ўтворана з вы
ключна навуковымi намерамi, мае мэтай выключна згоду, еднасць i выхаванне 
розуму… Нiхто з нас не хоча адрознiць справы Лiтвы i Кароны, таму як адно 
без другога iснаваць не можа [136, k. 517; 151, k. 6]. Падобным чынам гучаў 
адказ е. Булгарына ад iмя ўсяго таварыства на пытанне безансонскай Рады, цi 
з’яўляецца гэтае таварыства правiнцыйным: Гэтае таварыства не правiнцыйнае 
i нават нiколi не магло быць такiм. Мы б сышлi з дарогi абавязку Паляка, з дарогi 
еднасцi i нашых сумесных намаганняў [151, k. 17, 19].

У сваiм лiсце да ТЛРз е. Булгарын тлумачыў прычыну, паводле якой ТБА 
было заснавана ў якасцi асобнай арганiзацыi, а не як рэгiянальнае аддзяленне 
ТЛРз. На яго думку, мы [сябры ТБА — аўт.] таму далi асобную назву нашаму 
таварыству, што не хацелi даць нагоду Караняжам да большай непрыязнi да 
нас [Лiцвiнаў — аўт.], якая i так з’яўляецца вялiкай [151, k. 18].

У сваёй дзейнасцi ТБА выйшла за межы Безансона. На пяты дзень пасля за-
снавання яно выслала ў суседнiя эмiграцыйныя калонii ў Сален i Лён-лё-Санье 
паручнiка Ксаверыя Сырэвiча з лiстом, у якiм заклiкала да супрацоўнiцтва 
i ўступлення ў таварыства. Шэсць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў 
даслалi праз К. Сырэвiча дэкларацыю ўступлення i на шостым пасяджэннi 
былi прыняты ў яго склад [136, k. 500, 511–512, 520].

На чацвёрым сходзе ТБА 12 траўня 1832 г. К. Башчэвiч у вуснай форме , а на 
пятым (19 траўня) — у пiсьмовай, прапанаваў праект падзелу навуковых прац 
таварыства на аддзелы: вайсковасцi, да якога павiнна было адносiцца вывучэнне  
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 вайсковых спраў; лiтаратуры, дзе павiнны былi збiрацца ўсе паэтычныя плады 
(арыгiнальныя цi перакладныя); i палiтыкi, дзе павiнны былi збiрацца ўсе думкi 
Народаў, якiя мелi дачыненне да Палякаў i iх Айчыны [136, k. 488; 151, k. 21–
23]. Праект Башчэвiча хаця i быў прыняты, але не быў рэалiзаваны, i падобнае 
пытанне больш не падымалася ў таварыстве.

У хуткiм часе пасля свайго заснавання ТБА апынулася ў стане крызiсу. 
Верагодна, прычынай гэтага стала невыразнасць яго мэтаў. яно не выйшла 
за межы выкарыстання абстрактных паняццяў: братэрства, згода, еднасць 
i да т. п. У першы перыяд свайго iснавання ТБА не прыняло нiводнай канкрэт-
най праграмы дзейнасцi цi хаця б правядзення якога-небудзь культурнага ме-
рапрыемства. Такая нявызначанасць выклiкала адыход некаторых сапраўдных 
сяброў ад выканання сваiх абавязкаў. Ужо на шостым пасяджэннi ТБА было 
вымушана звярнуць увагу некаторых сяброў на iх адсутнасць на сходах i па-
ставiць пытанне, цi намерваюцца яны ў далейшым выконваць узятыя на сябе 
абавязкi [136, k. 521; 151, k. 24].

Падобная нявызначаная праграма дзейнасцi была ў пэўнай ступенi вынiкам 
адсутнасцi ў ТБА фiнансавых сродкаў. Таварыства яднала пераважна моладзь 
i эмiгрантаў з нiжэйшымi вайсковымi чынамi, сродкам да жыцця якiх была вы-
ключна дапамога ад французскага ўрада i ад насельнiцтва францыi, чаго часта 
не хапала на задавальненне нават самых пiльных патрэбаў. Таму фiнансаванне 
дзейнасцi ТБА з гэтай крынiцы было немагчымым. Нават для вядзення карэс-
пандэнцыi таварыства заклiкала афiцэраў, дапамога якiм з боку ўрада была 
крыху вышэйшай, да адмысловай складкi [136, k. 526]. з iншых паступленняў 
у ТБА вядома ахвяраванне ад капiтана эдмунда Карабевiча, якi падараваў каня 
для правядзення латарэi на карысць таварыства, i аднаго з братоў Клотаў, якi 
выдзеліў 77 франкаў для студэнтаў [136, k. 488].

Усё гэта стала прычынай спынення дзейнасцi таварыства. яго сходы былi 
прыпынены на восьмым пасяджэннi 27 чэрвеня 1832 г. — крыху больш чым 
праз два месяцы пасля заснавання. Афiцыйна абвешчаная прычына — гэта 
адсутнасць належнага месца для правядзення пасяджэнняў. Тады ж было 
пастаноўлена, што кожны сапраўдны сябра павiнен узяць дзесяць ганаровых 
накшталт клiентаў, з якiмi ён быў абавязаны ўзаемна дзялiцца ведамi [136, 
k. 501]. На гэтым заканчваецца першы перыяд iснавання ТБА.

Праз чатыры з паловай месяцы з дня прыпынення дзейнасці таварыства 
група яго сяброў зрабiла спробу ўзнавiць ТБА. 10 лiстапада 1832 г. было 
праведзена дзевятае пасяджэнне. яно пачалося з прыняцця новых сяброў — 
палкоўнiка Вiнцэнта Матушэвiча, паручнiка Напалеона Графа, падпаручнiкаў 
яна Дварэцкага i Людвiка Навiцкага [136, k. 502]. У час бяздзейнасцi тавары-
ства з Бе зансона выехала большасць яго заснавальнiкаў. П. Семяненка ўвосень 
1832 г. быў пераведзены ў калонiю ў дэп. эндр i паселены там у Леўру [421, 
t. 36, s. 22]. М. ходзька прыняў удзел у экспедыцыi Залiўскага i пакiнуў Безан-

сон [167, t. 1, s. 296]. е. Булгарын таксама займаўся падрыхтоўкай экспедыцыi 
Залiўскага, у лiпенi 1832 г. ён выехаў у Парыж, а ўвосень 1832 г. пакiнуў фран-
цыю i прыбыў у Галiцыю [167, t. 1, s. 270; 421, t. 3, s. 131–132]. Апрача гэта-
га, увосень з Безансона была пераведзена ў Шатару вялiкая група студэнтаў 
i грамадзянскiх асобаў. замест сапраўдных сяброў, якiя выехалi з Безансона, 
было пастаноўлена абраць новых i аднавiць дзейнасць таварыства.

На наступным пасяджэннi 12 лiстапада 1832 г. былi праведзены но выя 
выбары. Старшынёй ТБА быў абраны палкоўнiк В. Матушэвiч — адзiн з ка-
ман дзiраў паўстанцкiх атрадаў у Вiленскай губ. У сапраўднае кола былi ўве-
дзены: капiтан Станiслаў Кiльвэйн, прыняты ў склад ТБА на гэтым жа схо дзе, 
падпаручнiк Бенедыкт ходзька, фелiкс Гяцэвiч, Караль яўтак, Генрык Крыў-
коўскi, юзаф Мiцюта. Намеснiкамi былi абраны Агатон Стачкоўскi i Караль 
Песляк. Сакратаром гэтага складу Сапраўднага кола стаў ю. Мiцюта [136, 
k. 503]. Такiм чынам, склад кiраўнiцтва быў значна зменшаны, што тлумачыцца
змяншэннем колькасцi сяброў ТБА, якiя заставалiся ў Безансоне.

Аднаўленне дзейнасцi ТБА было адзначана невялiкiм скандалам. Адзiн з двух 
заснавальнiкаў таварыства, якiя яшчэ заставалiся ў Безансоне, Г. Калусоўскi 
(раней выконваў абавязкi сакратара) на пасяджэннi 10 лiстапада 1832 г. быў 
абвiнавачаны Агатонам Стракоўскiм у дрэнным вядзеннi спраў i недастатко-
ва належных адносiнах да таварыства. Г. Калусоўскi адчуў сябе абражаным 
i 11 лiстапада напiсаў да ТБА лiст, у якiм абвяшчаў аб сваiм выхадзе з яго складу. 
Аднак, каб залагодзiць скандал, на наступным пасяджэннi таварыства абвясцiла, 
што захоўвае да Спадара Калусоўскага адназначную павагу,  i ўключыла яго 
ў склад камiсii, утворанай на гэтым жа сходзе для ўпарадкавання ўжо iснуючых 
i напiсання новых статутных дакументаў ТБА [136, k. 503; 151, k. 28–29].

На гэтым жа пасяджэннi ТБА Караль Песляк выступiў з прапановай вы-
слаць адрас i. Лялевелю з заклiкам не адыходзiць ад дзейнасцi ў створаным iм 
Польскiм Нацыянальным Камiтэце. Прапанова была ўхвалена таварыствам, але 
нiчога невядома пра яе здзяйсненне [136, k. 503].

Разам з дзясятым пасяджэннем заканчваецца другi перыяд iснавання ТБА. 
Надыходзiць больш чым гадавы перапынак у яго дзейнасцi.

На працягу 1833 года эмiгранты з безансонскай калонii былi расселе-
ны па iншых мясцовасцях францыі. Вялiкая колькасць з іх трапiла ў Каан 
дэп. Кальвадо. Менавiта там была зроблена чарговая спроба адрадзiць ТБА. 
Гэта адбылося 11 снежня 1833 г., калi прайшло адзiнаццатае пасяджэнне 
ТБА. На iм В. Матушэвiч прачытаў статут таварыства, адрэдагаваны адмыс-
лова створанай для гэтага камiсiяй з яго ўдзелам. Пасля агучвання статута 
i дыскусii аб iм пасяджэнне закрылі, а датай правядзення наступнага было 
абвешчана 3 сту дзеня 1834 г., каб даць час сябрам дакладней азнаёмiцца з да-
кументамi. Абавязкi сакратара таварыства з гэтага часу выконваў ю. Пат ры-
коўскi [136, k. 505]. Варта адзначыць, што ў яго дзённiках за гэты перыяд, 
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якiя дайшлi да нас, звесткi пра названую падзею пададзены вельмi каротка. 
Аўтар абмяжоўваецца толькi згадкай пра адкрыццё пасяджэнняў таварыства 
[422, t. 1, s. 240].

Найбольш яскравым момантам з трэцяга перыяду iснавання ТБА з’яўляец-
ца прапанова аб змене яго назвы, зробленая на дванаццатым пасяджэннi тава-
рыства 28 снежня 1833 г. янам Дварэцкiм. яго варыянт назвы гучаў так —
Таварыства Згуртавання Сяброў Чалавецтва. i хаця нiхто з прысутных не 
выказаўся супраць, рашэнне па гэтаму пытанню прынята не было [136, k. 506].

Не абышлося без скандала i ў гэты перыяд. Сапраўдны сябра Людвiк 
Навiцкi ў прысутнасцi сведкаў завязаў бойку на вулiцы з падпаручнiкам Ва-
лентам Вiшанем. У вынiку ён не змог удзельнiчаць у дванаццатым пасяджэннi 
i быў вымушаны пiсьмова тлумачыць свой учынак. Усю вiну ён ускладаў на 
свайго працiўнiка i апраўдваўся самаабаронай [136, k. 505, 528, 529].

Апошняе вядомае пасяджэнне таварыства адбылося 9 студзеня 1834 г. 
На iм не было прынята нiякiх важных рашэнняў: да таварыства далучыліся 
двое новых сяброў (Платон Шчэрба i Аўгустын Карповiч), i разглядалася спра-
ва Л. Навiцкага (без вынясення канчатковага рашэння). У гэты ж дзень быў вы-
сланы лiст да некалькiх сяброў таварыства, у якiм крытыкавалася старая гвар
дыя таварыства за бяздзейнасць i малую актыўнасць у дзейнасцi [136, k. 509, 
531; 422, t. 1, s. 246].

Усё ўказвае на тое, што таварыства ў далейшым мела намер працягваць сваю 
дзейнасць. Па-першае, справа Л. Навiцкага была адкладзена на больш познi 
час [422, t. 1, s. 246]. Гэта азначае, што ТБА збіралася пазней вярнуцца да раз-
гляду гэтага пытання. Па-другое, на намеры далейшай дзейнасцi ўказвае на-
друкаванне бланка для вядзення карэспандэнцыi, на якiм быў напiсаны апошнi 
вядомы лiст таварыства. Па-трэцяе, варта адзначыць, што дакументы ТБА, 
якiя дайшлi да нас, абрываюцца раптоўна, фактычна на паўслове. Дзённiк жа 
ю. Патрыкоўскага, якi патэнцыяльна мог бы запоўнiць прабелы, не захаваўся 
цалкам i змяшчае вялiкiя храналагiчныя пусткі. Таму наяўныя дакументы не 
дазваляюць прасачыць далейшую гiсторыю ТБА.

У другi i трэцi перыяд свайго iснавання ТБА не выйшла за тыя межы 
дзейнасцi, якiя былi акрэслены яшчэ першымi яго дзеячамi. як i раней, та-
варыства прымала розныя праекты, амаль на кожным пасяджэннi ў яго склад 
прымалiся новыя эмiгранты, вялiкая ўвага надавалася арганiзацыйным моман-
там. Аднак i ў гэтым выпадку адсутнiчалi рэальныя вынiкi. Канкрэтная пра-
грама дзейнасцi таксама прынята не была. Апеляванне абстрактнымi паняцця-
мi i разгляд учынкаў сваiх сяброў (Г. Калусоўскага i Л. Навiцкага) не маглi 
прынесцi таварыству рэальнай карысцi. Усе спробы адрадзiць дзейнасць ТБА 
скончылiся нiчым. з часам многiя сябры адыходзiлi ад удзелу ў iм, а некаторыя 
з iх перайшлi ў Аб’яднанне Польскай эмiграцыi [137].

3.4. Лiтоўска-Рускi Клуб
Наступная спроба стварэння ўраджэнцамi беларуска-лiтоўскiх i ўкраiн-

скiх зямель асобнай арганiзацыi была зроблена ў 1848 г. 15 чэрвеня гэтага 
года было абвешчана аб утварэннi Лiтоўска-Рускага Клуба i прыняты акт яго 
заснавання i статут [гл. дадатак]. iх падпiсалi 20 асобаў: Мiхал Сабалеўскi, 
Альфонс Патрыкоўскi, францiшак Патрыкоўскi, Марцэлi Пранеўскi, фла-
рыян Доў гiрд, Казiмiр Ленартовiч, Станiслаў Калiноўскi, ян Баркоўскi, юзаф 
Сы рэ вiч, Вiнцэнт Матушэвiч, Леанард ходзька, юзаф Урбановiч, Рамуальд 
Бука ты, Казiмiр янiстоўскi, Андрэй Прыалгоўскi, Казiмiр Тамкевiч, ферды-
нанд ха томскi, ян Кульчыцкi, Рафал яленскi, ян юр’евiч.

як сведчыць аналiз бiяграм1 17 заснавальнiкаў Клуба, сярод iх выразна 
пераважалi прадстаўнiкi кансерватыўнага лагера, якiя былi ў той цi iншай ступе-
нi звязаны ў эмiграцыi з А. Чартарыскiм. А. i ф. Патрыкоўскiя ўваходзiлi ў склад 
ТТТ, М. Пранеўскi працаваў карэктарам у газеце Трэцi Травень, ю. Сырэвiч 
i В. Матушэвiч у 1843 г. выказалiся ў падтрымку А. Чартарыскага, а апошнi з iх 
нават выступiў адным з заснавальнiкаў ТТТ i ўзначальваў канцылярыю Трэця
га Траўня. ю. Урбановiч таксама быў адным з заснавальнiкаў ТТТ i з 1843 г. 
уваходзiў у склад яго кiраўнiцтва; А. Прыалгоўскi яшчэ ў 1834 г. выступiў 
у абарону А. Чартарыскага ад нападаў эмiграцыйных дэмакратаў; ф. хатомскi 
ў 1835–1843 гг. уваходзiў у склад ГЛТ, а пасля 1848 г. стаў карэспандэнтам ТТТ; 
Л. ходзька ў 1851 г. уступiў у ГЛТ; ф. Доўгiрд i К. Ленартовiч у 1852 г. падпiсалi 
адрас да Напалеона iii з выразамi адданасцi, якi iнiцыявалi эмiграцыйныя 
кансерватары; Р. яленскi ў 1854 г. выказаўся ў падтрымку А. Чартарыскага; 
Р. Букаты з 1844 г. супрацоўнiчаў з ГЛТ, робячы для яго выпiскi з гiстарычных 
дакументаў; К. Тамкевiч, выключаны з ПДТ яшчэ ў 1841 г., у 1846 г. з’яўляўся 
аўтарам аднаго з артыкулаў у Трэцiм Траўнi, С. Калiноўскi ў 1836 г. намагаўся 
ўступiць у полк польскiх уланаў у iспанii, за што актыўна ў той час агiтавалi 
кансерватары [гл.: 167; 421; 449].

Пра сувязi я. Кульчыцкага (нар. 19.03.1796 у Вышгарадзе каля Крамян-
ца ва Украiне) з лагерам кансерватараў нiчога невядома. Гэта была асоба 
без яскрава выражаных палiтычных поглядаў, якая ў той час супрацоўнiчала 
ў эмiграцыi з ге нералам М. Рыбiнскiм. Ён жа працягваў называць сябе га
лоў накамандуючым паў станцкiмі вайсковымi сiламi, нягледзячы на малую 
па пу лярнасць сярод суай чыннiкаў на чужыне. Праз некалькi месяцаў пасля 
засна вання Клуба ён пры кладаў намаганнi для стварэння Польскага легiёна 
ў П’ямонце, а затым, пасля правалу яго мiсii, супрацоўнiчаў з А. Мiцкевiчам 
пры стварэннi яго Польскага легiёна ў iталii. Уключэнне я. Кульчыцкага 
ў склад заснавальнiкаў Клуба сведчыць, на думку Д. файнгаўза, пра iмкненне 

1 Трох асоб – яна Баркоўскага, Казіміра яністоўскага, яна юр’евіча – ідэнтыфікаваць не 
ўдалося.
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прыцягнуць да супрацоўнiцтва з Клубам асобаў з найбольш разнастайных 
палiтычных сiл эмiграцыi [167, t. 2, s. 389; 206].

Пра адносіны М. Сабалеўскага да лагера А. Чартарыскага таксама нiчога 
невядома.

Варта адзначыць, што ў складзе Клуба апынулiся некаторыя ў мi нулым сябры 
ТЛРз i ТБА. Л. ходзька быў сакратаром ТЛРз у апошнi перыяд яго функцыянавання, 
у яго склад уваходзiў таксама i М. Сабалеўскi [148; 149]; В. Матушэвiч быў старшы-
нёй ТБА падчас апошняй спробы ўзнаўлення яго дзейнасцi, а акт яго заснавання на 
першым пасяджэннi падпiсаў сярод iншых палкоўнiк юзаф Сырэвiч [136].

Пра шчыльныя сувязi Клуба з лагерам А. Чартарыскага гаворыць не толькi 
аналiз бiяграм яго заснавальнiкаў, але i сутнасць яго Акта заснавання. Галоўным 
указальнiкам на гэта з’яўляецца дэкларацыя падпарадкавання Сейму, якi сён
ня бярэцца iзноў за руль Айчыннага карабля, i падтрымкi яго дзейнасцi. Спра-
ва ў тым, што галоўным прыхiльнiкам i iнiцыятарам склiкання Сейму ў эмi-
гра цыi ў 1848 г. з’яўляўся А. Чартарыскi1. На яго думку, Сейм павiнен быў 
стаць органам, якi будзе складацца з паслоў з усiх частак падзеленай Рэчы 
Паспалiтай i якi будзе з’яўляцца галоўным прадстаўнiком яе iнтарэсаў на 
палiтычнай арэне. як пiсаў А. Чартарыскi да Мiхала Чайкоўскага 29 красавiка 
1848 г., для задавальнення гэтай патрэбы (каб магчы выступаць ад iмя ўсёй 
незалежнай Польшчы) ёсць думка збору польскага сейма, павялiчанага, можа, 
прадстаўнiкамi Познанi i Галiцыi. Гэты Сейм сабраўся бы ў Франкфурце [цыт. 
паводле: 206, s. 104]. Першае пасяджэнне Сейму адбылося 15 траўня 1848 г., 
аднак ён так i не змог апраўдаць спадзяванняў А. Чартарыскага. У яго складзе 
не ўдалося сабраць шырокага прадстаўнiцтва ад розных частак былой Рэчы 
Паспалiтай. Тут былi прадстаўлены толькi нешматлiкiя паслы з расiйскага 
забору, якiя не карысталiся вялiкiм аўтарытэтам у эмiграцыi. Апрача таго, 
Сейм крытыкаваўся шмат якiмi эмiгрантамi за яго выразную зблiжанасць 
з кансерватыўным лагерам [206, s. 103–104]. Таму магчыма выказаць мерка-
ванне, што ўтварэнне Лiтоўска-Рускага Клуба было адным са сродкаў, якiмi 
эмiграцыйныя кансерватары iмкнулiся павысiць аўтарытэт Сейму i прыцяг-
нуць у яго склад iншых вядомых у эмiграцыi i на радзiме асоб, у першую 
чаргу — з зямель сённяшнiх Беларусi, Лiтвы i Украiны.

У цэлым на Акт заснавання Клуба ў значнай ступенi паўплывалi дэмакра-
тычныя iдэi. Гэта з’яўляецца ўплывам падзей 1846–1848 гг. на землях бы-
лой Рэчы Паспалiтай. У iх эмiграцыйныя дэмакраты прымалi самы актыўны 

1 Варта заўважыць, што ў канцы 1832–пачатку 1833 г. кн. А. Чартарыскі быў адным з галоўных 
праціўнікаў збору Сейма ў эміграцыі з прычыны адсутнасці ў ім падтрымкі для яго. Калі Антоні 
Астроўскі ў 1832 г. заклікаў А. Чартарыскага да ўдзелу ў сеймавых пасяджэннях, той выказваў 
вялікі скептыцызм наконт паспяховасці яго дзейнасці. Пасля пачатку пасяджэнняў і нарадаў, 8 сту-
дзеня 1833 г. група прыхільнікаў А. Чартырыскага ўвогуле паралізавала далейшую дзейнасць 
Сейма, аргументуючы гэта тым, што з паспешнасці падобнага кроку для нашай Айчыны і для 
сувыгнаннікаў маглі б надысці згубныя вынікі [Żaliński H.W. Z dziejów sejmu polskiego… — S. 6163]. 

ўдзел, а колькасць сяброў ПДТ дасягнула ў гэты час сваёй найбольшай лiчбы — 
каля 2 тыс. чал. [гл. вышэй]. Гэтым дэмакраты практычна цалкам выцеснiлi 
эмiграцыйны кансерватыўны лагер. Таму, каб прыцягнуць да супрацоўнiцтва 
як мага больш шырокiя колы, у тым лiку i ўмерана-дэмакратычныя, у акце за-
снавання былi змешчаны многiя палажэннi дэмакратаў, напрыклад, перадача 
сялянам зямлi, адмена саслоўных прывiлеяў, наданне правоў грамадзянства 
яўрэям, увядзенне ўсеагульнай адукацыi, свабоды сумлення, веравызнання, 
друку, згур таванняў i г. д. Аднак у iм асобна адзначалася недатыкальнасць 
прыватнай уласнасцi i недапушчальнасць яе перадзелу.

Падобныя дэмакратычныя дэкларацыi не раз выказвалiся А. Чартырыскiм 
у 1848 г. у публiчных прамовах i дакументах. У адозве Да землякоў на радзiме, 
выпушчанай 24 сакавiка 1848 г., ён заклiкаў зямельных уладальнiкаў: Першай 
вашай думкай няхай будзе знiшчэнне згубнай рэшты ранейшых усталяванняў, 
якiя не могуць застацца — знiшчэнне, i неадкладнае, паншчыны [207, s. 250]. 
Падчас свайго праезду праз германскiя дзяржавы ў Берлiн увесну 1848 г. на 
мiтынгу ў Кёльне ён заявiў, што прагне Польшчы вольнай, без прывiлеяў, Поль
шчы дэмакратычнай [434, s. 449].

Варта таксама звярнуць увагу на рыторыку Акта заснавання. У iм пры-
сутнiчаюць характэрныя для кансерватыўнага лагера абвiнавачаннi эмiграцыi 
ў нязгодзе, непаразуменнях, уласных нараканнях, маральным аслабленнi, рас
коле, дэкларацыi аб iмкненнi вынiшчаць згубную анархiю, аддаць… належнае 
ўшанаванне старэчаму вопыту i г. д.

Адразу ў Акце заснавання стваральнiкi Лiтоўска-Рускага Клуба выказалi 
iдэю адзiнства ўсiх частак былой Рэчы Паспалiтай. Магчыма, гэта было зробле-
на для таго, каб пазбавiць караняжаў магчымасцi абвiнавацiць Клуб у адрыве 
ад агульнай справы эмiгрантаў, як гэта было ў выпадку з ТЛРз i ТБА. У Акце 
сцвярджалася пра непарыўныя сувязi Лiтвы, Русi i Польшчы ў выглядзе вечнай 
унii Лiтвы з Польшчай альбо адзiнай Польшчы цэлай, вольнай, незалежнай. Пры 
гэтым палажэнне першага артыкула Статута Клуба — няма Польшчы без Лiтвы 
з Руссю, няма Лiтвы з Руссю без Польшчы — практычна даслоўна паўтарыла 
аналагiчны пастулат, сфармуляваны ў адозве ТЛРз ад 20 жнiўня 1832 г. (няма 
Польшчы без Лiтвы i Русi, Русь i Лiтва з’яўляюцца Польшчай [408, s. 14–15]).

як вядома, на землях Лiтвы, Беларусi i Украiны, якiя знаходзiлiся на той 
час у складзе Расiйскай iмперыi, грамадска-палiтычны рух 1846–1848 гг. так 
i не змог перарасцi ва ўзброеную барацьбу. Аднак тут дзейнiчалi агенты як 
дэмакратычнага, так i кансерватыўнага лагера. Напрыклад, у Гродна ў 1846–
1847 гг. працаваў агент А. Чартарыскага эстэргазэ, якi збiраў грошы сярод 
мясцовых памешчыкаў i перасылаў iх у Атэль Лямбэр. У красавiку 1848 г. ва 
Усходнюю Прусiю ў якасцi агента А. Чартарыскага выехаў палкоўнiк Рымкевiч, 
якi з Круляўца завязваў кантакты са жмуддзю [207, s. 249, 380]. Таму магчы-
ма выказаць меркаванне, што асобным зваротам да лiцвiнаў i русiнаў лагер 
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А. Чартарыскага  iмкнуўся павялiчыць свой уплыў на тых тэрыторыях былой 
Рэчы Паспалiтай, якiя яшчэ не былi ахоплены паўстаннем.

заснавальнiкi клуба хацелi паказаць сваю iдэйную сувязь з ТЛРз. Пра гэта 
сведчыць той факт, што ў сваёй карэспандэнцыi яны карысталiся пячаткай 
ТЛРз, як гэта вiдаць на двух лiстах з запрашэннем да ўдзелу ў пасяджэннях, 
высланых ураджэнцу Вiленскай губ. Казiмiру Ленартовiчу [149, k. 10]. Адсут-
насць дакументаў не дазваляе прасачыць далейшы лёс гэтай арганiзацыi.

* * *
Такiм чынам, наяўнасць шэрагу прычын абумовiла стварэнне ўраджэнцамi 

беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыi некалькiх арганiзацый, што стала 
працягам традыцыі, вынесенай з паўстанцкiх часоў. яны вымушаны былi зай-
мацца розны мi накiрункамi дзейнасцi, чаго патрабавалi эмiграцыйныя аб ста-
вiны. Дзякуючы ТЛРз, у радах якога аб’ядналася значная частка прад стаўнiкоў 
iнтэлектуальнай элiты, што апынулiся па-за межамi свайго краю, быў створа-
ны найбольшы комплекс мемуарных крынiц, якiя тычылiся паўстання 1830–
1831 гг. на Белару сi, Лiтве i Украiне, а таксама выгравіраваны медаль у памяць 
пра подзвiг паўстанцаў. Стварэнне ТБА сведчыць пра невыпадковасць i зака-
намернасць гуртавання эмi грантаў з Беларусi, Лiтвы i Украiны, а падабенства 
яго мэтаў да мэтаў ТЛРз указвае на шэраг неразвязаных праблем у пачатковы 
перыяд эмiграцыi. Ме навi та гэтымi дзвюма арганiзацыямi было пастаўлена 
ў эмiграцыi пытанне пра адзiнства i раўнапраўнасць прадстаўнiкоў усiх ча-
стак былой Рэчы Паспа лiтай i прыкладзена шмат намаганняў для вырашэння 
супярэчнасцяў памiж выхадцамi з iх. i менавiта iмi, асаблiва ТЛРз, было зро-
блена нямала для прапаганды сваёй радзiмы ў заходняй еўропе. Урэгуляван-
не некаторых праблем жыцця эмiгрантаў, што прывяло да пэўнай стабiлiзацыi 
ў iх становiшчы, а таксама недастатковасць сiл самiх арганiзацый выклiкалi iх 
заняпад. Аднак з чарговай хваляй рэвалюцыйных падзей у еўропе, калi сярод 
iншых iзноў паўстала пытанне пра лёс зямель Беларусi, Лiтвы i Украiны, тра-
дыцыя гуртавання лiц вiнаў i русiнаў у эмiграцыi ўзнавiлася — быў створаны 
Лiтоўска-Рускi Клуб, якi, аднак, не разгарнуў у эмiграцыi актыўнай дзейнасцi.

4. САМАСВЯДОМАСЦЬ I САМАВЫЗНАЧЭННЕ
ЭМIГРАНТАЎ З БЕЛАРУСКА-ЛIТОЎСКIХ

ГУБЕРНЯЎ

На ўяўленнi Мiцкевiча моцна ўздзейнiчае лiтоўская 
прадузятасць супраць Короны, Мазовii; гаворыць, што 
Лiцвiны любяць Мазураў, любяць iх мову, што маюць 
вялiкае ўяўленне пра iх мужнасць, хiба што не ўша ноў
ваюць iх, але тысячы заганаў ён прыкмячае ў нас.

Генрык Накваскi пра Адама Мiцкевiча 
3 лiстапада 1838 г. 

[цыт. паводле: 442, s. 446].

эмiграцыйныя творы ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў 30–40-х гг. 
хiх ст. дазваляюць прасачыць узровень iх самасвядомасці i вызначыць уза-
емазалежнасць тэрмiнаў лiцвiн i паляк, якiя выкарыстоўвалiся эмiгрантамi для 
сама акрэслення цi ідэнтыфікацыі сваiх землякоў, а таксама высветлiць, якi тэр-
мiн i ў якой сi туацыi ўжываўся.

Варта звярнуць увагу на iснаванне некалькiх узроўняў самасвядомасцi эмi-
грантаў з беларуска-лiтоўскiх зямель. На кожным з іх эмiгранты атаясамліва лi 
сябе з акрэсленай групай, а сваё паходжанне — з пэўнай тэрыторыяй.

На першым узроўнi такія эмiгранты лiчылi сябе еўрапейцамi. хаця гэта 
катэгорыя не праяўлялася выразна, але аналiз дакументаў дазваляе вылучыць 
яе. Падобнае еўрапейскае самавызначэнне выводзiлася з уяўленняў эмiгрантаў 
пра сваю радзiму як пра фарпост на ўсходняй мяжы еўропы, якi заўжды 
абараняў яе ад азiяцкiх ордаў. У адозве ПНК Да рускiх, аўтарам якой быў 
iаахiм Лялевель i якая была скiравана ў першую чаргу да еўрапейскай гра-
мадскай думкі, было напiсана: Сапраўдны паляк, калi падзе, загiне з той ра
дасцю ў сэрцы, што калi нябёсы не дазволiлi яму выратаваць уласную волю 
i айчыну, то смяротнай барацьбой ён засланiў прынамсi на хвiлiну свабо
ды еўрапейскiх народаў [314, s. 219; 407, s. 229]. Пра гэта ж i. Лялевель пiсаў 
у сваёй шматтомнай гiстарычнай працы Польшча, яе гiсторыя i справы (Polska, 
jej dzieje i rzeczy): Польшча засланiла Еўропу ад печанегаў, манголаў, туркаў 
i маскалёў i абаранiла Хрысцiянства, Цывiлiзацыю i Свабоду [459, s. 50]. Па-
добныя матывы гучалi на ўрачыстасцi ТЛРз 25 сакавiка 1832 г. францiшак 
Шэмёт, актыўны ўдзельнiк паўстання на тэрыторыi сённяшняй Лiтвы, сказаў 
у сваёй прамове: Цывiлiзаваная Еўропа не забылася, што менавiта дзеля яе мы 
прынеслi сябе ў ахвяру, што калiсьцi мы выратавалi яе ад ярма туркаў, што 
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сёння мы выратавалi яе ад ярма башкiраў i калмыкаў [316, p. 41]. эмiгранты 
супрацьпастаўлялi лiберальную палiтычную сiстэму, якая ў той час панава-
ла ў заходняй еўропе, усходняму дэспатызму, а расiйскага цара называлi 
паўночным дэспатам [316, p. 41].

Выстаўленне сябе еўрапейцамі павiнна было спрыяць заклiку да еўрапей-
скiх народаў пра дапамогу ў вызваленнi Польшчы. Адам Мiцкевiч у сваiх Кнi
гах польскiх пiлiгрымаў (Księgach pielgrzymstwa polskiego) прыводзiў карцiну 
пажару дэспатызму, якi пагражае агульнаму дому — еўропе, i палякаў, якiя 
першыя ўзнялiся тушыць той пажар. У гэтым Мiцкевiч бачыў мiсiю Польшчы 
ў адносiнах да еўропы [380, s. 27–28].

У параўнаннi з iншымi ўзроўнямi самасвядомасцi эмiгрантаў першы з іх 
быў выражаны найбольш слаба.

На наступным узроўнi эмiгранты з беларуска-лiтоўскiх губерняў лiчылi сябе 
палякамi. Гэтае атаясамленне вынiкала з паходжання з тэрыторый, што калiсьцi 
былi часткай Рэчы Паспалiтай, якую часта называлi проста Польшча. Менавiта 
з iснаваннем гэтай дзяржавы, якая вызначалася як польская, эмiгранты звязвалi 
наяўнасць польскага народа (фр. — nation). Таму тэрмiн паляк у тым сэнсе, 
у якiм ён выкарыстоўваўся эмiгрантамi, з’яўляецца палiтонiмам, неiдэнтычным 
сённяшняму этнонiму паляк. Палiтонiм паляк быў распаўсюджаны сярод усiх 
жыхароў былой дзяржавы. i. Лялевель у сваiх працах абараняў гэты пункт гле-
джання. Ён прызнаваў палякамi ўсiх жыхароў Рэчы Паспалiтай, усе яны  маюць 
роўныя правы. з iншага боку ён падкрэслiваў рознiцу ў мове i веравызнан нi 
[314, s. 75; 459, s. 44–46]. Свае погляды ён прадстаўляў таксама i на палiтыч най 
арэне. У лiсце да французскага мiнiстра Адольфа цьера Лялевель, пратэстую-
чы супраць намераў разглядаць эмiгрантаў паводле iх паходжання i аддзялiць 
жыхароў Княства Пазнанскага, Кракава i Галiцыi ад астатнiх, пiсаў: Цi ў Ка
ралеўстве, вызначаным Венскiм кангрэсам, цi ў яго рэштках, названых Кня
ствам Варшаўскiм, кракавяне цi галiцыяне, пазнаньшчыкi цi лiцвiны — гэта 
заўжды былi палякi i кожны з iх лiчыўся ў Каралеўстве грамадзянiнам краiны, 
карыстаючыся таксама правамi грамадзянства [312, t. 5, s. 14]. Крыху пазней 
у адозве Да польскага народу (1844 г.) Лялевель пералiчвае ўсіх тых, хто, на 
яго думку, складаў катэгорыю палякаў: Народ былой Польшчы, нашай улюбё
най Айчыны, вельмi шматлiкi. Лiцвiн, кракавяк, русiн, мазур, жмудзiн, кашуб, 
прус, украiнец, вялiкапалянiн, гэта ўсё — палякi [459, s. 44]. А таму Польшча 
лiчылася вялiкай айчынай для ўсiх народаў, якiя жылi на яе тэрыторыi. i. Ля-
левель залiчваў да гэтай катэгорыi таксама яўрэяў i татараў. як прыклад ужы-
вання тэрмiна паляк не толькі у адносiнах да жыхароў Каралеўства Польска-
га, можна прывесцi наступны факт. У чарнавым варыянце аднаго з праектаў, 
дасланых ТЛРз эмiгрантамі са Страсбурга, сустракаецца выраз: …сумеснага 
i ўзгодненага дзеяння з палякамi. затым словы з палякамi былi перапраўлены на 

з нашымi братамi з Кароны, i ў такiм выглядзе дакумент быў адасланы ў ТЛРз 
[150, k. 10; 164, k. 19–22].

Наступны ўзровень самасвядомасцi эмiгрантаў з зямель былога ВКЛ — 
гэта самаiдэнтыфiкацыя як лiцвiнаў. Часта ўжываемы эмiгрантамi тэр мiн — 
Lit win  (фр. — Lithuanien) — выкарыстоўваўся для акрэслення паходжан ня 
з Лiт вы (у сэнсе — Вялiкага княства Лiтоўскага), для атаясамлен ня з яе 
насельнiцтвам. На ўра чыстасцi 25 сакавiка 1832 г. кожны прамоўца, якi па-
ходзiў з Лiтвы (цэзар i Уладзiслаў Плятэры, Леанард ходзька, францiшак 
Шэмёт), у той цi iншай форме (часта выкарыстоўвалася форма мы — лiцвiны) 
ужываў гэтае самавызначэнне [316, p. 29–31, 36–50]. Таксама гэта знайшло 
сваё адлюстраванне ў эпiсталярнай i мемуарнай спадчыне. Уладзiмiр Дма-
хоўскi, ураджэнец в. Нагародавiчы Слонiмскага пав., у сваiм лiсце да i. Да-
мейкi ад 13 студзеня 1857 г. называў сябе Лiцвiн  са Слонiмшчыны [394]. 
У сваiх эмiграцыйных творах лiцвiнамi сябе называлi i. Дамейка [194, t. 1, 
s. 78, 86], А. Мiцкевiч [378, t. 15, cz. 2, s. 391], юзаф Патрыкоўскi [422, t. 1,
s. 97], Геранiм Кайсевiч [471, s. 26], Станiслаў ходзька [394], Антонi Гарэцкi
[141, s. 34–35; 230].

яшчэ часцей такое вызначэнне ўжывалася аўтарамi ў адносiнах да iншых 
асобаў, як, напрыклад, у творах ю. Урсын-Нямцэвiча [399], i. Лялевеля [312], 
Караля Гофмана [244], А. Мiцкевiча [378, t. 15, cz. 2, s. 220], Мiхала Пяткевiча 
[415, p. 128–129], юзафа Багдана залескага [442, s. 498]. Сустракаецца i двайны 
тэрмін — паляклiцвiн, які ўжыў iпалiт Клiмашэўскi ў сваiм лiсце да ТЛРз ад 
11 лістапада 1832 г. [150, k. 22].

Намінацыя Лiтва выкарыстоўваўся эмiгрантамi не толькi ў адносiнах да 
пэў най краiны, але часам i як зборны тэрмiн для абазначэння яе жыхароў, які 
быў раў назначны па сэнсу спецыяльнаму найменню лiцвiны. У гэтым значэнні 
ён сустракаецца ў ка рэспандэнцыi i. Лялевеля (лiст да Канстанцiна залескага 
ад 20 лютага 1832 г.: …тут разыходзiцца звестка, як быццам Лiтва, якая 
эмiгруе ў Францыю, можа наракаць на мазураў…) [404, s. 30], А. Мiцкевiча 
(лiст да яго брата францiшка ад 23 траўня 1841 г.: З тутэйшых знаёмых часцей 
за ўсё бачу [Стэфана] Зана, [Юзафа] Кашыца i iншую Лiтву) [378, t. 15, cz. 2, 
s. 390–391], Канстанцiна залескага (лiст да ТЛРз ад 6 сакавiка 1832 г.: …калi
б Лiтва прысутнiчала на гэтых выбарах…) [150, k. 10; 164, k. 19–22], Леа-
нарда Нядзвецкага (лiст да Вiнцэнта Навiцкага ад 26 красавіка 1839: Тутэйшы 
Клуб складзены амаль з аднае Лiтвы…[398, s. 502]), а таксама ў пратаколах 
пасяджэнняў ТЛРз (пра такол за 29 сакавiка 1832 г.: Лiтва яго [ПНК — аўт.] 
шануе i здольная ўтры маць) [148, k. 97].

Добрым прыкладам iерархiчнай сувязi тэрмiнаў лiцвiн i паляк, iх не су-
пярэчлівасці адно аднаму з’яўляюцца словы цэзара Плятэра, сказаныя 25 са-
кавiка 1832 г.: Насуперак сваiм прыгнятальнiкам лiцвiны i жыхары рускiх 
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зямель захавалi свой нацыянальны тып; яны засталiся палякамi [316, s. 29]. Па-
добныя словы не першы раз прагучалi ў асяроддзi ТЛРз. У адозве да лiцвiнаў 
у Безансоне ад 20 лютага 1832 г. таварыства сцвярджала: Мы не перасталi 
быць палякамi [148, k. 66]. iерархiчную сувязь памiж вышэйназванымi тэрмiнамi 
ўсталёўвае i А. Мiцкевiч у раздзеле хii Кнiг польскiх пiлiгрымаў: лiцвiн i мазур — 
гэта браты; цi сварацца браты за тое, што аднаму iмя Уладзiслаў, а другому — 
Вiтаўт? Iх прозвiшча агульнае: прозвiшча палякаў [380, s. 36].

Намінацыі лiцвiн эмiгранты з беларуска-лiтоўскiх губерняў супраць па-
стаўлялі некалькi тэрмiнаў для абазначэння эмiгрантаў з зямель Каралеўства 
Польскага. Першы з iх — кароняж. Гэтае спецыяльнае найменне з’яўляецца 
вытворным ад уласнага iмя Карона, якім часта называлася Каралеўства Поль-
скае (адсюль яго сiнонiм — палякi з Кароны). Такія выпадкі сустракаюцца най-
больш часта ў эмiграцыйных дакументах [194, t. 1, s. 84; 422, t. 1, s. 97]. Другi 
тэрмiн — гэта мазур. яго выкарыстанне ў адносiнах да выхадцаў з Каралеўства 
Польскага звязана з тым, што землi Мазовii ўтваралi яго цэнтр, якi стагоддзямi 
суседнiчаў з землямi ВКЛ. Гэтую намінацыю выкарыстоўваюць i. Лялевель [404, 
s. 30], А. Мiцкевiч [380, s. 36, 37], сустракаецца яна i ў эмiграцыйнай перыёдыцы
[410, s. 8]. яшчэ адным тэрмiнам з’яўляецца слова лях. яно рэдка сустракаецца 
ў эмiграцыйных творах. Нам вядомы толькi адзiн выпадак яго выкарыстання для 
супрацьпастаўлення тэрмiну лiцвiн — у вершы Геранiма Кайсевiча [гл. вышэй].

Гаворачы пра спецыяльнае найменне паляк, варта адзначыць пэўную непа-
сля доўнасць у яго выкарыстаннi. Часцей за ўсё дадзенае слова ужывалася 
для вызначэння выхадцаў з усiх зямель Рэчы Паспалiтай. Адначасова маецца 
шэраг выключэнняў, калi яно выкарыстоўваецца як сiнонiм тэрмiнам каро
няж i мазур, не звязана iерархiчна з тэрмiнам лiцвiн, а выкарыстоўваецца па-
ралельна цi супрацьпастаўлена яму. У Кнiгах польскiх пiлiгрымаў А. Мiцкевiч 
гаворыць пра братэрства лiцвiна i мазура, а далей змяшчае сказ: Цi спрачаецца 
лiцвiн з палякам за мяжу Нёмана, i за Гродна, i за Беласток?, дзе абодва 
тэрмiны ўжыты ў раўназначным сэнсе для абазначэння паходжання з розных 
частак Рэчы Паспалiтай. i крыху нiжэй: I француз, i немец, i маскаль павiнны 
быць як паляк i лiцвiн [380, s. 49]. Такая непаслядоўнасць сустракаецца такса-
ма i ў дзённiку юзафа Патрыкоўскага. Апiсваючы дыскусiю, якая адбылася на 
адным з пасяджэнняў Рады палякаў у Безансоне памiж караняжамi i лiцвiнамi 
аб прычынах паражэння паўстання на землях былога ВКЛ, ён цытуе словы ад-
наго з мазураў: Гэта зрабiў лiцвiн Гелгуд, а не паляк, i нiжэй: …раздзялiць на 
палякаў i лiцвiнаў. У гэтых выпадках тэрмiн паляк выразна супрацьпастаўлены 
намінацыі лiцвiн [422, t. 1, s. 107].

Аднак неабходна падкрэслiць, што такая непаслядоўнасць з’яўляецца вы-
ключэннем. Амаль у кожным выпадку пад зборным тэрмiнам палякi разумеюц-
ца выхадцы з усiх зямель былой Рэчы Паспалiтай.

У эмiграцыйных дакументах не знойдзена прыкладаў выкарыстання тэрмi-
на беларус для абазначэння паходжання. Тэрмiн Беларусь (БелаРусь, Белая 
Русь) (пол. — Białoruś, BiałoRuś, Ruś Biała, фр. — La Russie Blanche) выка-
рыстоўваўся эмiгрантамi вельмi рэдка, часцей за ўсё — у кантэксце размовы 
пра рускiя землi Рэчы Паспалiтай. Напрыклад, у статуце ТЛРз: Жыхары поль
скай Русi: Белай, Чорнай i Чырвонай, Валынi, Падолля i Украiны ёсць русiны, 
рутэны цi руснякi, у залежнасцi ад пiсьменнiкаў, якiя далi гэтыя назвы тым 
жа самым народам [456, s. 212]. У гэтым жа значэнні ён ужыты А. Рыпiнскiм: 
Гэтая [Белая] Русь, наколькi толькi ёсць i будзе Польшчай, з’яўляецца неад’ем
най часткай нашай дарагой Айчыны. i нiжэй: Частка польскай зямлi, дзвюма 
амаль роўнымi прасторамi па абодвух баках горада Полацка, калiсьцi сталiцы 
ўдзельнага княства, а пазней Польскага ваяводства, акрэсленая: налева па 
Прыпяць i Пiнскiя балоты, а на поўнач па Пскоў, Апочку i Лукi, да сённяшняга 
дня носiць вядомую нам здаўна асобную назву БелайРусi [427, s. 10–16]. Тэрмiн 
Беларусь у якасцi лакалiзацыi месца нараджэння таксама сустракаецца вельмi 
рэдка. У спiсе эмiгрантаў, створаным Адольфам Красноўскiм на аснове 8 тыс. 
прозвiшчаў i выдадзеным iм некалькi разоў у Парыжы, намінацыя Беларусь 
выкарыстана ў адносiнах толькi да двух асобаў — яна Алаiзiя Невяровiча 
i Мiкалая Рагозы [307; 308]. Магчыма, галоўная прычына гэтага — малая рэ-
прэзентацыя ў эмiграцыi прадстаўнiкоў Вiцебскай i Магiлёўскай губерняў, 
землi якiх у той час называлiся Беларуссю. iх было ў эмiграцыi ўсяго некалькi 
дзясяткаў чал., сярод якiх толькi Аляксандр Рыпiнскi i Мiкалай Рагоза пакiнулi 
ў жыццi эмiграцыi пэўны след.

Прыведзеныя матэрыялы сведчаць пра немагчымасць атаясамлення тага-
часных катэгорый самаiдэнтыфiкацыi з сённяшнiмi. Самасвядомасць эмiграцыi 
з зямель былога ВКЛ вылучалася шматузроўневасцю. яны маглi называць сябе 
i еўрапейцамi, i палякамi, i лiцвiнамi у залежнасцi ад сiтуацыi i кантэксту, у якiх 
яны выкарыстоўвалi гэтыя назвы. Думка пра рознiцу ў разуменнi катэгорый 
лiцвiн i паляк у розныя часы, а таксама пра некалькi ўзроўняў у самасвядомасцi 
прадстаўнiкоў беларуска-лiтоўскiх губерняў ужо не раз трапляла ў поле ўвагi 
i польскiх, i беларускiх даследчыкаў [25; 107; 458]. Даследуючы узровень 
свядомасці жыхароў гэтых зямель, варта чарговы раз пацвердзiць яго эмi гра-
цыйнымi ма тэрыяламi.

Аднак з’яўляецца пытанне, наколькi вышэйпрыведзеная схема (еўра пеец — 
па ляк — лiцвiн) характэрна для ўсяго насельнiцтва былога ВКЛ. Тут варта звяр-
нуцца да сацыяльнага паходжання i грамадскай актыўнасцi аўтараў тых твораў, 
якiя былi ўжыты ў гэтым даследаваннi. Становiцца вiдавочным, што гэта не былi 
радавыя прадстаўнiкi эмiграцыi. Усе яны паходзiлi са шляхецкага саслоўя, пры-
чым з яе сярэдняй i заможнай часткi. як правiла, на працягу ўсяго пражывання 
за мяжой цi ў пэўны яго перыяд удзельнiчалi ў палiтычным i грамадскiм жыццi 



– 77  –

Матвейчык Д. Ч. Выгнаныя з роднага краю: Паслялiстападаўская эмiграцыя з Беларусi i Лiтвы 

эмiграцыi, уваходзiлi ў склад эмiграцыйных арганiзацый (Польскi Нацыяналь-
ны Камiтэт, ТЛРз, Гiсторыка-Лiтаратурнае Таварыства, Польскае Дэмакратыч-
нае Таварыства i iнш.). Большая iх частка жыла ў Парыжы, што таксама ўказвае 
на iх адносную матэрыяльную забяспечанасць. Гэтыя фактары дапамагалі iм 
усталёўваць кантакты сярод французскай палiтычнай i культурнай элiты. iх 
адукацыйны ўзровень быў высокiм, многія з iх да паў стання вучыліся ў Вiлен-
скiм унiверсiтэце. Такiм чынам, прыведзеныя матэрыялы iлюструюць самавыз-
начэнне толькi той адносна вузкай групы, якая характарызавалася названымi 
крытэрыямi. Ужыванне гэтай схемы ў адносiнах да iншых сацыяльных груп 
будзе неправамоцным.

5. УПЛЫЎ ЭМIГРАЦЫІ НА ГРАМАДСКА-
ПАЛIТЫЧНЫ РУХ НА РАДЗIМЕ

Галоўнай мэтай дзейнасцi былых удзельнiкаў паўстання па-за межамi 
радзiмы зʼяўлялася, як ужо сказана вышэй, узнаўленне на радзiме ўзброенай 
барацьбы за незалежнасць. У сувязi з гэтым значная частка iх намаганняў была 
накiравана менавiта на рэалiзацыю гэтай мэты. i хаця ў падобных дзеяннях 
была задзейнiчана пераважная меншасць эмiгрантаў, некалькi акцый, здзей-
сненых у 30–40-я гг., мелi гучны рэзананс i на радзiме, i па-за яе межамi.

Асноўнай формай спробаў уплыву на грамадска-палiтычны рух на радзiме 
стала дасыланне эмiсараў з мэтай разведкi або арганiзацыi партызанскiх атра-
даў, падпольных таварыстваў i гурткоў. Пры гэтым такія намаганнi здзяйсня лі-
ся прадстаўнiкамi абодвух асноўных лагераў эмiграцыi — як дэмакратычным, 
так i арыстакратычным (кансерватыўным).

Дэмакратычны лагер вылучаўся значна большай актыўнасцю ў спробах 
уплыву на грамадска-палiтычны рух. Менавiта iм былi рэалізаваны дзве най-
больш важныя акцыi, якiя ўвайшлi ў гiсторыю пад назвамi Экспедыцыя За лiў
скага i Справа Шымана Канарскага. Кожная з iх атрымала сваё развiццё i на 
землях Беларусi, а таму вартая асобнага разгляду.

5.1. Экспедыцыя Залiўскага на Беларусi i Лiтве
На працягу 1830-х гг. самым актыўным рэалiзатарам iдэi ўзнаўлення 

ўзброен ай барацьбы на землях былой Рэчы Паспалiтай з’яўлялася асяроддзе 
прыхiльнiкаў i. Лялевеля. Першая з падобных спроб была здзейснена ў 1832–
1834 гг. i атрымала назву Экспедыцыя Залiўскага.

юзаф залiўскi нарадзiўся ў 1797 г., атрымаў адукацыю ў Полацкiм езуiцкiм 
калегіуме. У 1819 г. ён паступiў на службу ў польскае войска i ў 1820 г. быў 
прыняты ў вайсковую змову, мэтай якой было распаўсюджванне сярод ваен-
ных лiбераль ных iдэй i падрыхтоўка рэвалюцыi. У 1830 г. ю. залiўскi быў ад-
ным з арганiзатараў паўстання 29 лiстапада ў Варшаве. Падчас паўстання ён 
атрымаў дастаткова вялiкi досвед партызанскай барацьбы. На тэрыторыi Поль-
шчы, акупаванай расiйскiмi войскамi, ён у лютым 1831 г. стварыў партызанскi 
атрад, якi нападаў на невялiкiя расiйскiя атрады, адбiраючы ў iх зброю i грошы, 
забяспечваючы сябе неабходным за кошт ворага. Атрад хутка павялiчваўся за 
кошт сялянства i ў хуткiм часе дасягнуў значнай колькасцi. Разам з корпусам ге-
нерала Гелгуда гэты атрад удзельнiчаў у паходзе на Лiтву, далучыўся да штурма 
Вiльнi. Пасля няўдачы пад Вiльняй залiўскi абвiнавацiў А. Гелгуда ў здрадзе, 
аддзялiўся ад яго i здолеў дабрацца да Варшавы [372, s. 59–63].
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Чалавек немалых здольнасцяў i энергii, ён змог за час паўстання вы рас-
цi ў чынах ад паручыка да палкоўнiка. Ужо ў час самога паўстання ён пры-
трым лiваўся дэмакратычных поглядаў, быў прыхiльнiкам шырокiх сацыяль-
ных пераўтварэнняў на землях, ахопленых паўстаннем, стаяў у апазiцыi да 
кансерватыўнага ўрада. Разам з тым заліўскаму быў уласцiвы пэўны аван-
турызм у дзеяннях, дыктатарскiя схiльнасцi ў адносiнах да падначаленых. 
яго вялi кая энергiя ў пэўныя моманты была не надта дарэчнай, магла не 
падабацца яго атачэнню i кiраўнiцтву, часам яго крокi былi паспешлiвымi, 
не да канца прадуманымi i неабгрунтаванымi. Вось якую знiшчальную ха-
рактарыстыку дае названай асобе расiйскi гiсторык хiх ст. М. В. Бэрг: Гэта 
быў тып паляка самых нястрымных уласцiвасцяў, для якога не iснавала нiдзе 
i нi ў чым перашкодаў. Характар вёрткi i неспакоўны, якi не мог зжыцца нi 
з якiм на свеце гуртком. Ён усюды быў як бы не на сваiм месцы, усюды хацеў 
камандаваць, будаваў планы, сварыўся, перашкаджаў. Упусцiць яго кудыне
будзь i даць волю — гэта азначала ўсё знiшчыць. Ён быў прыдатны для вы
буху ў першыя хвiлiны, але потым яго трэба было кудынебудзь прыбраць [3, 
с. 14–15]. Падобную ацэнку дае залiўскаму i польскi гiсторык канца хiх — 
пачатку хх ст. Баляслаў Лiманоўскi [372, s. 58].

Пакiнуўшы тэрыторыю Польшчы пасля падаўлення паўстання, залiўскi 
ў Кракаве стварыў адну з першых арганiзацый эмiгрантаў незалежнiцкага на-
кiрунку, але затым вымушаны быў эмiграваць далей на захад — у францыю. 
Калi ён прыбыў у Парыж, эмiгранты 9 студзеня 1832 г. наладзiлi банкет у яго 
гонар, дзе яму была падаравана шабля аднаго з афiцэраў напалеонаўскiх войскаў, 
якi перадаў яе Леанарду ходзьку з запаветам уручыць яе паляку, якi найбольш 
зрабiў для лiстападаўскага паўстання [171, s. 5]. У францыi залiўскi шчыльна 
сышоўся з Лялевелем, увайшоў у склад ПНК пад яго кiраўнiцтвам i на працягу 
некалькiх месяцаў працаваў у iм. Шлях да незалежнасцi Рэчы Паспалiтай ён 
бачыў у выкарыстаннi велiзарных сiлаў, некранутых яшчэ да цяперашняга 
часу, маючы на ўвазе ўдзел шырокiх слаёў грамадства ў будучай барацьбе 
з захопнiка мi. Паходзячы з небагатай сям’i, ён супрацьпастаўляў сябе сацыяль-
най элiце, якая, як ён лiчыў, прывяла паўстанне да паражэння [171, s. 28–29]. 
Пэўныя сувязi меў залiўскi з французскiмi i нямецкiмi карбанарыямi i сам 
з’яўляўся карбанарыем. Ён быў прасякнуты iдэяй усееўрапейскай рэвалюцыi, 
у якой Польшчы адводзiлася месца вартаўнiка ад умяшальнiцтва расiйскага 
царызму. Пасля перамогі еўрапейскiя народы прыйдуць Кароне на дапамогу 
ў аднаўленнi сваёй дзяржаўнасцi. Нямецкiя змоўшчыкi планавалi ўзняць увес-
ну 1833 г. паўстанне ў сваёй краiне, i на гэты ж час залiўскi прымеркаваў пача-
так паўстання ў Польшчы, Лiтве, Беларусi i Украiне [208, t. 2, s. 250].

Падрыхтоўка да выступлення пачалася ўвосень 1832 г., калi згуртаваная 
вакол Лялевеля i залiўскага група эмiгрантаў пачала распрацоўку плана пар-
тызанскай экспедыцыi на землi былой Рэчы Паспалiтай. яе мэтай вызна-

чалася разгортванне ўзброенага паўстання ў гэтых землях. 28 снежня 1832 г. 
група эмiгрантаў сабралася на нараду ў адным з парыжскiх дамоў. На гэтым 
пасяджэннi была створана арганiзацыя Помста Народа (Zemsta Ludu), задачай 
якой ставiлася кiраўнiцтва ўсiмi справамi, звязанымi з будучай экспедыцыяй. 
Апрача таго, былi створаны два камiтэты: адзiн — для кiраўнiцтва бягучымi 
справамi, другi — для выпрацоўкi канстытуцыi будучай незалежнай Польшчы. 
У камiтэты ўваходзi лi такiя вядомыя дзеячы эмiграцыi, як i. Лялевель, Вален-
ты звяркоўскi, Станi слаў Ворцэль, Антонi Глушневiч, Леанард ходзька i iнш. 
Галоўны накiрунак дзейнасцi абодвух камiтэтаў вызначаў сам залiўскi [261, 
s. 137–138]. Менавiта ён распрацаваў стратэгiю будучай экспедыцыi i тактыку
вядзення партызанскай вайны. Ён зыходзiў з таго, што насельнiцтва Польшчы, 
захопленай Расiйскай імперыяй (Рускай Польшчы), гатова iзноў пачаць узбро-
еную барацьбу, але для гэтага яму неабходны пэўны штуршок. Гэтым штурш-
ком павiнны стаць прыезд з эмiграцыi эмiсараў i фармiраванне iмi партызан-
скiх атрадаў. Галоўнай пачатковай сiлай атрадаў, якiя будуць сфармiраваны 
ў Га лiцыi i Пазнаньшчыне i затым пераправяцца ў Рускую Польшчу, залiўскi 
бачыў жаўнераў i афiцэраў польскага войска, якiя яшчэ знаходзiлiся на тэрыто-
рыi Прусii i Аўстрыйскай iмперыi (напрыклад, у пачатку 1833 г. на тэрыторыi 
Галiцыi знаходзiлася каля 12 000 польскiх вайскоўцаў). Пасля ўступлення ў Ру
скую Польшчу яны павiнны будуць гуртаваць вакол сябе паўстанцаў з лiку мяс-
цовага насельнiцтва [3, с. 22; 171, s. 100]. Пэўныя спадзяваннi ўскладалiся на 
еўрапейскiя рэвалюцыi, якiя, як лiчыў залiўскi, пачнуцца ў той жа час i не да-
дуць прускай i аўстрыйскай манархiям умяшацца ў польскiя справы. Пры гэтым 
iгнаравалася непадрыхтаванасць паўстання ўнутры краiны i страх насельнiцтва 
перад выступленнямi з-за дзеянняў суровай царскай рэпрэсiўнай машыны, якая 
падаўляла ўсялякiя антырасiйскiя праявы настрояў. Да таго ж варта адзначыць, 
што залiўскi не меркаваў заклiкаць да паўстання насельнiцтва польскiх зямель, 
якія былi ў складзе Аўстрыйскай iмперыi i Прусii, плануючы распачаць бараць-
бу толькi ў Рускай Польшчы. На гэта паўплывала тая акалiчнаць, што ён спадзя-
ваў ся на нейтралiтэт у адносiнах да яго экспедыцыi з боку аўстрыйскага ўрада, 
без чаго ў плануемай акцыi было б нашмат складаней выкарыстаць тэрыторыю 
Галiцыi ў якасцi плацдарма для эмiсараў. Падобнай пазiцыi прытрымлiвалiся 
не каторыя польскiя дыпламаты ў першых гадах эмiграцыi, лiчачы, што Аўст-
рыя жадае аднаўлення польскай дзяржавы [214, t. 3, s. 350]. Такая пазiцыя за-
лiўскага не супадала з поглядамi i. Лялевеля. Ён, адпаведна духу еўрапейскага 
рэ валюцыянiзму, выступаў за ўзняцце агульнаеўрапейскай рэвалюцыi, а зна-
чыць, i на землях былой Рэчы Паспалiтай у складзе Прусii i Аўстрыi. Апрача 
таго, ён вызначаў расiйскаму рэвалюцыйнаму руху кiруючую ролю ў рэвалю-
цыйным руху ўсiх славянскiх народаў i выступаў за актыўнае супрацоўнiцтва 
з iм. залiўскi ж нiколi не быў прыхiльнiкам актыўнага супрацоўнiцтва з расiй-
скiмi рэвалюцыянерамi [284, s. 117–118].
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землi Рускай Польшчы, а таксама былога Вялiкага княства Лiтоўскага для 
вядзення партызанамi баявых дзеянняў былi падзелены залiўскiм на акругi, 
кожная з якiх ахоплiвала адзiн-два паветы. У кожную акругу дасылаўся эмiсар, 
прычым пажадана, каб ён паходзіў родам з гэтых мясцiн альбо меў тут знаё-
мых i сяброў. Такi чалавек прызначаўся акруговым камандзірам з вялiкiмi паў-
намоцтвамi. iнструкцыя, якой партызанскi камандзір павiнен быў кiравацца 
ў сваёй дзейнасцi, была напiсана самiм залiўскiм.

Распрацаваўшы ўсе неабходныя дакументы, арганізатар экспедыцыі даслаў 
сваiх давераных асоб у калонii для вярбоўкi эмiгрантаў, якiя б у якасцi яго 
эмiсараў адправiлiся на радзiму. Сярод маладых эмiгрантаў задума залiў ска-
га знайшла пэўны водгук i падтрымку. Найбольш палымяныя прыхiльнiкi 
ўзброенай барацьбы супраць Расii, у пераважнай большасцi з дэмакратычнымi 
поглядамi, згаджалiся прыняць удзел у экспедыцыi. Той, хто выявiў жадан-
не адправiцца на радзiму эмiсарам, павiнен быў усяго толькi паставiць свой 
подпiс пад тэкстам iнструкцыi i прысягi i абраць сабе акругу для дзеянняў; 
калi эмiсар не абiраў сабе акругу сам, яе прызначаў залiўскi. Для пашырэн ня 
кола прыхiльнiкаў яго пасланцамi экспедыцыя паказвалася пабудаванай на 
непагрэшных сродках, звярталася ўвага на падтрымку яе з боку еўра пей скiх 
народаў i нават расiйцаў, што павiнна было пераконваць эмiгрантаў у паспя-
ховым вынiку [171, s. 9]. У калонiях залiўскi сустрэўся з супрацьдзеяннем 
прыхiльнiкаў кансерватыўнага лагера, якiя распачалi актыўную агiта цыю 
супраць яго намеру ўзняць паўстанне. Пры вярбоўцы эмiсараў быў дапу-
шаны шэраг памылак, якiя ў далейшым негатыўна сказалiся на ходзе ўсяе 
экспедыцыi. залiўскi пераацанiў жаданне i гатоўнасць эмiгрантаў рушыць эмi-
сарамi на радзiму, якая была занята ворагам i дзе панавалi жорсткiя рэпрэсii, 
i добраахвотнiкаў ён сабраў значна менш, чым пачаткова разлiчваў. У вынi ку 
да ўдзелу прыцягвалiся ўсе жадаючыя асобы, а сярод iх часам былi людзi 
i без неабходных вайсковых ведаў i ўмення весці партызанскую вайну. Апрача 
таго, вярбоўка эмiсараў у закладах праводзiлася дастаткова адкрыта, без на-
лежных канспiрацыйных мерапрыемстваў, неабходных пры падрыхтоўцы па-
добнай акцыi, што дазволiла расiйскаму пасольству ў францыi даведацца пра 
плануемую экспедыцыю i перадаць гэтыя звесткi ў Санкт-Пецярбург. Таму, 
калi эмiсары ўступалi ў межы Расiйскай iмперыi, расiйскiя службы былi да 
гэтага падрыхтаваныя [208, t. 2, s. 252].

Некаторыя гiсторыкi канца хiх — першай паловы хх ст. бачылi вакол 
экспедыцыi залiўскага пэўную палiтычную гульню ўрадавых колаў Расii 
i францыi. iмi выказвалася меркаванне, што расiйскi ўрад, такiм своеасаблi-
вым чынам заманьваючы эмiгранцкiх эмiсараў на падуладныя яму тэрыторыi, 
iмкнуўся пазбавiць эмiграцыю часткi яе актыўных i найбольш апазiцыйна на-
строеных асоб. французскi ж урад Людовіка фiлiпа — караля францыi — быў 
рады выдалiць з тэрыторыi сваёй краiны актыўныя дэмакратычныя элементы, 

бо яны маглi патэнцыяльна пасадзейнiчаць пашырэнню асяроддзя прыхiльнi-
каў левай апазiцыi [3, с. 27; 208, t. 2, s. 250; 284, s. 126].

У канцы 1832—пачатку 1833 гг. эмiсары пачалi адпраўляцца са сваiх мес цаў 
жыхарства. У гэты час сярод іх адбыўся раскол. Некаторыя будучыя эмiсары, 
што ўжо далучылiся да акцыі i падпiсалi iнструкцыю i прыся гу, пажадалi атры-
маць больш дакладныя звесткi пра кiраўнiцтва экспедыцыяй, стан у iх акру-
гах (размяшчэнне i колькасць расiйскiх войскаў, месцы знаходжання крамаў, 
вайсковых складоў i iнш.). Свае пажаданнi яны выказвалi не толькi аген-
там залiўскага, але i яму самому. эмiсары, завербаваныя ў калонii ў г. Авiньё-
не, даслалi свайго прадстаўнiка ў Парыж непасрэдна да залiўскага з мэтай 
атрымаць адказы на свае пытаннi. Аднак пасля вяртання пасланнiка з Пары-
жа выявілася, што нiякiх новых звесткак з iм перададзена не было. эмiсарам 
даслалі iх зацвярджэннi ў якасцi камандзіраў акруг i ўжо вядомыя iм словы, 
што не магло не выклiкаць у iх шэрагу ваганняў i няўпэўненасці. Гэта стала 
прычынай таго, што ў горадзе Лiён, куды эмiсары павiнны былi прыбыць пе-
рад ад’ездам на радзіму, частка з іх адмовiлася ад далейшага супрацоўнiцтва 
з залiўскiм i вярнулася ў калонii [171, s. 18].

Тыя ж, хто працягваў удзельнiчаць у экспедыцыi, у Лiёне атрымоўвалi 
пашпарты i невялiкiя грошы на дарогу; у астатнiм яны павiнны былi дабiрац-
ца самастойна. Некаторыя эмiсары большую частку дарогi вымушаны былi 
прайсцi пехатой з-за адсутнасцi сродкаў на больш хуткае падарожжа. Асобных 
з іх перахапіла палiцыя у францыi цi германскiх землях, i яны не дайшлi да пры-
значаных пунктаў, адкуль павiнны былi перабрацца ў Рускую Польшчу. Мерка-
валася, што эмiсары будуць канцэнтравацца ў Кракаў скай рэспублiцы, Галiцыi 
i Княстве Пазнанскiм. Аднак палiтычная абстаноўка ў Кра каве змянiлася з-за 
дзеянняў расiйскай дыпламатыi, i эмiсары вымушаны былi дзейнiчаць толькi 
з тэрыторыi Галiцыi i Пазнаньшчыны. Усяго ж на гэтыя тэрыторыi ў першыя 
месяцы 1833 г. трапiла каля 70 эмiсараў. Пры падтрымцы некаторых польскiх 
шляхецкiх родаў яны займалiся фармiраваннем сваiх атрадаў, забеспячэннем 
iх зброяй, рыштункам i харчаваннем [171, s. 27; 208, t. 2, s. 254]. Далёка не 
ўсiм гэта ўдалося, i таму толькi малая частка з iх зрабiла ў далейшым спробу 
распачаць актыўныя дзеяннi супраць Расii.

Нягледзячы на ўсе перашкоды, залiўскi прызначыў уступленне ў межы 
Расiйскай iмперыi на 19 сакавiка, дзень сваiх iмянiнаў. з гэтага часу i да 
канца красавiка шэраг партызанскiх атрадаў, падначаленых залiўскаму, пад 
кiраўнiцтвам Каспара Дзявiцкага, Стэфана Гецальда, эдварда Шпэка, Арту-
ра завiшы i некаторых iншых эмiсараў уступiў у межы Расiйскай iмперыi 
i распачаў сваю дзейнасць. Да эмiсараў, што стаялi на чале атрадаў, далучылi-
ся некаторыя былыя ўдзельнiкi паўстання i грамадзянскiя асобы з Галiцыi 
i Пазнаньшчыны, іншыя далучалiся ў Рускай Польшчы. Аднак iх колькасць 
была значна меншай за тую, на якую разлiчваў залiўскi, — атрады засталiся 
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малаколькаснымi. Часцей за ўсё яны ўключалi крыху больш за дзесяць чалавек, 
самы вялiкi налiчваў 26 чалавек [132]. Некаторыя эмiсары пераходзiлi мяжу, 
не маючы пад сваiм кiраўнiцтвам падначаленых, спадзеючыся сфармiраваць 
атрады ў сваiх акругах (Мiхал Валовiч, Марцэлi Шыманскi, Адам Пiшчатоўскi, 
Шыман Канарскi i iнш.).

На землях сённяшнiх Беларусi i Лiтвы дзейнiчалi двое эмiсараў — Мiхал 
Валовiч i Марцэлi Шыманскi.

Мiхал Валовiч паходзiў са старажытнага беларускага шляхецкага роду Ва-
ловiчаў, вядомага на Беларусi з першай паловы хiV ст. Ён нарадзiўся 18 чэр-
веня 1806 г. у маёнтку Парэчча Слонiмскага пав., якi належаў яго бацьку Ка-
зiмiру. Сваё дзяцiнства ён правёў на Слонiмшчыне, затым вучыўся ў гiмназii 
ў жалiборы, а з 1822 па 1825 гг. — у Вiленскiм унiверсiтэце [432, s. 17; 480, 
s. 42–43, 51]. з пачаткам паўстання ў 1830 г. у Каралеўстве Польскiм Валовiч
прыняў рашэнне далучыцца да яго. 15 студзеня 1831 г. ён пакiнуў свой ма-
ёнтак i накiраваўся ў Варшаву разам з Леанам Працлаўскiм ад Лiтоўскага 
паўстанцкага камiтэта да дыктатара польскiх войскаў ю. хлапiцкага прасiць 
дапамогi ў падрыхтоўцы паўстання на Лiтве. хлапiцкi, аднак, не быў пры-
хiльнiкам пашырэння паўстання на тэрыторыю лiтоўскiх i беларускiх губерняў 
i не аказаў iм нiякай дапамогi. Валовiч i Працлаўскi, не бачачы сэнсу вяртан-
ня на Лiтву, засталіся ў Варшаве i ўступілі ў склад Лiтоўскага легiёна, якi 
фармiраваўся ў гэты час [432, s. 21].

Увесну, калi пачынае разгортвацца паўстанне ў землях былога ВКЛ, паў-
станцкi ўрад у Варшаве выслаў групу эмiсараў, сярод якiх былi Валовiч i Прац-
лаўскi, у г. Палангу для сустрэчы партыi зброi, якая павiнна была туды прыбыць 
на англійскiм караблi. эмiсары здолелi прабрацца ў жмудзь, але Паланга на той 
час знаходзiлася ў руках расiйскiх войскаў. 13 траўня адбыўся штурм Палангi 
аб’яднаны мi паўстанцкiмi атрадамi, якi аказаўся няўдалым. Расiйскiя войскi 
пачалі наступленне на партызанскiя атрады. Валовiч i Працлаўскi вырашылі 
вярнуцца ў Варшаву, каб паведамiць пра сiтуацыю, якая склалася ў Лiтве 
i жмудзi. Вiдавочна, па дарозе ў Польшчу яны сустрэліся з корпусам Гелгуда, якi 
насту паў на жмудзь. Валовiч стаў ад’ютантам генерала ю. Шыманскага, з якiм 
прыняў удзел у некалькiх бiтвах. Пасля паражэння паўстання ў беларуска-
лiтоўскiх губернях Валовiч у лiпенi апынуўся ў Прусii. На той час ён быў 
у чыне рот мiстра кавалерыi [432, s. 22].

за ўдзел у паўстаннi 19 кастрычнiка 1832 г. ён быў прысуджаны да другой 
катэгорыi дзяржаўных злачынцаў [94, арк. 31 адв.-32]. яго бацька, Казiмiр 
Валовiч, таксама ўдзельнiчаў у паўстаннi — на тэрыторыi Слонiмскага па-
вета ў складзе партызанскага атрада пад камандаваннем цiтуса Пуслоўскага 
i Антона Бронскага. Пасля паражэння паўстання Казiмiр Валовiч, як i яго 
сын, падаўся ў эмiграцыю ў францыю, жыў ў Парыжы. 26 кастрыч нi ка 
1832 г. ён таксама быў прысуджаны да дзяржаўных злачынцаў другой 

катэгорыi [94, арк. 30 адв.-31]. Маёнтак Парэчча, якi належаў Валовiчам, быў 
канфiскаваны [82].

з Прусii М. Валовiч падаўся ў эмiграцыю ў францыю, дзе жыў у Парыжы, 
атрымоўваючы грашовую дапамогу ад французскага ўрада ў памеры 84 франкаў 
у месяц [290, s. 6; 432, s. 22–23]. У эмiграцыi ён 19 лютага 1832 г. уступiў у склад 
Таварыства Лiтоўскага, i ў тым жа 1832 г. — у склад ПДТ [148, k. 65; 449, s. 761].

У межах дзейнасцi ТЛРз iм была напiсана праца, якая была прысвеча-
на зʼяве, што ў недалёкай будучынi стане для яго лёсавырашальнай. яна мае 
ўмоўную назву Партызанская вайна. эсэ было напiсана ў 1832 г., але не апуб-
лiкавана сваiм стваральнiкам. У iм Валовiч выказваецца як гарачы пры хiль нiк 
метадаў партызанскай вайны i выступае яе тэарэтыкам. На падставе шмат лiкiх 
прыкладаў з гiсторыi ён паказвае, якую карысць могуць прынесцi такія метады, 
а таксама аналiзуе дзейнасць партызанаў падчас апошняга паўстання. На яго 
думку, партызанская вайна здольная прывесцi да адраджэння Рэчы Паспалi тай 
i найбольш адпавядае сучаснаму яе стану. Ён пiсаў: Галоўнай мэтай кожнага ча
лавека з’яўляецца адраджэнне Айчыны. … Для дасягнення такой вялiкай мэты 
няма iншага сродку, як узброеннае паўстанне ўсяе нацыi. Але, каб яно было 
карысным, трэба зацiкавiць усе саслоўi, усе ўзрушыць адначасова, вынiшчыць 
адразу войскi маскоўскiя, прускiя i Аўстрыi, якiя знаходзяцца ў краiне, а но
вым iх сiлам даць моцны адпор. У эсэ Валовiч прапанаваў цэлую сiстэму 
фармiравання i дзеянняў партызанскiх атрадаў i злучэнняў на землях былой 
Рэчы Паспалiтай [163, s. 476–541].

Пасля пачатку падрыхтоўкi экспедыцыi залiўскiм Валовiч звязаўся з iм 
i далучыўся да акцыi. Для дзеянняў ён абраў сабе Слонiмска-Навагрудскую 
акругу, адкуль быў родам.

яго рамантычныя рэвалюцыйныя перакананнi яскрава малюе i. Дамей-
ка ў сваiх успамiнах. У вусны Валовіча вядомы ў будучыні геолаг укладае на-
ступныя словы, нiбы та сказаныя iм 10 студзеня 1833 г. пасля пасяджэння ТЛРз, 
калi малады чалавек заклiкаў і Дамейку далучыцца да экспедыцыi: …на наш 
народ, толькi на самiх сябе мы можам i павiнны разлiчваць; не на паноў, не на 
дыпламатыю, не на чужых; а зрэшты, што чакае нас тут? якая будучыня? 
марнатраўства, спрэчкi, бяз дзейнасць; тым часам нашых на радзiме мучаюць, 
катуюць, вывозяць у Сiбiр, набiраюць рэкрутаў. Раздражненае рэкрутчынай на
ша сялянства што ж не дакажа, калi мы дамо яму волю i зямельную ўласнасць, 
калi зраўнаем яго са шляхтай; што ж тычыцца паноў, то… але што там марна 
разлiчваць: дастаткова, што хто толькi адважны ў эмiграцыi, у кiм ёсць душа, 
той пойдзе, мы далi сабе слова i на гэтым канец. Залiўскi правадыр. … Ды хаця 
б я сам адзiн павiнен быў прабрацца ў Польшчу, у Лiтву, то дайду, павесяць мяне, 
а сваёй смерцю я разагрэю дух, якi стыгне ў народзе [194, t. 1, s. 176–177].

Праз некалькi дзён пасля гэтай размовы Валовiч пакiнуў Парыж i, ру-
хаю чыся праз Швейцарыю (кантоны Бэрн, Люсэрн, Канстанс), Баварыю, 



– 84  – – 85  –

Матвейчык Д. Ч. Выгнаныя з роднага краю: Паслялiстападаўская эмiграцыя з Беларусi i Лiтвы 5. Уплыў эмiграцыі на грамадска-палiтычны рух на радзiме

Саксонiю, Прусiю, прыбыў у Княства Пазнанскае. Там ён сустрэўся з юзафам 
яцкевiчам — яшчэ адным эмiсарам залiўскага, якi далучыўся да яго ў якасцi 
памочнiка. На тэрыторыю Каралеўства Польскага яны разам уступiлi на па-
чатку сакавiка i рухалiся праз Плоцкае i Аўгустоўскае ваяводствы, прайшлi 
каля Беластока i прыбылi ў межы Гродзенскай губернi, а затым прабралiся 
ў Слонiмскi павет [432, s. 6–7].

Кiраўнiцтву Вiленскага генерал-губернатарства было вядома пра наме-
ры часткi эмiгрантаў вярнуцца на тэрыторыю былой Рэчы Паспалiтай з мэ-
тай аднаўлення паўстання. яшчэ са студзеня 1833 г. памiж канцылярыямi 
вiленскага ваеннага губернатара князя Мікалая Далгарукава i гродзенскага гра-
мадзянскага губернатара на правах ваеннага губернатара па горадзе Гродне 
Мi хаiла Мураўёва вялася перапiска, у якой апошняму загадвалася павялiчыць 
пiльнасць у Гродзенскай губ. з мэтай недапушчэння ў яе межы эмiсараў за-
лiўскага [73]. 7 красавiка Мураўёў даносiў Далгарукаву, што iм яшчэ з люта-
га па ўсёй губернi павятовым кiраўнiкам i палiцэйскiм установам рассылалiся 
распараджэннi ўзмацняць назiранне за ўсiмi невядомымi асобамi, не дапускаць 
хавання ў вёсках, шынках i корчмах сумнеўных i падазроных асоб, а такса-
ма ствараць грамадзянскiя (обывательские) каравулы i заставы ва ўсiх зруч-
ных для хавання i праезду злодзеяў месцах (лясах, дарогах i да т. п.) i рабiць 
вобыскi ва ўсiх падазроных асоб [73, арк. 23 адв.]. У другой палове сакавiка 
ў Каралеўстве Польскiм было арыштавана некалькi эмiса раў, якiя на допы-
тах паказалi, што многiя эмiсары накiроўваюцца ў Белавежскую пушчу. Таму 
ва ўсе самыя важныя пункты Белавежскай пушчы былi накiраваны расiйскiя 
войскi ў колькасцi некалькiх соцень жаўнераў пяхоты i казакаў, па ўсiх даро-
гах былi расстаўлены каравулы i раз’язджалi дзённыя i начныя патрулi. Аднак 
на тэрыторыi Белавежскай пушчы не было знойдзена нiводнага эмiсара [73, 
арк. 93–93 адв.].

загадам ад 7 красавiка ва ўсiх паветах стваралася Сакрэтная тайная палi-
цыя, якая павiнна была складацца з добранадзейных асоб i ў абавязкi якой 
уваходзiла сачыць за з’яўленнем у паветах падазроных людзей. Калі падобныя асо-
бы прыбывалі, іх затрымлiвалі i дастаўлялі Мураўёву асабiста [72, арк. 14–15].

У такiх складаных умовах давялося Мiхалу Валовiчу распачаць сваю 
дзейнасць. Пасля ўваходжання на тэрыторыю Слонiмскага павета ён пачаў 
выкарыстоўваць свае сваяцкiя сувязi. Так ён наведаўся да памешчыка Дамiнiка 
Аскеркi (Аскiркi), якi быў жанаты на яго малодшай сястры Ганне. затым праз 
Д. Аскерку звязаўся з памешчыкам францiшкам Шабанскiм, якi быў суседам 
Аскеркi i арандаваў у яго маёнтак Калядзiчы. Нiводзiн з iх не падтрымаў яго 
намераў узняць паўстанне, абодва раiлi яму вярнуцца за мяжу [432, s. 34]. iх 
нежаданне падтрымаць Валовiча тлумачыцца тым, што яны ў 1830 г. былi вы-
сланы у Варонежскую губ., адлуль вярнулiся толькi ў 1832 г. i знаходзiлiся пад 
наглядам палiцыi [74, арк. 292; 432, s. 34].

Падчас знаходжання Валовiча ў Аскеркi ён наладзіў сувязь з аканомам 
фаль варка яловiкi, што належаў маёнтку Парэчча, Мiхалам Песакоўскiм, бы-
лым прыгонным яго бацькi, якi быў адпушчаны на волю, i перабраўся да яго, 
мяркуючы адтуль вербаваць людзей у свой атрад. Напачатку яго дзейнасць 
была спынена з-за моцнай хваробы — на яго здароўi негатыўна адбiлася доўгае 
блуканне па лясах ранняй вясной. Не маючы магчымасцi атрымаць медыцын-
скую дапамогу ў М. Песакоўскага, ён перабраўся да ф. Шабанскага. Той паслаў 
у Ваўкавыск па доктара iзыдара Нагумовiча, якi спачуваў патрыятычным сiлам 
у краiне, i менавiта ён аказваў дапамогу Валовiчу падчас яго хваробы [432, s. 37].

Пасля выздараўлення эмісар пачаў вербаваць людзей для свайго атра-
да. Галоўным аб’ектам яго ўвагi стаў маёнтак Парэчча. Вялiкую дапамогу 
яму аказваў аканом Песакоўскi. Менавiта ён наладзiў сустрэчу з ляснiком 
вёскi Парэчча Лявонам Панасюком. Спачатку той адмовiўся супрацоўнiчаць 
з Валовiчам, але пасля другой сустрэчы застаўся з iм [290, s. 8]. У хуткiм часе да 
Валовiча далучылiся сяляне з Парэчча Васiль Алiзар, Мiкалай фяратка, фёдар 
Сяйчук, ян Мартынкевiч, а таксама браты Лявона Панасюка ян i Васiль (Васiль 
Па насюк хаваўся ад рэкруцкага набору i лiчыўся дэзерцірам) [74, арк. 237]. 
Такiм чынам, разам з самiм Валовiчам i юзафам яцкевiчам колькасць атрада 
дасягнула дзевяцi чалавек. з мэтай забеспячэння свайго атрада матэрыяльнымi 
сродкамi М. Валовiч прымае рашэнне напасцi на паштовую брычку, на якой 
перавозiлiся дзяржаўныя грошы. Першыя дзве спробы былi зроблены iм ля 
в. Навiны Наваградскага павета, але яны аказалiся няўдалымi з прычыны ад-
сутнасцi ў Валовiча дакладных звестак пра рух пошты [290, s. 9].

Каб наладзіць сувязь з кiраўнiцтвам i ўзгаднiць дзеяннi з iншымi пар-
тызанскiмi атрадамi, 18 красавiка Валовiч паслаў у Вiльню ю. яцкевiча. Аднак 
праз некалькi дзён, калі праязджаў праз мястэчка Воранава, той быў западозра-
ны ключвойтам яўрэем Мойшам Алькенiцкiм i схоплены расiйскiмi ўладамi 
[74, арк. 197].

Не дачакаўшыся звестак ад яцкевiча i не ведаючы пра яго лёс, Валовiч 
вырашыў дзейнiчаць самастойна. Ён зрабiў яшчэ адну спробу напасцi на паш-
товую брычку, на гэты раз у Слонiмскiм пав., якая ехала з Брэста ў Вiльню. 
26 сакавiка ён i яшчэ 5 чалавек з яго атрада схавалiся ў засадзе ў 15 мiлях ад 
Слонiма i ў 4 мiлях ад паштовай станцыi задвор’е i, калi брычка параўналася 
з iмi, выскачылi з засады i паспрабавалi спынiць яе. У брычцы ў гэты час 
знаходзiлiся: фурман Пётр Мялешка, паштальён Антон Гарныш i ўзяты паса-
жырам яўрэй Аўсей Мiхелеовiч. Пры нападзе А. Гарныш загадаў гнаць коней 
як мага хутчэй, i такiм чынам брычцы ўдалося вырвацца з засады. Да таго ж 
быў збiты коньмi Васiль Алiзар, якi атрымаў цяжкiя цялесныя пашкоджаннi 
i ў хуткiм часе памер [74, арк. 165–166].

Гэты няўдалы напад прыцягнуў да атрада Валовiча ўвагу ўладаў. Слонiм-
скаму земскаму ўраднiку Курбацкаму было загадана як мага хутчэй правесцi 
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расследаванне гэтай справы i знайсцi злачынцаў (тады яшчэ не было вядома, 
што напад быў здзейснены атрадам Валовiча). Курбацкi сам асабiста выехаў 
на месца злачынства i правёў аблогi ў навакольных лясах, аднак нiкога не змог 
знайсцi. У навакольных вёсках ён даведаўся, што сярод тутэйшых сялянаў хо-
дзяць чуткi пра тое, што вярнуўся М. Валовiч i збiрае атрад. Усе гэтыя звесткi 
ён тэрмiнова паведамiў Мураўёву [74, арк. 19–19 адв.].

Колькасць атрада Валовiча працягвала павялiчвацца. Да яго далучыўся 
Тамаш Васiлiцкi — селянiн, якi ўдзельнiчаў у паўстаннi 1830–1831 гг., пас-
ля паражэння якога апынуўся ў Прусii, затым атрымаў дазвол на вяртанне, 
вярнуўся i пасялiўся на ранейшым месцы жыхарства [74, арк. 237]. 1 траўня 
Валовiч наведаўся да памешчыка Слонiмскага павета адстаўнога капiтана 
поль скiх войскаў яна Валовiча — свайго цёзкi па прозвiшчы, якi служыў у яго 
бацькi аканомам, — спадзеючыся атрымаць у яго дапамогу людзьмi i зброяй. 
ян Валовiч адмовiўся яму дапамагаць, вiдавочна, баючыся суровага пакарання, 
якое было абвешчана Мураўёвым за ўсялякую сувязь i дапамогу паўстанцам 
i за неданясенне пра iх. Тым не менш Валовiчу ўдалося ўгаварыць двух яго 
сялянаў — Аляксандра Лапко i Сцяпана Сiдаркевiча — далучыцца да яго атра-
да [74, арк. 13 адв.].

На наступны дзень, 2 траўня, ян Валовiч з’явiўся ў Слонiм да маёра Га-
лянкоўскага, якi быў прызначаны асабiста Мураўёвым на дапамогу Курбац-
каму. Ён паведамiў, што напярэдаднi да яго прыходзіў М. Валовiч з некалькiмi 
людзьмi i прасiў дапамогi. Па загадзе маёра Галянкоўскага адразу ж былi 
на ладжаны аблогi ў накiрунку, паказаным я. Валовiчам. У хуткiм часе быў 
злоў лены першы чалавек з атрада Валовiча — Лявон Панасюк, якi з-за хваро-
бы не мог iсцi далей з атрадам i быў пакiнуты ў лесе. Ён паказаў на допытах 
пра сувязь атрада з М. Песакоўскiм, унiяцкiм святаром в. Парэчча Марцiнам 
якутовiчам, а таксама з памешчыкамi Д. Аскеркам i ф. Шабанскiм. У хуткiм 
часе ўсе яны былi арыштаваны [74, арк. 52–53 адв.]. з мэтай не дапусцiць 
Валовiча на тэрыторыю iншых паветаў Мураўёвым было загадана на мяжы 
Слонiмскага пав. паставiць каравулы i заставы. Аблогi для пошуку яго i iншых 
эмiсараў залiўскага, якiх чакала кiраўнiцтва Гродзенскай губернi, пра водзiлiся 
ў Лiдскiм, Гродзенскiм, Ваўкавыскiм, Пружанскiм пав., а таксама каля Беласто-
ка [74, арк. 24]. На рацэ Шчары былi знiшчаны ўсе лодкi, каб Валовiч са сваiм 
атрадам не змог пераправiцца.

Аблогi, што праводзiлiся ў Слонiмскiм павеце, давалi свае вынiкi. Нягле-
дзячы на добрае веданне Валовiчам мясцовасцi i ўмелае манеўраванне, яго 
людзi адзiн за адным траплялi ў рукi маёра Галянкоўскага i ўраднiка Кур-
бацкага. Урэшце 11 траўня быў схоплены Тамаш Васiлiцкi, якi паказаў, што 
з Валовiчам заставалiся толькi тры чалавекi [74, арк. 115].

13 траўня аблога натрапiла на след Валовiча ля в. Парэчча. Акружаны з усiх 
бакоў у балоцiстым месцы, ён быў схоплены з трыма людзьмi, што заставалiся 

з iм. Пры гэтым ён цяжка паранiў чыноўнiка 14-га класа Караля Календу i лёг-
ка — селянiна Паўла Булгака i хацеў скончыць жыццё самагубствам, аднак 
гэта яму зрабiць не далi. Пасля арышту Валовiч захварэў, i таму некалькi дзён 
ўтрымоўваўся ў Слонiмскай турме, чакаючы пераводу ў Гродна. На допытах 
ён нiчога не адкрываў [74, арк. 148–148 адв.; 290, s. 9].

Спачатку пасля перавозкi ў Гродна маёрам Галянкоўскiм Валовiч адмаў-
ляў палiтычную накiраванасць сваёй дзейнасцi, сцвярджаючы, што вяр нуўся 
на радзiму, бо не мог больш заставацца па-за яе межамi, каб правесцi жыццё 
сваё ў тутэйшых лясах i памерцi тут, i што свой атрад ён сабраў толькi для 
ўласнай бяспекi [290, s. 8].

Усе матэрыялы справы Валовiча i звязаных з iм асоб былi перададзены 
Мураўёвым у Камiсiю ваеннага суда для разгляду i вынясення прысуду. Камiсiя 
прысудзiла Валовiча i ўсiх людзей з яго атрада да смяротнага пакарання, як 
i М. Песакоўскага: М. Валовiча i М. Песакоўскага — чвартаваць, Л. Панасюка, 
Т. Васiлiцкага, я. Мартынкевiча, ф. Сяйчука, я. Панасюка — павесiць, М. фя-
ратку i В. Панасюка — калясаваць, С. Сiдаркевiча i А. Лапко — пазбавiць жыцця 
(лишить живота) [290, s. 25–28]. Прысуд быў значна палегчаны Далгарукавым 
i зацверджаны iм у наступным варыянце: Валовiч прысуджаўся да павешання, 
Л. Панасюк — да 35 удараў бiзуном i ссылкi ў Сiбiр на катаргу, ф. Сяйчук, 
я. Мартынкевiч i я. Панасюк — да 20 удараў бiзуном i ссылкi ў Сiбiр на катар-
гу, Т. Васiлiцкi — да 15 удараў бiзуном i ссылкi ў Сiбiр на катаргу, М. фярат-
ка — да 500 удараў шпiцрутэнамi па два разы i высылкi ў арыштанцкiя роты 
ў Бабруйскую крэпасць, С. Сiдаркевiч i А. Лапко — першы да 1500, другi да 
1000 удараў шпiцрутэнамi i ссылкi ў Сiбiр на пасяленне [472]1. ф. Шабанскi 
быў прысуджаны да высылкi ў радавыя салдаты Асобнага Каўказскага корпу-
са. Прабыўшы там каля года, ён у лiстападзе 1834 г. атрымаў дазвол вярнуц-
ца на ранейшае месца жыхарства пад нагляд палiцыi. i. Нагумовiч за лячэнне 
мяцежнiка Валовiча i неданясенне пра яго намеры быў прысуджаны Камiсiяй 
Ваеннага суда да смяротнага пакарання, але прысуд яму быў палегчаны i заме-
нены на высылку ў Вяцкую губ. з панiжэннем у званнi да фельчара. Д. Аскер-
ка пачаткова таксама быў прысуджаны да пакарання смерцю, але Далгарукаў 
палегчыў яму пакаранне i прысудзiў да адказнасцi на падставе агульных па
лiцэйскiх пастаноў аб ператрымальнiцтве валацугаў i беспашпартных, з яго 
належала таксама спагнаць усе выдаткi, што былi затрачаны на пошук i пала-
ненне атрада Валовiча — 4 329 руб. 86 кап. асiгнацыямi [74, арк. 309–310, 382, 
414, 422, 437]. юзаф яцкевiч пачаткова, як i ўсе асобы, асуджаныя ваенным 
судом па справе Валовiча, быў прысуджаны да пакарання смерцю, але пры-
суд быў палегчаны i заменены на пазбаўленне правоў шляхецтва i высылку на 
цяжкiя працы ў Сiбiр [432, s. 61–62].

1 Пра лёсы людзей з атрада М. Валовіча гл.: Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rossyjskim 
w pierwszej połowie XIX wieku. – Warszawa, 1998. – S. 161, 344, 442, 544, 545, 635.
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Разам з пакараннем удзельнiкаў атрада Валовiча i тых, хто супрацоўнiчаў 
з iм, адбывалася ўзнагароджванне асоб, якiя вылучылiся пры яго паланеннi. 
Першым атрымаў узнагароду ян Валовiч — 1000 руб. за тое, што першы даў 
ведаць пра з’яўленне злачынцы Валовiча i па сваiх паказаннях садзейнiчаў 
адкрыццю яго хавальнiцтва i ператрымальнiкаў. Маёр Галянкоўскi быў узна-
гароджаны ордэнам Святой Ганны ii ступенi. Караль Календа атрымаў 500 руб. 
i медаль на стужцы Св. Уладзiмiра з надпiсам За усердие. Медаль яму быў уру-
чаны ў Гродне ў прысутнасцi чыноўнiкаў, гродзенскiх дваранаў i гарадскiх вяр-
хоў. Па 150 руб. атрымалi Павел Булгак i воранаўскi ключвойт Мойша Альке-
нiцкi [74, арк. 341, 360, 379].

Мiхал Валовiч быў павешаны на плошчы ў Гродне 21 лiпеня / 2 жiнўня 
1833 г. у прысутнасцi вялiкай колькасцi жыхароў горада [74, s. 358].

* * *
Апрача Мiхала Валовiча, у Гродзенскай губ. дзейнiчаў таксама эмiсар 

Марцэлi Шыманскi — асоба, адначасова падобная да М. Валовiча ў актыўнасцi 
дзеянняў i цалкам яму супрацьлеглая ва ўзаемаадносiнах з расiйскiм ўладамi 
пасля арышту.

М. Шыманскi нарадзiўся каля 1810 г. i быў сынам Тамаша (былога вучня 
Брэсцкага базыльянскага калегiума, затым — чыноўнiка Гродзенскай казённай 
палаты; пам. 11.11.1830 у Гродне) i Тэклi. У 1829 г. ён скончыў вучобу ў гiмназii 
i паступiў на фiзiка-матэматычны факультэт Вiленскага ўнiверсiтэта. Падчас 
вучобы ён выклiкаў у сваiх суайчыннiкаў добрае ўражанне. Вось як яго апiсваў 
кiраўнiк аднае з кафедраў унiверсiтэта Дамiнiк Раўкоўскi: хуткага розуму, 
iмпуль сiўны, гарачы патрыёт, не пазбаўлены знешняй прыгажосцi, музычны, 
нядрэн на граў на фартэпiяна, бягла валодаў нямецкай мовай [239, s. 295].

з пачаткам паўстання ў Варшаве Шыманскi адным з першых жыхароў зя-
мель былога ВКЛ далучыўся да яго. Ужо 29 студзеня 1831 г. ён пакiнуў Вiль-
ню. Пачаткова ён прымкнуў да партызанскага атрада ў Аўгустоўскiм ваяв., 
а затым перайшоў у жмудзь i далучыўся да атрада Караля Тура ў Троцкiм 
пав. У красавiку ён быў высланы ў Вiльню, дзе ўступiў у 1 полк уланаў i з чы-
нам падпаручнiка ўдзельнiчаў у паходзе ген. Д. хлапоўскага ў землi былога 
ВКЛ, пасля няўдачы паходу ў складзе корпуса ген. ю. Дэмбiнскага адступiў 
у Варшаву. яго ўдзел у паўстаннi адзiн з сучаснiкаў — Казiмiр Красiцкi — 
вызначаў наступным чынам: Асаблiва Шыманскi шмат падаваў доказаў нечу
ванай стойкасцi, адвагi, актыўнасцi i самаадданасцi без межаў [239, s. 296]. 
за свае заслугi ён быў узнагароджаны чынам паручнiка i залатым крыжом 
Virtuti Militari. Ген. Крукавецкiм ён быў iзноў высланы ў землi былога ВКЛ з за-
даннем навядзення кантактаў з атрадам Мiрскага i фармiравання новага атра-
да з рэшткаў разбiтых i рассеяных, i дзеяння ў тылах працiўнiка, а ў выпадку, 

калi б гэта было немагчымым, вяртання з атрадам у Варшаву. Калi Шыманскi 
прыбыў у Вiлькамiрскi i Троцкi пав., да яго дайшла звестка пра падзенне Вар-
шавы [239, s. 296–298]. Аднак гэты факт не прымусiў яго адмовiцца ад сваёй 
мiсii. Расiйскiя ўлады наступным чынам характарызавалi яго дзейнасць у гэты 
перыяд: Распаўсюджваў абуральныя адозвы да жыхароў Вiленскай губернi 
пасля ўжо ўзяцця Варшавы з iлжывымi пераконваннямi пра iснаванне нiбыта 
там рэвалюцыйнага Праўлення, збiраў у той жа губернi шайку мяцежнiкаў 
i праводзiў напады i рабаўнiцтвы [94, арк. 231 адв.–233]. за свядома негатыўнай 
тэрмiналогiяй расiйскiх чыноўнiкаў вiдаць актыўнага i адданага паўстанца, 
прычым ва ўсiм спiсе паўстанцаў па Гродзенскай губ. такім чынам ахарактары-
заваны адзінкавыя асобы.

Тым не менш утрымацца працяглы час у Вiленскай губ. Шыманскаму 
не ўдалося. Праз пэўны час ён быў вымушаны перайсцi ў Прусiю, а ў 1832 г. 
прыбыў у францыю. Пачаткова месцам яго пасялення стала калонiя ў Сален, 
якая таксама не была пазбаўлена сварак i гарачых дыскусiй сярод эмiгрантаў. 
У лiсце ад 16 жнiўня 1832 г. да i. Лялевеля Шыманскi так апiсваў сiтуацыю, 
якая склалася ў калоніі: Што тычыцца агульнага духу — ён слабы, адныя чака
юць вайны, другiя думаюць накiравацца да Дона Пэдра цi ў Амерыку i г. д. Там 
сталыя сваркi, нязгода… Тут жа ён эмацыянальна выказвае свае адносiны да 
такога жыцця: Дзеля гонару — досыць ужо сядзець. Яшчэ трохi пачакаю, а по
тым альбо iзноў у Лiтву, хаця б i на смерць, альбо кудынебудзь глыбей у свет 
[цыт. паводле: 239, s. 296]1.

У канцы кастрычнiка цi пачатку лiстапада Шыманскi ўжо знаходзiўся 
ў Па рыжы, актыўна супрацоўнiчаў з ПНК пад кiраўнiцтвам i. Лялевеля. Ве-
рагодна, прыкладна ў гэты час ён пазнаёмiўся з залiўскiм. Атрымаўшы ад яго 
iнструкцыю i выканаўшы прысягу, Шыманскi быў прызначаны камандзiрам 
гродзенска-лiдскай аругi, а затым высланы ў некаторыя мясцовасцi францыi 
i Швейцарыi для праверкi падрыхтоўкi экспедыцыi, пасля чаго вярнуўся ў Па-
рыж [239, s. 300–301; 435, s. 391].

На пачатку сакавiка 1833 г. Шыманскi пакiнуў Парыж i праз германскiя 
дзяржавы 12 сакавiка прыбыў у Дрэздэн. Адтуль ён перабраўся ў Галiцыю, дзе 
атрымаў дапамогу ад кн. Патоцкай, што дазволiла яму праз Княства Пазнан-
скае i Каралеўства Польскае прыбыць у Вiльню. На працягу ўсяго шляху ён 
карыстаўся дапамогай мясцовых памешчыкаў i iх службоўцаў [239, s. 302].

У Вiльнi Шыманскi пасялiўся ў доме Барталамея Шаблоўскага, вядомага 
сваiмi патрыятычнымi настроямi. яго мэтай з’яўлялася стварэнне камiтэта, якi 
б узяў на сябе далейшую арганiзацыю — наладжванне сувязi з суседнiмi паве-
тамi i збор сродкаў. Галоўным чынам Шыманскi разлiчваў на эдварда Ромэ-
ра, Мiхала Балiнскага i Станiслава Шумскага, немалую дапамогу аказваў яму 

1 На жаль, сама карэспандэнцыя не захавалася да нашых дзён. Да Другой Сусветнай вайны 
яна захоўвалася ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве і загінула падчас яе.
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ў Вiльнi зыгмунт Раўкоўскi (сын Дамiнiка). Аднак стварэнне камiтэта застало-
ся толькi праектам. Асобы, на якiх ён разлiчваў, не жадалi ўвязвацца ў такую 
рызыкоўную авантуру. Праз непрацяглы час ён пакiнуў Вiльню i накiраваў ся 
да мясцовасцi, вызначанай яму для дзеяння. 3/15 красавiка ён прыбыў у маён-
так Бальцэнiкi памешчыкаў Ваўрынца i Марыi Путкамераў, затым праз Ра-
дунь, забалаць, Дайнараўшчыну, Равiцiчы i Мiхалкаўшчыну 18 красавiка (но-
вага стылю) перабраўся ў Гродна. Па ўсiм сваiм шляху ён завязваў кантак ты 
з уладальнiкамi маёнткаў (за выключэннем Дайнараўшчыны), вынiкам чаго 
стала стварэнне сеткi карэспандэнтаў, праз якiх было б магчыма перасылаць 
лiсты [239, s. 301–307].

У Гродна пры дапамозе знаёмых i сяброў, у т. л. Антонiя яжоўскага, яна эйс-
манта, а таксама сваёй мацi, Шыманскаму ўдалося завязаць кантакты з вучнямi 
мясцовай гiмназii, некаторымi памешчыкамi Гродзенскага пав. i чыноўнiка-
мi. Да змоўшчыкаў далучыўся ксёндз Азёрскага касцёла Шымборскi, якi па-
абя цаў стварыць атрад стралкоў i пачаць выступленне па першай камандзе. 
Для пашырэння кола дзеянняў Шыманскi iзноў накiраваўся ў Вiльню, куды 
прыбыў 10 траўня.

У Вiльнi сталую дапамогу эмiсару працягвалi аказваць з. Раўкоўскi i Б. Шаб-
лоўскi, дзякуючы чаму яму ўдалося прыцягнуць да супрацоўнiцтва Мiхала 
Бударкевiча, былога студэнта Вiленскага ўнiверсiтэта, i юзафа Васiлеўскага. 
Пэўную падтрымку ён знайшоў таксама ў мясцовых манахаў-францысканцаў, 
сярод якiх знаходзiўся Казiмiр Бараноўскi — стары сябра сям’i Шыманскiх 
i хросны бацька Марцэлiя.

Прабыўшы ў Вiльнi 4 днi, Шыманскi адправiўся назад у Гродна. Тут у яго 
адсутнасць колькасць змоўшчыкаў пашыралася. Да iх далучыўся ксёндз iгнат 
Ня цюнскi, якi меў мноста знаёмстваў i карыстаўся аўтарытэтам. У яго жытле 
ад бывалiся нарады па арганiзацыйных пытаннях, а ён сам быў прыхiльнiкам па-
чатку ўзброенага выступлення. Шыманскi разлiчваў на кола сваiх прыхiльнiкаў 
у горадзе (больш за 10 чал.), партыю з Новага Двору з 24 чал. i атрад ксян-
дза Шымборскага, якi абяцаў даставiць каля 80 стралкоў. Менавiта ў гэты час 
ў асяроддзi змоўшчыкаў з’явiлася iдэя замаху на М. Мураўёва, аднак нiводнай 
спробы выканання намеру зроблена не было.

Групуючы людзей вакол сябе, Шыманскi намерваўся распачаць узброе-
нае выступленне, але яго дата так i не была агучана. Каб выйсцi з падобнай 
няпэўнасцi, якая ў пэўнай ступенi дэмаралiзавала яго прыхiльнiкаў, натхнёны 
прыкладам М. Валовiча, ён прызначыў пачатак выступлення на 15/27 траўня. 
Для каардынацыi сваiх дзеянняў з суседзямi, Шыманскi звязаўся з юзафам 
Гардынскiм, якi дзейнічаў на Беласточчыне, аднак атрымаў ад таго толькi 
скептычныя меркаваннi наконт далейшага развіцца падзей з прычыны слабой 
падтрымкi эмiсараў з боку мясцовага насельнiцтва. з iншага боку палiцыя, 
да якой ужо дайшлi чуткi пра дзейнасць Шыманскага, распачала яго пошукi 

ў горадзе. Усё гэта вымусiла эмiсара адмовiцца ад далейшых дзеянняў. з Грод-
на ён выехаў у Вiльню з намерам перабрацца назад у францыю. 25 траўня ён 
прыбыў у Вiльню i затрымаўся ў ксяндза Шаблоўскага, а затым з я. эйсмантам 
накiраваўся да яго жытла на начлег, дзе трапiў у пастку палiцыi [239, s. 303–315].

На пачатковых допытах Шыманскi нiкога не выдаваў i яго паказаннi нiкога 
не кампраметавалi, але яго пазiцыя хутка змянiлася. 29 i 30 траўня 1833 г. ён даў 
вялiкiя паказаннi, у якiх назваў мноства асоб, з якiмі супрацоўнiчаў у эмiграцыi 
i асаблiва на радзiме. Для вядзення следства па справе Шыманскага 9 чэрвеня 
ў кляштары базылiянаў у Вiльнi была створана асобная следчая камiсiя. На пра-
цягу ўсяго чэрвеня цягнулiся арышты, усяго было затрымана i давала паказаннi 
перад камiсiяй каля 40 чал., 26 з iх былi пакiнуты ў зняволеннi, з якiх 16 за-
тым былi аддадзены пад ваенны суд. 25 жнiўня 1833 г. у Вiльнi пачала праца-
ваць асобная камiсiя ваеннага суда на чале з камендантам Вiльнi палкоўнiкам 
юкiчавым, якая выносiла рашэнне асобам па справе Шыманскага. 9 верасня 
яна абвясцiла свой прысуд: Б. Шаблоўскага — да пакарання смерцю, 15 iншых 
асобаў, якiя былi звязаны з iм, — да ссылкi ў жаўнеры, а ў выпадку немагчымасцi 
з прычыны слабасцi здароўя — да ссылкi ў Сiбiр на пасяленне. Гэты прысуд 
быў адпраўлены на канфiрмацыю да Далгарукава, якi зацвердзiў яго ў наступ-
ным варыянце: Б. Шаблоўскi прысуджаўся да 25 удараў кiем i катаржных прац 
у Сiбiры, 8 чал. — да ссылкi ў жаўнеры на Каўказ (некаторыя з правам выслугi), 
3 — да ссылкi ў Сiбiр на пасяленне, 2 — да ссылкi ўглыб Расii, 2 — да вяртання 
на ранейшае месца жыхарства пад нагляд палiцыi. Апрача таго, усе выдаткi на 
пошук, арышт, утрыманне ў зняволеннi i вядзенне следства былi пакладзены 
на найбольш заможных асоб, што мелi стасункi з Шыманскiм [239, s. 317–322].

Асобна ад Вiленскай працавала таксама камiсiя ў Гродне на чале з М. Му-
раўёвым асабiста. значную ролю ў гродзенскiм следстве граў ксёндз Шымбор-
скi, якi на першым жа допыце даў паказаннi, у якiх згадаў усiх вядомых яму 
людзей, звязаных з Шыманскiм. Паводле вынiкаў працы камiсii, пад суд пры 
гродзенскiм ардананс-гаўзе было аддадзена 25 чал. з Гродна i 45 чал. з Гро-
дзенскай губ. 23 верасня былi абвешчаны першыя прысуды, якiя былi значна 
больш жорсткiмi за вiленскiя — 21 чал. прысуджаўся да пакарання смерцю. 
Такiя ж прысуды былi вынесены 30 лiстапада 31-й асобе. Маёмасць усiх іх 
канфiскоўвалася ў казну. Аднак жорсткасць прысудаў была значна зменшана 
падчас зацвярджэнняў у розных iнстанцыях. У вынiку Далгарукаў падпісаў iх 
у наступным варыянце: 4 чал. прысуджалiся да ссылкi ў Сiбiр на пасяленне, 
15 — да ссылкi на Каўказ у жаўнеры, 15 — да ссылкi ўглыб Расii, 9 — да 
ссылкi ў аддаленыя манастыры на розны тэрмiн, 15 — да вяртання на раней-
шае месца жыхарства пад нагляд палiцыi, 1 — да цялеснага пакарання. Мацi 
Шыманскага Тэкля была адпушчана на волю. Выдаткi былi ўскладзены на 
найбольш заможных асоб. з невялiкiмi зменамi гэтыя канфiрмацыi былi за-
цверджаны Мiкалаем i [239, s. 323–328].
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Лёс жа самога Шыманскага склаўся дастаткова складана. Улiчваючы яго 
супрацоўнiцтва са следствам i падачу ў паказаннях усiх вядомых яму звестак, 
прысуд зняволенаму так i не быў вынесены, а было прынята рашэнне выкары-
стаць яго ў якасцi шпега для паставак iнфармацыi пра дзейнасць эмiграцыi ў за-
ходняй еўропе. Ён быў вывезены ў Санкт-Пецярбург, дзе атрымаў iнструкцыi. 
У яго абавязкi як шпега ўваходзiла сачыць за найбольш уплывовымi асобамi 
эмiграцыi — i. Лялевелем, ген. ю. Двярнiцкiм i кн. А. Чартарыскiм, пільнаваць 
эмiгрантаў, якiя падтрымлiваюць адносiны з радзiмай, збiраць звесткi пра вы-
сланых на радзiму эмiсараў, наладжваць стасункi з кiраўнiкамi нямецкiх пад-
польных арганiзацый i выкрываць iх у патрэбны час. Усе данясеннi Шыман-
скi павiнен быў накiроўваць на iмя шэфа жандармаў Аляксандра Бенкендорфа 
[239, s. 330–332].

Ужо па дарозе ў францыю Шыманскi напiсаў прынамсi адну справазда-
чу, якая датычыла яго новай дзейнасцi. з Гамбурга ён дакладваў, што не можа 
знайсцi слядоў дзейнасцi карбанарыяў з тае прычыны, што цi змоўшчыкi змя
нi лi карбанарскiя знакi, цi таксама таму, што жыхары гэтага горада больш 
займаюцца прамысловасцю i, канешне, нi да якiх змоў не належаць. затым ён 
паведамляў, што намерваецца неадкладна выехаць праз Парыж у Лондан, дзе 
нiбыта знаходзiўся i. Лялевель i прасiў арганiзацыйнай дапамогi для падарож-
жа [460, s. 396–397]. Нiчога iншага пра шпiянаж М. Шыманскага невядома.

У якасцi падрыхтоўкi глебы да зʼяўлення Шыманскага ў Парыжы яшчэ 
9 чэр веня 1834 г. у газеце Le Constitutionel быў выпушчаны iнiцыяваны расiй-
скiм амбасадарам у францыi артыкул, дзе апавядалася пра патрыятызм Шы-
манскага i яго ўдалыя ўцёкi з Санкт-Пецярбурга. Аднак сам Шыманскi, пры-
быўшы ў Парыжы, адразу прызнаўся ў сваёй ролi ў Экспедыцыi Залiўскага 
на радзiме i ў мiсii, з якой ён быў высланы ў Парыж, ген. ю. Двярнiцкаму 
i некалькiм блiзкiм да яго асобам. Апрача таго, ён сцвярджаў, што ў францыю 
высланы з Расiйскай iмперыi яшчэ некалькi шпегаў. Ён паабяцаў выкрыць iх 
прозвiшчы i паведамiць пiсьмова i падрабязна пра ўсё, што ведаў, пасля чаго 
разарваць адносiны з расiйскай амбасадай i выехаць у Амерыку. Да прызнання 
Шыманскага эмiграцыя аднеслася з вялiкай насцярожанасцю i недаверам, але 
ген. Двярнiцкi апублiкаваў артыкул з заклiкам да перасцярогi ў адносiнах да 
шпегаў i правакатараў расiйскiх уладаў. Сам жа Шыманскi не падаў абяцанай 
інфармацыі i знiк. Пасля гэтага звесткi пра яго губляюцца [239, s. 332–333].

Пасля страты кантактаў з Шыманскiм орган Камiтэта ю. Двярнiцкага Ты
днёвік Польскай Эмiграцыi 31 лiпеня 1834 г. надрукаваў артыкул Пра Марцэлiя 
Шыманскага. У iм да агульнага ведама эмiграцыi была пададзена ўся гiсторыя 
яго знаходжання ў Парыжы пасля прыбыцця з Расiйскай iмперыi, якая была вя-
дома Двярнiцкаму i яго атачэнню. заканчваўся артыкул характарыстыкай Шы-
манскага — някчэмная iстота [406].

Апрача Валовiча i Шыманскага, непасрэдныя спробы ўзняць паўстанне на 
землях былой Рэчы Паспалiтай падчас Экспедыцыi Залiўскага зрабiлi таксама 
такiя ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў, як Стэфан Гецальд i Генрык 
Дмахоўскi.

Стэфан Гецальд нарадзiўся ў 1803 г. у в. Лаўры Ваўкавыскага пав. Пачатко-
вы перыяд жыцця быў для яго часам росту па кар’ернай лесвiцы. Скончыўшы 
гiмназiю ў Свiслачы, ён вывучаў права ў Вiленскiм унiверсiтэце. Пасля наву-
чання ў 1824 г. ён паступiў на службу чыноўнiкам Гродзенскай ка зённай па-
латы, а ў 1827 г. вярнуўся ва ўнiверсiтэт у якасцi кан цы лярскага служачага. 
за службу яму быў нададзены чын тытулярнага радцы. з пачаткам паўстан-
ня 29 красавiка 1831 г. Гецальд узяў адпачынак, выехаў у Ваўкавыскi пав. 
i ў хуткiм часе далучыўся да паўстанцаў. Калі ў Беларусь увайшлі корпусы рэ-
гулярных польскiх войскаў, ён прыпісаўся да 13 палка ўланаў з чынам харужа-
га. Прыняўшы ўдзел у некалькiх бiтвах i сутычках з расiйскiмi войскамi, у скла-
дзе корпуса ген. Г. Дэмбiнскага ён адышоў у Варшаву, дзе, як i ўсе жаўнеры 
корпуса, атрымаў дыплом добрай службы Айчыне. 4 кастрычнiка ён быў уз-
ведзены ў чын падпаручнiка, але ўжо на наступны дзень пакiнуў Каралеўства 
Польскае i ў складзе корпуса ген. М. Рыбiнскага перайшоў у Прусiю [17, с. 108; 
167, t. 2, s. 72; 360, аpк. 55].

У Прусii С. Гецальд прабыў нядоўга. 22 снежня ён з некалькiмі тавары-
ша мi выправiўся ў францыю, куды прыбыў у студзенi 1832 г. i быў паселе-
ны ў калонii ў Авiньёне. Праз свайго сябра эдварда Шпэка ў канцы 1832 г. 
ён звязаўся з ю. залiўскiм, 15 снежня 1832 г. прыбыў у Парыж, дзе сустрэўся 
з iм i згадзiўся ўдзельнiчаць у плануемай экспедыцыi. Для дзеянняў яму была 
вызначана ваўкавыска-пружанская акруга Гродзенскай губ. 22 студзеня 1833 г. 
С. Гецальд разам з э. Шпэкам нелегальна пакiнуў францыю i праз Швейца-
рыю, Вiртэмбэрг i Чэхiю прыбыў у Галiцыю. Тут сябры злучылiся яшчэ з тры-
ма ўдзельнiкамi экспедыцыi, 24 сакавiка 1833 г. перайшлi мяжу Каралеўства 
Польскага i накiравалiся ў бок Люблiна. Адным з людзей iх атрада быў Максiм 
Гаўрыленка, ураджэнец Мiнскага пав., унiят, якi ў 1831 г. перайшоў на бок 
паўстанцаў i пасля паражэння знаходзiўся ў Галiцыi. Варта таксама заўважыць, 
што атрад С. Гецальда i э. Шпэка быў адным з самых малаколькасных у экспе-
дыцыi [435, s. 47, 294–297, 309, 391 i iнш.].

якiх-небудзь актыўных дзеянняў С. Гецальду распачаць не ўдалося. У хут-
кiм часе пасля раздзялення атрада на 2 часткi, ён быў схоплены вясковай вар-
тай ля в. Росаш Вiшнеўскай гмiны каля Седльцаў у Каралеўстве Польскiм. 
 Адбылося гэта 4 красавiка. М. Гаўрыленка таксама быў злоўлены i 13 красавiка 
выдадзены расiйскiм уладам у в. Вулька Плябанская мясцовым войтам. яны 
абодва былi адасланы ў Варшаву, дзе над iмi пачаліся следства i суд. Гецальд, 
нягледзячы на тое, што ў канцы допытаў даў шчырыя паказаннi, быў прысу-
джаны да пакарання смерцю i 14/26 лiстапада 1833 г. расстраляны ў Варшаве 
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за iерусалiмскiмi заставамi. М. Гаўрыленка, якi ў сваiх паказаннях не выдаваў 
нiкога, быў прысуджаны да больш чым 1000 удараў палкай i высланы ў Сiбiр на 
катаргу [73, арк. 32–32 адв.; 132, s. 255–257; 435, s. 47, 309].

Адным з самых адданых паплечнiкаў ю. залiўскага ў экспедыцыi быў Ген-
рык Дмахоўскi. Ён нарадзiўся 14 кастрычнiка 1810 г. у Вiльнi альбо в. забалаць 
Браслаўскага пав. яго вучоба таксама праходзiла ў Вiленскiм унiверсiтэце, якi 
Дмахоўскi скончыў са ступенню магiстра права. Падчас паўстання ён увайшоў 
у атрад вiленскай студэнцкай моладзi на чале з Валерыянам Пяткевiчам, у скла-
дзе якога пакiнуў Вiльню. Атрад пасля некалькiх сутычак з расiйскiмi войска-
мi злучыўся з партызанскiм атрадам залiўскага. Дмахоўскi таксама прыняў 
 удзел у дзеяннях корпусаў рэгулярных войскаў на Беларусi i Лiтве, пасля чаго 
адышоў у Варшаву. Тут ён наблiзiўся на палiтычнай лявiцы да i. Лялевеля, з-за 
чаго пасля жнiвеньскiх непарадкаў у сталiцы быў нават часова арыштаваны 
паўстанцкiмi ўладамi [167, t. 1, s. 367–368; 421, t. 5, s. 206–207].

Пасля паражэння паўстання Г. Дмахоўскi апынуўся ў Галiцыi, дзе таксама не 
затрымаўся доўга. 22 лiстапада 1831 г. ён атрымаў пашпарт на прыезд у фран-
цыю i праз Базэль накiраваўся ў Авiньён, але ўжо 6 студзеня 1832 г. ён прыбыў 
у Парыж. Непрацяглы перыяд жыцця ў францыi стаў для яго часам актыўнай 
палiтычнай i грамадскай дзейнасцi. У гэты час ён блiзка сышоўся з i. Лялевелем 
у дзейнасцi ПНК i выказаў яму сваю падтрымку. 4 сакавiка 1832 г. ён уступiў у ТЛРз, 
аднак толькі прысутнiчаў на яго пасяджэннях на працягу 1832—пачатку 1833 гг., 
яго ўдзел у найбольш значных мерапрыемствах таварыства не зафiксаваны. Пасля 
прыезду ю. залiўскага ў Парыж Дмахоўскi пачаў шчыльна супрацоўнiчаць з iм 
у падрыхтоўцы экспедыцыi i быў прызначаны ад’ютантам яе кiраўнiка1. У гэ-
тай якасцi ён у сакавiку 1833 г. прыбыў у Галiцыю пад фальшывым прозвiшчам 
Генрыка Мiсiнскага. Разам з залiўскiм i Дмахоўскiм атрад, з якiм яны перайшлi 
мяжу Каралеўства Польскага ўночы з 19 на 20 сакавiка, налiчваў усяго 8 чала-
век. Праз некалькi дзён пасля пачатку дзеянняў з атрада ўцяклi 3 чалавекi. Рэштка 
атрада ўзяла накiрунак на м. янава, адтуль — на Люблiн. Мясцовае насельнiцтва 
не падтрымала залiўскага, i ў вынiку, адчуваючы марнасць сваiх намаганняў, ён 
распусцiў свой атрад з загадам паведамляць усiм акруговым камандзiрам сваё ра-
шэнне адкласцi экспедыцыю. 10 красавiка 2 чалавекi з яго атрада былi схопле-
ны. Самому залiўскаму з Дмахоўскiм удалося ў другой палове красавiка перайсцi 
мяжу i вярнуцца ў Галiцыю [132, s. 252–255; 148].

У Галiцыi Дмахоўскi актыўна ўдзельнiчаў у арганiзацый карбанарскiх саю-
заў, забароненых у Аўстрыйскай iмперыi, мэтай якiх было адраджэнне Рэчы 

1 У сваіх паказаннях пасля арышту ю. заліўскі назваў Г. Дмахоўскага камандуючым акругі ў 
Віцебскай губ. на тэрыторыі сённяшняй Латвіі [гл.: Społe czeństwo polskie i próby wznowienia walki 
zbrojnej… s. 392], але гэта выглядае сумнеўным – невядомы аніякія сувязі Г. Дмахоўскага з гэтым 
рэгіёнам да паўстання, а падчас экспедыцыі ён не рабіў аніякіх спробаў прабрацца туды і дзейнічаў 
пры заліўскім.

Паспалiтай i агульная еўрапейская рэвалюцыя. Сярод iншага ён належаў да 
заснавальнiкаў Саюза Польскiх Карбанарыяў, якi павiнен быў стаць цэнтрам iх 
дзейнасцi ў Галiцыi. Наколькi складана iшоў гэты працэс, магчыма меркаваць 
паводле ўспамiнаў аднаго з эмiсараў залiўскага Вiнцэнта Мiгурскага, якi пад-
час апiсання аднаго з пасяджэнняў згадваў, што дыскусiя так накалiлася, што 
ледзь не вылiлася ў паядынак памiж iм i Дмахоўскiм [304, s. 31–32].

Актыўная дзейнасць залiўшчыкаў у Галiцыi не магла не выклiкаць адказ ную 
рэакцыю  боку аўстрыйскiх уладаў. Распачалiся арышты карбанарыяў, якiя не 
паспелi ўцячы. У хуткiм часе быў арыштаваны i сам залiўскi. Дмахоўскi, якi 
быў схiльны да таго, каб пратрымацца ў Галiцыi як мага даўжэй, трапiў у рукi 
палiцыi 2 траўня 1834 г. На следстве, у адрозненне ад свайго камандзiра, ён 
адмаўляўся ад знаёмстваў з мноствам паплечнiкаў i не выдаваў вядомых яму 
карбанарыяў i ўдзельнiкаў экспедыцыi. У 1837 г. у Львове за сваю дзейнасць ён 
быў асуджаны на 5 гадоў зняволення. Пакаранне ён адбываў у турме Куфштэйн 
да 1841 г., калi быў вызвалены, пад эскортам адпраўлены ў порт Трыест i вы-
сланы ў францыю [24, с. 62–70; 421, t. 5, s. 206–207; 435].

Некаторыя вядомыя ўраджэнцы Беларусi i Лiтвы — Мiхал ходзька, Вале-
рыян Пяткевiч i iнш. — дзейнiчалi на працягу ўсяе экспедыцыi не на радзiме, 
а ў Галiцыi, якая з’яўлялася галоўным плацдармам для эмiсараў.

Ураджэнец Вiлейскага пав., вучань Мiнскай гiмназii i студэнт Вiленскага 
ўнiверсiтэта Мiхал ходзька быў прызначаны ў экспедыцыi камандзiрам пiн-
ска-слуцкай акругi. Аднак яму не ўдалося адначасова з iншымi эмiсарамi пе-
райсцi мяжу, а пасля вяртання залiўскага з Каралеўства Польскага ў гэтым 
ужо не было сэнсу. Ён застаўся ў Галiцыi i сумесна з Дмахоўскiм i iншымi 
эмiсарамi займаўся арганiзацыяй карбанарскага руху i падрыхтоўкай працягу 
экспедыцыi. яму таксама не ўдалося ўтрымацца ў Аўстрыйскай iмперыi пра-
цяглы час, ужо ў 1834 г. ён быў вымушаны вярнуцца ў францыю. Дзейнасць 
эмiсараў залiўскага i трагiчная смерць некаторых з iх стала ў далейшым тэмай 
некалькiх яго публiцыстычных i лiтаратурных твораў1 [7—А].

Валерыян Пяткевiч, ураджэнец Мiнскай губ., да паўстання быў выкладчы-
кам рымскага права ў Вiленскiм унiверсiтэце, а падчас яго — сакратаром Вiлен-
скага цэнтральнага Паўстанцкага Камiтэта, камандзiрам атрада вiленскай сту-
дэнцкай моладзi i дэпутатам на Сейм ад Слуцкага пав. Ён таксама быў знаёмы 
з залiўскiм i падтрымлiваў i. Лялевеля яшчэ з часоў паўстання. У эмiграцыi ён 
з’яўляўся адным з заснавальнiкаў ПНК (стаў яго сакратаром) i ТЛРз. залiўскi 
даручыў яму падрыхтоўку ўступлення атрадаў з тэрыторыi Галiцыi i з гэтай мэ-
тай выслаў яго туды яшчэ ў вераснi 1832 г. Прыбыўшы на месца ў лiстападзе, 
Пяткевiч разгарнуў даручаную яму дзейнасць, але не дасягнуў, нягледзячы на 
пэўныя станоўчыя вынiкi, значных поспехаў. Тым не менш у Парыж Лялевелю  

1 Гл. раздзел 6.
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ён пiсаў дастаткова аптымiстычныя справаздачы, чым дэзынфармаваў залiў-
скага i выклiкаў у яго ўпэўненасць у паспяховасцi акцыi. Доўга Пяткевiч 
у Га лiцыi не знаходзiўся, ужо ў студзенi 1833 г. ён быў у Дрэздэне, адкуль затым 
вярнуўся ў Парыж. Пасля заканчэння экспедыцыi ён быў моцна раскрытыкава-
ны i за недастатковую падрыхтоўку, якая стала адной з прычын яе паражэння, 
i за свае аптымiстычныя лiсты [360, аpк. 55; 421, t. 28, s. 158–159; 435]1.

У сваiх паказаннях пасля арышту ю. залiўскi называў яшчэ некалькi ўра-
джэнцаў Беларусi i Лiтвы, якiя, паводле яго, былi прызначаны iм камандзiрамi 
акруг. Напрыклад, Леана Працлаўскага ён называў камандзiрам брэсцка-коб-
рынскай акругi, Калiкста Сузiна — бабруйска-iгуменскай, Людвiка Арлiцка-
га — рэчыцка-мазырскай, францiшка Шэмёта — цельшаўска-шавельскай, 
Аляксандра зброжака — невельска-себежскай, iгната хадкевiча — белiцка-
рагачоўскай i г. д. [435, s. 391–392]. цяжка казаць, цi з’яўляюцца праўдзiвымi 
падобныя паказаннi, бо залiўскi шмат хлусiў на допытах, i наколькi актыўнымi 
былi дзеяннi згаданых эмiгрантаў у падрыхтоўцы экспедыцыi, бо практычна 
ўсе яны засталiся на тэрыторыi францыi. Аднак вядома, што прынамсі не-
каторыя з iх сапраўды на пэўным этапе супрацоўнiчалi з залiўскiм, напры-
клад, К. Сузiн i Л. Працлаўскi [165; 167, t. 3, s. 371].

У цэлым Экспедыцыя Залiўскага скончылася поўным паражэннем. Нiвод-
наму атраду не ўдалося разгарнуць шырокамасштабную дзейнасць. Насель-
нiцтва ў сваёй пераважнай большасцi не падтрымала эмiсараў — далi свой вы нiк 
стомленасць нядаўнiм паўстаннем i жорсткiя метады царскiх уладаў у ад но-
сiнах да яго ўдзельнікаў i тых, хто iм дапамагаў. застаючыся малаколькаснымi, 
атрады вымушаны былi дзейнiчаць у складаных умовах: абыякавасць, а часам 
нават варожасць насельнiцтва, няспынныя аблогi i пагонi расiйскiх войскаў, ня-
стача зброі i харчавання i да т. п. Удзельнiкi экспедыцыi былi схоплены альбо 
выцеснены за межы Расiйскай iмперыi. 18 чалавек былi пакараны смерцю, яшчэ 
большая колькасць была выслана на катаргу ў Сiбiр альбо ўключана ў расiйскiя 
войскi. Экспедыцыя паказала немагчымасць хуткага ўзнаўлення паўстання, на 
што спадзявалiся эмiграцыйныя дэмакраты.

5.2. Дзейнасць Шымана Канарскага
Нягледзячы на катастрофу экспедыцыi Залiўскага, у асяроддзi i. Ляле-

веля iмкненнi да ўзнаўлення паўстання на радзiме не знiклi. Чарговым эмi-
грантам, якi ўзяў на сябе ролю эмiсара i згадзiўся выехаць на радзiму дзеля 
дасягнення гэтай мэты, стаў Шыман Канарскi. Ён нарадзiўся 5 сакавiка 1808 г. 

1 Следству па справе ю. заліўскага ў Галіцыі было вядома пра дзейнасць В. Пяткевіча па 
падрыхтоўцы экспедыцыі, у сувязі з чым ю. заліўскі адмаўляў якую б ні было прыналежнасць да яе, 
сцвярджаючы, што В. Пяткевіч прыбыў у Галіцыю шукаць бацьку Г. Дмахоўскага дзеля атрымання 
ад таго грошай для сына. Сам жа Г. Дмахоўскі сцвярджаў, што ўвогуле не ведае пра мэту падарожжа 
Пяткевіча [гл.: Społe czeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej… s. 360, 495].

у в. Добкiшкi Кальварыйскага пав. тагачаснага Ломжынскага дэпартамента 
Княства Варшаўскага i быў сынам ежы Стэфана i Паўлiны Вiшнеўскай. яго 
пачатковым выхаваннем займалася пераважна мацi, затым ён вучыўся ў школах 
у Сейнах і Ломжы. У 1825 г. Канарскi паступiў на службу ў войска Каралеўства 
Польскага. Падчас паўстання ён прымаў удзел у бiтвах пад Ваверам, Гроха вам 
i iнш., а таксама ў экспедыцыi ген. Д. хлапоўскага ў землi былога ВКЛ. На 
працягу яе ўдзельнiчаў у бiтвах за Вiльню, Паневеж i Шаўлi, 1 лiпеня 1831 г. 
атрымаў чын паручнiка, а 15 лiпеня разам з корпусам А. Гелгуда перайшоў 
у Пру сiю [131, s. 12; 167, t. 2, s. 307].

з Прусii ў лютым 1832 г. Канарскi прыбыў у францыю i быў паселены ў ка-
лонiі ў Безансоне, дзе ўступiў у масонскую ложу СтойкасцьНадзея i звя заўся 
з карбанарскiмi арганiзацыямi. Падчас падрыхтоўкi экспедыцыi За лiў скага 
ён згадзiўся прыняць на сябе ролю акруговага камандзiра Марыям поль скага 
i Каль варыйскага пав. Аўгустоўскага ваяв. з францыi ён перабраўся ў Прусiю, 
але прыбыць на месца дзеяння яму не ўдалося. У Прусii ён быў арыштаваны 
i 4 месяцы правёў у зняволеннi ў эльблёнгу1. Пасля вызвалення Канарскi быў 
высланы з Прусii i прыбыў у Бельгiю, зарабляў на жыццё ў складзе вандроўнага 
аркестра, граючы на флейце. У лiстападзе 1833 г. ён перабраўся ў Швейца-
рыю, дзе ўдзельнiчаў у савойскай экспедыцыi, а затым працаваў на фабрыцы 
гадзiннiкаў. У вераснi 1834 г. Канарскi вярнуўся ў францыю, пасялiўся ў Па-
рыжы, дзе са студзеня 1835 г. выдаваў радыкальную газету Поўнач (Północ), за 
што ў траўнi гэтага ж года быў выдалены з краiны i перабраўся ў Лондан [131; 
266, s. 108; 287].

Частыя пераезды i рэчаiснасць выклiкалi ў iм расчараванне ў эмiграцыi, 
i Канарскi прыняў рашэнне вярнуцца на радзiму ў якасцi эмiсара. Вялiкую 
падтрымку ў сваiх намерах ён атрымаў ад i. Лялевеля i яго атачэння. У кан-
цы чэрвеня 1835 г. пад iмем Букгарта Сiверса ён прыбыў у Кракаў. На працягу 
некалькiх месяцаў эмісар займаўся падрыхтоўкай уваходжання на тэрыторыю 
Расiйскай iм перыi, пасля чаго перанес сваю дзейнасць на Валынь.

Канарскi з’яўляўся глыбока перакананым дэмакратам i звязваў пачатак 
паў стання за незалежнасць Рэчы Паспалiтай з сацыяльнай рэвалюцыяй, якая 
прывядзе да вызвалення сялянства, лiквiдацыi прывiлеяванага саслоўя i ўста ля-
ван ня раўнапраўя. Аднак ён быў працiўнiкам хуткага ўзнаўлення ўзброенай ба-
раць бы, лiчачы, што ей павiнна папярэднiчаць працяглая арганiзацыйная i iдэа-
ла гiч ная праца. Таксама Канарскi выступаў супраць поглядаў эмiграцыйных 
кан сер вата раў аб неабходнасцi дапамогi будучым паўстанцам з боку еўрапей-
скiх манархiй. Ён пiсаў: Сорамна казаць пра пабочную чужую сiлу, прасiць 
яе, станавiцца залежным ад яе тады, калi мы маем уласную сiлу. Гэтая сiла 

1 У сваім дзённіку за 1831-1834 гг. Ш. Канарскі нічога не піша пра экспедыцыю заліўскага 
і яе мэты, верагодна, лічачы, што канспірацыя не дазваляе яму што-небудзь згадваць пра яе нават 
у асабістых нататках [гл.: Konarski S. Dziennik z lat 18311834…].
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змяшчаецца ў  найбольш шматлiкiм, найбяднейшым саслоўi. Гэтая сiла — гэ
тыя нашыя сяляне [цыт. паводле: 131, s. 193].

На працягу ўсяго 1836 i пачатку 1837 г. Канарскi наладжваў сетку карэс-
пандэнтаў i праводзiў зандаж мясцовай сiтуацыi з мэтай аб’яднання ўсiх па-
трыятычных сiлаў у рэгiёне. Увесну 1837 г. падчас кiеўскiх кантрактаў, куды 
з’язджалася вялiкая колькасць украiнскай шляхты, ён правёў папярэднiя пера-
мовы з найбольш палiтычна актыўнымi асобамi, каб схiлiць iх да падтрымкi 
сваёй акцыi. Атрыманыя вынiкi далi яму магчымасць 3 чэрвеня 1837 г. правесцi 
ў Бярдычаве ў ходзе кiрмашу, што дазваляла не трапiць у поле ўвагi палiцыi, 
арганiзацыйны сход, на якiм была створана арганiзацыя згуртаванне Польска-
га Народа. Кiраўнiком згуртавання стаў сам Канарскi, яго намеснiкам — Каспер 
Машкоў скi. Арганізацыя структурна падзялялася на губернскiя i павятовыя ячэй-
кi, на чале якiх стаялi сакратары. Менавiта на iх ускладалася найбольш важная 
частка арганiзацыйнай i прапагандысцкай працы: вярбоўка новых сяброў, прыняц-
це iх прысягi, збор сродкаў, падрыхтоўка сустрэч i сходаў, распаўсюджванне заба-
роненай лiтаратуры, падтрымка сувязi з паралельнымi, вышэйшымі i нiжэй шымi 
структурнымi адзiнкамi i iнш. Пазней Канарскi распрацаваў адмысловую iн ст рук-
цыю для сакратароў, у якой значылася, што ў iх абавязкi ўваходзiў таксама збор 
зброi, тапаграфiчных i стратэгiчных планаў, наладжванне кантактаў з вайскоўцамi 
расiйскай армii. На Беларусi функцыi сакратароў выконвалi: Антонi Ажэшка ў Пiн-
скiм пав., Людвiк орда — у Кобрынскiм, ян яленскi — у Мазырскiм, Тамаш 
Булгак — у Навагрудскiм, ежы Брынк — у Слуцкiм [131, s. 154–155].

1837 год стаў перыядам актыўнай арганiзацыйнай i прапагандысцкай 
дзей насцi згуртавання. Колькасць яго сяброў няспынна павялiчвалася, пашы-
ралася геаграфiя яго ўплыву. Надзвычай вялiкую падтрымку яно знайшло ў сту-
дэнцкiх колах Медыка-хiрургiчнай Акадэмii ў Вiльнi, унiверсiтэта Св. Ула-
дзiмiра ў Кiеве i Дэрпцкага ўнiверсiтэта. Увосень 1837 г. пры пасрэднiцтве 
свайго даўняга паплечнiка iгната Радзевiча Канарскi сустрэўся з кiраўнiком 
патаемнага студэнцкага таварыства ў Вiльнi францiшкам Савiчам. Тады ж 
Савiч заявiў Канарскаму, што студэнты аддаюць сябе ў яго распараджэнне. Па-
добным жа чынам выказала сваё падпарадкаванне Канарскаму група студэнтаў 
Кiеўскага ўнiверсiтэта ў колькасцi каля 30 чал. на чале з Уладзiславам Гардо-
нам. ян юшкевiч, цвёрды лiцвiн, цалкам адданы Канарскаму, вёў улiк усiх, 
хто далучаўся да патаемнай арганiзацыi, запiсваючы iх прозвiшчы. У студзенi 
1838 г. у яго спiсе налiчвалася каля 3000 змоўшчыкаў [131, s. 161–162].

Дзякуючы сваiм здольнасцям, Канарскаму ўдалося арганiзацыйна згурта-
ваць разнастайныя самастойныя да таго часу гурткi i патрыятычныя саюзы. 
Аднак аддаленыя тэрытарыяльна i парозненыя iдэйна яны аб’ядналiся пад 
агульнай назвай згуртавання Польскага Народа выключна за кошт шматба-
ковага кампрамiсу. Сацыяльных поглядаў Канарскага не падзяляла вялiкая 
колькасць ранейшых шляхецкiх гурткоў. У хуткiм часе ў згуртаваннi пачаў 

выразна праяўляцца падзел на дзве плынi — шляхецкую-памяркоўную, адным 
з галоўных прыхiльнiкаў якой быў Мышкоўскi, i дэмакратычную, якую рэ прэ-
зентаваў сам Канарскi. Тым не менш цалкам аформіцца гэты падзел не паспеў, 
а Канарскi 8 студзеня 1838 г. даносiў Лялевелю, што радзiма пачынае дзейнi
чаць па сваёй волi i ў гэты момант арганiзуецца для яшчэ большай дзейнасцi 
[131, s. 164–170].

Аб’ектам прапаганды Канарскага i яго згуртавання была перш за ўсё шлях-
та. Гэта стала вынiкам, вынесеным iм з папярэдняй дзейнасцi, якая пера-
канала, што просты зварот непасрэдна да сялянства немагчымы, а давесцi 
яму штосьцi можа толькi шляхта. як паказваў затым на следстве i. Радзевiч, 
Канарскi намераваўся пераканаць шляхту, прымусiць яе адкiнуць здзейс
неную ёю несправядлiвасць у адносiнах да сялянаў, якiх пазбавiлi зямлi i звялi 
да ўзроўню быдла; ён прагнуў, каб шляхта зразумела гэта i захацела ўсё гэта 
выправiць [131, s. 192].

Паводле планаў Канарскага i яго паплечнiкаў, галоўным цэнтрам будучага 
паўстання мусілі стаць Палессе i Белавежская пушча. яны асаблiва разлiчвалi 
на Мазырскi i Рэчыцкi паветы з прычыны ўцягнутасці iх у арганiзацыйныя 
справы i прыродныя своеасаблiвасцi рэгiёну, а таксама на Пiнскi, часткова  
 Слуцкi i Бабруйскi паветы. На думку Уладзiслава яленскага, арганiзатара гур-
тка студэнцкай моладзi ў Дэрпцкiм унiверсiтэце, Пушча нязмерна шырокая, 
гушчары амаль непраходныя, павывернутыя дрэвы незвычайна затрымлiваюць 
рух на кожным кроку. Балоты … расцягваюцца ў розныя бакi, адныя пакры
тыя густымi зараслямi, другiя на цэлыя мiлi зарослыя высокiм трыснягом…, 
некаторыя i ўзiмку не замярзаюць, часам цягнуцца малыя азёры, цалкам за
крытыя ад вачэй чаротам i зарослымi выспамi; гэтыя азёры злучаюцца памiж 
сабой рэчкамi i пратокамi, якiя ствараюць сапраўдны лабiрынт; засады i на
пады могуць рабiцца на кожным кроку, нябачныя рукi могуць забiваць тысячы 
ворагаў [131, s. 205].

Для пашырэння сваёй прапаганды Канарскi планаваў у траўнi 1838 г. за-
пусцiць друкарню. яе працаўнiкамi меркаваліся двое майстроў, прысланых 
Лялевелем, а іх памочнiкамi павiнны былi стаць двое сыноў евы фялiнскай — 
памешчыцы з Украiны, — якiя былi адмысловым чынам да гэтага падрыхта-
ваны. Месцам дзейнасцi друкарні быў абраны маёнт. Кашары1 на Палессi, дзе 
на пэўны час хацеў пасялiцца сам Канарскi пасля свайго шлюбу. Шрыфты для 
друкарнi планавалася прывезцi з-за мяжы з дапамогай вiленскiх гандляроў. 
У траўнi 1838 г. Канарскi выехаў у Вiльню па справе друкарнi. Тут 26 траўня ён 
быў арыштаваны разам з i. Радзевiчам пры спробе пакiнуць горад, ратуючыся 
ад пошукаў расiйскай палiцыi [131, s. 198, 223–224].

1 У навуковых працах найбольш часта сустракаецца назва ў варыянце Кашары. Магчыма, 
маецца на ўвазе населены пункт Пінскага пав., які сёння мае назву Альмянская Кашара ў Столінскім 
раёне Брэсцкай вобласці. У спісах населеных пунктаў хІх ст. ён згадваецца таксама як Камары.
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30 траўня ў Вiльнi была ўтворана камiсiя на чале з Аляксеем Трубяцкiм, за-
дачай якой з’яўлялася правядзенне следства па справе Канарскага i яго паплеч-
нiкаў. У хуткiм часе былi арыштаваны яшчэ некалькi з iх, а таксама студэнты 
Медыка-хiрургiчнай Акадэмii, у т. л. ф. Савiч. Пачаткова камiсii не ўдавалася 
прасунуцца наперад iстотна, Канарскi нiкога не выдаваў. Аднак сiтуацыя кар-
дынальна змянiлася ў сярэдзiне чэрвеня. Пасля фiзiчных катаванняў i мараль-
нага злому i. Радзевiч даў поўныя паказаннi, не хаваючы прозвiшчаў асобаў, 
пра прыналежнасць якiх да згуртавання ведаў. Гэтыя звесткі сталi падставай 
для масавых арыштаў не толькi на Беларусi i Лiтве, але i на Украiне. Вялiкая 
колькасць зняволеных стала прычынай стварэння камiсiй у Кiеве, Адэсе i Вар-
шаве. Усяго следства вялося каля 9 месяцаў. Вiленская камiсiя праслухала спра-
вы каля 600 падазраваемых, кiеўская — 320, адэская — 96. Большая частка 
з iх была зняволена ў турмах. Вiленская камiсiя атрымала асабiсты загад 
цара зламаць Канарскага, якi па-ранейшаму не даваў паказанняў супраць сваiх 
паплечнiкаў, таму яго маральнае падзенне стала для яе асаблiва важнай зада-
чей. Для дасягнення гэтай мэты ў адносiнах да Канарскага ўжывалiся фiзiчныя 
катаваннi — яго бiлi кiямi, разразалi скуру на спiне, нацiраючы яе спiртам 
з дадаткам лаку, пасля чаго запальвалi сумесь, адрывалi пазногцi i г. д. Аднак 
Канарскi застаўся ня зломным i нiкога не выдаў [131, s. 225–229].

У гэтым паводзiны эмісара моцна кантраставалi з паводзiнамi некаторых 
яго паплечнiкаў. А. Ажэшка ў Вiльнi i Антонi Савашкевiч у Кiеве не толькi далi 
поўныя паказаннi пра ўсё, што ведалi, але таксама былi выкарыстаны як права-
катары. Напрыклад, афiцэры расійскага войска, якiя належалi да корпуса ген. 
фёдара Гейсмара, на чале з капiтанам Аглаем Кузьмiным-Караваевым зрабiлi 
спробу вызвалiць Канарскага i яго паплечнiкаў з турмы, але ў выніку здрады 
А. Ажэшкі былi арыштаваны. Каля 500 афiцэраў з корпуса Гейсмара трапілі пад 
арышт, 200 з iх зняволілі ў казематах Бабруйска, Модлiна, Варшавы i замосця; 
у 1842 г. Караваеў быў сасланы на катаргу. Самому Ажэшку гэта дапамагло 
толькi часткова. Ён быў прысуджаны да ссылкi ў Сiбiр з пазбаўленнем правоў 
стану; да 1858 г. ён жыў у Томскiм пав. [131, s. 231–232; 437, s. 548].

28 студзеня 1839 г. у Вiльнi пачаў працаваць ваенны суд, 25 лютага пра-
цэс быў скончаны. Абвiнавачаныя былi падзелены на 5 катэгорый. Да першай 
быў аднесены толькi Канарскi, якi быў прысуджаны да смяротнага пакарання. 
Да другой — яго галоўныя паплечнiкi, заснавальнiкi асобных гурткоў, што 
ўваходзiлi ў згуртаванне, i найбольш актыўныя дзеячы; яны былi прысуджа-
ны да катаржных прац пажыццёва цi на тэрмiн ад 20 да 25 гадоў. Да трэцяй 
катэгорыi былi залічаны асобы, што не прымалi асаблiва актыўнага ўдзелу 
ў дзейнасцi згуртавання, яны прысуджалiся да ссылкi ў Сiбiр цi аддачы ў сал-
даты. Чацвёртая ўключала ўсіх, хто ведаў пра iснаванне змовы, але не данёс 
уладам; iх прысуд — ссылка ўглыб Расii з аддачай пад палiцэйскi нагляд. У пя-
тую катэгорыю трапiлi ўсе асобы, якiя падазравалiся ў супрацоўнiцтве, але вiна 

якiх не была даказана; яны былi прысуджаны да аддачы пад нагляд палiцыi на 
месцы жыхарства. i хаця ў далейшым на розных iнстанцыях прысуд быў кры-
ху адрэдагаваны, у Вiльнi было прызнана вiнаватымi каля 80 сябраў згурта-
вання, у Кiеве i Адэсе — 117. з Медыка-хiрургiчнай Акадэмii было асуджана 
25 чал., ф. Савiч i яго паплечнiкi былi сасланы ў салдаты на Каўказ [131, 
s. 233–237].

27 лютага 1839 г. Шыман Канарскi быў публiчна расстраляны ў Вiльнi.
У цэлым дзейнасць Канарскага мела большыя поспехi, ахапiла значна 

большы рэгiён i згуртавала большую колькасць прыхiльнiкаў, чым гэта было 
ў Экспедыцыi Залiўскага. Прычынамi гэтага з’яўляюцца формы i метады, якiя 
ўжывалiся кiраўнiком акцыi. Не заклiкаючы да хуткага паўстання, а робячы 
стаўку на доўгатэрмiновую перспектыву, агiтацыйную i арганiзацыйную працу, 
Канарскi не выклiкаў настолькi негатыўную рэакцыю i памешчыкаў, i сту дэн-
таў, i iншых груп насельнiцтва, як эмiсары залiўскага. i хаця яму не ўдалося 
iдэйна аб’яднаць усiх сяброў свайго згуртавання, але ўся яго дзейнасць паказа ла 
перспектыўнасць далейшых намаганняў. Пiльнасць расiйскай палiцыi i ў гэты 
раз стала вырашальным фактам, якi перашкодзiў далейшаму распаўсюджван ню 
ўплыву згуртавання.

* * *
Нягледзячы на паражэнне дзвюх разгледжаных вышэй акцый, эмiграцый-

ныя дэмакраты не спынiлi спробаў наладзiць дзейнасць сваiх канспiра цый-
ных арганiзацый на радзiме. эмiсараў на радзiму прысылалі на працягу ўсяго 
перыяду 40-х гг. хiх ст. Улетку 1840 г. з францыi ў Кара леў ства Польскае 
праз Княства Пазнанскае ад дэмакратаў прыбыў ураджэнец Мiнскай губ. 
Гектар Алендскi. яго мэтай было правядзенне разведкi на землях былой Рэчы 
Паспалiтай наконт падрыхтаванасцi да новага паўстання i ўвядзення дэ-
макратычных пераўтварэнняў. Шырокую дзейнасць ён распачаць не змог. 
Дабраўшыся да г. Друскенiкi, ён ледзь не быў затрыманы i мусiў вярнуц-
ца ў Прускае Каралеўства [67]1. У 1842 г. на беларуска-лiтоўскiх  губернях 

1 У канцылярыю гродзенскага губернатара ў 1847 г. паступілі звесткі пра знаходжанне 
Г. Алендскага ў 1843 г. у Віленскай губ., куды ён прыбыў з францыі праз Прусію, але гэтыя звесткі 
ўрыўкавыя, што не дазваляе крытычна ацаніць іх [НГАБ у Гродне. — Ф. 1. — Воп. 21. — Спр. 400].

Некаторыя гісторыкі [[Ратч В.Ф.]. Польская эмиграция… — С. 110; Швед В.В. Паміж Поль
шчай і Расіяй…1 — С. 194] са спасылкай на карэспандэнцыю царскай жандармерыі пісалі пра 
дзейнасць у 1844–1846 гг. на тэрыторыі Украіны, Беларусі і Літвы былога мазырскага маршалка 
эмігранта фелікса Кяневіча, які нібыта ездзіў па вёсках Мазырскага пав. і ўзбуджаў да паўстання 
памешчыкаў Мінскай губ. Гэта выглядае сумнеўным, калі ўлічыць, што невядомы аніякія звесткі 
пра якую-небудзь значную палітычную актыўнасць ф. Кяневіча ў эміграцыі; хутчэй наадварот — 
ён належаў да найбольш апалітычных асобаў эміграцыі. Супраць яго жадання ўдзельнічаць у 
падпольных акцыях на радзіме сведчыць хаця б той факт, што на працягу яго жыцця ў эміграцыі 
(1831–1857) ён чатыры разы (паводле наяўных звестак, гэта найбольшая колькасць!) падаваў 
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дзейнiчаў эмiсар Канстанцiн Дабравольскi, у 1843 г. — оскар Свiдэрскi i 
N. жар даноўскi, у 1844 г. — Валенты Раецкi, у 1845 г. — Мiхал Сламчэўскi, 
юзаф Клот, Людвiк Тарашкевiч [207, s. 345 i iнш.].

Вясна Народаў дала эмiграцыйным дэмакратам чарговы штуршок да акты-
вiзацыi сваёй працы на радзiме. У канцы 1845 г. з Познанi быў выпраўлены 
ў Вiльню адным з кiраўнiкоў ПДТ В. Гэльтманам эмiсар ян Рэр — ураджэнец 
Пазнаньшчыны, былы студэнт Берлiнскага ўнiверсiтэта. Доўга пратрымацца 
ён не здолеў i ў пачатку 1846 г. вярнуўся ў Познань. У гэтым жа месяцы — 
студзенi 1846 г. — ён быў высланы паўторна iншым вядомым эмiграцыйным 
дэмакратам Людвiкам Мераслаўскiм (на гэты раз як кiраўнiк Лiтвы падчас 
агульнага паўстання на землях былой Рэчы Паспалiтай). яго мэтай была кан-
чатковая падрыхтоўка да выступлення. У гэты ж час у Вiльню прыязджалi такiя 
эмiсары, як Мiхал Сламчэўскi i Тэафiл Магдзiнскi. Апошнi з iх быў прызнача-
ны Мераслаўскiм камандзiрам жмудскiх паўстанцаў i кароткi час знаходзiўся 
ў Расiенскiм пав. [258, s. 200–201].

я. Рэру ўдалося знайсцi кола аднадумцаў i сфармiраваць падпольную арга-
нiзацыю. Галоўнай сваёй апорай змоўшчыкi лiчылi насельнiцтва памiж рэкамi 
Шчарай i Бугам, а асаблiва — стралкоў Белавежскай пушчы. Аднак пасля другой 
паездкі ў Лiтву на след Рэра неўзабаве натрапiла расiйская палiцыя. 27 лютага 
1846 г. у м. Кнышын ён быў арыштаваны, услед за гэтым распачалiся арыш ты 
яго саўдзельнiкаў. Усяго было арыштавана некалькi дзясяткаў асоб. Вядзенне 
справы Рэра было даручана адмыслова створанай у Вiльнi следчай камiсii на 
чале з вiленскiм ваенным губернатарам фёдарам Мiркавiчам. Паводле прысу-
даў гэтай камiсii, 14 чал. было прызнана змоўшчыкамi i саўдзельнiкамi я. Рэра: 
Анiцэты Рэгнер (Рэнiгер, Ранье), Аўгустын Сузiн, Бранiслаў залескi i iнш.; 
яшчэ 6 чал. было прызнана саўдзельнiкамi падпольнай працы Анiцэнта Рэгне-
ра, якую ён вёў незалежна ад я. Рэра. Апрача таго, у сувязi са знаходжаннем 
у 1846 г. на землях былога ВКЛ эмiсара Т. Магдзiнскага, пра што таксама стала 
вядома камiсii, 8 чал. было таксама прысуджана да розных ступеняў пакаран-
ня, у т. л. Антонi Шэмёт, Адольф, францiшак i юзэфа Працiшэўскiя, юльян 
Урбановiч i iнш. [258, s. 201–202].

Найбольш жорскiя прысуды былi вынесены я. Рэру, А. Рэгнеру, юзафу 
Багуслаўскаму i Апалiну Гафмайстару. 26 лютага 1848 г. у Вiльнi быў выкананы 
прысуд над я. Рэрам, якi атрымаў 1000 удараў шпiцрутэнамi, пасля чаго больш 

расійскім уладам прашэнні аб атрыманні амністыі і дазволе вярнуцца ў Мазырскі пав. — у 1832, 
1847, 1853 і 1857 гг. Два з іх былі задаволены, аднак у 1847 г. Каневічу дазвалялася вярнуцца 
толькі пры ўмове, што ён будзе аддадзены пад суд, у выніку чаго ён застаўся жыць у францыі, дзе 
на той час меў невялікую нерухомую маёмасць. Вярнуўся ён у 1857 г., калі гэта не пагражала якімі-
небудзь рэпрэсіямі [гл.: LVIA. — F. 378. — Ap. 138. — B. 81; НГАБ. — Ф. 320. — Воп. 1. — Спр. 366; 
Ф. 561. — Воп. 1. — Спр. 3. — Арк. 63 адв.–64 адв.; Polski Słownik Biograficzny. — T. 12. — S. 415, 
і  інш.]. Сумненні ў актыўнасці Кяневіча на падставе супярэчлівых данясенняў карэспандэнцыі 
царскай паліцыі выказаваў і Д. файнгаўз [Fajnhauz D. Ruch konspiracyjny… — S. 358].

за 10 дзён правёў у шпiталi, i быў сасланы на катаргу на 12 гадоў. Праз некалькi 
дзён — 1 сакавiка — адбылося пакаранне Рэгнера, Багуслаўскага i Гафмайстра, 
якія пазбаўляліся дваранства i ссылаліся на катаргу (Рэгнер на 15 гадоў, Ба-
гуслаўскi на 12, Гафмайстра на 7). Перад адпраўкай над iмi публiчна была пе-
раламана шпага [258, s. 202–207].

У 1847 г. на землi былога ВКЛ прыбыў у якасцi эмiсара ПДТ Антонi Вя-
лiчка — сын сярэдняга шляхцiца з-пад Крэтынгi, што ў сённяшняй Лiтве, былы 
афiцэр расiйскiх войскаў. На пачатку 1847 г. ён уцёк з Расiйскай iмперыi ў Пру-
сiю, а затым перабраўся ў францыю. Пасля непрацяглых кантактаў з лагерам 
А. Чартарыскага ён блiзка сышоўся з цэнтралiзацыяй ПДТ. Атрымаўшы ад яе 
iнструкцыi, эмісар у вераснi 1847 г. прыбыў праз Гаўр у Клайпеду i вярнуўся 
ў дом свайго бацькi. Аднак праз сваiх агентаў у еўропе расiйская палiцыя 
ведала пра прыезд А. Вялiчкi i сачыла за iм. У лiстападзе 1847 г. ён быў 
арыштаваны. Пачаткова мужна трымаючыся на допытах, ён не выдаваў сваiх 
саўдзельнiкаў, аднак, маральна зламаны, прапанаваў супрацоўнiцтва ра сiй-
скiм уладам у выглядзе шпiянажу ў еўропе. Гэтая прапанова не прыйшла ся 
даспадобы Мiкалаю i, i ваенны суд прысудзiў А. Вялiчку да пазбаўлення 
шляхецтва i пажыццёвых катаржных прац у руднiках. Палявы аўдытарыят 
1-й Армii зацвердзiў прысуд, зменшыўшы толькi тэрмiн катаргi да 15 гадоў 
[207, s. 209–211].

Увесну i ўлетку 1848 г. эмiграцыйныя дэмакраты намагаліся ўзняць паў-
станне на землях Лiтвы i Беларусi. Гэтая дзейнасць яшчэ больш ажывiлася пад-
час паўстання ў Княстве Пазнанскiм у 1848 г. з канца сакавiка 1848 г. расiйскiя 
палiцэйскiя органы ўсё часцей атрымоўвалi паведамленнi пра новых эмiсараў. 
Напрыклад, 19 красавiка з Прусii ў Расiенскi пав. перайшлі 5 эмiсараў, адзiн 
з якiх — Платон Пасербскi — быў арыштаваны; у траўнi да ўладаў дайшлi 
звесткi пра дзейнасць у Ковенскiм пав. эмiсара эдварда Ставiнскага, якi на-
магаўся стварыць канспiрацыйную арганiзацыю [207, s. 242–243]. Аднак, як 
i раней, дзейнасць эмiсараў не прынесла поспехаў. Большасць з iх вымушана 
была пакiнуць радзiму i зноў вярнуцца ў эмiграцыю, пэўная частка была арыш-
тавана расiйскай палiцыяй.

Дзейнасць на працягу 30–40-х гг. на землях падзеленай Рэчы Паспалi-
тай вялiкай колькасцi эмiсараў ад дэмакратычных арганiзацый сутыкалася 
з пам кненнямi А. Чартарыскага, якi таксама прэтэндаваў на ролю лiдара 
эмiгра цыi ва ўзаемаадносiнах з радзiмай. Прычым эмiсары ад дэмакра таў ад-
начасова з iншымi накiрункамi сваей дзейнасцi працягвалi весцi ба рацьбу 
супраць Атэля Лямбэр i стваралi негатыўны вобраз А. Чартарыскага як дзе-
яча нацыянальна-вызваленчага руху. Лагер прыхiльнiкаў А. Чартарыскага 
таксама намагаўся аказваць уплыў на развiццё падзей на радзiме, аднак 
значных поспехаў на гэтай глебе не дасягнуў. Уся агiтацыя 30-х гг. хiх ст. 
А. Чартарыскага зводзiлася, па-сутнасцi, да ўмацавання патэнцыялу радзiмы: 
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гаспадарчае развiццё, патрыятычнае выхаванне моладзi, распаўсюджванне 
асветы i г. д. У поўнай ступенi падобная пазiцыя была выказана ў 1837 г. 
у адозве да землякоў на радзiме. У ёй князь заклiкаў да развiцця лiтаратурных 
заняткаў, упарадкавання маёнткаў, стварэння прамысловых прадпрыемстваў, 
ашчаднасцi ў выдатках, збору сродкаў, пашырэння школ i да т. п. i адначасова 
негатыўна выказваўся ў адносінах да несвоечасовых цi фатальных выбухаў 
цi змоваў. Усё гэта павiнна было надаваць грамадству карысныя рысы, якiя б 
затым змаглi стаць падрыхтоўкай да ўзброенай барацьбы i аднаўлення не-
залежнасцi Рэчы Паспалiтай [434, s. 377–379].

Падобныя дзеяннi давалi толькi часовы вынiк. Невялiкая група патрыя-
тычна настроеных маладых людзей у Вiльнi на чале са Станiславам Шум-
скiм i эдвардам Ромэрам iнiцыявала ў 1834 гг. выданне адозвы Навуковыя 
погляды i даследаваннi (Wizerunki i Rozstrząsania Naukowe), кiрунак якой быў 
блiзкi да тэксту Чартарыскага ад 1837 г. У 1836–1837 гг. гэтая група пачала 
дзейнiчаць больш актыўна. Паводле меркавання е. Скаўронка, магчыма, на-
ват прымала i рас паўсюджвала эмiграцыйныя выданнi, а грошы перасылала 
ў Парыж. Аднак уплыў эмiграцыйных кансерватараў i на гэтую групу быў сла-
бым у параў наннi з агiтацыяй дэмакратаў. У хуткiм часе яна падпала пад уплыў 
Ш. Канарскага i была разгромлена разам з усёй яго канспiрацыяй. Падобным жа 
чынам заканчвалiся намаганнi прыхiльнiкаў Атэля Лямбэр i ў iншых част ках бы-
лой Рэчы Паспалiтай: Галiцыi, Кракаве i Каралеўстве Польскiм [434, s. 379–380].

з канца 30-х гг. лагер А. Чартарыскага перайшоў да больш актыўных 
дзеянняў. У 1839 г. у якасцi эмiсара з Парыжа выехаў юзаф Урбановiч — ура-
джэнец Расiенскага пав., якi ў паўстаннi камандаваў створаным iм жа атрадам 
расiенскiх сялянаў. яго пунктам прызначэння з’яўлялася жмудзь, але пры-
быць туды Урбановiч не здолеў. Арыштаваны ў Прусii, ён каля года правёў 
у зняволеннi, пасля чаго быў выпушчаны. У 1843 цi 1844 г. у жмудзь быў вы-
сланы А. Чартарыскiм Людвiк Быстраноўскi. Пасля свайго вяртання ў Парыж 
ён рэкамендаваў для поспеху будучага паўстання абавязкова вызвалiць сяля-
наў з прыгоннай залежнасцi [207, s. 68–76].

Важную ролю перавалачных пунктаў для эмiсараў Атэля Лямбэр падчас 
iх шляху на радзiму адыгравалі гарады Тыльзіт i Кёнiгсберг. У Тыльжы жыў 
зяць ю. Урбановiча Дамiнiк Шымкевiч, а ў Кёнiгсбергу — яго брат. Немалую 
ролю ў кантактах з беларуска-лiтоўскiмi губернямi грала т. зв. скандынаўская 
агенцыя лагера з цэнтрам у г. осла, якой з 1840 г. кiраваў iнжынер Аляксандр 
Валiгурскi [207, s. 77].

Намаганнi прыхiльнiкаў А. Чартарыскага далi пэўны плён. На землях Бе-
ларусi i Лiтвы iмi была створана патаемная канспiрацыйная сетка, галоўным 
чынам з асобаў, якiя ўжо былi раней заангажаваны ў патрыятычную дзейнасць 
i вядомы сваiмi манархiчнымi поглядамi, вялiкую частку з iх складалi мясцовыя 
памешчыкi. Аднак поспехi ў гэтым накiрунку былi дастаткова сцiплымi з тае 

прычыны, што пасля выкрыцця патаемных арганiзацый дэмакратаў у 30-х гг. 
палiцэйскi нагляд значна ўзмацнiўся, нават патрыёты-памешчыкi не жадалi 
прымаць удзел у якiх бы то нi было патаемных арганiзацыях. Апрача таго, 
у агiтацыi А. Чартарыскага выразна гучаў матыў неабходнасцi аграрнай рэфор-
мы на радзiме, што таксама разыходзiлася з настроямi шмат каго з патрыётаў-
кансерватараў [207, s. 78–80].

Пасля падзей 1846 г. эмiсарам Атэля Лямбэр даводзiлася ствараць канс пi-
рацыйную сетку фактычна нанова. Ва ўмовах узмацнення рэпрэсiй большая 
частка ранейшых карэспандэнтаў адышла ад канспiрацыйнай дзейнасцi альбо 
не праяўляла актыўнасцi. У красавiку 1847 г. у Кёнiгсбергу была створана 
асобная агенцыя для навядзення кантактаў з беларуска-лiтоўскiмi землямi на 
чале з фелiксам Вянгерскiм. яго галоўнай задачай з’яўлялася агiтацыйная 
праца з мэтай паказаць шляхце марнасць i шкоднасць пазiцыi дамовы з за-
хопнiкамi, пераканаць яе ў неабходнасцi вызвалення сялянства, прыцягнуць 
да канспiрацыйнай працы яўрэяў. эмiсары А. Чартарыскага павiнны былi шу-
каць людзей, здольных стаць камандзiрамi ў будучым паўстаннi i павятовымi цi 
ваяводскiмi кiраўнiкамi, збiраць iнфармацыю пра расiйскiя войскi, заахвочваць 
шляхту i сялянаў да назапашвання зброi, збiраць грошы. Аднак, нягледзячы на 
пэўную актывiзацыю дзейнасцi, дасягнуць якiх-небудзь iстотных вынiкаў Атэ-
лю Лямбэр не ўдалося. яго эмiсары так i не змаглi выйсцi па-за межы вузкага 
кола, у якiм яны дзейнiчалi, i не толькi не ўзмацнiлi пазiцыi А. Чартарыскага на 
радзiме, але i не аднавiлi ранейшую канспiрацыйную сетку [207, s. 201–204].

Увогуле, Д. файнгаўз на падставе сабраных звестак называў прозвiшчы 
25 эмiсараў ад дэмакратычнага лагера эмiграцыi i 6-цi ад лагера А. Чартарыска-
га, якiя ў 1840–1849 гг. дзейнiчалi на землях Беларусi i Лiтвы1 [207, s. 345–346]. 
Аднак у гэты спiс не ўнесена значная колькасць эмiсараў, якiя не трапiлi ў рукi 
расiйскай палiцыi i не пакiнулi мемуарных цi эпiсталярных твораў, дзе была 
б апiсана iх дзейнасць.

Паражэнне рэвалюцыйных выступленняў i разгром канспiрацыйных арга-
нiзацый ва ўсiх частках падзеленай Рэчы Паспалiтай (Галiцыя, Кракаў, Кара-
леўства Польскае, Княства Пазнанскае, забраныя землi) у канцы 40-х гг. ста-
ла прычынай дэмаралiзацыі як дэмакратычнага лагера эмiграцыi, так i Атэля 
Лямбэр. У вынiку высылка эмiсараў з-за мяжы на землi Беларусi i Лiтвы пас-
ля падзей Вясны Народаў спыняецца. У канцы 50-х i тым больш на пачатку 
60-х гг. хiх ст. пасля смерцi кн. А. Чартарыскага i i. Лялевеля i адыходу ад 
актыўнай дзейнасцi значнай часткi вядомых дзеячаў-дэмакратаў у сувязi са 
сталым узростам, эмiграцыя амаль перастае ўплываць на развiццё грамадска-

1 Трэба, аднак, заўважыць, што сам Д. файнгаўз насупраць 5-ці прозвішчаў эмісараў ад дэ-
маратаў і 2-х ад кансерватараў паставіў знак пытальніка. Гэта азначала, што наконт некаторых 
асобаў няма ўпэўненасці ці пра іх дзейнасць у якасці эмісараў, ці пра функцыянаванне іх на тэры-
торыі Беларусі і Літвы. Сярод іх, напрыклад, ёсць таксама і вышэйзгаданы ф. Кяневіч.
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палiтычнага руху на радзiме. як адзначаў С. Калембка, улетку 1863 г. Вялiкая 
Эмiграцыя, разумеемая як сукупнасць польскiх незалежнiцкiх выгнаннiкаў 1831, 
1849 i 1856 гг., якiя стала жылi i дзейнiчалi ў Заходняй Еўропе, нягледзячы на 
яе нядаўнiя палiтычныя, прапагандыскiя, вайсковыя намаганнi, канчаткова пе
растала сур’ёзна лiчыцца [261, s. 389].

Такiм чынам, на працягу 30–40-х гг. асноўнай формай уплыву эмiграцыi на 
развiццё грамадска-палiтычнага руху ў беларуска-лiтоўскiх губернях была пры-
сылка эмiсараў з мэтай правядзення разведкi цi для непасрэднага фармiравання 
паўстанцкiх атрадаў альбо канспiрацыйных арганiзацый. Большая частка эмi-
сараў так i не змагла распачаць актыўных дзеянняў з-за пiльнасцi расiйскай 
палiцыi. Тыя ж, каму ўдалося дасягнуць пэўных арганiзацыйных поспехаў, 
з цягам часу былi арыштаваны i прысуджаны да суровых пакаранняў, некалькi 
з iх былi пакараны смерцю. Паражэнне рэвалюцыйных падзей Вясны Народаў 
прывяло да дэмаралiзацыi ўсiх лагераў эмiграцыi, якая прыняла ў гэтых па-
дзеях самы актыўны ўдзел. з-за названых падзей, а таксама з прычыны ад-
сутнасцi iстотных вынiкаў падобнай тактыкi, у 50-х гг. хiх ст. накіраванне 
эмiсараў на радзiму спынiлася.

6. ПIСЬМЕННIЦКАЯ I ВЫДАВЕЦКАЯ
ДЗЕЙНАСЦЬ У ЭМIГРАЦЫI ЎРАДЖЭНЦАЎ 

БЕЛАРУСКА-ЛIТОЎСКIХ ГУБЕРНЯЎ:  
АГУЛЬНЫ АГЛЯД

з самага пачатку жыцця i дзейнасцi па-за межамi радзiмы сярод эмiгрантаў 
была шырока распаўсюджана пiсьменнiцкая дзейнасць. Для гэтага меўся шэраг 
перадумоў:

1) наяўнасць сярод эмiгрантаў вялiкай колькасцi добра адукаваных асоб; вар-
та паўтарыцца, у iх лiку апынулася значная колькасць былых студэнтаў Вiлен-
скага ўнiверсiтэта, вучняў гiмназiй i iншых навучальных устаноў, якiя да пачатку 
паўстання альбо ўжо скончылi сваё навучанне, альбо яшчэ працягвалi яго;

2) адсутнасць у францыi, Англii i iншых заходнееўрапейскiх краiнах жор-
сткай палiтычнай цэнзуры, што дазваляла эмiгрантам свабодна публiкаваць 
свае творы, якiя ў значнай ступенi былi накiраваны супраць Расiйскай iмперыi 
i за клiкалi да адраджэння Рэчы Паспалiтай.

Паражэнне Экспедыцыi Залiўскага, Справы Шымана Канарскага i iншых 
канспiрацыйных акцый 30–40-х гг. паказала, што эмiграцыйныя сродкi ўплыву 
на грамадска-палiтычны рух на радзiме шляхам прысылкi эмiсараў не могуць 
даць значнага плёну з-за рэпрэсiўнай дзейнасцi расiйскiх уладаў. Таму вялiкая 
ўвага эмiгрантаў з 30-х гадоў была скiравана на стварэнне i выданне за мяжой 
твораў, што нi ў якiм разе не змаглi б убачыць свет на землях былой Рэчы Пас-
палiтай, якiя адышлi да Расii, i адпраўкі iх на радзiму.

Ступень важнасці для эмiграцыi пiсьменнiцкай дзейнасці адзначалася яшчэ 
самiмi эмiгрантамi. Нацыянальная Газета У. Плятэра пiсала ў артыкуле Ма
ральная барацьба. — Нашыя майстры слова у нумары ад 26 верасня 1846 г.: 
Не маючы нi мяча, нi войскаў, нi правадыроў, мы не можам весцi бiтваў для 
вызвалення сябе зпад палiтычнага ярма; але мы маем маральную зброю, маем 
маральных жаўнераў i правадыроў, якiя, ведучы духоўную барацьбу з ворагамi, 
могуць захаваць нацыянальны дух ад паланення: а калi ён будзе вольным, на
дыдзе палiтычная воля. Гэтым нашым маральным мячом ёсць слова, войскам 
i правадырамi ёсць людзi слова [451, s. 1141].

Пiсьменнiцкая i выдавецкая дзейнасць эмiгрантаў мела шэраг мэтаў:
1) перамога ў iдэалагiчнай барацьбе супраць Расiйскай iмперыi: прапаган-

да сваёй справы ў еўропе, адабрэнне еўрапейскай грамадскай думкай пазіцыі 
былых паўстанцаў i да т. п.;

2) павышэнне свайго ўласнага матэрыяльнага стану i сацыяльнага прэ-
стыжу.
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Пры напісанні твораў ураджэнцамі беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiгра-
цыi шчыль на пераплялiся дзве тэндэнцыi — уласна лiтаратура i палiтычная пра-
паганда . iнакш кажучы, назіралася iмкненне аўтараў да эстэтычнай прыгажос-
цi сваiх твораў i iмкнен не да рас паўсюджвання сваiх палiтычных поглядаў.

На працягу ўсяго часу эмiграцыi сярод былых удзельнiкаў паўстання з бе-
ларуска-лiтоўскiх губерняў адным з найлепей развiтых з’яўляўся такi від лі та-
ратуры, як мемуарыстыка. Пры гэтым вялiкая яе тэматычная частка прысве ча на 
падзеям паўстання 1830–1831 гг. Найбольшы ўклад у гэта ўнесла, безумоў-
на, ТЛРз [гл. вышэй], аднак i па-за яго межамi таксама быў напiсаны i выда-
дзены шэраг твораў.

Найбольш было ўспамiнаў пра паўстанне ў Белавежскай пушчы. Першым 
напiсаў i выдаў у 1832 г. у г. Безансон свае мемуары пад назвай Успамiны пра 
паўстанне ў Белавежскай пушчы ўраджэнец Гродзенскай губ. iгнат Кры ва-
блоцкi [309]. У 1839 г. у Парыжы выйшлi невялiкай брашурай Успамiны пра 
белавежскае паўстанне Тамаша Краскоўскага — аднаго з кiраўнiкоў бе ла-
вежскiх паўстанцаў. У сваiх мемуарах ён не толькi апiсвае дзейнасць паў-
станцаў, але i моцна крытыкуе паводзiны iншых паўстанцкiх камандзiраў у пу-
шчы — Караля Нямцэвiча, яна жылiнскага i яўгена дэ Ронкi — за нерашучасць 
i няўзгодненасць у дзеяннях [303].

Праз працяглы час — у 1863 г. — у Парыжы выдаў свае Успамiны за 1831 год Ка-
раль Нямцэвiч (1797–03.02.1867). Гэты твор, як пiша сам аўтар, быў пачаты яшчэ 
ў 1832 г. i скончаны ў 1835 г. у Гамбургу. Успамiны пачынаюцца з падзей задоўга 
да паўстання 1830–1831 гг. — з абрання яго брэсцкiм маршалкам у 1826 г., а за-
канчваюцца яго злучэннем з корпусам М. Рыбiнскага ў лiпенi 1831 г. [400].

храналагiчна адным з першых быў выдадзены ў Парыжы ў 1831 г. Леанар-
дам ходзькам твор ураджэнкi Навагрудскага пав. Кунегунды Гедройць1 (1793–
24.04.1883) Польскiя нарысы цi асобныя фрагменты i асаблiвасцi, якiя павiнны 
служыць да гiсторыi цяперашняй рэвалюцыi Польшчы, дзе апiсваюцца не-
каторыя падзеi паўстання, сведкам якiх К. Гедройць з’яўлялася [134]. Нарысы 
напiсаны на французскай мове i выдадзены ў той час, калi паўстанне яшчэ не 
было падаўлена канчаткова. Твор быў скiраваны да еўрапейскай грамадскасцi 
з мэтай атрымання ад яе падтрымкi нацыянальна-вызваленчага руху на землях 
былой Рэчы Паспалiтай, якi цярпеў паражэнне. Каб не прыцягваць да К. Гедройць 
увагу расiйскай палiцыi, твор выйшаў ананiмна. Л. ходзька ў прадмове назваў 
аўтара так: Адна польская дама высокага становiшча (Une dame polonaise d’une 
haute position) [134, p. V]. Нашмат пазней выйшла яшчэ адна публікацыя К. Гед-

1 Кунегунда Гедройць яшчэ да паўстання выйшла замуж за ежы Белапятровіча, і таму яе імя 
ў Польскім біяграфічным слоўніку і каталогах рукапісаў (Нацыянальная бібліятэка ў Варшаве 
і Музей літаратуры імя Адама Міцкевіча ў Варшаве) пазначана як Кунегунда Белапятровіч 
з Гедройцаў. Аднак у эміграцыі яна працягвала карыстацца сваім дзявочым прозвішчам, пра што 
сведчыць яе карэспандэнцыя за 60-я гг. хІх ст. [BN. – Rkps. 2952. – K. 4554; MLAM. – Rkps. 92. – 
T. 1. – K. 4; Rkps. 102. – K. 35].

ройць пра паўстанне 1830–1831 гг. Гэта быў яе дзённiк, якi з’явiўся таксама 
ананiмна ў 1879 г. яшчэ пры яе жыццi ў пазнанскай газеце Лех (Lech) пад назвай 
Успамiны княжны Г. за 1830 i 1831 гады [135]. з дастаткова значнымi прабеламi 
(напрыклад, за прамежак з 8 траўня да 23 лiпеня 1831 г. няма нiводнага запiсу), ён 
ахоплiвае падзеi з кастрычнiка 1830 г. да 7 жнiўня 1831 г., якiя адбывалiся пера-
важна ў Варшаве, дзе К. Гедройць жыла з дапаўстанцкiх часоў.

У 1834 г. выйшлi ў свет успамiны ўраджэнца Расiенскага пав. капiтана Вiн-
цэнта Нешакоця (21.01.1792–1876) пад назвай Школа бамбардзiраў уночы 29 лiс
тапада, цi адказ В. Н., капiтана артылерыi польскiх войскаў, на абвi на вачаннi, 
выказаныя яму ў гiсторыi Спазера пра польскую рэвалюцыю [403]. В. Не шакоць 
быў актыўным удзельнiкам падзей Лiстападаўскай Ночы ў Варша ве (29 лiста па-
да 1830 г.) i ва ўспамiнах апiсаў сваю дзейнасць, у т. л. камандаванне Шко-
лай бамбардзiраў, i сваё паланенне. Будучы прафесiйным вай скоўцам (служыў 
артылерыстам у войску Княства Варшаўскага, а затым Ка ралеўства Польскага 
з 1813 г.), ён у эмiграцыi пакiнуў пасля сябе яшчэ некалькi твораў, у якiх закрана-
юцца некаторыя бакi навукi вядзення ваенных дзеянняў. Паселены французскiмi 
ўла дамi ў 1833 г. у мясцовасцi Мон-дэ-Марсан дэп. Лянд, ён у 1834–1835 гг. чытаў 
там для эмiгрантаў лекцыi па вайсковай навуцы. Магчыма, у сувязi з гэтым 
там у 1835 г. быў выдадзены яго пераклад твора Аналiтычны вобраз самых пера
давых камбiнацый вайны, напiсаны генералам Ямiнi [402]. У 1836 г. пасля прыез-
ду ў Парыж ён выдаў таксама невялiкую брашуру Пра сiстэму партызанскай 
вайны, якая з’явiлася сярод эмiграцыi, у якой выказваўся за партызанскую вайну 
толькi ў якасцi дапаможнага элемента рэгулярным войскам, без якiх немагчыма, 
на яго думку, вызваленне айчыны [401].

Блiзка да мемуараў пра паўстанне 1830–1831 гг. знаходзяцца гiстарычныя 
творы, якiя апiсвалi яго. Некаторыя з iх, напiсаныя ў першыя гады пасля пара-
жэння, характарызуюцца значнай суб’ектыўнасцю ў апiсаннi i аналiзе падзей. 
Менавiта такiм з’яўляецца твор Мiхала Пяткевiча1 (1803–22.09.1834) Лiтва 
i яе апошяе паўстанне, якi выйшаў у Брусэлi ў 1832 г. [415]. У iм М. Пяткевiч 
не толькi апiсвае найбольш значныя падзеi паўстання на беларуска-лiтоўскiх 
землях, але i менш важныя, сведкам якiх ён сам з’яўляўся, напрыклад, су-
стрэчу з эмiсарамi да Нацыянальнага ўрада Леанам Працлаўскiм i Мiхалам 
Валовiчам (с. 128–129). Выданне яго на французскай мове выразна ўказвае на 
адрасаванасць твора еўрапейскай грамадскасцi i ставiць яго ў шэраг iншых 
франкамоўных твораў пра тыя цi iншыя падзеi паўстання [441, s. 397]. Тут жа 
неабходна згадаць юзафа залiўскага i яго твор Польская рэвалюцыя 29 лiста
па да 1830 года, што з’явiўся ў Парыжы ў 1832 г. [478].

Да лiку актыўных папулярызатараў польскай справы ў еўропе належыць 
ура джэнец Свянцянскага пав. юзаф Страшэвiч (?–05.05.1838). У 1832 г. ён 

1 М. Страшэўская памылкова прыпісвае гэтую працу ўраджэнцу г. Мінска Мэдарду Пяткевічу 
[Straszewska M. Życie literackie Wielkiej Emigracji… – S. 397].
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выступiў адным з iнiцыятараў выдання, а таксама сакратаром рэдакцыi газе-
ты Успамiны пра Польшчу (Souvenirs de la Pologne), якая стала першай фран-
камоўнай газетай эмiграцыi ў Парыжы [441, s. 273; 443, s. 74–80]. У гэтым жа 
годзе ён выдаў вялiкую паводле аб’ёму (каля 1 тыс. старонак дастаткова шы-
рокага фармату, якасныя папера i друк) франкамоўную працу Палякi i Полькi 
рэвалюцыi 29 лiстапада 1830 года, якая ўяўляе сабой першы бiяграфiчны слоў-
нiк удзельнiкаў паўстання [440]. У ёй пададзены бiяграмы найбольш актыў ных 
i вядомых паўстанцаў аб’ёмам ад паасобных да некалькiх дзясяткаў старонак 
кожная. Пры гэтым усе бiяграмы (за некалькiмi выключэннямi) суправа джаюц-
ца партрэтнай выявай (лiтаграфiяй) апiсваемай асобы i яе ўласным подпiсам-
аўтографам. Сярод iх ёсць i больш за 10 ураджэнцаў беларуска-лi тоў скiх 
гу бер няў, у т. л. камандзiры паўстанцкiх атрадаў юльюш Гружэўскi, Вiнцэнт Ма-
тушэ вiч, якуб Шрэтэр, юзаф Кашыц, юзаф зянковiч i iнш. Самой эмiграцыяй 
зборнiк быў прыняты неадназначна. Неглядзячы на тое, што ў цэлым ацэнка была 
станоўчая, ю. Страшэвiча крытыкавалi як эмiграцыйныя кансерватары, да кола 
якiх ён належаў, так i дэмакраты. i адныя, i другiя ставiлi яму ў вiну размяшчэнне 
ў зборнiку бiяграм некаторых асобаў, якiя не былi таго вартыя ў параўнаннi 
з iншымi [441, s. 284–285]. Тым не менш у 30-х гг. гэтая праца была пе ра кла дзе на 
на некалькi iншых еўрапейскiх моў: iтальянскую, нямецкую, англійскую.

Папулярызацыi польскай справы ў еўропе была прысвечана таксама фран-
камоўная праца ю. Страшэвiча Эмiлiя Плятэр. Яе жыццё i смерць [438], вы-
дадзеная ў Парыжы ў 1835 г. i перавыдадзеная на англійскай мове ўжо пасля 
яго смерцi ў Нью-Ёрку ў 1843 г. пад назвай Жыццё графiнi Эмiлii Плятэр [439]. 
значная частка гэтага твора прысвечана паказу падзей на землях былога ВКЛ 
да i падчас паўстання 1830–1831 гг.: вiленскiя вучнёўскiя таварыствы, ваенныя 
дзеяннi паўстанцаў i г. д.

Пэўную вядомасць набыў ю. Страшэвiч i як выдавец. У 1835 г. iм была 
на друкавана на французскай мове 3-томная праца i. Лялевеля Нумiзматыка ся
рэднявечча [311]. затым ён намерваўся працягваць i ўжо пачаў рыхтаваць да 
выдання працу i. Лялевеля Гiсторыя Польшчы, але падчас гэтага памёр у Па-
рыжы [268, s. 517].

з цягам часу ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў пераходзiлi ад апi сан ня 
дзейнасцi ў паўстаннi да апiсання свайго жыцця ў эмiграцыi. У вынiку актыў на па-
чала развiвацца мемуарыстыка, галоўным прадметам якой была сама эмiграцыя. 
як правiла, усе гэтыя творы не выдавалiся сваiмi аўтарамi i за ставалi ся ў рукапi-
сах. Адным з самых аб’ёмных з’яўляецца дзённiк ура джэнца Слонiмшчыны 
юзафа Альфонса Патрыкоўскага (1805–03.08.1863). У iм апiсаны падзеi жыцця 
ў гг. Безансон i Каан у 1832–1836 гг. i Парыжы ў 1841, 1848, 1850, 1853–1859 гг. 
[422]. Багатыя мемуары пакiнуў пра свае фiламацкiя часы, А. Мiцкевiча i пра па-
дарожжы ў эмiграцыi па еўропе i Паўднёвай Амерыцы вядомы навукоўца iгнат 
Дамейка [194]. Часткова яны былi выдадзены яшчэ пры яго жыццi [192; 195; 

199]. Свае ўспамiны пра эмiграцыю пакiнулi таксама ф. Уратноўскi [395; 469], 
Уладзiлаў Лясковiч [162], ю. Урсын-Нямцэвiч [399], я. янушкевiч [19; 254; 
268], Тадэвуш юзаф хамскi [175], А. Калыска [384, t. 1, s. 43] i iнш.

Апрача мемуарыстыкi i шчыльна з ёй звязаных гiстарычных даследаван-
няў, iншыя творы эмiгрантаў з Беларусi i Лiтвы маюць памiж сабой слабую су-
вязь. Кожны з аўтараў абiраў сабе прадмет апiсання, даследавання цi аналiзу 
ў адпаведнасцi са сваiмi асабiстымi схiльнасцямi. У сувязi з гэтым у далейшым 
варта сканцэнтраваць увагу на асобных пiсьменнiках i выдаўцах.

iстотны ўклад у пiсьменнiцтва Вялiкай эмiграцыi ўнёс Мiхал ходзька (1808–
22.05.1879). У 1832–1833 гг. ён прымаў удзел у Экспедыцыi Залiўскага, што накла-
ла моцны адбiтак на яго творчасць. яго першым творам, выдадзеным у эмiграцыi, 
з’яўляецца палемiчная брашура Экспедыцыя ў Польшчу ў 1833 годзе, напiсаная 
адным з эмiсараў, надрукаваная ў 1835 г. у Парыжы. У ёй М. ходзька падаў сваё 
бачанне гэтай акцыi, выказаўшыся адназначна ў абарону ю. залiўскага i моцна кры-
тыкуючы арыстакратычны лагер у эмiграцыi, якi супрацьдзейнiчаў экспедыцыi. 
Пры гэтым М. ходзька выразна i свядома iдэалiзуе дзейнасць эмiсараў [187]1.

У 1841 г. М. ходзька выдаў свой найбольш значны паэтычны твор — паэму 
Дзесяць вобразаў з партызанскай экспедыцыi ў Польшчу 1833 года [178]. На пачат-
ку твора змешчана прысвячэнне Мiхалу Валовiчу — сябру М. ходзькi. Дзеючымi 
асобамi твора з’яўляюцца многiя рэальныя ўдзельнiкi экспедыцыi, а таксама 
некалькi асобаў, якiя ўяўляюць сабой зборныя вобразы. Паэма хаця i напiсана як 
выразна рамантычны лiтаратурны твор, але адначасова з’яўляецца i палемiчным 
памфлетам, i гiстарычным нарысам. Аўтар, будучы глыбока перакананым дэмакра-
там, знiшчальна крытыкуе сваiх палiтычных апанентаў з арыстакратычнага лагера, 
дзеяннi якiх, на яго думку, былi здрадай нацыянальнай справе. Апрача таго, да 143 
старонак паэмы змешчаны 130 старонак дадаткаў i тлумачэнняў, у якiх выказаны 
асабiстыя адносiны да той цi iншай падзеi, асабiстыя палiтычныя погляды, а так-
сама пададзены некаторыя дакументы з часоў экспедыцыi i гiстарычныя факты.

У 40-х гг. М. ходзька падпаў пад уплыў рэлiгiйнага вучэння Андрэя Та-
вянскага2, што адбiлася на яго паэзii. У 40–70-х гг. iм быў выдадзены шэраг паэ-
тычных твораў — вершаў i паэм — у выразным хрысцiянска-маралiзатарскiм 
накiрунку: Два акта, Возера цудаў, Легенда пра Медэя з XVI стагоддзя, Ноч 
пiлiгрыма, Яны — гэта мы, Шыман Канарскi [177; 179; 180; 181; 182; 184].

1 Апрача гэтай палемічнай брашуры, М. ходзька зʼяўляецца аўтарам твора Успаміны пра 
экспедыцыю ў Польшчу ў 1833 г., напісаныя паводле нататак пасля вяртання ў Парыж у 1835–
1836 гг. (Pamiętnik wyprawy do Polski 1833 r. spisany z notatek po powrocie do Paryża 1835–1836). 
Рукапіс трапіў пасля яго смерці ў зборы Раперсвільскага музея, у 1927 г. быў перавезены ў На-
цыянальную бібліятэку ў Варшаве і загінуў падчас Другой Сусветнай вайны.

2 Пра форму і сутнасць рэлігійнага вучэння А. Тавянскага гл.: Górski K. MickiewiczTo wiań
ski. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. — 172 s.; Szpotański S. Andrzej Towiański: 
Jego życie i nauka. — Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1938. — 295 s.; Witkowska A. 
Towiańczycy. — Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. — 250 s., і інш.
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Самым значным празаiчным творам М. ходзькi можа лiчыцца Адам Мiцкевiч 
i Польскi Легiён у Iталii. Успамiны пра сорак восьмы год, якi выйшаў у 1862 г. 
у Парыжы [176]. як ужо было сказана вышэй [гл.: 2.2], у 1848 г. А. Мiцкевiч 
сфармiраваў у iталii т. зв. Польскi легiён. М. ходзька належаў да найбольш га-
рачых прыхiльнiкаў гэтай iдэi, займаючыся як вярбоўкай у Легiён эмiгрантаў 
у францыi, так i арганiзацыяй яго ў iталii [267]. Пасля паражэння гэтай акцыі, ён 
у 1850 г. у Познанi апублiкаваў свае нататкi пад назвай Сем лiстоў пра польскi 
легiён у Iталii [183]. Аднак, на думку ходзькi, яны засталiся няпоўнымi. У вынi ку 
ў 1862 г. ён здзейснiў iх перавыданне з уласнымi дадаткамi i каментарыямi, якiя 
перавышаюць аб’ём самiх лiстоў, i ў якiх ён выступае не столькi як мемуарыст, 
колькi як гiсторык Легiёна. Прычым у поле яго ўвагi трапляюць падзеi задоўга 
да 1848 г., напрыклад, большая частка дадатку да першага лiста пры свечана 
су пра цоўнiцтву А. Мiцкевiча з А. Тавянскiм. Таксама ў дадатках змешчаны 
нека торыя гiстарычныя дакументы, якiя тычылiся гiсторыi Легiёна. Аднак да 
лiстоў М. ходзькi як да крынiцы даследавання неабходна ставiцца крытычна. 
яшчэ галоўны бiёграф А. Мiцкевiча — яго сын Уладзiслаў — адзначаў, што яны 
поўныя недакладнасцяў i празмерных пахвалаў, а М. ходзька пiсаў i пра падзеi, 
сведкам якiх не быў, некаторыя падрабязнасцi прыхаваў [385, t. 4, s. 23, 155].

У эмiграцыi М. ходзька выступiў таксама ў якасцi гiсторыка-бiяграфiста. 
храналагiчна першымi былi iм напiсаны жыццяпiсы М. Валовiча i А. завiшы — 
удзельнiкаў экспедыцыi ю. залiўскага, — якiя выйшлi ў серыi Usque ad fi
nem1. Нацыянальныя жыццяпiсы апошнiх ста гадоў [185]. Аднак пры гэтым 
М. ходзьку цiкавiла не толькi апiсанне жыцця гэтых асобаў, але i стварэнне ра-
мантычнага вобразу змагароў-пакутнiкаў. Да біяграфіі ён дадаў таксама ўрыўкi 
са сваёй паэмы Дзесяць вобразаў з апiсаннем мужнай смерцi патрыётаў.

У 1862 г. пад адной вокладкай з апаведам пра Легiён А. Мiцкевiча М. ходзь-
ка выдаў Жыццё Iгната Хадкевiча, у якiм падаў бiяграфiю былога студэнта 
Вiленскага ўнiверсiтэта, удзельнiка паўстання i эмiгранта, з якiм ён быў знаёмы 
асабiста i супрацоўнiчаў у iталii ў 1848 г. [176, s. 142–165]. У гэтым жа годзе 
асобнай брашурай выйшла яго праца Жыццё Раймунда Рамбялiнскага — ад-
наго з патрыётаў i вышэйшых чыноўнiкаў Княства Варшаўскага i Каралеўства 
Польскага [188]. Да абедзвюх гэтых прац дададзены некаторыя дакументы, якiя 
тычылiся апiсваемых асобаў.

М. ходзька выступiў у эмiграцыi таксама i як перакладчык. На пачатку 40-х гг. ён 
пераклаў на польскую мову твор французскага публiцыста i лiтаратара Рабэра Лямэ-
нэ Словы аднаго крыжака (Paroles d’un croyant) i, атрымаўшы маральную пад трым-
ку ад аўтара, намерваўся выдаць свой пераклад пад назвай Прадвесцi Лямэнэ. Для 
збору сродкаў на выданне ён у 1843 г. звярнуўся да эмiграцыi з адозвай падпiсвацца 
за пераклад [186]. У сувязi з тым, што нiчога невядома пра падобную публікацыю, 
магчыма выказаць меркаванне, што рэалiзаваць гэты праект так i не ўдалося.

1 «Да самага канца» (лац.).

Найбольш знакамітым у эмiграцыi паэтам i байкапiсцам сярод выхадцаў з 
беларуска-лiтоўскiх губерняў з’яўляецца ўраджэнец Вiльнi Антонi Гарэцкi 
(1787–18.09.1861). Ён набыў вядомасць сваiмi паэтычнымi творамi яшчэ да 
паўстання. Сярод iншага яму належыць напiсанне i выданне верша ў гонар ге-
нерала Грабоўскага, які палёг у бiтве пад Смаленскам у 1812 г. [218]. за патры-
ятычную накiраванасць сваёй творчасцi ён быў часова зняволены ў Варшаве 
ў 1828 г. i вывезены ў Вiльню. У эмiграцыi А. Гарэцкi — адзiн з самых плён-
ных лiтаратараў. У 30–60-х гг. у францыi iм было выдадзена каля 10 зборнiкаў 
вершаў i баек, у т. л. Паэзiя Лiцвiна (1834 г.), Польскi каласок цi новы томiк 
паэзii (1843 г.), Разнастайнасцi (1861) i iнш., i яшчэ некалькi твораў выйшлi 
асобнымi брашурамi [217; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 226; 230; 232; 233; 234; 
235; 236; 237]. Накiрунак яго творчасцi магчыма акрэслiць як маральна-патры-
ятычны. Галоўная яе мэта — павышэнне маральнага ўзроўню барацьбiтоў за 
адраджэнне Рэчы Паспалiтай i вызваленне айчыны.

Пэўную частку твораў Гарэцкага складаюць вершы, прысвечаныя тым 
цi iншым асобам, сярод якiх сустракаеццца значная колькасць яго землякоў-
лiцвiнаў: Канстанцiн Гарубовiч, Аляксандр есьман, Караль Нямцэвiч, цэзар 
Плятэр i iнш. У некаторых з падобных твораў ён звяртаецца да гэтых асобаў 
з крытыкай iх дзеянняў. Напрыклад, у лiпенi 1852 г. ён напiсаў верш Да Юзафа 
Кашыца, у якiм ушчувае таго за марнатраўства [141, k. 34–35]. Таксама вершы 
Гарэцкага з’яўляюцца адказам на некаторыя падзеi, што выклiкалi ў эмiграцыi 
вялiкi рэзананс, напрыклад, экспедыцыя ю. залiўскага (верш Да братоў, што 
пайшлi змагацца (1833 г.)) цi выданне царскай амнiстыi ў 1856 г. (байка Амнiс
тыя (1857 г.) i верш Да адступнiкаў эмiграцыi (1856 г.)). Некаторыя творы, выда-
дзеныя А. Гарэцкiм у эмiграцыi, былi напiсаны яшчэ да паўстання, пераважна 
ў 20-я гг. Апрача асобных зборнiкаў i брашур, свае творы ён выдаваў на старон-
ках эмiграцыйнай прэсы, дасылаў у лiстах эмiгрантам, чытаў на шматлiкiх ура-
чыстасцях (у т. л. у выглядзе рыфмаваных тостаў i iмправiзацый) i да т. п. Высока 
ацанiў творчасць А. Гарэцкага Леан зянковiч, якi ў сваiх прачытаных у Парыжы 
лекцыях па польскай лiтаратуры адзначаў, што яго байкi i вершы заўжды супра
ваджаюцца ўласцiвай яму жывасцю i самым высакародным пачуццём, адзнакай 
вартасцi якiх з’яўляецца той найбольш красамоўны доказ, што яны ёсць у руках 
усiх пiлiгрымаў [497, t. 1, s. 228]. значная папулярнасць твораў А. Гарэцкага ста-
ла падставай таго, што ў 60–80-х гг., ужо пасля смерцi аўтара, выйшла некалькi 
перавыданняў яго паэтычных зборнікаў [216; 225; 227; 228; 229].

Гарачыя палiтычныя палемiкi, якiя цягнулiся ўвесь час у эмiграцыi, далi 
ў сваю чаргу таленавiтых палемiстаў. Да iх шэрагу належалi Вiктар Гэльтман 
i Леан зянковiч.

Ураджэнец Брэсцкага пав. В. Гэльтман (23.12.1796–16.07.1874) яшчэ да 
эмiграцыi меў вопыт выдання палiтычных твораў i публiцыстыкi. У 1819–
1820 гг., падчас сваёй вучобы ў Варшаўскiм унiверсiтэце, ён уваходзiў у склад 
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некалькiх патаемных арганiзацый i рэдагаваў газету Польская Дэкада (Dekada 
Polska), дзе выйшлi яго першыя палiтычныя артыкулы. У 1821 г. ён быў арыштава-
ны за выданне Канстытуцыi 3 траўня i ўключаны шарагоўцам у лiтоўскi корпус. 
У эмiграцыi ён адным з першых — у 1832 г. — уступiў у ПДТ i заставаўся ў яго 
складзе да яго самароспуску ў 1863 г. Гэльтман шматразова абiраўся ў склад 
цэнтралiзацыi i з’яўляўся, паводле яго ўласных словаў, галоўным iдэолагам 
таварыства. У 1833 г. сумесна з iншым буйным дзеячам дэмакратычнага руху 
янам Непамуцэнам яноўскiм у г. Бурж выйшла яго першая ў эмiграцыi праца 
Кароткi Палiтычны Катэхiзiс. У 1836 г. ён выступiў рэдактарам Вялiкага 
манiфеста ПДТ [167, t. 2, s. 147; 449, s. 220–222].

40-я гг. сталi найбольш плённым перыядам для публiцыстычнай дзейнасці 
В. Гэльтмана. У гэты час ён уваходзiў у склад рэдакцыi двух буйных органаў 
ПДТ — Выдання Польскага Дэмакратычнага Таварыства (Pisma Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego) i Польскага Дэмакрата — i адначасова з’яўляўся ад-
ным з найбольш актыўных iх аўтараў. У названых выданнях друкуюцца такiя 
яго артыкулы, як Паўстанне 1830–1831, Вера ў асобаў i вера ў прынцыпы, Шлях
та i рэвалюцыя, Улада ў паўстаннi i iнш. Часам публікацыі дасягалi iстотнага 
аб’ёму [122; 449, s. 220–222].

У 1847 г. падчас падзей Вясны Народаў В. Гэльтман сумесна з Л. зянковi-
чам [гл. нiжэй] у Парыжы выдаў працу Божыя словы да польскага народу. 
У ёй, апрача разважанняў у выразна хрысцiянска-дэмакратычным накiрунку, 
аўта ры змясцілі заклік да ўсяго насельнiцтва зямель былой Рэчы Паспалiтай 
да паўстання: Няхай уся Польшча будзе лагерам, а кожны горад, кожная вё
ска, i кожны дом, i кожная хата няхай будзе паўстанцкай майстэрняй, каб 
Бог бачыў з вышынi Нябёсаў, што ва ўсёй Польшчы нiхто абыякавым i нiхто 
нявыкарыстаным для паўстання не з’яўляецца [243, s. 117]. Тут жа давалiся 
практычныя парады па вядзеннi ваенных дзеянняў: як будаваць барыкады, 
арганiзоўваць забеспячэнне войска, адступаць i атакаваць i да т. п. На думку 
аўтараў, праца павiнна была пасадзейнiчаць разгортванню паўстанцкага руху, 
у першую чаргу ў Галiцыi. У 1848 г. выйшла другое яе выданне.

У 1848 г. В. Гэльтман выехаў у якасцi прадстаўнiка ПДТ у Галiцыю. Тут 
iм была заснавана Станiславаўская Газета (Dziennik Stanisławowski), якая 
выкарыстоўвалася для прапаганды дэмакратычных iдэй. У ёй выйшлi такiя 
яго артыкулы, як Аб праектах арганiзацыi ўласнасцi ў Польшчы, Погляд на 
ўнутранае i знешняе становiшча Галiцыi з палiтычнага пункту гледжання, 
Цэнтральная Народная Рада i iншыя рады i iнш.

з паражэннем Вясны Народаў i палiтычнай апатыяй, якая надышла пасля яго, 
звязана змяншэнне публiцыстычнай дзейнасцi В. Гэльтмана. Ад баталiй са сваiмi 
палiтычнымi апанентамi ён перайшоў да спробаў асэнсавання дэмакратычнага 
здабытку ў эмiграцыi i гiсторыi Польшчы. Сярод iншага ён займаўся складаннем 
Сiнаптычных таблiц польскай гiсторыi, але выдаць iх яму ўдалося толькi часткова 

[242]. Таксама Гэльтман заняўся перавыданнем сваiх палемiчных твораў. У 1865 г. 
у Лейпцыгу выйшла публікацыя Польская эмiграцыя з 1831 да 1863 года. Кароткi 
гiстарычны нарыс, якая з’яўляецца перадрукам яго аб’ёмнага твора Арганiзацыя 
эмiграцыi [240]. хаця ў назве i заяўлена, што праца з’яўляецца гiстарычнай, аднак 
яна ўяўляе сабой хутчэй палемiчны твор, у якiм немалая ўвага нададзена крыты-
цы эмiграцыйных кансерватараў. У 1866 годзе таксама ў Лейпцыгу была надрука-
вана наступная яго праца — Польская дэмакратыя ў эмiграцыi. Урыўкi з твораў 
В. Гэльтмана [241]. яна таксама ў значнай ступенi прысвечана прапагандзе дэма-
кратычных iдэй i дазваляе ацанiць багацце эмiграцыйнай публiцыстыкi аўтара.

Вялiкiм аўтарытэтам у дэмакратычнай плынi эмiграцыi карыстаўся таксама 
ўраджэнец Пружанскага пав. i былы студэнт Варшаўскага ўнiверсiтэта Леан 
зянковiч. яшчэ падчас вучобы ён выдаў Успамiны для Прыгожага Полу. Пас-
ля паражэння паўстання зянковiч пэўны час знаходзiўся ў францыi, дзе прыняў 
удзел  у падрыхтоўцы экспедыцыi Залiўскага i перабраўся ў Галiцыю. з паражэн-
нем акцыi ён прыбыў у Кракаў, дзе ў 1835 г. з’яўляўся адным з выдаўцоў Усе
агульнай Газеты Навук i Мастацтваў (Powszechny Dziennik Nauk i Umiętności) 
i рэдактарам Вясковага Даведнiка (Przewodnik Wiejski). У 1836 г. пасля акупацыi 
Кракава ён вярнуўся ў Галiцыю, дзе быў зняволены палiцыяй i каля 1 года правёў 
у турме. Пасля вызвалення у 1837 г. вярнуўся ў францыю [449, s. 813].

Тут першым творам зянковiча стала палемiчная брашура Адпраўка пасла 
цi слова пiлiгрыма, якая была напiсана ў стылi евангелля i накiравана супраць 
яго палiтычных апанентаў з кансерватыўнага лагера [489]. Брашура атрымала 
самую станоўчую ацэнку ў Польскiм Дэмакраце [441, s. 260]. затым было вы-
пушчана папулярызатарскае выданне Польскi народ, цi дакладнае апiсанне яго 
традыцый, звычаяў i ўбораў [487]. У гэтым альбоме змешчаны каляровыя вы-
явы жыхароў розных частак былой Рэчы Паспалiтай у традыцыйных народных 
уборах, да якiх былi дададзены вялiкiя артыкулы (самы аб’ёмны — да артыкула 
Лiцвiны), дзе апiсаны гiсторыя той цi iншай мясцовасцi, маральныя норавы яе 
жыхароў, iх рэлiгiя, традыцыi i г. д. У 1841 г. для еўрапейскай грамадскасцi аль-
бом быў перавыдадзены на французскай мове [485].

з 1839 па 1845 гг. Л. зянковiч з’яўляўся рэдактарам i аўтарам сатырычнай 
газеты ПДТ Pszonka. Напрыканцы выхаду газеты ён выпусціў Альбом Pszonki — 
зборнiк найбольш яскравых артыкулаў з гэтага перыядычнага выдання [482]. 
У iм не толькi ў сатырычнай форме востра крытыкаваўся арыстакратычны ла-
гер, але i прапагандавалiся дэмакратычныя iдэi: Польшча, незалежная праз сваю 
унутраную моц, незалежна ад якiхнебудзь знешнiх абставiнаў; Польшча праз 
поўнае вызваленне духа i цела яе Народу, iнакш кажучы, Польшча, утвораная на 
Народным Усяўладдзi, у самым шырокiм значэннi гэтага выразу — вось прынцы
повы дагмат яго [ПДТ — аўт.] веры, першае i апошняе слова яго навукi, пача
так i канец усiх яго намаганняў, увесь план яго пабудовы [482, s. V–Vi]. Часам ар-
тыкулы набывалi выгляд фантастычнага апавядання, у якiм праводзiлiся паралелi 
з сучаснай Л. зянковiчу сiтуацыяй.
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У 1847 г. iм быў выдадзены на французскай мове жыццяпiс нядаўна памер-
лага (05.01.1845) ураджэнца Слонiмскага пав. генерала Казiмi ра Малахоўскага. 
У iм дастаткова падрабязна на 24 старонках пададзены ўсе асноўныя ваенныя 
дасягненнi генерала, а ў якасцi дадатка змешчаны прамовы эмiгрантаў (у т. л. 
i аўтара) на яго пахаваннi i адкрыццi помнiка на магiле i апiсанне самога пом-
нiка [484].

У гэтым жа годзе Л. зянковiч публiчна абвясцiў пра свой намер [491], а ў на-
ступным 1848 годзе выдаў першы том працы Палiтычны агляд пiсьменства 
польскай эмiграцыi [492]. У ёй Л. зянковiч адзначаў: Польская Эмiграцыя сваiм 
удовiным грошам выставiла бiблiятэку, на якую iншыя народы ў сваiм звы
чайным становiшчы павiнны складацца стагоддзямi, — i бiблiятэку вельмi 
знакамiтую не толькi колькасцю тамоў, але i важнасцю iх зместу [492, s. 5]. 
У працы прапанавана класiфiкацыя ўсёй пiсьменнiцкай дзейнасцi Вялiкай эмi
грацыi. яна падзелена на групы: Паэты i Раманiсты, Гiсторыкi, Фiлосафы 
i сацыялiсты, Тактыкi i стратэгi, Палiтыкi i публiцысты, Журналiстыка. 
Усяго павiнна было выйсцi пяць кнiг у трох тамах, але падзеi Вясны Народаў, 
у якiх Л. зянковiч прыняў самы актыўны ўдзел, перапынiлi гэтае выданне.

У 1848 г. ён дзейнiчаў у Кракаве ў якасцi эмiсара ПДТ. Гэта быў перыяд 
яго актыўнай публiцыстычнай творчасці. Для прапаганды сваiх iдэй зянко-
віч выпускаў газету Агляд (Przegląd). У гэтым жа годзе ў Кракаве выйшла 
яго палемiчная брашура Польскi селянiн, як гэта бывала раней, а таксама 
сённяшнi стан пад нямецкiм урадам у Галiцыi [493]. Галоўным чынам яна была 
накiравана на паяднанне сялянаў-русiнаў з польскай шляхтай у Галiцыi, што 
дазволiла б iм кансалiдаваць свае сiлы ў барацьбе супраць немцаў. Пры гэтым 
Л. зянковiч выразна рамантызуе часы Рэчы Паспалiтай — у брашуры паказана, 
што ў тыя часы сяляне i шляхта нiбыта жылi ў мiры i згодзе. У 1849 г. выйшла 
наступная палiтычная брашура — Палiтычныя лiсты Леана Надвiслянска га. 
Лiст 1. Наш цяперашнi стан [486], у якой змешчаны прапаганда дэмакратыч-
ных iдэй i палi тыч ныя заклiкі. Акрамя гэтага, аўтар выступае за як мага шырэй-
шае распаўсюджванне адукацыi сярод насельнiцтва, што, на яго думку, прывяд-
зе ў сваю чаргу да вызвалення Рэчы Паспалiтай [486, s. 13].

Паражэнне Вясны Народаў выклiкала працяглы перыяд блукання Л. зян-
ковiча па розных краiнах, пасля чаго ён у 1855 г. iзноў вярнуўся ў Парыж. Тут 
у 1859 г. ён выступiў рэдактарам серыi Usque ad finem. Нацыянальныя жыцця
пi сы апошнiх ста гадоў, у якой выходзiлi біяграфіі вядомых ураджэнцаў зя-
мель былой Рэчы Паспалiтай — Тамаша зана, Тадэвуша Касцюшкi, зыгмунта 
Красiнскага i iнш. яго ж аўтарству належыць напiсаны для названай серыi 
жыццяпiс Шымана Канарскага [494].

У гэтым жа годзе ён вярнуўся да сваiх даследаванняў польскай лiтаратуры 
i пачаў выкладаць яе курс у Коле навуковых таварыстваў (фр. — Cercle de sociétés 
savantes). У 1867 г. тэксты яго лекцый былi апублiкаваны ў двух тамах пад  назвай 

Палiтычныя выявы польскай лiтаратуры [497]. яны ўяўляюць сабой першае ком-
плекснае даследаванне лiтаратуры Вялiкай эмiграцыi. Прычым часта Л. зянковiч 
канцэнтруе сваю ўвагу не столькi на лiтаратурных творах, колькi на палiтычных 
падзеях, якiя выклiкалi iх напiсанне. Гэта яскрава вiдаць на прыкладзе шостай 
лекцыi, цалкам прысвечанай Экспедыцыi Залiўскага i Справе Шымана Канарскага. 
У ёй больш апiсваецца пакаранне Ш. Канарскага, чым уласна лiтаратурны працэс.

У першыя гады пасля паўстання 1863–1864 гг. у выдавецтве фрыд рыха Брак-
гаўза ў Лейпцыгу Л. зянковiч выдае адразу некалькi твораў. У 1864 г. выйшлi 
Вечары Ляха з Ляхаў, цi апавяданнi пры камiне старога польскага лiтарата
ра [495]. У кнiзе аўтар адначасова выступае рамантычным эсэiстам, якi разва-
жае над добрымi старымi часамi, гiсторыкам, якi раскрывае сiстэму адукацыi 
ў Рэчы Паспалiтай i яе землях пасля падзелаў, бiяграфiстам, якi даследуе 
жыццё i дзейнасць некаторых асобаў, што ўнеслi значны ўклад у адукацыю 
Рэчы Паспалiтай (францiшка Карпiнскага, Станiслава Канарскага, Гуга Калан-
тая i iнш.), i мемуарыстам, якi апiсвае часы вучобы ў Свiслацкай гiмназii i па-
дарожжа ў Варшаву для вучобы ва ўнiверсiтэце. Трапляюцца ў ёй i вершаваныя 
ўрыўкi, якiя часам займаюць да некалькiх старонак.

У 1864–1865 гг. Л. зянковiч здзейснiў выданне 4-томнага зборнiка Палi тыч
ныя выявы гiсторыi польскай дзяржавы [496]. У iм сабраны два гiста рыч ныя 
творы яна Альцыяты (т. 1) i эдмунда хаецкага (т. 3), а таксама крынiцы па гiсто рыi 
Польшчы з 1831 па 1848 гг. (т. 2) i па гiсторыi падзей Вясны Народаў 1848 г. на зем-
лях былой Рэчы Паспалiтай (т. 4). Гiстарычныя творы не былi напiсаны адмыслова 
для гэтага зборнiка, у iм яны перавыдадзены з дадаткамi i выпраўленнямi.

У 1865 г. выйшла яшчэ адна кнiга Л. зянковiча — Маляўнiчы народны па
дарунак [488]. У прадмове, якая капiруе стыль евангелля, зноў гаворыцца пра 
патрэбу ўсеагульнай народнай адукацыi як сродка для палiтычнага вызвалення 
краiны i сацыяльнага вызвалення сялянства. У кнiзе, якая складаецца з невялiкiх 
раздзелаў, змешчаны вясковыя песнi i прымаўкi, гiстарычныя даты, парады па 
гаспадарцы, невялiкiя аповеды пра асобныя з’явы вясковага жыцця (Пра вёску, 
Пра будынкi i г. д.). Асобна гаворыцца пра запасы харчавання i прыправы да яго 
(Гароднiна, Мяса, Хлеб, Мёд, Грыбы i да т. п.), рэцэпты гатавання i захоўвання страў. 
Увогуле, кнiга была скiравана да селянiна i прызначана палепшыць яго iснаванне.

Некаторыя ўраджэнцы беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыi набылi вя-
домасць не толькi як майстры пяра, але i як выдаўцы твораў iншых аўтараў. Пра 
важнасць гэтай дзейнасцi сведчыць той факт, што, паводле М. Страшэўскай, 
у 1839 г. у францыi налiчвалася 125 друкароў сярод эмiгрантаў з зямель бы-
лой Рэчы Паспалiтай i яны з’яўлялiся самай шматлiкай прафесiйнай групай 
эмiграцыi [441, s. 199]. з iх шэрагу ў першую чаргу варта згадаць ураджэн-
ца Слуцкага пав. яўстаха янушкевiча. займацца выдавецкай дзейнасцю ён 
пачаў з першага года эмiграцыi. У 1832 г. ён стаў выдаўцом газеты Польскi 
Пiлiгрым (Pielgrzym Polski), адначасова з’яўляючыся кiраўнiком яе рэдакцыi 
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i адказным за адмiнiстрацыйна-тэхнiчны бок. Газета была шчыльна звязана 
з ТЛРз i выходзiла да 1833 г. [268; 413; 441, s. 118–119].

У 1833 г. я. янушкевiч увайшоў у кантакты з парыжскiм выдаўцом Гектарам 
Басанжам, вынiкам чаго стала заснаванне першай польскай кнiгарнi ў Парыжы. 
Адначасова яна займалася гандлем польскiмі кнiгамi ў еўропе i перапраўкай 
iх у розныя часткi былой Рэчы Паспалiтай. Пра сваю новую дзейнасць вы-
давец абвяшчаў у сваёй газеце. я. янушкевiчу таксама належыць публікацыя 
ў 1833 г. брашуры Палякi ў Апорта, якая павiнна была адхiлiць эмiгрантаў ад 
уступлення ў Партугальскi легiён ген. ю. Бэма [420]. Аднак гэты факт у пэўнай 
ступенi паспрыяў, на думку самога я. янушкевiча, яго выдаленню з францыi, 
што па клала канец супрацоўніцтву з Г. Басанжам [441, s. 161–162].

У 1835 г. я. янушкевiч, пасля свайго вяртання ў Парыж з Бельгii, сумес-
на з Аляксандрам елавiцкiм i Стэфанам Дэмбоўскiм заснаваў фiрму Польская 
Кнiгарня i Друкарня А. Елавiцкага i Суполкi (Księgarnia i Drukarnia Polska 
A. Jełowickiego i Sp.) i стаў яе фактычным кiраўнiком. Гэтую ролю ён выконваў 
да канца 1841 — пачатку 1842 г., калi фiрма спынiла сваю дзейнасць. за час 
iснавання яе намаганнямi было надрукавана 97 твораў, галоўным чынам лiта-
ратурных i гiстарычных прац, i 15 перыядычных выданняў [269, s. 22].

У 1838–1840 гг. я. янушкевiч выдаваў у Парыжы газету Маладая Польшча. 
Гiстарычныя i лiтаратурныя навiны (Młoda Polska. Wiadomości historyczne i li
terackie) [388], адначасова з’яўляючыся яе рэдактарам. яна выходзiла тры разы 
на месяц i мела выразна рэлiгiйны накiрунак. У яе першым нумары пiсалася: 
Грамадства ўтварае рэлiгiя. Пры гэтым рэлiгiяй, якая вядзе да цывiлiзацыi 
i народаўладдзя, выстаўлялася менавiта каталiцтва, а праваслаўе выступала як 
рэлiгiя, што ўзнiкла як бунт супраць каталiцтва i якая вядзе да варварства i дэ-
спатызму [377]. Разам з гэтым на старонках газеты друкавалiся паведамленнi пра 
выхад у свет новых кнiг на польскай мове (у эмiграцыi i на радзiме), лiтаратурныя 
творы (А. Гарэцкага, ю. i. Крашэўскага i iнш.), бягучыя навiны i iнш. Напрыклад, 
у №№ 35–36 за 1840 г. быў надрукаваны лiст i. Дамейкi з апiсаннем Чылi, дзе ён 
жыў з нядаўняга часу. Да кожнага нумара выходзiў дадатак у 4 старонкі, куды 
выносiлася частка тэкстаў — навiны, прамовы, лiсты i г. д.

У 40-х гг. я. янушкевiч супрацоўнiчаў з Нацыянальнай Газетай У. Пля-
тэра, у прыватнасцi, займаўся яе фiнансавымi справамi [443, s. 226]. У 1856 г. 
ён сумесна з Валерыянам Калiнкам i юльянам Клячко ўдзельнiчаў у за сна-
ваннi пры Гiсторыка-Лiтаратурным Таварыстве Выдавецкай Суполкi (Spółki 
Wydawniczej) для друку крынiц па гiсторыi Польшчы i здзяйснення поў-
нага выдання твораў А. Мiцкевiча. я. янушкевiчу, паводле дамовы памiж 
кампаньёнамi, належала ўся матэрыяльная частка прадпрыемства: друк, про-
даж твораў, вядзенне рахункаў i да т. п. Суполка дзейнiчала да 1863 г., калi но-
вае паўстанне на землях былой Рэчы Паспалiтай паклала канец яе дзейнасцi 
[269, s. 23; 473, s. 327–328].

заключны перыяд жыцця стаў для я. янушкевiча часам стварэння ўласнага 
пiсьменнiцкага здабытку. У 1861 г. ён здзейснiў выданне двух значных твораў, 
якiя тычылiся блiзкiх яму асобаў. Сумесна з ф. Уратноўскiм iм было падрыхта-
вана Жыццё Адольфа Янушкевiча i яго лiсты з кiргiзскiх стэпаў [504]. Герой 
кнiгi — родны брат я. янушкевiча, якi ўдзельнiчаў у паўстаннi, быў паранены, 
трапiў у палон да расiйскiх войскаў i з 1832 па 1856 г. знаходзiўся ў ссылцы 
ў Сiбiры i Сярэдняй Азii. Падрабязны жыццяпiс на 240 старонках дапаўняецца 
лiстамi А. янушкевiча да сям’i, у першую чаргу да мацi Тэклi, народжанай 
Сакалоўскай, янушкевiч, у якiх апiсваюцца перыпетыi жыцця на чужыне. 
У гэтым жа годзе я. янушкевiч у Познанi выдае невялiкую брашуру Апошнiя 
хвiлiны Iаахiма Лялевеля, аўтарам якой ён з’яўляўся сумесна з Севярынам Га-
лянзоўскiм [255]. У ёй апiсаны некалькi апошнiх дзён (з 22 па 29 траўня 1861 г.) 
вядомага гiсторыка i палiтыка, сведкам якiх я. янушкевiч з’яўляўся асабiста, 
а таксама надрукаваны прамовы некалькiх чалавек на яго пахаваннi.

Супрацоўнiцтва я. янушкевiча з ф. Уратноўскiм працягвалася i далей. 
У 1866 г. iмi быў выпушчаны, вiдавочна, для патрэбаў пакалення дзяцей прад-
стаўнiкоў новай хвалi эмiграцыi з зямель былой Рэчы Паспалiтай Кароткi 
вы клад польскай гiсторыi i геаграфii [256]. На яго 70 старонках у форме 
пытанняў i адказаў падавалася ўся гiсторыя Польшчы i ВКЛ ад пачатку да 
сяр. хiх ст. у выразна антымаскоўскiм кiрунку.

У апошнi перыяд свайго жыцця я. янушкевiч супрацоўнiчаў таксама з кра-
каўскай газетай Час (Czas), вынiкам чаго сталi некалькi яго артыкулаў. Напры-
клад, у артыкуле Пярэдадзень куццi ў Парыжы 1834 года ён найбольшую ўвагу 
сканцэнтраваў на празаiчнай iмправiзацыi А. Мiцкевiча, выказанай у вельмi 
ары гiнальнай форме — у выглядзе прамовы на пахаваннi ю. Урсын-Нямцэвiча 
i сказанай у яго прысутнасцi [253].

Да пiсьменнiцкай спадчыны я. янушкевiча належаць таксама некалькi яго 
мемуарных твораў, напiсаных у 70-я гг. У 1871 г. у кракаўскiм перыядычным 
выданнi Польскi Агляд выйшлi ў свет яго мемуары пра падзеi франка-прускай вай-
ны пад назвай Успамiны з часу аблогi Парыжа (Урыўкi з дзённiка, пiсанага баць
кам для сваёй дачкi) [254]. У iх звесткi пададзены не ў форме падзённых запiсаў, 
а падзеленыя паводле тэматычнага прынцыпу на асобныя раздзелы: Узбраенне 
Парыжа, Бiтва пад Шацiйён, Вiдовiшчы i забавы i г. д. Асобна я. янушкевiч 
вылучыў раздзел Польская эмiграцыя, у якой апiсаў яе ўклад у змаганне супраць 
немцаў, а ў Эпiлогу выказаўся негатыўна ў адносiнах да Парыжскай Камуны.

Найбольш значны мемуарны твор гэтага перыяду быў напiсаны я. януш-
кевiчам для сваёй дачкi, але не выдадзены пры жыццi аўтара. Успа мiны, якiя 
былi напiсаны ў 1871 г., ахоплiваюць падзеi ад нараджэння аўтара да ад’езду 
ў эмiграцыю. Нягледзячы на вялiкi часавы прамежак, абраны для апiсання, 
твор не з’яўляецца аб’ёмным. Паводле В. Гарбачовай, аўтар апiсваў асноўныя 
падзеi жыцця, на засяроджваючыся на дробязях. Адзiн з найбольш значных 
фрагментаў прысвечаны яго ўдзелу ў паўстаннi 1830–1831 гг. [19].
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У 1874 г., усяго за некалькi месяцаў да сваёй смерцi, я. янушкевiч напi-
саў успамiны пра сваю дзейнасць у Польскай Кнiгарнi i Друкарнi. зроблена 
гэта было ў выглядзе аб’ёмнага лiста да сына А. Мiцкевiча Уладзiслава, якi 
валодаў у Парыжы на працягу 9 гадоў Люксембургскай Кнiгарняй. Разам 
з апiсаннем выдавецкiх справаў у лiст былi ўключаны i ягоныя ўспамiны пра 
су працоўнiцтва з А. Мiцкевiчам, што было здзейснена, вiдавочна, паводле жа-
дання У. Мiцкевiча, якi займаўся збiраннем усiх магчымых звестак пра свайго 
бацьку для напiсання яго жыццяпiсу1 [268].

Адным з найбольш актыўных дзеячоў перыядычнага друку ў эмiграцыi з’яў-
ляецца Уладзiслаў Плятэр (07.11.1808–22.04.1889). займацца выдавецкай дзейнас-
цю ён па чаў з першых гадоў эмiграцыi. У 1833 г. у Гiсторыка-Лiтаратурным Та-
варыстве з’явiлася задума выпускаць перыядычнае выданне, якое б iнфармавала 
французкае грамадства пра эмiграцыю з зямель былой Рэчы Паспалiтай. У. Пля-
тэр стаў гарачым прыхільнікам гэтай iдэі i, атрымаўшы падтрымку ад А. Чарта-
рыскага i некаторых iншых уплывовых эмiгрантаў, пачаў выпуск франкамоўнай 
газеты Паляк (Le Polonais) (пазней назва пачала гучаць іншым чынам — Газета 
пра справы Польшчы (Journal des Intérêts de la Pologne), яшчэ пазней была за-
мененая на Газета пра справы Еўропы (Journal des Intérêts de l’Europe)). У прас-
пекце абвяшчалася, што газета будзе займацца польскай i замежнай палiтыкай 
у адносiнах да Польшчы, яе ранейшым i сучасным станам, айчыннай лiтаратурай 
i навукай, а таксама бягучымi навiнамi з радзiмы. Першы нумар з’явiўся 1 лiпеня 
1833 г. У. Плятэр быў выдаўцом i галоўным рэдактарам газеты, але да яе вы-
дання спрычыніўся i шэраг вядомых эмiграцыйных дзеячаў — ю. Страшэвiч, 
Караль Барталамей Гофман i iнш. Выходзiў Паляк раз на месяц i меў аб’ём ад 
48 да 84 старонак. У французскай грамадскасцi ён успрымаўся часам як орган 
усяе эмiграцыi з зямель былой Рэчы Паспалiтай, якiм ён, аднак, нiколi не быў. 
з газетай супрацоўнiчалi шмат якiя грамадскiя дзеячы францыi, на яе старонках 
з’явiлася нямала лiтаратурных твораў, у тым лiку А. Мiцкевiча, В. Гюго i iнш., свае 
артыкулы там друкавалi такiя вядомыя эмiгранты, як А. Чартарыскi, i. Дамейка, 
ф. Уратноўскi, ю. Урсын-Нямцэвiч, а таксама i сам У. Плятэр. Амбiцыi i звяза-
ная з iмi рэдакцыйная палiтыка вялi да таго, што Паляк ператварыўся ў трыбуну 
рэдактара. Многiя вядомыя эмiгранты адыходзiлi ад супрацоўнiцтва з iм. Гэты 
факт, супярэчнасцi У. Плятэра з А. Чартарыскiм, якi аказваў газеце значную ма-
тэрыяльную падтрымку, а таксама знiжэнне ў еўропе цiкавасцi да нацыянальна-
вызваленчай барацьбы на землях былой Рэчы Паспалiтай i да яе прадстаўнiкоў 
прывялi да знiжэння накладу выдання, а потым i да яго закрыцця. Апошнi нумар 
Паляка выйшаў у чэрвенi 1836 г. [441, s. 276–282; 443, s. 78–83].

У канцы 1840 г. У. Плятэр пачаў рыхтаваць новае выданне. 1 красавiка 1841 г. 
выйшаў першы нумар Нацыянальнай Газеты. яна выходзiла штосуботу на ча-

1 жыццяпіс А. Міцкевіча быў выдадзены У. Міцкевічам у Познані ў 1894 г. [Mickiewicz W. 
Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materyałów oraz z własnych wspomnień. – 
T. 14. – Poznań: W drukarni Dziennika Poznańskiego, 1894].

тырох старонках. У. Плятэр быў адзiным уладальнiкам i выдаўцом газеты. У ёй 
друкавалiся палiтычныя навiны, лiтаратурныя творы, перадрукi з еўрапейскай прэ-
сы, некралогi i лiсты ў рэдакцыю. Профiль выдання можна ацанiць як лiберальна-
манархiчны; у першым нумары газеты абвяшчалася: …святая вера нашых продкаў 
ёсць наша вера: манархiчную ўладу мы лiчым самым важным знакам сiлы на
роду. з iменем Плятэра пры выпуску Нацыянальнай Газеты звязана некалькi 
скандальных выпадкаў. з-за публiкацый у ёй у 1843 г. былi разарваны адносiны 
У. Плятэра з А. Чартарыскiм i А. Мiцкевiчам. Рэвалюцыйныя падзеi 1848–1849 гг. 
паклалi канец iснаванню газеты. Амаль уся яе рэдакцыя прыняла ўдзел у дапамозе 
рэвалюцыйнаму руху ў Польшчы. На той момант выйшла ў свет 364 нумары [196].

Падчас паўстання 1863–1864 гг. У. Плятэр, якi на той час ужо жыў ў Швей ца рыi, 
выступiў з iдэяй выпуску на яе тэрыторыi перыядычнага выдання для павышэння 
цiкавасцi еўропы да падзей на беларускiх, польскiх i лiтоўскiх землях. У гэтым ён 
не знайшоў падтрымкi ў вышэйшых колах эмiграцыi, а Уладзiслаў Чартарыскi, 
сын А. Чартарыскага, адмовiў яму ў супрацоўнiцтве [189, s. 150–151]. Тым не 
менш Плятэр у лютым 1864 г. пачаў выпускаць у цюрыху ня мецкамоў ную га-
зету Белы Арол (Der Weisse Adler). Ён хацеў выставiць яе органам паўстанцкага 
Нацыянальнага ўраду ў Швейцарыi, але атрымаў адмову ў гэтым. У сваiм пер-
шым нумары, якi выйшаў 6 лютага 1864 г., газета абвяшчала, што будзе пры-
трымлiвацца прынцыпаў, дэклараваных Нацыянальным урадам, абараняючы па-
лiтычную i рэлiгiйную роўнасць, i дзейнiчаць у духу шчыра лiберальным. Белы 
Арол лiчыў сябе органам мiжнародным i падкрэслiваў сваё служэнне вызваленчым 
iдэям па ўсёй еўропе. У iм закраналiся падзеi нямецка-дацкай вайны, сiтуацыя 
ў прыдунайскiх княствах, дзейнасць Дж. Гарыбальдзi, друкавалiся манiфесты 
парыжскiх рабочых i iнш. Газета мела наклад ад адной да шасцi тысяч асобнiкаў, 
i з яе чэрпалi iнфармацыю вядучыя швейцарскiя выданнi. У чэрвенi 1865 г. яна 
была вымушана спынiць свой выхад з-за фiнансавых праблем. У. Плятэру не ўда-
лося знайсцi матэрыяльнай падтрымкi для газеты i таму ён сам яе фiнансаваў; на 
яе выхад рэдактар выдаткаваў з уласнай кiшэнi 30 тысяч франкаў [170, s. 73–77].

У далейшым У. Плятэр выступiў заснавальнiкам Польскага Нацыянальнага 
Музея ў г. Раперсвiль у Швейцарыi. Паводле яго задумы, музей павiнен быў 
стаць яшчэ i выдавецкiм цэнтрам, але гэтую ідэю ўдалося рэалiзаваць толькi 
часткова. У. Плятэр пры жыццi выпусцiў тры тамы Альбома Нацыянальнага 
Музея ў Раперсвiлi (чацвёрты том выйшаў ужо пасля яго смерцi, у 1894 г.), дзе 
друкавалiся навуковыя працы, гiстарычныя крынiцы, прапагандавалася iдэя 
музея, заклiкалiся да супрацоўнiцтва палiтычныя i культурныя дзеячы, узды ма-
лiся палiтычныя праблемы i iнш. [127]. У 1872 г. быў выпушчаны даведнік па 
музеi з апiсаннем яго гiсторыi1.

Пэўны ўклад у пiсьменнiцтва Вялiкай эмiграцыi ўнес i ўраджэнец Троцкага 
пав. фелiкс Уратноўскi (1803–1871 гг.). Апрача рэдагавання i выдання ўспамiнаў 

1 Падрабязней пра стварэнне і дзейнасць Раперсвільскага музея гл.: Матвейчык Д. Уладзіслаў 
Плятэр…
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пра паўстанне 1830–1831 гг. i супрацоўнiцтва з я. янушкевiчам, яго аўтарству 
належаць таксама i iншыя творы. Ён быў вядомы яшчэ з дапаўстанцкiх часоў 
як перакладчык твораў амерыканскага пiсьменнiка Джэймса фенiмара Купе-
ра Шпег i Апошнi з магiканiн, якiя выйшлi ў Вiльнi ў 1829 i 1830 гг. адпавед-
на. У 1841–1843 гг. ён з’яўляўся рэдактарам Нацыянальнай Газеты У. Плятэра. 
У гэты час Уратноўскi трапiў пад уплыў А. Тавянскага, што адбiлася на яго рэдак-
тарскай дзейнасцi. А. Тавянскi адразу пасля публiчнага абвяшчэння свайго вучэння 
трапiў пад шквал крытыкi эмiграцыi з розных палiтычных лагераў. ф. Уратноўскi 
ў Нацыянальнай Газеце выступаў хiба што не адзiным яго публiчным абаронцам. 
Менавiта на яе старонках быў апублiкаваны (у скарачэннi) тэкст выступлення 
А. Тавянскага 27 верасня 1841 г. у саборы Нотр-Дам у Парыжы i яго адозва да 
эмiграцыi ад 8 снежня 1841 г. [197; 198]. Апрача таго, хрысцiянска-маралiзатарскае 
адценне ў духу вучэння А. Тавянскага мае ўвесь наклад газеты за гэты перыяд.

Да гэтага ж часу належыць шчыльнае супрацоўнiцтва ф. Уратноўскага 
з А. Мiц кевiчам. Апошнi ў 1840–1844 гг. чытаў курс лекцый па славянскай лi-
таратуры ў КалеждэФранс (Collège de France) у Парыжы на французскай мове. 
Уратноўскi выступiў iнiцыятарам выдання тэкстаў лекцый i здолеў атрымаць пад-
трымку У. Плятэра. У вынiку на працягу першых трох гадоў выхаду Нацыяналь
най Газеты ў ёй друкавалiся лекцыi А. Мiцкевiча ў перакладзе ф. Уратноўскага 
на польскую мову, спачатку ва ўрыўках у самой газеце, а затым у поўным ва-
рыянце ў выглядзе дадаткаў да кожнага нумара [144, k. 135–136]. Пазней яны 
былi надрукаваны асобным выданнем [381]. Пратавянская скiраванасць газеты 
пад рэдактарствам ф. Уратноўскага стала прычынай яго выдалення са сваёй 
пасады. У. Плятэр, будучы адданым каталiком i вядомай палiтычнай постаццю 
ў эмiграцыi, не жадаў звязваць сваё iмя з А. Тавянскiм. У вынiку ф. Уратноўскага 
на пасадзе рэдактара замянiў язафат Верашчынскi [443, s. 135].

Пэўны час ф. Уратноўскi належаў да рэдакцыi кансерватыўнай газеты Ра
дзiма i Эмiграцыя, а ў 40-х гг. актыўна публiкаваўся ў розных выданнях. Гэта 
дазволiла С. Шастакоўскаму назваць яго iмя ў шэрагу галоўных прадстаўнiкоў 
кансерватыўнай крытыкi ў эмiграцыi [443, s. 100, 214].

Сваю дзейнасць у якасцi рэдактара газеты ф. Уратноўскi працягнуў у 1854 г., 
калi стаў на чале органа кансерватыўнага лагера Польскiя Навiны, якi вы ходзiў 
да 1861 г. Галоўным пабуджэннем да заснавання газеты стала Крымская вайна. 
Вя лiкая ўвага ў ёй надавалася дывiзii польскiх казакаў на службе ў Турцыi 
i ваенным дзеянням супраць Расii. Пасля заканчэння вайны на яе старонках 
друкавалiся сярод iншага спiсы эмiгрантаў, якiя з 1856 г. атрымалi амнiстыю 
i дазвол на вяртанне на радзiму [422, t. 2].

Варта таксама яшчэ раз згадаць пра зацiкаўленнi ф. Уратноўскага польскай 
геаграфiяй. задоўга да супрацоўнiцтва з я. янушкевiчам на гэтай глебе [гл. вы-
шэй] ён з’яўляўся адным са складальнiкаў Атласа старажытнай Польшчы, 
якi павiнен служыць для вывучэння краiн памiж Балтыйскiм морам i Чорным 

морам, якi выйшаў у 1850 г. 12 яго мапаў суправаджалiся тлумачальным тэкстам, 
дзе падавалiся звесткi пра палiтычныя падзеi i падзелы, геалогiю i гiдраграфiю 
мясцовасці, для складання якiх выкарыстоўвалася праца i. Дамейкi [477, s. 669].

Пэўныя дасягненнi належаць ф. Уратноўскаму i ў якасцi аўтара i выдаўца 
педагагiчнай лiтаратуры. У 1842 г. убачыла свет першае выданне Лемантара для 
польскiх дзяцей [465], якi ў далейшым быў таксама перавыдадзены [464]. Імкнен-
не да яго выдання вiдавочнае — у эмiграцыi нараджалася немалая колькасць 
дзяцей яе прадстаўнiкоў, якiя былi практычна пазбаўлены магчымасцi навучан-
ня па польскамоўных падручнiках. Ва ўмовах жыцця ў iншамоўным асяроддзi 
гэта пагражала хуткай асiмiляцыяй генерацыi, якая з’явiлася на свет па-за межамi 
радзiмы сваiх бацькоў. як адзначаў Б. залескi, паводле названага падручнiка цэ
лае пакаленне, народжанае ў эмiграцыi, вучылася бацькоўскай мове [477, s. 668]. 
Гэтай жа мэце быў прысвечаны i наступны падручнiк ф. Уратноўскага, выдадзе-
ны сумесна з Руфiнам Пятроўскiм — Асновы польскай граматыкi для ўжытку 
Польскай Нацыянальнай Школы, якi ўбачыў свет у 1864 г. у Парыжы [417].

У 50-х гг. ф. Уратноўскi з’яўляўся дырэктарам Польскай бiблiятэкi ў Па-
рыжы. У гэтай якасцi ён займаўся ў 1854 г. яе пераносам на новае месца i кi-
раваў яе размяшчэннем i ўпарадкаваннем [477, s. 669]. Вiдавочна, з падобным 
родам яго дзейнасцi звязана i выданне каталога пад назвай Зборы польскiх ста
ражытнасцяў у Парыжы Адольфа Цiхоўскага [470].

Напрыканцы жыцця ф. Уратноўскi працаваў над напiсаннем некаторых тво-
раў, сярод якiх быў жыццяпiс Св. Севярына, але гэтыя працы былi спынены фран-
ка-прускай вайной i аблогай Парыжа, а затым яго смерцю (пам. 02.07.1871) [477, 
s. 670–671]. Апрача таго, на працягу больш чым дзесяцi гадоў ф. Уратноўскi вёў
дзённiк, дзе былi запiсаны падзеi кожнага дня i выказваннi вядомых эмiгрантаў, 
у т. л. А. Мiцкевiча. Аднак пасля яго смерцi дзённiк быў спалены [384, t. 1, s. 41].

Гаворачы пра педагогаў i публiцыстаў Вялiкай эмiграцыi, немагчыма абмi-
нуць увагай ураджэнца Мазырскага пав. iпалiта Клiмашэўскага (19.01.1802–
18.09.1874). Ён набыў пэўную вядомасць яшчэ да паўстання — з’яўляўся 
выкладчыкам вiленскай гiмназii. У Вiленскай Газеце выйшла некалькi яго 
артыкулаў, у 1830 г. з’явiлася ў свет яго праца Разбор паэзii Станiслава Трам
бецкага, а затым ён працаваў рэдактарам Лiтоўскага навагоднiка на 1831 год, 
дзе апублiкаваў некаторыя свае вершы i песнi [276; 474, s. 347].

У эмiграцыi i. Клiмашэўскi працягнуў сваю рэдактарскую дзейнасць. У 1840–
1843 гг. пад псеўданiмам Баба Ерамiя (Baba Jeremiasz) ён рэдагаваў па чарзе 
некалькi сатырычных выданняў, якiя нядоўга выходзiлi ў Парыжы i Версалi: Баба. 
Безыменны выклiк на паядынак (Baba. Bezimienny karteluszek), Шубравец. Са
тырычны месячнiк (Szubrawiec, Miesięcznik satyryczny), Пляткар. Сатырычны 
шматок паперы (Plotkarz. Świstek satyryczny), Сябар Праўды (Przyjaciel Prawdy) 
[421, t. 12, s. 619]. Cумесна з А. Астроўскiм, Валентам звяркоўскiм i францiшкам 
Ксаверыем Гадэбскiм i. Клiмашэўскi ў 1841 г. выступiў заснавальнiкам Версальска-
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Вiленскай Бiблiятэкi i заняў у ёй пасады кансерватара i сакратара яе Апекi. Пры-
значэннем бiблiятэкi абвяшчаўся ўжытак для ўсiх, хто хоча ёй карыстацца, 
а ў будучынi … ўключэнне ў Бiблiятэку Вiленскай Акадэмii, абрабаваную ў апошнiх 
гадах царом [283, s. 3]. Усе значныя падзеi ў дзейнасцi бiблiятэкi (палемiка з На
цыянальнай Газетай, перанясенне збораў у г. Тур, праект заснавання друкарнi пры 
бiблiятэцы i iнш.) i адозвы да землякоў i еўрапейцаў i. Клiмашэўскi падаваў да ве-
дама грамадскасцi асобнымi брашурамi [272; 274; 278; 280; 281; 282].

i. Клiмашэўскi працягваў па-за межамi радзiмы сваю педагагiчную дзей-
насць. У 30-х гг. ён з’яўляўся выхавальнiкам сыноў ваяводы Антонiя Астроў ска-
га, а ў 1847 г. стаў дырэктарам Польскай Школы ў Бацiнёль. Амаль адразу пас-
ля гэтага ён стаў пiсаць падручнiкi для названай школы. У 1848 г. выдаў працу 
Склад i размяшчэнне мовы, цi вобразная граматыка польскай мовы для ўжытку 
Польскай школы ў Парыжы [277]. Друк iншага падручнiка — Правiлы польскай 
мовы, — пачаты ў 1853 г., не быў скончаны [421, t. 12, s. 619]. Сваю дзейнасць 
на пасадзе дырэктара (атрыманне пасады, далучэнне да школы Версальска-Вi-
ленскай Бiблiятэкi, справаздача за 1850 г. з праграмай курсу навук, звальненне) 
i. Клi машэўскi таксама асвятляў асобнымi брашурамi [273; 275; 279; 280].

Пасля свайго сыходу са школы i. Клiмашэўскi пераехаў у Марсэль i не 
ўдзельнiчаў актыўна ў грамадскiм жыццi эмiграцыi. Аднак у гэты час ён напi-
саў шэраг твораў: верш Гараскоп Iпалiта Клiмашэўскага, у якiм падаў сваё 
бачан не ўласнага жыцця, i мемуары, напiсаныя паводле iнiцыятывы ю. i. Кра-
шэў скага, з якiм ён у 60–70-х гг. падтрымлiваў карэспандэнцыю. Ва ўспамiнах 
сярод iншага апiсвалiся падзеi з гiсторыi Вiленскага ўнiверсiтэта пасля працэ-
саў фiламатаў i фiларэтаў [245; 474, s. 349].

Да 30-х гг. адносiцца творчасць ураджэнца Вiленскай губ. Аляксандра 
Вар кулевiча, якi ў той час жыў у г. Труа дэп. об. Былы студэнт Вiленскага ўнi-
версiтэта, афiцэр у паўстаннi, ён быў аўтарам Польскалiтоўскалацiнскага слоў
нiка. У эмiграцыi Вар кулевiч паспрабаў свае сiлы ў якасцi паэтызатара мужнасцi 
i трагiзму польскiх жаўнераў, якiя вымушаны былi зносiць пераследаваннi пру-
скага ўраду, i выступiў аўтарам вялiкага драматычнага франкамоўнага твора Дзе
сяць тысяч палякаў у Прусii. У iм у вялiкiм масштабе паказана карцiна знаходжан-
ня былых паўстанцаў у Прусii ў першы час пасля паражэння паўстання. Праз два 
гады гэтая ж паэма была выдадзена пад назвай Знiшчаны трыумвiрат цi Палякi 
ў Гданьску. У ёй маюцца элементы шпiёнскага дэтэктыву, рамантычнай меладра-
мы, згадваецца вялiкая колькасць асобаў i месцаў. Пры гэтым першае выданне 
мае выразна дэмакратычны накiрунак, другое ўжо прысвечана А. Чартарыскаму, 
якi выстаўляецца галоўным абаронцам польскай справы [441, s. 299; 452].

У 30-я гг. хiх ст. разгортваў сваю пiсьменнiцкую дзейнасць былы маршалак 
цельшаўскага пав. Уладзiмiр Гадон. яго аўтарству належаў праект рэформы ста-
ну яўрэеў на землях былой Рэчы Паспалiтай. У 1835 г. ён выпусцiў дзве брашуры, 
прысвечаныя гэтай праблеме, — Пра рэформу Iзраелiтаў, а затым у пашыраным 

выглядзе Зборнiк пастаноў i абрадаў, якiя патрабуюць як найхутчэйшай рэфор
мы Iзраелiтаў, якiя жывуць у правiнцыях, што належаць Польшчы [211; 212]. Га-
дон быў вядомы яшчэ i як гiсторык жмудзi. Удзельнiк касцюшкаўскага паўстання, 
ён апiсаў свой удзел у iм у творы пад назвай Зборнiк важнейшых рысаў пра паў
станне жмудскай зямлi ў 1794 г., якi, аднак, застаўся ў рукапiсе. У эмiграцыi 
ў 1839 г. ён выдаў яшчэ Статыстыку Княства Жмудскага, а таксама з’яўляўся 
аўтарам аб’ёмнага дзённiка, якi таксама не быў надрукаваны. Далейшую твор-
часць Гадона спынiла яго смерць у 1842 г. [167, t. 2, s. 51–52; 421, t. 7, s. 204–205].

Адным з нешматлiкiх эмiграцыйных фiлосафаў быў ураджэнец Вiленшчы-
ны оскар iгнат жаброўскi (15.08.1812–17.12.1883). Былы студэнт факультэта 
фiла со фii Вiленскага ўнiверсiтэта, у эмiграцыi ён першую сваю кнігу, якая вый-
шла ў 1847 г., прысвяцiў гiсторыi Польшчы, а ў прыватнасцi, аналiзу прычын 
яе ўзросту i заняпаду [502]. Найбольш плённым перыядам у яго дзейнасцi з’яў-
ляюц ца 60–70-я гг., калi ён выдае некалькi прац пра прынцыпы касмалогii i пабу-
довы Сусвету [499; 500; 503]. Напрыканцы сваёй творчасці жаброўскi вярнуўся 
да ана лiзу гiсторыi. яго апошняя праца — гэта Агульны вобраз прагрэсу людскiх 
гра мадстваў, тэматыка якой блiзкая да тэматыкi яго першага даследавання [501].

У 1861–1862 гг. напiсаннем кнігі па гiсторыi сусветнага мастацтва займаўся 
i. Клюкоўскi. Рабiлася гэта ў выглядзе лiстоў да яго сябра эдварда Ромэра. Рукапiс 
не быў апублiкаваны нi пры жыццi аўтара, нi пасля яго смерцi, а на сённяшнi дзень 
захоўваецца ў Біблiятэцы князёў Чартарыскiх. Ён складаецца з дзвюх частак. Пер-
шая з iх прысвечана разгляду мастацтва хiх ст. — аўтар разважае над прычынамi 
яго заняпаду ў хiх ст. i паказвае ўклад у яго розных народаў i мастакоў. Другая 
частка планавалася як аналiз мастацтва старажытнаўсходняга, антычнага i мастац-
тва эпохi хрысцiянства, аднак i. Клюкоўскi паспеў напiсаць толькi частку, прысве-
чаную Старажытнаму Усходу, у т. л. Персii i фiнiкii, i перайсцi да эпохi антычнасцi. 
Праца не была скончана з прычыны смерцi аўтара 30 траўня 1862 г. у Парыжы [4].

згаданыя вышэй асобы займалiся пiсьменнiцкай i/цi выдавецкай дзейнас-
цю сiстэматычна, разглядаючы яе як свой асноўны цi iстотна важны занятак 
у эмiграцыi. Аднак у некаторых выпадках аўтары абмяжоўвалiся напiсаннем 
аднаго цi двух твораў падчас свайго эмiграцыйнага жыцця. як правiла, нагоду 
для гэтага давалi тыя цi iншыя палiтычныя падзеi.

Прыбыццё вышэйзгаданага А. Тавянскага ў заходнюю еўропу i прапаганда 
iм свайго вучэння выклiкала самую неадназначную рэакцыю эмiграцыi. Раней 
адзначалася, як адносiлiся да гэтай з’явы М. ходзька i ф. Уратноўскi, аднак 
сярод ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў шмат асобаў у адносiнах да 
А. Тавянскага былi настоены варожа. Сярод iх быў выхадзец з Вiленскай 
губ. Рафал яленскi. У 1842 г. у г. Пуацье ён выдаў брашуру Паралiзаванне 
спра вы Польшчы, або прароцтва яго мiласцi  спадара Андрэя Тавянскага 
[257]. У ёй Р. яленскi выказаўся рэзка негатыўна як да вучэння А. Тавянскага, 
якое, на яго думку, было накiравана на аслабленне i раз’яднанне эмiграцыi, так 
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i да А. Тавянскага асабiста. яму ў вiну ставiлiся няўдзел у паўстаннi, праца 
ва ўладных органах Расiйскай iмперыi пасля падаўлення паўстання, прыезд 
за мяжу з расiйскiм пашпартам i iнш. У канцы Р. яленскi прыходзiць да вы-
сновы, што А. Тавянскi з’яўляецца расiйскiм шпегам, накiраваным на працу 
сярод эмiграцыi:… як толькi царская дыпламатыя пачула пра нашу думку 
i волю, успрынятую сур’ёзна, утварэння адзiнства ўнутры сябе, адзiнства 
ў кiраўнiцтве, а затым адзiнства ў дзеяннi1, адразу пачала старанна рабiць 
упартыя i пралiчаныя крокi супраць нас. Цуды i чары, не будзем памыляцца, 
з’яўляюцца яе выдумкай; яны кiдаюцца нам у вочы не для падману i ашукання 
некаторых, але для звядзення з добрай дарогi ўсiх [257, s. 7].

Крымская вайна (1853–1856 гг.) таксама дала чарговы стымул для напi-
сання новых публiцыстычных твораў. Адным з iх аўтараў стаў ураджэнец Вi-
лейскага пав. Аляксандр Валадковiч (02.06.1806–19.03.1862), якi ў гэты час 
выдаў брашуру Нi мiру, нi бяспекi для Еўропы з Расiяй такой, якой яна ёсць 
[462]. Напiсаная на французскай мове, яна была скiравана да еўрапейскай 
грамадскай думкi i чарговы раз заклiкала еўрапейскiя ўрады, у першую чаргу 
французскi i англійскi, умяшацца ў справу адраджэння Рэчы Паспалiтай. 
А. Валадковiч пiсаў: Аднаўленне Польшчы нi ў якiм разе не з’яўляецца такой 
складанай справай, як гэта звычайна разумеюць; яно становiцца абсалютнай 
патрэбай эпохi; яно ў iнтарэсах усiх цывiлiзаваных народаў Еўропы… Еўропа 
нiколi не будзе мець патрэбнай бяспекi самнасам з захопнiцкiмi памкненнямi 
Расii без аднаўлення Польшчы вялiкай, моцнай i незалежнай [462, p. 3]. У бра-
шуры паказаны таксама перавагi, якiя будуць мець еўрапейскiя дзяржавы, у т.  л. 
Аўстрыя i Прусiя, ад аднаўлення Рэчы Паспалiтай. Брашура атрымала пэўны 
грамадскi рэзананс. У французскай газеце Le Siècle (Стагоддзе) 21 снежня 
1854 г. з’явiлася рэцэнзiя на яе са станоўчай ацэнкай [422, t. 2, s. 145]. Невядо-
ма, цi з’яўляецца А. Валадковiч аўтарам якiх-небудзь iншых твораў, якiя б былi 
напiсаны да цi пасля Крымскай вайны.

Усе вышэйзгаданыя аўтары i выдаўцы працавалi пераважна ў францыi, 
дзе галоўным цэнтрам iх дзейнасцi з’яўляўся Парыж. Аднак шэраг вядомых 
у эмiграцыi пiсьменнiкаў i выдаўцоў, якiя паходзiлi з беларуска-лiтоўскiх зя-
мель, жылi i працавалi ў Англii, дзе галоўным iх цэнтрам стаў Лондан. Гэта — 
Аляксандр Рыпiнскi, iгнат яцкоўскi i Генрык Красiнскi.

Першыя творы ўраджэнца Бабруйскага пав. графа Генрыка Красiнскага 
(15.07.1804–16.09.1876) былi напiсаны ў 30-я гг. у францыi i выдадзены ў Па-
рыжы. У 1834 г. тут з’явiлася яго невялiкая брашура Славуты Вiтаўт, вялiкi 

1 Маецца на ўвазе Сейм у эміграцыі. У 1840-1841 гг. шэраг паслоў на паўстанцкі Сейм 
1831 г., сярод іх ураджэнцы беларуска-літоўскіх губерняў ю. Кашыц, А. Калыска і інш., зрабілі 
спробу ўзнавіць яго пасяджэнні ў эміграцыі. Нягледзячы на сцверджанні Р. яленскага, адзінства ў 
адносінах да гэтага ў эміграцыі не было. з-за супраціўлення дэмакратаў з аднаго боку і прыхільні-
каў А. Чартарыскага з другога рэалізаваць задуму не ўдалося.

князь лiтоўскi [294], а ў 1836 г. — двухтомны твор Кiргольмская бiтва, цi ка
ханне аднае Ангелькi, гiстарычны раман [293]. Выдадзеныя на французскай 
мове, яны прызначаны галоўным чынам, як гэта i заяўлена самiм аўтарам, для 
папулярызацыi гiсторыi зямель былой Рэчы Паспалiтай у заходняй еўропе.

У 1837 г. Г. Красiнскi пераехаў у Англiю. з гэтага часу свае працы ён пiсаў 
пераважна па-англійску i выдаваў у Лондане. Праз лорда Дадлi Сцюарта ён 
пазнаёмiўся з некаторымi асобамi з вышэйшых колаў англійскай арыстакратыi, 
але затым большасць яго кантактаў была спынена. Б. залескi прычынай гэтага 
называе эксцэнтрычнасць характару, якая развiлася ў iм з гадамi. У якасцi аднаго 
з прыкладаў ён пiсаў, што Г. Красiнскi ўяўляў сабе, што яго кахаюць усе жанчы
ны, i што яны пазапiсвалi яму значныя сумы, якiя толькi знаёмыя разнастайнымi 
iнтрыгамi не дазваляюць яму атрымаць [475]. Нягледзячы на сваю рэпутацыю, 
у 40-х гг. ён выдаў на англійскай мове некалькi твораў, якiя мелi тую ж тэматыч-
ную накiраванасць, што i папярэднiя франкамоўныя: Нарыс пра Унiю Вялiкага 
Княства Лiтоўскага з Польшчай (1842 г.), брашура Польская арыстакратыя 
(1843), 3-томны твор Палякi ў Семнаццатым стагоддзi. Гiстарычны раман. 
З нарысам пра Польскiх Казакаў (1843), Гонта, гiстарычная драма ў пяцi 
 актах (1848), Казакi на Украiне (1848) [295; 297; 299; 300; 302]. Падчас Крым-
скай вайны Г. Красiнскi, як А. Валадковiч, не застаўся абыякавым назiральнiкам, 
а ўключыўся ў прапаганду супраць Расii. У 1854 г. ён выдаў сваю адзiную ў Англii 
франкамоўную брашуру Погляд на сучасны стан Еўропы i сродкi стрымаць Ра
сiю [296]. французская мова, абраная для твора, указвае на яго скiраванасць не 
толькi да англійскай арыстакратыi, але i да ўсёй еўрапейскай элiты.

Апошнi перыяд пiсьменнiцкай творчасцi Г. Красiнскага характарызуецца вы-
даннем дзвюх прац, якiя ўяўляюць сабой зборнiкi показак пра вядомых прадстаў-
нiкоў еўрапейскай i азiяцкай палiтыкi: iмператараў Расii i францыi, каралёў Прусii 
i iталii, асманскага султана i iнш. [298; 301]. Магчыма, такiмi творамi Г. Красiнскi 
iмкнуўся палепшыць свой матэрыяльны стан, якi ў гэты час з’яўляўся складаным. 
Паводле сведчання Б. залескага, ён памер у вялiкай беднасцi [475, s. 357].

На 40-я—50-я гг. прыпадае творчасць ураджэнца Навагрудскага пав. iгната 
яцкоўскага (1800–1873 гг.), якi жыў у Лондане з 1834 г. У 40-х гг. ён з’яўляўся 
актыўным прыхiльнiкам А. Чартарыскага, быў сакратаром лонданскага ад-
дзялення Таварыства Трэцяга Траўня i карэспандэнтам яго органа Трэцi Тра
вень. Тэматыка яго артыкулаў дастаткова разнастайная — палемiка з iншымi 
эмiграцыйнымi лагерамi, разважаннi наконт грамадскай думкi ў Польшчы, 
ацэнка пазiцыi Папы Рымскага ў адносiнах да Расii i г. д., — але ўсе яны мелi 
сваёй мэтай падтрымлiваць А. Чартарыскага i павышаць яго аўтарытэт. Вы-
браныя артыкулы былi ў 1853–1854 гг. выдадзены асобнай брашурай [249]. 
Таксама да гэтага часу адносяцца першыя вядомыя паэтычныя творы i. яцкоў-
скага, якiя не былi апублiкаваны i засталiся ў лiстах да яго сяброў: байка Аблом
кi галоў, верш 23 сакавiка 1843 года i яшчэ адзiн без назвы [118, с. 53–55].
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храналагiчна першым апублiкаваным вершаваным творам i. яцкоўскага з’яў-
ляецца Крыжовы паход. Балада пра Кракуса, якi выйшаў каля 1850 г. у Лондане1 
[247]. У 1852 г. i. яцкоўскi заключыў дамову з Аляксандрам Рыпiнскiм [гл. нi-
жэй] i з гэтага часу пачаў выпускаць свае творы асобнымi выданнямi. У гэ-
тым жа годзе ў выглядзе брашур былі надрукаваны два яго вершы: Да С. Казьмяна 
i Т. Алiзароўскага i Панарама [246; 248]. яны абодва маюць настальгiчна-патрыя-
тычны змест, немалая частка твораў апісвае карцiны адраджэння Рэчы Паспалiтай. 
У iх адсутнiчаюць моманты крытыкi сваiх палiтычных апанентаў. Таксама ў 1852 г. 
выйшла кнiга Асновы хрысцiянскай рэлiгii, якая з’яўляецца перакладам аднаймен-
нага твора дуб лiнскага арцыбiскупа Мюрэя (Murray) [117, с. 21; 251].

Галоўным творам i. яцкоўскага з’яўляецца Аповесць з майго часу. У 1854 г. 
выйшла яе першае выданне невялiкiм накладам, адзiн з асобнікаў быў пасланы 
А. Мiц кевiчу. У 1856 г. i. яцкоўскi атрымаў амнiстыю i ў 1857 г. выехаў на радзi-
му. Пры праездзе праз Познань, ён пакiнуў адзiн асобнiк кнiгi мясцоваму выдаў цу 
яну Канстанцiну жупанскаму для перавыдання. Такiм чынам у 1858 г. другое вы-
данне пад назвай Аповесць з майго часу, або Лiтоўскiя прыгоды [250]2 пабачыла 
свет. У ёй у лiтаратурнай форме апiсаны падзеi, якiя адбывалiся ў Навагрудскiм 
пав. пасля падзелаў Рэчы Паспалiтай да прыкладна канца 20-х гг. хiх ст., у т. л. 
вайна 1812 г., яе прадвесце i наступствы. Дзякуючы гэтаму твору, у айчыннай 
лiтаратуры стала вядомай такая асоба, як Паўлюк Багрым, а таксама яго верш3. 
яшчэ тут была апiсана вялiкая колькасць падрабязнасцяў правiнцыйнага жыцця: 
кантакты памiж уладальнiкамi маёнткаў, мясцовыя звычаi ў iх асяроддзi, па езд кi ў па-
вятовы i iншыя гарады, рэлiгiйныя службы, маёмасныя махiнацыi i г. д. Па сутнас-
цi кнiга з’яўляецца энцыклапедыяй жыцця навагрудскай шляхты першай трэцi 
хiх ст. Улiчваючы тое, што ў Аповесцi апiсаны падзеi прыкладна таго ж часу, што 
i ў паэме Пан Тадэвуш А. Мiцкевiча, С. Пiгань сцвярджаў, што яна пiсалася не
сумненна, як напарнiк да «Пана Тадэвуша» [416]. У. Мархель назваў гэтую кнiгу 
эмацыянальна белетрызаваныя мемуары I. Яцкоўскага [28, с. 217]4.

Пасля вяртання на радзiму з эмiграцыi i. яцкоўскi напiсаў яшчэ адзiн 
верш — Да маiх памерлых сяброў. Напiсаны ў 1863 г., ён можа лiчыцца так-

1 На тытульным аркушы месца і дата выдання не пазначаны. Меркаванне пра месца і дату 
выдання твора выказана Каралем эстрэйхерам [Estreicher K. Bibliografia polska… – T. VI. – 
Dopełnienia. – S. 304].

2 Ананімнае выданне Аповесці выклікала ў канцы хІх–першай палове хх ст. працяглую 
дыскусію паміж гісторыкамі пра яе аўтарскую прыналежнасць. У айчыннай навуковай літаратуры 
яна апісана М. хаўстовічам [Хаўстовіч М. Айчына здалёку і зблізку… с. 2526; тое ж у: Яго ж. Два 
выданні… С. 240241].

3 На думку М. хаўстовіча, аўтарам верша з’яўляецца сам І. яцкоўскі [гл.: Хаўстовіч М. 
Вершы Ігната Яцкоўскага … С. 6971]. 

4 У 1977 г. у зборніку Пачынальнікі з’явіўся ўрывак з Аповесці ў перакладзе на беларускую 
мову – раздзел ххІх, у якім распавядаецца пра выступленне крошынскіх сялянаў і Паўлюка 
Багрыма, а ў 2006 г. М. хаўстовічам быў выдадзены пераклад усяго тэкста [гл.: Яцкоўскі І. 
Аповесць з майго часу…].

сама рэакцыяй аўтара на чарговае паўстанне на землях былой Рэчы Паспа-
лiтай1.

У эмiграцыi працягвалася традыцыя, закладзеная яшчэ фiламатамi i фiла-
рэтамi, публiкацыi беларускага фальклору. Гэта выразна праявiлася ў творчасцi 
Аляксандра Рыпiнскага (10.09.1809 — пасля 1886 г.). Першай i галоўнай яго 
працай у гэтым накiрунку з’яўляецца зборнiк Беларусь, якi выйшаў у Пары-
жы ў 1841 г. [427]. Ён быў створаны як шэраг дакладаў для прачытання на 
пасяджэннi Гiсторыка-Лiтаратурнага Таварыства ў 1839–1840 гг. i разбiты на 
раздзелы паводле тэматычнага прынцыпу. У кожным з iх А. Рыпiнскiм пададзена 
апiсанне тых цi iншых абрадаў насельнiцтва Паўночнай Беларусi і прыведзены 
прыклады песняў, якiя спявалiся ў канкрэтных абставiнах: вясельныя, жалобныя 
i г. д. Пры гэтым А. Рыпiнскiм творы беларускага фальклору параўноўваюцца 
з адпаведнi камi з iншых традыцый: украiнскай, рускай, польскай i нават стара-
жытнагрэчаскай. Праца была высока ацэнена сучаснiкамi, пра што сведчаць сло-
вы самога А. Рыпiнскага, змешчаныя на пачатку яе другой часткi.

Далейшыя працы А. Рыпiнскага выходзiлi ў свет у Лондане, дзе ён жыў 
з 1846 г. яго актыўная пiсьменнiцкая i выдавецкая дзейнасць пачынаецца тут 
з заснавання ў 1852 г. выдавецкай суполкi сумесна з i. яцкоўскiм. Адным з пер-
шых твораў, што былi апублiкаваны новастворанай фiрмай, быў верш Да генера
ла Дэмбiнскага (1852 г.), якi выйшаў асобнай брашурай [428]. У наступным годзе 
з’явiўся ў 2-х частках зборнiк уласных твораў А. Рыпiнскага Паэзii, напiсаныя 
ў пiлiгрымцы [431], дзе ўпершыню быў надрукаваны яго найбольш аб’ёмны 
твор — паэма Сяржантфiлосаф. затым яна ўбачыла яшчэ некалькi выданняў 
у выглядзе асобных брашур пад назвай Сон пра перасяленне душ i была пе-
ракладзена аўтарам на англійскую мову2. У гэтым жа зборнiку А. Рыпiнскi 
паспрабаваў сябе ў якасцi бiяграфiста — тут быў змешчаны жыццяпiс Томаса 
Мора яго аўтарства. Несумненна, найбольш важнай для айчыннай лiтаратуры 
за лонданскi перыяд жыцця А. Рыпiнскага з’яўляецца яго балада Нячысцiк, якая 
была напiсана на беларускай мове i апублiкавана спачатку таксама ў зборнiку 
Паэзii, а затым яшчэ двойчы асобна [120; 430]. Стылiзаваная пад узоры бела-
рускай вуснай народнай творчасцi, яна мела шмат агульнага з жанрам гутаркi, 
пашыраным у сялянскiм асяроддзi. Пасля яе выдання ў Лондане А. Рыпiнскi 
зрабiў спробу выдаць яе ў Расiйскай iмперыi, але атрымаў адмову [1].

У 50-х гг. у Лондане выйшла яшчэ некалькi паэтычных твораў А. Рыпiнска-
га ў выглядзе асобных брашур: Прарок (1851 г.), Нашыя перамагаюць! Гiста
рычная песня (1853 г.), Верш да князя Адама Чартарыскага (1853 г.), Верш да 
палкоўнiка Крыстына ЛяхаШырмы (1857 г.) [28, с. 214–215; 120, с. 67, 77; 429] 
i iнш. У друкарнi, якой ён з 1855 г. валодаў адзiнаасобна, выходзiлi таксама яго 

1 Урыўкі верша апублікаваны М. хаўстовічам [Хаўстовіч М. Вершы Ігната Яцкоўскага … С. 70].
2 Паводле падлікаў М. хаўстовіча, паэма Сяржантфілосаф была апублікавана А. Рыпінскім 

5 разоў на польскай мове і 5 разоў на англійскай [Хаўстовіч М. Паэтыка другой часткі… – С. 111].
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пераклады англамоўных твораў, напрыклад, у 1852 г. былі апублікаваны паэ-
мы Томаса Мора Рай i Перы i Роберта фергюсана Польшча. Тут жа друкаваўся 
ў 50-х гг. галоўны орган ПДТ газета Польскi Дэмакрат [120, с. 66; 421, t. 33, 
s. 546–548].

Пасля вяртання на радзiму ў 1859 г. А. Рыпiнскi працягваў займацца 
лi таратурна-гiстарычнымi працамi. як ён неаднаразова пiсаў у сваiх лiстах 
у 1883 г., яго ўвагу займаў збор звестак i падрыхтоўка твору пра беларускiх 
паэтаў i пiсьменнiкаў з часоў ад сярэднявечча да хiх ст., якiх ён налiчыў больш 
за 50 асобаў. Аднак гэтая праца так i не была скончана [1; 142, k. 80–81].

Сярод эмiграцыйных выдаўцоў, што працавалi не ў францыi i Англii, неаб-
ходна згадаць ураджэнца Вiльнi Тамаша Уяздоўскага (12.03.1796–01.10.1836). 
яшчэ ў 1828 г. ён з’яўляўся рэдактарам Сандамiрскай газеты, якая выходзiла 
ў Каралеўстве Польскiм. Пасля паўстання ён апынуўся ў Кракаве, дзе ў 1834 г. 
пачаў выдаваць тыднёвiк Кракаўскiя разнастайнасцi (Rozmaitości Krakowskie), 
якi выходзiў у якасцi дадатку да газеты Кракаўскiя ведамасцi (Wiadomości Kra
kowskie). Выпуск газеты быў спынены з выдаленнем Т. Уяздоўскага з Кракава 
ў 1836 г. У хуткiм часе ён памер у порце Трыест [411].

Безумоўна, пералiчанымi вышэй спiс твораў, створаных эмiгрантамi з Бе-
ларусi i Лiтвы, далёка не абмяжоўваецца. Аднак на падставе пададзенага агляду 
становiцца вiдавочным, што пiсьменнiцкая дзейнасць ўраджэнцаў беларуска-
лiтоўскiх губерняў здзяйснялася ў розных формах i з’яўлялася важнай часткай 
жыцця былых паўстанцаў па-за межамi радзiмы пасля паражэння паўстання. 
Менавiта дзякуючы эмiгрантам у свет былi выпушчаны дзясяткi i нават сотнi 
твораў, якiя не маглi б з’явiцца на радзiме з-за панавання жорсткай цэнзуры. 
Навуковыя, фiласофскiя, лiтаратурныя, мемуарныя i публiцыстычныя працы 
эмiгрантаў мелi самую разнастайную тэматыку. яны пачалi выдавацца ў пер-
шы ж год эмiграцыi i працягвалi выходзiць у свет на працягу ўсяго яе часу. 
Наколькi вялiкi паводле аб’ёму i зместу пласт пiсьменнiцкай спадчыны быў 
створаны, усведамлялася ўжо самiмi эмiгрантамi. Нацыянальная Газета пi-
сала 24 студзеня 1846 г.: Чаго ж ужо не друкавалася ў Эмiграцыi? Пасквiлi 
i па негiрыкi, паэзiя i матэматыка, раманы i гiсторыя, музыка i вайсковасць, 
палiтыка i заканадаўства, — глупства i мудрасць, шаленства i розум, словам, 
усё, што чалавечае, знайшло сваiх апавядальнiкаў i аўтараў: чалавечых навук 
i чалавечых словаў хапала…[203].

7. АМНIСТЫЯ I ВЯРТАННЕ ЭМIГРАНТАЎ
НА РАДЗIМУ

Адной з характэрных рыс эмiграцыi ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. 
з’яўляецца сталае iмкненне некаторых яе прадстаўнiкоў вярнуцца на радзiму. 
Для гэтага iснавала два шляхi:

1) выехаць на радзiму ў якасцi эмiсара якой-небудзь эмiграцыйнай арга-
нiзацыi з мэтай удзелу ў вызваленчым руху, як, напрыклад, гэта было зроблена 
ў 1833 г. удзельнiкамi Экспедыцыi Залiўскага;

2) дамагчыся атрымання царскай амнiстыi i вярнуцца легальна.
Выразна пераважаў другi шлях, якi даваў пэўныя гарантыi бяспекi для тых, 

хто прыбываў на радзiму, i менавiта ён будзе разгледжаны нiжэй.
з 1831 г. назiралася масавае вяртанне на радзiму паўстанцаў, якiя пасля  па-

ражэння апынулiся ў Прусii i Аўстрыi. У адносiнах да гэтай групы лю дзей будзе 
не дакладным ужываць тэрмiн эмiгранты. Найбольш удалая намінацыя ў гэтым 
вы пад ку — iнтэрнiраваныя паўстанцы. як ужо было адзначана вышэй, выдан-
не амнiстыi 1 лiстапада 1831 г. паўстанцам, якiя паходзiлi з Каралеўства Поль-
скага, дало падставы прускiм i аўстрыйскiм уладам узмацнiць цiск на iх з мэтай 
прымусiць вярнуцца пад расiйскае панаванне. Выключэнне з гэтай амнiстыi 
паўстанцаў з беларускiх, лiтоўскiх i ўкраiнскiх зямель не гарантавала iм воль-
нага вяртання на радзiму. Тым не менш з 1832 г. асобныя ўдзельнiкi паўстання 
пачынаюць падаваць на iмя Мiкалая i прашэннi дазволiць iм вярнуцца без ужы-
вання ў адносiнах да iх якiх-небудзь рэпрэсiўных захадаў. Кожная падобная 
просьба адсылался ў губернскiя следчыя камiсii з пытаннем, якiя звесткi ма-
юцца ў iх пра ўдзел у паўстаннi яе аўтара. як правiла, у сваiх лiстах з Прусii 
i Аўстрыi паўстанцы сцвярджалi, што далучылiся да паўстання толькi пад па-
грозамi iншых цi спакушаныя паўстанцкiмi эмiсарамi i не прымалi актыўнага 
ўдзелу ў ваенных дзеяннях супраць расiйскiх войскаў. Прычым падобныя заявы 
гучалi таксама ад некаторых арганiзатараў паўстання ў Беларусi. Напрыклад, 
арганiзатар паўстання ў Мазырскiм пав. фелiкс Кяневiч 2 лiпеня 1832 г. напiсаў 
прашэнне, у якiм свой удзел у паўстаннi выстаўляў пасiўным, а галоўным 
вiноўнiкам свайго далучэння да яго называў эмiсара паўстанцаў Напалеона 
Навiцкага. Гэта, аднак, яму не дапамагло. яшчэ раней, 21 снежня 1831 г. рашэн-
нем МГСК ён быў аднесены да 2-га разраду злачынцаў [33, арк. 3–3 адв.]. Па-
добны ж лёс спасцiгнуў многiх iншых кіраўнікоў паўстання, якiя ў далейшым 
апынулiся ў эмiграцыi: Стэфана Незабiтоўскага, Мiкалая Мераеўскага, Караля 
Нямцэвiча i iнш. [88, арк. 106].

хаця залiчэнне паўстанцаў следчымi камiсiямi да другога разраду павiн на 
было суправаджацца абавязковай аддачай iх пад суд пасля вяртання i канфiскацыяй 
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маёмасцi, усё ж на практыцы гэта не пазбаўляла канчаткова магчымасцi легальна 
прыбыць з-за мяжы на радзiму ў 1832–1833 гг. як сведчаць матэрыялы Грод-
зенскай губернскай следчай камісіі, некалькi дзясяткаў паўстанцаў з Гродзен-
скай губ., якія рашэннем былi аднесены да 2-га разраду дзяржаўных злачынцаў, 
атрымалi ўсямiласцiвейшае дараванне i вярнулiся на месца iх ранейшага жыхар-
ства. Сярод iх быў i вядомы ў далейшым мастак Вiнцэнт Дмахоўскi [23]. Апрача 
таго, тым паўстанцам, якiм дазвалялася вярнуцца на радзiму ў 1832–1833 гг., 
у якасцi асаблiвай iмператарскай мiласцi маглi таксама вяртацца канфiскаваныя 
маёнткi. Так, мiнiстр унутраных спраў звяртаўся ў Камiтэт заходнiх губерняў 
з прапановай вярнуць маёмасць некалькiм паўстанцам з Гродзенскай губ., 
якiя прыехалі з Прусii на радзiму ў лiпенi-жнiўнi 1833 г. i аднавiлi прысягу на 
вернасць цару [2, с. 121–122].

Такiм чынам, у 1831–1834 гг. каля 40 тыс. з лiку тых прыкладна 50 тыс. 
удзельнiкаў паўстання, якiя перайшлi ў Прусiю i Аўстрыйскую iмперыю, вяр-
нуліся назад.

Працэс масавага вяртання ўдзельнiкаў паўстання спынiўся пасля выдання 
ўказа ад 4 кастрычнiка 1834 г. [гл.: 2.1]. Аднак прашэннi аб амнiстыi працягвалi 
прыходзiць i далей. з гэтага часу, аднак, не назiралася масавага iмкнення атры-
маць царскую амнiстыю. У 1834 г. скончылася выдаленне паўстанцаў з Прусii 
i Аўстрыi. Усе тыя з iх, хто не жадаў вяртацца пад панаванне расiйскага iмпе-
ратара, выехалi ў iншыя краiны заходняй еўропы. з гэтага моманту ў адносiнах 
да iх карэктна ўжываць тэрмiн эмiгранты. Падача прашэнняў аб дазволе на вяр-
танне адбывалася ў гэты перыяд асобнымi эмiгрантамi альбо iх сваякамi. i толькi 
некаторым з iх удалося атрымаць магчымасць прыбыць на радзiму легальна.

У 1834 г. быў амнiставаны ўраджэнец Вiлейскага пав., сын буйных зем-
леўладальнiкаў Аляксандр Валадковiч. Але магчымасць вярнуцца ў Ра сiй скую 
iмперыю яму дазвалялася толькi пры ўмове службы на Каўказе ў шэрагах ра-
сiйскага войска ў чыне радавога, дзе ён павiнен быў верыць у невычарпаль ную 
мiласць iмператара. А. Валадковiч не згадзiўся з падобнымi ўмовамi i вы ка-
заў расiйскаму паслу ў францыi сваё жаданне чакаць у Парыжы дапаў нення 
мiласцi iмператара [244]. Сярод эмiгрантаў назiралiся i адваротнае стаўленне 
да прыняцця амнiстыi. Напрыклад, буйны памешчык Гродзенскай губ. фе лiкс 
Пуслоўскi, у якога за ўдзел у паўстаннi былi канфiскаваны 3 маёнткi ў Гро дзен-
скiм, Пружанскiм i Кобрынскiм паветах, таксама атрымаў амнiстыю каля 1834 г. 
з умовай прыняцця ваеннай службы на Каўказе ў чыне радавога. Ён згадзіўся 
на гэта i ў 1835 г. вярнуўся на радзiму. Праз некалькi месяцаў былы памешчык 
быў адпраўлены на Каўказ, дзе служыў да выхаду ў адстаўку ў 1841 г. у чыне 
падпаручнiка [94, арк. 170 адв.-173]. Аднак яго маёмасць заставалася ў казне, 
у 1856 г. Пуслоўскі хадатайнiчаў аб яе вяртаннi [104].

Атрыманне амнiстыi i магчымасцi вяртацца на радзiму, не апасаючыся 
ўжы вання рэпрэсiй, заставалася ў гэты перыяд прыцягальным для некаторых  

эмiгрантаў. Гэты фактар выкарыстоўвала расiйская амбасада ў Парыжы, якая 
ўжы вала абяцанне амнiстыi ў якасцi сродку прыцягнуць жадаючых вярнуц-
ца да супрацоўнiцтва i атрымаць звесткi пра эмiграцыю, фактычна — для 
шпiя нажу. У 1838 г. эмiгрантамi ў Лондане было выкрыта трое шпегаў, двое 
з якiх супрацоўнiчалi з расiйскай амбасадай (ураджэнец Вiлькамiрскага пав. 
Кан станцiн Кумпiкевiч i эмiгрант з Ваўкавыскага пав. Тэафiл Петрашэў-
скi) i адзiн — з аўстрыйскай (галiчанiн ян Дыдынскi). як яны апраўдвалiся 
перад суай чын нiкамi, платай за іх дзейнасць павiнна была стаць амнiстыя 
[391; 481, s. 71].

Некаторым эмiгрантам усё ж удалося атрымаць амнiстыю за супрацоў нiц-
тва з расiйскiмi ўладамi. Ураджэнец Расiенскага пав. зянон Вiшнеўскi з 1840 г. 
падтрымлiваў кантакты з сакратаром расiйскай амбасады ў Парыжы. за гэта 
яму была дадзена амнiстыя i ў 1841 г. ён вярнуўся на радзiму. Пасля вяртання 
Вiшнеўскi служыў асэсарам ва Упiцкiм пав. Вiленскай губ. [165; 449, s. 746].

Нягледзячы на абяцаннi расiйскiх уладаў неўжывання рэпрэсiй, што i назi-
ралася ў некаторых выпадках, лёс тых эмiгрантаў, якiя вырашылi вярнуцца на 
радзiму, заставаўся няпэўным. Паказальны ў гэтым плане выпадак з князем 
Габ рыэлем Агiнскiм. У паўстаннi ён уваходзiў у склад цэнтральнага Лiтоўскага 
ўрада ў якасцi намеснiка старшынi. Апынуўшыся ў эмiграцыi, ён заснаваў май-
стэрню па пераплёту кнiг i ўвайшоў у блiзкiя адносiны з каралём францыi 
Людовiкам фiлiпам. Дзякуючы заступнiцтву французскага манарха, Г. Агiнскi 
змог у 1839 г. атрымаць амнiстыю. Пасля вяртання на радзiму ў 1840 г. разам 
з жонкай яму быў вернуты канфiскаваны маёнтак Стравенiкi. Аднак у 1841 г. ён 
быў арыштаваны i каля года правёў у зняволеннi. Пасля вызвалення ён у хуткiм 
часе памер [64; 167, t. 3, s. 222–223; 421, t. 23, s. 602].

Падача прашэння аб амнiстыi ў гэты перыяд не гарантавала яе атры-
мання нават пры ўмове прыняцця ваеннай службы на Каўказе. Напрыклад, 
у 1838 г. не ўдалося дачакацца амнiстыі эмiгранту з Вiленскай губ. Шыману 
Андрушкевiчу [167, t. 1, s. 145]. У 1842 г. бацька эмiгранта з Магiлёўскай губ. 
францiшка Комара Станiслаў падаў прашэнне намеснiку Каралеўства Польска-
га аб хадатайнiцтве iм перад iмператарам для надання амнiстыi яго сыну. Ад-
нак у сваiм адказе намеснiк адзначыў, што не можа гэтага зрабiць, бо ф. Комар 
залiчаны судом да выгнаннiкаў, i гэта рашэнне канфiрмавана iмператарам [57].

У 1844 г. назiраецца павелiчэнне хвалi падачы прашэнняў i атрымання 
ам нiстый. Гэта звязана з прыбыццём iмператара Мiкалая i з вiзiтам у Лондан. 
Некаторыя мясцовыя эмiгранты выкарысталi гэты момант для таго, каб па-
даць прашэннi. У той час атрымалi амнiстыю вышэйзгаданыя К. Кумпiкевiч, 
Т. Петрашэўскi, а таксама Мiхал Петрашэўскi (з Мiнскай губ.) i Станiслаў 
Камiнскi (з Шавельскага пав.) [202]. Аднак i ў гэты раз, нягледзячы на су-
працоўнiцтва К. Кумпiкевiча i Т. Петрашэўскага з расiйскай амбасадай, вяр-
танне эмiгрантам было дазволена толькi з той умовай, што яны накiруюцца 
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ў Коўна, дзе будуць аддадзены пад следства, у вынiку чаго свабоду яны змогуць 
атрымаць толькi ў тым выпадку, калi суд не знойдзе доказаў iх дачынення да 
якоганебудзь iншага злачынства, апрача ўдзелу ў паўстаннi [65, 201]. Таму 
з чатырох згаданых эмiгрантаў трое не вярнулiся, а звесткi пра С. Камiнскага 
з 1844 г. губляюцца. У гэтым жа годзе з францыi прашэнне аб амнiстыi падаў 
ураджэнец Давыд-Гарадка Станiслаў Аткевiч, але не атрымаў адказу, што вы-
мусi ла яго ў 1846 г. паўтарыць сваё прашэнне [338].

з 1844 г. пытанню амнiстыi i вяртання на радзiму пачынае ўдзяляць вялiкую 
ўвагу эмiграцыйная прэса. У прыватнасцi, на старонках Нацыянальнай газеты 
рэгулярна з’яўлялiся спiсы тых эмiгрантаў, якiя атрымалi памілаванне цi падалi 
прашэнне, i артыкулы на гэтую тэму. характэрным для iх з’яўляецца негатыў-
нае стаўленне да працэсу вяртання пад панаванне расiйска га iмператара. Варта 
звярнуць увагу на рыторыку прэсы — працэс вяртання на радзiму шляхам пры-
няцця амнiстыi называўся ўцёкамi з эмiграцыi, а тыя, хто вяртаўся — уцекачамi 
цi здраднiкамi [196].

У адказ на згоду некаторых эмiгрантаў вярнуцца назад, асобныя прадстаў-
нi кi польскага каталiцкага духавенства ў свае прамовы пачалi ўключаць крыты-
ку падобных паводзiнаў. Напрыклад, ксёндз Геранiм Кайсевiч у сваiм казаннi 
30 чэрвеня 1844 г. у касцёле Святога Роха ў Парыжы перасцерагаў вернiкаў ад 
прыняцця амнiстыi [200].

Павелiчэнне колькасцi падач прашэнняў аб амнiстыi назiралася ў перы-
яд еўрапейскiх рэвалюцыйных падзей 1846–1848 гг. i пасля іх. У 1847 г. да 
расійскага імператара звярнуліся дэпутат на сейм 1831 г. ад Вiлькамiрска га 
пав. Людвiк Пяткевiч, памешчык Гродзенскай губ. Аляксандр Булгак, вы шэй-
згаданы ф. Кяневiч, камандзiр паўстанцкага атрада ў Вiленскай губ. Мiхал 
Лiсецкi з жонкай, а таксама ўраджэнцы Вiленскай губ. Вiнцэнт Шымкоўскi 
i Мiхал юшкевiч. Усе яны атрымалi дазвол на вяртанне на радзiму. як i раней, 
умовай для гэтага павiнны былі стаць следства i суд пасля вяртання [338]. 
Таму з названай групы эмiгрантаў вярнулiся на радзiму толькi Л. Пяткевiч 
i М. юшкевiч. яны абодва пасля перасячэння мяжы былi зняволены i аддад-
зены пад ваенны суд. Л. Пяткевiч быў выпушчаны са зняволення ў 1849 г., 
а М. юшкевiч — у 1851 г. [338; 339].

У пачатку 1848 г. атрымалi амнiстыю Калiкст Незабiтоўскi i фердынанд 
Граткоўскi, у 1849 г. — Мiхал Мiлашэўскi [167, t. 2, s. 123, t. 3, s. 150–151, 202; 
204]. Усяго ў 1834–1856 гг. падалi прашэннi аб памiлаваннi каля 20 эмiгрантаў 
з беларуска-лiтоўскiх губерняў, але толькi нямногiм з iх удалося вярнуцца на 
радзiму.

26 жнiўня 1856 г. расiйскiм iмператарам Аляксандрам ii з нагоды нядаўняга 
ўступлення на трон быў выдадзены манiфест Аб мiласцях i аблегчаннях, Уся
мiласцiвейша дараваных вернападданым Яго Iмператарскай Вялiкасцi Цар
ства Польскага. У iм абвяшчалася дараванне ўсiм палiтычным злачынцам, якiя 

падалi прашэнне аб памiлаваннi i характарызавалiся бездакорнымi паводзiнамi. 
iм дазвалялася свабодна абiраць у межах Iмперыi i Царства Польскага мес-
ца жыхарства за выключэннем сталiчных гарадоў. Апрача таго, за тымi з бы-
лых паўстанцаў, хто карыстаўся правамi спадчыннага дваранства, загадвалася 
пакiнуць iх, а таксама за iх дзецьмi [105, т. 31, № 30878]. з гэтага часу пада-
ча прашэнняў аб амністыі iзноў набыла масавы характар. У перыяд з 1856 па 
1862 гг. больш за 150 эмi гран таў з беларуска-лiтоўскiх губерняў падалi падоб-
ныя прашэннi i атрымалi дазвол на вяртанне.

Атрыманне амнiстыi ў гэты перыяд таксама не гарантавала вяртання на 
радзiму. Тут з’явiлася праблема ўжо не адмiнiстрацыйнага характару (аддача 
пад следства), як гэта было ў папярэднi перыяд, а выключна фiнансавага. Па-
дарожжа на радзiму з францыi, часта разам з сям’ёй, патрабавала значных гра-
шовых выдаткаў з боку эмiгрантаў, але далёка не ўсе мелi сродкi, каб пакрыць 
iх. Гэта вымусiла iх шукаць грошы на падарожжа дадому. Сваякам эмiгрантаў, 
якiя ўжо атрымалi амнiстыю, дазвалялася перасылаць iм грашовую дапамогу 
за мяжу для пакрыцця падарожных выдаткаў [340].

Падобная сiтуацыя стала чарговай нагодай для насмешак з уцекачоў з боку 
тых эмiгрантаў, хто быў настроены крытычна ў адносiнах да прыняцця амнiс-
тыi. юзаф Патрыкоўскi 3 лiстапада 1856 г. пiсаў у сваiм дзённiку: Нашы 
амнiстыянты моцна пакрыўджаны на ўрад маскоў скага цара, на ўрад фран
цузскага цара [iмператара францыi Напалеона iii — аўт.] i на самiх сябе. Iм 
далi амнiстыю, але нiхто i не думае хаця б грош даць на дарогу на радзiму. 
Многiя ўжо шмат дзён займаюцца папрашайнiц твам у земля коў i зямлячак, 
што прыбылi ў Францыю ў падарожжа, але iх цi ў дамах не прымаюць, цi, калi 
яны якiмнебудзь чынам здолелi ўвайсцi ў гэтыя дамы, то iх дрэнна i няветлiва 
выправаджаюць [422, t. 2, s. 359].

У адносiнах да памілавання эмiгранты падзялiлiся на тры лагеры: да пер-
шага з iх належалi тыя, хто прыняў амнiстыю; да другога — хто яе не прыняў, 
але ставiўся спагадлiва да тых, хто прыняў; i да трэцяга — хто выказаўся рэзка 
негатыўна i да самой амнiстыi, i да яе прыхiльнiкаў. Прадстаўнiкi трэцяга лаге-
ра адразу пасля выдання памілавання выпусцiлi некалькi адозваў з пратэстамi 
супраць яе. Адным з аўтараў падобных тэкстаў быў вышэйзгаданы Антонi 
Гарэцкi. Прадстаўнiкi гэтага лагера займалiся таксама зборам подпiсаў пад ак-
там адмовы ад амнiстыi [422, t. 2, s. 317, 327].

Немалую ўвагу працэсу вяртання на радзiму працягвала ўдзяляць эмiграцый-
ная прэса. орган кансерватыўнага лагера Wiadomości Polskie (Польскiя навiны) рэ-
гулярна публiкаваў на сваiх старонках спiсы эмiгрантаў, якiя атрымалi амнiстыю, 
i падлiчваў iх колькасць. Так, паводле звестак газеты, на 19 траўня 1857 г. з за
браных зямель (Беларусi, Лiтвы i Украiны) памілаванне атрымалi 43 чал. [457].

Адной з умоў прыезду эмiгрантаў у межы Расiйскай iмперыi было прыня-
сенне iмi прысягi на вернасць расiйскаму iмператару. Пасля iх зʼяўлення 
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на месцы жыхарства за iмi ўсталёўваўся палiцэйскi нагляд. земскiя i гарадавыя 
ўраднiкi былi абавязаны рэгулярна дакладваць пра iх паводзiны ў вышэйстая-
чыя органы [41; 42, арк. 2]. У губернскiх праўленнях вялiся справы аб жыццi 
эмiгрантаў пасля iх вяртання на радзiму [40].

Нягледзячы на амнiстыю, расiйскiмi ўладамi былi ўведзены некаторыя аб-
ме жаваннi на вяртанне пэўных катэгорый эмiгрантаў:

1) эмiграцыйныя дэмакраты, якiя прымалi актыўны ўдзел у дзейнасцi дэма-
кратычных арганiзацый на момант выдання амнiстыi [348];

2) асобы, якiм вяртанне забаранялася асобным рашэннем мiнiстра ўнут-
раных спраў [350];

3) паўналетнiя дзецi асобаў, якiя прызнаны выгнаннiкамi i якiм не даваўся
дазвол на вяртанне на радзiму [349].

Некаторыя эмiгранты падавалi прашэннi аб прыездзе на радзiму не на ста-
лае жыхарства, а на пэўны час. як правiла, аргументацыяй для гэтага служы-
ла жаданне сустрэцца са сваякамi. Менавiта такую просьбу падалi i. Дамейка, 
Уладзiслаў Невяровiч, эдвард Бажэнцкi. У гэтым выпадку iм дазваляўся пры-
езд у якасцi iншаземных падданых [69; 70; 76, арк. 126]. Вярталiся не толькi 
самi эмiгранты, але i iх дзецi, прычым часам тады, калi iх бацькi ўжо памерлi. 
Так адбылося з сынам эмiгранта з Брэсцкага пав. Адама Лышчынскага Генры-
кам i Мiхала зялiнскага Уладзiмiрам [76, арк. 73–78; 78, арк. 102–105; 351; 356].

Многiя эмiгранты пасля свайго вяртання на радзiму апынулiся ў скла-
даным матэрыяльным стане. Гэта прымушала iх звяртацца да дзяржаўных 
органаў цi да сваiх землякоў з просьбамi аб аказаннi матэрыяльнай дапа-
мо гi. У 1856–1862 гг. прашэннi аб грашовай падтрымцы падалi ва ўладныя 
органы дзясяткi эмiгрантаў, якiя вярнулiся назад. Асноўная аргументацыя 
прашэнняў — старасць i слабасць здароўя, якiя не дазваляюць iм зарабляць 
на жыццё самастойна, а таксама адсутнасць сваякоў, якiя маглi б узяць на сябе 
клопат па забеспячэнню iх усiм неабходным. як правiла, прашэннi вырашалi-
ся станоўча. Ад дзяржавы былыя эмiгранты атрымоўвалi ў якасцi аднаразовай 
дапамогi ад 150 да 800 руб. срэбрам на першапачатковае ўладкаванне [317; 
318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 
334; 335]. Напрыклад, ураджэнец Слонiмскага пав. Дыянiзi Кiсялеўскi, якi 
вярнуўся на радзiму ў 1860 г., некалькi разоў звяртаўся да Гродзенскага гу-
бернскага праўлення з просьбай аб выплаце яму грашовай сумы для пакупкi 
надзела зямлi. Сваю просьбу ён аргументаваў старасцю, адсутнасцю сродкаў 
i сваякоў на радзiме, якiя б маглi яму дапамагчы. У вынiку ён атрымаў 500 
рублёў срэбрам [68, арк. 130–142]. У падобнай сiтуацыi апынуўся таксама 
Напалеон орда, якi хадатайнiчаў аб вяртаннi яму канфiскаванага маёнтка 
Варацэвiчы. Маёнтак ва ўласнасць яму не вярнулi, але выплацiлi 5790 руб. 
50 кап. срэбрам за кошт пераходу ў будучынi да казны маёнтка яго мацi пасля 
яе смерцi [61].

Пры разглядзе праблемы вяртання эмiгрантаў заслугоўвае ўвагi дзейнасць 
арганiзацый, якiя займалiся дапамогай тым з былых паўстанцаў, якiя прыбы-
лi на радзiму. Тут неабходна асвятлiць працу Вiленскага i Мiнскага губернскiх 
камiтэтаў па дапамозе палiтычным эмiгрантам i палiтычным ссыльным, якiя 
вярталiся назад.

28 лютага 1859 г. на пасяджэннi Вiленскага дваранскага дэпутацкага схо-
ду была адобрана прапанова па аказаннi грашовай дапамогi тым палiтычным 
эмiгрантам i ссыльным, якiя атрымалi памілаванне i вярталiся дадому. Для збо ру 
сродкаў для дапамогi была абрана форма своеасаблiвага дадатковага падатку — 
5 кап. срэбрам на год з кожнай рэвiзскай сялянскай душы прыватнаўласнiцкiх 
валоданняў Вiленскай губ. Гэты падатак было пастаноўлена збiраць на працягу 
трох гадоў. Для размеркавання сабраных сродкаў засноўваўся асобны камiтэт, 
якi ўзначальваў губернскi маршалак. Акрамя яго, у склад камiтэта ўваходзiў 
вiленскi павятовы маршалак i два прадстаўнiкi ад дваранства Вiленскай губ., 
абраныя на дэпутацкiм сходзе паводле прадстаўлення губернскага маршалка. 
У траўні гэтага ж года парадак збору сродкаў i размеркавання iх камiтэтам 
былi зацверджаны iмператарам Аляксандрам ii [44, арк. 68].

Павятовыя маршалкi збiралi грошы са шляхты сваiх паветаў i адсылалi iх 
у Вiльню. Да 11 лiстапада 1861 г. Вiленскiм камiтэтам было такiм чынам са-
брана 4915 руб. 92 кап. срэбрам, i ўсе гэтыя грошы былi выплачаны эмiгрантам 
i ссыльным, якiя вярнулiся на радзiму, альбо iх сваякам. як правiла, сумы, якiя 
выдаваліся камiтэтам, вагалiся ад 60 да 80 срэбрам на 1 чал., i нiводнаму не 
было выплачана больш за 150 руб. [358].

Архiўныя дакументы дазваляюць найбольш поўна асвятлiць дзейнасць 
Мiн скага губернскага камiтэта. На пасяджэннi Мiнскага дваранскага дэпутац-
кага сходу 22 верасня 1859 г. была таксама адобрана прапанова аб увядзеннi 
своеасаблiвага падатку для дапамогi палiтычным ссыльным i эмiгрантам, якiя 
вярталiся ў Мiнскую губ., i заснаваны спецыяльны камiтэт для збору сродкаў 
i размеркавання iх сярод тых, каму яны былi найбольш неабходны. Практыч-
на поўная iдэнтычнасць тэкстаў пастаноў Вiленскага i Мiнскага дваранскiх 
дэпутацкiх сходаў аб заснаванннi камiтэтаў дазваляе казаць пра несамастой-
насць iнiцыятывы ў Мiнску i яе прыўнесенасць з цэнтра генерал-губернатар-
ства [44, арк. 69–71].

Узначальваў Мiнскi камiтэт таксама губернскi маршалак. Апрача яго, у ка-
мi тэт уваходзiлi старшыня Палаты дзяржаўнага суда i мiнскi павятовы марша-
лак. Кандыдатура апошняга тлумачыцца, верагодна, яго сталым знаходжаннем 
у губернскiм горадзе, што дазваляла яму замяняць губернскага маршалка i да-
памагаць яму ў вядзеннi спраў у выпадку неабходнасцi. Усе астатнiя павятовыя 
маршалкi маглi прымаць удзел у працы камiтэта ў той час, калi знаходзiлiся 
ў Мiнску. 4 снежня 1859 г. Аляксандр ii зацвердзiў утварэнне камiтэта з за-
гадам дзякаваць усiм, хто ўдзельнiчае ў зборы i размеркаваннi сродкаў [44, 
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арк. 3–4, 12–12 адв.]. У заснаваннi падобнага грамадзянскага камiтэта магчыма 
ўбачыць фiнансавую выгаду для дзяржаўнай казны. яго дзейнасць аблягчала 
цяжар дапамогi тым, хто не мог знайсцi сабе сродкаў для жыцця.

Пра асноўную прычыну падобнай iнiцыятывы ў акце заснавання камi-
тэта гаворыцца, што асобы, якiя вярталiся на радзiму, …знайшоўшы пас
ля доўгачасовай адсутнасцi поўную перамену як у фамiльных сувязях, так 
i асабiстых сваiх правах i адносiнах; пры тым амаль усе гадамi i нягодамi 
абяссiлены да крайнасцi, не маюць i нават не могуць мець сродкаў для iснаван
ня [44, арк. 3–4, 12–12 адв.].

На тым жа пасяджэннi 22 верасня 1859 г. быў ухвалены парадак збору 
сродкаў, якiмi павiнен распараджацца камiтэт. Ён быў iдэнтычным Вiленскаму 
камiтэту — 5 кап. срэбрам на год з кожнай рэвiзскай сялянскай душы пры-
ватнаўласнiцкiх валоданняў Мiнскай губ. на працягу трох гадоў [44, арк. 12]. 
Павятовыя маршалкi паведамлялi пра прынятую пастанову шляхце свайго па-
вета i павiнны былi збiраць ад iх грошы.

Усяго за 3 гады ў Мiнскай губ. планавалася сабраць 43135 руб. 50 кап. срэ-
брам, але ўся сума так i не паступiла ў казну камiтэта. На 21 лiстапада 1862 г. 
было сабрана 33034 руб. 88 кап. срэбрам. Размеркаванне грошай адбывалася 
не ў роўнай ступенi для ўсiх, а ў адпаведнасцi з сацыяльным станам эмiгрантаў, 
колькасцю дзяцей у iх i наяўнасцю сродкаў для жыцця [44, арк. 4, 19].

Для раздачы сабраных грошай была ўсталявана норма — не больш за 513 руб. 
як правiла, на 1 чал. выдавалася ад 100 да 500 руб. Але мелiся i выключэннi. На-
прыклад, мiнскiм павятовым маршалкам было выдадзена 1200 руб. Аляксандру 
Булгаку. Улiчваючы такое вялiкае перавышэнне нормы выдачы, на пасяджэннi 
Мiнскага дваранскага дэпутацкага сходу было пастаноўлена праз згаданага павя-
товага маршалка вярнуць ад А. Булгака лiшак сумы [44, арк. 23].

звесткi пра дзейнасць камiтэта дайшлi да эмiгрантаў у заходняй еўропе, 
якiя атрымалi амнiстыю, але не маглi вярнуцца з-за адсутнасцi сродкаў. яны па-
чалi прысылаць прашэннi на iмя губернскага цi павятовых маршалкаў з прось-
бай аб выдачы iм грошай на падарожжа. Так зрабiлi ўраджэнцы Барысаўскага 
пав. Караль Песляк i Тэлесфор Пятроўскi i эмiгрант са Слуцкага пав. Антонi 
зянковiч, якiя жылi ў францыi. Напрыклад, Т. Пятроўскi аргументаваў сваю 
просьбу тым, што мае жонку i васьмёра дзяцей i не мае, апрача сваёй пра-
цы, iншых матэрыяльных крынiц, а таму не можа пакрыць коштаў падарож жа 
на радзiму, што з’яўляецца адзiнай перашкодай для вяртання. Разам з прось-
бай ён дасылаў пасведчанне аб колькасцi дзяцей i вiзу, выда дзеную яму 
расiйскай амбасадай у Парыжы на прыезд на радзiму. Таксама колькасцю дзя-
цей аргументаваў сваю просьбу i А. зянковiч [44, арк. 22 адв., 212–215, 330–
330 адв.].

Пастановай камiтэта ад 26 красавiка 1862 г. Т. Пятроўскаму было выдат-
кавана 840 руб. 97 кап. срэбрам, але атрымаць гэтую суму ён мог толькi пасля 

вяртання на радзiму. К. Песляку i А. зянковiчу таксама планавалася аказаць 
матэрыяльную дапамогу, аднак толькi пасля iх прыезду [44, арк. 19–20 адв., 
22 адв.]. У вынiку нiхто з вышэйзгаданых эмiгрантаў не змог вярнуцца на-
зад. Усе яны да канца жыцця жылi ў францыi [167, t. 2, s. 286, 298].

Пры размеркаваннi грошай не абышлося i без скандальных выпад каў. 
Шляхцiц Пiнскага пав. юзаф Мiхалоўскi 19 чэрвеня 1862 г. скардзiўся гу-
бернскаму маршалку на пiнскага маршалка князя Друцкага-Любецкага за 
несправядлiвы, на яго думку, падзел сродкаў памiж iм i яго жонкай, з якой ён 
жыў асобна, i памiж iм i iншымi асобамi з Пiнскага пав., якiя атрымоўвалi да-
памогу. Аднак яго скарга не была задаволена — губернскi маршалак адхiлiў яе 
[44, арк. 289–289 адв., 291, 294].

9 лiстапада 1862 г. i. яцкоўскi, якi вярнуўся ў Навагрудскi пав., звяртаўся да 
губернскага маршалка з прапановай аб апублiкаваннi справаздачы для азнаям-
лення грамадскасцi з дзейнасцю камiтэта [44, арк. 334]. храналагiчна апошнi 
з вядомых дакументаў камiтэта датуецца 20 лiстапада 1862 г. [44, арк. 57–60]. 
Далейшую дзейнасць камiтэта перапынiлi падзеi паўстання 1863–1864 гг.

Незахаванасць аналагiчных матэрыялаў у гродзенскiм гiстарычным архiве 
не дазваляе прасачыць гiсторыю падобнага камiтэта ў Гродзенскай губ., хаця 
лагiчна выказаць меркаванне пра яго стварэнне i дзейнасць. Тое ж самае магчы-
ма сказаць пра аналагiчныя ковенскi, вiцебскi i магiлёўскi камiтэты.

Некаторыя з эмiгрантаў, што вярнулiся на радзiму, спрабавалi дамагчыся 
вяртання правоў на сваю былую маёмасць. Так, былы камандзiр паўстанцкага 
атрада ва Упiцкiм пав. Антонi Працiшэўскi звяртаўся да шляхты Ковенскай губ., 
скардзячыся на свайго брата Геранiма за несправядлiвы, на яго думку, падзел 
маёмасцi i прэтэндуючы на яе частку. Але яму не ўдалося гэтага дамагчыся. 
Рашэннем Ковенскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 12 снежня 1858 г. яго 
прэтэнзii на маёмасць брата былi адхiлены [152, k. 26–27].

Паўстанне 1863–1864 гг. стала той падзеяй, якая моцна паўплывала на лёсы 
некаторых з тых эмiгрантаў, якiя вярнулiся на радзiму ў 1856–1862 гг. Паколькі 
яны мелі вопыт удзелу ў барацьбе супраць Расiйскай iмперыi за вызваленне 
айчыны, былыя паўстанцы з падазронасцю ўспрымалiся расiйскiмi ўладамi. 
Падобныя апасеннi мелi пад сабой падставы. Некаторыя з гэтай групы асобаў 
прынялi ўдзел у паўстаннi. Так, Генрык Дмахоўскi ў траўнi 1863 г. сфармiраваў 
паўстанцкi атрад у Барысаў скiм пав. i загiнуў у першым жа баi [421, t. 5, s. 206–
207]. iльдэфонс Анцыпа сфармiраваў атрад у Быхаўскiм пав., якi праз некалькi 
дзён быў разбiты, а ён сам трапiў у палон i быў пакараны смерцю [165]. Пла-
тон Пасербскi стаў на чале атрада, якi дзейнiчаў у Ковенскiм i Троцкiм паветах 
[167, t. 3, s. 264]. Былi прызнаны вiнаватымi ў падтрымцы паўстання i за гэта 
высланы ў Сiбiр Мiхал Багдановiч i Вiктар Вiславух [17, с. 86; 165]. Часова зня-
волены па абвiнавачанні ў падтрымцы паўстання Напалеон орда i Мiхал Вiт коў-
скi [110; 165]. Апасаючыся за свой далейшы лёс, некалькi чалавек  вымушаны 
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былi паўторна выехаць у эмiграцыю, напрыклад, П. Пасербскi, М. Вiткоўскi, 
Станiслаў зугарэўскi [165; 167, t. 3, s. 264].

Такiм чынам, вяртанне былых паўстанцаў з еўрапейскiх краiн на радзiму ла-
гiчна падзяляецца на тры перыяды (1831–1834 гг., 1834–1856 гг., 1856–1862 гг.). 
Кожны з iх характарызуецца пэўнай iнтэнсiўнасцю падачы прашэнняў аб ам нiс-
тыi i ў вынiку — колькасцю тых, хто вярнуўся. Асноўным фактарам, якi ўплы ваў 
на гэты працэс, з’яўлялася выданне расiйскiм урадам заканадаўчых актаў, якiя 
яго рэгламентавалi. Калi ўказ ад 4 кастрычнiка 1834 г. практычна перапынiў 
вяртанне на радзiму больш чым на 20 гадоў, то манiфест ад 15/27 траўня 1856 г. 
надаў масавы характар гэтаму працэсу. Варта таксама адзначыць, што iмкнен-
не вярнуцца пад панаванне расiйскiх уладаў было характэрна для пераважнай 
меншасцi эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. У 1834–1862 гг. выказалi 
падобнае жаданне каля 200 з iх, што складае каля 12% ад iх агульнай колькасцi. 
Неадназначнасць самога факта вяртання прывяла да неадназначнага ўспры няцця 
яго рознымi групамi. Адныя выкарысталi выданне манiфеста 15/27 траўня 1856 г. 
для таго, каб бесперашкодна прыбыць на радзiму, другiя рэзка негатыўна вы-
казалiся ў адносiнах да яго, а само прыняцце памілавання разглядалi як прызнан-
не па лiтычнага паражэння i здраду iдэям вызваленчага руху. Аднак атрыманне 
амнiстыi не гарантавала вяртання. Калi ў 1834–1855 гг. асноўнай перашкодай 
для гэтага былi цяжкiя ўмовы прыезду ў Расiйскую iмперыю (аддача пад след-
ства, служба на Каўказе i да т. п.), то ў 1856–1862 гг., калi былi памiлаваны каля 
150 эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў, менавiта адсутнасць у шмат 
каго з iх неабходных сродкаў на падарожжа не дазволiла iм прыбыць у родныя 
мясцiны. У вынiку выкарыстаць амнiстыю змагла толькi меншасць з тых, хто яе 
атрымаў. Вяртанне выклiкала ў многiх iншыя праблемы. Складаны матэрыяль-
ны стан вымушаў iх звяртацца да сваiх землякоў i да ўладных органаў па дапа-
могу. Паўстанне 1863–1864 гг. паклала канец вяртанню палiтычных эмiгрантаў 
i прымусiла некаторых з тых, хто ўжо вярнуўся, iзноў выехаць у эмiграцыю з-за 
апасенняў трапiць пад рэпрэсii расiйскiх уладаў.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Паўстанне 1830–1831 гг. выклiкала рэакцыю расiйскiх уладаў, накiраваную 
на яго падаўленне i правядзенне адпаведных захадаў у адносiнах да яго ўдзель-
нiкаў. У 1831–1834 гг. былi створаны заканадаўчая база i спецыяльныя органы 
для ажыццяўлення гэтай палiтыкi. царскiя ўказы тычылiся як непасрэдна самiх 
паў станцаў, так i ўсёй сiстэмы кiравання землямi Беларусi, Лiтвы, Украiны i Поль-
шчы, якiя знаходзiлiся ў складзе Расiйскай iмперыi. Актыўныя ўдзельнiкi паў-
стання пазбаўлялiся асабiстай маёмасцi праз канфiскацыi, а распачаты ўладамi 
чарговы этап разбору шляхты дазваляў пазбаўляць правоў дваранства найбольш 
шматлiкую сацыяльную апору паўстання — дробную i сярэднюю шляхту. Шэраг 
iншых мерапрыемстваў царскiх уладаў (рэфармаванне сiстэмы адукацыi, наса-
джэнне рускага чыноўнiцтва i землеўладання, наступленне на рэшткi ранейшага 
заканадаўства i г. д.) хаця i не вызначалi становiшча паўстанцаў непасрэдным 
чынам, але былi своеасаблiвай абразай iх маральных i патрыятычных пачуццяў. 
Таму прычынамi эмiграцыi ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. з беларуска-
лiтоўскiх губерняў пасля паражэння з’яўляюцца змяненне палiтычнай сiтуацыi 
на тэрыторыi Беларусi i Лiтвы, змена сацыяльнага статуса i матэрыяльнага ста-
ну многiх паўстанцаў, а таксама іх патрыятычныя перакананнi.

Радзiму пакiнулі каля 9 тыс. удзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг. з зямель 
былой Рэчы Паспалiтай, з якiх ад 1500 да 1700 чал. паходзiлi з беларуска-лiтоў-
скiх губерняў. Большая iх частка (каля 52 %) былі выхадцамі з Вiленскай губ., 
колькасць эмiгрантаў з кожнай з iншых губерняў была нашмат меншай. за рэдкiм 
выключэннем эмiгранты належалi да шляхецкага саслоўя. Пераважная iх боль-
шасць апынулася ў францыi, колькасць асобаў у iншых краiнах заходняй еўропы 
была невялікай, што было характэрна для Вялiкай эмiграцыi ў цэлым. У 30-х гг. 
хiх ст. эмiгранты ў францыi шырока рассялiлiся па яе тэрыторыi.

Назiралася некалькi своеасаблiвых рыс у прыбыццi эмiгрантаў з беларуска-лi-
тоўскiх губерняў у заходнюю еўропу. Па-першае, пераважная iх большасць пры-
была праз Прусiю, дзе пасля паражэння паўстання апынулася значная колькасць 
паўстанцаў з тэрыторыi Лiтвы i Беларусi. Па-другое, значная частка эмiгрантаў 
з бе ларуска-лiтоўскiх губерняў трапіла ў заходнюю еўропу марскiм шляхам.

У эмiграцыi ў 30–40-я гг. ураджэнцамi беларускiх, лiтоўскiх i ўкраiнскiх зя-
мель было створана некалькi асобных арганiзацый: Таварыства Лiтоўскае i Рускiх 
зямель, Таварыства Братэрскага Аб’яднання i Лiтоўска-Рускi Клуб. Намаганнямi 
ТЛРз узнік вялiкi комплекс мемуарных крынiц, якiя тычылiся паўстання 1830–
1831 гг. на тэрыторыi Беларусi, Лiтвы i Украiны, а таксама выбiты медаль у памяць 
пра подзвiг паўстанцаў. Стварэнне ТБА сведчыць пра заканамернасць гуртавання 
эмiгрантаў з Беларусi, Лiтвы i Украiны i iснаванне ў пачатковы  пе рыяд  эмiграцыi 
шэрагу нявырашаных праблем ва ўзаеамаадносiнах памiж лiцвi намi i русiнамi з ад-
наго боку i караняжамi з  другога. Менавiта гэтымi дзвюма арга нiзацыямi былi 
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прыкладзены асноўныя намаганнi для iх вырашэння. iм жа належыць асноўная за-
слуга ў папулярызацыi звестак пра свой родны край у заходняй еўропе. з чарговай 
хваляй рэвалюцыйных падзей у еўропе (Вясна Народаў) iзноў паўста ла пытанне 
пра лёс зямель Беларусi, Лiтвы i Украiны. Гэта выклiкала ўзнаўленне традыцыi гур-
тавання лiцвiнаў i русiнаў i стварэнне Лiтоўска-Рускага Клуба.

Творы ўраджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыi паказваюць, 
што самасвядомасць iх аўтараў вызначалася шматузроўневасцю. яны называлi 
сябе i еўрапейцамi, i палякамi, i лiцвiнамi ў залежнасцi ад сiтуацыi i кантэксту, 
у якiх выкарыстоўвалiся гэтыя назвы.

На працягу 30–40-х гг. хiх ст. эмiгрантамi неаднаразова рабiлiся спробы 
ўзнавiць паўстанне на землях былой Рэчы Паспалiтай. Пасля катастрафiчна-
га заканчэння першых узброеных акцый, эмiграцыйныя эмiсары перайшлi да 
доў гатэрмiновай агiтацыйнай i арганiзацыйнай працы. Аднак дасягнуць сваiх 
мэтаў ім не ўдалося. У большасцi яны былi выцеснены з радзiмы, некаторыя 
трапiлi ў палон i былi прысуджаны да розных ступеняў пакарання. Пасля па-
ражэння рэвалюцыйных падзей Вясны Народаў у еўропе, высылка эмiсараў 
з эмiграцыi на радзiму спынiлася.

Пiсьменнiцкая дзейнасць эмiгрантаў мела некалькi мэтаў — перамога 
ў iдэалагiчнай барацьбе супраць Расiйскай iмперыi i павышэнне матэрыяльнага 
i сацыя льнага стану аўтараў. яна здзяйснялася ў розных формах i з’яўлялася 
важнай часткай жыцця былых паўстанцаў па-за межамi радзiмы пасля пара-
жэння паўстання. Менавiта дзякуючы эмiгрантам у свет былi выпушчаны сотнi 
твораў, якiя не маглi б з’явiцца на радзiме з-за панавання жорсткай цэнзуры.

Для вяртання на радзiму эмiгранты мелi два шляхi: тайнае вяртанне для 
ўдзелу ў вызваленчым руху i афiцыйнае — шляхам прыняцця царскай амнiстыi. 
Выразна пераважаў другi шлях, якi даваў некаторыя гарантыi бяспекi. Вяртан-
не былых паўстанцаў на радзiму з амнiстыяй падзяляецца на тры перыяды. 
Асноўным крытэрыем для iх выдзялення з’яўляецца iнтэнсiўнасць вяртання, 
якая ў сваю чаргу вызначалася царскiмi ўказамi, i ў вынiку — колькасцю тых, 
хто вярнуўся. У цэлым жаданне вярнуцца пад панаванне расiйскiх уладаў было 
характэрна для пераважнай меншасцi эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. 
Адносiны эмiграцыйных груп да амнiстыi таксама былi рознымi — ад станоўчага 
ўспрыняцця актаў амнiстыi да катэгарычнага адмаўлення ад яе i рэзкага асуджэн-
ня. Прыняцце амнiстыi стала прызнаннем эмiгрантамi палiтычнага паражэння, 
аднак некаторыя разглядалi гэты акт як здраду iдэям вызваленчага руху. Атрыман-
не амнiстыi не гарантавала вяртання, таму як iснаваў шэраг перашкод для гэтага. 
У 1834–1855 гг. вярнуцца не дазваляла пагроза аддачы пад суд i вынясення пры-
суду аб зняволеннi, у 1856–1862 гг. — адсутнасць у многiх эмiгрантаў сродкаў на 
падарожжа. У вынiку выкарыстаць амнiстыю змаглi не ўсе з тых, хто яе атрымаў. 
Вяртанне на радзiму часта суправаджалася неабходнасцю вырашаць iншыя пра-
блемы, як правiла, матэрыяльнага характару. Паўстанне 1863–1864 гг. прымусiла 
некаторых з тых, хто ўжо вярнуўся на радзiму, iзноў выехаць у эмiграцыю.

ДАДАТАК

I

IМЯННЫ СПIС СЯБРАЎ 
ТАВАРЫСТВА БРАТЭРСКАГА АБ’ЯДНАННЯ

Нiжэйпрыведзены спiс захоўваецца ў дакументах ТБА ў Бiблiятэцы Чар та-
рыскiх (Rkps. 5331). Ён уключае iмёны ўсiх сяброў таварыства — тых, хто пад-
пiсаў яго акт заснавання на першым пасяджэннi (125 чал.), i тых, хто ўступiў у яго 
шэрагi на наступных 13-цi сесiях, — i з’яўляецца найбольш поўным з усiх вядо-
мых. Прозвiшчы пададзены ў такiм парадку, у якiм яны змешчаны ў арыгiнале, 
а не ў алфавiтным. Прозвiшчы пад нумарамi 124–128 залiтыя ў арыгiнале чар-
нiлам i не паддаюцца расчытанню. яны ўзноўлены на падставе пратаколаў 
пасяджэнняў. Насупраць кожнага прозвiшча ў арыгiнальным польскамоўным 
варыянце праз слэш (/) пастаўлены беларускамоўны адпаведнiк. iмёны, змеш-
чаныя ў квадратных дужках, адсутнiчаюць у арыгiнале i ўзноўлены, калi гэта 
было магчыма, на падставе iншых крынiц.

B. Czart. — Rkps. 5331. — K. 493–497.
Lista iMieNNa / iМяННы СПiС

1. Bułharyn Jerzy / Булгарын ежы
2. Kamieński Józef / Каменскi юзаф
3. Kałussowski Henryk / Калусоўскi Генрык
4. semeneńko Piotr / Семяненка Пётр
5. Konopacki antoni / Канапацкi Антонi
6. syrewicz Ksawery / Сырэвiч Ксаверы
7. Kiersnowski Michał / Кярсноўскi Мiхал
8. syrewicz Józef / Сырэвiч юзаф
9. Jawtok Karol / яўтак Караль

10. Mierzwiński stefan / Мярвiнскi Стэфан
11. Giedgowd Kajetan / Гедгаўд Каетан
12. Rahoza Mikołaj / Рагоза Мiкалай
13. Mirski Ferdynand / Мiрскi фердынанд
14. Pieślak Karol / Песляк Караль
15. Biergiell Zygmund / Бергель зыгмунд
16. Potrykowski alfons / Патрыкоўскi Альфонс
17. Gieczewicz Karol / Гячэвiч Караль
18. Kamieński Julian / Каменскi юльян
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19. X[iądz] Jackowski Józef / Ксёндз яцкоўскi юзаф
20. siuciłło tomasz / Сюцiла Тамаш
21. Houwalt Kamill / Гоўвальт Камiл
22. szacfajer Juliusz / Шацфаер юльюш
23. Wierzbicki Wincenty / Вярбiцкi Вiнцэнт
24. towiański Karol / Тавянскi Караль
25. Murawski Julian / Мураўскi юльян
26. strokowski agaton / Стракоўскi Агатон
27. Gierkowicz aleksander / Гярковiч Аляксандр
28. Mickiewicz Rafał / Мiцкевiч Рафал
29. sliziewicz Jan / Слiзевiч ян
30. Zaleski Wincenty / залескi Вiнцэнт
31. sawicki szymon / Савiцкi Шыман
32. Klimowicz Jan / Клiмовiч ян
33. Korsak Jan / Корсак ян
34. Hoppen aleksander / Гопэн Аляксандр
35. iwanowski aloizy / iваноўскi Алаiзi
36. Łazowski Leonard / Лазоўскi Леанард
37. Karpowicz andrzej / Карповiч Андрэй
38. szalewicz adolf / Шалевiч Адольф
39. Rechlewicz Leon / Рахлевiч Леан
40. Ciemnołoński Benedykt / цемналонскi Бенядзiкт
41. andrzejkowicz adam / Андрайковiч Адам
42. szyłański teodor / Шыланскi Тэадор
43. Łapiński Dominik / Лапiнскi Дамiнiк
44. swięcicki Karol / Свянцiцкi Караль
45. Dzwonkowski Walerian / Дзванкоўскi Валерыян
46. Nowicki Hilary / Навiцкi Гiляры
47. Downarowicz apoloniusz / Даўнаровiч Апалонiуш
48. Puner Juliusz / Пунэр юльюш
49. Hummel Jan / Гуммэль ян
50. Dowbor Dominik / Доўбар Дамiнiк
51. terlecki Jan / Тарлецкi ян
52. Budrewicz ignacy / Будрэвiч iгнат
53. Mirski Mikołaj / Мiрскi Мiкалай
54. Klinibert Mikołaj / Клiнiбэрт Мiкалай
55. Petrusewicz Franciszek / Петрусевiч францiшак
56. Babiański Wincenty / Бабянскi Вiнцэнт
57. Karpowicz Józef / Карповiч юзаф
58. Migurski Wincenty / Мiгурскi Вiнцэнт
59. X[iądz] Wingilewicz skibiński Józef / Ксёндз Вiнгiлевiч Скiбiнскi юзаф
60. Korsak Joachim / Корсак iаахiм

61. Biergiell Wojciech / Бергель Вайцех
62. Łukaszewicz Wilhelm / Лукашэвiч Вiльгельм
63. Makarski Józef / Макарскi юзаф
64. sieleń Herkules / Селень Геркулес
65. Ossochowski ignacy / Асахоўскi iгнат
66. Butkiewicz stefan / Буткевiч Стэфан
67. Gieczewicz Dominik / Гячэвiч Дамiнiк
68. iwaszkiewicz Jgnacy / iвашкевiч iгнат
69. sokołowski Piotr / Сакалоўскi Пётр
70. Hryniewicz Michał / Грыневiч Мiхал
71. szuszkiewicz aleksander / Шушкевiч Аляксандр
72. Kołosowski Franciszek / Каласоўскi францiшак
73. Galiński Franciszek / Галiнскi францiшак
74. Bohdanowicz aleksander / Багдановiч Аляксандр
75. Rudomina tytus / Рудамiна цiтус
76. Hubarewicz Kazimierz / Губарэвiч Казiмiр
77. Michałowski aloizy / Мiхалоўскi Алаiзi
78. Laskowski antoni / Ляскоўскi Антонi
79. Krzywkowski Henryk / Крыўкоўскi Генрык
80. Łukowski andrzej / Лукоўскi Андрэй
81. straszewicz aleksander / Страшэвiч Аляксандр
82. Niewiarowicz Ludwik / Невяровiч Людвiк
83. Kraśnicki Leonard / Краснiцкi Леанард
84. Kuczyński Leopold / Кучынскi Леапольд
85. Rutkowski Konstanty / Руткоўскi Канстанцiн
86. Jurcewicz edward / юрцэвiч эдвард
87. Michałowski Juliusz Cezary / Мiхалоўскi юльюш цэзар
88. Dyrmont Konstanty / Дырмант Канстанцiн
89. Milkiewicz edward / Мiлькевiч эдвард
90. Baszczewicz Kryspin / Башчэвiч Крыспiн
91. Malicki teodor / Малiцкi Тэадор
92. Burnejko antoni / Бурнейка Антонi
93. Kolesiński Benedykt / Калясiнскi Бенядзiкт
94. Jastrzębski Felix / ястрэмбскi фелiкс
95. Machwitz adam / Махвiц Адам
96. Kildyszko Julian / Кiльдышка юльян
97. Wieszniewski Ludwik / Вяшнеўскi Людвiк
98. Baniewicz Władysław / Баневiч Уладзiслаў
99. Zambrzycki Jan / замбрыцкi ян

100. Walicki Walery / Валiцкi Валеры
101. siemaszko Michał / Сямашка Мiхал
102. Chodźko Benedykt / ходзька Бенядзiкт
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103. Chomski adolf / хомскi Адольф
104. Martynowski Rola Hieronim / Мартыноўскi Роля Геранiм
105. Gross Józef / Грос юзаф
106. Gross Julian / Грос юльян
107. Gustowicz Konstanty / Густовiч Канстанцiн
108. sańkowicz Franciszek / Саньковiч францiшак
109. Pusłowski Felix / Пуслоўскi фелiкс
110. Laskowicz Władysław / Лясковiч Уладзiслаў
111.  Marcinowski Julian / Марцiноўскi юльян
112. Gieczewicz Felix / Гячэвiч фелiкс
113. Dobrzański Józef / Дабранскi юзаф
114. Marcinowski Jan / Марцiноўскi ян
115. Rupejko Franciszek / Рупейка францiшак
116. sokołowski Józef / Сакалоўскi юзаф
117. Miciuta Józef / Мiцюта юзаф
118. syrewicz adam / Сырэвiч Адам
119. Koziełł adam / Козел Адам
120. Machwitz Konstanty / Махвiц Канстанцiн
121. Jabłocki Kazimierz / яблоцкi Казiмiр
122. Bułhak aleksander / Булгак Аляксандр
123. Bądzkiewicz Onufry / Бандзкевiч Ануфры
124. Perzanowski Lubicz Michał / Пераноўскi Любiч Мiхал
125. Jesman Ludwik / есман Людвiк
126. Drozdowski stanisław / Драздоўскi Станiслаў
127. Jazdowski antoni / яздоўскi Антонi
128. Czerniewski antoni / Чарнеўскi Антонi
129. Kuliński antoni / Кулiнскi Антонi
130. Żyliński Ksawery / жылiнскi Ксаверы
131. skiewnarski N. / Скяўнарскi N.
132. Narkiewicz [ignacy Józef] / Наркевiч [iгнат юзаф]
133. Gasztoft [Wacław] / Гаштаўт [Вацлаў]
134. Zawistowski Kazimierz / завiстоўскi Казiмiр
135. Kirklewski Józef / Кiрклеўскi юзаф
136. Matuszewicz Wincenty / Матушэвiч Вiнцэнт
137. Graf Napoleon / Граф Напалеон
138. Dworzecki Jan / Дварэцкi ян
139. Nowicki Ludwik / Навiцкi Людвiк
140. Kilweyn stanisław / Кiльвэйн Станiслаў
141. szczerba Platon / Шчэрба Платон
142. Karpowicz augustyn / Карповiч Аўгустын

II

АКТ ЗАСНАВАННЯ I СТАТУТ 
ЛIТОЎСКА-РУСКАГА КЛУБА

B. Kórn. — Rkps. 2478. — K. 33–34.

ЛIТОЎСКА-РУСКI КЛУБ
АКТ зАСНАВАННя

Пiшыце ўжо на сэрцах, не на пергаменах,
Гэтае наканаванне!, перададзенае ад веку ў век.
Пакуль свет, Лiцвiн братам Паляку,
i свет не аддзелiць Арла ад Пагонi.

Прымас Варонiч

Паўстанцы з розных частак старажытнай Лiтвы, сыны вялiкiх Мiндоўгаў, 
Гедымiнаў, Альгердаў, Вiтаўтаў, тагачасных славутых правадыроў народу, якiя 
запрошаныя цi незапрошаныя ўмелi гасцiць са славай i, як па сваiх жытнiцах, 
прахаджвацца ў Маскве, Пскове, Вялiкiм Ноўгарадзе i iншых княствах, за-
мененых пазней смутнымi падзеямi ў спадчыну прыгнятальнiка i тырана iх 
Айчыны; унукi гэтых вялiкiх у стагоддзях рыцараў, якiя не паддалiся пад на-
валам незлiчоных атрадаў, няспынна насылаемых з розных закуткоў заходняй 
еўропы для знiшчэння iх племенi, сабраныя на зямлi выгнання, пасля доўгiх 
нарадаў i глыбокага роздуму пастанавiлi згуртавацца ў фамiльна-палiтычнае 
кола пад назвай Лiтоўска-Рускi Клуб.

У адносiнах да нас падзеi, якiя змяняюць аблiчча свету, хутка iдуць адна за 
адной — сённяшнi дзень не можа разгадаць заўтрашняга. Гатоўнасць да дарогi, 
да дзеяння ў кожную хвiлiну абавязковая, каб не даць марна прамiнуць спрыяль-
ным акалiчнасцям. Тым часам, Польскую эмiграцыю, на няшчасце, напаўняе 
жахлiвая нязгода цi непаразуменне, яе прыцiскае цяжар уласных нараканняў 
i чужых абвiнавачанняў у палiтычным бязладдзi, у маральным аслабленнi, што 
дасягнула крайняй мяжы. У такiм стане, калi ўжо няма чаго псаваць, а магчыма 
толькi выпраўляць, аднаўляць, варта i належыць спрабаваць яшчэ няўжытыя 
сродкі для перамогi зла, у т. л., ад каго паходзiць iстотная вiна i на каго слушна 
павiнна быць ускладзена адказнасць.

Каму ж невядома, што вынесенае з дзяцiнства сяброўства, што шчыльная 
сувязь i суседская дабразычлiвасць маюць непераможную моц над чалавекам 
i выклiкаюць станоўчы ўплыў на ўсё яго жыццё. Чым глыбейшых часоў дасяга-
юць родава-гiстарычныя ўспамiны, тым мацнейшымі яны застаюцца, тым глы-
бей укараняюцца ў нашым сэрцы, i адначасова тым мацнейшым з’яўляюцца 
агме нем супольнага жыцця i стымулам для сумеснага дзеяння. Таму каб i хут-
ка, i станоўча дамовiцца з агулам эмiграцыi, як гэтага патрабуюць ад нас 
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цяперашнiя падзеi на радзiме, як наш патрыятызм, наш абавязак загадваюць 
гэта нам, мы з сябрамi i блiжэйшымi суседзямi вырашылi проста сабрацца 
на падрыхтоўчую нараду, ставячы сабе i прадстаўляючы ўсiм нашым бра-
там умовы, якiя могуць, на нашу думку, вывесцi нас з расколу да аб’яднання, 
з супярэчлiвых ашуканняў на дарогу простага шляху да мэты.

Лiтоўска-Рускi Клуб бярэ сваiм абавязкам свята шанаваць свабоду думкi 
i сумлення наконт сацыяльных поглядаў i рэлiгiйных перакананняў; наконт 
жа чыста палiтычных поглядаў хоча ён у згодзе i поўнай еднасцi заклiкаць да 
сябе дух сваiх прабацькаў, да глыбiнi прасякнуцца iх пачуццём, iх думкай — 
смела i неадступна ўступiць на дарогу, пратаптаную iх дзёрзкiм прадпрыем-
ствам, а цяпер зарослую пустазеллем неахайнасцi i забыцця, словам, адкiнуць 
пасiўную i ўзяць на сябе актыўную ролю.

Нашыя мужныя прадзеды добра ведалi таямнiцу народнага ўкаранення 
i ўзрастання — умелi з хуткасцю маланкi стаць непахiснай магутнасцю, быць 
самастойнай дзяржавай. Памiж суседняй Руссю i Лiтвой былi згублены сляды 
межаў, знакi адрознення пакаленняў знiклi. здаровая i хуткая палiтыка нашых 
продкаў здолела злiць iх у адзiную краiну, звязаць у адзiную братэрскую сям’ю, 
якi кiраваўся адным i тым жа правам — Лiтоўскiм Статутам. Так злучаныя 
Лiтва i Русь, абапiраючыся з аднаго боку на Балтыйскае, а з другога — на Чор-
нае мора, заключылi назаўжды шлюб вечнага союзу з суседняй з iмi Польшчай, 
i такiм негвалтоўным, але назаўжды прыкладным, але сапраўды цывiлiзайным 
i высакародна братэрскiм спосабам iх межы спачатку акрэсленыя ўжо двума 
марамi, а таксама якiя выбягаюць за Днепр i Дзвiну, абаперлiся цяпер на Карпа-
ты i одру. з таго часу Лiцвiн-патрыёт нiякiх iншых больш вузкiх межаў не ведае 
i ведаць не хоча, i выражае iх на дыпламатычнай мове пад назвай: Польшчы цэ-
лай, вольнай, незалежнай, — гiстарычна ж разумее i бачыць iх выгравiраванымi 
на сэрцы i ў народным розуме над святой назвай: Польшчы ягелонскай, гэта 
значыць, вечнай унii Лiтвы з Польшчай. Менавiта на гэтай вялiзнай прасто-
ры ён рады паглядаць ва ўсе стагоддзi на гойданне ў сяброўскай пары Арла 
i Пагонi, i няспынна цешыцца поўнай народнай свабодай, усеагульным шчас-
цем. за такую i дзеля такой Айчыны ён гатовы ў любую хвiлiну жыццё i маён-
так, значыць, усё, што мае дарагога, ахвяраваць.

Найбольш выразным характарам i галоўнай мэтай Лiтоўска-Рускага Клуба 
ёсць i будзе: баранiць да апошняга цэласнасць радзiмы ва ўзнятай цяпер ба-
рацьбе за незалежнасць, адбiваць з усяе моцы здрадлiвыя спакусы i ўсялякiя 
працiўныя гэтаму намаганнi, не дапусцiць, каб якiя-небудзь пазанародныя 
зборы, якiя-небудзь з’езды цi дамовы, заключаныя паводле волi чужых, маглi 
кiнуць хоць цень правамоцнасцi на новыя гвалты, на новыя, якiя сёння ўжо 
распачаты i якiх магчыма спадзявацца ў далейшым, расчвартаваннi нашай 
зямлi, плануемыя ў галовах тых, што спекулююць на мiры i вайне дзеля зада-
вальнення разлiкаў сваiх уласных iнтарэсаў.

Другой, але не менш важнай мэтай заснавання i iснавання Лiтоўска-Рускага 
Клуба непахiсна стане: ламаць i дашчэнту вынiшчаць згубную анархiю; сум-
ленна працаваць над згуртаваннем волi з парадкам, роўнасцi са справядлiвас-
цю, братэрства з абавязкам, i ў наступствах гэтага, над канцэнтрацыяй цi ед-
насцю галоўнай улады, як тут за мяжой, так i на радзiме абавязковай, i без якой 
няма творчых сiл, няма збавiцельнага руху, няма народнага жыцця. Для хуткага 
i безумоўнага дасягнення гэтай мэты Лiтоўска-Рускi Клуб прызнае неабход-
ным i адзiным паспяховым сродкам разумовае i сардэчнае прызнанне сумленна 
набытых пазiцый цi ў лагеры, цi ў радзе стану — аддаць належны гонар за-
слузе, належнае ўшанаванне старэчаму вопыту. i каб увасобiць гэтую дум-
ку, узмоцнiць прыкладам, Лiтоўска-Рускi Клуб з ахвотай сваю паслухмянасць 
Сейму, якi сёння бярэцца iзноў за руль Айчыннага карабля, урачыста абяцае 
i як мага мацней дапамагаць яму ўсiм сабой у яго намаганнях i прадпрыем-
ствах абавязваецца. Ён хоча дапамагаць яму i быць паслухмяным як адзiнай 
легальнай уладзе на цяперашнi час, адзiнай дыпламатычнай, якая валодае на-
родным даверам, i, што пэўна, якая можа адразу пагасiць сваркi i прэтэнзii на 
кiраўнiцтва асобаў, што сеюць смуту ў эмiграцыi, баламуцяць яе добрую 
волю, уводзяць у зман яе добрую веру.

Нарэшце, Лiтоўска-Рускi Клуб, не губляючы з увагi, што знаходзiцца ў вог-
нiшчы еўрапейскага руху, ад кiрунку i дзеяння якога не належыць яму нябачна 
адломвацца, лiчыць абавязковым пiльна назiраць за цяперашнiм славянскiм 
рухам, якi атачае вакол нашу зямлю, i з яго, паглыбiўшыся ў яго натуру, чэрпаць 
узоры для сябе, браць матэрыялы для ўсталявання сярод нас сапраўднай на-
роднай палiтыкi, якая грунтуецца на роднай глебе i не служыць з уласнай шко-
дай разлiкам чужых. Тут таксама, як i ў кожным нашым iмкненнi, мы жадаем 
мець правадырамi годных пашаны духаў нязломных Кейстутаў, прадбачлiвых 
ягайлаў, мудрых жыгiмонтаў, падтрымлiваемых адважнай рукой Тарноўскiх, 
замойскiх, жалкеўскiх, хадкевiчаў, Чарнецкiх.

Пераносячыся ў думках на лона Айчыны, Лiтоўска-Рускi Клуб з пакор-
най галавой i сэрцам стаiць перад воляй Народу, якая павiнна выразiцца воль-
ным голасам i праз яго законны орган. Аднак жа, як кавалак, як частка гэтай 
вялiкай сям’i, якi мае натуральнае права i выразны абавязак прамаўляць за сябе, 
прадстаўляць iншым свае пачуццi, намеры i паняццi, Лiтоўска-Рускi Клуб, не 
выпускаючы з погляду чаго ад нас Божая справядлiвасць i карысць Айчы-
ны патрабуюць, гучна заяўляе: што як паасобку, так i супольна, ёсць i будзе 
не за разбурэнне цi пераўтварэнне, а за найшырэйшую, адпавядаючую духу 
часу i патрэбам краю рэформу, за грунтоўнае выпраўленне сацыяльнага ладу 
i палiтычнага парадку.

Далёкiя ад адмаўлення каму-небудзь правоў, якiя атрыманы ў натуральную 
спадчыну цi сумленна набытыя, далёкiя ад парушэння прынцыпу iндывiдуаль-
най уласнасцi, мы не перастанем, аднак, заклiкаць i дамагацца справядлiвасцi 
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для адвеку пакрыўджаных братоў, якiя звычайна ў нас завуцца сялянамi, пера-
дачы iм братэрскiм спосабам у поўную ўласнасць зямель, якiя дагэтуль знаход-
зяцца ў iх умоўным i цяжкiм карыстаннi. Такi ж клопат мы захаваем у адносiнах 
да лёсу той часткi насельнiцтва, якая ў нас усеагульна вядомая пад назвай 
жыдоў, тым, як i iншым прышэльцам, паводле ўзору Вiтаўтавых адносiнаў да 
Татараў, мы лiчым слушным i неабходным даць поўны ўдзел у грамадзянстве.

Таму ўвогуле, з прызвання палiтычных эмiгрантаў, у якасцi грамадзянаў 
i абаронцаў Айчыны, мы непарушна стаiм: 1о за цэласць яе старажытных межаў; 
2о за ўладу Сейму i праз Сейм здзяйсняемую, а адсюль, супраць усялякага 
ўмяшальнiцтва i прысваення, супраць разрывання на розныя часткi эмiграцыi, 
якая павiнна быць палiтычна адзiнай. Далей мы ёсць i будзем: а) за расшырэн-
не асветы цi за народнае выхаванне ў найшырэйшым значэннi; б) за поўнае 
вызваленне працы; в) за наданне неадкладна зямельнай уласнасцi земляробам, 
з прызнаннем iм, як i жыдам, якiя па большай частцы складаюць у нас гарадское 
насельнiцтва, правоў поўнага грамадзянства; г) за свабоду гонару i рэлiгiйнага 
вызнання; д) за свабоду згуртаванняў, за свабоду слова, пiсьма i друку, разам 
з увядзеннем судоў прысяжных i заснаваннем мунiцыпалiтэтаў. Перш за ўсё 
незалежнасцi радзiмы, а затым мiру на тут названых умовах мы прагнем дасяг-
нуць. Не стараемся, а хутчэй за ўсё не маем тут намеру з кiм-небудзь пачынаць за-
цятую спрэчку пра назву, пра форму калi-небудзь галоўнай у народзе ўлады, якая 
залежыць ад мясцовых i часовых здарэнняў, ад столькiх знешнiх i ўнутраных 
акалiчнасцяў. Урэшце, нас цiкавiць не столькi форма, колькi сама сутнасць. i гэ-
тым можа будзе наша рознiца ад iншых сувыгнаннiкаў, што былi б рады да смерцi 
станавiцца тыя пад адзiн, iншыя пад другi сцяг: няхай ведаюць, што мы не хочам 
будаваць iльдзяных замкаў цi слепа запрагацца ў чужы воз.

Нарэшце, мы верым, што Вышэйшая сiла не кiдае на прастору сусвету 
нiводную iстоту без надання ёй якой-небудзь мiсii — яна дадзена кожнаму 
чалавеку; таму тым больш выразную i тым больш узнёслую павiнен мець 
кожны народ, кожная нацыя. Мiнуўшчына Лiтвы, звязанай вузлом братэрства 
з Руссю i Польшчай, яскрава паказвае, якое яе прызванне сярод самых раззла-
ваных на яе, сярод самых зайздрослівых славянскiх пакаленняў1. яна iх гневаў 
i спрэчак, з-за свайго геаграфiчнага знаходжання з’яўляецца натуральным 
арбiтрам i несумненна галоўным звяном iх вялiкага ў мiнуўшчыне саюзу, пра 
якi да сённяшняга дня не выпрацавана паняцце, прадчуванне не дазваляе сум-
нявацца, што менавiта ў iм сапраўды заквiтнее i разрасцецца так доўга, з такой 
нецярплiвасцю чакаемая хрысцiянская вольнасць, роўнасць i братэрства.

Такiмi разлiкамi, такiм пачуццём i перакананнем кiруемы Лiтоўска-Рускi 
Клуб, для надання моцы i поспеху сваiм працам i прадпрыемствам, ухваляе 
сабе наступныя правiлы, якiя лiчыць неад’емнай часткай акту заснавання.

1 Магчыма, памылка; павінна быць «плямёнаў»

СТАТУТ КЛУБА
Артыкул 1. Лiтоўска-Рускi Клуб лiчыць непарушным правам i неад’емным 

правiлам сваёй палiтычнай дзейнасцi заўжды разумець Айчыну ў непадзельнай 
еднасцi пад адвечным штандарам Арла i Пагонi, гэта значыць, хацець i верыць, 
што няма Польшчы без Лiтвы з Руссю, няма Лiтвы з Руссю без Польшчы.

Артыкул 2. Лiтоўска-Рускi Клуб складаецца з неабмежаванай колькасцi 
сябраў.

Артыкул 3. Кожны Лiцвiн i Русiн, якi не мае абвiнавачанняў супраць сваiх 
паводзiнаў i сваёй сумленнасцi, мае права належаць да Клубу.

Артыкул 4. Пра сапраўднасць зробленага каму-небудзь абвiнавачання вы-
рашае большасць згуртавання.

Артыкул 5. Каб стаць сябрам Клубу, трэба быць прадстаўленым на па ся-
джэннi двума яго сябрамi.

Артыкул 6. Сябрам Клубу прызнаецца кожны, хто падпiсаў акт заснаван-
ня разам з гэтым статутам, а таксама прыняў братэрскi поцiск рукi Старшынi 
ў знак гармонii думкi i згоды ў дзеяннi.

Артыкул 7. Абавязкам Сябра ёсць рэгулярна бываць на пасяджэннях Клубу, 
а таксама падначальвацца ўхвалам, выдадзеным паводле права.

Артыкул 8. Усе ўхвалы толькi тады маюць абавязковую моц, калi з’яўляюц-
ца вынiкам публiчнага сходу i прыняты большасцю галасоў, а таксама зацвер-
джаны подпiсам кiраўнiцтва.

Артыкул 9. Чыноўнiкамi Клубу з’яўляюцца: а) Старшыня; б) двое вiцэ-
старшыняў; в) двое сакратароў; г) двое камiсараў, i д) адзiн скарбнiк. Усе яны 
разам складаюць бюро клубу. iх абранне, як i адхiленне ад пасады, здзяйсняец-
ца большасцю галасоў.

Артыкул 10. Старшыня кiруе пасяджэннямi — толькi ён адзiн тым, хто жа-
дае дае, тым, хто адыходзiць у бок ад абмяркоўваемай тэмы, перарывае, у тых, 
хто ўпадае ў непрыстойнасць, адбiрае голас. яму таксама належыць падпiсанне 
разам з сакратаром пратаколаў i iншых твораў, якiя ўхвалены агулам i выхо-
дзяць з Клубу.

Артыкул 11. Абавязкам вiцэ-старшыняў з’яўляецца замяшчаць старшыню 
падчас яго адсутнасцi.

Артыкул 12. з двух сакратароў аднаму прызначана ўтрымлiваць пратакол, 
другому ж захоўваць цэласнаць архiва.

Артыкул 13. Камiсарам належыць ахоўваць парадак падчас сходу.
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Артыкул 14. Скарбнiк займаецца касай Клубу. яго абавязак — штоме сяц пра-
такулярна даць ведаць агулу пра стан прыходаў i разыходаў. Неўпаўнаважаны 
бонамi, падпiсанымi Старшынёй клубу, не мае права рабiць якiя-небудзь выдаткi.

Артыкул 15. Каса клубу папаўняецца добраахвотнымi ахвярамi сябраў 
i нясябраў клубу. Аднак, дзеля парадку i надзейнасцi ў выдатках, кожны сябра 
сам азначыць велiчыню складкi, якую ён будзе ўносiць штомесяц.

Артыкул 16. Пасяджэннi клубу падзяляюцца на звычайныя i надзвычай-
ныя. Першыя адбываюцца рэгулярна два разы на тыдзень, гэта значыць, у па-
нядзелак i чацвер а 7май гадзiне вечара, другiя ж у выпадку патрэбы склiкае 
старшыня, вызначаючы разам час i месца сходу.

Артыкул 17. Уваход на пасяджэннi клубу дазволены толькi пасля паказу 
спецыяльна для гэтага прызначанай карткi.

Артыкул 18. Нясябру, якi знаходзiцца на пасяджэннi клубу, старшыня, па-
водле сваёй волi, можа даць голас, але галасавання не дазволiць нiкому чужому.

Артыкул 19. Гэтыя правiлы могуць змяняцца i дадавацца, але не раней, 
чым пасля правядзення 12цi звычайных пасяджэнняў. Непастаўленыя пад пы-
танне ў гэты тэрмiн, дзейнiчаюць у сваёй моцы на працягу 12цi наступных 
пасяджэнняў, i гэтак далей. Гэтае ж правiла павiнна ўжывацца пры змене часткi 
цi поўнага складу бюро.

Артыкул 20. Клуб прызнаецца iснуючым i законна аформленым, калi яго 
бюро будзе абрана з колькасцi сябраў, якая перавышае прынамсi ў тры разы 
колькасць асобаў, якiя павiнны ўвайсцi ў склад кiраўнiцтва.

Адбылося ў Парыжы дня 15 чэрвеня 1848 года

заснавальнiкi клубу:
Сабалеўскi Мiхал
Альфонс Патрыкоўскi
францiшак Патрыкоўскi
Марцэлi Пранеўскi
фларыян Доўгiрд
Ленартовiч Казiмiр
Станiслаў Калiноўскi
Баркоўскi ян
юзаф Сырэвiч палкоўнiк
Матушэвiч падпалкоўнiк

Леанард ходзька
юзаф Урбановiч маёр
Рамуальд Букаты
янiстоўскi Казiмiр
Прыалгоўскi Андрэй
Тамкевiч Казiмiр
хатомскi фердынанд палкоўнiк
ян Кульчыцкi
Рафал яленскi
юр’евiч (ян)
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36. НГАБ. — ф. 295. — Воп. 1. — Спр. 591. — Справа аб канфiкацыi часткi маёнт-
ка Дзягiльна Мiнскага пав. памешчыка янушкевiча за ўдзел у польскiм паўстаннi
1831 г. 21.08.1837–23.06.1839.

37. НГАБ. — ф. 295. — Воп. 1. — Спр. 593. — Справа аб канфiскацыi часткi маёнтка
Свiслач Бабруйскага пав. памешчыкаў Незабытоўскiх за ўдзел iх у польскiм паў-
стан нi 1831 г. 20.08.1837–14.12.1839.

38. НГАБ. — ф. 295. — Воп. 1. — Спр. 741. — Справа аб канфiскацыi ў казну часткi
маёнтка хожаў памешчыка ф. халхоўскага за ўдзел у паўстаннi 1831 г. яго сына
Валерыяна халхоўскага. 1841 г.

39. НГАБ. — ф. 295. — ф. 1. — Спр. 1424. — Рапарты павятовых ураднiкаў i ведамасцi
аб асобах, якiя знаходзiлiся пад наглядам палiцыi. 18.08.1861–23.07.1862.

40. НГАБ. — ф. 295. — Воп. 1. — Спр. 1440. — звесткi пра польскiх падданых, якiя
вярнулiся з-за мяжы на жыхарства ў Расiю. 03.07.1861–17.08.1862.

41. НГАБ. — ф. 299. — Воп. 2. — Спр. 5122. — Справа аб аб’яўленнi прапановы На-
варасiйскага i Бесарабскага генерал-губернатара ад 7 жнiўня 1857 г. аб прывя дзеннi
да прысягi ўраджэнцаў Расii, якiя вяртаюцца з-за мяжы. 08.10.1857–18.02.1858.

42. НГАБ. — ф. 299. — Воп. 2. — Спр. 5123. — Справа аб дазволе ўраджэнцу На-
вагрудскага павета ф. Кержноўскаму, якi жыве ў францыi, вярнуцца на радзiму.
20.11.1857–20.12.1857.

43. НГАБ. — ф. 319. — Мiнскi дваранскi дэпутацкi сход. 1644–1920 гг.
44. НГАБ. — ф. 320. — Воп. 1. — Спр. 366. — Справа аб зборы ахвяраванняў на ка-

рысць асобаў, што вярнулiся з эмiграцыi. 23.01.1859–13.04.1864.
45. НГАБ. — ф. 333. — Мiнская казённая палата. 1795–1918 гг.
46. НГАБ. — ф. 333. — Воп. 2. — Спр. 699. — Справа аб канфiскацыi часткi маёнтка

Сечак Вiлейскага пав. удзельнiкаў паўстання Амброзiя i Альбiна Бiлевiчаў.
47. НГАБ. — ф. 333. — Воп. 4. — Спр. 1528. — Справа паводле ўказа Сената аб вы-

дзяленнi ў казну часткi маёнтка Лапуць Дзiсенскага пав. удзельнiка паўстання 1831 г.
Блажэвiча [Агатона]. 1843 г.

48. НГАБ. — ф. 333. — Воп. 4. — Спр. 1570. — Справа паводле прапановы Мiнскага
губернатара аб пошуку ў архiвах казённай палаты справы былой лiквiдацыйнай
камiсii аб даўгах i маёмасцi ўдзельнiка польскага паўстання 1831 г. Нарцыза Ка-
пярнiцкага. 1844 г.

49. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 6766. — Справа паводле адносiны Вiленска-
га ваеннага губернатара аб адшуканнi рэвалюцыянераў залiўскага i Макоўскага.
04.05.1833–05.10.1833.
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50. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 6887. — Справа аб пошуку юзафа, Анто-
нiя i Аляксандра Макоўскiх, былых удзельнiкаў польскага паўстання. 12.06.1833–
22.06.1833.

51. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 6779. — Справа паводле адносiны Вiленскага
ваеннага губернатара аб дастаўленнi звестак пра асобаў, якiя адправiлiся ў Амеры-
ку. 09.10.1833–07.05.1834.

52. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 7004. — Справа паводле адносiны графа Бен-
кендорфа аб дазволе Леапольду Клоту вярнуцца з-за мяжы на радзiму. 14.08.1833–
28.08.1833.

53. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 7438. — Справа аб лiквiдацыi даўгоў удзельнi-
каў поль скага паўстання Беларускай губернi. 24.11.1833–14.07.1842.

54. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 7519. — Справа аб правiлах вяртання кан фiс-
каваных i секвестраваных маёнткаў. 21.02.1833–06.03.1833.

55. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 7533. — Справа аб адшуканнi маёнткаў
i капiталаў, якiя належалi ўдзельнiку польскага паўстання Пуслоўскаму. 03.02.1833–
17.05.1836.

56. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 10451. — Справа паводле загаду Вiцебскага
губернскага праўлення аб канфiскацыi маёмасцi былога ўдзельнiка паўстання Кса-
верыя Брынка. 25.07.1837–03.09.1842.

57. НГАБ. — ф. 1297. — Воп. 1. — Спр. 13449. — Справа аб адхiленнi прашэння
ўдзельнiка польскага паўстання 1831 г. францiшка Комара аб вяртаннi з эмiграцыi
ў Расiю. 1842 г.

58. НГАБ. — ф. 1430. — Воп. 1. — Спр. 3785. — Справа аб пошуку польскiх рэ-
ва люцыянераў Шыманскага, Пiшчатоўскага i залескага, адпраўленых з Пары-
жа рэвалюцыйным камiтэтам у Расiю для арганiзацыi паўстання. 25.05.1834–
29.06.1834.

59. Нацыянальны гiстарычны архiў Беларусi ў Гродне (НГАБ у Гродне). — ф. 1. —
Воп. 4. — Спр. 255. — iменны спiс жыхароў Гродзенскай губ., якiя паехалi ў Аме-
рыку, i перапiска з Гродзенскай казённай палатай аб канфiскацыi маёнткаў i аб
прыняццi ў казённую ўласнасць канфiскаваных маёнткаў удзельнiкаў польска-
га паўстання 1830–1831 гг. Булгарына, Гадэбскага, Нэймана, Парацкага i iнш.
02.01.1834–14.03.1835.

60. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 5. — Спр. 569. — Справа аб канфiскацыi маёнт-
ка жыдомля Гродзенскага пав. за ўдзел яго ўладальнiка [Парчэўскага Канстанцiна]
ў паўстаннi 1831 г. 1845 г.

61. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 5. — Спр. 1936. — Справа паводле прашэння па-
мешчыцы орды аб дазволе ёй перадаць сыну, удзельнiку паўстання 1831 г. спадчын-
ны маёнтак Варацэвiчы ў Кобрынскiм павеце. 1857–1859 гг. 34 арк.

62. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 5. — Спр. 1963. — Справа паводле прашэн-
ня жонкi ўдзельнiка паўстання 1831 г. Парчэўскай аб вяртаннi ёй часткi кан-
фiскаванага маёнтка Чырвоны Двор у Вiленскай губ. i жыдомля ў Гродзенскай
губ. 1857 г.

63. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 11. — Спр. 1636. — Справа аб канфiскацыi маёнтка
Варацэвiчы Кобрынскага пав. ва ўдзельнiка паўстання 1831 г. орды Напалеона. 1844 г.

64. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 20. — Спр. 253. — Справа аб дазволе ўдзельнiку
польскага паўстання 1830–1831 гг. Агiнскаму Габрыэлю вярнуцца з-за мяжы на
радзiму. 25.04.1840–29.04.1840.

65. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 20. — Спр. 1606. — Справа аб усталяваннi па-
лiцэйскага нагляду за з’яўленнем у межах [Гродзенскай] губернi польскага вы-
хад ца Петрашэўскага Мiхаiла, якi распаўсюджваў паклёп у адрас рускага ўрада.
31.01.1845–12.08.1845.

66. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 21. — Спр. 400. — Справа аб высвятленнi, цi
вярнуўся з-за мяжы эмiгрант Алендскi. — 15.02.-17.06.1847.

67. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 21. — Спр. 412.— Справа аб высвятленнi сувязi
памешчыка Гансоўскага з эмiгрантам Алендскiм. — 21.10.1847–28.05.1848.

68. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 22. — Спр. 997. — Справа аб дазволе вярнуцца на
радзiму ўдзельнiкам польскага паўстання 1830–1831 гг. Перапiска з генерал-губер-
натарам, павятовымi земскiмi ўраднiкамi. 1859–1862 гг.

69. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 22. — Спр. 1040. — Справа аб усталяваннi па лi-
цэйскага нагляду за Бажэнцкiм, якi ў 1831 г. выехаў за мяжу. 14.05.-02.11.1860.

70. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 22. — Спр. 1147. — Справа аб усталяваннi па-
лiцэйскага нагляду за былым польскiм эмiгрантам Невяровiчам Уладзiславам.
23.06.1861–11.11.1861.

71. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 140. — Справа паводле прашэння
ўдзельнiкаў паўстання 1831 г. аб дазволе iм вярнуцца з-за мяжы на радзiму. 12.02.-
29.04.1832.

72. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 147. — Справа аб дазволе вярнуцца на
радзiму ўдзельнiку польскага паўстання 1831 г. радавому iодка Мiкалаю, ураджэн-
цу Лiдскага пав. 1832 г.

73. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 351. — Справа аб пошуку ўдзельнiкаў
паўстання 1831 г. у Белавежскай пушчы. 12.02.1833–12.04.1835.

74. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 352. — Справа аб пошуку ўдзельнiкаў
паўстання 1831 г. у Белавежскай пушчы. 30.04.1833–15.12.1836.

75. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 530. — Справа аб высылцы з межаў
Губернi асобаў, звязаных з эмiсарам Шыманскiм.

76. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 27. — Спр. 1628. — Справа аб дазволе ўдзельнiкам
польскага паўстання 1831 г. вярнуцца з-за мяжы на радзiму. 1861–1862 гг.

77. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 28. — Спр. 269. — Справа аб зборы звестак
пра ўдзельнiка польскага паўстання 1831 г. Макоўскага Аляксандра, ураджэнца
гор. Гродна. 1852 г.

78. НГАБ у Гродне. — ф. 1. — Воп. 34. — Спр. 18. — Справа аб усталяваннi палiцэй-
скага нагляду за палiтычна недабранадзейнымi асобамi, што прыбылi з iншых гу-
берняў i з-за мяжы. 10.01.1862–23.04.1863.
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79. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 21. — Спр. 252. — Справа аб накладаннi секвестра
на маёнтак Мастовiчы Ваўкавыскага пав., маёнтак Луконiца Слонiмскага пав., маён-
так Гута Кобрынскага пав. памешчыкаў Брынка, орды, Бронца за ўдзел у паўстаннi
1831 г. 1838–1839 гг.

80. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 30. — Спр. 17. — Справа аб канфiскацыi маёмасцi
i капiтала памешчыка Кобрынскага пав. орды Напалеона, дваранiна Тукалы iгната
i iнш. за ўдзел у паўстаннi 1831 г. 02.08.1833–13.12.1833.

81. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 36. — Спр. 415. — Справа аб устанаўленнi памеш-
чыкам Стыпалкоўскiм Люцыянам — удзельнiкам паўстання 1831 г. — правоў на
валоданне маёнткам Бяла Навагрудскага пав. 15.06.1833–12.09.1838.

82. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 36. — Спр. 631. — Справа аб канфiскацыi ма-
ёнт. Парэчча Слонiмскага павета ўдзельнiка паўстання 1830–1831 гг. Валовiча.
28.12.1838–12.05.-24.05.1839.

83. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 36. — Спр. 639. — Справа аб спагнаннi Гродзенскай
лiквiдацыйнай камiсiяй даўгоў удзельнiка паўстання 1830–1831 гг. орды Напалео-
на. 01.06.1838–23.05.1839.

84. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 36. — Спр. 431. — Справа аб канфiскацыi маёнткаў
Калона i Лашэвiчы Ваўкавыскага пав. удзельнiкаў паўстання 1831 г. памешчыкаў
Гараiных Тадэвуша i Мiхала. 17.01.1838–20.04.1838.

85. НГАБ у Гродне. — ф. 2. — Воп. 36. — Спр. 437. — Справа аб перадачы зямлi ма-
ёнтка Вензавец Слонiмскага пав. удзельнiка паўстання 1830–1831 гг. памешчыка
Мiкульскага iзыдара ў казённую ўласнасць. 20.08.1838–29.11.1839.

86. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Гродзенская губернская камiсiя для вызначэння ступенi
«вiны» ўдзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг.

87. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 33. — Перапiска з вiленскiм губерната рам
аб сыходзе памешчыкаў Слонiмскага павета Ваўковiча Мiхала i iнш. у паў станц кi
атрад. — 21.05.1831–02.06.1831. — 3 арк.

88. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 106. — Справа паводле прашэння
ўдзельнiкаў паўстання 1830 г., якiя знаходзяцца за мяжой, аб дазволе iм вярнуцца на
радзiму. 18.05.1832–25.11.1834.

89. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 127. — Справа аб забароне вярнуцца на
радзiму ў Навагрудскi пав. актыўнаму ўдзельнiку паўстання 1830–1831 гг. адвакату
iгнату яцкоўскаму, якi эмiгрыраваў у Аўстрыю (1832). 1832 г.

90. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 135. — Прапанова вiленскага генерал-
губернатара пра 15 асоб, якiя выправiлiся з Пiлавы ў францыю. 1832 г.

91. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 138. — Справа аб секвестры маёнт-
ка Варацэвiчы Кобрынскага пав. памешчыка Напалеона орды за актыўны ўдзел
у паўстаннi 1830–1831 гг. 1832 г.

92. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 149. — запыт вiленскага ваеннага гу-
бернатара аб паступленнi прашэння ад Булеўскага Дамiнiка аб памiлаваннi за ўдзел
у паўстаннi 1830 г. 15.09.1832.

93. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 187. — Перапiска з вiленскiм губерната-
рам аб вяртаннi на месца жыхарства ўдзельнiкаў паўстання 1830 г., якiя знаходзiлi-
ся за мяжой. 26.12.1832–05.11.1833.

94. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 191. — Спiсы ўдзельнiкаў паўстання
1830 г. у Гродзенскай губ. i рашэннi камiсii аб прыцягненнi iх да адказнасцi паводле
ступенi вiны. 246 арк. 1832 г.

95. НГАБ у Гродне. — ф. 4. — Воп. 1. — Спр. 196. — Справа аб уцёках у Амерыку
ўдзельнiкаў польскага паўстання 1830 г. 09.01.1834–05.06.1834.

96. НГАБ у Гродне. — ф. 5. — Гродзенская губернская лiквiдацыйная камiсiя аб спра-
вах, якiя датычацца канфiскаваных маёнткаў удзельнiкаў паўстання 1830–1831 гг.

97. НГАБ у Гродне. — ф. 5. — Воп. 1. — Спр. 56. — Справа аб канфiскацыi маёнтка
ўдзельнiка паўстання 1830–1831 гг. Напалеона орды. 18.01.1839–07.08.1839.

98. НГАБ у Гродне. — ф. 31. — Воп. 2. — Спр. 32. — Справа аб спагнаннi даўгоў
з маёнткаў Кленiкi i Скокi Брэсцкага пав., канфiскаваных за ўдзел памешчыка
Нямцэвiча Караля ў паўстаннi 1830–1831 гг. 05.04.1833–13.05.1837.

99. НГАБ у Гродне. — ф. 31. — Воп. 2. — Спр. 42. — Справа аб секвестры маёнтка
Варацэвiчы Кобрынскага пав. памешчыка орды Напалеона за ўдзел у паўстаннi
1831 г. 20.09.1832–08.03.1838.

100. НГАБ у Гродне. — ф. 31. — Воп. 2. — Спр. 153. — Справа аб частковай адда-
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Віславух Віктар 139
Вітаўт 74, 126, 147
Віткоўскі Міхал 139–140
Вішань Валент 66
Вішнеўская Паўліна, v. Шыманская 97
Вішнеўскі зянон 133
Вольскі Адам 32
Ворцэль Станіслаў 12, 56, 79
Вялічка Антоні 103
Вялічка францішак 37
Вянгерскі фелікс 105
Вярбіцкі Вінцэнт 144
Вярніцкі Аляксандр 12, 49
Вяшнеўскі Людвік 145
Гадон Любамір 11, 55, 61
Гадон Уладзімір 60, 124–125
Гадэбскі францішак Ксаверы 123
Галінскі францішак 145
Галубовіч Ала Купрыянаўна 10
Галянзоўскі Севярын 119
Галянкоўскі 86–88
Гарадэцкі Ануфры 37
Гараін Тадэвуш 35
Гарбачова Вольга Васілеўна 10, 12, 59, 119
Гарбінскі юрась 10
Гардон Уладзіслаў 98
Гардынскі юзаф 90
Гарныш Антон 85
Гарубовіч Канстанцін 113
Гарыбальдзі Джузэпэ 121
Гарэцкі Антоні 16, 73, 113, 118, 135, 153
Гаўрыленка Максім 93–94
Гафмайстар Апалін 102–103
Гаштаўт Вацлаў 146
Гедгаўд Каетан 143
Гедройць Кунегунда, v. 

Белапятровіч 108–109, 153
Гейсмар фёдар 100
Гелгуд Антоні 25, 42, 74, 77, 82, 97
Гецальд Стэфан 33, 81, 93
Глушневіч Антоні 48, 53, 79
Гопэн Аляксандр 144
Гоўвальт Каміл 144
Гофман Караль Барталамей 73, 120
Грабавецкі яцэнты 27

Грабоўскі Маўрыцы 40
Грабоўскі ян 39
Грабоўскі, ген. 113
Граткоўскі фердынанд 134
Граткоўскі ян 48
Граф Напалеон 39, 64, 146
Грос юзаф 146
Грос юльян 62, 146
Гружэўскі юльюш 110
Грыневіч Міхал 145
Губарэвіч Казімір 145
Губарэвіч Канстанцін 61
Гуммэль ян 144
Густовіч Канстанцін 146
Гэльтман Віктар 11, 102, 113–115, 153
Гюго Віктор 120
Гярковіч Аляксандр 144
Гяцэвіч (Гячэвіч) Караль 54, 62, 143
Гяцэвіч (Гячэвіч) фелікс 65, 146
Гячэвіч Дамінік 145
Дабравольскі Канстанцін 102
Дабранскі юзаф 146
Далгарукаў Мікалай, князь 12, 84, 87, 91
Дамейка Ігнат 27, 41, 52–53, 57, 73, 

83, 110, 118, 120, 123, 136, 154
Даўнаровіч Апалоніуш 144
Дварэцкі ян 64, 66, 146
Двярніцкі юзаф 25, 47, 92
Дзванкоўскі Валерыян 144
Дзібіч Іван 24
Дзявіцкі Каспар 81
Дмахоўскі Вінцэнт 132
Дмахоўскі Генрык 29, 33, 49, 

93–96, 139, 153
Дмахоўскі Уладзімір 73
Доўбар Дамінік 144
Доўгірд фларыян 67, 152
Драздоўскі Станіслаў 146
Друцкі-Любецкі, кн. 139
Дыдынскі ян 133
Дырмант Канстанцін 145
Дэмбінскі Адольф 40
Дэмбінскі Генрык 45, 88, 93, 129
Дэмбоўскі Стэфан 118
елавіцкі Аляксандр 118
ельскі Людвік 29, 39
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есман Людвік 146
есьман Аляксандр 59, 113
жаброўскі Ігнат оскар 125
жавускі отан 40
жарданоўскі 102
жупанскі ян Канстанцін 128
жылінскі Ксаверы 146
жылінскі Станіслаў 35
жылінскі ян 108
забела юзаф 40
завістоўскі Казімір 146
завіша Артур 81, 112
залескі Браніслаў 102, 123, 127
залескі Вінцэнт 144
залескі Канстанцін 16, 29, 38, 44, 

50, 52, 54–55, 57–58, 73
залескі юзаф Багдан 73
залеўскі Іпаліт 32
заліўскі юзаф 14, 33–34, 49, 64–65, 

77–81, 83–84, 86, 92–97, 101, 107, 
109, 111, 115, 117, 131, 154

замбрыцкі Людвік 48–49
замбрыцкі ян 145
замойскі Уладзіслаў 45, 46
зан Стэфан 73
зан Тамаш 116
зброжак Аляксандр 96
звяркоўскі Валенты 79, 123
зугарэўскі Станіслаў 140
зялінскі Міхал 136
зялінскі Уладзімір 136
зянковіч Антоні 138–139
зянковіч Віктар 42
зянковіч Леан 113–117
зянковіч юзаф 48, 59, 110
Іваноўскі Алаізі 144
Івашкевіч Ігнат 145
Ізабэла, каралева партуг. 38
Ізэншмідт-дэ-Мільбітц Аляксандр 42
Казлоўскі Антоні 32
Казьмян Станіслаў 128
Кайсевіч Геранім 54, 57, 73–74, 134
Калантай Гуга 117
Каласоўскі францішак 145
Калембка Славамір 11, 38, 106
Календа Караль 87–88

Калінка Валерыян 118
Каліноўскі Станіслаў 67, 152
Калусоўскі Генрык 40, 61–62, 

65–66, 143, 153
Калыска Адам 48, 111, 126
Калясінскі Бенядзікт 145
Камблевіч юзаф 37
Каменскі Люцыян 62
Каменскі юзаф 39, 61, 143
Каменскі юльян 61, 143
Камінскі Станіслаў 133, 134
Канапацкі Антоні 143
Канарскі Станіслаў 117
Канарскі Шыман 14, 44, 77, 82, 

96–101, 104, 111, 116–117, 153
Капчынскі Пётр 16, 53, 58
Капярніцкі Нарцыз 37
Карабевіч эдмунд 64
Карвоўскі фердынанд 41
Карпінскі францішак 117
Карповіч Андрэй 144
Карповіч Аўгустын 66, 146
Карповіч юзаф 144
Касцюшка Тадэвуш 6, 116
Кашыц юзаф 30, 46, 73, 110, 113, 126
Кільвэйн Станіслаў 65, 146
Кільдышка юдьян 145
Кірклеўскі юзаф 146
Кісялеўскі Дыянізі 136
Клімашэўскі Іпаліт 59, 73, 123–124
Клімовіч ян 144
Клінібэрт Мікалай 144
Клот юзаф 102
Клот ян 40
Клышэўскі Уладзіслаў 12 
Клюкоўскі Ігнат 59, 125
Клячко юльян 118
Козел Адам 146
Комар Станіслаў 133
Комар францішак 133
Корсак Іаахім 144
Корсак ян 144
Красінскі Генрык 126–127
Красінскі зыгмунт 116
Красіцкі Казімір 88
Краскоўскі Тамаш 108

Красніцкі Леанард 145
Красноўскі Адольф 75
Крафт, генерал прус. 26
Крашэўскі юзаф Ігнат 118, 124
Крукавецкі ян, ген. 88
Крываблоцкі Ігнат 108
Крыўкоўскі Генрык 65, 145
Кузьмін-Караваеў Аглай 100
Кулінскі Антоні 146
Кульвець Даніэль 32
Кульчыцкі ян 67, 152
Кумпікевіч Канстанцін 133
Купер Джэймс фенімар 122
Курбацкі 85–86
Кучынскі Леапольд 145
Кучынскі Пётр Уладзіслаў 32
Кучынскі францішак 35
Кяневіч фелікс 101, 105, 131, 134
Кярсноўскі Міхал 39, 62, 143
Лабаноўскі Антэнор 40
Лазоўскі Леанард 32, 144
Лапінскі Дамінік 144
Лапко Аляксандр 85, 87
Леапольд І 40
Левасёр, консул франц. 27
Ленартовіч Казімір 16, 67, 70, 152
Ліманоўскі Баляслаў 12, 78
Лісецкі Міхал 56, 59, 134
Лукашэвіч Вільгельм 62, 145
Лукоўскі Андрэй 145
Лышчынскі Адам 136
Лышчынскі Генрык 136
Людовік філіп 28, 32, 80, 133
Лялевель Іаахім 39, 44, 47, 49, 55, 

63, 65, 71–74, 77–78, 89, 92, 
94–97, 99, 104, 110, 119, 154

Лямэнэ Рабэр 112
Лянкевіч Тадэвуш 39
Лясковіч Уладзіслаў 111, 146
Ляскоўскі Антоні 145
Лях-Шырма Крыстын 129
Ляшчынскі Станіслаў 60
Магдзінскі Тэафіл 102
Мазіні Джузэпэ 44
Макарскі юзаф 62, 145
Малахоўскі Казімір 31, 116

Малевіч Гіляры 32
Маліцкі Тэадор 145
Малішэўскі юзаф 60
Маранд Шарль 30, 61
Мартынкевіч ян 85, 87
Мартыновіч Роля Геранім 146
Мартыноўскі Геранім 62
Мархель Уладзімір 128
Марціноўскі юльян 146
Марціноўскі ян 146
Матушэвіч Вінцэнт 64–65, 

67–68, 110, 146, 152
Махвіц Адам 145
Махвіц Канстанцін 62, 146
Мацэвіч Станіслаў 63
Машкоўскі Каспер 98–99
Мераеўскі Мікалай 131
Мераслаўскі Людвік 102
Мігурскі Вінцэнт 95, 144
Мікалай І 9, 21, 26, 91, 103, 131, 133
Мілашэўскі Міхал 134
Мількевіч эдвард 40, 145
Міркавіч фёдар 102
Мірскі Мікалай 144
Мірскі фердынанд 63, 143
Мірскі Тэафіл, князь 88
Місінскі Генрык 94
Міхалоўскі Алаізі 144
Міхалоўскі юзаф 139
Міхалоўскі юльюш цэзар 145
Міхелеовіч Аўсей 85
Міціна М. 12
Міцкевіч Адам 9, 11–12, 16, 41, 49–50, 60, 

67, 71–74, 108, 110, 112, 118–123, 128
Міцкевіч Рафал 144
Міцкевіч Уладзіслаў 12, 112, 120
Міцкевіч францішак 41, 73
Міцюта юзаф 65, 146
Мор Томас 129–130
Мураўёў Міхаіл Мікалаевіч 

23, 84, 86–87, 90–91
Мураўскі юльян 144
Мюрэй 128
Мялешка Пётр 85
Мярвінскі Стэфан 143
Навіцкі Вінцэнт 73
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Навіцкі Гіляры 144
Навіцкі Людвік 64, 66, 146
Навіцкі Напалеон 131
Нагумовіч Ізыдар 85, 87
Накваскі Генрык 71
Напалеон І 6, 28 
Напалеон ІІІ 67, 135
Наркевіч Ігнат юзаф 146
Нарэўскі юзаф 32
Невяровіч Людвік 145
Невяровіч Уладзіслаў 136
Невяровіч ян Алаізі 75
Незабітоўскі Калікст 134
Незабітоўскі Стэфан 131
Нешакоць Вінцэнт 109
Новак Анджэй 10, 12, 58
Нядзвецкі Леанард 73
Нямцэвіч Караль 108, 113, 131
Нямцэвіч-Урсын юльян 39, 

73, 111, 119–120
Няцюнскі Ігнат 90
орда Людвік 98
орда Напалеон 9, 136, 139, 153
Павел І 6
Падбярэскі фартунат 39
Падчашынскі Міхал 50, 54, 56
Панасюк Васіль 85, 87
Панасюк Лявон 85–87
Панасюк ян 85, 87
Панятоўскія 44
Парчэўскі Канстанцін 59
Пасербскі Платон 35, 103, 139–140
Патоцкая, кн. 89
Патрыкоўскі Альфонс 67, 143, 152
Патрыкоўскі францішак 67, 152
Патрыкоўскі юзаф 55, 65–66, 

73–74, 110, 135
Патуліцкі Казімір 52
Пераноўскі Любіч Міхал 146
Песакоўскі Міхал 85–87
Песляк Караль 65, 138–139, 143
Петрашэўскі Міхал 133
Петрашэўскі Тэафіл 133
Петрусевіч францішак 144
Пігань Станіслаў 128
Пішчатоўскі Адам 82

Плятэр Людвік 60
Плятэр Уладзіслаў 12, 30, 39, 47–48, 54, 

58–59, 73, 107, 118, 120–122, 154
Плятэр цэзар 30, 41, 48, 57–59,  

73, 113, 153
Плятэр эмілія 110
Прагалінскі ян Дамінік 37
Пранеўскі Марцэлі 67, 152
Працішэўская юзэфа 102
Працішэўскі Адольф 102
Працішэўскі Антоні 48, 51, 139
Працішэўскі Геранім 139
Працішэўскі францішак 102
Працлаўскі Леан 58, 82, 96, 109, 153
Прозар Маўрыцы 59
Прускі Антоні Станіслаў 37
Прушынскі фелікс Прот 40
Прыалгоўскі Андрэй 59, 67, 152
Пужыцкі юзаф 40
Пунэр юльюш 144
Пуслоўскі фелікс 39, 132, 146
Пуслоўскі цітус 82
Путкамер Ваўрынец 90
Путкамер Марыя 90
Пэдра, дон 35, 41, 89
Пяткевіч Валерыян 29, 44, 48, 94–96
Пяткевіч Людвік 39, 134
Пяткевіч Міхал 73, 109
Пяткевіч Мэдард 109
Пятроўскі Карнэль 39
Пятроўскі Руфін 123
Пятроўскі Тэлесфор 138
Рагоза Мікалай 75, 143
Радзевіч Ігнат 98–100
Радзюк Аляксандр Рыгоравіч 20
Раецкі Валенты 102
Рамбялінскі Раймунд 112
Раморына Джыралама 26
Ранье Аніцэты, гл. Рэгнер Аніцэты
Ратч Васіль 11
Раўкоўскі Дамінік 88, 90
Раўкоўскі зыгмунт 90
Рахлевіч Леан 144
Рачкоўскі Міхал 35
Роланд францішак 25
Ромэр эдвард 89, 104, 125

дэ Ронка яўген 108
Рудаміна цітус 145
Ружыцкі Самуэль 26
Рупейка францішак 146
Руткоўскі Казімір 59
Руткоўскі Канстанцін 145
Рыбінскі Мацей 25, 67, 108
Рымкевіч, палкоўнік 69
Рыпінскі Аляксандр 9, 16, 75, 126, 128–129
Рэгнер (Рэнігер, Ранье) Аніцэты 102–103
Рэдэрова Данута 12
Рэр ян 102
Сабалеўскі Міхал 67–68, 152
Савашкевіч Антоні 100
Савашкевіч Леан Леапольд 39
Савіцкі Шыман 144
Савіч францішак 98, 100–101
Сакалоўская Тэкля, v. янушкевіч 119
Сакалоўскі Антоні 35
Сакалоўскі Пётр 62, 145
Сакалоўскі юзаф 146
фон Сакен 19
Саньковіч францішак 146
Сапега Ганна, v. Чартарыская 45
Сасінскі Міхал 32
Свідэрскі оскар 102
Свянціцкі Караль 144
Себасцьяні Гарацый 28
Селень Геркулес 145
Семяненка Пётр 61–62, 64, 143
Сідаркевіч Сцяпан 85, 87
Скаўронак ежы 104
Скульскі Стэфан 25
Скяўнарскі 146
Славацкі юльюш 11, 49, 57
Сламчэўскі Міхал 102
Слізевіч ян 144
Ставінскі эдвард 103
Станевіч эзэхель 60
Станеўскі Антоні 35
Статкевіч Антоні 32
Стачкоўскі Агатон 65
Стракоўскі Агатон 65, 144
Страшэвіч Аляксандр 145
Страшэвіч юзаф 109–110, 120
Страшэўска Марыя 12, 109, 117

Стыпулкоўскі Люцыян 41
Стэфанаў Казімір 32
Сузін Аўгустын 102
Сузін Калікст 96
Сцюарт Дадлі 127
Сырэвіч Адам 146
Сырэвіч Ксаверы 63, 143
Сырэвіч юзаф 61, 67–68, 143, 152
Сюціла Тамаш 144
Сяйчук фёдар 85, 87
Сямашка Міхал 145
Тавянскі Андрэй 111–112, 122, 125–126
Тавянскі Караль 62, 144
Тамкевіч Казімір 67, 152
Тарашкевіч Людвік 102
Тарлецкі ян 144
Трамбецкі Станіслаў 123
Траскоўскі Канстанцін 55
Трубяцкі Аляксей 100
Тур Караль 88
Уладкоўскі Антоні 35
Умінскі ян 49, 51
Уратноўскі фелікс 50, 52–53, 

59, 111, 119–123, 125
Урбановіч юзаф 67, 104, 152
Урбановіч юльян 102
Урсын Нямцэвіч, гл. Нямцэвіч Урсын
Урублеўскі юзаф 40
Уяздоўскі Тамаш 130
файнгаўз Давід 67, 102, 105
фергюсан Роберт 130
філатава Алена Мікалаеўна 12
фрыдэрык Вільгельм ІІІ 24
фядута Аляксандр Іосіфавіч 10
фялінская ева 99
фяратка Мікалай 85, 87
хадкевіч Ігнат 96, 112
хаецкі эдмунд 117
халхоўскі Валерыян 16
хамскі юзаф Тадэвуш 111
хатомскі фердынанд 67, 152
хаўстовіч Мікола 128–129
хлапіцкі юзаф 54, 82
хлапоўскі Дэзідэры 25, 88, 97
хлябзевіч ян 40
ходзька Бенядыкт 65, 145
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ходзька Леанард 9, 12, 52, 58, 67–68, 
73, 78–79, 108, 152–154

ходзька Міхал 33, 41, 52, 61–63, 
95, 111–112, 125

ходзька Станіслаў 73
хомскі Адольф 145
хомскі Аўгуст 59
цемналонскі Бенядзікт 144
ціхоўскі Адольф 123
цьер Адольф 72
Чайкоўскі Міхал 68
Чарнеўскі Антоні 146
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SUMMARY 
The Evicted from the Homeland: Emigration from Belarus and 

Lithuania in the Aftermath of the November Uprising (1830s–1870s)
the study investigates one of the most overlooked problems of the history of the 

nineteenth century — the emigration of the participants in the 1830–1831 rebellion (known 
as the November Uprising) from the territories of contemporary Belarus and Lithuania. after a 
brief survey of the historiography and sources used in the study, the author examines the main 
reasons for emigration, which included extremely severe, in comparison with the previous pe-
riod, repressions against the rebels, enforced by the Russian authorities, and patriotic fervour 
widely spread amongst the rebels even after their defeat.

the overall number of emigrants from Belarus and Lithuania amounted to around 1500–
1700 people, the overwhelming majority of whom originated in Vilna, Grodno and Minsk 
governorates. a slew of different factors determined the arrival of the main amount of the 
emigrants in the countries of Western europe. a vast body of them settled in the territory of 
France, the government of which rendered financial assistance. 

in France the natives of Belarus and Lithuania founded a few separate organizations: the 
society of Lithuanian and Russian Lands (sLRL), the society of Fraternal solidarity and the 
Lithuanian-Russian Club. During the initial period only sLRL managed to arrange a few pub-
lic actions and carry out some of its projects, e.g. the collecting and publicationes the rebels’ 
memories. Nevertheless, none of the above-mentioned organizations managed to achieve its 
goals and exist for a sufficient time. 

Over the course of the 1830s and 1840s the emigrants made some influence on the devel-
opment of the national liberation movement in their home country. in the 1830s there took-
place two actions arranged under the guidance of Joseph Zaliwski and szymon Konarski, 
which went on to develop in the lands of Belarus and Lithuania. the emissaries managed to 
achieve only minimal success. Both these actions were brutally suppressed and a number of 
the participants (Michal Wollowicz, szymon Konarski and others) were executed. However, 
in the 1840s the sending of emissaries continued and even increased rapidly during the revo-
lutionary events of 1846–1849 in europe. Nonetheless, at that time they did not fulfill their 
objectives either.  at the end of the 1850s and on the eve of the 1863 uprising the emigration 
almost stopped influencing the events occurring in the homeland.

the emigrants sought to compensate for political failure with the struggle on the ideologi-
cal front. the absence of strict censorship, a lot of free time and other factors facilitated the cre-
ation and publication of a vast amount of fiction, memoir, publicistic and scientific works. the 
emigration gave Belarusian culture such outstanding people as ignacy Domeyko, aleksander 
Rypiński, ignacy Jackowski, Hipolit Klimaszewski, Jozef straszewski, Wladyslaw Plater, eu-
stachy Januszkiewicz, Michal Chodzko and many others.

the failures in achieving the goals brought some emigrants to the conclusion that it would 
be appropriate to accept an amnesty granted by the government (in case such an opportunity 
appeared) and return to the home country. as a result, about 200 natives of Belarus and Lithu-
ania petitioned for permission to return to the homeland. Not all who had petitioned gained 
opportunity to return without fear of persecution; some of those who did had to remain in exile 
heavy travel expenses.
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RÉSUMÉ 
Les chassés du pays natal: L’émigration de Bélarus

et Lithuanie après l’insurrection du novembre
(les années trente — soixante-dix du ХIХ siècle)

L’ouvrage est consacré aux recherches d’un des problèmes peu etudiés de l’histoire du 
XiX siècle — l’émigration des participants de l’insurrection de 1830–1831 («l’insurrection de 
novembre») d’origine des territoires de Bélarus et Lithuanie modernes. après la courte revue de 
l’historiographie du problème et des sources utilisées en recherches, les causes essentielles de 
l’émigration ont analisées. Ce sont les repressions excessivement sévères, en comparant avec le 
période precedent, des autorités russes contre les participants d’insurrection, et aussi les disposi-
tions patriotiques largement diffusées parmi les insurgés même au moment de la défaite.

La quantitée commune des émigrés de Bélarus et Lithuanie a fait 1500–1700 hommes 
environ. La superiorité de ce nombre a l’origine des gouvernements de Vilno, de Grodno et 
de Minsk. L’ensemble des différents facteurs a determiné le départ de nombre essentiel des 
émigrés dans les pays de l’europe Occidental. La plupart d’eux s’est trouvée sur le territoire 
de France dont le gouvernement a porté secours materiel aux émigrés.

Les émigrés d’origine de Bélarus et Lithuanie ont fondés en France quelques organisations 
séparées — La société Lithuanienne et des terres Russiennes (sLtR), La société d’Union Fra-
ternelle, Le Club Lithuano-Russien. seul sLtR a réussi à passer quelques mesures publiques et 
à réaliser certains ses projets, par exemple le rassemblement et la publication des souvenirs des 
participants de l’insurrection, pendant premier période de l’émigration. Cependant aucune des 
organisations nommées ci-dessus n’a pas pû obtenir ces buts et éxister longtemps.

Durant tout le période des années trente et quarante de XiX siècle les émigrés ont influés sur 
le developpement du mouvement national d’émancipation à la patrie. Pendant les années trente 
ont-elles étées organisées deux grandes actions developpentes immédiat sur les terres de Bélarus 
et Lithuanie, sous la dirrections de Joseph Zaliwski et de szymon Konarski. Les émmisaires 
n’ont réussis à obtenir que le minimum des succès. en somme toutes deux ces actions ont étées 
préssées, et les certains participants (Michal Wollowicz, szymon Konarski et autres) exécutés. 
Malgré ça l’envoi des émissaires ne cessait pas durant les années quarante et a augmentée fort 
pendant les événements révolutionnaires en europe en 1846–1849. Cependant ils n’ont pas par-
venus à obtenir ces buts aussi. a la fin des années cinquante et à la veille de l’insurrection de 1863 
l’émigration presque cessait d’influer sur les événements politiques à la patrie.

Les émigrés ont aspirés à compenser un certain point la défaite sur l’arène politique par la lutte 
sur le front idéologique. L’absence à l’europe Occidental de rude censure politique, la disposition 
de beaucoup de temps libre et autres facteurs ont concourt à écrir et éditer beaucoup d’œvre d’art, 
des mémoires, de science, de publiciste etc. L’émigration a donnée à Bélarus et Lithuanie ignacy 
Domeyko, aleksander Rypiński, ignacy Jackowski, Hipolit Klimaszewski, Jozef straszewski, 
Wladyslaw Plater, eustachy Januszkiewicz, Michal Chodzko et autres hommes de culture.

Les insuccès d’obtenir ces buts ont eus pour conséquance que les certains représentants 
de l’émigrations ont fait les conclusions de la conformité au but de recevoir (à l’occasion) 
l’amnistie de gouvernement russe et de revenir à la patrie. en résultat près de 200 émigrés de 
Bélarus et Lithuanie ont présentés ces petitions de la permission de revenir. Ce ne sont pas tous 
des présentés qui a reçus la possibilité à revenir sans la crainte des repressions, et une partie 
des la reçus a été constraint à rester à l’émigration pour les difficultés materielles du retour.

STRESZCZENIE 
Wygnani z rodzinnego kraju: Emigracja polistopadowa 

z Białorusi i Litwy (lata trzydzieste — siedemdziesiąte XIX wieku)
Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu jednego w mniej znanych problemów historii 

XiX wieku — emigracji uczestników powstania listopadowego 1830–1831 r., pochodzących 
z terenów dzisiejszej Litwy i Białorusi. Po krótkim przeglądzie historiografii problemu i wy-
korzystanych w badaniu źródeł, rozpatrzone zostały główne powody emigracji, a mianowicie 
nadzwyczaj surowe, w porównaniu z poprzednim okresem, represje rządu rosyjskiego, skie-
rowane przeciwko uczestnikom powstania, jak również nastroje patriotyczne, szeroko rozpo-
wszechnione pośród uczestników powstania nawet w chwili jego klęski.

Ogólna liczba emigrantów tego okresu z Białorusi i Litwy stanowi 1500–1700 osób, w 
przeważającej większości z guberni wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej. Zbieg różnych oko-
liczności spowodował ukierunkowanie przeważnej liczby emigrantów do krajów europy Za-
chodniej. Gros znalazło się na terenie Francji, rząd której wspierał emigrantów materialnie.

emigranci rodem z Białorusi i Litwy stworzyli we Francji kilka organizacji — towarzy-
stwo Litewskie i Ziem Ruskich (tLZR), towarzystwo Zjednoczenia się Braterskiego i Klub 
Litewsko-Ruski. samemu tylko tLZR udało się w początkowym okresie emigracji zorgani-
zować kilka imprez publicznych i zrealizować niektóre swoje projekty, jak na przykład zbiór 
i wydanie wspomnień uczestników powstania. Żadna jednak z wymienionych organizacji nie 
zdołała dopiąć swoich celów i przetrwać dłuższego okresu czasu.

W przeciagu okresu lat trzydziestych i czterdziestych XiX wieku emigranci wpływali na 
rozwój ruchu narodowo-wyzwoleńczego w kraju. W latach trzydziestych zostały zorganizowane 
dwie wielkie akcje z Józefem Zaliwskim i szymonem Konarskim na czele, które miały kontynu-
ację za ziemiach Białorusi i Litwy. emisariuszom udało się jednak osiągnąć tylko niewielkie suk-
cesy. Obydwie te akcje zostały surowo stłumione, a niektórzy spośród ich uczestników (Michał 
Wołłowicz, szymon Konarski i in.) zostali skazani na śmierć. Mimo tego w latach czterdziestych 
wysyłania emisariuszy nie zaprzestano, a w okresie rewolucyjnych wypadków w europie 1846–
1849 r. akcja ta nawet wyraźnie przybrała na sile. także wówczas jednak nie udało się osiągnąć 
wyznaczonych przez emigranckie ośrodki celów. W końcu lat pięćdziesiątych i w przededniu po-
wstania styczniowego emigracja niemal utraciła wszelki wpływ na wypadki polityczne w kraju.

Niepowodzenie na arenie politycznej emigranci starali się kompensować w pewnym stop-
niu walką na froncie ideologicznym. Brak w europie Zachodniej surowej cenzury politycznej, 
duża ilość wolnego czasu i inne czynniki złożyły się na napisanie i wydanie olbrzymej liczby 
utworów: artystycznych, pamiętnikarskich, naukowych, publicystycznych itd. emigracja dała 
Białorusi i Litwie takie postaci jako ignacy Domeyko, aleksander Rypiński, ignacy Jackow-
ski, Hipolit Klimaszewski, Józef straszewicz, Władysław Plater, eustachy Januszkiewicz, Mi-
chał Chodźko i wielu innych.

Brak sukcesów w osiąganiu stawianych sobie przez emigrację celów doprowadzał niektó-
rych jej przedstawicieli do wniosku o celowości przyjęcia — w razie ogłoszenia takowej — 
amnestii ze strony rządu rosyjskiego i powrotu do kraju. Ostatecznie około 200 emigrantów 
rodem w Białorusi i Litwy złożyło podania o pozwolenie powrotu do kraju. Nie wszyscy sko-
rzystali z takiej możliwości powrotu z obawy represji, a część aplikujących musiała pozostać 
ostatecznie w emigracji z powodu trudności finansowych.



РЕЗЮМЕ 
Изгнанные из родимого края: Посленоябрьская эмиграция 

из Беларуси и Литвы (1830–1870-е года)
Работа посвящается исследованию одной из малоизученных проблем истории 

XiX в. — эмиграции участников восстания 1830–1831 гг. («ноябрьского»), происходя-
щих с территорий современных Беларуси и Литвы. После краткого обзора историографии 
проблемы и источников, использованных при исследовании, рассматриваются основные 
причины эмиграции. Ими являлись необыкновенно суровые, в сравнении с предыдущим 
периодом, репрессии российских властей против участников восстания, а также патриоти-
ческие настроения, широко распространенные среди повстанцев даже в момент поражения.

общая численность эмигрантов из Беларуси и Литвы составляла примерно 1500–
1700 че ловек, преимущественное большинство которых происходили из Виленской, Гроднен-
ской и Минской губерний. Совокупность различных факторов определили прибытие ос-
нов но го количества эмигрантов в страны западной европы. Большая их часть оказалась на 
терри то рии франции, правительство которой оказывало эмигрантам материальную поддержку.

Уроженцами Беларуси и Литвы были созданы во франции несколько отдельных ор-
ганизаций — общество Литовское и Русских земель (оЛРз), общество Братского еди-
нения и Литовско-Русский Клуб. Лишь только оЛРз удалось в первоначальный период 
эмиграции провести несколько публичных мероприятий и реализовать некоторые свои 
проекты, например, сбор и публикацию воспоминаний участников восстания. однако 
ни одна из выше упомянутых организаций не смогла добиться поставленных целей и 
просуществовать продолжительное время.

В течение всего периода 30–40-х гг. хiх в. эмигранты оказывали влияние на разви-
тие национально-освободительного движения на родине. В 30-е гг. были организованы 
две крупные акции под руководством юзефа заливского и Шимона Конарского, которые 
имели непосредственное развитие на землях Беларуси и Литвы. эмиссарам удалось до-
стичь лишь ми ни мальных успехов. В целом обе эти акции были жестоко подавлены, 
а ряд их участников (Михал Воллович, Шимон Конарский и др.) казнен. Несмотря на 
это, в 40-х гг. присылка эмиссаров не прекращалась, а во время революционных событий 
в европе в 1846–1849 гг. резко увеличилась. однако и в это время им не удалось добиться 
поставленных целей. В конце 50-х гг. и накануне восстания 1863 г. эмиграция практически 
перестала влиять на события на родине.

Поражение на политической арене эмигранты стремились в некоторой степени компенси-
ровать борьбой на идеологическом фронте. отсутствие в западной европе жесткой политиче-
ской цензуры, наличие большого количества свободного времени и др. факторы содействова-
ли написанию и изданию огромного количества произведений: художественных, мемуарных, 
научных, публицистических и т. д. эмиграция дала белорусской культуре таких деятелей, как 
Игнатий Домейко, Александр Рыпинский, Игнатий яцковский, Ипполит Климашевский, 
юзеф Страшевич, Владислав Плятер, евстафий янушкевич, Михал ходько и многих других.

Неудачи в достижении поставленных целей в эмиграции приводили некоторых ее 
представителей к выводу о целесообразности принятия (в случае появления возможно-
сти) амнистии российского правительства и возвращения на родину. В результате около 
200 уроженцев Беларуси и Литвы подали прошения о разрешении вернуться на родину. 
Не все из подавших эти прошения получили возможность вернуться, не опасаясь ре-
прессий, а часть получивших ее вынуждена была остаться в эмиграции из-за финансо-
вых трудностей, связанных с возвращением.
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