
Штомесячны
літаратурна-мастацкі
і грамадска-палітычны
ілюстраваны часопіс

(730) ВЕРАСЕНЬ, 2014

Выдаецца з 1953 года

Галоўны рэдактар
Святлана Дзмітрыеўна
ДЗЯНІСАВА

www.maladost.lim.by

Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»
г. Мінск

99
РЭДАКЦЫЙНАЯ  КАЛЕГІЯ
Наталля АЎДЗЕЕВА
Алесь БАДАК
Віталь БРЭЛЬ
Ігар БУЗОЎСКІ
Аляксандр ГАРДЗЕЙЧЫК
Уладзімір ГАЎРЫЛОВІЧ
Сяргей ДУБОВІК
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ
Анатоль КРЭЙДЗІЧ
Лідзія МАКАРЭВІЧ
Уладзімір МАТУСЕВІЧ
Барыс СВЯТЛОЎ
Таццяна СІВЕЦ

СКЛАД  РЭДАКЦЫІ

Тамара САРАЧЫНСКАЯ —
намеснік галоўнага рэдактара
Ірына ЧАРНЯЎСКАЯ —
рэдактар аддзела паэзіі
Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ —
рэдактар аддзела крытыкі
Генадзь АЎЛАСЕНКА —
рэдактар аддзела падлеткавай творчасці
Віктар ІВАНОЎ (ЛУПАСІН) —
рэдактар аддзела літаратурнай вучобы
Аксана ЮЧКАВІЧ —
рэдактар аддзела школьнага жыцця
Ганна КІРЭЕНКА —
рэдактар інтэрнэт-версіі



126

Эдвард Тамаш МАСАЛЬСКІ

З  УСПАМІНАЎ  (1799—1824)*

VI

Усе ведалі, што ў Вільні існавала наша 
таварыства і адкрытае, і таемнае, і што яно 
мела на мэце адраджэнне нацыі. Заставалася 
толькі крыху абвастрыць фармулёўкі, і з таго 
адраджэння нацыі вынікаў намер падрыхтоўкі 
паўстання супраць урада. Аднак і тое было 
вядома, што філарэты сваё таварыства ў адпа-
веднасці з урадавым загадам скасавалі, таму 
патрэбна было давесці, што нашы задумы і 
дух, варожы ўраду, пануе ў выхаванні моладзі; 
для доказу таго магла прыдацца найменшая 
нагода. Навасільцаў даў сваім агентам таемны 
загад, каб даносілі пра самы мізэрны выбрык 
моладзі. Чакаць яму давялося нядоўга.

У чацвёртым класе віленскай гімназіі 
нейкі смаркач, здаецца Плятэр1, калі адзін 
выкладчык выйшаў і пакуль прыйшоў другі, 
з пустога свавольніцтва накрэмзаў на дошцы 
крэйдай: «Віват Канстанцыя». Другі, здаец-
ца, Чэховіч, паправіў: «Віват Канстытуцыя»; 
трэці дадаў клічнік, чацвёрты яшчэ нешта 
дапісаў; тут увайшоў настаўнік рускай мовы 
Астроўскі. Убачыўшы гурт каля дошкі і той 
надпіс, ён спытаў, хто тое напісаў. І адразу 
пайшоў да генерал-губернатара Корсакава2 
з даносам, што ў школе бунт. Бунтаўшчыкі 
напісалі тое і тое, увесь клас ім пляскаў, 
а класны цэнзар нічога пра тое не сказаў. 
Корсакаў тэрмінова кур’ерам, нібыта справа 
мела дачыненне да лёсу манархіі, той данос 
пераслаў Вялікаму князю Канстанціну. 
Навасільцаў, прадстаўляючы дэпешу, не 
пашкадаваў фарбаў у выяўленні, як яны 

выславіліся. Вялікі князь, у сваю чаргу, так-
сама праз адмысловага кур’ера даслаў загад: 
неадкладна арыштаваць увесь чацвёрты 
клас, каб з імі ніхто не меў ніякіх кантактаў; 
рэктара Віленскага ўніверсітэта і цэнзара 
чацвёртага класа зняволіць на казіміраўскай 
гаўптвахце, загадаўшы, адпаведна іх чыну, 
даць абодвум па пяць пакояў. І так усіх тры-
маць пакуль не прыедзе Навасільцаў на след-
ства і не вырашыць далейшы іх лёс. Вільню 
ахапіла жудасць, бо ўсе былі ўпэўнены, 
што з таго дзіцячага свавольніцтва будуць 
сумныя наступствы. Аднак і смеху хапала 
разам праз тое, што Вялікі князь смаркача, 
часовага дзяжурнага па класе, якога на ста-
расвецкі манер называлі цэнзарам, палічыў, 
відаць, за цэнзурнага чыноўніка, што мае 
генеральскі або чацвёртага класа чын.

Праз некалькі дзён пасля зняволення гэтых 
злачынцаў, толькі я выправіў дадому Караля, 
як да мяне забеглі калегі з навіной, што майго 
Юзафа арыштавалі і павезлі ў Варшаву. За 
што? Ніхто не ведаў. Апавядалі толькі, што ён 
быў у кавярні, дзе граў у більярд і смяяўся з 
памылкі Вялікага князя наконт цэнзара і ары-
шту дзяцей, а напрыканцы сказаў: «О, калі б я 
мог бачыць Вялікага князя, то сказаў бы яму, 
каго сапраўды варта пасадзіць у вязніцу!»

Меў на ўвазе прайдзісвета Астроўскага, 
як мне сам потым тлумачыў; усё гэтае 
балабонства ў кавярні было звыклай з’явай 
сярод віленскіх студэнтаў, вядомых сваім 
легкадумствам. Аднак, калі ён збіраўся ўжо 
выходзіць, у дзвярах з’явіўся паліцмайстар3
Шлыкаў і, спытаўшы, хто з прысутных Юзаф

* Заканчэнне. Пачатак у № 6, 7, 8, 2014 г.
1 Плятэр Міхал — граф, вучыўся ў 1823 годзе ў Віленскай гімназіі.
2 Рымскі-Корсакаў Аляксандр Міхайлавіч (1753—1840) — рускі военачальнік, у 1806—1809

і 1812—1830 гадах літоўскі генерал-губернатар.
3 Паліцмайстар — у Расійскай імперыі начальнік паліцыі ва ўсіх губернскіх і буйных гарадах.

Рубрыка гістфакаў краіны

ГістфакТ
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Масальскі, загадаў яму садзіцца ў свае дрож-
кі, а потым павёз да Корсакава. Праз палову 
гадзіны яго павезлі адтуль у Варшаву. Мінуў 
тыдзень, яго прывезлі назад і таксама паса-
дзілі на гаўптвахту побач з цэнзарам чацвёр-
тага класа.

Я непакоіўся за брата і адразу па яго вяр-
танні паехаў на гаўптвахту прасіць дазволу 
сустрэцца з ім. Афіцэр на варце не меў 
права самастойна дазволіць гэта, але, калі 
даведаўся ў дзяжурнага капітана, што няма 
загаду не пускаць да зняволенага, дазволіў 
і сам праводзіў мяне да брата. Тут я даве-
даўся, што Корсакаў пытаўся ў яго, што ён 
хацеў данесці Вялікаму князю, як тое казаў 
у кавярні. Юзаф адказаў, што нічога не збі-
раўся даносіць, а толькі пажартаваў крыху. 
«Няпраўда, мусіш нешта ведаць, прызна-
вайся». Юзаф, мусіць, каб ад яго адчапілі-
ся, і адказаў: «Калі б меўся данесці нешта 
Вялікаму князю, то паведаміў бы толькі 
яму, а не губернатару». «Калі так, павязём 
цябе да Вялікага князя». І загадаў напісаць 
рапарт, падаць паштовых коней і з часным 
прыставам1, Машынскім, справадзіў яго да 
Варшавы.

Машынскі завёз яго да генерала Куруты2, 
які, распытаўшы Юзафа, загадаў яму затры-
мацца ў сябе, а сам паехаў да Вялікага князя. 
Пасля вяртання яшчэ два дні пастаянна ў 
яго выпытваў пра ўсё жыццё, пра віленскія 
кантакты, пра знаёмых, іншымі словамі, 
разнастайныя падрабязнасці, ставячыся да 
яго прыстойна. Пераканаўся на падставе 
шчырых аповедаў Юзафа, што за ім нічога 
таемнага не стаіць, ацаніў відавочна яго 
розум і досціп, бо сказаў: «Я веру, што ты 
нічога не ведаеш такога, што б мог данесці, 
і што толькі праз нелюбоў да Астроўскага 
такім капылам вырваліся ў цябе тыя словы. 
Аднак Вялікаму князю гэта будзе цяжка рас-
тлумачыць. Таму мушу адвезці цябе да яго». 
І адразу павёз у Бельведэр3. Там, пакінуўшы 

ў зале, зайшоў у кабінет да Вялікага князя, 
дзе, відаць, дакладваў пра яго. Праз хвіліну 
з пазалочанай цыгарай у зубах хуткімі кро-
камі выйшаў Вялікі князь і, наблізіўшыся 
да Юзафа так, што амаль датыкаўся да яго 
грудзямі, як гаркне: «Говори!» Юзаф, уба-
чыўшы такую анекдатычную фігуру перад 
сабой, усміхнуўся. Князь адскочыў ад яго і 
крычыць: «Щенок! Щенок! В солдаты, ско-
тина!», — і вярнуўся ў кабінет. Курута выбег 
на першы выкрык Вялікага князя ў залу, уба-
чыў, што адбываецца, і холадна звярнуўся 
да Юзафа: «Прошу за мной», завёз да сябе. 
Там з дакорам пачаў яму выгаворваць за 
недазваляльныя паводзіны з князем. «Сказаў 
адаслаць цябе ў Вільню і трымаць там пад 
арыштам да прыбыцця Навасільцава, які 
туды едзе на следства па справе тых шка-
ляроў, а разам і наконт цябе вырашыць; 
мусіць, будзеш адпраўлены ў войска, але не 
страчвай надзею, можа і выратуешся», — 
мовіў Курута. Потым, паабедаўшы разам з 
Юзафам, выправіў яго з тым жа Машынскім 
у Вільню.

Прыехаў абяцаны Навасільцаў і пачаў 
нібыта дазнанне перад следствам; аднак 
насамрэч ён выдатна разумеў, што ўсё гэта 
дзяцінства і там няма чаго дазнавацца, але 
яму было патрэбна інтрыгаваць супраць 
Чартарыйскага. Як тая інтрыга скончыла-
ся б, невядома, магчыма ўся гэтая справа з 
дзецьмі, з філарэтамі не працягвалася б так 
доўга і з такім уціскам, калі б яго не паланілі 
ў Вільні прыгожыя вочы пані Зубавай, якая 
абрала Навасільцава сваім апекуном і ўблы-
тала яго ў свае сеці для дапамогі ў справе з 
сям’ёй мужа.

Усё гэта адбывалася напярэдадні святога 
Яна, тэрмін арэнды памяшкання майго ў 
доме Гута заканчваўся, выпадала мне або 
ехаць на вакацыі, або здымаць новае памяш-
канне. Выехаць я не мог, бо затрымлівалі 
мяне ў Вільні справы Юзафа, аднак і най-

1 Часны прыстаў — паліцэйская пасада (да 1867 г.), падначальваўся обер-паліцмайстру, у сваю 
чаргу кіраваў квартальнымі наглядчыкамі, квартальнымі паручнікамі і гарадавымі.

2 Курута Дзмітры Дзмітрыевіч (1769—1833) — палкоўнік, ад’ютант Вялікага князя Канстанціна 
Паўлавіча, герой вайны 1812 года, пасля бітвы пры Красным (снежань 1812) яму быў прысвоены чын 
генерал-маёра.

3 Бельведэр — палац у Варшаве на Бельведэрскай алеі. У палацы жыў Вялікі князь Канстанцін 
Паўлавіч.

З УСПАМІНАЎ (1799—1824)
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маць памяшканне на вялікі тэрмін таксама 
не збіраўся, бо меркаваў пасля заканчэння 
той справы выехаць з Вільні.

Так здарылася, што Тамаш Зан, які меў 
побач у доме Кукевіча знятае на наступны год 
жытло, выязджаў на вакацыі. Таму дазволіў 
мне пасяліцца там на час сваёй адсутнасці. 
Я пераехаў да яго і ледзь крыху ўладкаваўся, 
як з’явіўся паліцмайстар Шлыкаў і вельмі 
ветліва папрасіў мяне паказаць мае паперы. 
Апячатаў іх і забраў, сказаўшы, што гэтага 
вымагае следства па справе Юзафа. Праз 
пару дзён мяне выклікалі да Навасільцава. 
Ён сядзеў на канапе, і я на ўваходзе ветліва 
яму пакланіўся; аднак з яго боку прывітан-
ня не атрымаў і таму не застаўся стаяць ля 
дзвярэй, а перайшоў бліжэй да канапы і стаў 
ля акна. Ён хутка на мяне зірнуў і прыняў 
той мой крок за нахабства, за якое вырашыў 
мне адплаціць, але тады нічога не заўважыў 
і пачаў распытваць пра Юзафа і што ён бы 
мог адкрыць Вялікаму князю. Я расказаў, 
што думаў сам пра гэта і ведаў з размовы 
з братам. Ён на тое: «Адкуль ведаеш пра 
тыя падрабязнасці, калі не быў ні ў той 
кампаніі ў кавярні, ні ў Корсакава». «Брат 
мне расказаў». «Калі і дзе?» «У яго каме-
ры». «Хіба быў там?» «Быў». «Хто пусціў?» 
«Дзяжурны афіцэр дазволіў». «Гэта кеп-
ска, гэта вельмі кепска, можаш ісці». «Ці 
можна забраць мае паперы і ці свабодны я?» 
«Паперы табе аддадуць, можаш ехаць, куды 
табе трэба». На гэтым скончыўся прыём, як 
мне здалося, досыць памяркоўна, але ён па-
іншаму думаў.

Паперы аддалі цалкам, нічога кампра-
метуючага ў іх не было, але я не выехаў з 
Вільні, чакаючы вырашэння справы Юзафа. 
Нарэшце пасля двух тыдняў мне паведамілі, 
што ёсць вырак Вялікага князя: выслаць 
Юзафа жаўнерам у жытомірскі полк, які 
стаяў ва Уладзіміры на Валыні. Назаўтра 
праводзіў яго за горад, везлі пад вартай, раз-
віталіся мы з любімым братам у слязах.

Яму не было кепска ў палку; як прыбыў, 
хутка знайшоў спагаду ва ўсіх сваіх началь-
нікаў; любілі яго там і песцілі; да службы 
не змушалі. Толькі калі сталі ў лагеры і 
мусіў быць нейкі агляд з удзелам Вялікага 
князя альбо інспектараў, павінен быў ста-
навіцца ў шыхт. Рэшта часу праходзіла для 
Юзафа весела; яго амаль ірвалі адно ў адна-

го мясцовае грамадства, а найбольш звычай-
на шляхта, і яго капітан, і палкоўнік, і іншыя 
пасля іх камандзіры; ён усюды стаў сваім, 
заўжды знаходзіўся ў натоўпе прыяцеляў. 
Так было на працягу сямі год, пасля якіх яму 
не далі па выслузе афіцэрскі чын, і ён, ужо 
свабодны, дэмабілізаваўся.

Я тым часам, развітаўшыся з братам, 
наняў коней і са слугой Сцёпкам выехаў у 
Менск, пабыўшы пару дзён, выехаў адтуль 
у Мазалёва. Праз пару тыдняў атрымаў ліст 
ад пані Храпавіцкай з паведамленнем, што 
яе брат, Оўбрыл (Oubril), уведзены ў ранг 
пасла ў Іспаніі і прымае мяне на службу 
чыноўнікам пасольства і я мушу на працягу 
колькіх тыдняў выехаць у Мадрыд, таму 
трэба ехаць у Якубава і з ім разам выяз-
джаць. Паехаў таму ў Вільню, каб забраць 
атэстат з універсітэта.

Мінаючы Наваградак, заехаў да Ігель-
стромаў і ад іх даведаўся, што нехта, нядаў-
на праязджаючы з Вільні, паведаміў ім, 
што адтуль з загадам Вялікага князя высла-
ны квартальны ў Ігуменскае, каб адшукаць 
мяне і прывезці ў Вільню для зняволення. 
Тая навіна мяне збянтэжыла, не мог сабе і 
ўявіць, каб мяне мог спаткаць такі лёс, тым 
больш, што Навасільцаў пасля прагляду маіх 
папер сцвярджаў, што я свабодны і магу 
ехаць, куды захачу. Вырашыў, што не варта 
хавацца, і калі так мусіць быць, хай хутчэй 
тое адбудзецца, і, каб пазбегнуць вяртання ў 
Вільню пад вартай, сам тэрмінова выехаў.

Пасля прыезду ў Вільню даведаўся ад 
прыяцеляў, што Вялікі князь сапраўды зага-
даў мяне арыштаваць на шэсць тыдняў за тое 
нібы, што я бачыўся з братам, калі ён сядзеў 
у вязніцы. Тут адкрыліся мне вочы, я зразу-
меў, што гэта помста Навасільцава за тое, 
што не стаяў у яго ля дзвярэй і размаўляў з 
такім магнатам без асаблівай цырымоніі, бо 
з братам я бачыўся з дазволу варты, таму не 
было тут маёй правіны. Бачыў ужо, што мая 
кар’ера пры Оўбрыле пахіснулася: ён меўся 
ў некалькі тыдняў ад даты ліста Храпавіцкай 
выехаць у Іспанію, а тут ужо мінула два 
тыдні, і яшчэ шэсць трэба было прасядзець 
у вязніцы. Аднак, не страціўшы цалкам 
надзею, хацеў атрымаць на рукі атэстат, каб 
пасля тэрміна зняволення мог адразу вые-
хаць ці ў Якубава, ці за Оўбрылам наўздагон, 
калі яго ўжо там не будзе. Рушыў да паліц-
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майстра Шлыкава і паведаміў, што пачуў у 
Наваградку аб росшуках мяне ў Ігуменскім 
па загадзе Вялікага князя і таму прыбыў сам 
у Вільню, каб падпарадкавацца рашэнню 
ўрада, але прашу тры дні для афармлення 
свайго атэстата, а потым ужо пайду пад 
арышт. Шлыкаў з разуменнем тое выслухаў і 
дазволіў мне пабыць нібыта свабодным тры 
дні ў Вільні, хоць, напэўна, таемная паліцыя 
сачыла за мной. На другі дзень атрымаў ужо 
той атэстат і, каб прыспешыць тэрмін майго 
зняволення, не страціўшы ані адной хвіліны, 
у той жа дзень з’явіўся да Шлыкава з паве-
дамленнем, што ўжо гатовы да адбывання 
пакарання. Ён даручыў мяне часнаму пры-
ставу Дэпертэсу, які быў годным чалавекам.
Ён завёз мяне спачатку да сябе на абед, а 
ўжо потым у вязніцу. Уязджаючы пад нізкія 
скляпенні брамы ў турэмным замку, адчуў 
такую ж самую жудасць, як у 1812 годзе, 
калі першы раз пасля французаў убачыў у 
нас у Белічанах казакоў. Толькі цяпер выраз-
на ўцяміў, чым ёсць дэспатызм. Кінуты, 
як злачынец, у астрог, паламаная кар’ера, 
магчыма, на ўсё жыццё, і без суда, без віны, 
толькі за тое, што з любові да брата наведаў 
яго ў няшчасці з дазволу ўлады. А колькі 
нашых суайчыннікаў спазналі такі ці яшчэ 
стакроць горшы лёс!

Дэпертэс перадаў мяне наглядчыку астро-
га капітану Панеўскаму, які паводле загада 
Шлыкава адвёў мяне ў астрог, што стаяў 
на сярэдзіне двара, каля яго пакоя ў браме, 
у залу пасяджэнняў турэмнага камітэта.
У той зале мелася шмат месца для шпацыру, 
утульныя лавы, сталы, прылады для пісання 
і ложак, які там заўжды стаяў; тая зала на 
працягу ўсіх гадоў кіравання Вялікага князя, 
мусіць, ніколі не заставалася без пастаяльцаў, 
такіх жа злачынцаў, як я. Толькі перада мной 
шэсць тыдняў тут знаходзіўся Марціноўскі1, 
рэдактар Dziennika Wileńskiego2, за нейкі неа-
сцярожны выраз у тым выданні. Панеўскі, 
мой новы апякун, адразу пасябраваў са мной; 
відаць, Бог паспрыяў у гэтым для дапамо-
гі нашым братам філарэтам, як тое потым 

аказалася. З гэтага пункту гледжання і мой 
арышт быў боскай ласкай, бо я стаў карыс-
ным для сваіх калег, і тое варта лічыць за 
шчаслівы лёс, што мая бліскучая кар’ера з-за 
таго арышту ляснулася.

Панеўскі паходзіў з Мазырскага павета, 
тыповы дабрак, не знайшоў шчасця на вай-
сковай службе, якой трымаўся дзеля сціплай 
аплаты, гарантуючай беднае жыццё. Пільны 
на службе, уважлівы, заўжды ў добрым 
гуморы, жыў на селядцы і сырой капусце, 
якія заўжды былі ў яго на стале каля пляшкі 
з гарэлкай, бо і ёй не пагарджаў, хоць і не 
напіваўся, ветлівы са сваімі наведвальніка-
мі, прастадушны і, нягледзячы на ўдаваную 
суровасць, меў чулае сэрца.

Справа вучняў чацвёртага класа гімназіі 
была скончана яшчэ перад маім прыездам; 
рэктара Віленскага ўніверсітэта, не знай-
шоўшы ніводнай яго правіны ў той спра-
ве, вызвалілі з-пад арышту; аднак у хуткім 
часе, можа і не за тое, яго пазбавілі пасады. 
Шаноўнага цэнзара чацвёртага класа пры-
зналі павінным у недаглядзе, але міласціва
палічылі, што тыя дні арышту будуць яму 
дастатковым пакараннем, і вызвалілі; чаты-
рох злачынцаў, якія пасмелі крэмзаць на 
дошцы, як заражаных небяспечным для 
ўрада духам, аддалі ў жаўнеры, паламаўшы 
ім кар’еру; астатніх шкаляроў, настраша-
ных і згаладалых, велікадушна выпусці-
лі з-пад арышту. Кажу велікадушна, бо ў 
іншых школах неўзабаве нават дзеці, якія не 
вучыліся ў адным класе з абвінавачанымі, 
і не маглі іх ведаць, зазналі значна больш 
жорсткі пераслед. У той віленскай справе 
з вучнямі мэта Навасільцава яшчэ не была 
дасягнута. Справа аказалася настолькі дзі-
цячай, што нават з яго спрактыкаванасцю ў 
макіявелізме немагчыма было заснаваць на 
ёй абвінавачанне супраць Чартарыйскага. 
Заставалася толькі скарыстаць для гэтага 
студэнцкія таварыствы. Тут было больш 
магчымасці для інтрыгі, але, на няшчасце, 
тыя таварыствы даўно ўжо былі або заба-
ронены ўніверсітэцкімі ўладамі, або добра-

1 Марціноўскі Антон (1781—1855) — віленскі выдавец і публіцыст, рэдактар Dziennika 
Wileńskiego (1818—1830).

2 Dziennik Wileński — польскі навукова-літаратурны часопіс, выходзіў у Вільні на працягу 1805—
1806 і 1815—1830 гадоў.
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ахвотна самараспушчаныя. Не маючы нічога 
іншага пад рукой, трэба было схавацца за 
тую мінуўшчыну і прыцягнуць яе да сучас-
насці, ублытаць у яе і прафесараў і тым 
нарадзіць хоць бы падазрэнні аб уплыве 
Чартарыйскага, што было б дастатковым для 
пазбаўлення яго ад куратарства. Аднак узні-
калі цяжкасці ў тым, што ранейшыя выказ-
ванні моладзі аб адраджэнні нацыянальнага 
і патрыятызме, як і мэты тых таварыстваў, 
не былі палітычнымі, а толькі маральнымі, 
пра гэта ўсе вельмі добра ведалі. Але гэта 
ўжо была дробязь для такога майстра, як 
Навасільцаў; маральнае так шчыльна даты-
калася з нацыянальным, а тое — з палі-
тыкай, што, калі спрытна праводзіць допыт, 
можна лёгка памяняць месцамі адно з дру-
гім. Яму патрэбны быў ударны пачатак, які 
б уразіў уяўленне Вялікага князя, што ён і 
здолеў спрытна арганізаваць.

Пры праверцы папер тых чатырох гімна-
зічных злачынцаў1 натрапілі ў пакоі аднаго 
з іх на куфар студэнта Віленскага ўнівер-
сітэта Янкоўскага2, у якім адшукалі нейкі 
агідны вершык пра імператрыцу Кацярыну. 
Навасільцаў, усцешаны тым адкрыццём, 
адразу ж распрацаваў план, як змусіць 
Янкоўскага да такіх прызнанняў, якія былі 
яму патрэбны. Пагатоў, ён даведаўся, што 
Янкоўскі быў філарэтам. На той час ён 
выехаў у Варшаву, але Навасільцаў паслаў 
за ім; калі яго прывезлі пад арыштам, адра-
зу пачаў яго застрашваць, маўляў, за такія 
вершы магчыма цяжкае пакаранне; ад вер-
шаў Янкоўскі адмовіцца не мог, бо напіса-
ны былі яны яго рукой. Навасільцаў рабіў 
выгляд, што шкадуе яго і даў зразумець, 
што існуе выратаванне, а менавіта неабход-
насць раззброіцца перад урадам, адкрыў-
шы сапраўдную мэту ў працы філарэтаў са 
студэнцкай моладдзю. Падказаў яму ідэю, 
што верагоднай мэтай існавання тавары-
ства быў антыўрадавы супраціў, інакш наво-
шта філарэтам быць таемнай арганізацы-
яй. Калі Янкоўскі дапаможа выкрыць заду-
мы, ён будзе памілаваны; інакш нават сам 

Навасільцаў, хоць і паспеў яго вельмі палю-
біць і жадае дапамагчы, не будзе мець маг-
чымасць таго дабіцца. Янкоўскі з абурэннем 
адхіліў усе інсінуацыі і запабяганні, цвёрда 
стаяў на тым, што ў дачыненні філарэтаў 
падобныя меркаванні з’яўляюцца паклёпам. 
Нават калі Навасільцаў, паказваючы вялікі 
смутак, абвясціў яму, што ёсць ужо загад 
Вялікага князя аб расстрэле, аднак можна 
таго пазбегнуць, калі Янкоўскі зробіць пры-
знанне, юнак не пайшоў на паклёп дзеля 
захавання свайго жыцця; можна з упэўне-
насцю сцвярджаць, што калі ён заставаўся 
б фізічна здаровы, прыняў бы абяцаную 
смерць, чым ганьбу хлуслівага прызнання. 
Навасільцаў, убачыўшы, што пагрозамі нічо-
га не дасягне, звярнуўся да больш дзейсных 
сродкаў. Найперш загадаў не даваць яму ежы 
на працягу двух дзён, а на трэці дзень выда-
лі моцна пасолены селядзец. Згаладаўшыся, 
Янкоўскі яго з’еў, пасля папрасіў вады, але 
яму не далі. Прага павялічвалася, уводзя-
чы яго ў роспач, але вартавы быў глухі да 
крыкаў і енку, вады не даваў. Тым часам яго
вызывае Навасільцаў і абяцае аблягчэнне з 
умовай прызнання. Закатаваны Янкоўскі, не 
з’яўляючыся ўжо гаспадаром сябе, піша пад 
дыктоўку Навасільцава прызнанне, маўляў, 
мэтай прамяністых, а найбольш філарэтаў, 
з’яўлялася знішчэнне царскай сям’і, падбух-
торванне рэвалюцыі ў Расіі і паўстанне на 
землях колішняй Рэчы Паспалітай, і да таго 
падобныя прыдумкі.

Потым Навасільцаў загадаў яму скла-
сці спіс сяброў усіх тых таварыстваў, якіх 
Янкоўскі ведаў; схапіўшы тыя спісы і пры-
знанне, упэўнены, што дасягнуў сваёй 
галоўнай мэты, аднак хацеў дамагчыся і 
другой, а менавіта — застацца ў Вільні, каб 
мець час цешыцца грацыяй Зубавай і заслу-
жыць яе руку. Ён адразу даслаў тыя спісы і 
прызнанне да Вялікага князя кур’ерам, пера-
конваючы яго, што такія важныя адкрыцці 
вымагаюць пільнага даследавання, а таму 
вялікай працы і немалога часу, тым больш, 
што да тых таварыстваў непасрэдна або

1 Вучні старшых класаў і гувернёры Свіслацкай гімназіі Франц і Леон Гельтманы з Вярховічаў, 
Людвік Малахоўскі з Кобрына і Андрэй Кургановіч з Пружан.

2 Янкоўскі Ян — студэнт Віленскага ўніверсітэта, філарэт і сябра таемнай арганізацыі ў Свіслац-
кай гімназіі, сын уніяцкага светара.
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ўскосна належала моладзь усяго краю, пля-
ліся нейкія відавочна небяспечныя планы, 
не без уплыву старэйшых. У той жа час 
быў выдадзены загад арыштаваць усіх са 
спісу Янкоўскага, каго можна было знайсці 
ў Вільні; у адносінах тых, хто знаходзіўся 
па-за горадам, у краю або на службе ў Расіі, 
для паліцыі і мясцовых улад былі разасланы 
загады, каб іх тэрмінова арыштоўвалі і пад 
вартай адпраўлялі ў Вільню.

Для правядзення следства Навасільцаў 
заснаваў камісію, у склад якой уваходзіў 
начальнік яго канцылярыі Байкоў, пракурор 
Вільні Батвінка1, радца губернскага пра-
ўлення Лаўрыновіч, паліцмайстар Шлыкаў 
і прафесар хірургіі Пелікан2, які своечасо-
ва зразумеў планы Навасільцава адносна 
ўніверсітэта і паспяшаўся паслужыць яму. 
Камісія хутка прыступіла да следства і пача-
ла свае пасяджэнні ў губернскім палацы, 
дзе жыў на той час Навасільцаў, у той самай 
зале, дзе год таму Мікалай муштраваў сваіх 
жаўнераў. Схопленыя ў Вільні ці ў краі філа-
маты, прамяністыя і філарэты былі зняволе-
ны ў кляштарах, якіх у горадзе дужа многа.
Каля ста прасторных келляў былі прыста-
саваны да гэтых мэт, у кожным памяшканні 
ўтрымліваўся адзін чалавек, вокны былі 
забелены вапнай і забіты звонку дошкамі, 
а дзверы зачыняліся на замок. Па калідорах 
хадзілі вартавыя са стрэльбамі, не дазваля-
ючы нікому набліжацца да камер, у кожным 
кляштары для змены той варты заснавалі 
гаўптвахты пад ачолай унтэр-афіцэра; афі-
цэры мелі загад як мага часцей інспекта-
ваць кляштары, каб варта пільна выконвала 
свае абавязкі. Філарэты, што знаходзіліся 
ў Вільні, былі пільнымі з самага прыез-
ду Навасільцава. Таму хутка даведаліся аб 
прызнанні Янкоўскага; тыя, каго ён забыўся 
назваць, утварылі на волі камітэт для назі-
рання за разгортваннем справы, каб рата-
ваць сябе і, наколькі магчыма, сваіх калег. 
Найперш абдумалі спосаб сувязі з арышта-
ванымі, а таксама магчымасць выйсця на 
следчую камісію; тая хоць і захоўвала над-
звычайную сакрэтнасць, але, як гэта звычай-

на здараецца ў Расіі, знайшліся каналы для 
атрымання дакладнай інфармацыі праз пэў-
ных чыноўнікаў канцылярыі Навасільцава. 
Калі б не прадажнасць чыноўнікаў, на якую 
звычайна скардзімся, для прыгнечаных не 
было б ніякага ратунку. Праўда, прыгня-
тальнікі, разбэшчаныя карупцыяй, зашмат 
лупяць, аднак, чым хутчэй прыгнечаны 
заплаціць, тым меней страціць.

Пачалося следства. Каб падоўжыць дарагі 
для Навасільцава час знаходжання ў Вільні, 
да камісіі выклікалі па вязню і кожнаму 
загадвалі пісаць гісторыю свайго жыцця. 
Зразумела, справа пасоўвалася марудна, хоць 
кожны з іх, будучы яшчэ зусім зялёным, мала 
меў матэрыялу для мемуараў; потым настаў 
час апытання, таксама пісьмовага. Наш камі-
тэт выпрацаваў інструкцыю для адказаў, каб 
усе спавядаліся аднолькава шчыра і пісалі, 
што ведалі аб мэтах і дзейнасці таварыстваў: 
праз каго туды патрапілі, хто яшчэ належаў 
да суполак, іншыя падрабязнасці; не было 
падстаў, каб нешта хаваць перад законам і 
ўрадам. Часам нехта палохаўся і не хацеў 
прызнавацца, што належаў да таварыства. 
Таго хутка настаўлялі на розум вочнымі 
стаўкамі і прызнаннямі калег.

Здаралася, хтосьці знаходзіўся ў такіх 
сямейных акалічнасцях, што трэба было 
тэрмінова вызваляць або засцерагчы іх ад 
найменшых падазрэнняў урада. Пра тых 
наш камітэт папярэджваў калег, каб яны не 
згадваліся ў спісах, а калі хто ўжо быў згада-
ны, скасаваць падобнае прызнанне. У такіх 
выпадках на вочных стаўках калегі адмаўля-
ліся ад сваіх слоў, сцвярджаючы, што з такім 
незнаёмыя або што запісалі яго памылкова. 
Падобным спосабам многім удалося пазбег-
нуць пакарання. Камісія падазравала, што 
тут ёсць змова, але ўпільнаваць, якім чынам 
вязні ва ўмовах шчыльнай аховы дамаўля-
юцца, не патрапіла. Здзіўляла іх і аднастай-
насць прызнанняў; калі нехта адкрываў на 
допыце новую падрабязнасць, наступныя 
яе пацвярджалі і развівалі. Камісія паміж 
іншым цікавілася вядомымі песнямі прамя-
ністых і філарэтаў, якія шырока разышліся

1 Батвінка Іеранім — Віленскі губернскі пракурор.
2 Пелікан Вацлаў (1790—1873) — хірург, выкладаў у Віленскім універсітэце хірургію і анатомію, 

у 1821—1831 гг. рэктар Віленскага ўніверсітэта.

З УСПАМІНАЎ (1799—1824)



132

па ўсяму краю і ўтрымлівалі шмат лібераль-
ных ідэй. Камісія мералася прадставіць іх 
як заклік да бунту і загадвала Міцкевічу і 
Адынцу, якіх у напісанні тых песень абві-
навачвала, запісваць іх тэксты на допыце; 
яны экспромтам уносілі ў строфы змены і 
даводзілі, што менавіта ў падобным выгля-
дзе тыя вершы выходзілі з-пад іх пёрак і спя-
валіся калегамі. Камісія выклікала вязняў з 
розных кляштараў і ўсе згадвалі тыя песні з 
новымі змененымі варыянтамі. Сябры камі-
сіі, перакананыя ў тым, што гэта былі імпра-
візацыі дзеля падману следства, здзіўляліся, 
якім чынам адбывалася такое хуткае пара-
зуменне сярод усіх і ўсюды; аднак дазнацца 
не патрапілі. Божая ласка ніколі не пакідала 
нас, і ўсе іх захады і хітрыкі цярпелі паразу 
перад досціпам і прадпрымальнасцю нашага 
камітэта. Калі нейкі канал сувязі закрываў-
ся, адразу знаходзіўся яшчэ лепшы.

Аднойчы прафесар Бекю, які з дазволу 
Камісіі пазычаў кнігі Антону Камінскаму, 
былому гувернёру Славацкага, знайшоў у 
адной з іх напісаную алоўкам цыдулку з 
нейкай просьбай да сябе і праз боязь пера-
даў яе следству. (Бекю вінавацяць, нібыта 
ён з’яўляўся нашым ворагам і лісліва дапа-
магаў Навасільцаву бэсціць выкладчыкаў, 
данёс на Камінскага; аднак гэта не зусім так; 
ён быў палахліўцам, але збольшага заставаў-
ся прыстойным чалавекам. У тым жа 1824 
годзе яго забіла маланка, нядобразычліўцы 
тады казалі, што гэта Божая кара, як і рап-
тоўная смерць Байкова пад канец нашага 
следства: ён памёр ад апаплексіі прама ля 
дзвярэй панны Хлапіцкай, сваёй нарачо-
най. Ад гарачкі напрыканцы следства памёр 
таксама Лаўрыновіч, і яго смерць называлі 
Божым пакараннем; аднак і гэта няслушна, 
бо ён мусіў, як чыноўнік, выконваць свой 
абавязак, калі яго назначылі на следства; 
калі мог, ён дапамагаў нам, што я магу аса-
біста засведчыць; у некалькіх месцах пры 
апытанні ён мяне таемна засцерагаў, каб 
я пісаў больш абачліва і не спадзяваўся 
на справядлівасць урада да нашай справы. 
Калі б Бог караў вінаватых у тым следстве, 
найперш пакараў бы Пелікана ці Батвінку, 
якія з’яўляліся заядлымі нашымі ворагамі). 
Камісія пасля таго выпадку зразумела, што 
праз кнігі магла адбывацца сувязь; адразу 
было загадана забраць у вязняў кнігі і больш 

іх не даваць, акрамя таго, сталі лепш пра-
глядаць бялізну, нават ежу. Але гэта не дапа-
магло, бо акрамя подкупу жаўнераў, якія 
самі разносілі лісты вязняў, калі справа была 
больш важная, камітэт знаходзіў спосаб хут-
кай сувязі, якая не была выкрыта.

Адным з галоўных пунктаў расследа-
вання быў статут філарэтаў, пра які ўсіх 
апытвалі. Статут напісаў Т. Зан, пасля скаса-
вання таварыства яго знішчылі. Большасць 
філарэтаў яго не чыталі. Філаматы, якія, 
як заснавальнікі таварыства філарэтаў, той 
статут разам з Т. Занам распрацавалі, памя-
талі тэкст і больш-менш дакладна на запыт 
Камісіі яго запісалі. Аднак Камісія, уважаю-
чы тое за змову, дамагалася арыгінала, напі-
санага рукой Т. Зана, пра які ведала з допыту. 
Не давалі веры, што той арыгінал знішчылі; 
прыйшлі да пераканання, што ў тым стату-
це меліся антыўрадавыя палажэнні, таму 
насядалі на Т. Зана, каб назваў месцазнахо-
джанне арыгінала; пагражалі жорсткім пака-
раннем і судом на падставе абвінавачанняў 
Янкоўскага, калі ён не дапаможа следству ў 
пошуку арыгінала.

Я ў камеры быў з самага пачатку аба-
знаны ва ўсіх падрабязнасцях следства, бо 
арыштантаў, якія не трапілі пад яго, а толькі 
адбывалі свой ранейшы тэрмін зняволення, 
можна было наведваць. Калегі з асцярож-
насці ў мяне не бывалі, і пасля ўтварэння 
камітэта сувязь паміж ім і мной адбывалася 
праз манашак-каталічак, прозвішчы якіх я 
пакляўся нідзе не згадваць; яны і раней 
часта аказвалі падтрымку вязням астрога. 
Бачыліся яны са мной у Панеўскага, у якога 
за ўвесь час майго зняволення мне бываць 
не забаранялі. Хоць Янкоўскі згадаў і маё 
прозвішча ў тым спісе, але я ўжо сядзеў у 
вязніцы і шукаць мяне не было патрэбы, 
забыліся, напэўна, павялічыць пільнасць 
нагляду за мной. На допыт мяне выкліка-
лі не хутка, недзе тыдняў праз пяць пасля 
напісання прызнання Янкоўскага, напры-
канцы сёмага тыдня майго зняволення.
Я адказваў шчыра, як і ўсе. Пасля некаль-
кіх гадзін прысутнасці ў следчай залі мяне 
адвялі і пакінулі на старым месцы. На той 
час я займеў праблемы са здароўем; на яго 
кепска ўплывалі брак руху і адсутнасць све-
жага паветра. Павялічвалася боль у грудзях 
і ўзнімаўся страх атрымаць праз кволасць
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пасля веснавой хваробы сухоты. Аднак мяне 
ратавалі манашкі-апякункі. Адразу дасталі 
мне добрага малака, якое на працягу ўсяго 
зняволення заставалася маім амаль што адзі-
ным харчаваннем; потым, калі той боль у 
грудзях з’явіўся і пачаў павялічвацца, далі 
нейкі пластыр — такі балючы, што ледзь 
трываў. Пластыр мяне і выратаваў: праз пару 
дзён пад ім густа высыпалі прышчы, і такім 
чынам хвароба выйшла.

Калі я пакутаваў аднойчы ноччу ў такім 
стане, да мяне паціху з ліхтаром зазірнуў 
Панеўскі і паведаміў, што хвіліну таму 
Батвінка сам прывёз у астрог Тамаша Зана 
і пакінуў яго ў адной з камер сярэдняга 
корпуса, у якім вокны былі закратаваны 
і забіты дошкамі. Панеўскаму было зага-
дана, каб трымаў яго ў вялікім сакрэце, 
не гаворачы нікому, нават паліцэйскім, 
што ён тут знаходзіцца. Забараніў пад 
пагрозай адказнасці пускаць да яго жаў-
нераў з варты, нават іх афіцэра, абавязкам 
якога было заглядаць штодня да ўсіх зня-
воленых. Ежу для Зана загадаў прыно-
сіць самому Панеўскаму — толькі кавалак 
чорнага хлеба і агідную турэмную страву. 
Мы дамовіліся тады аб харчаванні, каб 
Панеўскі насіў яму, схаваўшы ў кішэнь, 
каву ў бутэльцы, белы хлеб і смажаніну; 
таксама, каб ён перадаваў нашы лісты, але 
з умовай, што Зан не будзе карыстацца 
чарнільніцай, бо яе могуць знайсці пад-
час неспадзяванай праверкі, аднак згодны 
занесці яму аловак і паперу. Пасля той раз-
мовы ён адразу пайшоў да Т. Зана і прынёс 
мне ад яго ўказанне, запісанае алоўкам, каб 
я паведаміў нашаму камітэту аб месцы яго 
зняволення. Гэта было вельмі важна, дзей-
насць камітэта па ўзгадненні паказанняў 
каардынаваў менавіта Зан: як і ў кожным 
пачынанні, дакладнасць і поспех справы 
дасягаўся тым, што ёй кіравала адна гала-
ва. Урадавая Камісія, якая не ведала пра 
наш камітэт, здагадвалася аднак з-за адна-
стайнасці паказанняў, што ўсімі мусіў кіра-
ваць Зан, як начальнік філарэтаў; і хоць не 
патрапілі высачыць спосаб паразумення 
паміж намі, вырашылі сакрэтна яго сха-
ваць, каб перарэзаць нам не толькі магчы-
масць, але нават і думкі аб аднаўленні з ім 
сувязі; для гэтага распаўсюдзілі па горадзе 
пагалоску, што ён вывезены ў Варшаву.

Аб тым, што адбылося з Занам ноччу, 
камітэту паведамілі назаўтра. Камітэт быў 
надзвычай уражаны сакрэтнымі захадамі па 
ўтрыманні Зана; яны ўявілі сабе, што пача-
ліся выконвацца тыя пагрозы, якімі страшы-
ла Камісія, дамагаючыся атрымання статута. 
Адразу да яго прыслалі праз мяне спачу-
вальны ліст, а з ім пачак атруты, каб Зан мог 
лёгка пазбыцца пакут, калі яго будуць зму-
шаць да ілжывых паказанняў, якія напэўна 
атрымалі б большую вагу ў вачах урада, чым 
паказанні Янкоўскага, абвергнутыя ўсімі зня-
воленымі, і ўпаўнаважылі б урад на жорсткія 
санкцыі. Найбольш яны баяліся, што Зан 
пад катаваннем згадае прозвішчы тых высо-
кіх сяброў літоўскай моладзі, якія спачатку 
навучылі яго заснаваць таварыства, а потым, 
застаючыся невядомымі нам, кіравалі праз 
яго. Прачытаўшы ўсё гэта ў лісце да Зана, 
я скалануўся ад жуды, што яны збіраюцца 
выкарыстаць мяне для змушэння Зана да 
самагубства. Я ж высыпаў тую атруту за 
акно, спадзеючыся на волю Бога, а Зану 
параіў, каб ён напісаў той статут, арыгінал 
якога Камісія так настойліва дамагаецца, і, 
паклаўшы яго паміж папер аднаго з філа-
рэтаў, якога збіраюцца арыштаваць, даць 
такім спосабам магчымасць следству знайсці 
рукапіс. Я вельмі спадзяваўся, што гэта не 
толькі не пагоршыць нашай справы, а, калі 
дойдзе да суда, у вачах урада будзе доказам 
нашай нявіннасці і праўдзівасці паказанняў. 
Даручыць жа той статут некаму, каго збіра-
юцца арыштаваць, было досыць проста, бо 
кожнаму падследнаму загадвалі скласці спіс 
таварышаў па арганізацыі, і ён папаўняўся 
бесперапынку; Янкоўскі не згадаў і паловы. 
Варта было толькі ўказаць камусьці з новых 
арыштантаў, каб пры складанні спісу ён зга-
даў таго, каму будзе даручаны статут, а таго 
папярэдзіць, як трэба адказваць, калі даку-
мент знойдуць сярод яго папер. Зан паслу-
хаўся маёй парады. Па прычыне таго, што 
ён не мог мець чарнільніцу, а статут мусіў 
быць запісаны яго рукой, каб паходзіць на 
арыгінал, дамовіліся мы, што Зан запіша яго 
алоўкам, а я па алоўку абвяду літары атра-
мантам, захоўваючы як мага старанна аса-
блівасці яго почырку. Пачалася праца, якая 
вымагала перапісу некалькіх аркушаў, а таму 
патрэбна была некалькі дзён. З прыходам 
да мяне новых аркушаў, якія мне прыносіў
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1 Радзівілаўская камісія (маса), сфарміраваная загадам Аляксандра І ад 6 красавіка 1815 года, 
павінна была вырашыць пытанне з пазыкамі, якія засталіся пасля смерці князя Дамініка Радзівіла.

шаноўны Панеўскі, ён не меў акуляраў, а 
таму і не ведаў, што ў іх напісана, я абводзіў 
літары, а сляды алоўка потым знішчаў.

Пакуль за гэтай работай міналі дні і 
ночы, неспадзявана прыйшла навіна, што 
Вайніловіч, швагр майго дзядзькі Корбута, 
у той час прэзідэнт Радзівілаўскай Камісіі1, 
даведаўшыся, што я нездаровы, падаў 
да следства просьбу, каб мяне адпусцілі
з-пад арышту пад яго адказнасць. Было ўжо 
некалькі прыкладаў, калі пасля хадайніцтва 
сям’і вызвалялі на парукі тых, хто не нале-
жаў да кіраўніцтва таварыства і скончыў свае 
прызнанні. Вызвалялі іх з карысцю для сябе, 
з таго меркавання, што на іх месцы можна 
было размясціць новых арыштантаў, для 
якіх ужо не хапала камер. Я адразу даслаў 
Вайніловічу ліст, просячы, каб ён скасаваў 
сваю просьбу; хоць быў хворы і жадаў хут-
чэй вызваліцца з надзеяй, што паспею яшчэ 
да Оўбрыла, адчуваў аднак, што воля Бога ў 
дадзенай справе вымагае маёй самаахвярна-
сці на карысць сяброў. Вайніловіч здзівіўся, 
аднак просьбу сваю скасаваў, і я мог скон-
чыць пачатую работу. Пасля яе сканчэння я 
амаль не зрабіўся ахвярай Навасільцава праз 
тых самых таварышаў, з-за якіх вырашыў 
ахвяравацца і застаўся пад арыштам.

Калі мая работа набліжалася да сканчэння, 
я перадаў нашаму камітэту просьбу, каб нехта 
з яго ўдзельнікаў пад выглядам шляхціца, які 
ўздумаў прадаць у астрог харчы, падышоў 
увечары да Панеўскага, праз якога я пера-
дам вельмі важныя паперы, і гэтую справу 
нельга даручаць выпадковым людзям. Хацеў, 
каб тая камбінацыя са статутам прайшла пад 
найвялікшым сакрэтам, бо апасаўся, што 
дакумент, праходзячы праз некалькі выпад-
ковых рук, можа трапіць да следчай Камісіі. 
Калегі з нашага камітэта, не цямячы, што 
гэта могуць быць за такія важныя паперы, 
калі нават перапіска з Занам адбываецца без 
падобных засцярог, з-за празмернай асцярож-
насці зрабілі глупства. Яны вырашылі, што 
тут можа быць здрада, бо, на іх думку, пра-
змерна ўсё таямніча робіцца, магчыма, гэта 
пастка, каб схапіць некага на гарачым і вый-
сці праз яго на камітэт. Яны доўга раіліся, не 
даўшы мне адказу. У нецярпенні я пільнаваў 

іх прыбыццё і не мог для сябе вытлумачыць 
гэтае прамаруджванне. Калі мог бы прадба-
чыць падобныя падазрэнні, хутчэй знішчыў 
бы статут, чым пасылаў яго праз іх; аднак 
ні мне, ні Зану не прыходзіла ў галаву, што 
яны будуць нас падазраваць пасля апошніх 
нашых кантактаў.

Нарэшце, аж на трэці дзень, пасля паў-
торнага майго запыту Ксавер Высоцкі, 
адзін з сяброў камітэта, адважыўся пайсці 
ў астрог, аднак з той умовай, што паблізу 
яго будзе пільнаваць Ануфрый Петрашкевіч, 
яго калега, і выглядаць, ці не пойдуць у 
астрог паліцэйскія, калі там будзе знахо-
дзіцца Высоцкі. Калі ён убачыць паліцыю, 
мусіць адразу ляцець да іх і аддаць ліст, 
напісаны загадзя Высоцкім, у якім было 
напісана, што ён, выкліканы мной для пера-
дачы нейкіх важных папер, меркаваў для 
карысці ўрада не дапусціць, каб яны трапілі 
ў іншыя рукі, таму згадзіўся і прыйшоў 
да мяне, і пра тое даносіць паліцмайстру і 
просіць, каб паліцыя паспяшалася ў астрог 
і заспела іх на гарачым, забраўшы паперы. 
Міласцівы Бог злітаваўся над усімі намі, на 
той час аніводзін паліцэйскі каля астрога 
не паказаўся, хоць гэта была вялікая рэд-
касць. Высоцкі прыцёгся да Панеўскага, 
назваўся аканомам, і я, ужо пільнуючы яго, 
адразу зайшоў і, не паказваючы, што ведаю 
Высоцкага, бо ў такой важнай справе не 
захацеў і Панеўскага мець за сведку, калі той 
адвярнуўся, сунуў Высоцкаму ў капялюш 
статут і ліст ад Зана з указаннямі, што з тым 
дакументам рабіць. Высоцкі выйшаў, і праз 
некалькі дзён усё было здзейснена па плане. 
Статут завезлі аднаму з філарэтаў у вёску, 
навучылі яго, што рабіць і як адказваць, калі 
паперы знойдзе паліцыя, разам з тым адна-
му з новых вязняў было даручана назваць 
таго філарэта ў сваім спісе, урэшце ён быў 
арыштаваны, усе яго паперы і статут трапілі 
ў рукі Камісіі. Зан, калі яму паказалі той 
дакумент, нібыта згадаў, што арыгінал існа-
ваў у двух асобніках, з якіх адзін, што быў 
у яго, ён знішчыў, а другі, пра які забыўся, 
хадзіў па руках кіраўнікоў грон, гэта, маў-
ляў, ён і ёсць. Засведчылі тое адразу і пра-
вадыры грон, якіх зноў апыталі. Філарэт, у
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якога знайшлі паперы, сцвярджаў, што яны 
яго ўласныя, узяў ён іх у аднаго з кіраўнікоў 
грон і пасля скасавання таварыства пакінуў 
сабе на памяць. Такім чынам, прызнанні 
Зана былі вытлумачаны без адступленняў ад 
папярэдніх сцвярджэнняў, а Камісія, атры-
маўшы паперы, цалкам супакоілася, далей 
працягваўся допыт толькі новых вязняў.

Пасля Новага года Зан зноў быў пера-
ведзены, цяпер ужо бліжэй да Камісіі, бо 
быў ім часта патрэбным для ўдакладнення 
і тлумачэння. Страціўшы надзею на пасаду 
пры Оўбрыле, як стала вядома, ён даўно 
ўжо выехаў у Іспанію, і, не маючы патрэбы 
знаходзіцца больш у астрозе, я парупіўся, 
каб мяне перавялі ў якісь з кляштараў, дзе 
было весялей з таварышамі. Спачатку мяне 
перавялі ў базыльянскі кляштар, а праз тры 
дні — да вострабрамскіх кармелітаў, дзе 
знаходзілася каля двух дзясяткаў маіх калег.

Днём мы ўсе былі зачынены па сваіх кел-
лях; чыталі перададзеныя нам цішком кнігі 
або спалі; як толькі змяркалася, зачынялі 
кляштар, і вартавыя нашы знаходзіліся ўжо 
ў бяспецы ад афіцэрскіх праверак, адчынялі 
тады нашы пакоі, пачыналася бяседа, гамана 
і забавы праз усю ноч. Прыходзілі дэпутацыі 
з іншых кляштараў — і ўжо не праз веснічкі, 
а прама ў браму; мы таксама наведваліся 
да іншых; варта была цалкам падкуплена і 
праблем ніякіх не ўзнікала. Карацей, гулялі, 
як хацелі, некаторыя зняволеныя філарэты 
нават у тэатр хадзілі. Зранку, як пачынала 
днець, кожны вяртаўся да сваёй келлі, дзве-
ры замыкаліся, і варта зноў рупна пільнавала 
нас, каб ніхто непатрэбны не перашкаджаў 
нам адсыпацца.

Навасільцаў у той час таксама добра 
бавіўся з Зубавай; каб Вялікі князь захоў-
ваў перакананне, што ён яшчэ патрэбны ў 
Вільні, знаходзіліся штораз новыя спісы 
сярод літоўскай моладзі. Не патрапіўшы 
нічога даказаць у дачыненні паўналетніх, ён 
напаў на дзяцей. Адусюль сыпаліся даносы 
аб шкодным духу, што апанаваў школьні-
каў. У Кейданах Молесан сын тамтэйшага 
пастара, дванаццацігадовы смаркач, пачуў-
шы, што ў Вільні чацвёрты клас узяты 
пад арышт і не наведвае заняткаў, напісаў

дзёгцем на браме свайго дома: «Віват кан-
стытуцыя» — дзеля пробы, ці атрымаецца ў 
іх дастаць падобных вакацый. Па даносе аб 
тым крымінале паляцелі Байкоў і Батвінка, 
пералупцавалі ўсю школу, некалькі сот вуч-
няў, змушаючы іх да прызнання злачынных 
намераў супраць урада. Пад акрутнымі дуб-
цамі яны адкрылі, што Молесан заснаваў 
таварыства дзеля забойства Вялікага князя, 
і ўся школа была атручана шкодным духам; 
нават настаўнікі не патрапілі адкупіцца. Па 
прадстаўленні Навасільцава да Вялікага 
князя за найвышэйшым загадам міласцівага 
Аляксандра чатыры настаўніка той школы і 
галоўны злачынец, Молесан, былі высланы 
на катаргу: на прымусовыя работы ў сібір-
скія рудні на ўсё жыццё; дзесяць таварышаў 
Молесана, якія з ім жылі, былі адданы ў 
жаўнеры, хоць яны, магчыма, і не ведалі аб 
канцэпцыі свайго суседа, астатніх вучняў 
той школы загадалі разагнаць па хатах і 
ніколі больш ні да школы, ні да аніводнай 
службы потым не дапускаць. Тое адбывала-
ся адразу пасля навагодніх свят 1824 года.

Перад масленіцай падобная ж гульня 
Байкова і Батвінкі з дзецьмі паўтарылася ў 
Крожах. Падчас масленіцы Байкоў памёр, і 
той здзек працягвалі Батвінка і Гамзін, пама-
гаты Навасільцава, у Панявежа і ў Свіслачы. 
А каб і віленскія школы пазбавіліся шкодна-
га духу, які апанаваў дзяцей ва ўсёй Літве, 
загадана было іх узорна пакараць, як сапраў-
дных злачынцаў. Асаблівую шкадобу выклі-
калі два хлопчыка з Крожаў: Віткевіч і 
Янчэўскі, і адзін з Панявежа — Вецьковіч, 
якіх у кайданах, як бунтаўшчыкоў, вадзілі па 
вуліцах Вільні з разлікам на эфект, а потым 
выправілі ў жаўнеры некуды ў Расію.

Наша следства працягвалася без упынку 
амаль да канца мая, пакуль Чартарыйскі, зра-
зумеўшы ў чым справа, не падаў у адстаўку, 
і на яго месца куратарам віленскай наву-
чальнай акругі быў прызначаны Навасільцаў. 
Пасля гэтага нас ахвотней пачалі адпускаць 
на парукі; Навасільцаў пасля перамогі на 
працэсе Зубавай, якую ён апякаў, атрымаў ад 
яе адмову і выехаў у Пецярбург расследаваць 
нашу справу разам з генералам Аракчэевым1 
і адміралам Шышковым2, з ліку якіх цар

1 Аракчэеў Аляксей Андрэевіч (1769—1834) — рускі дзяржаўны і ваенны дзеяч.
2 Шышкоў Аляксандр Сямёнавіч (1754—1841) — рускі дзяржаўны і ваенны дзеяч, дзяржаўны 

сакратар і міністр народнай асветы.
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заснаваў найвышэйшую над намі Камісію. 
Відаць, нават з увагі намаганняў Навасільцава 
і вядомай жорсткасці Аракчэева, немагчыма 
было знайсці ва ўсёй нашай справе нічо-
га, за што нас можна было б абвінаваціць, 
нават меней, чым у тых школьнікаў. Таму ў 
дэкрэце, які выдала тая Камісія і зацвердзіў 
цар, абвінавачваўся толькі дух часу, які нас 
змусіў да стварэння таемнага таварыства; але 
аб мэце таго таварыства або аб злачынных 
намерах ці ўчынках нашых — ані слова ў 
дэкрэце не было. Аднак, каб у свеце не дума-
лі, што ўрад дарэмна пераследаваў моладзь, у 
дэкрэце паведамлялася, што нам залічваецца 
час зняволення ў кошт пакарання (за што, 
невядома).

Дваццаць філаматаў і філарэтаў, а менаві-
та: Тамаша Зана, Яна Чачота, Адама Сузіна, 
Францішка Малеўскага, Юзафа Яжоўскага, 
Адама Міцкевіча, Юзафа Кавалеўскага, 
Яна Вернікоўскага, Тодара Лазінскага, Яна 
Сабалеўскага, Ануфрыя Петрашкевіча (ён 
здолеў за час следства не трапіць пад арышт, 
удзельнічаючы ў нашым камітэце, хоць і 
быў названы ў некалькіх спісах), Вінцэнта 
Будрэвіча, Мікалая Казлоўскага, Яна Гей-
датэля, Яна Міхалевіча, Яна Крыніцкага, 
Фелікса Кулакоўскага, Цыпрыяна Дашке-
віча, Гіляра Лукашэўскага і ў якасці ўзна-
гароды за выдачу ўсіх да тых дзевятнац-
цаці найсвятлейшых далучылі дваццатага, 
Янкоўскага, — іх загадана было выслаць у 
вялікарускія губерні, прадставіўшы адпа-
ведныя пасады, пратрымаўшы аднак Зана 
год у крэпасці, а Сузіна і Чачота — палову 
года. Першага за тое, што ўтварыў тавары-
ства, двух іншых — за падазроныя вершы і 
прамовы (насамрэч за тое, што падчас след-
ства, калі ў дачыненні іх выяўлялі грубасць 
і пагражалі, яны плацілі сябрам Камісіі 
пагардай). Усе астатнія вызваліліся ад уся-
лякай адказнасці, з нас утрымалі толькі 
выдаткі, панесеныя ўрадам на правядзенне 
следства.

Паводле таго ж дэкрэта былі пакараныя 
таксама і некалькі ўніверсітэцкіх выклад-
чыкаў, якія не праходзілі па следству і не 
згадваліся ў паказаннях зняволеных. На іх 
конт беспадстаўна было сказана наступ-
нае: «Для выкаранення шкоднага ўплыву, 
які супрацьпастаўляў сябе кіраўніцтву ўні-
версітэта, пазбавіць абавязкаў выкладчыкаў 
Лялевеля, ксяндза Баброўскага1 і Даніловіча2; 
з-за містычнай скіраванасці лекцый вызва-
ліць ад пасады Галухоўскага». Лялевелю 
загадана было потым выехаць у Польшчу, 
Галухоўскаму — у Галіцыю, Даніловічу — у 
глыб Расіі, ксёндз Баброўскі быў даручаны 
нагляду яго духоўнага кіраўніцтва з тым, каб 
ён не заставаўся ў Вільні.

Мы вельмі добра разумелі, што азначала 
тое «супрацьпастаўленне кіраўніцтву ўні-
версітэта». Калі Пелікан, як найбольш зруч-
ны для адшуквання даходаў Навасільцаву, 
зрабіўся рэктарам Віленскага ўніверсітэта і,
каб задаволіць драпежнасць свайго шэфа,
наклаў буйны падатак на ўсіх выкладчыкаў 
за ўтрыманне іх на кафедрах, пералічаныя 
ў дэкрэце былі гатовыя самі сысці з паса-
ды, чым падпасці такому ганебнаму гвал-
ту. Абдзіранне выкладчыкаў — не апошняя 
грэнка, якая была спечаная Навасільцавым 
на нашай справе. Яшчэ на працягу следства 
ён выцягнуў у пэўных нашых калег шмат 
грошай за вызваленне. Многія бачылі пера-
след нявінных дзяцей і апасаліся падобнага, 
а мо і горшага лёсу. Багацейшыя бацькі нама-
галіся выкупіць сваіх сыноў. Адзін Гедройц 
аддаў за сына Адольфа дзве тысячы дукатаў; 
Макавецкі, памешчык з-пад Магілёва, за сваіх 
дваіх дзяцей — дваццаць пяць тысяч рублёў 
асігнацыямі. Падобныя выкупы адбываліся 
сакрэтна, таму пра большасць выпадкаў мы 
не можам пэўна сцвярджаць, але даход ад іх 
мусіў быць значны, — шмат багатыроў было 
вызвалена раней за іншых. Тыя ж выдаткі на 
следства, якія загадана было з нас вылічыць, 
Навасільцаў налічыў на восемдзясят з ліш-

1 Баброўскі Міхаіл Кірылавіч — (1784 /1785 — 1848) — славіст, арыенталіст, багаслоў, адзін з 
пачынальнікаў скарыназнаўства, доктар тэалогіі (1823). У 1822—1824 і 1826—1833 гг. прафесар 
Віленскага ўніверсітэта. Абвінавачаны ў падтрымцы філаматаў і сасланы ў базыльянскі манастыр у 
Жыровічы (1824—1826).

2 У 1824 г. мусіў пакінуць Вільню ў сувязі са справай філаматаў і стаў выкладчыкам, а пасля 
дэканам у Харкаўскім універсітэце.
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кам тысяч срэбных рублёў. Насамрэч выда-
ткаваць на нас маглі хіба некалькі тысяч, 
што ўжываліся на дастаўку абвінавачаных у 
Вільню. Утрыманне наша нічога ні ўраду, ні 
Навасільцаву не каштавала; мы знаходзіліся 
ў кляштарах, вартавых прадастаўляла армія, 
кожны з нас за ўласныя грошы аплачваў хар-
чаванне або, калі быў бедняком, утрымліваўся 
за кошт міласціны, якую збіраў наш камітэт. 
Таму тая сума дасталася Навасільцаву. Сваю 
частку выплаціў кожны; калі хто не меў такой 
магчымасці, яго долю паліцыя спаганяла праз 
сваякоў і суседзяў.

Куратарства Навасільцава таксама было 
непасрэдным плёнам нашай справы; наколькі 
гэта было выгодна з пункта гледжання роз-
ных інтарэсаў, нават акрамя кіравання дахо-
дамі Віленскага ўніверсітэта, можна мерка-
ваць на падставе факта набыцця ім фальварка 
Замачак, што было зроблена ў наступным 
годзе. Пелікан, едучы аднойчы на шпацыр за 
горад, спаткаў адваката Кукевіча, уласніка таго 
фальварка, што месціўся недалёка ад Вільні. 
Ведаючы яго, Пелікан запытаўся, чаму ён 
такі засмучаны. Кукевіч пачаў скардзіцца на 
сваю гаспадарку ў Замачку, на тое, што шмат 
выдаткоўвае, а даходу не мае, толькі клопаты. 
Прадай — адказаў Пелікан, — той фальварак 
Віленскаму ўніверсітэту; ён будзе нам карыс-
ны для агранамічных вопытаў. «Ахвотна». 
«Колькі за яго хочаш?» «Сто пяцьдзясят 
тысяч». «Гэта мала; падобны фальварак боль-
шага варты; мы дамо ўдвая больш». «Дзякуй, 
дабрадзею!» «Тэрмінова напішу міністру, каб 
зацвердзіў набытак». Пелікан даслаў наса-
мрэч пасыльнага не да міністра, а ў Варшаву 
да Навасільцава. Той неадкладна звярнуўся 
да міністра з абгрунтаваннем патрэбы фаль-
варка для практычных заняткаў па аграноміі, 
якую збіраліся выкладаць у Віленскім універ-
сітэце, прасіў дазволіць набыццё Замачка для 
гэтых мэт. Разлічыўшы момант, калі можа 
быць зацверджана тая прапанова, прыбыў 
у той дзень у Вільню, атрымаў рэзалюцыю 
і выклікаў Кукевіча. «Васпан прадае свой 
Замачак і хоча за яго дзвесце тысяч?» «Так, 
яснавяльможны пан». «Вельмі добра: вось 
падрыхтаваны кантракт, вось грошы і квіт 
аб іх атрыманні, падпісвай, васпан». Кукевіч, 
ашаломлены неспадзяваным шчасцем і 

такім хуткім сканчэннем гандлю, падпісаў. 
Пасля чаго Навасільцаў аддаў кантракт і квіт 
Пелікану і адарваўшы з ляжачых на стале 
папераў скумат, накрэмзаў даўгавую распіску 
ў тым, што пазычыў у Кукевіча трыццаць 
тысяч рублёў серабром, і аддаў тую цыдулку 
яму. Кукевіч страціў прытомнасць. Аднак 
апамятаўшыся, як шляхціц мудры і кемлівы, 
кінуўся ў ногі Навасільцаву і папрасіў, каб 
той даў яму якую пасаду ў сваёй канцылярыі. 
Гэта было нескладана. Навасільцаў ведаў, 
якія здольнасці меў гэты чалавек, і ўзяў яго 
да сябе; Кукевіч мог цешыцца, што добра 
прадаў свой Замачак, у хуткім часе на сваёй 
новай пасадзе ён зарабляў у некалькі разоў 
больш, чым яму належала за фальварак, за 
тое ён вельмі шанаваў Навасільцава.

Скон Навасільцава адпавядаў яго тален-
там. Гісторыкі напэўна будуць апісваць яго 
варшаўскія і пецярбургскія справы, але пра 
смерць Навасільцава, магчыма, ніхто не зга-
дае. Тое, што тут апавядаю, удакладню, чуў 
ад іншых і не гарантую цалкам праўдзівасць 
таго эпізоду.

Валодаў ён, як вядома, даручанымі яму 
ў кіраванне слонімскімі староствам і пры-
ходам; у аграмадных лясных нетрах, што 
адносіліся да тых уладанняў, ён меў дазвол 
браць дрэва на будаўніцтва і гаспадарскія 
патрэбы, іншыя віды гаспадарчай дзейнасці 
заставаліся прэрагатывай дзяржаўнага скар-
бу. Навасільцаў пастараўся, каб нагляд за 
тымі лясамі даручылі Парадоўскаму. Даў яму 
ў бясплатную арэнду, нібыта з ласкі, фальва-
рак у слонімскіх уладаннях, што называўся 
Міцкевічы. Абавязаны праз тое магнату і 
апасаючыся яго, Парадоўскі мусіў глядзець 
скрозь пальцы на злоўжыванні, што рабіў 
Навасільцаў у тых лясах. Пад маркай будаў-
ніцтва ў фальварках і вёсках загадваў штогод 
рубіць некалькі дзясяткаў тысяч таварных 
бэлек і прадаваў яўрэям на вываз за мяжу, 
пазначаючы дрэва клеймамі суседзяў, нібыта 
тавар паходзіў з іх лясоў. Доўжыўся ў яго 
падобны шахер-махер гадамі, бо ні лясныя 
чыноўнікі, якія мелі ад яго ўзнагароды, ні хто 
іншы не адважваліся паскардзіцца на таго 
пана. Урэшце нехта асмеліўся данесці пра 
тое міністру фінансаў Канкрыну1. Той паба-
яўся пакрыўдзіць Навасільцава без доказаў і 

1 Канкрын Ягор Францавіч (Георг Людвіг) (1774—1845) — генерал ад інфантэрыі, міністр фінан-
саў Расіі (1823—1844).

З УСПАМІНАЎ (1799—1824)



паслаў на месца пад выглядам нейкай іншай 
місіі давераных чыноўнікаў, якія выявілі ўсе 
акалічнасці: хто рубіў і вывозіў лес, якога 
гатунку, хто купляў, чые былі клеймы і гэтак 
далей. Канкрын, маючы тое ў руках, не 
пасмеў скардзіцца на Навасільцава Мікалаю 
і скарыстаў хітрасць. Ведаючы, што цар 
чытае ад дошкі да дошкі Гамбургскую газе-
ту, сакрэтна даслаў артыкул для друку ў тую 
газету пад іменем нейкага тамтэйшага купца. 
Паведамлялася, што можна спадзявацца на 
зніжэнне цэн на расійскае дрэва, бо паміж 
іншым у гэтым годзе, гэтаксама, як і ў папя-
рэднія, былі закупленыя вялікія партыі бэлек 
са слонімскіх уладанняў у Навасільцава і 
ўжо знаходзяцца ў дарозе. Цар, заўважыўшы 
той артыкул, выклікаў Канкрына, паказаў 
яму тэкст і ўпікнуў за нядбаласць. Канкрын 
адказаў, што гэта, магчыма, дэзінфарма-
цыя і варта праверыць. Тады цар загадаў 
Бенкендорфу1 выбраць каго надзейнага з 
жандарскага штаба, каб яму цалкам можна 
было даручыць тое следства. Бенкендорф 
рэкамендаваў нейкага палкоўніка, паручыў-
шыся за яго. Палкоўнік прывёз тыя ж факты, 
што і чыноўнікі Канкрына. Цар выклікаў 
Навасільцава і напусціўся на яго; той спакой-
на адказаў, што гэта нагавор, што Канкрын і 
Бенкендорф у змове, каб знішчыць яго, што 
гэта нямецкая партыя хоча яго дыскрэды-
таваць перад царом, як рускага чалавека, 
і ён просіць афіцыйнага расследавання, з 
умовай, каб цар выбраў людзей вядомых і 
не з нямецкай партыі. Цар завагаўся, каму 
даць веры, сам выбраў двух сенатараў і, не 
даўшы ім часу перамовіцца з Навасільцавым 

ці з Бенкендорфам, паслаў іх у тую ж хвіліну 
ў Слонім, даручыўшы правесці сумленнае 
следства. Тыя вярнуліся з інфармацыяй, якая 
цалкам апраўдвала Навасільцава. Цар у гневе 
выклікае Бенкендорфа. Гэта, — кажа, — інт-
рыга і змова супраць рускіх; вы, немцы, 
хацелі пазбавіць іх майго даверу. І загадвае 
таго палкоўніка разжалаваць у простыя жаў-
неры. Бенкендорф прысягае, што палкоўнік 
не здраджваў, і просіць, каб цар часова 
ўстрымаўся ад прысуду па той справе і 
паслаў на следства Васільчыкава2, які, сам 
рускі і карыстаўся неабмежаваным даверам 
у Мікалая. Цар згадзіўся, і аказалася, што 
сенатары былі апрацаваныя Навасільцавым, 
палкоўнік жа казаў праўду. Мікалай напаў 
на Навасільцава, аблаяў яго апошнімі сло-
вамі і выгнаў, як нявартага нягодніка. Ён, 
прыехаўшы дамоў, праглынуў пігулку і тым 
годна завяршыў сваё жыццё.

Вырак Камісіі па нашай справе атрымаў 
найвышэйшае зацвярджэнне сёмага жніўня і 
быў зачытаны нам напрыканцы таго ж меся-
ца; узяўшы ад кожнага з нас аднолькавую 
распіску, што «нічога нікому не раскажам, 
пра што нас распытвалі і што адбывалася на 
следстве», адразу ўсіх вызвалілі, за вынят-
кам тых, хто быў асуджаны да зняволення 
ў Расіі. Тым нават не дазволілі заехаць да 
сямей, каб развітацца, і хутка адправілі іх 
на месца прызначэння. Янкоўскага такса-
ма выслалі, але, з гледзішча заслуг перад 
урадам, на пасаду квартальнага ў Волагдзе. 
Астатнім загадалі выплаціць налічаныя нам 
сумы за следства. Прыпала на кожнага па 
сто сорак рублёў серабром...

1 Бенкендорф Аляксандр Хрыстафоравіч (1782—1844) — расійскі военачальнік, шэф жандараў і 
галоўны начальнік Трэцяга аддзялення (1826—1844).

2 Васільчыкаў Іларыён Васільевіч (1776—1847) — расійскі дзяржаўны і вайсковы дзеяч, генерал 
ад кавалерыі.
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