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ПАСЛЯЛІСТАПАДАЎСКАЯ ЭМІГРАЦЫЯ
З БЕЛАРУСІ І ЛІТВЫ Ў 1830–1870-я ГАДЫ
ДЗМІТРЫЙ МАТВЕЙЧЫК
Анатацыя: У дакладзе высвятляюцца прычыны эміграцыі ўдзельнікаў паўстання 1830–1831 гадоў з беларуска-літоўскіх губерняў, падаецца іх колькасць, вызначаюцца асаблівасці іх прыбыцця і рассялення ў Заходняй Еўропе, разглядаюцца асноўныя накірункі дзейнасці і
ацэньваецца іх паспяховасць, а таксама падаюцца звесткі пра спосабы
вяртання эмігрантаў на радзіму.
Ключавыя словы: паўстанне 1830–1831 гадоў, эміграцыя, нацыянальна-вызваленчы рух, Расійская імперыя, беларуска-літоўскія губерні.

POST-UPRISING EMIGRATION FROM BELARUS
AND LITHUANIA IN 1830s – 1870s
Abstract: The paper examines the reasons for emigration of the
participants of the Uprising of 1830-1831 from Belarusian and Lithuanian
provinces, reveals their number and the peculiarities of their arrival and
settlement in Western Europe, as well as the main activities and achievement.
The author also provides some information on the ways of return of the
emigrants to their homeland.
Keywords: the Uprising of 1830–1831, Emigration, National Liberation
Movement, Russian Empire, Belarusian and Lithuanian provinces.
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Пасля задушэння паўстання 1830–1831 гадоў (пра паўстанне глядзець: Гарбачова, 2001; Швед, 2001) расiйскiмi ўладамi былі праведзены рэпрэсiўныя мерапрыемствы супраць яго ўдзельнiкаў. На працягу
1831–1834 гадоў былi створаны юрыдычная база i спецыяльныя органы (Камiтэт па справах заходнiх губерняў, следчыя i лiквiдацыйныя
камiсii) для правядзення рэпрэсiй. Шмат якія паўстанцы былi
пазбаўлены асабiстай маёмасцi ў вынiку канфiскацый, паўстанцышляхцiцы маглi пазбавiцца правоў дваранства з-за немагчымасцi
пацвердзiць іх дакументальна. Таму працяг за мяжой барацьбы за незалежнасць разглядаўся iмi i як сродак вярнуць канфiскаваныя маёнткi i
адабраныя правы. На жаданне паўстанцаў працягваць барацьбу аказалі
уплыў іншыя мерапрыемствы – захады супраць каталiцкай царквы,
рэарганiзацыя сiстэмы адукацыi, насаджэнне расiйскага чыноўнiцтва
i землеўладання i да таго падобнае. У цэлым прычынамi эмiграцыi
можна лічыць змяненне сацыяльнага статусу i матэрыяльнага стану
многiх удзельнікаў выступлення, сітуацыі на радзіме ў цэлым, а таксама патрыятычныя перакананнi паўстанцаў.
У эмiграцыi апынулася каля 9 тысяч удзельнікаў паўстання 1830–
1831 гадоў (Бялецкі (Bielecki, 1986), Калембка (Kalembka, 2003)), з якiх
1500–1700 чалавек паходзілі з беларуска-літоўскіх губерняў. На iх размяшчэнне i рассяленне па розных краiнах Заходняй Еўропы ўплывалi
шматлiкiя фактары, спалучэнне якiх вызначыла прыбыццё большай
часткi эмiгрантаў у Францыю. Колькасць эмiгрантаў па-за яе межамі
была нашмат меншай.
У прыбыцці ў Заходнюю Еўропу эмігрантаў з беларуска-літоўскіх
губерняў меліся пэўныя своеасаблівасці. Пераважная iх большасць
прыбыла праз Прусiю, дзе апынулася значная колькасць паўстанцаў з
Лiтвы i Беларусi, выцесненая туды разам з корпусам Антонія Гелгуда.
Часта яны з’яўлялiся грамадзянскiмi асобамi. Праз тэрыторыю Аўстрыi
ў эмiграцыю прыбывалi ў асноўным тыя, хто на момант паўстання
знаходзiўся ў шэрагах польскага рэгулярнага войска. Значная частка эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў трапіла ў Заходнюю
Еўропу марскiм шляхам. З Прусii на караблях было выпраўлена больш
за 450 ураджэнцаў Беларусi i Лiтвы. Да гэтай лiчбы неабходна дадаць
невялiкую колькасць эмiгрантаў, якiя прыбылi з Аўстрыi, высланыя на
захад праз порт Трыест.
Эмiгранты, якiя апынулiся ў Францыi, на працягу 1830-х гадоў шырока рассялiлiся па яе тэрыторыi, нягледзячы на пачатковыя iмкненнi
размясціць iх вялiкiмi кампактнымi групамi ў правiнцыi. Знаходжанне
ў некаторых месцах значнай колькасцi эмігрантаў стварала перадумовы да iх гуртавання.
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Наяўнасць шэрагу прычын абумовiла стварэнне ўраджэнцамi
беларуска-лiтоўскiх губерняў у эмiграцыi некалькiх арганiзацый, што
стала працягам традыцыі, вынесенай з паўстанцкiх часоў. Яны вымушаны былi займацца рознымi накiрункамi дзейнасцi, чаго патрабавалi
эмiграцыйныя абставiны. Дзякуючы Таварыству Літоўскаму і Рускіх
Зямель (1831–1833 гады), у складзе якога аб’ядналася значная частка прадстаўнiкоў iнтэлектуальнай элiты, быў створаны найбольшы
комплекс мемуарных крынiц, якiя тычылiся паўстання 1830–1831
гадоў на Беларусi, Лiтве i Украiне, а таксама выбіты медаль у памяць
пра подзвiг паўстанцаў. Стварэнне Таварыства Братэрскага Аб’ядання
(1832–1834 гады) сведчыць пра невыпадковасць i заканамернасць гуртавання эмiгрантаў з Беларусi, Лiтвы i Украiны. Менавiта гэтымi дзвюма арганiзацыямi было пастаўлена ў эмiграцыi пытанне пра адзiнства
i раўнапраўнасць прадстаўнiкоў усiх частак былой Рэчы Паспалiтай. I
менавiта iмi было зроблена нямала для прапаганды сваёй радзiмы ў
Заходняй Еўропе. Урэгуляванне 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 iзноў паўстала пытанне пра лёс зямель Беларусi, Літвы i Украiны, традыцыя гуртавання
лiцвiнаў i русiнаў у эмiграцыi ўзнавiлася і быў створаны Лiтоўска-Рускi
Клуб, якi, аднак, не разгарнуў актыўнай дзейнасці.
На працягу 30–40-х гадоў асноўнай формай уплыву эмiграцыi на
развiццё грамадска-палiтычнага руху ў беларуска-лiтоўскiх губернях
была прысылка эмiсараў з мэтай правядзення разведкi цi для непасрэднага фармiравання паўстанцкiх атрадаў альбо канспiрацыйных
арганiзацый (Міхал Валовіч, Марцэлі Шыманскі, Шыман Канарскі
і іншыя). Большая частка эмiсараў не змагла распачаць актыўных
дзеянняў. 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 (1846–1849 гадоў) прывяло да
дэмаралізацыі ўсіх лагераў эмiграцыi, якая прыняла ў гэтых падзеях самы актыўны ўдзел. З-за названых падзей, а таксама з прычыны
адсутнасцi iстотных вынiкаў падобнай тактыкi, у 1850-я гады высылка
эмісараў на радзiму спынiлася.
Пісьменніцкая дзейнасць ураджэнцаў беларуска-лiтоўскiх губерняў
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,
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фiласофскiя, лiтаратурныя, мемуарныя i публiцыстычныя працы
эмiгрантаў мелi самую разнастайную тэматыку. Яны пачалi выдавацца
ў першы ж год эмiграцыi i працягвалi выходзiць у свет на працягу ўсяго
часу яе існавання.
Вяртанне былых паўстанцаў з еўрапейскiх краiн на радзiму падзяляецца на тры перыяды (1831–1834 гады, 1834–1856 гады, 1856–1862 гады).
Кожны з iх характарызуецца пэўнай iнтэнсiўнасцю падачы прашэнняў
аб амнiстыi i ў вынiку – колькасцю тых, хто вярнуўся. Асноўным фактарам, якi ўплываў на гэты працэс, з’яўлялася выданне расiйскiм урадам
заканадаўчых актаў, якiя яго рэгламентавалi. Калi ўказ ад 4 кастрычнiка
1834 года практычна перапынiў вяртанне на радзiму больш чым на
20 гадоў, то манiфест ад 15/27 траўня 1856 года надаў масавы характар гэтаму працэсу. Варта таксама адзначыць, што iмкненне вярнуцца пад панаванне расiйскiх уладаў было характэрна для пераважнай
меншасцi эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў. У 1834–1862 гады
выказалi падобнае жаданне каля 200 з iх. Адныя эмігранты выкарысталi
манiфест ад 15/27 траўня 1856 года для таго, каб бесперашкодна прыбыць на радзiму, іншыя рэзка негатыўна выказалiся ў адносiнах да яго,
а само прыняцце памілавання разглядалi як прызнанне палiтычнага паражэння. Аднак атрыманне амнiстыi не гарантавала вяртання. У 1834–
1855 гады асноўнай перашкодай для гэтага былi цяжкiя ўмовы прыезду ў Расiйскую iмперыю, у 1856–1862 гады, калi былi амніставаны каля
150 эмiгрантаў з беларуска-лiтоўскiх губерняў, – адсутнасць у шмат каго
з эмігрантаў неабходных сродкаў на падарожжа на радзіму. У вынiку
выкарыстаць амнiстыю змагла толькi меншасць з тых, хто яе атрымаў.
Вяртанне выклiкала ў многiх iншыя праблемы. Складаны матэрыяльны
стан вымушаў звяртацца да сваiх землякоў i да ўладных органаў па дапамогу. Паўстанне 1863–1864 гадоў паклала канец вяртанню палiтычных
эмiгрантаў i прымусiла некаторых з тых, хто ўжо вярнуўся, iзноў выехаць
у эмiграцыю з-за небяспекі трапіць пад рэпрэсіі (больш падрабязна пра
ўсё вышэй сказанае глядзець: Матвейчык, 2011).
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