
Усевалад Ігнатоўскі

Увагі да вынікнавеньня Беларз^скага руху1)

Першымі пачалі падыходзіць да беларускага пытаньня 
польскія і полёнізаваныя беларускія шляхецкія колы. І зразу 
мела. чаму яны раней зацікавіліся Беларусьсю. Беларусь была 
згублена Польшчай, трэба было вярнуць яе назад. Што даты' 
ныць да рускіх колаў, то яны пакуль што. мала анатуюцца, б° 
штыхі Расійскай імпэрыі забясьпечваюць Беларусь за Расіяй'

Цікавасьць да Беларусі раней за ўсё пачала выяўляцца )' 
Віленскім унівэрсытэце, заснованым у 1803 годзе. УнівэрсЫ' 
тэт адразу зрабіўся культурным і організацыйным цэнтраў 
тагачаснай польскай і беларускай полёнізаванай інтэлігенцыі» 
якая найчасьцей складалася з сярэдняй і дробнай шляхты 1 
часамі з мяшчанскіх элемэнтаў.

Пры унівэрсытэце і ў самым унівэрсытэце організуюпі]3 
дробныя гурткі як студэнтаў, так і наогул інтэлігенцыі. Дроб' 
ныя гурткі пачынаюць абформляцца ў даволі вялікія грамады- 
У  1817 годзе абформляецца організацыя „Шубраўцаў". Я* 
відаць з статуту, „Дубраўцы" ставяць сваёй мэтай пашырэньне 
сярод грамадзянства культуры, працаздольнасьці, пьвярозаГ»1 
жыцьця і г. д. Да выкананьня сваёй мэты яны йдуць шляхам* 
сатыры. З  ІЗ І7 году яны маюць свой орган друку „БрукО’ 
выя Ведамасьці", каторыя выходзяць штотыдзень па субо' 
тах аж да 1822 году.

Раней за „Шубраўцаў" існуюць гурткі „Філёматаў 
(аматараў навук). У ліку заснавацеляў організацыі былі Ада'1 
Міцкевіч, Т. Зан, беларускі культурнік Ян Чачот і інш. МэТІІ 
„Філёматаў"— „шляхам добрай адукацыі палепшыць стан бац1’' 
каўшчыны". Пад бацькаўшчынай яны разумелі і Беларусь, 
провінцыю Польшчы.

*) Глядзі .Маладняк" сшытак дзесяты.
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Пасьля таго, якорганізацыя „Філёлягаў" распалася 11810», 
зрасла  легальная студэнцкая організацыя „Прамяністых", якая 
Па статуту ставіла сваёй мэтай інтэлектуальнае і моральнае 
Разьвіцьцё студэнтаў. Тайнаю мэтаю кіраўнікоў організацыі 
^ьіло выхаваньне моладзі ў польскім патрыотычным кірунку. 
Адну з галоўных роляй і тут мае Ян Чачот.

Пасьля таго, як рэктар унівэрсытэту распусьціў „Прамя
т ы х " ,  кіраўнічая ядро іх утварыла ў 1820-м годзе новую 
іан ізац ы ю  „Філёрэтаў" (аматараў добрадзейнасьці). Апроч 
мэт культурна-асьветных, організацыя ставіла перад сабой і 
•■'Мітычную мэту: падгатаўляць адраджэньне Рэчы Паспалітай, 
1?3'ЛЫ павінна ўвайсьці і Беларусь. Намесьнікам старшыні ерга
рдны! быў зноў Ян Чачот. Організацыя разраслася і на
зв а ла  ў сваім складзе больш 300 дзейных сяброў. Руская 
Аліцыя разграміла „Філёрэтаў" у 1822 годзе, і шмат сяброў, 
У тым ліку Чачот, панесьлі суровыя кары. Мясцовы колёрыт 
•’Урткоў пры Віленскім унівэрсытэце ясна кідаецца ў вочы на- 
ЗДт сучасьнікам іх. Польскія колы ў Варшаве не здаволены 
Мясцовым ухілам віленскіх гурткоў. У  Варшаве непакояцца, як- 
^ьі такая дзейнасьць гурткоў нд выклікала сэпаратызму на 
Беларусі і не перашкаджала агульнапольскай справе.

У гэтых адносінах вельмі цікава зрабіць вынятак з арты
кулу, зьмешчанага ў №  147 „Бруковых Ведамасьцяў' пад наз- 
в<По „Ліст з Варшавы", падпісанага псэўдонімам „Варшаўскі 
прыяцель". Там мы чытаем ніжэйпаданае: „Ня гледзячы на 
'•‘Вртоўнасьць і вульгарнасьць Башан назвы („Бруковыя Веда
масьці “), вы ўсё^ж такі тут маеце шмат прыхільнікаў, каторыя 
Цэняць вашую орыгінальнасьць, а асабліва ваш шляхетны на- 
МеР выкараняць краёвыя хібы. Праўда, іншы раз нават вашы 
Прыхільнікі скардзяцца, што для Палякоў вы пішаце пакітанску, 
‘ато яны ня могуць зразумець вас. Вы пішаце для Літвы, а не 
Для кароны. Вы менш клапоціцеся аб тым, ці зразумее вас 
^аРшава, абы толькі зразумела вас Вільня і Літва. Іншы раз 
Вьі паніжаеце ваш стыль, каб толькі зрабіцца даступнымі для 
Ўсіх*.

Сябры унівэрсытэцкіх гурткоў вельмі цікавіліся краязнаў
ц а м . У мясцовы колёрыт былі ахварбованы гурткі „Прамяніс
тых". У „філёрэтаў" была друкаваная інструкцыя наконт таго, 

зьбіраць матэрыялы па народнай творчасьці, гісторыі, этко.
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графіі і географа Беларусі. Інструкцыя была вельмі дэтальна 
апрацована і вызначала цэлы шэраг пытаньняў, на каторыя 
зьбірацель павінен даць адказы. Матэрыялы звычайна зьбіра
ліся тады, калі студэнты, карыстаючыся зімовымі і летнімі ва
кацыямі, разьяжджаліся па самых глухіх куткох Беларусі.

Поруч з студэнцкімі гурткамі цікавасьць да Беларусі зья
вілася ў навуковых профэсарскіх колах. Унівэрсытэцкія профэ- 
сары ня толькі навукова дасьледуюць, але і знаёмяць грама
дзянства ў польскай мове з археолёгіяй, гісторыяй, памяткамі 
старога пісьменства, народнай творчасьцю, звычаямі і наогул 
бытам Беларусі. З Віленскім унівэрсытэтам зьвязаны працы 
аб Беларусі такіх выдатных дасьледчыкаў, як Лукашэвіч, Шыд- 
лоўскі, Голэмбеўскі, Ярашэвіч, Нарбут, Даніловіч і г. д. Для 
нас асабліва цікавы гістарычныя працы Нарбута, у якіх ён 
выявіў жыцьцё Літоўска-Беларускага гаспадарства. Працы яго 
прасякнуты вялікім замілаваньнем да Літвы і Беларусі, якія 
ён тым ня менш лічыць провінцыямі Польшчы. Цікавы і юры
дычныя працы Данілевіча. Нааснове вывучэньня нормаў Літоў
ска-Беларускага права ён прыгатаваў для друку „Западный 
Свод Законов“ . У свае часы, калі Сьпяранскі рабіў сваю працу 
па кодыфікацыі законаў Расійскай імпэрыі, урад Мікалая І-га 
■забракаваў працу Данілевіча, як працу „польскага" напрамку. 
•Беларусь «іколі так і не пабачыла „Западного Свода Законов ', 
ня гледзячы на тое, што ён быў лепш апрацованы, чым „Свод 
Законов" Сьпяранскага, і больш адпавядаў умовам беларускага 
жыцьця. Калі мы ўглядаемся ў дзейнасьць Віленскага унівэр
сытэту, то бачым, што ён у першую галаву быў цэнтрам полё- 
■нізаванай беларускай інтэлігенцыі. Ён рабіў іх польскімі патры
ётамі і канчаткова полёнізаваў дробную і сярэднюю беларускую 
шляхту. Але разам з тым унівэрсытэт абуджаў сярод гэтай 
самай спольшчанай інтэлігенцыі вялікую цікавасьць да Беларусі 
і беларускай культуры. Ен выпускаў у сьвет польскіх патры
ётаў, якія разам з тым былі і піонэрамі беларускага руху і 
культурна-нацыянальнага адраджэньня. Беларускі рух стаў ў 
сьціслую і неабходную сувязь з польскім адраджэнцкім рухам, 
бо Беларусь, на думку польскіх патрыётаў, уваходзіла ў склад 
Рэчы Паспалітай ці проста, як звычайная провінцыя, ці як ў 
тэй ні іншай меры аўтономная краіна-
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У першыя дзесяцілецьці ХІХ-га сталецьця падгатаўляецца 
паўстаньне 1831 году. Уся дзейнасьць Віленскага унівэрсытэту 
і яго гурткоў ці проста, ці сукосна была зьвязана з падгатоў- 
кай паўстаньня. Студэнцкія гурткі стыкаліся з агульна-гра- 
мадзкімі гурткамі, каторыя ў сваю чаргу прынцыпова былі 
зьвязаны з заходня-эўропэйскімі корбонарамі і організацыйна 
з дзекабрыстамі. З такіх гурткоў на Беларусі нам вядомы— 
яПатрыотычны саюз", „Чорныя браты", „Вайсковыя пры
яцелі" і г. д.

У час паўстаньня прадстаўнікі гэтых гурткоў склалі чыр
воную частку паўстанцаў. Белыя і чырвоныя мелі свае прог- 
рамы і рэзка падзяляліся на дзьве партыі.

Партыя белых складалася з арыстакратаў, буйных зямель
ных уласьнікаў. На чале партыі стаяў добра вядомы польскі 
патрыот, быўшы прыяцель Аляксандра і і быўшы куратар Ві
ленскае учэбнае акругі, Адам Чартарыйскі. Магнацкая партыя 
лічыла, што паўстаньне ня трэба даводзіць да крайняга пункту, 
што ня трэба канчаткова парываць сувязь з Расійскай імпэ
рыяй і весьці з ёю перагаворы, націскаючы адначасова на 
расійскі ўрад праз дыплёматыю чужаземных двароў. Польшча, 
на іх погляд, павінна застацца, як і дагэтуль, абмяжованай 
монархіяй. Ніякіх соцыяльных рэформаў ні ў якім разе рабіць 
ня трэба. Сяляне, як і раней, павінны застацца ў прыгонным 
стане.

Другою групоўкаю паўстанцаў была партыя чырвоных, 
партыя дэмократаў. На чале яе стаяў вядомы дэмократ свайго 
часу профэсар Віленскага Унівэрсытэту Лелевэль, староньніх 
Політычнага фэдэралізму. Ен лічыў, што ўваскросшая Польшча 
павінна будавацца на братэрстве вольных народаў— палякаў, 
літвінаў і беларусаў і быць фэдэрацыяй Польшчы, Літвы і 
Беларусі. Складалася партыя з дробнай шляхты і інтэлігенцыі 
лібэральнага напрамку. Партыя лічыла, што трэба канчаткова 
Парваць сувязь з фэўдальнай расійскай уладай і ня весьці 
ніякіх перагавораў з Мікалаем І, бо яны не дадуць ніякіх вы
нікаў для ходу паўстаньня. Ні перагаворы з Мікалаем, ні дып
ляматычныя інтрыгі пры чужаземных дварох, а толькі рашучая 
збройная барацьба можа і павінна вырашыць долю Рэчы Пас
палітай. На думку чырвоных, Польшча ў будучыне павінна 
быць дэмократычнай рэспублікай. Прыгон павінен быць ска-
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сованы. Вызваленае сялянства трэба надзяліць зямлёй, для 
якой мэты трэба ў кожнага з буйных паноў выкупіць частку 
зямлі за кошт дзяржавы. Апошні пункт уносіў вялікую ня
згоду паміж дзьвюма партыямі польскіх паўстанцаў.

Лепшыя з паўстанцаў добра разумелі, што бяз удзелу 
селяніна паўстаньне на Беларусі ня будзе мець ніякай моцы. 
І перад намі ёсьць факты, каторыя гавораць аб гэтым. Дроб
ная шляхта і інтэлігенцыя стараліся бліжэй падыйсьці да му
жыка, гаварылі з ім на яго „мужыцкай" беларускай мове 
і абяцалі яму за ўдзел у паўстаньні вызваленьне ад паншчыны-

Каля Слоніму жыў популярны сярод сялянства дробны 
зямляўласьнік вёскі Чундры Міхал Валовіч, яшчэ зусім малады 
чалавек. Калі пачалося паўстаньне, сяляне ўзялі зброю, каб 
выступіць у паўстаньні. Уласны стрый Валовіча данёс ураду, 
што Валовіч гатовіць паўстаньне. Сяляне, даведаўшыся аб гэ
тым, памаглі яму схавацца ў суседнім балоце. Праўда, гэта ня 
выратавала Валовіча. У балоце ён захварэў, хворы папаў у 
рукі рускай поліцыі і загінуў на шыбеніцы ў Горадні.

Некаторыя з паўстанцаў пускалі ў сялянскія гушчы агі
тацыйную літаратуру ў беларускай мове. З  такіх паўстанцаў- 
агітатараў мы можам адзначыць студэнта з Вільні Франэка 
Савіча. Па сваім пахаджэньні гэта быў сын вясковага вуні- 
яцкага ксяндза. Ен ведаў добра становішча, быт і мову бела
рускага селяніна і пісаў пабеларуску. Бязумоўна, Савіч меў 
сувязь з адным з гурткоў, на чале якіх стаяў вядомы рэволю- 
цыянэр Канарскі, загінуўшы на шыбеніцы ў Вільні на Лукіс
кім пляцы ў 1839 годзе. Сябры гуртка лічылі, што паўстаньне 
як у Польшчы, так і на Беларусі будзе мець посьпех толькі 
тады, калі ў ім прыме ўдзел сялянства. Трэба дабіцца, каб 
шляхта зразумела гэта і вызваліла сялян ад прыгону. Трэба 
весьці сярод шляхты і сярод сялянства як вусную, так і пісь
мовую агітацыю і пропаганду. Былі зроблены спробы ўтва
рыць патаемную друкарню для выданьня адпаведнай літара
туры, каторыя скончыліся няўдачаю. Гурткі мелі вялікі ўплыў 
на дробную шляхту і інтэлігенцыю таго часу. Да нашага часу 
дашоў вельмі цікавы агітацыйны верш Ф. Савіча аб паўстаньні 
1831 году- У  гэтым вершы паляшук з Піншчыны зьвяртаецца 
да літвіна (як тады звалі і літвінаў і беларусаў) і валыняка 
з такімі словамі: „Літвін, Валынец падайце-ж мі рукі. І  ак
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прысягаем да госпада бога царам на згубу, панам для на
вукі, што на той зямлі не паўстане нага а ні гэта паганска, 
а ні гэта тыранска, хоць ся укарэніць, як сіла шатанска. І ты 
па небе, усёмагутны божа, няхай нас бедных твая ласка ўспа- 
можа! А  хто ня шчыры, хто не справядлівы, няхай прападне 
3 родам і насеньнем, няхай чорт зрэжа з чадам і насеньнем! 
Сказаў. Усе тры пацалавалісь і па чарцы выпілі гарэлкі і па 
калачу узялі з тарэлкі. І доўга сабе мілаваліся А  сонца сьве
ціць і вецер ня гудзе, бо ся зьдзівілі, што то вольны людзі".

Ф . Савіч і яго аднамысьнікі стараліся падыйсьці бліжэй 
Да беларускага селяніна і зьвярталіся да яго ў яго роднай 
Мове. На гэтым грунце вынікала спэцыфічная паўстанцкая літа
ратура. Што датычна да самога Савіча, то ён быў зволены 
Рускім урадам з 4 курсу віленскай мэдычнай акадэміі і высланы 
Па Каўказ у Бадзін з тамтэйшых палкоў у якасьці звычайнага 
салдата. Праз нейкі час. яму ўдалося ўцячы з Каўказу. Пад фаль
шывым прозьвішчам Гэлігі ён абсеўся неяк на паграніччы 
Валыні і Палолі і лячыў народ. Да самай сьмерці ён карыс
таўся вялікай популярнасьцю сярод сялянства.

Наогул паўстаньне 1831-га году не ўдалося. Соцыяльны 
Дэвіз чырвоных паўстанцаў— вызваленьне сялян— зацямняўся 
тым, што самі яны ўсё-ж такі былі панамі. Апроч таго, яны 
Дапусьцілі да ўлады такія элемэнты (белых паўстанцаў), като
рыя воража адносіліся да рэволюцыі і да пастаўленых ёю со- 
ЦЫяльных і політычных пытаньняў. Што гэта было так, ясна 
п'Дна з ліста польскага дыктатара Хлапіцкага да Мікалая І-га. 
Ен піша так: „Найміласьцівейшы кароль! Будучы запэўненым 
У тым, што сойм ня здолее сярод буры ўстанавіць спакой, і 
Маючы перад вачыма мінулыя страшныя дні (у пачатку рэво- 
Лі°цыі), я пастанавіў узяць выканаўчую ўладу ў свае рукі, каб 
яна не папала ў рукі агітатараў і бурыцеляў, каторыя хоць і 
Ня маюць адвагі ў мінуты небясьпекі, але ўсё-ж такі ўмеюць 
^адбураць і злучаць натоўп".

З  ліста ясна, што тыя паўстанцы, каторыя ўмелі „злу
юць натоўп" і агітаваць сярод сялянства, не змаглі захапіць 
Улады ў свае рукі і падыйсьці да сялянства з рэальнаю рэ
формаю вызваленьня. Селянін спачуваў чырвоным, але чакаў 
аД іх ня слоў, а справы.



Юб У е  Е В А Л  О д  І Г Н А Т О Ў С К І
■

Перад намі ёсьць вельмі цікавы дакумэнту каторы яскрава 
сьведчыць аб адносінах беларускага селяніна да польскага 
паўстаньня 1831 г. Афіцэр польскай разьбітай арміі Багданскі 
разам з трыма таварышамі прабіраецца з Беларусі ў Галіцыю, 
каб выратавацца ад прасьледваньня рускай улады. Ім трэба 
прабрацца праз балоты. Стары селянін паляшук, наогул спачу
ваючы чырвоным паўстанцам, узяўся быць іх правадыром. Па 
дарозе стары разгаварыўся і так вытлумачыў асноўную пры
чыну няўдачы польскіх паўстаньняў наогул. „Як да Касьцюшкі, 
так і цяпер ёсьць адна прычына няўдачы паўстаньня— гэта 
адносіны паноў да сялянства. Паны думалі самі зрабіць паў
станьне, але забыліся, што іх мала, а мужыкоў столькі, як 
мурашак. Паны не хацелі вызваліць сялянства, бо, згубіўшы 
паншчыну і падданства мужыкоў, яны згубілі-б свае даходы 
ад мужыкоў і сваю вагу ў гаспадарстве, дзе яны—усё, а му
жык— нішто. Вы ніколі ня будзеце мець Польшчы, пакуль му
жыкі яе не адваююць, а яны не адваююць яе, ня маючы 
перакананьня, што адбіваюць яе для сябе. Паншчына ёсьць 
прычына ўпадку паўстаньня". (2Ьіог ратіеіпіком у. 1831 г., 
стэр. 219-20).

Я к адбітак тагачасных польскіх настрояў, у польскай 
літаратуры зьяўляецца так званая беларуская школа.

Пісьменьнікі гэтай школы паставілі сваёю мэтаю зрабіць 
з беларускага селяніна такога чалавека, які стаў-бы сьвядомым 
грамадзянінам, патрыётам Польшчы, і пашоў-бы, калі гэта 
будзе патрэбна, у паўстаньне разам з паўстанцамі панамі і 
інтэлігентамі.

Найчасьцей яны пішуць папольску, але тэмы і сужэгЫ 
для сваіх твораў бяруць з беларускага жыцьця. Часам яны 
пераходзяць на беларускую мову. І трэба вызначыць, што 
гэта ім даволі лёгка зрабіць, бо яны паходзяць з беларускай 
апалячанай шляхты. З пісьменьнікаў школы мы можам назваць-" 
Яна Баршчэўскага з Віцебшчыны, Алеся Рыёнскага з Дзісь- 
неншчыны і Яна Чачота з Навагрудчыны. Усе яны ня толькі 
пісьменьнікі, але і польскія патрыоты і вельмі часта ўдзельнік' 
паўстаньня 1831 году. Па іх поглядах Беларусь ёсьць хоць і 
асобная краіна, але яна зьяўляецца непадзельнай часьцінаю 
Рэчы Паспалітай Польскай. Што датычыць да беларусаў, то 
яны ёсьць частка польскай нацыі, ці, як тады казалі, беларусы
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ёсьць §еп1е шіЬепі. патопе роіопі. Ускосна да гэтай школы 
магчыма аднесьці і Адама Міцкевіча. У яго творах мы зна
ходзім шмат беларускіх малюнкаў і тэм. Сваёю бацькаўшчынаю 
ён называе Літву, пад якой разумее Беларусь, як непадзель
ную частку Польшчы.

Асабліва тыповым прадстаўніком пісьменьнікаў беларус
кай школы ў польскай літаратуры зьяўляецца Алесь Рыпінскі. 
У 1831 годзе ён прымаў чынны ўдзел у паўстаньні, дзеля 
чаго павінен быў потым кінуць бацькаўшчыну і змураваць у 
Парыж. Седзячы ў Парыжы, ён ня кідаў сувязі з Польшчай і 
Беларусьсю. У 1839 годзе ён у гуртку эмігрантаў чытаў 
лекцыі аб Беларусі, з якіх і ўтварыўся першы як-бы падручнік 
па беларусазнаўству. Яго кніжачка была выдадзена ў Парыжы 
Ў 1840 г. пад назваю: „Віаіошз. Кііка з16\м о роегр ргозіедо' 
Ьёіі Іе) пазгеі роізкіеі рг'ШІпср". Як відаць з самой назвы 
Кніжкі, шляхціц Рыпінскі цікавіцца „простым людам11, сялян
ствам Беларусі. Беларусь, на яго погляд, ёсьць толькі провін- 
Цыя Польшчы. Аўтар кніжкі лічыць, што Беларускае сялянства 
павінна ня толькі політычна, але і культурна зьліцца з паля
камі. Не дарма кнігу сваю ён прысьвячае „першаму з бела
рускіх мужыкоў, каторы навучыцца ўперад чытаць, а потым і 
Думаць папольску“. У  сувязі з гэтым, Рыпінскі першы скарыс
таў для беларускай мовы польскія літары, дадаўшы да не
каторых з іх асобныя адзнакі. Гэтаю азбукаю, крыху пера
робленаю, беларуская мова часта карыстаецца і ў нашыя часы, 
Асабліва пры пашырэньні беларуска» культуры і друку сярод 
тых беларусоў. якія вучацца ў польскіх школах. Свой агульны 
Погляд на Беларусь Рыпінскі выказаў у прадмове да сваёй 
кніжкі: „Гэта Русь складае непадзельную часьціну нашай дара
гой бацькаўшчыны (Польшчы). Гэты народ (беларусы) заха
ваўся дзеля таго, каб давесьці, што ён сам можа выбраць сабе 
пана, а чужых гаспадароў ня хоча знаць". За пана Рыпінскі 
лічыў Польшчу, а пад чужымі гаспадарамі разумеў Расію. Ен 
быў пераконаны ў тым, што беларусу патрэбен пан. Яму і ў 
г°лаву ня прыходзілі думкі аб тым, што працоўная беларуская 
Маса павінна быць сама сабе пакам.

Пісьменьнікі беларускай школы пісалі і пабеларуску для 
таго, каб знайсьці чытача сярод беларускіх мас. Рыпінскі на
вісаў баляду „Нячысьцік", вершы, псальмы— „Стары Восіп
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барадаты", „Ой, мой божа, веру табе", верш „Ты-ж сам, су- 
срдзька, хацеў" і г. д. Баршчэўскі напісаў вершы— „Рабункі 
мужыкоў", „Гарэліца", „А  чым-жа твая. дзеванька, галоўка 
зацята" і шмат беларускіх уставак у сваім польскім творы 
„ЗсІасЬсіс З а б і т а —сгуіі Віаіотз V/ ІапІазІусгпусЬ ороіуіаба- 
піасЬ". Я. Чачот пісаў лірычныя вершы, вельмі падобныя да 
народных песень.

Апрача таго, пісьменьнікі беларускай школы сабралі шмат 
матэрыялаў як бытавых, так і па народнай творчасьці на 
Беларусі. Я. Баршчэўскі выдаў зборнік у расійскай мове пад 
назваю: „Очеркн северной Белорусснн". Ян Чачот выдаў дзьве 
кніжкі сабраных ім народных твораў пад назваю: „РіозпЙ 
'уіезпіасге г пасі N1611103 і Піліпу". Тут ён даў месца 120 на
родным беларускім песьням, 150 народным прыказкам і прыме
там. Да сваіх зборнікаў Чачот дадаў невялічкі слоўнічак бела
рускіх слоў. У тыя самыя 30-я і 40-я гады зьбіраецца і дру
куецца ў польскай мове зборнік Е. Тышкевіча пад назваю 
„Апісаньне Барысаўскага павету ў статыстычных, прамыслова- 
гандлёвых і мэдыцынскіх адносінах". У зборніку ёсьць шмат 
і гістарычных матэрыялаў. Тут таксама можна знайсьці нарысы 
штодзённага вясковага жыцьця, народныя песьні, замовы й 
забабоны; шмат ёсьць і прыказак. Пазьнейшыя зьбірацелі этно- 
графічнага матэрыялу часта карысталіся з зборніка.

Аўтары беларускай школы польскай літаратуры па сваім 
соцыяльным стане зьяўляюцца шляхціцамі. Зразумела, што іх 
творы наскрозь прасякнуты шляхецкімі поглядамі на бела
рускае сялянства. Часам яны нават і спачуваюць цяжкай, бяз
выхаднай волі селяніна, але наогул усе яны лічаць, што пры
гоннае права і прыгонная гаспадарка зьяўляюцца таю асноваю 
жыцьця, якой ні ў якім разе няможна парушаць у імя грама
дзянскай і дзяржаўнай карысьці. Такі іх соцыяльны погляд 
яскрава выяўляецца ў іх творах, асабліва ў творы Баршчэў- 
скага „Рабункі мужыкоў". Сяляне паўсталі ў часы кампаніі 
1812 году супроць свайго пана. Яны прагналі яго з маёнтку 
і захапілі ў свае рукі пры дапамозе францускіх салдат пан
скі двор. Баршчэўскі вельмі не спачувае такому зьявішчу. Ен 
стараецца абсьмяяць сялян і намаляваць іх паўстаньне ў ко
мінных хварбах.
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Найбліжэй падыходзіць да прыгнечанага няволяй і пан
шчынай сялянства Ян Чачот. Ен яскрава апісвае навычэрпвае 
сялянскае гора: у хаце зімна і дымна, ад холаду калеюць і ад 
соладу хварэюць дзеткі селяніна; разам са скацінаю ў сму
родзе, брудзе і цемры жыве тут сялянская сямя. („Нашто нам 
Дьім выядае вочкі"). Але і ў Чачота адносіны да селяніна 
Шляхецка-клерыкальныя. Бяда селяніна залежыць не ад ска
наньня прыгону, а ад таго, што селянін часта гультаіць і шмат 
п‘е гарэлкі. Селянін і пры існуючым ладзе можа добра жыць, 
Калі будзе паслухмяным у вадносінах да пана чалавекам, 
працавітым і цьвярозым гаспадаром. („Каб у карчме не ся
дзеў"). Агульная асьвета, па думцы Чачота, не патрэбна для 
селяніна. Ён лічыць, што даволі будзе для селяніна, калі ён 
будзе аддаваць сваіх дзяцей у практычную навуку: да шаўца, 
каваля, бондара і іншых рамесьнікаў („Ой ты, суседзе"). Ідэ
альны селянін, на думку Чачота, бесьперастанку працуе ўва 
ўсе чатыры поры году, прытым працуе бяз усякага незада- 
валеньня і протэсту, у радасьці і вясельлі. Вясною ён гаро
дзіць, возіць на поле гной, арэ і сее, летам косіць лугі, жне 
жыта, зімою возіць дровы, чэша калкі, рыхтуе лучыну, восень
ню арэ папар, зноў сее, малоціць і г. д. Калі селянін захоча 
пагуляць,— „у дом просіць госьці, тады сабе чарку гарэлкі 
вып‘е да вашмосьці" („Як то добра, калі мужык"). Калі пры
ходзіць сьвята, селянін ідзе маліцца богу ў царкву ці ў кась
цёл. Ен знае толькі бога, пана, сваю хату і свой мужыцкі 
клопат. Зразумела, што такі селянін будзе слухацца бога ў 
асрбах ксяндза, папа і пана і ня будзе рабіць няпрыемных 
Усім ім „рабункаў".

(Прамні будзе).


