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МАЛАДЗЁЖНЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ Ў 30-50-я ГАДЫ XIX ст. 
(АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ,

АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ІДЭАЛОГІІI ПРАКТЫКІ)

Рассмотрены основные организацион
ные формы, направления идеологии и прак
тики молодежного движения в Беларуси в 
30-50-е гг. XIX в.

The Basic organizational forms of ideology 
and practice of youth movement in Belarus in 
the 30-ies-50-ies of the XIX century are con
sidered.

Пасля падаўлення паўстання 1830-1831 гг. традыцыі філамата-філарэц- 
кага руху былі падхоплены новым пакаленнем моладзі тагачасных “заходніх 
губерняў”. Цэнтрамі “вальнадумства” па-ранейшаму заставаліся навучаль- 
ныя ўстановы краю, да якіх адносіліся: у першую чаргу у 30-х -  пачатку 
40-х гг. -  Віленская медыка-хірургічная акадэмія, у 40-х -  пачатку 60-х гг. -  
Мінская, Віленская гімназіі, Горы-Горацкі земляробчы інстытут і інш. Пры 
гэтым варта ўлічваць, што студэнцкія аб’яднанні ва універсітэцкіх цэнтрах 
Pacii даволі часта былі звязаны з Беларуссю.

Арганізацыйныя формы маладзёжнага руху былі даволі разнастайныя. 
Легальнай формай аб’яднання моладзі з’яўляліся акадэмічныя гурткі і 
клубы, якія ўтвараліся з дазволу ўлад. У прыватнасці, такія гурткі і клуб 
існавалі ў канцы 50-х -  пачатку 60-х гг. у земляробчым інстытуце ў Горках. 
Першыя ўтвараліся дзеля “агранамічных гутарак, дзеля рускага, нямецкага і 
французскага чытання і размоў”. Клуб функцыяніраваў паводле адмыслова- 
га статута (зацверджаны ў 1860 г. міністрам унутраных спраў). Мэтай яго 
дзейнасці было “даставіць студэнтам спосабы да грамадскага баўлення 
часу і да большага іх збліжэння, як між сабою, так і з іх выкладчыкамі i 
адукаванымі асобамі іншых станаў”. Органам кіравання клуба з’яўлялася 
праўленне, якое скпадалася з дванаццаці старэйшын (палова -  са студэн- 
таў і палова -  з кола іншых сяброў). Дзеля забеспячэння патрэб аб’яднання 
яго ўдзельнікі плацілі штомесячныя “скпадкі” ў памеры чатырох рублёў -  
для студэнтаў і шасці -  для іншых асоб (пры неабходнасці рабіліся адна- 
разовыя “складкі” ў памеры шасці рублёў). Пры клубе існавала сталовая, 
два більярды, бібліятэка. Мясцовая паліцыя не мела над ім сваёй юрыс- 
дыкцыі1.

Другой формай маладзёжнага руху былі зямляцтвы. Так, паводле “Нары- 
са духа Віленскай акадэміі ад яе заснавання да 1839 года” Мацея Лавіцкага 
ў сярэдзіне 30-х гг. у Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі ў студэнцкім 
асяроддзі існавала “розніца і падзел на губерні і вучылішча”2. Вызначаліся 
падаляне і валыняне, габрэі з Царства Польскага і Курляндыі “пад маскай 
немцаў”, случакі і пінчане, мінчане і г. д.3 Аўтар адзначае адсутнасць нейкіх 
трывалых арганізацыйных прынцыпаў унутранага жыцця гэтых студэнцкіх 
труп. Аднак такая сітуацыя змянялася, калі выхадцы з краю накіроўваліся на
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навучанне за межы Радзімы. Студэнты з заходніх губерняў стваралі біблі- 
ятэкі, рабілі складкі на ўзаемадапамогу, мелі акрэсленую сістэму органаў 
кіравання . Асноўным прызначэннем зямляцтваў было аказанне ўзаема- 
дапамогі і абарона сваіх інтарэсаў.

Наступная, найбольш распаўсюджаная форма маладзёжнага руху на Бе- 
ларусі ў азначаны перыяд -  гэта канспіратыўныя (тайныя) арганізацыі ас- 
ветніцка-выхаваўчага і вызваленчага характару. Храналагічна першым такім 
аб’яднаннем з’яўляецца “Дэмакратычнае таварыства” (1836-1838). Ініцыя- 
тарамі яго стварэння сталі студэнты медыка-хірургічнай акадэміі ў Вільні 
Франц Савіч і Ян Загорскі5.

Разгледзім больш падрабязна арганізацыйнае ўладкаванне азначанага 
таварыства. Яно мела свой статут -  “Прынцыпы дэмакратызму”, які зама- 
цоўваў яго асноўныя заданы і структуру. Кіруючым органам аб’яднання 
з’яўлялася рада з дзесяці чалавек, у склад якой уваходзілі сябры-засна- 
вальнікі (солтысы). Кожны з апошніх пры прыняцці рашэнняў меў аднолька- 
вы голас. Былі ўведзены пасады сакратара і “скарбніка”. Першая прызнача- 
лася для бягучага кіраўніцтва справамі, а другая -  для збора і захавання 
“скпадак” і ахвяраванняў сяброў арганізацыі6. Ад пачатку і да самой ліквіда- 
цыі пасаду сакратара нязменна займаў Франц Савіч. Пазней ён успамінаў: 
“Паміж сабой мы выбралі кіраўніка. Пазней быў прызначаны сакратар арга- 
нізацыі, скарбнік і рада з дзесяці чалавек. Усе мелі аднолькавае права 
голасу. Мяне выбралі сакратаром і я быў ім да самага канца”7.

Сістэма прыёму новых сяброў у таварыства была даволі складанай. Ha- 
пачатку тая ці іншая кандыдатура абмяркоўвалася ў коле заснавальнікаў 
пры наяўнасці рэкамендацыі аднаго з іх. Калі не было ніякіх нараканняў, то 
прымалася станоўчае рашэнне, але пры гэтым устанаўліваўся пэўны выпра- 
бавальны тэрмін, і толькі пасля яго заканчэння кандыдат станавіўся паўна- 
вартасным сябрам аб'яднання, які меў свой псеўданім. Пры ўступленні ў 
шэрагі таварыства давалася прысяга. 3 мэтай захавання канспірацыі кожны 
з кіраўнікоў таварыства ўтвараў сваё асобнае кола (дзесятку), сябры якога 
не ведалі астатніх членаў рады і былі знаёмы з іншымі сябрамі толькі ў яго 
межах. Такім чынам, рэальна ўсіх сяброў арганізацыі ведалі толькі сябры 
рады, якія маглі ажыццяўляць за імі належны кантроль8. Арганізацыя мела 
сваё адгалінаванне ў Слуцку, якое ўзначальвалі браты Анцэціў і Мамертам 
Рэніеры (яго дзейнасць не раскрыта паліцыяй)9. У зносінах паміж сабою 
сябры арганізацыі выкарыстоўвалі тайнапіс, шыфры, сістэму пароляў і вод- 
гукаў; плаціліся штомесячныя “складкі” ў памеры двух злотых10.

Параўноўваючы арганізацыйнае ўладкаванне “Дэмакратычнага тава
рыства” і падобных маладзёжных аб’яднанняў у Царстве Польскім, адзна- 
чым амаль што поўную іх ідэнтычнасць. Гэта можна патлумачыць тым, што 
арганізацыя студэнтаў-медыкаў (з жніўня 1837 г. пад назвай “Маладая 
Польшча”) разам з польскімі маладзёжнымі таварыствамі ўваходзіла ў 
склад “Садружнасці польскага народа” і падпарадкоўвалася агульнаму ста
туту11. Таксама варта ўлічваць уплыў арганізацыйных традыцый карбана- 
рыяў, з аднаго боку, і масонаў -  з другога.

У 40-я гг. арганізацыйны вопыт “Дэмакратычнага таварыства” быў у мно- 
гім успрыняты аб’яднаннем навучэнцаў мінскай гімназіі. Так, удзельнік мала- 
дзёжнай арганізацыі Бенедыкт Дыбоўскі ўспамінаў, што патрабаванні да 
асобы, якая жадала стаць сябрам гуртка, былі даволі строгімі, “трэба добра 
вучыцца, быць маральным, ніколі не маніць, не піць, не смаліць, і вельмі 
трэба ўмець маўчаць, нікому ані слова не гаварыць пра існаванне тава
рыства”12. Для ўступлення ў шэрагі арганізацыі абавязкова патрабавалася 
рэкамендацыя яе ўплывовых членаў13. Прыём адбываўся ва ўрачыстых 
умовах у прысутнасці кіраўніцтва арганізацыйнай адзінкі, але і пасля гэтага 
новапрыбыўшы “філарэт” пэўны час знаходзіўся пад наглядам14. Арганіза-

4

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Гісторыя

цыйныя адзінкі (у кожным класе свая) гуртка дзейнічалі самастойна, і таму 
радавы член ведаў толькі таго, хто яго парэкамендаваў, і тых, хто ўваходзіў 
у яго групу15.

Зусім іншы характар меў утвораны ў 1845-1846 гг. і праіснаваўшы да 
1849 г. “Братні саюз літоўскай моладзі’’ -  найбольш шматлікая і ўплывовая 
маладзёжная канспіратыўная арганізацыя на Беларусі 30-50-х гг. XIX ст. 
Яна ўяўляла сабой, па сутнасці, аб’яднанне гурткоў, якія не мелі строга за- 
мацаванай унутранай структуры. Кіруючым з’яўляўся віленскі гурток на чале 
з Францам Далеўскім. Трэба заўважыць, што саюз меў свае гурткі (адгалі- 
наванні не толькі ў Беларусі і Літве) і падтрымліваў сувязі і са студэнцкімі 
аб’яднаннямі выхадцаў з заходніх губерняў у Пецярбургу, Маскве і іншых 
універсітэцкіх гарадах Расійскай імперыі16.

Ужо напрыканцы свайго існавання ў межах гэтага аб’яднання рэалізуец- 
ца шэраг арганізацыйных прынцыпаў. Паступова складваецца кіруючае яд
ро маладзёжнага таварыства, у якое ўваходзяць браты Далеўскія, Антон 
Янкоўскі, Фларыян Даноўскі, Міхаіл Мікутовіч. Вакол іх гуртуюцца актыўныя 
сябры суполкі, перад якімі ставіцца задача вярбоўкі новых удзельнікаў. Пры- 
чым кожны з іх працаваў самастойна, таму даволі часта кіраўніцтва не мела 
дакпаднай і поўнай інфармацыі аб іх дзейнасці і выніках . Члены тава
рыства сталі плаціць “складкі" ў памеры 1/10 часткі месячных даходаў. Кож
ны новапрыбыўшы павінен прыняць прысягу18. У пачатку сакавіка 1849 г. 
стварыліся тры аддзелы саюза у рамесніцкім асяроддзі Вільні, якія ўзнача- 
лілі Антон Янкоўскі, Ян Стацкевіч і Якуб Валанцевіч. Усе тры аддзелы былі 
незалежнымі, самастойнымі, і толькі кіраўніцтва маладзёжнай арганізацыі 
ведала аб іх існаванні19.

Цесна звязаная з “Братнім саюзам літоўскай моладзі’’ мінская тайная ар- 
ганізацыя (1848-1849) мела свае арганізацыйныя асаблівасці. Яго кіраўніцт- 
вам была наладжана канспіратыўная сістэма, цяжкая для выкрыцця. Кожны, 
хто ўступаў у арганізацыю, атрымліваў картку з запісаным на ёй нумарам, 
што мусіла замяніць псеўданім. Удзельнікі аб’яднання рабілі грашовыя 
“складкі" ў супольную касу, якія расходаваліся на падрыхтоўку вызваленчага 
паўстання. Прысяга ад уступаючых у шэрагі таварыства не прымалася20. Як 
бачна, маладзёжны рух у 30-50-я гг. XIX ст. на Беларусі выяўляў сябе ў 
асноўным у межах акадэмічных гурткоў і клубаў, зямляцтваў, нелегальных 
аб’яднанняў з розным узроўнем іх арганізацыйнага ўладкавання.

Ідэалогія маладзёжнага руху ў азначаны час развівалася ў агульнаеўра- 
пейскім рэчышчы пошуку мадэляў грамадскага развіцця, якія маглі б дазво-- 
ліць рэалізаваць высокія ідэалы правоў чалавека. Апошняя праблема пры- 
мала характар стрыжнёвага пытання ў межах вызваленчага руху. Удзельнікі 
маладзёжных арганізацый прытрымліваліся ў цэлым ліберальных поглядаў, 
але пры гэтым меліся два асноўныя напрамкі: “памяркоўны" і радыкальны. 
Найбольш выразнае адлюстраванне яны атрымалі ў ідэалогіі “Дэмакратыч- 
нага таварыства" і “Братняга саюза літоўскай моладзі".

У межах першай арганізацыі “памяркоўную плынь’’ рэпрэзентаваў Мацей 
Лавіцкі, а радыкальную -  Франц Савіч21. Падзялялі іх падыходы да выбару 
сродкаў вырашэння сацыяльных праблем і ўладкавання будучай дзяржавы. 
Прыхільнікі М. Лавіцкага рашуча выступалі супраць “крывавых пераваро- 
таў”, накшталт якабінскага, за эвалюцыйныя пераўтварэнні шляхам пашы- 
рэння асветы, маральнасці і “чыстага хрысціянства”. На яго думку, усе рэ- 
валюцыйныя змены ў грамадстве павінны адбывацца пажадана бяскроўна і 
абапірацца на яго папярэдняе развіццё, вынікаць з яго22. Адной з асноўных 
мэт генезісу грамадскіх адносін, з пункту гледжання М. Лавіцкага, з’яўляецца 
сацыяльнае разняволенне асобы як асноўнага рухавіка гісторыі, стварэнне 
спрыяльных умоў для яе прагрэсу23. ІІІто тычыцца дзяржаўнага ўладка- 
вання, то памяркоўная плынь “Дэмакратычнага таварыства" выступала за
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ўтварэнне ў вызваленым краі рэспублікі, дзе кіраванне ажыццяўлялася б 
прадстаўнічым органам, куды ўвайшлі б прадстаўнікі ад усіх саслоўяў. Такая 
пазіцыя не прымалася радыкаламі, якія лічылі, што кіраванне дзяржавай 
павінна быць сканцэнтравана ў руках толькі простага народа24. Адзначым, 
што і радыкальная, і памяркоўная плыні маладзёжнай арганізацыі разам 
выступалі супраць прыгонніцтва, за шырокія грамадзянскія правы, рэспублі- 
канскую форму кіравання ў дзяржаве.

У ідэалогіі “Братняга саюза літоўскай моладзі” храналагічна першай фар- 
міруецца “памяркоўная” плынь. Тэта група лічыла неабходным падрыхта- 
ваць грамадскую свядомасць да будучых перамен, выступала супраць 
рэвалюцыйных метадаў вырашэння нацыянальна-дзяржаўнага пытання. 
Сястра Францішка Далеўскага Апалонія ўспамінала: “Першай задачай ставі- 
лі (маюцца на ўвазе браты Далеўскія) асветніцкую: падрыхтаваць духоўна і 
з’яднаць усе слаі насельніцтва на Літве, выхаваць людзей, здольных заняць 
кіруючыя пасады ў вольным краі. Разлічвалі Далеўскія і іх браты па “Саюзу” 
тэту працу не на некалькі гадоў, а на некалькі пакаленняў”25. Становішча 
сялян меркавалася выправіць шляхам скасавання прыгонніцтва, але без 
аніякіх рэпрэсіўных мер супраць памешчыкаў26. Іншыя пазіцыі займала 
група, якую ўзначальваў Антон Янкоўскі. Яна ставіла пытанне аб гвалтоўных 
метадах выпраўлення сацыяльнай несправядлівасці пасля вызвалення 
краю, аж да фізічнай ліквідацыі шляхты, настойвала на хутчэйшым вызва- 
ленчым паўстанні супраць царызму27. Абедзве гэтыя плыні выступалі за 
вызваленне ад улады Расіі, грамадзянскую роўнасць, устанаўленне рэспуб- 
ліканскага ладу і адмену прыгоннага права28.

Дзейнасць маладзёжных арганізацый ажыццяўлялася ў межах трох ас- 
ноўных напрамкаў: асветніцка-выхаваўчага (культурна-асветніцкага), права- 
абарончага і рэвалюцыйнага. Першы і другі напрамкі канцэптуальна былі 
накіраваны на рэалізацыю памяркоўнай ліберальнай праграмы як з кропкі 
гледжання стратэгіі, так і тактыкі дасягнення абазначаных мэт. Асноўнымі 
формамі правядзення культурна-асветніцкай працы з’яўлялася самаўдаска- 
наленне ўдзельнікаў маладзёжнага руху, у святле “маральнасці і патрыя- 
тызму”, агітацыйная работа па распаўсюджванню высокіх ідэалаў Раман- 
тызму і Асветніцтва, арганізацыя вольнага часу. У межах канспіратыўных 
маладзёжных арганізацый азначаны накірунак звычайна пераважаў на пер- 
шых этапах іх станаўлення

Праваабарончы напрамак дзейнасці аб'яднанняў рэалізоўваўся праз 
абарону карпаратыўных правоў і свабод моладзі. Так, паводле “Нарыса ду
ха Віленскай Акадэміі ад яе заснавання да 1839 года”, з ініцыятывы сяброў 
“Дэмакратычнага таварыства” студэнты акадэміі арганізавана выступілі суп
раць увядзення казённага харчавання за кошт стыпендыі. У якасці асноў- 
нага аргумента ў спрэчцы з адміністрацыяй навучальнай установы студэнты 
выкарысталі факт адмаўлення міністрам асветы зацвердзіць новыя правілы. 
У выніку супрацьстаяння студэнтаў і рэктара перамаглі студэнты. Як зазна- 
чаецца ў вышэйназванай крыніцы, “акалічнасць тэта стала падставай абу- 
джэння ўсыплёных, узбраення супраць знішчэння падрыхтаванай ім долі і 
ўзнаўлення сходаў для розных нарадаў, меўшых адну мэту -  уласную аба
рону”. 3 удзелам сяброў маладзёжнай суполкі студэнты даволі паспяхова 
змагаліся і супраць абразлівага абыходжання з боку некаторых прадстаў- 
нікоў адміністрацыі29. Другім значным аспектам праваабарончай дзейнасці 
маладзёжных таварыстваў было вядзенне агітацыйнай працы ў студэнцкім, 
навучэнскім, рамесніцкім і часткова сялянскім асяроддзі з мэтай распаў- 
сюджвання ведаў аб належачых ім правах. Апошні напрамак маладзёжнага 
руху -  рэвалюцыйны, адлюстроўваў характэрныя праявы радыкальных 
настрояў часткі моладзі, накіраваны непасрэдна на падрыхтоўку вызвален- 
чага паўстання.
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Г сторыя

Варта адзначыць дастаткова шырокі размах дзейнасці маладзёжных ар- 
ганізацый. У дачыненні да студэнтаў медыка-хірургічнай акадэміі ў Вільні 
ўлады пайшлі на такі крайні крок, як устанаўленне сакрэтнага нагляду па- 
ліцыі за ўсімі выпускнікамі 1835-1842 і г

Адзначым, што асноўнай арганізацыйнай формай маладзёжнага руху на 
Беларусі ў 30-50-я гг. XIX ст. сталі апазіцыйныя нелегальный арганізацыі, 
якія мелі розную ступень унутранай уладкаванасці. Ідэалагічна ён грунта- 
ваўся на ліберальных каштоўнасцях, наяўнасцях у межах “левай" плыні са- 
цыяльнага радыкалізму ў адносінах да пануючых станаў. Пры гэтым памяр- 
коўная плынь удзельнікаў маладзёжнага руху асноўным шляхам грамадскіх 
пераўтварэнняў лічыла эвалюцыйнае развіццё. Дзейнасць маладзёжных 
арганізацый ва ўмовах праследавання любога іншадумства ажыццяўлялася 
ў межах трох асноўных накірункаў: культурна-асветніцкага, праваабарон- 
чага і рэвалюцыйнага.
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