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ЯЎСТАФІЙ ЯНУШКЕВІЧ І ЯГО ЎСПАМІНЫ* 

У гістарыяграфіі Яўстафій Янушкевіч у большай ступені вядомы як за-
снавальнік польскай кнігарні і друкарні ў Парыжы, што знаходзіць адлюст-
раванне ў даследаваннях Л. Гадона, А. Грабскага, В. Захароўскага, С. Трая-
новіч, А. Баршчэўскай, А. Класоўскага і інш. [15, 17, 45, 44, 6, 20]. На гэтую 
сферу дзейнасці звяртаецца ўвага ў працах і самога Я. Янушкевіча [18]. Ад-
начасова з гэтым даследчыкамі не абмінаўся таксама яго ўдзел у эмігранц-
кіх таварыствах [5, 2]. Разам з тым трэба адзначыць, што ў эміграцыі Яўста-
фій Янушкевіч апынуўся ўжо сфарміраванай асобай. 

Яўстафій Напалеон Севярын Станіслаў Костка Янушкевіч нарадзіўся 
26 лістапада 1805 г. у в. Прусы Слуцкага павета Мінскай губерні. Паходзіў 
ён з вядомага шляхецкага роду. Яго бацька Міхал Янушкевіч (28.01.1772—
14.2.1826), гранічны суддзя, меў значныя ўладанні на Міншчыне, сярод якіх 
спадчынны маёнтак Дзягільна. Маці, Тэкля Сакалоўская, па лініі сваёй маці 
Францішкі Галецкай знаходзілася ў сваяцкіх адносінах з родам Касцюш-
каў [43]. Яўстафій меў трох братоў Адольфа, Рамуальда**  і Януарыя***  і тры 
сястры Соф’ю**** , Юлію*****  і Касільду****** . Дзве сястры Каміла і Валерыя 
памерлі ў малалецтве. Пачатковую адукацыю Яўстафій атрымаў у даміні-
канскай школе ў Нясвіжы, дзе правучыўся 5 гадоў, пасля чаго працягнуў на-
вучанне ў Віленскай гімназіі, атрымаўшы ў чэрвені 1821 г. дыплом аб яе за-
канчэнні [43]. Наступным этапам стала навучанне ў Віленскім універсітэце, 
які ён пакінуў 26 чэрвеня 1824 г.*******  і з 1825 г. распачаў працу ў Радзіві-

                                                                 
*  Артыкул падрыхтаваны пры дапамозе Касы імя Юзафа Мяноўскага. 
**   Біяграфічныя звесткі аб жыцці Адольфа і Рамуальда Янушкевічаў 

гл. [1, с. 380—382]. 
***   Януарый (х. 30.1.1816), малодшы з чатырох братоў Янушкевічаў, які адзіны 

пасля паўстання 1830—1831 гг. застаўся пры маці ў Дзягільна. Ажаніўся з Ма-
рыяй Булгарынай, з якой меў чатырох дзяцей, якія памерлі ў маладым узросце: 
Станіслава Яўстафія (1847—1850), Вітольда Адольфа (н. 1844), Міхала і Ка-
сільду (1842—1854) [4, арк. 26адв.; 43]. 

****   Соф’я (п. 1876) 17 чэрвеня 1830 г. выйшла замуж за ўласніка маёнтка Шырвін-
ты, былога сябра таварыства філаматаў і філарэтаў, віленскага адваката Казімі-
ра Пясецкага (1798—1882), з якім мела дачок Паўліну, Казіміру і сына Вацла-
ва [43]. 

*****   Юлія выйшла замуж за Міхала Кавалеўскага, з якім мела дачок Міхаліну, Ма-
рыю і сына Багдана [43]. 

******   Касільда, малодшая сястра Яўстафія Янушкевіча, выйшла замуж за былога 
сябра таварыства філарэтаў, удзельніка паўстання 1830—1831 гг. Міхала Кант-
коўскага, ад якога мела сына Густава і дачку Ізабэлу [43]. 

*******   Дыплом аб заканчэнні Віленскага універсітэта Янушкевіч атрымаў толькі 
5 лютага 1826 г. [43]. 
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лаўскай масе. Службовая кар’ера Янушкевіча развівалася досыць паспяхо-
ва. 28 жніўня 1828 г. ён атрымаў чын калежскага сакратара [43], а з 2 ліпеня 
1829 г. быў запрошаны на пасаду генеральнага сакратара Пракураторыі Ра-
дзівілаўскай масы. 

Адначасова з выкананнем сваіх службовых абавязкаў Янушкевіч зай-
маўся перакладчыцкай працай*, а таксама супрацоўнічаў з «Віленскім дзён-
нікам»** . Разам з гэтым у яго праявілася цікавасць да гістарычных дакумен-
таў Радзівілаўскага архіва, да якога адпаведна сваім працоўным абавязкам 
меў доступ. Аб сваіх навуковых пошуках ён паведамляў Лялевелю, з якім 
знаходзіўся ў добрых адносінах яшчэ з часоў студэнцтва [17, s. 152—153]. 
10 жніўня 1830 г. Янушкевіч пазнаёміў Лялевеля і са сваім першым выдаў-
нічым праектам — выданнем Метрыкі ВКЛ. 

Кардынальна змяніла жыццё Янушкевіча паўстанне 1830—1831 гг., да 
якога ён далучыўся з самага пачатку, выконваючы абавязкі эмісара Цэнт-
ральнага Віленскага паўстанцкага камітэта. Паўстанцкая актыўнасць Януш-
кевіча вымусіла яго да эміграцыі. 

Нягледзячы на значнасць у жыцці Яўстафія Янушкевіча даэмігранцка-
га перыяду, ён амаль не даследаваўся гісторыкамі. Па сутнасці адзінай ін-
фармацыйнай крыніцай аб яго жыцці 1805—1832 гг. з’яўляецца некралог, 
напісаны Браніславам Залескім для штогодніка Гісторыка-літаратурнага та-
варыства [9, s. 303—331]. Досыць аб’ёмны артыкул Залескага акрэслівае як 
агульныя накірункі дзейнасці Янушкевіча, так і ўтрымлівае шэраг падрабяз-
насцей прыватнага кшталту. Аднак трэба адзначыць, што выкарыстанне 
змешчанай Браніславам Залескім інфармацыі было абмежаваным. Адной з 
прычын гэтага з’яўляецца адсутнасць даследчыцкай мэты ў Залескага. Віда-
вочна, што пры напісанні артыкула аўтар імкнуўся акрэсліць як мага больш 
шырокае кола дзейнасці Янушкевіча, не аналізуючы яе вынікаў і наступст-
ваў. Яшчэ адной прычынай, паўплываўшай на абмежаванасць выкарыстан-
ня гісторыкамі змешчанай Залескім інфармацыі, выступае адсутнасць спа-
сылак на выкарыстаныя крыніцы. 

Яшчэ меншую інфармацыйную вартасць мае выданне, здзейсненае 
эмігранцкім сябрам Янушкевіча Юльянам Клячкам [19]. Невялікая брашур-
ка гэтага аўтара, якая выйшла адразу пасля смерці Янушкевіча, мае адноль-
кавую з некралогам мэту. Ю. Клячка ацэньвае дзейнасць свайго героя ў вы-

                                                                 
*  Як адзначаецца самім Янушкевічам, ён займаўся перакладам трэцяга тома чаты-
рохтомнага даследавання Жана П’ера Фрыдэрыка Ансіёна (1767—1832), прысве-
чанага палітычнай сістэме еўрапейскіх краін новага часу (Ancillon F. Tableau des ré-
volutions du système politique de l’Europe. T. I—IV. Berlin, 1803), часткі якога ўдало-
ся нават апублікаваць [13, s. 16; 17, s. 153]. 

**   Дзейнасць Янушкевіча ў «Віленскім дзённіку» прыпадае на перыяд, калі выдаўцом 
і рэдактарам яго з’яўляўся Антоній Марціноўскі [13, s. 23]. 
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давецкай галіне, а таксама спрабуе развеяць некаторыя стэрыятыпы, якія 
замацаваліся за ім у эмігранцкім асяроддзі. 

Не істотна змянілася ўспрыманне асобы Яўстафія Янушкевіча і пасля 
з’яўлення артыкула Адама Левака [21, s. 595—597]. У публікацыі гэтага гіс-
торыка таксама не надаецца неабходнай увагі перыяду 1805—1831 гг. у 
жыцці Янушкевіча. У пэўнай ступені гэта абумоўлівалася незнаёмасцю Ле-
вака з дакументальнай спадчынай Янушкевіча дапаўстанцкага перыяду, 
змешчанай у асноўным у кракаўскіх архіўных сховішчах. 

Змяніць узнікшую ў дачыненні да асобы Яўстафія Янушкевіча сітуа-
цыю можа апрацоўка і даследаванне каштоўнейшых матэрыялаў са збору 
самога Янушкевіча, якія ўтрымліваюцца ў фондах Ягелонскай бібліятэкі. 
Папярэдне яны ўваходзілі ў склад кнігазбору Яўстафія Попеля і да 1939 г. 
захоўваліся ў Вялікіх Чаплях Келецкага ваяводства. Пасля заканчэння Дру-
гой сусветнай вайны рукапісы, што засталіся са збору Попеля, трапілі ў дэ-
пазіт Ягелонскай бібліятэкі. У 1969 г. бібліятэка выкупіла шэраг матэрыялаў 
Попеляў [46, s. 87, 90], сярод якіх знаходзіліся ўспаміны Яўстафія Янушке-
віча [13, 14] і яго жонкі Яўгеніі Ларыс [11, 12], карэспандэнцыя Янушкевіча 
з генераламі Юзафам Хлапіцкім, Генрыкам Дэмбінскім, Самуэлем Рожыц-
кім, Юзафам Скшынецкім, перапіска з Адамам Міцкевічам, Іаахімам Ляле-
велем, Юльянам Нямцэвічам, Феліксам Вратноўскім, Браніславам Залескім, 
Леанардам Ходзькам, Валяр’янам Калінкай, Юльянам Клячкам і інш. [23—
39]*, а таксaма збор прыватных дакументаў Янушкевіча [43]. 

Апошняя з пазначаных спраў мае непасрэднае дачыненне да яго ўспа-
мінаў. Відавочна, што пры напісанні сваіх мемуараў ім выкарыстоўваліся 
дакументы, у якіх зафіксаваны ўсе асноўныя этапы жыцця перыяду 1805—
1870-х гг. Дадзеная справа, не ўведзеная яшчэ ў асноўны фонд рукапіснага 
аддзела Ягелонскай бібліятэкі, не мае сталай пагінацыі. Яна складаецца з 
асобных фасцыкулаў, сфарміраваных па змястоўна-храналагічным прын-
цыпе. Першы і другі фасцыкулы справы ўтрымліваюць матэрыялы аб на-
раджэнні і навучанні ў Нясвіжскай павятовай школе, Віленскай гімназіі і Ві-
ленскім універсітэце; трэці фасцыкул утрымлівае дакументы аб працоўнай 
дзейнасці Янушкевіча; чацвёрты звязаны з перыядам паўстання 1830—
1831 гг. Значная частка матэрыялаў уключана ў асобны фасцыкул пад наз-
вай «Лісты, адрасаваныя Яўстафію Янушкевічу». На гэтую частку не рас-
паўсюджваецца асноўны прынцып упарадкавання справы. Яна ўключае ліс-
ты перыяду 1829—1863 гг. Пэўную каштоўнасць для даследчыкаў маюць 
яшчэ тры фасцыкулы разглядаемай справы — генеалагічныя матэрыялы, 
сабраныя і апрацаваныя самім Янушкевічам, падборка дакументаў, прысве-

                                                                 
*  З пералічанай карэспандэнцыі апублікаваны лісты І. Лялевеля да Я. Янушкевіча і 
яго жонкі Я. Ларыс [22].  
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чаных дачцэ Марыі Янушкевіч, а таксама неапублікаваная літаратурна-пуб-
ліцыстычная спадчына Яўстафія Янушкевіча. 

Акрамя Ягелонскай бібліятэкі матэрыялы са збору Попеляў трапілі так-
сама ў Гданьскую бібліятэку Польскай Акадэміі навук (30 адз. зах.) і бібліятэ-
ку Польскай Акадэміі мастацтваў у Кракаве (40 адз. зах.). 

Рукапісныя мемуарныя матэрыялы Яўстафія Янушкевіча захоўваюцца 
ў дзвюх асобных справах аддзела рукапісаў Ягелонскай бібліятэкі і прад-
стаўляюць сабой два сшыткі ў скураной аправе. Гэтыя дакументы адрозні-
ваюцца паміж сабой як часам стварэння, так і формай напісання. Першы 
сшытак прадстаўляе сабой матэрыялы, якія ўзніклі ў 1871 г. і ахопліваюць 
перыяд ад нараджэння аўтара да яго ад’езду ў эміграцыю [13]. Гэтая частка 
па форме напісання ўяўляе сабой мемуары. Другая частка напісана ў форме 
дзённіка, які прадстаўляе сабой вытрымкі з карэспандэнцыі і нататак, распа-
чатых ад 29 лістапада 1831 г. і даведзеных да жніўня 1851 г. [14]. 

Дапаўстанцкі перыяд жыцця Я. Янушкевіча знаходзіць адлюстраванне 
менавіта ў першай частцы яго ўспамінаў. Умоўна яны складаюцца з пяці ас-
ноўных раздзелаў. Першы з іх (s. 2—36) утрымлівае апісанне дзіцячых га-
доў аўтара, перыяд навучання братоў Янушкевічаў у Нясвіжскай школе і 
Віленскім універсітэце, перыяд працы Яўстафія ў Радзівілаўскай масе. Другі 
раздзел, з трыццаць шостай па шэсцьдзесят трэцюю старонкі, утрымлівае 
апісанне падзей паўстання 1831 г. Трэцяя частка ўспамінаў (s. 64—71) — 
апісанне ад’езду Янушкевіча ў эміграцыю. На дзесяці наступных старонках 
змяшчаюцца паэтычныя прысвячэнні Юліуша Славацкага і Станіслава Ра-
пялеўскага, адрасаваныя аўтару. Апошняя, пятая частка ўспамінаў (s. 112—
120), уяўляе сабой вынікі генеалагічнага даследавання, праведзенага Януш-
кевічам па гісторыі свайго роду. 

У археаграфічным плане рукапіс прадстаўляе сабой блакнот памерам 
10×15,5 см, які налічвае 128 старонак. Шэраг старонак пакінуты чыстымі 
(s. 82—111, 119, 121—128). Блакнот мае скураную вокладку зялёнага коле-
ру з залатым цісненнем па краях. Польскамоўны тэкст запісаны з двух ба-
коў аркуша. Тэкст запісаны чорным атрамантам на лінаванай паперы 
XIX ст. жаўтаватага колеру з аўтарскай пагінацыяй у правым верхнім куце 
аркуша. Па тэксту сустракаюцца падкрэсліванні, якія тычацца ў асноўным 
геаграфічных назваў ці прозвішчаў. На старонку 68 прыклеены ліст папя-
роснай паперы блакітнага колеру, спісаны з двух бакоў. Гэты дакумент мае 
ранейшае паходжанне і датуецца прыкладна 1840 г. Напрыканцы дакумента 
змешчаны подпіс Янушкевіча. Матэрыял на старонках 116—118 прадстаў-
лены аўтарам у выглядзе генеалагічнай схемы. 

Нягледзячы на тое, што рукапіс успрымаецца як чыставік, у ім сустра-
каюцца толькі нешматлікія праўкі, выкананыя ці шляхам закрэслівання і 
надпісання неабходнага тэксту над радком, ці выпраўленнем неабходнай лі-
тары. Мемуары не прызначаліся самім аўтарам да выдання. Пацверджаннем 
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гэтай думкі могуць служыць шматлікія моўныя і стылістычныя памылкі, да-
пушчаныя аўтарам па тэксце. Янушкевіч устаўляе ў рукапіс аўтарскія скара-
чэнні, сустракаюцца незавершаныя сказы, а таксама пропускі літар. Неаб-
ходна ўлічваць і той факт, што ўспаміны пісаліся для дачкі Марыі. 

Што тычыцца моўных і лексічных асаблівасцей рукапісу, то яны адпа-
вядаюць традыцыі правапісу XIX ст. У некаторых месцах аўтарам апуска-
юцца характэрныя для польскай мовы дэакрытычныя знакі. 

Нягледзячы на тое, што ўспаміны Яўстафія Янушкевіча да сёняшняга 
часу ўтрымліваюцца толькі ў рукапісным выглядзе, яны ў пэўнай ступені 
ўжо вядомы даследчыкам. Па-першае, дзякуючы артыкулу Б. Залескага вя-
домы асноўны змест мемуараў Янушкевіча. Мажліва адназначна сцвяр-
джаць, што Залескі карыстаўся рукапіснымі нататкамі апошняга, прыводзя-
чы шматлікія падрабязнасці прыватнага характару з жыцця свайго сябра. 
Некаторыя фрагменты з успамінаў Янушкевіча трапілі ў друк. У большай 
ступені гэта тычыцца паэтычных твораў, прысвечаных Яўстафію Янушкеві-
чу, якія Б. Залескі змясціў напрыканцы свайго твора. 

Адным з такіх вершаў, адрасаваных Янушкевічу і вядомых даследчы-
кам, з’яўляецца паэтычнае прысвячэнне Юліуша Славацкага. Гэты твор 
быў напісаны Славацкім у падарожжы на Усход, якое ён распачаў у верасні 
1836 г. Падчас вяртання параходам з Трыпалі ў Еўропу паэт з 16 чэрвеня 
1837 г. адбываў трохтыднёвы каранцін у Ліворна, па заканчэнні якога накі-
раваўся ў Фларэнцыю. Верш пад назвай «Да Яўстафія Я…» Славацкі змяс-
ціў у лісце, высланым Янушкевічу з Італіі. Упершыню ён быў надрукаваны 
ў месячным дадатку да часопіса «Час» у 1857 г. [42, s. 641—643]. У 1875 г. 
верш у скарочаным выглядзе (былі апушчаны два слупкі) быў змешчаны ў 
выданні, прысвечаным Я. Янушкевічу Юльянам Клячкам [19, s. 8—9]. У 
1960 г. быў зроблены пераклад верша на рускую мову, які ўвайшоў у двух-
томнае выданне выбраных твораў Ю. Славацкага. У рускамоўным варыян-
це верш мае назву «Из письма издателю» [3, c. 114—115; 16, s. 18, 50, 212]. 

Наступныя два вершы, змешчаныя ў Янушкевіча, належаць польскаму 
паэту, літаратурнаму крытыку Станіславу Рапялеўскаму [13, s. 72—78]. Гэ-
ты паэт пасля паўстання 1830—1831 гг. эмігрыраваў у Францыю і знахо-
дзіўся там да 1848 г., часу свайго вяртання на Пазнаншчыну, быў у сяброў-
скіх адносінах з Адамам Міцкевічам, Богданам Залескім і Яўстафіем Януш-
кевічам. Тым не менш у эміграцыі Рапялеўскі вылучыўся не столькі сваёй 
літаратурнай творчасцю, колькі супрацьстаяннем з Юліушам Славацкім. 
Адмоўна ставячыся да яго творчасці, што на працягу 1838—1839 гг. знай-
шло яскравае адлюстраванне ў рэцэнзіях Рапялеўскага, ён вызваў Славацка-
га нават на дуэль. Паядынак не адбыўся, аднак сам факт яго абвяшчэння 
атрымаў досыць шырокі рэзананс у эмігранцкім асяроддзі. З Янушкевічам 
Рапялеўскага звязвалі не толькі сяброўскія адносіны, а таксама і прафесій-
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ная дзейнасць. Так, у 1838—1840 гг. яны разам займаліся рэдагаваннем ча-
сопіса «Маладая Польшча» [7, s. 98—99]. 

Станіслаў Рапялеўскі прысвяціў Янушкевічу два вершы, першы з якіх 
датуецца 29 сакавіка 1836 г., а другі — 12 сакавіка 1841 г. Абодва вершы, як 
пазначаецца Янушкевічам, адрасаваліся яму з нагоды імянін [13, s. 71], якія, 
згодна каталіцкай традыцыі, прыходзяцца якраз на 29 сакавіка. Пры жыцці 
ў Рапялеўскага выйшаў толькі адзін паэтычны зборнік, у які адзначаныя 
творы не ўвайшлі [41]. Між тым верш, напісаны ў 1836 г., нягледзячы на 
сцвярджэнне Янушкевіча, пасля смерці Рапялеўскага быў апублікаваны з 
некаторымі апушчэннямі ў 1865 г. [8]. Мажліва меркаваць, што Янушкевіч 
проста не ведаў гэтага факта. 

Яшчэ адзін фрагмент з успамінаў Янушкевіча трапіў у друк дзякуючы 
Вітольду Захароўскаму [13, s. 67a—67в]. Даследчык натрапіў на матэрыялы 
Янушкевіча яшчэ падчас іх знаходжання ў зборы Попеляў у Вялікіх Чаплях. 
Аднак Захароўскага з усіх успамінаў зацікавіў толькі адзін аркуш з інфарма-
цыяй аб перыядзе выдавецкай дзейнасці Яўстафія Янушкевіча — з 1835—
1839 гг. У 1938 г. фрагмент пра дзейнасць польскай кнігарні ў Парыжы быў 
выдадзены ў «Бібліятэчным аглядзе» (45, s. 19—21). Дадзены фрагмент не 
супадае з часам напісання саміх успамінаў, ён адносіцца прыкладна да 
1840 г. Як пазначае сам Яўстафій Янушкевіч, папярэдне гэты аркуш, дзе 
змяшчаецца інфармацыя аб яго кнігавыдавецкай дзейнасці, знаходзіўся ся-
род карэспандэнцыі, адрасаванай да жонкі, а ў тэкст успамінаў ён быў прос-
та ўклеены падчас іх напісання ў 1871 г. [13, s. 67]. Прызнаваючы першын-
ство В. Захароўскага ва ўвядзенні гэтага матэрыялу ў навуковы ўжытак, не-
абходна адзначыць, што ў выдадзенай даследчыкам крыніцы ў некаторых 
месцах сустракаецца разыходжанне з арыгіналам. 

Пачатак вывучэння ўспамінаў Яўстафія Янушкевіча мажліва звязваць 
з імем Браніслава Залескага, але, як намі ўжо пазначалася, у дадзеным вы-
падку не назіраецца іх навуковай апрацоўкі. Першым, кім яны ўводзяцца ў 
навуковы ўжытак, быў Эдвард Хвалевік. У сваім зборніку, выдадзеным яш-
чэ ў 1926 г., ім пазначаецца наяўнасць дадзеных мемуараў у калекцыі Я. По-
пеля [10, s. 53]. 

У даваенны перыяд у кнігазборы Попеля ў Вялікіх Чаплях працаваў з 
успамінамі таксама Станіслаў Пігань, які натрапіў на ўспаміны Янушкевіча 
падчас збору матэрыялаў да біяграфіі Адама Міцкевіча [40, s. 71—80]. Вы-
вучэнне С. Піганем дзейнасці Міцкевіча абумовіла яго павярхоўны агляд 
матэрыялаў, што мелі дачыненне да Янушкевіча. Сабраныя падчас гэтай на-
вуковай экспедыцыі нататкі вядомага даследчыка нават не дайшлі да друку 
і да сённяшняга часу захоўваюцца ў рукапісным аддзеле Ягелонскай біблія-
тэкі сярод іншых варштатовых матэрыялаў гісторыка [40]. 

У межах даследавання гісторыі польскага кнігадрукавання перыяду па-
слялістападаўскай эміграцыі ў Парыжы да ўспамінаў Янушкевіча звяртаўся 
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гісторык Андрэй Грабскі [17, s. 153, 155, etc.]. У канцы 50-х гг. ХХ ст., калі ён 
працаваў над абранай тэмай, згаданыя ўспаміны яшчэ не мелі сталай сігнату-
ры і наша сцвярджэнне аб выкарыстанні ім гэтай крыніцы падмацоўваецца 
толькі параўнаннем арыгіналу з цытуемым тэкстам. Адначасова трэба адзна-
чыць, што даследчыка цікавіла ў большай ступені другая частка ўспамінаў 
Янушкевіча, прысвечаная жыццю ў эміграцыі. Гэтым у асноўным абумоўлі-
ваецца павярхоўнасць выкарыстання матэрыялаў 1805—1831 гг. 

У канцы 80-х гг. ХХ ст. пра ўспаміны Янушкевіча ўзгадвае Данута Ка-
молава, якая ўнесла іх у даведнік рукапісных збораў у бібліятэках і музеях 
Польшчы [46, s. 87, 90]. 

Неабходна таксама падкрэсліць, што каштоўнасць мемуараў Яўстафія 
Янушкевіча паўстае не толькі ў сувязі з пашырэннем ведаў аб жыцці гэтай 
асобы. Пэўнае месца аўтарам надаецца апісанню побыту і звычаяў беларус-
кай шляхты перыяду 10—30-х гг. ХІХ ст., а пры гэтым закранаюцца важ-
нейшыя гістарычныя падзеі, якія ўплывалі на лёс шляхты. Важным моман-
там, закладзеным у аснову гэтых успамінаў, выступае імкненне да захаван-
ня для нашчадкаў гістарычнай спадчыны, што аўтар здзяйсняе праз далу-
чэнне да слуцкіх і віленскіх рэалій сваёй народжанай у эміграцыі дачкі. 
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