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     Vertimas iš rusų kalbos

1830–1831 m. sukilėlių  
memuariNis palikimas

Istorijos mokslų kandidatė, docentė Olga Gorbačiova
Baltarusijos valstybinis universitetas

Atsiminimai, nepaisant tam tikro jų šališkumo ir subjektyvumo, yra 
vienas svarbiausių šaltinių siekiant atkurti 1830–1831 m. sukilimo įvy-
kius. Tai susiję su juose pateiktos faktinės medžiagos gausa ir patikimu-
mu, kas priklauso nuo šių atsiminimų parašymo aplinkybių ir uždavinių, 
kuriuos rašydami kėlė buvę sukilėliai. Daugiausia memuarų, susijusių 
su tuometėmis Lietuvos ir Baltarusijos teritorijomis, išleista felikso 
Vrotnovskio (Feliks Wrotnowski) ir Ksaverijaus Bronikovskio (Ksawery 
Bronikowski) pastangomis XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje1. XIX a. vi-
duryje taip pat pasirodė keletas originalių leidinių2. Lietuvos ir Rusijos 
1 zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 (ukł. przez f. Wrotnowskiego). Paryż, 
1835; antrasis leidimas – Lipsk, 1875; Pamiętniki polskie (wyd. K. Bronikowski). T. 1–4. 
Paryż, 1844–1845; antrasis leidimas – T. 1–2. Przemyśl, 1883–1884.
2 Januszkiewicz E. Wyjątek z pamiętników działań wojennych jenerała Różyckiego 
// Pamiętnik Emigracji. Mieczysław I, p. 1–2; Jełowicki A. Moje wspomnienia. T. 1–2. 
Paryż, 1839; Kraskowski T. Pamiętnik o powstaniu białowieskim mający służyć do his-
torii powstań litewskoruskich. Paryż, 1836; Krzywobłocki I. Pamięntnik o powstaniu w 
puszczy białowieskiej w 1831 r. Bezansą, 1832; Niemcewicz K.U. Pamiętnik o powsta-
niu w Brześciu litewskim z r.1831. Paryż, 1863; [Plater W.] Opinion de la presse sur la 
discussion de la Chambre des Deputes du 14 Juin, relawire a la loi du 21 Avriel 1832, 
concernant les refugies. Paris, 1838; Pietkiewicz M.  La Lithuanie et sa dèrniere insu-
rection. Bruxelles, 1832; Straszewicz J.  Les Polonais et les Polonaises de la revolution 
du 29 november 1830, ou portraits des personnes gui ont figure dans la derniere guerre 
de l’independense polonaise, accompagnes d’une biographie pour chaque portrait. Paris, 
1832–1837 (ir: Pollacchi della rivolutione del 29 novembre 1830 ossia ritratti dei person-
aggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca. Vol. 1–2. Capolago, 
1833–1834; ir: Die Polen und die Polinnen der Revolution vom 29 November 1830. Stutt-
gart, 1832–1837; [Stra szewicz J.] Emilie Plater. Sa vie et sa mort. Paris, 1835; The life of 
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žemių draugijos, taip pat Lenkijos istorikų-literatų bendrijos veiklos ana-
lizė rodo, kad atkuriant 1831 m. įvykius labai prisidėjo emigrantai. Deja, 
visa šūsnis buvusių sukilėlių rankraščių ir atskirų jų fragmentų iki šiol 
neįtraukta į mokslinę apyvartą. 

1830–1831 m. sukilimo Lenkijos karalystėje memuaristikos istoriogra-
fijoje tam skiriama pakankamai dėmesio. Plačiai leidžiami Lenkijos gene-
raliteto3 ir karininkų korpuso atstovų atsiminimai4. Bibliografija papildo-
ma naujais šaltiniais5. Kalbant apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
memuarinį palikimą, pradedant nuo Liubomiro Gadono, šis klausimas ne-
tiesiogiai paliečiamas ir tiriant Lietuvos ir Rusios žemių draugijos (LRŽD) 
istoriją6. Išsamiau šią problemą analizavo lenkų istorikai Alina Barščevska 
countness Emily Plater. New york, 1843; Szretter P. Rys historyczny powstania w Puszczy 
Białowieskiej w r. 1831. Paryż, 1893; [Wołodkowicz A.] Ni paix ni securite pour l’Europe 
arec la Russie telle qu’elle est. Paris, 1855.
3 Chłapowski D. Pamiętniki. Cz. II. Wojna roku 1830–1831. Poznań, 1899; Dembiński 
H. Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830–1831. T. 1–2. Kraków, 1875; Dwernicki J. Pa-
miętniki jenerała Józefa Dwernickiego. Lwów, 1870; Prądzynski I. Pamiętnik historyczny 
i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w r. 1831. Kraków, 1894; Rybiński M. Moje przy-
pomnienia od urodzenia. Wrocław, 1993 i in.
4 Gawroński  F. Pamiętnik roku 1830–1831 (wyd. J.  Czubek). Kraków, 1916; Goczał-
kowski W. Wspomnienia z lat ubiegłych skreślił b. oficer I pułku ułanów b. wojsk pol-
skich. T. 1–2. Kraków, 1862; Kociatkiewicz A. Historia 3 pułku piechoty liniowej wojska 
polskiego z czasów kampanii przeciw najazdowi moskiewskiemu w r. 1831. Opowiadana 
przez żołnierza, sierżanta, w końcu podporucznika tegoż pułku. Lwów, 1878; Święcicki J. 
Pamiętnik ostatniego dowódcy pulku 4 piechoty liniowej (wyd. R. Bielecki). Warszawa, 
1982; Swinarski E. Wspomnienia z wyprawy na Litwie w roku 1831 (wyd. W. Swinarski). 
Warszawa, 1911 i in.
5 Skrzypek J. Bibliografia pamiętników polskich do 1964. Wrocław, 1976; Dutkiewicz J. 
Wybór źródeł do powstania listopadowego. Wrocław, 1957; taip pat: Nieznane pamiętniki 
z 1831 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu // Kwartalnik Historyczny. T. LXVI. 1959. № 2, 
p. 499–503; Żaliński H. zapomniane pamiętniki do powstania listopadowego // Ojczyzna 
bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane feliksowii Kirykowi w sześćdziesątą rocz-
nice urodzin (pod. red. J. Chrobaczyńskiego i in.). Kraków, 1993, p. 75–82; Kalembka S. 
Tajemniczy pamiętnik z powstania 1831 roku na Litwie Ignacego Klukowskiego // Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. IV. Studia ofiarowane twórcom toruńskiego bi-
bliotekoznawstwa – zofii Mołodcównie i Witoldowi Armonowi. Toruń, 2000, p. 103–110.
6  Gadon L. Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego. Т. 1–3. 
Kraków, 1901–1902; antrasis leidimas: Wielka Emigracja w pierwszych latach po powstaniu 
listopadowym. Paryż, [b.d., ok. 1958]; Gadon L., z życia Polaków we francji. Rzut oka na 
50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1832–1882. Paryż, 1883.
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ir Andžejus Novakas7. Tačiau kompleksinio tyrimo, nagrinėjančio lietu-
vių veiklą emigracijoje tiriant ir skelbiant medžiagą apie sukilimą, nebuvo. 
Tai savo ruožtu sumažino istorikų susidomėjimą rankraščiais, įtrauktais 
į f. Vrotnovskio, K. Bronikovskio ir G. Mostickio leidinius8. Todėl tiek, 
kiek leidžia straipsnio apimtis, bus pabandyta praplėsti nusistovėjusius is-
torinius rėmus nagrinėjant rankraštinį palikimą, esantį Lenkijos archyvų 
saugyklose, ir įvertinti autentiškų tekstų nagrinėjimo galimybes.

lietuvos ir Rusijos žemių draugija apie sukilimo istoriją
Dauguma atsiminimų apie sukilimo istoriją priklauso „Didžiosios 

emigracijos“9 atstovams, ir tai lengva paaiškinti. Cezario Pliaterio (Ce-
zary Plater) siūlymu ir dalyvaujant Vladislovui Pliateriui (Władysław 
Plater), Antanui Pžeciševskiui (Antoni Przeciszewski), Adomui Koliškai 
(Adam Kołyszko), Juozapui zenkovičiui (Józef Zienkowicz), Liudvikui 
zambžickiui (Ludwik Zambrzycki), Valerijonui Petkevičiui (Walerian Piet-  
kiewicz), Jonui Gladkovskiui (Jan Głodkowski), Antanui Glušnevičiui 
(Antoni Hłuszniewicz), Karoliui Vodzinskiui (Karol Wodziński) 1831 m. 

7 Barszczewska-Krupa A. Rola Towarzystwa Litewskiego i ziem Ruskich w populary-
zacji wiedzy o Litwie i Białorusi na emigracji (1832–1836) // zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I. z. 53. Łódź, 1967, p. 45–69; 
Barszczewska-Krupa A. Société Lithuanienne et des Territoires Biélorusses et Ruthènes 
à Paris 1831–1836 // Acta Baltico-Slavica. Т. 6 (1969), p. 75–102; Barszczewska-Kru-
pa  A. Emigracja i kraj. Wokół modernizacji polskiej świadomośći społecznej i nar-
odowej. 1831–1863. Łódź, 1999, p. 89–111; Nowak А. Emigracyjne Towarzystwo Litews-
kie i ziem Ruskich (1831–1833): w laboratorium rozpadu „przednowoczesnego“ narodu 
Rzeczypospolitej // Nowak А. Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy 
Wschodniej. Warszawa, 2004, p. 196–223.
8  Powstanie 1831 roku na Litwie. Wspomnienia uczestników (wyd. H. Mościcki). Wil-
no, 1931.
9 Terminas „Didžioji emigracija“ Lenkijos istoriografijoje vartojamas siekiant apibū-
dinti emigracijos bangą, apėmusią buvusios Žečpospolitos žemes XIX a. 4-ajame–6-ojo 
dešimtmečio pradžioje, kaip 1830–1831 m. sukilimo padarinį. Pastarasis reiškinys išsi-
skiria kiekybiniais duomenimis, paplitimo geografija, emigrantų socialiniu, politiniu ir 
kultūriniu aktyvumu. Šio termino vartojimas vietoje tradicinės sąvokos „lenkų emigra-
cija“ leidžia atkreipti dėmesį į būtinumą šio judėjimo idėjines nuostatas įsprausti į šio 
proceso rėmus, taip pat tiksliau apibūdinti judėjimo laikotarpį.
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gruodžio 10 d. Paryžiuje buvo įkurta Lietuvos draugija10. Ji viena iš pirmųjų 
pradėjo rūpintis šviečiamąja ir kultūrine veikla, siekė lietuvius, nepriklau-
somai nuo jų politinių įsitikinimų ir nuostatų, suvienyti, suburti11.

Jau pirmajame posėdyje pirmininkas C. Pliateris pareiškė, kad draugi-
jos tikslas – „iš anksto pradėti rinkti medžiagą, kurios vėliau galėtų pri-
reikti nagrinėjant Lietuvos sukilimą ir jo ypatumus, ugdyti pilietiškumą ir 
skleisti informaciją apie paskelbtus darbus, kuriuose aprašomos Lietuvos 
tradicijos ir civilizacijos lygis, lietuvių būdas ir temperamentas, žymūs is-
toriniai įvykiai ir kt.“12 Organizacijos įstatuose pabrėžiama būtinybė apie 
lietuvius surinktą medžiagą platinti Europoje, siekiant pakeisti kai kurias 
Lenkijos karalystės sukilėlių nuostatas dėl 1831 m. sukilimo įvykių Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. 

Trečiajame draugijos posėdyje, kuris įvyko 1831 m. gruodžio 19 d., 
buvo numatytos teorinės ir empirinės veiklos kryptys ir konkrečių tyrimų 
temos. Kaip savo prioritetą draugija nurodė žinių apie Abiejų Tautų Res-
publikos (Rzeczpospolita) laikotarpį skleidimą. Vladislovas Pliateris pa-
sirinko temą „Lietuvos padėtis po Lenkijos padalijimo iki Varšuvos sukili-
mo“, Antanas Glušnevičius – „Statistiniai duomenys apie Lietuvą“. 

Tačiau buvusiems sukilėliams sukilimo istorija buvo arčiau širdies. 
Tiriant sukilimo įvykius buvo galima įsigilinti į regiono istoriją, pa-
nagrinėti, kokios jo struktūros buvo sukurtos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėse, kaip sąveikavo laikinosios lenkų centrinės 
vyriausybės Lietuvoje ir tautinės vyriausybės atstovai, taip pat atskleisti 
Lenkijos karalystės reguliariosios armijos vaidmenį. Joachimas Lelevelis 
pasirinko temą „Lietuvių sukilimo įtaka tautinės vyriausybės ir vyriausiojo 
vado veiksmams“, Karolis Potulickis (Karol Potulicki) – „Generolo Gelgau-
do13 žygis ir centrinės vyriausybės Lietuvoje kūrimas“, Eustachijus 
Januškevičius (Eustachy Januszkiewicz) – „Ružickio14 žygis į Lietuvą“, 
10 Nuo 1832 m., kai prisijungė Voluinės, Podolės ir Ukrainos išeiviai, organizacija pa-
keitė savo pavadinimą – pradėta vadinti Lietuvos ir Rusios žemių draugija. Iš: Biblioteka 
Narodowa w Warszawie (toliau – BN), rkps II. 7871. Odpisy dokumentów Towarzystwa 
Litewskiego i ziem Ruskich z lat 1831–1836, k. 80–81.
11 Ten pat, k. 1.
12 Ten pat, k. 34.
13 Antanas Gelgaudas (Antoni Giełgud, 1792–1831 13 07) – generolas, vadovavo Lenki-
jos kariniams padaliniams, kurie veikė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse.
14 Samuelis Różyckis (1781 06 19–1834 02 02) – Lenkijos generolas. 
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Stanislovo Radziševskio ir Aleksandro Volodkovičiaus atsiminimų rankraščio pradžia
(BPP, rkps 347, s. 487) 
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Valerijonas Petkevičius – „Įvykiai Vilniuje nuo Varšuvos sukilimo pradžios 
iki sukilėlių pasitraukimo iš miesto“, Karolis Vodzinskis – „Sukilimas 
Belovežo girioje iki 1831 m. balandžio 4 d.“, Jonas Grotkovskis (Jan Grot-
kowski) – „Zaluskio karinis žygis į Vilnių“15, Kajetonas Leščinskis (Kajetan 
Leszcziński) – „Generolo Chlapovskio16 karinis žygis į Lietuvą“. Kai kurie jų 
pasirinko atsiminimų kryptį, neapsisprendę iš karto dėl temos. Pvz., 
C. Pliateris ketino tirti sukilimo įvykius Vilkomiro ir Vileikos, Juozapas 
zenkovičius – Ašmenos ir Užnerio, Aleksandras Volodkovičius (Alek-
sander Wołodkowicz) – Vileikos ir Dysnos, Liudvikas zambžickis – Vil-
niaus ir Trakų, Adomas Koliška – Vilkomiro, Antanas Pžetiševskis ir Juo-
zapas Straševičius (Józef Straszewicz) – Upytės, Pranciškus Šemiotas 
(Franciszek Szemiot) – Šiaulių, Jonas Janiševskis (Jan Janiszewski), Julijus 
Slovackis (Juliusz Słowacki) – Raseinių pavietuose17.

Pirmieji atsiminimai į LRŽD ėmė plaukti 1832  m. sausio pabaigo-
je. Draugijos archyve pirmuoju numeriu užfiksuoti V. Pliaterio „Ben-
dri  svarstymai apie Lietuvos sukilimą“18. Vasario 12 d. J. Januškevičius 
pateikė darbą apie Samuelio Ružyckio karinį žygį į Lietuvą19. 1832 m. 
balandžio 1 d. savo surinktą ir užrašytą medžiagą pristatė Aleksandras 
Volodkovičius ir Mykolas Liseckis (Michal Lisiecki), birželio 30 d. – Ka-
zimieras Rutkovskis (Kazimierz Rutkowski). Rugpjūčio 13 d. Petras But-
kevičius (Piotr Butkiewicz) įteikė atsiminimus apie sukilimą Telšių pa-
viete, rugpjūčio 20 d. Petras Jasinskis – apie sukilimą Ukrainos žemėse, 
rugsėjo 3 d. Mykolas Podčašinskis (Michał Podczaszyński) – apie įvykius  

15 Karolis zaluskis (1794 01 25–1845 11 28) vadovavo Lietuvos sukilėliams.
16 Dezyderys Chłapowskis (1788 05 23–1879) – Lenkijos generolas, atskirojo būrio vadas, 
1831 m. gegužės 18 d. pasiųstas padėti sukilėliams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 
17 BN, rkps II. 7871. Odpisy dokumentów Towarzystwa Litewskiego…, k. 36–37 (pro-
tokół posiedzenia z 19.12.1831); Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (toliau – B. Czart.), 
rkps  5356  III. Organizacja Towarzystwa Litewskiego. Protokoły posiedzeń z lat 1831–1832 
(Kopiariusz J.A.  Potrykowskiego), k.  10; Аlina Barščevska vietoj Janiševskio nurodo 
J. Gruževskį, tačiau nekalba apie Grotkovskį ir šiek tiek kitaip traktuoja L. zambžickio 
pradėtą nagrinėti temą. Iš: Barszczewska-Krupa A. Emigracja i kraj. Wokół modernizacji 
polskiej świadomośći społecznej i narodowej. 1831–1863. Łódź, 1999, р. 95.
18 BN, rkps II.  7872. Materiały do historii Towarzystwa Litewskiego i ziem Ruskich, 
k. 26. 
19 Biblioteka Polska w Paryżu (toliau – BPP), rkps 406. Papiery Sztabu Głównego wojska 
polskiego w r. 1831. T. XX. Akty, odnoszące się do korpusu gen. Samuela Różyckiego.
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Lietuvos žemėse. Be to, komisijai svarstyti savo parengtą medžiagą pa-
teikė V. Petkevičius („Pagrindinių sukilimo punktų organizavimas“), Bar-
tminskis („Dembinskio20 sugrįžimo iš Lietuvos aprašymas“), Jonas Činskis 
(Jan Czyński), Petras Kopčinskis (Piotr Kopczyński), Antonis Goreckis 
(Antoni Gorecki)21. 1833 m. liepą Ipolitas Klimaševskis (Hipolit Klimas-
zewski) pristatė rankraštį „Apie Lietuvos ir Lenkijos susijungimą“ 22.

Felikso Vrotnovskio leidybinis projektas
1832 m. gegužės pabaigoje 

prasidėjo aršios diskusijos apie 
surinktų rankraščių likimą. Suin-  
teresuotų asmenų siūlymų juos  
spausdinti nepalaikė kiti LRŽD 
nariai. Pagaliau po ilgų svarstymų 
LRŽD nariai nusprendė būsimo 
leidinio rengimą patikėti litera-
tūrinių gabumų turinčiam mok-
slininkui. Pirmieji kandidatai buvo 
Eustafijus Januškevičius ir Julijušas 
Slovackis. Tačiau abu atsisakė, 
paaiškinę, kad apie sukilimą turi 
per mažai žinių23. Slovackis taip pat 
prisipažino neturintis pakankamai 
tyrėjo įgūdžių. Kitas kandidatas 

20 Henrikas Dembinskis (Henryk Dembiński) (1791 01 16–1864 06 13) – Lenkijos gene-
rolas, atskirojo karinio padalinio vadovas, atliko karinį žygį per tuometę Gardino guber-
niją. 
21 BN, rkps II. 7871. Odpisy dokumentów Towarzystwa Litewskiego…, k. 62, 102–103, 
136, 137, 140; BN, rkps II. 7872. Materiały do historii Towarzystwa Litewskiego i ziem 
Ruskich, k. 26.
22 Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T.  3. zbiory Batignolskie i Towarzystwa 
Przyjaciół Polski w Londynie (oprac. H.Węskowska). Warszawa, 1933, p. 115; Dodatek 
do Katalogu rękopisów Batignolskich. Warszawa, 1949, p. 9.
23 Savo, kaip leidėjo, kandidatūrą taip pat pasiūlė Aleksandras Volodkovičius, parašęs 30 
puslapių rankraštį. Iš: BN, rkps II. 7871. Odpisy dokumentów Towarzystwa Litewskiego i 
ziem Ruskich, k. 118.

feliksas Vrotnovskis  
(Lietuvos dailės muziejus)
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buvo feliksas Vrotnovskis (Feliks Wrotnowski). Jis, priešingai negu pirm-  
takai, sutiko, tik iškėlė tam tikras sąlygas. Vrotnovskis pabrėžė, kad 
literatūrinio redaktoriaus vaidmuo jam būtų per menkas, tad norėtų pa-
teikti savo 1831 m. sukilimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse 
versiją24.  

Draugijos nariai sutiko ir 1832 m. gegužės 29 d. eiliniame posėdyje 
suteikė Vrotnovskiui įgaliojimus rašyti sukilimo istoriją. Rinkinį buvo 
nuspręsta išleisti anglų ir vokiečių kalbomis25. 

Pirmieji Vrotnovskio parengti atsiminimai apie 1830–1831 m. 
sukilimą Telšių, Upytės, Kauno, Ašmenos, Užnerio, Vileikos, Dysnos 
pavietuose26 pasirodė 1835  m. Juos išleido Augusto Linardo leidykla 
Paryžiuje. 

24 Ten pat, k. 120–122, 141.
25 Ten pat, k. 123.
26 zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 (ukł. przez f. Wrotnowskiego). Paryż, 1835.

f. Vrotnovskio atsiminimų rinkinio antraštinis lapas 
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Deja, dalis atsiminimų redaktoriaus buvo gerokai pakoreguoti. Be to, 
kai kurie iš jų Vrotnovskio buvo pateikti kaip anoniminiai. Tiesą sakant, 
reikėtų pažymėti, kad taip neatsitiko su Anupro Jacevičiaus (Onufry Jace-
wicz), Mykolo Prozoro (Michał Prozor), Vincento Bortkevičiaus, Ipolito 
Klimaševskio27, Kazimiero Rutkovskio28 medžiaga. Tačiau ir šie atsimini-
mai gerokai skyrėsi nuo originalių, ir tai neliko nepastebėta29. 

Dalis medžiagos, kurią Vrotnovskis naudojo sukilimo įvykiams 
Ašmenos paviete aprašyti, priklauso Ignatcijui Kliukovskiui (Ignacy 
Klukowski)30. Vrotnovskio išspausdintas I. Kliukovskio tekstas gerokai 
pakeistas leidėjo – kai kur savavališkai papildytas, kai kur nemaži gabalai 
praleisti. Galimybė padaryti tokią išvadą atsirado tada, kai Adomo Mic-
kevičiaus muziejaus fonduose Paryžiuje pasisekė rasti Kliukovskio ranka 
rašytus tekstus, kurie kataloguose nurodyti kaip anoniminiai31. Kliukovs-
kio atsiminimai išliko nuo 25-ojo puslapio, kuriame aprašomi 1831 m. 
įvykiai Ašmenos, Užnerio, Dysnos, Vileikos pavietuose. Be kita ko, iš jų 
galima sužinoti, kaip buvo perduodama informacija Jonui Skžyneckiui 
(Jan Skrzynecki) Lietuvoje, taip pat apie generolo G. Dembinskio korpuso 
27 Iš I. Klimaševskio parengtos ir LRŽD archyvui perduotos medžiagos į Vrotnovskio 
leidinį vis dėlto pateko fragmentas, skirtas Ašmenos sukilėlių komiteto nariui, iš Vilniaus 
kilusiam Jeržiui Sorokai (apytikslės gyvenimo datos: 1750–1831 m. spalis). Iš: Klimaszew-
ski H. Żywot Jerzego skalnika Soroki // zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 
(ukł. przez f. Wrotnowskiego). Paryż, 1835, p. 255–261. 
28 Lenkų bibliotekos Paryžiuje rinkiniuose saugoma keletas medžiagos be anotacijų ran-
kraščių. Joje aprašyti įvykiai Ašmenos paviete. Vieni šių atsiminimų priklauso šauktinių 
padalinių štabo vadui Kazimierui Rutkovskiui (1790–1834 08 28); šį rankraštį Vrotnovs-
kis išleido mažiau pakoregavęs. Iš: BPP, rkps  347/6, s.  403–406  v.; Niektóre szczególy 
z notatek K.  Rutkowskiego // zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 (ukł. przez 
f. Wrotnowskiego). Paryż, 1835, p. 249–255.
29 Lenkų bibliotekoje Paryžiuje rasta keletas pastabų dėl felikso Vrotnovskio parengto 
pirmojo atsiminimų leidimo. Jas išsakė Liubomiras Gadonas, Onoprijus Jacevičius, Alek-
sandras Pangovskis, Nikolajus Klotas, Vincentas Korsakas. Be to, emigrantai pasipiktino, 
kad atskleista per daug „asmeninių duomenų“, dėl ko jau po sukilimo buvo areštuoti kai 
kurie jo dalyviai. Taip pat kritikavo išdėstytų faktų ryšį. Iš: BPP, rkps 347/7. Materialy do 
powstania r. 1831 na Litwie, Żmudzi i Rusi.
30 Vieną fragmentą vėliau savo rinkinyje išspausdino leidėjas Henrikas Mostickis (Henryk 
Mościcki). Iš: Klukowski J. W powiecie oszmiańskim // Powstanie 1831 roku na Litwie. 
Wspomnienia uczestników (wyd. H. Mościcki). Wilno, 1931, p. 96–106.
31 Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu (toliau – MAM), rkps 1096. Pamiętnik o po-
wstaniu w 1830 r. na Litwie (Autor nieznany).
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sukilėlius, buvusius 
Varšuvoje 1831 m. 
rugpjūtį32.

Skaitant suki-
lėlių atsiminimus, 
ypač Kliukovskio 
rankraštį, tampa 
aišku, kodėl į Vro-
tnovskio parengtą 
leidinį nepateko 
kai kurie fragmen-
tai – todėl, kad ten 
aprašyti kai kurie 
neherojiško suki-
lėlių elgesio pavyz-
džiai, ypač poilsio 
metu ir kt. Tačiau 
kuo apie sukilėlius 
pateikta informa-
cija išsamesnė, tuo 
geriau atsiskleidžia 
kai kurių poelgių 
motyvacija, atsi-
spindi neformalių 
santykių sukilimo 
fone sistema, iš-
ryškėja asmenybių 

svarba priimant esminius sprendimus sukilimo istorijoje. Dėl to būtinas 
dėmesingesnis požiūris į rankraštinį paveldą. Kliukovskio rankraščio ty-
rimas leidžia tvirtinti, kad leidėjas Vrotnovskis praleido kai kuriuos fra-
gmentus, kur nepalankiai pavaizduotas Juzefas zenkovičius. Jis rinkinyje 
pateikiamas kaip aktyviausias Ašmenos žygio 1831 m. balandį dalyvis, o 
32 Šie atsiminimai paskelbti originalo kalba ir išversti į baltarusių kalbą. Iš: За вольнасць 
і веру. Ігнацій Клюкоўскі і яго ўспаміны аб падзеях паўстання 1830–1831 гадоў: 
На польскай і беларускай мовах (укладанне, пераклад, каментары В.В. Гарбачовай). 
Мінск, 2007. 

I. Kliukovskio atsiminimų fragmentas  
(MAM, rkps 1096, s. 25) 
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Kliukovskis šį suki-
lėlį vaizduoja visai 
kitoje šviesoje: 

„Mus nukreipė  
pas pulkininką Bže-
žanskį, po to pas  
kapitoną Lončkovs-
kį, iš karto užrašė 
kaip paprastus ka-
reivius. Tik Zenko-
vičius, apsimetęs li-   
goniu, išvengė sun-  
kios tarnybos ir su  
mandrais junkeriais 
puikavosi Pžezdec- 
kio štabe.“33

Toliau galime 
perskaityti:

„Kai 10 dienų  
teko būti Zakročy-
me, gyvenome kar-
tu su Zambžyckiu, 
Janu Grotkovskiu, 
Liudviku ir Valeri-
janu Petkevičiais, 
taip pat Kožmia-
nais. Pas mus daž-
nokai lankydavosi Zenkovičius, jis sukčiavo, lošė kortomis. Vieną vakarą 
pralošė 120 dukatų buvusiai redaktoriaus žmonai Chlendovskai, kuri tada 
valkatavo, šliejosi prie gurguolių, bandė apmauti karininkus lošdama korto-
mis. Kitą dieną pralošė Sierakauskui 30 dukatų. Tokiu būdu per Zenkovičių 
nutekėjo Ašmenos sukilėlių pinigėliai. Maža to, iš jų palaikymui skirtų 100 
dukatų, kuriuos reikėjo įteikti Anuprijui Plavskiui, savo asmeniniams tiks-
lams išleido mažiausia 60, o daugiausia 70. Plavskis po kautynių prie Rumo 
33 За вольнасць і веру. Ігнацій Клюкоўскі і яго ўспаміны аб падзеях паўстання 
1830–1831 гадоў, с. 28.

I. Kliukovskio atsiminimų fragmentas  
(MAM, rkps 1096, s. 137)
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kaimo su mumis iš karto negalėjo susitikti ir, jei nebūtų suskubęs, pinigėliai 
būtų aplenkę Ašmenos sukilėlius. Pagaliau dėl Pžezdzeckio užgaidų davė tik 
Kajetonui Lenartovičiui apie 50, o patys pasiėmė po 100, pažadėję, esant 
reikalui, pasidalyti po lygiai, nes kitaip nebūtų sutikęs ponas Zenkovičius. 
Tačiau gal jau baikim kalbėti apie jo personą ir savanaudiškumą, nes mūsų 
tikslas yra kitas“, – tęsė Kliukovskis34.

Dar vienas veikėjas, į LRŽD archyvą pristatęs vertingos medžiagos 
apie 1830–1831 m. sukilimo įvykius, kuria pasinaudojo f. Vrotnovskis, 
buvo Aleksandras Rypinskis (Aleksander Rypiński). Nors draugijos nariu 
A. Rypinskis tapo 1833 m. liepos 7 d.35, apie sukilimo įvykius pradėjo 
rašyti dar 1832  m., kai emigravo į Avinjoną. Šio laikotarpio Rypinskio 
rankraščiai sudaro 7 atskirus sąsiuvinius, jie saugomi Lenkų bibliotekoje 
Paryžiuje36. Juos nuodugniai nagrinėjo Vrotnovskis, rengdamas išleisti 
atsiminimų apie sukilimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritori-
joje tomą, tačiau buvo paskelbti tik atskiri jų fragmentai – apie įvykius 
Vileikos ir Dysnos pavietuose, Dinaburgo (dabar Daugpilis – mokslinis 
redaktorius) pavėliavininkių mokyklos puskarininkių veiklą. Pirma-
sis Rypinskio sąsiuvinis, pavadintas „Pamiętnik o powstaniu i działa-
niach powstańców powiatu Wilejskiego w Województwie Mińskim, przed 
naocznego świadka po krótce spisany“, suredaguotas buvo paskelbtas 
Vrotnovskio skyriuje „Powstanie powiatu Wilejskiego. Pamiętnik przed 
naocznego świadka po krótce spisany“37. 

Aleksandro Rypinskio sąsiuvinis „Krótki rys powstania powiatu 
Dziśnieńskiego, grożącego zupełną zagładą Imperyum Rossyjskiemu“ taip 
pat buvo panaudotas Vrotnovskio38. Rankraštyje liko jo pastabos raudonu 

34 Ten pat, с. 46.
35 BN, rkps, III. 6594, II. 7871, k. 216.
36 BPP, rkps 410/9. Rypiński Aleksander. Powstanie wilejskie, zawilejskie i dziśnieńskie, 
s. 559–716.
37 BPP, rkps 410/9. Rypiński Aleksander, s.  559–587; zbiór pamiętników o powstaniu 
Litwy w r. 1831 (ukł. przez f. Wrotnowskiego). Paryż, 1835, p. 271–302. Reikėtų pasakyti, 
kad Vrotnovskis, aprašydamas įvykius Vileikos poviete, pasinaudojo atsiminimų teks-
tu, kuris priklausė Stanislovui Radziševskiui ir Aleksandrui Volodkovičiui – „Powstanie 
Mińskiej Gubernii Wilejskiego Powiatu“. Volodkovičius, redaktoriui siųsdamas tekstus, 
prašė nenurodyti autoriaus. Vrotnovskis, atsižvelgęs į šį prašymą, pasirėmė keletu papil-
domų šaltinių. Iš: BPP, rkps 347, s. 487–516; s. 519. 
38 BPP, rkps 410/9. Rypiński Aleksander, s. 589–608.
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rašalu, o skelbti buvo pateikti Rypinskio teksto fragmentai39. 
Trečioji A. Rypinskio medžiagos apie įvykius Dinaburgo pavėliavi-

ninkių mokykloje dalis Vrotnovskio naudojama poskyryje apie Dysnos 
pavietą40. Kai kurių sutapimų su Vrotnovskio tekstu radome studijuoda-
mi penktąjį sąsiuvinį. Pavyzdžiui, kaip atskiras skirsnis įdėta labai tiksli 
Vincento Bortkevičiaus (W. Bortkiewicz) teksto ištrauka41. Tai, kad auto-
rius yra V. Bortkevičius, savo atsiminimuose patvirtina ir Ignacijus Kliu-
kovskis.

Kitų trijų Rypinskio sąsiuvinių (ketvirto, šešto ir septinto)42 tekstai, 
kuriuose yra tiek juodraštinių pastabų, tiek Antonijaus Labunskio (An-
toni Łabuński) ir Aleksandro Pangovskio43 (Aleksander Pągowski) atsi-
minimų fragmentų, nebuvo įtraukti į Vrotnovskio parengtą rinkinį. Ti-
riamuoju požiūriu, pastaruosius autoriui buvo svarbu paminėti – kaip 
įrodymą, kad galėjo būti atskirų šių sukilėlių memuarų. 

LRŽD gautos medžiagos dalis vėliau pateko į Ksaverijaus Broni-
kovskio išleistą rinkinį, kurio pirmasis leidimas pasirodė 1844–1845 m. 
Į rinkinį įdėti N. Olizaro, A. Pršialgovskio (A.  Przyałgowski), M. Jac-
kovskio44 (M. Jackowski), J. zienkovičiaus, M. Liseckio, E. Dobrovolskio, 
J.  Ščapinskio (J. Szczapiński), K. Vodzinskio, K. Porčevskio (K.  Porcze-
wski), f. Kosovskio (F. Kosowski), A. Chomskio (A. Chomski), K. Jantoko 

39 Rypiński Aleksander, zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831, p. 361, 362.
40 BPP, rkps 410/9. Rypiński Aleksander. z. 3. Dyneburg. Szkoła Podchorążych Litew-
skich, s. 611–615.
41 Šis V. Bortkevičiaus fragmentas, Vrotnovskio pateiktas pažodžiui atskirame skyriuje, 
yra ir I. Kliukovskio atsiminimuose. Iš: Bortkiewicz W. Historyczne opisanie powstań 
zawilejsko-Dziśnieńskiego i Wilejskiego // zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 
1831, р. 267–270; MAM, rkps 1096. Pamiętnik o powstaniu w 1830 r. na Litwie (Autor 
nieznany), s. 49–58.
42 Šeštąjį A. Rypinskio rankraščių sąsiuvinį išleido baltarusių literatūros tyrėjas Jazepas 
Januškevičius. Iš: Янушкевіч Язеп. Архіўная спадчына Алеся Рыпінскага // Białorus-
kie zeszyty Historyczne. Białystok, 2005, p. 229–259.
43 BPP, rkps 410/9. Rypiński Aleksander. Powstanie wilejskie, zawilejskie i dziśnieńskie, 
s. 626, 693–716.
44 Michalo Jackovskio rankraščio originalas vėliau pateko į Šveicarijos Rapersvilio m. 
(Rapperswil) muziejų, iš ten prieš II pasaulinį karą – į Varšuvos nacionalinę bibliote-
ką, kur vėliau sudegė kartu su kitomis iš Rapersvilio gautomis kolekcijomis. Iš: Kata-
log rękopisów Biblioteki Narodowej. Т.  1. zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej (oprac. 
A. Lewak). Warszawa, 1929, p. 157.
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ir Vilčinskio45 (Wilczyński) atsiminimai. 
Tačiau, kaip minėta, toli gražu ne visa LRŽD gauta medžiaga buvo 

įtraukta į Vrotnovskio ir Bronikovskio rengtus leidinius. Taip pat nėra 
duomenų apie 1831 m. gruodį emigrantų pasirinktas temas – ar jos buvo 
išnagrinėtos, ar pasirodė publikacijų. 

Tam tikrų paaiškinimų galima rasti 1845–1848 m. dokumentuose, 
kurie saugomi Lenkų bibliotekos Paryžiuje fonduose. Byloje Nr.  347 
„Medžiaga apie 1831 m. sukilimą Lietuvoje, Žemaitijoje ir Rusioje“ (1026 
puslapių) yra rankraščių, kuriuos f. Vrotnovskis naudojo, kai leido 
atsiminimus apie 1830–1831 m. sukilimą Lietuvoje. Remiantis Č. Cho-
vanco katalogu, pirmuosius 16 puslapių turėjo sudaryti dokumentų, 
grąžintų bibliotekai po publikavimo46, sąrašas. O ten pateikiamas f. Vrot-
novskio 1848 m. rugsėjo 6 d. Lenkų literatūros ir istorijos bendrijos Isto-
rijos skyriui perduotas sąrašas. Jį sudaro septyni skyriai. Iš jų mus labiau-
siai sudomino dalis „Medžiaga, neįtraukta į išleistus rinkinius“47. Tačiau 
iš keturių minėtų dokumentų neišleista tik Viktoro Geltmano „Marti-
rologija“, skirta 1820–1821 m. gegužės 3 d. Konstitucijos48 teksto publika-
vimui ir platinimui. Michalo Liseckio ir Ignacijaus Kryvoblockio (Ignacy 
Krzywobłocki) atsiminimai ir medžiaga, susijusi su Trakų pavietu, buvo 
išleisti XIX a. 3–4 dešimtmetį49.

Nurodytoje byloje saugomas dar vienas įdomus dokumentas, datuo-
tas 1845  m. vasario 15 d., Nr. 347, kuriame yra skelbtinų rankraščių, 
gautų Bronikovskio, sąrašas. Jį daugiausia sudaro medžiaga apie įvykius 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasienyje. 
45 Iš: Pamiętniki polskie (wyd. K. Bronikowski). T. 1–4. Paryż, 1844–1845.
46 Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu (оprac. Cz. Chowaniec). T. 1. Kraków, 
1939, p. 135, sygn. 347. 
47 BPP, rkps 347. Materialy do powstania r. 1831 na Litwie, Żmudzi i Rusi, s. 1.
48 BPP, rkps 347/7. Heltman W. Martyrologia, s. 573–576.
49 Iš: Krzywobłocki I. Pamięntnik o powstaniu w puszczy białowieskiej w 1831 r. Bezan-
są, 1832; Pamiętniki Michała Lisieckiego naczelnika powstania nad granicą Kurlandz-
ką // Pamiętniki polskie (wyd. K. Bronikowski). Т. 2. Paryż, 1845, p. 49, 97. Tuomečio 
Pružanų pavieto teisėjo I. Kryvoblockio rankraštis apie įvykius Belovežo girioje pateko 
į Šveicarijos Rapersvilio muziejų, po to prieš II pasaulinį karą buvo perduotas Varšuvos 
nacionalinei bibliotekai, tačiau sudegė per karą kartu su iš Prancūzijos Batinijolio miesto 
gautomis kolekcijomis. Iš: Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. Т.  1. zbiory Bibl-
joteki Rapperswilskiej (oprac. A. Lewak). Warszawa, 1929, p. 108.
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Dalis rankraščių skirta Vilniaus studentijos veiklai: anoniminio 
rankraščio „Apie įvykius Vilniuje“ kopija, Pružanų pavieto publicisto 
Juliušo Vysloucho (Juliusz Wysłouch) memuarai „Vilniaus akademinės 
visuomenės vaidmuo Lietuvos sukilime“, Borisovo pavieto dvarininko 
Valerijano Chelhovskio (Walerian Chełhowski), emigranto ir Pran-
cūzijos užsienio reikalų ministerijos Užsienio spaudos poskyrio tarnau-
tojo užrašai „Dokumentai, susiję su Vilniaus akademine visuomene“, taip 
pat Švenčionių pavieto šlėktos ir vietos mokyklos sekretoriaus Aleksand-
ro Burbos rankraštis „Vilniaus jaunimo padėtis ir dvasia, pirmojo skyriaus 
aprašymas“.

Byloje atskira medžiagos dalis skirta įvykiams Belovežo girioje: buvu-
sio apskrities teisėjo Ignacijaus Kryvoblockio tekstas „Trumpas 1831 m. 
Lietuvos įvykių aprašymas“; Gardino karo ligoninės gydytojo Juzefo Šča-
pinskio „Trumpo Belovežo girios ir Balstogės sukilimo aprašymo“ kopija; 
buvusio Gardino advokato Aleksandro Makovskio rankraštis „Apie su-
kilimą Belovežo girioje“; Macevičiaus (Macewicz) rankraštis, pateiktas 
Slanimo dvarininko Izidoriaus Mikulskio (Izydor Mikulski); Pružanų po-
licijos raštininko Aleksandro Antusevičiaus (Aleksander Antusiewicz) pa-
rengtos „Kai kurios Belovežo girios ir Balstogės sukilimų detalės“; Gardino 
gubernatoriaus sekretoriaus Tomo Kraskovskio (Tomasz Kraskowski) at-
siminimai; Pružanų žemės teismo raštininko (kanceliaristo) Aleksandro 
Palkovskio (Aleksander Pałkowski) „Belovežo girios sukilimo aprašymas“ 
ir Belovežo girios sargybinio Jokūbo Šreterio (Jakub Szretter) laiškas. 

Skyriuje apie Gardino guberniją nurodytas tik vienas rankraštis, kurį, 
kaip manoma, parašė vietos dvarininkas Steponas Nezabytovskis (Stefan 
Niezabytowski), – „Naugarduko ir Slanimo sukilimai“50.

1845 m. vasario 15 d. K. Bronikovskis priėmimo raštelyje patvirtino: 
„Publikavimui skirtus laiškus gavau pagal išankstinį sąrašą. Po publika-
vimo prižadu grąžinti originalus ir duoti du tuzinus51 iš 1-ojo leidimo.“52 
1848 m. spalio 31 d. f. Vrotnovskis, būdamas Paryžiuje, patvirtino: „Ponas 
Bronikovskis, išleidęs atsiminimus, atidavė man priklausančius egzemplio-
rius. Reikalus, susijusius su tolesnio mano vykdomo publikavimo teisėmis 

50 BPP, rkps 347. Materialy do powstania r. 1831…, s. 14–16.
51 Vienas tuzinas – 12 egzempliorių.
52 BPP, rkps 347. Materialy do powstania r. 1831…, s. 16.
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ir p. Bronikovskio gautais rankraščiais, susitarėme tvarkyti per Lenkų 
biblioteką.“53 

Kur šiuo metu yra J. Vysloucho, V. Chelhovskio, A. Makovskio, A. An-
tusevičiaus, A. Palkovskio, S. Nezabytovskio medžiaga, parengta įgyven-
dinant LRŽD programą, mokslininkams, deja, nežinoma. 

Mums taip pat įdomus dar vienas faktas – kad antrąjį sukilėlių atsimi-
nimų apie sukilimą buvusios Žečpospolitos teritorijoje tomą Vrotnovs-
kis rengėsi pradėti leisti 1838 m. sausį. Netrukus išleistoje reklaminėje 
brošiūroje jis pažymėjo, kad šį tomą sudarys į pirmąjį tomą neįtraukta 
medžiaga, taip pat atsiminimai, parašyti po to, kai buvo išleistas pirmasis 
tomas, ir pirmojo leidimo pataisyta, papildyta medžiaga54. 

Tačiau Vrotnovskiui 3-iojo deš. pabaigoje–4-ojo pradžioje nepavyko 
įgyvendinti savo projekto. 1848  m., po to, kai Bronikovskis panaudojo 
dalį rankraščių, jie, anot abiejų leidėjų, buvo perduoti Lenkų bibliotekai 
Paryžiuje. Tačiau yra prielaidų galvoti, jog minėti rankraščiai, nepaisant 
to, kad jie esą Vrotnovskio buvo perduoti bibliotekos fondams, ir toliau 
liko pas jį. 

Taip galima manyti dėl to, kad 1862 m. Vrotnovskis planavo dar kartą 
išleisti tris rinkinius atsiminimų apie 1830–1831  m. sukilimą Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. 1862 m. balandžio 25 d. jis sudarė 
sutartį su Poznanės knygų leidėju Janu Županskiu55 (Jan Żupański), po to 
redaktorius kelis mėnesius kruopščiai rengė įvadą ir 1835 m. paskelbtų 
atsiminimų pataisymus. Kas buvo toliau, nėra jokių žinių nei Vrotnovskio 
ranka rašytuose trijų tomų apimties memuaruose, nei bibliografiniuo-
se kataloguose. 1830–1831 m. sukilimo tyrėjams žinomas tik antrasis 
tomas, kurį 1875 m., t. y. jau po redaktoriaus mirties, išleido leidybos 
namai „f. A. Brockhaus“ Leipcige. Galima spėti, kad tai buvo Vrotnovs-
kio XIX a. 7-ojo dešimtmečio triūso rezultatas – leidinys, kurį jis mini 
savo memuaruose. Beje, reikia pažymėti, kad, atlikus 1835 m. Paryžiaus 
ir 1875 m. Leipcigo leidinių tekstologinę analizę, pastebėjome tik keletą 
menkų skirtumų – skiriasi knygų kai kurių skyrių pavadinimai.

53 Ten pat, s. 16.
54 Wrotnowski F. Powstanie Litwy i ziem ruskich. Uwiadomienie [o przygotowaniu tomu 
2 do druku i prośba przedpłaty]. Paryż, 1838.
55 MAM, nr 1025. Wrotnowski f. Pamiętnik. T. 1. Styczeń 1856 – wrzesień 1862, s. 36.
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Eustafijus januškevičius apie sukilimą
Nemažą indėlį atkurdamas 1830–1831 m. įvykius įnešė sukilėlių Vil-

niaus vyriausiojo komiteto atstovas Eustafijus Januškevičius56.  
E. Januškevičiaus šios krypties veiklą galima suskirstyti į kelis etapus. 

Pradžia laikytina 1831 m. liepos 16 d., kai, atvykęs į Varšuvą, E. Januške-
vičiaus Lenkijos tautinei vyriausybei pateikė raportą-ataskaitą apie emi-
saro pareigų atlikimą. Antrasis laikotarpis – nuo 1931 m. rugpjūčio iki 
spalio mėn., kai Januškevičius, generolo Samuelio Ružyckio adjutantas, 
aprašo sukilimo įvykius Sandomiro, Kališo ir Krokuvos vietos spaudoje. 
Trečiasis – kai pagal LRŽD tyrimų programą jis pateikia įvykių, susijusių 
su S. Rožickio korpusu, medžiagą. Šis etapas baigiasi Januškevičiaus gy-
venimo pabaigoje emigracijoje Paryžiuje parašytais atsiminimais.

Pirmasis dokumentas, skirtas sukilimo istorijai, buvo Januškevičiaus 
1831 m. liepos 16 d., vos atvykus į Varšuvą, Lenkijos tautinei vyriausy-
bei perduota ataskaita57 apie situaciją 1831 m. pavasarį–vasarą dabartinės  

56 Januczkiewicz, Jewstafi Napoleon Severin Stanislaw Kostka (1805 11 26–1874 08 28 
(27), Minsko gubernijos Minsko pavieto dvaro savininkas. Gimė Slucko pavieto Prūsų 
dvare Michalo (1772 01 28–1826 02 14) ir Teklės Sokolovskajos šeimoje, turėjo brolius 
Adolfą, Januarijų, Romualdą. Baigė Vilniaus universitetą; nuo 1825 m. dirbo Radvilų komi-
sijoje; 1828 08 28 įgijo kolegijos sekretoriaus rangą. Vertėjas, „Dziennik Wileński“ kores-
pondentas. Nuvežęs instrukcijas dėl sukilimo pradžios į Ašmeną, iš ten buvo komandiruo-
tas į Voluinės guberniją, toliau dėl gresiančio arešto persikėlė į Galiciją, po to – į Varšuvą. 
Nuo 1831 m. liepos 24 d. tarnavo paporučikiu kavalerijos (ulonų) pulke (lenkų k. – krakus), 
1831 08 04 tapo poručiku, ėjo korpuso generolo Samuelio Ružyckio štabo viršininko pareigas. 
1831 09 07 apdovanotas Virtuti Militari ordino Auksiniu Kryžiumi – aukščiausiu Lenkijos 
kariniu apdovanojimu. 1832 01 06 emigravo į Prancūziją. Nuo 1831 12 10 pradėjo dalyvau-
ti Lietuvos ir Rusios žemių draugijos veikloje. Emigracijoje vertėsi leidyba, nuo 1832 11 04 
iki 1833  m. gruodžio leido savaitraštį „Pielgrzym Polski“, 1838–1840  metais buvo mėne-
sinio leidinio „Młoda Polska, Wiadomości Historyczne i Literackie“ redaktorius. 1833 m. 
birželio 1 d. Paryžiuje įkūrė pirmąją lenkiškų leidinių leidyklą, knygyną. 1851 m. vedė 
Jevgeniją Laris, 1853 07 19 šeima susilaukė dukters Marijos. Po 1863 m. – lenkų emigrantų 
globos komiteto sekretorius. Mirė ir palaidotas Paryžiuje. Iš: Гарбачова В. В. Удзельнікі 
паўстання 1830–1831 гадоў на Беларусі: біябібліяграфічны слоўнік. Мінск, 2004, 
с. 382–383; Гарбачова В. Уводзіны // Янушкевіч Я. Успаміны (1805–1831) / Яўстафій 
Янушкевіч; уклад., пер. з польск. мовы, уступ. арт., камент., паказ. В. В. Гарбачовай. 
Мінск, 2011, с. 6–50.
57 Su šiuo dokumentu susipažinome Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje (Ar-
chiwum Glowne Akt Dawnych), fonde „1830–1831 m. lapkričio sukilimo centrinė valdžia“. 
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Pietų Baltarusijos ir 
Ukrainos apskrityse 
ir savo, kaip emisaro, 
veiksmus. E.  Januške-
vičius rašė: 

„Po to, kai generolas 
Dvernickis pradėjo ka-
rinį žygį į Voluinę, Vil-
niaus centrinis lietuvių 
sukilėlių komitetas gavo 
pranešimą, kad iš pas-
kos reikėtų siųsti emi-
sarą, kuris informuotų, 
kas vyksta Lietuvoje, 
tvarkytų užsienio ry-
šius, būtų padėjėjas. 
Komiteto nurodymą ga-  
vau prie Voluinės sie-
nos, Vladimirco mieste, 

gegužės 4 d., kai generolas Dvernickis jau buvo išvykęs į Galiciją, o Voluinės 
Polesės sukilimas nuslopintas Rudigerio korpuso jėgomis, vadovaujant gene-
rolui Helvigui; sužinojęs apie kovas Podolėje ir Ukrainoje, nusprendžiau, kad 
turiu būti ten, tuo labiau kad gandai apie generolo Dvernickio įžengimą į 
Podolės Kamenecą pasirodė netikri, todėl mano kelionė įgavo dvigubą tikslą. 
Nepalankios aplinkybės sužlugdė mano viltis; patikėtos pareigos jau tapo naš-
ta, nors ir davė naudos; o nuvykęs į  Podolę, kuri yra Ukrainos dalis, galėčiau 
Vyriausybei nusiųsti raportą kaip įvykių liudininkas.“58

1831 m. liepos 21 d. Adomo Čartoriskio (Adam Czartoryski) pasirašy-
tu oficialiu dokumentu E. Januškevičiui buvo suteiktas Lenkijos karalys-
tės vyriausybės Lietuvoje atstovo statusas: 

Raportas rašytas ne Januškevičiaus, bet jo pasirašytas. Ranka rašytą tekstą lenkų kalba su-
daro penki juoduoju rašalu (atramant) iš abiejų pusių tekstu užpildyti ХIХ a. pagaminto 
popieriaus puslapiai. Iš: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далее – АGAD), 
Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830–1831  r. (далее – WCPL), nr  279,  
s. 99–103. Pirmą kartą originalo vertimas į baltarusių kalbą paskelbtas E. Januškevičiaus 
atsiminimų priede. Iš: Янушкевіч Я. Успаміны (1805–1831), с. 103–108, 159–163. 
58 АGAD, WCPL, nr 279, s. 99.

Eustafijus Januškevičius (CBJ, przyb. rkps 256/69,  
s. 210-2109)



87

1830–1831 m. sukilėlių memuarinis palikimas

„Tautinė vyriausybė su dideliu malonumu priėmė naujieną apie mūsų 
brolių sukilimą Lietuvoje, Voluinėje ir Podolėje, kurią mums pranešė Eus-
tafijus Januškevičius. Iš jo mes sužinojome apie mūsų brolių iš Nemano ir 
Zabužanų vaivadijų pasiaukojimą. Tikėdami, kad Eustafijus Januškevičius  

E. Januškevičiaus ataskaitos Lenkijos tautinei vyriausybei pirmasis lapas (AGAD, 
Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830–1831 r., nr 279, k. 99)
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naudojasi savo tėvynainių pasitikėjimu, raginame tiek pilietinę, tiek kari-
nę valdžią palaikyti jo veiksmus, siekiant plėsti tautinį sukilimą Lietuvoje, 
teikiant reikiamą paramą.“59 

Kartu su šiuo dokumentu Januškevičius gavo įsakymą prisijungti prie 
S. Ružyckio padalinio ir vykti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių 
link. Tačiau gyvenimas gerokai pakoregavo Januškevičiaus tarnybą. Jis tapo 
generolo S. Ružyckio, kurio korpusas nuo 1831 m. rugpjūčio buvo perkel-
tas į Sandomiro, Kališo ir Krokuvos vaivadijų teritoriją60 kariauti partiza-
ninio karo Rusijos armijos, žengiančios į sostinę, užnugaryje, adjutantu.

E. Januškevičius, eidamas karinio adjutanto pareigas, kartu aktyviai 
veikė ir kaip korespondentas. Vietos spaudai jis nuolat teikė pranešimus 
apie Ružyckio korpuso judėjimą61. Už operatyvumą iš laikraščio „Kroku-
vos kurjeris“ redaktoriaus Januškevičius sulaukė padėkos laiško62. 

Nors pats E. Januškevičius daug dėmesio skyrė šio sukilimo laikotar-
pio tyrimams, emigravęs į Paryžių, įgyvendindamas LRŽD programą,  
jis pradėjo rinkti medžiagą apie Samuelio Ružyckio korpuso veiklą. Ji 
šiuo metu saugoma Lenkų bibliotekoje Paryžiuje. E. Januškevičius ne 
tik naudojo karinės vadovybės oficialius įsakymus, raportus, memuarus, 
periodinės spaudos straipsnius, bet ir ragino asmenis, kurie buvo susiję 
su Ružyckio korpuso veikla, parašyti savotiškas savo veiklos ataskaitas. 
Į E. Januškevičiaus prašymą atsiliepė generolo Konstantino Bobovs-
kio63 (Konstanty Bobowski) adjutantas pulkininkas Antonis Petrovskis64  
59 Šio dokumento originalas saugomas Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos ran-
kraščių skyriaus fonduose, o jo spausdinta kopija – Lenkų bibliotekoje Paryžiuje tarp 
Samuelio Ružyckio dokumentų, kuriuos rinko ir sistemino Е. Januškevičius. Pirmą kartą 
dokumentas buvo paskelbtas Adolfo Januškevičiaus atsiminimų priede. Iš: Biblioteka Ja-
giellońska (далее – BJ), przyb. rkps 33/62; BPP, rkps 406, k. 29; Żywot Adolfa Januszkie-
wicza i jego listy ze stepów kirgizkich. Berlin, 1861, p. 327. 
60 [Gidliński S.] Pamiętnik z działań korpusu gen. Samuela Różyckiego w Kieleckim w r. 
1831 (wyd. W. Saletra) // Studia Historyczne. Kwartalnik. R. XXV. 1982. z. 1(96), p. 98. 
61 z obozu pod Łuciskami d. 8 września 1831 r. // Goniec Krakowski. № 216, z 12.9.1831; 
z obozu pod Kunowem d. 12 września 1831 r. // Goniec Krakowski. № 218, z 14.9.1831; 
Goniec Krakowski. № 220, z 16.9.1831.
62 Laiškas saugomas Samuelio Ružyckio dokumentų kolekcijoje. Iš: BPP, rkps  406, 
k. 104–105.
63 1832 m. balandžio 18 d. K. Bobovskis iš Marselio nusiuntė Januškevičiui nedidelį fra-
gmentą, pavadintą „Opisanie wyprawy na Litwię i w Kaliskie“. Iš: BPP, rkps 406, k. 201–212. 
64 Januškevičius iš А. Petrovskio gavo medžiagą, pavadintą „Stan sprawy działań wojen-
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(Antoni Piotrowski). Be to, 1832 m. vasario 23 d. Paryžiuje savo atsimini-
mus pateikė Patriotinės draugijos narys Tadas Krempoveckis65 (Tadeusz 
Krępowiecki) ir kapitonas Vincentas Nešokotis (Wincenty Nieszokoć). Ja-
nuškevičius, remdamasis tyrimais, sudarė generolo S. Ružyckio korpuso 
veiklos nuo 1831 m. rugpjūčio 5 iki spalio 3 d.66 chronologiją, paskelbė 
nedidelį straipsnį emigrantų spaudoje67. Sprendžiant iš Januškevičiaus iš-
plėstinio plano-prospekto, jo tikslas buvo kuo išsamiau aprašyti įvykius68. 

1871 m., beveik prieš pat mirtį, Eustafijus Januškevičius parašė atsi-
minimus, kuriuose daug papasakojo apie sukilimą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėse. Rankraštis iš Konstantino Popelio kolekcijos69 
pateko į Krokuvos Jogailos universiteto biblioteką ir dabar saugomas jos 
fonduose70. Tai – 10x15,5 cm 130 lapų bloknotas, kuriame ketvirtadalis 
teksto skirta sukilimo įvykiams.

Atlikta archyvuose saugomų rankraščių, susijusių su 1830–1831 m. sukili-
mu, paieška labai keičia nusistovėjusią nuomonę apie nagrinėjamus šaltinius 
šia tema, praplečia tyrimo ribas. Mums pavyko rasti tiek mokslininkų neiš-
tirtų rankraščių, tiek iki tol nežinomų autorių; kai kurių jų rankraščių likimas 
iki šiol neaiškus. Jie suteikia naujų galimybių geriau ištirti sukilėlių kasdienį 
gyvenimą, suprasti jų poelgių motyvaciją, įvertinti asmenybių reikšmę.

     Įteikta 2012 m. birželio 5 d.

nych w w-wie Kaliskim z Rozkazu Jenerała Różyckiego przez pułkownika Piotrowskiego“. Iš: 
BPP, rkps 406, k. 213–221. Pulkininkas А. Petrovskis vadovavo jungtiniam būriui, kuriam 
Ružyckis nurodė išvykti į Kališo vaivadiją. Iš: Relacja Jana Niepomucena Niemojowskie-
go o wyprawie Samuela Różyckiego na Litwe w 1831 r. S. 223.
65 BPP, rkps 406, k. 21–26.
66 Januškevičiaus surinkta medžiaga, pavadinta „Dziennik wyprawy S.  Różeckiego“. Iš: 
BPP, rkps 406, k. 241–247.
67 Januszkiewicz J. Wyjątek z pamiętników działań wojennych jenerała Różyckiego // 
Pamiętnik Emigracji. Mieczysław I, р. 1–2.
68 BPP, rkps 406, k. 227.
69 Iš: Гарбачова В. Уводзіны // Янушкевіч Я. Успаміны (1805–1831), с. 50–52.
70 BJ, przyb. rkps 257/69. Eustachy Januszkiewicz. Pamiętnik. Воспоминания изданы 
на языке оригинала и в переводе на белорусский язык. Iš: Янушкевіч Я. Успаміны 
(1805–1831) / Яўстафій Янушкевіч; уклад., пер. з польск. мовы, уступ. арт., камент., 
паказ. В. В. Гарбачовай. Мінск, 2011. 


