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Summary

The article analyses the works of the Byelorussian 
soviet researchers on the problem of the 1812 cam-
paign. It is determined the main scientific problems, 
which were worked out by the representatives of soviet 
and emigrant historiography. According to the periodiza-
tion of studying the 1812 campaign in the USSR, the 
author picked out the periods in researching of this his-
torical event by the Byelorussian soviet historians. The 
distinctive features of the Byelorussian soviet historiog-
raphy of the 1812 campaign are shown in comparison 
with the trends of development of the soviet historiogra-
phy of this problem in general.

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.10.2012 г.

УДК 94(476)«1812/1815»

Г.А. Іг наць е ва,
ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

ПАЛІТЫКАРАСІЙСКАГАСАМАДЗЯРЖАЎЯЎАДНОСІНАХ
ДАДВАРАН-ПРЫХІЛЬНІКАЎНАПАЛЕОНАЎПАСЛЯВАЕННЫ
ПЕРЫЯД(1812–1815гг.)

Па лі ты ка ра сій ска га са ма дзяр жаўя ў да -
чы нен ні да два ран пра на па ле о наў скай 

ары ен та цыі ў пас ля ва ен ны пе ры яд не бы ла 
прад ме там спе цы яль на га вы ву чэн ня ў ай чын-
най гіс та рыч най на ву цы. Да рэ ва лю цый ныя 
ва ен ныя гіс то ры кі (А.І. Мі хай лоў скі-Да ні леў-
скі [1] і М.І. Баг да но віч [2]) толь кі пад крэс лі ва лі 
ла яль насць Аляк сан дра I да пры хіль ні каў На па-
ле о на, якая зак лю ча ла ся ў ам ніс тыі ўсіх жы ха-
роў за ход ніх гу бер няў. У са вец кі час, з пры-
чы ны па на ван ня кла са ва га па ды хо ду, два ран-
ская тэ ма ты ка ўво гу ле не ат ры ма ла шы ро ка га 
дас ле да ван ня. Так, бе ла рус кі са вец кі гіс то рык 
Я. Кар ней чык, вы ву ча ю чы ро лю бе ла рус ка га 
на ро да ў вай не 1812 г., ас ноў ную ўва гу звяр нуў 
на жор сткую пры гон ную па лі ты ку са ма дзяр жаўя 
да ся лян ска га сас лоўя [3]. Два ран-па ме шчы каў 
ён раз гля даў у якас ці пры гня таль ні каў бе ла рус-
ка га на ро да, якія, няг ле дзя чы на здра ду, ат ры-
ма лі ад ца ра пра ба чэн не і вяр ну лі кан фіс ка-
ва ную ма ё масць. У ця пе раш ні час В.В. Швед 
[4] і А. Ра дзюк [5] пад ра бяз на пра ана лі за ва лі 
пра цэс кан фі ска цыі два ран скай ма ё мас ці як 
ас ноў на га срод ку ба раць бы з пра на па ле о наў-
скі мі нас тро я мі ў за ход ніх гу бер нях. А. Лу ка шэ-
віч дас ле да ваў па лі ты ку са ма дзяр жаўя ў да чы-
нен ні да жы ха роў за ход ніх гу бер няў у пе ра два-
ен ны пе ры яд [6].

Мэ та да дзе на га дас ле да ван ня зак лю ча ец ца 
ў ком плек сным ана лі зе па лі ты кі ра сій скіх улад 
у ад но сі нах да два ран-пры хіль ні каў фран цуз-
ска га ім пе ра та ра пас ля ва ен най кам па ніі 1812 г.  
У ар ты ку ле раз гля да юц ца ас ноў ныя за ха ды, 
зроб ле ныя са ма дзяр жаў ем па лік ві да цыі пра на-
па ле о наў скіх нас тро яў у два ран скім ася род дзі.

Во сен ню 1812 г. рус кая ар мія па ча ла ак тыў-
нае нас туп лен не, выз ва ля ю чы тэ ры то рыю 
за ход ніх гу бер няў ім пе рыі ад Вя лі кай ар міі. 
Перад ула да мі паў ста ла пы тан не, як ста віц ца 
да два ран-пры хіль ні каў На па ле о на. Пер шы мі 
пас та но ва мі па вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня ста лі 
за гад па ар міі ад 11 ліс та па да 1812 г., пад пі са ны 
га лоў на ка ман ду ю чым кня зем М.І. Ку ту за вым 
і Ма ні фест ад 12 снеж ня 1812 г., вы да дзе ны 
Аляк сан драм I. У за га дзе па ар міі га лоў на ка-
ман ду ю чы пат ра ба ваў ад вай скоў цаў стры ма-
ных ад но сін у да чы нен ні да усіх сас лоў яў Ма гі-
лёў скай і Ві цеб скай гу бер няў. Ён прад піс ваў 
«вос при тить вся кий дух мще ния и да же на ре ка-
ния в чем-ли бо жи те лям бе ло рус ским, тем па че 
при чи не ния им обид и при тес не ний» [7, л. 176–
177]. Ма ні фест ад 12 снеж ня да ра ваў ам ніс тыю 
ўсім пры хіль ні кам фран цуз ска га ім пе ра та ра, 
але выз на чаў двух ме сяч ны тэр мін вяр тан ня на 
ра дзі му асо бам, якія вы е ха лі за мя жу, у ін шым 
вы пад ку іх ма ё масць пад вяр га ла ся кан фіс ка цыі 
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[8, № 25289]. На пра кты цы ам ніс тыя, да ра ва-
ная жы ха рам за ход ніх гу бер няў, не маг ла быць 
рэ а лі за ва на ў поў ным аб’ёме. 

Ас ноў най пры чы най з’яў ля ла ся ва ен нае 
ста но ві шча, якое бы ло ўве дзе на ў за ход ніх 
гу бер ні ях 16 кра са ві ка 1812 г. і ад ме не на толь кі 
30 ліс та па да 1813 г. [6, c. 258]. За гра ма дзян скі мі 
гу бер на та ра мі і вай скоў ца мі за хоў ва ла ся пра ва 
вы сы лаць «ня доб ра на дзей ных асоб» ва ўнут-
ра ныя гу бер ні Ра сій скай ім пе рыі, вес ці наг ляд 
за на сель ніц твам і вы ра шаць мно гія пы тан ні 
па за ко нах ва ен на га ча су [9, л. 2]. Для та го, каб 
больш пад ра бяз на пра ана лі за ваць ме ры, прад-
пры ня тыя ра сій скі мі ўла да мі па лік ві да цыі пра-
на па ле о наў скіх нас тро яў у два ран скім ася род-
дзі, мэ таз год на ўмоў на па дзя ліць два ран ства  
за ход ніх гу бер няў на нас туп ныя ка тэ го рыі:  
1) ас ноў ная час тка два ран ства, якая зас та-
ла ся на тэ ры то рыі бе ла рус ка-лі тоў скіх гу бер няў 
пас ля ва ен най кам па ніі 1812 г.; 2) два ран ства, 
дэ пар та ва нае ва ўнут ра ныя гу бер ні ім пе рыі за 
«ня доб ра на дзей насць» або за ак тыў нае суп ра-
цоў ніц тва з неп ры я це лем; 3) два ран ства пра-
фран цуз скай гра ма дзян скай і ва ен най служ бы, 
якое вы е ха ла за мя жу ра зам з Вя лі кай ар мі яй.

Як вя до ма, ас ноў ная час тка два ран ства, 
якая ак тыў на або па сіў на суп ра цоў ні ча ла з пра-
на па ле о наў скім рэ жы мам, зас та ла ся на тэ ры-
то рыі за ход ніх гу бер няў. Мяс цо выя ўла ды 
ў асо бе гра ма дзян скіх і ва ен ных гу бер на та раў 
піль на са чы лі за нас тро я мі ў два ран скім ася-
род дзі і пад ра бяз на дак лад ва лі мі ніс тру па лі-
цыі аб усіх чут ках або зда рэн нях. Так, у лю тым 
і чэр ве ні 1813 г. быў ус та ноў ле ны сак рэт ны наг-
ляд за пра фе са рам ма гі лёў скай гім на зіі Жу коў-
скім, які пад час зна хо джан ня фран цу заў у Ма гі-
лё ве слу жыў сак ра та ром у ін тэн дан та Фес ке ка, 
і за па ме шчы кам Буй ніц кім, які, на дум ку мін-
ска га гра ма дзян ска га гу бер на та ра, больш за 
ас тат ніх вы каз ваў ня доб ра на дзей насць да ра сій-
ска га праўлен ня [10, л. 1, 6; 11, л. 3]. Дзя ку ю чы 
да во лі эфек тыў най пра цы па лі цыі, ула дам бы ло 
вя до ма мес цаз на хо джан не пра фе са ра ма гі лёў-
скай гім на зіі і імя та го, хто яго сха ваў.

Але больш рэп рэ сіў ныя ме ры прад пры ма-
лі ся ўла да мі за ход ніх гу бер няў па лік ві да цыі 
роз ных хва ля ван няў. На пра ця гу са ка ві ка–мая 
1813 г. гра ма дзян скія гу бер на та ры бы лі за не-
па ко е ны рас паў сю джван нем чу так аб збі ран ні 
зброі і пад рых тоў цы мяс цо вы мі па ме шчы ка мі 
ме ця жу суп раць рус кіх і яў рэ яў лі тоў скіх гу бер-
няў [12, л. 4]. Ім усім мі ністр па лі цыі прад піс-
ваў уз мац ніць ка ра ву лы і, ка лі ўзнік не не аб ход-
насць, вы ка рыс тоў ваць вай скоў цаў [12, л. 37, 
45]. Асаб лі вую ад каз насць у вы яў лен ні кры ніц 
рас паў сю джван ня чу так пра явіў ві лен скі гра ма-
дзян скі гу бер на тар. З мэ тай выс вят лен ня сі ту-
а цыі ён ка ман дзі ра ваў у Ко вен скі, Упіц кі і Віль-
ка мір скі па ве ты чы ноў ні каў Іс крыц ка га і Ве лі ка-
ро да ва [12, л. 20, 83]. Імі бы лі вы яў ле ны асо-

бы, якія ўдзель ні ча лі ў рас паў сю джван ні чу так. 
Ся род ві на ва тых ака за лі ся шлях ці цы вы шэй-
наз ва ных па ве таў: Стрэй коў скі, Пят роў скі, улан 
Кра соў скі і не каль кі ся лян [12, л. 83–84]. Дзя-
ку ю чы дзей нас ці чы ноў ні каў бы ла аб вер гну та 
ідэя маг чы мас ці ме ця жу, «шкод ныя» вы каз-
ван ні па ча лі раз гля дац ца ў якас ці «не да рэч-
нас ці п’янай шлях ты і ся лян» [12, л. 135]. Тым 
не менш мяс цо выя ўла ды па ка ра лі ві на ва тых у 
рас паў сю джван ні чу так па ўсёй стро гас ці ва ен-
на га ча су. Шлях ціц Пят роў скі, улан Кра соў скі і 
двое з се лян бы лі рас стра ля ны, ас тат нія па даз-
ро ныя ат ры ма лі ця лес ныя па ка ран ні [12, л. 103–
104]. Су до выя пры га во ры так са ма бы лі пры-
ве дзе ны ў вы ка нан не ў Грод не, Коў на і Віль ні. 
Смя рот на му па ка ран ню бы лі пад вер г ну ты двое 
жы ха роў Грод на, чац вё ра ўра джэн цаў Коў на. У 
Віль ні дзе сяць ча ла век ат ры ма лі ця лес ныя па ка-
ран ні, пя цё ра бы лі зак лю ча ны ў га рад скую тур-
му, двое пад вер гну ты смя рот на му па ка ран ню, 
чац вё ра рас стра ля ны [12, л. 125].

Яшчэ адзін ад мет ны су до вы пра цэс меў 
мес ца ў Мін скай гу бер ні. Не ка то рыя мяс цо выя 
па ме шчы кі бы лі аб ві на ва ча ны ва ўкры валь ніц-
тве неп ры я цельс кай зброі і ва ен на па лон ных. 
Па пра па но ве мін ска га ва ен на га гу бер на та ра 
Г. Іг наць е ва Алек сандр I даў рас па ра джэн не 
пад вяр гаць ва ен на му, а не гра ма дзян ска му 
су ду асоб, па даз ро ных ў гэ тым зла чын стве. 
Гэ та ме ра па ка ран ня бы ла за ма ца ва на ва ўка-
зе ад 18 лі пе ня 1813 г. [8, № 25416]. Па вы шэй-
наз ван най спра ве былі асу джаны 28 ча ла век, 
якія для ад бы ван ня па ка ран ня ад праў ле ны 
ў Баб руй скую крэ пасць. Для іх прад угле джва-
лі ся нас туп ныя ві ды па ка ран ня: ут ры ман не 
пад вар тай або пад арыш там, вып ла та штра-
фаў [13, л. 20]. 

У па чат ку 1813 г. ула ды за ці ка ві лі ся лё сам 
асоб, дэ пар та ва ных ва ўнут ран ныя гу бер ні 
Ра сій скай ім пе рыі. Ужо 25 са ка ві ка 1813 г. 
мі ністр па лі цыі С.К. Вязь мі ці наў ра зас лаў 
35 ра сій скім гу бер на та рам ліс ты з пра па но вай 
дас та віць яму свед кі аб «по ля ках, сос лан ных 
во внутрь Рос сии» [14, л. 8]. З 35 гу бер на та раў 
20 пра інфар мі ра ва лі аб пры сут нас ці абаз на чан-
ных асоб у да ру ча ных ім гу бер нях. Пад «па ля-
ка мі» ўла ды ра зу ме лі не толь кі па лон ных па ля-
каў ва ен най ці гра ма дзян скай служ бы княс тва 
Вар шаў ска га, але і жы ха роў за ход ніх гу бер няў 
Ра сій скай ім пе рыі. Ас ноў ная ма са вы хад цаў з 
гэ тых гу бер няў бы ла сас ла на ў Кі еў скую, Са ра-
таў скую, Ар лоў скую, Ала нец кую гу бер ні [14, 
л. 10, 36–41, 50–57]. Яны па ча лі пры бы ваць ў 
пры зна ча ныя пун кты на пя рэ дад ні, у пе ры яд 
ва ен най кам па ніі 1812 г. і ў 1813 г. [15, л. 76]. 
Дэ пар та цыя ажы цяў ля ла ся па рас па ра джэн ні 
вай скоў цаў, гра ма дзян скіх і ва ен ных гу бер на-
та раў. Знач ную час тку дэпартаваных скла да лі 
прад стаў ні кі вы шэй ша га сас лоўя. Так, з 21 асо-
бы, сас ла най у Са ра таў скую гу бер ню, 19 з’яў-
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ля лі ся па ме шчы ка мі і шлях ці ца мі за ход ніх 
гу бер няў [14, л. 50–52]. 

На іх ут ры ман не з ка зён ных па лат пры ма ю-
чых гу бер няў ад пус ка лі ся спе цы яль ные срод кі. 
Са мае вы со кае ўтры ман не, якое скла да ла 
50 кап. у сут кі, вып лач ва ла ся дэ пар та ва ным 
вай скоў цам, для гра ма дзян скіх асоб яго па мер 
скла даў 12–14 кап. або 24–25 кап. у за леж нас ці 
ад гу бер ні [14, л. 50, 55]. Ба га тыя па ме шчы кі 
ўтрым лі ва лі ся за аса біс ты кошт, звяр та ю чы ся 
да сва я коў, якія вы сы ла лі ім не аб ход ныя су мы. 

Пас ля вы дан ня Ма ні фес та ад 12 снеж ня 
1812 г. мно гія дэ пар та ва ныя шлях ці цы і па ме-
шчы кі па ча лі пі саць ліс ты на імя мі ніс тра па лі-
цыі С.К. Вязь мі ці на ва, про ся чы даз во лу вяр-
нуц ца на ра дзі му. Най больш хут кае выз ва-
лен не за ле жа ла ад нас туп ных фак та раў: на яў-
нас ці су вя зей або ха дай ніц тва ўплы во вых асоб. 
Так, з сас ла ных чы ноў ні каў Ві цеб скай гу бер ні, 
якія суп ра цоў ні ча лі з фран цу за мі, толь кі граф 
Борх дзя ку ю чы ха да тай ніц тву гра фа Агін ска га, 
ат ры маў ад ім пе ра та ра даз вол па кі нуць Пет ра-
за водск 20 кра са ві ка 1813 г. Ас тат нія чы ноў ні кі, 
Іван Шчыт, Кра соў скі і ксёнз Па лон скі, вы е ха лі 
толь кі 29 ліс та па да 1813 г. [ 16, л. 90, 195].

Мно гія дэ пар та ва ныя асо бы ўво гу ле па ча лі 
вяр тац ца на ра дзі му ў 1814 г. Так, выс ла ныя ў 
Ар лоў скую гу бер ню шлях ці цы Ві лен скай гу бер ні 
ка пі тан Вейс, Своль кін і Здан ке віч, ня гле дзя чы 
на шмат лі кія зва ро ты да мі ніс тра па лі цыі на пра-
ця гу 1813 г., так і не ат ры ма лі даз во лу вяр нуц ца 
да до му. У да чы нен ні да гэ тых асоб С.К. Вязь-
мі ці на ву ў ліс це ад 7 лі пе ня 1813 г. прад пі са-
ва ла ся «ос та вать ся им впредь до ус мот ре ния 
там, где они на хо дят ся» [15, л. 30]. Толь кі ліс-
том ад 7 жніў ня 1814 г. мі ністр па лі цыі прад пі-
саў Ар лоў ска му гра ма дзян ска му гу бер на та ру 
выз ва ліць іх з-пад вар ты, спа сы ла ю чы ся на 
за гад Аляк сан дра I аб даз во ле выс ла ным з Літ-
вы асо бам вяр нуц ца на ра дзі му. Та кія прад пі-
сан ні ат ры ма лі і ін шыя гра ма дзян скія гу бер на-
та ры [15, л. 76–78].

Ула ды бы лі за не па ко е ны зна хо джан нем 
сва іх пад да ных за мя жой. Пас ля аб вя шчэн ня 
ам ніс тыі жы ха рам за ход ніх гу бер няў, га лоў на-
ка ман ду ю чы ар мі я мі прад піс ваў паг ра ніч ным 
служ бам без пе ра шкод пра пус каць праз мя жу 
асоб, якія вяр та лі ся ў Ра сій скую ім пе рыю. Але 
не ўсе два ра не пра фран цуз скай гра ма дзян скай 
і ва ен най служ бы, што вы е ха лі за мя жу, спя ша-
лі ся вяр нуц ца на ра дзі му. Так, па вод ле скла дзе-
ных спі саў, па Гро дзен скай гу бер ні ад сут ні ча лі 
189 асоб, па Мін скай гу бер ні – 110, па Ві лен-
скай – 144 [17, л. 115–180; л. 211–221; л. 307–
318]. Ся род іх бы лі як буй ныя па ме шчы кі, так і 
шлях ці цы без улас нас ці. 

Та му, па чы на ю чы з 13 лю та га, ус ту па ла ў 
сі лу па ла жэн не Ма ні фес та ад 12 снеж ня 1812 г. 
аб кан фіс ка цы іі ма ё мас ці асоб, якія не вяр ну-
лі ся ў ме жы ім пе рыі ва ўста ноў ле ны за ка на-

даў ствам двух ме сяч ны тэр мін. З мэ тай ажыц-
цяў лен ня гэ та га пра цэ су 24 кас трыч ні ка 1813 г. 
бы лі зац вер джа ны пра ві лы кан фіс ка цыі ма ён-
ткаў і кі ра ван ня імі, рас пра ца ва ныя мі ніс трам 
фі нан саў Д. Гур’евым яшчэ 30 са ка ві ка 1813 г. 
[8, № 25470]. Пра ві лы рэ гу ля ва лі пе ра ход пры-
ват най зя мель най улас нас ці асоб, якія не вяр-
ну лі ся з-за мя жы, у дзяр жаў ную. Рэ а лі за цы яй 
кан фіс ка цыі зай ма лі ся ство ра ныя гу бер нскія 
ка мі сіі для про да жу ка зён най ма ё мас ці, якія 
суп ра цоў ні ча лі з ін шы мі ўс та но ва мі. Спа чат ку 
гу бер нскія ка мі сіі ат рым лі ва лі спіс асоб, ма ё-
масць якіх пад вяр га ла ся кан фіс ка цыі ў каз-
ну. Гэ тыя спі сы рас сы ла лі ся ў зем скую і га рад-
скую па лі цыю з мэ тай вы яў лен ня ін фар ма цыі 
аб ма ё мас ці абаз на ча ных у спі се асоб. На яе 
ас но ве гу бер нскія ка мі сіі вы ра ша лі, якія ма ён ткі 
пад ля га лі кан фіс ка цыі. З да па мо гай чы ноў ні каў 
гу бер нскай ці ка зён най па ла ты ажыц цяў ляў ся 
пра цэс кан фіс ка цыі і пры ём ма ё мас ці ў ка зён нае 
ве дам ства. Ма ён ткі, якія пас ту пі лі ту ды, прад пі-
са ва ла ся ад да ваць у арэн ду з пуб ліч ных тар гоў 
тэр мі нам ад трох да шас ці га доў. Уво гу ле, пад су-
моў ва ю чы ліч бы, у ка зён нае ве дам ства па Гро-
дзен скай гу бер ні па він ны бы лі пас ту піць 42 527 
рэ віз кіх душ, па Мін скай гу бер ніі – 81 946 душ (не 
ўліч ва ю чы ма ё мас ці асоб, якія вяр ну лі ся ў выз-
на ча ны тэр мін) [17, л. 307–318, 115–180]. 

Імян ныя пра ба чэн ні ат ры ма лі ўка зам Аляк-
сан дра I ад 31 са ка ві ка 1814 г. нас туп ныя два-
ра не ва ен най служ бы: ге не рал К. Не ся лоў скі, 
пал коў ні кі М. Ра дзі віл, К. Ты зен гаўз, С. Чап скі, 
ка пі та ны С. Кас троў скі, Г. Іваш ке віч, па руч ні кі 
Г. Сві да і Ю. Дэм бін скі [17, л. 254]. 10 кра са ві ка 
1814 г. бы ло даз во ле на вяр нуц ца на ра дзі му 
і за ха ваць ма ё масць два ра нам пра на па ле о наў-
скай гра ма дзян скай служ бы: гра фу С. Сол та ну, 
К. Про за ру і Ф. Ельс ка му [17, л. 262]. Ука зам ад 
25 кра са ві ка 1814 г. Аляк сандр I даз во ліў ва ен-
на па лон ным польс кіх войск, якія зна хо дзі лі ся 
ў рус кім па ло не, вяр нуц ца на ра дзі му і ат ры маць 
кан фіс ка ва ную ма ё масць у ра ней шае ва ло-
дан не. Гэ та па ла жэн не так са ма рас паў сю джва-
ла ся і на вай скоў цаў, якія вяр та лі ся з Фран цыі 
[8, № 25575]. 

Кан чат ко ва пы тан не з ам ніс ты яй бы ло 
вы ра ша на вы дан нем ука за ад 30 жніў ня 1814 г. 
[8, №. 25671]. Два ран ству пра на па ле о наў скай 
ары ен та цыі аб вя шча ла ся пра ба чэн не, кан фіс-
ка ва ная ма ё масць вяр та ла ся бы лым ула да-
рам. Дэ пар та ва ным ва ўнут ра ныя гу бер ні асо-
бам даз ва ля ла ся вяр нуц ца на ра дзі му. Ад нак 
ула ды пра цяг ва лі са чыць за нас тро я мі ў за ход-
ніх гу бер нях. Так, 22–23 са ка ві ка 1815 г. ге не-
рал Бар клай дэ То лі прад піс ваў ва ен ным гу бер-
на та рам ус та ля ваць сак рэт ны наг ляд за афі цэ-
ра мі і ніж ні мі чы на мі польс кіх войск, асаб лі ва 
з кор пу са Кра сін ска га, якія вяр та лі ся на ра дзі му 
[18, л. 1]. Так са ма бы ло за га да на са чыць за іх 
ка рэс пан дэн цы яй і дас таў ляць па даз ро ныя 
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ліс ты ў вы шэй ста я чыя ор га ны [19, л. 7]. 3 мая 
1815 г., згод на з ра шэн нем Вен ска га кан грэ са, 
бы ло ўтво ра на Ка ра леў ства Польс кае пад пра-
тэк та ра там Ра сіі. Та му мно гія два ра не за ход-
ніх гу бер няў, якія зна хо дзі лі ся ра ней у вой ску 
На па ле о на, з даз во лу Аляк сан дра I па ча лі пас-
ту паць ту ды на ва ен ную служ бу. Так пас ту пі лі 
С. Гра боў скі, Р. Гед ройц, А. Гел гуд, К. Ален дскі, 
В. Каз лоў скі і інш. Та кім чы нам, ра сій скае са ма-
дзяр жаўе пай шло на пры мі рэн не з мяс цо вым 
вы шэй шым сас лоў ем.

Ана лі зу ю чы па лі ты ку ра сій ска га са ма-
дзяр жаўя ў да чы нен ні да два ран-пры хіль ні-
каў На па ле о на ў пас ля ва ен ны пе ры яд 1812–
1815 гг., мож на зра біць нас туп ныя выс но вы: 
1) на пра ця гу іс на ван ня ва ен на га ста но ві-
шча ўла ды вы ка рыс тоў ва лі рэп рэ сіў ныя ме ры 
для ба раць бы з пра на па ле о наў скі мі нас тро я мі 
ў два ран скім а ся ро ддзі, ся род якіх най больш 
дзей сны мі бы лі дэ пар та цыя ня доб ра на дзей ных 
асоб, арыш ты, ут ры ман не пад вар тай, штра фы, 
смя рот нае па ка ран не за па ру шэн не гра мад ска га 
па рад ку, кан фіс ка цыя ма ё мас ці; 2) са праўд-
ная афі цый ная ам ніс тыя для ўся го вы шэй-
ша га сас лоўя нас ту пі ла пас ля вы дан ня ўка за 
ад 30 жніў ня 1814 г. Ула ды даз во лі лі вяр нуц ца 
на ра дзі му дэ пар та ва ным асо бам, два ран ству 
фран цуз скай гра ма дзян скай і ва ен най служ бы 
ат ры маць у бы лое ва ло дан не сваю ма ё масць. 
Ад нак на пра ця гу 1814–1815 гг. вя ло ся піль-
нае на зі ран не за нас тро я мі ў два ран скім ася-
род дзі за ход ніх гу бер няў і ўся каш тоў ная ін фар-
ма цыя дас таў ля ла ся мі ніс тру па лі цыі; 3) пас ля 
за кан чэн ня на па ле о наў скіх вой наў мір нае жыц-
цё пас ту по ва на ла джва ла ся ў краі. Бы лыя пры-
хіль ні кі На па ле о на ат ры ма лі маг чы масць па- 
с ту піць на ва ен ную служ бу ў Ка ра леў ства Поль-
скае і зра біць вы дат ную кар’еру.
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Summary

The main idea of the article is to show the imperial 
policy concerning the noblemen who supported Napo-
leon in the 1812 campaign. On the basis of a wide range 
of archival material the main sanctions of the Russian 
government which helped to liquidate Napoleonic illu-
sions among the noblemen are analyzed. The author 
underlines that the Russian autocracy pursued repres-
sive policy to the attitude towords the supporters of the 
French emperor, especially during the period when the 
provinces were on a war footing. It is emphasized that a 
real amnesty for the nobility was realized by the decree 
of August 30, 1814.
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