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19 лютага (2 сакавіка) 1855 года расійскі трон заняў новы
самадзержца — Аляксандр II. Такія аб’ектыўныя народы як
параза Расіі ў Крымскай вайне 1853-1856, крызіс у
эканамічным развіцці краіны, магчымы рэвалюцыйны
выбух у вёсцы прымусілі яго здзейсніць шэраг сур’ёзных
рэформ. Як ён казаў сваім найбліжэйшым паплечнікам,
лепш зрабіць рэформы «зверху», чым чакаць, калі яны
адбудуцца «знізу».

Адной з такіх рэформ была адмена прыгоннага права,
якую абвясцілі 2 сакавіка 1861. Згодна з ёй, сяляне расійскіх
губерняў вызваляліся ад панскага рабства і за выкуп
атрымлівалі надзелы зямлі. Але частка гэтага маніфесту,
якая датычыць надзелу зямлёй, не распаўсюджвалася на
абшары Польшчы, Паўночна-Заходняга краю (Беларусь і
Літва) і Паўднёва-Заходняга краю (Правабярэжная Украіна).

Незадаволенасць сялянства такой рэформай прыводзіла
да сялянскіх бунтаў, якія адбываліся і на тэрыторыі
Вілейскага павета. Напрыклад, 26 верасня 1861 года ў
маёнтках Спягла і Чурлёны, якія належалі панне
Бачкоўскай, адбыўся падобны бунт. Каля Спяглаўскай



царквы сабраўся натоўп сялян з навакольных вёсак, якія
патрабавалі, каб ім далі зямлю, «як абяцаў маскоўскі цар»,
ці ў іншым выпадку яны не пойдуць на працу. Каб
супакоіць сялян, адмыслова з Вільні прыехаў памочнік
губернатара маёр Міхнаў. Ён паспрабаваў пераканаць
сялян, што зямлю паабяцалі выключна ў цэнтральных
губернях імперыі, а не ў Паўночна-Заходнім краі. Але
сяляне не паверылі прамове маёра, і ўлады выкарысталі
дапамогу паліцыі і войска, каб разагнаць натоўп. Галоўным
завадатарам бунту ў Спягле быў мясцовы жыхар Аляксей
Паўлюк. Яго і яшчэ двух актыўных удзельнікаў — Андрэя
Лукшу і Юзафа Норку з Лыцавіч — прысудзілі да высылкі ў
Сібір.

Таксама буйныя праявы незадаволенасці адбыліся ў
маёнтку Любань пана Любанскага, у Іжы і Слабадзе пана
Алешы. Мясцовыя ўлады былі вымушаныя прасіць
вайсковай падтрымкі. У Іжу прыйшла рота жаўнераў з
Вілейкі, а ў Слабаду — вайсковая каманда з Іжы. Менш
значныя хваляванні сялян былі ў маёнтку Паняцічы пана
Валадкевіча i маёнтку Порса пана Прушынскага. Гэтыя
бунты суцішылі мясцовымі сродкамі. Такія жорсткія
задушэнні бунтаў з дапамогай вайскоўцаў, а таксама
падман сялян царскімі ўладамі ў зямельным пытанні
дазволілі далучыць частку сялянства да паўстанцкага руху.
Па ўспамінах удзельніка паўстання на Вілейшчыне
Эўгенноша Кавалеўскага, сяляне складалі 18-20% ад
агульнай колькасці аддзела Вінцэнта Козел-Паклеўскага
(гэта пятая частка!). Такія ж лічбы ўдзелу сялянства ў



паўстанні падаюць і сучасныя гісторыкі. Але той жа
Кавалеўскі піша, што болыпасць сялян займала пазіцыю
чакання.

Адносіны сялянства да паўстання добра
адлюстроўваюць словы фурмана, якога нанялі паўстанцы.
«Вы, паночкі, толькі некалькі разоў перамажыце, тады ўжо і
мы далучымся», — казаў гэты просты селянін.

Яшчэ адным рухавіком паўстанцкага ўздыму на той час
былі ветэраны папярэдняга паўстання. У1856 цар
Аляксандр II падпісаў амністыю для ўдзельнікаў паўстання
1831, якія былі ў высылцы ў Расіі ці ў жаўнерах у царскім
войску. Такім чынам цар хацеў улагодзіць мяцежных
палякаў, але атрымалася наадварот. Па амністыі на радзіму
вярнуліся каля 9 тысяч былых інсургентаў (але не ўсе). Яны
былі ўжо людзьмі сталага ўзросту, але досыць
пакрыўджаныя расійскімі ўладамі і да таго ж сапраўднымі
патрыётамі, якія актыўна далучыліся да падрыхтоўкі новага
паўстання.

Дарэчы, паўстанцкае войска Вілейскага павета, якім
кіраваў вілейскі маршалак Станіслаў Радзішэўскі, у 1831
налічвала 3,3 тыс. чалавек і мела нават сваю артылерыю.
Таму ветэраны былі значнай сілай, якая дапамагала
паўстанню 1863, а частка з іх брала асабісты ўдзел ва
ўзброеным супраціве.

Вядома ж, значную ролю ў паўстанцкім руху адыграла
каталіцкая царква. Вось што піша Францішак Сяліцкі ў
сваёй кнізе « Даўгінаўска-Крывіцка-Будслаўскі рэгіён на
колішняй Віленшчыне. Гістарычны агляд» пра падзеі таго



часу: «У 1861 годзе на землях Віленшчыны пачаў развівацца
паўстанцкі pyx. Вінцэнты Козел-Паклеўскі (1838-1863)
праводзіў прапаганду незалежнасці. У 1862 ён быў
прызначаны цывільным паўстанцкім кіраўніком Вілейскага
павета, а пазней ваенным. Таксама шляхецкая моладзь з
гэтых мясцін, якая навучалася ў Маскве і Пецярбургу, у час
вакацый 1861 года арганізавала патрыятычную
маніфестацыю, між іншым, праз спевы ў касцёлах
забароненага царскімі ўладамі гімна «Boże, coś Polskę».
Сярод прозвішчаў студэнтаў што фігуруюць у следчых
пратаколах, сустракаем Уладзіслава Акушку, сына
землеўладальніка з-пад Будслава.

Спачатку паўстанцкаму руху спрыяла не толькі
мясцовае каталіцкае насельніцтва, але таксама і
праваслаўнае, што памятала яшчэ 1839 год, калі яго сілай
вымушалі пераходзіць з уніі ў праваслаўе. Як пісаў у 1861
польска-літоўскі літаратар Мікалай Акялевіч, што беларускі
люд «ходзіць у царкву, але дома мовіць пацеры па-польску;
моліцца да Маці Боскай Вастрабрамскай і Чанстахоўскай і
вітаецца таксама гаворачы “пахвалёны”, паводле рымска-
каталіцкага звычаю». Нават праваслаўныя святары-беларусы
былі ў той час яшчэ вельмі спаланізаваныя. Вядомы расійскі
кансерватар Іван Аксакаў, калі пісаў у 1863 аб пануючых на
Беларусі стасунках, з жахам сцвярджаў, што «родная, хатняя
мова праваслаўных расійскіх (!) святароў ёсць польская
мова», і дадаваў, што робіцца гэта так «нам, расіянам, на
ганьбу, палякам на радасць і пацеху». Аж да студзеньскага
паўстання царскія ўлады глядзелі праз пальцы на тое, што



частка ўніятаў, пазбаўленая сваіх святароў, звярталася па
рэлігійныя паслугі да каталіцкіх пробашчаў. Толькі пасля
ўціхамірання паўстання ўрад модна ўзяўся за русіфікацыю
беларускага праваслаўнага кліру, а таксама вернікаў.

Як сцвярджаў Оскар Колберг, у 1863 здараліся выпадкі,
праўда, не часта, што беларускае праваслаўнае духавенства
брала ўдзел у паўстанні, «адкрыта схіляючы люд на
прадмет польскай справы або робячы гэта азіраючыся».

Але аўтар крыху памыліўся. Цывільным кіраўніком
Вілейскага павета падчас паўстання быў Канстанты Тукала
(ці Тукайла), уладальнік маёнтка Асцюковічы. Дый
вайсковым кіраўніком адразу быў Ян Козел-Паклеўскі,
старэйшы брат Вінцэнта. I толькі калі жандарскі пераслед
вымусіў Яна з’ехаць з Вілейшчыны, пасаду вайсковага
кіраўніка павета атрымаў Вінцэнт. Камісарам Вілейскага
павета быў прызначаны настаўнік матэматыкі з Маладзечна
Зыгмунд Палітоўскі, а яго намеснікам — Ігнат Куроўскі.

Галоўнай задачай канспіратыўнай паўстанцкай улады
была падрыхтоўка павета да паўстання: збор грошай,
нарыхтоўка зброі і вайсковага рыштунку, а таксама
фарміраванне паўстанцкіх аддзелаў. Падаткі на патрэбы
паўстанцаў збіраў цывільны кіраўнік павета К. Тукала, а
дапамагалі яму ў гэтым Я. Багдановіч i М. Свентажэцкі.
Падатак складаў 10-15 капеек з морга зямлі, якая была ва
ўласнасці мясцовай шляхты.

Вайсковы кіраўнік павета, спачатку Ян Козел-Паклеўскі,
а з лютага 1863 яго брат Вінцэнт, займаліся нарыхтоўкай
зброі і агітацыяй у паўстанцкія аддзелы. Па ўспамінах Э.



Кавалеўскага, шляхецкая моладзь з задавальненнем
запісвалася ў паўстанцы. Наогул, у шляхецкіх маёнтках і
дворыках панаваў узняты настрой, чакалі нечага вялікага.
Нават жанчыны ў патрыятычным узрушэнні самі
выпраўлялі сваіх мужоў братоў і сыноў у паўстанцкія
аддзелы, збіраючы ім адзежу, бінты, харч і ўсё, што
патрэбна вайскоўцам у паходзе. А вось са зброяй было не
так добра. Акрамя некалькіх сучасных штуцараў зброю
паўстанцаў складалі паляўнічыя стрэльбы ды старыя
пістолі, а яшчэ дзедаўскія шаблі і палашы.

Вось у такім стане Вілейскі павет сустрэў год 1863, а з ім
і пачатак паўстання.

У Дзвіноскіх лясах. Пачатак партызанкі

У ноч з 22 на 23 студзеня 1863 у Польшчы пачалося
паўстанне. 1 лютага Літоўскі правінцыйны камітэт абвясціў
свой маніфест, але пачатак узброенай барацьбы быў
прызначаны на 15 красавіка (па ст. ст.). На Міншчыне
баявыя дзеянні паўстанцаў пачаліся 19 красавіка (хоць яшчэ
21 сакавіка адбыўся бой паўстанцаў з царскімі войскамі ў
маёнтку Свечкі, што каля Краснага). Дзесьці ў гэты ж час
распачалася партызанка аддзела Вінцэнта Козел-
Паклеўскага на Вілейшчыне.

Козел-Паклеўскі абраў месцам збору свайго аддзела
гушчары Дзвіноскай пушчы на памежжы Вілейскага і
Барысаўскага паветаў (цяпер гэта Лагойскі раён). Як
адзначаецца ў гістарычных крыніцах, 20 красавіка (ст. ст.) да



яго аддзела далучыліся групоўка штабс-капітана Мельхіёра
Чыжыка, якая налічвала 78 паўстанцаў з Барысаўскага
павета, і групоўка Сухоцкага, якая складалася з 40 віляйчан.
Такім чынам, колькасць паўстанцаў дасягнула 180 чалавек.

21 красавіка, як узгадваюць дакументы, з’явіліся
паўстанцы ў мястэчку Альковічы. Тут у мясцовым касцёле
быў зачытаны маніфест паўстання, але мясцовы пробашч
чытаць яго адмовіўся (вось табе і падтрымка каталіцкай
царквы!). Пасля маніфест быў перададзены прысутнаму
касцёле сялянам. Сярод удзельнікаў гэтага чытання
згадваюцца два браты Козелы з маёнтка Сэрвач, якія былі
ўзброеныя.

У гэты ж час да аддзела Козел-Паклеўскага далучылася
трупа паўстанцаў Эўгеніюша Кавалеўскага — Стржыслава
Радзевіча — Вінцэнта Адынца ў складзе 36 чалавек.

У гушчары Дзвіноскай пушчы Козел-Паклеўскі пачаў
ствараць ca свайго аддзела сапраўднае войска. Паколькі
асноўную частку паўстанцаў складала шляхецкая моладзь,
студэнты ўніверсітэтаў, вучні гімназій, рамеснікі з мястэчак
і гарадоў а таксама невялікая колькасць сялян (каля 18%), то
гэта былі людзі, недасведчаныя ў вайсковай справе. Таму ў
лагеры пад кіраўніцтвам былых вайскоўцаў праводзіліся
заняткі па ваеннай падрыхтоўцы. Кожны дзень частка
паўстанцаў выходзіла ў суседнія вёскі і фальваркі, дзе
зачытвала маніфест паўстання, праз што спадзявалася
далучыць ахвотнікаў да свайго войска.

Лагер інсургентаў часта наведвалі прадстаўнікі
цывільнай паўстанцкай улады Вілейшчыны: У Аскерка, К.



Тукала i I. Куроўскі. Яны прывозілі загады з Вільні, весткі аб
дыслакацыі расійскіх войск, а таксама грошы, абутак,
адзенне, зброю і харчы.

Праз некалькі дзён Козел-Паклеўскі падзяліў сваё
войска на 3 плутоны (узводы) па 60 чалавек у кожным.
Першым плутонам камандаваў Мельхіёр Чыжык, які быў
штабс-капітанам расійскага войска, другім — Жалняркевіч,
таксама былы вайсковец, а трэцім — Леапольд Асвяцімскі,
студэнт Кіеўскага ўніверсігэта. 3 тых паўстанцаў, у якіх не
было зброі, стварылі аддзел касінераў (іх узброілі косамі,
пераробленымі на дзіды). Таксама пры штабе Козел-
Паклеўскага было 10 кавалерыстаў для рэкагнасцыроўкі.
Сам штаб складалі Вінцэнт КозелПаклеўскі, Казімір
Бароўскі і Аўгуст Казела (Козел-Паклеўскі). Такім чынам,
аддзел Козел-Паклеўскага налічваў больш за 200 чалавек
(хоць перад паўстаннем Козел-Паклеўскі лічыў свой аддзел
на тысячы, але шмат тых, хто запісваўся ў паўстанцы,
пазней не прыйшлі ў лес).

Пасля рэарганізацыі і вучобы ў Дзвіноскіх лясах
паўстанцкі аддзел накіраваўся ў бок Даўгінава. Як піша ў
сваіх успамінах Э. Кавалеўскі, «ішлі ў вайсковым парадку, з
разгорнутымі штандарамі, спяваючы патрыятычныя песні,
не хаваючыся, дарогай праз вёскі і фальваркі».

У фальварку Генрыкполе, які належаў Асвяцімскім,
спыніліся на абед. Потым рушылі на Янушкевічы. Па
дарозе ў вёсках і фальварках чыталі маніфест паўстання, а
праз гэта ўсё спадзяваліся далучыць ахвотнікаў да свайго
войска. Але толькі ў двары Крайчанка, дзе была суконная



фабрыка, да іх далучыліся трое чалавек. Каля в. Камена
перайшлі Вяллю ўброд і ранкам 26.04 (08.05) увайшлі ў
мястэчка Даўгінава.

У гэты дзень у Даўгінаве адбываўся фэст у гонар Св.
Станіслава, імем якога названы мясцовы касцёл. Адзін
плутон паўстанцаў захапіў установу паліцэйскага асэсара і
знішчыў каравульныя пастарункі, другі плутон размясціўся
на местачковым рынку, а трэці, склаўшы зброю, увайшоў у
касцёл. Паўстанцкі капелан, ксёндз Гваддзецкі (паходзіў з
Ваўкалаты), служыў св. імшу і прамовіў перад прысутнымі
ўзнёслае казанне пра неабходнасць вызвалення Айчыны,
але да паўстанцаў далучылася толькі некалькі мясцовых.

Пасля св. імшы паўстанцы падрыхтаваліся і рушылі па
дарозе ў бок Докшыцаў Але неўзабаве праз некалькі
кіламетраў збочылі ў накірунку Дзвіноскай пушчы.

27 красавіка гісторыкі фіксуюць сутычку аддзела Козел-
Паклеўскага з урадавымі войскамі паблізу вёскі
Тараканаўка. Вось як аб гэтым піша Станіслаў Зялінскі ў
сваёй кнізе «Бітвы і сутычкі 1863-64 гг»: «27.04.(09.05)1863.
Адбылася перастрэлка паміж дзвюма ротамі расійскіх войск
і аддзелам пад кіраўніцтвам Вінцэнта Козел-Паклеўскага
каля в. Тараканаўка. Амаль гадзіну расійцы абстрэльвалі
паўстанцаў якія заселі ў зарасцях каля ракі Дзвіносы.
Паўстанцы ў адказ не стралялі, бо на адлегласці ў 500
крокаў іх паляўнічыя стрэльбы былі малаэфектыўныя.
Адзіны, Леапольд Асвяцімскі, які меў сапраўдны штуцар,
стрэліў з яго некалькі разоў у бок маскоўцаў і забіў аднаго
жаўнера, а другога — параніў. 3 боку паўстанцаў загінуў



Ігнацый Казлоўскі — лекар і быў паранены Антон Палонскі.
3-за гэтай сутычкі расійцы спалілі двор (фальварак)
Дзвіноса».

Пасля сутычкі з урадавымі войскамі аддзел Козел-
Паклеўскага быў вымушаны схавацца на некалькі дзён у
Ман’якаўскіх лясах каля фальварка Ман’якаў які належаў
Бжэзінскім. У гэты час надвор’е сапсавалася, пахаладала,
некалькі дзён запар ішлі дажджы, таму вырашана было ісці
ў маёнтак Зацемень, каб крыху падсілкавацца і
пераначаваць у панскай адрыне. Але расійскія войскі ішлі за
паўстанцамі па гарачых слядах.

Пастка вось-вось павінна была зачыніцца, таму,
хаваючыся ад пераследу, аддзел сышоў у лясы Стаецкія, я к
i я належалі Севярыну Багдановічу, i лагерам стаў недалёка
ад Мацькаўцаў Пан Багдановіч наладзіў харчаванне
паўстанцаў з маёнтка Стайкі, замяніў паўстанцкіх юней на
новых са сваёй стайні.

Удзень 14.05(26.05)1863 у Мацькаўцы прыйшла сотня
казакаў. Кола атачэння звужалася. Увечары да Козел-
Паклеўскага ў лагер прыбег ляснік пана Багдановіча i
папярэдзіў паўстанцаў аб тым, што зранку казакі паедуць
па вузкай грэблі, дзе іх лёгка можна перабіць. Паўстанцы
паклаліся спаць, каб на досвітку зрабіць напад на казакаў.
На варце застаўся Аляксандр Валіцкі, які павінен быў
пабудзіць інсургентаў апоўначы. Надвор’е было халоднае і
дажджлівае, таму Валіцкі згатаваў сабе грогу, выпіў каб не
змерзнуць, і . .. заснуў. Прачнуліся паўстанцы, калі сонца
ўзыходзіла, а казакі былі ўжо на грэблі. Козел-Паклеўскі



быў раз’юшаны, ён хацеў расстраляць Валіцкага, але за таго
ўступіўся Чыжык. Паўстанцы хутка згарнулі свой лагер і
ўздоўж грэблі, па якой толькі што праехалі казакі,
накіраваліся ў бок Уладыкаў. Ранкам 16.05 (28.05) аддзел
Козел-Паклеўскага падышоў да берага ракі Іллі. 3-за
дажджоў. якія ішлі некалькі дзён запар, рака разлілася.
Паўстанцы пачалі будаваць плыты, каб пераправіцца на
супрацьлеглы бераг, на якім у кіламетры злева ад іх была
бачна вёска Уладыкі.

Адсюль пачынаецца апошняя і трагічная старонка
аповеду пра партызанку аддзела Козел-Паклеўскага на
Вілейшчыне падчас паўстання 1863.

Бітва пад Уладыкамі

Вось як падае падзеі расійскі бок (архіўны дакумент):
«Журнал военных действий войск в Минской губернии с 14-
го по 28-е мая 1863 г.: 

1) В Борисовском уезде
Высланные ночью 11 мая с майором Ковалевским две

роты Великолуцкого полка (3-я стрелковая и 5-я) из Минска,
соединившись с 13-ю ротою Кременчугского резервного
пехотного полка в Логойске, прибыли в Завишено 13-го
числа, не застав уже мятежников. В этот же день пришла
туда и 15-я рота того же резервного полка; командование
обеими ротами резервного полка военный начальник
Борисовского уезда поручил находящемуся в Борисове
адъютанту Великого Князя Николая Николаевича



полковнику Галлу, который, как старший, принял в Зав и
шс но начальство над всеми войсками, там
сосредоточившимися. Вечером, 13-го же явилась в Завишено
и 5-я рота Н о во и н гс рман лайде ко го полка из Вилейки.

По полученным сведениям, шайка Козелла, бывшая в
Завишено 12 мая, перешла в Вилейский уезд, в так
называемую Стайкиободовскую пушу. Войска утром 14-ш
двинулись за нею до д. Затемье, прилегающей к означенной
пуще. Здесь представлялось большое затруднение открыть
мятежников: местность чрезвычайно лесиста и болотиста, а
жители дер. Затемья, через которую толью что прошли
повстанцы, шляхтичи, которые, только по слухам, были
приведены мятежниками к присяге на верность повстанью,
не давали положительного ответа о направлении шайки,
говоря толью, что она пошла в лес. Посланные по разным
направлениям 14 мая разъезды, а затем 15-го числа —
отряды пехоты, не открыли следов повстанцев, хотя пехота
обошла почти весь окрестный лес, а некоторые ее части
проходили, как оказалось после, всего шагах в 800 от шайки.
Только вечером 15-го были получены сведения, что шайка
находится вблизи с. Владыки. Жители Затемья решились
тогда указать кратчайший к этому пункту путь.

Стайкиободовская пуща рассекается почти по середине
греблею, ведущею из д. Старинки. Южная часть пущи
прилегает к непроходимым болотам, по середине которых
протекает сплавная река Илия. В эту часть пущи, по
показанию жителей Затемья, и пошли мятежники.

Намериваясь не допустить шайке прорваться в



северную часть пущи, полковник Галл приказал 5-й роте
Новоингерманландского полка, под командою штабс-
капитана Волкова, занять греблю; оставив же обоз под
надлежащим прикрытием в д. Затемье, полковник Галл с
остальными двумя Всликолуцкими ротами (резервные же
еще в то время не вернулись из дальней рекогносцировки),
направился в глубь леса по указанному жителями
направлению. Идя по болотистой тропинке, войска вскоре
открыли свежие следы прохождения шайки. Затем к войскам
выбежал из дер. Владыки крестьянин, сообщивший, что
мятежники ночью переправились с правого на левый берег
Илии и расположились в лесу, возле той деревни, заняв
против брода позицию. Этот же крестьянин предложил
указать другой брод, выше того, за которым расположились
мятежники. Хотя указываемый брод в то время был очень
глубок и узок, но так как он был неизвестен повстанцам, и
представлял возможность напасть нечаянно на шайку, и при
том почти в тыл ее, то им и было решено воспользоваться.
Пройдя с полверсты по страшному болоту, роты дошли до
брода и начали переправляться через реку; вода в
некоторых местах достигала до груди солдат, не могших
идти иначе, как поодиночке.

Шедшая в голове 3-я стрелковая рота, под командою
поручика Воронкова, тотчас после переправы живо
выстроилась за д. Владыки, пробежала эту деревню и,
заметив в лесу, отделяемом от деревни небольшой
полянкой, мятежников, бросилась на них рассыпною атакою.
Мятежники, несмотря на всю неожиданность появления



войск, успели занять опушку леса и, подпустив стрелков на
50 шагов, открыли по ним весьма сильный огонь, вынесший
из наших рядов несколько человек, в том числе и
командующего ротою. Поручик Воронков ранен крупною
картечью в сгиб руки. Место его занял поручик Антонов.
Несмотря на это, стрелки бросились в штыки.

5-я рота, под командованием штабс-капитана
Миллаура, выйдя на поляну, и за ней резерв, пристроилась
к обоим флангам стрелковой роты. Совокупными
действиями этих двух рот шайка была поставлена в самое
отчаянное положение, окруженная почти со всех сторон,
приперта к реке. Мятежники, однако ж, не думали о сдаче.
С полчаса продолжалась окончательная ожесточенная
схватка, соединенная с огнестрельным боем. Наконец, не
видя возможности сопротивления, часть повстанцев,
составившая общую кучу; вроде колонны, бросилась в реку,
представив таким образом стрелкам, занявшим берег,
хорошую цель для их выстрелов; немного из искавших
спасения достигли другого берега.

Тотчас после дела, продолжавшегося около 3 часов,
подошла рота Новоингерманландского полка, которая,
получив сведения о бое, тотчас двинулась к месту его
ускоренным шагом, следуя иногда и бегом. Полковник Галл
поручил этой роте, прибывшей с противоположного берега,
очистить прилегающий к месту дела лесок от
ускользнувших туда повстанцев. Ею открыто несколько
мятежников, частью спрятавшихся на деревьях, они или
убиты, или взяты в плен.



Шайка Козелла почти совершенно уничтожена. По
показанию пленных, она расширялась до 300 человек,
большею частью хорошо вооруженных, преимущественно
дворян и помещиков Борисовского и Вилейского уездов.
Потерю мятежников с точностью определить трудно,
многие из них, никак не менее 50 человек, погибли в реке;
собранных же на месте дела и в тот же день похороненных
тел было 74, затем на другой день еще доставлено в дер.
Владыки 16 тел; кроме того, есть сведения, что на
противоположном берегу после ухода войск найдено до 30
тел, вероятно, успевших переправиться через реку и
умерших от ран повстанцев. Взятых в плен 25 человек.
Отбито оружия: 65 ружей, 21 пистолет, 3 сабли, 1 шашка, 1
кинжал, 3 косы, 3 топора и 1 нож. Захвачено 10 лошадей.
Потеря наша: убитых 10, раненых 34, из которых 4 умерло
вскоре. По окончании дела все войска, высланные для
преследования шайки Козелла, возвратились на свои места».

(Арх. М. Муз. 91/19. — Л. 80)
А вось як апісвае тыя ж падзеі Станіслаў Зялінскі ў

сваёй кнізе «Бітвы і сутычкі 1863-1864 гг.»: «Ранкам
16.05(28.05)1863, калі большая частка паўстанцкага аддзела
Козел-Паклеўскага пераправілася на супрацьлеглы бераг
ракі Іллі на плытах, з боку вёскі Уладыкі пачуліся стрэлы і
з’явілася расійская пяхота. Частка паўстанцаў якая
знаходзілася на плытах пасярэдзіне ракі, была вымушана
вярнуцца на супрацьлеглы бераг з-за моцнага агню
расійцаў. Вінцэнт Козел-Паклеўскі, камандзір аддзела,
зарганізаваў абарону сіламі паўстанцаў, якія пераправіліся



на ўладыцкі бераг.
Паўстанцы сустрэлі пяхоту моцным агнём у адказ,

спынілі яе і нават на левым крыле аддзел касінераў пад
кіраўніцтвам Здзіслава Ратынскага адкінуў суперніка да
вёскі.

Але ўзброеныя стрэльбамі жаўнеры хутка перабілі
паўстанцаў з косамі. Частка паўстанцаў спрабавала знайсці
ратунак у рацэ, але ж да другога берага даплылі адзінкі.

2 гадзіны доўжыўся няроўны бой. 3 200 паўстанцаў
ацалелі толькі 54, 53 зніклі без звестак, 25 трапілі ў палон, 2
былі цяжка параненыя, 58 палегла на полі бою.

Сярод загінулых: Даманоўскі, Даўкша, былы расійскі
афіцэр, двое Адынцоў, Канапацкі, Капец, Ратынскі
Альфрэд, Радзевіч Стржыслаў з сынамі, Тышкевіч Генрык,
Валіцкі Аляксандр, Вінцэнт Козел-Паклеўскі і іншыя.

У палон трапілі: Шафкоўскі Вітольд (паранены),
Здзіслаў Ратынскі (сколаты расійскімі штыхамі, але жывы),
Аўгуст Козел-Паклеўскі і інш.». Частку ацалелых
паўстанцаў з аддзела Козел-Паклеўскага, якія не паспелі
пераправіцца праз Іллю, павёў у Ігуменскія лясы Мельхіёр
Чыжык (дзесьці каля 40 чалавек).

Паўстанцаў, якія загінулі пад Уладыкамі, пахавалі ў
брацкай магіле на ўскрайку вёскі, а забітых царскіх
жаўнераў — на вясковых могілках.

Такім чынам скончылася спроба вілейскіх паўстанцаў са
зброяй у руках адваяваць незалежнасць забранага Краю. Як
піша ўдзельнік падзей Э. Кавалеўскі, якому пашчасціла
ўратавацца, пераплыўшы Іллю: «У тым баі загінулі лепшыя


