
ПРАДМОВА
Цягам усяго 2002 года ў шмат якіх краінах свету, а

найбольш у Чылі, Францыі, Польшчы, Летуве, Беларусі,
ушаноўвалі памяць Ігната Дамейкі – аднаго з нашых самых
славутых суайчыннікаў. Самы славуты – гэта не толькі
традыцыйныя словы з нагоды ягонага 200-годдзя. Прынамсі,
на двух кантынентах знаходзім больш за 70 помнікаў,
мемарыяльных знакаў, разнастайных шыльдаў, на якіх
напісана імя Ігната Дамейкі, – у юбілейным годзе з’явіліся,
безумоўна, новыя. Бібліяграфія Ігната Дамейкі: кнігі,
артыкулы, лісты, рэцэнзіі на ягоныя творы, а таксама кнігі,
эсэ, вершы, артыкулы пра жыццё і дзейнасць чылійскага

“апостала навукі і адукацыі” – налічвае 4500 найменняў1.
Не выпадкова ж ЮНЕСКО абвясціла 2002 год годам Ігната
Дамейкі.

На такі гонар заважылі не толькі ягоныя навуковыя
дасягненні. Няшмат, пэўна, знойдзецца людзей, хто,
пазбаўлены магчымасці працаваць дзеля Бацькаўшчыны,
стаў шчыраваць дзеля росквіту іншай краіны, на карысць
чужога народа. Такія людзі выйшлі з кола сяброў
моладзевых гурткоў Віленскага ўніверсітэта – філаматаў і
філарэтаў: Тамаш Зан, даследнік нетраў Паўднёвага
Ўрала, заснавальнік мінералагічнага музея ў Арэнбургу;
Язэп Кавалеўскі, прафесар, рэктар Казанскага ўніверсітэта,
аўтар трохтамовага мангольска-расейска-французскага
слоўніка; Аляксандар Ходзька, адкрывальнік, перакладчык



і папулярызатар творчасці туркменскага паэта
Махтумкулі; Адольф Янушкевіч, даследнік побыту і
духоўнай культуры казахаў. І першым у іх шэрагу стаіць
Ігнат Дамейка.

Наш суайчыннік – знакаміты навуковец-мінералог,
геолаг, даследнік радовішчаў карысных выкапняў,
рэарганізатар вышэйшай асветы Рэспублікі Чылі,
абаронца індзейцаў Араўканіі, рэктар універсітэта ў
Сант’яга. 46 гадоў ён вучыў і выхоўваў першае ды
наступныя пакаленні маладой незалежнай краіны. Па
ягоных падручніках, а іх, як казаў сам аўтар, напісаны
стосы, вучыліся і вучацца студэнты Чылі, Пэру, Мэксікі.
Ён стаў нацыянальным героем Чылі. Там імем нашага
суайчынніка названы вуліцы, гарады, горны ланцуг –
Кардыльера Дамейка, вяршыня ў Андах… У яго гонар быў
адліты залаты медаль як сімвал неацэннага ўкладу Ігната
Дамейкі ў развіццё адукацыі і эканомікі Чылі.

Урачыстасці 200-годдзя Ігната Дамейкі, наладжаныя ў
нашай краіне, дазволілі і беларусам адчуць гонар за
суайчынніка, але пазнанне духоўнай спадчыны слыннага
сына ды ўсведамленне яе значнасці для нашага народа –
наперадзе. Яшчэ ж зусім нядаўна нават пісьменнікам, якія
ўзяліся за пяро, каб расказаць пра “грандэ эдукадара”
чылійцаў, не былі вядомыя шмат якія старонкі ягонага
жыцця на Бацькаўшчыне. Адзін, прыкладам, напісаў, што
Ігната Дамейку, калі ён у 1884 годзе прыехаў на радзіму,
ніхто не сустрэў. Сёння ж можна наведаць школьныя музеі



Дамейкі ў вёсках Вялікая Мядзвядка Карэліцкага ды
Крупава Лідскага раёнаў. Цяпер на ягонай Бацькаўшчыне,
якую чылійскі рэктар называў старадаўнім імем Літва,
ладзяцца навуковыя канферэнцыі, прызначаны стыпендыі
імя Ігната Дамейкі, у мясцінах, дзе ён жыў, усталяваны
мемарыяльныя дошкі. Пра жыццёвы шлях нашага
суайчынніка, сяброў, прыроду Чылі, можна прачытаць у

кнізе ягоных успамінаў2. Ці не самыя шчымлівыя радкі
гэтай кнігі – пра вяртанне Ігната Дамейкі пры канцы
жыцця ў Мядзвядку, у бацькоўскі дом, пра сустрэчу з
раднёй, з землякамі, з якімі ён – пасля 53-гадовай эміграцыі
– размаўляў на нашай мове.

Жыхары Мядзвядкі, Жыбуртоўшчыны, Норцавічаў
шчыра віталі Дамейку, а старэйшыя казалі госцю, што
памятаюць яго маленькім.

Хацелася б, каб пасля новых сустрэчаў з Ігнатам
Дамейкам на старонках гэтай кнігі ў памяці чытачоў
засталася велічная постаць нашага славутага суайчынніка.

Аўтар выказвае шчырую падзяку спадарыні Ядвізе
Гарбоўскай і спадару Здзіславу Яну Рыну (Польшча) за
дапамогу ў падборы літаратуры і за выкарыстаныя
ілюстрацыі.

ДАРОГА Ў ВЯЛІКІ СВЕТ
Нашыя казкі * У шчучынскіх піяраў * Віленскі ўніверсітэт

* Філаматы і філарэты * Магістр філасофіі * Тры чвэрці да



смерці * У паўстанцкім войску * На чужыне * Ад’езд у Чылі

У Вялікай Мядзвядцы, што непадалёку ад слыннага
Міра, у сям’і былога земскага суддзі Наваградскага
ваяводства Гіпаліта Дамейкі і Караліны з роду Анцутаў 31
ліпеня 1802 года нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Ігнатам.
Яго ахрысціў ксёндз з недалёкага мястэчка Паланечка,
хоць, як згадваў сам Ігнат, сям’я была вуніяцкай.
Гіпалітавых сыноў вучыў гувернёр француз. А любоў да
Бога, да працы, да ведаў выхавалі ў сваіх дзяцей самі
бацькі ды нянька Тадора, якая баяла ім нашыя казкі. Іх
успомніў Ігнат на выспе Мадэйра, калі карабель, на якім ён
плыў у Чылі, прыпыніўся ў порце Фуншал. Там ён
упершыню ўбачыў лімонавыя, апельсінавыя дрэвы, і яму
прымроілася, што “гэта яблыні з сярэбранымі ды залатымі
яблыкамі”. І ён будзе стаяць сярод іх, “нібыта наймалодшы

з трох братоў нашых дзіцячых казак”3.
Пасля смерці бацькі ў 1809 годзе Ігнатам апекаваліся

дзядзькі: Ігнат, гаспадар маёнтка Жыбуртоўшчына, што
каля Дзятлава, і Язэп з Азяранаў, які пасля заканчэння

Галоўнай Літоўскай Школы4 вывучаў мінералогію ў горнай
акадэміі нямецкага горада Фрайбэрга. Яны і выправілі
дзесяцігадовага пляменніка ў Шчучын. Там манахі ордэна
піяраў трымалі школу, фактычна гімназію, вядомую
высокім роўнем ведаў, якія давала сваім выхаванцам. У
апошні год вучобы, у гэтак званым класе філасофіі,
шкаляры вывучалі матэматыку, алгебру і геаметрыю,



механіку ды фізіку. Прыродазнаўчыя навукі былі
ўведзеныя ў праграму навучання Шчучынскай піярскай
школы з 1803 года, на 4 гады раней, чым у Польшчы.
Сучасныя даследнікі, аналізуючы змест тагачасных піярскіх
падручнікаў фізікі, матэматыкі, натуральнай гісторыі
здзіўляюцца прыгажосці іх мовы, лагічнасці падачы
матэрыялу. Дарэчы, піяры Літоўскай правінцыі
выпрацавалі сваю методыку выкладання. У Шчучынскай
школе любоў да Бога спалучалі з пазнаннем Богам
створанага свету. Там упершыню ў нашай краіне зацвіў
батанічны сад, пасаджаны ў 1785 годзе Станіславам
Юндзілам. Там дапытліваму юнаку Ігнату Дамейку
прышчапілі атожылак Боскага дрэва пазнання і тварэння. І
дарога з Шчучына вяла ў Вільню.

20 верасня 1816 года Ігнат Дамейка быў прыняты на
факультэт фізічных і матэматычных навук Віленскага

ўніверсітэта5. Як вядома, толькі ў 1781 годзе там сталі
выкладаць прыродазнаўчыя навукі. Але цягам часу з
дапамогай замежных навукоўцаў, як, прыкладам,
прафесара натуральнай гісторыі і батанікі француза
Ж.Э.Жылібера, Віленскі ўніверсітэт стаў сапраўды
галоўнай вышэйшай школай для моладзі былога Вялікага
Княства Літоўскага. Лепшых выпускнікоў пасылалі
прадоўжыць вучобу за мяжу, як згаданага Ігнатавага
дзядзьку Язэпа Дамейку ды Рамана Сімановіча, будучага

першага выкладчыка мінералогіі Віленскага ўніверсітэта6.
Апрача фізічных і матэматычных курсаў, студэнтам



фізічна-матэматычнага факультэта выкладалі тапаграфію,
архітэктуру, рыхтуючы іх да прафесіі інжынера, якая
асабліва вабіла Ігната. Яны вывучалі замежныя мовы,
гісторыю, літаратуру. Менавіта на лекцыях паэзіі Дамейка
пазнаёміўся з Адамам Міцкевічам ды неўзабаве далучыўся
да студэнцкага таварыства “Звяз сяброў”, мэтай якога было
развіццё навукі. Ігнат актыўна ўдзельнічаў у навуковых
паседжаннях, выступаў з рэфератамі, пэўны час быў у
“Звязе” нават старшынёй. Фактычна так яго выпрабоўвалі
старэйшыя калегі, якія стварылі шэраг студэнцкіх таемных
суполак і падбіралі туды кандыдатаў з малодшых курсаў.
Урэшце 5 траўня 1820 года Дамейка стаў правадзейным
сябрам таварыства філаматаў, сярод якіх быў вядомы з
мянушкі Жэгота. Гэтая мянушка сталася другім імем Ігната
Дамейкі. Адам Міцкевіч нават быў назваў сваю першую
паэму “Жэгота” (пасля замяніў на “Пана Тадэвуша”). У
ягоных жа “Дзядах” адзін з герояў атрымаў імя Жэгота.

Вучоба доўжылася чатыры гады, і ў першай палове
1820 года Жэгота, як жартаваў, стаў “недамагістраваным
магістрам”. Ён застаўся ў Вільні, слухаў лекцыі Лялевеля,
“хадзіў на архітэктуру” і рыхтаваў дысертацыю. Можна
сцвярджаць, што на Ігната Дамейку не маглі не
паўплываць лекцыі Ігната Гарадзецкага, ад’юнкта кафедры
хіміі Віленскага ўніверсітэта. І.Гарадзецкі займаўся
даследваннем хімічнага складу мінералаў, а таму,
безумоўна, спалучаў курс мінералогіі з асновамі хімічных
ведаў. Як мяркуе польская даследніца Ядвіга Гарбоўская,



Гарадзецкі знаёміў студэнтаў з сістэмамі класіфікацыі
мінералаў, складзенымі на аснове хімічных метадаў,
даводзячы ім, што хімія паслужыць далейшаму развіццю
мінералогіі. Варта дадаць, што на пачатку 20-х гадоў XIX
стагоддзя на ўсіх кафедрах універсітэта вялася актыўная
даследніцкая праца.

Не цураліся навуковых доследаў і студэнты. Асабліва
актыўна пачалі дзейнічаць сябры створаных філаматамі
“падапечных” таварыстваў: “Звяз сяброў”, “Прамяністыя”,
“Філарэты”, “Навуковы звяз”, “Звяз краёвых
натуралістаў”. Прыкладам, статыстычны камітэт “Звяза
сяброў” склаў інструкцыю, як апісваць прыродныя і
эканамічныя ўмовы земляў былога Вялікага Княства
Літоўскага. Менавіта “Звяз сяброў” стаў у лютым 1822
годзе таемнай арганізацыяй, як і таварыства філарэтаў,
якое аб’ядноўвала “блізу 15% студэнтаў Віленскага

ўніверсітэта”7. Жэгота быў адным з актыўных сяброў.
Амаль усе таемныя таварыствы цягам часу свае асветніцкія
і выхаваўчыя мэты падпарадкавалі адзінай ідэі –
дасягнення незалежнасці Радзімы. Ды знайшоўся здраднік.

У красавіку 1822 года Дамейка здаў экзамены па
заалогіі, батаніцы, мінералогіі, філасофіі, хіміі,
архітэктуры, некалькі спецыяльных, у тым ліку і пісьмовы
экзамен па матэматыцы, ды быў дапушчаны да напісання
дысертацыі. Абарона адбылася 25 чэрвеня: факультэцкая
рада прызнала, што кандыдат заслужыў ступень магістра.
Але Ігнатава мара стаць выкладчыкам у Віленскім



універсітэце не збылася. Пэўны час ён яшчэ жыў у Вільні,
але ўжо ўвосень 1823 года гаспадарыў у дзядзькавым
маёнтку Заполле каля Ліды. Там яго і арыштавалі,
прывезлі ў Базылянскія муры і 19 лістапада ўжо дапытвалі
па справе філаматаў і філарэтаў. За хадайніцтвам дзядзькі
Ігнат быў вызвалены з-пад варты, але працяглы час
заставаўся пад следствам.

Увосень 1824 года філаматам вынеслі прысуд, паводле
якога Дамейку выслалі ў дзядзькаў маёнтак пад нагляд
паліцыі. Жыў ён спачатку ў Жыбуртоўшчыне каля
Дзятлава, але ўрэшце асеў у Заполлі. Кара палягала
пераважна ў тым, што былыя філаматы і філарэты не
дапускаліся на дзяржаўную службу. А нагляд не быў
надта строгім. Жэгота з сябрамі ездзіў па наваколлі, часта
бываў таксама ў Мядзвядцы, у Сачыўках каля Баранавічаў,
у Бальценіках, дзе жыла ягоная стрыечная сястра Марыля з
Верашчакаў. Наведваўся ён і ў Вільню. Можна меркаваць,
што так мацаваліся сувязі дзеля будучага змагання.
Таксама ў Вільні Дамейка ад імя наваградскіх татараў
спрабаваў дамовіцца выдаць Каран у перакладзе на
польскую мову. (Гэты пераклад Ігнат Дамейка зрабіў разам
з ксяндзом Дзянісам Халявінскім. Пазней Яўхім Лялевель
стараўся надрукаваць яго ў Познані.) Ігнат перакладаў і
“Песні Асіяна” – патрыятычны твор шатляндскага паэта
Джэймза Макфэрсана, прадаваў у Наваградку Міцкевічавы
“Крымскія санеты”.

Пазбаўлены права займаць якую б ні было пасаду,


