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Юзаф Копаць - славуты рэвалюцыянер, удзельнік паўстання 1794 г, 

мемуарыст, падарожнік.  На жаль, Ю. Копаць больш вядомы ў Польшчы,  

чым на Беларусі. Па-польску імя гэтага баявога афiцэра i таленавiтага 

нарысiста падаецца як Iozef Kopec — Юзаф Копец, што, зыходзячы з 

этымалогii, азначае ўзгорак, курганчык, магiльны насып цi звычайны бурт, 

капец, у якiм захоўваюць зiмой агароднiну i бульбу. Юзаф Капец — менавiта 

так завуць нашага земляка. А нарадзіўся ён  16 мая (па новым стылі) 1762 г. у 

Пінскім павеце.  

 Шляхецкi род Капцоў надзвычай старажытны. Продкi Юзафа былi 

праваслаўнымi i займалi не апошняе месца ў адмiнiстрацыi Вялiкага княства 

Лiтоўскага (ВКЛ). Бацька Юзафа -  Станiслаў,  служыў ротмiстрам у Пiнскай 

кавалерыйскай брыгадзе. Туды ж змалку бацькi прыпiсалi шэраговым i сына.  

 Юнацтва Юзафа супала з бурнымi падзеямi, якiя адбывалiся ў той час на 

тэрыторыi Рэчы Паспалiтай. 24 сакавiка 1794 г. пад кiраўнiцтвам ураджэнца 

Брэсцкага Палесся Тадэвуша Касцюшкi ўспыхнула паўстанне. Лозунгам 

паўстанцаў было абнаўленне Рэчы Паспалiтай у старых межах, устанаўленне 

прагрэсiўнай Канстытуцыi 1791 г.,  працяг грамадска-палiтычных рэформ.  

У час паўстання паручнiк Юзаф Копаць  ваяваў супраць рускіх пад 

горадам Дубна ў Ровенскай вобласцi на Украiне. У пачатку 1794 г. прывёў 

сваю вайсковую часць з-пад Валыні для злучэння з галоўным войскам  

Касцюшкі. За ўмелае вядзенне баявых дзеянняў паручнiк быў павышаны ў 

званнi да брыгадзiра. Сам Тадэвуш Касцюшка ўручыў яму залаты пярсцёнак 

за нумарам 8 з надпiсам “Айчына — свайму абаронцу”. Гэтую ўзнагароду 

галоўнакамандуючы паўстаннем увёў, каб замянiць ёю каралеўскiя ордэны. 

Пярсцёнак брыгадзiра захоўваецца ў музеi Войска Польскага ў Варшаве, дзе 

ён лічыцца вельмі каштоўнай  рэлiквiяй.  

У бiтве пад Мацяёвiцамi Юзаф Копаць быў тройчы паранены. Раненыя 

Касцюшка і Копаць трапілі ў расiйскi палон. Юзафа Копаця пасля вайсковага 

суда ў Смаленску адправiлi на вечнае пасяленне аж на Камчатку.  

Дарожныя нягоды нашаму земляку-паўстанцу дапамагалi пераносiць 

добрыя людзi — сiбiракi. У Ахоцку Юзафу сустрэўся незнаёмы грэчаскi 

купец, якi прапанаваў выгнаннiку перадаць на радзiму лiсты i прашэнне аб 

памiлаваннi, што на той час было вельмi рызыкоўным.  

У 1796 г. на расiйскi трон пасля смерцi iмператрыцы ўзышоў новы 

iмператар -  Павел I. Дзiўны гэта быў манарх: замест таго каб вешаць i 

мучыць бунтароў, ён адразу ж выдаў дэкрэт пра вызваленне з турмаў i ссылкi 



 

 

ўсiх “польскiх мяцежнiкаў”. Юзафу дапамагло некалi напiсанае i 

перададзенае ў Пецярбург з грэчаскiм купцом прашэнне.  

Неяк пры сустрэчы вядомы лiтаратар i таксама паўстанец граф Юльян 

Нямцэвiч параiў Юзафу занатаваць падарожныя ўражаннi i выдаць iх асобнай 

кнiжкай,  што неўзабаве i было зроблена. “Дзённік падарожніка Юзафа 

Копаця праз усю Азію” высока ацанiў Адам Мiцкевiч, якi прысвяцiў гэтаму 

твору лекцыi ў Сарбонскiм унiверсiтэце, знаёмячы студэнтаў з духоўнымi 

набыткамi ўсходнiх славян. Гэтыя лекцыi пазней былi змешчаны ў выглядзе 

прадмоў да некалькiх выданняў дзённiка.  

Дзённік шмат разоў перавыдаваўся на польскай мове ў Львове, Берлiне, 

Хэлме, Браславе (Вроцлаве), Парыжы і ў іншых гарадах Еўропы. Поўны 

пераклад на рускую мову быў апублікаваны ў 1896 г. ў пецярбургскім 

часопісе “Исторический вестник” (Т.66, №10-12).  

Пра што ж тыя запiсы Юзафа Копаця? Гэта трапныя назiраннi, карцiны 

побыту якутаў, каракаў, чукчаў, тафалараў, iтэльменаў, цiкавыя замалёўкi 

прыроды далёкага краю, апiсаннi сустрэч з рознымi людзьмi. Асаблiва ўразiлi 

падарожнiка незвычайныя для Палесся з'явы прыроды — землятрусы, 

вывяржэннi вулканаў, палярныя ззяннi i доўгiя ночы. Ключаўскi вулкан 

нагадаў аўтару велiзарны факел. А пры землятрусе, прызнаецца былы баявы 

афiцэр, ён згубiў душэўную раўнавагу, чаго нiколi не здаралася з iм нават на 

полi бою. Калi ваяўнiча настроеныя супраць iншаземцаў чукчы  спынiлi неяк 

нарты нашага земляка i даведалiся, што ён апынуўся тут у вынiку змагання за 

свабоду роднага краю, то шчодра адарылi незнаёмца рыбай, алянiнай i 

пушнiнай.  

Чытаючы сёння дзённiк Юзафа Копаця, бачыш,  што для яго асобы была 

характэрна адсутнасць саслоўных i нацыянальных забабонаў, што, 

безумоўна, было звязана з уплывам iдэй 1794 г.  

Юзаф Копаць быў першым беларусам, які наведаў Камчатку. І сёння 

“Дзеннік падарожніка Юзафа Копаця праз усю Азію” лічыцца 

найкаштоўнейшай крыніцай ведаў аб карэнных жыхарах паўночна-усходняй 

Азіі. 

Вярнуўшыся на радзiму, Юзаф Копаць  жыў у Вiльнi, Нясвiжы, на 

Валынi. Памёр ён у 1827 г. i вечны спакой знайшоў у радзiннай каплiчцы 

маёнтка Лушнева,  што каля вёскi Дрысвяты цяперашняга Браслаўскага 

раёна.  
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