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Алесь Сімакоў: Доктар Русель і індзейцы 

 

 

Анатацыя. Разглядаецца сістэма “Мікалай Русель – індзейцы”, якая ўключае яго 

чытанне ў маладыя гады, згадкі індзейцаў у рэпартажы “Па Каліфорніі” (1891), 

публіцыстыцы, пытанне яго запыту ў Бюро па справах індзейцаў. У сваёй брашуры 

пра епіскапа Уладзіміра Русель пісаў пра тлінкітаў і іншых “дзікуноў” Рускай 

Амерыкі. Ён быў урачом і абаронцам іх дзяцей, што вучыліся ў царкоўнай школе ў 

Сан-Францыска, меў там зносіны і з дарослымі крэоламі. Яго крытычнае і не 

свабоднае ад памылковых стэрэатыпаў стаўленне да індзейцаў ілюструецца 

прыкладамі з “ментальнасцю апачаў і бушменаў” і спосабам жыцця метыса ў гарах 

Сьера-Невада. Маючы калег, якія былі ў цесным кантакце з індзейцамі, ён не 

паглыбіўся ў індзейскую праблематыку з-за адсутнасці яго ўласнага цеснага 

кантакту з кампактнымі індзейскімі групамі і стымулаў для яго як палітычнага 

лідара.  

Ключавыя словы: Мікалай Русель (Судзілоўскі), індзейцы, Руская Амерыка, 

Каліфорнія, Сан-Францыска.  

 

 

У гісторыі беларуска-індзейскіх сувязяў доктар Русель займае асаблівае месца, па-

першае, з прычыны асаблівай увагі да яго аўтара як даследчыка іх з 1984 г., па-

другое, сапраўды выключным па цікавасці выпадкам, які мае вялікае маральнае 

значэнне: яго роля як лідара грамадскай актыўнасці, накіраванай на вырашэнне 

праблем, якія ўзніклі з-за дэфектаў асобы дэспатычных кіраўнікоў епархіі і 

царкоўнай школы ў Сан-Францыска, – яскравая і надзвычай важная. Гэта тычыліся і 

школьнікаў індзейскага паходжання, хаця, у адрозненне ад другога беларуса, 

настаўніка Мікалая Грынкевіча1, ён не быў у штодзённым кантакце з імі (толькі ў 

першыя гады з перыяду 1887-1892 гг., калі жыў у Сан-Францыска, мог нярэдка 

прымаць іх як пацыентаў). Спецыяльна і асобна пытанне пра кантакты Руселя з 

 
1 З артыкулаў, у назвах якіх акцэнтаванае тое, што Грынкевіч быў настаўнікам (геаграфіі) у 

царкоўнай школе (багаслоўскім вучылішчы), дзе вучыліся і індзейцы: Сімакоў А. Ён дбаў 

пра адукацыю дзяцей індзейцаў: айцец Мікалай Грынкевіч у чатырох светах // Патапаў 

А.Ф. Вытокі. Станаўленне праваслаўя і іншых рэлігійных абшчын на Рагачоўшчыне. Кн. 2. 

Рагачоў, 2009. С. 143-149; Сімакоў А. У імкненні служыць Алясцы: незвычайны лёс 

“настаўніка індзейцаў” Мікалая Грынкевіча // Дзеяслоў. 2010. № 5. С. 288-294; Сімакоў А. 

Настаўнік аляскінскіх індзейцаў: шлях і таямніца Мікалая Грынкевіча // Краязнаўчая 

газета. 2011. № 2 (студз.). С. 5 
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індзейцамі ў друку да 2021 г.2 уздымалася толькі адзін раз – у 2005 г., пры гэтым 

гаворка ішла пра метыса, якога ён сустракаў, і рабіліся агульныя і кароткія 

разважанні пра месца карэнных народаў у біяграфіі легендарнага доктара3. 

 

Гісторыя пытання 

 

Акрамя многіх нашых артыкулаў пра беларусаў у Каліфорніі, уключаючы серыю 

прадмоў да глаў “Па Каліфорніі”4, дзе ёсць згадкі пра індзейцаў, маем некалькі 

выпадковых набліжэнняў да тэмы дадзенага даследавання. Гэтыя выпадкі – не 

мэтанакіраванае ўказанне на адносіны або кантакты Руселя з індзейцамі. У нашых 

публікацыях ужо гаварылася, што Русель быў абаронцам індзейцаў і яны былі яго 

пацыентамі, але няма ўпэўненасці, што гэта магло паўплываць на выказванні пэўных 

аўтараў, акрамя І. Варабей. Матывы “Доктар Русель абараняе індзейцаў” (І. 

Варабей), “Доктар Русель змагаецца за правы індзейцаў” (А. Аляксандрын), “Доктар 

Русель працягваю рускую традыцыю абароны індзейцаў” (У. А. Шошын), “Доктар 

Русель лечыць індзейцаў” (А. Чарнушэвіч) ілюструюцца ніжэй цытатамі.  

 

Адзіны выразны выпадак асэнсаванага акцэнту на тэме “Доктар Русель і індзейцы”, 

які зроблены кімсьці, акрамя нас, узнік у выніку перапіскі з намі, а не карыстання 

іншымі крыніцамі: “Калісьці магіляўчанін Мікалай Судзілоўскі-Русель выступаў у 

абарону індзейцаў Новага Свету” Варабей І. Удалечыні, на мове сэрца: гутарка з 

беларускай пісьменніцай у Канадзе І. Варабей / гутарыў С. Панізнік // Літаратура і 

 
2 Сціснутае выкладанне пытання: Сімакоў А. В. Доктар Русель і індзейцы: крыніцы ведаў, 

кантакты, публіцыстыка // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых 

артыкулаў удзельнікаў ХІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 25–26 чэрвеня 2021 г., г. 

Магілёў / уклад. І. А. Пушкін. Магілёў, 2021. С. 345-351. 

3 Сімакоў А. Доктар Русель і індзеец Джэк: нарыс “Па Каліфорніі” Мікалая Судзілоўскага-

Руселя актуальны і сёння // Краязнаўчая газета. 2005. № 22 (чэрв.). С. 4.  
4 Сімакоў А. Вандроўны “блог” доктара Руселя: урач-беларус пра медыцыну Каліфорніі 

130 гадоў таму // Медицинский вестник. 2021. 14 янв. № 2. С. 19; Сімакоў А. Індзейцы ў 

“Па Каліфорніі” і некаторыя іншыя малавядомыя факты пра доктара Руселя // Наша слова. 

2021. 28 крас. C. 6; Сімакоў А. Доктар Русель з сімпатыяй пра жанчыну і пра вечарынку ў 

школе ў “Залатым штаце” 130 гадоў таму // Наша слова. 2021. 9 чэрв. С. 7; Сімакоў А. 

Доктар Русель пра жыццё ў лесе, тэхніку і наступствы золатаздабычы // Краязнаўчая 

газета. 2021. № 11-12 (сак.). С. 5. 
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мастацтва. 2010. 12 сак. С. 12. Ёсць і некалькі іншых выпадкаў, калі Русель і 

індзейцы траплялі ў адзін сказ, калі мог мець месца домысел на падставе нейкіх 

уяўленняў аўтараў, напрыклад, пра этнічны склад жыхароў Амерыкі. Ступень 

нагрувашчання памылак залежыць ад адукаванасці аўтара: “Увогуле, і з Румыніі 

рэвалюцыянеру-медыку прыйшлося бегчы. У Амерыку, у Сан-Францыска. Але і там 

яго неспакойная мяцежная натура не ведае спакою. Працягваючы займацца 

медыцынай, і апублікаваўшы ўжо некалькі сур'ёзных навуковых прац, Судзілоўскі-

Русель змагаецца за правы карэнных народаў Амерыкі. І калі ў 1892 годзе зусім 

побач – на Гавайскіх астравах – паўстаў палітычны крызіс, ён адразу пераязджае 

туды. У лічаныя дні стварае з мясцовых індзейцаў (канакаў) палітычную партыю, 

якая стала сур'ёзным праціўнікам амерыканскай экспансіі. У 1900 годзе Мікалай 

Канстанцінавіч Судзілоўскі-Русель, які атрымаў мясцовае імя Каука Лукіні (па-

канакску "Рускі доктар") быў абраны членам Сената, а праз год і першым 

прэзідэнтам Гаваі”5. 

 

Русель і індзейцы трапілі ў адзін кантэкст і ў навукоўца: “Будучы на Алеуцкіх 

астравах і на Алясцы, рускія захоўвалі мясцовыя звычаі, паважліва ставіліся да моў 

эскімосаў і індзейцаў. Калі ж гэтыя тэрыторыі перайшлі да ЗША і амерыканскія 

місіянеры, што з'явіліся там, сталі каноны сваіх цэркваў насаджаць жорсткімі 

метадамі, то эскімосы і індзейцы сталі абараняць ад іх не толькі сваю родную 

культуру, але і тыя гуманістычныя традыцыі і звычаі ў адносінах паміж рознымі 

народамі, якія засталіся ад рускіх. Паказальна, што калі ў 1901 г. гавайцы адмовіліся 

галасаваць за своекарыслівых амерыканскіх кандыдатаў ва ўрад і стварылі 

нацыянальную партыю барацьбы за незалежнасць, то на чале яе стаў Каука Лукіні, 

рэвалюцыянер-народнік Мікалай Канстанцінавіч Судзілоўскі, "рускі ўрач", як 

удзячна называлі яго гавайцы; вясной 1901 г. на першай сесіі гавайскага сената быў 

выбраны першым яго прэзідэнтам”6.  

 

А. Чарнушэвіч, робячы шмат памылак, згадвае, што “…Мікалай Судзілоўскі 

прыязджае ў Сан-Францыска. Хутка ён становіцца адным з самых папулярных у 

горадзе лекараў. Да яго звяртаюцца са сваімі хваробамі і перасяленцы з Еўропы, і 

мясцовыя жыхары, сярод якіх было шмат прадстаўнікоў карэннай нацыянальнасці – 

індзейцаў. Адначасова ён абмяркоўвае са сваімі заакіянскімі рускімі сябрамі, як 

дапамагчы перасяліцца ў Новы Свет ссыльным рэвалюцыянерам з Сібіры. Дадала 

папулярнасці Судзілоўскаму і скандальная гісторыя вакол прысваення незаконных 

 
5 Александрин А. Гавайский президент Николай Судзиловский // Шлях Кастрычніка 

(Хоцімск). 2017. 19 янв. Цыт. па: [Электронны рэсурс] http://belsmi.by/archive/article/71317 

(пераклад наш). 
6 Шошин В. А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур. Ленинград, 

1989. С. 64.  
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даходаў епіскапам Алеўцкім і Аляскінскім Уладзімірам: ад імя дабрачыннага грэка-

славянскага таварыства ён рэзка выступіў супраць цёмных спраў святара”7. 

 

Тэзіс, што гавайцы – таксама карэнныя жыхары Амерыкі, не памылковы. 

Чытанне Купера і іншых Руселем 

 

Будучы вядомы рэвалюцыянер, адзін з самых выдатных за ўсю гісторыю беларускі 

абаронца правоў пазаеўрапейскіх народаў Мікалай Русель (Судзілоўскі) у дзяцінстве 

або юнацтве чытаў пра індзейцаў прынамсі ў творах папулярных пісьменнікаў. 

Водгукам чытання Купера можна лічыць ужыванне Руселем выразу “апошнія з 

магікан”, хаця ён і адарваўся ад уласна сваёй крыніцы – рамана Купера.  

 

У 1860-я гады як гімназіст ён “зачытваўся па начах расказамі Фенімора Купера, Брэт 

Гарта і да т. п. карцінамі амерыканскага жыцця”, як сам пісаў у артыкуле “Дзве 

Амерыкі” ў нью-ёркскай газеце “Рассвет” (1925)8. Верагодна, ужо тады ён спачуваў 

індзейскаму супраціўленню, а пазней, як сталася, сам спрабаваў спыніць “заходні 

францір” Злучаных Штатаў, які перакідваўся ўжо на астравы Ціхага акіяна, – 

змагаўся за тое, каб канакі, карэнныя жыхары Гаваяў, не сталі чарговымі 

“магіканамі” (“апошнімі магіканамі” ён называе гавайцаў у сваім артыкуле “У 

акіянскай вёсцы” ў “Книжках Недели”9). У 1870-я Судзілоўскі быў членам 

“амерыканскага гурка”, аб’яднання рэвалюцыйнай моладзі, якое ідэалізавала 

Амерыку, планаваў з сябрамі стварэнне абшчыны на “Дзікім Захадзе”. Паездку ў 

Канзас рэалізавалі яго таварышы, адзін з якіх – Рыгор Мачтэт – напісаў аповесць пра 

індзейцаў “Чорная няўдзячнасць”. 

 

 
7 Чарнушэвiч А. Падарожжа даўжынёй у жыццё : медык, географ, хімік, біёлаг, этнограф, 

рэвалюцыянер-народнік Мікалай Судзілоўскі // Беларускi час. 2013. 8 февр. C. 19. Цыт. па: 

[Электронны рэсурс] https://mogilev-

region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse.  
8 Дакладная цытата ў перакладзе: “У гэтым святле ўяўлялася мне Амерыка ў 

шасцідзясятых гадах, у гімназічныя гады, калі я зачытваўся але начах апавяданнямі імора 

Купера, Брэт Гарта і да т. п. карцінамі амерыканскага жыцця” (Руссель Н. Две Америки // 

Рассвет (Нью-Йорк). 1925. 16 сент. С. 2.) М. Іоська ў бібліяграфіі да сваёй кнігі пазначыў 

газету як чыкагскую і, што яму ўвогуле характэрна, не зусім дакладна працытаваў (Иосько 

М. И. Николай Судзиловский-Руссель: жизнь, революционная деятельность и 

мировоззрение. Минск, 1976. С. 17).  

9 Цыт. ёсць у: Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель… С. 168. 

https://mogilev-region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse
https://mogilev-region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse
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У “Па Каліфорніі” Русель згадвае “Шчасце Равучага стану” Брэт Гарта – вядома, што 

ў гэтым славутым апавяданні, папулярным і ў Расіі 1870-я гг., гаворка ідзе пра дзіця 

індыянкі, над якім апекаваліся жыхары старацельскага пасёлка. У апавяданні 

прастытутка-чэрокі Сэл памірае, нарадзіўшы жывое дзіця, якое, праўда, пазней 

таксама гіне ў час паводкі. Русель пісаў пра метыса Джэка з таго ж рэгіёна, які 

апісвае Гарт, – што непрывабныя рысы ён непазбежна ўзяў ад індыянкі. 

 

Але Русель даволі павярхоўны, нельга сказаць, што ён сам блізка сутыкаўся з 

індыянкамі і ў сваім жыцці рэвалюцыянера, медыка і вучонага-натураліста і 

філосафа вельмі цікавіўся індзейцамі і быў іх гарачым прыхільнікам. Ён не вагаецца 

ўжываць выраз “дзікуны” ў адносінах да карэнных жыхароў Аляскі10 і 

каліфарнійскіх індзейцаў. Сярод крыніц, на якія Русель рабіў спасылку ў сваіх 

працах, – “Гісторыя Аляскі” Х. Х. Бэнкрафта (у “Жыціі…”), якая сама магла спрыяць 

паўтарэнню памылак и памылковых стэрэатыпаў.  

Індзейская тэма ў “Па Каліфорніі” 

 

Выехаўшы ў канцы мая 1891 г. са спадарожнікам або спадарожнікамі, якіх не 

называе, у горы Сьера-Невада на адпачынак, доктар непасрэдна пазнаёміўся, як 

вынікае з тэксту яго рэпартажу “Па Каліфорніі”11, з тым, што ведаў з прачытанага ў 

Магілёве і, магчыма, маёнтку Фастава Мсціслаўскага павета: “Пад'язджаючы да 

Placervill'я, размешчанага каля самога падножжа, я не без здзіўлення пытаўся, дзе ж, 

 
10 Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и 

Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского. Москва, 1895. 
11 Англійскі пераклад: Around California in 1891 / [by N. Russel; trans. from the Rus. by S. 

Fenander; ed. and with an introd. and a biographical sketch by] T. Emmons. Stanford, CA, 1991. 

Перакладзены намі з рускамоўнага арыгінала ў 2005 г. і дадаткова рэдагаваны з лета 2020 

г. па лета 2021 г. для публікацыі да 130-годдзя з часу напісання. Беларускі пераклад 

упершыню апублікаваны ў трох газетах: Русель М. Па Каліфорніі. Раздзелы I-XI / М. 

Русель; пер. з рус. А. Сімакова // I – Краязнаўчая газета. – 2021. – № 18-19 (май). – С. 10-

11; II – Наша слова. – 2021. – 31 сак. – С. 6-7; III – 7 крас. – С. 6.; IV – Беларус (Нью-Ёрк). – 

2020-2021. – Лiп.-лют. [2021. Май]. – № 640. – С. 8-9; V – Наша слова. – 27 студз. – С. 7; 10 

лют. – С. 6; VI – Краязнаўчая газета. – № 3-4 (студз.). – С. 9; № 5 (лют.). – С. 6; VII – Наша 

слова. – 5 мая. C. 7; 12 мая. С. 7; VIII – 9 чэрв. – С. 7; IX – Краязнаўчая газета. – № 11-12 

(сак.). – С. 8-9; X-XI – Наша слова. – 21 крас. – С. 6; 28 крас. – C. 6-7 (перад публікацыяй 

радзела I змешчана прадмова галоўнага рэдактара “Краязнаўчай газеты” Уладзіміра 

Пучынскага, які ў кастрычніку памёр ад каранавіруснай інфекцыі). Упершыню цалкам у 

інтэрнэце: Русель М. Па Каліфорніі : беларус пра “Залаты штат” 130 гадоў таму 

[Электронны рэсурс] // Pawet: старонка № 1 горада Ліды і Лідскага павета. 

http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs/011ad/Па_Каліфорніі:_беларус_пра_'Зала

ты_штат'_130_гадоў_таму.html. 
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нарэшце, гэта праславутая Sierra Nevada, з гучнай назвай якой (снежныя зубцы) з 

гімназічнай лаўкі звязвалася столькі паэтычнага і маляўнічага”12.  

 

Згадкі індзейцаў, індзейскіх рэалій сустракаюцца ў "Па Каліфорніі" ў чатырох 

месцах з прамымі ўказаннямі на “індыйцаў” або “індыйскае”, а таксама ёсць 

характарыстыка насельніцтва Гватэмалы, якое было пераважна індзейскім і, паводле 

доктара, які пра гэта недзе прачытаў, – дзікім і лянівым: “Не без цікавасці з гэтай 

нагоды параўнаць некалькі лічбаў. Рэспубліка Гватэмала пры тэрыторыі ў 3 разы 

меншай пракормлівае тое ж насельніцтва, што і Каліфорнія, г.зн. 1 ½ мільёна. Цікава, 

што цэлая чвэрць усяго насельніцтва гэтага земляробчага штата цэнтралізуецца ў г. 

Сан-Францыска з прадмесцямі. А між тым Гватэмала ж параўнальна дзікая і бедная 

краіна з першабытным ды яшчэ лянівым насельніцтвам! Наша Бесарабія пры 

тэрыторыі ў 9 раз меншай пракормлівае тыя ж 1 ½ мільёна насельніцтва. 

Насельніцтва Екацярынаслаўскай губерні ў 6 раз, а Ковенскай у 10 раз перасягае па 

гушчыні Каліфорнію. Ужо на што Табольская губерня і тая толькі ў 4 разы саступае 

па шчыльнасці Залатому штату”13. 

 

Але дзікае бачыць Русель і ў фермераў графства Эль-Дарада. Танцы і песні індзейцаў 

ён збліжае з іх харэаграфіяй і спевамі, а не з “нашымі”: “Мне міжволі ўспомніліся 

нашы вясковыя музыканты. Пры ўсёй іх недасканаласці гэта ж артысты ў параўнанні 

з гэтымі. Увогуле, уражанне даволі дзікае. Ваенныя танцы індыйцаў пэўна 

выклікаюць падобнае ўражанне. Ні гукі, ні твары неяк не ладзяць з кадрыльнымі 

фігурамі і культурнымі строямі. Вогнішча і індыйская ваенная песня бадай былі б 

хутчэй да месца. У нас у такіх выпадках лапочуць, гамоняць, жэстыкулююць, 

рагочуць. Тут усё адбываецца неяк маўчком, быццам робіцца сур'ёзная справа”14.  

 

“Лес, што нас акружаў, у якім мы пражылі каля 6 тыдняў і які са стрэльбай у руках 

абхадзілі ўздоўж і ўпоперак шмат разоў на прасторы добрага дзясятка міль, далёка 

не ўяўляе цяпер таго, чым паводле расказаў старажылаў ён быў пры першым 

з'яўленні тут белых. Цяпер магутны будаўнічы лес перамешаны з дробным і буйным 

зараснікам, дзякуючы частым лясным пажарам і парубкам. Лясныя пажары нярэдка 

спусташаюць яго на цэлыя мілі і, на жаль, прычыняюцца яны не адным 

неасцярожным абыходжаннем з агнём. Паны жывёлаводы падпальваюць яго 

наўмысна, маючы на ўвазе пашыраць пашу і паляпшаць якасць травы. На выпаленых 

 
12 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 30 об. – 

31. 

13 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 21. 

14 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 57 об. – 58. 
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і пасечаных месцах хутка з'яўляецца непрыдатны зараснік з манзаніты або 

разнавіднасцей калючага цярноўніку. Назірання або кантролю над гэтым лесам 

ніякага, ніякай перашкоды драпежніцтву, якое не зважае ні на чые інтарэсы і мае 

адну мэту – хуткую і лёгкую асабістую нажыву. У часы індыйцаў, якія насялялі 

гэтыя месцы і жылі паляваннем, лес быў настолькі чысты, што аленя можна было 

бачыць за мілю. Для паляўнічага гэта, вядома, вялікая перавага”15. Спецыяліст па 

пажарах у лясным аддзеле Фларыды, індзеец Джэймс Брэнер, які калісьці вывучаў 

фаўну, у прыватнасці, выдру ў Белавежскай пушчы, піша ў сваім адказе16 на наш 

запыт, што з пажарамі не ўсё так, як трактуецца Руселем. Такім чынам выяўляецца 

чарговы памылковы стэрэатып, што тычыцца няслушнага, хоць і шырока 

распаўсюджанае ўяўлення – пра “чысціню” і пра шкоду лесу ад пажараў.  

 

Ужыванне цісу для вырабу лукаў трапляе ў кантэкст апісання Руселем прыроды: 

“Акрамя гэтых двух відаў, нярэдка трапляецца каліфорнскі ціс (yew, Taxus 

brevofolia), дрэва, роднае хвойным, але якое дае плод не шышку, а ягаду і 

адрозніваецца надзвычай добрай эластычнасцю, чаму індыйцы ўжывалі яго для 

вырабу лукаў. Даволі прыгожае, падобнае на нашы елкі, з той розніцай, што хвоі 

больш светлага зялёнага колеру”17.  

 

Нарэшце, ён дае не вельмі прывабны партрэт метыса Джэка. Прозвішча гэтага 

жыхара раёна Плэйсервіля, цэнтра графства Эль-Дарада, не падаецца, у адрозненне 

ад прозвішча таго, хто “дапамагаў” Джэку пазбавіцца ад алкагольнай абстыненцыі і 

сваёй зямлі18: “У некалькіх мілях адсюль ёсць нехта Джэк, сын амерыканца і 

індыянкі, які атрымаў у спадчыну ад маці ўсе незайздросныя бакі дзікуна і не набыў 

ад бацькі якасцей белага чалавека. Жыве гэты Джэк на ўрадавым участку, што 

належыць яму, жыве адной стрэльбай, жыве брудна, гультаявата і вельмі шануе 

гарэлку і тытунь. На гэтую гарэлку і на падаткі часам патрэбны грошы, якіх у Джэка 

няма. Тады Джэк накіроўваецца да Маркела, і Маркел яму дапамагае. Так цягнулася 

некалькі гадоў, пакуль доўг з працэнтамі не ўзрос настолькі, што нябозе Джэку 

 
15 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 62. 

16 Электроннае паведамленне Дж. Д. Брэнера ад 1.05.2008.  

17 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 62 об. 

18 Чарговыя згадкі гэтага выпадку з Джэкам: Сімакоў А. Рэц. на кн.: Around California in 

1891 / [by Nicholas Russel; trans. by Sara Fenander; ed. and with an introd. and a biographical 

sketch by] Terence Emmons. Stanford: Stanford Alumni Association, 1991 // Беларускі 

гістарычны агляд. 2020. Т. 27. Сш. 1-2 (52-53). С. С. 318-324; Сімакоў А. Вандроўны “блог” 

доктара Руселя: урач-беларус пра медыцыну Каліфорніі 130 гадоў таму // Медицинский 

вестник. 2021. 14 янв. № 2. С. 19; і інш.  
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прыйшлося аднойчы раніцай пайсці ў Placerville і перавесці сваю ферму на імя 

Маркела. Здарылася гэта ў час нашага знаходжання ў гарах. Вярнуліся абодва моцна 

пад чаркай і абодва задаволеныя. Не ведаю, чаму радаваўся Джэк, відаць, часткова 

па прыроднай жыццярадаснасці, асвежанай выпіўкай віскі. Маркел жа мае больш 

значныя падставы. На ферме Джэка, дзе былы гаспадар цяпер застаецца толькі ў 

якасці вартаўніка, – выдатная зямля, цудоўны лес і, галоўнае, залатая міна, на якую 

Маркел даўно глядзеў з апетытам”19.  

Крытыка ментальнасці апачаў 

 

У цяньцзінскім зборніку артыкулаў Руселя 1924 г. нечакана з’яўляюцца “Apaches”. 

Кантэкст дазваляе лічыць, што Русель меў на ўвазе не парыжскіх апашаў, а 

амерыканскіх апачаў, – і крытыка іх ментальнасці знаходзіцца ў сувязі з крытыкай 

жорсткага і цынічнага кайзера Вільгельма II (Гогенцолерна). Магчыма, разабрацца з 

гэтым дапаможа даўгая цытата, якую даем ніжэй. У версіі артыкула, якая 

апублікавана раней (1923), апачаў няма. Магчыма, гэта неяк звязана з тэасафічнай 

паліткарэктнасцю выдання – яна з’явілася ў лонданскім часопісе тэасофскага 

таварыства Джыду Крышнамурці ў рубрыцы “Практычны ідэалізм” (Practical 

Idealism)20. “Чаму апачы?” – у кантэксце ў цэлым гуманістычных адносін Руселя да 

карэнных, нееўрапейскіх народаў, чаму акцэнт на “гатэнтоцкую мараль”? Сярод тых, 

хто быў у цесным кантакце і з апачамі ў Арызоне, і з Руселем на Гаваях, – арнітолаг 

і этнолаг Г. У. Хенша, тэарэтычна ад яго доктар мог пачуць пра характар апачаў – у 

дадатак да таго, што чулі ў той час усе. 

 

“Пасля дваццаці стагоддзяў хрысціянскай адукацыі самы хрысціянскі імператар, 

нейкі матападобны (mattoid) нямецкі юнкер, якога сляпы лёс памылкова змясціў на 

найбольш стратэгічную, адказную пасаду, выступіў з ініцыятывай аб узрыванні і 

рассейванні на чатыры вятры ўсёй тканіны крывадушнага этычнага кодэксу 

стагоддзяў. З грэблівым цынізмам ён абвясціў "urbi et orbi", што браніраваны кулак 

быў, ёсць і будзе заставацца вышэйшым законам; што ўсе самыя ўрачыстыя і святыя 

запаветы – гэта толькі шмат абрэзкаў паперы. Карацей кажучы, ён прапаведаваў узор 

маральнасці гатэнтотаў, якая ілюструе, што ні пост, ні становішча не ставяць 

чалавека над узроўнем ментальнасці апачаў і бушменаў. Як камень, скінуты ў 

сярэдзіну спакойнай сажалкі, стварае кругавыя хвалі, якія распаўсюджваюцца да 

самых берагоў; як гук гарматы, што выбухае ў лабірынце скал і паглынае вынікі 

нявызначанай колькасці водгукаў, так гэты лозунг распаўсюджваецца, рэзаніруючы 

ў мазгах дэгенератаў, што атупелі ад спіртных напояў, ва ўсім свеце. Як прыліўная 

 
19 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 71 – 71 об. 

20 Russel N. In the twelfth hour… // Herald of the Star. 1923. V. 12. Aug. P. 339-343. 
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хваля, яна пайшла з хаосам і спусташэннем у тое, што яшчэ засталося ад старога 

грамадскага ладу. Найвялікшы злачынец у гісторыі, трыумфуючы ў самім сваёй 

паражэнні, усё яшчэ жыве і атрымлівае асалоду ад усіх выгод у яго галандскім замку, 

грэбліва глядзяць на дзівосны могільнік, які цягнецца па кантынентах яго памерлых 

і паміраючых ахвяр. Не, ён ажаніўся паўторна, каб размножыць свой матоідны тып. 

Дэман, які сістэматычна адмаўляў, знаходзячыся ва ўладзе, у праве на прытулак 

палітычным злачынцам, патрабуе і атрымлівае гэта права ад улады, якая лічыцца 

хрысціянскай і цывілізаванай. Толькі імбецыл з мяккім мозгам можа пацешыць цень 

павагі да дэманстратыўнай балбытні пра справядлівасць пры цяперашніх абставінах 

пры выглядзе такіх фактаў...”21. 

 

Мы маем каментарыі брытанскага славіста Дэвіда Сондэрса, у якіх ён не 

сумняваецца, што апачы – індзейскі народ, а пазіцыю доктара ацэньвае так: 

“Здаецца, што з пункту гледжання Руселя культура амерыканскіх абарыгенаў не на 

высокім узроўні”22. 

Русель пра Рускую Амерыку і місіянерства 

 

Пішучы пра прысутнасць Рускай праваслаўнай царквы ў Амерыцы, Русель не мог не 

згадаць карэнных жыхароў і крэолаў Аляскі. У выбраных матэрыялах з яго вялікага 

рукапісу “The levitical caste in Russia” і неапублікаванай расшыранай версіі кнігі пра 

гісторыю рускага праваслаўя, г.зн. публічным выніку ў выглядзе толькі 

рэвалюцыйнай брашуры, засталіся толькі згадкі “Колашаў” (тлінкітаў) і слова 

“дзікуны” – апошняе пяць разоў у трох асобных фрагментах.  

 

“Першым афіцыйным галавой епархіі быў Веніямінаў (Інакенцій), пазней мітрапаліт 

маскоўскі. Гэта быў чалавек паважаны, якія вывучыў грунтоўна мову Алеутаў і 

Колашаў, напісаў пра іх некалькі твораў, якія дагэтуль не страцілі сваёй 

каштоўнасці, і які клапаціўся не пра павелічэнне колькасці "тых, хто творыць крыж", 

але пра распаўсюджанне чалавечнасці і падняцце маральнага ўзроўню”23. 

 

“Калі мэта місіянерства, – піша Галаўнін, – заключаецца толькі ў спраўленні абраду 

хрышчэння над некалькімі дзікунамі ў год, каб паказаць ураду, што колькасць 

веруючых расце, ды ў наведванні некалькі разоў у год вёсак, якія размешчаны 

паблізу ад фартоў і гандлёвых цэнтраў, тады, вядома, мэту місіі можна лічыць 

 
21 Russel N. At the eleventh hour… // Russel N. The fog signal. Tientsin, 1924. P. 12. 
22 Электроннае паведамленне Д. Б. Сондэрса ад 6.07.2006. 

23 Руссель Н. Житие… С. 4. 
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дасягнутай і місіянераў – выконваючымі свой абавязак з большым ці меншым 

запалам; але, калі мэтай місіі палічыць распаўсюджванне сярод дзікуноў 

евангельскага вучэння і старанне словам і прыкладам змякчаць іх серцы, дапамагаць 

ім у іх патрэбах, калі мэтай місіі ставіць вылячэнне іх ад фізічных і маральных 

хвароб, пераконванне іх весці аселае, працавітае жыццё, працаваць над выхаваннем 

іх дзяцей з тым, каб падрыхтаваныя такім чынам дзікуны, самі, нарэшце, пажадалі 

прыняць хрышчэнне, у такім выпадку ніводны з нашых былых або цяперашніх 

місіянераў не выканаў свой доўг”24. 

 

Пра (су)адносіны праваслаўнага кліру і “дзікуноў” ужо ў час пасля перадачы Аляскі 

амерыканцам: “Для рускага папа гэта зусім лішняе, лішняе вучыцца мове, уваходзіць 

у зносіны, заводзіць сувязі. Не сёння-заўтра ён жа ўсё роўна вернецца ў Расію. Калі 

б ён быў амерыканскім святаром, або ўвогуле амерыканцам, з нейкай іншай 

прафесіяй, і павядзі сябе недарэчна, яго паства, яго прыхаджане адвярнуліся б ад яго, 

і пазбавіўшы даходаў, прымусілі б або выправіцца або ісці ў падзёншчыкі. Але рускі 

левіт, паўтараю, цалкам засцярожаны ад такога скандалу. Нават ад сваіх прыхаджан 

ён цалкам незалежны. Ды і якія гэта прыхаджане! Некалькі аляскінскіх дзікуноў, ды 

братоў славян, якія яшчэ не навучыліся адрозніваць папа ад Бога і да паводзін 

першага ставяцца, па звычцы, больш чым паблажліва”25. 

 

У сувязі з паводзінамі клірыка-крэола Маісея Саламатава: “Аднойчы яму ўдалося 

сабраць сярод прыхаджан свайго Аляскінскага прыходу значную суму грошай для 

купляння абразоў і аздаблення храма. Спатрэбілася цэлых два тыдні, каб спусціць 

грошы ў С. Францыска. Каб не вяртацца з пустымі рукамі, ён набраў цэлую 

калекцыю вялікіх оперных і тэатральных афіш з відарысам прымадон, танцоўшчыц, 

сцэн з драмы "Міхаіл Строгаў" і да т. п. і ўпрыгожыў імі сваю царкву, замест абразоў. 

Аляскінскія дзікуны і гэтым былі задаволеныя: цалавалі, білі паклоны і ставілі свечкі 

новым праваслаўным святым”26. 

 

“Аляскінскія дзікуны” з'яўляюцца і ў адным з выніковых артыкулаў Руселя пра 

канфлікт у Сан-Францыска: “Так скончыўся пакуль царкоўны інцыдэнт у С.-

 
24 Руссель Н. Житие… С. 4-5. Відавочна, зваротны рускім пераклад Руселя. Ён дае 

спасылку пры цытаванні гэтага тэксту капітана П. М. Галавіна (на не Галаўніна, як гэта 

пададзена ў яго брашуры і ў крыніцы цытаты): “Банкрафт, Гісторыя Аляскі, стар. 704” 

(г.зн. Bancroft H. H. History of Alaska. San Francisco, 1886, т. 33 “Прац Х'юберта Хоў 

Бэнкрафта). 

25 Руссель Н. Житие… С. 9. 

26 Руссель Н. Житие… С. 11. 
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Францыска. Рускаму ўраду цяпер будзе цяжка аднавіць канчаткова загінуўшы 

прэстыж духавенства нават у асяроддзі Аляскінскіх дзікуноў. Убачым, наколькі 

ўдасца гэта пераемніку Уладзіміра, Мікалаю. Удасца ці не ўдасца, несумненна адно, 

што, дзякуючы гэтай гісторыі ў паралель з лекцыямі Кенана аб "нігілістах", 

тутэйшыя амерыканцы практычна пазнаёміліся і з the оther side – прадстаўнікамі 

сучаснага рускага ўрадавага ўбоства. Кантраст выходзіць даволі рэзкі і адцяняе 

карціну”27:  

Вучні царкоўнай школы 

 

Русель лічыцца галоўным абаронцам вучняў царкоўнай школы ў Сан-Францыска28, 

лячыцца ў якога ім у пэўны момант забараніў епіскап Уладзімір. Некаторыя з іх мелі 

індзейскае паходжанне або продкаў-індзейцаў. Тлінкітам як мінімум па маці быў 

Мікалай Саўчанка29 – называе сваім сынам аляскінец, які нарадзіўся ў сям’і 

беларуса, вядомага ў дакументах Расійска-амерыканскай кампаніі як выхадзец са 

Смаленшчыны. Чыстакроўным тлінкітам лічыцца Андрэй Кавутка, які згадваецца ў 

брашуры Руселя30. У ліку звязаных са школай і тлінкітамі – Джэймс (Пол?) Коркаран 

(Какаранін?)31, Уільям Казнакоў. Крэолам тлінкіцкага паходжання быў Павел (Пётр) 

Чубараў. З тлінкітамі, а не толькі індзейцамі дэнаіна, прасочваецца сувязь і вучня 

 
27 С. Последние главы из Деяний Апостолов // Прогресс (Нью-Йорк), 1892. 18 марта. № 15. 

С. 3. 

28 Сімакоў А. В. Аб назве багаслоўскага вучылішча ў Сан-Францыска // III Чтения памяти 

протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, археолога: 

Материалы научно-практической конференции, Минск: Минская духовная академия, 13 

июня 2019 года. Минск, 2021. С. 29-40. 

29 Симаков А. В. Савченко на Аляске и в Сан-Франциско: белорус, креолы, тлинкиты // 

Славянский альманах 2019. № 3–4. 2019. С. 107-133. Пераклад: Simakoŭ A. Savchenko in 

Alaska and San Francisco: A Belarusian, Creoles, Tlingit // Journal of the West. 2020. V. 59. № 4 

(Fall). P. 53-69. 
30 Руссель Н. Житие... С. 42.  

31 Магчыма, “Пол Какаранін”, які называецца ў тым жа пераліку ў газеце хлопчыкаў, што 

былі ўзятыя пад ахову паліцыі, – гэта памылковае запісванне са скажэннем прозвішча, а 

магчыма і імя Джэймса або Пола Коркарана яшчэ аднаго хлопчыка іншага узросту. Калі 

гэта былі два хлопчыкі з прозвішчамі, якія падобна гучаць, то яны маглі быць сваякамі. У 

газетах сустракаюцца самыя розныя формы. Носьбіты прозвішча Коркаран больш звязаны 

з этнічнай тэрыторыяй тлінкітаў, і паведамлялася, што Джэймс Коркаран – сын ірландца і 

крэолкі. У той жа час у адным з артыкулаў удакладнялася, што Пол Какаранін быў сынам 

рускага і эскімоскі. 
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Фёдара Татаура. У школе вучыліся таксама хлопчыкі з эскімоскімі і алеуцкімі 

каранямі, у рознай ступені звязаныя па паходжанні з іншымі народамі. Многія з іх 

згадваюцца ў “Жыціі праасвяшчэннага Уладзіміра...”, якое ўзноўлена ў 1902 г. са 

зменамі ў структуры і загалоўках32.  

 

Сярод матэрыялаў, якія тычацца наяўных на той момант 23 вучняў, – нататка-

сведчанне ўраджэнца Гомельшчыны псаломшчыка Мікалая Грынкевіча, якую 

першым апублікаваў Русель33. Яна перакладзена нашым Грынкевічаўскім 

даследчым і перакладчыцкім праектам “Пра школу” на некалькі дзясяткаў моў, у 

большасці выпадкаў знаўцамі іх або блізкімі да закранутай у тэксце праблематыкі34. 

Крэолы (не школьнікі) у Сан-Францыска 

 

Крэолы ў Сан-Францыска, якія сутыкаліся з доктарам, прадстаўлены не толькі 

школьнікамі. Сярод падпісантаў петыцыі супраць дэспатычнага кіравання епіскапа 

Уладзіміра былі асобы з каранямі на Алясцы – напрыклад, браты Больманы. 

Прозвішчы Пяцелін, Веніямінаў – таксама нагадваюць пра Аляску. 

Русель і Бюро па справах індзейцаў 

 

Русель меў намер зрабіць запыт у Бюро па справах індзейцаў – у сувязі з перапіскай 

з Браніславам Пілсудскім. Пра гэта – у лісце апошняга Руселю ад 10 красавіка 1906 

г. з Токіа: “Вы мне абяцалі прыслаць некаторыя выданні пра Гавайскіх і Філіпінскіх 

іншародцаў. Таксама Вы хацелі напісаць у Амерыку ў Indian Bureau "Commissioner 

of Indian Affairs Interior Department Washington D. C. U. S. of America" пра высылку 

 
32 Руссель Н. Апостолы православного язычества в Северной Америке // Из жизни 

духовенства: сборник / [сост. В. Д. Бонч-Бруевич]. Лондон, 1902. С. 61-68; Руссель Н. 

Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, 

викарного епископа Воронежского, ныне епископа Оренбургского и Уральского // Из 

жизни духовенства… С. 68-86. 
33 Симаков А. Заметка Николая Гринкевича “О школе и дополняющие ее тексты / А. 

Симаков // Elpis. 2021. № 23. S. 89-95. 
34 Гринкевич [Николай]. О школе // Руссель Н. Житие… C. 15-16; Гринкевич [Николай]. О 

школе // Лазарев Е.Е. Гавайский сенатор и вожди русского православия епископ Владимир 

и К. П. Победоносцев. Carouge-Genève, 1902. C. 57-58; Гринкевич [Николай].[О школе] // 

Из жизни духовенства... С. 70-71. 
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мне іх справаздач аб дзейнасці сярод індзейцаў і аб становішчы апошніх”35. 

Пілсудскі ўдакладняе: “Я на ўсякі выпадак нагадваю Вам, бо напэўна будзеце ўвесь 

час на Гаваях вельмі занятыя, пасля працяглай адсутнасці”. Без канкрэтнай згадкі 

БСІ маем указанне на наступны вынік, звязаны з гэтай справай, – з ліста Руселя з 

Маўнцін-В’ю на Гаваях ад 24 чэрвеня 1906 г.: “Два тамы "Report of the Philippine 

Commission" таксама даўно высланы для вас Вадзецкаму, але той чамусьці падумаў, 

што яны для Перлашкевіча, і перадаць іх яму, вядома, не мог. Калі ласка, 

выпатрабуйце іх ад Оржыха, яны ў яго там ляжаць. Ні ў адным са сваіх лістоў вы не 

паведамляеце, куды і як доўга вам пісаць, вось і адбываецца запаволенне і без таго 

вялікае з прычыны адлегласці, якая нас аддзяляе. Астатнія тамы "Report Ph. C." і 

іншыя пажаданыя для вас кнігі лепш адкласці да пераезду вашага ў Галіцыю і больш 

трывалага ўладкавання, бо інакш яны будуць блукаць і вернуцца назад у Вашынгтон. 

Калі прыедзеце ў Галіцыю, дайце просты і трывалы адрас, па якім яны, напэўна, 

знойдуць вас”36.  

 

Калегі Руселя – індзеяністы і звязаныя з індзейцамі  

 

 Знаёмыя Руселя, якія былі ў цесным кантакце з індзейцамі або індзеяністамі, – 

Генры Хенша, навуковец, звязаны са Смітсаніянскім інстытутам і з Бюро этналогіі 

(у якім працаваў у 1888-1892 гг.), і прафесар Дзмітрый Міндзелеў, адзін з 

падпісантаў антыепіскапскай петыцыі.  

 

Хенша, які ў сваёй працы па арніталогіі Гаваяў спасылаўся на аўтарытэт Руселя, 

апісаў апачаў, якіх працягла назіраў, калі гэтыя “арлы ў клетцы” яшчэ мела 

магчымасць паказваць свой нораў: Руселя ўразіла б з напісанага Хенша, колькі яны 

маглі забіць за адзін дзень сваіх супляменнікаў у рэзервацыі толькі з-за 

этнапсіхалагічных асаблівасцей.  

 

Браты Віктар і Космас Міндзелевы, бацька-хімік якіх быў калегам Руселя ў Сан-

Францыска, асацыіруюцца з вывучэннем культуры індзейцаў Паўднёвага Захаду, 

індзейскай архітэктурай і археалогіяй рэгіёна. 

 

 

 
35 Пилсудский Б. О. Письма Н. К. Судзиловскому (Русселю) (1906-1908 гг.) // Известия 

Института наследия Бронислава Пилсудского. 1999. № 3. С. 23. Лацінскія назвы 

выпраўлены намі.  
36 Пилсудский Б. О. Письма… С. 34-35. Пунктуацыя наша. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

174 
 

 

Індзейцы ў публіцыстыцы Руселя 

 

Згадкі індзейцаў у публіцыстыцы Руселя і іншых яго публікацыях, філасофскіх па 

характары, могуць падказваць круг чытання гэтага палітычнага актывіста. Русель 

лічыў, што ў свеце, які ён добра ведаў, назіралася “рабства жанчыны, прыніжанай да 

стану індзейскай скво”37. Але яго веданне індзейцаў было недастатковым для 

сур'ёзных самастойных высноў. Хенша мог бы адказаць адносна “скво”: 

“Становішча жанчыны ў індзейскім грамадстве, асабліва што тычыцца падзелу 

працы, было няправільна зразумета. Гісторыкі звычайна ўяўлялі яе як асобу, якая 

выконвала цяжкую і нудную працу, і рабыню, якая няспынна працуе ў той час, як яе 

лянівы муж па большай частцы бяздзейнічае і існуе галоўным чынам дзякуючы 

плёну яе працы”38. 

 

У першым тэксце Руселя, выдадзеным – перавыдадзеным у Беларусі (не лічачы наш 

пераважна электронны “Веснік БІТ”), – “Паслядоўная дэмакратыя”, ёсць месца, якое 

адлюстроўвае адно з цэнтральных перакананняў былога народніка: “галоўнай 

падставай нашай веры ў дэмакратычныя ідэалы рускага сялянства з'яўляецца 

першапачатковы вечавы ўклад рускага жыцця” (Русель не аддзяляў ад “рускіх” 

беларусаў, украінцаў і іншых – не абавязкова культурна блізкіх – жыхароў Расійскай 

імперыі): “такая камуністычна гаспадарчая, роднасная, дэмакратычная адзінка зусім 

не ўяўляе сабой прывілею славянскага племені, а з'яўляецца агульнай пачатковай 

формулай жыцця, калі не ўсіх, то вельмі многіх народаў: немцаў, кельтаў, 

амерыканскіх індзейцаў і інш., і інш.; што гэта проста першы натуральны этап 

развіцця чалавечага грамадства, за якім, на тых жа ўмовах, узнікаюць наступныя, усё 

больш і больш буйныя арганізацыі: род, племя, саюз плямёнаў і, нарэшце, 

дзяржава”39. 

 

У гэтай працы Русель паказвае свае веданне класікі марксізму – “Паходжання сям’я, 

[прыватнай] уласнасці і дзяржавы” (спасылаецца на нямецкае выданне 1892 г.) Ф. 

Энгельса – у значнай ступені індзеянісцкай рэчы, напісанай у сувязі з даследаваннем 

Л. Г. Моргана. 

 
37 Russel N. Child versus elemental state // Russel N. Reprehensible aspirations of an underdog. 

Tientsin, 1922. P. 11.  
38 Henshaw H. W. Popular fallacies respecting the Indians // American Anthropologist. 1905. V. 

7. № 1. P. 109. 
39 Судзиловский Н. К. Последовательная демократия // Забродский Э. А., Корнилович Э. А. 

Наследие профессорской мысли. Минск, 2012. С. 176-177. Крыніца перавыдання: Руссель 

Н. Последовательная демократия. Нагасаки, 1907. 
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У артыкуле “Чыя зямля?” Русель згадвае не прама індзейцаў, а “варожае 

насельніцтва” Бразіліі. У “бязлюднай” Бразіліі можна “нябедна існаваць”. Русель 

выкарыстоўвае выраз “слабейшыя” ў адносінах да абарыгенаў: “Зямля амаль усюды 

кім-небудзь занятая, хоць і слабейшымі”40. 

 

Працэс эмансіпацыі ў Амерыцы, нягледзячы на крытыку рэжымаў і насельніцтва 

розных краін у ёй, уключаючы Венесуэлу, ён ухваляў: паводле яго, ужо чатыры 

стагоддзі назад умовы на невядомым раней кантыненце былі больш спрыяльнымі, 

чым у Еўропе, “дзякуючы адсутнасці гістарычных путаў і традыцый і дабратворнаму 

змяшэнню рас і нацыянальнасцей”41. У артыкуле пра каланіяльную палітыку ЗША, 

які мы цытуем па часопісе Таварыства рускіх арыенталістаў і які мае той жа 

загаловак, што і асобнае выданне таварыства42, ён паказаў і веданне 

мезаамерыканскай цывілізацыі, указаўшы на паралель з акадыйцамі: некаторыя 

знакі ў Месапатаміі “тоесныя з адпаведнымі знакамі ў календарах старажытных 

Майя на Амерыканскім Юкатане”43. Выяўленне згадак пра індзейцаў у тэкстах 

Руселя44 дадасць больш рыс у яго партрэт як “індзеяніста”. 

 

Больш падрабязна адносіны Руселя да карэнных і племянных народаў свету, з 

глабальнымі абагульненнямі, яго падтрымка іх барацьбы – тэма асобнага 

даследавання. Русель з абурэннем, якое падзялялі тады многія, пісаў, у прыватнасці, 

пра “эпізод філіпінскага заваявання”. Нягледзячы на амбіцыйнасць кампаніі, 

амерыканцы нават не спадзяваліся, па словах аднаго былога інспектара народных 

вучылішч, якога цытуе Русель, утрымаць народ мора ў рэзервацыях. Русель назваў і 

імя ваеннага губернатара вострава Мінданаа – генерала Леанарда Вуда, асабістага 

сябра прэзідэнта Рузвельта, які перад тым стаў вядомы як удзельнік кампаніі супраць 

апачаў. У герыльі, адзначае доктар Русель, пазней – жыхар Філіпін, у сутычках са 

 
40 Руссель Н. Чья земля? // Руссель Н. На политические темы. Нагасаки, 1907. С. 69. 

Упершыню апублікавана: Руссель Н. Чья земля? // Воля. 1906. 11 окт. № 74. С. 1. Б. Клейн 

працытаваў Руселя ў сувязі з ігнараваннем яго ў Расіі пасля Лютаўскай рэвалюцыі: “Мяне 

настолькі моцна байкатавалі ўсе партыі, што пры Керанскім у спісе народных выданняў 

забяспечаны былі імёнамі аўтараў усе, акрамя мяне. Мой артыкул з "Воли" "Чыя зямля" 

з'явіўся ў Петраградзе пад трыма зорачкамі” (Клейн Б. Нищий скиталец // Неман. 1969. № 

9. С. 128). 
41 Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов // Вестник Азии. 1910. № 3. С. 

36. 
42 Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов. Харбин, 1910. 
43 Ив. Б. Колониальная политика… С. 36.  
44 Многія яго артыкулы з маладаступнага друку, напрыклад, філіпінскага перыяду, 

знаходзяцца ў яго архіве ў ДАРФ. 
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спецыяльнай паліцыяй, складзенай з тубыльцаў, было забіта 12 тысяч іх братоў па 

крыві45. Як вядома, тактыка выкарыстання апачаў-скаўтаў і паліцэйскіх супраць 

апачаў жа была адным са спосабаў падаўлення супраціўлення легендарнага народа. 

Высновы 

 

Доктар Русель крытыкуе індзейцаў за ляноту, алкагалізм, кепскую гігіену, нізкія 

стандарты маральнасці (маралі), за прыгнечаны стан іх кабет. Тым не менш як 

гуманіст ён спачувае іх слабасці. І гаворыць таксама пра кепскую гігіену і іншае як 

вынікі кепскага адміністравання белых, у т.л. з Расійскай імперыі. Прама ў 

падтрымку індзейцаў, тым больш іх барацьбы за свабоду або падобныя каштоўнасці 

ён не выказваецца. У касмапалітычным горадзе Сан-Францыска, традыцыйна 

звязным з Аляскай, з'яўленне індзейскіх вучняў і дарослых крэолаў яго не здзівіла. 

Згадкі індзейцаў у Руселя ў асноўным упісваюцца ў кола яго чытання і акалічнасцей 

яго жыцця, паездак у перыяд жыцця ў Каліфорніі. У сваёй публіцыстыцы ён 

амбівалентны, нярэдка павярхоўны. Некаторы ўплыў на яго маглі зрабіць знаёмыя, 

якія блізка і сур'ёзна сутыкаліся з кампактнымі групамі індзейцаў. Можна дапусціць, 

што доктар Русель мог праславіцца як “белы правадыр” індзейцаў, калі б пераехаў у 

Гватэмалу, Арэгон, Айдаха або Мантану, пра што думаў, а не на Гаваі, дзе ўзначаліў 

партыю гамрулераў (урэшце ў палітычным сэнсе карэнныя гавайцы расчаравалі 

доктара, здрадзілі). Пакуль можна толькі тэарэтызаваць, ці мог Русель і яго 

паплечнікі ў гавайскім Сенаце прапаноўваць для Гаваяў узоры заканадаўства, 

прынятыя на асноўнай частцы ЗША ў адносінах да індзейцаў46. 

 

 

 

 

 

 
45 Ив. Б. Колониальная политика… С. 75-76. 
46 Ураджэнец Украіны, які ў маладыя гады жыў у Гомелі, а асноўную частку свайго жыцця 

звязаў з Гаваямі, у разважаннях пра іх лёс, пісаў: "Гавайскі сенатар унёс законапраект у 

Сенат аб аднаўленні гавайскай нацыі і дараванні гавайскаму насельніцтву і астравам 

асаблівага становішча ў Злучаных Штатах па прыкладзе амерыканскіх індзейцаў" 

(Клименко М. Из трех миров: Пережитое... непреходящее: "...Долг, завещанный от Бога". 

Effect Pub., Inc., 2005. С. 357; тады быў адхілены Палатай прадстаўнікоў, але намаганні ў 

гэтым кірунку прадоўжыліся). 
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Ales Simakou: Doctor Russel and the Indians (abstract) 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 161-181, www.sakavik.net) 

Keywords: Nicholas Russel (Sudzilovskii), Indians (Native Americans), Russian America, 

California, San Francisco. 

The system "Nicholas Russel – Indians" is considered, which includes his reading in his 

youth, mentions of Indians in the report "Around California" (1891), journalism, the 

question of his request to the Bureau of Indian Affairs. In his pamphlet on Bishop Vladimir, 

Russell wrote about the Tlingits and other "savages" of Russian America. He was a 

physician and advocate for their children in a church school in San Francisco, and 

communicated with adult Creoles. His critical and stereotypical attitude toward Indians is 

illustrated by examples of "Apaches' and Bushmen mentality" and the lifestyle of a half-

breed in the Sierra Nevada mountains. Having colleagues who were in close contact with 

the Indians, he did not delve into Native American issues due to the lack of his own close 

contact with compact Indian groups and incentives for him as a political leader. 

 

 

Алесь Симаков: Доктор Руссель и индейцы. (резюме) (веб-журнал «Культура. 

Нация», вып. 29, апрель 2022, 161-181, www.sakavik.net ) 

Ключевые слова: Николай Руссель (Судзиловский), индейцы, Русская Америка, 

Калифорния, Сан-Франциско.  

Рассматривается система “Николай Руссель – индейцы”, включающая его чтение в 

молодые годы, упоминания индейцев в репортаже “По Калифорнии” (1891), 

публицистике, вопрос о его запросе в Бюро по делам индейцев. В своей брошюре о 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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епископе Владимире Русель писал о тлинкитах и других “дикарях” Русской 

Америки. Он был врачом и защитником их детей, которые учились в церковной 

школе в Сан-Франциско, имел отношения и с взрослыми креолами. Его критическое 

и не свободное от ошибочных стереотипов отношение к индейцам иллюстрируется 

примерами с “ментальностью апачей и бушменов” и образом жизни метиса в горах 

Сьерра-Невада. Имея коллег, находившихся в тесном контакте с индейцами, он не 

углубился в индейскую проблематику из-за отсутствия его собственного тесного 

контакта с компактными индейскими группами и стимулов для него как 

политического лидера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


