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Анатацыя. Паўстанне 1863–1864 гг. моцна напалохала кіруючыя колы 

Расіі. У артыкуле разглядаюцца ўрадавыя мерапрыемствы, накіраваныя на 
прыцягненне на свой бок беларускага сялянства шляхам большага, чым раней, 
уліку яго інтарэсаў і настрояў. Адзначаецца, што ўрадавыя мерапрыемствы па 
карэкціроўцы ўмоў адмены прыгоннага права не вырашылі поўнасцю сялянскае 
пытанне ў гэтым рэгіёне і не зрабілі мясцовых сялян надзейнай сацыяльнай 
апорай царызму. 
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КОРРЕКТИРОВКЕ УСЛОВИЙ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 

ПРАВА В БЕЛАРУСИ В СВЯЗИ С ВОССТАНИЕМ 
1863–1864 гг. 

Аннотация. Восстание 1863–1864 гг. сильно напугало правящие круги 
России. В статье рассматриваются меры государства, направленные на 
привлечение на свою сторону белорусского крестьянства с большим учетом его 
интересов и настроений. Отмечается, что государственные меры по 
корректировке условий отмены крепостного права не решили полностью 
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крестьянский вопрос в регионе и не сделали местных крестьян надежной 
социальной опорой царизма. 
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Паводле маніфеста Часовага ўрада Літвы і Беларусі, 
выдадзенага Літоўским правінцыяльным камітэтам 20 студзеня 
(1 лютага) 1863 г., сялянам перадавалася «… на вечныя часы ў 
поўнае ўладанне без чыншаў і выкупаў тая зямля, якую яны мелі 
да гэтага часу». Беззямельным сялянам за ўдзел у паўстанні 
даваўся «ўчастак зямлі сама меней у тры моргі» [1, с. 486]. Сяляне 
павінны былі выплочваць толькі падатак на зямлю. Памешчыкі 
атрымоўвалі кампенсацыю за зямлю, якая адыходзіла ва 
ўласнасць сялян. Фактычна зямля перадавалася сялянам за 
выкуп, бо кампенсацыя памешчыкам магла быць ажыццёўлена ў 
першую чаргу за кошт сялянскага зямельнага падатку. Тым не 
менш, дэкрэт рэвалюцыйных улад ўлічваў важнейшыя 
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патрабаванні сялян і ліквідаваў такія перажыткі прыгонніцтва, як 
часоваабавязаныя адносіны, паншчыну, аброкі, вырашаў 
пытанне аб абеззямеленых сялянах.  

Аграрная праграма паўстанцаў павінна была прынесці 
рэальнае паляпшэнне сялянам. Гэта спрыяла пад’ёму сялянскага 
руху на беларуска-літоўскіх землях, што стварала надзвычай 
небяспечную для царскага ўрада сітуацыю. Асабліва актыўнымі 
ўдзельнікамі паўстання былі дзяржаўныя сяляне і сяляне-
католікі, што жылі ў беларускіх паветах Віленскай і Гродзенскай 
губерняў. Гэтыя губерні былі бліжэй да цэнтра паўстання – 
Польшчы, а таксама тут праводзілася мэтанакіраваная работа 
сярод мясцовага насельніцтва рэвалюцыйнымі арганізацыямі на 
чале з К. Каліноўскім. 

Кіраўніцтва краіны рэгулярна атрымоўвала звесткі аб 
выпадках далучэння сялян да атрадаў паўстанцаў у якасці 
«касінераў». З усіх сялян, што ўдзельнічалі ў паўстанні на 
сучаснай тэрыторыі Беларусі, больш за 33% прыходзілася на 
Гродзеншчыну. Па беларускіх паветах Віленскай губерні 
адпаведны паказчык складаў 27%, па Мінскай – 20%, 
Магілёўскай – 13%, Віцебскай – толькі 7%. У цэлым жа ў 
Беларусі ўдзельная вага сялян сярод паўстанцаў складала 
прыкладна 18% [2, с. 240; 3, с. 251]. 

Віленскі генерал-губернатар У. І. Назімаў яшчэ ў пачатку 
1862 г. ставіў пытанне аб неабходнасці перагледзець некаторыя 
палажэнні рэформы для беларуска-літоўскіх зямель. Ён выказваў 
прапанову ліквідаваць часоваабавязанае становішча былых 
прыгонных, перавесці іх на выкуп, скараціць на адзін год 
двухгадовы тэрмін знаходжання дваровых у памешчыкаў і тым 
самым паскорыць ліквідацыю іх залежнасці ад былых 
уладальнікаў [4, с. 230]. Таксама віленскі жандармскі штаб-
афіцэр А. М. Лосеў у пісьме свайму начальніку 
В. А. Далгарукаву, назіраючы за падзеямі ў краі, прапаноўваў 
перагледзець мясцовае «Палажэнне» для сялян, «каб яны ў новым 
палажэнні адчувальна маглі бачыць сваю карысць» [5, с. 306-
308]. Тады ў Пецярбургу не прыслухаліся да гэтай прапановы. 
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Цяпер жа, ва ўмовах нарастаючага сялянскага і рэвалюцыянага 
руху, складанай агульнаеўрапейскай сітуацыі, ўрад вымушаны 
быў пайсці на паслабленне ў Беларусі і Літве палітычнай, 
юрыдычнай і эканамічнай залежнасці сялян ад мясцовых 
памешчыкаў, на перагляд некаторых палажэнняў рэформы 
1861 г. 

У Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай імперыі пастаянна 
прыходзілі звесткі аб выпадках далучэння былых прыгонных 
беларускіх зямель да атрадаў паўстанцаў. Каб не дапусціць 
шырокага ўдзелу сялянства ў паўстанні, « … застаецца адзіны 
сродак: прадастаўленнем новых ільгот утрымаць за сабой 
сельскае насельніцтва паўночна-заходніх губерняў», – пісаў цару 
міністр унутраных спраў П. А. Валуеў. І хоць гэтая прапанова 
сустрэла моцную апазіцыю з боку ўплывовых урадавых 
чыноўнікаў, Аляксандр ІІ падтрымаў свайго міністра [6, с. 366]. 

Па ініцыятыве П. А. Валуева 1 сакавіка 1863 г. выйшаў указ 
аб абавязковым выкупе сялянскіх надзелаў у Віленскай, 
Гродзенскай, Мінскай і Ковенскай губернях, Дрысенскім і 
Латгальскіх паветах Віцебскай губерні, які падрываў магчымую 
сацыяльную базу паўстання і дзе існавала рэальная пагроза 
аб’яднання паўстання з сялянскай барацьбой за зямлю. Паводле 
ўказа, часоваабавязанае становішча сялян спынялася з 1 мая 
1863 г. З гэтага часу яны пераводзіліся ў разрад «сялян-
уласнікаў», пры гэтым да складання выкупных актаў і 
вызначэння выкупных плацяжоў яны павінны былі за свой надзел 
несці грашовую павіннасць. Сяляне, якія знаходзіліся на 
паншчыне, пераводзіліся на аброк, які ў параўнанні з аброкам па 
ўстаўных граматах зніжаўся на 20%. Грашовыя плацяжы сяляне 
павінны былі ўносіць ў павятовыя казначэйствы [7]. Рэалізацыю 
гэтага ўказа павінны былі ажыццяўляць праверачныя камісіі. 

Указ 1 сакавіка супярэчыў «Палажэнням» ад 19 лютага 
1861 г., але расійскі ўрад пайшоў на яго прыняцце, баючыся 
далейшага пашырэння паўстанцкага руху і далучэння да яго 
беларускага сялянства. На Магілёўскую, беларускія паветы 
Віцебскай губерняў гэты ўказ не распаўсюджваўся па прычыне 
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таго, што тут паўстанцкія атрады яшчэ да таго часу не з’явіліся. 
Улады баяліся ісці на ўступкі сялянам у рэгіёне, які межаваўся з 
рускімі губернямі, каб не выклікаць у іх абвастрэння сялянскай 
барацьбы супраць памешчыкаў. 

Да сялян Усходняй Беларусі дайшлі звесткі аб тым, што ў 
суседніх губернях адмянілі паншчыну. Былыя прыгонныя 
Магілёўскай губерні і беларускіх паветаў Віцебскай патрабуюць 
перавесці іх на аброк і знізіць выкупныя плацяжы. У такой 
сітуацыі Віленскі генерал-губернатар М. М. Мураўёў звяртаецца 
ў Галоўны камітэт аб ўладкаванні сельскага стану з прапановай 
распаўсюдзіць указ 1 сакавіка 1863 г. і на ўсходнія паветы 
Беларусі. Аднак П. А. Валуеў лічыў, што прапановы будуць 
спрыяць узмацненню аграрнага руху ў суседніх з Беларуссю 
рускіх губернях, дзе сяляне пачнуць патрабаваць такіх жа 
саступак. Пасля доўгіх спрэчак 2 лістапада 1863 г. Аляксандр ІІ 
зацвердзіў указ аб спыненні з 1 студзеня 1864 г. у Магілёўскай, і 
беларускіх паветах Віцебскай губерняў абавязковых адносін 
часоваабавязаных сялян з памешчыкамі і зніжэнні на 20% памеру 
выкупных плацяжоў [8]. Функцыі праверачных камісій у гэтых 
губернях выконвалі павятовыя міравыя з’езды. Дзейнасць 
праверачных камісій павінна была паказаць «клопат» урада аб 
інтарэсах мясцовага сялянства. У сваю чаргу і сяляне лічылі, што 
пасля праверкі праверачнымі камісіямі ўстаўных граматат іх 
становішча адразу палепшыцца [9, л. 13]. 

У адказ на шматлікія скаргі сялян на няправільна складзеныя 
ўстаўныя граматы 14 жніўня 1863 г. М. М. Мураўёў выдаў 
цыркуляр, па якому праверачныя камісіі атрымалі права 
«уваходзіць у разбор скаргаў на няправільнае складанне 
ўстаўных грамат … і неадкладна выпраўляць усе заўважаныя 
недакладнасці, даючы сялянам ва ўласнасць, пры дапамозе 
выкупа, ўсе належачыя ім па мясцоваму Палажэнню землі» [10, 
с. 64].  

Віленскі генерал-губернатар імкнуўся шляхам раздачы 
зямель ліквідаваць катэгорыю батракоў, вельмі небяспечных у 
час паўстання, калі рэвалюцыйныя ўлады абяцалі ім па 3 моргі 
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зямлі пры ўмове ўступлення ў паўстанцкі атрад. Надзел у 3 
дзесяціны не прадугледжваў наяўнасці сядзібы. Начальнік краю 
патрабаваў, каб сяляне «… ні пры якай умове не аддавалі сваіх 
участкаў у арэнду другім гаспадарам ці іншым асобам без згоды 
і дазволу валаснога праўлення» [11, л. 11]. М. М. Мураўёў 
спадзяваўся, што сяляне задаволяцца 3 дзес., атрыманымі з рук 
цара, і не пойдуць разам з паўстанцамі змагацца за 3 моргі зямлі 
супроць самадзяржаўя [12, с. 127]. Не маючы ні інвентара, ні 
жывёлы, такі селянін вымушаны быў ўсё роўна ісці ў кабалу да 
памешчыка.  

Сяляне настойліва патрабавалі вяртання ўсёй адабранай 
панамі зямлі, і ўлады вымушаны былі пайсці на далейшыя 
ўступкі. 18 кастрычніка 1863 г. віленскі генерал-губернатар 
выдае новы цыркуляр, які канкрэтызаваў парадак надзялення 
зямельнымі ўчасткамі абеззямеленых сялян. Тым сялянам, якія 
былі пазбаўленыя зямлі ў перыяд пасля 20 лістапада 1857 г. і 
пазней, вяртаўся іх надзел у поўным аб’ёме пры ўмове, калі ён не 
паступіў у надзел іншым сялянам ці не знаходзіўся ў арэндным 
карыстанні. Абеззямеленыя з 1846 па 1857 г. атрымоўвалі 
трохдзесяцінны надзел на сям’ю [10, 64–66; 77–78]. 
Удакладнялася, што жанатыя дзеці складалі асобную сям’ю і мелі 
права на надзел.  

Дадатковыя мерапрыемствы расійскага ўрада, праведзеныя 
пад уздзеяннем паўстання 1863–1864 гг., некалькі зменшылі 
зямельны голад у беларускай вёсцы. Адбылося намінальнае, у 
параўнанні з указанымі ва ўстаўных граматах, павелічэнне 
сялянскага землекарыстання ў выніку вяртання сялянам зямель, 
адабраных памешчыкамі напярэдадні рэформы і за кошт 
надзялення абеззямеленых сялян. У сувязі са склаўшайся 
палітычнай абстаноўкай у час паўстання 1863–1864 гг. і пад’ёму 
сялянскага руху ў Беларусі ўлады вымушаны былі пайсці на 
істотнае зніжэнне выкупных плацяжоў. У параўнанні з суседнімі 
расійскімі губернямі колькасць надзельнай зямлі на душу пасля 
паўстання 1863–1864 гг. у беларускіх губернях амаль што 
паўсюдна была большая, а выкупныя плацяжы – меншыя. Так, 
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напрыклад, сярэдні душавы надзел у Смаленскай губерні складаў 
4, а ў Магілёўскай – 4,9 дзес. (на 22,5% больш). Усе плацяжы з 
дзесяціны ў Смаленскай губерні былі на 36,6–52,1% большыя, 
чым у Магілёўскай. У Мінскай губерні ў параўнанні з 
Чарнігаўскай надзелы былі на 24,4% большыя, а плацяжы з 
дзесяціны – на 56,5% меньшыя [13, с. 86; 14, с. 105–107]. 

Такім чынам, паўстанне 1863–1864 гг. выклікала перагляд 
унутранай палітыкі царскага ўрада на беларускіх землях у бок 
значна большага, чым раней, уліку інтарэсаў і настрояў 
сялянства, якое прызвана было стаць надзейнай сацыяльнай 
апорай царызму на гэтых тэрыторыях. Віленскі генерал-
губернатар М. М. Мураўёў зрабіў карэктыроўку аграрнай 
рэформы ў спрыяльных для сялян адносінах: распаўсюджанне 
ўказа 1 сакавіка 1863 г. на ўсе паветы беларускіх губерняў; 
заснаванне паўсюднай праверкі сялянскіх надзелаў і павіннясцяў, 
запісаных у 1861–1862 гг. ва ўстаўныя граматы; аднаўленне 
надзелаў сялян, абеззямеленых у перыяд пасля 1857 г.; спроба 
поўнага аднаўлення сялянскага зямельнага фонду, зафіксаванага 
ў інвентарах 1846 г. і прыданне заканадаўчай сілы інвентарным 
правілам 1852 г. (у свой час так і не ўступіўшым у дзеянне). 

Аднак, нягледзячы на змяненне ўмоў вызвалення сялян, 
царызм, маючы на ўвазе інтарэсы памешчыкаў, не адважыўся 
прыняць карэнныя меры па паляпшэнні эканамічнага становішча 
былых прыгонных. І пасля некаторых уступак становішча сялян 
заставалася вельмі цяжкім. Урадавыя мерапрыемствы па 
карэкціроўцы ўмоў адмены прыгоннага права не вырашылі 
поўнасцю сялянскае пытанне ў Беларусі. Сяляне не сталі 
надзейнай сацыяльнай апорай царызму на гэтых тэрыторыях. 
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