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Адмена прыгоннага 
права на тэрыторыі
Беларусі: ход рэформы, 
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КЛХАН О ЎСКІ Аляксандр Генадзье- 
віч  —  загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Новага і Навейшага часу 
Беларускага дзяржаўнага ўнівер- 
сітэта, кандыдапі г істарычных  
навук, дацэнт. Нарадзіўся ў 1963 г. 
у г. Маладзечна. У  1985 г. закончыў 
гіст арычны факультэт БД У, у 
1988 г. — аспірантуру БДУ. У 1989 г. 
абараніў кандыдацкую дысертацыю 
па тэме "Сацыяльна-класавая струк- 
піура насельніцтва Беларусі ў дру- 
гой палове X I X  ст.". 3 1991 г. —  на- 
меснік дэкана гістарычнага фаісуль- 
тэта Б Д У  па навуковай рабоце. 
Цаследуе пытанні сацыяльнай і эт- 
накультурнай гісторыі Беларусі 
X I X — пачатку X X  ст. Аўт ар  
каля 200 навуковых і вучэбна-мета- 
дычных публікацый, у тым ліку ў 
сааўтарстве больш за 30 навучаль- 
ных дапаможнікаў па гісторыі Бе- 
ларусі.

С ёлета споўнілася 150 гадоў з часу адмены прыгоннага 
права ў Расійскай імперыі. Юбілейная дата стала наго- 
дай для абмеркавання гістарычнага значэння гэтай па- 

дзеі. На гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўнівер- 
сітэта быў праведзены прысвечаны ёй навуковы "круглы стол", а ў 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма 
Танка адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэн- 
цыя "Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэ- 
сы на тэрыторыі Беларусі ў XIX— пачатку XX ст.".

Гэта вельмі важна, паколькі ў апошнія дзесяцігоддзі беларус- 
кія гісторыкі надавалі параўнальна мала ўвагі навуковаму асэнса- 
ванню падрыхтоўкі і вынікаў правядзення сялянскай рэформы. Спе- 
цыяльныя даследаванні М.Б.Фрыдман і М.М.Улашчыка, прысве- 
чаныя адмене прыгоннага права, выйшлі з друку яшчэ ў 1950-я—  
1960-я г г . У  апошнія дзесяцігоддзі сялянская рэформа станаві- 
лася прадметам разгляду на старонках невялікіх раздзелаў аба- 
гульняючых навуковых выданняў і навучальных дапаможнікаў, а 
сацыяльна-эканамічныя аспекты яе ўплыву на далейшае развіццё 
беларускай вёскі прааналізаваны ў даследаваннях Л.П.Ліпінскага, 
В.П.Панюціча і інш.

На працягу многіх гадоў у айчыннай гістарыяграфіі сфарміра- 
валася і на сённяшні дзень стала традыцыйным меркаванне аб ся- 
лянскай рэформе як аб пачатку перыяду капіталізму ў сацыяльна- 
эканамічным жыцці Беларусі2. Акрамя таго, у беларускіх даследа- 
ваннях і навучальнай літаратуры рэформа 1861 г. (улічваючы тое, 
што былыя прыгонныя не атрымалі адразу ва ўласнасць зямлю, не 
былі размежаваны сервітутныя ўгоддзі) нярэдка характарызуецца 
як непаслядоўная і грабежніцкая ў адносінах да сялян3. Па-за ўва- 
гай даследчыкаў пры гэтым засталіся многія аспекты вывучэння 
рэформы, напрыклад, яе ўплыў на сацыяльна-культурнае жыццё, 
нацыянальна-палітычныя працэсы, станаўленне ў Беларусі элемен- 
таў грамадзянскай супольнасці; не да канца асэнсаваны эканаміч- 
ныя аспекты ўздзеяння адмены прыгоннага права на трансфар- 
мацыю беларускай вёскі.

У дадзеным артыкуле размова пойдзе аб прычынах, асабліва- 
сцях падрыхтоўкі і рэалізацыі сялянскай рэформы на тэрыторыі 
Беларусі, яе месцы ў аграрных пераўтварэннях, ролі ў сацыяльна- 
культурных зменах, якія адбыліся ў паслярэформенны перыяд у 
беларускай вёсцы, а таксама аб пазямельным уладкаванні дзяр- 
жаўных і ўдзельных сялян, вольных людзей і чыншавікоў.
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Падрыхтоўка адмены прыгоннага права. Да
сярэдзіны XIX ст. у Расійскай імперыі вызначыліся 
прыкметы разлажэння прыгонніцкай сістэмы. Яны 
праяўляліся ў розных сферах грамадскіх адносін. 
Памешчыкі, каб павялічыць даходнасць сваіх маёнт- 
каў, нярэдка змяншалі сялянскія надзелы ці ўвогуле 
абеззямельвалі прыгонных. Сяляне ў многіх выпад- 
ках не мелі нармальных умоў для жыцця, выканання 
павіннасцей на карысць дзяржавы і сваіх уладаль- 
нікаў. У выніку да канца 1850-х гг. у Расійскай імпе- 
рыі актывізаваўся сялянскі рух. У 1858— 1860 гг. на 
тэрыторыі Беларусі адбылося каля 90 сялянскіх вы- 
ступленняў. Узрасла колькасць пададзеных скаргаў 
і прашэнняў. Спецыфічнай формай пратэсту пры- 
гонных напярэдадні адмены прыгоннага права стаў 
"цвярозы рух”4. Ён разгарнуўся на тэрыторыі Бела- 
русі, Літвы і некаторых іншых частак Расійскай імпе- 
рыі. Сяляне адмаўляліся ад выканання дадатковай і 
даволі цяжкай павіннасці —  набыцця ў сваіх паме- 
шчыкаў гарэлкі. Штогод селянін абавязаны быў вы- 
купіць вызначаную колькасць вёдзер гарэлкі, нават 
калі ўвогуле не спажываў гэты напой. На тэрыторыі 
Беларусі ў гэтай форме руху прыняло ўдзел каля 
500 тыс. чалавек.

Ва ўмовах абвастрэння грамадскіх адносін у сту- 
дзені 1857 г. імператар Аляксандр II (1855— 1881 гг.) 
заснаваў С акрэтны  к а м ітэ т  для абмеркавання 
мера-прыемстваў, звязаных з падрыхтоўкай і пра- 
вядзеннем сялянскай рэформы. Першыя ж захады 
новага імператара па адмене прыгоннага права былі 
зроблены яшчэ ў 1856 г. Упершыню аб сваім жа- 
данні адмяніць прыгоннае права Аляксандр II заявіў 
у сакавіку 1856 г., падчас сустрэчы з прадстаўнікамі 
маскоўскага дваранства: "Той парадак валодання 
цушамі, які існуе, не можа заставацца нязменным. 
Лепш адмяніць прыгоннае права зверху, чым дача- 
кацца таго часу, калі яно само сабой пачне адмя- 
няцца знізу"5. Аднак гэтая ініцыятыва імператара вы- 
клікала стрыманую рэакцыю з боку расійскага два- 
ранства.

Тады Апяксандр II вырашыў звярнуцца да паме- 
шчыкаў беларускіх і літоўскіх губерняў, якія не раз 
выступалі з праектамі вызвалення сялян з-пад пры- 
гону. Ва ўрадавых органах яны лічыліся больш пад- 
рыхтаванымі да рэалізацыі гэтай справы. У якасці 
нагоды для абмеркавання будучай рэформы была 
выкарыстана неабходнасць увядзення абавязковых 
інвентароў і ўрэгулявання адносін паміж землеўлас- 
нікамі і сялянамі паводле рэформы 1844 г., што маг- 
ло абмежаваць самавольства ўладальнікаў у адно- 
сінах да прыгонных. У маі 1856 г. Апяксандр II у раз- 
мове з віленскім генерал-губернатарам У.І.Назіма- 
вым выказаў меркаванне, што дваранствутрэба ўну- 
шыць адказнасць за вызваленне сялянства. У.Назі- 
маў прапанаваў імператару арганізаваць выступ- 
ленне віленскага, ковенскага, гродзенскага дваран- 
ства з ініцыятывай адмены прыгоннага права.

У ходзе абмеркавання, ініцыіраванага генерал- 
губернатарам, памешчыкі беларускіх і літоўскіх гу- 
берняў выказалі розныя меркаванні аб паслярэфор-
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менным уладкаванні сваіх гаспадарак, але былі амаль 
адзінадушныя ў тым, каб адхіліць прапанову ўрада 
аб абавязковым продажы сялянам той ці іншай долі 
апрацоўваемай імі зямлі па фіксаваных дзяржавай 
цэнах6. Яны звязвалі гэтую прапанову з расійскім 
парадкам ураўняльнага землекарыстання і лічылі, 
што гэта не адпавядае эканамічнай сітуацыі ў бела- 
рускіх і літоўскіх губернях, дзе панавала падворнае 
землекарыстанне. Мясцовыя памешчыкі прапаноў- 
валі такія спосабы арганізацыі зямельных адносін у 
маёнтках, якія б спрашчалі арэнду зямлі і прыцяг- 
неннебатракоўуякасці вольнанаёмнай рабочай сілы.

У адказ на адрасы, накіраваныя ў верасні 1857 г. 
памешчыкамі Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай 
губерняў імператару Александру II, дзе выказвала- 
ся згода на вызваленне сялян (але без зямлі), 20 лі- 
стапада 1857 г. быў абвешчаны рэскрыпт імперата- 
ра на імя віленскага генерал-губернатара У.Назі- 
мава, якім дваранам пералічаных губерняў дазва- 
лялася распрацоўваць праекты адмены прыгону, 
што фактычна паклала пачатак падрыхтоўцы сялян- 
скай рэформы. Для гэтай мэты быліствораны губерн- 
скія дваранскія камітэты. У лютым 1858 г. Сакрэтны 
камітэт быў перайменаваны ў Галоўны камітэт па 
сялянскай справе, які прадоўжыў падрыхтоўку да 
рэформы. Адначасова царскі ўрад непакоіўся з-за 
магчымага пашырэння сярод сялян чутак аб мярку- 
емай адмене прыгону і ўхілення іх ад выканання па- 
віннасцей. Мясцовым паліцэйскім установам на-

Помнік расійскаму імператару Аляксандру II у Маскве.
Фота 2010 г.
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ват былі накіраваны распараджэнні аб папераджаль- 
ных мерапрыемствах для забеспячэння грамадскага 
спакою7.

Аднак зацягванне падрыхтоўкі адмены прыгон- 
нага права выклікала хваляванні ў сялян. У лістападзе 
1860 г. магілёўскі губернатар А.Беклямішаў звяр- 
нуўся з лістом у Міністэрства ўнутраных спраў, дзе ад- 
значаў: "Я цвёрда ўпэўнены, што воля сялян не бу- 
цзе небяспечнай, што, наадварот, небяспека заклю- 
чаецца ў прадаўжэнні сённяшняга стану, але, з іншага 
боку, можна, здаецца, беспамылкова сказаць, што 
не ўсе чаканні сялян будуць здзейснены, але чым 
даўжэй рэчаіснаць будзе адтэрмінавана ад створа- 
нага імі ідэалу, тым больш трэба будзе з боку мясцо- 
вага начальства разважлівасці і мер перасцярогі"6.

Зварот імператара Аляксандра II менавіта да 
беларускіх і літоўскіх памешчыкаўу працэсе падрых- 
тоўкі да рэформы быў абумоўлены шэрагам факта- 
раў: большай уцягнутасцю заходніх губерняў у ры- 
начныя адносіны; перасцярогай урада ў сувязі з 
магчымым аб'яднаннем сялянскага руху з польскім 
нацыянальна-вызваленчым рухам; зацікаўленасцю 
мясцовых памешчыкаў у больш ільготных для сябе 
ўмовах правядзення рэформы, а таксама іх падрых- 
таванасцю да рэалізацыі ідэі адмены прыгоннага 
права. Сваю ролю адыграла таксама суседства бе- 
ларускіх і літоўскіх губерняў з Царствам Польскім і 
інфлянцкімі губернямі, дзе прыгоннае права ўжо бы- 
ло адменена. У верасні 1858 г. у Вільні мясцовае 
дваранства наладзіла ўрачысты прыём з нагоды пры- 
езду Аляксандра II, падчас якога імператар выказаў 
яму падзяку за падтрымку ў рэалізацыі ідэі сялян- 
скай рэформы9.

Ведаючы аб падрыхтоўцы да адмены прыгон- 
нага права, памешчыкі Беларусі, як і наогул усёй Ра- 
сійскай імперыі, пачалі абеззямельваць сялян, забі- 
раць у іх лепшыя ворныя землі, сенажаці. Частка 
прыгонных пераводзілася імі ў дваравыя ці адпус- 
калася на волю без зямлі. Гэта павялічыла пратэсту- 
ючыя настроі сялянства. Узрастанне сацыяльнай на- 
пружанасці выклікалазанепакоенасцьурадавыхорга- 
наў, прымушала іх рабіць захады супраць абеззя-

мельвання прыгонных, паскорыць падрыхтоўку рэ- 
формы.

Рэалізацыя сялянскай рэф орм ы . 19 лютага 
1861 г. Аляксандр II падпісаў "М аніф ест" і "Пала- 
жэнні аб сялянах, якія выйш лі з прыгоннай за- 
леж насц і” . На беларускія губерні распаўсюджва- 
лася дзеянне "Агульнага палажэння” і двух "Мясцо- 
вых палажэнняў” . У "Агульным палажэнні" вызнача- 
ліся асабістыя і маёмасныя правы сялян, парадак 
утварэння сельскага кіравання, выканання сялянамі 
казённых, земскіх і грамадскіх павіннасцей. Паме- 
шчык заставаўся ўласнікам усёй зямлі, аднак частка 
яе вылучалася сялянам для надзелу, які даваўся ім у 
карыстанне. Да заключэння выкупной здзелкі селянін 
знаходзіўся ў часоваабавязаным стане і мусіў вы- 
конваць на карысць памешчыка вызначаныя павін- 
насці. Пазямельныя адносіны паміж памешчыкамі і 
часоваабавязанымі сялянамі рэгуляваліся ўстаўнымі 
граматамі. На тэрыторыі Беларусі рэформа закрану- 
ла 1,8 млн прыватнаўласніцкіх сялян абодвух полаў10.

Мясцовыя палажэнні вызначалі канкрэтны пара- 
дак землеўпарадкавання і выканання сялянамі па- 
віннасцей. На беларускія паветы Віцебскай губерні і 
Магілёўскую губерню распаўсюджвалася дзеянне 
"Палажэння для губерняўвялікарасійскіх, новарасій- 
скіх і беларускіх". У Віленскай, Гродзенскай і Мінскай 
губернях рэформа ажыццяўлялася паводпе мясцо- 
вага палажэння для гэтых губерняў. Вылучэнне іх ра- 
зам з Ковенскай губерняй у асобную групу было абу- 
моўлена панаваннем тут падворнага землекарыс- 
тання, дзеяннем інвентароў і палітычнымі меркаван- 
нямі з-за блізкасці тэрыторый да Царства Польска- 
га. Падчас падрыхтоўкі заканадаўчых дакументаў аб 
адмене прыгоннага права рэдакцыйныя камісіі ства- 
рылі для Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай і Мін- 
скай губерняў спецыяльны праект. Паводле яго, пла- 
навалася пакінуць за кожным сялянскім дваром той 
зямельны надзел, які быў у яго карыстанні на момант 
рэформы, атаксама вызначыць максімальны памер 
павіннасцей. Дакладнае вызначэнне памераў надзе- 
лу і павіннасцей павінна было быць зроблена падчас 
складання ўстаўных грамат.
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У беларускіх паветах Віцебскай губерні і ўсіх па- 
ветах Магілёўскай губерні, дзе існавала абшчыннае 
сялянскае землекарыстанне, памеры зямельных 
надзелаўустанаўліваліся ўзалежнасці ад якасці гле- 
бы: вышэйшы —  ад 4 да 5,5 дзесяцін, ніжэйшы —  ’/ 3 
вышэйшага. Сяляне павінны былі атрымацьтую коль- 
касць зямлі, якой карысталіся да рэформы, аднак 
калі памер надзела перавышаў вышэйшы, то паме- 
шчык меў права адрэзаць лішак зямлі на сваю карысць. 
За карыстанне зямлёй сяляне павінны былі плаціць 
аброк або адбываць паншчыну (8— 12 руб. у год аль- 
бо 40 мужчынскіх і 30 жаночых дзён у год за вышэй- 
шы надзел). Калі надзел быў меншы за вышэйшы, то 
павіннасці памяншаліся, але не прапарцыянальна. 
У абшчынах захоўвалася кругавая парука для спраў- 
нага выканан'ня сялянамі сваіх павіннасцей11.

У Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губерняхся- 
лянам перадавалася тая зямля, якой яны карыста- 
ліся да рэформы 1861 г. адпаведна інвентарам. У 
тым выпадку, калі ў селяніна было больш зямлі, чым 
паказана ў інвентары, або калі ў памешчыка заста- 
валася менш за 1/ 3 прыдатных зямель, то апошні меў 
права адрэзаць да ’/ 6 часткі сялянскага надзелу12. 
Максімальны памер павіннасцей быў наступны: аб- 
ро.к —  3 руб. з дзесяціны, паншчына —  23 дні ў год. 
За выкананне павіннасцей сяляне неслі асабістую 
адказнасць перад памешчыкам. Акрамя таго, у гэ- 
тых губернях прадугледжвалася стварэнне ў кожным 
павеце праверачных камісій, якія б на працягу шасці 
гадоў пасля зацвярджэння ўстаўных грамат раз- 
біралі спрэчкі і рознагалоссі паміж сялянамі і паме- 
шчыкамі. Аналагу такога органа ў вялікарасійскіх гу- 
бернях не прадугледжвалася. Аднак супраць ства- 
рэння праверачных камісій рашуча выступілі мясцо- 
выя памешчыкі.

Зямля трапляла ва ўласнасць селяніна праз вы- 
купную аперацыю, правілы якой былі аднолькавыя 
дпя ўсіх губерняў. Выкупная сума вызначалася такім 
чынам, што ў выпадку размяшчэння яе ў банк пры 
ўмове даходу ў 6% гадавых памешчык павінен быў

атрымліваць даход, роўны па памерах гадавому аб- 
року. Усе лясы заставаліся ва ўласнасці памешчы- 
каў. Сяляне маглі нарыхтоўвацьдровытолькіз іхдаз- 
волу, як правіла, у вызначаны час і за пэўную плату. 
Акрамя выкупных плацяжоў сяляне павінны былі пла- 
ціць дзяржаўныя падаткі і зборы: падушны пада- 
так, земскі падушны збор, а з 1872 г. —  яшчэ і земскі 
пазямельны падатак на мясцовыя патрэбы. Сумар- 
на падаткі і зборы ў разліку на адну дзесяціну пера- 
вышалі выкупныя плацяжы.

Для ажыццяўлення выкупной аперацыі дзяржа- 
ва давала сялянам доўгатэрміновую грашовую па- 
зыку на 49 гадоў. У выніку сяляне рабіліся даўжнікамі 
дзяржавы і павінны былі плаціць ёй доўг з улікам 
высокіх працэнтаў —  так званыя выкупныя плаця- 
жы13. Практычнае ажыццяўленне рэформы ўсклада- 
лася ўрадам на міравых пасрэднікаў, павятовыя мі- 
равыя з’езды і губернскія па сялянскіх справах ус- 
тановы (прысутнасці). Міравым пасрэднікам, якія 
прызначаліся губернатарамі з ліку мясцовых па- 
мешчыкаў, падпарадкоўвалася сялянскае кіраванне 
некалькіх валасцей. Яны, як паказаў час, дастатко- 
ва часта сумленна выконвалі ўскладзеныя на іх аба- 
вязкі, але ў гістарычнай літаратуры прыводзіцца і 
мноства прыкладаў ігнаравання імі сялянскіх інта- 
рэсаў на карысць землеўласнікаў.

Азнаямленне сялян з умовамі адмены прыгон- 
нага права праводзілася ў цэрквах і касцёлах у пры- 
сутнасці паліцыі. У беларускіх гарадах гэта адбыло- 
ся з 8 па 12 сакавіка, а ў сельскай мясцовасці —  
пазней. Вялікай радасці ўмовы выхаду з прыгону ў 
сялян не выклікалі, паколькі ім абяцалі толькі асабі- 
стую волю (і тое не адразу), а сваю зямлю яны пав- 
інны былі выкупіць у памешчыка. Асаблівае незада- 
вальненне выклікаў двухгадовы пераходны перыяд, 
на працягу якога міравым пасрэднікам неабходна 
было скласці ў кожным маёнтку ўстаўныя граматы. 
Паводле гэтых грамат вызначаліся памеры ся- 
лянскіх надзелаў і парадак іх паступовага пераходу 
ва ўласнасць сялян.

Барыс Кустодзіеў. 
"Чытанне маніфеста 
(Вызваленне сялян) ". 
1907 г.
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Уплыў паўстання 1863— 1864 гг. на рэаліза- 
цыю сялянскай рэф ормы. Пасля адмены прыгон- 
нага права на тэрыторыі беларускіх і літоўскіх губер- 
няў пачаўся новы ўздым сялянскага руху. Толькі ў са- 
кавіку— красавіку 1861 г. адбылося 77 выступленняў 
былых прыгонных "за сапраўдную волю". У 1862 г. ад- 
значаны 152 выступленні, з якіх 78 —  супраць увя- 
дзення ўстаўных грамат. Незадаволенасць сялян 
спрабавалі выкарыстаць тыя мясцовыя памешчыкі, 
хто падтрымліваў польскі патрыятычны рух. Яны пад- 
бухторвалі сельскіх жыхароў да непадпарадкавання 
ўладам. Пачатак жа паўстання 1863 г. вымусіў урад 
пайсці на істотную карэкціроўку і радыкалізацыю 
ўмоў адмены прыгоннага права на тэрыторыі бела- 
рускіх і літоўскіх губерняў, каб не дапусціць далучэн- 
ня сялян да паўстанцаў. Паводде ўказа ад 1 сакавіка 
1863 г., часоваабавязаныя адносіны сялян у Вілен- 
скай, Гродзенскай, Ковенскай, Мінскай губерняхі інф- 
лянцкіх паветах Віцебскай губерні спыняліся з 1 мая 
1863 г. Праз восем месяцаў, 2 лістапада 1863 г., 
выйшаў указ, які пашырыў гэтыя нормы на Магілёў- 
скую губерню і беларускія паветы Віцебскай губерні 
пачынаючы з 1 студзеня 1864 г. У адпаведнасці з 
новымі заканадаўчымі дакументамі ўводзіўся аба- 
вязковы выкуп сялянскіх надзелаў, а выкупныя пла- 
цяжы за надзел змяншаліся на 20% |4. Сяляне пера- 
ходзілі ў разрад сялян-уласнікаў, былі павялічаны іх 
зямельныя надзелы, за імі таксама замацоўваліся 
сервітутныя ўгоддзі, якімі яны карысталіся да рэфор- 
мы 1861 г. У выніку сяляне Гродзенскай губерні ат- 
рымалі зямлі на 12% больш, чым карысталіся да рэ- 
формы; Віленскай губерні —  на 16% больш, бела- 
рускіх паветаў Віцебскай губерні —  на 17%, Мін- 
скай —  на 45%, Магілёўскай —  на 6,3% больш15. У 
адрозненне ад унутраных губерняў Расійскай імпе- 
рыі ў Беларусі напаўпрыгонніцкія адносіны былі лік- 
відаваны ўжо ў 1863 г. праз спыненне часоваабавя- 
занага стану сялян. Акрамя таго, у адпаведнасці з 
указам ад 17 жніўня 1863 г. выдзяляўся абавязковы 
3-дзесяцінны надзел сялянам, абеззямеленым у пе- 
рыяд з 1846 па 1857 г., а ўказам ад 18 кастрычніка 
1863 г. гарантавалася поўнае вяртанне надзелаўтым, 
хто быў іх пазбаўлены пасля 1857 г.,6.

Прынятыя ў 1863 г. указы аб зменах ва ўмовах 
адмены прыгоннага права замацавалі за ўрадавымі 
органамі ініцыятыву ў вырашэнні сялянскай справы 
ў параўнанні з кіраўніцтвам паўстання, якое таксама 
абмяркоўвала розныя праекты зямельнага ўладка- 
вання сялян, аднак не мела адзінства ў гэтай спра- 
ве. У той жа час аграрныя пераўтварэнні ў беларускіх 
і літоўскіх губернях з пункту гледжання памераў і ўмоў 
атрымання сялянамі зямлі былі менш выгаднымі, 
чым на тэрыторыі Царства Польскага паводле ўказа 
"Абуладкаваннісялян", выдадзенагаўлютым 1864г.17. 
Надзельныя землі не дазвалялася прадавацьдачасу 
выплаты выкупной пазыкі. Той жа, хто купляў гэтую 
зямлю, станавіўся членам сельскай грамады, а для 
гэтага патрэбна была згода сельскага сходу.

У паслярэформенны час зямельнае пытанне за- 
ставалася вельмі вострым. Адмоўна адбіваліся на

стане сялянскіх гаспадарак сямейныя перадзелы, 
якія прыводзілі да іх драблення. Аднак былі выпадкі, 
калі сяляне куплялі памешчыцкую зямлю, але па- 
колькі яна прадавалася вялікімі кавалкамі, то пат- 
рэбна была згуртаванасць аднавяскоўцаў для куплі 
ў складчыну. Нярэдкімі станавіліся выпадкі, калі ся- 
ляне самавольна захоплівалі асобныя кавалкі па- 
мешчыцкай зямлі, і далёка не заўсёды землеўлас- 
нікамудавалася даказацьусудзе сваю правату. Асаб- 
ліва частай была такая сітуацыя, калі аднавяскоўцы 
калектыўна абаранялі свае набыткі.

Пазямельнае ўладкаванне іншых катэгорый  
сельскага насельніцтва. Адмена прыгоннай за- 
лежнасці памешчыцкіх сялян і перавод іх на абавяз- 
ковы выкуп вызначылі неабходнасць пазямельнага 
ўладкавання іншых катэгорый сельскага насельніцт- 
ва. Другой па колькасці катэгорыяй сялянства пас- 
ля памешчыцкіх былі дзяржаўныя (казённыя) ся- 
ляне. Паводле даных рэвізіі 1858 г., яны складалі 
19,5% сялянства беларускіх губерняў. Казённыя ся- 
ляне плацілі дзяржаве грашовы аброк, былі асабі- 
ста вольныя, па ўласным меркаванні распараджа- 
ліся сваёй рабочай сілай. Яны прызнаваліся суб’ек- 
тамі грамадзянскага і публічнага права і ў той жа 
час мелі няпзўнае прававое становішча, залежалі 
ад дзяржавы, патэнцыяльна маглі быць падораны 
дваранам разам з землямі, на якіх знаходзіліся. У 
маі 1867 г. быў выдадзены закон аб рэформе дзяр- 
жаўнай вёскі Беларусі, Літвы і Правабярэжнай Ук- 
раіны. Паводле яго, землеўладкаванне казённых ся- 
лян праводзілася на той жа аснове, што і былых па- 
мешчыцкіх. Іх пераводзілі на абавязковы выкуп і пры- 
лічалі да сялян-уласнікаў. Гэтым яны адрозніваліся 
ад казённыхсялян велікарускіх губерняў, Левабярэж- 
най і Паўднёвай Украіны, дзе надзельная зямля зна- 
ходзілася толькі ў іх пастаянным карыстанні18.

За дзяржаўнымі сялянамі Беларусі захоўвалася 
зямля, якая знаходзілася ў іх карыстанні да рэфор- 
мы 1867 г. Велічыню зямельных участкаў і суму вы- 
купных плацяжоў вызначалі спецыяльна створаныя 
люстрацыйныя камісіі. Для складання і зацвярджэн- 
ня люстрацыйных актаў у Віленскай і Гродзенскай 
губернях устанаўліваўся тэрмін 3 гады, у Мінскай —  
4, у Віцебскай і Магілёўскай —  6 гадоў. Штогадовыя 
выкупныя плацяжы вызначаліся зыходзячы з паме- 
раў павялічанага на 10% аброчнага падатку дзяр- 
жаўных сялян, вылічанага люстрацыйнымі камісіямі. 
Пры вызначэнні яго велічыні зыходзілі з сумы па- 
меншаных на 10% выкупных плацяжоў былых пры- 
ватнаўласніцкіх сялян з суседніх маёнткаў. Тэрмін 
пагашэння выкупнога доўгу складаў 46 гадоў. Нія- 
кай пазыкі ад казны дзяржаўныя сяляне не атрымлі- 
валі. Выкупныя плацяжы адпавядалі мясцовым ры- 
начным цэнам на зямлю і былі прыкметна ніжэй, чым 
у былых памешчыцкіх сялян. На захадзе і ў цэнтры 
Беларусі вызначэнне велічыні і межаў надзелаў, па- 
меру выкупу дзяржаўных сялян было завершана ў 
пачатку 1870-х гг., у Віцебскай і Магілёўскай губер- 
нях —  у сярэдзіне 1870-х гг.
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Асобнай катэгорыяй прыгонных былі ўдзель- 
ныя сяляне. У канцы 1850-х гг. яны складалі ва ўсход- 
няй частцы Беларусі 0,7% вясковых жыхароў. У су- 
вязі з паўстаннем царскі ўрад вымушаны быў у чэр- 
вені 1863 г. перавесці ўдзельных сялян на абавязко- 
вы выкуп. Выкупная сума ў іх вызначалася аналагіч- 
на, як і ў былых памешчыцкіх людзей, аднак паколькі 
ўдзельныя сяляне атрымалі некалькі большыя па 
памерах надзелы, зямля каштавала ім танней'9.

У ліпені 1864 г. быў апублікаваны ўказ аб пазя- 
мельным уладкаванні вольных лю дзей, якія былі 
асабіста свабодныя, але былі абавязаны плаціць па- 
душны аброк ці адпрацоўваць за карыстанне зям- 
лёй. Яны жылі ў Віленскай, Гродзенскай, Віцебскай і 
Мінскай губернях і складалі каля 0,6% сельскага на- 
сельніцтва. Напярэдадні адмены прыгоннага права 
многія з вольных людзей былі абеззямелены. У гэ- 
тую катэгорыю было пераведзена шмат прыгонных 
сялян (без зямлі). Паводле ўказа 1864 г., вольныя 
людзі, абеззямеленыя памешчыкамі пасля лістапа- 
да 1857 г., надзяляліся зямлёй з правам выкупу на 
тых жа ўмовах, што і памешчыцкія сяляне; тыя ж, хто 
быў пазбаўлены зямлі да 1857 г., пакідаліся на 12 га- 
доў у якасці арандатараў. У 1882 г. яны атрымалі 
права выкупіць зямлю ці заключыць новыя арэнд- 
ныя дагаворы20.

9 чэрвеня 1886 г. быў прыняты закон, у адпавед- 
насці з якім на тэрыторыі Беларусі, Правабярэжнай 
Украіны і Літвы была праведзена чыншавая рэфор- 
ма. Чыншавікоў —  людзей, якія карысталіся паме- 
шчыцкай зямлёй на ўмовах бестэрмінова-спадчын- 
най арэнды з фіксаванай грашовай платай, —  пера- 
водзілі на абавязковы выкуп. Рэалізацыя рэформы 
зацягнулася, у пачаткуХХст. разглядчыншавыхспраў 
быў далёкі да завяршэння21. Законам 1893 г. было 
дадзена права выкупіць зямлю праваслаўным аран- 
датарам.

Уплыў сялянскай рэф орм ы  на сацыяльную  
транс-ф арм ацы ю  беларускай вёскі. Вызвален- 
не сялян ад прыгону і правядзенне аграрных пераўт- 
варэнняў, нягледзячы на сваю абмежаванасць, ад- 
крылі шлях для капіталістычнай мадэрнізацыі вёскі. 
Адчувальным фактарам, які паўплываў на гэта, стаў 
нацьіянальна-вызваленчы рух пачатку 1860-х гг. Ён 
паспрыяў пераводу памешчыцкіх, а затым і дзяржаў- 
ных сялян Беларусі на выкуп (у адрозненне ад унут- 
раньіх і некаторых іншых рэгіёнаў Еўрапейскай Расіі), 
што ў рэшце рэшт стварыла больш спрыяльныя ўмо- 
вы для сацыяльна-эканамічнай трансфармацыі бе- 
ларускай вёскі. Былыя часоваабавязаныя сяляне 
пераходзілі ў адзіны разрад сялян-уласнікаў. Пасля 
рэформы 1861 г. землеўладкаванне розных катэго- 
рый сельскіх жыхароў было накіравана на паступо- 
вую ўніфікацыю іх прававога становішча, ліквідацыю 
дарэформенных катэгорый сялянства.

Гэта было вельмі важна, бо пакуль не было адме- 
нена прыгоннае права, не адбылася дэфеадалізацыя 
працы сялянства, не сфарміраваліся перадумовы 
пераходуда індустрыяльнай працы, не маглі скласці-

ся класы буржуазнага грамадства. Пасля рэформы 
гэты працэс паскорыўся, і адным з яго вынікаў ста- 
ла пралетарызацыя значныхслаёў насельніцтва, чый 
сацыяльны статус на працягу папярэдніх дзесяці- 
годдзяў часта быў вышэйшы, чым гарадскіх падзён- 
шчыкаў, рабочых і ўсіх тых, хто цалкам залежаў ад 
заработнай платы.

Сацыяльныя змены ў вёсцы натыкаліся на тага- 
часныя нормы паводзін, светаўспрыманне і этыку 
вясковых жыхароў. Архаічныя элементы народнай 
культуры стваралі трывалы бар’ер пераменам, звя- 
заным з пашырэннем рыначных адносін. У шэрагу 
беларускіх народных прыказак і прымавак падкрэс- 
лівалася як вялікая годнасць памяркоўнасць, безу- 
моўная перавага беднасці перад поспехам. Не вель- 
мі заахвочвалася стварэнне лішкаў у гаспадарцы, 
не віталіся пазыка і крэдытныя аперацыі: "Лепей га- 
лоднаму пераспаць, чымздаўгом праснуцца", "Па- 
зычай —  ліхі абычай"22 і інш. Аптымальнай лініяй па- 
водзін сялянам бачылася маёмасная самадастатко- 
васць: "У добрага гаспадара ўсё ёсць", "Сяджу на 
сваім пляцу, нікому не плачу"23 і інш. Існавала ўпэў- 
ненасць, што сумленнае і стараннае выкананне сваіх 
абавязкаў прывядзе да дабрабыту: "Работай ад за- 
рыда зары —  не будзеш жыць задолю, а будзеш жыць 
за мазалі", "Хто працуе, з голаду не ўмрэ"2Л і інш.

Ад адносін беларускага сялянства да прадпры- 
мальніцтва і зараджэння новых капіталістычных ад- 
носін у вялікай ступені залежаў выбар шляху мадэр- 
нізацыі, выпрацоўка спосабаў пераходу да індуст- 
рыяльнага грамадства. Скептычныя адносіны ся- 
лянства Беларусі да ўраўняльнага прынцыпу раз- 
меркавання зямлі спалучаліся з нярэдка негатыўным 
стаўленнем да заможных аднавяскоўцаў. Сярод каш- 
тоўнасцей беларускай вёскі вялікае месца займа- 
ла праца земляроба, якая ўспрымалася як крыніца 
дабрабыту сялян. У сувязі з гэтым павагай карыста- 
ліся тыя вясковыя жыхары, якія ўмела і разумна вялі 
сваю гаспадарку. Калі ў сярэдзіне XIX ст. у сялян не 
было ўяўлення аб магчымай альтэрнатыве свайго 
існавання, то яны ўспрымалі сваё становішча як ня- 
зменнае. А калі ў канцы XIX ст. пашырыліся магчы- 
масці адукацыі, далучэння да асветы, то сяляне акты- 
візавалі свой рух, зрабілі больш разнастайнымі па- 
трабаванні. Адным са спосабаў змяніць сваё стано- 
вішча стала таксама імкненне да міграцыі, перася- 
лення ў іншыя рэгіёны імперыі.

Галоўным фактарам у вызначэнні сацыяльнага ста- 
тусу селяніна ўнутры грамады выступала валоданне 
ім нерухомай маёмасцю, зямельным надзелам, што 
давала голас у вясковай грамадзе. Той селянін, які 
меў невялікую гаспадарку, дастатак і ўзровень спа- 
жывання, быў больш паважаны ў вачах аднавяскоў- 
цаў, чым беззямельны сельскі жыхар, які мог мець 
значна большы даход і дабрабыт ад працы па най- 
му ці адыходных промыслаў. Пры гэтым селянін, які 
працаваў парабкам, займаўся адыходнымі промыс- 
ламі, наймаўся на фабрыку ці эміграваў у пошуках 
заробку за межы Расійскай імперыі, часта меў вы-
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шэйшы ўзровень пісьменнасці, шырэйшы кругагляд, 
валодаў большым шансам даць адукацыю сваім 
дзецям, што ў сваю чаргу адкрывала лепшыя маг- 
чымасці для сацыяльнага поспеху. У апошнія дзе- 
сяцігоддзі XIX ст. і асабліва ў пачатку XX ст. сялянст- 
ва ахапілі працэсы сацыяльнай мабільнасці. Гэта бы- 
ла, перш за ўсё, гарызантальная мабільнасць, ад- 
нак на мяжы стагоддзяў бол ьш частымі стал і выпадкі 
вертыкальнай мабільнасці, павышэння сацыяльна- 
га статусу. Для пачатковага этапу было характэрна 
імкненне сялянства ўзняць сваё становішча праз па- 
шырэнне ўласнай гаспадаркі, павелічэнне зямельных 
угоддзяў і, адпаведна, матэрыяльнага дабрабыту.

У пачатку XX ст. працэс разлажэння традыцый- 
ных каштоўнасцей і культуры ў беларускай вёсцы 
набраў сілу. Яго праявамі былі з ’яўленне элементаў 
гарадской бытавой культуры, заўважнае зніжэнне 
эфектыўнасці кантролю вясковай супольнасці за нор- 
мамі паводзін аднавяскоўцаў, асабліва моладзі; па- 
шырэнне пісьменнасці і пэўны рост якасці адукацыі 
сярод сялян; фарміраванне сацыяльнай і этнічнай 
свядомасці і самаідэнтыфікацыі сялян; паступовая 
індывідуалізацыя вясковага жыцця адначасоваз на- 
даннем вартасці асабістым дасягненням чалавека і 
яго творчай ініцыятыве25. У гэты час выразна акрэслі- 
лася ўсвядомленае імкненне сялян даць сваім дзе- 
цям прафесійную адукацыю, асабліва найбольш папу- 
лярныя і перспектыўныя спецыяльнасці —  вяскова- 
га настаўніка і тэлеграфіста26. Ранейшаеўяўленне ся- 
лян аб тым, што "навука" —  марная справа, якая ад- 
цягвае работніка ад гаспадаркі і да таго ж патрабуе гро- 
шай у якасці платы за навучанне, адыходзіла ў нябыт.

Адмена прыгоннага права стала вельмі важнай 
вяхой у развіцці вёскі і ўсяго беларускага грамадст- 
ва. Вызваленне сялян ад прыгону, правядзенне да- 
лейшых аграрных пераўтварэнняў, нягледзячы на 
сваю пэўную абмежаванасць, адкрыла шлях для ка- 
піталістычнай мадэрнізацыі вёскі. Адчувальным фак- 
тарам, які паўплываў на яе змест і кірунак, стала ак- 
тывізацыя нацыянальна-вызваленчага руху ў пачат- 
ку 1860-х гг. Перавод на выкуп памешчыцкіх, а за- 
тым і дзяржаўных сялян Беларусі, у адрозненне ад 
унутраных і некаторых іншых рэгіёнаў Еўрапейскай 
Расіі, стварыла больш спрыяльныя ўмовы для са- 
цыяльна-эканамічнай трансфармацыі беларускай 
вёскі. Дэфеадалізацыя працы прывяла да з ’яўлення 
рынка працы, пашырэння міграцыйных працэсаў і 
эканамічных сувязей. Былы прыгонны селянін атры- 
маў магчымасць паступова ўключыцца ў грамадска- 
культурныя працэсы, пайсці шляхам самаўсведам- 
лення, што наклала вялікі адбітак на станаўленне су- 
часнай беларускай нацыі. Вясковы жыхар Беларусі 
ў час падрыхтоўкі і пасля адмены прыгоннага права 
стаў аб’ектам моцнага змагання паміж польскімі на- 
цыянальна-палітычнымі коламі і расійскімі ўрадавы- 
мі органамі за ўплыў на яго свядомасць і прыхіль- 
насць да таго ці іншага дзяржаўна-палітычнага шляху.
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