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СПРОБА  ЎДЗЕЛУ  ПРАДВАДЗІЦЕЛЯЎ  ДВАРАНСТВА
Ў  ФАРМІРАВАННІ  ЎРАДАВАЙ  ПАЛІТЫКІ

Ў  ДАЧЫНЕННІ  ДА  БЕЛАРУСКІХ  ГУБЕРНЯЎ
У 1855—1863 гг.

У сярэдзіне 1850&х — пачатку 1860&х гг. прадвадзіцелі дваранства рабілі шматлікія спро&
бы ўплываць на фарміраванне ўнутранай палітыкі расійскага ўрада ў краі. Кола патраба&
ванняў прадвадзіцеляў дваранства ў асноўным зводзілася да адмены дыскрымінацыйных
законаў у дачыненні да шляхты каталіцкага веравызнання, уведзеных пасля падаўлення
паўстання 1830—1831 гг. Аднак з 1860 г. да іх далучыліся і патрабаванні адміністрацыйнага
аб’яднання беларуска&літоўскіх губерняў з Царствам Польскім. Нежаданне расійскага ўрада
задавальняць патрабаванні мясцовага грамадства прывяло да дэманстратыўнай падачы
прадвадзіцеляў дваранства ў адстаўку, якая павінна была засведчыць незадаволенасць па&
літыкай расійскіх уладаў. Гэты крок быў выкарыстаны для ліквідацыі дваранскага самакі&
равання ў беларускіх губернях і ўзмацнення хвалі русіфікацыі.

In the middle of 1850s — beginning of 1860s marshals of nobility took multiple attempts to
influence the domestic policies of the Russian government in the region. Their requirements were
mostly limited to the repeal of discriminatory laws against Catholic nobility which were intro�
duced after the unsuccessful 1830—1831 uprising. But starting from 1860 another requirement was
added, that of uniting the Belarusian�Lithuanian governorates administratively with the Kingdom
of Poland. The unwillingness of the Russian government to comply with the principal require�
ments of the local gentry lead to demonstrative resignations of marshals of nobility, aimed at dis�
playing their dissatisfaction with the policies. The resignations were used by the government for the
cancellation of the self�government of the nobility in the region and for strengthening of the russi�
fication efforts.
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тыка, набілітэт.
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Роля прадвадзіцеляў дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў у пра&
цэсе фарміравання ўрадавай палітыкі ў дачыненні азначаных губерняў
напярэдадні і ў гады паўстання 1863 г. дагэтуль фактычна не разглядала&
ся ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі як асобны прадмет даследа&
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вання. Між тым асэнсаванне гэтай ролі дазваляе лепш зразумець пры&
чыны паўстання і асноўныя тэндэнцыі рэпрэсіўнай палітыкі расійскага
ўрада. У сувязі з гэтым у дадзеным артыкуле на падставе аналізу архіў&
ных і апублікаваных крыніц зроблена спроба прааналізаваць дзейнасць
прадвадзіцеляў дваранства па фарміраванні ўрадавай палітыкі на бела&
рускіх і літоўскіх землях у 1855—1863 гг.

Пачатак праўлення Аляксандра ІІ разглядаўся дваранствам каталіц&
кага веравызнання беларускіх і літоўскіх губерняў як спрыяльны час для
ліквідацыі дыскрымінацыйнай палітыкі, што была разгорнутая ў краі
пасля падаўлення паўстання 1830—1831 гг. Дамагацца зменаў ва ўрада&
вым курсе планавалася пры дапамозе легальных сродкаў — праз дзей&
насць дваранскіх сходаў, якія адбываліся кожныя тры гады ў паветах і гу&
бернях [36, s. 31]. Згодна з расійскім заканадаўствам, памешчыкі мелі
права абмяркоўваць на губернскіх дваранскіх сходах пытанні, якія даты&
чыліся мясцовага жыцця і паведамляць праз губернскіх прадвадзіцеляў
дваранства аб ўласных патрэбах губернатару і міністру ўнутраных спраў,
а ў асабліва важных выпадках — імператару [21, с. 142; 24, с. 1; 29, с. 27—
28]. Акрамя калектыўных прашэнняў, прадвадзіцелі дваранства маглі
самастойна мець зносіны з вышэйшай уладай адпаведна сітуацыі [7,
с. 135; 8, с. 33]. У сувязі з гэтым значна ўзвысілася роля саміх прадвадзі&
целяў дваранства як пасярэднікаў у дыялогу мясцовага набілітэту з
расійскім урадам.

Масавая падача адрасоў ад усіх заходніх губерняў Расійскай імперыі
пачалася на мяжы 1855 і 1856 гг. Першымі падалі адрас памешчыкі Вілен&
скай губерні на чале з губернскім прадвадзіцелем дваранства А. Дамей&
кам. У ім дваране патрабавалі дазволу: рамантаваць старыя і будаваць
новыя касцёлы з утварэннем пры іх парафій, выкладаць у школах на
польскай мове, адкрыць у Полацку ці якім&небудзь месцы Віленскай
губерні ўніверсітэт. Адрас быў перададзены ў Пецярбург праз віленска&
га генерал&губернатара Д. Бібікава, але не быў прыняты расійскім імпе&
ратарам [36, s. 33].

Нягледзячы на няўдалую спробу, дваране іншых губерняў узялі гэты
адрас за ўзор. У студзені 1856 г. віцебскі губернскі сход прыняў паста&
нову, у якой патрабаваліся адкрыццё ў Полацку, альбо якім&небудзь
іншым прыдатным месцы ўніверсітэта, дазвол на пабудову і рамонт кас&
цёлаў і ўвядзенне ў навучальных установах выкладання на польскай
мове [15, арк. 2—3; 31, s. 12]. Адрас быў дастаўлены ў Пецярбург ві&
цебскім губернскім прадвадзіцелем дваранства С. Юрэвічам, які 25 са&
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кавіка 1856 г. атрымаў адмоўны адказ. Акрамя таго, цар загадаў аб&
вясціць павятовым прадвадзіцелям дваранства, што яны не павінныя
ўмешвацца ў справы, вырашэнне якіх належыць выключна расійскаму
ўраду [36, s. 35].

Мінскі губернскі правадыр дваранства Л. Слатвінскі таксама спра&
баваў выказаць патрабаванні дваранства падуладнай яму губерні, выка&
рыстаўшы дзеля гэтага запрашэнне на каранацыю Аляксандра II. У лістах
ад 3 ліпеня 1856 г. ён звярнуўся да павятовых прадвадзіцеляў з просьбай
падзяліцца сваімі меркаваннямі на гэты конт. Напрыканцы месяца
прыйшлі адказы мазырскага і барысаўскага прадвадзіцеля дваранства
К. Замойскага і Ф. Макжыцкага. Хадайніцтва К. Замойскага ў асноў&
ным адлюстроўвала пазіцыю ўсяго дваранства беларуска&літоўскіх гу&
берняў і ўтрымлівала 5 пунктаў, у якіх гаварылася аб: адмене законаў,
якія абмяжоўвалі правы прадстаўнікоў мясцовага дваранства займаць
шэраг пасад па абранні і прызначэнні ўрада, аднаўленні ў Вільні ўнівер&
сітэта і ўвядзенні ў павятовых вучылішчах выкладання на народнай мове,
распаўсюджванні амністыі на ўсіх без выключэння прадстаўнікоў краю,
якія ўдзельнічалі ў Крымскай вайне на баку антырасійскай кааліцыі, пра&
вядзенні чарговага ўсеагульнага перапісу з мэтай дакладнага ўліку па&
мяншэння колькасці рэвізскіх душ для пераразмеркавання падаткаў,
удасканаленні акцызнай сістэмы [11, арк. 9—12].

Цікавай падаецца запіска барысаўскага прадвадзіцеля Ф. Макжыц&
кага, якая, акрамя агульных для ўсіх губерняў патрабаванняў, адлюстроў&
вала і некаторыя нетыповыя, сфарміраваныя пад уплывам мясцовых
умоў. Так, замест аднаўлення ўніверсітэта ў Вільні выказвалася надзея
наконт яго заснавання ў Беларускай навучальнай акрузе. Запіска такса&
ма ўтрымлівала пункты аб утварэнні ў Барысаўскім павеце вучылішча,
аднаўленні ў Брэсце кадэцкага корпуса, спісанні пені і адтэрміноўцы
падатковых запазычанасцяў з дваран, аднаўленні права аддаваць маёнткі
ў арэнду і вызваленні памешчыкаў ад абавязкаў па будаўніцтве новых і
рамонце старых праваслаўных цэркваў [11, арк. 32—42 адв.].

У тым жа 1856 г. некаторыя прадвадзіцелі акцэнтавалі сваю ўвагу на
асобных пунктах дваранскай праграмы. Гродзенскі губернскі правадыр
К. Ажэшка дамагаўся ўвядзення ў Гродзенскай губерні акцызнай сістэ&
мы па ўзоры Царства Польскага і дазволу на свабодную вытворчасць і
продаж алкагольных напояў памешчыкамі [16, арк. 1—2; 26, с. 16].
Віцебскі і магілёўскі губернскія прадвадзіцелі С. Юрэвіч і С. Любамірскі
звярнуліся ў Міністэрства ўнутраных спраў з просьбай дазволіць два&



132

ранству выбіраць паліцэйскіх спраўнікаў, але атрымалі адмоўны адказ
[14, арк. 7—8, 10—11, 13—14 адв.; 25, с. 69].

Варта адзначыць, што нягледзячы на вонкавую беспаспяховасць,
намаганні прадвадзіцеляў дваранства былі не дарэмныя. Расійскі ўрад,
акрэсліўшы кола пытанняў, якія б ён не задаволіў у любым выпадку, стаў
на шлях нязначных уступак. Так, 4 снежня 1856 г. імператарскі загад на&
даваў дваранству Мінскай, Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губер&
няў аднолькавыя з астатнімі губернямі Расійскай імперыі правы аднос&
на ўдзелу ў выбарах [18, № 31215]. У 1857 г. ураджэнцы губерній, якія
ўваходзілі ў склад Віленскай навучальнай акругі, атрымалі дазвол адчы&
няць прыватныя навучальныя ўстановы, а ўжо праз год было адноўлена
вывучэнне польскай мовы па выбары саміх навучэнцаў [6, с. 21—22; 5,
с. 127—128]. Аднак палітыка ўступак не знайшла шырокай падтрымкі
нават сярод кансерватыўных колаў дваранства, што прывяло да разы&
ходжання поглядаў мясцовых памешчыкаў на перспектывы далейшай
дзейнасці.

Гэтыя разыходжанні прыкметна праявіліся напярэдадні другога візіта
Аляксандра II у Вільню, запланаванага на восень 1860 г. На з’ездзе прад&
вадзіцеляў дваранства ў пачатку красавіка 1860 г. частка прысутных на
чале з троцкім павятовым прадвадзіцелем Л. Яленскім выступіла суп&
раць арганізацыі балю ў гонар цара, спаслаўшыся на недахоп сродкаў і
адсутнасць падставы для ўдзячнасці з боку насельніцтва беларуска&
літоўскіх губерняў. Загад генерал&губернатара прымусіў большасць прад&
вадзіцеляў паставіць свае подпісы пад запрашэннем на баль [36, s. 73].

 Прыезд расійскага імператара дваране зноў вырашылі выкарыстаць
дзеля дасягнення сваіх мэтаў. Памешчыкі Ковенскай губерні, сярод якіх
быў вількамірскі павятовы правадыр дваранства М. Коньча, звярнуліся
да губернскага правадыр Ю. Доўгірда з прапановай падаць імператару
падчас балю адрас, на што атрымалі ад апошняга згоду. Праект петыцыі
быў абмеркаваны з ковенскім губернатарам С. Хаміньскім і былым ко&
венскім губернскім прадвадзіцелем дваранства графам Б. Тышкевічам
[30, s. 431, 434, 441]. У адрасе ўтрымліваліся патрабаванні аднаўлення
былой ролі польскай мовы ў сістэме адукацыі, а таксама ў судзе і адмін&
істрацыі, роўнасці правоў для мужа і жонкі ў змешаных шлюбах. Ціка&
вай падаецца канцоўка петыцыі, у якой выяўляліся спадзяванні на тое,
што падчас царавання Аляксандра II здзейсняцца дадзеныя яшчэ дзе&
дам абяцанні. Відавочна, што на ўвазе мелася аб’яднанне заходніх гу&
берняў з Царствам Польскім [32, s. 24—25; 33, s. 82—85].
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Адрас падтрымалі ўсе прадвадзіцелі дваранства віленскай губерні, за
выключэннем губернскага. Але і сярод іх двое, віленскі — Я. Тышкевіч і
вілейскі — М. Тукала, выказалі пэўную перасцярогу рашучым прыхіль&
нікам падачы адраса: троцкаму і ковенскаму павятовым прадвадзіце&
лям Л. Яленскаму і Л. Жылінскаму. Апошні аргументаваў сваё рашэнне
тым, што размова ідзе не столькі пра вынік падачы адраса, колькі пра
тое, каб за мяжой даведаліся, «што тут не маскалі жывуць». Паказаль&
най з’яўляецца пазіцыя панявежскага павятовага прадвадзіцеля Ф. Кар&
па, які як прыватная асоба выступаў супраць падачы адраса, бо лічыў,
што падобныя дэманстрацыі не прынясуць чаканых вынікаў, але як прад&
вадзіцель дваранства павінен быў прытрымлівацца волі сваіх суайчын&
нікаў. Вельмі непаслядоўна паводзіў сябе А. Дамейка, які пад ціскам ге&
нерал&губернатара У. Назімава адмовіўся ад намеру падаць адрас, што
прымусіла астатніх прадвадзіцеляў узяць з яго прыклад [36, s. 75—76].

Відавочна, што чарговая правальная спроба паўплываць на палітыку
расійскага ўрада праз падачу петыцый і адрасоў прывяла да радыкаліза&
цыі поглядаў мясцовай эліты. Менавіта з гэтага часу пачынае зараджац&
ца арганізацыя «белых» на тэрыторыі Літвы і Беларусі, якая ўвабрала ў
сябе прыхільнікаў працягу барацьбы за свае правы, але на іншым уз&
роўні і іншымі метадамі.

Наступная спроба паразумецца з расійскімі ўладамі была зроблена
гродзенскім губернскім прадвадзіцелем дваранства В. Стажэньскім. У са&
кавіку 1861 г. ён накіраваў міністру ўнутраных спраў П. Валуеву, а такса&
ма вайсковаму міністру Д. Мілюціну мемарыял. У гэтым мемарыяле
В. Стажэньскі сцвярджаў, што для стварэння трывалых сувязяў паміж
цэнтрам імперыі і яе ўскраінамі неабходна аддаць апошнім пэўную аў&
таномію, а таксама садзейнічаць развіццю школьніцтва, навуковых і гас&
падарчых таварыстваў. Апошняе было відавочным намёкам на рэакцыю
ўрада наконт ідэі стварэння Літоўскага таварыства сельскай гаспадаркі і
Земскага крэдытнага таварыства, з якіх праект першага не быў адобра&
ны імператарам, а другі на момант складання мемарыяла як раз разгля&
даўся. Адказу граф В. Стажэньскі так і не атрымаў [6, с. 122—123; 36,
s. 84—85].

Нягледзячы на гэта, у канцы жніўня В. Стажэньскі зноў звяртаецца
да міністра ўнутраных спраў. У лісце, атрыманым П. Валуевым 1 верас&
ня 1861 г., прадвадзіцель дваранства Гродзенскай губерні звяртае ўвагу, з
аднаго боку, на памылкі і прыгнятальніцкія дзеянні мясцовай адміністра&
цыі, а з іншага — на пажаданні дваранства краю. Праграма В. Стажэнь&
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скага ўключала наданне пэўнай аўтаноміі беларуска&літоўскім губерням
і свабоды сумлення іх насельніцтву, правоў польскай мове ў судзе і аду&
кацыі, увядзенне незалежнага вярхоўнага суда, магчымасці выказваць
мясцовыя пажаданні праз стварэнне прадстаўнічага органа, а таксама
аднаўленне Віленскага ўніверсітэта [4, с. 111; 6, с. 123].

Некаторыя з агучаных В. Стажэньскім пунктаў у пэўнай ступені су&
падалі з поглядамі самога П. Валуева. Таму гродзенскі губернскі прад&
вадзіцель быў выкліканы для далейшых перамоў у Пецярбург, дзе ўжо
быў мінскі губернскі прадвадзіцель А. Лапа, які 7 верасня 1861 г. даслаў
міністру ўнутраных спраў ліст з тлумачэннем незадаволенасці насель&
ніцтва Мінскай губерні.

Згодна з гэтым лістом неспакой у краі быў выкліканы скасаваннем
Статута і Віленскага ўніверсітэта, забаронай выкарыстоўваць у адука&
цыі і судзе польскую мову, недахопам публічных судоў, неакрэсленасцю
грамадзянскіх законаў, якая перашкаджала развіццю банкаў і прамыс&
ловасці, а таксама ўвядзеннем новай акцызнай сістэмы. Акрамя таго,
А. Лапа лагічна падводзіў да высновы, што хваляванні ў Мінскай губерні
былі выкліканыя не столькі настроем мясцовага насельніцтва, колькі
хібамі ўрадавай палітыкі  і  дзеяннямі мясцовай адміністрацыі [20, с. 532—
534; 34, s. 110—111; 97, s. 104—107].

Як бачна з прыведзеных урыўкаў, праграмы В. Стажэньскага і А. Ла&
пы былі вельмі падобнымі і па сутнасці сваёй мала адрозніваліся ад пат&
рабаванняў прадвадзіцеляў дваранства беларуска&літоўскіх губерняў, па&
чынаючы з 1856 г. Пры гэтым адным з ключавых пунктаў усіх гэтых
праграм было аднаўленне Віленскага ўніверсітэта. Гэтае патрабаванне
было ўласцівым нават для самых кансерватыўных дваранскіх колаў,
прадстаўнікамі якіх былі цельшаўскі павятовы і віленскі губернскі прад&
вадзіцелі А. Чапскі і А. Дамейка [3, с. 5].

Выкананне сукупнасці гэтых патрабаванняў фактычна аднавіла б
сітуацыю ў краі на момант да паўстання 1830—1831 гг., што адзначыў у
сваім дзённіку П. А. Валуеў пасля размовы 11 кастрычніка 1861 г. з А. Да&
мейкам, які таксама быў выкліканы ў Пецярбург [4, с. 118].

Паралельна са спробамі асобных прадстаўнікоў з асяроддзя прадвад&
зіцеляў дваранства знайсці паразуменне з урадам у беларуска&літоўскіх
губернях адбываецца актывізацыя дзеянняў эміграцыйных колаў, з’яд&
наных вакол У. Чартарыйскага. Так, у 1861 г. праведзена акцыя, якая
павінна была прыцягнуць віленскага губернскага прадвадзіцеля дваран&
ства А. Дамейку да апазіцыйнай працы. Адзін з агентаў прыслаў у Па&
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рыж праект ліста, які пасля дапрацоўкі неабходна было накіраваць по&
штай да А. Дамейкі, а копіі паслаць павятовым прадвадзіцелям Вілен&
скай губерні з тым, каб распаўсюдзіць у памешчыцкім асяроддзі дакоры
ў бок А. Дамейкі. Абвінавачвалі яго, між іншым, у невыкананні сваіх
перадвыбарных абяцанняў, а таксама ў невыкарыстанні спрыяльных
умоў дзеля паляпшэння становішча шляхты Віленскай губерні. Асаблі&
вая ўвага акцэнтавалася на грэбаванні Дамейкам агульнай справы дзеля
ўласных інтарэсаў падчас вырашэння сялянскага пытання і параліза&
ванні дзеянняў ковенскага і віленскага дваранства ў справе падачы ад&
раса Аляксандру II у 1860 г. [31, s. 94—95; 36, s. 519—521].

Паказальна, што ў красавіку 1861 г. А. Дамейка атрымаў з Бабруйска
канверт за подпісам «Э. Габрыэля», у якім была вершаваная адозва «Зва&
рот сына айчыны да братоў літвінаў». Яе аўтар (як потым выявіла след&
ства, Вінцэнт Дунін&Марцінкевіч) звяртаецца да губернскіх і павятовых
прадвадзіцеляў дваранства з заклікам падштурхнуць суайчыннікаў да па&
дання Аляксандру II і Напалеону III адраса, па прыкладзе дваран Цар&
ства Польскага, а потым «змагацца з ворагамі без зброі, без войскаў, ад&
ным толькі аднадушным імкненнем да аднаўлення Польшчы» [20, с. 54—
56, 236—237].

Чуткі аб гэтым дайшлі і да генерал&губернатара У. Назімава, які 7 кра&
савіка спытаў А. Дамейку аб планах дваранства падаць чарговы адрас,
на што атрымаў адказ, что ніякага адраса не будзе [20, с. 14]. Аднак на
самай справе праект адраса, з якім дваране шасці беларуска&літоўскіх
губерняў павінныя былі звярнуцца да імператара, ужо быў складзены,
але падпісаць яго паспелі толькі ў адным павеце [2, с. LVII].

10 кастрычніка 1861 г. пяцьдзясят землеўласнікаў Рагачоўскага паве&
та на чале з прадвадзіцелем Богушам падалі на імя цара адрас, у якім
патрабавалі: вяртання шляхце былых правоў, зацверджаных каралямі
Рэчы Паспалітай, вяртання польскай мовы ў школы і суды, увядзення
прынцыпу публічнасці ў судах, далучэння Рагачоўскага павета з усёй Ма&
гілёўскай губерняй да літоўскіх правінцый, інкарпарацыі Магілёўскай
губерні ў склад віленскай навучальнай акругі, аднаўлення Віленскага
ўніверсітэта, абвяшчэння свабоды веравызнання.

Гэты адрас быў дастаўлены Богушам магілёўскаму губернскаму прад&
вадзіцелю князю С. Любамірскаму для далейшага разгляду, аднак на гэ&
тым шлях адраса скончыўся. За падачу адраса павятовы правадыр пад&
палкоўнік Богуш быў пазбаўлены пасады, арыштаваны, аддадзены пад
суд і прыгавораны да 18&месячнага зняволення ў Петрапаўлаўскай крэ&
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пасці, аднак ужо праз 10 дзён быў вызвалены ў сувязі з каранацыяй імпе&
ратара [19, с. 96; 22, с. 78; 36, s. 102—103].

Каб пазбегнуць масавай падачы адрасаў, у краі паступова адтэрміно&
ўваліся дваранскія сходы і выбары ў сувязі з пераводам губерняў на ва&
еннае становішча. У Віленскай, Ковенскай, Гродзенскай губернях гэта&
адбылося 6 лістапада 1861 г., у Магілёўскай і Віцебскай — 28 лістапада

1861 г., а ў Мінскай — 29 чэрвеня 1862 г. [23, с. 34—35; 13, арк. 1—1 адв.].
Адмена ваеннага становішча ў беларуска&літоўскіх губернях восен&

ню 1862 г. зноў узняла пытанне аб калектыўнай падачы адрасаў. Інспіра&
тарам гэтай акцыі зноў былі эміграцыйныя колы, якія групаваліся ў
Парыжы вакол асобы У. Чартарыйскага. Пры гэтым асноўны ўпор ра&
біўся менавіта на прадвадзіцелях дваранства. Так, К. Гяцэвіч паведам&
ляў у ліпені У. Чартарыйскаму, што «на Літве нельга разлічваць на адзі&
нагалоснае супрацоўніцтва прадвадзіцеляў дваранства», бо сярод іх трап&
ляліся і асобы кшталту віцебскага губернскага прадвадзіцеля Яна дэ
Ліппэ&Ліпскага, які пазбягаў розных палітычных акцый і больш дбаў аб
дабрабыце ўласнага маёнтка [36, s. 517].

У жніўні з дазволу вялікага князя Канстанціна Мікалаевіча і па
просьбе А. Веляпольскага ў Парыж выехаў В. Стажэньскі, які акрамя
афіцыйнай мэты падарожжа ўзгадняў план дзеянняў на дваранскіх вы&
барах, што мусілі адбыцца напрыканцы 1862 г. [1, с. 435; 36, s. 517].

Штуршком для складання адрасаў былі падзеі ў Царстве Польскім,
дзе ў верасні 1862 г. неаднаразова агучвалася, што палякі будуць падтрым&
ліваць расійскі ўрад толькі тады, калі будуць злучаныя ўсе правінцыі Ай&
чыны, гэта значыць калі да Царства Польскага будуць далучаны «Літва»
і «Русь» [31, s. 101; 34, s. 116—117]. Пад уплывам гэтых ідэй прадвадзі&
целі дваранства Падольскай губерні 15 верасня 1862 г., нягледзячы на
супрацьдзеянне з боку расійскай адміністрацыі, падпісалі адрас аб да&
лучэнні да Царства Польскага. За гэты ўчынак усе павятовыя і губернскі
прадвадзіцелі дваранства былі пазбаўленыя сваіх пасад і аддадзеныя пад
суд Сената [36, s. 528—534].

Наступнымі на чарзе былі дваранскія выбары ў Мінскай губерні,
прызначаныя на сярэдзіну лістапада 1862 г. Дваране губерні пачалі з’яз&
джацца ў горад за некалькі дзён да пачатку выбараў, каб мець магчы&
масць абмеркаваць праект адраса і ўзгадніць свае пазіцыі адносна яго. З
9 па 16 лістапада ў Мінск прыбылі павятовыя прадвадзіцелі дваранства:
барысаўскі — Ф. Макжыцкі, мазырскі — Г. Кеневіч, слуцкі — Т. Вайні&
ловіч, ігуменскі — Л. Янішэўскі, пінскі князь — Э. Друцкі&Любецкі, на&
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вагрудскі — У. Брахоцкі, бабруйскі — А. Ратынскі і мінскі — І. Багда&
шэўскі [9, с. 102].

Дваране 13 лістапада, за дзень да афіцыйнага адкрыцця дваранскага
сходу, ухвалілі змест адраса. 14 лістапада, непасрэдна перад пачаткам
пасяджэння, мінскі губернскі пракурор перадаў губернскаму прадвадзі&
целю А. Лапе ліст, у якім распавядалася аб наступствах падачы адраса ў
Падольскай губерні, а таксама адозву мінскага грамадзянскага губерна&
тара А. Кажэўнікава, якога міністр унутраных спраў упаўнаважыў зак&
рыць дваранскі сход у выпадку атрымання звестак аб намеры дваран
падаць адрас [20, с. 145—146; 1, с. 437].

Пасля абвяшчэння губернскім прадвадзіцелем зместу адозвы губер&
натара распачалася дыскусія, якая скончылася 17 лістапада 1862 г., у га&
давіну паўстання 1830 г. Было вырашана абмежавацца занатаваннем у
пратаколе, што дваране мелі сталы намер падаць адрас аб далучэнні
Мінскай губерні да Царства Польскага, аднак з&за супрацьдзеяння з боку
ўрада былі вымушаны адмовіцца ад гэтага намеру. Пратакол падпісалі
губернскі і ўсе павятовыя прадвадзіцелі дваранства, а таксама 285 з
297 дваран [1, с. 437].

19 лістапада 1862 г. губернатар зрабіў распараджэнне аб закрыцці
дваранскіх выбараў і роспуску памешчыкаў па сваім маёнткам [12,
арк. 190 адв.]. У данясенні віленскаму генерал&губернатару ад 22 ліста&
пада А. Кажэўнікаў адзначаў, што галоўнай прычынай здарэння з’яўля&
ецца недахоп разумных прадвадзіцеляў дваранства, якія б ведалі свае
абавязкі і імкнуліся дагадзіць жаданням грамадскаці, каб захаваць свае
пасады. Што тычыцца А. Лапы, то губернатар станоўча адзываўся аб яго
энергічных захадах па перакананні ў несвоечасовасці складання адраса,
а таксама адзначыў, што ён падпісаў пратакол дзеля таго, каб спыніць
спробы падаць адрас [1, с. 438]. У сувязі з гэтым трэба адзначыць і неза&
даволенасць пазіцыяй А. Лапы найбольш радыкальных слаёў грамад&
ства, якая выявілася ў разбіцці вокнаў у губернскага прадвадзіцеля два&
ранства [20, с. 147].

Пасля 23 лістапада 1862 г. А. Лапа і А. Кажэўнікаў выехалі ў Вільню,
відавочна, дзеля асабістых тлумачэнняў таго, што адбылося [10, с. 950].
Грамадства Мінскай губерні чакала рэпрэсій з боку ўрада. Агульны пе&
сімістычны настрой добра ілюструюць успаміны Э. Вайніловіча, які
ўзгадвае, што яго дзядзька, слуцкі павятовы прадвадзіцель Т. Вайніловіч,
прывёз дадому чамадан і валёнкі, рыхтуючыся да ссылкі за падпісанне
пратакола [37, s. 16]. Аднак гэтым разам рэпрэсіі абмінулі. Больш таго,
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імператар загадаў У. Назімаву абвясціць А. Лапе, што яго супрацьдзеян&
не складанню адраса ўхваляецца [1, с. 439].

Напрыканцы 1862 г. была зроблена апошняя спроба прыйсці да кам&
прамісу з расійскім урадам. Гродзенскі губернскі прадвадзіцель В. Ста&
жэньскі напісаў чарговую запіску, якая дзякуючы пратэкцыі В. Даўгару&
кага і У. Валуева была прадстаўлена ўвазе Аляксандра II, а сам граф
В. Стажэньскі атрымаў аўдыенцыю. У сваёй запісцы граф не толькі ак&
рэсліў ужо традыцыйныя пункты аб аднаўленні ліквідаваных пасля па&
даўлення паўстання 1830—1831 гг. парадкаў у галіне адукацыі, культуры
і самакіравання, але і апеляваў да былой польска&літоўскай супольнай
дзяржаўнасці, абгрунтоўваючы такім чынам неабходнасць адміністра&
цыйнага далучэння беларуска&літоўскіх губерняў да Царства Польскага.
Пры гэтым В. Стажэньскі звяртаўся да панславісцкіх ідэй, пры дапамозе
якіх планавалася дасягнуць згоды паміж польскай і рускай цывілізацы&
ямі. Аднак Аляксандр II і на гэты раз дапускаў неабходнасць нязначных
саступак [5, с. 163—164; 28, s.98—99].

Далейшы напрамак развіцця падзей быў звязаны з прыходам да кіраў&
ніцтва паўстання і  «белых», у выніку чаго 27 лютага быў створаны Ад&
дзел кіраўніцтва правінцыямі Літвы на чале з Я. Гейштарам [35, s. 489].

Планавалася, што 15 сакавіка Аддзел кіраўніцтва правінцыямі Літвы
звернецца ад імя Часовага нацыянальнага камітэта да насельніцтва бе&
ларуска&літоўскіх губерняў з заклікам далучыцца да паўстання. Аднак,
улічваючы дрэнную падрыхтаванасць да баявых дзеянняў, запланаваны
зварот быў выдадзены праз 8 дзён, 22 сакавіка 1863 г. [31, s. 140].

Пачатак узброенай барацьбы шырокіх слаёў насельніцтва азначаў
правал планаў «польска&расійскага замірэння». Сродкам дэманстрацыі
канчатковага разрыву паміж дваранствам беларуска&літоўскіх губерняў
і расійскім урадам была добраахвотная адстаўка ўсіх выбарных урадні&
каў — у першую чаргу губернскіх і павятовых прадвадзіцеляў дваран&
ства. Як лічылі прадстаўнікі эміграцыйных колаў, гэтая маніфестацыя
павінна была засведчыць перад усёй Еўропай, што польскі рух пазбаў&
ляецца былога рэвалюцыйнага характару, а сама Літва становіцца на
шлях барацьбы за незалежнасць. Фактычна гэтая акцыя пад націскам з
боку Часовага нацыянальнага ўрада навязвалася Аддзелу кіраўніцтва
правінцыямі Літвы [27, с. 16; 34, s. 127].

Кропку ў гэтым процістаянні паставіў гродзенскі губернскі прадва&
дзіцель дваранства В. Стажэньскі, які 4 сакавіка першым падаў у адстаўку,
а 16 сакавіка 1863 г. разаслаў цыркулярны ліст да ўсіх прадвадзіцеляў
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дваранства і міравых пасрэднікаў Гродзенскай губерні. У гэтым лісце ён
прызнаваў марнасць сваіх двухгадовых спроб прымірыць «народ з ура&
дам». Пры гэтым В. Стажэньскі, спасылаючыся на наўмыснае затрымлі&
ванне ўрадам развіцця Літвы і распаўсюджванне сярод сялян абураль&
ных заклікаў, што могуць прывесці да сацыяльнага перавароту, адзна&
чаў, што далейшае займанне пасады прадвадзіцеля дваранства не можа
больш стасавацца з асабістай годнасцю паляка, а таму ён лічыць належ&
ным падаць прадвадзіцелям дваранства ў адстаўку ў знак пратэсту
[1, с. 327—328; 17, арк. 1 адв; 31, s. 140—141]. З В. Стажэньскага ўзялі
прыклад беластоцкі, гродзенскі, слонімскі, ваўкавыскі, сакольскі і пру&
жанскі павятовыя прадвадзіцелі дваранства [1, с. 340].

У сувязі з гэтым Аддзел кіраўніцтва правінцыямі Літвы саступіў пат&
рабаванням з Варшавы і 6 красавіка выдаў дэкрэт, у якім заклікаў прад&
вадзіцеляў дваранства пад пагрозай пакарання падаць у адстаўку [84,
s. 489—490]. Гэтаму дэкрэту падпарадкавалася значная колькасць прад&
вадзіцеляў дваранства. Напрыклад, па Мінскай губерні сярод падаўшых
у адстаўку былі мінскі губернскі прадвадзіцель дваранства А. Лапа, а так&
сама слуцкі, пінскі і мазырскі павятовыя прадвадзіцелі Т. Вайніловіч,
Э. Друцкі&Любецкі і Г. Кяневіч [12, арк. 226 адв., 227 адв., 228 адв.; 37,
s. 51]. Гэтую палітычную дэманстрацыю расійскі ўрад выкарыстаў у
якасці падставы для правядзення цэлага шэрагу мерапрыемстваў, кан&
чатковым вынікам якіх была поўная ліквідацыя дваранскага самакіра&
вання ў беларускіх і літоўскіх губернях.

Такім чынам, у сярэдзіне 50&х — пачатку 60&х гг. XIX ст. прадвадзі&
целі дваранства прадпрымалі шматлікія спробы ўплываць на выпрацоўку
ўнутранай палітыкі расійскага ўрада ў краі праз падачу петыцый і адра&
соў. Кола патрабаванняў прадвадзіцеляў у асноўным зводзілася да адме&
ны дыскрымінацыйных законаў у дачыненні дваранства каталіцкага ве&
равызнання, уведзеных пасля падаўлення паўстання 1830—1831 гг., якія
абмяжоўвалі магчымасці дваран удзельнічаць у кіраўніцтве на мясцо&
вым узроўні і свабодна задавальняць свае патрэбы ў галіне рэлігіі і аду&
кацыі. Але з 1860 г. да іх далучыліся і патрабаванні адміністрацыйнага
з’яднання беларуска&літоўскіх губерняў з Царствам Польскім, якія ад&
люстроўвалі імкненне мясцовага набілітэту да аднаўлення супольнай
дзяржаўнасці, страчанай пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Актыўнасць
прадвадзіцеляў дваранства прымусіла расійскі ўрад пайсці на нязнач&
ныя саступкі пры захаванні палітыкі русіфікацыі краю і жорсткім па&
даўленні ўсіх спробаў прадвадзіцеляў уплываць на фарміраванне дадзе&
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нага курсу. Нежаданне расійскага ўрада задавальняць прынцыповыя
патрабаванні мясцовага грамадства прывяло да абвастрэння адносін з
прадвадзіцелямі дваранства, якія былі вымушаныя дэманстратыўна па&
даць у адстаўку, каб засведчыць незадаволенне палітыкай расійскіх улад.
Гэты крок быў выкарыстаны для ліквідацыі дваранскага самакіравання
ў беларускіх і літоўскіх губернях і ўзмацнення хвалі русіфікацыі.
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