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С. М. ТОКЦЬ

СЯЛЯНЕ  І  ПАМЕШЧЫКІ 
Ў  ПАСЛЯРЭФОРМЕННАЙ  БЕЛАРУСІ  (1861—1914): 

ХАРАКТАР  САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ  АДНОСІН

У артыкуле разглядаецца эвалюцыя сацыяльна&культурных адносін паміж сялянамі 

і памешчыкамі на беларускіх землях у паслярэформенную эпоху. Сялянская рэформа 1861 г. 

кардынальна змяніла характар гэтых адносін. Панскі двор страціў судова&адміністрацый& 

ную ўладу над вёскай, але захаваліся магчымасці канструктыўнага ўзаемадзеяння ў роз& 

ных сферах мясцовага жыцця. Заможныя землеўладальнікі валодалі каштоўнымі ведамі 

і новымі тэхналогіямі. У некаторых выпадках супрацоўніцтва памешчыкаў з вакольнымі 

сялянамі прыносіла відавочную карысць абодвум бакам. Аднак прыналежнасць большасці 

памешчыкаў да польскай культуры і іх мары пра адраджэнне польскай дзяржаўнасці абмя& 

жоўвалі магчымасці супрацоўніцтва з беларускім сялянствам.

The article describes the evolution of socio� cultural relations between landowners and peas� 

ants in the Belarusian lands in the post�reform period. Peasant Reform of 1861 radically changed 

the nature of these relations. Manor court lost an administrative function, but preserved the possi� 

bility of constructive engagement. Rich nobility possessed valuable knowledge and technologies. 

In individual cases, cooperation with the village landowners brought clear benefits. But landlords 

belonging to the Polish culture and revivalism Polish state limited the possibilities of cooperation 

with the Belarusian peasantry.
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Сялянская рэформа 1861 г. кардынальным чынам змяніла характар 

адносін паміж памешчыкамі і іх былымі прыгоннымі сялянамі. Панскі 

двор губляў уладу над вёскай, свае адміністрацыйныя і судовыя функ& 

цыі. Дворная фальварачная гаспадарка пазбаўлялася прымусовай пра& 

цы прыгонных і павінна была функцыянаваць у прынцыпова іншых эка& 

намічных умовах. У айчыннай гістарыяграфіі адносіны вёскі з панскім 

дваром у другой палове ХІХ ст. разглядаліся пераважна праз прызму эка& 

намічнай эксплуатацыі сялян памешчыкамі [3]. Вельмі важным для ра& 

зумення развіцця парэформеннай беларускай вёскі з’яўляецца разгляд 

адносін паміж панскім дваром і сялянамі ў іх сацыяльна&культурным
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вымярэнні, а таксама акрэсленне ўплываў аб’ектыўных чыннікаў, якія

вызначалі характар і кірунак развіцця гэтых адносін.

Сацыяльна&культурныя адносіны сялянства і памешчыкаў у парэ&

форменны перыяд заставаліся пад моцным уплывам папярэдняй тра&

дыцыі. Функцыянаванне фальварачна&паншчыннай гаспадаркі ў дарэ&

форменную эпоху забяспечвалася выкарыстаннем фізічных пакаранняў,

бо толькі страх перад імі мог прымусіць селяніна належным чынам вы&

конваць працу ў фальварку [1, с. 34]. Важную ролю ў жыцці сялянскага

грамадства адыгрываў інстытут панскага суда, які разглядаў маёмасныя

спрэчкі паміж сялянамі, сямейныя канфлікты, скаргі вяскоўцаў на двор&

ную адміністрацыю. Землеўладальнік судзіў на падставе сваіх уяўлен&

няў пра справядлівасць, хаця мог прыслухоўвацца і да меркавання вяс&

ковых старэйшын. Эдвард Вайніловіч пісаў у сваіх успамінах пра часы

дзяцінства: «Засталіся таксама трохі ў маёй памяці часы паншчыны, ча&

стыя справы паміж сялянамі, каторыя на судзе дзедзіча разглядаліся,

сялянскія вяселлі, якія заканчваліся звычайна танцамі і прыёмам у два&

ры» [18, s. 7, 12]. Памешчыкі ўдзельнічалі ў якасці ганаровых гасцей у

многіх вясковых рытуалах, прысутнічалі на вяселлях і пахаваннях ся&

лян, займалі ганаровыя месцы на богаслужэннях у вясковым храме.

Інакш кажучы, выконвалі функцыі духоўных правадыроў сялянскай

супольнасці. Славуты навуковец Ігнат Дамейка ўспамінаў, што яго баць&

ка, заможны памешчык, быў пахаваны пад падлогай уніяцкай царквы

ў Міры «злева ад дзвярэй» [8, c. 314]. Істотным сродкам культурнага

ўплыву панскага двара на вёску з’яўляліся дворныя школкі, а таксама

шпіталі.

Адмена паншчыны стала няпростым выпрабаваннем для большасці

землеўладальнікаў [18, s. 12]. Абвешчаныя ў 1861 г. умовы вызвалення не

прыносілі ў жыццё сялян ніякіх зменаў, а таму выклікалі шматлікія хва&

ляванні на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Сапраўдным жа шокам для многіх

памешчыкаў стаў актыўны ўдзел часткі беларускага сялянства, асабліва

на ўсходзе і на поўдні Беларусі, у пераследзе паўстанцаў у 1863 г. [12,

s. 104] У кастрычніку 1863 г. Ядвіга Кяневіч з Мазырскага павета напіса&

ла, што яе сям’я з прычыны варожага стаўлення сялян перапыніла, на&

сколькі гэта было магчыма, усялякія стасункі з вёскай [12, s. 152]. Такім

чынам, 1863 г. у многіх мясцовасцях Беларусі выразна павялічыў сацы&

яльна&культурную дыстанцыю паміж сялянамі і панскім дваром.

Як сцвярджае даследчык шляхецкай мемуарыстыкі Міраслаў Уст&

шыцкі, на ўсходзе былой Рэчы Паспалітай у другой палове ХІХ ст. куль&
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тывавалася ідэя захавання выразнай сацыяльнай дыстанцыі паміж два&

ром і вёскай, стэрэатыпы пра натуральную вышэйшасць памешчыкаў

над сялянамі трывала захоўваліся ў асяроддзі землеўладальнікаў [19,

s. 282]. Але адначасова памесная шляхта імкнулася захаваць і сваю кіру&

ючую ролю ва ўсіх сферах мясцовага жыцця, стаць на чале тых мадэрн&

ізацыйных зменаў, што адбываліся ў беларускім грамадстве. Аўтар успа&

мінаў пра жыццё памеснай шляхты таго перыяду Мельхіёр Ваньковіч,

які паходзіў з маёнтка Калюжыцы Мінскай губерні, сцвярджаў, што і ў

парэформенны час панскі двор заставаўся не толькі гаспадарчым цэнт&

рам для лакальнай сялянскай супольнасці, але і па&ранейшаму дэ&факта

выконваў судова&адміністрацыйныя функцыі для вакольнага вясковага

насельніцтва. Ваньковіч пісаў, што да двара на суд прыходзілі людзі з усіх

вёсак, якія належалі да Калюжыц перад вызваленнем, а цяпер застава&

ліся ў гаспадарчым сімбіёзе з дваром (лес&паша&адпрацоўкі) [17, s. 76]. З

такой ацэнкай ролі парэформеннага двара цяжка пагадзіцца. Памеш&

чыкі ў рэчаіснасці маглі захоўваць функцыі патранажу толькі ў адносі&

нах да тых сялянскіх сямей, якія заставаліся ў трывалай эканамічнай

залежнасці ад іх.

Многія аўтары памешчыцкага паходжання апісваюць у сваіх успамі&

нах ідылічную карціну патрыярхальнага і шчаслівага сужыцця вёскі і

панскага двара ў парэформенныя гады (з захаваннем поўнай дамінацыі

двара ва ўсіх амаль сферах жыцця) [19, s. 286]. На думку Караля Барысо&

віча, вёску і двор злучаў не толькі матэрыяльны інтарэс, але і старадаўні

звычай. Напрыклад, на другі дзень велікодных святаў, як успамінаў гэты

аўтар, з вёскі прыходзілі да двара гаспадары, прыбраныя ў чыстыя бе&

лыя світкі, і кожны прыносіў велікодныя пафарбаваныя яйкі ў хустцы, а

памешчык — бацька мемуарыста — з кожным урачыста цалаваўся. По&

тым усе сядалі за святочны стол, накрыты панам: «Бацька браў удзел у

тым прыёме: прыязна размаўляў з сялянамі пра іх сямейныя справы,

пра хатнія клопаты, пра сыноў, што былі ў войску. Веснавое сонейка ас&

вятляла тую учту, і здавалася мне, што лепшы дзень — супрацоўніцтва і

братэрскага кахання — хутка надыдзе» [20, s. 38, 39]. Мельхіёр Вань&

ковіч у сваіх успамінах таксама стварае патрыярхальны вобраз пана:

«Пан, у прынцыпе, павінен быў хадзіць заўсёды ў німбе патрыярхаль&

най ласкавасці, нібы добрае сонейка, але недапушчальнай была б сітуа&

цыя, каб не мог мець рацыі, ці мог апынуцца ў смешнай сітуацыі, ці мог

быць абавязаным якому&небудзь селяніну, ці мог яго пра штосьці прасіць,

за штосьці дзякаваць» [17, s. 127]. Ваньковіч сцвярджаў, што менавіта
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такім жадалі бачыць пана сяляне, і памешчыкі павінны былі ствараць

такі вобраз, нават калі з прычыны ліберальных захапленняў гэта ім не

вельмі падабалася.

У мемуарах памешчыкаў часта прыводзяцца прыклады, што сяляне

станоўча ставіліся да патэрналісцкай ролі пана. Больш за тое, некато&

рыя нібыта з настальгіяй узгадвалі пра часы паншчыны. Караль Бары&

совіч так апісвае сваю размову з адным старым селянінам у 1917 г. : «Пры

размове пра свабоду ўставіў (селянін. — С. Т.): А навошта тая “свабо&

да”? Якой яшчэ патрэбна? Ці хіба дрэнна было за паншчынай у вашага

дзеда: карова ў мужыка здохла, пан казаў выдаць з фальваркавай або&

ры, хлеба не стала — выдалі з “імбару”, а цяпер... хто дапаможа. Толькі

зладзейства не любіў стары пан, але быў справядлівы і “ўважны” пан,

часам — як цяжарную бабу казаў высекчы — то заўсёды пад “жывот”

ямку казаў выкапаць» [20, s. 37]. Цікава, што ні стары селянін, ні мала&

ды адукаваны паніч не ўсведамлялі ўсёй жудасці такога панскага «гу&

манізму». Тут трэба ўлічваць той факт, што ў размовах з панамі сяляне

часта імкнуліся дагадзіць свайму заможнаму і ўплывоваму суразмоўцу.

Такія размовы звычайна адбываліся ў панскім двары, куды сяляне пры&

ходзілі, ці каб уладкавацца на працу, ці каб нешта ў пана прасіць. Гэта

адзначыла ў сваім даследаванні Эма Яленская: «Паншчыну ўспаміна&

юць досыць прыхільна. Перад асобамі з двара, напэўна, або жадаючы

ім спадабацца, выхваляюць нават тыя часы, калі да пана ў кожнай бяд&

зе, у кожным недастатку маглі прыйсці, калі не маглі сплаціць падат&

каў, калі пан “хоць крэпка наб’е, такі часам пашкадуе”» [10, s. 488]. Адам

Багдановіч таксама ўзгадваў у сваіх успамінах, як яго бацька хваліў «бе&

стурботнае» жыццё дворных людзей у часы паншчыны [2, c. 36, 37].

Але вялізная колькасць крыніц супярэчыць той ідылічнай карціне

панска&сялянскіх адносін у парэформенны час, створанай шляхецкімі

мемуарыстамі. Напрыклад, ананімны карэспандэнт з Панямоння пісаў

у польскамоўным часопісе «Kraj»: «Патрыманіяльны да 1861 г. характар

стасункаў паміж дваром і вёскай не пакінуў па сабе ніякіх слядоў. Сёння

вёска з’яўляецца альбо суседам двору, альбо пастаўшчыком працоўных

рук для дворных палеткаў, і як у адным, так і ў другім выпадку адчуваец&

ца не вельмі прыхільнае стаўленне, якое прыводзіць да непаразумен&

няў, звязаных з менш ці больш балючымі для абодвух бакоў стратамі»

[19, s. 287].

У дакументах мясцовай дзяржаўнай адміністрацыі захавалася мно&

ства скаргаў сялян на сваіх былых землеўладальнікаў. Эканамічнае ста&
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новішча парэформеннай вёскі было вельмі складаным. Сялянам катас&

трафічна не хапала пашы для жывёлы, лесу, а большая частка гэтых угод&

дзяў знаходзілася ва ўласнасці іх былых уладальнікаў. Да рэформы сяля&

не маглі карыстацца гэтымі рэсурсамі супольна з памешчыкам паводле

сервітутаў, а ў парэформенны час землеўладальнікі пачалі забараняць

сялянам доступ, спасылаючыся на выключнае права прыватнай улас&

насці. У большасці канфліктаў суды станавіліся на бок памешчыкаў. Ад&

чуванне несправядлівасці гэтай сітуацыі спараджала ў сялян пачуццё,

што менавіта памешчыкі з’яўляюцца прычынай усіх іх бедаў. Этнагра&

фічныя матэрыялы сведчаць, што для большасці беларускіх сялян не

было характэрным паважлівае стаўленне да землеўладальнікаў, якіх яны

часта абразліва называлі «крукамі» [5, с. 92], у парэформенныя часы.

Нярэдка канфлікты паміж вяскоўцамі і памешчыкамі набывалі фор&

му адкрытага супрацьстаяння з выкарыстаннем гвалтоўных метадаў. Ся&

ляне вельмі часта выкарыстоўвалі тактыку «ціхага» захопу памешчыцкіх

зямель. У якасці прыкладу можна прывесці гісторыю пісьменніцы Элі&

зы Ажэшка, якая з’яўлялася ўладальніцай родавага маёнтка Мількаўш&

чына ў Гродзенскім павеце. У 1875 г. Ажэшка скардзілася гродзенскаму

губернатару Е. І. Зураву на ваколічных сялян, якія дамагліся ад улад

прызнання за імі права ўласнасці на спрэчныя з маёнткам землі: «Гэты

захоп дае падставы да няспынных прэтэнзій сялян <…> якія, даведаў&

шыся на практыцы, што дастаткова толькі ім абвесціць якія бы то ні

было правы на зямлю, і такая ім прызнаецца, могуць абвяшчаць новыя

і новыя прэтэнзіі, пры задавальненні якіх правы памешчыцкай улас&

насці застануцца абсалютна без абароны» [13, арк. 76 адв.].

У такіх умовах многія землеўладальнікі спрабавалі да мінімуму аб&

межаваць кантакты з навакольнымі сялянамі, а таксама пазбегнуць за&

лежнасці ад іх працоўнай сілы. Развіццё новых тэхналогій дазваляла два&

ру скарачаць патрэбы ў паслугах работнікаў з ліку мясцовых сялян. Гэ&

тыя патрэбы маглі пакрывацца прыцягненнем парабкаў з Каралеўства

Польскага, а нават — з Прусіі і Аўстра&Венгерскай імперыі [13, s. 34, 35;

3, s. 12; 10, s. 309—312]. Цэлыя паселішчы такіх «прыбышоў» узнікалі

побач з вялікімі маёнткамі. Яны былі лаяльнымі да двара, нярэдка ва&

лодалі больш сучаснымі тэхналогіямі. Але такая палітыка памешчыкаў

выклікала напружанне ў адносінах з мясцовым сялянскім насельніцт&

вам, якое губляла магчымасці заробкаў. Таму адно з патрабаванняў ся&

лян у канфліктах з памешчыкамі — наймаць на працу толькі мясцовых

жыхароў.
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Рэзкае абвастрэнне сацыяльнага становішча на вёсцы выклікала рэ&

валюцыя 1905 г. Па ўсёй Беларусі пракацілася хваля сялянскіх выступ&

ленняў супраць памешчыкаў. Тыповым прыкладам сялянскага бунту

могуць паслужыць падзеі ў маёнтку Моладава Кобрынскага павета Гро&

дзенскай губерні, які належаў вядомаму ў краіне землеўладальніку Кан&

станціну Скірмунту. Ён з’яўляўся адным з найбольш уплывовых прад&

прымальнікаў Беларусі, а яго дворная гаспадарка была вельмі паспяхо&

вай. Але гэта не спыніла разрастанне вострага канфлікту з мясцовымі

сялянамі. Сястра ўладальніка Ядвіга Скірмунт пісала 27 снежня 1905 г.:

«Аграрныя беспарадкі пачаліся ў нас нечакана і ў вельмі вострай фор&

ме — быў гэта фармальны бунт. Аднаго ранку прыйшлі тлумы, якія жа&

далі зямлі, лясоў, лугоў, патраення платы і жадалі гэтага так агрэсіўна,

што становішча адразу стала вельмі цяжкім» [14, s. 28]. На падставе ра&

парта мясцовай паліцыі можна меркаваць, што 9 снежня 1905 г. натоўп

сялян у колькасці каля 200 чалавек прыйшоў у маёнтак Скірмунта з пат&

рабаваннем аддаць ім 50 дзес. ворыва, 160 дзес. пашы, 50 дзес. лесу, па&

высіць плату падзённым рабочым да 1 руб. летам і 50 кап. зімой, а такса&

ма прымаць на працу толькі мясцовых жыхароў. Што тычыцца зямлі,

дык, напэўна, справа ішла пра зямельныя надзелы, якія памешчык адаб&

раў у сялян яшчэ ў часы паншчыны, але былыя прыгонныя працягвалі

лічыць іх сваімі. Скірмунт рашуча адкінуў гэтыя патрабаванні. Тады вяс&

коўцы пачалі сілай разганяць дворных парабкаў. Пры гэтым яны збівалі

іх кіямі і патрабавалі назаўсёды з’ехаць з маёнтка. На наступны дзень

натоўп ізноў з’явіўся ў маёнтку. 12 студзеня сяляне ўварваліся ўжо на

панскую кухню і перашкодзілі кухарам гатаваць ежу са словамі, як зап&

ісаў паліцэйскі следчы: «Мы голодаем, пусть и они голодают».

Уладальнік маёнтка і яго блізкія мусілі перажыць некалькі сапраўды

драматычных дзён. Уражанне сям’і памешчыка ад гэтых падзей ілюст&

руе ліст Ядвігі Скірмунт ад 27 снежня, у якім яна пісала: «Гэта былі страш&

ныя дні, тлумы збіраліся кожны дзень адранку, штораз больш адважныя

і небяспечныя, усе работы былі перапыненыя, быдла стаяла галоднае,

адзін дзень мелі ў доме больш за 120 чалавек, бо ўся фальварачная служ&

ба з сем’ямі і адміністрацыя схавалася ў нас пад пагрозай смерці. Нам

магчымасць застацца ў Моладаве нават у думках не прыходзіла, былі

перакананыя, што ў кожную хвіліну трэба будзе ўцякаць, што гэта ка&

нец нашага дарагога Моладава і поўны крах. Прасілі мы толькі Бога,

каб маглі ўсе шчасліва перабрацца праз мяжу, каб ніхто з нас не загінуў,

лічылі, што хутка дзесьці там будзем зарабляць на жыццё» [14, s. 28].
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Канстанцін Скірмунт праз тэлеграф запрасіў вайсковай дапамогі ў

гродзенскага губернатара І. Л. Блока. 13 снежня ў Моладаве з’явіўся ад&

дзел драгунаў, якія спрабавалі арыштаваць зачыншчыкаў бунту. Паколькі

вяскоўцы пачалі бараніць сваіх, пачалася сутычка, у выніку якой два

селяніна былі параненыя шаблямі. На падставе расследавання гэтай

справы 10 моладаўскіх сялян былі абвінавачаныя ў арганізацыі беспа&

радкаў, а пяцёра з іх асуджаныя на 8 месяцаў турмы [7, арк. 1—163]. З да&

памогай войска спакой быў вернуты ў гэты маёнтак, але дыстанцыя

паміж дваром і ваколічнымі вёскамі стала ўжо практычна немагчымай

для пераадолення. У лісце да сваёй сяброўкі — пісьменніцы Элізы Ажэш&

ка — Ядвіга Скірмунт пісала 20 сакавіка 1907 г.: «Ведала ўжо даўно, што

люд наш адрозніваецца ад нас мовай, нацыянальнасцю і верай, ведала,

што можа захоўваць дрэнныя ўспаміны з часоў паншчыны, ведала, што

ёсць цёмным і недаверлівым, падатлівым на кепскія ўплывы, але не да&

пускала, што так ад нас далёкі, так замкнёны перад намі, так пойдзе за

кожным ненавісным павевам» [14, s. 29].

Падобныя выпадкі здараліся ў той час у многіх месцах Беларусі. Ме&

муарыстка Ірэна Галынская пісала пра падзеі на Магілёўшчыне, калі

ўзброеныя банды сялян хадзілі разбіваць і нішчыць маёнткі, часам забі&

ваючы іх уладальнікаў. Толькі заступніцтва мясцовага праваслаўнага све&

тара выратавала ад пагрому двор яе бацькоў [22, k. 25]. Падчас канфлік&

ту з&за сервітутаў сялян вёскі Вярхполле Брэсцкага павета Гродзенскай

губерні з графіняй Патоцкай вясковы стараста Адамчук адкрыта выка&

заў мясцоваму павятоваму шляхецкаму маршалку сваё меркаванне, што

«следовало бы крестьянам отдать вообще всю землю, так как помещики

по большей части имеют еще и посторонние доходы — жалованье на

государственной службе и т. п., тем более что крестьяне проливают свою

кровь за господ в Маньчжурии, одни платят подати и чинят дороги» [4,

арк. 123].

Гродзенскі губернатар М. М. Асаргін пісаў 16 сакавіка 1905 г. міністру

ўнутраных спраў Расійскай імперыі А. Р. Булыгіну: «Сознанию кресть&

ян не чужда мысль о том, что земля должна принадлежать тем, которые

сами обрабатывают ее, в виду этого, а также недостатка для них земли,

по случаю прироста, помещичье землевладение должно быть уничто&

жено и за счет этого произведен дополнительный надел их землей» [4,

арк. 21]. Губернатар нават прызнаваў, што ў канфліктах з сялянамі з юры&

дычнага пункту гледжання праўда звычайна на баку землеўладальнікаў,

але «с нравственной стороны в пользу крестьян и таким образом требу&
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ют удовлетворения с точки зрения общечеловеческой правды» [4,

арк. 21].

У абвастрэнні сацыяльнага канфлікту ў вёсцы, несумненна, адыгры&

валі сваю ролю і розныя партыйныя агітатары, часта прышлыя, якія

імкнуліся пашыраць рэвалюцыйныя настроі сярод сялянства. Такія агі&

татары раскідвалі ўлёткі, у вусных размовах заклікалі сялян да актыў&

ных выступленняў і абяцалі ўзброеную падтрымку з боку гарадскіх ра&

бочых. Рост пісьменнасці сярод вясковых жыхароў павялічвала і маг&

чымасці антыўрадавай і антыпамешчыцкай агітацыі. Ды і самі сяляне

выкарыстоўвалі набытую пісьменнасць у канфліктах з панамі. Напрык&

лад, у маёнтку Вайцэхоўшчына Мала&Бераставіцкай воласці Гро&

дзенскага павета, які належаў памешчыкам Карыбут&Дашкевічам, зга&

рэлі два гаспадарчыя будынкі. Уладальнікі звярнуліся ў паліцыю і ўзга&

далі той факт, што за два тыдні да здарэння ім падкінулі рукапіснае

пасланне, «составленное безграмотно на простом белорусском наречии,

в котором предлагалось Корибут&Дашкевичу платить крестьянам за по&

денные работы по 1 руб. в день и уничтожить все жатвенные и сенокос&

ные машины, имеющиеся в имении, под угрозой поджога» [4, арк. 84].

Гэты бунт супраць машын быў выкліканы страхам сялян страціць свае

заробкі ў маёнтку ў выніку яго тэхнічнай мадэрнізацыі.

Многія памешчыкі выкарыстоўвалі своеасаблівыя стратэгіі прыста&

савання, скіраваныя на пазбяганне канфліктаў з сялянамі, аказанне ім

дапамогі ў самых розных справах [22, k. 31]. Ірэна Галынская ўспаміна&

ла пра забіванне свіней у бацькоўскім маёнтку, на якое збіралася талака

мясцовых сялян, каб дапамагчы ў іх разборцы. Кожны мог штосьці за&

браць з сабой са свежаніны. Калектыўная праца станавілася і своеасаб&

лівым культурным мерапрыемствам: «Падчас той працы спявалі, рас&

павядалі байкі, навіны, аж нарэшце каля апоўначы, калі біла 12&я га&

дзіна, распачыналіся аповеды пра духаў і страхі» [22, k. 34].

Нягледзячы на выразныя сацыяльна&эканамічныя супярэчнасці

паміж дваром і вёскай, негатыўныя ўспаміны пра часы паншчыны, маг&

чымасці для супрацоўніцтва панскага двара і парэформеннай вёскай за&

хоўваліся. Многія прадстаўнікі памешчыцкага асяроддзя бачылі сваім

грамадзянскім абавязкам культурную працу сярод навакольных сялян.

Асабліва важнай праблемай у гэтым кантэксце выступала пазіцыя двара

ў нацыянальным пытанні, якое станавілася ўсё больш вострым і акту&

альным. Некаторыя з памешчыкаў разумелі, што пашырэнне беларус&

кай самасвядомасці сярод вясковага насельніцтва можа стаць эфектыў&
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ным сродкам супрацьдзеяння ўрадавай палітыцы і захавання прыязных

сувязяў паміж дваром і вёскай. Міхал Паўлікоўскі з Мінскай губерні пісаў

на гэты конт, што памешчыцкі двор на Міншчыне быў, як правіла, пры&

хільны да беларускасці, памешчыкі ўжывалі ў размовах з сялянамі бела&

рускую мову. Падтрымка беларускай мовы, фальклору і звычаяў лічы&

лася адзіным паспяховым, і да таго ж легальным, спосабам барацьбы з

урадавай палітыкай русіфікацыі. Двары, якія спрабавалі паланізаваць

беларусаў, былі, паводле назіранняў Паўлікоўскага, вельмі нешматлікімі

[15, s. 301].

Але пісьменніца Марыя Чапская, якая таксама паходзіла з Міншчы&

ны, у сваіх успамінах адзначала, што нічога не ведала пра беларускі нацыя&

нальны рух: «Чым быў наш край родны Беларусь, як не часткай Вялікага

Княства Літоўскага, праз чатыры стагоддзі з Польшчай злучанага, праз

Расію захоплены? Пра абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў

нічога тады не ведалі. Належала выбіраць паміж Польшчай і Расіяй, а мы

не сумняваліся, што край наш павінен вярнуцца да Польшчы, Польшчы

незалежнай, у даўнейшых межах да падзелаў. Належала таму ўсведамляць

у польскасці нашую службу, каталіцкую і з паходжання польскую, ума&

цоўваць у ёй польскасць — так мы меркавалі» [9, s. 228].

Караль Барысовіч пісаў, што браў чынны ўдзел у беларускай нацыя&

нальнай агітацыі, асабіста выпісваў беларускія календары, друкаваныя

выдавецтвам «Наша Ніва» на пачатку ХХ ст., і раздаваў іх мясцовым на&

родным настаўнікам [20, s. 41]. Адначасова ён займаўся і польскай на&

цыянальнай агітацыяй у асяроддзі беларускамоўнай засцянковай шлях&

ты: «Марыў пра спальшчэнне дробнай шляхты польскага паходжання,

але пераважна ўжо збеларусізаванай, і беларусізацыю тутэйшага сялян&

ства, ужо ў вялікай ступені праз войска і школу зрусіфікаванага» [20,

s. 41]. І ў гэтым ён не бачыў супярэчнасці.

Лібералізацыя палітычнай сістэмы Расійскай імперыі пасля рэвалю&

цыі 1905 г. зрабіла актуальнай праблему ўзаемадзення памеснай шляхты

з сялянствам падчас выбараў у Дзяржаўную думу. Але і тут культурная

дыстанцыя аказалася цяжкапераадольнай перашкодай. Абшарнік Кан&

станцін Прушынскі з Мінскай губерні пісаў у часе выбараў у І Дзяржаў&

ную думу: «Абывацелі (памешчыкі. — С. Т.) у Беларусі не ведалі беларус&

кай мовы. На сходзе ў Слуцку адзін толькі абывацель умеў прамовіць да

народа на яго мове» [11, s. 97]. Менавіта да польскамоўнай інтэлігенцыі

шляхецкага паходжання звяртаўся адзін з пачынальнікаў беларускага

нацыянальнага руху Вацлаў Іваноўскі, які сам быў сынам заможнага
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землеўладальніка. Іваноўскі склаў зварот на польскай мове да інтэліген&

цыі з заклікам далучацца да беларускага нацыянальнага руху [16, s. 28].

Сярод заможнага памешчыцкага асяроддзя Беларусі і Літвы на па&

чатку ХХ ст. пашырылася так званая краёвая ідэя, якая выводзілася з

літвінскай ідэнтычнасці часоў Рэчы Паспалітай. Краёўцы спрабавалі

ўдзельнічаць у палітычным жыцці, уплываць на развіццё грамадскай

думкі на беларуска&літоўскіх землях. Да ліку краёўцаў належаў уплыво&

вы землеўладальнік Мінскай губерні Эдвард Вайніловіч, які прызнаваўся

ў беларускім паходжанні свайго роду: «...зазначыць мужу, што быў гэта

род мясцовы беларускі» [18, s. 5]. Вайніловіч сцвярджаў, што мясцовая

памесная шляхта адчувала супольнасць крыві з мясцовым людам і спа&

чувала тым слабым, як ён лічыў, нацыянальным праявам у яго асяроддзі

ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. [18, s. 210]. У той жа час блізкі

сусед і хроснік Вайніловіча памешчык Зыгмунт Даманьскі прытрымлі&

ваўся кардынальна іншых поглядаў на праблему нацыянальных адносі&

наў на беларускіх землях: «Уласна за часы майго дзяцінства не толькі

ўвогуле не гаварылася пра беларускі народ, але нават насельніцтва бе&

ларускае само сябе ніколі не называла беларусамі, а толькі тутэйшымі»

[21, s. 20]. Даманьскі пісаў, што ў панскіх дварах вельмі пашыраныя былі

тайныя польскія школкі, якія ствараліся і фінансаваліся ўладальнікамі,

а часам у іх прыходзілі і сялянскія дзеці: «У школках вучылі польскаму

чытанню і пісьму, польскай гісторыі і рахункам, а нікому не прыходзіла

ў галаву, што гэта беларусажэрчая дзейнасць польскіх паноў... Сфарма&

ванага паняцця беларускага народа тады не было, але калі б з часам паў&

стала, прынятае было б праз польскую частку грамадства з поўнай пава&

гай і добрай воляй дапамогі і развіцця, якога люднасць беларуская сама

сабе жадала б» [21, s. 21, 22]. Некаторыя палякі выракаліся  польскасці і

з увагі на сваё паходжанне спрабавалі стаць беларусамі, хоць мемуарыст

асабіста і ацэньваў такія спробы як бессэнсоўныя [21, s. 23].

З успамінаў Брахоцкага таксама вынікае, што многія абшарнікі ак&

тыўна развівалі польскае школьніцтва ў сваіх маёнтках: «Пасля 1905 года

ў кожным маёнтку мой бацька меў настаўніцу, якая праводзіла там тай&

ную польскую школку. Ніхто тых школ ніяк не выкрываў, і ўсё было ў

парадку» [23, s. 19]. Трэба прызнаць, што тайныя дворныя школы ў пер&

шую чаргу былі арыентаваныя на дзяцей дворнай службы, а таксама зас&

цянковай шляхты, заўсёды цесна звязанай з памешчыкамі. На вяско&

вых дзяцей іх уплыў у цэлым быў мізэрным. Нават спробы саміх настаў&

нікаў выкладаць у гэтых школах беларускую мову сустракалі ціхі суп&
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раціў вучняў і іх бацькоў, пра што пісала Марыя Чапская [9, s. 140]. Але

Андрэй Брахоцкі пісаў і пра ўсведамленне памешчыкамі вялікай дыс&

танцыі паміж вёскай і дваром: «У нейкай газэце хтосьці напісаў гучны

артыкул, які завершыў словамі: “Каб двор і вёска падалі сабе руку”. Па&

мятаю, што мая бабуля з Морыня, якая тады яшчэ жыла, паківала са

скрухай галавой і сказала: “Гэтага ніколі не будзе”» [23, k. 32].

Большасць сялян на пачатку ХХ ст. ужо не жадала прызнаваць кіру&

ючую ролю панскага двара ў мясцовым жыцці і прытрымлівацца архаіч&

ных нормаў паводзін і рытуалаў, якія падкрэслівалі сацыяльную даміна&

цыю шляхты. Ва ўспамінах Марыі Чапскай ёсць апісанне эпізоду, калі

маленькай дзяўчынкай яна разам са сваёй бабуляй назірала за вяртан&

нем сялянскіх фурманак з кірмашу, якія праязджалі каля іх маёнтка:

«Бабуля з напружаннем чакала таго належнага ёй жэсту пашаны, чакала

аж да апошняй фурманкі» [9, s. 218]. Але ніхто з сялян не зняў шапкі

перад арыстакраткай, як таго патрабаваў старадаўні звычай з прыгон&

ных часоў. «Вы акружаныя кепскімі людзьмі», — па&французску прамо&

віла ўнучцы бабуля мемуарысткі, і гэтае выказванне з’яўлялася харак&

тэрнай рэакцыяй кансерватыўнага памешчыцтва на радыкальную зме&

ну характару сацыяльна&культурных стасункаў паміж дваром і вёскай.

Такім чынам, у другой палове ХІХ — на пачатку ХХ ст. працягвала

існаваць вялікая культурная дыстанцыя паміж панскім дваром і вёскай,

якую не маглі пераадолець асветніцкія намаганні асобных прадстаўні&

коў памеснай шляхты. У той час калі польскае сялянства пераадольвала

ізаляванасць ад нацыянальнай культуры і роля польскай шляхты ў гэ&

тым працэсе з’яўлялася вельмі істотнай, у Беларусі сітуацыя была іншай.

Рэлігійная розніца паміж пераважна праваслаўным сялянствам і катал&

іцкай шляхтай, а таксама прыналежнасць большасці памешчыкаў да

польскамоўнай культурнай прасторы і іх арыентацыя на адраджэнне

дзяржаўнасці ў межах былой Рэчы Паспалітай ускладнялі магчымасці

супрацоўніцтва ў сацыяльна&культурнай сферы паміж гэтымі групамі

грамадства Беларусі.
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