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Віталь МАКАРЭВІЧ 

Высяленні дробнай шляхты* 
з Мінскай губерні ў 1863—1864 гг.

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай да дробнай шляхты Беларусі, Літвы і Украіны ўлады 
Расійскай Імперыі ставіліся з падазрэннем. Ужо з канца XVIII ст. можна заўважыць спробы 

размыць гэтую сацыяльную групу, выключыць яе прадстаўнікоў з дваранскага саслоўя, 
абкласці падаткамі і рэкруцкай павіннасцю. Прычына для такога стаўлення была ў тым, што 

дробная шляхта не ўпісвалася ў саслоўную і дзяржаўную арганізацыю Расійскай Імперыі.

Дасягнуць размывання і элімінацыі дробнай 
шляхты з сацыяльнай структуры грамадства ўлады 
Расійскай Імперыі спрабавалі такімі сродкамі, як уз-
моцненыя рэкруцкія наборы са шляхты, якая была пе-
раведзена ў аднадворцы, а таксама праз узмоцненае 
падаткаабкладанне дробнай шляхты. Гэтую прабле-
матыку пакідаем па-за ўвагай у дадзеным выпадку. 
Звернем ўвагу на яшчэ адзін сродак — перасялен-
чую палітыку ў 1863—1864 гг. 

Спробы арганізацыі масавага перасялення дробнай 
шляхты прадпрымаліся расійскімі ўладамі ўжо ў часы 
Кацярыны ІІ. Можна ўзгадаць падрыхтаваны ў 1796 г. 
фаварытам Кацярыны ІІ П.Зубавым, але нерэалізава-
ны план масавага перасялення дробнай шляхты ў 
Таўрычаскую і Кацярынаслаўскую губерні1. Таксама 
ўжо ў 1823 г. беларускі генерал-губернатар М.Хаванскі 
распрацаваў праект, у якім разам са стварэннем 
спецыяльных вайсковых падраздзяленняў з дробнай 
шляхты прадугледжвалася і яе частковае перасялен-
не ва ўнутраныя губерні імперыі2. Рабіліся спробы 
арганізаваць перасяленні і ў 1832—1833 гг., калі 

дзеля гэтага расійскім імператарам Мікалаем І былі 
падпісаны спецыяльныя правілы3. Нягледзячы на тое, 
што пачынаючы з канца XVIII ст. і да пачатку 1840-х гг. 
улады некалькі разоў прыступалі да іх ажыццяўлення, 
вынікі перасялення дробнай шляхты былі вельмі 
сціплыя4. Прычыны гэтаму былі ў вялікіх коштах такіх 
мерапрыемстваў і ў адсутнасці жадаючых перасяляцца 
добраахвотна. Толькі ў 1843 г. улады змаглі адправіць 
1729 душ мужчынскага полу ў Кацярынаслаўскую 
губерню з беларускіх і ўкраінскіх земляў, прычым з-за 

МАКАРЭВІЧ Віталь Сяргеевіч.
Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу БДУ, кандыдат гістарычных 
навук. Нарадзіўся ў 1979 г. у Мінску. У 2001 г. закончыў гістарычны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2005 г. — аспірантуру БДУ. У 2009 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю па тэме "Дробная шляхта Беларусі ў 30-я—60-я гг. ХІХ ст.: склад і эвалюцыя 
сацыяльна-прававога становішча". Займаецца пытаннямі сацыяльнай гісторыі Беларусі 
ХІХ—ХХ стст. Аўтар больш за 30 навуковых публікацый.

* Пад дробнай шляхтай маецца на ўвазе група насель-
ніцтва (каля 200 тыс. чалавек у межах Беларусі), што скла-
далася з прадстаўнікоў і нашчадкаў былога шляхецкага са-
слоўя Рэчы Паспалітай, якія асабістай фізічнай працай ці 
службай зараблялі сродкі для існавання. Прадстаўнікі гэтай 
сацыяльнай групы маглі быць зацверджаныя ці не зацверд-
жаныя ў расійскім дваранстве, належаць да катэгорый ад-
надворцаў, грамадзян заходніх губерняў ці ганаровых гра-
мадзян. Звычайна яны валодалі адметнымі шляхецкай ідэн-
тычнасцю, этасам і сацыялектам. Абсалютная большасць 
дробнай шляхты складалася з сельскай ваколічнай і зас-
цянковай шляхты. 
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ўцёкаў падчас перасялення да месца прызначэння 
прыбыло толькі 1345 чалавек.

Найбольш масавая хваля прымусовых дэпарта-
цый дробнай шляхты ў аддаленыя губерні імперыі 
пракацілася па Беларусі і Літве па ініцыятыве вілен-
скага генерал-губернатара М.Мураўёва падчас і па-
сля падаўлення паўстання 1863—1864 гг. Дробная 
шляхта, па перакананні Мураўёва, прыняла ў ім са-
мы актыўны ўдзел. Сцвярджэнне неабходнасці пера-
сялення часткі дробнай шляхты знаходзім у дакумен-
тах, падпісаных М.Мураўёвым, дзе сам аўтар праек-
таў дэпартацыі шляхты адзначаў, што "аднадворцы і 
т. зв. дробная шляхта былі самымі шматколькасны-
мі і дзейснымі ўдзельнікамі мяцяжу"5. Канстатацыя 
гэтага ва ўмовах функцыянавання рэпрэсійнага апа-
рату падчас паўстання давала Мураўёву магчымасць 
перайсці да рэалізацыі ў "адміністрацыйным парад-
ку" сваіх ранейшых планаў па частковай дэпартацыі 
дробнай шляхты з заходніх губерняў імперыі. Нага-
даем, што М.Мураўёў яшчэ ў 1831 г. падчас знаход-
жання на пасадзе гродзенскага губернатара даслаў 
Мікалаю І праект мерапрыемстваў адносна дроб-
най шляхты, дзе прапаноўваў усю неаселую шлях-
ту, якая "не выбрала для сябе рода заняткаў", выся-
ліць у пагранічныя рэгіёны імперыі, утварыўшы з яе 
пагранічнае ахоўнае войска6. 

Варта звярнуць увагу на адну важную акаліч-
насць — як стане зразумела з прыведзеных ніжэй 
звестак, намеры высялення дробнай шляхты не 
зусім вязаліся з рэальным удзелам дробнай шляхты 
Мінскай губерні ў паўстанні. Паўстанцкія атрады ў 
Мінскай губерні фармаваліся пераважна на тэры-
торыі Мінскага, Навагрудскага, Барысаўскага, 
Бабруйскага і Слуцкага паветаў. У гэтых паветах 
дробная засцянковая і ваколічная шляхта была 
толькі адной (прычым далёка не самай шматлікай) 
сацыяльнай групай, прадстаўнікі якой часткова 
падтрымалі паўстанцкі рух. Сярод дробнай шляхты, 
якая прыняла ўдзел у паўстанні, пераважала тая 
шляхта, якая адносілася да сацыяльнага пласта 
інтэлігенцыі і чыноўнікаў, яна не з’яўлялася ў сваёй 
пераважнай большасці сельскай рабочай дробнай 
шляхтай, якую планавалася высяляць. З данясенняў 
жандармскага штаб-афіцэра палкоўніка Рэйхарта 
вядома, што сярод людзей, якія далучаліся да 
паўстанцаў у Мінскай губерні, былі пераважна паме-
шчыкі, каталіцкае духавенства, чыноўнікі, рамеснікі, 
гімназісты, студэнты, вайскоўцы і толькі часткова 
дробная шляхта7. У адным з рапартаў ад 17 жніўня 
1863 г. ён пісаў начальніку штаба корпуса жандараў 
пра становішча дробнай шляхты ў губерні: "…в 
настоящем мятеже из оседлой шляхты принима-
ет участие незначительное число, и то по прину-
ждению…"8. Гэтае данясенне Рэйхарта кантрастуе 
з цыркулярным прадпісаннем віленскага генерал-
губернатара М.Мураўёва ад 8 жніўня 1863 г., у якім 
ён называе аднадворцаў і дробную шляхту "самыми 
многочисленными и действенными участниками в 
мятеже"9. Можна меркаваць, улічваючы ранейшыя 

планы Мураўёва па перасяленні дробнай шляхты, 
што ён здаўна бачыў у яе масе не столькі ўдзельнікаў 
паўстання, колькі варожую ўладзе сацыяльную 
групу, якая перашкаджала планам па рэалізацыі 
русіфікацыйнай палітыкі. Таму адбыўшуюся хвалю 
дэпартацый дробнай шляхты з Мінскай губерні пад-
час і пасля паўстання 1863—1864 гг. трэба разгля-
даць не толькі, а нават не столькі як рэпрэсіўныя ме-
ры, а як частку праграмы М.Мураўёва па русіфікацыі 
заходніх губерняў імперыі, што выношвалася ім 
яшчэ з 1830-х гг. Далейшы аналіз звестак дазваляе 
ўбачыць яшчэ адну акалічнасць — калектыўнае 
пакаранне дробнай шляхты праз прымусовае пера-
сяленне шэрагу шляхецкіх ваколіц было больш 
жорсткім, чым яе рэальны ўдзел у паўстанні.

Адзначым, што паводле аналізу звестак афіцый-
ных крыніц, з губерняў Літвы і Беларусі за "ўдзел у 
паўстанні", "удзел ва ўзброенай барацьбе", "сад-
зейнічанне і спачуванне паўстанню" было выслана 
15 494 чалавекі10. Сярод гэтых асобаў быў 1981 жы-
хар Мінскай губерні11. Гэта вядома з даследавання 
сацыяльнай структуры паўстанцаў, праведзенага 
на аснове звестак Аўдытарскага дэпартамента 
ваеннага міністэрства імперыі ў пачатку 1970-х гг. 
расійскім даследчыкам В.Зайцавым. 

Звесткі Аўдытарскага дэпартамента пацвяр-
джаюць таксама інфармацыю Рэйхарта пра нязначны 
ўдзел дробнай шляхты ў паўстанні. Так, па звестках 
таго ж дэпартамента, сярод удзельнікаў паўстанцкіх 
атрадаў на тэрыторыі Беларусі і Літвы ў асноўным 
былі памешчыкі ці прадстаўнікі інтэлігенцыі (чыноўнікі, 
студэнты, урачы, настаўнікі) альбо асобы, занятыя ў 
сферы кіравання і нагляду (эканомы, ляснічыя), 
а таксама арандатары. Так, ва ўсіх беларускіх і 
літоўскіх губернях сярод 774 асоб дваранскага 
саслоўя, якія былі асуджаныя за ўдзел у паўстанцкіх 
атрадах, у адпаведнасці з іх заняткамі было каля: 
30% гімназістаў, 21% чыноўнікаў і служачых, 9% 
памешчыкаў, 5% афіцэраў i выхаванцаў вайсковых 
вучэльняў, 5% арандатараў і ўпраўляючых маёнткамі 
і фальваркамі, 5% эканомаў, прыказчыкаў і пісараў 
маёнткаў, 4% урачоў, фельчараў і аптэкараў, 4% 
работнікаў і служачых па найму, 2% гувернёраў, 
камердынераў, лоўчых, палацёраў, 2% настаўнікаў 
сельскіх, дамашніх, прыватных, кандыдатаў філа-
софіі, 2% пісараў валасных, гмінных, сельскіх, 
1,5% ляснічых, палясоўшчыкаў, падлесных, 1,5% 
рамеснікаў, 1% архітэктараў, скульптараў, мастакоў, 
музыкаў, арганістаў, 1% землямераў, 4,5 % дваран 
іншых заняткаў, і толькі каля 1,5% дваран-земля-

робаў — ваколічнай і чыншавай шляхты12.
Відавочна, што сельская ваколічная і чыншавая 

дробная шляхта, якая займалася земляробст-      
вам, складала толькі нязначны працэнт паўстанцаў, 
большасць з якіх былі людзі, як тады б сказалі, 
"інтэлігентных" заняткаў. 

Прыведзеныя вышэй звесткі тычацца толькі 
асоб, зацверджаных у расійскім дваранстве. Як 
вядома, значная частка дробнай шляхты не была 

САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ
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зацверджаная ў дваранстве альбо была ўжо ў 1830-я 
гг. пераведзена ў катэгорыі аднадворцаў і грамадзян 
заходніх губерняў. Таму ўдзельнікаў паўстання, якія 
не былі зацверджаныя ў расійскім дваранстве, альбо 
адзначалі тэрмінам "шляхта", альбо асобна выдзялялі 
таксама як аднадворцаў. У Літоўскім дзяржаўным 
гістарычным архіве захоўваюцца алфавітныя спісы 
ўдзельнікаў паўстання. Іх у сваёй працы прааналізавала 
беларуская даследчыца Сусанна Самбук (Байкова)13. 
Вынікі яе аналізу сведчаць, што ў Мінскай губерні 
сярод усіх паўстанцаў дробная шляхта без уліку 
дваран, нават разам з аднадворцамі і вольнымі 
хлебапашцамі, складала толькі 4,4% ад удзельнікаў 
паўстанцкіх атрадаў14. Гэтыя і прыведзеныя вышэй 
даныя даволі пераканаўча сведчаць, што асноўнай 
сацыяльнай базай паўстання ў Літве і Беларусі дроб-
ная земляробчая шляхта не была. Гэтай базай была 
ў той час разначынная інтэлігенцыя, якая яшчэ толь-
кі нараджалася. Яна, канешне, у пэўнай ступені пахо-
дзіла з сельскага дробнашляхецкага асяроддзя, але 
па сферы сваёй дзейнасці ўжо разарвала з ёй сувязь, 
была асобнай сацыяльнай групай.

У фондзе 378 Літоўскага дзяржаўнага гістарычна-
га архіва захавалася і ведамасць, складзеная ў кан-
цылярыі Часовага палявога аўдытарыята пры штабе 
войск Віленскай вайсковай акругі, аб колькасці асо-
баў, пакараных за ўдзел у паўстанні ў Літве і Беларусі. 
Яна ўтрымлівае некалькі меншыя лічбы ў параўнанні 
з данымі, якія аналізаваў В.Зайцаў — 12 483 асобы. 
Сярод гэтых асоб было растраляна 128 чалавек і 12 
355 саслана. Што вельмі важна для нас у гэтай ве-
дамасці, дык гэта тое, што ў ёй указваецца колькас-
ць "ваколічнай шляхты", якая была сасланая разам 
з сем’ямі "на водворение" — 3497 чалавек двух по-
лаў у складзе 639 сем’яў15. Што ж гавораць нам гэ-
тыя лічбы? А гавораць яны тое, што сярод усіх катэ-
горый саланых дробная ваколічная шляхта складала 
не 4-4,5%, а ўжо каля 30% — амаль 1/3 частку! У супа-
стаўленні гэтых звестак з прыведзенымі вышэй даны-
мі аб рэальным удзеле сельскай ваколічнай і чынша-
вай шляхты ў паўстанні, напрошваецца вельмі ціка-
вая выснова: сельская земляробчая шляхта пацяр-
пела ад рэпрэсій непрапарцыйна больш у параўнанні 
з іншымі сацыяльнымі групамі, што яе групавое па-
каранне адміністрацыйным высланнем было значна 
большым чым яе рэальны ўдзел у паўстанні.

Прааналізаваць і ацаніць маштабы ўдзелу дроб-
най шляхты ў паўстанні і дэпартацый дазваляюць і 
дакументы Нацыянальнага гістарычнага архіва Бе-
ларусі. Гэта паведамленні вайсковых павятовых на-
чальнікаў аб удзеле ваколічнай і засцянковай шлях-
ты Мінскай губерні ў паўстанні і аб высяленні асоб-
ных ваколіц і засценкаў. 

Звернемся да фарміравання і дзейнасці паў-
станцкіх атрадаў у Мінскай губерні. Згодна з планам 
паўстання, сфарміраваныя ў Мінскай губерні паў-
станцкія атрады павінны былі накіравацца на пад-
трымку паўстання ў Магілёўскай губерні і разам з 
магілёўскімі атрадамі ўзяць Магілёў. Хуткае, аднак, 

разбіццё атраду Звяждоўскага ў Магілёўскай губер-
ні вымусіла паўстанцаў Мінскай губерні перайсці да 
самастойнай дзейнасці16. У губерні дзейнічалі два 
вялікія атрады — С.Ласкоўскага (Ігуменскі павет) і 
А.Трусава (Мінскі павет, пасля далучыўся да атраду 
Ласкоўскага), а таксама некалькі невялікіх атрадаў, 
якія пазбягалі сутычак з расійскімі войскамі (дзей-
нічалі ў Барысаўскім і Слуцкім паветах). Дзейнасць 
атрадаў вымагала патрэбу мець крыніцу харчавання, 
а таму і кантакт з мясцовым насельніцтвам. Падтрым-
ку ў гэтым паўстанцам аказвалі некаторыя памешчы-
кі, а таксама насельніцтва некаторых ваколіц і засцен-
каў, населеных пераважна дробнай шляхтай, часам 
сялянамі. Выкрыццё атрадаў і правядзенне следства 
высвятляла таксама і факты дапамогі ім харчаваннем 
засцянкоўцамі, што станавілася фармальнай прычы-
най высялення цэлай ваколіцы ці засценка.

Падрыхтоўка да масавых перасяленняў та-
кіх ваколіц пачалася з выдання адпаведных рас-
параджэнняў і збору звестак. Спачатку перасяленчыя 
мера-прыемствы павінны былі тычыцца жыхароў 
казённых маёнткаў17. 11 чэрвеня і 4 ліпеня 1863 г. 
цыркулярам М.Мураўёва землі і двары ў казённых 
маёнтках, на якіх жыла "шляхта, аднадворцы і 
іншыя разначынцы", у выпадку ўдзелу іх у паўстанні, 
дазвалялася адбіраць і перадаваць для пасялення 
сялян18, а ўжо 8 жніўня 1863 г. М.Мураўёў накіраваў 
цыркулярнае прадпісанне ваенна-павятовым началь-
нікам Мінскай губерні з патрабаваннем прадаставіць 
звесткі пра шляхцічаў, аднадворцаў і пасяленцаў, якія 
прымалі ўдзел у паўстанні19. Мэта збора звестак не 
хавалася — для высялення гэтых жыхароў з Мінскай 
губерні20. Адзначым, што перадача паўстанцам 
харчавання таксама разглядалася як злачынства. 
Уступная частка дакумента ўтрымлівае абгрунтаванне 
і тлумачэнне неабходнасці прымянення такога 
жорсткага рэпрэсіўнага сродка, як высяленне: "… Из 
собранных сведений (…) видно, что самыми много-
численными и действенными участниками в насто-
ящем мятеже были однодворцы и так называемая 
чиншевая шляхта, поселённая отдельными двора-
ми и целыми обществами на помещичьих, казённых 
и на своих собственных землях (…) Так как сословие 
шляхтичей и однодворцев во все времена и до на-
стоящего мятежа постоянно отличалось своими мя-
тежными действиями, то, в видах предупреждения 
на будущее время противозаконных попыток с их 
стороны к нарушению общественного спокойствия 
и порядка в крае, (…) генерал-губернатор признаёт 
необходимым изъять из среды их тех, которые бо-
лее других отличаются крамольным духом и подают 
другим вредный пример своеволия и непокорности 
законной власти"21. (Тут і далей у цытатах захаваны 
арыгінальны правапіс. — В.М.)

Каманда ад губернатара спускалася ўніз 
падначаленым ваенна-павятовым начальнікам. 
12 жніўня мінскі губернатар накіроўвае да іх ліст з 
патрабаваннем: "…сделать соображения, основан-
ные на действительных фактах, какие из однодвор-
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ческих и шляхетских обществ и отдельных поселен-
цев, принадлежащих к этому сословию, принимали 
деятельное участие в мятеже, из каких обществ бо-
лее, сравнительно с другими, поступило лиц в мятеж-
ные шайки, а также, где более всего было содействия 
со стороны этих обществ мятежникам продовольст-
венными припасами и другими предметами, равным 
образом которые из них оказывали более других про-
тиводействия местным властям к подавлению мяте-
жа, и, собрав по всем сим вышеприведённым обсто-
ятельствам надлежащие сведения по Минской губер-
ни, представить оные его Высокопревосходительст-
ву в возможно скорейшем времени со списками тех 
селений, а в оных числа дворов, семейств и душ и с 
заключением о степени их неблагонадёжности для 
дальнейших распоряжений". 

У дакуменце падкрэслівалася важнасць мера-
прыемства і пільнасць збору звестак22. Ужо менш чым 
праз месяц, 2 верасня, мінскі губернатар атрымаў 
першы рапарт ад ваеннага начальніка Мінскага 
павета, дзе паведамлялася, што на падставе зве-
стак, сабраных павятовым спраўнікам і ваеннымі 
станавымі начальнікамі, "…за исключением ушед-
ших в мятеж лиц, о коих своевременно было доне-
сено начальству, проживающие в (…) уезде одно-
дворческие и шляхетские общества и отдельные по-
селенцы (…) явного участия в мятеже не принимали 
и видимо мятежникам ничем не содействовали…"23.

Падобныя даволі спрыяльныя для дробнай шлях-
ты рапарты атрымаў губернатар ад барысаўска-
га і бабруйскага ваенных начальнікаў, а таксама ад 
навагрудскага ваеннага начальніка. Аднак, у апош-
нім рапарце адначасова ёсць інфармацыя, якая су-
пярэчыць звесткам пра адсутнасць дробнай шляхты, 
якая ўдзельнічала ў паўстанні: "…Но нельзя не ука-
зать на несколько деревень и околиц, расположен-
ных среди лесов и вблизи оных, из которых и по ны-
не находится ещё в отлучке довольно много жите-
лей. Все они расположены во Вселюбской волости 
и список таковым при сём прилагаю"24. 

Адначасова ў рапарце звяртаецца ўвага на тое, 
што ўсе названыя вёскі і ваколіцы размешчаныя ся-
род альбо паблізу лясоў і што яны пастаянна былі пад 
падазрэннем у спачуванні паўстанцам і забеспячэн-
ні іх харчаваннем. Акрамя таго, праяўляючы сваю іні-
цыятыўнасць, незадоўга да гэтага прызначаны на па-
саду навагрудскі ваенны начальнік, выступіў яшчэ і з 
прапановай аб далейшых метадах пацыфікацыі паў-
станцаў, якія тут заслугоўваюць увагі: "Если Ваше 
Превосходительство признает справедливым уда-
лить из деревень и околиц в списке означенных (…) 
жителей, то необходимо будет населить их право-
славными крестьянами и для этого обязать поме-
щиков, чтобы они земли, находящиеся ныне в руках 
семейств, принявших участие в мятеже, передали 
в определённый срок, на таком же арендном поло-
жении в пользование временно-обязанных крестьян 
православного вероисповедания; настоящих же 
арендаторов удалить на более открытые местности" 

— у дадзеным выпадку гаворка ішла не пра высялен-
не, а пра перасяленне ў межах блізкіх мясцовасцяў. 

У лік падазроных населеных пунктаў, якія пе-
ралічыў навагрудскі ваенны начальнік, уваходзіла 
размешчаная каля лясоў ваколіца Дамбровіца — 9 
двароў і 19 жыхароў, вёска Крэмаліеўка, размешча-
ная сярод лясоў (11 двароў), вёска Межнікі, размеш-
чаная сярод лясоў, ваколіца Мількевічы, дзе ў 10 два-
рах, як было адзначана, "мелких дворян", аднадвор-
цаў, мяшчан і свабодных хлебапашцаў, пражывала на 
ўласнай зямлі 29 чалавек. З-за двух асоб падазра-
валіся таксама ўсе 40 жыхароў "разначынцаў-улас-
нікаў25" ваколіцы Русілаўка. У ваколіцы Дашкевічы, на-
селенай таксама 35 "разначынцамі", два двары па-
дазраваліся ва ўдзеле ў паўстанні. Усяго ў населеных 
пунктах, якія знаходзіліся пад падазрэннем у Наваг-
рудскім павеце, пражывала 144 асобы26. 

Аб наяўнасці ў павеце падазроных шляхецкіх па-
сяленняў, "принимавших деятельное участие в мя-
теже", даносіў мінскаму губернатару ў рапарце ад 
15 верасня 1863 г. таксама ігуменскі ваенны началь-
нік. Да падазроных у павеце належалі ваколіцы Су-
цін і Гіжгайлава, з якіх, па словах начальніка, у паў-
станне пайшло 14 чалавек. Разам у дзвюх ваколіцах 
пражывала 153 чалавекі. Не менш аказалі садзеян-
не паўстанцам, па інфармацыі павятовага ваенна-
га начальніка, таксама ваколіцы Французская Грэ-
бля, Падкоссе, Гапоцева, з якіх у паўстанцы пайш-
ло 6 чалавек. Насельніцтва ж ваколіц складалася з 
89 чалавек. Акрамя таго, пад падазрэнне трапілі ва-
коліцы Рэпіца, Сёмкава Слабада, Спусціха і Убор-
кі, каля якіх, па звестках начальніка, некалькі разоў 
з’яўляліся паўстанцы. У названых ваколіцах пражы-
вала 122 чалавекі. Пад падазрэнне з-за інфармацыі 
пра начоўку там паўстанцкага атрада Акуліча тра-
піла таксама вёска Гайдукова Слабада, дзе пражы-
вала 50 чалавек. У забеспячэнні паўстанцаў харча-
ваннем падазраваліся таксама вёскі Жабіхава і Ва-
ладута, дзе пражывала 78 чалавек, а таксама вёска 
Рачыборкі, населеная 28 асобамі, ваколіца Дубо-
вы Лог з 16 жыхарамі, ваколіца Можанкі з 64 жыха-
рамі і ваколіца Старая Гута, дзе жыло 37 чалавек. У 
спіс падазроных трапілі таксама і асобныя пасялен-
цы, якія жылі каля карчмы Падшопкі і былі ўжо арыш-
таваныя за дастаўку харчавання паўстанцам. Іх сем’і 
налічвалі 27 чалавек. Усяго пад падазрэнне ігумен-
скага павятовага ваеннага начальніка трапіла 17 на-
селеных пунктаў, дзе пражывала 666 чалавек пера-
важна дробнай шляхты27. 

Асноўнымі прычынамі падазрэнняў былі арышт 
каго-небудзь з жыхароў ваколіцы за ўдзел у паў-
станні, проста знаходжанне ў наваколлі паўстанцка-
га атрада, даносы сялян ці духавенства павятоваму 
начальству пра дапамогу жыхароў паўстанцам.

Мазырскі, рэчыцкі і слуцкі ваенныя начальнікі спа-
чатку ўвогуле зацягвалі справу са зборам звестак і 
складаннем спісаў падазроных шляхецкіх ваколіц. 
Сведчыць пра гэта чарнавік ліста мінскага гра-
мадзянскага губернатара, датаваны 25 кастрычніка 
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1863 г., з адрасаваным да іх нагадваннем і патраба-
ваннем неадкладна прадаставіць звесткі28.

Рапарты бабруйскага, пінскага і рэчыцкага ва-
енных начальнікаў відавочна не задаволілі мінскага 
губернатара. Нягледзячы на тое, што яны даносілі пра 
адсутнасць ваколіц, якія б удзельнічалі ў паўстанні, 
губернатар 9 лістапада 1863 г. усё роўна выслаў ім 
распараджэнні з патрабаваннем скласці хаця б спісы 
шляхты, якую яны лічаць ненадзейнай. Відавочна, 
словы М.Мураўёва пра масавы ўдзел дробнай 
шляхты ў паўстанні, сказаныя ім раней, абавязкова 
павінны былі знайсці сваё рэальнае адлюстраванне 
ў рапартах, і таму спісы шляхты на высяленне ў 
любым выпадку павінны былі быць складзеныя, 
хаця б за кошт падазроных ці ненадзейных для 
ўладаў асоб. У дакуменце ўтрымліваюцца словы, 
вартыя цытавання: "…нахожу, что хотя из однод-
ворческих и шляхетских обществ, (…) никто не при-
нимал участие в мятеже и не доставлял мятежни-
кам продовольствия, однако есть много семейств 
подозрительных и неблагонадёжных в политическом 
отношении, как разсеянных среди лесов, отдельно 
от населённых местностей, при представившемся 
случае, могут изменить верноподданическому долгу 
и оказывать противодействие правительственным 
распоряжениям к подавлению мятежа". 

Таму ад ваенных начальнікаў патрабавалася хаця 
б скласці падрабязныя спісы дробнай шляхты з "…за-
ключением вашим кого из них вы находите необходи-
мым выселить в другие губернии, а кого в ближайшие 
селения, (…) меннее подозрительные семейства (…) 
могут быть оставлены на прежних местах жительства, 
если будут признаны вами безвредными, но не иначе 
как по представлению за себя вполне благонадёжных 
и состоятельных поручителей. (…) долгом считаю 
присовокупить, что меры выселения вызываются 
только необходимостью, особенно при ......29 
здешняго Края", "… я долгом считаю обратить осо-
бенное внимание ваше на важнейшие предметы, от 
которых зависит ...... здешнего края"30.

Відавочна, што мінскі губернатар, у сваю чаргу, 
хацеў прадэманстраваць і сваю дзейнасць генерал-
губернатару, таму рапарты з паведамленнем пра 
адсутнасць шляхты, якая садзейнічала паўстанцам, 
яго яўна не задавальнялі.

Мерапрыемствы па дэпартацыі шляхты, якія іні-
цыяваў М.Мураўёў, не маглі абысціся і без абмерка-
вання іх у Заходнім камітэце. Камітэт распрацоўваў 
мерапрыемствы, якія павінны былі б, як адзначала-
ся ў справаздачы камітэта за 1864 г., "иметь целью 
не временные, а органические меры, для упрочения 
на будущее время спокойствия в Западном крае"31. 
Цікава, што, нават не атрымаўшы яшчэ рапартаў ад 
усіх ваенна-павятовых начальнікаў, М.Мураўёў ужо 
дакладаў у Камітэт аб масавым удзеле дробнай шлях-
ты ў паўстанні, а ўжо 12 верасня 1863 г. камітэт раз-
глядаў пытанне аб "высяленні з паўночна-заходніх 
губерняў аднадворцаў і асоб былой польскай шлях-
ты замешаных у мецяжы". У выніку разгляду пытан-

ня Заходнім камітэтам яго далейшае рашэнне ка-
мітэт цалкам перадае на ўзаемнае вырашэнне на 
ўмовах узгаднення віленскаму генерал-губерната-
ру, міністру ўнутраных спраў і міністру дзяржаўных 
маёмасцяў32. Гэта спрашчала М.Мураўёву рэаліза-
цыю сваіх праектаў.

На губернскім жа ўзроўні ў той час нават збор зве-
стак аб якім-небудзь удзеле дробнай шляхты ў паў-
станні ад павятовых ваенных начальнікаў усё яшчэ 
не быў скончаны. На аснове даных Навагрудскага і 
Ігуменскага паветаў толькі ў кастрычніку быў скла-
дзены агульны спіс жыхароў падазроных пасялен-
няў, дзе значыліся 815 чалавек, якіх прапанавалася 
высяліць33. З іх па Ігуменскім павеце праходзіла 666 
асоб, па Навагрудскім 149.

У канцы кастрычніка нарэшце былі дасланыя 
звесткі і ад пінскага, мазырскага і рэчыцкага павя-
товых ваенных начальнікаў. Пінскі начальнік, мабыць 
не жадаючы высылаць рапарт без спісу, што магло 
быць расцэнена як нядбайнае выкананне ім абавяз-
каў, палічыў за лепшае даслаць "Спіс асоб, якія пры-
малі удзел у палітычных беспарадках, што пражывалі 
ў Пінскім павеце"34. У спісе фігуруе 50 прозвішчаў, у 
асноўным вучняў, настаўнікаў, служачых, пададзе-
ная інфармацыя аб іх паходжанні і асноўных занят-
ках, прычым у большасці выпадкаў гэта не былі асо-
бы з ваколіц і засценкаў, населеных дробнай шлях-
тай, а таму і не было прымацавана ніякага спіса та-
кіх ваколіц.

Абавязкі мазырскага і рэчыцкага павятовых 
начальнікаў аб’ядноўваліся ў адной пасадзе. З гэтых 
паветаў павятовы начальнік даносіў, што ў паветах 
фарміравання паўстанцкіх атрадаў не адбывалася, 
аднак і ён таксама не адважыўся прыслаць рапарт 
без спіса падазроных і назваў толькі адну ваколіцу: 
"… за шляхтой не замечалось, чтобы она принимала 
участие в мятеже… лица, за которыми замечены дей-
ствия клонившиеся к распространению возмущения, 
и которые преданы за это суду, — по большей части 
были из разных местностей и потому выводить из 
действия их заключения вообще о шляхетских око-
лицах, по мнению моему, весьма трудно, не отвер-
гав, однако же, что в некоторых местностях шляхта 
тайно содействует возмущению и быть может готова 
была бы принять участие в беспорядках, по некото-
рым соображениям и некоторым фактам, признаю, 
что в отношении этом из ведомства моего более все-
го ненадёжна шляхта населяющая околицу Кустови-
цу, постоянно отличавшуюся буйством, неуживчиво-
стью даже между собою и уголовными преступле-
ниями, в настоящее время по одной этой околице у 
следователя в производстве 8 уголовных дел, число 
которых было ещё более, пока уезд не был объявлен 
на военном положении". 

Адначасова павятовы начальнік як бы апраўдваў-
ся за няспешнасць у працы, паколькі ў рапарце па-
ведамлялася, што ў працэсе падрыхтоўкі ўжо ёсць 
спіс найбольш ненадзейных асоб двух паветаў. Ад-
нак у дастаўленым пазней спісе аказалася толькі 8 
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асобаў, прычым амаль усім ім ставілася ў віну "буй-
ство", а аднаму ўцёкі ад рэкрутчыны (учынкі, не звя-
заныя з удзелам у паўстанні)35.

Прыблізна ў тыя ж дні прыслаў звесткі і слуцкі 
ваенны начальнік, які даносіў, што паўстанцы на яго 
ўчастку не з’яўляліся і "(…) из шляхт и однодворцев 
никто в оные не поступал, как равно не было отме-
чено содействия мятежникам продовольственны-
ми припасами и никто не оказал противодействия 
местным властям в подавлении мятежа, кроме тех 
лиц, которые при первоначальном обнаружившем-
ся волнении, на которых по подозрению, а некото-
рые и за преступления, состоят под следствием"36. 

Як бы для падмацавання сапраўднасці сваіх сло-
ваў і ў пацвярджэнне вернасці ўраду мясцовай дроб-
най шляхты слуцкі ваенны начальнік запатрабаваў ад 
жыхароў шляхецкіх ваколіц падпісаць адрас цару. Такі 
адрас павінен быў, як можна здагадвацца, стаць па-
цвярджэннем таго, што адсутнасць падазроных ва-
коліц у павеце не з’яўляецца вынікам нядбайнасці 
яго працы37. У канцы кастрычніка ўжо ў новым рапар-
це слуцкага павятовага военачальніка зноў паведам-
лялася, што шляхта і аднадворцы павету не прымалі 
ўдзелу ў паўстанні, але ўжо адначасова ў пацвярд-
жэнне гэтага губернатару былі нават дасланы "гра-
мадскія прыгаворы" з павета ад сялянскіх таварыст-
ваў, у якіх сяляне пацвярджалі "спакойны характар" 
іншых жыхароў павета, у тым ліку і дробнай шляхты38. 
Відавочна, што падрыхтоўка падобных прыгавораў 
была інспіраваная альбо самім павятовым ваенным 
начальнікам, альбо шляхтай, што, магчыма, і выра-
тавала яе ад дэпартацый, паколькі паўстанцы ў па-
веце рэальна былі39. Мэта падрыхтоўкі "грамадскіх 
прыгавораў" таксама была відавочнай — запэўніць 
вышэйшае начальства ў тым, што ў павеце назіра-
юцца парадак і адсутнасць антыўрадавай дзейнас-
ці, а рапарт военачальніка не з’яўляецца проста ад-
піскай чыноўніка, а адлюстроўвае рэальны стан рэ-
чаў, а значыць — мясцовае начальства спраўляецца 
з пастаўленымі задачамі.

У іншых паветах, у першую чаргу Ігуменскім, дзе 
дзейнасць паўстанцаў была больш відавочнай (у па-
веце дзейнічаў вялікі атрад С.Ласкоўскага), павято-
выя ваенныя начальнікі, наадварот, дэманстравалі 
сваю актыўную дзейнасць па пакаранні вінаватых і 
складалі спісы шляхты на дэпартацыю.

На падставе аб’яднаных звестак толькі Ігумен-
скага і Навагрудскага паветаў мінскі губернатар пад-
рыхтаваў рапарт М.Мураўёву, дзе паведамлялася: 
"Из собранных мною (…) сведений об однодворче-
ских и шляхетских обществах, а также об отдельных 
поселенцах этого сословия, принимавших участие в 
мятеже, оказывается, что (…) в Новогрудском и Игу-
менском уездах и особенно в последнем, мятежни-
ки более нежели в других находили себе сочувст-
вия со стороны мелкой шляхты, рассеянной в этих 
уездах совершенно отдельно, в лесистых местно-
стях, или несколькими поселенцами. Шляхты этой 
насчитывается в Игуменском уезде до 666, а в Но-

вогрудском до 149 душ. Выселение всех означенных 
лиц, кроме других неудобств, будет сопряжено с ог-
ромными расходами для правительства (тут і далей 
у дакуменце падкрэслена аўтарам. — В.М.), между 
тем я убеждён, что выселением только некоторых, 
более виновных, семейств можно достигнуть тех же 
результатов, какие предполагались бы от общего 
выселения. (…) Но при этом считаю обязанностью 
доложить, что хотя в других уездах, как удостоверя-
ют военно-уездные начальники, шляхта не прини-
мала участия в мятеже, но чтобы окончательно очи-
стить все уезды от лиц, сочувствующих настоящим 
беспорядкам я строго предписал местным началь-
никам (…) представить мне списки всех самых по-
дозрительных и неблагонадёжных лиц, которые по 
своему характеру и образу мыслей не могут ручать-
ся за свою добросовестность, для собрания же бо-
лее положительных фактов (…) сам отправляюсь в 
некоторые уезды … "40.

Дакумент дае зразумець, наколькі моцна жадаў 
губернатар прадэманстраваць сваю актыўную дзей-
насць і ініцыятыўнасць перад Мураўёвым. Да даку-
мента быў прыкладзены спіс ваколіц з пазначэннем, 
колькі сямей з іх трэба высяліць. Да высялення пра-
панавалася прызначыць ад адной сям’і з ваколіцы да 
ўсіх сямей з найбольш падазроных ваколіц. Даклад-
ная колькасць прызначаных да высялення не была 
пазначаная. 

17 снежня 1863 г. быў складзены канчатковы, па-
вялічаны спіс асобаў, прызначаных да дэпартацыі і 
перасялення. Варта звярнуць увагу, што частку асо-
баў прапанавалася не дэпартаваць, а перасяліць у 
суседнія мясцовасці пад нагляд. Спіс быў разбіты на 
тры катэгорыі: 1-я — прызначаныя да высялення ва 
ўнутраныя губерні імперыі за палітычныя злачынст-
вы (50 сем’яў); 2-я — прызначаныя да высялення ва 
ўнутраныя губерні імперыі, калі па суду будуць прыз-
наныя вінаватымі (34 сям’і); 3-я — прызначаныя да 
высялення з лясоў у бліжэйшыя пасяленні пад нагляд 
таварыства (64 сям’і). Разам пад высяленне і дэпар-
тацыю толькі з Ігуменскага павета павінна было ўжо 
трапіць 148 сем’яў — 1017 чалавек41. У спісе пазна-
чана, якая сям’я і куды высялялася, што надае дадат-
ковую інфармацыйную каштоўнасць гэтаму дакумен-
ту. У справе знаходзіцца і копія распараджэння мін-
скага губернатара ваенным начальнікам Ігуменска-
га і Навагрудскага паветаў аб высяленні адзначаных 
у спісе асоб. Такім чынам, дакументальна перася-
ленне і дэпартацыя 1017 чалавек у асноўным дроб-
най шляхты была падрыхтаваная, але справа маса-
вай дэпартацыі адзначанай колькасці асоб нечакана 
набыла іншы паварот.

Ужо 6 снежня 1863 г., калі былі падрыхтаваныя 
спісы на высяленне, навагрудскі павятовы ваенны 
начальнік інфармуе мінскага губернатара, што па 
прычыне малой знаёмасці з паветам, у які ён з палком 
прыбыў толькі ў канцы ліпеня, сабраныя ім звесткі не 
адпавядаюць рэальнаму стану рэчаў: " … я так был 
мало знаком с обстоятельствами мятежа в Новогруд-
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ском уезде — пісаў ён — что невольно внял в ошибку, 
отнеся к личностям то, что происходило от местно-
сти. Таким образом, лесное положение Кралириев-
ки, Межников и Домбровицы таково, что кем-бы не 
населить их, в случае нового мятежа жители будут 
замечены вновь, — из боязни поджогов, чем посто-
янно шайки их устрашали. Несмотря на это невыгод-
ное положение, нельзя сказать, что бы эти три де-
ревни особенно много дали мятежников и местечки: 
Вселюб и Новая Мышь в этом случае более виновны, 
дав со своих волостей в мятеж более значительное 
число своих жителей и не находясь по местности в 
том исключительном положении, как вышесказан-
ные деревни. Что же касается Дашкевич, Русиловки 
и Милькевич, то хотя шляхта вся вообще сочувство-
вала мысленно мятежу, но держала себя очень тихо 
и если, по доходившим до меня слухам, часто под-
вергалась обыскам, то нет фактов, вызывающих ко-
го-либо из жителей в особенности. Указанные вашим 
превосходительством семейства из околицы Руси-
ловки однодворца Рыбинского и дворянина Воль-
ского и из околицы Дашкевич Коленды и Войницко-
го, если и признаётся нужным выселить по участию 
членов этих семейств в мятеже, то разве только для 
устрашения мерой этой прочей шляхты, но отнюдь 
не по личному их влиянию на мятеж, (… ) полагаю, 
что денежная пеня, взысканная в настоящее время 
с Домбровицы, Русиловки, Дашкевич и Милькевич 
в количестве 25 руб. со двора достаточно ослабит 
жар их глупого патриотизма и надолго заставит про-
клинать виновников их бедствий. Наконец, если за 
сим ваше превосходительство признают необходи-
мым выселить кого-нибудь из вышесказанных лиц, 
то уже, во всяком случае, выселять их в Россию42, 
так как здесь им не предполагается никакого надела 
земли и, следовательно, положение их с семейства-
ми будет чрезвычайно затруднительно и по неволе 
подвергнет их на новые козни. Во всех прочих пун-
ктах уезда никто из шляхты ни в чём не замечен и я 
по всей справедливости должен был возвратить по-
всеместно с шляхты собранные по 10 руб. со двора, 
вследствии недоразумения при получении предпи-
сания (…) об взыскании с шляхты и объяснения впо-
следствии, что только тех обложить этим сбором, кто 
прикосновенен в чём либо к мятежу".

Дзіўна, але ў рапарце ад 13 снежня 1863 г. 
таксама "асадзіў назад" і бабруйскі ваенны павятовы 
начальнік, прапануючы не высяляць дробную шляхту: 
"…после (…) дознаний и осмотра жительства шлях-
ты и однодворцев проживающих отдельно от сель-
ского населения и в самых деревнях оказалось, что 
местность их не наводит сомнения дабы в тех ме-
стах могли найти убежище мятежники, ибо все (…)
состоят в окрестности крестьянских населений, где 
сельские общества постоянно и без затруднения 
имеют за ними надзор, а большая часть их живёт 
в самих деревнях и (…) своим поведением, обра-
зом мыслей и преданностью к правительству при-
обрели себе доверие и крестьянские общества вы-

дали одобрительные письменные удостоверения с 
обязательством иметь за ними неослабный надзор, 
шляхетские и однодворческие общества выдали об-
щее ручательство в том, что если бы кто из среды их 
оказался бы виновным в политическом отношении, 
то они подвергают себя целым обществом всем за-
конным ответственностям, то принимая в уважение, 
что шляхта и однодворцы по настоящее время в ни-
каких решительно политических отношениях заме-
чаемы не были и что местность их не наводит сом-
нения, дабы крамола могла найти у них убежище, и 
что мелкие населения состоят в недалёком рассто-
янии от крестьянских общественных населений, ко-
торые могут, и при том обязались, следить за ними, 
я не нахожу побудительных причин к выселению их, 
а предположил оставить на прежних их местах жи-
тельства под надзором общественных крестьян, при 
чём составленный мною список шляхтам и одно-
дворцам, которые не приобрели себе письменных 
одобрительных удостоверений по разным обстоя-
тельствам, значущимся в последней графе списка, 
при сём (…) представляю, докладывая при том, что 
и обозначенные в списке лица одобрены в поведе-
нии и образе мыслей и не навлекают на себя поро-
ка в даче мятежникам пристанища или оказания им 
в чём либо содействия"43. 

Падобны, раптоўна зменены змест рапартаў ва-
енных начальнікаў двух паветаў, дзе яны фактычна 
просяць мінскага губернатара не высяляць дроб-
ную шляхту, наводзіць на разважанні пра прычыны 
змены іх стаўлення. Можна меркаваць, што павято-
выя ваенныя начальнікі не вельмі жадалі ў будучым 
рэалізоўваць перасяленне і несці груз псіхалагічных 
і маральных перажыванняў, звязаных з гэтым, што, 
магчыма, і адбілася ў даволі "памяркоўным" змесце 
іх канчатковых рапартаў.

У адрозненне ад навагрудскага і бабруйскага 
ваеннага начальнікаў ігуменскі начальнік не змякчыў 
сваю пазіцыю. Болей за тое, ён, праявіўшы ў выказ-
ванні і негатыўнае стаўленне да ўсяго яўрэйскага 
насельніцтва, разам са шляхтай ваколіцы Суцін 
прапанаваў высяліць у аддаленыя губерні імперыі і 
яўрэяў гэтай ваколіцы (17 сем’яў), якія таксама "силь-
но подозреваются в способствовании мятежникам 
как доставлением продовольствия, так и передачей 
разных сведений, к чему по врождённому им кори-
столюбию отказаться не могут" 44.

У траўні 1864 г. ужо пачалася падрыхтоўка да 
дэпартацыі вялікай ваколіцы Суцін у Ігуменскім 
павеце. Вялікай праблемай была значная колькасць 
асобаў, прызначаных да дэпартацыі. Мінскі ваенны 
губернатар у рапарце ад 5 траўня 1864 г. на імя 
М.Мураўёва адзначаў, што: "Представляя при сём 
список означенной шляхты, имею честь присовоку-
пить, что до настоящего времени я удерживался с 
представлением оной к выселению только в следст-
вии обширности околицы Сутин: (…) в ней считается 
43 двора, с 284 душами обоего пола. По замечанию 
военного начальника Игуменского уезда, выселение 
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сутинской шляхты тем более необходимо, что сле-
дить за Сутиным нет возможности, так как околица 
эта расположена на острове, окружённом и перере-
занном глубокими болотами, прекращающими сооб-
щение не только с окрестными местами, но и между 
отдельными домами самой околицы. Из числа пред-
ставляемых к выселению можно, по моему мнению, 
исключить одно только семейство, означенное в спи-
ске под № 43-м и присоединившееся к православию. 
Местность, в которой встречены мятежники, покры-
та болотами и находится у соединения Игуменского, 
Слуцкого и Бобруйского уездов. Мною сделано рас-
поряжение о производстве усиленных облав в упомя-
нутой местности со стороны всех этих трёх уездов. 
Генерал-лейтенант Заболоцкий"45.

Карыстаючыся новым на той час сродкам сувязі 
— тэлеграфам, адносна высялення ваколіцы Суцін 
М.Мураўёў з Пецярбурга прыслаў адказ: "Разрешаю 
немедленно выслать из Сутина только 22 двора ме-
нее благонадёжных, в Томскую губернию; об осталь-
ных же донести, если признано будет вредным оста-
вить их на настоящем месте жительства..."46.

Ужо праз месяц мінскі губернатар атрымаў кан-
фірмацыю ад ігуменскага павятовага ваеннага на-
чальніка аб тым, што 5 чэрвеня 1864 г. 22 двары з ва-
коліцы Суцін, а гэта 166 чалавек шляхцічаў каталіц-
кага веравызнання, былі высланыя ўстаноўленым 
парадкам у Томскую губерню47. Інфармацыя была 
перададзеная М.Мураўёву, які па тэлеграфе загадаў 
маёмасць выселеных прадаць, акрамя дамоў і сель-
скагаспадарчага інвентару, які павінны былі атрыма-
ць тыя, хто будзе паселены на месцы дэпартаванай 
шляхты48. Як вядома, згодна з планамі М.Мураўёва, 
перасяляць меркавалася сялян з рускіх губерняў, 
прычым перавага тут аддавалася стараверам.

26 красавіка 1864 г. М.Мураўёвым быў таксама 
аддадзены загад мінскаму губернатару аб высяленні 
шляхты ваколіц Рэпіца і Тарнагоркі: "…отправить по 
этапу установленным порядком чрез г. Вильно в Том-
скую губернию, для водворения их на свободных 
казённых землях; имущество же, какое у них окажет-
ся, продать с публичного торга и вырученные день-
ги препроводить к министру государственных иму-
ществ для обращения на покрытие расходов по об-
заведению переселенцев хозяйством на новых ме-
стах жительства; стариков и больных, которые бы не 
могли перенести трудностей переселения, передать 
на попечение общества или поместить в богадель-
ню на казённое пропитание"49. 

Да дэпартацыі было прызначана 45 чалавек, 
аднак 16 асоб — хворыя і састарэлыя, былі пакінутыя 
ў Беларусі50. Загад аб высяленні быў прыведзены ў 
выкананне 22 траўня 1864 г. У Томскую губерню было 
выселена 29 чалавек51. 

Ёсць у справе звесткі і пра дэпартацыю шляхец-
кай вёскі Валадута, дзе пражываў 51 чалавек. Па эта-
пе дробную шляхту з гэтай вёскі накіравалі ў Мінск, 
адкуль 22 ліпеня яна павінна была быць адпраўле-
ныя далей праз Вільню чыгункай на Пецярбург і да-

лей па этапе. Пра лёс ваколіцы даведваемся з пра-
шэння дваран Мінскага павета К.Беліновіча і Ф.Ліпня 
пра невысыланне іх нарачоных, жыхарак вёскі Вала-
дута52. Такім чынам, дакументальна пацвярджаецца 
дэпартацыя ў траўні-чэрвені 1864 г. з наяўнага спісу 
каля 240 чалавек дробнай шляхты з трох ваколіц Ігу-
менскага павета. Непасрэднага пацвярджэння выся-
лення яшчэ каля 400 чалавек, прызначаных да дэпар-
тацыі з ваколіц Гіжгайлава, Французская Грэбля, Пад-
коссе, Ганотава, Рапішча, Сёмкава Слабада, Спус-
ціха, Уборкі (Боркі), Гайдукова Слабада, Жабіхава, 
Рачыборкі, Дубовы Лог, Можанкі, Старая Гута, Пад-
шопкі, няма з-за ўрыўкавасці архіўных звестак. Аднак 
ёсць пацвярджэнні з іншых архіўных крыніц, адкры-
тых беларускай даследчыцай Вольгай Гарбачовай, 
аб высяленні асобных сямействаў з засценка Убор-
кі (Боркі) — 15 чалавек, Французская Грэбля — 16, 
Падкоссе — 13, з ваколіцы Арэшкавічы — 29, а такса-
ма з ваколіцы Завішына — 3, засценка Падкаменка — 
6 (усе Ігуменскага павета)53. Такім чынам, дакумен-
тальна пацвярджаецца дэпартацыя па меншай меры 
каля 320 чалавек з Ігуменскага павета.

У Барысаўскім павеце першапачаткова рэпрэ-
сіўныя меры ў адносінах да дробнай шляхты абме-
жаваліся толькі застрашэннем і перасяленнем не-
калькіх сямей арэнднай шляхты. Як адзначыў ваенны 
начальнік павета, 28 лістапада 1863 г. іх "привели 
в необитаемое положение", перасяліўшы жыхароў 
у іншыя вёскі. "…Притом объявили всей шляхте, 
однодворцам и прочаго сословия лицам, что ежели 
с настоящего времени кто-либо из среды их будет 
замечен в принятии участия в мятеже, тогда то об-
щество, город или деревня, к которым такие лица 
принадлежат отныне будут отвечать всем миром за 
каждого. Притом внушили старостам всех волостей, 
чтобы они за шляхтой и прочего сословия лицами в 
районе их обществ проживающими имели бдитель-
ный надзор"54.

Аднак гэтыя меры ў павеце не мелі станоўчага 
для ўладаў выніку, паколькі вясною паступіла апера-
тыўная інфармацыя, што жыхары засценка Святое і 
ваколіцы Лозіна дастаўлялі харчаванне паўстанцам з 
атрада Ласкоўскага. Ваенны начальнік Барысаўска-
га павета ў рапарце ад 25 сакавіка 1864 г. звярнуўся 
да мінскага грамадзянскага губернатара з просьбай 
распарадзіцца аб высяленні жыхароў гэтых населе-
ных пунктаў. Да дакумента быў далучаны падрыхта-
ваны спіс і вопіс маёмасці шляхты55. Усяго па спісе 
двух населеных пунктаў праходзіла 41 сям’я — 279 
чалавек. Ці адбылася дэпартацыя, невядома, паколь-
кі рапарты ваенных начальнікаў паветаў ці загады гу-
бернатара адносна гэтых ваколіцаў, у справе з пера-
піскай мінскага губернатара з ваеннымі начальніка-
мі адсутнічаюць.

Такім чынам, у спісы падазроных шляхецкіх ва-
коліц і засценкаў Мінскай губерні падчас і пасля паў-
стання 1863—1864 гг. трапілі ваколіцы: Суцін, Гіж-
гайлава, Французкая Грэбля, Падкоссе, Гапоцева, 
Рэпіца, Сёмкава Слабада, Спусціха, Уборкі, Гайдуко-
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ва Слабада, Жабіхава, Валадута, Рачыборкі, Дубовы 
Лог, Можанкі, Старая Гута, Падшопкі, Тарнагоркі Ігу-
менскага павета, Дамбровіца, Кралірыеўка, Межнікі, 
Мількевічы, Русілаўка, Дашкевічы Навагрудскага па-
вета, Кустовіца Мазырскага павета, засценкі Святое 
і Лозіна Барысаўскага павета з агульнай колькасцю 
насельніцтва каля паўтары тысячы чалавек. Акрамя 
таго пад падазрэннем былі мястэчкі Уселюб і Новая 
Мыш Навагрудскага павета. Асноўнымі прычынамі 
падазрэнняў быў арышт каго-небудзь з жыхароў ва-
коліцы за ўдзел у паўстанні, дзеянне ў наваколлі паў-
станцкага атрада альбо даносы сялян ці духавенст-
ва начальству павета аб дапамозе жыхароў ваколіц 
паўстанцам.

Насельніцтва пералічаных населеных пунктаў 
апынулася пад пагрозаю высялення, аднак улады не 
адважыліся на масавае высяленне. Асноўнай прычы-
най адмовы ад гэтага былі высокія кошты правядзен-
ня такіх мерапрыемстваў. Дэпартацыя дробнай шлях-
ты ахапіла толькі частку насельніцтва падазроных 
ваколіц, прычым у першую чаргу дэпартавалася на-
сельніцтва ваколіц, размешчаных у цяжкапраходных 
мясцовасцях, дзе былі спрыяльныя ўмовы для пар-
тызанскіх дзеянняў, што магло ўскладняць кантроль 
за жыхарамі. Выбарачная рэалізацыя дэпартацый 
павінна была быць застрашэннем і перасцярогай ад 
антыўрадавай дзейнасці для тых, хто заставаўся на 
месцы. Гэтай жа мэце служылі і масавыя кантрыбу-
цыі, якія спаганяліся з жыхароў ваколіц, а таксама 
застрашэнне іх калектыўнай адказнасцю за дапа-
могу, якая магла быць аказана кім-небудзь з жыха-
роў паўстанцам. 

Дакументальна пацвярджаецца факт дэпарта-
цыі па этапе толькі часткі насельніцтва ваколіцы Су-
цін (166 чалавек), Рэпіца і Тарнагоркі (29 чалавек), 
Валадута (колькасць сасланых невядомая). Усе на-
селеныя пункты размяшчаліся ў Ігуменскім павеце. 
Факт высялення насельніцтва іншых "падазроных" ва-
коліц Мінскай губерні патрабуе дадатковага пацвяр-
джэння. Вядома пра высяленне яшчэ больш за 80 ча-
лавек з ваколіц і засценкаў Уборкі (Боркі), Француз-
ская Грэбля, Падкоссе, Арэшкавічы, Завішына, Пад-
каменка Ігуменскага павета. Такім чынам, агульная 
колькасць пераселеных жыхароў шляхецкіх ваколіц 
Мінскай губерні, якая пацвярджаецца дакументальна, 
складае не менш як 320 чалавек. Аднак гэтыя звест-
кі, хутчэй за ўсё, няпоўныя, паколькі адсутнасць да-
кладнай інфармацыі аб непасрэдным высяленні яш-
чэ каля 1300 жыхароў "падазроных" ваколіц, зусім не 
значыць, што перасяленні былі адмененыя.

Прааналізаваныя дакументы перапіскі мінскага 
ваеннага губернатара з павятовымі ваеннымі началь-
нікамі і віленскім генерал-губернатарам пераканаў-
ча кажуць пра нязначны ўдзел ваколічнай і засцянко-
вай дробнай шляхты на тэрыторыі Мінскай губерні ў 
паўстанні. Дакументы адначасова сведчаць пра не-
параўнальна больш суровыя ў супастаўленні з рэаль-
ным удзелам у паўстанні дробнай шляхты рэпрэсіі 
ўладаў, якія набылі сярод іншага форму дэпартацыі 

насельніцтва некалькіх шляхецкіх ваколіц. Дэпарта-
цыі былі праведзеныя па ініцыятыве віленскага гене-
рал-губернатара М.Мураўёва.

Аналізуючы ўсю палітыку М.Мураўёва ў белару-
ска-літоўскіх губернях пачынаючы яшчэ з 1830-х гг., 
можна зрабіць высновы, што перасяленні менавіта 
дробнай шляхты пасля паўстання 1863—1864 гг. не-
абходна разглядаць не столькі як частку рэпрэсіўнай 
палітыкі ўладаў па пакаранні ўдзельнікаў паўстання, 
а як частку праекта Мураўёва па трансфармацыі са-
цыяльнай структуры насельніцтва беларускіх губер-
няў шляхам высялення дробнай шляхты і пасялення 
на вызваленых землях больш прыхільных да расій-
скага самаўладдзя рускіх перасяленцаў.

1 О переселении в сии губернии на казённые земли чин-
шевой шляхты с помещичьих земель в присоединенных от 
Польши Губерниях. 5 июня 1796 г., № 17469 // Полное со-
брание законов Российской империи (далей — ПСЗРИ). 
Собрание 1-е: в 45 т. Т. 23. СПб., 1830. С. 897.  

2 Российский государственный исторический архив 
(далей — РДГА) . Ф. 1341, д. 346, ч. II (б), лл. 411, 420—439.

3 Высочайше утверждённые правила для переселения 
граждан и однодворцев западных губерний в Кавказскую 
область. 25 марта 1832 г., № 5249 // ПСЗРИ. Собрание 2. 
Т. VII. С. 153.

4 Неупокоев В. Преобразование беспоместной шляхты 
в Литве в податное сословие однодворцев и граждан 
(вторая треть ХIХ в.) // Революционная ситуация в России 
в 1859—1861 гг. Т. IV. М., 1974. С. 18; Лепеш О. Граждане и 
однодворцы в политике российского правительства на тер-
ритории Беларуси после восстания 1830-31 гг. // Научные 
труды Республиканского института высшей школы. Истори-
ческие и психолого-педагогические науки. Вып. 10 (15). Ч. 
1. Мн., 2010. С. 99; Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі 
(далей — НГАБ). Ф.1430, спр.9221, арк. 3—6.

5 НГАБ. Ф. 2001, воп. 2, спр. 52. 
6 Лепеш О.В. Комитет западных губерний: организация 

и деятельность (1831—1848 гг.). Мн., 2010. С. 57.
7 Rok 1863 na Mińszczyźnie (materjały archiwum wydziału 

III byłej kancelarji cesarskiej) / Zebr. i opr. J.Witkowski, O.Ja-
niewicz, Lp. Lech. Mińsk, 1927. S. 19, 24.

8 Ibidem. S.14.
9 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр.1522, арк.1-1адв.
10 Зайцев В.М. Социально-сословный состав участни-

ков восстания 1863 г. М., 1973. Табл. 2, 12, 38.
11 Там жа.
12 Зайцев В.М. Социально-сословный состав участников 

восстания 1863 г. Табл. 57.
13 Байкова С. О движущих силах восстания 1863 г. на 

территории Белорусии. // Историко-социологические ис-
следования. М., 1970. С. 222—252.

14 Там жа.
15 Ведомость, составленная в канцелярии временного 

полевого аудиториата при штабе войск Виленского воен-
ного округа, о числе лиц, подвергнутых различным наказа-
ниям за участие в восстании на территории Литвы и Бело-
руссии // Паўстанне ў Літве і Беларусі 1863—1864, редкол. 
В.Дьякаў і інш. Масква—Вроцлаў, 1865. С. 95—98.

16 Fajnhauz D. 1863: Litwa i Białoruś. W-wa, 1999. 
S.164. 

17 Калі разважаць над фактам, чаму менавіта жыхары 
казённых маёнткаў першымі траплялі пад махавік перася-
ленняў, можна прыйсці да меркавання, што высяленне 

САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ



22

такіх асобаў не патрабавала юрыдычнага афармлення 
адчужэння зямлі і таму было прасцей для рэалізацыі — у 
адміністрацыйным парадку. Казённую зямлю можна было 
лёгка перадаць пераселеным сюды рускім стараверам.

18 Сборник узаконений и распоряжений правительст-
ва по польскому мятежу 1863 г., вышедших по 28-е янва-
ря 1868 года и касающихся западных губерний. Киев, 1868. 
С. 379—382.

19 Дакумент падобнага зместу быў накіраваны і ў Магі-
лёўскую губерню. Гл.: НГАБ. Ф. 2001, воп. 2, спр. 52.

20 НГАБ, ф. 295, воп. 1, спр. 1522. 
21 НГАБ, ф.295, воп. 1, спр. 1522, арк. 1-1 адв.
22 Там жа. Арк.1—3.
23 Там жа. Арк. 5-5 адв.
24 Там жа. Арк. 11-11 адв.
25 У другой палове XIX ст. тэрмін "разначынцы" ўжываў-

ся таксама і ў адносінах да жыхароў шляхецкіх ваколіц, 
якія падчас правядзення палітыкі т. зв. "разбору шляхты" 
апынуліся ў складзе такіх розных фармальных катэгорый 
насельніцтва, як аднадворцы, зямяне, грамадзяне, вольныя 
людзі, дваране і нават сяляне.

26 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 1522, арк. 12—14.
27 Там жа. Арк. 17—19 адв.
28 Там жа. Арк. 20.
29 Прочырк стаіць у арыгінале дакумента, тэрмін, які за 

ім хаваўся, быў засакрэчаны, ваенныя начальнікі павінны 
былі ведаць, пра што канкрэтна ішла гаворка.

30 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 1522, арк. 47—51.
31 Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў (далей — РДГА). 

САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

Ф. 1267, воп. 1, спр. 34, арк.1.
32 Там жа. Спр. 35.
33 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 1522, арк. 21.
34 Там жа. Арк. 27.
35 Там жа. Арк. 33-34.
36 Там жа. Арк. 23-23 адв.
37 Там жа. Арк. 23, 31 адв.
38 Там жа. Арк. 36.
39 Fajnhauz D. 1863: Litwa i Białoruś. W-wa, 1999. S. 164.
40 Там жа. Арк. 37—40.
41 Там жа. Арк. 97—145.
42 Такое выказванне ваеннага начальніка сведчыць, што 

ў свядомасці прыезджага расійскага вайскоўца беларускія 
губерні ўспрымаліся як нярускія і адасобленыя ад уласна 
расійскіх.

43 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 1522, арк. 61-61 адв., 74.
44 Там жа. Арк. 75-75 адв. 
45 Там жа. Арк. 77—78 адв.
46 Там жа. Арк. 76-76 адв.
47 Там жа. Арк. 86-86 адв., 88—92.
48 Там жа. Арк. 87.
49 Там жа. Арк. 82.
50 Там жа. Арк. 83-84.
51 Там жа. Арк. 81-81 адв.
52 Там жа. Арк. 173-173 адв.
53 Горбачёва В. Ссыльные 1863—1864 гг. // Архіварыус. 

Вып. 5. Мн., 2007. С. 87—114.
54 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 1522, арк. 146-147.
55 Там жа. Арк.158—172.


