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Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ўключэння тэрыторыі Беларусі ў склад Расійскай 
імперыі ў саслоўнай структуры сельскага насельніцтва заставаўся шэраг катэгорый, 
якіх не было ў расійскай саслоўнай структуры. Яны з’яўляліся рудыментам эпохі Рэчы 
Паспалітай і сваім паходжаннем, абавязкамі і прававым становішчам былі звязаны з 
функцыянаваўшай тады палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сістэмай. Такія групы 
з’яўляліся рэліктам саслоўнай і сацыяльнай структуры мінулай эпохі, яе палітычнай і 
эканамічнай сістэмы, што не ўпісваліся ў новую рэчаіснасць. Пачаўся працэс іх 
інкарпарацыі.  

У беларускай вёсцы захоўваліся адносна нешматлікія катэгорыі свабоднага ці 
паўсвабоднага насельніцтва, якія былі сваімі заняткамі, абавязкамі ці зямельна-
чыншавымі адносінамі звязаны з памешчыцкімі ўладаннямі. У літаратуры іх часта 
вызначаюць паняццем сяляне-слугі. Гэтыя катэгорыі выконвалі вайсковыя і іншыя 
абавязкі, што патрабавалі спецыяльных навыкаў, і таму займалі пэўнае прывілеяванае 
становішча. Колькасць прадстаўнікоў розных разрадаў сельскіх рамеснікаў і слуг 
паступова скарачалася па меры раскладання феадальных адносін, у рамках якіх гэтыя 
разрады сялян-слуг займалі сваю нішу. Неабходнасць у функцыях сялян-слуг, якія 
выконваліся імі раней, паступова адыходзіла на другі план, а землеўласнікі ўсё часцей 
імкнуліся пераўтварыць такіх сельскіх жыхароў у чыншавых сялян, а часам і ў цяглых-
прыгонных [1, с. 83]. Працэс разбурэння панска-кліэнтэльных адносін, ў якіх значная 
роля належала розным катэгорыям ваенна-служылага насельніцтва, быў паскораны 
падзеламі Рэчы Паспалітай. Ва ўзаемаадносінах памешчыка з гэтымі катэгорыямі ўсё 
большую ролю пачынаў набываць фінансавы аспект, а не служба ці праца на карысць 
землеўласніка-патрона. У канцы XVIII ст. яшчэ захаваліся толькі асочнікі і часткова 
стральцы, што зберагалі пушчы і дзічыну, баяры-зямяне, што выконалі пераважна 
паліцэйска-кур’ерскую службу, а таксама гуменныя і млынары, што абслугоўвалі 
фальваркі [2, с.161–169].  

На землях першага падзелу Рэчы Паспалітай сяляне-слугі былі запісаны ў склад 
памешчыцкіх, дзяржаўных, дварцовых і духоўных сялян. У цэнтральнай і заходняй 
частках Беларусі, якія былі далучаны да імперыі пасля другога і трэцяга падзелаў Рэчы 
Паспалітай, ўлады прызналі існаванне некаторых спецыфічных груп насельніцтва. 
Пэўная частка прадстаўнікоў ваенна-служылых катэгорый – частка зямян, вольных 
людзей, панцырных баяр, праз працэдуру доказу дваранскага паходжання змаглі нават 
перайсці ў дваранства, частка была прызнаный асабіста вольнымі, а частка наадварот 
запрыгонена.  

Вольныя людзі з’яўляліся катэгорыяй вядомай яшчэ з XVI ст. Былі свабодным 
насельніцтвам, якое пражывала на памешчыцкіх ці дзяржаўных землях. Да вольных 
людзей ужо ў Расійскай імперыі сталі адносіць і зямян, і баяр, частку слуг панцырных, 
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збеглых з Расіі старавераў, ахрышчаных яўрэяў і некаторых іншых. Вольныя людзі ў 
канцы XVIII ст. былі чацвёртай па колькасці групай сельскага насельніцтва пасля 
казённых і памешчыцкіх (прыватнаўласніцкіх) сялян і шляхты. Аднак колькасць 
прадстаўнікоў гэтай асабіста вольнай саслоўнай групы пачала хутка скарачацца ўжо 
адразу пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Паводле рэвізіі 1795 г. у Віленскай і 
Слонімскай губернях налічвалася 117 084 мужчынскага і 111 215 жаночага полу 
вольных сялян [1, с. 83]. Праз 39 год, у 1834 г. нават у разам узятых Мінскай, 
Віцебскай, Гродзенскай і Віленскай губернях пражывала толькі 79506 душ вольных 
людзей. У 1840–1850-я гг. колькасць вольных людзей вагалася як за кошт пераходу 
вольных людзей у іншыя саслоўі, так і за кошт пераводу ў вольныя людзі часткі 
дробнай шляхты, якая не даказала дваранства. У вольныя людзі залічваліся таксама і 
перасяленцы з Прусіі і Аўстрыі, якіх называлі каланістамі. Таму, гэтая група была 
найбольш разнастайнай як па свайму паходжанню, так і па этнічным складзе. Асноўнай 
тэндэнцыяй першай паловы XIX ст. было даволі хуткае скарачэнне колькасці вольных 
людзей.  

Змяняўся таксама прававы і сацыяльны статус вольных людзей. 20 лютага 1812 г. 
выйшаў указ, паводле якога вольныя людзі, што жылі ў гарадах і на панскіх землях, 
былі абкладзены падаткам звыш падушнага яшчэ па 5 руб. з душы. Відаць, жадаючы 
пазбегнуць павышанага падаткаабкладання, многія з іх пажадалі запісацца ў казённыя 
сяляне [3. с. 199]. Памешчыкі, на чыіх землях пражывалі вольныя людзі, ў першай 
палове XIX ст. прымалі захады каб прымацаваць вольных людзей на правах прыгонных 
сялян. Паводле ўказу 1840 г. вольныя людзі на казённых землях былі ўключаны ў склад 
сельскіх таварыстваў дзяржаўных сялян, у гарадах – у склад гарадской грамады. У 1847 
г. у падпарадкаванне Міністэрству дзяржаўных маёмасцяў былі перададзены вольныя 
людзі, якія пражывалі на ўласных землях, а вольныя людзі на памешчыцкіх землях ад 
гэтага часу маглі пакідаць маёнткі толькі пасля заканчэння тэрміну дагавора, які яны 
абавязаны былі заключаць на тэрмін не менш 6 гадоў. У 1864 г. рэшта вольных людзей 
была пераведзена і ўраўнавана ў правах з усім сялянскім саслоўем. 

Чыншавікамі была частка вольных людзей і дробнай шляхты, якая карысталася 
паводле вечначыншавага права памешчыцкімі ці казённымі землямі. У расійскай 
імперыі гэтыя адносіны не былі адназначна урэгуляваны законам. Традыцыйнае 
вечначыншавае права прадугледжвала нязменнасць устаноўленага чыншу і выканання 
павіннасцяў на карысць уладальніка. Людзей, якія аселі на такіх умовах у 
памешчыцкіх, дзяржаўных, ці іншай формы ўласнаснасці землях, называлі 
чыншавікамі. Большсць чыншавікоў належалі да дробнай шляхты. З канца XVIII ст. 
землеўладальнікі масава парушалі вечначыншавае права жыдаючы павысіць памер 
чынша. Часта здараліся выпадкі прыпіскі чыншавікоў у памешчыцкія сяляне ці аддачы 
іх у рэкруты замест памешчыцкіх сялян, што станавілася прычынай бунтаў і судовых 
скаргаў чыншавікоў і вольных людзей [4, с. 276–278]. Прававое становішча чыншавікоў 
у імперыі ў першай палове XIX ст. заставалася нявызначаным. У прынцыпе, 
вечначыншавае права прызнавалася, паколькі да 1840 г. дзейнічалі нормы статута ВКЛ. 
Фармальна і ў пазнейшы час, аж да чыншавай рэформы 1886 г., тыя вечначыншавыя 
адносіны, якія склаліся да моманту ўвядзення на беларускіх землях расійскага 
заканадаўства, прызаваліся [5, с. 257]. Практыка, аднак, не заўсёды складалася на 
карысць чыншавікоў, і многія абеззямельваліся, запрыгоньваліся ці пераходзілі на 
арэнднае кантрактнае трыманне сваіх колішніх спадчынных чыншавых надзелаў. 
Праблема чыншавікоў была часткова вырашана правядзеннем чыншавай рэформы ў 
1886 г. [4, с. 265–300]. 

Панцырныя баяры. Да вольных людзей у першай палове XIX ст. у акладных кнігах 
і статыстычных зводках запісвалі таксама баяр (панцырных і путных) і зямян [3, с. 199]. 
Панцырныя баяры ў часы ВКЛ выконвалі функцыі пагранічнай аховы і пражывалі ў 
асноўным у паўночна-ўсходняй частцы сучаснай Беларусі і сумежных раёнах сучаснай 
Расіі і Латвіі. Яны захоўваліся як асобная катэгорыя сельскага насельніцтва яшчэ ў 
першай палове XIX ст. Гэта была асабіста вольная катэгорыя. Паводле перапісу 1772 г. 
панцырныя баяры былі залічаны да дварцовых сялян, аднак сталі адстойваць свае 
прывілегіі. У 1788 г. тыя баяры, якія змаглі даказаць сваё паходжанне, ураўноўваліся ў 
правах з украінскімі казакамі. У 1800 г. панцырных баяр налічвалася 4053 душы м.п., у 
1849 г. іх колькасць некалькі ўзрасла да 11510 асоб двух палоў. Паводле ўказа 1807 г. 
панцырныя баяры ўраўноўваліся ў выплаце падаткаў і выкананні павіннасцяў з 
дзяржаўнымі сялянамі. У 1853 г. 379 сем’яў было пераселена ў Заходнюю Сібір, а ў 
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1873 г. адбылося канчатковае ўраўнованне у правах і абавязках панцырных баяр з 
сялянствам і мяшчанствам [1, с. 88–89]. 

Выбранцы. На вёсцы заставаліся і такія традыцыйныя, але нешматлікія катэгорыі 
сельскага насельніцтва як выбранцы, замежныя каланісты. Выбранцы, як група ваенна-
служылага насельніцтва, на момант падзелу Рэчы Паспалітай захаваліся толькі ў вёсках 
Сярагі, Варкавічы, Лучнікі, Агароднікі, Бранавічы і Падзёры, якія належалі князям 
Радзівілам. Колькасць выбранцаў складала каля 1500 чалавек [1, с. 88]. Нясвіжскі 
ардынат Дамінік Радзівіл спрабаваў перавесці выбранцаў на паншчыну, але, ў выніку 
судовага разбіральніцтва, ў 1811 г. выбранцы былі залічаны ў катэгорыю вольных 
хлебаробаў. У 1834 г. рашэннем Дзяржаўнага савета 866 душ мужчынскага полу 
выбранцаў былі прызнаныя асабіста вольнымі, але іх землі – уласнасцю памешчыка. 
Выбранцы адмаўляліся плаціць чынш, з-за чаго планавалася іх высяленне ў 
Прычарнамор’е, але ў выніку згоды з князем Вітгенштэйнам (стаў уладальнікам пасля 
Д. Радзівіла) на продаж у казну зямель, на якіх прыжывалі выбранцы, яны перайшлі ў 
казённае падпарадкаванне [1, с. 88]. 

Каланісты. Каланістамі ці земежнымі пасяленцамі ў Расійскай імперыі называлі 
сялян, якія прыбілі на пасяленне з іншых дзяржаў. У Беларусі група ўтварылася ў 
асноўным з перасяленцаў з Прусіі і Аўстрыі. Закон 1785 г. дазваляў прымаць іх у 
расійскае падданства [6, с. 392]. Паводле ўказа 1802 г. выхадцы з “ранейшых польскіх 
абласцей, занятых Аўстрыяй і Прусіяй”, былі ўключаны ў склад вольных людзей [1, с. 
91]. У 1826-м годзе па распараджэнні міністра фінансаў ім было ўстаноўлена роўнае з 
усімі дзяржаўнымі сялянамі абкладанне, аднак на працягу першых дзесяці гадоў пасля 
пасялення яны былі вызвалены ад падаткаў і рэкруцкай павіннасці. Першапачаткова 
належалі да Міністэрства унутраных спраў, а з 1837 г. ведамства дзяржаўных 
маёмасцяў. Колькасць каланістаў у беларускіх губернях не перавышала дзьвух тысяч 
чалавек м.п. Большасць з іх пражывала ў Брэсцкім павеце [1, с. 93]. 

Аднадворцы заходніх губерняў. У выніку палітыкі разбору шляхты у 1831 г. 
ўтвараецца таксама такая група сельскага насельніцтва як аднадорцы заходніх 
губерняў. Аднадворцамі былі выключаныя са складу дваранства і ўключаныя у 
аднадворцы былыя шляхцічы, якія не валодалі дваранскай уласнасцю і не змаглі 
дакументальна даказаць свайго паходжання. Група праіснавала да 1868 г. Аднадворцы 
ў асноўным жылі на памешчыцкіх землях і былі дэкласаванай у прававым сэнсе шляхтай. 
У 1852 г. у паўночна-заходніх губернях імперыі было 45480 аднадворцаў м. п. З 
беларускіх губерняў найбольш іх пражывала ў Мінскай і Віленскай, найменш – у 
Магілёўскай. На тэрыторыі Мінскай губерні найбольш іх было ў ваколіцах Мінска і 
прылеглых паветах – Слуцкім, Ігуменскім, найменш на Палессі – у Пінскім і Рэчыцкім. 
Колькасць і структура рассялення аднадворцаў Віленскай губерні таксама не была 
аднароднай. Амаль 25% з іх жылі ў Віленскім павеце, каля 20% – у Лідскім, каля 15% – у 
Трокскім і Ашмянскім паветах. Колькасць аднадворцаў у афіцыйнай статыстыцы з часам 
змянялася, што было вынікам працягу працэсу прыпіскі шляхты ў аднадворцы і 
павышаных рэкруцкіх набораў з гэтай катэгорыі. Спачатку яна найчасцей узрастала, што 
было звязана з працягам палітыкі “разбору” ў наступныя дзесяцігоддзі пасля выдання 
закона, а з канца 50-х гг. – змяншалася. Большасць аднадворцаў пражывала на 
памешчыцкіх землях. Аналіз даволі супярэчлівых звестак па паветах за розныя гады 
дазваляе сцвярджаць, што на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў 30-60-я гг. XIX ст. 
пражывала каля 50–70 тыс. чал. аднадворцаў [7, с. 33–34]. 

 Намаганнямі ўрада да сярэдзіны XIX ст. частка рэліктавых катэгорыі сельскага 
насельніцтва на беларускіх землях ў асноўным былі ліквідаваныя, уліўшыся ў агульную 
масу пераважна дзяржаўнага сялянства. Выключэнне часова яшчэ складалі аднадворцы 
заходніх губерняў, вольныя людзі і панцырныя баяры. Групы ж сельскага насельніцтва, 
якія належалі розным ведамствам, грамадскім арганізацыям і гарадам па выніках VIII 
рэвізіі склалі толькі 0,8 % сельскага насельніцтва [8, с. 276]. 

У грамадзяне заходніх губерняў па закону 19 кастрычніка 1831 г. павінна была быць 
залічана гарадская, “бруковая” шляхта, якая не даказала свайго дваранства. Грамадзяне, 
як і аднадворцы, не павінны былі плаціць падушнага падатку, а толькі падымны, ў 
дачыненні да іх не маглі ўжывацца цялесныя пакаранні. Пераважная большасць 
грамадзян Літвы і Беларусі (65%) на 1834 г. жыла ў Віленскай губерні. Асноўным месцам 
іх пражывання быў губернскі цэнтр – Вільня, дзе напрыканцы 1850-х гг. пражывала 3704 
грамадзян абодвух палоў. Ва ўсіх пяці беларускіх губернях на мяжы 1850–1860-х гг. 
было 2788 грамадзян м. п., ці амаль 6 тыс. чалавек абодвух палоў. Цікавы той факт, што 
значная частка грамадзян заходніх губерняў хоць і павінна была пражываць, згодна са 
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сваім афіцыйным статусам у гарадах, але па факту пражывала ў сельскай мясцовасці. 
Гэта былі шляхцічы, якія не хацелі прыпісвацца ў аднадворцы, а закон не забараняў 
прыпіску ў грамадзяне заходніх губерняў. Статус грамадзяніна ў вачах дробнай шляхты 
быў вышэйшы. У 1868 г. катэгорыі аднадворцаў і грамадзян заходніх губерняў былі 
ліквідаваны і ўключаны ў агульны склад вясковага і гарадскога насельніцтва [9, с. 138–
140].  

Трэцяй, нешматлікай катэгорыяй насельніцтва, да якой была залічана частка 
дэкласаванай у 1831 г. шляхты, была катэгорыя ганаровых грамадзян. Да яе маглі 
залічвацца шляхцічы, якія не даказалі свайго дваранскага паходжання, але па роду 
заняткаў былі настаўнікамі, адвакатамі, гравёрамі, урачамі, мастакамі, літаграфамі і 
іншымі, згаданымі ва ўказах 1831 і 1832 г. Ганаровыя грамадзяне мелі шэраг прывілегій, 
якія выгадна іх адрознівалі ад грамадзян і аднадворцаў. Колькасць ганаровых грамадзян, 
якія паходзілі са шляхты, была вельмі нязначнай і не перавышала некалькіх сотняў 
чалавек па ўсіх беларускіх губернях [7, с. 35]. Пераважна ўсе пражыалі ў гарадах, і толькі 
асобныя ганаровыя грамадзяне пражывалі ў сельскай мясцовасці. 

Далёка не ўся дробная шляхта аказалася ўключанай ў саслоўныя групы аднадворцаў, 
грамадзян заходніх губерняў і ганаровых грамадзян. Значная частка сем’яў ухілілася ад 
падачы пасямейных спісаў і засталася пры ранейшым стане. Такая шляхта аказалася па-
за фармальнымі саслоўнымі межамі. У расійскім справаводстве ўзнікае шэраг тэрмінаў, 
якія ўжываліся ў адносінах да такой шляхты – неаселая шляхта, незацверджаная 
шляхта, не зацверджаная Герольдыяй шляхта, былая шляхта.  

Пасля пачатку пераводу шляхты ў аднадворцы, у 1833 г. з той шляхты, якая падала 
дакументы на разгляд утвараецца катэгорыя, якая чакала разгляду дакументаў – 
легітымізуючаяся шляхта. У 1841 г. па звестках віленсага губернатара, у губерні 
налічвалася 70 тысяч дваран, прычым толькі 5500 чалавек (13%) былі зацверджаны 
Герольдыяй. Нават напрыканцы 1850-х і ў пачатку 1860-х гг. каля паловы ўсяго 
спадчыннага дваранства ўсё яшчэ не мелі пацвярджэння Герольдыі аб прызнанні іх 
дваранства. У Мінскай губ. гэты паказчык быў яшчэ большы – у пачатку 60-х гг. XIX ст. 
дэпартаментам Герольдыі было зацверджана толькі 12574 чал. (23,5%), а справы аб 
дваранстве 53520 (76,5%) яшчэ разглядаліся. Такая шляхта часова заставалася ў складзе 
дваранства. Яна была пазбаўлена той часткі прывілеяў, дзеля атрымання якіх 
патрабавалася наяўнасць пасведчання Герольдыі. Але на падставе пасведчанняў 
дваранскіх сходаў такую шляхту прымалі на вучобу ў дваранскія вучылішчы, на працу 
чыноўнікамі. Да сярэдзіны 60-х гг. XIX ст. шляхта, якая не мела пасведчанняў Герольдыі 
складала значную частку чыноўнікаў беларускіх губерняў [10, с. 541–542]. 

Дробная шляхта, якой удалося даказаць дваранскае паходжанне, з’яўляецца трэцяй 
катэгорыяй, на якую можна падзяліць дробную шляхту паводле ўзроўню легітымнасці яе 
дваранскіх правоў. Яе колькасць можна вызначыць толькі прыблізна, бо з цягам часу і па 
меры разгляду спраў колькасць яе ў 30–60-я гг. XIX ст. паступова, але стала 
павялічвалася прапарцыйна з памяншэннем шляхты легітымізуючайся.  

Пасля кастрычніцкага ўказа аб разборы шляхты 1831 г. улады таксама пачалі дзяліць 
шляхту, якая прад’явіла дакументы на дваранства, на тры разрады паводле маёмасных 
крытэрыяў. Гэта было зроблена для адміністрацыйных патрэб. У спіс першага разраду 
запісвалі толькі памешчыкаў, якія валодалі прыгоннымі сялянамі. У спіс другога разраду 
залічваліся тыя, хто валодаў зямлёю, але без сялян. Да трэцяга разраду запісваліся 
арандатары зямельных надзелаў, а таксама службовая шляхта. Чыноўнікі і афіцэры, нават 
калі і не мелі ўласнай зямлі, запісваліся да таго разраду, да якога былі запісаны іх бацькі і 
браты. У 1832 г. гэтыя разрады былі ўдакладнены. Разрады былі патрэбны для зручнасці 
ў разуменні таго, якім узроўнем адпаведнасці дваранскаму статусу валодаў канкрэтны 
шляхціч заходніх губерняў. 

Можна сказаць, што палітыка ўлад ужо ў першай палове XIX ст. была скіравана на 
паступовае збліжэнне прававога становішча рэліктавых груп сельскага насельніцтва 
Беларусі з саслоўямі ў Расійскай імперыі. Пад націскам уладаў паступова змяншалася 
колькасць вольных людзей, панцырных баяр, чыншавікоў. Пачала праводзіцца палітыка 
“разбору шляхты”, накіраваная на змяншэнне колькасці дваранскага саслоў за кошт 
выключэння з яго складу дробнай шляхты. Страта правоў і маргіналізацыя часткі 
прадстаўнікоў рэліктавых груп, у першую чаргу вольных людзей і чыншавікоў, была 
звязана таксама з імкненнем памешчыкаў да іх запрыгоньвання і абеззямельвання.  
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