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У артыкуле аналізуецца стан памешчыцкай гаспадаркі Беларусі напярэдадні адмены прыгону. 
Аналізуюцца асаблівасці гаспадаркі памешчыкаў Беларусі ў параўнанні з карэннымі расійскімі губернямі, 
паказваецца, што да сярэдзіны ХІХ ст. у сацыяльна-эканамічным жыцці беларускіх губерняў адбываюцца 
важныя змены. Вызначаюцца фактары, уплываўшыя на эвалюцыю матэрыяльнага становішча і тэмпы 
ўключэння дваранства ў новыя капіталістычныя адносіны. Падкрэсліваецца роля памешчыкаў-
прадпрымальнікаў як носьбітаў тэхніка-эканамічнага развіцця сельскай гаспадаркі краю. Робіцца выснова, 
што ў сярэдзіне ХІХ ст. памешчыцкая гаспадарка Беларусі заставалася ў значнай ступені жыццяздольнай 
і не знаходзілася ў стане глабальнага крызісу.
Ключавыя словы: памешчыцкая гаспадарка, прыгоннае права, памешчыкі-прадпрымальнікі, таварна-гра-
шовыя адносіны, інтэнсіфікацыя сельскагаспадарчай вытворчасці.

The article analyzes the state of the landlords’ economy of Belarus before the abolition of serfdom. It reveals the 
features of landlords’ economy of Belarus compared to the native Russian provinces. It is marked that by the 
middle of the XIX century the important changes in the social-economic life of the Belarusian provinces had been 
taking place. The factors infl uencing the evolution of economic conditions and the rates the of inclusion of nobility 
into new capitalistic relations are difi ned. The role of landlords-entrepreneurs as the carriers of technical-economic 
development of agriculture of the country is being emphasized. The conclusion has it that in the middle of the XIX 
century landlords’ household of Belarus remained viable to a large degree and wasn’t in the state of global crisis.
Keywords: landlords’ economy, serfdom, landlords-entrepreneurs, commodity-money relations, intensifi cation of 
agricultural industry.

Уводзіны. Да сярэдзіны ХІХ ст. становішча 
зямельнага ўласніка абумоўлівала пану-

ючую пазіцыю дваранства Беларусі, пад кант-
ролем якога знаходзіліся амаль што ўсе 
асноўныя галіны народнай гаспадаркі краю. 
Выкарыстанне нека торымі памешчыкамі пера-
давых форм вядзення гаспадаркі, імкненне ап-
тымальна ўкласці свае капіталы прыводзілі на-
ват да з’яўлення ў краі памешчыкаў-прад-
прымальнікаў. Даследаванне ўзроўню раз віцця 
панскай гаспадаркі Беларусі ў сярэдзіне ХІХ ст. 
мае вялікае значэнне для вывучэння пытання 
аб крызісе феа дальна-прыгонніцкага ладу 
і зараджэнні новых капі та лістычных адносін. 

Пэўныя аспекты стану дваранскай гас-
падаркі Беларусі да сярэдзіны ХІХ ст. знайшлі 
адлюстраванне ў даследаваннях М. М. Улаш-
чыка [1], П. Р. Казлоўскага [2], У. І. Пічэты [3], 
В. У. Чапко [4], М. Ф. Болбаса [5], В. П. Панюціча 
[6; 7], А. Кіштымава [8] і інш. Аднак у савецкай 
гістарыяграфіі панавала думка аб тым, што 
дваранская гаспадарка як Беларусі, так і ўсёй 
Расійскай імпе рыі напярэдадні ліквідацыі пры-

гону знаходзілася ў стане перманентнага 
крызісу, што стала прычынай «ініцыятывы» 
мяс цовых памеш чыкаў вызваліць сялян. Таму 
пытанне адносна стану памешчыцкай гаспа-
даркі ў Беларусі ў перадрэформенны перыяд 
па-ранейшаму застаецца актуальным і патра-
буе далейшай паглыбленай распрацоўкі.

Улічваючы гэта, мы паставілі задачу пра-
аналізаваць стан памешчыцкай гаспадаркі 
Бела русі напярэдадні адмены прыгону. У  пры-
ват насці, у рабоце дэталёва аналізуюцца 
асаблівасці гаспадаркі памешчыкаў Беларусі 
ў параў   нанні з карэннымі расійскімі губернямі. 
Аса б лівая ўвага надаецца аналізу ўключэння 
дваранства ў новыя капіталістычныя адно сіны, 
з’яўленню і дзейнасці памешчыкаў-прад пры-
маль  нікаў. 

Асноўная частка. Па сваім гаспадарчым 
становішчы Беларусь у першай палове ХІХ ст. 
займала асобае месца ў складзе Расійскай 
імперыі: гэта быў рэгіён, на які моцна ўздзей-
нічалі культурныя ўплывы Захаду. Беларускія 
землі знаходзіліся нібыта «на размытай мяжы 
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паміж польскім і рускім мірамі…» [9, с. 340–
349]. Сітуацыя ў аграрным сектары эканомікі 
Беларусі ў сярэдзіне ХІХ ст. мела больш агуль-
ных рысаў з тагачаснай сельскай гаспадаркай 
Польшчы і Пры балтыкі, чым вялі карускіх губер-
няў. Асноў ным адрозненнем ад агульна-
расійскай мадэлі стала захаванне і ўстойлівае 
развіццё тут буйных і сярэдніх памешчыцкіх 
гаспадарак. Зямля з’яўлялася асноўным срод-
кам сельскагаспадарчай вытворчасці. Да ад-
мены прыгону памешчыцкае землеўладанне 
ў краі было безраздзельна пануючым. Да 
1861 г. памешчыкам пяці заходніх губерняў на-
лежала 16 071,1 тыс. дзес. зямлі, або 66,8 % 
зямельнай плошчы. У цэлым па еўрапейскай 
частцы Расіі ўдзельная вага памешчыцкага 
землеўла дання была значна ні жэй – 24,7 % [7, 
с. 67]. На фоне абшчыннай Вялікаросіі нязвы-
клай і ненатуральнай уяўля лася практыка пад-
ворнай гас падаркі і ўласнага землеўладання, 
што прыво дзіла да дыферэн цыяцыі сялянства. 
Таксама большасць сялян Беларусі належала 
менавіта памешчыкам, а не дзяржаве. Па ма-
тэрыялах 10-й рэвізіі 1858 г., колькасць памеш-
чыцкіх сялян у краі складала 52,6 %, у той час 
як у Расіі – 36,3 % [4, с. 114].

 Яшчэ адной эканамічнай асаблівасцю 
беларускіх зямель у параўнанні з карэннымі 
расійскімі губернямі была здача ў арэнду 
памешчыцкіх і казённых маёнткаў і фаль варкаў 
мясцовай шляхце і дзяржаўным чыноўнікам. 
Арэндныя дамовы заключаліся часцей за ўсё 
на тэрмін ад 3 да 12 гадоў. Арэнда стала 
ў Беларусі адным з самых распаўсюджаных 
відаў дваранскага прад пры мальніцтва. Пры 
слаба развітай прамыс ловасці сродкі, назапа-
шаныя дзякуючы арэн дзе, у большасці ішлі на 
набыццё зямлі [1,  с. 209]. 

Важнай асаблівасцю мадэрнізацыйных пра-
цэсаў у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. было 
тое, што значная частка прамысловых прад-
прыемстваў канцэнтравалася не ў гарадах, як 
гэта было ў краінах Еўропы, а ў сельскай 
мясцовасці. Акрамя гэтага, рухавіком мадэрні-
зацыі ў краі была не буржуазія, а ў асноўным 
дваранства, якому належала вялікая частка 
прамысловых прадпры ем стваў, права сацы-
яльна-эканамічнай ініцыя тывы [10, с. 37–38].

Да сярэдзіны ХІХ ст. у сацыяльна-экана-
мічным жыцці Беларусі адбываюцца важныя 
змены. У жыццёвы ўклад пачынаюць прані каць 
новыя капіталістычныя адносіны, якія пахіснулі 
асновы старой прыгонніцкай гаспа даркі. Расту-
чы попыт на сельскагаспадарчую прадукцыю 
ў краінах Заходняй Еўропы і пашырэнне ўнутра-
нага рынку выклікалі паступовы пераход ад 
замкнёнай натуральнай гаспадаркі да таварна-
грашовай. Таварызацыя захапіла галоўным чы-
нам гаспадарку памешчыкаў. Каб павялічыць 

колькасць сельскагаспадарчай прадукцыі, па-
трабавалася паляпшэнне агратэхнічнай базы 
сельскай гаспадаркі на аснове новых капіталі-
стычных адносін. Асобныя беларускія маён ткі 
сталі месцам праявы эканамічнай іні  цыя тывы 
і імкнення гаспадарыць па-новаму.

Большую частку прыбыткаў панскіх маён т-
каў давала земляробства. Збожжавыя культу-
ры (жыта, авёс, ячмень) былі асноўным ві-
дам таварнай прадукцыі паляводства. Гэтаму 
спрыя ла павелічэнне колькасці гарадскога 
насель ніцтва (да 1861 г. яна дасягала 
330 тыс. чал.) [11, с. 16]. Таварнасць сельскай 
гаспадаркі ўзрас  тала па прычыне цеснай сувязі 
памешчыцкай гаспадаркі з унутранымі расій-
скімі губернямі і з заходнееўрапейскімі рынкамі. 
Кошты на зерневыя прадукты тры маліся вы-
шэй, чым у астатніх раёнах імперыі. Гэта па-
буджала памешчыкаў пашыраць сваю гаспа-
дарку, павялічваць паншчыну і прадуктовыя 
павіннасці прыгонных сялян. Высокі кошт на 
прадукты сельскай гас падаркі трымаўся такса-
ма па прычыне знаходжання на тэрыторыі 
Беларусі значных кантынгентаў войск. У адной 
толькі Гродзенскай губерні ў 1852 г.  знаходзі-
лася да 50 тыс. салдат. Калі ж улічыць сем’і 
ваена служачых, то лічба значна павялічыцца 
[12, с. 791–800]. Пэўнай асаблівасцю гаспадаркі 
беларускіх губерняў было шырокае распаў-
сюджанне, аса бліва ў цэнтральных і заходніх 
раёнах Беларусі, пасеваў бульбы. Бульба за-
няла адно з найбольш важных месцаў сярод 
сельскагаспадарчых культур як у фальварко-
вай гаспадарцы, так і ў гаспадарцы сялян.

У першай палове ХІХ ст. у земляробстве 
Беларусі па-ранейшаму панавала трохполле. 
Аднак яно ўжо не магло забяспечыць най-
больш прадпрымальных памешчыкаў неаб-
ходнай коль касцю хлеба на продаж. Трохполь-
ны севазварот уяўляў сабой завершаны этап 
эвалюцыі экстэнсіўнага земляробства. У нека-
торых пан скіх гаспадарках паступова ўводзі-
лася чатырохполле, дзе «дзялілі поле на чаты-
ры часткі, з якіх адна засявалася жытам, дру-
гая – яравымі хлябамі, трэцяя – бульбай 
і кармавымі травамі, а чацвёртая застаецца на 
пару» [13, с. 11]. Рас паўсюджанне шматполь-
най сістэмы, асаблі ва павелічэнне бульбянога 
палетку, патрабавала прымянення штучных 
угнаенняў. Некаторыя па меш чыкі ў якасці экс-
перыменту ўгнойвалі частку сваіх палёў тор-
фам, мергелем, прымянялі неа рга нічныя ўгна-
енні – гіпс, попел і інш. [4, с. 62]. 

 У многіх панскіх маёнтках Беларусі меліся 
нескладаныя сельскагаспадарчыя машыны: 
малацілкі, веялкі, сеялкі, жаткі і інш. Яны ўжы-
валіся пераважна пры тэрмі новых работах, 
калі ўзнікала патрэба ў вялікай колькасці рабо-
чых рук. У сярэдзіне ХІХ ст. малацілкі меліся 
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амаль у кожнага памешчыка [2, с. 240]. 
Механізацыя сельскай гаспадаркі спрыяла 
пад’ёму прадукцыйнасці працы, пашырэнню 
вытворчасці. Сельскагаспадарчыя машына 
аказвалася рэнтабельнай толькі пры вялікай 
колькасці зямлі. Таму малацілкі, веялкі, сеялкі, 
жаткі і інш. выкарыс тоўваліся ў асноўным 
у буйназямельных памешчыкаў. Прымяненне 
машын садзей нічала пашырэнню ўнутранага 
рынку, стымулявала развіццё прамысловасці, 
павялічвала патрэбы на кваліфікаваных сель-
скагаспадарчых рабочых.

Захапленне тэхнікай адбілася на рас паў-
сюджанні спачатку на беларускіх і ўкраінскіх, 
а потым іншых губернях імперыі т. зв. «меся ч-
нікаў». Перавод сялян на становішча месяч нікаў 
быў вынікам неадпаведнасці тэх нікі гаспадаркі 
і форм працы. Зямля месячніка адыходзіла пану, 
а гаспадарка прыгонніка набывала рабочага, які 
раз і назаўсёды пры мацоўваўся да маёнтка [3, 
с. 115]. Абслу гоўванне сельскагаспадарчых ма-
шын патрабавала кваліфікаваных работнікаў, 
якімі маглі быць не прыгонныя сяляне, неза-
цікаўленыя ў выніках сваёй працы, а маючыя 
пэўныя навыкі батракі. З’яўленне новай тэхнікі 
сведчыла аб пранікненні ў гаспадарку капіта-
лістычных адносін. Аднак наяўнасць дармавой 
прыгоннай працы была непераадольнай пера-
шкодай увядзенню машын. 

Пачынаючы з 40-х гг. ХІХ ст. памешчыкі, 
маёнткі якіх знаходзіліся каля буйных гарадоў 
і ў іншых раёнах, асабліва ў Віленскай і Гро-
дзенскай губерняў, пачалі пераводзіць сваіх 
пры гонных з паншчыны на чынш. Асабліва 
паскорыліся тэмпы пераводу на чыншавую 
сістэму ў апошнія, перадрэформенныя гады. 
Усё больш уладальнікі зямель мелі ў сябе 
батракоў са сваіх жа прыгонных або вольна-
наёмных, рабочую жывёлу (коней, валоў) 
і інвентар (звычайна палепшаны) – плугі, бора-
ны, веялкі, малацілкі; частка работ у маёнтках 
выконвалася з дапамогай гэтых батракоў. Паны 
пачалі выкарыстоўваць наёмную працу ў сель-
скай гаспадарцы. Для ўладальнікаў было «вы-
гадна замяніць прыгонных сялян болей ці ме-
ней вольнымі рабочымі». Гэтага нідзе ў Расіі, 
«акрамя Заходняга краю з яго своеасаблівымі 
эканаміч нымі і юрыдычнымі адносінамі, і ма-
быць яшчэ ў некаторых маларасійскіх мясцо-
васцях, не назіралася» [14, с. 103–104]. Адмо-
ва ад паншчыны і перавод сялян на чынш 
спрыялі інтэнсіфікацыі сельскагаспадарчай 
вытворчасці і павышэнню прадукцыйнасці пра-
цы ў панскіх гаспадарках, перш за ўсё Заход-
няй Беларусі. Зразумела, чаму перад памеш-
чыкамі гэтага рэгіёну ў хуткім часе паставяць 
пытанне аб ліквідацыі прыгону. 

Наяўнасць значнай праслойкі беззямельных 
і малазямельных сялян (бабылёў і агароднікаў) 

давала магчымасць мясцовым землеўла даль-
нікам шырока ўжываць вольны наём, перакон-
ваючыся ў нявыгаднасці паднявольнай працы. 
Ужо ў канцы 40-х гг. ХІХ ст. у маёнтках Віленскай, 
Гродзенскай і Мінскай губерняў наліч  валася 
каля 23,5 тыс. душ мужчынскага полу агарод-
нікаў, ці 3,2 % памешчыцкіх сялян. У 1859 г. у га-
спадарках сярэдне- і буйнапамесных уладаль-
нікаў (болей за 100 рэвізскіх душ прыгонных) 
гэтага рэгіёна працавала батракамі 28,9 тыс. 
бабылёў мужчынскага полу, скла даўшых 5,2 % 
да колькасці сялян, надзеленых зямлёй [11, 
с. 50].

Будучы асабіста залежнымі ад сваіх паноў, 
гэтыя сяляне працавалі па найме не толькі 
ў сельскай гаспадарцы, але і ў прамысловасці. 
Нягледзячы на тое, што колькасць прад-
прыем стваў, якія былі заснаваны на прыгон-
най працы, пераважала колькасць заснава-
ных на найме ў 1,5 раза, а па колькасці 
работнікаў – у 1,8 раза [15, с. 321], практыка 
найму сялян сведчыла аб паступовым пра-
нікненні ў сельскую гаспадарку капі талістыч-
ных адносін.

Пад уплывам таварна-грашовых адносін 
у першай палове ХІХ ст. паглыбляецца спе-
цыялізацыя асобных раёнаў Беларусі. Паўноч-
ная частка вызначалася як раён ільна водства, 
заходняя – танкаруннай авеч ка гадоўлі, цэнт-
ральная – вырошчвання буль  бы. Спецыя лі-
зацыя ўказвала на наяўнасць лішкаў спецы-
фічных тавараў у адным рэгіёне, якія ка рыс-
таліся попытам у іншых. Гэта спрыяла развіццю 
ўнутранага і знешняга гандлю. У дарэформен-
ны перыяд у эканамічнай сувязі паміж асобнымі 
раёнамі значную ролю адыгрываў кірмашовы 
гандаль. На кірмашы ў вялікай колькасці пас-
тупалі прадукты ў першую чаргу панскіх, а так-
сама сялянскіх гаспадарак. Развіццю гандлю, 
а разам з ім і таварна-грашовых адносін спрыя-
ла разгалі наваная рачная сістэма (Днепр, Нё-
ман, Заходняя Дзвіна, Сож, Прыпяць, Заходні 
Буг, Бярэзіна і інш.). Агульная працягласць вод-
ных шляхоў у 5 заходніх губернях складала 
5,4 тыс. вёрст [16, с. 30]. Лён быў найбольш 
распаў сюджанай рынкавай культурай, якая ка-
рысталася попытам на знешнім рынку і вялікімі 
партыямі сплаўлялася па Заходняй Дзвіне 
ў Рыгу [13, с. 364]. З гаспадарак буйных земле-
ўла дальнікаў Беларусі на продаж у другія 
губерні Расіі ў 40–50-я гг. ХІХ ст. адпраўлялі 
70–80 % сабранага жыта і 45–50 % ячменю, 
аўса, бульбы і гароху [4, с. 29].

Ва ўмовах усё большага развіцця рынка-
вых адносін прадпрымальныя памешчыкі 
пашыралі пасевы тэхнічных культур: ільну і ка-
напель. Некаторыя ўладальнікі маёнткаў сталі 
займацца вырошчваннем цукровых буракоў. 
Тут жа ствараліся і цукровыя заводы. Шэраг 
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памешчыкаў пачалі вопыты па вырошчванні 
тытуню. Рост піваварэння падняў попыт на 
хмель [8, с. 83].

У першай палове ХІХ ст. у Беларусі 
з’яўляюцца памешчыкі-прадпрымальнікі. Імк -
нен  не павялічыць прыбыткі штурхала іх да 
арганізацыі ў сваіх маёнтках розных прамысло-
вых прадпрыемстваў. Нямала мясцовых паноў 
і арандатараў адначасова з традыцыйнай сель-
скагаспадарчай вытворчасцю мелі броварныя, 
шкіпідарныя, смалакурныя, паташныя заводы, 
піваварні, сукнавальні і млыны. Да 1860 г. коль-
касць памешчыцкіх прамысловых прадпры ем-
стваў (акрамя вінакурных) складала 942. 
На 30 з  іх ужываліся машыны, аб’ём прамысло-
вай прадукцыі складаў болей за 3 тыс. рублёў 
[17, с. 59]. У асноўным гэта былі маленькія прад-
прыемствы з невялікай колькасцю работнікаў, 
але яны парушалі стары традыцыйны феадаль-
ны лад вытворчасці, заснаваны на перавазе 
сельскагаспадарчай працы. 

Прамысловыя прадпрыемствы памеш чы-
каў-прадпрымальнікаў размяшчаліся ў асноў-
ным у сельскай мясцовасці. Тут выка рыс тоў-
валася сыравіна маёнткаў і дармавая рабочая 
сіла прыгонных сялян. Найбольш важнае мес-
ца ў прамысловай вытворчасці займала 
вінакурства. Беларускія і літоўскія памешчыкі 
мелі права прапінацыі, гэта значыць вы-
творчасці і продажу гарэлкі, якая выраблялася 
на шматлікіх вінакурнях з зерня і бульбы. Як 
тэхнічная сыравіна для вінакур ства бульба 
прыносіла вялікія прыбыткі. Дзесяціна, заса-
джаная гэтай культурай, пры перапрацоўцы яе 
на гарэлку давала прыкладна ў 4 разы болей 
прыбытку, чым тая ж дзесяціна, засеяная жы-
там [1, с. 162–163]. Хлеб і бульбу пераганялі 
ў прадукт, рэалі зацыя якога без асаблівых цяж-
касцей на выгадных умовах збывалася на мяс-
цовым рынку. Выраб і продаж спіртных напояў 
прыносіў памешчыкам Беларусі вялікія пры-
быткі. Ві на  курства стабілізавала эканамічнае 
стано вішча панскіх гаспадарак, давала гаран-
таваную крыніцу пастаяннага прыбытку. Маю-
чы мажлі васць утылізаваць асноўныя культуры 
земляробства – зерне і бульбу, – памешчыкі 
менш залежалі ад хістання кан’юнктуры рынку 
[8, с. 85].

Некаторыя беларускія памешчыкі-прад-
пры мальнікі даволі паспяхова займаліся вы-
творчасцю жалеза і чыгуну. Вядома паспяхо-
вая праца металургічных прадпрыемстваў 
Храптовіча ў Вішневе (Ашмянскі павет), Ста-
рынкаўскі чыгуналіцейны і машына бу даўнічы 

завод памешчыка Бенкендорфа (Чэрыкаўскі 
павет) [12, с. 146–150].

У той жа час большасць беларускіх памеш-
чыкаў па-ранейшаму вяла сваю гаспадарку па-
старому. Яны не мелі капіталу для ўвя дзення 
сельскагаспадарчых машын. У іх адсут  нічаў 
досвед у рацыяналізацыі гаспа даркі, і, нарэш-
це, яны не жадалі ніякіх зменаў. Многія з іх на-
ват не ўсведамлялі самую ідэю неабходнасці 
мадэрнізацыі гаспадаркі і лікві дацыі прыгону. 
Ва ўмовах пашырэння таварна-грашовых 
адносін сярэднія і дробныя паме шчыкі дзеля 
павелічэння колькасці сель скагаспадарчай 
прадукцыі ў сваіх маёнтках павялічвалі фаль-
варковыя ўгоддзі, абеззямельваючы прыгон-
ных, узмацнялі эксплуатацыю сялян і тым са-
мым падрывалі іх гаспадарку. 

Заключэнне. Гаспадарка буйных памеш-
чыкаў Беларусі, у першую чаргу заходніх і цэнт-
ральных губерняў, да часу адмены прыгону 
паступова ўцягвалася ў таварна-грашовыя 
адно сіны, заставалася ў значнай ступені 
жыцця здольнай і не знаходзілася ў стане гла-
бальнага крызісу. У прыватнаў ласніцкім аграр-
ным сектары эканомікі назіраліся важ  ныя зме-
ны. Яны праяўляліся ў пашырэнні найму рабо-
чай сілы, прымяненні палепшаных прылад 
працы і машын, пераходу ад трохполля да 
шматпольнай сістэмы, павялічэнні ўдзельнай 
вагі тэх нічных культур і г. д. Усё гэта спрыяла 
развіццю прадукцыйных сіл не толькі ў сельскай 
гаспадарцы, але і ў іншых галінах выт ворчасці. 
З’яў ляюцца памешчыкі-прадпры маль  нікі, якія 
становяцца сап раўднымі нось бітамі тэхніка-
экана мічнага разві цця сель скай гаспадаркі 
краю. Яны імкнуліся спалучыць прамысловую 
і сельскагаспадарчую вытворчасць, ставілі апош-
нюю на камерцыйную аснову, ужывалі машыны 
і меха нізмы, пера ходзілі на ўдасканаленую пло-
дапераменную сістэму земляробства. Гэта 
свед чыла аб прані кненні ў панскую гаспадарку 
новых капі таліс тычных адносін. Зразумела, што 
для такіх ула дальнікаў вызва ленне сялян было 
не толькі магчымым, але і пажаданым. «Развя-
заўшыся» са сваімі пры гон нымі, памешчыкі паз-
баўляліся неаб ход насці клапаціцца аб адказнасці 
за ўплату дзяржаўных падаткаў, клопату аб сваіх 
сялянах падчас голаду і іншых бедстваў. Заха-
ваўшы за сабой зямлю, паны маглі смела гляд-
зець у будучыню. Вопыт суседніх прыбал тыйскіх 
губерняў, дзе ўжо даўно быў ліквідаваны прыгон, 
падказваў ім «суцяшальную будучыню». Сяляне, 
атрымаў шы волю, вымушаны будуць ісці да 
паноў наймацца на працу.
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