ЗМЕСТ
ПРАДМОВА...................................................................................................................... 27
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ....................................................................................................... 42
ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі па гісторыі паўстання
1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях
ПЯРЭДАДЗЕНЬ ПАЎСТАННЯ
№ 1. 16 жніўня 1861 г., г. Мінск. — Паведамленне мінскага цывільнага
губернатара Э.Ф. Келера генерал-маёру П.М. Мейеру аб заснаванні
ў г. Мінску следчай камісіі для разбору спраў аб палітычных выступленнях. .......44
№ 2. 10 кастрычніка 1861 г., г. Мінск. — Ліст старшыні Мінскай следчай
камісіі генерал-маёра П.М. Мейера мінскаму цывільнаму губернатару
Э.Ф. Келеру аб неабходнасці новага памяшкання для камісіі..................................45
№ 3. 24 кастрычніка 1861 г., г. Мінск. — Ліст мінскага цывільнага
губернатара Э.Ф. Келера міністру ўнутраных спраў П.А. Валуеву аб
напружанай сітуацыі ў Мінскай губ. і захадах, неабходных для яе
стабілізацыі. ..................................................................................................................46
№ 4. 27 кастрычніка
1861 г. —
Рапарт
мазырскага
гараднічага
М.Ф. Фёдарава мінскаму цывільнаму губернатару Э.Ф. Келеру аб спевах 1
кастрычніка 1861 г. патрыятычнага гімна ў Мазырскім касцёле. ............................50
№ 5. 23 лістапада 1861 г., г. Мінск. — Пастанова Мінскага паліцэйскага
суда аб апраўданні вікарыя Навагрудскага касцёла Феліцыяна Лашкевіча,
абвінавачанага ў спевах «забароненых гімнаў» 3, 7 і 8 верасня 1861 г. ..................51
№ 6.

1861 г. — Адозва польскай моладзі да ліцвінак і русінак. ...........................53

Пераклад .......................................................................................................................55
№ 7. 24 сакавіка 1862 г. — Рапарт дрысенскага земскага спраўніка
К.Л. Гласкі віцебскаму цывільнаму губернатару А.С. Аголіну аб высылцы
двараніна Вацлава Кампоўскага на месца жыхарства яго бацькоў у фальв.
Максімава Дрысенскага пав. за распаўсюджванне папер «падбухторвальнага» зместу і парушэнне ім умоў ссылкі. ..........................................................58
№ 8. 13 красавіка 1862 г., г. Мінск. — Рапарт старшыні Мінскага
паліцэйскага суда К.М. Вайцяхоўскага часоваму ваеннаму губернатару
Мінскай губ. С.Я. Кушалеву аб руху спраў у судзе, колькасці падсудных і
спагнаных грошай. .......................................................................................................59
№ 9. 16 чэрвеня 1862 г., г. Магілёў. — Цыркуляр магілёўскага цывільнага
губернатара А.П. Беклямішава магілёўскаму паліцмайстру, гараднічым і
спраўнікам Магілёўскай губ. аб высылцы за мяжу асоб, якія гандлююць
медалямі з польскім і літоўскім гербамі.....................................................................60
3

№ 10. 24 чэрвеня 1862 г. — Рапарт лепельскага земскага спраўніка
А.Я. Радкевіча віцебскаму цывільнаму губернатару А.С. Аголіну аб
распаўсюджванні ўладальнікам маёнтка Зазерыца Лепельскага пав.
Антоніем Акушкам беларускамоўнай брашуры «Песні набожныя» ў
Лепельскім пав............................................................................................................. 61
№ 11. 3 чэрвеня 1866 г. — Рапарт віцебскага цывільнага губернатара
У.М. Вяроўкіна палітычнаму аддзяленню Упраўлення віленскага генералгубернатара аб ссылцы ў 1862 г. у г. Вятку двараніна Себежскага пав.
калежскага сакратара Антонія Корсака. .................................................................... 64
ВІЛЕНСКАЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТАРСТВА
№ 12. 7 сакавіка 1863 г. — Даклад віленскага генерал-губернатара
У.І. Назімава міністру ўнутраных спраў П.А. Валуеву з праектам увядзення
ў Віленскім генерал-губернатарстве ваенна-паліцэйскага кіраўніцтва ў
станах. .......................................................................................................................... 65
№ 13. 7 сакавіка 1863 г., г. Вільня. — Цыркуляр камандуючага войскамі
Віленскай вайсковай акругі і віленскага генерал-губернатара У.І. Назімава
аб правядзенні чарговага абяззбройвання насельніцтва Віленскага генералгубернатарства. ............................................................................................................ 67
№ 14. 2 траўня 1863 г., г. Санкт-Пецярбург. — Указ Урадавага Сената
Віцебскаму губернскаму праўленню аб прызначэнні М.М. Мураўёва
віленскім, гродзенскім, ковенскім і мінскім генерал-губернатарам з
падначаленнем Віцебскай і Магілёўскай губерняў. ................................................. 68
№ 15. 14 траўня 1863 г., г. Вільня. — Паведамленне віленскага генералгубернатара
М.М. Мураўёва
віцебскаму
цывільнаму
губернатару
А.С. Аголіну аб уступленні ў кіраванне Віленскім генерал-губернатарствам,
Віцебскай і Магілёўскай губернямі. .......................................................................... 69
№ 16. 31 траўня 1863 г. — Загад віленскага генерал-губернатара
М.М. Мураўёва віленскаму цывільнаму губернатару І.У. Галеру аб забароне
нашэння насельніцтвам у г. Вільні жалобнай вопраткі і пакаранне іх за гэта. ...... 69
№ 17. 6 чэрвеня 1863 г., г. Вільня. — Паведамленне віленскага генералгубернатара
М.М. Мураўёва
віцебскаму
цывільнаму
губернатару
У.М. Вяроўкіну аб прызначэнні ваенным начальнікам 1500 рублёў у год на
ўтрыманне. ................................................................................................................... 70
№ 18. 23 снежня 1863 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам паветаў Віцебскай губ.
аб спыненні з 01.01.1864 дзеяння амністыі ў адносінах да паўстанцаў,
якія добраахвотна здаваліся рас. уладам. .................................................................. 71
№ 19. 25 студзеня 1865 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам і павятовым спраўнікам
Віцебскай губ. аб устанаўленні бронзавых медалёў на памяць пра
падаўленне паўстання 1863–1864 гг. і зборы падачы звестак пра асоб, якія
заслугоўваюць узнагароджвання імі. ......................................................................... 72
4

№ 20. 10 чэрвеня 1866 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам і павятовым спраўнікам
Віцебскай губ. аб увядзенні ў дзеянне табеля аб нядоімках па зборах,
зацверджанага
19 траўня
1866
віленскім
генерал-губернатарам
К.П. фон Каўфманам. ...................................................................................................73
ВІЦЕБСКАЯ ГУБЕРНЯ
№ 21. 23 лютага 1863 г., г. Віцебск. — Паведамленне віцебскага цывільнага
губернатара
А.С. Аголіна
магілёўскаму
цывільнаму
губернатару
А.П. Беклямішаву аб спачуванні каталіцкага насельніцтва Віцебскай губ.
паўстанню і распаўсюджванні газеты «Мужыцкая праўда» ў Лепельскім і
Дрысенскім паветах. ....................................................................................................76
№ 22. 9 траўня 1863 г., г. Віцебск. — Загад віцебскага цывільнага
губернатара А.С. Аголіна ваеннаму начальніку Дрысенскага пав. аб
заснаванні сельскіх узброеных варт у Дрысенскім, Полацкім і Лепельскім
паветах. .........................................................................................................................76
№ 23. 29 траўня 1863 г., г. Дынабург. — Цыркуляр ваеннага начальніка
Віцебскай губ. генерал-ад’ютанта Э.К. Длатоўскага ваенным начальнікам
паветаў Віцебскай губ. аб вяртанні на месцы жыхарства памешчыкаў і
дваран і папярэджванні іх пра адказнасць за падтрымку паўстання. ......................79
№ 24. 11 чэрвеня 1863 г. — Цыркуляр віленскага генерал-губернатара
М.М. Мураўёва віцебскаму цывільнаму губернатару аб пазбаўленні шляхты
і сялян, якія прымаюць удзел у паўстанні альбо садзейнічаюць паўстанцам,
зямельных надзелаў і перадачы іх у загадванне сельскіх таварыстваў. ..................80
№ 25. 27 чэрвеня 1863 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага віцэгубернатара і в.а. цывільнага губернатара А.І. Пятніцкага ваенна-павятовым
начальнікам, павятовым і земскім спраўнікам Віцебскай губ. аб кантролі за
распаўсюджваннем кос і правілах па іх продажы . ...................................................81
№ 26. 1 ліпеня
1863 г. —
Загад
віленскага
генерал-губернатара
М.М. Мураўёва віцебскаму цывільнаму губернатару аб пазбаўленні
арандатараў дзяржаўных ферм права на далейшую арэнду і канфіскацыі
маёмасці ў выпадку іх удзелу ў паўстанні альбо дапамогі паўстанцам...................82
№ 27. 3 ліпеня 1863 г. , г. Віцебск. — Загад в.а. віцебскага цывільнага
губернатара
віцэ-губернатара
А.І. Пятніцкага
ваенна-павятовым
начальнікам і земскім спраўнікам Інфлянцкіх паветаў Віцебскай губ. аб
недапушчэнні прыгнёту старавераў з боку памешчыкаў-каталікоў. .......................83
№ 28. 4 ліпеня 1863 г., г. Віцебск. — Цыркуляр Віцебскага губернскага
праўлення аб уступленні генерал-маёра У.М. Вяроўкіна на пасаду ваеннага
губернатара г. Віцебска і віцебскага цывільнага губернатара..................................84
№ 29. 5 ліпеня 1863 г., г. Віцебск. — Цыркуляр ваеннага губернатара
г. Віцебска і віцебскага цывільнага губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным
начальнікам паветаў, гараднічым, павятовым і земскім спраўнікам

5

Віцебскай губ. аб структурным падзеле Віцебскай губ. на 2 аддзелы
і размежаванні абавязкаў паміж ім і генерал-лейтэнантам Э.К. Длатоўскім . ....... 85
№ 30. 7 верасня 1863 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам паветаў Віцебскай губ. аб
ускладанні падводнай павіннасці на памешчыкаў, шляхту і мяшчан
польскага паходжання................................................................................................. 86
№ 31. 3 кастрычніка 1863 г., г. Вільня. — Распараджэнне віленскага
генерал-губернатара М.М. Мураўёва віцебскаму цывільнаму губернатару
У.М. Вяроўкіну аб спыненні следчых спраў у адносінах да сялян, якія
абвінавачваліся ў супраціўленні памешчыкам і міравым пасрэднікам. ................. 87
№ 32. 17 лістапада 1863 г., г. Віцебск. — Распараджэнне віцебскага
цывільнага губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам паветаў
Віцебскай губ. аб абкладанні часовым падатковым зборам у 10 руб. з двара
шляхецкіх ваколіц і аднадворацкіх таварыстваў за падтрымку паўстання. ........... 88
№ 33. 3 снежня 1863 г., г. Вільня. — Распараджэнне штаба войскаў
Віленскай вайсковай акругі камандуючаму войскамі ІІ аддзела Віцебскай
губ. аб неабходнасці ўзмацнення пільнасці ў паветах Віцебскай губ. у сувязі
з намерамі паўстанцаў узнавіць сваю дзейнасць увесну 1864 г. ............................. 89
№ 34. 16 ліпеня 1864 г., г. Віцебск. — Цыркуляр віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна ваенным начальнікам і павятовым паліцэйскім
упраўленням аб забароне ставіць і рамантаваць каталіцкія крыжы па-за
межамі касцёлаў без дазволу ўлад. ............................................................................ 89
ВЕЛІЖСКІ ПАВЕТ
№ 35. 1 жніўня 1865 г., г. Веліж. — Рапарт Веліжскага павятовага
паліцэйскага ўпраўлення Віцебскаму губернскаму праўленню аб адсутнасці
сродкаў да існавання ў высланых у г. Веліж за падтрымку паўстанцаў
дваран Расіенскага пав. Аляксандра Бенядзіктовіча і Эдварда Буткевіча з
жонкай. ......................................................................................................................... 91
№ 36. 14 ліпеня 1866 г., Веліжскі павет. — Прашэнне адстаўнога
тытулярнага радцы двараніна Дрысенскага пав. Станіслава Старэнскага
віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб зняцці паліцэйскага
нагляду, устаноўленага з прычыны падазрэння ў «палітычнай
нядобранадзейнасці». .................................................................................................. 91
ВІЦЕБСКІ ПАВЕТ
№ 37. 28 траўня 1863 г., г. Віцебск. — Паведамленне віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна камандуючаму войскамі ў Віцебскай губ.
генерал-лейтэнанту Э.К. Длатоўскаму аб заснаванні Віцебскай следчай
камісіі і аднясенні пэўных паветаў губерні да сферы дзейнасці кожнай
камісіі. .......................................................................................................................... 93
№ 38. 4 чэрвеня 1863 г. — Загад ваеннага начальніка Віцебскага пав.
падпалкоўніка Корсакава віцебскаму павятоваму спраўніку аб увядзенні
захадаў для папярэджвання і задушэння паўстання ў Віцебскім пав. .................... 94
6

№ 39. 23 траўня 1864 г., г. Віцебск. — Паведамленне Віцебскага
губернскага праўлення віцебскаму губернскаму маршалку М.П. Храпавіцкаму аб пазбаўленні правоў стану, канфіскацыі маёмасці і ссылцы
ўдзельнікаў паўстання памешчыкаў Віцебскага пав. Фердынанда і
Станіслава Кісялёў-Загаранскіх і двараніна Мінскай губ. Адольфа
Грабніцкага, ссылцы пад нагляд паліцыі ў Арэнбургскую губ. двараніна
Казіміра Яцэвіча і аддачы маці на парукі двараніна Юзафа
Кісель-Загаранскага. ....................................................................................................96
№ 40. 12 жніўня 1864 г., г. Вільня. — Загад камандуючага войскамі
Віленскай вайсковай акругі М.М. Мураўёва камандзіру 28 пяхотнай дывізіі
аб выкананні канфірмацыі па справе шарагоўцаў Камскага пяхотнага палка
Сяргея Гараднічына і Максіма Фёдарава, асуджаных за самавольныя
вобыскі і рабаванне маёнткаў Язвіна і Жаробычы Віцебскай губ. пад
выглядам пошукаў паўстанцаў. ..................................................................................98
№ 41. 3 жніўня 1864 г., г. Віцебск. — Спіс сябраў Віцебскай ваеннасудовай камісіі з паказаннем памеру ўтрымання кожнаму. ...................................101
№ 42. 13 жніўня 1864 г., г. Вільня. — Канфірмацыя памочніка віленскага
генерал-губернатара
А.Л. Патапава
пастановы
Часовага
палявога
аўдытарыята ад 12.08.1864 па справе 20 жыхароў г. Віцебска, асуджаных за
намер сфарміраваць паўстанцкі атрад ля паштовай станцыі Дыманова
Аршанскага пав. .........................................................................................................102
№ 43. 1863–1864 гг. — Выпіска са справы Віцебскай следчай камісіі пра
ксяндза Аляксандра Путвінскага, які абвінавачваўся ў прамаўленні
«падбухторвальнага» казання ў касцёле Святога Антонія ў г. Віцебску...............114
ГАРАДОЦКІ ПАВЕТ
№ 44. 5 лістапада 1863 г., г. Вільня. — Распараджэнне віленскага генералгубернатара
М.М. Мураўёва
віцебскаму
цывільнаму
губернатару
У.М. Вяроўкіну аб ссылцы ў Гомельскі пав. гарадоцкага павятовага
маршалка Казіміра Жудро, западозранага ў падтрымцы паўстанцаў. ...................117
№ 45. 29 ліпеня 1865 г., г. Гарадок. — Рапарт Гарадоцкага павятовага
паліцэйскага
ўпраўлення
віцебскаму
цывільнаму
губернатару
У.М. Вяроўкіну аб адсутнасці сродкаў для існавання ў высланых з сем’ямі ў
г. Гарадок за падтрымку паўстанцаў сялян Расіенскага пав. Сымона Нарбута
і Якуба Сакалоўскага і неабходнасці іх прызначэння. ............................................118
№ 46. 1 сакавіка 1866 г., г. Віцебск. — Прашэнне памешчыка Гарадоцкага
пав. Яна Галіофа віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб
зняцці секвестру з яго маёнтка Казяны Гарадоцкага пав., накладзенага за
ўдзел у паўстанні яго брата Мікалая. .......................................................................119
ДРЫСЕНСКІ ПАВЕТ
№ 47. 22 красавіка 1863 г., м. Асвея Дрысенскага пав. — Рапарт прыстава
2 стану Дрысенскага пав. Б.І. Анкудовіча дрысенскаму павятоваму
спраўніку К.Л. Гласку аб дзейнасці паўстанцаў у Дрысенскім пав. ......................122
7

№ 48. 27 сакавіка 1863 г. — Данясенне дрысенскага павятовага спраўніка
К.Л. Гласкі Дрысенскаму земскаму суду аб затрыманні 8 удзельнікаў
паўстання і знаходжанні паўстанцаў у Юхавіцкіх і Клясціцкіх лясах. ................. 123
№ 49. 27 красавіка 1863 г. — Рапарт прыстава 1 стану Дрысенскага пав.
І.Ф. Папова Дрысенскаму земскаму суду аб дзеяннях супраць паўстанцаў і
сутычцы ля карчмы Чарапеціца Себежскага пав. ................................................... 124
№ 50. 28 красавіка 1863 г. — Данясенне дрысенскага павятовага спраўніка
К.Л. Гласкі Дрысенскаму земскаму суду аб руху паўстанцкіх атрадаў у
Дрысенскім пав. і аб паланенні камандзіра паўстанцкага атрада Казіміра
Медунецкага. ............................................................................................................. 127
№ 51. 30 красавіка 1863 г. — Паказанні полацкага мешчаніна Яна
Паляеўскага аб гвалтоўным прыцягненні ў паўстанцкі атрад Казіміра
Медунецкага і ўцёках з яго і двараніна Аляксандра Наскоўскага аб сустрэчы
з атрадам паўстанцаў, адабранні ў яго каня і грошай і затрыманні сялянамі. ..... 128
№ 52. 30 красавіка 1863 г. — Данясенне дрысенскага павятовага спраўніка
К.Л. Гласкі Дрысенскаму земскаму суду аб паланенні паўстанцкіх атрадаў
у Дрысенскім пав. і спіс 23 паўстанцаў, узятых у палон у в. Зябкі
Дрысенскага пав. ....................................................................................................... 131
№ 53. 30 красавіка 1863 г., г. Дрыса. — Паказанні Аўгуста Шадурскага,
дадзеныя дрысенскім павятовым спраўніку і страпчаму, аб удзеле ў
фарміраванні і дзейнасці атрада паўстанцаў у Себежскім і Дрысенскім пав. у
красавіку 1863 г. ....................................................................................................... 133
№ 54. 14 студзеня 1864 г., г. Вільня. — Канфірмацыя віленскага генералгубернатара М.М. Мураўёва па справе дваранак Дрысенскага пав. Рахелі і
Канстанцыі Лапкоўскіх з загадам ваеннаму начальніку інфлянцкіх паветаў
генерал-маёру А.С. Кавалеўскаму аб спагнанні з іх грашовага штрафу
за захоўванне чамарак і бляхі з польскім і літоўскім гербамі і дастаўленні
звестак пра іх «добранадзейнасць». ......................................................................... 135
№ 55. 25 студзеня 1864 г. — Рапарт ваеннага начальніка Дрысенскага пав.
падпалкоўніка А.Д. Гарайнава сапраўднаму стацкаму радцу Салюшыну са
спісам асоб, высланых з Дрысенскага пав. за ўдзел у паўстанні і
арыштаваных паводле падазрэння ў гэтым. ............................................................ 136
№ 56. 15 снежня 1864 г., г. Дрыса. — Рапарт начальніка жандарскага
ўпраўлення Дрысенскага пав. капітана фон Меркліна ваеннаму начальніку
Дрысенскага пав. аб апазіцыйных настроях каталіцкага насельніцтва павета. ... 137
ДЫНАБУРГСКІ ПАВЕТ
№ 57. 14 красавіка 1863 г. — Распараджэнне міністра ўнутраных спраў
статс-сакратара П.А. Валуева віцебскаму цывільнаму губернатару
А.С. Аголіну аб заснаванні Дынабургскай следчай камісіі і парадку яе
дзейнасці. ................................................................................................................... 139
№ 58. 13 ліпеня 1863 г., г. Дынабург. — Рапарт Дынабургскай следчай
камісіі ваеннаму начальніку Віцебскай губ. Э.К. Длатоўскаму аб адсутнасці
8

звестак пра ўдзел у паўстанні дваран Уладзіслава Корсака, Фартуната
Каткоўскага і Дамініка Равінскага і неабходнасці правядзення следства па
факце непацверджанага даносу чашніцкага благачыннага Пятра Кісяля. ............140
№ 59. 26 верасня 1863 г., г. Віцебск. — Загад віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна Віцебскаму губернскаму праўленню аб
звальненні са службы і ссылцы за «палітычную нядобранадзейнасць»
дактароў Адама Грудзінскага, Віктара Прыбароўскага, Юзафа Багенскага і
судовага следчага Юзафа Дамброўскага. .................................................................142
№ 60. 20 лістапада 1863 г., г. Віцебск. — Паведамленне віцебскага
цывільнага губернатара У.М. Вяроўкіна ваеннаму начальніку інфлянцкіх
паветаў Віцебскай губ. А.С. Кавалеўскаму аб распараджэнні Дынабургскаму
павятоваму суду спыніць вядзенне справы аб абрабаванні сялянамі
памешчыцкіх маёнткаў. .............................................................................................142
№ 61. 18 студзеня 1864 г. — Выпіска са справы Дынабургскай следчай
камісіі пра дваран Дынабургскага пав. Юзафа Захаркевіча і Людвіка Вэйдэ,
абвінавачаных у палітычнай нядобранадзейнасці. .................................................. 143
№ 62. 16 красавіка 1864 г., г. Вільня. — Загад віленскага генералгубернатара М.М. Мураўёва ваеннаму начальніку Інфлянцкіх паветаў
Віцебскай, Новааляксандраўскага Ковенскай і Дзісенскага Віленскай
губерняў генерал-маёру А.С. Кавалеўскаму аб выкананні яго рашэння па
справе жыхароў Дынабургскага пав. шляхціца Юзафа Тарвіда, дваран
Юльяна Вансовіча і Казіміра Бялевіча, абвінавачаных у дачыненні да
паўстання. ...................................................................................................................145
№ 63. 2 ліпеня 1865 г. — Прашэнне сялян Малінаўскага таварыства
Дынабургскага пав. Барыса Мітрафанава, Пятра Раманава і Андрэя Ніканава
аб грашовай кампенсацыі за панесеныя страты пры нападзе паўстанцкага
атрада Леана Плятэра 13 красавіка 1863 г. на транспарт з Дынабургскай
фартэцыі. ..................................................................................................................... 146
ЛЕПЕЛЬСКІ ПАВЕТ
№ 64. 16 красавіка 1863 г., г. Віцебск. — Распараджэнне в.а. віцебскага
цывільнага губернатара віцэ-губернатара А.І. Пятніцкага лепельскаму
земскаму спраўніку А.Я. Радкевічу аб прыняцці захадаў для папярэджання
збору паўстанцкага атрада ў маёнтку Заскаркі Лепельскага пав. ..........................148
№ 65. 25 красавіка 1863 г. — Рапарт прыстава 2 стану Лепельскага пав.
Н.Ц. Селязнёва лепельскаму земскаму спраўніку А.Я. Радкевічу аб руху
паўстанцаў у Лепельскім пав. ...................................................................................149
№ 66. 1 чэрвеня 1863 г., г. Лепель. — Рапарт лепельскага гараднічага
Гарбачэўскага віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб
колькасці палітычных і іншых арыштантаў у горадзе і памяшканнях для іх. ......150
№ 67. 1 снежня 1863 г. — Акт допыту сялян Лепельскага пав. Аляксандра
Лук’янава, Канстанціна Купрэева, Рыгора Ляскоўскага і Гарадоцкага пав.
Яна Сойкі аб фарміраванні групы паўстанцаў пад кіраўніцтвам Стэфана
9

Канапацкага і афіцэра Тура ў маёнтку Варапаеўшчына Лепельскага пав., яе
злучэнні з атрадам Генрыка Дмахоўскага і разгроме атрада ў маёнтку
Парэчча Барысаўскага пав. ....................................................................................... 152
№ 68. 18 ліпеня 1863 г. — Паведамленне лепельскага павятовага спраўніка
Аршанскай следчай камісіі аб дзейнасці паўстанцкіх атрадаў у Лепельскім
пав.
........................................................................................................................ 156
№ 69. 1 красавіка 1864 г. — Паведамленне віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна Часоваму палявому аўдытарыяту Віленскай
вайсковай акругі па справе губернскіх сакратароў Францішка Тарлоўскага,
Васіля Зялёнкі і двараніна Лепельскага пав. Іпаліта Казарына,
абвінавачаных у агітацыі сялян і падрыхтоўцы да паўстання. .............................. 158
№ 70. 3 снежня 1864 г., г. Вільня. — Канфірмацыя памочніка віленскага
генерал-губернатара А.Л. Патапава ад 03.12.1864 пастановы Часовага
палявога аўдытарыята ад 26.11.1864 па справе дваран Лепельскага пав.
Мечыслава і Напалеона Гумоўскіх, якія ўваходзілі ў склад паўстанцкага
атрада Генрыка Дмахоўскага.................................................................................... 161
№ 71. 23 сакавіка 1865 г., г. Вільня. — Распараджэнне памочніка
віленскага
генерал-губернатара
генерал-маёра
А.Л. Патапава
аб
прывядзенні ў выкананне заключэння па справе васьмі дваран і сялян
Лепельскага пав., якія знаходзіліся ў паўстанцкім атрадзе Пшамыслава
Каўба. ........................................................................................................................ 163
ЛЮЦЫНСКІ ПАВЕТ
№ 72. 19 красавіка 1863 г., г. Люцын. — Данясенне міравых пасрэднікаў
Люцынскага пав. І. Паракі, Ю. Радзевіча і А. Зарэмбы віцебскаму
цывільнаму губернатару А.С. Аголіну аб нападах сялян на памешчыкаў і
разрабаванні маёнткаў у Люцынскім і Рэжыцкім паветах пад маркай
задушэння паўстання. ............................................................................................... 165
№ 73. 7 жніўня 1864 г. — Канфірмацыя А.Л. Патапава пастановы Часовага
палявога аўдытарыята ад 26.07.1864 па справе Сільвестра, Віктара, Эдварда
дэ Вальдэнаў і іншых, абвінавачаных у падрыхтоўцы да паўстання ў
Люцынскім і суседніх паветах. ................................................................................ 166
№ 74. 29 верасня 1864 г., г. Вільня. — Распараджэнне памочніка віленскага
генерал-губернатара А.Л. Патапава ваеннаму начальніку 1 аддзела
Віцебскай губ. генерал-маёру А.С. Кавалеўскаму аб выкананні рашэння па
справе памешчыка Люцынскага пав. графа Уладзіслава Брастоўскага і
мешчаніна Юзафа Гайлевіча, абвінавачаных у дачыненні да паўстання. ............ 173
№ 75. 23 кастрычніка 1865 г., г. Люцын. — Рапарт ваеннага начальніка
Люцынскага пав. капітана А.А. Вахрушава віцебскаму цывільнаму
губернатару У.М. Вяроўкіну аб знойдзеных падчас вобыскаў у памешчыкаў
Марціна і Стэфаніі Ульяноўскіх недазволеных расійскай цэнзурай кніг. ............ 174

10

НЕВЕЛЬСКІ ПАВЕТ
№ 76. 6 траўня 1863 г., г. Невель. — Рапарт невельскага земскага спраўніка
ваеннаму начальніку Віцебскай губ. генерал-лейтэнанту Э.К. Длатоўскаму
аб руху войскаў, агульным становішчы ў Невельскім павеце і падазронасці
невельскага павятовага маршалка Аляксандра Радзевіча ў агітацыі сялян
садзейнічаць паўстанцам. .......................................................................................... 176
№ 77. 11 траўня 1863 г., фартэцыя Дынабург. — Загад віцебскага ваеннага
губернатара Э.К. Длатоўскага віцебскаму цывільнаму губернатару
А.С. Аголіну аб абвяшчэнні Невельскага пав. на ваенным становішчы ў
сувязі са з’яўленнем паўстанцаў. ..............................................................................177
№ 78. 2 чэрвеня 1864 г. — Рапарт невельскага павятовага спраўніка
М.М. Каровіна віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб
прысылцы сасланым дваранінам Невельскага пав. Эдвардам Чыжэўскім
фотакарткі сваім сваякам у г. Невель і яе канфіскацыі. ..........................................178
№ 79. 21 сакавіка 1865 г. — Прапанова невельскага павятовага маршалка
М.І. Еўраінава віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб
аказанні грашовай дапамогі шляхце Невельскага пав., якая прыняла
праваслаўе ў 1864 г. ...................................................................................................179
ПОЛАЦКІ ПАВЕТ
№ 80. 1863–1864 гг. — Выпіска са следчай справы Віцебскай следчай
камісіі пра дваран і памешчыкаў Полацкага і іншых паветаў, абгавораных
памешчыкам Янам Другавінам ва ўдзеле ў падрыхтоўцы паўстання ў
Полацкім пав...............................................................................................................181
РЭЖЫЦКІ ПАВЕТ
№ 81. 1863–1864 гг. — Кароткая нататка па справе аб непарадках, што
ўспыхнулі сярод сялян у м. Букмуйжа Рэжыцкага пав. пад уплывам
дзеянняў паўстанцаў. .................................................................................................200
№ 82. 31 снежня 1863 г., г. Рэжыца. — Рапарт Рэжыцкага павятовага суда
Віцебскай палаце дзяржаўных маёмасцяў аб прынятай пастанове па справе
канфіскацыі маёмасці асуджанага ўдзельніка паўстання Браніслава Кібарта. .....203
№ 83. 19 студзеня 1865 г., фартэцыя Дынабург. — Хадайніцтва ваеннага
начальніка Інфлянцкіх паветаў Віцебскай, Новааляксандраўскага Ковенскай
і Дзісенскага Віленскай губерняў генерал-маёра А.С. Кавалеўскага
віцебскаму цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб наданні рэжыцкім
стараабрадцам ільгот за службу ў дынабургскай казачай сотні падчас
паўстання. ...................................................................................................................205
СЕБЕЖСКІ ПАВЕТ
№ 84. 20 красавіка 1863 г., г. Себеж. — Рапарт себежскага земскага
спраўніка І.А. Крываносава ваеннаму начальніку Віцебскай губ.
Э.К. Длатоўскаму аб з’яўленні паўстанцкага атрада ў Себежскім пав. .................207
11

№ 85. 24 красавіка 1863 г., г. Себеж. — Рапарт себежскага гараднічага
І.І. Равіцкага віцебскаму цывільнаму губернатару А.С. Аголіну аб
фарміраванні паўстанцкага атрада пад камандаваннем Казіміра
Медунецкага ў маёнтку Арловічы Себежскага пав. і дзеяннях рас. войскаў
супраць іх. .................................................................................................................. 207
№ 86. 3 траўня 1863 г. — Рапарт себежскага земскага спраўніка
І.А. Крываносава ваеннаму начальніку Віцебскай губ. Э.К. Длатоўскаму аб
поўным знішчэнні паўстанцкага атрада ў Дрысенскім пав. са спісам асоб,
што ўтрымліваюцца ў себежскім турэмным замку за ўдзел у паўстанні.............. 209
№ 87. 20 траўня 1863 г. — Рапарт сябра міравых з’ездаў К.М. Квяткоўскага
віцебскаму цывільнаму губернатару А.С. Аголіну аб напружаным
становішчы ў Себежскім пав. у сувязі з паўстаннем. ............................................. 210
№ 88. 19 лістапада 1863 г. — Загад ваеннага начальніка інфлянцкіх паветаў
Віцебскай губ., Дзісенскага пав. Віленскай губ. і Новааляксандраўскага пав.
Ковенскай губ. генерал-маёра А.С. Кавалеўскага аб пераходжанні
Себежскага пав. з яго падначалення ў падначаленне віцебскага цывільнага
губернатара У.М. Вяроўкіна. .................................................................................... 214
СУРАЖСКІ ПАВЕТ
№ 89. 29 чэрвеня 1863 г. — Дакладная запіска суражскага павятовага
страпчага
С.Р. Садоўскага
і
суражскага
судовага
следчага
Ю.Я. Пальчэўскага аб несправядлівым арышце з прашэннем аб правядзенні
следства па факце падачы на іх ілжывага даносу пра падрыхтоўку да
паўстання. .................................................................................................................. 215
№ 90. 20 верасня 1863 г., г. Вільня. — Распараджэнне віленскага генералгубернатара
М.М. Мураўёва
віцебскаму
цывільнаму
губернатару
У.М. Вяроўкіну па справе двараніна Суражскага пав. Ануфрыя
Юшкоўскага, западозранага ў вядзенні агітацыі на карысць паўстання. ............. 216
№ 91. Пачатак 1864 г. — Выпіс з ваенна-суднай справы Часовага палявога
аўдытарыята пра памешчыка Суражскага пав. Міхала Блажэвіча,
абвінавачанага ў агітацыі сялян далучыцца да паўстання. .................................... 217
№ 92. 27 красавіка 1864 г., г. Вільня. — Канфірмацыя памочніка віленскага
генерал-губернатара генерал-ад’ютанта М.А. Крыжаноўскага ад 27.04.1864
пастановы Часовага палявога аўдытарыята па справе двараніна Суражскага
пав. Пятра Шукста, абвінавачанага ў прамаўленні абразлівых словаў у адрас
расійскага імператара. ............................................................................................... 219
МАГІЛЁЎСКАЯ ГУБЕРНЯ
№ 93. 4 лютага 1863 г., г. Магілёў. — Загад магілёўскага цывільнага
губернатара А.П. Беклямішава старшыням прысутных месцаў Магілёўскай
губ. аб забароне нашэння польскага патрыятычнага адзення. .............................. 221
№ 94. 15 траўня 1863 г., г. Магілёў. — Цыркуляр магілёўскага цывільнага
губернатара А.П. Беклямішава аб абвяшчэнні Магілёўскай губерні на
ваенным становішчы. ................................................................................................ 221
12

№ 95. 16 траўня 1863 г., г. Магілёў. — Паведамленне магілёўскага
цывільнага губернатара А.П. Беклямішава чыноўнікам і жыхарам губерні з
тлумачэннем правілаў для абвешчаных на ваенным становічы мясцовасцяў,
зацверджаных 5 жніўня 1861 г. .................................................................................221
№ 96. 18 чэрвеня 1863 г., г. Магілёў. — Пратакол пасяджэння Магілёўскай
следчай камісіі аб яе складзе, прынцыпах дзейнасці і планах камісіі. ..................223
№ 97. 12 верасня 1863 г., г. Вільня. — Загад віленскага генералгубернатара М.М. Мураўёва магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб выкрыцці паўстанцкіх арганізацый і наглядзе за
дзеяннямі насельніцтва ў губерні . ...........................................................................224
№ 98. 16 ліпеня 1864 г., г. Магілёў. — Рапарт магілёўскага цывільнага
губернатара
А.П. Беклямішава
віленскаму
генерал-губернатару
М.М. Мураўёву аб колькасці забітых паўстанцамі асоб у Магілёўскай губ. са
спісам забітых. ............................................................................................................ 225
№ 99. 31 жніўня 1866 г., г. Вільня. — Паведамленне віленскага генералгубернатара
генерал-ад’ютанта
К.П. фон Каўфмана
магілёўскаму
цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб заснаванні Таварыства
набывальнікаў маёнткаў у заходніх губернях і захадах па канфіскацыі
маёмасці ўдзельнікаў паўстання з загадам садзейнічаць асобам рускага
паходжання ў набыцці маёнткаў. ..............................................................................227
№ 100. 21 студзеня 1867 г., г. Вільня. — Заключэнне часовага палявога
аўдытарыята ў г. Вільні аб адпраўцы на жыхарства ў Пермскую губ. князя
Стэфана Любамірскага і перадачы на вырашэнне Магілёўскага губернскага
праўлення былога прыстава 2 стану Горацкага пав. Раймунда Васілеўскага
за дапамогу і спачуванне паўстанцам.......................................................................230
АРШАНСКІ ПАВЕТ
№ 101. 1863–1864 гг. — Выпіска са следчай справы Віцебскай следчай
камісіі пра групу ў 10 асоб, якія выйшлі з г. Віцебска з намерам злучыцца з
паўстанцкім атрадам Ігната Будзіловіча і былі арыштаваны ў Аршанскім
пав.
.........................................................................................................................234
№ 102. 23 красавіка 1863 г. — Рапарт памочніка аршанскага павятовага
спраўніка А.В. Кухарскага магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб з’яўленні шасці паўстанцаў у 3 стане Аршанскага пав.,
арышце пяці з іх і высылцы войскаў для папярэджання збору паўстанцаў у
маёнтку Сухадораўка. ................................................................................................ 245
№ 103. 24 красавіка 1863 г. — Рапарт аршанскага павятовага спраўніка
В.Ф. Савіцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву
аб арышце больш чым дваццаці паўстанцаў у м. Лёзна Аршанскага пав.,
з’яўленні паўстанцаў у м. Бабінавічы і колькасці войскаў у павеце. .....................245
№ 104. 27 красавіка 1863 г. — Рапарт аршанскага павятовага спраўніка
В.Ф. Савіцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб

13

сутычцы рас. войскаў з паўстанцкім атрадам Ігната Будзіловіча са спісам
палонных паўстанцаў. ............................................................................................... 247
№ 105. 1863–1864 гг. — Выпіска са следчай справы Віцебскай следчай
камісіі пра ўдзел у паўстанні ў Аршанскім пав. у складзе атрада Ігната
Будзіловіча двараніна Мікалая Плавінскага і чыноўнікаў Габрыэля
Бітнага-Шляхты і Ваўрынца Занковіча. .................................................................. 249
№ 106. 22 траўня 1863 г., г. Гжацк Смаленскай губ. — Прашэнне сасланага
«адміністрацыйным парадкам» за «нядобранадзейнасць у палітычных
адносінах» калежскага асэсара Люцыяна Мурашкі магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб памілаванні....................................................... 259
№ 107. 3 чэрвеня 1863 г. — Рапарт памочніка аршанскага павятовага
спраўніка чыноўніка для асобных даручэнняў пры магілёўскім цывільным
губернатары Е.В. Смідовіча магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб ілжывасці чутак пра напад паўстанцаў на фабрыку ў
фальв. Высокае Аршанскага пав. ............................................................................. 260
№ 108. 3 чэрвеня 1863 г. — Рапарт аршанскага павятовага спраўніка
В.Ф. Савіцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
паездцы ў Смаленскую следчую камісію, праведзеных вобысках і арыштах і
аб ілжывых чутках пра з’яўленне паўстанцаў у павеце. ........................................ 261
№ 109. 28 жніўня 1863 г., г. Віцебск. — Данясенне Віцебскай губернскай
паштовай канторы ваеннаму губернатару г. Віцебска і віцебскаму
цывільнаму губернатару У.М. Вяроўкіну аб актыўных дзеяннях наглядчыка
паштовай станцыі Дыманова Аршанскага пав. Антона Шышко па
затрыманні паўстанцаў ля станцыі 23 і 24 красавіка 1863 г. ................................. 263
№ 110. 13 снежня 1863 г. — Рапарт прыстава 1 стану Аршанскага пав.
К.С. Манцэвіча ў Аршанскую следчую камісію аб захадах, зробленых ім для
прадухілення паўстання, і аб паўстанцах, што паходзілі са стану. ....................... 264
БЫХАЎСКІ ПАВЕТ
№ 111. 28 красавіка 1863 г., фальв. Балонаў-Сялец Быхаўскага пав. —
Рапарт камандзіра 15 роты 4 рэзервовага батальёна Смаленскага пяхотнага
палка штабс-капітана Кусонскага часоваму ваеннаму начальніку
Магілёўскай губ. В.М. фон Вількену аб сутычцы з паўстанцкім атрадам ля
фальв. Неапалітанскі Быхаўскага пав. ..................................................................... 266
№ 112. 30 красавіка 1863 г. — Рапарт прыстава 2 стану Быхаўскага пав.
У.В. Францэсона магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву
аб здачы ў палон без бою паўстанцаў ля с. Кульшыцы Быхаўскага пав. ............. 267
№ 113. 2 траўня 1863 г. — Рапарт быхаўскага павятовага спраўніка
Я.К. Буйвана магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
дастаўленні ў г. Быхаў 9 палонных паўстанцаў, роспуску большай часткі
сельскіх варт у сувязі з паражэннем паўстання і аб знойдзеных пры
дастаўленых паўстанцах рэчах. ................................................................................ 267

14

№ 114. 3 траўня 1863 г. — Данясенне святара Даўгамохскай царквы
Быхаўскага пав. Паўла Крупскага магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб руху паўстанцкага атрада і затрыманні сялянамі
м. Доўгі Мох некалькіх паўстанцаў. ......................................................................... 270
№ 115. Травень 1863 г. — Рапарт пацяраеўскага валаснога старшыні
Быхаўскага пав. Сяргея Сямёнава магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб колькасці затрыманых паўстанцаў у красавіку 1863 г.
і знойдзеных пры іх грошай. .....................................................................................271
№ 116. 23 жніўня 1863 г. — Рапарт ваеннага начальніка Быхаўскага пав.
Я.К. Буйвана магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
няўдзеле аднадворцаў і чыншавай шляхты Быхаўскага пав. у паўстанні. ............272
№ 117. 27 верасня 1865 г. — Рапарт быхаўскага павятовага спраўніка
Я.К. Буйвана магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
удзеле былога эмігранта двараніна Ільдэфонса Анцыпы ў паўстанні ў якасці
камандзіра задруцкага (быхаўскага) паўстанцкага атрада і яго расстрэле ў
г. Магілёве. .................................................................................................................273
ГОМЕЛЬСКІ ПАВЕТ
№ 118. 12 лютага 1863 г. — Рапарт гомельскага земскага спраўніка
Т.В. Вярбіцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
прыбыцці войскаў у Гомельскі пав., іх перамяшчэнні і нашэнні некаторымі
асобамі патрыятычнага адзення. ...............................................................................274
№ 119. 27 красавіка 1863 г. — Рапарт гомельскага павятовага спраўніка
Т.В. Вярбіцкага магілёўскагу цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
канфіскацыі зброі ў насельніцтва Гомельскага пав., правядзенні вобыску ў
арандатара Клімаўскага завода Патаповіча і ўсталяванні паліцэйскага
нагляду за «падазронымі» асобамі............................................................................274
№ 120. 11 траўня 1863 г. — Рапарт гомельскага павятовага спраўніка
Т.В. Вярбіцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
нядобранадзейнасці ксяндза Радугаўскага касцёла Фелікса Грахольскага. ..........275
№ 121. 2 верасня 1863 г., м. Ветка Гомельскага пав. — Рапарт прыстава
2 стану Гомельскага пав. В.С. Мядзведзева магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб спробе жыхароў м. Ветка затрымаць 5
траўня 1863 г. западозраных ва ўдзеле ў паўстанні асоб. .......................................276
ГОРАЦКІ ПАВЕТ
№ 122. 8 лютага 1863 г. — Рапарт горацкага земскага спраўніка
А.А. Цеханоўскага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву
аб узаемаадносінах памешчыкаў і сялян у Горацкім пав........................................ 279
№ 123. 22 лютага 1863 г., г. Горкі. — Данясенне горацкага земскага
спраўніка А.А. Цеханоўскага магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб настроях насельніцтва павета і немагчымасці
паўстання ў Горацкім пав. .........................................................................................279
15

№ 124. 25 красавіка 1863 г., г. Горкі. — Данясенне дырэктара ГорыГорацкага сельгасінстытута Р.Э. Траўтфэтэра магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб захопе паўстанцамі г. Горкаў і настроях
жыхароў горада пасля выхаду паўстанцаў. ............................................................. 280
№ 125. 10 траўня 1863 г. — Спіс навучэнцаў горы-горацкіх навучальных
устаноў (сельгасінстытута, вучылішча і землямернка-таксатарскіх класаў),
якія прынялі ўдзел у паўстанні і ў захопе г. Горкі паўстанцамі 24 красавіка
1863 г. ........................................................................................................................ 281
КЛІМАВІЦКІ ПАВЕТ
№ 126. 28 жніўня 1863 г. — Рапарт в.а. ваеннага начальніка Клімавіцкага
пав. клімавіцкага павятовага спраўніка М.Г. Запольскага магілёўскаму
цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб адданасці шляхты і
аднадворцаў Клімавіцкага пав. рас. уладам і аб адсутнасці паўстанцкіх
атрадаў у Клімавіцкім пав. ....................................................................................... 284
№ 127. 14 траўня 1864 г., г. Вільня. — Канфірмацыя М.А. Крыжаноўскага
пастановы Часовага палявога аўдытарыята па справе Міхала Арцімовіча і
іншых 8 паўстанцаў, якія дзейнічалі ў Клімавіцкім, Чэрыкаўскім і
Быхаўскім паветах. .................................................................................................... 284
МАГІЛЁЎСКІ ПАВЕТ
№ 128. 24 красавіка 1863 г. — Рапарт магілёўскага павятовага спраўніка
В.Р. Сукрухі магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
высылцы роты жаўнераў у с. Стараселле Аршанскага пав. і руху
чарнаруцкага паўстанцкага атрада. .......................................................................... 291
№ 129. 5 верасня 1863 г. — Рапарт магілёўскага павятовага спраўніка
В.Р. Сукрухі магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
разрабаванні магілы расстралянага ў г. Магілёве ўдзельніка паўстання
Уладзіміра Корсака. .................................................................................................. 291
№ 130. Да 7 сакавіка 1864 г. —Правілы для спатканняў з палітычнымі
арыштантамі, што ўтрымліваюцца ў г. Магілёве, складзеныя Магілёўскай
следчай камісіяй . ...................................................................................................... 293
№ 131. 10 красавіка 1867 г., г. Вільня. — Загад камандуючага войскамі
Віленскай ваеннай акругі графа Э.Т. Баранава магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб выкананні прысуду пра пазбаўленне
духоўнага сану і адпраўку на катаржныя працы на 6 гадоў ксяндза
Шклоўскага касцёла Антонія Прыялкоўскага за ўдзел у паўстанні...................... 294
МСЦІСЛАЎСКІ ПАВЕТ
№ 132. 27 красавіка 1863 г., г. Мсціслаў. — Рапарт памочніка мсціслаўскага
павятовага спраўніка А.М. Казубоўскага магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб арганізацыі паўстанцкага атрада ў
маёнтку Вышова, руху горацкага паўстанцкага атрада па тэрыторыі
Чавускага пав. і зробленых захадах па супрацьдзеянні паўстанцам. .................... 297
16

№ 133. 22 кастрычніка 1863 г., фальв. Разальмоў Клімавіцкага пав. —
Паказанні двараніна Мсціслаўскага пав. Юзафа Кавалеўскага ў Чэрыкаўскай
следчай камісіі аб фарміраванні паўстанцкага атрада ў маёнтку Вышова
Мсціслаўскага пав. і яго дзейнасці 23 і 24 красавіка 1863 г. ..................................298
№ 134. 2 траўня 1863 г., г. Мсціслаў. — Рапарт в.а. мсціслаўскага павятовага
спраўніка
І.І. Мантлевіча
магілёўскаму
цывільнаму
губернатару
А.П. Беклямішаву аб цяжкасцях пры абяззбройванні насельніцтва павета,
выкананні сялянамі паншчыны і неабходнасці замяніць станавых
прыставаў-каталікоў. .................................................................................................302
№ 135. 15 траўня 1863 г. — Рапарт в.а. мсціслаўскага павятовага спраўніка
І.І. Мантлевіча магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
адсутнасці ў Мсціслаўскім пав. паўстанцкіх атрадаў, удзеле некаторых асоб
у паўстанні ў складзе атрадаў у іншых паветах і зробленых захадах для
прадухілення паўстання.............................................................................................304
№ 136. 19 верасня 1863 г. — Рапарт мсціслаўскага павятовага спраўніка
І.І. Мантлевіча магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
адданасці шляхты і аднадворцаў Мсціслаўскага пав. рас. уладам і аб
непрацяглай дзейнасці паўстанцаў у Мсціслаўскім пав. ........................................305
РАГАЧОЎСКІ ПАВЕТ
№ 137. 13 лютага 1863 г., г. Магілёў. — Рапарт штаб-афіцэра корпуса
жандараў, што знаходзіцца ў Магілёўскай губ., палкоўніка А. Сакалова
магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб схільнасці
каталіцкага насельніцтва і духавенства Рагачоўскага пав. да падтрымання
паўстання, дзейнасці школ для сялян у маёнтках некаторых памешчыкаў, аб
стане земскай і гарадской паліцыі і інш. ..................................................................307
№ 138. 22 лютага 1863 г. — Рапарт рагачоўскага земскага спраўніка
М.П. Яўшыца магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву пра
настроі насельніцтва ў Рагачоўскім пав. і адсутнасць змоў на карысць
паўстання. ...................................................................................................................311
№ 139. 23 красавіка 1863 г. — Рапарт рагачоўскага павятовага спраўніка
У.М. Блахіна магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
з’яўленні паўстанцаў у Бабруйскім пав., арышце некаторых паўстанцаў у
в. Тошчыца Рагачоўскага пав., зборы паўстанцкага атрада ў ваколіцах
Тошчыцы і высылцы войскаў для яго знішчэння. ...................................................313
№ 140. 25 красавіка 1863 г., станцыя Доўск Рагачоўскага пав. — Прашэнне
памешчыка Уладзіслава Барысовіча магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб прысылцы войскаў для падаўлення бунту сялян
с. Шапчыцы і в. Званец Рагачоўскага пав., падбухтораных мясцовым
святаром. .....................................................................................................................315
№ 141. 3 траўня 1863 г., г. Магілёў. — Рапарт радцы Магілёўскай палаты
дзяржаўных маёмасцяў У.Ф. Мілава магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб неспакойнай абстаноўцы ў г. Быхаве падчас паўстання,
17

адданасці ўладам сялян Ямненскага і Азяранскага сельскіх таварыстваў
Рагачоўскага пав. і паланенні сямі паўстанцаў. ...................................................... 316
СЕННЕНСКІ ПАВЕТ
№ 142. 29 красавіка 1863 г. — Рапарт камандзіра 4 стралковай роты
4 рэзервовага батальёна Алексапольскага пяхотнага палка паручніка
Пуцяты часоваму камандуючаму войскамі ў Магілёўскай губ. генераллейтэнанту В.М. фон Вількену аб баі з паўстанцамі ля в. Славені
Сенненскага пав......................................................................................................... 318
№ 143. 5 траўня 1863 г. — Рапарт сенненскага павятовага спраўніка
А.Г. Бобрыка магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
зборы паўстанцкага атрада ля м. Абчуга Сенненскага пав. і руху паўстанцаў
у павеце. ..................................................................................................................... 319
№ 144. 14 траўня 1863 г. — Прашэнне сенненскага павятовага маршалка
Ю.С. Рашкоўскага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву
аб спыненні свавольства сялян у павеце і вызваленні арыштаваных
памешчыкаў. .............................................................................................................. 321
№ 145. 17 траўня 1863 г., в. Дакучын Сенненскага пав. — Рапарт
сенненскага павятовага спраўніка А.Г. Бобрыка магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб зробленых і плануемых захадах па
пераследаванні паўстанцаў у Сенненскім пав. ....................................................... 323
№ 146. 15 снежня 1863 г. — Паведамленне прыстава 1 стану Сенненскага
пав. А.С. Лапіцкага Аршанскай следчай камісіі аб галоўных і шараговых
удзельніках паўстання і дзейнасці паўстанцаў у гэтым стане. .............................. 323
№ 147. 29 снежня 1863 г. — Паведамленне прыстава 4 стану Сенненскага
пав. М.А. Шпунтова Аршанскай следчай камісіі аб галоўных і шараговых
удзельніках паўстання і дзейнасці паўстанцаў у стане. ......................................... 329
ЧАВУСКІ ПАВЕТ
№ 148. 29 красавіка 1863 г., г. Мсціслаў. — Рапарт камандуючага войскамі
Мсціслаўскага і Клімавіцкага паветаў падпаручніка Літвінава часоваму
камандуючаму войскамі Магілёўскай губерні В.М. фон Вількену аб
дыслакацыі паўстанцкага атрада ў лесе Зялёная Дубрава Чавускага пав. і аб
неабходнасці яго ліквідацыі. .................................................................................... 334
ЧЭРЫКАЎСКІ ПАВЕТ
№ 149. 23 красавіка 1863 г., м. Крычаў Чэрыкаўскага пав. — Рапарт
камандзіра батарэйнай нумара 3-га батарэі 1-й Зводнай рэзервовай
артылерыйскай
брыгады
палкоўніка
М.А. Карманава
камандзіру
1-й Зводнай рэзервовай артылерыйскай дывізіі аб з’яўленні паўстанцаў ля
м. Крычаў і іх намерах напасці на яго. .................................................................... 336
№ 150. 25 красавіка 1863 г., м. Крычаў Чэрыкаўскага пав. — Рапарт
прыстава 2 стану Чэрыкаўскага пав. П.І. Сілініча магілёўскаму цывільнаму
губернатару А.П. Беклямішаву аб знаходжанні атрада паўстанцаў ля
18

м. Крычаў, затрыманні сялянамі каля 45 падазроных асоб і колькасці
войскаў у Крычаве......................................................................................................336
№ 151. 28 красавіка 1863 г. — Рапарт магілёўскага губернскага паштмайстра
К.К. Карыцкага магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
нападзе паўстанцаў на паштовую станцыю Прыдарожжа Чэрыкаўскага пав. і
паланенні 2 рас. афіцэраў. .........................................................................................337
№ 152. 30 красавіка 1863 г., г. Чэрыкаў. — Рапарт камандзіра 4 рэзервовага
батальёна Бранскага пяхотнага палка палкоўніка Бяляева часоваму
камандуючаму войскамі ў Магілёўскай губерні В.М. фон Вількену аб
сутычцы з паўстанцамі 29.04.1863 ля в. Рудня Чэрыкаўскага пав. ........................338
№ 153. 3 траўня 1863 г. — Рапарт памочніка чэрыкаўскага павятовага
спраўніка
Е.В. Вярбіцкага магілёўскаму
цывільнаму
губернатару
А.П. Беклямішаву аб прыбыцці палонных паўстанцаў з атрада Людвіка
Звяждоўскага ў г. Чэрыкаў і іх адпраўцы ў г. Чавусы.............................................339
№ 154. 11 траўня 1863 г., м. Крычаў Чэрыкаўскага пав. — Рапарт чыноўніка
ведамства
Міністэрства
ўнутраных
спраў
калежскага
асэсара
А.В. Падвысоцкага
магілёўскаму
цывільнаму
губернатару
А.П. Беклямішаву аб нападзе двух крычаўскіх сялян на ксяндзоў мясцовага
касцёла. ....................................................................................................................... 340
№ 155. 15 траўня 1863 г. — Рапарт памочніка чэрыкаўскага павятовага
спраўніка
Е.В. Вярбіцкага магілёўскаму
цывільнаму
губернатару
А.П. Беклямішаву аб адсутнасці паўстанцаў у павеце. ...........................................341
МІНСКАЯ ГУБЕРНЯ
№ 156. 11 чэрвеня 1863 г. — Загад камандуючага войскамі Віленскай
вайсковай акругі М.М. Мураўёва камандуючаму войскамі ў Мінскай губ.
В.І. Забалоцкаму аб неабходнасці актыўных дзеянняў пры сутыкненні з
паўстанцкімі атрадамі і адказнасці атрадных начальнікаў за нерашучасць..........342
№ 157. Чэрвень 1863 г., г. Мінск. — Цыркуляр мінскага цывільнага
губернатара А.Л. Кажэўнікава ваенна-павятовым начальнікам Мінскай губ.
аб увядзенні медалёў для ўзнагароджвання ніжніх ваенных чыноў і сялян і
дастаўцы звестак пра тых, хто гэтага заслугоўваў. .................................................343
№ 158. 7 ліпеня 1863 г. — Выпіска з загаду віленскага генерал-губернатара
М.М. Мураўёва
часоваму
ваеннаму
губернатару
Мінскай
губ.
В.І. Забалоцкаму аб падзяцы сялянскім таварыствам за дапамогу ў
падаўленні паўстання і ўвядзенні грашовага ўзнагароджвання для сялян за
паланенне паўстанцаў. ...............................................................................................343
№ 159. 17 ліпеня 1863 г. — Распараджэнне камандуючага войскамі
Віленскай вайсковай акругі М.М. Мураўёва камандуючаму войскамі
Мінскай губ. В.І. Забалоцкаму аб змяненні тактыкі ваенных дзеянняў
супраць паўстанцкіх атрадаў у сувязі з аслабленнем паўстання. ...........................344
№ 160. 8 жніўня 1863 г., г. Мінск. — Распараджэнне часовага камандуючага
войскамі Мінскай губ. В.І. Забалоцкага ваенным начальнікам паветаў і
19

камандзірам палкоў, што знаходзяцца ў Мінскай губ., аб падтрыманні
пастаяннай гатоўнасці войскаў і абавязковых захадах па захаванні ваеннай
тайны пры выступленні на баявыя аперацыі. ......................................................... 345
№ 161. 12 красавіка 1864 г. — Канфірмацыя М.М. Мураўёва пастановы
Часовага палявога аўдытарыята ў г. Вільні аб прысуджэнні да смяротнага
пакарання з канфіскацыяй маёмасці камісара Мінскага ваяв. двараніна
Мінскай губ. вольнапрактыкуючага доктара Міхала Аскеркі. .............................. 346
№ 162. 20 сакавіка 1864 г. — Цыркуляр віленскага генерал-губернатара
М.М. Мураўёва часоваму ваеннаму начальніку Мінскай губ. генераллейтэнанту В.І. Забалоцкаму аб правядзенні агляду лясоў для вышуку
паўстанцаў і схаванай зброі. ..................................................................................... 352
БАБРУЙСКІ ПАВЕТ
№ 163. 6 сакавіка 1863 г., г. Слуцк. — Рапарт ваеннага начальніка Слуцкага
пав.
палкоўніка
Астахава
мінскаму
цывільнаму
губернатару
А.Л. Кажэўнікаву аб арышце западозранага ў падрыхтоўцы паўстання
пісара Сорагаўскага сельскага таварыства Бабруйскага пав. Юстына
Корбута....................................................................................................................... 354
№ 164. 1 чэрвеня 1864 г., г. Мінск. — Паведамленне часовага ваеннага
губернатара Мінскай губ. В.І. Забалоцкага мінскаму цывільнаму
губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб аддачы пад паліцэйскі нагляд дваранак
Бабруйскага пав. Паўліны і Юзэфы Нарэвіл за захоўванне вершаў
«падбухторвальнага зместу». ................................................................................... 355
№ 165. 30 верасня 1874 г., г. Мінск. — Запыт 3 аддзялення Мінскага
губернскага праўлення ва Упраўленне дзяржаўных маёмасцяў Мінскай губ.
аб перашкодах да вызвалення ад забароны маёнтка Вязаўка Бабруйскага
пав., частка якога падлягала канфіскацыі за ўдзел у паўстанні яго
ўладальнікаў Генрыка і Пятра Есьманаў. ................................................................ 355
БАРЫСАЎСКІ ПАВЕТ
№ 166. 9 лютага 1863 г., м. Лагойск Барысаўскага пав. — Ліст прыстава
2 стану Барысаўскага пав. А. Ляцкага невядомай асобе аб напружанай
сітуацыі ў Барысаўскім пав. і падазрэннях у падрыхтоўцы да паўстання
некаторых асоб. ......................................................................................................... 358
№ 167. 18 лютага 1863 г., м. Лагойск Барысаўскага пав. — Рапарт прыстава
2 стану Барысаўскага пав. А. Ляцкага мінскаму цывільнаму губернатару
А.Л. Кажэўнікаву аб праведзеных у павеце арыштах асоб западозраных у
падрыхтоўцы да паўстання. ...................................................................................... 362
№ 168. 5 траўня 1863 г., м. Лагойск Барысаўскага пав. — Рапарт прыстава
2 стану Барысаўскага пав. А. Ляцкага мінскаму цывільнаму губернатару
А.Л. Кажэўнікаву з дадаткам паказанняў яўрэя Лейбы Зіскіна аб чытанні
дваранінам Канстанцінам Яноўскім газеты «Мужыцкая праўда». ....................... 366
№ 169. 22 красавіка 1863 г. — Паказанні вазніцы Міхала Жабінскага
барысаўскаму земскаму спраўніку П.М. Дамухоўскаму пра збор атрада
20

паўстанцаў у фальв. Дамашкавічы Барысаўскага пав. пад кіраўніцтвам
штабс-капітана Мельхіёра Чыжыка. .........................................................................368
№ 170. 23 красавіка 1863 г. — Рапарт барысаўскага земскага спраўніка
П.М. Дамухоўскага мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
з’яўленні ў павеце атрадаў паўстанцаў. ...................................................................371
№ 171. 23 красавіка 1863 г. — Рапарт барысаўскага земскага спраўніка
П.М. Дамухоўскага мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
дзеяннях паўстанцаў у Барысаўскім павеце 19–22 красавіка 1863 г. ....................375
№ 172. 22 красавіка 1863 г., м. Лагойск Барысаўскага пав. — Рапарт
прыстава 2 стану Барысаўскага пав. А. Ляцкага мінскаму цывільнаму
губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб руху паўстанцаў у павеце і праведзеных
арыштах.......................................................................................................................378
№ 173. 24 сакавіка 1863 г., г. Барысаў. — Рапарт барысаўскага гараднічага
А. Пякарскага мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
фарміраванні паўстанцкага атрада ля м. Докшыцы Барысаўскага пав. і аб
зробленых захадах у г. Барысаве для прадухілення яго захопу паўстанцамі........381
№ 174. 10 траўня 1863 г., г. Барысаў. — Рапарт барысаўскага гараднічага
А. Пякарскага мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
сустрэчы палонных паўстанцаў у г. Барысаве. ........................................................382
№ 175. 18 траўня 1863 г. — Рапарт барысаўскага павятовага спраўніка маёра
А. Варанца мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб разгроме
паўстанцкага атрада Генрыка Дмахоўскага і паланенні некаторых асоб з яго. ....383
№ 176. 19 верасня 1863 г. — Рапарт в.а. судовага следчага засядальніка
Барысаўскага земскага суда Г.К. Уронскага мінскаму цывільнаму
губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб забойстве прыстава 2 стану Барысаўскага
пав. А. Ляцкага. .......................................................................................................... 385
№ 177. 13 верасня 1863 г. — Акт допыту двараніна Дзісенскага пав. Зянона
Пятроўскага аб знаходжанні ў складзе паўстанцкага атрада Генрыка
Дмахоўскага. ............................................................................................................... 386
№ 178. 20 верасня 1863 г. — Рапарт часовага ваеннага губернатара Мінскай
губ. В.І. Забалоцкага віленскаму генерал-губернатару М.М. Мураўёву аб
захадах па рэпрэсіях супраць насельніцтва Барысаўскага пав. у сувязі
з забойствам прыстава 2 стану Барысаўскага пав. А. Ляцкага. ..............................388
№ 179. 12 снежня 1863 г., г. Барысаў. — Паведамленне ваеннага начальніка
Барысаўскага пав. палкоўніка Дамброўскага Аршанскай следчай камісіі аб
сутычках рас. войскаў з паўстанцамі ў Барысаўскім пав. ....................................... 389
№ 180. 13 ліпеня 1864 г. — Канфірмацыя камандуючага войскамі Віленскай
вайсковай акругі М.М. Мураўёва ад 13.07.1864 пастановы Часовага
палявога аўдытарыята ад 07.07.1864 па справе селяніна Лепельскага пав.
Марціна Заянчкоўскага, які ўваходзіў у склад сфарміраванага ў
м. Валосавічы Барысаўскага пав. паўстанцкага атрада пад кіраўніцтвам
двараніна Кучэўскага. ................................................................................................390
21

ІГУМЕНСКІ ПАВЕТ
№ 181. 18 лютага 1863 г. — Рапарт магілёўскага земскага спраўніка
У.М. Блахіна магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб
гатоўнасці да паўстання насельніцтва ў Барысаўскім і Ігуменскім паветах з
прапановамі па недапушчэнні распаўсюджвання паўстання ў Магілёўскі
пав.
........................................................................................................................ 392
№ 182. 1 траўня 1863 г. — Рапарт прыстава 2 стану Ігуменскага пав.
Т.К. Беліновіча мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
дзейнасці паўстанцаў у павеце і дзеяннях супраць іх расійскіх войскаў.............. 394
№ 183. 24 траўня 1863 г. — Паказанні селяніна фальварка Навасёлкі
Ігуменскага пав. Рыгора Андросіка, дадзеныя ў канцылярыі мінскага
цывільнага губернатара, аб спробе навасёлкаўскіх сялян затрымаць
паўстанцкі атрад 21 красавіка 1863 г. і забітых і параненых пры гэтым. ............. 395
№ 184. 21 чэрвеня 1863 г. — Рапарт ігуменскага павятовага спраўніка маёра
Кастагорава мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
перамозе ў чэрвені 1863 г. ля вак. Перуноў Мост Ігуменскага пав. над
паўстанцкім атрадам Баляслава Свентарэцкага, паланенні Гектара
Карказевіча і іншых паўстанцаў і пераследванні расійскімі войскамі
рэшткаў атрада ў Ігуменскім пав., а таксама пра колькасць паўстанцаў,
зняволеных у г. Ігумене і адпраўленых з г. Ігумена ў г. Мінск. ............................ 396
№ 185. 25 кастрычніка 1863 г., г. Мінск. — Паведамленне часовага ваеннага
губернатара Мінскай губ. В.І. Забалоцкага ваеннаму начальніку Пінскага
пав. аб арышце ў вак. Французская Грэбля Ігуменскага пав. 10 паўстанцаў з
атрада Станіслава Ляскоўскага з загадам не дапусціць праходу атрада па
Пінскім пав................................................................................................................. 397
№ 186. 6 лістапада 1863 г., г. Орша. — Рапарт Аршанскай следчай камісіі
магілёўскаму цывільнаму губернатару А.П. Беклямішаву аб паказаннях
вучня Мінскай гімназіі Юзафа Дышлеўскага пра дзейнасць паўстанцкага
атрада Баляслава Свентарэцкага ў Ігуменскім пав. ................................................ 398
МАЗЫРСКІ ПАВЕТ
№ 187. 23 студзеня 1863 г., г. Мазыр. — Ліст вучняў Мазырскай гімназіі
Людвіка Сакалоўскага і Станіслава Галіцкага двараніну Мінскага пав.
Адольфу Міркулевічу са спісам асоб з Рэчыцкага і Мазырскага паветаў і
выказваннем спадзяванняў на хуткае паўстанне. ................................................... 400
Пераклад .................................................................................................................... 401
№ 188. 13 красавіка 1863 г., г. Мазыр. — Паведамленне дырэктара
Мазырскай гімназіі Шульгіна ваеннаму начальніку Мазырскага пав.
палкоўніку Чакмарову аб непарадках, што адбываліся ў Мазыры, з
паказаннем сведкаў, якія могуць гэта пацвердзіць. ................................................ 402
№ 189. 12 верасня 1863 г. — Рапарт часовага ваеннага губернатара Мінскай
губ. В.І. Забалоцкага віленскаму генерал-губернатару М.М. Мураўёву аб
22

захадах, зробленых у Мазырскім пав. для прадухілення паўстання, і
пакаранні асоб, западозраных у спачуванні паўстанцам. .......................................404
№ 190. 25 верасня 1863 г., г. Вільня. — Загад камандуючага войскамі
Віленскай вайсковай акругі М.М. Мураўёва часоваму ваеннаму начальніку
Мінскай губ. В.І. Забалоцкаму аб выкананні канфірмацыі па справе селяніна
Мазырскага пав. Каятана Грыцэнкі, прызнанага вінаватым у хаванні зброі. .......406
МІНСКІ ПАВЕТ
№ 191. 2 чэрвеня 1863 г., м. Ракаў Мінскага пав. — Рапарт ваеннага
начальніка 2 стану Мінскага пав. паручніка Кавалеўскага ваеннаму
начальніку Мінскага пав. палкоўніку Воранаву аб асобах са стану, якія
прынялі ўдзел у паўстанні. ........................................................................................ 408
№ 192. 25 ліпеня 1863 г., г. Мінск. — Загад ваеннага начальніка Мінскага
пав. палкоўніка Карэвы ваеннаму начальніку 3 стану гэтага ж павета аб
неабходнасці прадухілення магчымых палітычных маніфестацый 31.07.1863
– у дзень аб’яднання Літвы з Польшчай. .................................................................410
№ 193. 25 кастрычніка 1863 г., г. Мінск. — Загад ваеннага начальніка
Мінскага пав. палкоўніка Карэвы ваеннаму начальніку 3 стану гэтага ж
павета аб парадку высялення лясной варты, вобысках у касцёлах,
манастырах і дамах ксяндзоў і аб пошуку схаванай зброі. .....................................410
№ 194. 1863–1864 гг., г. Мінск. — Ліст двараніна Мінскага пав. Юзафа
Міркулевіча да брата Адольфа аб сустрэчы зняволеных паўстанцаў у
Мінску і затрыманні тых, хто іх сустракаў. .............................................................411
Пераклад .....................................................................................................................411
№ 195. 21 чэрвеня 1864 г. — Рапарт міравога пасрэдніка 3 участка Мінскага
пав. графа Э.А. Равускага часоваму ваеннаму губернатару Мінскай губ.
В.І. Забалоцкаму аб п’янстве, рабаванні і злачынствах 16 чэрвеня 1864 г.
жаўнераў Каломенскага пяхотнага палка і ваеннага начальніка 3 стану
Мінскага пав. паручніка Астаф’ева падчас правядзення вобыскаў у маёнтку
Ловішча Мінскага пав. ...............................................................................................413
№ 196. 8 ліпеня 1864 г., г. Вільня. — Загад віленскага генерал-губернатара
М.М. Мураўёва мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб
закрыцці землямерна-таксатарскіх класаў пры Мінскай гімназіі з прычыны
«шкоднага накірунку» яе выхавнцаў мясцовага паходжання. ...............................414
НАВАГРУДСКІ ПАВЕТ
№ 197. 10 красавіка 1863 г., м. Нясвіж Слуцкага пав. — Рапарт слуцкага
земскага спраўніка І.Я. Скродскага мінскаму цывільнаму губернатару
А.Л. Кажэўнікаву аб руху паўстанцкіх атрадаў у Навагрудскім пав. і
дзейнасці супраць іх расійскіх войскаў. ...................................................................415
№ 198. 12 красавіка 1863 г., г. Мінск. — Рапарт мінскага цывільнага
губернатара
А.Л. Кажэўнікава
віленскаму
генерал-губернатару
У.І. Назімаву аб перамозе над паўстанцкім атрадам пад камандаваннем
23

Адама Пуслоўскага і Феліцыяна Лашкевіча 07.04.1863 ля м. Налібокі
Ашмянскага пав. ........................................................................................................ 417
№ 199. 20 красавіка 1863 г., г. Навагрудак. — Рапарт ваеннага начальніка
Навагрудскага пав. палкоўніка А.А. Чартова камандзіру 3 Пяхотнай дывізіі
генерал-лейтэнанту А.Ф. Гальгоеру аб заснаванні Навагрудскай следчай
камісіі і са спісам паўстанцаў з атрада Адама Пуслоўскага і Феліцыяна
Лашкевіча, узятых у палон 07.04.1863 у баі ля м. Налібокі Ашмянскага пав. ..... 420
№ 200. 5 чэрвеня 1863 г., г. Вільня. — Загад камандуючага штаба войскаў
Віленскай вайсковай акругі М.М. Мураўёва мінскаму ваеннаму губернатару
В.І. Забалоцкаму аб расстрэле Адама Пуслоўскага. ............................................... 422
№ 201. 6 ліпеня 1863 г. — Рапарт навагрудскага павятовага спраўніка
Масіна мінскаму цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб спагнанні
штрафу з жыхарак г. Навагрудка за нашэнне жалобнага адзення......................... 424
№ 202. Паміж 17 верасня і 16 кастрычніка 1863 г. — Заключэнне Мінскай
следчай камісіі, пададзенае мінскаму цывільнаму губернатару, па справе
аднадворца Францішка Трыбухоўскага, абвінавачанага ў агітацыі сялян
в. Зазер’е Навагрудскага пав. удзельнічаць у паўстанні. ....................................... 425
№ 203. 21 снежня 1863 г., г. Вільня. — Паведамленне Віленскай следчай
камісіі Мінскай следчай камісіі з вытрымкай з паказанняў двараніна
Эдварда Доўнар-Запольскага пра дзейнасць паўстанцкага атрада Феліцыяна
Лашкевіча, Уладзіслава Валодзькі і Вітальда Міладоўскага ў Навагрудскім і
Слонімскім паветах. .................................................................................................. 427
ПІНСКІ ПАВЕТ
№ 204. Люты 1863 г., г. Мінск. — Тэлеграма мінскага цывільнага
губернатара А.Л. Кажэўнікава магілёўскаму цывільнаму губернатару
А.П. Беклямішаву аб з’яўленні паўстанцаў у Пінскім пав. і арыштах
падазроных у Барысаўскім і Ігуменскім паветах. ................................................... 431
№ 205. 17 чэрвеня 1863 г., м. Рэчыца Пінскага пав. — Рапарт камандзіра
атрада Палтаўскага рэзервовага пяхотнага палка паручніка Пятроўскага
камандзіру гэтэга ж палка аб сутычцы з паўстанцкім атрадам Рамуальда
Траўгута ў Альтанаўскай пушчы Валынскай губ. ля мяжы з Пінскім пав. .......... 432
№ 206. 19 чэрвеня 1863 г., м. Столін Пінскага пав. — Рапарт камандзіра
атрада жаўнераў Палтаўскага рэзервовага пяхотнага палка падпалкоўніка
Пляшкова камандзіру гэтага ж палка і ваеннаму начальніку Пінскага пав. аб
сутычцы з паўстанцкім атрадам Рамуальда Траўгута ля м. Столін Пінскага
пав.
........................................................................................................................ 433
№ 207. 19 чэрвеня 1863 г., в. Радчыцк Пінскага пав. — Рапарт камандзіра
атрада Палтаўскага рэзервовага пяхотнага палка маёра Семіганоўскага
камандзіру гэтага ж палка аб сутычцы з паўстанцкім атрадам Рамуальда
Траўгута ля мызы Калоднае Пінскага пав. .............................................................. 434
№ 208. 22 чэрвеня 1863 г., г. Кобрын. — Паведамленне камандуючага
войскамі паўднёвай часткі Гродзенскай губ. генерал-маёра А.Ф. Эгера
24

ваеннаму начальніку Пінскага пав. палкоўніку Вярхоўскаму аб дзейнасці
паўстанцкага атрада на мяжы Гродзенскай і Валынскай губ. і перасоўванні
яго ў Пінскі пав...........................................................................................................435
№ 209. 21 чэрвеня 1863 г., в. Жытнавічы Пінскага пав. — Рапарт
камандуючага атрадам жаўнераў Пскоўскага пяхотнага палка генералфельдмаршала князя Кутузава-Смаленскага палка маёра фон Кека ваеннаму
начальніку Пінскага пав. палкоўніку Вярхоўскаму аб сутычцы з
паўстанцамі ля в. Жытнавічы Пінскага пав. ............................................................ 436
№ 210. 22 чэрвеня 1863 г. — Данясенне арандатара фальв. Сенчыцы
Пінскага пав. Антонія Кандратавіча Лявіцкага ваеннаму начальніку
Пінскага пав. палкоўніку Вярхоўскаму аб знаходжанні паўстанцкага атрада
ў Сенчыцах. ................................................................................................................ 437
№ 211. 28 чэрвеня 1863 г., г. Кобрын. — Паведамленне камандуючага
войскамі паўднёвай часткі Гродзенскай губ. генерал-маёра А.Ф. Эгера
ваеннаму начальніку Пінскага пав. аб дзеяннях падначаленых яму войскаў
супраць атрада Казіміра Нарбута на памежжы Гродзенскай і Валынскай
губерняў і Пінскага пав..............................................................................................438
№ 212. 3 жніўня 1863 г., пазіцыя Залессе ля в. Аброўская Вулька
Слонімскага пав. — Рапарт падпаручніка Гарбатоўскага ваеннаму
начальніку Пінскага пав. аб пераследаванні атрада паўстанцаў і сутычцы з
ім ля в. Аброўская Вулька на мяжы Слонімскага і Пінскага паветаў. ...................439
№ 213. 6 кастрычніка 1863 г. — Даклад Мінскай следчай камісіі мінскаму
цывільнаму губернатару А.Л. Кажэўнікаву з пераказам паказанняў
удзельніка паўстання двараніна Гродзенскай губ. Міхала Палькоўскага аб
дзейнасці ў красавіку–траўні 1863 г. атрада паўстанцаў у Слонімскім і
Пінскім паветах і з рэзалюцыяй па яго справе.........................................................440
РЭЧЫЦКІ ПАВЕТ
№ 214. 11 сакавіка 1863 г., маёнтак Клёсін Рэчыцкага пав. — Рапарт
рэчыцкага земскага спраўніка І.Т. Бародзіча мінскаму цывільнаму
губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб праведзеных арыштах у Рэчыцкім пав.
двараніна г. Мазыра Антонія Шпігановіча, былога студэнта Кіеўскага
ўніверсітэта Тадэвуша Арахоўскага і іншых асоб, западозраных ва ўдзеле ў
паўстанні. ....................................................................................................................442
№ 215. 4 сакавіка 1864 г., г. Мазыр. — Рапарт ваеннага начальніка
Мазырскага і Рэчыцкага паветаў палкоўніка Чакмарова часоваму ваеннаму
губернатару Мінскай губ. В.І. Забалоцкаму аб праведзеных у Мазырскім і
Рэчыцкім паветах арыштах асоб, западозраных у падтрымцы паўстання. ...........445
№ 216. 19 студзеня 1866 г., г. Вільня. — Канфірмацыя віленскага генералгубернатара К.П. фон Каўфмана ад 19.01.1866 пастановы Часовага палявога
аўдытарыята ў г. Вільні ад 15.01.1866 па справе асоб, якія абвінавачваліся ў
падтрымцы паўстання ў Рэчыцкім і Мазырскім паветах. .......................................446

25

СЛУЦКІ ПАВЕТ
№ 217. 25 красавіка 1863 г., г. Слуцк. — Рапарт ваеннага начальніка
Слуцкага пав. палкоўніка Астахава мінскаму цывільнаму губернатару
А.Л. Кажэўнікаву аб разгроме рас. войскамі 21.04.1863 ля в. Азярцы
Ігуменскага пав. слуцкага паўстанцкага атрада пад камандаваннем
Уладзіслава Машэўскага і Браніслава Вэндарфа з імянным спісам узятых у
палон паўстанцаў. ...................................................................................................... 454
№ 218. 3 кастрычніка 1863 г., г. Слуцк. — Загад ваеннага начальніка
Слуцкага пав. палкоўніка Астахава ваеннаму начальніку 3 стану Слуцкага
пав. аб правядзенні валасных і сельскіх сходаў для прыняцця пастаноў пра
ўтрыманне сельскіх узброеных варт за кошт сялян. .............................................. 460
№ 219. 20 студзеня 1864 г., г. Слуцк. — Загад камандзіра 31 пяхотнай
дывізіі генерал-лейтэнанта М.А. Ведэрмейера начальніку гэтага ж штаба
падпалкоўніку Шнітнікаву аб правядзенні следства аб прамаўленні ў
Слуцкім касцёле «падбухторвальнага» казання, самагубстве інжынеркапітана Уладзіслава Румэля і іншых справах у Слуцкім пав. .............................. 461
№ 220. 18 лютага 1864 г., г. Мінск. — Паведамленне часовага ваеннага
губернатара Мінскай губ. В.І. Забалоцкага мінскаму цывільнаму
губернатару А.Л. Кажэўнікаву аб перадачы на яго вырашэнне справы
наглядчыка Слуцкага турэмнага замка, абвінавачанага ў неналежным
выкананні службовых абавязкаў, што прывяло да самагубства ўдзельніка
паўстання інжынер-капітана Уладзіслава Румэля. ................................................. 463
№ 221. 12 чэрвеня 1864 г., г. Мінск. — Паведамленне часовага ваеннага
губернатара Мінскай губ. В.І. Забалоцкага в.а. мінскага цывільнага
губернатара П.Н. Шаўгунову аб прысудзе былога засядальніка Слуцкага
павятовага суда Мечыслава Ляткоўскага да ссылкі ў Казанскую губ. ................. 463
№ 222. 14 чэрвеня 1864 г., г. Мінск. — Даклад Мінскай следчай камісіі
мінскаму цывільнаму губернатару П.Н. Шаўгунову аб палітычнай
нядобранадзейнасці ксяндза Слуцкага касцёла Феліцыяна Гарбачэўскага. ......... 465
№ 223. 5 жніўня 1876 г., г. Мінск. — Прашэнне ўдзельніка паўстання
двараніна Слуцкага пав. Ежы-Паўла Магільніцкага мінскаму губернатару
В.І. Чарыкаву аб высылцы ў Мінскі дваранскі дэпутацкі сход паведамлення
аб вяртанні яму правоў дваранства. ......................................................................... 468
АСАБОВЫ ПАКАЗАЛЬНІК .............................................................................................. 470
ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК....................................................................................... 491
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ І ЛІТАРАТУРЫ ........................................................... 521

26

