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Summary

The main object of the article is the social status of 
the working class in Belarus (1861–1914). The article 
contains historiagraphical review on the problem. The 
collection and analysis of the information makes it clear 
that the topic of our research was worked out widely in 
the editions of the pre-revolutionary period.

УДК [947.6:34]«1864/1914»
І.Г. Гу шчын скі,  

ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

МЕСЦАСУДОВЫХУСТАНОЎУДЗЕЙНАСЦІРАСІЙСКАГАЎРАДА
ПАСТАБІЛІЗАЦЫІПАЛІТЫЧНАЙСІТУАЦЫІЎБЕЛАРУСІ
(1864–1914гг.)

Ро ля і мес ца су да ў гра мад стве абу моў-
лі ва ец ца шэ ра гам фак та раў: уз роў нем 

раз віц ця эка но мі кі, на цы я наль ны мі тра ды цы-
я мі, а са мае га лоў нае – унут ра най па лі ты кай 
дзяр жа вы і па лі тыч ным ла дам кра і ны ў цэ лым. 
Су до вая сіс тэ ма Ра сій скай ім пе рыі апош няй 
трэ ці ХІХ – па чат ку ХХ ст., няг ле дзя чы на лі бе-
раль ныя пры нцы пы су даў лад ка ван ня і су да вод-
ства рэ фор мы ад 20 ліс та па да 1864 г., у тым 
лі ку ад дзя лен не су да ад ад мі ніс тра цыі, са ма-

с той най га лі ной ўла ды ва ўмо вах са ма дзяр-
жаў на га ла ду не ста ла. Суд з’яў ляў ся ор га нам 
дзяр жаў най ула ды і, як яе струк тур ны эле мент, 
ста яў на аба ро не ін та рэ саў і ідэ а лаў са ма дзяр-
жаўя. У Паў ноч на-За ход нім краі гэ та вы я ві ла ся 
ў ба раць бе з на цы я наль на-выз ва лен чым ру хам; 
па лі тыч ным і эка на міч ным уп лы вам «асоб 
польс ка га па хо джан ня» (а фак тыч на два ран 
ка та ліц ка га ве ра выз нан ня); яў рэй ствам; ся лян-
скім і ра бо чым ру хам; аба ро най ін та рэ саў ад ной 
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з га лоў ных ас ноў са ма дзяр жаў на га ла ду – Пра-
вас лаў най цар квой. У той жа час пра бле ма ро лі 
і мес ца су до вых ус та ноў у гра мад ска-па лі тыч-
ным жыц ці Бе ла ру сі пе ры я ду ка пі та ліз му зас-
та ец ца ма ладас ле да ва най. У да рэ ва лю цый-
най, са вец кай, а так са ма су час най (як бе ла-
рус кай, так і ра сій скай) гіс та ры яг ра фіі ас ноў ная 
ўва га надавалася пад рых тоў цы і пра вя дзен ню 
су до вай рэ фор мы 1864 г., рас кры ццю яе ас ноў-
ных пры нцы паў, а так са ма па лі ты цы ўра да па 
іх аб ме жа ван ні. Улас на ж дзей насць су до вых 
ус та ноў час цей за ўсё зас та ва ла ся па-за ўва гай 
дас лед чы каў. Пэў ныя ас пек ты ўка за най пра-
бле мы бы лі рас кры ты ў ар ты ку лах Ф.Р. Бя ле-
ві ча [1] і А.Ф. Свіб [2].

Для ўра да бы ло вель мі важ на, каб кад ра вы 
склад су доў быў цал кам для яго доб ра на дзей-
ным ва ўсіх ад но сі нах: па лі тыч ных, са цы яль ных, 
на цы я наль ных і рэ лі гій ных. Спа чат ку ўла ды зра-
бі лі ўсё, каб не да пус ціць на су до выя па са ды 
не па жа да ных для ся бе асоб, у пры ват нас ці, 
два ран-ка то лі каў і яў рэ яў, а за тым – пас та віць 
пад поў ны кан троль ужо на яў ныя кад ры. У кан-
фі дэн цыяль ным прад пі сан ні Мі ніс тэр ства юс ты-
цыі гу бер нскім пра ку ро рам За ход ня га краю ад 
18 ліс та па да 1872 г. га ва ры ла ся, што пры за мя-
шчэн ні ва кан сій на па са ды мі ра вых суд дзяў, 
у све це раз нас тай нас ці асоб, якія за яў ля лі аб 
сва ім жа дан ні за няць гэ тыя мес цы, не аб ход на 
мець дак лад ныя звес ткі як аб аса бо вым скла-
дзе, так і агуль ным ха рак та ры дзей нас ці кож-
на га мі ра во га з’ез да [3, л. 121–121 адв.]. Та кая 
ўва га кад ра ва му скла ду мі ра вых су доў з бо ку 
дзяр жа вы бы ла не вы пад ко вай, бо ме на ві та з імі 
най больш час та су ты ка лі ся шы ро кія на род ныя 
ма сы. У су вя зі з тым, што мяс цо вых кан ды да-
тур на па са ды мі ра вых суд дзяў, якія б ад па вя-
да лі ўмо вам ура да, бы ло не дас тат ко ва, пра во-
дзі ла ся па лі ты ка пры цяг нен ня сю ды чы ноў ні каў 
з унут ра ных гу бер няў Ра сіі шля хам прад астаў-
лен ня ім у За ход нім краі шэ ра га льгот. Ак ра мя 
та го, для асоб рус ка га па хо джан ня з лі ку мяс-
цо вых жы ха роў, пад які мі звы чай на ме лі ся на 
ўва зе ўсе пра вас лаў ныя, ра бі лі ся вык лю чэн ні 
ў пла не вы ка нан ня імі ма ё мас на га цэн зу.

Пры сут насць на су до вых па са дах За ход-
ня га краю асоб рым ска-ка та ліц ка га ве ра выз-
нан ня ба чы ла ся для ўла ды не па жа да ным. Прак-
ты ка за ме ны іх рус кі мі чы ноў ні ка мі, па сло вах 
Ві лен ска га ге не рал-гу бер на та ра, бы ла вель мі 
ка рыс най, бо вя ла да ачы шчэн ня ўсіх ура да-
вых ус та ноў ад «эле мен та, які да ка заў гіс та-
рыч на сваю не доб ра на дзей насць» [1, с. 154]. 
Сак рэт ныя цыр ку ля ры Мі ніс тэр ства юс ты цыі на 
імя стар шынь су до вых па лат і ак ру го вых су доў 
9-ці за ход ніх гу бер няў за ба ра ня лі «асо бам 
польс ка га па хо джан ня» зай маць па са ды: ад  
21 лі пе ня 1885 г. – сак ра та роў, су до вых пры ста-
ваў, на та ры у саў [4, л. 42]; ад 9 сту дзе ня 1892 г. – 

кан ды да таў на су до выя па са ды пры ак ру го вых 
су дах [5, л. 112]; ад 10 чэр ве ня 1893 г. –па моч ні-
каў сак ра та роў агуль ных і мі ра вых су доў, а так-
са ма су до вых рас сыль ных пры су до вых па ла-
тах і ак ру го вых су дах [5, л. 20].

Лі бе раль ныя пры нцы пы су да вод ства, аб ве-
шча ныя су до вай рэ фор май ад 20 ліс та па да 
1864 г., не за да валь ня лі цар скі ўрад і ў цэ лым не 
ад па вя да лі па лі тыч на му ла ду кра і ны. У пер шую 
чар гу гэ та бы ло звя за на з тым, што яны з’яў ля-
лі ся знач най пе ра шко дай у спра ве ба раць бы 
ўла ды з рэ ва лю цый ным ру хам. Згод на з за ка-
на даў ствам, спра вы аб па лі тыч ных зла чын-
ствах, прад угле джа ных арт. 241–261 Ула жэн ня 
аб па ка ран нях, бы лі пад парадкаваны су до вым 
па ла там, якіх на тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі 
не бы ло. Ад нак след чыя дзе ян ні, зра зу ме ла, 
пра во дзі лі ся на мес цах зла чын ства. Пер ша-
па чат ко ва даз нан ні па та кіх спра вах пра во дзі-
лі ся су до вы мі след чы мі ак ру го вых су доў. Ад нак, 
у ад па вед нас ці з за ко нам ад 19 мая 1871 г., 
даз нан ні па па лі тыч ных спра вах пе ра да ва лі ся 
чы нам кор пу са жан да раў. Гэ ты за ка на даў чы акт 
стаў ад ным з пер шых кро каў ца рыз му на шля ху 
аб ме жа ван ня пры нцы паў рэ фор мы 1864 г. На 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі гэ ты за кон быў афі цый на 
рас паў сю джа ны толь кі ў 1875–1876 гг.: спа чат ку 
час тко ва, у ад па вед нас ці з сак рэт ным цыр ку ля-
рам Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад 13 жніў ня 1875 г. 
[6, л. 13], а роў на праз год, 13 жніў ня 1876 г. – 
афі цый на і ў поў най сту пе ні [7, л. 142]. Да гэ та га 
мо ман ту ход па лі тыч ных спраў у За ход нім краі 
выз на чаў ся цыр ку ля рам Мі ніс тэр ства юс ты-
цыі ад 17 лю та га 1872 г. ён прад угле джваў нас-
туп нае: ад ра зу па скан чэн ні след ства су до вы 
след чы пе ра да ваў спра ву та ва ры шу пра ку ро ра 
да дзе на га па ве та, той, у сваю чар гу – гу бер н-
ска му пра ку ро ру, які аб зла чын стве быў аба-
вя за ны да нес ці ў Мі ніс тэр ства юс ты цыі [8, 
л. 5, 6–6 адв., 19]. Ра зам з ін шы мі звес тка мі аб 
та кіх зла чын ствах прад стаў ні кі пра ку рор ска га 
на гля ду па він ны бы лі прад астаў ляць ў Мі ніс тэр-
ства юс ты цыі свае мер ка ван ні: 1) пад пры кме ты 
яко га зла чын ства па ві нен быў пад ве дзе ны ўчы-
нак аб ві на ва ча на га; 2) ці вар та спра ву на кі-
роў ваць да пра вя дзен ня след ства або вы ра-
шаць у ад мі ніс тра цый ным па рад ку; 3) ці вар та 
ў апош нім вы пад ку пад вяр гаць аб ві на ва ча на га 
спаг нан ню і ў якім па ме ры [7, л. 142–142 адв.].

Най боль шая коль касць спраў па зла чын-
ствах, што пад па далі пад ка тэ го рыю «дзяр жаў-
ных», бы ла ўзбу джа на па арт. 246 Ула жэн ня 
аб па ка ран нях (лі ку «свя шчэн най асо бы Га су-
да ра Ім пе ра та ра»). У ад па вед нас ці з сак рэт ным 
прад пі сан нем пра ку ро ра Мін ска га ак ру го ва га 
су да ад 25 сту дзе ня 1884 г., та ва ры шы пра ку-
ро ра па він ны бы лі на зі раць за хо дам даз нан няў 
па та кіх спра вах і не ча ка ць ад мыс ло ва га яго 
да ру чэн ня, а пры сту паць да гэ та га ад ра зу па 
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па ве дам лен ні прад стаў ні коў кор пу са жан да раў 
[9, л. 12]. У фон дзе 180 НГАБ (спра вы кан цы-
ля рыі Мін ска га гу бер нска га пра ку ро ра) сус тра-
ка ец ца да во лі шмат да ку мен таў, якія ты чац ца 
зла чын стваў, прад угле джа ных арт. 246 [8, л. 5], 
[7, л. 21–21 адв., 25, 219–219 адв.], [10, л. 162, 
171, 223]. Усе яны звы чай на вы ра ша лі ся ў ад мі-
ніс тра цый ным па рад ку. Па ка ран ні па гэ тых 
спра вах бы лі раз нас тай ны мі: ад вы мо вы і па пя-
рэ джан ня да арыш ту тэр мі нам у не каль кі тыд-
няў. Як ба чым, ме ра ад каз нас ці за па доб ныя 
пра ступ кі не бы ла вель мі жор сткай. Су до вы мі 
ор га на мі пра во дзі ла ся вы раз ная мя жа па між 
дзяр жаў ны мі зла чын ства мі, здзей сне ны мі неў-
свя дом ле на (час цей за ўсё – ад кры тая пра ява 
не па ва гі да асо бы ім пе ра та ра), і больш цяж кі мі, 
звя за ны мі з на ме ра най рэ ва лю цый най пра па-
ган дай, удзе лам у роз на га кштал ту па лі тыч ных 
су пол ках і г. д.

9 жніў ня 1878 г. уба чыў свет цар скі ўказ, па 
якім аб ві на ва ча ныя ва ўзбро е ным суп ра ціў лен ні 
ўла дам ці на па дзен ні на чы ноў вой ска і па лі цыі, 
ка лі гэ та суп ра ва джа ла ся за бой ствам, на ня сен-
нем ран, ка лец тваў і цяж кіх па бо яў, пе ра да ва-
лі ся вай ско ва му су ду, які іх ка раў па за ко нах 
ва ен на га ча су. Ад нак гэ ты за кон за кра наў толь кі 
пра цэс са ма го су да і выз на чэн ня сту пе ні па ка-
ран ня, але не ты чыў ся даз нан ня і след ства, 
якія па та кіх спра вах ужо ад па вед на цыр ку-
ля ру Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад 16 жніў ня 1878 г. 
па він ны бы лі пра во дзіц ца з асо бай хут кас цю 
і пад аса біс тым наг ля дам гу бер нскіх пра ку ро раў 
[11, л. 13]. Са зні жэн нем ро лі агуль ных су доў 
па па лі тыч ных спра вах за кон 9 жніў ня 1878 г. 
па вы шаў зна чэн не пра ку ра ту ры. Спра ва ў тым, 
што кан чат ко вае ра шэн не, у які суд пе ра да ваць 
спра ву, вай ско вы ці агуль ны, пры маў ме на ві та 
гу бер нскі пра ку рор [11, л. 13 адв.].

Не бяс пе ку для ўра да ўяўлялі не толь кі па лі-
тыч ныя зла чын ствы са мі па са бе, але і той рэ за-
нанс, а так са ма нас троі ў гра мад стве, якія маг лі 
быць імі вык лі ка ны. Та му ўрад ім кнуў ся аб ме жа-
ваць пуб ліч насць су да пры раз гля дзе па лі тыч-
ных спраў, а лепш пе ра даць іх для вы ра шэн ня 
ў ад мі ніс тра цый ным па рад ку. З гэ тай жа пры-
чы ны па не ка то рых зла чын ствах, якія са мі па 
са бе не бяс пе кі для дзяр жа вы не мелі, кор пу су 
жан да раў і прад стаў ні кам пра ку ра ту ры прад піс-
ва ла ся ўво гу ле не пра во дзіць след чыя дзе ян ні 
ў афі цый ным па рад ку, бо «мнос тва та кіх спраў 
мо жа пры вес ці да рос ту тры вож нас ці ў гра мад-
стве» [9, л. 30–30 адв.].

Знач ную не бяс пе ку для са ма дзяр жаўя ўяў-
ля лі зла чын ствы, звя за ныя з не па ві на вен нем 
і суп ра ціў лен нем ула дам і рас па ра джэн ням 
ура да (арт. 262–328 Ула жэн ня аб па ка ран нях). 
Няг ле дзя чы на тое, што юры дыч на яны не пад-
па да лі пад «па лі тыч ныя» ар ты ку лы, фак тыч на 
мно гія з іх на сі лі та кое ад цен не, асаб лі ва пад-

час рэ ва лю цыі 1905–1907 гг. (спра вы, звя за-
ныя з удзе лам аб ві на ва ча ных у па лі тыч ных 
ма ні фес та цы ях, уз бу джа лі ся ме на ві та па гэ тых 
ар ты ку лах Ула жэн ня аб па ка ран нях). У цыр ку-
ля ры Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад 28 лю та га 1888 г. 
га ва ры ла ся, што па та кіх спра вах не ад клад нае 
дас ле да ван не зла чын стваў і хут чэй шы раз гляд 
іх су дом з’яў ля юц ца асаб лі ва важ ны мі для аба-
ро ны дзяр жаў на га пра рад ку і гра мад ска га спа-
кою і та му пад ля га юць раз гля ду ў су до вых ус та-
но вах па-за чар гой [12, л. 68]. 

У ад каз на ўздым рэ ва лю цый на га ру ху 
ў 1905 г. урад уз мац ніў рэп рэ сіі ад нос на ві на ва-
тых у па лі тыч ных зла чын ствах. У ад па вед нас ці 
з цыр ку ля рам Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў ад 
24 снеж ня 1905 г. гу бер на тар меў пра ва пе ра-
да ваць ва ен на му су ду спра вы аб за бой стве ці 
за ма ху на за бой ства служ бо вых асоб у мяс цо-
вас цях, аб ве шча ных на ста но ві шчы ўзмоц не-
най ахо вы і не ўва хо дзя чых у склад ге не рал-гу-
бер на тар ства, для су да зла чын цаў па за ко нах 
ва ен на га ча су. Да та кой пра кты кі ў 1906 г. не ад-
на ра зо ва пры бя гаў Мін скі гу бер на тар П.Р. Кур-
лоў. У цэ лым вы шэй адзна ча ная пра кты ка бы ла 
вык лі ка на тым, што ў эк стрэ маль ных умо вах 
па лі тыч най сму ты рэп рэ сіў ны па тэн цы ял агуль-
ных су до вых уста ноў не мог за да во ліць урад, 
які ра біў усё маг чы мае для па даў лен ня рэ ва-
лю цыі. Па сло вах М.П. Чу бін ска га, ахо ва прэс-
ты жу ўла ды ста ві ла ся ў адзін рад з за кон нас цю, 
якой, ві да воч на, пры хо дзі ла ся ад сту паць у тых 
вы пад ках, ка лі ўла да вы хо дзі ла з ра мак за ко на 
[13, с. 242].

Не бяс пе ку для са ма дзяр жаўя ўяў ля ла не 
толь кі аб вас трэн не па лі тыч на га ста но ві шча 
ў кра і не са мо па са бе, але і паг ро за са цы яль-
на га вы бу ху, перш за ўсё ў ася род дзі ся лян-
скай ма сы. У су вя зі з гэ тым урад на да ваў вя лі-
кую ўва гу кры мі наль ным спра вам, якія ўзні-
ка лі ў вёс цы на са цы яль на-эка на міч най гле бе. 
У ад па вед нас ці з цыр ку ля ра мі Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі ад 3 лі пе ня 1886 г. [14, л. 33], 7 лі пе ня 
1898 г. [5, л. 218] і 14 кра са ві ка 1905 г. [15, л. 34] 
та кія спра вы па він ны бы лі вы ра шац ца не ад-
клад на і па-за ўся кай чар гі, а ві на ва тыя пад вяр-
гац ца «ад па вед на стро га му па ка ран ню». 

У шэ ра гу ін шых ма ты ваў увя дзен ня на тэ ры-
то рыі За ход ня га краю су до вай рэ фор мы 1864 г. 
бы ла яго ру сі фі ка цыя. Яна пра хо дзі ла па двух 
нап рам ках: шля хам рас паў сю джан ня рус ка га 
зем леў ла дан ня і пра вя дзен ня па лі ты кі роз-
на га кштал ту аб ме жа ван няў для на цы я наль-
ных мен шас цей [1, c. 151]. У абод вух вы пад ках 
знач ную ро лю адыг ры ва лі су до выя ор га ны. Тое, 
што пас ля ўвя дзен ня па сад на та ры у саў усе 
здзел кі аб куп лі-про да жы не ру хо мас ці пра хо-
дзі лі ме на ві та праз іх, на да ва ла ін сты ту ту на та-
ры я ту ў за ход ніх гу бер нях да во лі вя лі кае па лі-
тыч нае зна чэн не. У су вя зі з гэ тым Мі ніс тэр ства 
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юс ты цыі не пры зна ча ла на па са ды на та ры у саў 
ка та лі коў і яў рэ яў [16], для якіх за ка на даў ства 
так са ма прад угле джва ла знач ныя аб ме жа ван ні 
ў на быц ці зя мель най улас нас ці.

Ужо адзна ча лі ся за ха ды ўра да па аб ме жа-
ван ні дос ту пу асоб ка та ліц ка га ве ра выз нан ня 
на су до выя па са ды. Ак ра мя та го, тэ ры то рыя 
Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся ў мя жы яў рэй скай асе-
лас ці, што нак ла ла знач ны ад бі так на па лі ты ку 
ўра да ад нос на да дзе най тэ ры то рыі, у тым лі ку 
дзей нас ці тут ор га наў су да. Пас ля ўвя дзен ня 
ў За ход нім краі су до вых ус та ноў, ад па вед ных 
рэ фор ме 1864 г., ула ды пры ня лі шэ раг за ха-
даў па аб ме жа ван ні дос ту пу ў іх яў рэ яў у лю бой 
якас ці. Ім бы ло за ба ро не на зай маць на ват 
са мыя няз нач ныя па са ды – пі са раў, кан цы ляр-
скіх слу жа чых і г. д. У сак рэт ным цыр ку ля ры 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад 30 кра са ві ка 1886 г. 
га ва ры ла ся, што … трэ ба не ад клад на ад хі ліць 
усіх яў рэ яў ад за нят каў у кан цы ля ры ях су до-
вых след чых і чы ноў пра ку рор ска га наг ля ду [17, 
л. 2]. Нас туп ным кро кам ура да па вы да лен ні 
яў рэ яў з су до вых ус та ноў ста ла вы дан не Мі ні-
стэр ствам юс ты цыі ў чэр ве ні 1886 г. яшчэ ад на го 
сак рэт на га цыр ку ля ра, згод на з якім прад стаў-
ні кі яў рэй скай на цы я наль нас ці ў 2-ме сяч ны тэр-
мін па він ны бы лі быць зволь не ны з кан цы ля рый 
мі ра вых су до вых ус та ноў у 9-ці за ход ніх гу бер-
нях і ў бу ду чым пры цяг вац ца да гэ тых за нят-
каў яны не маг лі [17, л. 20]. У вы ні ку та кой па лі-
ты кі ўра да яў рэі маг лі ўдзель ні чаць у дзей нас ці 
су до вых ус та ноў толь кі ў якас ці ад ва ка таў.

Ба раць ба ўра да з польс кім і яў рэй скім уп лы-
ва мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы ла цес на звя за на 
з аба ро най ін та рэ саў Пра вас лаў най царк вы,  
што з’яў ля ла ся сап раў ды спра вай дзяр жаў-
най важ нас ці. Бо ме на ві та пра вас лаўе з’яў ля-
ла ся ідэ а ла гіч най ас но вай са ма дзяр жаўя. Яў рэі 
прад стаў ля лі ся ад ной з най больш не бяс печ-
ных ка тэ го рый гра ма дзян не толь кі для па лі-
тыч на га ла ду са ма дзяр жаўя, але і для Пра ва-
слаў най цар квы. У сак рэт ным цыр ку ля ры Мі ніс-
тэр ства юс ты цыі ад 24 лю та га 1893 г. аб ня до-
пус ку ка то лі каў і яў рэ яў у склад пры сяж ных 
за ся да це ляў па спра вах, у якіх у якас ці аб ві на-
ва ча ных выс ту па лі пра вас лаў ныя свя та ры, най-
больш не бяс печ ны мі на зы ва лі ся ме на ві та яў рэі, 
ад нос на якіх «ма юц ца сум не вы ў неп ра ду зя тых 
ад но сі нах іх да прад стаў ні коў пра вас лаў на га 
ду ха вен ства» [18, л. 2]. Гэ та, бе зу моў на, бы ла 
пра ява дыс кры мі на цыі прад стаў ні коў ка та ліц-
ка га і іу дзей ска га ве ра выз нан няў як у рэ лі гій-
ных, так і су до вых ад но сі нах. Ка лі аб ві на ва ча-
ны мі выс ту па лі іх свя та ры, ні я кіх аб ме жа ван-
няў коль кас ці пра вас лаў ных ся род пры сяж ных 
за ся да це ляў не бы ло. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
пра жы ва ла да во лі вя лі кая коль касць рас коль-
ні каў, у якіх дзяр жа ва так са ма ба чы ла знач ную 
паг ро зу для Пра вас лаў най цар квы. Сак рэт нае 

цыр ку ляр нае прад пі сан не Мі ніс тэр ства юс ты цыі  
ад 17 чэр ве ня 1890 г. на імя пра ку ро ра Ві лен-
скай су до вай па ла ты пат ра ба ва ла ад пад на-
ча ле ных яму чы ноў пра ку ра ту ры ка рыс тац ца 
арт. 636 Ста ту та кры мі наль на га су да вод ства 
і ад во дзіць са скла ду пры сяж ных за ся да це ляў 
рас коль ні каў «ва ўсіх вы пад ках, ка лі ма юц ца 
пад ста вы лі чыць прад узя ты мі ад но сі ны гэтых 
апош ніх да пад суд ных» [19, л. 8–8 адв.]. На 
пра кты цы да дзенае фак тыч на аз на ча ла, што 
ў вы пад ках, ка лі пад суд ным быў рас коль нік, 
то ся род пры сяж ных за ся да це ляў не маг ло 
быць яго адзі на вер цаў, на ват па спра вах, якія 
не на сі лі рэ лі гій на га ха рак та ру. Ва ўмо вах та го 
вя ліз на га зна чэн ня, якое ме ла рэ лі гія ў жы цці 
ча ла ве ка та го ча су, ка лі лю дзі фак тыч на ідэн-
ты фі ка ва лі ся бе ме на ві та па кан фе сіянальнай 
пры кме це, па доб ная сі ту а цыя на сі ла сап раў ды 
дыс кры мі на цый ны ха рак тар ад нос на рас коль ні-
каў. Вар та ўзга даць і аб ме жа ван ні пры ад бо ры 
пры сяж ных за ся да це ляў для яў рэ яў. Па сло вах 
А.М. Ла ры на, у пе ра важ на пра вас лаў най Ра сіі 
пры сяж ныя бы лі да лё кія ад рэ лі гій най не цяр-
пі мас ці, ксе на фо біі, ша ві ніз му [20, с. 33]. А днак 
та кое сцвяр джэн не ба чыц ца да во лі спрэч ным. 
Спра ва ў тым, што пры сяж ныя па ве ра ныя ўяў-
ля лі са бой сво е а саб лі вы пласт та га час на га гра-
мад ства, яко му ха ця і не заў сё ды ў ад кры тай 
фор ме, усё ж та кі бы лі ўлас ці вы вы шэй адзна-
ча ныя з’явы. У За ход нім краі на цы я наль на-рэ-
лі гій ныя су пя рэч нас ці ўзмац ня лі ся са цы яль ным 
фак та рам, у пры ват нас ці, не су па дзен нем ін та-
рэ саў пра вас лаў на га ся лян ства, два ран ства 
рым ска-ка та ліц ка га ве ра выз нан ня, а так са ма 
яў рэй скіх прад пры маль ніц кіх ко лаў. 

Та кім чы нам, су до выя ўста но вы Бе ла ру сі, як 
да, так і пас ля рас паў сю джан ня на тэ ры то рыю 
краю ра сій скай су до вай рэ фор мы ад 20 ліс та-
па да 1864 г., бы лі важ ным ін стру мен там са ма-
дзяр жаўя ў спра ве ажыц цяў лен ня тут сва ёй 
па лі тыч най во лі. У су вя зі з гэ тым цар скі мі ўла-
да мі бы лі пры кла дзе ны ўсе на ма ган ні для 
«ачыс ткі» су до вых ор га наў ад па тэн цы яль на 
не даб ра на дзей ных для яго эле мен таў – два ран-
ка та лі коў і яў рэ яў. Увесь час урад шля хам змя-
нен няў у за ка на даў стве, а час цей, сак рэт ных 
цыр ку ля раў і прад пі сан няў Мі ніс тэс тва юс ты цыі 
і ад мі ніс тра цый ных улад, ім кнуў ся ўплы ваць на 
дзей насць су до вых ус та ноў, у пер шую чар гу, на 
су да вод ства па най больш ак ту аль ных для дзяр-
жаў най бяс пе кі спра вах – аб зла чын ствах па лі-
тыч ных, на кі ра ва ных суп раць Пра вас лаў най 
цар квы, а так са ма ся лян скіх хва ля ван няў. 
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Summary

This article is devoted to the role of judicial insti-
tutions in stabilizing the political situation in Belarus 
(1864–1914). Particular attention is paid to the staffing 
of courts of Belarus during this period, discrimination of 
religious and national minorities in them, different politi-
cal lawsuits.

УДК [947.6:336]«1861/1914»
К.А. Драз до ва,   

вык лад чык ка фед ры эка на міч най тэ о рыі і эка на міч на га ва ха ван ня БДПУ

РОЛЯБАНКАЎУСАЦЫЯЛьНА-ЭКАНАМІЧНЫМРАЗВІЦЦІ
БЕЛАРУСІ(1861–1914гг.)

Рэ фор мы 1860–1870-х гг. у Ра сій скай ім пе-
рыі, у тым лі ку і ў пя ці за ход ніх гу бер-

нях, знач на паў плы ва лі на са цы яль на-эка на-
міч нае жыц цё гра мад ства, са дзей ні ча лі фар мі-
ра ван ню но вых кла саў, хут ка му рос ту пра мыс-
ло вых прад пры ем стваў, ін тэн сіў на му раз віц цю 
сельс кай гас па дар кі і ган длю. Ра зам з тым гэ тыя 
зме ны вык лі ка лі не аб ход насць ства рэн ня но вай 
крэ дыт на-фі нан са вай сіс тэ мы, якая бы ла б  
здоль на пад трым лі ваць не толь кі збяд не лых 
два ран, але і вы да ваць эка на міч на аб грун та ва-
ныя па зы кі ган для рам, пра мыс лоў цам, сельс кім 
гас па да рам і ін шым ка тэ го ры ям на сель ніц тва.

У ай чын най гіс та ры яг ра фіі пра бле ма выз на-
чэн ня ро лі бан каў скай сіс тэ мы Бе ла ру сі ў эка на-
міч ным жыц ці гра мад ства дру гой па ло вы XIX–
па чат ку XX ст. дас ле да ва ла ся М.С. Бол ба сам, 
Л.П. Лі пін скім, Н.І. Па ля та е вай, Ю.Л. Гру зіц кім, 
А.М. Ба ю рай, Л.М. Міх не ві чам, Х.Ю. Бей ль кі-
ным, В.В. Ці ма шэн ка, Л.А. Ру ба на вым, З.І. Гі ар-
гі дзэ. 

Як пра ві ла, боль шасць на ву коў цаў раз гля-
да лі дзей насць бан каў у ме жах выз на ча най 
тэ мы, але не ана лі за ва лі іх ро лю ў са цы яль на-
эка на міч ным жыц ці Бе ла ру сі ў цэ лым. У су вя зі 
з гэ тым, мэ тай да дзе на га ар ты ку ла з’яў ля-
ец ца выз на чэн не ро лі бан каў Бе ла ру сі (дру гая 
па ло ва XIX–па ча так XX ст.) у са цы яль на-эка на-
міч ным раз віц ці. 

Ся род тых, хто лі чыў бан кі ін сты ту та мі, 
якія пад па рад коў ва лі ся ўра ду і ім кну лі ся 
толь кі ат ры маць пры бы так, бы лі Л.А. Ру ба-
наў і З.І. Ге ар гі дзэ. Яны вы каз ва лі мер ка ван не 
аб тым, што дзей насць ак цы я нер ных ка мер-
цый ных бан каў бы ла на кі ра ва на вык люч на на 
ат ры ман не пры быт ку [18]. У.А. Удо він [3] ро біць 
выс но ву аб тым, што Ся лян скі зя мель ны банк 
вы кон ваў адзі ную за да чу: да па ма гаў два ра нам  
у на бы цці зям лі. Л.П. Лі пін скі ў сва ёй ма наг ра фіі 
свед чыць: Ся лян скі па зя мель ны банк з’яў ляўся 
га лоў ным пра вад ні ком па лі ты кі ўра да па ства-
рэн ні ад на а соб ных гас па да рак [7].
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