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Summary

The main idea is to consider the strategy, which 
was worked out and realized by the Russian autocracy 
to take the stuffing out of pro-Napoleonic illusions and 
sympathies among the noblemen on the eve of 1812 

campaign. On the basis of a wide range of published 
and non-published material the main components of the 
strategy and the reasons of its inefficiency were identi-
fied. 

Пос ту пи ла в ре дак цию 28.11.2013 г.
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ГІСТОРЫЯГАНДЛЮЎБЕЛАРУСІДРУГОЙПАЛОВЫXVIII–
ПЕРШАЙПАЛОВЫXIXст.:КРЫНІЦЫДАСЛЕДАВАННЯПРАБЛЕМЫ

Дэ та лё вы ар хе аг ра фіч ны і кры ні цаз наў чы 
ана ліз да ку мен таў па гіс то рыі ган длю 

ў Бе ла ру сі пе ры я ду поз ня га фе а да ліз му мож на 
знай сці ў пра цах А.П. Іг на цен кі, З.Ю. Ка пыс ка га 
і М.М. Ула шчы ка [12; 14; 34]. Гэ тыя гіс то ры кі 
аб’ек тыў на адзна ча юць, што з ак та вых да ку-
мен таў вя лі кае зна чэн не мае Лі тоў ская мет-
ры ка – дзяр жаў ны ар хіў Вя лі ка га Княс тва Лі тоў-
ска га з 1386 па 1794 г. Вык лі ка юць асаб лі вую 
ці ка васць фон ды, у якіх за ха ва лі ся да ку мен ты 
кан цы ля рыі ВКЛ па са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц ці Бе ла ру сі ў дру гой па ло ве XVIII ст.: за ка-
на даў чыя ак ты ў га лі не ган длю, за вя шчан ні, 
арэн дныя да га во ры з куп ца мі і інш. [12, c. 12].

Вы дан ні да ку мен таў і ма тэ ры я лаў па гіс то-
рыі пра мыс ло вас ці ў пе ры яд поз ня га фе а да-
ліз му даз ва ля юць пра са чыць ро лю ку пец тва 
Бе ла ру сі ў пра цэ се фар мі ра ван ня ін дус тры яль-
на га гра мад ства [18–19]. Ма тэ ры я лы роз на ба-
ко выя і вель мі су пя рэч лі выя. Але з іх да па мо-
гай мож на дэ та лі за ваць звес ткі пра коль касць 
на сель ніц тва, раз віц цё ган длю і шля хоў зно сін, 
рост га ра доў і мяс тэ чак, пра ха рак тар пра мыс-
ло вай выт вор час ці.

У збор ні ку «Гіс то рыя Бе ла ру сі ў да ку мен тах 
і ма тэ ры я лах» [7] вык лі кае ін та рэс апош ні раз-
дзел «Бе ла русь у скла дзе Рэ чы Пас па лі тай», 
у якім ёсць звес ткі пра ган даль. Але боль шую 
час тку да ку мен таў аў та ры за па зы чы лі з ра ней 
вы да дзе ных збор ні каў. Н.М. Ні кольс кі і І.Ф. Лоч-
мель, скла даль ні кі дру го га то ма [8], ук лю чы лі 
ў сваё вы дан не мнос тва да ку мен таў з фон даў 
роз ных ар хі ваў кра і ны. Аднак ар хі вы Грод на 
і Віль ню са ў гэ ты пе ры яд бы лі не дас туп ныя для 
дас лед чы каў, та му на зі раў ся знач ны пра бел 
у да ку мен таль ным ас вят лен ні гіс то рыі За ход-
няй Бе ла ру сі. Вя до мыя гіс то ры кі ўвя лі ў на ву-
ко вы ўжы так вя лі кую коль касць ар хіў ных кры-
ніц, але не змаг лі абый сці ся без за па зы ча нас ці 
з ра ней вы да дзе ных збор ні каў «Ма тэ ры я лы 
да гіс то рыі ма ну фак ту ры ў ча сы рас па ду фе а-
да ліз му», «Пол ное соб ра ние за ко нов Рос сий-
ской им пе рии» і інш. Но выя ар хіў ныя звес ткі, 
у тым лі ку і з фон даў Грод на і Віль ню са, бы лі 

ўклю ча ны ў шмат том нае вы дан не да ку мен таў 
і ма тэ ры я лаў па гіс то рыі Бе ла ру сі эпо хі фе а да-
ліз му, якое вый шла ў свет у кан цы 50 – па чат ку 
60-х гг. ХХ ст. [2].

Пас ля да лу чэн ня тэ ры то рыі Бе ла ру сі да 
Ра сій скай ім пе рыі ў апош няй чвэр ці XVIII ст. 
цар скі ўрад пас та віў перад мяс цо вай ад мі ніст-
ра цы яй, гас па дар чы мі, ва ен ны мі і на ву ко вы мі 
ўста но ва мі і ар га ні за цы я мі пра ктыч ную (вель мі 
час та з фіс каль ных ці ва ен ных пат рэб) за да чу 
вы ву чэн ня ста но ві шча краю. Перш за ўсё не аб-
ход на адзна чыць вы дан не ма тэ ры я лаў ка ме-
раль ных і эка на міч ных заў ваг да ге аг ра фіч ных 
карт, скла дзе ных афі цэ ра мі Ге не раль на га шта-
ба ў кан цы XVIII ст. Да іх на ле жаць «Эко но ми-
чес кое ка ме раль ное за ме ча ние Мин ской гу бер-
нии», «Ка ме раль но-эко но ми чес кие и эко но ми-
чес кие за ме ча ния По лоц ко го на мес тни чес тва», 
«То пог ра фи чес кое опи са ние Мин ской гу бер-
нии» [12, c. 14; 28]. Знач на па шы ры лі ба зу кры-
ніц па вы ву ча е май пра бле ме ма тэ ры я лы па 
ге аг ра фіі і ста тыс ты цы, якія бы лі саб ра ны афі-
цэ ра мі Ге не раль на га шта ба ў ся рэ дзі не 50-х гг. 
XIX ст. [3; 11; 15]. Яны да юць дас тат ко ва поў ную 
ха рак та рыс ты ку са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Бе ла ру сі ў да рэ фор мен ны пе ры яд.

Звес ткі пра коль касць і склад на сель ніц тва, 
у тым лі ку і ку пец тва, раз віц цё эка но мі кі, шля-
хах зно сін ма юц ца ў та мах «Во ен но-ста тис ти-
чес кое обоз ре ние Рос сий ской им пе рии» [4–5; 
6] і ў па мят ных кніж ках бе ла рус кіх гу бер няў [24–
25], якія вы да ва лі ся гу бер нскі мі ста тыс тыч ны мі 
ка мі тэ та мі з кан ца 50-х гг. XIX ст. Для скла дан ня 
ста тыс тыч ных таб ліц мож на вы ка рыс таць ста-
тыс тыч ныя ма тэ ры я лы дас ле да ван няў кан ца 
XIX – па чат ку ХХ ст. [1; 23; 31–33].

Кры ні ца мі па знеш нім ган длі Бе ла ру сі 
з’яў ля юц ца таб лі цы і да ныя дас ле да ван-
няў Г.Ф. Ня баль сі на і М.П. Заб лоц ка га [10; 22], 
а так са ма ма тэ ры я лы з кні гі «Сбор ник све де ний 
по ис то рии и ста тис ти ке внеш ней тор гов ли Рос-
сии» [30].

Для па раў нан ня да ных ста тыс тыч ных таб ліц 
і ар хіў ных звес так мож на вы ка рыс таць кар та-
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гра фіч ныя ма тэ ры я лы. У вы дан ні «Хо зяй ствен-
но-ста тис ти чес кий ат лас Ев ро пей ской Рос сии» 
[36] ёсць звес ткі пра ган даль сельс ка гас па дар-
чы мі прад укта мі (іль ном, цук ро вы мі бу ра ка мі,  
ты ту нём, буй ной ра га тай жы вё лай і інш.). Мож-
на вы ка рыс таць так са ма да ныя «Карт про-
мыш лен нос ти Ев ро пей ской Рос сии», дзе ёсць 
звест  кі пра фаб ры кі, за во ды, ад мі ніс тра цый ныя  
месцы па ма ну фак тур най час тцы, кір ма шах, 
шля хах зно сін, мыт нях, пры ста нях, ка ран ці нах 
і інш. Та кія ж звес ткі да юць нам «Кар ты пу тей 
со об ще ния Ев ро пей ской Рос сии» і не над ру ка-
ва ны «Ат лас мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў» за 
1860 г., скла дзе ны М.А. Ма лю ці ным [29].

Ба га ты фак тыч ны ма тэ ры ял ма ец ца 
і ў да сле да ван нях польс кіх гіс то ры каў, пры све-
ча ных са цы яль на-эка на міч на му і па лі тыч на му 
раз віц цю Рэ чы Пас па лі тай у дру гой па ло ве 
XVIII ст. У гэ тых пра цах зме шча ны звес ткі і тэ а-
рэ тыч ныя выс но вы пра ха рак тар, тэм пы і хра-
на ла гіч ныя рам кі пра цэ су фар мі ра ван ня ін дуст-
ры яль на га гра мад ства ў Поль шчы і асаб лі вас-
цях яго ге не зі су ў Бе ла ру сі [37–41].

Ас ноў ны мі кры ні ца мі, якія даз ва ля юць выз-
на чыць коль касць і склад ку пец тва Бе ла ру сі 
ў вы ву ча е мы пе ры яд, з’яў ля юц ца ма тэ ры я лы 
пе ра пі саў на сель ніц тва Ра сіі (IV–X) [13]. На 
ас но ве гэ тых да ных скла да лі ся «ок лад ные кни-
ги», якія за ха ва лі ся ў Ра сій скім дзяр жаў ным гіс-
та рыч ным ар хі ве ў Санкт-Пе цяр бур гу (РДГА) 
(фонд 571). Пад ра бяз ны ана ліз рэ віз кіх ска заў, 
як гіс та рыч най кры ні цы, да дзе ны ў ма наг ра-
фіі С. Вах трэ з вя лі кім рэ зю мэ на рус кай мо ве 
[42]. Звес ткі рэ ві зій не аб ход на да паў няць ар хіў-
ны мі ма тэ ры я ла мі, на ас но ве ча го і мож на пад-
лі чыць коль касць ган длю ю чых, у тым лі ку гіль-
дзей ска га ку пец тва.

Ар хіў ныя ма тэ ры я лы па гіс то рыі ган длю 
ў Бе ла ру сі за хоў ва юц ца ў РДГА, Дзяр жаў-
ным гіс та рыч ным ар хі ве Літ вы (ДГАЛ), На цыя -
наль ным гіс та рыч ным ар хі ве Бе ла ру сі ў Мін-
ску і Грод не (НГАБ, НГАБ у Грод не) і Archiwum 
Glowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD).

Мно гія ма тэ ры я лы РДГА дуб лі ру юць ма тэ -
рыя лы ар хі ваў НГАБ і НГАБ у Грод не, але асоб-
ныя фон ды і спра вы знач на да паў ня юць ба зу 
кры ніц па вы ву ча е май тэ ме. Так, у «Эко но-
ми чес ких за ме ча ни ях к ат ла сам» бе ла рус кіх 
гу бер няў (фонд 1350, воп. 312) ёсць звес ткі пра 
эка на міч нае раз віц цё Бе ла ру сі кан ца XVIII ст., 
у тым лі ку пра сас таў і коль касць ку пец тва, 
знеш ні і ўнут ра ны ган даль: фонд 40 – пра ку пец-
кія та ва рыс твы, пра зас на ван не но вых пра мыс-
ло вых прад пры ем стваў і іх ула даль ні каў, пра 
даз вол воль ным ся ля нам за піс вац ца ў мя шчан-
скае і ку пец кае сас лоўі.

Ука зам се на та ад 7 лі пе ня 1811 г. у скла дзе 
мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў быў ут во ра ны 
дэ пар та мент ма ну фак тур і ўнут ра на га ган длю 
(фонд 18) [26]. У 1819 г. гэ ты дэ пар та мент быў 

пе ра да дзе ны ў пад па рад ка ван не Мі ніс тэр ства 
фі нан саў, у склад яко га ўва хо дзіў і ад дзел унут-
ра на га ган длю. У гэ тым фон дзе ёсць звес ткі пра 
раз віц цё пра мыс ло вас ці: ве да мас ці з да ны мі 
пра аб’ём вы пус ка е май прад укцыі, яе про да жу, 
пра раз віц цё ўнут ра на га і ха рак тар знеш ня га 
ган длю, пра коль касць ла вак у га ра дах і мяс тэч-
ках, суд на бу да ван не і суд на ход ства.

Звес ткі пра са цы яль на-эка на міч нае раз-
віц цё Бе ла ру сі пры ве дзе ны ў спра ваз да чах 
гу бер на та раў і па лі цыі, якія саб ра ны ў 13, 1263, 
1274, 1284, 1287, 1297 і іншых фон дах РДГА. 
Пер шыя спра ваз да чы гу бер на та раў бы лі скла-
дзе ны ў Бе ла ру сі ў 1814 г., а апош нія – у 1916 г. 
і толь кі па асоб ных гу бер нях. Яны рабіліся не рэ-
гу ляр на, га лоў ным чы нам пры зме не гу бер на та-
раў. Да 1837 г. спра ваз да чы пас ту па лі ў Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў, а з 1827 па 1837 г. 
па ра лель на са спра ваз да ча мі па гу бер нях скла-
да лі ся і «все под дан ней шие» да ня сен ні гу бер-
на та раў з аг ля дам гу бер няў [17, c. 43]. Спра-
ваз да чы гу бер на та раў за ха ва лі ся ў ас ноў ным 
у фон дах дэ пар та мен та агуль ных спраў Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў (фонд 1284), са ве та 
мі ніс тра ўнут ра ных спраў (фонд 1281) і кан-
цы ля рыі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў (фонд 
1282). Па бы лых ак ра і нах Ра сій скай ім пе рыі 
спра ваз да чы за хоў ва юц ца ў фон дах заходняга 
ка мі тэ та (фонд 1267) і ка мі тэ та па спра вах Цар-
ства Польс ка га (фонд 1270).

Ак ра мя агуль ных звес так пра раз віц цё пра-
мыс ло вас ці, у раз дзе ле «Гра мад ская ўпа рад ка-
ва насць» ёсць да ныя пра ўдзел у ган длі і за нят-
ках про мыс ла мі і ра мяс твом бес тэр мі но ва ад пу-
шча ных і ад стаў ных чы ноў [16, c. 21].

Да ныя спра ваз дач гу бер на та раў бы лі не 
заў сё ды дак лад ны мі. Ва ўмо вах бю рак ра тыч-
най Ра сіі, адзна ча юць дас лед чы кі, гу бер на-
та ры бы лі фак тыч на не кан тра лю е мы мі ўла да-
ра мі вя лі кіх ад мі ніс тра цый ных рэ гі ё наў і, спра-
бу ю чы ўпры го жыць іс ну ю чае ста но ві шча спраў, 
за моўч ва лі ці ска жа лі фак ты [9, c. 240].

Для ста тыс тыч ных збор ні каў і спра ваз дач 
гу бер на та раў бы лі ха рак тэр ны тыя ж не да-
хо пы, што і для ад мі ніс тра цый най ста тыс ты кі 
Ра сій скай ім пе рыі ў цэ лым. Збо рам звес так 
зай ма лі ся ў ас ноў ным па лі цыя (спраў нік і ста-
на вы пры стаў), ва лас ныя праўлен ні, а так са ма 
ка зён ныя па ла ты і прад ва дзі це лі два ран ства. 
З 1835 г. па чы на юць ут ва рац ца ста тыс тыч ныя 
гу бер нскія ка мі тэ ты, але да 26 снеж ня 1860 г. 
(да вы ха ду но ва га па ла жэн ня) яны фак тыч на 
бяз дзей ні ча лі [9, c. 241].

У фон дах спе цы яль на га ста тыс тыч на га 
ка мі тэ та Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў (фонд 
1290) і аса біс тай яго ім пе ра тар скай вя лі кас ці 
кан цы ля рыі (фонд 1409) зме шча ны спра вы, 
якія да юць звес ткі пра коль касць на сель ніц тва 
па гу бер нях у цэ лым, а з 1842 г. – па га ра дах 
і па ве тах, па сас лоў ях і ве ра выз нан ні.
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Вар та адзна чыць, што пе ра важ ная час тка 
ар хіў ных ма тэ ры я лаў за хоў ва ец ца ў фон дах 
НГАБ і НГАБ у Грод не.

Асо бае мес ца ў ба зе кры ніц зай ма юць ма тэ-
ры я лы фон даў кан цы ля рыі Мін ска га (фонд 
295), Ві цеб ска га (фонд 1430), Ма гі лёў ска га 
(фонд 2001) і Гро дзен ска га (фонд 1) гра ма дзян-
скіх гу бер на та раў. Тут за хоў ва юц ца не толь кі 
ко піі спра ваз дач і аг ля даў гу бер на та раў, але 
і пер ша па чат ко выя ма тэ ры я лы для іх пад рых-
тоў кі, што даз ва ляе ўдак лад ніць мно гія фак ты 
і ста тыс тыч ныя ма тэ ры я лы.

Бліз кія па ха рак та ры звес ткі за хоў ва юц ца 
ў фон дах на мес ніц кіх праўлен няў (фонд 2002 – 
Ма гі лёў скае на мес ніц тва; фонд 2567 – По лац-
кае на мес ніц тва), а так са ма кан цы ля рыі Ві цеб-
ска га, Ма гі лёў ска га і Сма лен ска га ге не рал-гу-
бер на та ра (фонд 1297).

У фон дах га рад скіх дум, якія бы лі ство ра ны 
ў Бе ла ру сі Ка ця ры най II 21 кра са ві ка 1785 г. 
[27], і ма гіс тра таў ут рым лі ва юц ца звес ткі пра 
арэн ду млы ноў, зя мель, га рад скіх ган длё вых 
ла вак і пра мыс ло вых прад пры ем стваў. Не аб-
ход на адзна чыць, што звес ткі з фон даў ма гіс-
тра таў ма юц ца не па ўсіх га ра дах Бе ла ру сі, 
а толь кі па Мін ску (фонд 149), Баб руй ску (фонд 
151), Ма зы ры (фонд 164), Рэ чы цы (фонд 168), 
Слуц ку (фонд 172), Док шы цах (фонд 529), Няс-
ві жы (фонд 530), Грод не (фонд 1792), Лі дзе 
(Фонд 1794), Коб ры не (Фонд 1929), Ма гі лё ве 
(фонд 2109) і Су ра жы (фонд 2941). У фон дах 
ін шых ма гіс тра таў звес ткі па дас ле ду е май пра-
бле ме ад сут ні ча юць. Час тка да ку мен таў, якія 
да ту юц ца кан цом XVIII ст., скла дзе ны на польс-
кай мо ве і за ха ва лі ся ў ру ка пі сах [20–21].

Ёсць звес ткі пра ган длё выя і пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы, па дат кі з не ру хо мас ці ў фон-
дзе 333 (Мін ская ка зён ная па ла та), а так са ма 
ў фон дах па вя то вых каз на чэй стваў (фон ды 
335, 336, 2181, 2794).

Звес ткі пра са цы яль на-эка на міч нае раз-
віц цё Гро дзен скай гу бер ні ма юц ца ў фон дах 
гро дзен ска га гу бер нска га праўлен ня (фонд 22), 
ма гіс тра та Лі ды (фонд 676) і ча со вай гро дзен-
скай вы ка наў чай ка мі сіі Ча со ва га Лі тоў ска га 
ўра да ў Грод не (фонд 1168).

Знач ны фак тыч ны ма тэ ры ял па дас ле ду-
е май пра бле ме зна хо дзіц ца ў фон дах Цэн т-
раль на га ар хі ва ста ра жыт ных ак таў у Вар ша ве 
(AGAD w Warszawie). Эка на міч на му раз віц цю 
пры све ча ны ма тэ ры я лы па гіс то рыі маг нац кіх 
ро даў Бра ніц кіх, Па ня тоў скіх, Па тоц кіх, Ра дзі ві-
лаў, За мой скіх і інш.

Усе ма тэ ры я лы і ста тыс тыч ныя да ныя не аб-
ход на пад вяр гаць па раў наль на му ана лі зу 
і ма тэ ма тыч най ап ра цоў цы. Мож на вы ка рыс-
таць фар ма лі за ва ны ме тад, ці так зва ны кан-
тэнт-ана ліз, сут насць яко га зво дзіц ца да вы зна-
чэн ня па раў наль ных да ных, роз ных па сва ім 
ха рак та ры кры ніц. Для ўста наў лен ня ве ра год-

нас ці ма са вых кры ніц вы ка рыс тоў ва ец ца ка рэ-
ля цый ны ана ліз. Але не да хо пам фар ма лі за ва-
ных ме та даў з’яў ля ец ца тое, што да лё ка не ўсё 
ба гац це змес ту да ку мен та мож на вы ка рыс таць 
з да па мо гай ліч ба ва га ма тэ ры я лу. Шэ раг дас-
лед чы каў адзна ча юць вя лі кі ўплыў суб’ек тыў-
на га фак та ру пры рас пра цоў цы пра грам для 
ма тэ ма тыч най ап ра цоў кі ар хіў ных да ных [35].

Не аб ход на су мя шчаць ма тэ ма тыч ныя 
ме та ды ап ра цоў кі і ана лі зу да ных з тра ды цый-
ным ла гіч ным ана лі зам не вя лі ка га ко ла кры-
ніц, якія зас на ва ны на ме та дзе ста тыс тыч най 
вы бар кі, і ўсе маг чы мас ці спе цы яль ных ме та-
даў тэ о рыі гіс та рыч на га паз нан ня: ана ліз і сін-
тэз, ін дук цыя і дэ дук цыя, пе ра ход ад аб стракт-
на га да кан крэт на га і на ад ва рот, а так са ма 
і ін шыя спе цы яль ныя гіс та рыч ныя ме та ды: гіс-
то ры ка-па раў наль ны, гіс то ры ка-ты па ла гіч ны 
і гіс то ры ка-сіс тэм ны. Гэ та даз во ліць даць аб’ек-
тыў ную ха рак та рыс ты ку раз віц цю ган длю 
ў Бе ла ру сі і яго ўзроў ню, па ка заць ро лю і мес-
ца ку пец ка га сас лоўя ў пра цэ се фар мі ра ван ня 
ін дус тры яль на га гра мад ства ў рэ гі ё не ў дру гой 
па ло ве XVIII – пер шай па ло ве XIX ст.
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Summary

The article anayses the sources on Belorussian 
trade history at the end of XVIII – 1st half of the XIX cen-
turies. The author distinguishes several groups of 
sources among archive and published documents: 
le gislative acts, statistical information, heads of the 
regions’ reports, and merchants’ private archives data. 
The material is supplemented with the archaeographic.
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К.Ю. Та ра но віч
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

АДКРЫЦЦЁГУБЕРНСКІХІПАВЯТОВЫХ
ЗЕМЛЕЎПАРАДКАВАЛЬНЫХКАМІСІЙУБЕЛАРУСІ(1906–1907гг.)

Зем леў па рад ка ван не – важ ны і клю-
ча вы ас пект аг рар най па лі ты кі ў па чат ку 

XX ст., які на сён няш ні дзень зас та ец ца ак ту-
аль ным і ма ла вы ву ча ным у ай чын най гіс та рыя-
г ра фіі. Ра зам з тым, дэ та лё вае дас ле да ван не 
пы тан ня даз во ліць паг лы біць ве ды па пра бле ме 
і рас крыць за ка на мер нас ці і асаб лі вас ці са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі.

Зем леў па рад ка ван не раз гля да ец ца на мі 
як шма туз роў не вая сіс тэ ма, якая ўклю ча ла 
не каль кі эле мен таў. Ас ноў ны мі звё на мі дас ле-
ду е ма га аб’ек та з’яў ля юц ца мяс цо выя ор га ны – 
зем леў па рад ка валь ныя ка мі сіі як ме ха нізм рэ а-
лі за цыі Ста лы пін скай аг рар най рэ фор мы. 

Мэ та дас ле да ван ня – рэ кан стру я ваць пра-
цэс ства рэн ня па вя то вых і гу бер нскіх зем леў па-
рад ка валь ных ка мі сій у Бе ла ру сі і вы я віць яго 
асаб лі вас ці. 

Ідэі па ар га ні за цыі аг рар ных ус та ноў, на 
якія не аб ход на бы ло ўсклас ці вы ра шэн не ак ту-

аль ных зя мель ных пра блем, ва ўра да вым ася-
род дзі вы каз ва лі ся яшчэ ў кан цы XIX ст., ад нак 
якіх-не бу дзь пра ктыч ных кро каў у гэ тым кі рун ку 
не ра бі ла ся. Толь кі рэ ва лю цый ныя ўзру шэн ні 
па чат ку XX ст. пад штур хну лі ўра да вы апа рат 
да ра шу чых дзе ян няў, вы ні кам якіх ста ла ства-
рэн не па вя то вых і гу бер нскіх зем леў па рад ка-
валь ных ка мі сій [1]. 

Па пры чы не та го, што ўрад не меў маг чы-
мас ці пра фі нан са ваць ад крыц цё зем леў па рад-
ка валь ных ка мі сій ад ра зу ва ўсіх па ве тах ім пе-
рыі, Мі ністр унут ра ных спраў П.А. Ста лы пін 
па ста віў за да чу выс вет ліць, якія па ве ты ў най-
боль шай сту пе ні ма юць пат рэ бу ў пер ша чар го-
вай ар га ні за цыі ка мі сій. Пад ста вай для гэ та га 
слу жы ла зя мель нае ста но ві шча мяс цо вых 
ся лян і вы пад кі аг рар ных хва ля ван няў у вёс цы. 
Гу бер на та рам 32 гу бер няў ім пе рыі бы лі ра зас-
ла ны ліс ты, у якіх тлу ма чы лі ся за да чы зем-
леў па рад ка валь ных ка мі сій, а так са ма за па-
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