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Summary

The development of the legislation in the territory 
of Belarus in the 70s of the XIX century is researched. 
The questions related to the researching of the 1870 
Municipal Statute are considered. It is noted that in the 
territory of Belarus the municipal institutions of local 
self-government drawn from all the estates – munic-
ipal dumas, which were new for western provinces 
were established. The municipal dumas as well as the 
Municipal Statute in general came into effect only in 
1875. The municipal dumas in Russia arose just from 
the moment the 1785 Municipal Statute was accepted 
by Catherine II.

Пас ту піў у рэ дак цыю 14.03.2013 г.

УДК 94(476):34

С.А. Тал ма чо ва,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры сла вян скай гіс то рыі  

і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

УВЯДЗЕННЕЗАКОНААБЗЕМСКІХНАЧАЛЬНІКАХУБЕЛАРУСІ

Зем скія на чаль ні кі – мяс цо выя су до ва-ад-
мі ніс тра цый ныя ор га ны, якія дзей ні ча лі 

ў боль шас ці гу бер няў Ра сій скай ім пе рыі ў ад па-
вед нас ці з за ко нам 12 лі пе ня 1889 г. На тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі па па лі тыч ных ма ты вах гэ ты за кон  
быў рэ а лі за ва ны знач на паз ней. У 80-я гг. 
ХІХ ст. урад звяр нуў ся да пы тан ня аб ума ца-
ван ні і аб ме жа ван ні маг чы мас цей мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня. Не ка то рыя з ас пек таў да дзе-
най праб ле мы раз гля да лі ся ў дас ле да ван нях 
бе ла рус кіх гіс то ры каў. Ад нак у су час най ай чын-
най гіс та ры яг ра фіі пад рых тоў ка ўвя дзен ня 
Па ла жэн ня аб зем скіх на чаль ні ках 12 лі пе ня  
1889 г. у Бе ла ру сі не знай шла свай го ад лю-
стра ван ня.

Ар га ні за цыя мяс цо ва га кі ра ван ня, ство ра-
на га пас ля выз ва лен ня ся лян, бы ла не дас ка-
на лай. Мі ра выя пас рэд ні кі, на дум ку за ка на-
даў цаў, ства ра лі ся для рэ а лі за цыі па ла жэн-
няў рэ фор мы 1861 г., па він ны бы лі рэ гу ля ваць 
па зя мель ныя ад но сі ны па між па ме шчы ка мі 
і іх бы лы мі пры гон ны мі, на зі раць за ся лян скім 
са ма кі ра ван нем і вы кон ваць шэ раг ад мі ніс тра-
цый ных і су до вых аба вяз каў. Па вод ле за ко на 
ад 27 чэр ве ня 1874 г., ва ўнут ра ных гу бер-
нях ін сты тут мі ра вых пас рэд ні каў быў лік ві да-
ва ны. У Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Мін скай гу бер-

нях наз ва ная па са да бы ла ска са ва на ў 1878 г.,  
ка лі за дзей нас цю ор га наў ся лян ска га са ма-
кі ра ван ня ста лі на зі раць не ад’ем ныя чле ны 
па вя то вых па ся лян скіх спра вах пры сут нас-
цей, a з 1901 г. – зем скія ўчас тко выя на чаль ні кі. 
У Ві лен скай і Гро дзен скай гу бер нях мі ра выя 
пас рэд ні кі дзей ні ча лі да 1904 г.

Гэ тыя зме ны ад бы лі ся не ад ра зу. Дзей насць 
скла до вай час ткі мяс цо ва га кі ра ван ня ў выг ля-
дзе не ад’ем ных чле наў ужо ў кан цы 70-х гг. ХІХ ст. 
па ка за ла пра ктыч ныя не да хо пы. Так, член Мін-
скай га рад ской пры сут нас ці А.А. Мі хель сон 
адзна чаў, што не ад’ем ныя чле ны ме лі пра-
ва кан тро лю толь кі над ва лас ным і сельс кім 
на чальс твам і та му бы лі не ў ста не ў поў най 
сту пе ні ажыц цяў ляць яго над жы ха ра мі ўсёй 
тэ ры то рыі па ве та [1]. Пры гэ тым не ад’ем ны 
член не меў пра ва аса біс та раз бі раць спрэч кі, 
су дзіць спра вы па між ся ля на мі, ка раць ві на ва-
та га. Пры раз бо ры спрэ чак, скар гаў і спраў па 
няз нач ных учын ках не ад’ем ны член на кі роў-
ваў спра ву ў ва лас ны суд, скар гі на ва лас ны 
суд – у па вя то вую пры сут насць ці су до выя ўста-
но вы. Не ад’ем ны член на зі раў толь кі за пра-
віль нас цю спра ва вод ства ва лас ных праўлен-
няў там, дзе не скон ча на па зя мель нае ўлад ка-
ван не, і ў спрэч ках па зям лі са дзей ні чаў даб ра-
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чын ным па гад нен ням аб зе млеў пар ад ка ван ні 
[2, л. 99–101]. 

Не аб ход насць змя нен ня та ко га ста но ві шча 
бы ла ўсвя дом ле на ўра дам яшчэ ў 1880 г., ка лі 
ў су вя зі з уз ня тым пы тан нем па ча лі ся се на-
тар скія рэ ві зіі, звяр тан не да зем скіх схо даў 
у гу бер нях, дзе дзей ні ча лі зем ствы. У ліс та па-
дзе 1881 г. бы ла ство ра на спе цы яль ная ка мі сія 
пад стар шын ствам чле на Дзяр жаў на га са ве та 
М.С. Ка ха на ва («Ка ха наў ская ка мі сія»). Яна 
бы ла зак ры та ў маі 1885 г. яшчэ да за кан чэн ня 
ўскла дзе най на яе спра вы, a да лей шая рас пра-
цоў ка пы тан ня аб пе раўлад ка ван ні мяс цо ва га 
кі ра ван ня бы ла пе ра да дзе на мі ніс тэр ству ўнут-
ра ных спраў. 

Агуль ны нап ра мак ра бот быў ужо вы за ча ны. 
Па ка заль ным з’яў ля ец ца вы каз ван не сім бір-
ска га два ран ства, дзе адзна ча ла ся, між ін шым, 
упэў не насць у тым, што пе раўтва рэн ні «да дуць 
яму маг чы масць спа кой на жыць у сва іх вёс-
ках, ства рыў шы та кую ўла ду, ад сут насць якой 
вы му шае за раз па кут ваць і два ра ні на, і ся ля-
ні на». У ад каз на гэ та два ран ству бы ло ска за на, 
што «да сяг нен не ўка за най імі мэ ты бу дзе слу-
жыць мі ніс тру ўнут ра ных спраў пад мур кам для 
ра бот па ўтва рэн ні но вых ус та ноў» [3, с. 505]. 
Га лоў ным срод кам для да сяг нен ня пас таў ле-
най мэ ты МУС аб ра ла злу чэн не ў ад ной асо бе 
ад мі ніс тра цый ных і су до вых аба вяз каў, з мэ тай 
«ад на віць дыс цып лі ну ся род ся лян, a зем леў-
ла даль ні кам даць тую спе цы яль ную ахо ву, якой 
яны не зна хо дзі лі ў па пя рэд ніх су до вых і ад мі-
ніс тра цый ных ус та но вах» [3, с. 505]. 

У пер шым пра екце мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў цэн трам ця жа ру су до вых фун кцый 
но ва га ся лян ска га на чаль ні ка па ві нен быў быць 
раз бор так зва ных аг рар ных спраў аб ляс ных 
па руб ках, пат ра вах, най ме сельс кіх ра бо чых,  
арэн дзе зя мель ных угод дзяў, ад наў лен ні ўла-
дан ня і інш. Пра цэ су аль ныя фор мы бы лі вы пра-
ца ва ны та кія, пры якіх зем скі на чаль нік меў 
боль шыя маг чы мас ці для сва бо ды дзе ян няў. 
Ён па ві нен быў ува саб ляць са бой суд «по бы-
та вы», «воль ны ад фар маль нас цей», які кі ра-
ваў ся б пе ра важ на пра ктыч ны мі раз ва жан ня мі. 
У сфе ры гра ма дзян ска га су да вод ства мер ка ва-
ла ся ад на віць «збі ран не да ве дак» праз урад-
ні каў, соц кіх і дзя сяц кіх, ва лас ных стар шынь 
і сельс кіх ста рас таў. Мер ка ва ла ся так са ма поў-
ная лік ві да цыя ў спра вах, пад суд ных зем скім 
на чаль ні кам, пра фе сій най ад ва ка ту ры. Па кры-
мі наль ных спра вах пра екта ва ла ся ўста ля ван не 
«рас па рад ча га су да вод ства», якое да пу шча ла 
«за га ды» аб вы ка нан ні па ка ран ня, па па ве дам-
лен нях служ бо вых асоб, без выс лу хоў ван ня 
аб ві на ва ча на га [3, с. 505].

Гэ ты за ко нап ра ект сус трэў сур’ёз ныя пя рэ-
чан ні, асаб лі ва з бо ку мі ніс тэр ства юс ты цыі. 
У вы ні ку вяс ной 1888 г. бы ла зроб ле на дру гая 

рэ дак цыя пра екта. Ця пер зем скі на чаль нік з’яў-
ляў ся суд дзёй вык люч на па аг рар ных спра вах, 
але на дзвы чай бы ла па шы ра на яго ад мі ніс т-
ра цый на-кар ная ўла да, якая ра ней рас паў сю-
джва ла ся толь кі на вы пад кі не вы ка нан ня за кон-
ных яго пат ра ба ван няў і не пад па рад ка ван ня 
служ бо вым асо бам ся лян ска га са ма кі ра ван ня. 
У ад па вед нас ці з но вым пра ектам гэ та ўла-
да рас паў сю джва ла ся на шэраг раз нас тай ных  
учын каў суп раць чу жой улас нас ці, а таксама 
ста ту таў бу даў ні ча га, ура чэб на га, па жар на га, 
шля хоў зно сін і г. д. Не пас рэд на над учас тко вы мі 
на чаль ні ка мі мер ка ва ла ся пас та віць ус та но ву, 
якая скла да ла ся б з іх са міх (з’езд на чаль ні каў) 
з да лу чэн нем толь кі па вя то ва га прад ва зі це ля 
два ран ства, гэ та зна чыць асо бы, якой на чаль-
ні кі (у боль шас ці вы пад каў) аба вя за ны бы лі б 
сва ім пры зна чэн нем. Да ўдзе лу ці пры сут нас ці 
ў гэ тай ус та но ве дру гая рэ дак цыя пра екта не  
да пу шча ла на ват прад стаў ні ка пра ку ра ту ры. 
У ад па вед нас ці з пра ектам, знач ная час тка рас-
па ра джэн няў і пас та ноў зем ска га на чаль ні ка 
ўво гу ле не пад ля га ла аб скар джан ню і ад ме не – 
толь кі ў па рад ку на зі ран ня. Як у пер шай, так 
і ў дру гой рэ дак цы ях пра екта ме ла ся на ўва зе, 
што на раў не з учас тко вы мі на чаль ні ка мі зас та-
ва лі ся ў па ве це і мі ра выя суд дзі [3, с. 505]. 

У но вую фа зу пад рых тоў ка да рэ фор мы 
ўсту пі ла ў па чат ку 1889 г. з-за вы ра шэн ня 
пы тан ня аб лік ві да цыі (за вык лю чэн нем не ка-
то рых буй ных га ра доў) мі ра вой юс ты цыі. Бы ло 
аб ве шча на мер ка ван не аб пе ра да чы пэў ных 
(з лі ку су до вых) аба вяз каў, якія ўскла да лі ся на 
мі ра вых суд дзяў, су до вым след чым. Ад нак яно 
не ажыц ця ві ла ся.

Па ла жэн не аб зем скіх учас тко вых на чаль ні-
ках бы ло зац вер джа на 12 лі пе ня 1889 г. [4]. Яно 
знач на ад роз ні ва ла ся ад пер ша па чат ко вых пра-
ектаў мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Ад мі ніс тра-
цый на-кар ная ўла да зем скіх на чаль ні каў бы ла 
пас таў ле на ў па раў наль на шчыль ныя ме жы. 
Дзей насць гэ тых служ бо вых асоб як у су да вод-
стве, так і ў сфе ры ад мі ніс тра цыі ця пер пад па-
рад ка ва ла ся за ко ну ў знач на боль шай сту пе ні, 
чым гэ та мер ка ва ла ся ў пра екце. Для зем ска га 
на чаль ні ка аба вяз ко вы мі ста лі тыя ж пра цэ су-
аль ныя пра ві лы, што і для га рад ско га суд дзі. 
У пе ра важ най боль шас ці вы пад каў пра ві лы бы лі 
за па зы ча ны з су до вых ста ту таў 1864 г. «Збі-
ран не да ве дак» па гра ма дзян скіх спра вах не 
да пу шча ла ся зу сім. У кры мі наль ным пра цэ се не 
зас та ло ся і га вор кі аб «рас па рад чым су да вод-
стве», за кан чэн нем яко га па ві нен быў слу жыць 
«за гад» аб па ка ран ні. Кам пе тэн цыя са міх зем-
скіх на чаль ні каў і пад па рад ка ва ных ім ва лас ных 
су доў выз на ча на амаль гэ так жа дак лад на, як 
і кам пе тэн цыя су до вых ус та ноў. Ні ко му не бы ло 
да дзе на пра ва ўзво дзіць на сту пень кар ных 
учын каў дзе ян ні, якія не прад угле джва лі ся кры-
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мі наль ны мі за ко на мі. Ад нак за ко нам 12 лі пе ня 
1889 г. спе цы яль на для асоб, пад па рад ка ва ных 
ва лас но му су ду, быў ус та ля ва ны но вы ўчы нак, 
што на ле жаў па ка ран ню, мар нат раў ства і п’янс-
тва, з-за якіх іш ло збяд нен не гас па дар кі. За ха-
ва ла ся, у про ці лег ласць пер ша па чат ко ва му 
пра екту, пра ва на ка рыс тан не пас лу га мі ад ва ка-
таў, вы да ле ных, ад нак, толь кі з ва лас но га су да. 
На рэш це, у больш шчыль ныя, хо ць яшчэ да во лі 
не аз на ча ныя ме жы, бы ла ўве дзе на і ад мі ніст-
ра цый ная ўла да зем скіх на чаль ні каў. Зас та-
ло ся, ад нак, злу чэн не ў асо бе зем ска га на чаль-
ні ка ўлад су до вай і ад мі ніс тра цый най. У па ве-
тах ства раў ся па вя то вы з’езд зем скіх на чаль ні-
каў, які скла даў ся з ад мі ніс тра цый най і су до вай 
пры сут нас цей. Яму пе ра да ва лі ся фун кцыі лік ві-
да ва ных па вя то вых па ся лян скіх спра вах пры-
сут нас цей і мі ра во га су да (мі ра вы суд за хоў-
ваў ся толь кі ў Мас кве, Пе цяр бур гу і Адэ се). 
Та кім чы нам, Па ла жэн не аб зем скіх на чаль ні ках 
знач на зву зі ла кам пе тэн цыю і маг чы мас ці зем-
скіх на чаль ні каў у па раў нан ні з па пя рэд ні мі пра-
екта мі МУС. Ад нак увя дзен не ін сты ту та зем скіх 
на чаль ні каў аб мя жоў ва ла маг чы мас ці мяс цо-
ва га ся лян ска га са ма кі ра ван ня.

Но выя служ бо выя асо бы ўво дзі лі ся ва 
«ўнут ра ных» гу бер нях ім пе рыі. Рас паў сю-
джан не наз ва на га за ка на даў ства на За ход ні 
край ад кла да ла ся па па лі тыч ных мер ка ван нях. 
Спра ва ў тым, што іс на ва лі дзве ка тэ го рыі кан-
ды да таў на зван не зем ска га на чаль ні ка. Пры 
гэ тым агуль ны мі і аба вяз ко вы мі для абе дзвюх 
ка тэ го рый пат ра ба ван ня мі бы лі да сяг нен не 
25-га до ва га ўзрос ту і пры на леж насць да па том-
на га мяс цо ва га два ран ства. Да пер шай ка тэ го-
рыі ад но сі лі ся асо бы, якія пра слу жы лі ў гу бер ні 
не менш чым тры га ды на па са дзе прад ва дзі-
це ля два ран ства. Ад іх не пат ра ба ва ла ся ні я-
ка га цэн зу. Да дру гой – два ра не, якія скон чы лі 
вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву ў ім пе рыі ці 
пра слу жы лі ў гу бер ні не менш чым тры га ды на 
па са дзе мі ра во га пас рэд ні ка, мі ра во га суд дзі ці 
не ад’ем на га чле на ся лян скай пры сут нас ці. Пры 
гэ тым яны са мі, іх жон кі ці баць кі ва ло да лі б 
у па ве це не ру хо май ма ё мас цю, ацэ не най не 
менш чым на 7 500 руб. (арт. 6, 7 Па ла жэн ня 
12 лі пе ня 1889 г.) [4]. Ад нак у за ход ніх гу бер нях 
пас ля паў стан ня 1863–1864 гг. пра вы два ран-
ка то лі каў бы лі знач на аб ме жа ва ны. Ім за ба ро-
не на бы ло зай маць вы бар ныя па са ды ў мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні, на бы ваць зям лю і інш. Та кім 
чы нам, з мяс цо вых па том ных два ран не бы ло 
маг чы мас ці наб раць не аб ход ную коль касць 
кан ды да таў на па са ду зем ска га на чаль ні ка,  
та му на Паў ноч на-За ход ні край Па ла жэн не 
12 лі пе ня 1889 г. не рас паў сю джва ла ся. 

Але ўжо ў 1889 г. ся лян скія ўста но вы, якія 
дзей ні ча лі ў бе ла рус кіх гу бер нях па за ко не 
1874 г., бы лі пры зна ны ўра дам «зу сім неп ры-

год ны мі» [10, л. 3 зв.]. Аб мер ка ван не пы тан ня 
аб увя дзен ні па са ды зем ска га на чаль ні ка ў трох 
бе ла рус кіх гу бер нях (Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі-
лёў скай) паў ста ла на па ра дак дня ў па чат ку 
90-х гг. ХІХ ст. 

У спра ваз да чы за 1892 г., дзе Кі еў скі гу бер-
на тар адзна чыў, што прыйшоў час рас паў-
сю дзіць за кон 12 лі пе ня 1889 г. на Кі еў скую 
гу бер ню, цар на пі саў: «Вель мі па жа да на». 
У гэ тым жа го дзе Ко вен скі гу бер на тар па ве да-
міў, што па даў ге не рал-гу бер на та ру Паў ноч на-
За ход ня га краю за піс ку аб не аб ход нас ці рас-
паў сю дзіць не ка то рыя з пра воў зем скіх на чаль-
ні каў мі ра вым пас рэд ні кам. На гэ тай спра ва-
зда чы Аляк сандр ІІІ адзна чыў: «Ка лі мяр ку ец ца 
ўвес ці ў гу бер ні Па ла жэн не аб зем скіх на чаль-
ні ках?» [5, л. 7]. З гэ тай на го ды МУС пра па на-
ва ла Ві лен ска му і Кі еў ска му ге не рал-гу бер на-
та рам, a так са ма Ві цеб ска му, Мін ска му і Ма гі-
лёў ска му гу бер на та рам па ве да міць свае раз ва-
жан ні на конт гэ та га пы тан ня, a так са ма зра біць 
раз лік та го, з які мі пры клад на вы дат ка мі для 
каз ны бу дзе звя за на гэ та но вае ўлад ка ван не.

У ад ка зе Мін скі гу бер на тар князь Тру бяц-
кой адзна чыў, што ўвя дзен не ў Мін скай гу бер ні 
Па ла жэн ня аб зем скіх на чаль ні ках «не толь кі не 
сус трэ не ні я кіх цяж кас цей, але бу дзе мець ста-
ноў чы ўплыў на ўвесь ход ся лян скай спра вы 
ў гу бер ні» [5, л. 7]. У ана ла гіч ным кі рун ку вы ка-
заў ся і Ма гі лёў скі гу бер на тар. Пры гэ тым гу бер-
на та ры адзна чы лі, што агуль ныя вы дат кі на 
ўтры ман не но вых ус та ноў мяр ку юц ца ў па ме ры 
305 700 руб. у Мін скай губ. і 301 500 руб. у Ма гі-
лёў скай губ., у той час як ут ры ман не іс на ваў шых 
скла да ла ад па вед на 96 000 руб. і 118 857 руб. 
Мін скую гу бер ню мер ка ва ла ся па дзя ліць на 
67 учас ткаў зем скіх на чаль ні каў, a Ма гі лёў-
скую – на 52 [5, л. 7–8]. 

Ана ла гіч ныя дум кі вы каз ваў і вы кон ва ю чы 
аба вяз кі Ві цеб ска га гу бер на та ра ў спра ваз да чы 
за 1893 г. Суп раць яго сцвяр джэн ня аб не аб ход-
нас ці «па маг чы мас ці ў неп ра цяг лым ча се рас-
паў сю дзіць на гу бер ню па ла жэн не аб зем скіх 
на чаль ні ках» цар адзна чыў: «Ці не ра на?» [6, 
c. 23]. Та кое мер ка ван не бы ло вык лі ка на да лей-
шым тлу ма чэн нем гу бер на та ра, што ся род 
прад ва дзі це лей два ран ства і не ад мен ных чле-
наў па вя то вых пры сут нас цей ма ла лю дзей мяс-
цо вых, якія ме лі су вязь з зям лёй. На гэ та сцвяр-
джэн не цар адзна чыў: «Ад куль жа браць у зем-
скія на чаль ні кі?» [5, л. 211; 6, с. 23]. 

Уво гу ле ў 90-я гг. ХІХ ст. у спра ваз да чах 
ца ру гу бер на та ры за ход ніх гу бер няў шмат ра-
зо ва адзна ча лі, што тут нас пе ла не аб ход насць 
увя дзен ня па са ды зем скіх на чаль ні каў. Так, 
Ма гі лёў скі гу бер на тар адзна чаў у 1894 г., што 
у Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер нях 
быў ска са ва ны ін сты тут мі ра вых пас рэд ні каў, 
та му наз ва ныя гу бер ні «да гэ тай па ры не ат ры-
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ма лі зем скіх на чаль ні каў і зас та лі ся пры па вя-
то вых па ся лян скіх спра вах пры сут нас цях», якія 
нез ра зу ме лыя для ся лян, па коль кі «ўся ро ля іх 
зво дзіц ца толь кі да фар маль най ахо вы лі та ры 
за ко ну шля хам раз бо ру скар гаў у ка са цый ным 
па рад ку». Звыш та го, у Ма гі лёў скай гу бер ні «гэ-
тыя ўста но вы з-за эка но міі гра шо вых срод каў, 
вы дат ка ва ных на іх ут ры ман не, ня рэд ка асу-
джа ны на поў нае бяз дзе ян не» [7, c. 154–155]. 

У спра ваз да чы за 1897 г. Ві цеб скі гу бер на тар 
так са ма адзна чаў «па жа да насць хут чэй ша га 
ўвя дзен ня ў гу бер ні ін сты ту та зем скіх на чаль-
ні каў з мэ тай кан чат ко ва га ўлад ка ван ня жыц-
ця і ўза ем ных ад но сін сельс ка га на сель ніц тва». 
Цар зга дзіў ся з гэ тым сцвяр джэн нем [8, c. 15]. 
Па доб ныя мер ка ван ні ў спра ваз да чы за 1897 г. 
вы каз ваў і Ма гі лёў скі гу бер на тар. Тай ны да рад-
чык Зі ноў еў адзна чаў «бе зу моў ную не аб ход-
насць» зем скіх на чаль ні каў, та му што «кло пат 
аб даб ра бы це ся лян ска га на сель ніц тва па ві-
нен быць на пер шым пла не ад мі ніс тра цыі» [8, 
c. 53]. А Гро дзен скі гу бер на тар у 1895 г. адзна-
чыў, што «пы тан не аб пры мя нен ні да Гро дзен-
скай гу бер ні па ла жэн ня 12 лі пе ня 1889 г. бліз-
кае да ажыц цяў лен ня» [7, c. 113].

Та кім чы нам, гу бер на та ры Паў ноч на- 
За хо дя га краю ім кну лі ся да больш хут ка га ўвя-
дзен ня на да ру ча най ім тэ ры то рыі па са ды зем-
ска га на чаль ні ка, які б ажыц цяў ляў не пас рэд ны 
і ад мі ніс тра цый на-су до вы наг ляд за на сель ніц-
твам, што жы ло ў вёс цы.

Але на якіх умо вах гэ та бы ло мэ таз год на 
зра біць? Та му МУС па ча ло рас пра цоў ку на зва-
на га пы тан ня і пра па на ва ла ўвес ці но выя ўста-
но вы спа чат ку ў трох бе ла рус кіх гу бер нях 
(Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Мін скай), a за тым  
у шас ці гу бер нях Паў днё ва- і Паў ноч на-За ход-
ня га краю – Кі еў скай, Па дольс кай, Ва лын скай, 
Ві лен скай, Ко вен скай і Гро дзен скай. Прад стаў-
лен не Мі ніс тэс тва ўнут ра ных спраў аб рас паў-
сю джан ні за ко на 12 лі пе ня 1889 г. на Ві цеб скую, 
Мін скую і Ма гі лёў скую гу бер ні вык лі ка ла роз-
на га лос сі на па ся джэн нях аб’яд на ных дэ пар та-
мен таў Дзяр жаў на га са ве та і та му дап ра цоў ва-
ла ся і аб мяр коў ва ла ся яшчэ на пра ця гу не каль-
кіх га доў. 

Пры аб мер ка ван ні ў Дзяр жаў ным са ве це 
ў кас трыч ні ку 1898 г. наз ва на га пы тан ня бы ло 
агу ча на мер ка ван не мі ніс тра фі нан саў, статс-
сак ра та ра С.Ю. Ві тэ, які вы ка заў ся суп раць. Ён 
адзна чыў, што, па-пер шае, «для пас пя хо вай 
рэ а лі за цыі рэ фор мы 12 лі пе ня 1889 г. за ка на-
даў ца раз ліч ваў вык люч на на дзей насць мяс-
цо ва га па мес на га два ран ства», між тым, «най-
больш іс тот ная асаб лі васць бе ла рус кіх гу бер-
няў, у па раў нан ні з унут ра ны мі гу бер ня мі ім пе-
рыі, зак лю ча ец ца ў ад сут нас ці тут рус ка га 
па мес на га два ран ства, з яко га мо жа бы ло б 
наб раць не аб ход ны кан тын гент зем скіх на чаль-

ні каў». Па-дру гое, «у ця пе раш ні час, на пэў на, 
ужо ма ец ца дас тат ко вы во пыт, каб вы ка заць … 
сум нен не ў тым, што рэ фор ма 12 лі пе ня 1889 г., 
якая за пат ра ба ва ла ве лі зар ных ах вяр з бо ку 
на сель ніц тва, наў рад ці ў пат рэб най сту пе ні 
ап раў да ла тыя спа дзя ван ні, якія на яе ўскла-
да лі ся», a та му перад рас паў сю джан нем на 
за ход нія гу бер ні Па ла жэн ня 12 лі пе ня 1889 г. 
не аб ход на «выс вет ліць пы тан не, ці не ма юць 
гэ тыя за ко на па ла жэн ні пат рэ бу ў пе ра гля дзе 
на пад ста ве ўжо да во лі пра цяг ла га во пы ту» [5, 
л. 454 зв.]. 

Трэ ба адзна чыць, што С.Ю. Ві тэ ўво гу ле 
ад моў на ста віў ся да ін сты ту та зем скіх на чаль ні-
каў. Так, ён сцвяр джаў: «Зем скія на чаль ні кі з’яві-
лі ся і суд дзя мі, і ад мі ніс тра та ра мі, і апе ку на мі. 
Па сут нас ці, ут ва рыў ся рэ жым, які іс на ваў да 
выз ва лен ня ся лян ад пры го ну, але толь кі ў той 
час доб рыя па ме шчы кі бы лі за ці каў ле ны ў даб-
ра бы це сва іх ся лян, a на ём ныя зем скія на чаль-
ні кі, у пе ра важ най боль шас ці пра га рэў шыя два-
ра не і чы ноў ні кі без вы шэй шай аду ка цыі, бы лі 
больш за ўсё за ці каў ле ны ў сва ім ут ры ман ні. 
…Для ся лян ства бы ла ство ра на спе цы яль ная 
юрыс дык цыя, пе ра ме жа ва ная з ад мі ніс тра цый-
ны мі і даг ля даль ны мі фун кцы я мі – усё ў выг ля-
дзе зем ска га на чаль ні ка, пры гон ніц ка га на чаль-
ні ка асаб лі ва га кштал ту. На ся ля ні на ўста ля-
ваў ся пог ляд, што гэ та, з юры дыч на га пун кту 
гле джан ня, не асо ба, a паў асо ба. Ён пе ра стаў 
быць пры гон ным па ме шчы ка, але зра біў ся пры-
гон ным ся лян ска га кі ра ван ня, якое зна хо дзі-
ла ся пад кла пат лі вым во кам зем ска га на чаль-
ні ка» [9, c. 496–497]. 

Ад нак мі ністр унут ра ных спраў адзна чаў, 
што Ві цеб скі, Мін скі і Ма гі лёў скі гу бер на та ры 
вы каз ва лі ся «аб поў ным неў лад ка ван ні ся лян-
ска га гра мад ска га кі ра ван ня і су да, аб ма руд-
нас ці ў на кі ра ван ні і ра шэн ні спраў па па зя мель-
ным улад ка ван ні і аб не маг чы мас ці за вед ван ня 
ўсі мі гэ ты мі спра ва мі для іс ну ю чых ка ле гі яль-
ных пры сут нас цей з аб ме жа ва ным аса бо вым 
сас та вам вы ка наў чых ор га наў і без не аб ход най 
ула ды». Ак ра мя та го, для ўра да бы ла га лоў ная 
мэ та – «ума ца ваць у бе ла рус кіх гу бер нях на 
тры ва лым пад мур ку рус кае зем леў ла дан не». 
У да паў нен не да гэ тых раз ва жа няў Дзяр жаў ны 
са вет адзна чыў, што «ўста ля ван не ў асо бе 
моц най учас тко вай ула ды на леж на га на мес-
цах ура да ва га на гля ду за ад но сі на мі ся лян да 
зем леў ла даль ні каў і за ся лян скім гра мад скім  
са ма кі ра ван нем, па леп шыць умо вы жыц ця 
і гас па дар ку па се ле ных у краі рус кіх па ме шчы-
каў», пры вя дзе да па ся лен ня ў сва іх ма ён тках 
мно гіх рус кіх зем леў ла даль ні каў. Для рэ а лі за-
цыі гэ тай мэ ты прад угле джва ла ся прад стаў-
ле не наз ва ным асо бам маг чы мас ці служ бы 
ў краі на па са дах зем скіх на чаль ні каў. «Гэ-
тыя ме ры ўма ца ван ня рус ка га зем леў ла дан ня 
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ў гу бер нях Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай» 
у су вя зі з рас паў сю джан нем на іх Па ла жэн ня 
12 лі пе ня 1889 г. і з «пры цяг нен нем на служ бу 
ў наз ва ныя ўста но вы рус ка га два ран ства, бе зу-
моў на, ака жуць іс тот нае са дзей ні чан не вы ра-
шэн ню за да чы ўра да аб’яд нан ня бе ла рус ка га  
краю з унут ра ны мі гу бер ня мі ім пе рыі» [10, 
л. 3 зв.]. 

Та кім чы нам, урад і гу бер на та ры бы лі 
за ці каў ле ны ў рас паў сю джан ні Па ла жэн ня 
12 лі пе ня 1889 г. на за ход нія гу бер ні. У вы ні ку 
бы лі вы да дзе ны за ко ны 12 чэр ве ня 1900 г. 
і 4 сту дзе ня 1901 г. аб увя дзен ні ў апош няй 
чвэр ці 1901 г. Па ла жэн ня аб зем скіх на чаль ні-
ках у Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер-
нях без змя нен ня ас ноў наз ва на га Па ла жэн ня 
[11, л. 2–3]. На Ві лен скую і Гро дзен скую гу бер ні 
Па ла жэн не 12 лі пе ня 1889 г. бы ло рас паў сю-
джа на ў 1904 г. [12].
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Summary

The reasons of the establishment of the Zemstvo 
chief position, government drafts of the Statute passed 
on July 12th, 1889 and its discussions in the Council 
of State are analyzed in the article. The political rea-
sons why it was realized in Belarus lands with delay are 
revealed there. Government circles and some persons’ 
assumptions concerning the application of the law on 
Zemstvo chiefs at the end of the XIXth and the beginning 
of the XXth centuries are also shown there. The evolu-
tion of the government position on the above problem is 
also analyzed. 
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С.А. Ся мё на ва,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры тэ о рыі і гіс то рыі дзяр жа вы  

і пра ва Ака дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

РОЛЯКУПЕЦТВАЎРАЗВІЦЦІПРАМЫСЛОВАСЦІБЕЛАРУСІ
ПЕРЫЯДУПОЗНЯГАФЕАДАЛІЗМУ

Раз віц цё пра мыс ло вас ці з’яў ля ец ца ад -
ным з выз на чаль ных па каз чы каў рас-

па ду фе а даль на-пры гон най сіс тэ мы і ўзмоц-
не на га росту та вар най гас па дар кі па пры чы не 
та го, што гэ та га лі на эка но мі кі больш за ўсё звя-
за на з рын кам. У.І. Ле нін адзна чаў, што ра мес-
ная выт вор часць з ця гам ча су і пад уп лы вам 
раз віц ця ган длё ва-гра шо вых ад но сін на бы ва ла 
тэн дэн цыю «да ўсё боль ша га вы ка рыс тан ня 
на ём най пра цы, да ўтва рэн ня ка пі та ліс тыч ных 
май стэр няў» [1, с. 346].

Асоб ныя дас лед чы кі адзна ча юць, што 
ў Бе  ла  ру сі больш, чым у цэн траль ных гу бер-

нях Ра сій скай ім пе рыі, бы лі рас паў сю джа ны 
ра мёст вы ў га  ра дах і мяс тэч ках. Яны тлу-
ма чаць гэ ту з’яву ма руд ным раз віц цём у іх 
ма ну фак тур на-фаб рыч най пра мыс ло вас ці 
і на яў нас цю «мя жы яў рэй скай асе лас ці» [2,  
с. 15–17]. На наш по гляд, ас ноў най пры чы-
най ін тэн сіў на га раз віц ця ра мяс тва і сла ба га 
росту ма ну фак тур на-фаб рыч най выт вор-
час ці з’яў ля ла ся амаль поў ная ад сут насць 
ад ной з важ ней шых умоў, не аб ход най для 
раз віц ця буй ной пра мыс ло вас ці, – знач ных 
ка пі та лаў у куп цоў і мя шчан, якія зай ма лі ся 
ган длем.
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