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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Тэма: Адміністрацыйны апарат кіравання на тэрыторыі Беларусі ў другой 

палове ХІХ – пачатку ХХ ст. (структура, функцыі, склад)  

Ключавыя словы: адміністрацыйны апарат, кадравая палітыка, асабовы 

склад чыноўніцтва, чыны, русіфікацыя, дзяржаўныя ўстановы. 

Актуальнасць: вывучэнне гісторыі Беларусі ў кантэксце дзяржаўна-

палітычных і сацыяльна-эканамічных працэсаў у другой палове ХІХ – пачатку 

ХХ ст. немагчыма без ведання гісторыі фарміравання і дзейнасці чыноўніцкага 

апарату. Чыноўнік быў аўтарытэтнай асобай у беларускім краі, з’яўляўся 

афіцыйным правадніком дзяржаўнай палітыкі, быў звязаны з усімі важнымі 

падзеямі свайго маштабу, вызначаў адміністрацыйную, гаспадарчую, 

культурную і іншыя сферы жыцця. Без даследвання дадзенай тэмы нельга 

разглядаць унутраную палітыку самадзяржаўя і сістэму кіравання на тэрыторыі 

Беларусі. Гісторыя дзейнасці адміністрацыйнага апарату ўтрымлівае ў сабе 

каштоўны матэрыял па сацыяльна-палітычнай гісторыі беларускага грамадства 

ў другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст.  

Мэта магістарскай працы - даць аналіз дзейнасці адміністрацыйнага 

апарату кіравання на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст. 

Аб’ект даследавання - сістэма дзяржаўнага кіравання, унутраная 

палітыка самадзяржаўя ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Прадмет даследавання - дзяржаўны апарат кіравання беларускіх 

губерняў у другой палове ХІХ– пачатку ХХ ст.  

Метадалагічнай асновай сталі асноўныя прынцыпы гістарычнага 

пазнання: гістарызм і аб’ектыўнасць, а таксама такія  агульнанавуковыя 

метады, як аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя. Мелі прымяненне спецыяльна-

гістарычныя метады: гісторыка-параўнаўчы, статыстычны, метад структурнага 

аналізу і матэматычнай апрацоўкі масавых крыніц. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: губернская 

адміністрацыя атрымала вялікія паўнамоцтвы ў вырашэнні спраў на тэрыторыі 

Беларусі. Чыноўніцкі апарат на тэрыторыі беларускіх губерняў па працягу 

другой паловы ХІХ ст. значна вырас па колькасці служачых. Дзяржаўная 

служба была прывабнай для многіх слаёў насельніцтва, але ўрад устанаўліваў 

дыскрымінацыі па рэлігійнай, нацыянальнай, саслоўнай і гендэрнай прыкмеце. 

Парадак праходжання службы ў беларускіх губернях меў агульнаімперскія 

традыцыі. Сацыяльна-прававое становішча чыноўніка на тэрыторыі Беларусі ў 

другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. вызначалася шматлікімі заканадаўчымі 

нормамі і правіламі, якія падлягалі строгай і адзінай службовай дысцыпліне. 
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Фарміраванне новага чыноўніцкага складу адбывалася згодна з прынцыпам 

лаяльнасці да самадзяржаўя, палітычнай благанадзейнасці і асабістай адданасці 

кіраўніку, аднак кадравая палітыка вызначалася сваёй супярэчнасцю і 

непаслядоўнасцю. Чыноўніцкі апарат быў неаднародным па сваёй саслоўнай, 

адукацыйнай, маёмаснай, канфесійнай і нацыянальнай структуры.  

Навуковая навізна: у магістэрскай працы ўпершыню ў айчыннай і 

замежнай гістраыяграфіі быў праведзены комплексны і сістэмны аналіз 

дзейнасці адміністрацыйнага апарата кіравання на тэрыторыі Беларусі ў другой 

палове ХІХ - пачатку ХХ ст. Прасочваецца і вызначаецца характар і накірунак 

эвалюцыі мясцовага дзяржаўнага кіравання ў Беларусі ад саслоўна-палітычнай 

да бюракратычнай мадэлі. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі даследаваны 

структурная агранізацыя, механізм функцыянавання дзяржаўных органаў 

улады, парадак праходжання службы, асабовы склад чыноўніцтва мясцовай 

адміністрацыі і характар яе ўзаемадзеяння з урадавымі бюракратычнымі 

ўстановамі. У ходзе вывучэння была прааналізавана кадравая палітыка 

самадзяржаўя адносна прызначэнняў чыноўнікаў на службовыя пасады. Быў 

праведзены аналіз і атрыманы дадзеныя па складу чыноўніцтва ў Беларусі 

адносна яго этнаканфесійнай структуры, маёмаснага і матэрыяльнага 

становішча, узроўню адукацыі і сацыяльнага паходжання.  

Структура і аб’ём магістэрскай працы: праца складаецца з уводзін; 

чатырох глаў, заключэння; спісу крыніц і літаратуры, дадатку. Работа па аб’ёме 

займае 129 старонак. З іх, спіс крыніц і літаратуры – 12 (191 найменне), 

агульная характарыстыка працы на беларуская рускай і нямецкай мовах – 6, 

дадатак – 9 старонак. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Тема: Административный аппарат управления на территории Беларуси во 

второй половине ХІХ – начале ХХ вв. (структура, функции, состав)  

Ключевые слова: административный аппарат, кадровая политика, чины, 

чинопроизводство, русификация, личный состав, государственные учреждения. 

Актуальность: изучение истории Беларуси в контексте государственно-

политических и социально-экономических процессов невозможно без знания 

истории формирования и деятельности чиновнического аппарата. Чиновник 

был авторитетным лицом в белорусском крае, являлся проводником 

государственной политики, был связан со всеми важными событиями своего 

масштаба, определял административную, хозяйственную, культурную и другие 

сферы жизни. Без изучения данной темы нельзя рассматривать внутреннюю 

политику самодержавия и систему управления на территории Беларуси. 

История деятельности административного аппарата  удерживает в себе ценный 

материал по социально-политической истории белорусского общества во 

второй половине ХІХ – начале ХХ в. 

Цель магистерской работы - дать анализ деятельности 

административного аппарата управления на территории Беларуси во второй 

половине ХІХ – начале ХХ вв.  

Объект исследования: система государственного управления, внутренняя 

политика самодержавия в Беларуси во второй половине ХІХ - начале ХХ в.  

Предмет исследования: административный аппарат управления 

белорусских губерний во второй половине ХІХ - начале ХХ в. 

Методологической основой стали основные принципы исторического 

познания: историзм и объективность, а также общенаучные методы, как анализ, 

синтез, индукция и дедукция. Имело место применение специально-

исторические методы: историко-сравнительный, статистический, метод 

структурного анализа и математической обработки массовых источников. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: Парадак 

праходжання службы ў беларускіх губернях меў агульнаімперскія традыцыі. 

Сацыяльна-прававое становішча чыноўніка на тэрыторыі Беларусі ў другой 

палове ХІХ – пачатку ХХ ст. вызначалася шматлікімі заканадаўчымі нормамі і 

правіламі, якія падлягалі строгай і адзінай службовай дысцыпліне. 

Фарміраванне новага чыноўніцкага складу адбывалася згодна з прынцыпам 

лаяльнасці да самадзяржаўя, палітычнай благанадзейнасці і асабістай адданасці 

кіраўніку, аднак кадравая палітыка вызначалася супярэчнасцю і 

непаслядоўнасцю.  
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Основные положения, которые выносятся на защиту: губернская 

администрация получила большие полномочия в решении дел на территории 

Беларуси. Чиновнический аппарат на территории белорусских губерний на 

протяжении второй половины ХІХ в. значительно вырос по количеству 

служащих. Государственная служба была привлекательной для многих слоев 

населения, но правительство устанавливало дискриминации по религиозному, 

национальному, сословному и гендерному признаках. Порядок прохождения 

службы в белорусских губерниях имел общеимперский традиции. 

Формирование нового чиновнического состава согласно с принципом 

лояльности к самодержавию, политической благонадежности и личной 

преданности руководителю, однако кадровая политика определялась своей 

противоречивостью и непоследовательностью.  Чиновнический аппарат был 

неоднородным по своей сословной, образовательной, имущественной, 

конфессиональной и национальной структуре. 

Научная новизна: в магистерской работе впервые в отечественной и 

зарубежной историографии был проведен комплексный и системный анализ 

деятельности административного аппарата управления на территории Беларуси 

во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. Просматривается и определяется 

характер и направление эволюции государственного управления от сословно-

политической до бюрократической модели. Впервые в отечественной 

историографии исследованы структурная организация, механизм 

функционирования государственных органов власти, порядок прохождения 

службы, личный состав чиновничества местной администрации и характер её 

взаимодействия с правительственными бюрократическими учреждениями. В 

ходе исследования была проанализирована кадровая политика самодержавия 

относительно назначений чиновников на служебные должности. Был проведен 

анализ и получены данные по составу чиновничества относительно его 

этноконфессиональной структуры, имущественного и материального 

положения, уровня образования и социального происхождения.  

Структура и объем магистерской работы: работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. Всего 

дипломная работа по объёму занимает 129 страниц. Из них список источников 

и литературы - 12 (191 наименование), общие характеристики  на белорусском, 

русском и немецком языках - 6, приложение - 9 страниц. 
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DIE ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK DER ARBEIT 

 

Das Thema: Der Verwaltungsapparat in Belarus in der zweiten Hälfte des 

neunzehnten – Аnfang des zwanzigsten Jahrhunderts. (Struktur, Funktionen, 

Zusammensetzung)  

Die Stichworte: bürokratischer Apparat, Personal, Reihen, Promotion im Rang, 

Russifizierung, Personal, Regierungsbehörden. 

Aktualität: Das Erforschung der Geschichte von Belarus im Rahmen der 

öffentlich-politischen und sozioökonomischen Prozesse ist unmöglich, ohne Wissen 

über die Geschichte der Entstehung und Aktivitäten des bürokratischen Aparate. 

Ohne die Untersuchung des Themas nicht Innenpolitik der Autokratie und das 

Steuersystem sollte auf dem Territorium von Belarus betrachtet. Die Geschichte der 

Tätigkeit des Beamtenapparats enthält Materialien für sozial-politische  Geschichte 

der belarussischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte in der zweiten Hälfte des XIX - 

Anfang XX Jahrhunderts. 

Das Ziel der Magisterarbeit: die Analyse des Verwaltungsapparat von 

Zarismus in Belarus in der zweiten Hälfte des neunzehnten – Anfang des XX 

Jahrhunderts.  

Das Ziel der Studie: das Personal, Arbeitsbedingungen, die allgemeine Lage 

der Beamten in den belarussischen Provinzen.  

Der Forschungsgegenstand - Die Verwaltungsystem, die innen Politik der 

Autokratie auf dem Territorium der Republik Belarus in der zweiten Hälfte des XIX - 

Anfang XX Jahrhunderts.  

Die methodische Grundlage sind die Hauptprinzipien des historischen 

Wissens: Historismus und Objektivität sowie wissenschaftliche Methoden wie 

Analyse, Synthese, Induktion und Deduktion. Besondere historische Methoden 

wurden auch verwendet: Strukturanalyseverfahren, historisch-vergleichende und 

statistische Methoden und auch mathematisches Verarbeitungsverfahren für die 

Massenquellen. 

Die wichtigsten Bestimmungen, die für die Magisterverteidigung 

genommen werden: die Provinzverwaltung hatte weitreichende Befugnisse in mit 

Fällen, in Belarus zu tun. Die Zahl der Beamten im bürokratischen Apparat auf dem 

Gebiet der belarussischen Provinzen hat in der zweiten Hälfte des XIX Jahrhunderts 

wesentlich zugenommen. Öffentlicher Dienst war attraktiv für viele 

Bevölkerungsschichten, aber die Regierung hat Diskriminierungen aus religiösen, 

ethnischen, Stände- und Geschlechtsgründen etabliert. Die Reihenfolge des Dienstes 

in den belarussischen Provinzen hatte reichsweiten Charakter. Die Personalpolitik der 

Regierung wurde bei der Ernennung von Beamten zu den Verwaltungsfreundlichen 
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gerichtet. Bürokratischer Apparat war ungleichartig in seiner Stände-, Bildungs-, 

Vermögens-, konfessionellen und nationalen Struktur. 

Wissenschaftliche Neuheit: in der Magisterarbeit zum ersten Mal in der in- und 

ausländischer Geschichtsschreibung führte eine umfassende und systematische 

Analyse der Verwaltung des Verwaltungsapparates in Belarus in der zweiten Hälfte 

des XIX - Anfang des XX Jahrhundert. Sichtbar, wenn durch die Art und Richtung 

der Entwicklung der öffentlichen Verwaltung von der politischen Kaste an das 

bürokratischen Modell definiert. Zum ersten Mal ist der Mechanismus des 

Funktionierens der öffentlichen Hand die strukturelle Organisation in der russischen 

Geschichtsschreibung untersucht, das Personal der Beamten der lokalen Verwaltung 

und die Art seiner Interaktion mit der Regierung Bürokratien. In der Studie wurde die 

Personalpolitik der Autokratie in Bezug auf Beamte Termine für offizielle Positionen 

analysiert. Es analysiert und die Daten Zusammensetzung Bürokratie 

ethnoconfessional in Bezug auf seine Struktur, Material oder Materialbeschaffenheit, 

Bildungsniveau und sozialer Herkunft erhalten. 

Struktur und Umfang der Arbeit: die Arbeit umfasst Einführungen; vier 

Kapitel, Schlussfolgerungen; Liste der verwendeten Quellen und Literaturbeilage. 

Die ganze Magisterarbeit besteht aus 129 Seiten. 12 Seiten davon (191 Benennungen) 

ist die Liste der Quellen und Literatur, 6 – die allgemeine Beschreibung der Arbeit 

auf  Belarussisch, Russisch und Deutsch, 9 Seiten – die Ergänzung. 
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УВОДЗІНЫ 

Удасканальванне арганізацыі ўлады, размежаванне паўнамоцтваў паміж 

цэнтрам і рэгіёнамі ў незалежнай Беларусі патрабуюць паглыбленага 

асэнсавання існуючага вопыту ў фарміраванні мясцовага кіравання. Стварэнне 

эфектыўнай сістэмы дзяржаўных устаноў, якія б задавальнялі патрэбы 

насельніцтва, стымулюе вяртанне да гісторыі дзяржаўнай службы на Беларусі, 

яе лакальнага вывучэння праз даследаванні ў розных рэгіёнах у другой палове 

ХІХ – пачатку ХХ ст. Тэарытычная актуальнасць працы заключаецца ў тым, 

што арганізацыя кіравання беларускіх губерняў - гэта малавядомая тэма, якой 

не хапае рэальных падзей і ўдзельнікаў для асведамлення на аснове шырокай 

факталагічнай базы, ролі, месца і значэння чыноўнікаў у жыцці грамадства. 

Таму ўзнікла патрэба вярнуцца да даследавання з пазіцый сучаснай гістарычнай 

навукі і тым самым прадоўжыць вывучэнне гісторыі знаходжання беларускіх 

зямель у складзе Расійскай імперыі. Канкрэтызацыя ўзаемаадносін мясцовых 

органаў улады і грамадства з увагаю на развязванне агульных задач і 

дасягненне кампрамісаў актуальна як з навуковага, так і практычнага пункту 

гледжання. 

Аб’ектыўны аналіз здабытага фактычнага матэрыялу актуалізуецца 

сучаснымі патрэбамі дзяржаўнага будаўніцтва з яго пошукамі ўзаемаадносін  

вышэйшых, цэнтральных і мясцовых устаноў дзяржаўнай улады з органамі 

самакіравання. Аналітычная апрацоўка самадзяржаўных мерапрыемстваў і іх 

наступстваў, звязаных з пражываннем у беларускіх губернях розных этнічных і 

канфесійных супольнасцей, спрыяе рэалізацыі этна-канфесійнай палітыкі ў 

Беларусі. 

Дзяржаўнае будаўніцтва ў цэлым і арганізацыя на новых дэмакратычных 

прынцыпах сістэмы кіравання сталі адным з галоўных накірункаў дзейнасці 

маладой суверэннай дзяржавы. Аднак дасягненне гэтых поспехаў становіцца 

праблематычным без асэнсавання гістарычнага вопыту, часта адмоўнага, але 

заўсёды карыснага і каштоўнага для нашчадкаў. Таму адным з важнейшых 

аспектаў гэтага вывучэння стала даследаванне гісторыі мясцовага дзяржаўнага 

кіравання на беларускіх землях. У поўнай ступені гэта адносіцца да 

знаходжання Беларусі ў складзе Расійскай імперыі нягледзячы на тое, што 

чыноўніцкі апарат будаваўся на аснове агульнаімперскага ўзору і толькі згодна 

з пастановамі самадзяржаўя. Аднак многія праблемы таго часу – вельмі высокая 

ступень цэнтралізацыі дзяржаўнай улады, абмежаваныя паўнамоцтвы 

мясцовага самакіравання, безадказнасць чыноўнікаў перад грамадствам, 

карумпаванасць дзяржаўных служачых - застаюцца актуальнымі і сёння. 

Чыноўніцтва з’яўлялася неад’емнай часткай сацыяльнай структуры 

грамадства разглядаемага перыяду. Чыноўнік быў аўтарытэтнай асобай у 
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беларускім краі, з’яўляўся афіцыйным правадніком дзяржаўнай палітыкі. 

Паспяховая праца дзяржаўных устаноў у шмат чым залежала ад псіхалогіі і 

ладу жыцця людзей, якія там служылі,  саслоўнай прыналежнасці чыноўнікаў, 

узроўню іх прафесійнай падрыхтоўкі, кампетэнтнасці, сямейнага і маёмаснага 

становішча. 

Без вывучэння дадзенай тэмы немагчыма разглядаць унутраную палітыку 

самадзяржаўя на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя дзейнасці адміністрацыйнага 

апарату ўтрымлівае ў сабе каштоўнейшы матэрыял па сацыяльна-палітычнай 

гісторыі беларускага грамадства ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

З’яўляючыся сярэднім звяном дзяржаўнага кіравання, чыноўнікі непасрэдна 

звязаны з усімі важнымі падзеямі свайго маштабу, фактычна вызначалі 

адміністрацыйную, гаспадарчую, культурную і іншыя сферы жыцця. У сувязі з 

гэтым, вывучэнне феномену чыноўніцтва ўлады не падвяргаецца сумненням. 

Паняцце “дзяржаўная служба” заканадаўча трактуецца ў Расійскай імперыі 

дастаткова шырока і ахоплівае не толькі сістэму адміністрацыйнага апарату. У 

значнай ступені на дзяржаўнай службе знаходзіліся асобы, якія займаліся 

культурай, навукай, гандлем, грамадскім кіраваннем, дабрачыннасцю і інш. 

Важным элементам прыналежнасці да дзяржаўнай службы быў чын – званне, 

якое ў паступовай паслядоўнасці прысвойвалася асобам на службе, 

вызначаючы асобныя правы і перавагі. Тэрмін “чыноўніцтва” ў працы 

прымяняецца да сукупнасці асобаў, занятых у сферы дзяржаўнага кіравання, 

якія мелі вызначаную пасаду, ранг, атрымлівалі за працу жалаванне. Па 

дадзеным азначэнні ў гэтую катэгорыю ўключаюцца грамадзянскія класныя і 

табельныя чыноўнікі, а таксама канцылярскія служачыя. Тэрмін “бюракратыя” 

ў працы вызначаецца як сінонім “чыноўніцтва”.  

Геаграфічна даследаванне ахоплівае межы сучаснай Рэспублікі Беларусь. 

Такі падыход датычыцца выкарыстання матэрыялаў справаводства, 

перыядычнага друку, заканадаўчых крыніц і матэрыялаў асабістага 

паходжання. Аднак дадаткова крыніцы  прааналізаваны і ў межах 5 беларускіх 

губерняў. Тэрмін “беларускія губерні” ў гэты час не ўказваў на этнічную 

прыналежнасць насельніцтва гэтай тэрыторыі і з’яўлялася гісторыка-

геаграфічнай назвай дадзенага рэгіёну. У працы да  беларускіх губерняў 

аднесены Віцебская, Магілёўская, Мінская, Гродзенская і Віленская губерні, 

якія складаюць адзіны ў адміністрацыйных і прававых адносінах рэгіён, з 

улікам этнаграфічных межаў рассялення беларусаў. Для паўнаты аналізу 

прыводзяцца даныя ў межах беларускіх губерняў і 35 паветаў, якія больш удала 

ўпісваюцца ў сучасныя дзяржаўныя межы Беларусі. Варта адзначыць, што 

традыцыйнае вылучэнне ў айчыннай гістарыяграфіі 35 паветаў у якасці 

тэрыторыі разгляду мае ў дачыненні да другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. у 

пэўнай ступені штучны характар. Больш таго, чыноўніцтва тэрыторый, якія 
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цяпер уваходзяць у сучасныя межы Беларусі  без уліку этнічнай і канфесійнай 

прыналежнасці перамяшчаліся і знаходзіліся на службе па-за межамі 35 

беларускіх паветаў. 

Адмена прыгоннага права ў 1861 г. з’яўляецца ніжняй мяжой 

даследавання, бо сялянская рэформа стала першай у шэрагу буржуазных 

рэформ у Расійскай імперыі, якія паклалі пачатак дэфеадалізацыі працы, 

разлажэнню саслоўна-карпаратыўнай арганізацыі грамадства,  далі штуршок 

для трансфармацыі сацыяльнай структуры супольнасці, сфарміравалі 

перадумовы і характар індустрыяльнага развіцця. Верхняй храналагічнай 

мяжой стаў пачатак Першай Сусветнай вайны, падзеі якой вызначылі іншыя 

зрухі ў становішчы чыноўніцтва, звязаныя са знешнімі ваенна-палітычнымі 

фактарамі. Гэта абумовіла значныя пераўтварэнні ў структурнай арганізацыі і 

механізме функцыянавання чыноўніцкага апарату ў ваенных умовах. 

Выбранныя храналагічныя межы даследавання – другая палова ХІХ- пачатак 

ХХ ст. дазваляюць разгледзець становішча чыноўніцтва ў паслярэформенны 

перыяд і ў час капіталістычнай трансфармацыі, вызначыць асаблівасці 

дзяржаўнай службы ў беларускім рэгіёне ў параўнанні з агульнаімперскімі 

ўзорамі. 

Для вывучэння структурнай арганізацыі і механізма функцыянавання 

мясцовага дзяржаўнага апарата кіравання беларускімі губернямі быў зроблены 

акцэнт на разглядзе, у першую чаргу, адміністрацыйна-паліцэйскіх, судовых і 

фінансава-гаспадарчых гаспадарчых устаноў. Такі выбар аўтарам абумоўлены 

прычынамі значнай ролі, якую адыгрывалі названыя органы ўлады ў кіраванні 

беларускім краем, наяўнасцю вялікага штата служачых і г.д. 

Аб’ектам вывучэння з’яўляецца сістэма дзяржаўнага кіравання, унутраная 

палітыка самадзяржаўя на тэрыторыі Беларусі. Прадмет даследавання – 

дзяржаўны апарат беларускіх губерняў у другой палове ХІХ– пачатку ХХ ст. 

Мэта – даць аналіз дзейнасці адміністрацыйнага апарату кіравання на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст. 

Таму для дасягнення пастаўленай мэты імкнуся сфармуляваць задачы 

дадзенай дыпломнай працы наступным чынам:  

1) раскрыць структурную арганізацыю і механізм функцыянавання 

дзяржаўнага апарату на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ 

ст.; 

2) прааналізаваць сацыяльна-прававое становішча чыноўніцкага корпусу, 

разгледзець накірункі кадравай палітыкі расійскага ўрада на тэрыторыі 

Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.; ахарактарызаваць парадак 

праходжання службы ў беларускіх губернях; 
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3) прааналізаваць склад чыноўніцтва адносна яго саслоўнага паходжання, 

этнаканфесійнай прыналежнасці, маёмаснага і матэрыяльнага становішча, 

ўзроўню адукацыі.   

У сваей сукупнасці пастаўленыя задачы закліканы стварыць цэласнае, 

комплекснае даследаванне гісторыі фарміравання і дзейнасці чыноўніцкага 

апарату на тэрыторыі беларускіх губерняў і тым самым запоўніць істотны 

прабел у айчыннай і замежнай гістарыяграфіі дадзенага перыяду. 

Праведзенае даследаванне і атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны ў 

наступных работах па гісторыі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 

Структурны аналіз сістэмы мясцовага кіравання з’яўляецца падмуркам для 

больш паглыбленага вывучэння асобных устаноў і органаў дзяржаўнага 

апарату, палітыкі самадзяржаўя на беларускіх землях. Атрыманыя дадзеныя 

адносна асабовага складу чыноўніцкага корпусу з поспехам могуць быць 

выкарыстаны ў даследаваннях сацыяльнай і канфесійнай структуры 

насельніцтва, характару землеўладання, сістэмы адукацыі і г.д.  

Дысертацыя складаецца з уводзінаў, чатырох глаў (у першай главе 

паспавядаецца пра гістарыяграфію, крыніцы і метадалогію даследавання; 

другая глава – структура і механізм функцыянавання адміністрацыйнага 

апарату на тэрыторыі Беларусі; трэцяя – сацыяльна-прававое становішча 

служачых; чацвёртая – асабовы склад чыноўніскага корпусу), заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры (191 найменне), дадатку. Аб’ём 

магістэрскай дысертацыі – 129 старонак.  

………………………………….                              
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ГЛАВА 1. 

ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ І КРЫНІЦ, 

МЕТАДАЛОГІЯ 

 

1.1. Гістарыяграфія 

Рэтраспектыўны аналіз гісторыі дзяржаўнага апарату – шматпланавая 

навуковая праблема, пастаноўка якой у айчыннай гістарыяграфіі вельмі 

актуальная. Вывучэнне дзейнасці бюракратычнага апарату ў 1860-я гг. ХІХ – 

пачатку ХХ ст. аб’ядноўвае шэраг самастойных у гістарыяграфічным плане 

пытанняў: урадавая палітыка самадзяржаўя, склад чыноўніцкага корпусу, 

структура дзяржаўных органаў, парадак праходжання службы, сацыяльна-

прававое палажэнне служачых і г.д. Вывучэнне абазначанай не атрымала 

спецыяльнага даследавання, але некаторыя аспекты гэтай праблемы знайшлі 

асвятленне ў працах па сацыяльна-эканамічнай, палітычнай гісторыі Беларусі. 

Гістарыяграфія па асобных аспектах дадзенага даследавання мае больш  за 

стогадовую традыцыю.  На розных этапах яе станаўлення змяняліся тэматычна 

прыярытэты вывучэння, адрозніваліся акцэнты і падыходы. Сумарна быў 

сабраны багаты і каштоўны матэрыял. 

Пераходзячы да агляду літаратуры па дадзенай тэме, трэба адзначыць той 

факт, што зварот сучаснай айчыннай гістарыяграфіі да праблемаў 

сацыякультурнага развіцця беларускага грамадства становіцца ўсё больш 

актуальным. Актуальнасць тэмы фарміравання чыноўніцкага апарату  

пацвяржаюць і навуковыя працы апошняга часу, прысвечаныя ролі і месцу 

чыноўніцтва ў гістарычным лёсе Беларусі. Але пытанне функцыянавання 

мясцовага дзяржаўнага апарату Расійскай імперыі ў Беларусі другой паловы 

ХІХ – пачатку ХХ ст. у айчыннай і замежнай гістарыяграфіі вывучана 

недастаткова. Аналіз сацыяльна-эканамічных і сацыякультурных аспектаў 

жыцця дзяржаўных служачых беларускіх губерняў яшчэ не стаў прадметам 

спецыяльнага вывучэння ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, хоць і 

некаторыя асобныя бакі ў той ці іншай ступені былі разгледжаны даследчыкамі.  

У гісторыі вывучэння даследчыкамі чыноўніцтва як асобнай сацыяльна-

прафесійнай супольнасці можна выдзеліць тры этапы. Першы з іх прыходзіцца 

на дарэвалюцыйны час (да 1917 г.), другі – на савецкую эпоху (1917-1991 гг.), 

трэці ахоплівае паслясавецкі час (пасля 1991 г.). 

Гістарычнае вывучэнне чыноўніцтва беларускіх губерняў сярод мясцовых 

аўтараў пачынаецца з канца ХІХ ст.Спецыфічнай рысай тагачасынх публікацый 

было тое, что іх аўтары часта былі сведкамі гістарычных падзей і працэсаў, якія 

яны апісвалі. Працы, якія былі апублікаваны да 1917 г. і маюць дачыненне да да 

абазначанай тэмы, былі падрыхтаваны эканамістамі, статыстыкамі і 
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этнографамі. Іх работы адрозніваліся эмпірычнасцю, багаццем цікавых 

назіранняў, статыстычных звестак. Асобныя аспекты структурнай арганізацыі і 

дзейнасці дзяржаўных устаноў разглядалі ў сваіх правах мясцовыя аўтары: 

Л.М. Саланевіч[133], М.В. Каяловіч[61]. Аднак у гэтых працах шмат недахопаў. 

Па-першае, аўтары ў сваіх работах апраўдвалі палітыку самадзяржаўя ў 

Беларусі, па-другое, гістарычныя факты падбіраліся з пэўнай тэндэцыйнасцю і 

паказаны з вялікай суб’ектыўнасцю. Але ж неабходна адзначыць, што ў 

даследаваннях ёсць нямала карысных звестак, якія ўяўляюць дастатковую 

цікавасць пры даследаванні гэтай тэмы. Напрыклад, Л.М. Саланевіч пасля 

грунтоўнага аналізу асабовага складу служачых у сваім нарысе адзначыў, что 

адміністрацыя Гродзенскай губерні на працягу ХІХ ст. звычайна складалася з 

палякаў, якія варожа адносіліся да самадзяржаўя. Гэта Л.М. Саланевіч 

патлумачыў тым, што імператар і ўрад адносіліся да губерні як да польскай 

тэрыторыі. Але вынікі, зробленыя аўтарам, не падмацоўваліся фактычнымі 

звесткамі пра чыноўніцкі корпус Гродзенскай губерні. 

У айчыннай гістарыяграфіі 1920-1930-х гг., якая вызначалася пачаткам 

станаўлення ўласнабеларускай гістарычнай школы і гісторыі Беларусі як 

самастойнага аб’екта даследавання, некаторыя аспекты структурнай 

арганізацыі і дзейнасці дзяржаўнага апарату царызму на беларускіх землях 

разглядаліся ў працах па сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі. Пачатак 

вывучэння азначанай праблематыкі паклала работа М.В. Доўнар-

Запольскага[38].  

У пасля ваенны перыяд пашыраецца кола пытанняў дзйнасці дзяржаўнага 

апарату, разгледжаных беларускімі гісторыкамі. На працягу 1960-1980-х гг.  

гісторыкамі былі ўведзены ў навуковы ўжытак і прааналізаваны многія віды 

масавых і статыстычных крыніц. Так, да найбольш даследаваных аспектаў 

можна аднесці сістэму кіравання дзяржаўнай вёскі, якую разглядалі У.А.Сосна 

[134] і В.Э. Загарульская [44]. У іх работах вызначаны асаблівасці структурнай 

арганізацыі і характару дзейнасці органаў кіравання казённымі сялянамі ў 

Беларусі. Аднак без асвятлення застаўся аспект аб месцы гэтых установаў у 

агульнай сістэме мясцовага дзяржаўнага кіравання, складзе чыноўніцкага 

корпусу. Структура і функцыі органаў сялянскага кіравання пасля рэформы 

1861 г. разглядаліся ў манаграфіях В.П.Панюціча [106], і М.Б.Фрыдман [174]. У 

гэтых работах недастаткова даследаваны  ўплыў палітычнай сітуацыі ў 

тагачаснай Беларусі на характар дзейнасці дзяржаўных устаноў і іх асабовы 

склад. 

Дзейнасць урадавай адміністрацыі ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

атрымала грунтоўнае асвятленне ў манаграфіі С.М.Самбук [118]. Аўтар на 

аснове багатага архіўнага матэрыялу паказала сутнасць унутранай палітыкі 

самадзяржаўя пасля паўстання 1863-1864 гг., яе галоўныя накірункі і метады 
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правядзення ў жыццё. У рабоце разглядаецца таксама кадравая палітыка 

расійскага ўрада адносна прызначэння чыноўнікаў на беларускіх землях. Аналіз 

складу служачых мясцовага адміністрацыйнага апарату, праходжанне 

чыноўніцкай службы ў манаграфіі даследчыцай не праводзіцца. 

На сучасным этапе сацыяльная гісторыя адносіцца да ліку нямногіх 

раздзелаў гісторыі Беларусі, дзе не адбылося адмаўлення ад здабыткаў 

даследчыкаў мінулага, спроб рэвалюцыйна перагледзець тэарэтычныя 

падыходы да асэнсавання ранейшых працэсаў. У апошняе дзесяцігоддзе ў 

айчыннай гістарыяграфіі адбываюцца спробы пошук новых метадалагічных 

падыходаў, выкарыстання мадэрнізацыйнай парадыгмы для аналізу гісторыі 

бюракратычнага апарату.  

З сучаснай беларускай гістарыяграфіі на тэму чыноўніцкай дзейнасці 

неабходна выдзеліць манаграфію А.А.Кісялёва [57]. А.А.Кісялёў дае 

разгорнутую характарыстыку палажэння чыноўніцтва ў канцы ХVIII - першай 

палове ХІХ ст., характарызуе сістэму кіравання пры кожным з імператараў, а 

таксама аналізуе асабовы склад чыноўніцтва беларускага краю. Для напісання 

працы аўтар прасачыў змены ў заканадаўстве для пяці беларускіх губерняў, 

даследуе багаты фактычны матэрыял для аналізу складу чыноўнікаў, 

выкарыстоўваючы масавыя крыніцы - фармуляры. Упершыню даследуюцца 

фармулярныя спісы чыноўнікаў, дакладна вызначаецца структура, вывады 

базіруюцца на эмпірычнай базе крыніц. А.А.Кісялёў прыходзіць да высновы, 

што палітыка расійскага ўрада, па-першае, ў дадзены перыяд не чыніць 

перашкод уражэнцам беларускіх губерняў у паступленні і праходжанні службы, 

па-другое, яна была накіравана на інтэграцыю мясцовага дваранства ў склад 

расійскай бюракратыі. Да сярэдзіны ХІХ ст. ураджэнцы беларускага краю 

займалі 58% пасад у губернскіх установах, а ў павятовых іх доля перавышае 

80%. Гісторык аналізуе маёмасны склад: толькі 25% чыноўнікаў былі 

спадчыннымі дваранамі, а астатнія жылі на жалаванне. А.А.Кісялёў адзначае, 

што чыноўнікі не вызначаліся высокім адукацыйным узроўнем, а таксама не 

з’яўляліся носьбітамі ідэі русіфікацыі краю, не праяўлялі адкрытай 

нацыянальнай ці рэлігійнай нецярпімасці. Акрамя вызначанай тэмы, даследчык 

працягнуў вывучэнне азначанай праблематыкі праз даследаванне дзейнасці 

служачых міністэрства ўнутраных спраў на пачатку ХХ ст. [56].   

З прац сучасных беларускіх даследчыкаў важна ўзгадаць дысертацыю  

С.М.Токця, дзе даецца разгорнутая характарыстыка мясцоваму дзяржаўнаму 

апарату Расійскай імперыі, вызначаецца кірунак эвалюцыі сістэмы мясцовага 

кіравання [136]. Даследчык вывучаў дзяржаўны апарат царызму ў 30-60-х гг.  

ХІХ ст. Дадзеная праца ўтрымлівае аналіз фармулярных спісаў 374 чыноўнікаў 

ад дваранства Мінскай губерні, 281 і 246 спісаў служачых губернскага 

кіравання, паліцыі і павятовых судоў Гродзенскай губерні за 1857 і 1869 гг. 
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суадносна. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі высновы аб складзе 

чыноўніцтва былі пабудаваны на комплексных крыніцах. Аўтар паказаў, што на 

працягу 30-50 гг. ХІХ ст. чыноўніцкі корпус беларускіх губерняў фарміраваўся 

перважна з ліку мясцовых ураджэнцаў – дробнай шляхты каталіцкага 

веравызнання. Спробы расійскага ўрада пасля паўстання 1830-1831 гг. 

прыцягнуць да кіравання ў Беларусі чыноўнікаў з цэнтральных губерняў не далі 

значных вынікаў. Аднак пасля паўстання 1863-1864 гг. самадзяржаўе 

прадпрыняла значныя меры для замены асабовага складу дзяржаўнага апарату ў 

Беларусі. Вельмі карысным з’яўляецца навуковы аналіз даных па складзе 

чыноўніцтва ў Беларусі адносна яго саслоўнай і канфесійнай структуры, 

маёмаснага становішча, узроўню адукацыі і геаграфічнага паходжання. 

Гісторык адзначае ў працы структурную арганізацыю, механізм 

функцыянавання, асабовы склад выбарных саслоўных устаноў, а таксама 

характар іх узаемадзеяння з урадавымі бюракратычнымі ўстановамі. 

Прааналізавана кадравая палітыка ўрада адносна прызначэння чыноўнікаў на 

службовыя пасады пасля паўстанняў 1830-1831 гг. і  1863-1864 гг. Лагічным 

працягам вывучэння пытанняў адміністрацыйна-кадравай палітыкі 

самадзяржаўя на Беларусі стала даследаванне Н.А.Роцькі, у якім даследчыца 

разглядала змены ў становішчы чыноўніцтва Беларусі ў 60 - 90-ыя гг. ХІХ ст. 

[117]. 

А.Ф.Смалянчук у рабоце  “Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі 

нацыянальны рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864-1917” характарызуе 

ўрадаваю палітыку, у тым ліку да чыноўнікаў-католікаў[125]. Аўтар прыходзіць 

да высновы аб непаслядоўнасці палітыкі русіфікацыі, прыводзіць факты 

злоўжыванняў, аднак даследчык атаясамлівае мясцовых каталікоў з польскім 

чыноўніцтвам. Дзяржаўную службу дваранства ў якасці  асобнай главы 

разглядае ў манаграфіі  “Дваранства Беларусі перыяда капіталізму, 1861-

1914гг.” А.П.Жытко [52]. Аўтар прыйшоў да высновы, што ўдзельная вага 

дваран сярод чыноўнікаў у паслярэформенны перыяд паступова скарачалася. 

Самадзяржаўе праводзіла палітыку адхілення дваран каталіцкага веравызнання 

ад дзяржаўнай службы ў Беларусі. Вакантныя пасады займалі выхадцы з 

унутраных губерняў Расіі, якія ў асноўным былі разначынцамі, не ведалі 

мясцовай спецыфікі. У край іх прыцягваў высокі заробак, перспектыва 

кар’ернага росту ці атрымання дваранства. Аўтар падкрэслівае, што палітыка 

ўрада прывяла да таго, што сярод прадстаўнікоў адміністрацыйнага апарату 

беларускіх губерняў не сфарміравалася нацыянальная інтэлігенцыя як носьбіт 

нацыянальна-дзяржаўнай ідэі.  

Дзейнасць Дэпартамента паліцыі ў беларускіх губернях у другой палове 

ХІХст. вывучаў ў сваёй кандыдацкай дысертацыі А.Д.Гронскі [31].           

С.І.Бусько даследаваў структуру і кадравы склад губернскіх жандармскіх 
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кіраванняў на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. [8]. Аўтар 

вызначыў, что 5 беларускіх жандармскіх прысутнасцяў налічвалі прыблізна 265 

чалавек, але такой колькасці было недастаткова.  Ён даследаваў умовы 

паступлення і праходжання службы афіцэрамі, паказаў адносіны грамадства да 

жандармаў. Прааналізаваўшы 100 фармулярных спісаў афіцэраў, якія за 1898-

1917 г. прайшлі службу ў жандармерыі, сцвярджае, што сярэдні ўзрост 

старэйшых афіцэраў складаў 40 гадоў, начальнікаў прысутнасцяў – 50 гадоў. 

Сярод іх былі прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў – у абсалютнай большасці 

рускія і праваслаўныя, лютэране, мусульмане. Большасць з іх скончылі 

вышэйшыя ваенныя вучылішчы, ваенныя гімназіі і кадэцкія карпусы; усе былі 

жанатыя і мелі дзяцей. Сацыяльны земскіх начальнікаў Мінскай, Віцебскай і 

Магілёўскай губерній у пачатку ХХ ст. разглядае Г.А. Страленя. Даследчыца 

паказала асаблівасці ўвядзення інстытута земскіх начальнікаў ў беларускіх 

губернях, паказала працэс фарміравання новога органа ўлады. На прыкладзе 

трох беларускіх губерняў саслоўная і канфесійная прыналежнасць, адукацыйны 

ўзровень земскіх начальнікаў. Пасля аналізу сацыяльнага складу Г.А. Страленя 

зрабіла выснову аб залежнасці яго фарміравання ад пастаўленных 

самадзяржаўем задач ў нацыяльна-культурнай сферы [135]. 

Даследаваннем гісторыі вышэйшага чыноўніцтва Беларусі займалі такія 

даследчыкі, як П.І.Брыгадзін і А.М.Лукашэвіч [7]. Аўтары далі характарыстыку 

гэтай часцы чыноўнікаў праз даследаванне біяграфій мінскіх цывільных і 

ваенных губернатараў, прыйшлі да высновы, што мінскія губернатары аказвалі 

істотнае ўздзеянне на правінцыяльнае жыццё не толькі дзякуючы асабістым 

якасцям, але і павагі да іх персон. Калектыў даследчыкаў у складзе Т.Ю. 

Афанас’евай, Р.Ф. Горачавай і В.В. Шведа зрабілі спробу асвяціць жыццё і 

дзейнасць губернатараў па працягу існавання Гродзенскай губерні (1801-1917) 

[30]. 

У апошні час значны ўклад у вывучэнне адміністрацыйнага апарату 

беларускіх губерняў у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. уносіць А.Д. 

Кузьмін. Даследчык у сваіх публікацыях раскрывае пытанні паўсядзеннага 

жыцця чыноўнікаў беларускага краю ў 1864-1914 гг. [64]. Аўтар прыходзіць да 

высновы, что паўсядзённы быт чыноўнікаў вызначаўся ўзроўнем даходу, 

сацыяльным пахожаннем, займаемай пасадай, сямейным становішчам і месцам 

пражывання. Аўтар прааналізаваў асаблівасці карпаратыўнай этыкі дзяржаўных 

служачых і праблемы ўзаемадзеяння з іншымі сацыяльнымі группамі, 

праводзіць аналіз стыля і лада жыцця. А.Д. Кузьмін  таксама разглядае ўдзел 

дзяржаўных служачых ў стварэнні і дзейнасці прафесійных, культурна-

асветніцкіх, спартыўных, дабрачынных таварыстваў на тэрыторыі Беларусі[63]. 

Ён на аснове архіўных дакументаў і прац беларускіх этнографаў раскрыў 
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агранізацыйную структуру, тэндэнцыі развіцця і асноўныя накірункі дзейнасці 

грамадскіх аб’яднанняў, клубаў у беларускіх губернях [62]. Пытанні ўдзелу 

чыноўнікаў Гродзенскай губерні ў дзейнасці дабрачынных таварыстваў таксама 

высветліла і Т. Вароніч, якая прыйшла да высновы, што дабрачыннасць была 

абавязкам службы, аднак сацыяльныя праблемы не вырашала і параджала 

новыя, напрыклад, маргіналізм [15].  

Тэма дзейнасці адміністрацыйнага апарату заняла значнае месца ў 

даследаваннях па сацыяльна-палітычнай гісторыі Беларусі. Напрыклад,  А.Г. 

Каханоўскі ў манаграфіі “Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 

(1861-1914 гг.)” гэтай тэме прысвечае раздзел, дзе дае азначэнне  тэрміна 

“дзяржаўная служба”, разглядае ўмовы паступлення на службу для розных 

сацыяльных груп, перавагі службы ў беларускіх губернях, характарызуе 

нацыянальны склад чыноўніцтва ў адпаведнасці з данымі перапісу насельніцтва 

1897 г., разважае над месцам чыноўніцтва ў структуры занятасці 

насельніцтва[55]. Аўтар прыходзіць да высновы, што чыноўніцкі корпус 

вызначаўся сваёй стракатасцю, яго склад напрамую залежаў ад рэалізацыі задач 

урадавай палітыкі, аднак адукацыйны цэнз і прафесіяналізацыя дзейнасці 

паступова аказвалі ўсё большы ўплыў на яго фарміраванне. 

З дарэвалюцыйных гісторыкаў  расійскай гістарыяграфіі неабходна 

назваць такіх аўтараў, як В.А.Яўрэнінаў, В.В.Іваноўскі, І.А.Бліноў[5]. Гэтыя 

даследчыкі разглядалі мясцовы апарат толькі на аснове агульнаімперскага 

матэрыялу і не звярталі ўвагі на асаблівасці функцыянавання дзяржаўных 

устаноў у беларускіх губернях. В.А.Яўрэнінаў асвяціў у свай працы праблему 

пераходу з чына ў чын у Расійскай імперыі, пачынаючы з увядзення “Табелі аб 

рангах”. Асноўным стымулам да паступлення на службу на ўсіх этапах 

дзяржаўнага развіцця, на думку аўтара, было імкненне да атрымання 

вызначанага чыну і адноснага яму матэрыяльнага забяспячэння [41]. На думку 

В.А.Яўрэнінава, асноўная праблема чыноўніцтва заключаецца ў вялізнай 

сацыяльнай значнасці чыноў, імкненне да іх вядзе да фарміравання асаблівага 

грамадскай касты. В.В.Іваноўскі апісаў спецыфічныя рысы бюракратыі як 

асобнага пласту. Аўтар вылучыў сувязь з арганізацыяй улады ў грамадстве, 

іерархічна пабудаваныя грамадскія ролі, замацаваныя рангамі, унутраную 

дзейнасць бюракратыі, яе хуткі колькасны рост  і асобую групавую 

псіхалогію[49]. 

Гістарычнае вывучэнне дзяржаўных устаноў і чыноўніцтва ў расійскай 

гістарыяграфіі пачынаецца з другой паловы ХІХ ст. Галоўным накірункам 

дзейнасці дарэвалюцыйных даследчыкаў быў фармальна-юрыдычны аналіз 

адпаведных артыкулаў імперскага заканадаўства, што тычыліся мясцовай 

дзяржаўнай улады. Недахопам з’яўляецца тое, што матэрыялы афіцыйнага 



19 
 

справаводства былі недаступнымі для гэтых навукоўцаў. Тым не менш, 

даследчыкі паставілі такія важныя праблемы, як вывучэнне мясцовага 

дзяржаўнага кіравання,  праблема дэцэнтралізацыі, узаемадзеяння розных 

адгалінаванняў адміністрацыйнага апарату, узаемадачыненняў выбарных і 

бюракратычных устаноў. 

Такім чынам, у дарэвалюцыйнай расійскай гістарыяграфіі было 

прааналізавана заканадаўства, якое вызначала дзейнасць чыноўніцтва, 

разледжаны асноўныя праблемы агранізацыі і функцыянавання як у цэнтры, так 

і на месцах, дадзена характарыстыка становішча вышэйшай бюракратыі краю. 

У той жа час у дарэвалюцыйных працах не адводзілася шмат месца 

асаблівасцям функцыянавання чыноўніцкага апарату ў беларускіх губернях. У 

працах названых аўтараў беларуская тэматыка асвечана фрагментарна, у 

кантэксце апісання сістэмы ўсяго імперскага кіравання. 

У савецкай гістарыяграфіі праблема адміністрацыйнага апарату  зацікавіла 

даследчыкаў толькі пасля Вялікай Айчыннай вайны. Сярод савецкіх гісторыкаў 

разгарэлася дыскусія  аб абсалютызме, у працэсе якой была пастаўлена задача 

аналізу імперскай бюракратыі як аднаго з атрыбутаў самадзяржаўя. Па -першае, 

трэба адзначыць працу П.А. Заянчкоўскага [45]. У манаграфіі 

“Правительственный апарат самодержавной России в ХІХ веке” атрымалі 

асвятленне такія пытанні, як структура і механізм функцыянавання 

дзяржаўнага апарату, яго сацыяльная база і склад чыноўніцкага корпусу. 

Вялікая крыніцазнаўчая база даследавання робіць дадзеную працу 

фундаментальнай для вывучэння чыноўніцтва. Апрацоўка вялікай колькасці 

фармулярных спісаў губернатараў, віцэ-губернатараў, кіраўнікоў казённых 

палат, губернскіх пракурораў дазволіла аўтару зрабіць шэраг высноў аб 

становішчы мясцовай адміністрацыі другой паловы ХІХ ст., яе колькасці і 

складзе, матэрыяльным забяспячэнні.  П.А. Заянчкоўскі, робячы вынік адносна 

росту колькасці складу чыноўнікаў, кажа аб паслядоўным яе павелічэнні на 

працягу ўсяго ХІХ ст. “амаль у 7 разоў”, адзначае павышэнне якасці яго 

адукацыйнага ўзроўню. Але даследчык разглядаў мясцовыя ўстановы 

пераважна на матэрыялах цэнтральных губерняў імперыі і фактычна не звярнуў 

увагу на спецыфіку арганізацыі адміністрацыйнага кіравання на беларускіх 

землях.  

У гістарыяграфіі савецкага перыяду падрабязнае вывучэнне сістэмы 

дзяржаўнага кіравання  выканана М.П. Ярошкіным [43]. У яго працы “История 

государственных учреждений дореволюционной России”  прыводзіцца 

характарыстыка структуры огранаў улады паслярэформеннай Расіі, функцый 

вышэйшых дзяржаўных  і цэнтральных устаноў, агульныя звесткі дзяржаўнага 

апарату Расійскай імперыі. Абагульняючы характар працы М.П. Ярошкіна 

дазваляе канстатаваць актуальнасць дадзенага даследавання сёння ў якасці 
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сістэматычнага даведніка па гісторыі дзяржаўных установаў. Аднак              

М.П. Ярошкін, апісваючы асаблівасці кіравання нацыянальнымі ўскраінамі, 

шмат акцэнтуе ўвагі на агульнаімперскія тэндэнцыі ў кіраванні на прыкладзе 

цэнтральных губерняў.  Гэта сведчыць, што даследчык, ахарактарызаваўшы 

дзяржаўныя ўстановы ў расійскіх губернях, а таксама на некаторых ускраінах 

(Сібір, Сярэдняя Азія, Царства Польскае, Прыбалтыка, Закаўказзе) на 

аналагічныя ўстановы ў беларускім краі не звярнуў увагу. 

У расійскай гістарыяграфіі пытанне пра чыноўніцтва беларускага краю 

доўгі час не разглядалася. Найбольш удалая праца для асвячэння тэмы 

атрымалася ў Л.Я. Гарызонтава [28]. У даследаванні дэтальна аналізуецца 

заканадаўства аб парадку праходжання службы выхадцамі з заходніх губерняў, 

паказваецца пераўзыходжанне расійскіх чыноўнікаў у параўнанні з мясцовымі 

пасля паўстання 1863-1864 г., даследчык дае агульную характарыстыку 

становішча прыезджых чыноўнікаў. Гісторык быў больш зацікаўлены 

адміністрацыйным апаратам Царства Польскага, таму фактам пра фарміраванне 

чыноўніцтва ў беларускім краі ў манаграфіі адведзена не шмат месца. Таксама 

аўтар не займаўся аналізам асабовага складу службоўцаў як на беларускіх, так і 

на польскіх землях. Тым не менш, Л.Я. Гарызонтаў дастаткова ўдала дае 

характарыстыку прыезджым чыноўнікам, прыводзячы факты з іх прафесійнай 

кар’еры. 

У сучаснай расійскай гістарыяграфіі з метадалагічнага пункту гледжання 

вялікай значнасцю для вывучэння дарэвалюцыйнай бюракратыі валодае 

фундаментальная праца Б.М. Міронава па сацыяльнай гісторыі Расійскай 

імперыі [70]. Аўтар аналізуе эвалюцыю вобраза чыноўнікаў на розных этапах 

гістарычнага развіцця Расіі, робіць выснову аб прафесіяналізацыі чыноўніцтва 

на працягу ХІХ ст.  Міронаў дае звесткі  аб дынаміцы парушэнняў і аб  

сацыяльным паходжанні чыноўнікаў. 

Як ускосны прадмет даследвання, чыноўніцтва беларускіх губерняў 

разглядаецца ў працы «Политика самодержавия в Северо-Западном крае в 

эпоху Великих реформ» А.А. Камзолавай [59]. Аўтар не ставіла сваей задачай 

даследванне асабовага складу служачых і іх становішча, але на аснове 

шматлікіх заканадаўчых крыніц паказала накірункі кадравай палітыкі па 

прызначэнні асобаў на чыноўніцкія пасады, адлюстравала яе супярэчнасць і 

асноўныя праблемы. Даследчыца таксама прыводзіць шматлікія карысныя 

звесткі пра адносіны чыноўнікаў як з вышэйшымі ўрадавымі коламі, так і з 

мясцовым насельніцтвам. 

Асвятленне пытанняў, звязаных з павятовымі органамі ўлады, таксама 

прыцягвала такіх польскіх гісторыкаў, як Ю.Бартах і Б.Леснадорскі[191]. 

Даследчыкі паказалі агульныя тэндэнцыі ў кіраванні  беларускімі губернямі, 

структуру адміністрацыйных устаноў, але амаль не выкарыстоўвалі архіўныя 
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матэрыялы аб дзейнасці мясцовай адміністрацыі. Вялікая ўвага ў азначаных 

даследаваннях надавалася разгляду асаблівасцей кіравання на беларускіх 

землях. 

Гісторыя чыноўніцтва і мясцовых дзяржаўных устаноў Расійскай імперыі 

заўсёды выклікала значную цікавасць заходніх, у першую чаргу, амерыканскіх 

гісторыкаў. У рабоце Р. Пайпса, прафесара Гардварскага ўніверсітэта,  якая 

ахоплівае храналагічны адрэзак ад Х ст. да 80-х гг. ХІХ ст., шмат месца 

адводзіцца аналізу эвалюцыі дзяржаўнага апарату імперыі ў бок узмацнення 

бюракратычна-паліцэйскага элементу. Таксама Р. Пайпс даследаваў механізм 

узаемаадносін мясцовай адміністрацыі з цэнтральнай уладай [96]. Але праца 

гэтага гісторыка была выканана на агульнаімперскім матэрыяле. 

Такім чынам, аналіз пытанняў фарміравання і дзейнасці адміністрацыйнага 

апарату беларускіх губерняў другой паловы ХІХ - пачатку ХХ ст. носіць 

дастаткова традыцыйны характар, нягледзячы на выкарыстанне новых 

даследчыцкіх прыёмаў, дадатковых дакументальных крыніц. Агляд 

гістарыяграфіі дае магчымасць выдзеліць у ёй некалькі слабых месцаў. Па-

першае,  недастаткова вывучаны перыяд мясцовай бюракратыі на працягу 1870-

х гг. – пачатку ХХ ст., паколькі большасць гісторыкаў абмяжоўвалі свае 

даследаванні першай паловай, а таксама 60-мі гг. ХІХ ст. Па-другое, 

адсутнічаюць працы, якія насілі б сістэмны характар і характарызавалі 

чыноўніцтва як сацыяльна-прафесійную групу. Па-трэцяе, слаба распрацавана 

гісторыя чыноўнікаў ніжэйшых рангаў з-за канцэтрацыі ўвагі вучоных на 

прадстаўніках вышэйшай бюракратыі. Па-чацвёртае, не асветлены пытанні, якія 

прынята адносіць да сферы гістарычнай псіхалогіі (менталітэт, каштоўнасці, 

ідэалы чыноўнікаў). Даслечыкам неабходна дапоўніць гэтыя прабелы, паколькі 

эфектыўнасць дзейнасці любой кіруючай структуры нельга ацаніць без 

разгляду яе кадравага складу, што патрабуе дэталёвага аналізу чалавечага 

патэнцыялу органаў дзяржаўнай улады.  

Вышэй адзначаныя праблемы дазваляюць, на маю думку, зрабіць выснову 

аб неабходнасці правядзення даследавання складу чыноўніцкага корпусу, 

структурнай арганізацыі, накірунках кадравай палітыкі ў беларускіх губернях у 

другой палове ХІХ - пачатку ХХ ст. Пытанне аб адміністрацыйным апараце да 

гэтага часу застаецца ў поўнай ступені неасветленым. 

1.2. Крыніцы 

Крыніцы для вывучэння гісторыі адміністрацыйнага апарату другой 

паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. прадстаўлены разнастайным і складаных 

корпусам даных. Крыніцы, пакладзеныя ў аснову дадзенай дыпломнай працы 

неабходна класіфікаваць на наступныя групы: 1) матэрыялы заканадаўства, 2) 
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матэрыялы справаводства, 3) даведачна-статыстычныя матэрыялы, 4) 

перыядычны друк, 5) мемуары, 6) літаратурныя творы. Многія з іх апрацаваны і 

апублікаваны, асабліва статыстыка і заканадаўчыя акты, але большасць 

дакументаў знаходзіцца ў архівасховішчах і рукапісных аддзелах бібліятэк 

Мінска, Гродна, Вільнюса, Санкт-Пецярбурга і г.д. Як архіўныя, так і 

апублікаваныя крыніцы адрозніваюцца па сваім фарміраванні і ступені 

рэпрэзентатыўнасці. Часта гістарычныя крыніцы мала супаставімыя паміж 

сабой з-за адрозненняў па сваім паходжанні, тэхніцы і праграмме збора звестак. 

Вывучэнне гісторыі дзяржаўных органаў улады і чыноўніцкага корпуса на 

тэрыторыі Беларусі патрабуе ўважлівага падбору крыніц па дадзенай 

праблематыцы. У першую чаргу, неабходна ўказаць на асобае значэнне для 

распрацоўкі тэмы заканадаўчых крыніц – менавіта яны нарматыўна замацоўвалі 

і вызначалі прававы статус чыноўніка. Акрамя гэтага, храналагічны аналіз 

законаў дазваляе прасачыць змены ва ўнутранай палітыцы расійскіх улад, 

змены ў сістэме адміністрацыйных устаноў. Найбольш поўна яны 

прадстаўлены ў “Полном собрании законов российской империи” (ПСЗРИ. 

Собр. 1-3) [112]. У працы выкарыстаны два апошнія выданні “Полного 

собрания законов…”. У адрозненні ад першага, яны выдавалiся як 

храналагiчныя зводы бягучага заканадаўства.   Другое выданне  ажыццяўлялася 

штогод з 1830 да1884 г., а трэцяе – з 1885 па 1917 г. (пры гэтым апошняе 

выданне ПСЗРИ як незавершанае не мела агульных паказальнiкаў, але да ўсiх 

тамоў прыкладзены пагадавыя алфавiтна-прадметныя паказальнiкi). Для ўсiх 

выданняў характэрна тое, што шэраг дакументаў тут апублiкавана з памылкамi, 

з загалоўкамi, якiя не адпавядаюць iх зместу, асобныя дакументы, як ужо 

адзначалася, увогуле засталiся па-за межамi публiкацыi. Разам з тым, у ПСЗРИ 

ёсць указаннi на паходжанне дакументаў, якiя могуць быць выкарыстаны для 

пошуку iх крынiц («мнение» Дзяржаўнага савета), Журналы Кабiнета мiнiстраў 

i г. д 

Зводы законаў і іх дапаўненні ўяўляюць сабой тэматычныя зборы 

заканадаўчых актаў. Таксама звод законаў дазваляе дакладна прасачыць 

эвалюцыю юрыдычных нормаў з улікам больш шырокага кола дакументаў – 

рэскрыптаў, інструкцый і г.д. У маніфестах, указах, палажэннях размяшчаюцца 

не толькі канкрэтныя юрыдычныя нормы, якія вызначаюць структуру і функцыі 

ўстаноў, але і прынцыповыя наказы і настаўленні, якімі карысталася мясцовая 

адміністрацыя. Неабходнай крыніцай для вывучэння з’яўляецца “Уставы о 

гражданской службе” (былі выкарыстаны рэдакцыі “Статута…” 1857 і 1897 гг), 

дзе заканадаўча прапісаны ўмовы і правілы праходжання службы, у тым ліку ў 

беларускіх губернях, правы і абавязкі службоўцаў [121-123].  

Заканадаўчыя акты найбольш дакладна адлюстроўваць змены ў сістэме 

адміністрацыйных і судовых устаноў, парадку праходжання дзяржаўнай  
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службы па назначэнні ад урада і па выбарах у беларускіх губернях. Каштоўная 

інфармацыя аб штатах дзяржаўных структур, размеры заробку чыноўнікаў, 

класе пасад утрымліваецца ў дадатках да нарматыўных прававых актаў, якія 

ўтрымліваюцца ў асобным раздзеле і нават томе “ПСЗРИ” за асобны год. Ва 

ўказах, маніфестах і палажэннях змяшчаюцца не толькі канкрэтныя 

юрыдычныя нормы, якія вызначаюць структуру, функцыі устаноў, але 

прынцыповыя палажэнні, канцэпцыі, якімі кіруецца ўрад у сваёй унутранай 

палітыцы. У параўнанні з першай паловай ХІХ ст., калі нарматыўна-прававыя 

акты дапускалі розную трактоўку, то ў наступны перыяд у службоўцаў 

адсутнічалі праблемы, як трэба на практыцы прымяняць асобныя пастановы. 

Паколькі афіцыйныя заканадаўчыя выданні валодаюць вялікай колькасцю 

матэрыялу, таму для аблягчэння пошуку крыніц, якія кранаюць толькі 

беларускія губерні, дапамагае неафіцыйны зборнік дакументаў  

«Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по 

губерниям Западной России, Белоруссии и Малороссии за 240 лет, с 1652 по 

1892»[176]. Зборнік змяшчае ў храналагiчным парадку дакументы, якiя датычацца 

заходняй часткi Расiйскай iмперыi з указаннем размяшчэння iх у поўным зборы 

законаў. Трэба мець на ўвазе, што ў выданнi адсутнiчаюць дакументы 

дыпламатычнага характару, законы па ваенным ведамстве, законы аб яўрэях i г. д. У 

паказальнiках пераважна прыведзены толькi загалоўкi i кароткiя каментарыi да 

дакументаў. Толькi важнейшыя з законаў (на погляд складальнiка) прыведзены 

поўнасцю цi часткова. Таму выкарыстанне адзначанага выдання не вызваляе ад пошуку 

цi ўдакладнення дакумента ў поўныс зборыр законаў (а пры магчымасцi i неабходнасцi 

– у рукапiсе i дапаможных матэрыялах да яго). 

Каштоўнай крыніцай для вывучэння дадзенай тэмы з’яўляецца 

перыядычны друк. У першую чаргу, адзначаем такія газеты, як “Губернские 

ведомости” [32]. Пасля асэнсавання станоўчага вопыту яе выдання ў 

буйнейшых гарадах Расii указам 1837 г. было вырашана выдаваць ведамасцi ва 

ўсiх губернях. З 1838 г. на рускай мове выходзiлi «Виленские губернские 

ведомости», «Витебские губернские ведомости», «Минские губернские 

ведомости, «Могилевские губернские ведомости». Гэтыя, пераважна 

iнфармацыйныя, выданнi рэдагавалiся дзяржаўнымi чыноўнiкамi i друкавалiся 

ў дзяржаўных губернскiх друкарнях. Непасрэдны нагляд за ведамасцямi 

ажыццяўляў вiцэ-губернатар. Дадзенае выданне з’яўлялася голасам расійскай 

улады ў губерні. Тут знаходзяцца каштоўныя звесткі пра праграмы і 

мерапрыемствы мясцовай адміністрацыі і іх вынікі. У неафiцыйнай частцы 

змяшчалiся матэрыялы, артыкулы, нататкi, якiя сціпла апісваюць гісторыю і 

геаграфію мясцовага краю i г. д. У той жа час афiцыйныя паведамленнi (аб 

продажах нерухомай маёмасцi, прызначэннях на пасады, зводкi аб стане 

справаводства i iнш.), прааналiзаваныя на працягу пэўнага часу, дазваляюць 
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акрэслiць пэўныя напрамкi i рысы афiцыйнай i ўрадавай палiтыкi, эканамiчных 

i сацыяльных з’яў. «Губернские ведомости» распаўсюджваліся звычайна 

прымусова. Яны ў абавязковым парадку выпiсвалiся чыноўнiкамi, паступалi ў 

земскiя суды, дырэктарам гiмназiй i народных вучылiшчаў. 

Аналiзуючы афiцыйныя выданнi, трэба ведаць, што амаль усе яны маюць 

афiцыйную i неафiцыйную часткi. У мясцовых афiцыйных выданнях яны 

ўключаны ў мясцовы аддзел (у асноўным змяшчаюцца афiцыйныя дакументы, 

што выдаюцца ў межах усёй дзяржавы). Асаблiва добра гэта можна прасачыць 

па «Губернским ведомостям», дзе ў неафiцыйнай частцы змяшчалiся 

матэрыялы, артыкулы, нататкi, якiя тычылiся мясцовага краю, па геаграфii, 

тапаграфii, гiсторыi, археалогii, статыстыцы, этнаграфii i г. д. Iнтуiтыўнае 

адчуванне, што неафiцыйная частка больш цiкавая, чым афiцыйная, даследчыка 

можа падмануць. Афiцыйныя паведамленнi, прааналiзаваныя на працягу 

пэўнага часу, дазваляюць акрэслiць пэўныя напрамкi i рысы афiцыйнай i 

ўрадавай палiтыкi, эканамiчных i сацыяльных з’яў. 

Важнейшымі крыніцамі па вывучэнні гісторыі чыноўніцтва з’яўляюцца 

матэрыялы справаводства мясцовых дзяржаўных устаноў, якія пераважна 

знаходзяцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (фонды: 24, 295, 

299, 333, 1416, 2001, 2500). Важная для нас інфармацыя знаходзіцца ў фондах 

павятовых і губернскіх устаноў: звесткі пра палітычную, гаспадарчую, 

культурную дзейнаць, арганізацыйная дакументацыя, што ўключае палажэнні, 

правілы, нарматывы. Азначаныя дакументы ствараюцца на ўсіх узроўнях (ад 

вышэйшых да ніжэйшых), і ў залежнасці ад гэтага вызначаецца сфера іх 

дзейнасці, паўнамоцтвы і тэрміны выканання.  

Наогул, трэба звярнуць увагу на такую каштоўную скарбніцу крыніц, як 

канцылярыі віленскага генерал-губернатара, а таксама мінскага, віцебскага, 

магілёўскага і гродзенскага грамадзянскіх губернатараў, што знаходзяцца ў 

архівах Мінска, Магілёва, Гродна. Звесткі, што захоўваюцца ў гэтых фондах, 

больш дакладныя, чым матэрыялы ў цэнтральных архiвах, бо ў іх захаваліся не 

толькі копіі справаздач, але і першапачатковыя дадзеныя, на аснове якіх 

складаліся справаздачы. 

Канцылярыі грамадзянскіх губернатараў былі заснаваны ўказамі Сената: 

Мінская – у 1793 г., астатнія – ў 1802 г. У фондах канцылярыі сканцэнтраваны 

звесткі аб колькасці насельніцтва (у сельскай мясцовасці, гарадах і мястэчках), 

размеркаванне іх па сацыяльных групах (асобна – яўрэйскага насельнiцтва). Тут 

жа змяшчаюцца дадзеныя аб  справаводстве, актавыя матэрыялы, інфармацыя 

пра штат супрацоўнікаў, іх абавязкі і паўнамоцтвы па службе і г. д.  

Службовая перапіска дазваляе высветліць паўсядзенную дзейнасць 

чыноўнікаў, дзяржаўных устаноў, практычнае ажыццяўленне мерапрыемстваў 

расіўскага ўраду. У гэтай сувязі найбольшую цікавасць уяўляюць сабой 
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справаздачы, матэрыялы рэвізій губернскіх і павятовых огранаў улады і 

рапарты з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Губернскія 

справаздачы, як правіла, не  ўтрымліваюць дэталёвай  інфармацыі аб аналізе 

становішча ў губерні. Аднак да справаздач былі неабходны ведамасці аб 

колькасці разгледжаных спраў, што дазваляе меркаваць пра інтэнсіўнасць і 

працаздольнасць устаноў і пра аб’ём адміністрацыйнай дзейнасці [94,95].    

З 60-х гг.ХІХ ст. пачынаецца выданне памятных кніжак і аглядаў губерняў. 

Памятныя  кніжкі Віленскай,  Віцебскай,  Мінскай і Гродзенскай губерняў  

выходзілі з 1860г., Магілёўскай  - з 1861 г. У працы выкарыстаны памятныя 

кніжкі за 1866-1900 гг. [97-105], адрас-каляндары [1-3].  Сёння яны маюць 

вялікую каштоўнасць для гістарычных, геаграфічных, этнаграфічных і 

краязнаўчых даследаванняў. Аналагічную інфармацыю ўтрымліваюць агляды 

губернатараў, якія ўяўлялі сабой дадаткі да штогадовых справаздач 

губернатараў. У структуры памятныя кніжкі мелі наступныя раздзелы: адрас-

каляндары, дзе даваўся пералік усіх урадавых і грамадскіх установаў і іх 

асабісты склад, даведачны раздзел  даваў інфармацыю пра адміністрацыйны 

падзел, пра паштовыя і телеграфныя ўстановы, шляхі зносін, прамысловыя, 

гандлёвыя і навучальныя ўстановы; статыстычны размяшчаў звесткі пра 

насельніцтва, сельскую гаспадарку, дадзеныя судовых, навучальных аддзелаў; 

краязнаўчы – архіўныя дакументы, фальклорныя запісы, навуковыя артыкулы. 

Надзейнасць статыстычных даных, памятных кніжак і аглядаў губерняў носіць 

нярэдка праблемны характар, яны не правяраліся належным чынам і 

патрабуюць удакладнення праз параўнанне са звесткамі з іншых крыніц. Усе 

пералічаныя пытанні прыдаюць  памятным кніжкам выключную каштоўнасць 

для даследаванняў і значнасць комплексных першакрыніц для вывучэння 

жыцця чыноўніцтва ў беларускім краі. 

Шматлікія звесткі ўзяты з крыніц, апублікаваных на старонках зборнікаў 

дакументаў і матэрыялаў: двухтомніка “Белоруссия в эпоху капитализма” [4], 

“Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі” [33]. У крыніцах можна выдатна 

прасачыць асабовы склад чыноўніцкага корпусу, знайсці важныя асабістыя 

звесткі пра асобных чыноўнікаў, што дазваляе сфарміраваць агульнае паняцце 

пра дзяржаўны апарат беларускіх земляў. 

Неабходнай крыніцай для атрымання звестак па асабовым складзе 

дзяржаўных устаноў таксама з’яўляюцца фармулярныя спісы чыноўнікаў, якія 

складаліся на кожнага асобна [139-178]. Згодна з формай спісу, для асоб 

грамадзянскага ведамства, уведзенай у 1849 г. і амаль нязменнай да 1917 г., 

утрымлівалі наступныя графы: 

1) чын, імя, імя па бацьку, прозвішча чыноўніка, знакі адрознення, аклад 

за год, 

2) сацыяльнае паходжанне («из какого звания происходит»), 
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3) маёмаснае паходжанне (наяўнасць родавай ці прыдбанай маёмасці ў 

яго ці бацькоў, жонкі), 

4) адукацыя, 

5) час паступлення на службу, прасоўванне па службе, 

6) удзел у паходах і баявых дзеяннях, 

7) парушэнні па службе, знаходжанне пад судом і следствам, 

8) час знаходжання ў водпуску і адстаўцы. 

9) сямейнае становішча з указаннем даты нараджэння дзяцей і г.д.  

Са спісу пытанняў найбольш неабходнымі для дадзенага даследавання 

зяўляюцца: 1) чын, імя, імя па бацьку, прозвішча чыноўніка, веравызнанне, 

знакі адрознення, аклад за год., 2) сацыяльнае паходжанне, 3) маёмаснае 

паходжанне, 4) адукацыя, 5) час паступлення на службу, прасоўванне па 

службе.  

Фармулярныя спісы з’яўляюцца найбольш праўдзівым матэрыялам па 

асабовым складзе служачых. Свядомае скажэнне гэтага віду крыніц амаль 

поўнасцю выключана. Фармулярныя спісы зберагаліся ў невялікай колькасці ў 

Нацыянальным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь ў Мінску і 

Нацыянальным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь ў Гродне. Часам 

сустракаюцца спісы з недахопам інфармацыі, аднак такіх спісаў няшмат, а 

звесткі звычайна другасныя.  

Для ўсебаковага даследавання дадзенай тэмы з’яўляецца неабходным 

ужываць статыстычныя крыніцы.  Для характарыстыкі працэсу фарміравання 

чыноўніцкага апарату найбольш істотнае значэнне мае дэмаграфічная 

статыстыка. У 1897 г. у Расійскай імперыі праводзіцца Першы ўсеагульны 

перапіс насельніцтва [16-20]. Хоць і сама працэдура перапісу была слаба 

падрыхтавана, звесткі дасканала збіраліся і апрацоўваліся, потым неаднаразова 

правяраліся. Па Віленскай і Віцебскай губернях былі падрыхтаваны два сшыткі 

[16,17], асобнымі выпускамі былі апублікаваны вынікі даследавання па 

Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губернях [18-20]. У праведзеным 

даследаванні былі прааналізаваны наступныя матэрыялы перапісу: 

размеркаванне чыноўнікаў па губернях, полаўзроставы склад, адукацыйнае і 

маёмаснае становішча, размеркаванне чыноўнікаў па саслоўях. У матэрыялах 

перапісу была ўключана графа “прафесія”, што дае магчымасць выдзеліць 

чыноўнікаў у асобную группу, дакладна падлічыць колькасць службовых асоб 

на рознай тэрыторыі (губерня, горад, павет). Асобныя звесткі перапісу 

выклікаюць крытыку некаторых даследчыкаў. Асаблівую ўвагу заслугоўвае 

размеркаванне па роднай мове сярод чыноўнікаў. Даследаванні польскіх 

даследчыкаў не супадаюць з перапісам, яны прыводзяць факты злоўжыванняў  і 

некампетэнтнасці перапісчыкаў. 

На пачатку 60-х гг. ХІХ ст. афіцэрамі Генеральнага штаба былі сабраны і 
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выдадзены зборнікі статыстычных матэрыялаў па Мінскай губерні І. Зяленскага 

[48], Гродзенскай губерні пад кіраўніцтвам П. Баброўскага[6], дзе меліся 

дадзеныя аб структурнай арганізацыі, фінансаванні мясцовага апарату, 

колькасці і грашовым забеспячэнні чыноўнікаў.  

Мемуары складаюць важную групу крыніц для вывучэння дадзенай тэмы. 

Галоўная іх перавага ў тым, што яны дазваляюць пабачыць нам той аспект 

функцыянавання, які не дазваляюць нам даць матэрыялы справаводства. Варта 

адзначыць, што большая частка мемуарыстаў – гэта прыхільнікі самадзяржаўя, 

таму іх погляды відавочныя, але, нягледзячы на гэта, успаміны маюць шмат 

цікавых звестак пра гісторыю чыноўніцтва на Беларусі. Найбольш важнымі 

крыніцамі для раскрыцця тэмы з’яўляюцца ўспаміны М.М. Мураўёва [72],            

А.П. Валуева [10]. Неабходна ўзгадаць успаміны літоўскага мітрапаліта І. 

Сямашкі, які звяртае ўвагу на тое, што мясцовыя чыноўнікі павінны быць 

апорай самадзяржаўя і праваслаўнай царквы ў беларускіх губернях [124]. 

Мітрапаліт, выкарыстоўваючы ўласныя назіранні, дае маральную 

характарыстыку, апісвае паводзіны на службе і бытавыя сцэны жыцця 

службоўцаў. Мемуары служачых, напрыклад, Я.Н. Буткоўскага [9], І.Н. 

Захар’іна [47], Н.К. Палявога [108], П.А. Чарэвіна [186],  дазваляюць пабачыць 

усе бакі дзяржаўнай службы вачыма непасрэдных удзельнікаў.  

Літаратурныя творы, дзе мастацкая форма не менш iстотная, чым сам 

змест, займаюць асаблiвае месца сярод гiстарычных крынiц. Выдатным творам 

з’яўляецца п’еса В. Дуніна-Марцінкевіча “Пінская шляхта” [40]. У п’есе не 

столькi дакументальна зафiксаваны падзеi, колькi адлюстроўваюцца эмоцыi, 

адчуваннi, роздум аўтара аб пэўных падзеях i з'явах. Раман Н.У. Якаўлевай 

(Ланской) “Обрусители» адлюстроўвае адваротны бок службы, адзначаючы, 

что мясцовыя чыноўнікі не цураліся займацца вымагальніцтвам, перавышалі 

паўнамоцтвы па службе, злоўжывалі п’янствам [190]. Літаратурныя крыніцы 

служаць таксама цiкавай для даследавання крынiцай узнаўлення сацыяльна-

палiтычнай карцiны эпохi, да якой яны адносяцца 

Такім чынам, да асноўных крыніц, выкарыстаных у працы, неабходна 

аднесці матэрыялы афіцыйнага справаводства, заканадаўчыя матэрыялы, 

даведачна-статыстычныя матэрыялы, перыядычны друк, літаратурныя творы і 

мемуары. Дадзеныя крыніцы дазваляюць адлюстраваць фарміраванне 

чыноўніцкага корпусу, кадравую палітыку ўрада, лад жыцця чыноўнікаў і 

асаблівасці дзейнасці чыноўніцтва на Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку 

ХХ ст. 

Інфармацыйны рэсурс выкарыстаных крыніц у дастатковай ступені 

дазваляе даследваць дзейнасць адміністрацыйнага апарата кіравання на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Аднак у крыніцах 

фактычна адсутнічаюць непасрэдныя рэпрэзентатыўныя даныя, якія неабходны 
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для характарыстыкі дынамікі колькасці чыноўніцтва. Недастаткова лічбавых 

паказальнікаў для ўсебаковага разгляду працэса фарміравання і дзейнасці 

дзяржаўнага апарату. Шматлікасць, складанасць узаемасувязей, якія трапляюць 

пад разгляд даследчыка, іх часта не выяўлены характар, апасродкавае 

адлюстраванне праз іншыя рысы і ўласцівасці аб’ектаў часта робяць 

інфармацыю крыніцы скрытай. Прычым у агульным аб’ёме інфармацыі 

скрытая яе частка пераважае над інфармацыяй непасрэднай. У гэтай сувязі ў 

магістэрскай дысертацыі было праведзена выяўленне і супастаўленне вялікага 

масіву ўскосных і разрозненых даных, якія дазволілі рэпрэзентатыўна і з 

вялікай доляй даставернасці правесці вывучэнне працэсаў, вызначаных у якасці 

прадмета даследавання.  

1.3.  Метадалогія даследавання 

Вырашэнне кожнай даследчыцкай задачы патрабуе адпаведнага выбару 

метадалагічных і метадычных падыходаў. Метадалагічная аснова даследавання 

вызначана падыходамі, якія прапаноўвае сацыяльная гісторыя, накіраваная на 

вывучэнне зменаў ў маштабах шырокіх сацыяльных груп насельніцтва і на 

вывучэнне сацыяльных паводзін людзей ў розных аспектах, у тым ліку ў сувязі 

з дзейнасцю апарата кіравання. Даследаванне грунтуецца на асноўных 

пранцыпах гістарычнага пазнання: гістарызме і аб’ектыўнасці. Прынцып 

аб’ектыўнасці – асноўны метад у ходзе даследавання, які садзейнічае апоры на 

канкрэтна-гістарычныя факты, непрадузятай іх ацэнцы, крытычнаму падыходу 

да крыніц і гістарыяграфічнаму матэрыялу. Дзякуючы агульнанавуковаму 

прынцыпу гістарызму, паўсядзённае жыццё чыноўніцтва даследуецца ў 

развіцці, выдзелены этапы і перыяды яго развіцця. Гэта дазваляе паказаць 

супярэчнасці ў фарміраванні чыноўніцкага апарату і змены ў кадравай 

палітыцы расійскага ўрада пасля паўстання 1863-1864 гг.  

У працэсе выканання працы былі таксама выкарыстаны такія 

агульнанавуковыя метады, як аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя. Асаблівае 

значэнне  мела прымяненне спецыяльна-гістарычных метадаў даследавання: 

гісторыка-генетычны, метад структурнага і функцыянальнага аналізу, 

гісторыка-параўнальны і статыстычны метады. У аснову даследавання 

колькасці чыноўніцкага корпусу і яго складу для далейшай інтэрпрэтацыі 

статыстычных дадзеных быў пакладзены метад матэматычнай апрацоўкі такога 

віду масавых крыніц, як фармулярныя спіскі і адрас-каляндары. Паколькі 

гаворка ідзе аб масавых крыніц, атрыманых у выніку бессістэмнай выбаркі, тут 

магчымы самыя простыя падлікі, якія не прэтэндуюць на высокую дакладнасць. 

Акрамя таго, цікавасць прадстаўляюць  вынікі, якія можна зрабіць на аснове 

адзінкавых звестак.  
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Гісторыка-генетычны метад выкарыстоўваецца для аналізу развіцця. Яго 

прымяненне дазваляе вызначыць прычынныя сувязі, заканамернасці развіцця, 

накіроўвае на аналіз дынамікі. Нельга атрымаць цэласнае ўяўленне аб 

гістарычным працэсе толькі шляхам назапашвання факталагічных ведаў. Без 

параўнальнага аналізу не абыходзіцца ніводнае гістарычнае даследаванне. Яго 

прымяненне дае дадатковыя магчымасці для тлумачэння разглядаемых фактаў, 

раскрыцця сутнасці вывучаемых з’яў. Аналогія – найбольш аптымальны спосаб 

пабудовы параўнальна-гістарычнага аналізу. У яго выкарыстанні вельмі 

істотным з’яўляецца пытане аб крытэрыях параўнання вывучаемых аб’ектаў. 

Гісторыка-сістэмны падыход быў выкарыстаны з мэтай цэласнага разгляду 

вывучаемай рэчаіснасці, раскрыцця ўнутранных механізмаў функцыянавання 

чыноўніцкага апарату. Сістэмны падыход вылучаецца комплекснасцю, 

даследуемы прадмет разглядаецца не праз прызму рознабаковага праяўлення, а 

як цэласная якасная сутнасць з улікам асноўных рыс. Для вывучэння 

чыноўніцтва выкарыстоўваецца і структурны аналіз, які прызначаны для 

выяўлення ўзаемасувязі паміж кампанентамі сістэмы і іх характарыстыкамі.  

Вывучэнне чыноўніцтва як сістэмы патрабавала выкарыстання і 

функцыянальнага аналізу, які дазволіў раскрыць узаемасувязі даследумай 

сістэмы з сістэмамі больш высокага ўзроўню. Спалучэнне структурнага і 

функцыянальнага аналізу зрабіла магчымым пранікненне ў сутнасныя 

характарыстыкі фарміравання чыноўніцкага апарату. 
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ГЛАВА 2.  

СТРУКТУРА І ФУНКЦЫІ ДЗЯРЖАЎНАГА АПАРАТУ 

Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

 

2.1. Структура і функцыі адміністрацыйна-паліцэйскіх 

устаноў 

 

У  другой палове ХІХ ст. у склад “Паўночна-Заходняга края” Расійскай 

імперыі ўваходзілі 6 губерняў: Віленская, Ковенская, Гродненская, Мінская, 

Вітебская і Магілёўская. Галоўнае кіраванне краем знаходзілася ў горадзе 

Вільня, цэнтры Віленскай губерні, дзе знаходзіўся і генерал-губернатар. 

Магілёўская і Віцебская губерні да 1869 г. знаходзіліся пад кіраўніцтвам 

віленскага генерал-губернатара. Указамі ад 27 чэрвеня і 2 лістапада 1869 г. 

Магілёўская і Віцебская губерні былі выведзены з-пад Галоўнага Упраўлення 

Паўночна-Заходнім краем і пераведзены ў непасрэднае падпарадкванне МУС 

[76, л. 1-3]. Пазней, згодна з указам Сената ад 29 снежня 1870 г. з-пад 

падначалення віленскага генерал-губернатара была выведзена і Мінская 

губерня [113, л. 1-3]. Непасрэднае кіраўніцтва губернямі і выкананне асобых 

указаў, вывадзеных падчах паўстання 1863-1864 гг., перайшло ў рукі цывільных 

губернатараў [120, с. 18].  

У пачатку ХХ ст. становішча у беларуска-літоўскіх губернях змяняецца: 

былі праведзены буржуазныя рэформы, абмежаванна каталіцкае і павялічана 

праваслаўнае землевалоданне, на адміністрацыйных пасадах мясцовых 

чыноўнікаў замянілі рускія службоўцы, была ўведзена руская мова ў 

справаводстве і навучанні, пабудаваны цэрквы, праведзена сетка чыгунак, што 

эканамічна злучыла беларускія і ўнутраныя губерні імперыі. Такім чынам, 

неабходнасць ў існаванні асаблівай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі ў 

выглядзе Віленскага генерал-губернатарства адпала. Афіцыйна яно было 

скасавана 1 студзеня 1912 г. [76, с. 1062-1063].   

Кіраўніком мясцовай адміністрацыі з’яўляўся губернатар – вышэйшы 

ўрадавы чыноўнік мясцовага дзяржаўнага апарату, які выконваў 

адміністрацыйна-паліцэйскія і ваенныя функцыі. Заканадаўства афіцыйна яго 

называла “гаспадаром губерні” [136, с. 13]. Губернатар назначаўся імператарам 

і падпарадкоўваўся непасрэдна яму. Штогод губернатар павінен быў падаваць у 

Пецярбург справаздачу, прысвечаную становішчу вызначанай губерні.  

У перыяд рэформ 1860-1870 гг. адміністрацыйна-гаспадарчая кампетэнцыя 

губернатара была расшырана. Губернатар меў права нагляду за дзейнасцю ўсіх 

дзяржаўных устаноў губерні і пасадовых асоб, правядзення рэвізіі казённых 
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сум. Губернатар сачыў за благанадзейнасцю служачых, яму прадстаўлялася да 

прагляду ўсе распараджэнні і пастановы губернскіх устаноў аб прыёме, 

перамяшчэнні падначаленных яму служачых. Ён жа хадатайнічаў аб 

узнагароджанні чыноўнікаў усіх ведамстваў у адпаведныя міністэрствы і 

галоўныя ўпраўленні [71, с. 136]. Згодна з іерархіяй губернатар у большай 

ступені залежаў ад Міністэрства ўнутранных спраў і яго міністра і быў 

пастаўлены пад нагляд Сената як вышэйшага адміністрацыйнай установы 

імперыі.  

 Губернатар, акрамя пасады старшыні губернскага кіравання, быў 

кіраўніком значнай колькасці розных устаноў губерні: прысутнасцяў, камітэтаў 

і камісій, з дапамогай якіх здзяйсняў кіраванне новымі парэформеннымі 

ўстановамі [104, с. 1, 3-6, 16]. З пачаткам буржуазных рэформ, якія праводзіліся 

непаслядоўна і асцярожна, менавіта губернатар павінен быў кантраляваць 

створанныя ўстановы як вышэйшы прадстаўнік імператарскай улады на месцах. 

Напрыклад, за дапамогай губернскай і павятовай па сялянскіх справах 

прысутнасці сачыў за сялянскімі саслоўнымі органамі; губернскага па гарадскіх 

справах прысутнасці – за гарадскімі органамі самакіравання і г.д.  

Палажэнне камітэта міністраў ад 22 ліпеня 1866 г. дала кіраўніку права 

рэвізіі ўсіх адміністрацыйных устаноў ведамства, забаранять паступленне на 

службу неблаганадзейным чыноўнікам, права на закрыцце клубаў, сходаў, 

артэляў і г.д. [43, с. 247]. А палажэнне ад 13 ліпеня 1876 г. – выдаваць у межах 

свайго ведамства законы аб грамадскім парадку і бяспецы. 3 80-х гг. ХІХ ст. у 

сувязі з узмацненнем адміністрацыйна-паліцэйскага элементу ў апараце 

кіравання, роль губернатара толькі павялічваецца і яго кампетэнцыя 

расшыраецца. “Палажэнне ам мерах абароны грамадзянскага парадку і 

грамадскага спакою” ад 19 жніўня 1881 г. надавала губернатару шырокія 

каральныя функцыі: права на закрыцце народных і грамадскіх сходаў, 

закрываць гандлевыя і прамысловыя прадпрыемствы, права высылкі з краю, 

права падаваць справы ў ваенныя суды і інш. [67, с. 10]. Так, кіраўнік губерні 

атрымаў права ўплыву на суд (прагляд спісаў асоб, якія мелі право быць 

выбраннымі на пасады міравых суддзяў, спісаў прысяжных засядателяў); з 1889 

г. ён становіцца старшыней губернскай прысутнасці – адміністрацыйна-судовай 

установы для сялянскіх саслоўных устаноў і органаў кантроля над імі [36, с. 

247-248]. 

Акрамя пасады грамадзянскага губернатара заканадаўства прадугледжвала 

існаванне пасады і часовага ваеннага губернатара. У Мінскай губерні такая 

пасада была зацведжана тройчы: апошні раз 6 жніўня 1861 г., калі былі 

ўведзены ўрадавыя войскі спачатку для замірэння сялянскіх выступаў, а потым 

для падаўлення нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863-1864 гг. Указам ад 
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14 лістапада 1861 г. на пасаду мінскага ваеннага губернатара быў прызначаны 

генерал С.Я. Кушалеў з неабмежаваннымі паўнамоцтвамі. Ён меў права 

аб’яўляць ваеннае становішча па ўсёй тэрыторыі губерні, звальняць па ўсіх 

ведамствам неблаганадзейных чыноўнікаў, прымяняць ваеннаю сілу супраць 

паўстанцаў. Аднак 16 жніўня 1862 г. пасада часовага ваеннага губернатара была 

скасавана, а сам Кушалеў быў звольнены. Аднак з пачаткам паўстання 1863-

1864 гг., у Мінскай губерні гэта пасады была зноў адноўлена. Указам 

Аляксандра ІІ ваенным губернатарам быў прызначаны генерал-лейтэнант В.І. 

Забалоцкі. Канчаткова функцыі ваеннага губернатара перайшлі ў рукі 

грамадзянскага 2 ліпеня 1864 г. [7, с. 12-13].  

Пасля падаўлення паўстання практыка назначэння ваенных асоб на 

грамадзянскія пасады прадоўжылася. Ваенные асобы часам не мелі 

адміністрацыйнага вопыту кіравання, аднак карысталіся вялікім даверам з боку 

галоўнага начальніка края М.М. Мураўева. Да ліку такіх назначэнцаў можна 

аднесці палкоўніка П.Н. Шэлгунова, які на працягу 1864-1868 гг. быў мінскім 

губернатарам [7, с. 211]. 

Намеснікам губернатара з’яўляўся віцэ-губернатар, які ў час адсутнасці 

кіраўніка браў на сябе ўсе яго абавязкі. Назначаўся віцэ-губернатар непасрэдна 

міністрам унутраных спраў. На гэтай пасадзе служачыя змяняліся часта, 

паколькі яна была пераходнай па прызначэнню новага губернатара [92, с. 51].  

Асноўныя справы кіравання губерняй разглядаліся ў канцылярыі, 

структура якой была дастатоткова складанай і разгалінаванай. Канцылярыя 

прымала ўсю дакументацыю, якая дасылалася на імя губернатара і адпраўляла 

выходныя дакументы. Таму асноўная функцыя канцэлярыі – выкананне 

дакуметацыйнага забеспячэння і выкананне сакратарскіх функцый. У склад 

канцылярыі  мінскага губернатара ў 1866 г. уваходзілі 4 штатных супрацоўніка 

па асобым даручэнням, два старэйшых і тры малодшых служачых канцылярыі 

[102, с. 3]. Служачыя канцылярыі знаходзіліся ў падначаленні губернатара і 

падпарадкоўваліся непасрэдна яму. Змена на пасадзе кіраўніка часта 

прыводзіла і да змены кіраўніка і ўсяго штата канцылярыі.  

Канцылярыя складалася з 5 аддзяленняў: 3-х размеркавальных, 4-га 

будаўнічага, 5-га ўрачэбнага. Колькасць сталоў аддзяленняў у беларускай 

губернях была розная: 5 сталоў канцылярыі ў Мінскай, 8 сталоў – у Віцебскай, 

3 сталы – у Магілеўскай губерні [105, с. 7]. Трэба адзначыць, што 

размеркаванне функцый паміж сталамі, было ўвогуле ўмоўным, а функцыянал 

іх абавязкаў залежаў ад расшырэння ці звужэння паўнамоцтваў губернатараў. 

Напрыклад, 1-ы стол Мінскай губерні займаўся кадравай працай: прыём і 

звальненне са службы; рэвізія губернскіх устаноў, назіраў за выкананнем указаў 

у губерні, працай павятовай паліцыі; 2-і стол – кантроль за правядзеннем 
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рэкруцкіх набораў, устанаўленнем рысы аседласці для яўрэяў, пытаннямі 

пабудовы цэркваў, утрыманнем арыштантаў; 3-і стол – кантроль дзейнасці 

земскіх судоў, пошукам і арыштам рэвалюцыянераў; 4-ы стол – кантроль за 

фінансаваннем губернскіх устаноў; пашпартны – выдача паспартоў для выезда 

за мяжу; сакрэтны стол – тыя ж пытанні як і ў 3-га [67, с. 12-13]. У 1900-1917 гг. 

канцылярыя магілёўскага губернатара складалася з такіх структурных частак як 

канцылярыя агульнай прысутнасці, урачэбнае і ветэрынарнае аддзяленне, 

газетный стол, губернская тыпаграфія, рэдакцыя губернскіх ведамасцей, 

губернская чарцёжная і архіў [71, с. 146-148].  

Губернскае праўленне, якое з’яўлялася па сутнасці галоўным 

адміністрацыйным органам губерні, садзейнічала губернатару ў выкананні яго 

функцый. Праўленне складалася з агульнай прысутнасці і канцылярыі. У 

агульную прысутнасць акрамя губернатара ўваходзілі віцэ-губернатар, тры 

раднікі і асэсар. Губернскае праўленне па Указу Сената ад 1867 г. складалася з 

5 аддзелаў. Кампетэнцыя страў губернскага кіравання была шырокай: даводзіла 

да мясцовых жыхароў законы і распараджэнні ўрада; збірала звесткі аб 

насельніцтве, ураджаі, коштах; выдавала секвестр на маёнткі, маёмасць дваран і 

мяшчан; ажыццяўляла надзор за судова-паліцэйскімі і следчымі справамі, 

турмамі і г.д. [67, с. 16].  

“Часовыя правілы аб губернскіх установах МУС” ад 8 чэрвеня 1865 г. 

змянілі кампетэнцыю і структуру губернскіх праўленняў [25, с. 633-638]. Новая 

структура губернскага праўлення ўключала ў сябе: агульную прысутнасць, 

канцылярыю з 1-га і 2-га распарадчых аддзяленняў, будаўнічае і ўрачэбнае 

аддзяленне. Пры губернскім праўленні знаходзіліся таксама губернская 

чартёжная на чале з губернскім землямерам, які займаўся кантролем дзейнасці 

павятовых землямераў, што размежавалі зямлю. Найбольш важныя справы 

вырашала агульная прысутнасць губернскага праўлення – калегія, якая 

складалася з губернатара, віцэ-губернатара, 2 раднікаў праўлення, губернскага 

ўрачэбнага інспектара, губернскага інжынера, губернскага архітэктара і асэсара 

[25, с. 636-638]. 

У сувязі з пачаткам паўстання 1863-1864 г. на тэрыторыі беларускіх 

губерняў было ўведзена ваеннае становішча. На тэрыторыі беларускіх губерняў 

галоўнаму начальніку края – віленскаму генерал-губернатару –  прадстаўлялася 

права звальняць з пасад чыноўнікаў, накіроўваць у ваенныя суды ўдзельнікаў 

паўстання, высылаць з краю замежных жыхароў, абвінавачаным у сувязі з 

паўстанцамі, забараняць сходы ў публічных месцах, касцельныя працэсіі. 

Грамадзянскі губернатар быў заменены прадстаўніком ваеннага ведамства з 

сумяшчэннем пасады ваеннага і грамадзянскага губернатара. 



34 
 

Менавіта ў атмасферы ваеннага становішча былі створаны інстытут 

ваенна-палявых і ваенна-станавых начальнікаў. Інстытут ваенна-павятовых і 

ваенна-станавых начальнікаў быў заснаваны 24 мая 1863 г. згодна з 

інструкцыяй віленскага генерал-губернатара М.М.Мураўёва  “Для забяспячэння 

ваенна-грамадзянскага кіравання ў паветах Віленскай, Ковенскай, Мінскай, 

Гродзенскай, Віцебскай і Магілёўскай губерняў” [37, л. 3-4]. Ваенна-павятовыя 

і ваенная станавыя начальнікі падпарадкоўваліся непасрэдна віленскаму 

генерал-губернатару, акрамя гэтага мелі паўнамоцтвы камандаваць ўсімі 

грамадзянскімі ўладамі і войскамі, якія знаходзіліся ў павеце. Перад ваенна-

павятовымі начальнікамі ставіліся задачы па “ачышчэнню” павета паўстанцкіх 

атрадаў, прымаць неабходныя меры па недапушчэнню стварэння новых, пошук 

і арышт удзельнікаў паўстання, тых, хто садзейнічаў паўстанцам, хаваў 

“мяцежнікаў” і тых, хто не садзейнічаў урадавым войскам і следству ў 

падаўленні паўстання і замірэнні краю. Пасады ваенна-павятовых начальнікаў 

былі адменены ў 1870 г., у сувязі са зняццем ваеннага становішча ў беларускіх 

губернях [108, с. 92]. У абавязкі ваенна-станавых начальнікаў уваходзілі: 

“прыманне мер па забеспячэнню грамадскага парадку і бяспекі ў стане”, 

назіранне за паводзінамі насельніцтва, арышт усіх падазроных асоб, права 

абшукаць усе будынкі, пошук месцаў знаходжання паўстанцкіх атрадаў, іх 

узбарення, харчавання і адзення. Ваенна-станавыя кіраўнікі былі ліквідаваны 13 

ліпеня 1864 г. [77, с. 21]. 

Згодна з новым “Палажэннем аб корпусе жандармаў”, зацвержаным 9 

верасня 1867 г. асновай жандармскага ведамства беларускіх губерняў сталі 

жандармскія праўленні [8, с. 9]. Жандармскія праўленні падпарадкоўваліся 

шэфу Корпуса жандармаў, а з ліквідацыяй ІІІ Аддзялення канцылярыі ў 1880 г. 

– дэпартаменту паліцыі МУС і ваеннаму міністру. Галоўная задача жандармаў – 

каральныя функцыі, вядзенне следства па палітычных справах, папярэджванне 

злачынстваў супраць самадзяржаўя, нагляд за выкананнем законаў на месцах 

[8, с. 9].  

Пад камандваннем начальніка губернскага жандармскага праўлення стаялі 

каманды з 10 унтэр-афіцэраў на чале з вахмістрам. У паветах заставаліся 

павятовыя жандармскія праўленні пад кіраўніцтвам губернскага жандармскага 

праўлення. Начальніку дапамагалі памошнік і 1-2 пісара для вядзення 

справаводства. Жандармскія каманды займаліся пошукам, арыштам, 

правядзеннем следства, высылкамі за рэвалюцыйна-прапагандыскую 

дзейнасць.  У паветах і гарадах знаходзіўся дадатковы штат губернскага 

жандармскага праўлення, які складаўся з вахмістраў, унтэр-афіцэраў, 

ротмістраў, непасрэдна падпарадкаваных губернскаму жандармскаму 

праўленню [8, с. 10-11]. Адначасова разам з губернскімі праўленнямі былі 
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створаны жандармскія паліцэйскія праўленні чыгунак з мэтай недапушчэння 

злачынстваў супраць грамадскага парадку на чыгунках. Гэтыя каманды ў 

месцах знаходжання чыгунак замянілі паліцыю.  

Губернскія і павятовыя паліцэйскія праўленні вышэй былі заснаваны ў 

1862 г. згодна з “Часовымі правіламі аб заснаванні паліцыі ў гарадах і паветах 

губерняў” [24, с. 587-589].  Абавязкам праўленняў было нагляд за выкананнем 

рашэнняў і прыгавораў судовых устаноў, нагляд за гандлем, за станам 

камунікацый, набор рэкрутаў, спагнаннем недаімак, справах па пытаннях 

добраўпарадкавання ў губерні і павеце. 

У сувязі з забойствам Аляксандра ІІ, 14 жніўня 1881 г.  новым самадзерцам 

Аляксандрам ІІІ быў выдадзена “Палажэнне аб мерах аховы дзяржаўнага 

парадка і грамадскага спакою”, згодна якому паліцыя была надзелена 

надзычайнымі паўнамоцтвамі па прадухіленню грамадства ад ідэй рэвалюцыі і 

свяржэння самадзяржаўя, тым самым дзеянні паліцыі маглі быць на ўзроўні 

праізволу [12, с. 221].    

Павятовыя паліцэйскія праўленні непасрэдна падпарадкоўваліся 

губернатару. Праўленне складалася з павятовага спраўніка, яго памагатага і 

агульнай прысутнасці ўпраўлення [78, с. 51].  Памошнік ажыцяўляў кантроль 

над справаводствам і на правах гарадскога прыстава займаўся выканаўчымі 

паліцэйскімі функцыямі ў тых гарадах, дзе адсутнічалі асобыя паліцэйскія 

прыставы. У агульнай прысутнасці павятовага паліцэйскага ўпраўлення, 

старшынёй быў павятовы спраўнік, таксама ў склад уваходзілі яго памагаты і 

два дваранскіх засядацеля [78, с. 52-53]. Ніжэйшымі чынамі паліцыі ў паветах 

былі соцкія і тысяцкія, якія выбіраліся з сялян. У якасці павятовых спраўнікаў у 

паветах беларуских губерняў часцей за ўсё выступалі адстаўныя афіцэры, 

чынам не ніжэй за падпаручыка ці калежскага сакратара. 

Агульная прысутнасць публікавала законы, маніфесты і указы, прымала 

меры па падтрымцы грамадзянскага парадку і абароне прыватнай уласнасці, 

разглядалі скаргі прыватных асоб і аб супрацьзаконных дзеяннях чыноўнікаў. 

Праўленне штомесячна праводзіла грашовыя праверкі іншых чыноўніцкіх 

устаноў казённай і прыватнай уласнасці. Усе справы, якія разглядалі павятовыя 

спраўнікі разглядаліся агульнай прысутнасцю павятовага паліцэйскага 

ўпраўлення. У падначаленні павятовых спраўнікаў знаходзіліся станавыя 

прыставы, ураднікі, стражнікі і інш. паліцэйскія чыны. Станавыя прыставы пры 

выкананні сваіх абавязкаў абапіраліся на валасных і сельскіх службовых асоб, 

напрыклад, валасный старшыня, зборшчыкі падаткаў, сельскія старасты, 

сотскія і інш. 

У 1878 г. па “Праекту часовага палажэння аб паліцэйскіх урадніках” 

з’яўляецца пасада паліцэйскага павятовага ўрадніка, для ўзмацнення 
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паліцэйскага рэжыму і для нагляду за дзейнасцю сотскіх і тысяцкіх [27, с. 399]. 

Павятовы ўраднік падпарадкоўваўся губернатару і земскаму спраўніку. 

Ураднікі займаліся папярэджаннем і прадухіленнем злачынстваў, вядзеннем 

допытаў па крымінальных справах, хоць на самой справе паліцэйскія ўраднікі 

пераважна займаліся адміністрацыйна-гаспадарчымі справамі. Яны эфектыўна 

рашалі справы канроля над сялянствам і сялянскімі ўстановамі.  

Гарадскія паліцэйскія ўправы існавалі з 1799 г. Праблема рэфармавання 

паліцэйскіх мясцовых устаноў была вырашана з прыняццем “Часовых правілаў 

аб заснаванні паліцыі ў гарадах і паветах губерняў”  ад 25 снежня 1862 г. 

пералічаныя ограны паліцыі атрымалі афіцыйную назву і статус гарадскіх 

паліцэйскіх упраў [24, с. 587-589].   

Паліцэйскія ўправы займалі шырокім колам спраў: павінны былі 

прадухіляць любыя зачаткі рэвалюцыі, абараняць асновы самадзяржаўя, 

ажыцяўлялі палітычны кантроль над партыямі і іх членамі, сачылі за 

культурна-асветніцкай дзейнасцю, за дзейнасцю духоўнага ведамства, выдавалі 

дакументы на жыллё ў гарадах. Гарадской паліцэйскай управай кіраваў 

паліцмайстар і агульная прысутнасць, на якім быў старшынёй сам паліцмайстар 

ці яго намеснік. Паліцмайстру таксама падпарадкоўваліся гарадскія прыставы, 

іх памошнікі і паліцыянты-назіральнікі. А ім, у сваю чаргу, падпарадкоўваліся, 

ніжэйшыя чыны паліцыі – службоўцы паліцэйскіх гарадскіх камандаў ці 

гарадавыя. Функцыянал гарадскога ўпраўлення быў аналагічны павятоваму 

ўпраўленню. 

Губернскія прысутнасці па сялянскіх справах былі заснаваны ў беларускіх 

губернях па “Палажэнню аб губернскіх і павятовых установах па сялянскіх 

справах” [93, с. 204-210].  Прысутнасць узначальваў старшыня – губернатар, 3 

члены: губернскі прадвадзіцель дваранства, кіраўнік палаты дзяржаўных 

маемасцей, губернскі пракурор. У склад таксама ўваходзілі 2 прадстаўнікі 

мясцовага дваранства, выбранных з ведама губернатара, і 2 дваран, якіх абралі 

на сходзе павятовых прадвадзіцеляў дваранства. Пры разглядзе спраў па 

выкупу сялянамі зямлі запрашалі на паседжанне і старшыню казеннай палаты 

ці члена Міністэрства фінансаў [67, с. 129].   

Старшынёй прысутнасці быў павятовы кіраўнік дваранства. Таксама ў 

штаце прысутнасці знаходзіліся павятовы спраўнік і пастаянны член, якога 

выбіралі мясцовыя землеўладальнікі. Павятовая па сялянскіх справах 

прысутнасць займалася ўсімі справамі скасаваных з’ездаў міравых пасрэднікаў. 

На ім таксама ляжалі абавязкі міравых пасрэднікаў па нагляду за сялянскім 

самакіраваннем: 1) зацвяржаць на пасадзе валастных старшыяняў і аддаваць 

распараджэнні па прывядзенню іх да прысягі; 2) назначаць валасных 

старшыняў у тых выпадках, калі ў валасцях насельніцтва складаецца з 
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праваслаўных; 3) рабіць спагненне на пасадовых асоб сялянскага самакіравання 

і судзіць іх; 4) звальняць з пасады “неблаганадзейных” валасных і сельскіх 

пісараў; 5) разглядаць скаргі на  правядзенне выбараў на грамадскія пасады і 

выдаваць распараджэнні а назначэнні  новых выбараў; 6) са згоды валасных 

старшынь назначаць тэрміны правядзення сваласных сходаў; 7) разглядаць 

скаргі памешчыкаў, таварыстваў, ваедамстваў і сялян на пасадовых асоб; 8) 

зацвярджаць прысуды сельскіх грамадаў “аб выдачы недаімак ў заробкі іншых 

губернаяў” [67, с. 130].   

Да прысутнасцяў па сялянскіх справах перайшоў таксама цэлы шэраг 

іншых функцый з’ездаў міравых пасрэднікаў. Павятовыя прысутнасці па 

сялянскіх справах былі заменены законам ад 12 ліпеня 1889 г. на 

адміністрацыйна-судовых пасадовых асоб – земскіх начальнікаў [135, с. 89]. 

Міравыя пасрэднікі зацверджаны на аснове палажэння Дзяржаўнага Савета 

“Аб губернскіх і павятовых установах па сялянскіх справах” ад 19 лютага 1861 

г. [110, с. 202-210]. Мінская губернская прысутнасць на паседжанні ад 13 

жніўня 1861 г. прыняла рашэнне аб увядзенні ў кожным павеце камісій, якая 

павінна была заняцца распрацоўкай размежавання мясцовасці на міравыя 

ўчасткі, складаннем спісаў усіх памешчыкаў для выбараў у міравыя пасрэднікі і 

правесці самі выбары [110, с. 202]. Павятовыя кіраўнікі дваранства былі на чале 

гэтых камісій, у склад таксама якіх ўваходзілі земскі спраўнік, мясцовы 

памешчык і павятовы землямер.  

Інстытут міравых пасрэднікаў быў створаны для ўвядзення ўстаўных 

грамат паміж памешчыкамі і сялянамі ў першыя два гады пасля адмены 

прыгоннага права 1861-1863 г., а таксама для разбору “разнагалоссяў і скарг у 

пазямельных адносінах паміж памешчыкамі і сялянамі”. Але фактычна міравыя 

пасрэднікі сталі сталі яшчэ аднымі органамі кантролю над сялянамі.  

Міравыя пасрэднікі вырашалі спрэчкі паміж памешчыкамі і 

часоваабавязанымі сялянамі або дваровымі людзьмі; сялянамі і таварыствамі, 

якія выносілі на валасныя сходы сельскімі або валаснымі асобамі; зацвярджалі 

розныя акты, заключаныя паміж сачоваабавязанамі сялянамі і памешчыкамі, 

дваравымі. 

Галоўныя функцыі міравых пасрэднікаў былі: 1) складанне ўстаўных 

грамат, 2) вызначэнне памера надзела, 3) павелічэнне або памяншэнне 

павіннасцяў сялян ад ранней устаноўленых размераў 4) раздзяленне маёнткаў 

на разрады, 5) выдзяленне маёнткаў, перасяленне сялянскіх маёнткаў і абмен 

зямлі 6) справы па выкуп зямлі і маёнткаў 7) спагненне недаімак па 

памешчыках на карысць памешчыка 8) прадстаўленне у часовае кірванне 

памешчыку мірскай зямлі 9) звальненне дваровых людзей без дазволу 

памешчыка [110, с. 206-210]. Па грамадзянскаму праўленню міравыя пасрэднікі 
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зацвярджалі валаснога старшыню і пасадовых асоб сельскага ці валаснога 

ўпраўлення. Па судзебна-паліцэйскай справе пасрэднік вырашаў спрэчкі, памер 

якіх не перавышаў 30 р. Паскарзіцца на працу міравых пасрэднікаў можна было 

толькі ў павятовы міравы сход, дзе і разглядаліся прэтэнзіі да іх. 

Аднак хутка выявіліся недахопы ў дзейнасці інтстытута міравых 

пасрэднікаў, што паслужыла прычынай іх далейшага скасавання. Па-першае, 

незразумеласць функцый пасрэднікаў і недакладная вызначанасць сістэмы па-

другое, адсутнасць прадпісання аб памеры іх зрабатнай платы, што і выклікала 

ў іх дзеяннях надзвычайнае злоўжыванне сваімі паўнамоцтвамі, па-трэцяе, 

скаргі на поўнае бяздзеянне міравых пасрэднікаў па нагляду за сялянскім 

самакіраваннем, і хадатайствмі земстваў, якія лічылі ўтрыманне міравых 

пасрэднікаў вялікім фінансавым цяжарам для сябе.  

Такім чынам, інстытут міравых пасрэднікаў прыпініў сваё існаванне ў 

Мінскай губерніі згодна з загадам Дзяржаўнага Савета ад 4 красавіка 1874 г. 

[67, с. 136]. Дзяржаўная камісія па распрацоўцы рэформы размеркавала абавязкі 

міравых пасрэднікаў паміж некалькімі органамі: нагляд за сялянскім 

самкірваннем даручаўся зноў адноўленным павятовым прысутнасцям па 

сялянскіх справах, судзебна-паліцэйскія функцыі перайшлі да судовых устаноў 

і да спраўнікаў. 

З’езды міравых пасрэднікаў былі зацверджаны на аснове “Аб губернскіх і 

павятовых установах па сялянскіх справах” ад 19 лютага 1861 г. [41, с. 261].  

Павятовы з’езд збіраўся пад старшынствам павятовага кіраўніка дваранства з 

міравых пасрэднікаў павета і прадстаўнікоў ад урада. Губернатару давалася 

права на абмеркаванне з дваранствам склікаць міравы з’езд на двух ці некалькі 

паветах, яікя межавалі паміж сабою. З’езд пачынаў сваю працу ў назначаны час 

і ў вызначаным месцы ў павятовым горадзе ці ў вёсцы ў залежнасці ад 

колькасці, актуальнасці і важнасці спраў. Тады старшынёй з’езда станавіўся 

павятовы прададзіцель дваранства, таго пваета дзе і адбываўся з’езд, яму 

таксама было дазволена адлучвацца ад працы, то яго абавязкі павінен быць 

выконваць адзін з міравых пасрэднікаў  

Павятовы міравы з’езд у асноўным разглядаў скаргі на рашэнні міравых 

пасрэднікаў у пазямельных адносінах паміж памешчыкамі і часоваабавязанымі 

сялянамі. Акрамя гэтага ў кампетэнцыю міравых з’ездаў уваходзілі наступныя 

пытанні: 1) наём вольных землямераў пры адсутнасці дзяржаўных, 2) 

зацвярджаць агульныя тэрміны па выплатам сялянамі аброку для тых маёнткаў, 

дзе не прыходзілі да дабравольнай згоды; 3) вырашалі складаныя справы пры 

разгляданні ўстаўных грамат; 4) выпраўлялі ўстаўныя граматы пасля 

паверачнага вымярэння і інш. [71, с. 201-202]. 
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На далейшай працы з’езда прымаліся да разгляду па прадстаўленням 

міравых пасрэднікаў, патрабаванням губернскай прысутнасці па сялянскіх 

справах і губернатара, па просьбам і скаргам, падаваных падчас пасяджэння 

з’езда. Пры роўнасці галасоў рашаючае значэнне прымаў голас старшыні, а калі 

на з’езде не прыходзілі да адзінага рашэння, то спрва перадавалася ў 

губернскую прысутнасць. Рашэнне павятовага міравога з’езда аб’яўлялася на 

самым з’ездзе пры двух баках, якімі з’яўляліся пазоўнік і адказнік, запісвалася ў 

асобую кнігу, зацвяржалася пячаткай сакратара, падпісывалася ўсімі 

прысутнымі і выконвалася міравым пасрэднікам або паліцыяй.  

Павятовыя міравыя з’езды былі ліквідаваны ў беларускіх губернях згодна з 

загадам Дзяржаўнага Савета ад 4 красавіка 1874 г. Іх абавязкі і паўнамоцтвы 

перададзены павятовым прысутнасцям па сялянскіх справах. 

Увядзенне інстытута земскіх начальнікаў стала контррэформай, 

праведзеннай з ініцыятывы памешчыкаў пасля адмены прыгоннага права 1861 

г. Земскія начальнікі, якія прызначаліся з дваран, мелі даволі шырокія 

паўнамоцтвы па зацвярджэнню рашэнняў сялянскіх устаноў, назначэнню і 

зняццю пасадовых асоб. Інстытут земскіх начальнікаў  быў зацверджаны 

законам 12 ліпеня 1889 г. Але ў Мінскай губерніі яны пачалі сваю працу толькі 

ў 1898 г. 12 сакавіка на паседжанні Мінскай прысутнасці па сялянскіх справах 

пры ўдзеле павятовых прадвадзіцеляў дваранства і пастаянных членаў па 

павятовым сялянскіх справах было разгледжана пытанне аб у вядзенні земскіх 

начальнікаў [67, с. 144]. У Віцебскай і Магілеўскай губернях земскія начальнікі 

пачалі службу напрыканцы 1901 г. Палажэнне аб аб земскіх начальніках давала 

апошнім неабмежаванныя правы і магчымасці супраць сялян, напрыклад, 

налажэння штрафа до 6 руб., арышта да 3 дзён і інш. [135, с. 89-90]. Шырокае 

прымяненне пакаранняў земскімі начальнікамі нярэдка даходзіла да 

неабмежаванага праізволу. 

У адміністрацыйных адносінах гэты інстытут урадавага сялянскага 

нагляду знаходзіліся ў межах дзеяння земскага аддзела Міністэрства ўнутраных 

спраў, у адміністрацыйных адносінах – у другім сялянскім дэпартаменце 

Сената. Гэтыя органы ўрадава-памешчыцкага надзору за сялянамі выконвалі ў 

паслярэформенны перыяд роль дадатковага паліцэйскага звяна. 

Земскі начальнік назначаўся са згоды з губернскім і павятовым кіраўнікамі 

дваранства і прадстаўляўся на зацвярджэнне міністра ўнутраных спраў. Земскі 

начальнік меў права дапаўнення накіраванных яму спраў, прызначаных на 

разгляд на валасным сходе, паведамляў павятоваму спраўніку аб зацвярджэнні 

на пасадзе валаснога старшыні; разглядаў скаргі на пасадовых асоб валаснога і 

сельскага праўленняў; звальняў з пасады “неблаганадзейных” сельскіх старшын 

і пісараў; у выпадку неабходнасці перагладваў прысуды валсных і сельскіх 
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сходаў даверанага яму ўчастка. Акрамя гэтага, земскі начальнік прадстаўляў на 

зацвярджэнне павятовага з’езда рашэнні валсных і сельскіх сходаў, якія 

адносіліся да ўсталявання або змены парадку спагнання з сялян і зберажэння 

казённых земксіх і мірскіх сбораў; парадак уліку расходаў валасных 

ўпраўленняў і пасадовых асоб валаснога і сельскага ўпраўленняў; аб’яднанне 

сельскіх грамад. Падчас адсутнасці на месцы земскага спраўніка або станавага 

прыстава на земскага начальніка лажыўся кантроль над дзейнасцю валасных 

старшыняў і сельскіх старост па ахове грамадскага парадку 

Земскі начальнік быў загадчыкам палажэння мірскіх капіталаў; зацвярджаў 

рашэнні валасных сходаў аб расходванні гэтых капіталаў на патрэбы сялянскіх 

таварыстваў, і калі быў згодны прыняць гэта рашэнне, перадаваў іх на разгляд 

павятовага з’езда. Важным абавязкам земскага начальніка быў кантроль за 

дзейнасцю ссуда-сберагальных кас і таварыстваў, дапаможных кас, сельскіх 

банкаў і інш.; адкрываў выбарчыя сельскія з’езды для выбрання галосных 

павятовага земскага схода ад сялянскага саслоўя; удзельнічаў у выбары 

павятовых з’ездаў і іншых павятовых камісіях [71, с. 343-344].  

Ведамства земскіх начальнікаў таксама разглядала грамадзянскае 

судаводства, напрыклад, справы па спрэчках і заявах іскавой сумы не больш за 

500 руб., якія ўзнікалі ў выніку найму зямельных надзелаў і асабістага найму на 

сельскія работы  на сельскагаспадарчыя пасады і на службы. Па крымінальных 

справах земскія кіраўнікі разлядалі злачынствы, за якія маглі б раней судзіць 

павятовыя суддзі, і парушэнні продажу піцейных і тытунёвых вырабаў. 

Пастановы земскіх начальнікаў па адміністрацыйных справах  маглі б падаць 

скаргу на працягу 30 дзён з моманту вынясення прысуду ў павятовы з’езд. 

Земскія начальнікі падпарадкоўваліся губернатару, які меў права на рэвізію 

справаводства, і губернскай прысутнасці. Справаздачы аб сваёй дзейнасці 

штогод прадстаўлялі павятоваму з’езду. 

Павятовыя з’езды земскіх начальнікаў падзяляліся на адміністрацыйную і 

судовую прысутнасць. На адміністрацыйную прысутнасць з’езда, дзе на чале 

стаяў павятовы кіраўнік дваранства, склікаліся ўсе земскія кіраўнікі павета, 

іспраўнік і старшыня павятовай земскай управы [79, с. 43-44]. У выпадку 

адсутнасці старшыні яго функцыі з дазволу губернатара браў на сябе земскі 

начальнік. Пры разлядзе адміністрацыйных спраў, якія адносіля да спагнання 

казённых сбораў і выплатамі сялянамі грашовых павіннасцяў, у паседжанні 

адміністрацыйнай прысутнасці з гарантаваным правам голасу павінен быў 

удзельнічаць падатковы інспектар. 

У судовай прысутнасці з’езда, як і ў адміністрацыйнай старшынёй быў 

павятовы кіраўнік дваранства, а членамі з’яўляліся павятовы прадстаўнік 

павятовага акруговага суда, ганаровыя міравыя суддзі і земскія начальнікі. Пры 
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адсутнасці старшыні яго працу выконваў прадстаўнік павятовага акруговага 

суда, які незалежна ад гэтага працягваў выконваць свае непасрэдныя абавязкі. 

На пасяджэннях таксама прысутнічаў намеснік пракурора акруговага суда для 

прад’яўлення у некаторых спрэчных пытаннях сваіх рашэнняў [67, с. 144]. На 

сумесным паседжанні абодвух прысутнасцяў удзельнічалі ўсе прадстаўнікі 

павятовага з’езда, за выключэннем чыноў пракурорскага нагляду, якія маглі 

знаходзіцца на з’езде па свайму жаданню. 

Кожнаму павятоваму з’езду неабходны быў сакратар, які прызначаўся па 

прадстаўленню старшыні з’езда губернатарам, канцэлярыя і тыпаграфія. На 

павятовы з’езд былі ўскладзены адміністрацыйныя абавязкі ліквідаваннага 

з’езда міравых пасрэднікаў, але ў адрозненні ад апошніх павятовы з’езд 

зацвярджаў пададзеныя земскімі начальнікамі пастановы, разгладаў скаргі на 

гэтыя пастановы. З хадатайства спраўніка з’езд зацвярджаў продаж рухомай 

маймасці сялн за невыплаты падаткаў, а калі адмаўляў, то справа 

перагладвалася ўжо ў губернскай прысутнасці. Павятовы з’езд складаў і 

прадстаўляў на зацвярджэнне губернскай прысутнасці інструкцыі па па 

выкананню абавязкаў сельскіх і валасных грамад і пасадовых асоб сялянскага 

кіравання[67, с. 144]. У межах судовага разгляду павятовы з’езд пераглядаў 

справы валасных судоў і разбіраў скаргі і водгукі па грамадзянскіх і судовых 

справах, якія выносіліся на земскімі начальнікамі і гарадскімі суддзямі. 

Абавязкам павятовага з’езду было складанне справаводства і ўнутранага 

распарадку , якія пасля папяэдняга абмеркавання на распарадчым паседжанні 

прадстаўляліся на разгляд ў губернскую прысутнасць . 

Павятовыя з’езды земскіх начальнікаў звычайна збіраліся ў губернскім або 

павятовым горадзе ў тэрміны, якія вызначыла губернская прысутнасць. Як 

правіла месца і тэрміны публікуюцца ў губернскіх ведамасцях, аб’явы гэтай 

падзеі знаходзяцца ў памяшканні з’езда і ва ўсіх валасных упраўленнях. 

Губернскай прысутнасці і старшыні з’езда ў выпадку неабходнасці 

прадстаўлялася права прызначаць надзвычайныя паседжанні па за межамі 

гэтых тэрмінаў. Апошні рыхтаваў да разгляду павятовага з’езда даклады па 

адміністрацыйным справам, збіраў звесткі і выклаікаў на паседжанні 

неабходных асоб. Па справах судовага разгляду гэтыя абавязкі выконваў адзін з 

членаў акруговага суда.  

Такім чынам, адміністрацыйна-паліцэйскія органы ўлады ў беларускіх 

губернях ў другой палове ХІХ ст. будаваліся на аснове агульнаімперскага 

заканадаўства паводле ўзору цэнтральных губерняў. Пасля падаўлення 

паўстання 1863-1864 гг., і з правядзеннем буржуазных рэформ 60-80-х гадоў 

ХІХ ст.  для Мінскай губерні, як і для ўсёй тэрыторыі Беларусі стала 

асаблівасцю ад цэнтральных губерняў: ва ўстановах дзяржаўнага кіравання, 
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паліцыі і жандармерыі адбываецца ўвядзенне пасад ваенна-павятовых і ваенна-

станавых начальнікаў, ваенна-следчых камісі па справах паўстання. Усе 

названыя структуры надзяляюцца шырокімі паўнамоцтвамі для сваёй 

дзейнасці, у адпавенасці з заканадаўствам імперыі. Гэтымі крокамі можна 

зрабіць вывад пра тое, што, па-першае, названыя мерапрыемствы былі  

скіраваны на правядзенне палітыкі русіфікацыі і нацыянальна-культурнай 

асіміляцыі беларускіх земляў. У структурнай арганізацыі ўзнікаюць адрозненні, 

так як буржуазныя рэформы праводяцца са спазненнем і значнымі 

абмежаваннямі. Значную ролю ў грамадстве адыгрывалі павятовыя і гарадскія 

паліцэйскія праўленні, павятовыя па вайсковай павіннасці прысутнасці, 

праўленні павятовых воінскіх начальнікаў. 

 

2.2. Структура і функцыі судовых і фінансава-гаспадарчых  

устаноў дзяржаўнага апарату 

 

Судовая рэформа была значным крокам на шляху да прававога грамадства 

і нават лічыцца найбольш радыкальнай з усіх рэформаў 60-70-х гг. Але яна 

была не паслядоўнай, праводзілася не на ўсей тэрыторыі дзяржавы і захоўвала 

некаторыя старыя элементы, у прыватнасці нормы звычаёвага права. Судовая 

рэформа ў Беларусі была праведзена са значным спазненнем і адступленнем ад 

палажэння 1864 г.  

Міравыя суды на тэрыторыі Беларусі былі заснаваны згодна з указам ад 23 

ліпеня 1871 г. [26, с. 913-916]. У Мінскай і Гродзенскай губерні міравыя суды 

пачалі працу 20 красавіка 1872 г., у Віцебскай і Магілеўскай – 2 красавіка 1872 

г. [71, с. 321]. Кожный павет складае міравую акругу і дзеліцца на некалькі 

частак. За кожнай з акруг прызначаны адзін міравы суддзя і адзін ганаровы 

міравы суддзя. У адрозенні ад расійскіх губерняў, дзе міравыя суддзі выбіраліся 

мясцовымі павятовымі земскімі сходамі, у беларускіх губернях міравыя суддзі 

назначаліся міністрам юстыцыі з ліку асоб, якіх рэкамендавала мясцовая 

адміністрацыя. Расійскі урад не мог дазволіць мясцовым ураджэнцам кіраваць 

сваім краем, не ўпэўніўшыся ў іх вернасці. Такім чынам, судовая рэформа ў 

Беларусі была пазбаўлена адной з істотных адзнак – выбарнасці суддзяў.  

Кандыдат на пасаду міравога суддзі павінен быў мець вызначаны 

адукацыйны, ўстроставы, службовы і маёмасны цэнз. Маёмасны цэнз быў 

дастаткова высокі: ён быў роўны вартасці нерухомай маемасці коштам не менш 

за 15 000 руб. [26, с. 914].  

Участковыя міравыя суддзі разглядалі дробныя крымінальныя справы. Па 

грамадзянскім справам разглядвалі толькі тыя, дзе іск складаў да 500 руб. 



43 
 

Памер пакаранняў за крымінальныя парушэнні абмяжоўваліся штрафамі не 

больш за 300 руб., арыштам да трох месяцаў і турэмным зняволеннем да 1,5 

гадоў [26, с. 914]. Міравы суддзя вырашаў справу асобна. Разгляд спраў у 

памяшканнях міравых суддзяў праводзіўся па простаму судоводству і 

скарочанаму справаводству. Бакі маглі  запрашать адваката. Ганаровыя міравыя 

суддзі замянялі міравых суддзяў падчас іх адсутнасці, але заробку яны не 

атрымлівалі. Стварэнне інстытута міравых суддзяў дазваляла дваранству і 

прадстаўнікам буржуазіі, не абцяжарваючы сябе службаю, атрымдіваць 

узнагароды і прасоўвацца па службовай лесвіцы. 

Для вырашэння спраў, якія былі неабходны разгляду, а таксама просьбаў і 

пратэстаў аб адмене судовых рашэнняў, былі створаны з’езды міравых суддзяў. 

Старшыня міравога з’езда прызначаўся міністрам юстыцыі на тры гады з ліку 

міравых суддзяў акругі. З’езд з’яўляўся канчатковай апеляцыйнай інстанцыяй 

для міравых суддзяў акругі, па яго прыгавору зацвярджалася рашэнне міравога 

суддзі ці выносілася новае. Кожная справа на міравым з’езде разглядалася не 

менш чым трыма міравымі суддзямі. На з’езде прысутнічалі пракурор, а 

таксама празначанны Міністэрствам юстыцыі пастаянны член. Справаводства 

вялі сакратары, рашэнні міравых суддзяў, міравых з’ездаўажыццяўляліся 

судовымі прыставамі. Рашэнні на міравым з’ездзе прымаліся большасцю 

галасоў, пры іх аднолькавай колькасці перавага аддавался рашэнню, якое 

выносіў старшыня [67, с. 52].  

Выбарнасць міравых суддзяў як дэмакратычная права пужала дваран-

чыноўнікаў, што ў 1889 г. міравыя суддзі паўсюдна, акрамя буйных губернскіх 

цэнтраў, былі скасаваны і заменены асобамі па прызначэнню ад вышэйшай 

адміністрацыі: у гарадах – гарадскімі суддзямі, у сельскай мясцовасці – 

павятовымі членамі акруговага суда. Абавязкі міравых суддзяў пры разглядзе 

сялянскіх спраў перайшлі ў кампетэнцыю да земскіх начальнікаў. Міравыя 

суды ў беларускіх губернях былі скасаваны 4 студзеня 1901 г. [67, с. 52] 

Павятовыя члены акруговага суда замянілі ў паветах міравых суддзяў па 

указу ад 4 студзеня 1901 г. Яны прызначаліся па аднаму на кожны павет. 

Павятовы член акруговага суда вырашаў справы сам, разглядаў грамадзянскія і 

крымінальныя справы, справы, якія выходзілі за межы кампетэнцыі участковых 

начальнікаў і гарадскіх суддзяў. У складзе судовага павятовага з’езда яны 

ўдзельнічалі ў паседжаннях, рыхтавалі справы ды выканання судовых 

рашэнняў. Па паручэнню акруговага суда павятовыя члены праводзілі допыт 

сведкаў, аб’яўлялі прысуды па справах, якія былі разгледжаны ў акруговым 

судзе, ажыццяўлялі нагляд за судовымі прыставамі, праводзілі рэвізію 

справаводства і кніг гарадскіх суддзяў. Скаргі на пысуды павятовага члена ў 

апеляцыйным парадку падаваліся ў акруговы суд. Закон ад 15 чэрвеня 1912 г. 
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“О преобразовании местного суда” прадугледжваў аднаўленне інтстытута 

міравых суддзяў. У беларускіх губернях іх планавалі адкрыць 1 студзеня 1915 

г., але з пачаткам Першай сусветнай вайны гэтага не адбылося.  

Працягам рэфармаванняў судовай сістэмы 1889 г. было заснаванне 

інстытута гарадскіх суддзяў на аснове “Палажэння 12 ліпеня 1889 г.” [111, с. 

509]. Гарадскія суддзі замянілі выбарных міравых суддзяў у гарадах і паветах 

беларускіх губеярняў па загаду Сената ад 4 студзеня 1901 г. Названыя суддзі 

назначаліся і звальняліся па загаду міністра юстыцыі. Кампетэнцыя гарадскіх 

суддзяў у шмат чым паўтара сферу дзейнасці міравых суддзяў. Гарадскія суддзі 

ў параўнанні з земскімі начальнікамі не мелі адміністрацыйных, ці каральных 

функцый, але у шмат па ступені судовай кампетэнтнасці ў шмат чым ім 

адпавядалі. Вышэйшым звяном інтытута гарадскіх суддзяў, так і земскіх 

начальнікаў павятовы з’езд на чале з вышэйшымі чыноўнікамі [12, с. 232].  

Што належыць да кампетэнцыі гарадского суддзі, то ён судзіў 

грамадзянскія справы ў выпадку падачы іска не больш чым за 500 руб., что 

тычылася пазямельных спраў, а таксама па асабістым скаргам не больш чым 

300 руб. Канчатковае рашэнне прыводзілася ў выкананне судовымі прыставамі 

акруговага суда. У сферы крымінальных правапарушэнняў гарадскі суддзя 

вырашаў усе справы акрамя крадзяжу, нелегальнага продажу алкагольных і 

тытуневых выбараў [120, с. 78]. 

Усе справы гарадскі суддзя выносіў аднаасобна, але гарадскім суддзям не 

давалася права патрабаваць непасрэднай прысутнасці асоб, абвінавачаных у 

справах, якія не падвяргаліся арышту; было забаронена абвінавачаным пакідаць 

пастарунак, дзе праводзіўся судовы разбор. Ад інстытута міравых суддзяў у 

функцыянале гарадскіх суддзяў засталася большая частка спраў: удзельнічалі ў 

камісіі па складанню спісаў прысяжных засядацеляў, уваходзілі ў склад камісіі 

па правядзенню ацэнкі нерухомай маёмасці, выдавалі пасведчанне аб свабодзе 

аб выплаты падаткаў і г.д. [67, с. 53]. 

Галоўным судовым органам сялянскай абшчыны быў валасны суд, які 

з’яўляўся ніжэйшым звяном судовай сістэмы. Гэтыя суды былі заснаваны па 

палажэнню 1861 г., для разгляду дробных грамадзянскіх і крымінальных спраў. 

У складзе старшыні і трох засядацеляў суд разглядаў спрэчкі паміж сялянамі, а 

таксама дробныя крымінальныя правапарушэніі сялян, здзейсненныя на 

тэрыторыі воласці. Аднак рашэнні валаснога суда з самага пачатку насілі 

суб’ектыўны характар, урад прадпісваў у вырашэнні спраў кіравацца мясцовым 

звычаевым правам, “прынятым у сялянскім побыте”. Прысуды валаснога суда 

прадугледжвалі “грамадскія работы” да 6 дзён, штрафы да 6 руб, зняволенне на 

працягу тыдня ці біццё розгамі да 20 удараў. Прысуды выносілі канчаткова і 

аскардзіць іх было нельга.  
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Правілы 1889 г. пашырылі паўнамоцтвы валаснога суда, дазволіўшы яму 

судзіць не толькі сялян, але і мяшчан, рамеснікаў, якія пастаянна пражывалі ў 

вёсцы. З 1889 г. павяліфыліся штрафы да 30 руб, зняволенне – да 30 дзён, 

дазвалялі шырокае прымяненне гвалтоўных пакаранняў і паставілі іх у поўную 

залежнасць ад земскіх начальнікаў. У сувязі з сялянскім уздымам у 1904 г. былі 

адменены цялесныя пакаранні і залежнасць ад земскіх начальнікаў.  

Казённая палата - адміністрацыйна-гаспадарчая і фінансавая ўстанова, якая 

загадвала спагнаннем падаткаў, прыбыткамі і выдаткамі казённых сродкаў, 

дзяржаўнай маёмасцю і сялянамі, улікам народанасельніцтва. Губернскія 

казённыя палаты былі заснаваны згодна «Палажэнню аб установах для 

кіравання губернямі» ў сакавіку 1802 г. [71, с. 448].  

Казённая палата сачыла за поўным і своечасовым зборам падаткаў, 

спагнаннем нядоімак, захаванасцю сабраных сум, кантралявала грашовую 

справаздачнасць устаноў і службовых асоб. У яе кіраванні знаходзіліся 

казённыя землі, лясы, водныя рэсурсы і казённыя сяляне. Палата загадвала 

казённымі будынкамі, будаўнічымі і дарожнымі працамі, ажыццяўляла нагляд 

за прыватным гандлем і прамысловасцю, ажыццяўляла фінансавы кантроль 

устаноў; службовых асоб, прыватных прамысловых устаноў, гандлю. Ёй 

даручалася сачыць, каб у губерні не праводзілася незаконных збораў падаткаў 

за насельніцтва. Яна вяла ўлікова-статыстычную працу па рэвізскім уліку 

податковага насельніцтва: арганізоўвала працу рэвізскіх камісій, вяла рэвізскія 

казкі і г.д. 

У палаце засядалі віцэ-губернатар (старшыня) і члены: дырэктар эканоміі, 

дараднік, 2 асэсары і губернскі сакратар. Дырэктар эканоміі і губернскі 

скарбнік прызначаліся Сенатам са згоды губернскага намесніцкага кіравання. 

Дараднік і асэсары прызначаліся Сенатам. У склад палаты ўваходзілі 

эканамічная і мытная экспедыцыі, якія падзяляліся на сталы, куды ўваходзілі 

страпчыя, бухгалтар і канцылярскія слугі [102, с. 32.]. Казённай палаце 

падпарадкоўваліся павятовыя казначэі. Агульная прысутнасць палаты 

вырашала толькі некаторыя справы, галоўным чынам гаспадарчых  - гандаль, 

знішчэнне кантрамарак на пастаўку фурманак, выкарыстанай гербавай паперы, 

асігнацый, пра налажэнне спагнанняў за кіраваннем дзяржаўнай маёмасцю і г.д. 

[67, с. 151-152]. 

Пасля рэформы 1861 г. кантрольныя функцыі казённых палат былі 

перададзены кантрольным палатам, а губернскія і акруговыя акцызна-піцейныя 

ўпраўленні атрымалі права кантраляваць паступленне ўскосных падаткаў. Па 

распараджэнню Сената ад 23 мая 1866 г. было правезнена перарэфармаванне 

казенных палат. Цяпер яны складаліся з 2-х аддзяленняў - рэвізскага і 

казначэйскага, а таксама канцылярыі, са штатам з 5 чалавек - кіраўніка, 2 
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начальнікаў аддзяленняў, старэйшага справаводцы і служачага спецыяльных 

даручэнняў [102, с. 32.]. 

Рэвізскае аддзяленне займалася справамі рэвізскімі і рэкруцкімі, 

казначэйскае – падлікам і вядзеннем справаздачы па прыходзе і выдатку 

грашовых сум, канцылярыя - асабовым складам служачых палаты і 

казначэйстваў, накладаннем спагнанняў і г.д. Кожнае аддзяленне 

падпарадкоўвалася начальніку аддзялення, канцылярыя - старэйшаму 

справодцу 

Пасля ўвядзення з 1 студзеня 1874 г. усеагульнай вайсковай павіннасці з 

вядзення казённых палат былі выключаны справы па правядзенню рэкруцкіх 

набораў, якія перайшлі зноў заснаваным губернскаму і павятовым па вайсковых 

справах прысутнасцям [69, с. 123]. У 1885 г. пры казённых палатах былі 

заснаваны губернскія падатковыя прысутнасці і пасады падатковых 

інспектараў. Але ў 1898 г. падатковая прысутнасць была ліквідавана, а яе 

функцыі перададзены агульнай прысутнасці казённай палаты [12, с. 452]. 

Казначэй быў старшыней казначэйскага аддзялення казённай палаты. 

Казначэйскае аддзяленне займалася зборам дзяржаўных прыбыткаў, 

захоўваннем урадавых дэпазітаў, грамадскіх і саслоўных устаноў; выдачай 

грашовых сродкаў па распараджэннях улад і адпаведных службовых асоб, 

прадяўленнем  у казённую палату ведамасцяў платнікаў да выплаты падаткаў, 

пералікам лішкаў сродкаў у дзяржаўны банк; продажам гербавай паперы, 

бланкаў, сведчанняў і квіткоў на права гандлю і інш. [69, с. 123]. 

На падставе рашэння Дзяржаўнага Савета ад 30 лістапада 1863 г. 

павятовыя казначэйствы губернскіх гарадоў, у тым ліку і беларускіх земляў, 

былі ператвораны ў губернскія, у выніку чаго губернскае казначэйства 

атрымала статут расходнай касы, а павятовыя - прыходнай [78, с. 291-293 ]. 

Казначэі  былі адказныя за захаванасць даручаных ім грашовых сум і 

матэрыяльных каштоўнасцяў. Яны захоўвалі ў сябе ключы і друк ад 

казначэйства. Для забеспячэння захаванасці казны пры прызначэнні на пасаду з 

казначэя бралі грашовы або маёмасны заклад і распіску, што ні ён, ні члены яго 

сям'і не будуць адчужаць ці аддаваць прыналежнае ім маёмасць. Кантроль за 

дзейнасцю губернскіх казначэяў ажыццяўляўся пасродкам тэрміновых 

(планавых) ці раптоўных праверак губернатарам, службоўцамі губернскага 

кіравання, казённай палаты, міністэрства фінансаў і дзяржаўнага кантролю. 

Павятовыя казначэйствы правяралі камісіі ў складзе засядацеля дваранскай 

апекі, паліцмайстра ці павятовага спраўніка [102, с. 33]. 

Павятовыя казначэйствы Мінскай губерніі былі зацвержаны ў студзені 

1795 г. Яны працавалі на аснове “Установы аб кіраванні губернямі”, з’яўляліся 

“касавымі выканаўчымі органамі, яікя збіралі даходы і выконвалі расходы па 
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загаду вышэй стаячых устаноў і некаторых асоб” [67, с. 153]. 

Падпарадкоўваліся Мінскай казённай палаце. У абавязкі павятовых 

казначэйстваў уваходзілі збор дзяржаўных падаткаў, прыём і захаванне 

спецяльных сродкаў, дэпазітаў урадавых і гарамадзянскіх устаноў, бандэролей, 

гербавай паперы і г.д.  

Заснаванне ў 1863 г. адзіных па ўсёй імперыі губернскіх і павятовых кас 

павысіла значэнне мясцовых казначэйстваў. Паміж губернскім і павятовым 

казначэйствам адбываецца відавочнае размеркаванне паўнамоцтваў, 

напрыклад, губернскае  казначэйства стала кантралявала менавіта расходную 

касу, а павятовае – даходную касу.  

Важна заўважыць, што адною з функцый казначэйстваў быў таксама 

размен крэдытных квіткоў на дробныя сумы да ста рублёў у адны рукі; аднак, 

там, дзе ёсць аддзяленні дзяржаўнага банка, аперацыя гэта ўскладаецца 

звычайна на дадзеныя аддзяленні. Зусім тое ж самае варта сказаць адносна 

прылады ашчадных кас. Нарэшце, на казначэяў закон ускладае нават абавязак 

пошуку крыніц дзяржаўных прыбыткаў і спосабаў да іх узвышэння; «калі 

казначэй і ў павеце яго існая крыніца прыбытку ці спосаб да ўзвышэння 

вядомага ўжо прыбытку, то абавязаны паведаміць пра тое казённай палаце» [71, 

с. 449]. Казначэйствы, як і казённыя палаты, з’яўляліся ўстановамі 

бюракратычнымі, дзе загадчыкам быў павятовы казначэй, і падпарадкаванымі 

непасрэдна казённым палатам. Зрэшты, казначэі абавязаны прымаць указы і ад 

губернатараў і губернскіх ўпраўленняў.  

Кантрольныя палаты былі заснаваны «Палажэнням аб мясцовых 

кантрольных установах імперыі» ад 3 студзеня 1866 г. як орган дзяржаўнага 

кантроля над фінансавай дзейнасцю мясцовых устаноў [23, с. 1-5]. У склад 

палаты ўваходзілі  начальнік (загадчык), яго памошнік, старэйшыя і малодшыя 

рэвізоры, сакратары і журналіст. Кіраўнікі палатамі прызначаліся і звальняліся 

з дазволу міністра фінансаў. 

Палата кантралявала захаванасць грашовых капіталаў і матэрыяльных 

маёмасцяў губернскіх і павятовых казначэйстваў, кас, крэдытных устаноў, 

адмысловых зборшчыкаў і складала здагадкі пра выгоднасць і невыгоднасці 

гаспадарчых аперацый, незалежна ад законнасці іх правядзення. Палата 

губернскаму кіраванню і губернатару не падпарадкоўвалася, таму адчытвалася 

перад Дзяржаўным кантралёрам [23, с. 1-3]. Матэрыялы рэвізій разглядаліся 

агульнай прысутнасцю палаты ў складзе ўсіх старэйшых рэвізораў. Палата 

праводзіла і раптоўныя праверкі казначэйстваў і кас у прысутнасці дэпутата ад 

адпаведнага ведамства [67, с. 155]. У выпадку выяўлення ў касах непарадку пра 

гэта неадкладна паведамлялася кіраўніцтву ведамства і дзяржаўнаму 

кантралёру. Агульная прысутнасць палаты прадстаўляла ў раду дзяржаўнага 
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кантролю справаздачы пра рэвізію за год, спагнанні на ўстановы і службовых 

асоб, пра спісанне страт і г.д.  

Губернскія і павятовыя распарадчыя каміэты былі заснаваны на аснове 

ўказа Дзяржаўнага савета ад 10 снежня 1874 г. “Аб спыненні асобага існавання 

дзяржаўнага земскага збора і прымацаванні яго да агульных дзяржаўных 

даходах” [85, с. 415-417]. Камітэты пачалі сваю працу на беларуских землях 9 

ліпеня 1875 г. 

Губернскі распарадчы камітэт займаўся выдаткоўваннем земскіх збораў на 

забеспячэнне раскватараваных у губерні войскаў, утрыманне будынкаў 

урадавых і грамадскіх устаноў, дарог і мастоў. Па ўзгадненні з міністэрствам 

унутраных спраў і міністэрствам фінансаў у губернскія распарадчыя камітэты 

маглі перадавацца і выдаткі іншых міністэрстваў у памерах адпушчаных 

міністэрствам крэдытаў. Справы ў камітэце вырашаліся простай большасцю 

галасоў, пры роўнасці галасоў апошняе слова заставалася за губернатарам. 

Справаводства вялося на канцылярскія сродкі казённай палаты і пад яе 

кіраваннем. 

У склад павятовых камітэтаў ўваходзяць пад старшынствам павятовага 

спраўніка - член павятовай земскай управы і асобны чыноўнік па прызначэнні 

губернатара, пры ўдзеле ў вызначаных выпадках прадстаўнікоў паштовага і 

ваеннага ведамства; могуць быць запрашаны і іншыя асобы [105, с. 24]. Такі 

склад распарадчых камітэтаў тлумачыцца самаю мэтай іх існавання. Галоўнымі 

функцыямі павятовых распарадчых камітэтаў былі збор падаткаў па мясцовай, 

прыватнай і земскай павіннасцях, размяркоўвалі атрыманыя сродкі на 

кватэрныя патрэбы войска, наёму, пабудове, рамонту, атапленню і асвячэнню 

будынкаў, утрыманне мастоў, дарог і г.д.  

З адменай у пачатку 1860-ых гг. адкупной сістэмы на водку і з ўвядзеннем 

акцызнага падатку на спіртныя напоі, з’явілася неабходнасць у адкрыцці 

губернскіх і павятовых акцызнага кіраванняў. На аснове “Палажэння аб 

піцейным сборы” ад 4 ліпеня 1861 г. яны былі адкрыты для распараджэння за 

ўскоснымі падатковымі паступленнямі [67, с. 158].  

У штат губернскага піцейна-акцызнага кіравання ўваходзілі ўваходзілі 

загадчык акцызным зборам, яго памошнік, рэвізоры і канцэлярыя, склад якой 

вызначаў міністр фінансаў. Губенскаму кіраванню падпарадкоўваліся 

павятовыя кіраванні, у склад якіх уваходзілі наглядчык акцызным зборам і яго 

памошнікі. Губерня была падзелена на т.зв. піцейныя ўчасткі, якія былі 

роўнымі падзелу на паветы. Павятовыя кіраванні падпарадкоўваліся 

губернскаму, у склад апошняга ўваходзілі назіральнік за акцызным зборам і яго 

памагаты. Іх абавязкі: выдача сведчанняў на вытворчасць напояў і патэнтаў на 

іх гандаль, назіранне за вырабам і продажам напояў, за паступленнем у казну 
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піцейных прыбыткаў, атрыманне кіраўніцтва прадпрыемства справаздачы пра 

даход і выдатак спірту і віны і сум акцыза, прадстаўленне ў губернскае 

акцызнае кіраванне штомесячных ведамасцяў пра вытворчасць і продажу 

напояў. 

Для непасрэднага нагляду за броварнымі заводамі, а ў выпадку 

неабходнасці, і за піцейным гандлем засноўваліся пасады малодшых і 

старэйшых кантралёраў. Кантралёры падпарадкоўваліся акцызнаму 

наглядчыку. Яны маглі апячатваць машыны, посуд па вырабе і захоўванню 

спірту, правяраць запісы вытворчасці віна ў кантрольных кнігах. Кантралёры 

атрымлівалі на заводах "бязвыплатна чысты і светлы пакой, зручны для жылля, 

з апалам ад заводу, печчу для варэння ежы і неабходнай мэбляй" [79, с. 11-28]. 

На аснове указа Дзяржаўнага савета былі ліквідаваны асобныя сталы і 

пасады ў казённых палатах па кіраванню сборамі з солі [71, с. 460]. У 

распараджэнне акцызных кіраванняў былі перададзены казённыя і прыватныя 

радовішчы солі і сбор акцыза з солі. У сувязі з павелічэннем функцый 

павялічыліся і штаты акцызных кіраванняў, выраслі расходы на іх утрыманне. 

У 1885 г. пры акцызным кіраванні былі заснаваны новыя пасады: старэйшыя і 

малодшыя тэхнікі, чыноўнікі па судовай часцы, старэйшыя і малодшыя 

кантралёры для непасрэднага нагляду за вінакурнымі заводам, і ў выпадку 

неабходнасці назірання на гандлем спірных напояў, але была ліквідавана пасада 

памагатага загадчыка акцызным зборам [12, с. 255]. Акрамя на падатку гарэлку, 

які прыносіў вялізныя даходы, з вытворчасці цукру, солі, керасіна, запалак, 

тытуня і іншых прадметаў першай неабходнасці таксама спаганяўся акцыз. 

Фінансавыя рэформы пачатку 1860-х гадоў выклікалі змены ў арганізацыі 

мясцовых органаў міністэрства фінансаў, у іх структуры і функцыях. Па меры 

ўскладнення кантрольна-наглядных функцый дзяржаўных органаў улады 

імкнуліся сфармаваць мясцовую сістэму, з аднаго боку цвёрда 

падпарадкаваную цэнтру, з іншай нададзеную шырокімі паўнамоцтвамі. 

Стварэнне павятовых акцызных кіраванняў было следствам аб'ектыўнай 

немагчымасці рашэння пытанняў алкагольнай палітыкі з цэнтра. Мясцовыя 

органы лепш бачылі асноўныя праблемы, спецыфіку асобных тэрыторый. 

Пераўтварэнне пачатку ХХ стагоддзі практычна не закраналі структуры 

мясцовых устаноў, і выкліканы былі не пытаннямі эфектыўнасці, а колькі 

эканоміяй сродкаў. Гэта мэта дасягалася пераразмеркаваннем службовых 

функцый паміж губернскімі і акруговымі акцызнымі кіраваннямі, зменай у 

размеркаванні на акругі і ўчасткі. 

Падатковыя губернскія і павятовыя прысутнасці былі заснаваны пры 

казённай палаце 14 жніўня 1885 г. на аснове “Правілаў аб аблажэнні гандлёвых 

і прамысловых прадпрыемстваў дадатковым працэнтным сборам” [67, с. 158]. 
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Павятовая прысутнасць сачыла за паступленнем дадатновага працэнтнага сбору 

з акцыянерных таварыстваў і кампаній; размяркоўвала, зыходзячы са ступені 

развіцця ў паветах гандлю і прамысловасці, свбраныя падаткі дадатковага 

сбора. Для гандлёвых і прамысловых прадпрыемстваў, якія выплачвалі 

гільдзійскія пошліны, а таксама акцыянерных таварыстваў і кампаній быў 

устаноўлены дадатковы падатак у памеры трох працэнтаў ад чыстага 

прыбытку[67, с. 158]. Астатнія прадпрыемствы аблагаліся дадатковым сборам, 

агульная сума вызначалася ў заканадаўчым парадку кожныя 3 гады, а затым 

размяркоўвалася на ўнутры павета па валасцях. 

 Кіраваў дзейнасцю павятовай прысутнасці падатковы інспектар. Інспектар 

назіраў за выкананнем правіл гандлю на даручаным яму ўчастку, сачыў за 

ўлікам каштоўнасці і прыбытковасці маёмасцяў, дзейнікаў абкладанню зборам 

у прыбытак казны, старшыняваў у павятовым податном прысутнасці. 

Падатковыя інспектары (з правам голасу) удзельнічалі ў паседжаннях 

павятовых па сялянскіх справах прысутнасцяў (1885-1901 гг.), павятовых 

з'ездах (1901-1917 гг.) па справах пра збіранне казённых збораў і адбыванні 

насельніцтвам грашовых павіннасцяў, былі членамі павятовых распарадчых 

камітэтаў [79, с. 179-180]. 

Абавязкі падатковых інспектараў: вядзенне справаводства казённай палаты 

па прамысловым зборы з гандлёвых устаноў і прамысловых прадпрыемстваў, іх 

прыбыткам і прыбылі, выдача гандлёвых сведчанняў, вядзенне спісаў і 

часопісаў праверак прадпрыемстваў, назіранне за паступленнем гандлёвых і 

гербавых збораў, правядзенне фінансавых рэвізій гарадскіх упраў, улік і 

адзнака зямельных угоддзяў, дзейнікаў абкладанню зямельным зборам, 

складанне і адзнака нерухомых маёмасцяў розных твараў пры перадачы 

маёмасці па спадчыне, іншым уладальнікам, кантроль за паступленнем 

выкупных плацяжоў, спагнаннем нядоімак з сялянскіх надзелаў, прыватных 

землеўладанняў, улік збору збажыны, коштаў на сельскагаспадарчыя прадукты, 

вядзенне спісаў домаўласніцтваў і прыбыткаў іх гаспадароў [79, с. 179-181]. 

З 1880-х гг. у Расійскай імперыі адбываліся рэфармаванні ў фінансава-

крэдытнай сістэме: узніклі таварыствы узаемнага крэдыта, адкрываліся першыя 

крэдытныя ўстановы. У 1881 г. было адкрыта аддзелянне Дзяржаўнага банка ў 

Мінску, якое праводзіла камерцыйныя аперацыі, выдавала пазыкі, займалася 

ўлікам каштоўных папер, крэдытаў, прыемам дэпазітаў ад прыватных устаноў і 

фізічных асоб. У 1882 г. быў адкрыты Сялянскі пазямельны банк, у 1885 г. - 

Дваранскі зямельны банк [67, с. 165]. Дваранскі зямельны банк быў заснаваны 

для падтрымкі памешчыцкага землеўладання шляхам выдачы крэдытаў 

дваранам на вельмі выгадных для іх умовах пад заклад маёмасці. Гэтаму банку 

влікае садзеянне аказваў Дзяржаўны банк згодна з загадам урада. Але свайго 
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аддзяленя банка у Мінску не існавала, таму памешчыкі афармлялі крэдныя 

аперацыі ў Віленскім аддзяленні. У штат  аддзялення ўваходзілі начальнік, 

члены-ацэншчыкі і прадстаўнкі ад дваран. Начальнік і члены-ацэншчыкі 

прызначаліся міністрам фінансаў па хадатайству кіраўніка банкам і 2-х членаў 

ад дваранства, выбранных на тры гады губернскім дваранскім сходам. Чальцы-

ацэншчыкі праводзілі вопіс і ацэнку пераданных пад заклад маёнткаў і 

выконвалі даручэнні кіраўніка.  

Па палажэнню 1885 г. пазыкі Дваранскім зямельным банкам выдаваліся 

пад заклад маёмаасці на 48 гадоў 8 месяцаў і 36 гадоў 7 месяцаў. Памер пазыкі 

не павінен быў перавышаць 60%. 2 чэрвеня 1890 г. урад прыняў новы статут 

Дваранскага зямельнага банка, які ўсталёўваў тэрміны выдачы пазык наяўнымі 

грашыма ад 11 да 60 гадоў. У Віцебскай губерні аддзяленне Дваранскага 

зямельнага банка было адкрыта ў красавіка-маі 1886 г., але ў лютым 1888 г. 

скасавана і далучана да Смаленскага аддзялення дваранскага банка [12, с. 354]. 

Мінскае і віцебскае аддзяленне Дзяржаўнага банка  былі адкрыты ў 1881 г. 

і ў 1885 г. адносна. Аддзяленне праводзіла аперацыі па абмену старых 

крэдытных білетаў на новыя; аплачвала купоны дзяржаўных працэнтных папер, 

працэнтных папер прыватных банкаў; вяло ўлік працэнтных папер і купонаў; 

прымала дэпазіты; наяўныя грошы ад прыватных устаноў, атрымлівалі 

плацяжы па тэрміновых дакаментам за кошт дзяржаўнгага казначэйства [12, с. 

479]. На чале аддзяленні банка стаяў начальнік, прызначаны міністрам 

фінансаў. “Кіраўнік павінен быў зябяспечыць розныя ўстановы дробнага 

крэдыту адваротнымі сродкамі шляхам адкрыцця крэдытаў і правядзенні іх 

рэвізій. Для дапамогі кіраўніку ўводзілася пасада інспектара дробнага крэдыту, 

якога прызначаў кіраўнік камітэта па справах дробнага крэдыту міністэрства 

фінансаў”.  

Аддзяленні Сялянскага пазямельнага банка былі адчынены ў Віцебску 20 

чэрвеня 1886 г., у Мінску 7 жніўня 1886 г. Аддзяленні прымалі і выдавалі 

пазыкі, садзейнічалі прадаўцам і купцам пры падпісанні дагавору, 

хадатайствалі аб палёгках і растэрміноўках плацяжу па пазыках у выпадку 

неспадзяваных абставін, займаліся спагнаннямі пазатэрміновых пазык. 

Банк выдаваў пазыкі сялянам на куплю зямлі толькі па добраахвотных 

дамовах з памешчыкам, засведчаным натарыусам, міравым пасрэднікам ці 

валасным кіраваннем. Пры куплі зямлі сельскай абшчынай дамову  павінны 

былі падпісаць не меней 2/3 сялян, якія маюць голас на сельскім сходзе, і 

засведчыць валасное кіраванне [12, с. 487]. 

Сялянскі пазямельны банк знаходзіўся ў сістэме міністэрства фінансаў, 

якое адкрывала на месцах свае аддзяленні. Старшыня аддзялення - кіраўнік, 

прызначаўся міністрам фінансаў, склад: тры члена, прызначаныя губернатарам, 
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і два, абраныя губернскім земскім зборам, там, дзе земскіх устаноў не было, па 

запрашэнні губернскага па сялянскіх справах прысутнасці.Вялікае значэнне 

Сялянскаму пазямельнаму банку надаваў урад падчас правядзення 

Сталыпінскай аграрнай рэформы. У 1906 г. банк атрымаў права куплі зямлі 

незалежна ад памераў уласнага капітала і з дазволам давать ільготны крэдыт 

сялянам, якія купілі зямлю для выхаду на хутар ці вотруб.  

Установы дробнага крэдыту - крэдытныя таварыствы і 

крэдытазберагальныя касы - з'явіліся ў Расіі яшчэ ў першай палове XIX ст. Сваё 

развіццё яны атрымалі пасля выйсця "Палажэння пра ўстановы дробнага 

крэдыту" ад 7 чэрвеня 1904 г. калі іх вызвалілі ад выплаты падаткаў  [109. с, 

670-671]. Каб палегчыць адкрыццё ўстаноў дробнага крэдыту міністэрства 

распрацавала тыпавыя ўзоры статутаў крэдытных таварыстваў, сельскіх, 

валасных, грамадскіх і земскіх кас. 

Гэтыя ўстановы маглі выдаваць пазыкі з адваротных сродкаў на набыццё 

інвентара і гаспадарчыя патрэбы, выступаць пасроднікамі пры куплі 

абсталявання і продажу прадукцыі гаспадаркі, прымаць пад адсоткі грашовыя 

ўнёскі і складаць пазыкі. Крэдытныя і ссудосберегательные таварыствы 

дзейнічалі толькі ў інтарэсах удзельнікаў таварыстваў і чальцоў 

грамадстваў[109. с, 670-671]. Асноўныя капіталы ўстаноў дробнага крэдыту 

складаліся з ахвяраванняў, паявых унёскаў удзельнікаў, адлічэнняў сельскіх 

грамадстваў ці земстваў. Упраўленні крэдытных і крэдытазберагальных 

таварыстваў складаліся з кіравання, праверачнай рады і агульнага сходу. 

Адкрываць установы дробнага крэдыту, за выключэннем земскіх кас, па 

палажэнню 7 чэрвеня 1904 г. дазвалялася губернскім камітэтам па справах 

дробнага крэдыту. Для садзейнічання заснавальнікам і правядзенні рэвізій пры 

аддзяленнях дзяржаўнага банка была заснавана пасада інспектара па справах 

дробнага крэдыту. Нагляд за дзейнасцю сельскіх і валасных кас ускладаўся на 

земскіх начальнікаў. Адкрыццё земскіх кас, кантроль, праверку гадавых 

справаздач ажыццяўлялі камітэты па справах земскай гаспадаркі ці земскія 

зборы. 

Для ведання справамі дробных крэдытных устаноў быў створаны 

Губернскі камітэт па справах дробнага крэдыту згодна з "Палажэннем пра 

ўстановы дробнага крэдыту" ад 7 чэрвеня 1904 г. [109 с, 670-671]. Старшыня 

губернскага камітэта - губернатар, члены: губернскі і павятовы прадвадзіцелі 

дваранства, віцэ-губернатар, кіраўнік казённай палатай, кіраўнік аддзяленнем 

дзяржаўнага банка, старшыні губернскай і павятовай упраў па справах земскай 

гаспадаркі, а з 1912 г. - земскіх упраў, абавязковы член губернскай 

прысутнасці, урадавы аграном, інспектар па справах дробнага крэдыту [67, с. 

166]. У функцыі камітэта ўваходзіла адкрыццё ўстаноў дробнага крэдыту, 
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правядзенне гадавых рэвізій, уяўленне ў кіраванне па справах дробнага крэдыту 

міністэрства фінансаў хадайніцтваў, па ўяўленні рады банка з дазволу міністра 

фінансаў, пра пазыкі на патрэбы дробнага крэдыту, розных прапаноў і 

зняволенняў. 

Такім чынам, фінансавыя рэформы пачатку 1860-х гадоў выклікалі змены ў 

арганізацыі мясцовых органаў міністэрства фінансаў, у іх структуры і 

функцыях. У беларускіх губернях фінансава-падатковыя органы ў паветах 

прадстаўлены: павятовымі казначэйствамі, павятоымі акцызнымі кіраваннямі, 

павятовымі распарадчымі камітэтамі і павятовай падатковай прысутнасцю.  Па 

меры ўскладнення кантрольна-наглядных функцый дзяржаўных органаў улады 

імкнуліся сфармаваць мясцовую сістэму, з аднаго боку цвёрда 

падпарадкаваную цэнтру, з іншага - нададзеную шырокімі паўнамоцтвамі. 

Стварэнне павятовых акцызных кіраванняў было следствам аб'ектыўнай 

немагчымасці рашэння пытанняў алкагольнай палітыкі з цэнтра. Мясцовыя 

органы лепш бачылі асноўныя праблемы, спецыфіку асобных тэрыторый. 

Пераўтварэнне канца ХІХ - пачатку ХХ ст.і практычна не закраналі структуры 

мясцовых устаноў, і выкліканы былі не толькі пытаннямі эфектыўнасці, колькі 

эканоміяй сродкаў. Гэта мэта дасягалася пераразмеркаваннем службовых 

функцый паміж губернскімі і акруговымі акцызнымі кіраваннямі, зменай у 

размежавнні на акругі і ўчасткі. 

 

2.3. Структура, функцыі і парадак дзейнасці выбарных 

саслоўных устаноў. 

 

Згодна з “Граматай на правы і вольнасці дваранству” 1785 г. была 

ўпарадкавана структура мясцовых памешчыкаў, які атрымалі права 

недатыкальнасць дваранскага гонару і жыцця, салоўныя прывілегіі пры 

паступленні на службу, вызваленне ад выплаты падаткаў, цялесных 

пакаранняў, поўнае права распараджяцца сялянамі. Таксама дваранства 

атрымала права ў кожнай губерні на стварэнне органаў для абароны ўласных 

правоў. Дваранскімі органамі з’яўляліся: губернскія і павятовыя дваранскія 

сходы, губернскія і павятовыя прадвадзяіцелі дваранства, дварнскія павятовыя 

сходы для вядзення радаслоўных кніг і спраў, дваранскія апекі для апякунства 

сіротамі і ўдовамі дваран.  

Дваранскія сходы можна лічыць найвышэйшай формай саслоўнай 

арганізацыі. Мінскі дваранскі сход быў заснаваны Указам Кацярыны ІІ ад 3 мая 

1795 г. [67, с. 82]. Віцебскі і магілеўскі губернскі сход былі зацведжаны ў 1802 

г. [71, с. 205]. Дваранскі павятовы сход сабіраўся раз у тры гады, у жніўні-
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верасні, за тры месяцы да губернскага сходу, дзе маглі прыняць удзел усе 

памешчыкі, якія пражывалі ў павеце, але права голасу толькі мелі памешчыкі, 

занесеныя ў радаслоўную кнігу губерні, старэйшыя за 25 гадоў, маёмасць у 

павеце і мелі прыбытак з яго не менш за 100 р., а чын не ніжэй за 14-ы клас [67, 

с. 85]. Старшынёй дваранскага павятовага сходу быў павятовы кіраўнік 

дваранства. На губернскіх дваранскіх сходах абіраліся два прадстаўніка ад 

павета, з якіх губернатар выбіраў губернскага прадвадзіцеля дварнства. 

Павятовыя кіраўнікі выбіраліся на сходзе памешчыкаў павета, якое з свайго 

асяроддзя выбірала земскага спраўніка. Выбары больш высокіх пасадовых асоб 

праходзілі ўжо на губернскіх сходах. 

Губенскія дваранскія сходы збіраліся толькі з дазволу губернатара. Да 

тэмаў іх кампетэнцыі адносіліся: выбар чыноўнікаў на розныя пасады, 

назначэнне прадстаўнікоў у губернскія камітэты і камісіі, абмеркаванне і 

вырашэнне ўсіх саслоўных спраў, вядзенне радаслоўных кніг, прыем і 

выключэнне з дваранства. Сходы абмяркоўвалі прапановы ўрада і праз 

прадстаўнікоў дваранства прадстаўлялі хадатайствы губернатару, міністру 

ўнутраных спраў і нават цару праз спецыяльна выбраных дэпутатаў.  

Акрамя рэгулярных сходаў, з дазволу склікаліся надзвычайныя. 

Надзвычайныя сходы збіраліся па скліканню губернскага прадвадзіцеля 

дваранства з дазволу губернатара. Тэрмін склікання залежаў ад “ступені 

неабходнасці”. Губернатар адкрываў сход і прымаў прысягу дэпутатаў. 

Надзвычыйныя сходы займаліся толькі тымі пытаннямі, дзеля якіх яны былі 

скліканы. Звычайныя справы маглі разглядацца тады, калі іх дазволіць да 

абмеркавання дзве трэці ўдзельнікаў сходу [67, с. 87].  

Павятовыя дваранскія сходы разглядалі саслоўныя пытанні у межах 

кожнага павета, абмяркоўваліся ўказы і законы выдадзеныя самадзерцам, 

патрэбы мясцовага сялянства, а калі іх немагчыма не было вырашыць, то 

звяртаўся непасрэдна да імператара і вышэйшай адміністрацыі. 

З правядзеннем буржуазных рэформ 1860-1880-ых гг. і з падаўленнем 

паўстання 1863-1864 гг. дваранства зберагло за сабой шматлікія прывілеі і 

атрымала новыя: вядучае становішча ў органах мясцовага самакіравання, 

кіраўнік дваранства ўзначальваў павятовую прысутнасць па сялянскім справам, 

дваранскі сход абіраў пастаяннага члена губернскай прысутнасці, вызначалі 

асабовы склад міравых суддзяў. 

Акрамя дваранскіх сходаў функцыянавалі губернскія дэпутацкія сходы на 

чале з прадвадзіцелям дваранства [12, с. 172]. У склад сходу таксама ўваходзіла 

па аднаму дэпутату з кожнага павета, якога выбіралі на тры гады. Гэты 

прадстаўнічы салоўны огран займаўся вядзеннем радаслоўных кніг, разглядам 

правоў на дваранства, выдача пасведчанняў аб дварнскім паходжанні, 
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вядзенным фармулярных спісаў чыноўнікаў-дваран. На дваранскім дэпутацкім 

сходзе асноўную ролю адыгрываў старшыня, нягледзячы на тое, што сход быў 

калегіяльным органам. Кантроль ад дзейнасцю сход ажыццяўляў губернатар, а 

падпарадкоўвалася яно напрамую Сенату.  

Губернскія прадвадзіцелі (маршалкі) дваранства выбіраліся губернскім 

дваранскім сходам на 3 гады з ліку павятовых прадвадзіцеляў дваранства. На 

сходзе выбіралася два кандыдата, адзін з якіх назначаўся губернатарам 

дваранскім маршалкам і павінен быў зацверджаны на гэтай пасадзе 

імператарам [67, с. 87]. Губернскія прадвадзіцелі былі старшынямі на 

губернскіх і дваранскім дэпутатскім сходах, склікалі надзвычайныя сходы, 

ажыццяўлялі нагляд над чыноўнікамі з дваран, якія займалі выбарныя пасадамі, 

займаліся ўнутраннымі справамі мясцовых памешчыкаў. Прадвадзіцелі мелі 

права па ўсіх справах, якія тычыліся правоў і інтарэсаў дваран, звяртацца да 

губернатара і міністра ўнутраных спраў. Губернскія маршалкі былі падсудны 

Сенату і маглі быть асуджаны толькі з дазволу губернатара і міністра 

ўнутраных спраў.  

Павятовыя прадвадзіцелі дваранства выбіраліся павятовым дваранскім 

сходам і зацвярджаліся губернатарам. Праз гэты інстытут дваранства магло 

ўплываць на палітыку павятовай адміністрацыі. Павятовыя кіраўнікі дваранства 

падпарадкоўваліся губернатару, але у межах свайго павета іх дзейнасць была 

самастойнай.  

Прадвадзіцелі дваранства ажыццяўлялі кіраванне ўнутранымі справамі 

памешчыцкага саслоўя, і з’яўляліся важнымі асбоамі ў адміністрацыйным 

кіраванні краю. Асабліва роля дварнскіх маршалкаў ўзрастае пасля буржуазных 

рэформ 1860-1880-ых гг. на Беларусі, а з увядзеннем інстытута земскіх 

начальнікаў у 1889 г. іх уплыў становіцца асабліва важным. З гэтага часу 

кандыдатаў на гэтую пасаду губернатар абіраў толькі пасля дамоўленнасці з 

губернскімі і павятовымі кіраўнікамі дваранства. 

Існаваў і інстытут дваранскіх апек на чале з кіраўніком дваранства для 

апекі “над малалетнімі сіротамі і ўдовамі” дваранскага паходжання. Апека 

зацвярджалася над іх маёнткамі, якія былі ў даўгах дзяржаўнаму заёмнаму 

банку, а таксама над асобамі, якія павінны былі выплаціць казённыя павіннасці. 

У дваранскіх апеках складаліся вопісы маёмасці, выбіраліся непасрэдныя 

апекуны, удовам дапамагалі ажыцяўляць кантроль за дзеяннямі апекуноў, 

разглядаліся справаздачы і рахункі апекуноў, накіроўвалі малалетніх сіротаў 

дваранскага паходжання на навучанне, службу і ў іншыя месцы [67, с. 88]. З 

1862 г. дваранскія апекі знаходзіліся пад начальствам павятовага паліцэйскага 

ўпраўлення, а  павятовы кіраўнік дваранства быў старшынёй апекі. 
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Валасныя праўленні і сельскія таварыствы былі створаны паводле 

Палажэння ад 19 лютага 1861 г. як органы сялянскага самакіравання, якія 

з’яўляліся адміністрацыйна-выканаўчымі органамі ў валасцях. Займаліся 

пераразмеркаваннем земляў, якія знаходзілся ў  грамадскім карыстанні, зборам 

падаткаў, выкупных плацяжоў, дзяржаўных і земскіх павіннасцяў, 

камплектаваннем арміі, вырашэннем пазямельных спрэчак паміж сялянамі і 

паміж сялянамі і памешчыкамі [71, с. 246]. У склад валаснога сходу ўваходзіў 

шэраг пасадовых асоб, напрыклад, сельскі стараста, збіральнік падаткаў, соцкія 

і десяцкія, а таксама “дзесяцідворнікі” – выбраныя ад кожных дзесяці двароў. 

Валасны сход выбіраў валасных службовых асоб (валаснога старшыну, 

прадстаўнікоў на з’езды па выбарах у павятовы земскі сход, вырашаў прысуды 

сельскіх сходаў і г.д. Валасны старшына, якому падпарадкоўваліся сельскія 

старасты і усе службоўцы воласці, выконваў фактычна паліцэйскія функцыі, 

назіраў за грамадскім парадкам [100, с. 39]. Валасныя праўленні 

падпарадкоўваліся міравым пасрэднікам, з 1878 па 1901 гг. – павятовым па 

сянскім справам прысутнасцям, а з 1901 г. – земскім начальнікам.  

Вырашэнне мяшчанскіх спраў усіх веравызнанняў перадавался з 

кампетэнцыі гарадскіх грамадскіх таварыстваў ў мяшчанскія таварыствы і 

ўправы. Мяшчанскія ўправы і таварыствы ў губернях былі заснаваны згодна з 

указам Дзяржаўнага савета ад 29 красавіка 1875 г. “Аб распаўсюджанні 

гарадской рэформы 16 чэрвеня 1870 г. на гарады Заходніх губерняў” [87, с. 462-

463].   Мяшчанскія таварыствы ствараліся ў пасёлках, якія мелі не менш чым 10 

мяшчанскіх двароў. Таварыствы выбіралі старасту з памошнікамі на 1 год. 

Таварыствы займаліся зборам падаткаў і грашовых павіннасцяў з мяшчан. У 

мястэчках, дзе было больш за 50 двароў, таварыства магло хадатайнічаць аб 

заснаванні мяшчанскай управы. Мяшчанская ўправа займалася зборам падаткаў 

з мяшчан, прыёмам і выключэннем з мяшчанскага саслоўя. На чале мяшчанскай 

управы быў старшыня, якога выбіралі купцы і мяшчане. Старшыню 

мяшчанскай ўправы на пасадзе зацвяджала губернскае праўленне.  

Важную ролю ў механізме функцыянавання мяцовага кіравання ў 

разлядаемы храналагічны перыяд перасталі адыгрываць выбарныя саслоўныя 

ўстановы, у першую чаргу – дваранскія. Пасля паўстання 1863-1864 гг. 

самадзяржаўе кардынальна абмежавала працу дваранскага самакіравання ў 

беларускіх губернях, а таксама колькасць асобаў, якія маглі ўдзельнічаць у 

выбарах. Гарадское самакіраванне было ўніфікавана ў адпаведнасці з 

агульнаімперскім заканадаўствам. У другой палове ХІХ ст. прадоўжыся працэс 

складвання на беларускіх землях сялянскага самакіравання. Усе саслоўныя 

ўстановы функцыянавалі пад пільным наглядам з боку дзяржаўных 

бюракратычных структур, найперш губернатараў, які мелі права не зацвяржаць 
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выбраных асобаў на пасады з прычыны “палітычный неблаганадзейнасці”. 

Важна адзначыць, што ўрад адмовіўся на тэрыторыі Беларусі ад увядзення 

ўсесаслоўных земскіх устаноў, а ограны сялянскага самакіравання пастаўлены ў 

поўную залежнасць ад дзяржаўнай адміністрацыі. 

Такім чынам, да важнейшых саслоўных устаноў адміністрацыйнага 

апарата беларускіх губерняў неабходна аднесці дваранскія сходы, інстытут 

прадвадзіцеляў дваранства, дэпутацкія сходы, дваранскія апекі, мяшчанскія 

ўправы. Важнай асаблівасцю функцыянавання дваранскіх саслоўных устноў 

была абмежаванасць у правах прадвадзіцеля дваранства ў параўнанні 

аналагічнымі пасадовымі асобамі ва ўнутранных губернях імперыі. Тут былі 

дваранскія маршалкі назначаліся па хадатайству губернатара. Павятовы 

прадвадзіцель не знаходзіўся ў падначаленні губернскага і ў межах свайго 

павета дзейнічаў самастойна. У Беларусі пасада прадвадзіцеля дваранства мела 

дваякае значэнне: ён займаўся ўнутранымі праблемамі дваранства, але ў той жа 

час быў важным звяном мясцовай адміністрацыі, выспупаючы начальнікам 

шэрагу камітэтаў і прысутнасцяў, якія ігралі ролю выканаўчых інстанцый для 

губернскіх устаноў.  

З пачаткам Першай сусветнай вайны сістэма мясцовага дзяржаўнага 

кіравання пацярпела значныя змены. Указам Мікалая ІІ ад 20 ліпеня 1914 г. уся 

мясцовая адміністрацыя ў беларускіх губернях  у сувязі з увядзеннем ваеннага 

становішча была падначалена начальнікам ваенных акруг. Фактычна 

грамадзянскі адміністрацыйны апарат на чале з губернатарам перайшоў у 

падначаленне ваенных уладаў і выконвалю дапаможную ролю.  
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ГЛАВА 3. 

САЦЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ЧЫНОЎНІЦТВА 

 НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

 

3.1.  Палітыка самадзяржаўя па прызначэнні на дзяржаўныя 

пасады на тэрыторыі Беларусі 

 

Эфектыўнасць урадавай палітыкі самадзяржаўя ў беларускіх губернях у 

вялікай ступені залежала ад асабовага складу адміністрацыйнага апарату. 

Найперш гэта датычылася ўрадавых мерапрыемстваў у сферы  нацыянальнага і 

рэлігійнага  жыцця,  паколькі  асабістыя сімпатыі  і антыпатыі  губернскіх і 

павятовых урадаўцаў маглі моцна паўплываць на іх вынікі ці звесці на “не” 

любыя пачынанні вярхоўнай улады. Пасля паражэння паўстання 1863-1864гг. 

адбываюцца карэнныя змены ў становішчы чыноўнікаў беларускіх губернях 

Расійскай імперыі. 

Істотную ролю ў гэтых падзеях адыграў новы віленскі генерал-губернатар 

М.М. Мураўёў, прызначаны на сваю пасаду ў маі 1863 г. з надзвычайнымі 

паўнамоцтвамі. Яму былі падпарадкаваны 6 беларуска-літоўскіх губерняў з 

правам змяшчаць і прызначаць сваёй уладай любога чыноўніка, у тым ліку і 

губернатара [136, с. 11]. Асабліва востра перад урадам паўстала праблема 

камплектавання дзяржаўнага апарату ў “Паўночна-Заходніх губернях” 

добранадзейнымі  ў палітычных адносінах кадрамі пасля паўстання 1863-64 гг. 

Ва ўсе паветы па загадзе кіраніка краю прызначаліся ваенныя начальнікі, якім у 

краі падпарадкоўвалася ўся мясцовая адміністрацыя. Вялікія сілы і сродкі былі 

кінуты на палітыку “русіфікацыі” Беларусі, “узвышэння асноў праваслаўя і 

рускай народнасці”. Згодна з цытатай М. Мураўёва: “што не здолеў зрабіць 

рускі штык, зробяць рускі настаўнік, рускі святар і рускі чыноўнік”. Таму 

надзейнай і моцнай апорай самадзяржаўя ў беларускіх губернях павінны былі 

стаць рускія чыноўнікі, пажадана прысланыя з цэнтральных рэгіёнаў Расіі і 

праваслаўнага веравызнання. 

Вывад мясцовых чыноўнікаў са складу урадавых устаноў  быў у шмат чым 

абумоўлены іх удзелам у нацыяльна-вызваленчым паўстанні 1863-1864 гг. 

Варта узгадаць, што паўстанне найбольш за ўсе беларускія землі закранула 

Віленскую і Гродзенскую губерні. Так, у поле зроку паліцыі патрапіла 25 

чыноўнікаў, якія працавалі ў мясцовых дзяржаўных установах Гродзенскай 

губерні. Чацвера служачых былі з канцылярыі Дваранскага дэпутацкага сходу, 

пяцера – з гарамадзянскага і крымінальнага суда, трое –Казённай палаты, па два 

– з Губернаскага праўлення і Люстрацыйнай камісіі, з астатніх огранах улады 

па аднаму служачаму прынялі удзел у паўстанні [182 с. 150]. Напрыклад, Л.П. 
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Абрэмскі, служачы Гродзенскай палаты дзяржаўных маёмасцеў, прызначаны 

касірам паўстанцкіх арганізацый па патрабаванню Кастуся Каліноўскага. А.Ф. 

Белакоз, чыноўнік Гродзенская грамадзянскай палаты выконваў абавязкі 

рэвалюцыйнага начальніка Беластока, а сакратар ваеннага губернатара У.Л. 

Жалкоўскі  - рэвалюцыйнага начальніка Гродна, ён таксама набываў вопратку і 

абутаў для паўстанцаў. Чыноўнік Гродзенскай грамадзянскай палаты І.І. 

Геніюш быў перапісчыкам дакументаў паўстання і начальнікам ваяводскага 

бюро. Старшыня Гродзенскага крымінальнага суда І.Я. Ляскоўскі падчас 

паўстання быў парафіяльнім начальнікам у Ваўкавыскім павеце, збіраючы 

інфармацыю пра перамягчэнні царскіх войскаў, дастаўляў правіянт і вопратку 

паўстанцам [182 с. 142-146].  

Выцясненне чыноўнікаў-католікаў з органаў кіравання распачалося яшчэ ў 

перыяд паўстання 1863-1864 г. Віленскі генерал-губернатар М.М.Мураўёў 

асабіста сачыў і правяраў камплектаванне служачымі  вакантных месц. Так,    

21 кастрычніка 1863 г. ён загадаў  губернатарам  прызначаць на  ўсе  

паліцэйскія,  а таксама  на  найбольш  адказныя  пасады “абавязкова  рускіх  

уражэнцаў,  а выключэнні  дапускаць  толькі ў адносінах  да  такіх  асоб,  якія  

даказалі  сваю  несумненную  адданасць ураду” [117, с. 11]. У запісцы да 

імператара ад 14 мая 1864 г., М. М.Мураўёў прапануе неадкладна замяніць 

рускімі чыноўнікамі ўсе вышэйшыя службовыя пасады па ўсіх ведамствах і ўсе 

“места, имеющие прикосновение с народом”, а астатнія пасады – паступова 

замяняць рускімі. Указ ад 27 мая 1864 г. забараняў “палякам” займаць адказныя 

пасады і тыя пасады, на якіх чыноўнік уступаў у кантакт з мясцовым 

насельніцтвам [136, с. 17]. Ва ўмовах паўстання і пасля яго заканчэння Указ 

выконваўся даволі жорстка. Паводле С. Самбук, на прыканцы 1865г. практычна 

ўсіх чыноўнікаў з ліку мясцовых католікаў звольнілі або перавялі на службу ва 

ўнутраныя расійскія губерні [118, с. 34]. Пры гэтым пераводзе з краю на службу 

ва ўнутраныя губерні належалі не толькі чыноўнікі-католікі, але і праваслаўныя 

службоўцы, жанатыя на каталічках. Мясцовая адміністрацыя лічыла жонак-

каталічак фанатычнымі прыхільнікамі каталіцкага касцёла і ідэй нацыянальна-

вызваленчага руху, праваднікамі гэтых ідэй у сям’ю. [118, с. 36]. 

Важнае патрабаванне Мураўёва было да лаяльнасці служачых. Тэрмін 

“лаяльнасць” у дадзеным выпадку можна разумець дваяка: лаяльнасць як 

палітычная благанадзейнасць, і лаяльнасць як асабістая адданасць кіраўніку. 

Генерал-губернатар ставіў за мэту ўмацаваць уладу ў “Паўночна-Заходнім краі” 

і правесці русіфікацыю. Адно з рашэнняў гэтай задачы ён бачыў у звальненні 

чыноўнікаў польскага паходжання і запрашэнні на іх месца рускіх. Гарантыяй 

лаяльнасці прыезджых  было тое, што яны нічым не былі звязаны “с 

прошедшим в крае, – ни составившимися мнениями о мятеже, ни отношениями 

с бывшим генерал-губернатором, ни отношениями, в особенности, с местными 
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жителями». Мураўёў казаў сваім падначаленым: «Надобно искать новых 

людей, а прежних смещать, и чем больше, тем лучше… Прежние чиновники 

слишком засиделись на местах, у всех рыльце в пуху, все на лес смотрят…»[56, 

с. 390]. 

Гэта прапанова была адобрана, таму віленскі генерал-гебернатар асобым 

цыркулярам ад 22 ліпеня 1864 г. загадаў замяніць усіх служачых палат 

дзяржаўных маёмасцей польскага паходжання на чыноўнікаў, запрошаных з 

вялікарускіх губерняў [81, л. 3-5].  Гэта рашэнне можна тлумачыць толькі 

поланафобіяй М.М. Мураўёва. 

Разам з тым, намер Мураўёва абмежаваць мясцовы чыноўніцкі апарат ад 

“здраднікаў” натыкаўся на непагадненне з калегамі. Я.Н. Буткоўскі, назначаны 

кіраўніком Гродзенскай палаты дзяржаўных маёмасцей, узгадвае аб рашэнні 

“кадравай чысткі” гэтай установы: “Предстояло выгонять со службы людей 

неповинных и лишать их насущного хлеба лишь за вину их соплеменников. 

Многие из них были люди безобидные, состарившиеся на службе; а молодежь, 

которой приходилось отказывать от службы, силою обстоятельств должна была 

идти в восстание, если не в отмщение, то ради средств к жизни» [9, №11, с. 

328]. У верасні 1864 г. былі звольнены чыноўнікі канцылярыі мінскага 

губернатара В. Саульскі, М. Заленскі, С. Катовіч і А. Ястржэмскі [55, с. 241]. 

Абавязкам новай мясцовай адміністрацыі стаў пільны кантроль за 

дакладным ажыццяўленнем азначанай палітыкі. Як адзначаў памочнік 

Мураўёва А.Л. Патапаў, будучы генерал-губернатар “паўночна-заходніх 

губерняў”, правал палітыкі  найму рускіх чыноўнікаў пасля  паўстання 1830-

1831 гг. тлумачыцца немагчымасцю ўрада іх матэрыяльна забяспечыць, таму 

першапачаткова былі накоплены неабходня сродкі для гэтай працы. У 

заканадаўчым парадку замацоўваецца шэраг прывілегій і правоў, якія не 

распаўсюджваліся на мясцовых служачых праваслаўнага веравызнання [118, ст. 

39-41]. Для прыцягнення ў беларускія губерні найбольш годных і здольных 

рускіх чыноўнікаў Мураўёў лічыў «дать им некоторые преимущества 

относительно их содержания и улучшения домашнего их быта, на основании 

которых лица эти могли бы решиться переменить службу во внутренних 

губерниях на таковую же в крае чуждом для них по языку, обычаям и по 

закоренелой ненависти здешнего дворянства, чиновничества и шляхетства ко 

всему русскому» [58, с. 51].  

Асаблівымі перавагамі службы ў заходніх губернях імперыі асобам 

рускага паходжання, за выключэннем мясцовых уражэнцаў,  з’яўляліся 

надбаўкі да акладу.  У кастрычніку 1863 г. былі павялічаны аклады чыноўнікам 

рускага паходжання Міністэрства фінансаў – членам казённых палат і 

павятовых казначэйстваў. У лютым 1864 г. гэта мера па хадатайству генерал-

гебернатара была распаўсюджана на Міністэрства унунтраных спраў, а затым і 
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Міністэрства дзяржаўных маёмасцей і юстыцыі, паштовага і межавага 

вадамства, служачых будаўнічых і дарожных камісій. Ад 5 сакавіка 1864 г. 

устанаўлівалася 50-працэнтная надбаўка да аклада рускім чыноўнікам у 

беларускіх губернях за кошт кантрыбуцыйных збораў з памешчыцкіх 

уладанняў [55, с. 239]. Напрыклад,  чыноўнікі ІV-VII класаў пры службе ў 

губернатарскай канцылярыі, у гарадскіх і павятовых паліцэйскіх кіраваннях 

атрымалі надбаўку 50%, іншыя прыезджыя чыноўнікі ў розных установах 

кіравання, настаўнікі, служачыя пошты, тэлеграфа дадаткова атрымлівалі 25% 

ад акладу. Асобы з цэнтральных рускіх губерняў атрымлівалі павышаныя 

прагонныя грошы на праезд, нягледзячы на клас чына і працягласць шляху, і 

дапамогу ў  памеры паўгадовага акладу [118, Ст. 57-59]. У Віцебскай губерні, 

згодна з урадавым цыркулярам, усе прыезджыя чыноўнікі з унутраных 

губерняў імперыі атрымалі 50% надбаўку да акладу [21, л. 11]. 

Спачатку 50% надбаўкі да жалавання выплачваліся ўсім чыноўнікам 

праваслаўнага веравызнання. Так, у 1864 г. праваслаўныя чыноўнікі (592 чал.) 

Віленскай губерні атрымалі 285 тыс. 360 руб. жалавання, а 25 чыноўнікаў-

католікаў  - 140 тыс. 360 руб. [33, с. 565]. Татальная замена чыноўнікаў 

каталіцкага веравызнання на праваслаўных значна павялічыла расходы на іх 

утрыманне. Так, у адпаведнасці з законапалажэннем Камітэта Міністраў ад     

21 лістапада 1869г. , працэнтныя надбаўкі распаўсюджваліся толькі на тых 

чыноўнікаў, якія атрымлівалі жалаванне з дзяржаўнага казначэйства. Служачыя 

дваранскіх апек, сіроцкіх судоў, гарадскіх дум, статыстычных камітэтаў і 

іншых устаноў былі пазбаўлены гэтага права [82, л. 1-2]. Таму у сувязі з гэтым 

законапалажэннем у 1872 г. толькі 59 чыноўнікам Гродзенскай казённай палаты 

было выплачана дадаткова 8723 р., а дырэктарам, інспектарам і настаўнікам 

Мінскай губерні – 48 тыс. 330 руб. [89, л. 63]. 

Усё гэта напачатку спрыяла наплыву тысяч кандыдатаў на вольныя 

вакансіі. За перыяд з 1863 па 1865г. толькі ў Віцебскай, Гродзенскай, 

Магілёўскай і Мінскай губернях былі прызначаны на пасады 4619 новых 

чыноўнікаў, а ўсяго на пачатак 1866 г. тут служылі 4663 чыноўніка “рускага 

паходжання”. Адначасова, усе выкладчыцкія пасады ў навучальных установах 

Віленскай навучальнай акругі ўжо перад пачаткам 1864-1865 навучальнага года 

былі камплектаваны рускімі настаўнікамі [118, с. 49-50]. 

Настаўнікі з рускіх губерняў, як паказаў аналіз дакументаў, складалі адну з 

найвялікшых катэгорый сярод жадаючых заняць пасады ў сістэме кіравання або 

ў сістэме адукацыі на беларускіх землях. Сярод 84 кандыдатаў, чые заяўкі 

праходзілі праз ІІІ аддзяленне за перыяд з мая па ліпень 1865 г., было 50 

настаўнікаў. Палова кандыдатаў не мела дакладна акрэсленых варыянтаў 

кар’еры, іншая палова выказала жаданне праходзіць службу ў Віленскай 

навучальнай акрузе. Прыблізна пятай частцы патэнцыяльных кандыдаў было 
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адмоўлена па розных прычынах: “без адукацыі і маральных якасцей, 

непрыдатны да службы”, “не зусім цвярозага жыцця”, “п’яніца і распуснік” 

[125, с. 87].  

Таксама было вырашана зрабіць высокапасадавых чыноўнікаў, якія 

прыехалі на службу ў беларускія губерні, мясцовымі памешчыкамі. Як 

адзначалася ў інструкцыі ад парадку продажу казённых земляў чыноўнікам ад 

23 ліпеня 1865 г., “для привлечения на службу чиновников русского 

происхождения” у заходнія губерні, “и для поощрения их к продолжению там 

службы” на продаж без таргоў назначаліся казённыя маёнткі. Ацэньваўся 

маёнтак з разліку таго дахоуа, які ён прыносіў на працягу 10 гадоў з надбаўкай 

10% [118, с. 85]. Прыезджы чыноўнік не плаціў за пакупку маёнтка, а толькі 

пагашаў на працягу 20 гадоў пазыку роўнымі долямі. Права набываць гэтыя 

землі мелі толькі чыноўнікі, прызваныя на службу з 1863 г. і па рэкамендацыі 

кіраўніцтва “в усердной службе и совершенной благонадёжности в 

политическом отношении” ў вялікарускіх губерняў [125, с. 88]. У першую чаргу 

гэтыя землі набывалі чыноўнікі вышэйшых класаў –   IV чыны. На іх асабліва 

разлічваў урад і лічыў іх найбольш карыснымі ў справе скарачэння “польскага” 

землевалодання ў беларускіх губернях. Памер іх валоданняў мог дасягаць 300 і 

вышэй дзесяцін, у залежнасці ад пасады, тытулу і класнага чына. Пасля таго, як 

яны стануць паўнавартаснымі землеўладальнікамі, гэтыя чыноўнікі разам з 

мясцовым дваранствам праваслаўнага веравызнання, па задумцы членаў 

Заходняга камітэта, павінны былі кіраваць справамі ў будучых земствах, судах і 

іншых адміністрацыйных установах [118, с. 85]. Надзелы менш за 100 дзесяцін 

прызначаліся, у сваю чаргу, для дробных чыноўнікаў, напрыклад, валасных 

пісараў. Да гэтай катэгорыі таксама адносіліся і закліканыя рускія настаўнікі. 

На іх былі асаблівыя надзеі, па задумцы ўрада, праз цесныя ўзаемаадносіны з 

мясцовым насельніцтвам прапагандаваць за самадзяржаўе і супрацьстаяць 

польскай прапагандзе ў краі. Іншымі словамі, дапамагчы ўраду ў справе 

русіфікацыі беларускага насельніцтва [48, с. 91]. 

Аб’яўленні аб свабодных вакансіях у дзяржаўных установах беларускага 

краю друкаваліся ў афіцыйных выданнях. Звычайнай была сітуацыя, калі 

вакантных месцаў было менш, чым жадаючых. Цэнтральныя рускія губерні 

былі перагружаны ў 1850-1860 гг. вялікай колькасцю чыноўнікаў, пры гэтым 

большасць працавала па-за штатам гэтых устаноў [5, с. 276]. Па дакументацыі 

мінскай губернскай канцылярыі можна сказаць, што яна скурпулёзна і адказна 

падыходзіла да разгляду новых кандыдатаў, запрашаючы з расійскіх губерняў 

звесткі аб “службовай дзейнасці, маральных якасцях і благанадзейнасці”, 

адхіляючы тых асоб, якія да гэтага мелі праблемы на службе [116, 11-15]. 

Таксама шырока практыкаваўся абмен паміж чыноўнікамі рускіх і беларускіх 

губерняў, калі ўвесь штат установы пераязджаў на новыя месцы працы. М.М. 
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Мураўёў асабіста адпраўляў назад чыноўнікаў, якіх рэкамендавала 

Міністэрства ўнутраных спраў на вакантныя месцы: “Чыноўнікі, прысланыя з 

Расіі для замены чыноўнікаў польскага паходжання, увогуле не адпавядаюць 

мэтам свайго прызначэння, многія з іх прыехалі з карыснымі матывамі і 

нецвярозымі паводзінамі”. [72, с. 216-217]. Па падліках Чарэвіна, каля 1 тыс. 

чыноўнікаў была вымушана вярнуцца назад  з-за неадпаведнасці патрабаванням 

службы па маральных і прафесійных якасцях [190, с. 41]. 

Паралельна з рэарганізацыяй чыноўніцкага апарату адбываецца і 

змяненнне колькаснага і якаснага складу чыноўніцтва паводле адукацыі,   

кваліфікацыі, сацыяльнага паходжання, маёмаснага становішча. Колькасць 

чыноўнікаў пасля адмены прыгоннага права і падаўлення паўстання 1863-

1864гг. няўхільна ўзрастае. Ураду быў неабходны на беларускай зямлі шматлікі 

і высокаарганізаваны чыноўніцкі корпус для правядзення ўнутранай палітыкі.  

Калі ў 1868 г. у беларускім краі служыла каля 6 тыс. чыноўнікаў, то згодна з 

Першым усерасійскім перапісам 1897 г. налічвалася звыш 12800 чыноўнікаў 

(Табліца Е1). Але дадзеныя ўключалі не толькі тых, хто непасрэдна быў заняты 

ў кіраванні на пасадах, але і іншыя катэгорыі людзей, якія і называліся 

чыноўнікамі, але насамрэч імі не з’яўляліся, напрыклад:  урачы, ветэрынары, 

служачыя дабрачынных агранізацый. Аднак, паколькі дадзеныя змянення ў 

колькасці чыноўнікаў і дзяржаўных служачых прыкладна супадалі, можна 

спадзявацца, што яны больш ці менш правільна адлюстроўваюць дынаміку, 

хоць і некалькі завышаюць колькасць службоўцаў (Табліца Е1). 

 23 ліпеня 1865г. была выдадзена  ўрадавая  інструкцыя аб продажы 

казённых маёнткаў, у якой было запісана, што для  прыцягнення  чыноўнікаў  

“рускага  паходжання”  ў Заходнія губерні і для заахвочвання іх працягваць там 

службу “патрэбна прадаваць ім на  льготных умовах дзяржаўныя землі” [89, с. 

103]. Права  на такое набыццё  зямлі давалася толькі прыехаўшым з унутраных  

губерняў чыноўнікам  паводле  прадстаўлення  губернскага  начальства  аб  іх 

“стараннай службе і абсалютнай добранадзейнасці ў палітычных адносінах”[90, 

с. 103].  
Для дасканалай праверкі поўнай благанадзейнасці новых чыноўнікаў 

патрабавалася прадстаўляць губернатару дадатковыя звесткі аб членах сям’і, 

асабліва пра жонак, дзе найбольш цікавіла іх канфесійная прыналежнасць.  

Таксама кіраўнік краю меў права звальняць чыноўнікаў усіх ведамстваў і 

забараняць назначаць на службу асоб “польскага паходжання”. Ад рускага 

чыноўніка патрабавалася, акрамя выканання сваіх абавязкаў, адданасць рускай 

справе і добрыя маральныя пачуцці, бо толькі так можна схіліць да сябе 

мясцовае насельніцтва. Генерал-ад'ютант Баранаў адзначыў, што нягледзячы на 

ўсе меры ўрада, на службе ў краі засталося нямала польскіх чыноўнікаў [116, с. 

187]. Так як здавальняючы склад мясцовай адміністрацыі можа быць 
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сфарміраваны толькі паступова, то вышэйшую мясцовую адміністрацыю трэба 

пазбавіць права выдаляць са службы чыноўнікаў, якія не адпавядаюць 

палітычным патрэбам. Польская мова канчаткова была забаронена як мова 

справаводства, і ўсе афіцыйныя паперы на польскай таксама былі пад забаронай 

[125, с. 89-90].  

Аднак і пасля гэтага “маскоўскага наезду”, як называла мясцовае 

насельніцтва прыезд рускіх службоўцаў, у краі працягвалі служыць "асобы 

польскага паходжання"  як у штаце, так і па вольным найме. Паводле назірання 

сучасніка, большасць рускіх службоўцаў вельмі цанілася "мясцовымі" 

службоўцамі, дасведчанымі ў канцылярскай працы і добра знаёмымі з 

мясцовымі ўмовамі. Польскія чыноўнікі часта таксама паступалі да рускіх па 

найманні ў сакратары-пісьмаводы, такім чынам працуючы на іх "сакрэтна"[57, 

с. 64]. Асабліва шмат службоўцаў польскага паходжання захавала свае месцы ў 

Гродзенскай губерні, значна закранутай паўстаннем. Яны займалі вялікую 

частку пасад у Міністэрствах фінансаў і юстыцыі, а таксама служылі міравымі 

пасрэднікамі і ў паліцыі. Паводле сведчання І.Н.Захар’іна  пра чыноўнікаў-

католікаў у Магілёўскай губерні, "большинство чиновников в Могилевской 

губернии состояло… из поляков, между которыми была масса лиц, числящихся 

православными; это были местные уроженцы – «белорусы», как они стали 

называть себя после восстания. В сущности же это были истые поляки, 

рожденные от смешанных браков, носившие даже польские фамилии, 

предпочитавшие для молитвы костелы церквям, вспоминавшие о своем 

православии лишь случайно, т. е. тогда, когда это сделалось выгодным"[47, с. 

235]. 

У пошуках грошай і чыноў у беларускія губерні толькі за першы год 

кіравання М.М. Мураўёва на пасадзе генерал-губернатара  прыбыло больш за 

3тыс. служачых. Таксама Мураўёў патрабаваў устанавіць абавязковы 2-гадовы 

тэрмін службы для прыехаўшых чыноўнікаў і выплаціць прагонныя грошы ў 

поўным аб’ёме. Усяго на службу ў паўночна-заходнія губерні з 1863 па 1867г. 

прыбыла 5617 чыноўнікаў з унутраных губерняў імперыі [59, с. 63]. 

Віленскі генерал-губернатар М.М. Мураўёў у запісцы да імператара ад 14 

мая 1864 г. прапануе на ўсе адміністрацыйныя пасады ў Паночна-Заходнім краі 

назначаць чыноўнікаў рускага паходжання. Аднак такі пункт гледжання 

віленскага генерал-губернатара не атрымаў абсалютнай падтрымкі ў 

вышэйшых колах імперыі. Напрыклад, міністр П.А.Валуеў паведамляе: 

“Политическое положение показывает несостоятельность взглядов, будто 

необходимо и возможно замещать рускими все или почти все должности в 

западных окраинах империи. Необходимо усилить в таких местностях русский 

элемент и продолжать его систематически усиливать. необходимо, чтобы ни 

одна отрасль госудаственной службы не находилась в руках нерусских 
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чиновников. Но далее не позволяют идти данные элементы края. Нельзя 

выбросить из северо-западных губерний 850 тысяч поляков и нельзя всех 

уроженцов края заставить служить во внутренних губерниях… В нашем 

ультрапатриотизме есть прискорбная черта. Он склонен говорить языком 

ненависти, а ненависть неправительственное и негосудаственное чувство…” 

[10, с. 489-490]. 

Абмежавальныя законы да “асоб польскага паходжання” надзвычай 

пашыралі паўнамоцтвы мясцовых чыноўнікаў, набліжала да ажыццяўлення 

мэты “уніфікацыі” краю і, тым  часам, стварала спрыяльныя ўмовы для 

самаўпраўства службовых асоб. Звальняючы або пераводзячы ва ўнутраныя 

губерні чыноўнікаў-католікаў, урад адначасова запрашаў на іх месца рускіх і 

прыбалтыйскіх немцаў. Вялікае значэнне для вырашэння гэтай праблемы мела 

таксама добра прадуманая сістэма падрыхтоўкі благанадзейных чыноўнікаў  на 

месцы  праз стварэнне разгалінаванай сеткі пачатковых і сярэдіх навучальных 

устаноў.  

Для звальнення непатрэбных самадзяржаўю чыноўнікаў кіраўніцтва краю 

складала спісы з характарыстыкамі неблаганадзейных служачых па 

грамадзянскай, паліцэйскай і сялянскай часцы. Напрыклад, па першым спісе 

праходзілі ўсе асобы польскага паходжання, якія “адзначыліся” ў падтрымцы 

паўстання або ў іншых службовых правіннасцях. У катэгорыю «асоб польскага 

паходжання» ўключаліся ўсе чыноўныкі каталіцкага веравызнання і родам з 

заходніх губерняў. Такіх служачых звальнялі не толькі пры нязначным 

падазрэнні ў неблаганадзейнасці, але і пры павольнасці ў выкананні загадаў.  

Другі спіс - для паліцэйскіх чыноў, быў  складзены  па прынцыпе 

“маральнасць”,  дзе таксама, акрамя мясцовых, знаходзіліся і рускія 

паліцэйскія. А служачым па сялянскіх справах ставіліся такія абвінавачванні: 

лянота, алкагалізм і схільнасць да азартных гульняў, незаконныя сувязі з 

жанчынамі. Адны служачыя абвінавачваліся ў кантактах з польскімі 

памешчыкамі, іншыя – у сваіх поглядах, яны “клеймаваліся, як “нігіліст”, 

“ліберал”, “вольного образа действий и вредных идей” [39, с. 172]. Адначасова 

адхіляліся ад службы тыя рускія чыноўнікі, якіх Мураўёў лічыў нягоднымі для 

яго патрабаванняў і абыякавых да справы. Так, ад службы былі адхілены 

некалькі высокапасадавых чыноўнікаў: кіраўнікі Мінскай і Віцебскай палат 

дзяржаўных маёмасцей А.А. Глушаноўскі і В. Чэкалаў, усе губернатары былі 

таксама заменены, сваю пасаду захаваў толькі магілёўскі губернатар 

А.А.Беклямішаў [49, с. 89].  

Неадназначную рэакцыю сярод чыноўніцтва выклікала адстаўка віленскага 

грамадзянскага губернатара І.І. фон Галера, які служыў на розных пасадах у 

губерні на працягу 20 гадоў. Зняты з пасады папячыцеля Віленскай 

навучальнай акругі, А. Шырынскі-Шыхматаў згодна з афіцыйнай версіяй “па 
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стане здароўя”, пазней быў пераведзены ў Кіеўскую навучальную акругу, але як 

адзначаюць сучаснікі, у папячыцеля былі складаныя адносіны з графам 

Мураўёвым [69, с. 198]. 

Важным крокам па русіфікацыі чыноўніцкага апарату беларускіх губерняў 

была забарона 1 студзеня 1864 г. ужывання польскай мовы як мовы 

справаводства і зносін паміж служачымі краю, а таксамаправа карыстацца ёй у 

грамадскіх месцах. З гэтага часу адзінай мовай для афіцыйнага карыстання 

становіцца руская. Планамернае выцясненне польскай мовы прывяло за 

заканамерных вынікаў. Калі раней польская мова дамінавала сярод мясцовых 

чыноўнікаў, на ёй вяліся справы, а служачыя ў сваіх дамах казалі па-польску, то 

пры Мураўёве «польский говор был изган», а «поляки были поставлены в такое 

положение, что опасались выражаться на родном языке…» [181, с. 56]. 

Яшчэ адной важнай мерай па ліквідацыі “польскай прысутнасці” сярод 

чыноўнікаў было закрыццё некаторых гімназій Віленскай навучальнай акругі. 

З-за таго, што шматлікія навучэнцы далучыліся да паўстання 1863-1864гг.,  

адбыўся недахоп вучняў. Таму адміністрацыя края скарыстала гэтыя абставіны 

як перадумову для закрыцця “шкодных” гімназій. Па словах Мураўёва, 

неабходнасць закрыцця гімназій заключалася ў тым, што яны “потворствуют 

шляхетству к выходу в чиновники и дворянство” [72, с. 383]. Акрамя таго, з яго 

пункту гледжання, захаванне існуючай колькасці гімназій магло прывесці 

“лишь к тому, что шляхта, по окончании курса в здешних гимназиях, не находя 

здесь мест, станет переходить на коронную и частную службу во внутренние 

губернии, в которых по малому числу правительственных гимназий, русское 

местное дворянство имеет несравненно менее средств приготовлять детей 

своих на государственную службу” [72, с. 383, 385]. 

Прыцягненне ў беларускія губерні "свежых" кадраў мела стратэгічнае 

значэнне для ўрадавай палітыкі. Яно павінна было, на думку Мураўёва, 

стварыць умовы для больш эфектыўнага кіравання, паўстаннем, шмат у чым 

паралізаванага. Аднак абнаўленне мясцовага бюракратычнага апарату 

адбывалася паступова, у той час як у Пецярбурзе ад віленскага генерал-

губернатара, асабліва на першых парах, чакалі хуткіх і рашучых мер, здольных 

кардынальна змяніць становішча ў мяцежным краі. Прымаючы адстаўку 

Мураўёва, Аляксандр ІІ раскрытыкаваў палітыку генерал-губернатара па 

кадравай палітыцы. Цару далажылі, што ў беларускіх губернях, “губернаторы 

разочарованы в возможности вести всякие дела в русском духе». 

Важнай асобай у кіраванні губерняй быў кіраўнік канцылярыі краю. Ён 

павінен быў выконваць “галоўны і сталы нагляд за ўсім”, што адбывалася ў 

канцылярыі. Аналіз штату канцылярый дазваляе меркаваць, што на гэтую 

пасаду траплялі найбольш надзейныя і давераныя губернатару асобы. 

Напрыклад, на працягу 1870-1890-х гг. кожны мінскі губернатар падбіраў 
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канцылярыю “пад сябе”, таму пры змене губернатара звычайна мяняўся і сам 

штат канцылярскіх чыноўнікаў [117, 10].  Кіраўнікі канцылярыі, як правіла, 

удзельнічалі ў выпрацоўцы важных губернатарскіх рашэнняў і аказвалі вялікі 

ўплыў на ход адміністрацыйнага кіравання. Па сведчаннях сучаснікаў, “пры 

некаторых губернатарах краем кіравалі іх сакратары” [108, с. 254].   

Варта адзначыць, што чыноўнікі, якія прыбывалі на службу з вялікарускіх 

губерняў, па прызнаннях сучаснікаў, не ўяўлялі сабой у беларускім краі адзінай 

згуртаванай групы па канфесійнай ці нацыянальнай прыкмеце, бо частам жылі 

“асобна паміж сабою, раз’яднана, амаль не ведаючы адзін аднаго”. Таму і 

адносіны ў іх у асноўным будаваліся па прынцыпе “кіраўнік – падначалены” 

[57, с. 43-44].  Але яны спрабавалі якімі-небудзь надзвычайнымі ўчынкамі 

прадэманстраваць рускую прысутнасць у краі, а сваю роль бачылі, не толькі у 

“адпраўцы-адтрыманні прадпісанняў, рапартаў, справаздач і іншых шматлікіх 

канцэлярскіх папер” [57. с, 45]. Напрыклад, у 1863 г. группа чыноўнікаў 

Віленскай навучальнай акругі, апекуном якіх быў А. Шырынскі-Шыхматаў, 

прапанавала стварыць з асяроддзя служачых так званае “Западнорусское 

братство”. Брацтва павінна “охранять белорусский народ от тех пагубных 

влияний полонизма, которые грозят заглушить в нём основы его 

самобытности”, але Мураўёў не падтрымаў гэтую ідэю [39, с. 198]. 
Аднак што цікава, рускія чыноўнікі час ад часу талерантна адносіліся і не 

выступалі з адкрытай нецярпімасцю да католікаў. Але ж талерантнасць як  

разуменне іншай культуры часта ўяўляла сабой  нацыянальную 

“нявызначанасць”. Па паведамленні старшыні духоўнага ведамства Мінскай 

губерні М.Радзялоўскага, епіскапа Мінскага і Тураўскага,  “няшмат чыноўнікаў 

цікавяцца становішчам праваслаўнай царквы ў краі”. Пракурор Мінскай губерні 

А.Э.Бартэльсэн дакладвае, што “ёсць службоўцы, якія не супраць паразмаўляць 

на польскай мове, што ў іх прысутнічае нейкі сорам да рускай мовы, бо шмат 

хто не ўмее правільна чытаць па-руску” [95, л. 15-17]. Асабліва бянтэжыла 

вышэйшую адміністрацыю края, калі праваслаўныя чыноўнікі бралі шлюбы з 

каталічкамі. Гэтыя службоўцы выклікалі да сябе адкрыты недавер з боку 

кіраўніцтва, якое асабіста прымала рашэнні аб ўтрыманні прэміяльных да 

звальнення такіх чыноўнікаў, у горшым выпадку.  

Пасля паражэння паўстання прызначэнне ў паверачныя камісіі членаў ад 

памешчыкаў было прызнана немэтазгодным. Па судовым статуте 1864г. 

міравыя суддзі выбіраліся на земскіх і гарадскіх сходах, але з нагоды адсутнасці 

ў краі земств урад адмяніў гэтую выбарнасць. У сваю чаргу, самадзяржаўе не 

адважылася пакідаць у іх складзе і прадстаўнікоў ад сялян. Замест гэтых двух 

членаў у паверачныя камісіі па рашэнні Заходняга камітэта і Галоўнага камітэта 

быў уведзены яшчэ адзін прадстаўнік ад урада –  чыноўнік ад Міністэрства 
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фінансаў. З гэтага часу камісіі складваліся толькі з урадавых служачых, таму 

што цяпер і міравы пасрэднік прызначаўся ўрадам [47, с. 141].  Для міравых 

суддзяў быў зніжаны маёмасны і адукацыйны цэнз. Гэта пашырала кола 

кандыдатаў на пасаду суддзі за кошт прыезджых рускіх чыноўнікаў і палягчала 

ўраду выбар. Так, міравыя суддзі ў паўночна-заходніх губернях пераўтвараліся 

з незалежных ад адміністрацыі асоб ва ўрадавых чыноўнікаў, а сам міравы суд– 

у прыдатак улады [118, с. 85]. 

Міравыя пасрэднікі, якія служылі на тэрыторыі Беларусі, нярэдка 

адзначалі ў мемуарах свой ідэйны характар дзейнасці: прыязджалі ў край 

абараняць інтарэсы сялян і «обличать жестокосердных помещиков». На думку 

П.І. Захар’іна, многія рускія чыноўнікі, якія прыехалі пасля 1863 г. “были люди 

по большей части небедные, люди старинных дворянских фамилий, жившие до 

этого в своих собственных поместьях… Муравьев не был для них знаменем, 

вокруг которого они собирались, так как собирались они… непосредственно на 

призыв самого правительства, по его приглашениям» [47, с. 146].  Падобную 

думку выказвае і Н.К. Палявы. Па яго словах, рускія міравыя пасрэднікі лічылі 

мясцовых сялян прыгнечанымі панамі і раздзялялі намер кіраўніцтва края 

вызваліць беларусаў з гэтага “рабства”, “разыскивая отобранные у них 

помещиками земли не из ненависти к полякам, а из сознания своего долга и 

бедственного положения обнищавших крестьян” [108, с. 268]. 

Такі пункт гледжання на дзейнасць чыноўнікаў супярэчыць словам 

мясцовых памешчыкаў. У сваіх успамінах Э. Вайніловіч, як буйны прадстаўнік 

мясцовага дваранства, адзначае правал у рэалізацыі сялянскай рэформы ў 

некампетэнтнасці асабовага складу служачых. Бо яе ажыццяўленне было ў 

руках людзей “запрошаных з Цэнтральнай Расіі, незнаёмых з мясцовымі 

ўмовамі, якія ў сваё большасці з нянавісцю адносіліся да ўсяго польскага, да 

ўсяго, што  дыхала культурай і традыцыяй грамадскага парадка” [14, с. 42]. “У 

наш няшчасны край, - пісаў Вайніловіч, - прыехаў сапраўдны зброд, па 

большай частцы смецце рускага грамадства… Паміж гэтымі “деятелями”, як 

яны самі сябе называлі, знаходзіліся і людзі ідэйныя, але ад іх, напэўна, было 

больш за ўсё шкоды, так як яны стараліся заразіць народ прынесенай з Усходу 

бацылай нігілізму і сацыялізму, што ў той час мясцовае грамадства не 

ўспрымала” [152, с. 58]. 

З іменем віленскага генерал - губернатара А.Л. Патапава (1868-1874гг.) 

звязаны новы курс не толькі ва ўнутранай палітыцы ў на тэрыторыі Беларусі, 

але і кадравай палітыцы ў прызначэнні асабовага складу чыноўнікаў. Патапаў 

прапанаваў іншы прынцып назначэння служачых незалежнага ад веравызнання 

і патрабаваў ад мясцовых чыноўнікаў “полной политической благонадежности, 

преданности русскому делу и добрых нравственных качеств”  [132, л. 15-16]. 

Новы кіраўнік края лічыў, што  «в пылу репрессии Муравьев навез в Северо-
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Западный край таких русских деятелей, которым интересы России кажутся 

очень близкими с интересами революции» [59, с. 242]. Суадносна з новымі 

крытэрыямі лаяльнасці Патапаў правёў чыстку асабовага складу чыноўніцтва 

“мураўёўскага назначэння”: у беларускіх губернях былі зменены ўсе 

губернатары, за выключэннем мінскага губернатара П.Н.Шэлгунова [102, с. 3]. 

Быў значна зменены склад губернатарскіх канцылярый, казённых палат і г.д.  

А.Л. Патапаў прадоўжыў практыку павелічэння заробкаў чыноўнікам 

рускага паходжання,  а таксама выдаў загад аб пашырэнні льгот для прыезджых 

служачых [175, л. 3-6]. Варта адзначыць, што новы кіраўнік асабліва цаніў у 

сваіх падначаленых асабістую вернасць, але характарызаваўся вялікай 

падазронасцю і недаверам. Патапаў развіў сярод мясцовых служачых сістэму 

даносаў, трымаў іх “во всегдашнем ожидании лишиться места и пропитания” 

[41, с. 87].  Гэта праявілася ў масавых зменах сярод міравых пасрэднікаў. 

Вясной 1869 г. у пяці беларускіх губернях было звольнена звыш за 40 міравых 

пасрэднікаў, яшчэ 80 былі пераведзены на іншыя месцы службы. Усяго ў 

Віленскім генерал-губернатарстве ў 1869 г. служыў 201 міравы пасрэднік [97, с. 

245-282]. Напрыклад, пры аб’ездзе Мінскай губерні ў 1865 г. Патапаў быў 

незадаволены працай міравых пасрэднікаў, зрабіў ім заўвагу, што «мировые 

посредники позволяют себе отпускать бороды. Приказав им уничтожить этот, 

по мнению его, знак революционно-социального направления, он в длинном 

донесении на имя генерал-губернатора распространился по этому» [181, с. 54].   

“Ліберальны” кіраўнік края вырашыў пайсці насустрач і мясцовым 

памешчыкам. Ён хадатайстваваў перад імператарам аб дазволе ў выпадку 

адсутнасці кандыдатаў з рускіх землеўласнікаў на пасаду прадвадзіцеляў 

дваранства ў беларускім краі назначаць “добранадзейных палаякаў” з ліку 

мясцовых землеўладальнікаў. У выніку да 1883 г. палову ўсіх павятовых 

прадвадзіцеляў дваранства складалі мясцовыя прадстаўнікі [61, с. 82]. 

Фармальна было дазволена мясцовым ураджэнцам займаць губернскія і 

павятовы пасады. У гэты час з’явілася шмат вакансіяў, бо пасля таго, як быў 

вычарпаны фонд секвестраваных і скарбовых маёнткаў, прызначаных 

прыезджым чыноўнікам, наплыў у край запаволіўся. Таму гродзенскі 

губернатар А. Зураў прасіў у Аляксандра аб увядзенні новых ільгот [125, с. 89].  

У сярэдзіне 1880-х гг. назіраецца рэзкі паварот у адносінах да  мясцовых 

чыноўнікаў беларускіх губерняў. Віленскія генерал-губернатары    І. С. Каханаў 

(1884-1892), і П.Ажэўскі (1893-1897гг.) ажыццяўляюць “чыстку” 

адміністрацыйнага апарату краю ад “неблаганадзейных асоб”. Аднаўленню 

“мураўёўскай” палітыкі найму чыноўнікаў спрыялі намаганні праваслаўнага 

духавенства. Арцыбіскуп Літоўскі ў яшчэ 1882 г. у лісце да Аляксандра ІІІ 

адзначае прыціск праваслаўнага насельніцтва з боку католікаў, якія займалі 

пасады ў вясковых органах самакіравання. Ён патрабаваў забараніць 
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прызначэнне каталікоў на пасады валасных старшыняў, пісараў і ўраднікаў у 

межах Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губерняў [125, с. 89].  

І. С. Каханаў пры прыняцці на службу чыноўнікаў так выказваў сваю 

пазіцыю: «Я желаю видеть в вас истинно русских людей, русских умом и 

сердцем… Мне не могут быть товарищами и сослуживцами лица, стыдящиеся 

русского направления» [118, с. 100-101]. Каханаў таксама прыводзіць 

агрументы сваіх адносінаў да назначэння на пасады мясцовых уражэнцаў: 

«Нельзя упускать из виду, что местные уроженцы, выросши в известном 

обществе и нередко имея с ним одни общие интересы, а равно и родственные 

связи… несомненно не в состоянии отделять свою служебную деятельность от 

личных интересов и являться беспристрастными служителями, но при этом 

следует ещё иметь в виду и то, что при свойственном католикам религиозном 

фанатизме и почти безусловном подчинении римско-католическому 

духовенству, характер деятельности и образ мыслей которого в здешнем крае 

далеко не согласен с видами и целями правительства – вряд  ли  можно  

рассчитывать  на  безупречную  служебную  деятельность  лиц из указанной 

среды» [53, с. 103-104]. У цыркулярным пісьме ад  27 кастрычніка 1884 г. 

генерал Безак забараніў прымаць на службу каталікоў у тэлеграфныя ўстановы 

[53, с. 217]. 

У гэтых жа словах, падкрэсліваючы значнасць сказанага, генерал-

губернатар  спасылаецца на той факт, што па звестках, якія дайшлі да яго, шмат 

хто з самадзяржаўных служачых на судовых пасяджэннях з цяжкасцю 

размаўляюе па-руску, і гэта даказвае, што яны ці ігнаруюць рускую мову, ці 

наогул дрэнна яе ведаюць [59, с. 322]. Прычынай  чаго  з'яўляецца тое, што яны 

ўвесь час не толькі ў сям'і, але публічна гавораць па-польску. Пакідаць 

падобных чыноўнікаў на службе віленскі генера-губернатар лічыў 

немэтазгодным.  

Па законе ад 13 чэрвеня 1886г. аб перавагах службы ў Заходнім краі 

надбаўкі да жалавання прызначаліся толькі асобам рускага і не мясцовага 

паходжання [45, с. 215]. У 1902 г. кантынгент служачых у беларускіх губернях, 

які прэтэндаваў на працэнтныя надбаўкі, быў яшчэ больш звужаны. У памеры 

50% іх маглі атрымаць толькі асобы рускага паходжання, якія займалі класныя 

пасады ў канцылярыях духоўных ведамстваў праваслаўнага веравызнання, 

канцылярый губернатараў, у гарадскіх і павятовых паліцэйскіх установах, а 

таксама настаўнікі прыхадскіх вучылішчаў. Другую групу складалі чыноўнікі 

ад 14 да 8 класа, але іх надбаўкі складалі толькі 20%. Акрамя гэтага, усім 

асобам, якія запрашаліся на службу ў Віленскую, Гродзенскую і Ковенскую 

губерні, прадстаўляўся бясплатны праезд. Сямейным настаўнікам і 

выхавальнікам, якія накіроўваліся на працу ў Віленскую навучальную акругу, 

выдавалася паўгадаваое жалаванне, а адзінокім – адна трэцяя яго частка [118, 
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ст. 38-41]. Такім чынам, урад рабіў ўсё магчымае, каб матэрыяльна заахвоціць 

рускіх чыноўнікаў. Большасць з іх не з’яўлялася патомнымі дваранамі. Гэтыя 

служачыя нярэдка займалі пасады, якія замяшчаліся прадстаўнікамі толькі 

дваранства. 

У другой паловы 1890-х гг. абмежаванні да чыноўнікаў-каталікоў у 

“Паўночна-Заходнім краі” пачынаюць паслабляцца. Цяпер заканадаўства 

прызнавала, што веравызнанне ці нацыянальнасць не ўплываюць на  ўмовы 

паступлення на дзяржаўную службу [123, с. 2]. Аднак, каб стаць чыноўнікам у 

беларускіх губернях “асобе польскага паходжання”, патрэбна было паказаць 

пасведчанне аб шляхецкім паходжанні і дазвол ад кіраўніка края, які не мае 

падстаў бачыць перашкоду чыноўніцкай службе падначаленага. Але, варта 

адзначыць, гэтае распараджэнне выконвалася толькі на паперы. Памешчыкі 

заходніх губерняў афіцыйна сталі роўнымі расійскім дваранам пры 

праходжанні дзяржаўнай службы [123, ст. 4].  

Абыходзячы вышэй адзначаны закон, 20 лютага 1894 г. былі выдадзены 

асобыя правілы аб недапушчэнні палякаў і рускіх, жанатых на польках, на 

розныя пасады, акрамя самых ніжэйшых, на чыгунках і шасэйных дарогах па 

ўсёй заходняй часцы Расійскай імперыі і абмежаванні колькасць такіх асоб на 

дадзеных пасадах [118, с. 61]. У войску афіцэры-католікі і рускія, жанатыя на 

польках, не дапускаліся да службы ў некаторых спецыяльных частках на 

тэрыторыі краю, таму іх колькасць у розных воінскіх частках была абмежавана 

вызначанай лічбай. Акрамя гэтага, для католікаў былі зачынены ваенныя 

акадэміі імперыі [63, с. 68]. Аднак падобныя абмежаванні былі несправядліва 

абгрунтаваны, так як шмат хто з каталікоў добра выконваў свае абавязкі на 

дзяржаўнай службе. 

У 1893 г. віцебскі губернатар князь І.В.Далгарукаў адрасуе цыркуляр 

паліцмайстрам  і павятовым  спраўнікам  губерні: «До  моего сведения дошло, 

что как служащие по вольному найму в Городских и Уездных Полицейских 

Управлениях и городских частях, так и письмоводители Становых Приставов и 

Полицейских надзирателей нередко бывают из лиц польского происхождения и 

римско-католического исповедания… Они отдают полное предпочтение 

католикам к явному ущербу интересов православных, с которыми,  при  этом  

часто  обращаются  крайне  дерзко  и  непочтительно… Предписываю Вашему 

Высокоблагородию в месячный срок освободить лиц римско-католического 

исповедания от занятий во вверенном Вам Полицейском Управлении  и у 

исполнительных полицейских чиновников, заменить их лицами православного 

исповедания и впредь к занятиям не допускать» [183, л. 11-12].   

Як было сказана раней, для мясцовых уражэнцаў новая адміністрацыя 

стварала шмат нязручнасцяў для праходжання службы і, увогуле, пачатку і 

развіцця чыноўніцкай кар’еры. Адной з гэтых праяў з’яўлялася тое, што 
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мясцовыя служачыя, якія былі пераважна на тэрыторыі краю шляхціцамі, 

павінны пачынаць сваю службу ў рускіх губернях [28, с. 121]. Спачатку шляхта 

для праходжання службы ў вялікарускіх губернях павінна была прадставіць 

пасведчанне аб шляхецтве з Герольдыі, пасведчанне ад начальніка края або 

асобы, якая займалася іх выдачай, аб тым что дадзены кандыдат не мае 

перашкод для паступлення на службу і што ён “благанадзейны” [122, ст. 241]. 

Таксама Дваранскі дэпутацкі сход павінен быў зацвердзіць аб прызнанні яго 

шляхціцам.  

Такім чынам, чыноўнікі-каталікі беларускіх губерняў шляхам 

распараджэнняў павінны былі пачынаць сваю прафесійную кар’еру ва 

ўнутраных губернях імперыі. Самадзяржаўе лічыла, что такая “стажыроўка, 

паспрыяе выхаванню ў католікаў адданасці царызму і дапаможа пераадолець 

“страх і ненавісць да ўсяго рускага” [56, с. 141]. Але нават пры такіх умовах 

цяжка спрабаваць разгледзець асіміляцыйныя мэты такіх дзеянняў, бо 

зразумела, што пяцігадовы тэрмін службы не забяспечваў поўнай асіміляцыі ў 

рускім грамадстве. Аднак вышэйшая адміністрацыя  Паўночна-Заходняга краю, 

як і раней, лічыла благанадзейнымі толькі тых чыноўнікаў-палякаў, якія  “былі 

на нашай службе, бачылі Расію”, бо вярталіся яны лаяльнымі ў адносінах да 

ўраду [72, с. 136-137]. 

Пашырэнне адміністрацыйнага апарату, страта інтарэсаў чыноўнікаў 

унутраных губерняў да служба на беларускіх землях прыводзіла да таго, што ў 

краі, нягледзячы на павышаныя аклады, паступова адчувалася няхватка кадраў 

служачых рускага паходжання. Таму ўрад быў вымушаны замяшчаць іх 

мясцовымі служачымі. З 7 жніўня 1898 г. католікам дазвалялася замяшчаць 

пасады гарадскіх, вясковых і вэтэрынарных урачоў, а таксама павітух у 

Магілёўскай губерні. У 1902-1903 гг. гэтыя правілы былі распаўсюджаны на 

Мінскую, Віцебску, Віленскую і Гродзенскую губерні [43, с. 218]. Пры гэтым 

зноў-такі абгаворвалася, што кандыдаты павінны быць вернымі трону і “ва ўсім 

павінавацца, не шкадуючы жывата свайго, да апошня кроплі крыві” [54, с. 218].  

У канцы ХІХ ст. асабовы склад дзяржаўных устаноў змяняецца: колькасць 

мясцовых ураджэнцаў павялічваецца, чыноўнікі з расійскіх губерняў, у сваю 

чаргу, ужо не імкнуцца да службы ў заходніх губернях. Напрыклад, падчас 

кіравання краем А.Л. Патапава па грамадзянскім ведамстве Віленскага генерал-

губернатара служыла з 298 чыноўнікаў 97 католікаў. Праўда, яны займалі 

нязначныя пасады, а многія былі толькі канцылярскімі служачымі [94, с. 12-13]. 

Важнай акалічнасцю, якая паўплавала на рост колькасці мясцовых чыноўнікаў, 

было тое, што ўрад стварае на тэрыторыі краю шырокую сетку сярэдніх 

навучальных устаноў, якія спрыяюць падрыхтоўцы чыноўнікаў на месцы.  

Мінскі губернатар  П.Трубяцкі растлумачыў скарачэнне прыезду рускіх 

чыноўнікаў наступным чынам: «Русские люди, теперь идут на службу в 
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Северо-Западный край неохотно и попадают сюда с других дорог 

преимущественно те, кто не ужился в России или вообще оказался там 

нежелательным. Понятно, что такие служащие в новом месте... оказываются 

еще более непригодными и делают всем вообще русским служащим дурную  

репутацию» [28, с. 93]. 

Генерал-губернатар П.Святаполк-Мірскі праводзіць палітыку наладжвання 

добрых зносін з мясцовай супольнасцю, што выразілася ў змене кадравай 

палітыкі. Кіраўнік краю пры ўвядзенні ў Віленскай, Гродзенскай губернях 

інстытута земскіх начальнікаў дабіўся  прызначэння на гэтыя пасады 9 

мясцовых ураджэнцаў каталіцкага веравызнання [125, с. 89-90]. У студзені 

1898г. галоўны кантралёр Лібава-Роменскай чыгункі звярнуўся да мінскага 

губернатара для ўзгаднення прызначэння на службу ва ўзначальваемую ім 

кантрольную службу дваран Гебіха, Гембіцкага, Раматоўскага, Хасеневіча, 

псаломшчыка Раіну, чына чыноўніка Багдановіча, сына обер-афіцэра 

Крушэўскага, мешчаніна Агейчыка і селяніна Волкава [55, с. 243]. 

1 мая 1905 г. Мікалай ІІ зацвердзіў журнал Камітэта міністраў аб парадку 

замяшчэння службовых пасад у 9 паўночна-заходніх губернях. Адпаведна яму, 

уводзіўся пералік пасад, якія не маглі займаць католікі ў краі. Так, па 

ведамствах Міністэрства юстыцыі гэта тычылася старшынь і намеснікаў 

судзебных палат, акружных судоў  і пракурораў акружных судоў. Па 

Міністэрстве народнай адукацыі католікі не маглі быць дырэктарамі, 

інспектарамі, выкладчыкамі рускай мовы, гісторыі, геаграфіі і педагогікі. Па 

Міністэрству фінансаў – упраўляючымі казённымі палатамі, акцызнымі 

акругамі, усімі дзяржаўнымі банкамі. Гэта правіла тычылася кіруючага складу і 

міністэрстваў земляробства, дзяржаўных маёмасцей, шляху зносін і 

дзяржаўнага кантролю [81, л. 2]. 

Такім чынам, паражэнне паўстання 1863-1864 гг. прывяло да рэзкіх  

зменаў у палітыцы расійскагаўрада  па прызначэнні на дзяржаўныя пасады  на 

беларускай тэрыторыі. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася ўзмацненнем 

бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце. Значную ролю ў 

прызначэнні чыноўнікаў адыгрываў кіраўнік края – віленскі генерал-

губернатар. Фарміраванне новага чыноўніцкага складу адбывалася згодна з 

прынцыпам лаяльнасці да самадзяржаўя, палітычнай благанадзейнасці і 

асабістай адданасці кіраўніку. 

Мясцовыя ўраджэнцы каталіцкага веравызнання пасля паўстання 1863-

1864 гг., згодна з новай кадравай палітыкай ураду, былі звольнены са сваіх 

пасад, на іх месца ўрад масава запрашаў чыноўнікаў з вялікарускіх губерняў 

імперыіі. Прыезджым чыноўнікам было прызначана дадатковае грашовае 

ўтрыманне і нададзены льготы ў набыцці зямельных уладанняў. З 

праходжаннем службы для мясцовых чыноўнікаў урад ствараў перашкоды, якія 
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абавязвалі пачынаць чыноўніцкую кар’еру ў велікарускіх губернях. У 

далейшым мясцовыя ўраджэнцы незалежна ад веравызнання павялічваюць 

сваю прысутнасць у дзяржаўных установах на беларускіх землях, нягледзячы 

на тое, што адміністрацыя краю зрабіла некалькі спробаў “чысткі” 

чыноўніцкага корпусу.  

Больш наглядную карціну дае супастаўленне колькасці чыноўнікаў з 

ростам насельніцтва беларускага краю. Калі ў першай палове ХІХ ст. колькасць 

чыноўнікаў расце прапарцыянальна колькасці жыхароў краю, то ў другой 

палове  бюракратычны апарат павялічваўся больш хуткімі тэмпамі, прыкладна 

ў 1,5 разы, чым насельніцтва. Такім чынам, адносная колькасць служачых 

дзяржаўнага апарату ў другой палове ХІХ ст. рэзка павялічваецца.  

Звесткі аб зменах адноснай колькасці бюракратыі, на мой погляд, лагічна 

інтэрпрэтаваць наступным чынам: у такіх умовах павелічэнне колькасці 

чыноўнікаў адносна насельніцтва служыла прыкметай узмацнення дзяржаўнага 

апарату і яго ролі ў кіраванні. Асаблівую акалічнасць гэтаму надавалі 

палітычнае становішча беларускіх губерняў пасля падаўлення нацыянальна-

вызваленчага паўстання, правядзення палітыкі русіфікацыі краю, сацыяльна-

эканамічных рэформ і контррэформ 1860-1890-х гг. Шляхам змен у кадравым 

складзе чыноўніцтва, рэфармаванні дзяржаўных устаноў самадзяржаўе 

мікнулася скараціць уплыў мясцовай адміністрацыі шляхам замяшчэння 

чыноўнікамі з цэнтральных губерняў. Суадносна сфера бюракратычных 

метадаў кіравання ў губернях і паветах пашырылася. 

Такім чынам, у паслярэформенны перыяд урад праводзіў палітыку 

адлучэння мясцовых прадстаўнікоў каталіцкага веравызнання ад дзяржаўнай 

службы ў Беларусі. Кадравая палітыка самадзяржаўя адпавядала задачам 

русіфікацыі краю. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася ўзмацненнем 

бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце. Значную ролю ў 

прызначэнні чыноўнікаў адыгрываў кіраўнік края – віленскі генерал-

губернатар. Шматлікія высокакваліфікаваныя кадры мясцовага паходжання 

былі заменены на службоўцаў з цэнтральных губерняў Расійскай імперыі. 

Фарміраванне новага чыноўніцкага складу адбывалася згодна з прынцыпам 

лаяльнасці да самадзяржаўя, палітычнай благанадзейнасці і асабістай адданасці 

кіраўніку. У край іх прываблівалі высокае жалаванне і больш хуткі шлях 

атрымання вышэйшага класнага чыну, ордэнаў, а гэта служыла гарантам 

атрымання тытулу асабовага і патомнага дваранства. Даволі часта яны не 

адрозніваліся добрымі маральнымі і службовымі якасцямі, таму, зразумела, не 

прыносілі карысці на дзяржаўнай службе.  
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3.2. Парадак праходжання дзяржаўнай службы на тэрыторыі 

Беларусі 

У склад чыноўніцтва (дзяржаўных служачых) неабходна ўключаць асоб, 

якія мелі класавы чын і знаходзіліся на дзяржаўнай службе па грамадзянскім 

ведамстве, а таксама канцылярскіх служачых, якія займалі аналагічнае 

становішча ў дзяржаўным апараце і пасля атрымалі чыну [57, с. 22-23]. Таксама 

да паняцця “чыноўнік” можна аднесці і некаторыя катэгорыі асоб, якія не былі 

на дзяржаўнай службе. Да іх адносяцца асобы, якія служылі па выбарах у 

органах сялянскага кіравання, які выконваў паліцэйскія функцыі, а таксама 

членаў земскага і гарадскога самакіравання, супрацоўнікаў чыгунак і банкаў 

[45, с. 5].   

Чын адыгрываў важную ролю не толькі  тым, што вызначаў службовыя 

паўнамоцтвы і месца ў дзяржаўнай іерархіі, але і дазваляў набываць 

спадчыннае дваранства асобам з непрывеліяваных саслоўяў. Дваранства ў 

Расійскай імперыі папаўнялася не толькі праз службу, але яго атрыманне 

адбывалася праз набыццё чыну і ўзнагароджанне ордэнам. 

Забаранялася паступаць на службу па грамадзянскім  ведамстве беларускіх 

губерняў наступным асобам: 

1) замежным грамадзянам,  

2) купцам і іх дзецям, за выключэннем І-й гільдыі,  

3) ганаровым грамадзянам і іх дзецям, 

4) вольнаадпушчэннікам,  

5) мяшчанам і ўсім падатковым саслоўям,  

6) святарам,  

7) яўрэям [121, ст. 53]. 

“Табель о рангах всех чинов военных, статских и придворных…” была 

ўведзена Пятром І 24 студзеня 1722 г. для надання дзяржаўнай службе 

дакладнай арганізацыйнай структуры, якая забяспечвала б яе працаздольнасць і 

падкантрольнасць вярхоўнай уладзе (Табліца А1). Тым самым была 

ўстаноўлена строгая іерархія службовых пасад, што садзейнічала, з аднаго 

боку, умацаванню дысцыпліны, з другога – з’яўлялася стымулам для 

паслядоўнага прасоўвання па службовай лесвіцы кожнага дзяржаўнага 

служачага ў адпаведнасці з яго здольнасцямі і заслугамі. Адзін з галоўных 

арганізацыйных прынцыпаў дзяржаўнай службы заключаўся ў тым, што 

дзяржаўны служачы павінен быў яе прайсці знізу ўверх цалкам, пачынаючы з 

выслугі канцылярскім служачым – ніжэйшае звяно іерархіі, служачыя якога не 

мелі нават чыну. Гэта тлумачылася неабходнасцю як замяшчэння ўсіх пасад, 

так і атрымання неабходнага вопыту (паколькі сама практыка службы была 

галоўнай школай прафесійнай падрыхтоўкі чыноўніцтва) грамадзянскіх чыноў, 
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не ўлічваючы ваеннае і марское ведамствы, устанаўлівала 14 класаў, якія 

суадносіліся па вызначаных пасадах, аднак з цягам часу гэтая адпаведнасць усё 

больш і больш парушалася [43, с. 124].  

З дзеяннем “Табелі” заняцце пасады ў дзяржаўных і грамадскіх установах 

станавілася немагчымым, калі асоба не была чыноўнікам. Самай ніжэйшай 

ступенню службовай лесвіцы быў спецыяльны інстытут канцылярскіх 

служачых – для канцылярыстаў, падканцылярыстаў, капіравальнікаў і г.д. Праз 

гэтую пачатковую ступень чыноўніцкай службы праходзіла асноўная маса 

будучых чыноўнікаў. Канцылярскія служачыя былі заняты толькі перапіскай 

дакументаў і іншай тэхнічнай працай. Звычайны шлях наверх пачынаўся з 

пасады пісца: выдатны почырк быў адной з абавязковых умоў пачатковай 

чыноўніцкай кар’еры. Таму пачынаючаму канцылярысту нарэдка спачатку 

паручалі падвядзенне гусіных пер’яў     (металічнымі   пачалі карыстацца з 

1870-х гг., а пішучыя машынкі з’явіліся ў канцылярыях мясцовых губернатараў 

толькі ў 1890-х гг.)  Пры гэтым працягласць службы канцылярыстаў залежала 

ад паходжання і адукацыі [, 7. 26]. 

Дзейнічала з 1827 г. “Положение о канцелярских служителях гражданского 

ведомства”. Канцылярскія служачыя беларускіх губерняў падзяляліся на 3 

разрады ў залежнасці ад саслоўнага паходжання. У першы разрад уваходзілі 

спадчынныя дваране, у другі – дзеці асабістых дваран, купцоў І гільдыі і 

святароў, у трэці – дзеці служачых і інтэлігенцыя, у чацвёрты  - дзеці мяшчан і 

“вышедших из дворянских соловий”. Для кожнага з разрадаў устанаўліваліся 

свае тэрміны для паступлення ў чын. У прыватнасці, спадчынныя дваране 

атрымлівалі чын пасля двух гадоў службы, другі разрад – пасля чатырох гадоў, 

трэці – шэсць гадоў [43, с. 112]. Абавязковая ўмова прыёму на службу – уменне 

“правільна пісаць і чытаць”. А асобы з вышэйшай адукацыяй міналі 

канцылярскую службу і атрымлівалі адпаведны класны чын. Выпускнікі 

гімназій залічваліся на службу канцылярскімі служачымі І разраду, а 

выпускнікі гімназій з валоданнем грэчаскай мовы адразу атрымлівалі чын 

XIVкл. – калежскага рэгістратара [45, с. 34-35]. 

Па палажэнні 1827 г. устанаўліваліся тэрміны пераходу ў чыны ад XIV да 

V кл. з мэтай аб’яднаць інтарэсы дзяржаўнай службы з адукацыйным узроўнем 

і саслоўным паходжаннем: служачыя аднесены да трох разрадаў па ўроўні 

адукацыі: першы разрад – вышэйшая адукацыя, другі – сярэдняя, трэці – 

ніжэйшая [189, с. 68]. Тэрміны прасоўвання па службовай лесвіцы складалі: з 

XIV-га класа ў XII-ы, з XII-га ў X-ы, з X-га ў ІX-ы неабходна выслуга тры гады. 

А пераход у VІІІ кл., у чын калежскага асэсара, для дваран працягваўся 4 гады, 

асобы недваранскага паходжання атрымлівалі гэты чын толькі пасля 12 гадоў 

службы. Акрамя таго, каб атрымаць VІІІ чын неабходна была скончаная 

сярэдняя адукацыя і наяўнасць дыплома ці атэстата аб здачы адпаведных 
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іспытаў. Пераход у VII чын – прыдворны саветнік, складаў 5 гадоў, у калежскія 

саветнікі (VI кл.) – таксама 5 гадоў [45, с. 34-36]. Нарэшце, каб атрымаць чын 

стацкага саветніка (V кл.), патрабавалася 4 гады выслугі ў папярэднім чыне.  

Па правілах для выслугі спадчыннага дваранаства патрабавалася ад 16 да 

22 гадоў, у адпаведнасці з тэрмінамі выслугі кожнага чыну. Дарэчы, чыноўнік, 

які выслужыў чын XIV кл., атрымліваў саслоўныя правы асабістага ганаровага 

грамадзянства, але толькі  пасля выслугі ІХ кл. і атрымання чыну калежскага 

асэсара атрымліваў асабістае дваранства. Да 1856 г. спадчынным дваранінам 

чыноўнік станавіўся выключна пры ўмове атрымання чыну стацкага саветніка 

(V кл.), што патрабавала выслугі гадоў ад 26 да 42 гадоў (Табліца А2).  

Дазвалялася пераводзіць у чыны дваран, калі месца аказвалася вышэй за 

клас чыну або дваранін праслужыў па грамадзянскім ведамстве па выбарах на 

працягу 6 і больш гадоў. У ХІХ ст. было замацавана аддзяленне класнага чыну 

ад пасады: самастойнасць чыну была звязана з тым, што рух па службе ў 

грамадзянскім ведамстве было замаруджаным і не зацікаўлівала на 

прадаўжэнне службы. У другой палове ХІХ ст. па-ранейшаму заставалася 14 

чыноў. Аднак для хутчэйшага росту па службе на яе першых этапах было 

вырашана зацвердзіць пераход з калежскіх рэгістратараў (XIV кл), мінуючы 

правінцыяльнага сакратара (ХІІІ кл.),  у губернскія сакратары (XII кл.). А затым 

з XII класа, мінуючы карабельнага сакратара (ХІ кл.), і ў калежскія сакратары 

(X кл). Такі парадак быў замацаваны ў 1857 г. [121, ст. 63-81]. 

З 1857 г. дзейнічала адзінае для ўсё імперыі “Палажэнне” аб праходжанні 

дзяржаўнай службы. Былі ўстаноўлены новыя тэрміны пераходаў з чыну ў чын. 

“При поступлении лиц. окончивших высшие и средние учебные заведения в 

гражданскую службу, утверждаются в том классном чине, на который им дают 

право их ученая степень, звание или аттестат заведения, в коем они обучались» 

[121, с. 1053-1054]. Для праходжання ў наступны чын устанаўліваліся новыя 

тэрміны незалежна ад адукацыі і саслоўнай прыналежнасці. З XIV-га класа ў 

XII-ы, з XII-га ў X-ы, з X-га ў ІX-ы, з ІХ-га ў VІІІ кл. неабходна выслуга тры 

гады; з VIII-га ў VII-ы,з VII-га ў VI-ы, з VI-га ў V-ы – 4 гады (Табліца А3). 

Пераход у VIII клас ажыццяўляўся толькі пры наяўнасці вышэйшай 

адукацыі або пасведчання аб здадзеных экзаменах пры ўніверсітэце па 

праграме, распрацаванай урадам. Чыноўнікі пераходзілі «невзирая на лета 

службы, и хотя бы на короткое время службы в настоящем чине находились». 

Напрыклад, для пераводу ў чын V класа патрабаваўся ўніверсітэцкі атэстат, 10 

гадоў беззаганнай службы на пасадзе VI кл. (саветніка ці пракурора) і дазвол 

кіраўніцтва. Такім чынам, чын стацкага саветніка быў недаступны для асоб без 

вышэйшай адукацыі. Ад разраду залежаў час выслугі першага класнага чына.  

Трэба адзначыць, што далейшы рух па чыноўніцкай лесвіцы мог 

ажыццяўляцца, акрамя выслугі гадоў, іншымі шляхамі: 1) калі кіраўніцтва 
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адзначыць у асобе стараннасць і выдатнае выкананне службы, 2) за адзнакі на 

службе, здзейсненыя подзвігі і справы на карысць службы, якія даказваюць 

добрыя якасці чыноўніка [121, ст. 53]. У другім выпадку ўказаныя тэрміны 

скарачаліся на 1 год. 

Чыноўнікі ІІІ-V класнага чыну маглі пераходзіць у наступны па службе 

чын толькі з дазволу імператара ці, як часта было, згодна з загадам міністра ці 

губернатара. Чыны ніжэйшых класаў маглі размяркоўвацца па службе па 

загадзе ніжэйшай адміністрацыі. Перавод службовых асоб на службу ў іншыя 

ведамствы мог ажыццяўляцца толькі па загадзе імператара ці міністра [9, с. 

340]. 

Пры наяўнасці вышэйшай і сярэдняй адукацыі, якой валодалі на прыканцы 

ХІХ ст. большасць чыноўнікаў беларускага краю, на “грамадзянскую службу 

зацвярджаліся ў тым класным чыне, які адпавядаў іх ступені, атэстату і 

званню”. Для пераходу ў наступны чын не існавалі адзіныя тэрміны незалежна 

ад адукацыі ці саслоўнай прыналежнасці. Першая форма пераходу ў наступны 

чын была агульнай “паступленне ў чын за стараннасць і пахвальную службу”.  

Другая форма “за подзвігі і справы на карысць службы, якія паказалі працу і 

добрыя якасці чыноўніка” [121, ст. 145]. Пры гэтым другі раз мяняўся чын, 

атрыманне якога  давала спадчыннае дваранства. Пры другой форме – за “за 

праяўленыя адзнакі” - тэрміны выслугі чыну змяншаліся на 1 год. Такі парадак 

праіснаваў да пачатку ХХ ст. 

Для паступлення на службу рэкамендавалася ўраду і мясцовай 

адміністрацыі, з аднаго боку, заахвочваць дзяцей дваран, з другога – не 

прымушаць да службы, что парушала “Жалованную грамоту дворянства”. 

Менавіта адукаваны выхадзец з дваранства праваслаўнага веравызнання – такім 

быў ідэал рускага чыноўніка ў беларускіх губернях. 

У канцы ХІХ ст. як на тэрыторыі Беларусі, так і па ўсёй Расійскай  імперыі 

назіраецца разыходжанне паміж чынам і пасадай, што парушала прынцып  “ні 

вышэй, ні ніжэй аднаго чына”. Атрыманне чыну больш высокага класа (на 1-2 

рангі), чым клас займаемай пасады на грамадзянскай службе, было звычайнай 

справай. Гэта не супярэчыла “Табелі”, бо той, хто атрымаў наступны клас, 

станавіўся кандыдатам на адносную гэтаму класу пасаду. Існаваў і іншы 

варыянт: назначэнне на пасаду больш высокага класа, чым чын. Неабходнасць 

гэтай з’явы ўзнікла пасля падаўлення паўстання 1863-1864 гг., калі абдываецца 

замена мясцовых чыноўнікаў на прысланых з рускіх губерняў.Тады прыйшлося 

назначаць на пасады асоб, якія не паспелі выслужыць адпаведныя чыны. 

Пераход з чына ў чын у гэтым выпадку паскараўся. Служачы, назначаны на 

пасаду вышэй класа свайго чыну, меў права на “почести” на пасадзе, але не 

атрымліваў пераваг, звязаных з класам чыну, напрыклад, права на дваранства. 
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Для кіраўніцтва існавала парада, дзе старшыні рэкамендавалася для 

захавання на працягу часу ў служачага вернасці перад самадзяржаўем не даваць 

узнагароды за кароткатэрміновую службу [189, с. 352-353].  Узнагароды для 

чыноўнікаў, якія знаходзіліся на службе ў беларускіх губерняхў, былі ў 

выглядзе чыноў, ордэнаў, ганаровых званняў, арэндных грошай, падараванне 

зямель, падарункаў ад імператара, прэмій і ўдзячнасці кіраўніцтва [123, ст. 785].  

Аднак на чыноўнікаў канцылярый і губернскіх кіраванняў гэтыя ўзнагароды не 

распаўсюджваліся. Самы высокі ордэн, які мог атрымаць чыноўнік -                

св. Уладзіміра  IV ступені, яго маглі атрымаць асобы не ніжэй 4 класнага чыну. 

Важнай ацэнкай працы чыноўніка лічылася асабістая адзнака ад імператара за 

асаблівыя заслугі. Адзнака ў выглядзе рэскрыпта ад імператара прыходзіла 

асабіста на імя чыноўніка, пры гэтым яму на год скарачалася выслуга гадоў 

адпаведнага чыну. Прэміраваныя аклады чыноўнікам назначаліся асабіста па 

хадатайстве кіраўніцтва. Асабістым падарункам імператара чыноўніку быў 

вензелевы партрэт яго імператарскай вялікасці [123, ст. 719-721].   

Узнагароджванне чыноўніка ордэнам было своеасаблівым знакам 

“Особого монаршего благославения и милости”. У жніўні 1887 г. быў 

выдадзены закон, па якім узнагароджванне ордэнам св. Уладзіміра  IV ступені 

давала спадчыннае дваранства толькі тым асобам, якія праслужылі ў обер-

пракурорскіх чынах не меней 20 гадоў, а таксама мелі ордэн св. Ганны, які, у 

сваю чаргу,  атрымлівалі службоўцы не ніжэй IV класа паводле службовай 

іерархіі. З 1900 г. на спадчыннае дваранства маглі разлічваць асобы, якія 

атрымалі ордэн Уладзіміра не IV ступені, а III-й, якім маглі ўзнагароджвацца 

чыноўнікі IV класа - стацкія саветнікі [189, с. 26].   

Тытул чыноўніка залежаў ад класа і займаемай ім пасады, а таксама ад яго 

сацыальнага паходжання. Ён быў абавязковым пры ўсіх афіцыйных і святочных 

мерапрыемствах: пры царскім двары, вяселлях, хрысце, пахаваннях і нават пры 

царкоўнай імшы. Тытулаванне было строга рэгламентавана. Прыватны тытул 

уяўляў сабой назву чыну ці пасады (напрыклад, стацкі саветнік ці віцэ-

губернатар). Агульныя тытулы для чыноў і пасад згодна з “Табеллю о рангах” 

былі: чынам I–II класаў прызначаўся тытул «ваше высокопревосходительство», 

III і IV – «ваше превосходительство», V – «ваше высокородие», VI–VIII – «ваше 

высокоблагородие», IX–XIV – «ваше благородие» [184, с. 28-29].  Пры 

пісьмовым афіцыйным звароце ніжэйшых пасадаўцаў да вышэйшых называліся 

абодва тытулы, прычым прыватны ўжываўся і па пасаде, і па чыну ішоў за 

агульным тытулам. Напрыклад: «Его превосходительству товарищу министра 

финансов тайному советнику…» [184, с. 30]. 

З сярэдзіны ХІХ ст. прыватны тытул і прозвішча звычайна апускаліся. Пры 

звароце да ніжэйшых па чыне ўжываўся толькі прыватны тытул (прозвішча не 

ўжывалася). Роўныя па пасадзе звярталіся адзін да аднаго ці як да ніжэйшых, ці 
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па імені  і імені па бацьку з указаннем тытула і прозвішча. Пры размове да 

вышэйшых чыноў звярталіся, выкарыстоўваючы агульны тытул [189, с. 31]. 

Прынцып старшынства распаўсюджваўся на жонак і на дочак чыноўнікаў. На 

сыноў старшынство іх бацькоў не распаўсюджваліся, так як яны павінны 

выслужваць ранг самастойна. 

Варта адзначыць, што на аснове аналізу фармулярных спісаў розных 

установаў раўназначныя пасады займаюць асобы, розныя па чынах. Напрыклад, 

з асобаў VІ класа каля 40% асоб займаюць пасаду, якая не адпавядае свайму 

класу або чыну  ці стаіць на адну ступень вышэй ці ніжэй за апошнюю. Гэтыя 

стацкія саветнікі не нясуць вызначаных службовых паўнамоцтваў ці 

знаходзяцца на пасадах, якія не адпавядаюць IV чыну [121, ст. 26-27, 69-71].  

Урад для павышэння якасці чыноўніцкай службы уводзіць абмежаванні 

для прэтэндэнтаў на адміністрацыйную кар’еру: законам ад 3 мая 1871 г. 

атрымаць XIV чын можна было  толькі пасля здачы экзамену за курс павятовага 

вучылішча. Узровень ведаў, які давалі такія ўстановы адукацыі, мог адпавядаць 

толькі службе на самых ніжніх пасадах, але далейшая выслуга гадоў адкрывала 

шлях наверх [189, с. 46].  

Важнай зменай для грамадзянскай службы было прыняцце ў канцы 1906 г. 

закона, які ўстанаўліваў, што атрыманне чыноў і праходжанне службы 

адбываецца незалежна ад саслоўнай прыналежнасці. Пра змену казалася ў 

законе: “Производство в первый классный чин делится на разряды в 

зависимости от полученного образования” [74, с. 893-894]. Замест саслоўнага 

прынцыпа пры атрыманні чыноў зацверджаны адукацыйны. Выданне закона 

дэкларавала далейшае імкненне да паступовага ўраўнавання ў правах сялян з 

іншымі групамі насельніцтва, даваліся ўсім расійскім падданым, незалежна ад 

паходжання, але, акрамя іншародцаў, аднолькавыя ў дачыненні да дзяржаўнай 

службы правы, скасоўваліся ўсе асаблівыя саслоўныя перавагі па займанні 

пасад, вызначаных урадам [55, с. 239-240]. Сельскія абывацелі і прадстаўнікі 

іншых падатковых станаў вызваляліся ад неабходнасці пры паступленні на 

дзяржаўную службу і ў навучальныя ўстановы прадстаўляць звальніцельныя 

пасведчанні, а таксама выконваць асабістыя натуральныя павіннасці, несці 

грамадскую службу падчас вучобы і знаходжання на дзяржаўнай пасадзе [74, с. 

893-894].  

Прыём на службу абываўся наступным чынам: кандыдат пісаў на гербавай  

паперы заяву на імя імператара, да якой ён прыкладваў неабходныя дакументы 

(пасведчанне аб паходжанні, атэстат аб адукацыі, пасведчанне аб яго праве 

паступаць на службу) [121, ст. 42]. Важным момантам было прыняцце прысягі 

на вернасць імператару, пры гэтым яўрэі прыносілі прысягу на вернасць 

ведамству, дзе яны служылі, а замежныя чыноўнікі – прысягу на вернасць 

Расійскай імперыі [121, ст. 44].  Прысягу асоба прымала толькі адзін раз, за 
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выключэннем выпадкаў звальнення па загадзе кіраўніцтва, у такім выпадку 

прысяга прыносілася паўторна.  

Анкета  для  паступаючых  на  службу  ўтрымоўвала  наступныя  пытанні: 

нацыянальнасць і веравызнанне; саслоўная прыналежнасць; наяўнасць маёнтка; 

наяўнасць спагнанняў і пакаранняў, злучаных з абмежаваннямі ў прасоўванні 

па службе, сямейныя звесткі і г.д. Для  паступлення  на  дзяржаўную службу  

патрабавалася  падаць  прашэнне  на  імя  імператара. На працягу службы на 

кожнага службоўца па месцы працы быў заведзены адмысловы паслужны 

спісак - фармуляр. Пры выхадзе ў адстаўку чыноўнік атрымліваў адпаведную 

атэстацыю. 

Працэдура прашэння аб пераводзе на іншую пасаду адбывалася падобным 

шляхам. Напрыклад, у маі 1903 г. памочнік прыстава Бабруйска З.Харужы 

звярнуўся да мінскага губернатара з просьбай даць яму пасаду паліцэйскага 

прыстава ці памочніка прыстава ў Мінску з мэтай паляпшэння дабрабыту [55, с. 

242]. Аналагічныя абставіны прымусілі хадатайстваваць перад губернатарам 

канцылярскага чыноўніка мінскай гарадской паліцыі І.Смольскага, які прасіў 

даць яму пасаду начальніка мінскай турмы [55, с. 242]. Асабістымі 

меркаваннямі нярэдка былі выкліканы хадатайніцтвы рускіх чыноўнікаў аб 

прызначэнні на такія значныя пасады, як прадвадзіцель дваранства. Дастаткова 

распаўсюджаны былі выпадкі пратэкцыянізму пры адборы прэтэндэнтаў на 

дзяржаўную службу [55, с. 242].  

Для губернатараў было таксама характэрна прызначэнні чыноўнікаў, якія 

працавалі па-за штатам. У прыватнасці, мінскі губернатар П. Курлаў назначыў 

пазаштатным канцылярскім чыноўнікам асобых даручэнняў курскага 

губернатара С.Васільева пры губернатары, памочніка кіраўніка арлоўскага 

губернатара В.Окала-Кулака малодшым штатным чыноўнікам асобых 

даручэнняў і пінскага паліцмайстра Літвінава рэчыцкім павятовым спраўнікам і 

г.д. [55, с. 242]. 

     У 1895 г. пры Дзяржаўным савеце была створана камісія для перагляду 

“Статута па грамадзянскай службе”. Разам з пытаннем аб пераходзе з чыну ў 

чын, прасоўвання па службовай лесвіцы, саслоўным цэнзе было разледжана і 

пытанне аб стане адукацыйнай падрыхтоўкі. Калі раней пры паступленні на 

службу было дастаткова скончыць павятовае вучылішча, то цяпер па рашэнні 

камісіі быў устаноўлены адукацыйны цэнз у колькасці шасці класаў сярэдняй 

навучальнай установы. Такім чынам, службовы рост дзяржаных чыноўнікаў 

быў пастаўлены ў прамую замежнасць ад іх адукацыйнага узроўню. Да 1917 г. 

праіснавала і сістэма выслугі гадоў. Якім бы кампетэнтным і старанным не быў 

чыноўнік, ён не мог заняць суадносную свайму узроўню пасаду, не праходзячы 

лесвіцу чыноўніцкай іерархіі. 
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Нельга не адзначыць, што выпускнікі адзінай вышэйшай навучальнай 

установы на тэрыторыі Беларусі да 1864 г. - Горы-Горацкага земляробчага 

інстытута - пры заканчэнні навучання з атэстатам з агульнай адзнакай вышэй 9 

балаў маглі атрымліваць клас адразу Х чыну, хто скончыў з агульнай адзнакай 

не менш 7 балаў – ХІІ чын, іншыя студэнты пры станоўчай здачы экзамену 

пачыналі сваю кар’еру з XIV-га. Таксама студэнтам з дня выпуску па 

вызначэнні на штатныя вакансіі з сумы Міністэрства дзяржаўных маёмасцей 

выплачваліся грошы ў памеры 200 руб. тогод і на атрыманне ўніформы яшчэ 70 

руб. у год [121, ст. 529]. 

Адным з відаў грамадзянскай службы на тэрыторыі Беларусі была служба 

па выбары. Згодна з заканадаўства, шэраг пасад у губернаскай і павятовай 

адміністрацыі замяшчаліся па выбарах дваранства – прадвадзіцелі дваранства, 

дэпутаты Дэпутацкага дваранскага сходу належалі кіраўнікі палат 

крымінальнага і грамадзянскага суда, засядацелі гэты палат, павятовыя суддзі і 

засядацелі павятовых судоў. Выбірацца на гэтыя пасады можа толькі дваранін 

“имеющий не менее 100 душ крестьян мужского пола или 100 поселян, 

живущих на его земле по условию, с ним заключенному, а также имеющий не 

менее 3000 десятин земли, хотя и ненаселённой, но в одной губернии” [44, с. 

212] Але выбірацца на гэтыя пасады маглі і асабовыя дваране, якія мелі 

грамадзянскі ці вайсковы чын. Тэрмін знаходжання на пасадах у губернскіх і 

павятовых устнановах складаў 6 год [54, с. 212] Усе выбраныя чыноўнікі 

зацвярджаліся губернатарам. Неабходна адзначыць, што пасля абрання яны 

станавіліся паўнапраўнымі кароннымі чыноўнікамі і ніякай залежнасці ад 

дваранства не існавала. 

У выніку правядзення судовай рэформы выбарныя пасады былі скасаваны 

20 лістапада 1864 г., ліквідаваліся палаты крымінальнага і грамадзянскага суда, 

павятовыя суды. Быў створаны інстытут міравых суддзяў. Для выбараў на 

пасаду міравога суддзі існавала два цэнзы – маёмасны і адукацыйны. Міравы 

суддзя павінен мець сярэднюю адукацыю, маёмасць у памеры ад 550 дзесяцін  

эямлі  ці валодаць  маёмасцю больш за 15 тыс. рублёў. У горадзе – валоданне 

нерухомай маёмасцю ў памеры 3 тыс. рублёў [45, с. 54-55]. Міравы суд быў 

ліквідаваны на тэрыторыі Беларусі ў 1889 г. і заменены інстытутам земскіх 

начальнікаў.   

Такім чынам, парадак праходжання службы ў беларускіх губерняў насіў 

агульнаімперскі характар. У Расійскай імперыі паступленне на службу, рух па 

службовай лесвіцы вызначала сістэма, якая ўлічвала саслоўны і адукацыйны 

цэнз. На чыноўніцтва беларускага краю распаўсюджваліся ўсе дзеючыя ў 

Расійскай імперыі правілы аб праходжанні службы. Парадак праходжання 

службы адбываўся згодна з Табеллю аб рангах, што вызначала 

цэнтралізаванасць у іерархіі служачых. Усім паступаючым на дзяржаўную 
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службу па назначэнню ці па выбарах ад дваранства прысвойваліся чыны згодна 

з расійскім заканадаўствам. Аднак склалася тыповая сітуацыя для чыноўнікаў, 

калі класны чын служачага не супадаў з пасадай, якую ён займаў. 

3.3. Заканадаўчае рэгуляванне сацыяльнага становішча 

служачых на тэрыторыі Беларусі 

Да ліку пераваг дзяржаўнай службы з поўнай падставай можна аднесці і 

асаблівую абарону дзяржавай сваіх службоўцаў. Службовая асоба мела 

наступныя правы: 1)  заканамернае падпарадкаванне сваім распараджэнням; 2) 

права на павагу,  якое адпавядае  яго  становішчу,  як  прадстаўніку  ўлады [121, 

ст. 259]. Закон  меркаваў,  што службовая асоба можа сустрэць супраціўленне ў 

выглядзе гвалтоўных дзеянняў ці пагроз жыцця. Такія дзеянні кваліфікаваліся 

як перашкаджэнне службовай асобе выконваць свае абавязкі. Вінаватаму 

пагражала пазбаўленне ўсіх правоў стану, высылка на катаржныя працы ад 4 да 

6 гадоў. Калі хто-небудзь утрымліваў чыноўніку ад законнага выканання 

абавязкаў пагрозамі, то такой асобе пагражала высылка да 2 гадоў. Калі нейкая 

група асобаў без відавочнага супраціўлення проста адмаўлялася выконваць 

пастановы ўлады, то ў залежнасці ад ступені віны ім пагражала зняволенне ва 

ўціхамірвальнай хаце  да 3 гадоў ці зняволенне ў турме ад 6 месяцаў да 2 гадоў. 

Жонкі чыноўнікаў карысталіся такімі жа правамі і перавагамі, як і іх мужы 

[121, ст. 273]. 

Чыноўнікі разглядалі сваю службу як адзіную прафесію, і ўмовы працы 

гэтаму садзейнічалі. Быў устаноўлены працоўны дзень: штодзённа, акрамя 

выходных і свят, яны павінны былі знаходзіцца на службе з 7 раніцы да 14 

гадзін, а калі і патрэбна - з 16 да 19 гадзін вечара. 

Да немалаважных пераваг дзяржаўнай службы нельга не аднесці і 

атрыманне пенсій. Падставай выплаты пенсій станавіўся той факт, што да часу 

спынення службы ў большасці выпадкаў службовай асобы дасягалі такога 

ўзросту, у якім  чыноўнік  рознымі  спосабамі не мог утрымоўваць  ні сябе, ні 

сваю  сям'ю. Па агульным правіле тэрмін выслугі для атрымання пенсіі 

вызначаны быў у 35 гадоў беззаганнай службы. Той, хто праслужыў не меней 

25 гадоў, атрымліваў 50% пенсійнага акладу [121, ст. 1023]. Зыходзячы з 

сярэдніх паказчыкаў паступлення на службу, пасля атрымання спецыяльнасці ў 

20 гадоў, можна зрабіць выснову, што толькі да 60 гадоў службовая асоба магла 

выслужыць пенсію, што, дарэчы, перавышала сярэднюю працягласць жыцця ў 

краіне. Таму часта службоўцам не даводзілася самім карыстацца такой пенсіяй, 

і яе атрымлівала сям'я.  

Усе пасады ў дзяржаўным апараце для атрымання пенсіі былі падзелены  

на 9 разрадаў, і, адпаведна,  яе  велічыня  вагалася  на прыканцы XІX ст. ад 



84 
 

85руб. 80 кап. (ІХ разрад) да 1 143 руб. 60 кап. (ІV разрад) [2, ст. 26-54]. У 

грамадзянскім ведамстве існавала спецыяльная эмерытальная каса, з якой іх 

удзельнікам (пасля выйсця ў адстаўку) ці іх сем'ям выплачваліся дадатковыя 

пенсіі ці адначасовая дапамога. 

Для дробнай шляхты служба ў дзяржаўных установах была папулярнай. На 

выбарныя пасады ў беларускіх губернях знаходзілася “шмат ахвотнікаў, якія 

жадалі займаць нават тыя пасады, дзе быў самы меньшы заробак. Так як гэта 

давала некаторы  перавагу, вядомасць і тытул” [190, с. 68-70]. Таксама дробная 

шляхта звязвала дзяржаўную службу, дзе “злучаліся намеры на будучую 

кар’еру, на кавалак хлеба, на самастойнае існаванне, а, калі моцна пашанцуе, то 

і на досыць выгадную жаніцьбу” [57, с. 32].  

Дзяржаўная служба давала магчымасць зарабіць сабе сацыяльны статус у 

грамадстве. З атрыманнем першага чына служачы, незалежна ад паходжання, 

станавіўся ганаровым грамадзянінам. Прывеліяванае саслоўе ганаровых 

грамадзян было створана ў 1832 г. з мэтай абмежавання імкнення адукаваных 

людзей да атрымання дваранства. Яго прадстаўнікі былі вызвалены ад 

цялеснага пакарання, рэкруцкай павіннасці, падушнага падатку, 

дысцыплінарнай улады саслоўных аб’яднанняў падатковага насельніцтва. 

Спадчынныя і асабістыя дваране мелі аднолькавыя правы [57, с. 85].  

Адбываецца змяненне умоваў для атрымання спадчыннага дваранства на 

грамадзянскай службе. Калі ў Табелі аб рангах ад 1722 г. адзначалася, што ўсе 

асобы, якія на дзяржаўнай службе дасягулі чыну VІІІ класа, становяцца 

патомнымі дваранамі [43, с. 59]. Пазней Кацярына ІІ замацавала гэтае 

палажэнне і дапоўніла ўзнагароджаннем ордэнам [46, с. 29]. У сувязі з гэтым, 

рэзка павялічыўся прыток патомных дваран з ліку чыноўнікаў. Такая тэндэнцыя 

палохала ўрадавыя колы, іх непакоіла чысціня дваранскай годнасці. У сувязі з 

гэтым, Мікалай І маніфестам ад 11 чэрвеня 1845 г. павысіў клас чыноў, якія 

давалі права на патомнае дваранства да V класа на грамадзянскай службе [45, с. 

79].   

Асаблівасцямі ўрадавай палітыкі на тэрыторыі Беларусі вызначалася 

невялікая частка дваран, якія атрымалі вышэйшую саслоўную годнасць праз 

дзяржаўную службу ці ўзнагароджанне ордэнам. Калі ў значнай частцы 

велікарускіх губерняў такі паказчык складаў у сярэднім 63%, то ў Магілёўскай 

губерні – 32,1%, Мінскай – 12,6%, Гродзенскай – 20,6% [44, с. 68].  Асабістае 

дваранства выступала ў якасці своеасаблівага клапана , праз які адбывалася 

папаўненне спадчыннай часткі вышэйшага саслоўя і колькасна, і якасна. 

Стварэнне інстытута асабістага дваранства было абумоўлена неабходнасцю 

вылучэння сярод растучага чыноўніцкага апарату, які папаўняўся асобамі 

рознага сацыяльнага стану, больш прывеліяванай групы, якая была набліжана 

да спадчыннай часткі дваранства, але не злівалася з  ёй цалкам і станавілася па 
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меры выслугі крыніцай папаўнення вышэйшага саслоўя [54, с. 85]. Спадчынае 

дваранства магчыма было атрымаць у чыне тытулярнага саветніка (ІХ кл.) [117, 

с. 8]. 

  Аднак, у сувязі з буржуазнымі рэформамі, ростам бюракратычнага 

апарату ў Расійскай імперыі Алякснадр ІІ рэфармаваў і парадак атрымання 

спадчыннага дварнаства : замацавана, што толькі чын IV класа дае магчымасць 

атрымання дваранства [123, ст. 212]. Дваранства надавала права кавалерам 

першых ступеняў усіх расійскіх ордэнаў. Таксама спадчыннае дваранства 

дасягалася шляхам “пожалавання”, атрымання чына ці любога расійскага 

ордэна. Пры гэтым чыноўнік мог пісьмова звяртацца аб прысваенні дваранства 

“калі яго дзед і бацька служылі у чынах больш чым 20 год кожны” [121, ст. 

813]. 

Знайсці зводныя дадзеныя пра кавалераў у беларускіх губернях, на жаль, 

не ўдалося. У прыватнасці, у Мінскай губерні ў 1898 г. на службе знаходзіліся ў 

чыне 4 класа толькі пяць чалавек: губернатар, губернскі прадвадзіцель 

дваранства, губернскі ўрачэбны інспектар і два члены па сялянскіх справах 

канцылярыі [126,  л. 2-7]. Кавалераў ордэнаў першай степені ў мінскай губерні 

не значылася. Узнагароджаных ордэнам ІІІ ступені – 3 чалавекі, IV – 19 

чалавек. Але гэта толькі адстаўнікі. Вызначаць, колькі служачых было 

ўзнагароджана ордэнамі па фармулярных спісах, практычна немагчыма, таму 

што яны перасылаліся толькі на месца новай пасады чыноўніка.  

Указам ад 16 жніўня 1887 г. было ўстаноўлена, што для атрымання ордэна 

св. Уладзіміра IV ступені неабходна праслужыць у класных чынах не менш 20 

гадоў.  У 1892 г. ордэн быў узведзены ў агульны шэраг узнагародаў [54, с. 24]. 

Таксама дваранскае званне забяспечвала атрыманне ордэна св. Уладзіміра ўсіх 

ступеняў, якімі ўзнагароджваліся чыноўнікі за бездакорную і адданую службу 

на працягу 35 гадоў у грамадзянскім ведамстве [123, ст. 821].   

Палажэнне ў грамадстве, якое вызначалася класам чыну, атрымала 

значэнне для службоўцы як жыццёвай каштоўнасці. Згодна з “Уставом о 

службе”, грамадзянскі  кіраўнік меў права звольніць падначаленага без 

тлумачэння прычыны, але чын маглі адняць толькі па рашэнні суда [189, с. 32]. 

Адміністрацыя края сур’ёзна адносілася да знешняга выгляду сваіх 

служачых, напрыклад, у Віцебскай губерні былі зацверджаны новыя правілы 

наконт знешняга выгляду [46, л. 2-4]. Чыноўнікам забаранялася адпускаць вусы 

і бараду, а таксама з’яўляцца на службе не ў форменым адзенні. Форменнае 

адзенне, асабліва яе галоўны элемент – мундзір – з’яўляўся важным атрыбутам 

прыналежнасці да чыноўніцкай службы. Мундзіры для чыноўнікаў павінны  

былі быць знешне прывабныя, аднаўзоравыя і фунцыянальна зручнымі. 

Мундзіры сталі абавязковымі для чыноўнікаў мясцовых устаноў беларускіх 

губерняў на прыканцы XVIII ст. Форменнае адзенне чыноўнік мог насіць на 
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працягу ўсяго жыцця – ад  гімназіі да выхаду на пенсію: права на нашэнне 

мундзіра дзейнічала. Форма выраблялася за кошт яго ўладальніка, што было 

значным расходам для невысокага заробку чыноўніка на пачатку кар’еры. [189, 

ст. 30]. 

Нашэнне мундзіра ў афіцыйнай абстаноўцы было абавязковым. Але сярод 

асноўнай колькасці грамадзянскіх чыноўнікаў час ад часу сустракаецца знявага 

да форменнага адзення, а часцей і цяжкасці ў разуменні ўсёй сістэмы дзеючых 

правіл аб карыстанні ім. Гэта можна растлумачыць тым, што большасць 

чыноўнікаў на тэрыторыі Беларусі проста былі не знаёмы, як трэба насіць у 

вызначаных выпадках неадбодную форму і яе прыналежнасці, ці проста 

памылкова разумела пастаноўку “Палажэння аб форме…”[148, с. 273-274].  

Згодна са «Сводам правил о ношении форменной одежды чинами 

гражданских ведомств», зацверджанага 6  мая 1894 г. для штатных чыноў 

прадугледжвалася 6 відаў формы адзення: парадная, святочная, будзённая, 

звычайная, дарожная і асобая [184, с. 274-275]. Асобная форма павінна быць у 

канцылярскіх служачых, а таксама ў асоб агульнаграмадскіх арганізацый. У 

адным дадатку пералічваліся набор элементаў адзення для кожнай з шасці форм  

чыноўнікаў розных класаў, у другім – давалася кароткае апісанне прадметаў 

агульнаграмадзянскага форменнага адзення. На жаль, “Звод правілаў…” не 

суправаджаўся малюнкамі. Ён толькі вызначаў парадак нашэння форменнага 

адзення і яго элементаў.  

Для чыноўнікаў грамадзянскага ведамства існавала таксама  форма 

вайсковага краю з 1884 г. Першымі яе атрымалі служачыя пошты і тэлеграфа. 

Яна адрознівалася ад іншых форм новымі атрыбутамі (знакамі).  Былі 

прадугледжаны два віды мундзіраў – двухбортны і аднабортны на восем 

гузікаў. Уводзілася кароткае паліто, летні кіцель і трохвугольная шапка. 

Абавязковым на такой форме было знаходжанне прадольных пагонаў на 

плячах, па якіх няцяжка было вызначыць, у якім ведамстве служыць чыноўнік і 

да якога класа належыць [184, с. 286-287].  Трэба адзначыць, што службовае 

адзенне існавала і для жанчын – вольнанаёмных дзяржаўных служачых. Так, у 

1866 г. “Мундзірная сукенка” была ўведзена для тэлеграфістак, а ў 1885 – для 

турэмных назіральніц [184, с. 270].  

Такім чынам, на працягу другой паловы XIX ст. царскі ўрад неаднаразова 

прадпрымаў крокі па рэфармаванні бюракратычнай сістэмы Беларусі. Гэта 

сістэма існавала ў цеснай сувязі з сістэмай дзяржаўнага кіравання Расійскай 

імперыі. Дзяржаўная служба давала магчымасць асобе змяніць сацыяльны 

статус ў грамадстве, кар’ерны рост прыводзіў да ўзбагачэння і росту 

аўтарытэту служачага сярод падначаленых і насельніцтва. Сацыяльнае 

прававое становішча чыноўніка на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – 

пачатку ХХ ст. вызначалася шматлікімі заканадаўчымі нормамі і правіламі, якія 
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падлягалі строгай і адзінай службовай дысцыпліне. Дзяржава брала чыноўніка 

пад сваю абарону. У сваю чаргу, служачы быў “падняволеным”, прывязаным да 

месца службы чалавекам, павінен служыць пад страхам пакарання, так як 

служба была абавязковай. Кожны служачы ўваходзіў у адзіную службовую 

іерархію, г.зн. іерархію людзей, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе. 

Заканадаўства ўстанавіла раздзяленне справаў і бюракратычную 

падначаленасць паміж чыноўнікамі, што прывяло да выдзялення грамадзянскай 

службы ў асобую прафесію. Чыноўнікі разглядалі сваю службу як адзіную 

прафесію, і ўмовы працы гэтаму садзейнічалі. Уставы па грамадзянскай службе 

ўстанаўлівалі адзіныя нормы паводзін для ўсіх чыноўнікаў, якія ажыцяўлялі 

свае функцыі па строга вызначаных працэдурам. У кантактах з калегамі ці з 

насельніцтвам дамінаваў фармальна-рацыянальны характар міжасабовых 

адносін. 
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ГЛАВА 4.  

АСАБОВЫ СКЛАД ЧЫНОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ 

 У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

 

4.1. Маёмаснае і матэрыяльнае становішча служачых на 

тэрыторыі Беларусі 

Матэрыяльнае становішча служачых на тэрыторыі Беларусі з’яўляецца 

важным паказчыкам пры фарміраванні чыноўніцкага корпусу. Менавіта 

прэстыж дзяржаўнай службы залежаў у шмат чым ад памеру заробку. Усе 

чыноўнікі па прызначэнні ад урада атрымлівалі грошы за службу, якія для 

многіх былі асноўнай ці адзінай крыніцай даходу. 

Пасля прызначэння на пасаду зарплата чыноўніка складалася з трох 

частак: 1) аклад, 2) сталовыя грошы, 3) кватэрныя грошы або казённая кватэра. 

Памер зарплаты службоўцам вызначаліся па наступных прынцыпах: 1) згодна з 

чынам, 2) па займаемай пасадзе, 3) па прызначэнні (кантракце) вышэйшай 

адміністрацыі, 4) па загадзе кіраўніцтва ў асобных выпадках [123, ст. 238].   

Аднак далёка не ўсе служачыя дзяржаўных устаноў атрымлівалі 

жалаванне. Гэта былі чыноўнікі, якія служылі па выбары на дзяржаўных 

пасадах. Да іх адносяцца прадвадзіцелі дваранства, апекуны, служачыя па-за 

штатам установы. Зразумела, названыя чыноўнікі з’яўляліся дастаткова 

заможнымі, мелі прыватную ўласнасць, а дзяржаўную службу разглядалі як 

магчымасць браць удзел у кіраванні краем, павысіць уласны аўтарытэт у 

грамадстве і г.д.  

Ва ўстановах грамадзянскага ведамства асобам аднаго чыну выплачвалася 

аднолькавая зарплата. Па займаемай пасадзе памер заробку вызначаўся 

асобным палажэннем кожнага штату чыноўнікаў. Для гэтага віду зарплаты 

характэрна тое, што асобы, якія займалі аднолькавыя пасады, але мелі чыны 

розных класаў, атрымлівалі роўную зарплату. Пры гэтым асобе забаронена 

займаць адначасова дзве пасады з мэтай уласнага абагачэння. Выключэннямі 

былі выпадкі замяшчэння падобных пасад  пры дазволе кіраўніка штата. У такіх 

выпадках, чыноўнікам выплачвалі толькі аклад і сталовыя грошы. Пры 

прызначэнні чыноўнікам прызначаўся заробак з агульнай сумы, якая выдадзена 

штату ўстановы, па меры працы, здольнасцей і заслуг кожнага, але начальства 

не заніжала і не павышала заробак, бо гэта магло выйсці за межы вызначанай 

сумы грошай. Пераважна такія зарплаты былі характэрны для асоб, якія 

служылі па вольным  найме ў заходніх губернях [121, ст. 2391]. Што 

датычыцца атрымання заробкаў па загадзе кіраўніцтва, то іх налічвалі згодна з 

жаданнем старшыні, які лічыў неабходным прэміраваць найбольш выдатных на 
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службе чыноўнікаў за выключныя здольнасці і адданую працу. Пры гэтым 

даплачваліся грошы і за працоўны вопыт, напрыклад, праслужыўшы 5 і больш 

гадоў на вызначанай пасадзе атрымліваў надбаўку роўную 1/3 заробку, а хто 

служыць 15 і больш год – надбаўка 50% ад заробку [121, ст. 2394-2399].   

Пры гэтым зарплата размякоўвалася наступным чынам: прыкладна 

чацвёртая частка з’яўлялася кватэрнымі грашыма, калі служачы не быў 

забяспечаны дзяржавай кватэрай. Астатняя сума складалася з роўных частак: 

адна палова сумы была акладам чыноўніка, другая – сталовымі грашыма. 

Служачыя, якія мелі казённыя кватэры, атрымлівалі палову з усёй зарплаты 

акладам, іншую - сталовыя грошы [121, ст. 2402-2404].   

Зарплата кожнаму чыноўніку выдавалася з 20-х чыслах кожнага месяца 

двойчы: першы раз за мінулы месяц, другі – сталовыя грошы на месяц наперад, 

кватэрныя грошы, пры іх небходнасці – на 4-5 месяцаў наперад. Невыдадзеная 

своечасова зарплата ці затрыманая па ініцыятыве кіраўніка, які адмаўляўся аб 

гэтым прызнацца, спаганялася ўдвая большая сумы з яго акладу [123, ст. 2406]. 

Старшыня дзяржаўнай установы меў права ўтрымліваць меншы штат, чым 

прадпісана ўставам. Астатак сумы ішоў на прэміраванне і стымуляванне 

найбольш здольных служачых. 

Аклады вышэйшага чыноўніцтва краю былі параўнальна большымі з 

аналагічнымі пасадамі ва ўнутраных губернях імперыі. Самыя высокія 

жалаванні сярод служачых былі ў губернатараў – ад 6000 да 8000 рублей у год. 

На другой ступені па прыбытковасці была пасада старшыні губернскага 

акцызнага кіравання. Так, Віленскі, віцебскі, мінскі і магілёўскі атрымлівалі па 

4500 р., гродзенскі – 3500 р., [1, с. 38, 186, 301, 513, 620].  Кіраўнікі губернскімі 

кіраваннямі дзяржаўных маёмасцей з’яўляліся таксам аднымі з заможных асоб 

краю. Напрыклад, старшыня Віленскага кіравання атрымліваў – 4360 р., 

Віцебскага – 4120 р., Гродзенскага – 4570 р., кіраўнікі Мінскага і Магілёўскага 

– па 4145 р. [1, с. 43, 189, 306, 518, 624].  

Высокія заробкі былі прадугледжаны і для кіраўнікоў губернскіх 

кантрольных палат. Віленскі кіраўнік штогод атрымліваў 4550 р., Гродзенскі, 

Віцебскі і Магілёўскі – 3900, Мінскі – 3852 р. [1, с. 77, 216, 332, 548, 612]. 

Кіраўнік Віцебскай губернскай канцылярыі атрымліваў 1500 р. у год., 

Віленскай – 1650 р., Гродзенскай – 1640 р., Мінскай – 1500 р., Магілёўскай – 

1800 р. [1, с. 9, 161, 279, 381, 489, 613]. Кіраўнікі губернскіх казённых палат 

атрымлівалі 2600-3900 р. [1, с. 31, 294, 508, 612]. Розніца ў даходах тлумачыцца 

тым, что чыноўнікі адзначаных дзяржаўных устаноў знаходзіліся ў розных 

класавых чынах.  

Служачыя гарадской управы на чале з гарадскім главой складалі 

муніцыяльную бюракратыю Мінска. Пры абранні на пасаду яны пакідалі 

ранейшыя пасады ці заняткі. “Отцы города” атрымлівалі аклад у канцы ХІХ ст. 
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4 тыс. руб. у год – гарадскі галава, і 2,2 тыс руб. у год – для членаў гарадской 

управы. Сярэдні заробак служачага г. Мінска складаў мінімум 150 рублёў 

штомесяц.  Увогуле, у Мінску ў 1897 г. зафіксавана 1035 служачых, што 

з’яўлялася вялікай лічбай для 100-тысячнага горада, з якіх асноўную масу 

складалі тэлеграфісты, касіры, супрацоўнікі кантор [188, с. 101].   

Сярод сярэдніх служачых высока аплочвалася праца на чыгунцы. Для 

кіравання чыгункай прымаліся найбольш здольныя і дасведчаныя супрацоўнікі, 

таму і зарплата была ў 3-4 разы вышэй сярэднестатыстычнага служачага. 

Нельга не адзначыць, што сярод чыгуначных служачых былі заўважаны і 

многія дзеячы беларускай культуры. Напрыклад, Іван Неслухоўскі (Янка 

Лучына) працаваў у тэхнічным бюро Лібава-Роменскай чыгункі. Тут жа 

пачынаў сваю працоўную кар’еру і У.І.Галубок, у будучым вядомы драматург, 

акцёр і рэжысёр [188, с. 101].  

Аклады сярэдняга і дробнага звяна чыноўнікаў у беларускіх губернях былі 

даволі сціплымі, а калі казаць пра канцылярскіх служачых – недастатковымі. 

Міравы пасрэднік у Мінскай губерні ў сярэднім зарабляў 2000-2500 рублёў 

штогод [1, с. 496-502]. Зарплата  столаначальнікаў і справаводцаў Віцебскага 

губернскага кіравання складала 550-700 р., у іх памошнікаў – 300-380 р.  [72, с. 

30-32]. Бухгалтары фінансавага ведамства ў розных паветах зараблялі штогод 

650-1025 р. у залежнасці ад класа чына, а іх памошнікі мелі заробак каля 300-

450 р. [99 с. 31-36]. 

Ніжнія чыны мінскай гарадской паліцыі налічвалі ў 1905 г. 164 чалавека 

[56, с. 139]. Праца паліцыі выплачвалася з гарадскога бюджэту. Напрыклад, у 

1892 г. заробак гарадавога паліцэйскага складаў 156 р., за 12-гадовы стаж 

даплачвалі яшчэ 100 рублёў. Больш чым за дзеясцігоддзе аклад не павялічыўся: 

у 1905 г. ніжэйшыя чыны атрымлівалі 158 р., сярэднія – 180 р. Тым самым, 

такая аплта працы не з’яшлялася надзейным аргументам, каб служачыя 

заставаліся надалей на службе. Аб гэтым сведчаць змены у кадравым складзе 

Мінскай паліцыі. Напрыклад, на працягу 1905 г. службу пакінула 15г 

гарадавых, ці 96% ад агульнага складу, прычым па ўласнаму жаданню ці па 

пераводу ў іншае ведамтсва пакінула 97 служачых (57%). Таму у 1906 г. было 

прынятарашэнне аб павыжэнні зарплаты да 340 р., для малодшых і 275 р. для 

старэйшых гарадавых [56, с. 139]. Мінскую паліцыю ўзначальваў паліцмайстр, 

якому дапамагалі некалькі намеснікаў. Напрыклад, гарадскія палімайстры 

Вільні, Віцебска, Мінска ў 1868 г. мелі гадавое жалаванне – 1500 р., Гродна – 

1200 р., Магілёва – 1642 р. [1, с. 79, 217, 333, 549, 684]. Вышэйшыя чыны 

паліцыі атрымлівалі большыя аклады, але яны самі часта злоўжывалі сваімі 

паўнамоцтвамі. У прыватнасці, паліцмайтсар А.М.Сакалоў шляхам ўзяцця 

хабару набыў два маёнткі пад Мінскам [188, с. 101].    
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Слаба аплачвалася праца служачых на поштах. Пачтамайстры Гродзенскай 

губерні мелі заробак 168-224 р., сартавальнікі 113 р. [1, с. 316-318]. Не многа 

больш маглі зарабіць служачыя телеграфа. Так, начальнік Брэст-Літоўскай 

тэлеграфнай станцыі меў жалаванне 660 р., малодшыя тэлеграфісты – 200-300 

рублёў у год. У Мінску было зафіскавана ў 1897 г. 327 пачтова-тэлеграчных 

служачых. Гэта катэгорыя складалася з чыноўнікаў шасці разрадаў і ніжэйшых 

служачых (паштальёны, вартаўнікі, рассыльныя). 

Малыя заробкі былі характэрныя для настаўнікаў і ўрачоў. Жалаванне 

настаўнікаў залежала ад тыпу навучальнай установы, класа. Напрыклад, 

настаўнік гісторыі ў Віцебскай гімназіі, калежскі асэсар  Ф. Брамсон меў 

заробак 1050 р. у год, а настаўнік гісторыі без чына М. Лебедзеў у Віцебскай 

жаночай гімназіі атрымліваў толькі 180 р. [1, с. 206,214]. Настаўнікі ў 

павятовых вучылішчаў зараблялі 225-510 р. у год. [1, с. 207-213]. Складанае 

матэрыяльнае становішча было і ў служачых урачэбных устаноў. Губернскі 

ўрачэбны інспектар атрымліваў заробак у памеры 686 р., заробкі мінскіх урачоў 

вагаліся ад 145 да 370 р., у павятовых цэнтрах урачы мелі толькі 224-342 р., 

павятовыя ўрачы – 228-342 р. у год. [1, с. 493-495]. Чыноўнікі ІХ-ХIV кл., 

канцылярскія служачыя атрымлівалі невялікі заробак, 36-50 руб. штомесяц, і па 

сваім палажэнні былі вышэй за працоўных некаторых прафесій.  

Можна сказаць, што нізкія заробкі  не прываблівалі найбольш адукаваных і 

кваліфікаваных спецыялістаў. Напрыклад, цяжка адбываўся найм 

супрацоўнікаў на вакансіі бухгалтараў у губернскую казённую палату, бо 

“чыноўнікі, знаёмыя з такой працай, неахвотна жадаюць паступаць на працу, 

так як не атрымліваюць дастатковага заробку для пражывання. Найбольш 

кваліфікаваныя бухгалтары выбіраюць службу ў прыватных банках, 

спадзяючыся на значныя заробкі і працу ў прэстыжных месцах”. Пра 

становішча канцылярскіх служачых даходзяць звесткі “што сама канцылярыя 

складалася з хітраватых, нязрабных людзей, семінарскіх выкідышаў, якія 

адкрыта бралі хабары, без якіх немагчыма было пражыць пры 20-рублёвых 

акладах жалавання ў месяц” [190, с. 91].  

Пры Аляксандры ІІ і Аляксандры ІІІ аклады для службовых асоб паступова 

павялічваліся. У 1870-х гг. былі значна павышаны заробкі для павятовых 

чыноўнікаў, напрыклад, страпчых, міравых пасрэднікаў, павятовых паліцэйскіх, 

што выклікана небходнасць павышэння матэрыяльнага ўзроўню іх жыцця [38, 

ст. 174].   Аднак сітуацыю гэта рэзка не змяналася, незадавальненні служачых 

неаднаразова можна сустрэць у рапартах губернатараў і іншых 

высокапасадовых асоб.  Мінскі губернатар Чарыкаў В.І. хадатайнічае аб 

павышэнні заробку і аб матэрыяльным становішчы сваіх падначаленых: 

“Чыноўнікі і канцылярскія служачыя амаль усе беднага становішча, не маюць 

нерухомай маёмасці, з-за занятасці на дзяржаўнай службе не маюць магчымасці 
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дадатковага заробку… Вымушаны ўтрымліваць сябе і свае сем’і толькі за кошт 

атрымання сціплай зарплаты, а таму становяцца даўжнікамі” [180, л. 8-9].   

Валоданне ўласнай маёмасцю найбольш падскэслівала прэстыж і 

грамадскае становішча дзяржаўнага служачага. Чыноўнікі маглі завалодаць 

нерухомасцю некалькімі шляхамі: 1) родавы, характэрна для спадчынных 

дваран, калі маёнтак перадаваўся ад бацькоў у спадчыну; 2) 

“благоприобретенный”, калі чыноўнік за ўласныя грошы набываў зямлю ў сваё 

карыстанне. Гэты спосаб быў даволі марудны, асабліва з 1880-х гг., калі ўрад 

перастаў даваць ільготы на куплю канфіскаваных маёнткаў  удзельнікаў 

паўстання і на землі мясцовай шляхты, пераведзенай у падатковае саслоўе. 

Таму пасля шматлікіх гадоў дзяржаўнай службы чыноўнік нарэшце мог 

прыдбаць зямлю ва ўласнасць. 3) “Прыдбаны ад жонкі” - адзін з найбольш 

распаўсюджаных спосабаў мясцовых служачых набыць нерухомасць. Пасля 

жаніцьбы на дочках заможных дваран ці чыноўнікаў выдзялалася маёмасць для 

маладой пары.  

Новыя ўладальнікі маёнткаў з прыехаўшых чыноўнікаў не выканалі свае 

задачы. Купляючы за нізкія кошты маёнткі, новыя памешчыкі ўсё менш думалі 

пра правільнае, рацыянальнае карыстанне сваімі гаспадаркамі ва ўласных 

маёнтках. Імкнучыся здабыць з зямлі максімум даходаў у мінімальныя тэрміны, 

яны знясільвалі глебу,  вырубвалі  лес, раздавалі зямлю ў арэнду, а самі не 

збіраліся жыць у сваіх сядзібах. Віленскі генерал-губернатар І.С. Каханаў пасля 

20 гадоў забароны на забыццё маёнткаў памешчыкамі-католікамі пісаў, што 

чыноўнік глядзіць “на своё приобретение как на выгодное предприятие, чем и 

обуславливается быстрое извлечение больших выгод и затем полное 

равнодушие к судьбе дешево доставшегося приобретиния, переданного в 

аренду или перепроданного” [118, с. 50-51]. 

Важнай перавагай службы чыноўнікаў было тое, што дзяржава імкнулася 

забяспечыць кожнага арэнднай кватэрай, а калі гэта было немагчыма, то 

дзяржава выплочвала дадатковыя сродкі на здыманне жылля. Таксама 

адміністрацыя сачыла за тым, каб усе чыноўнікі, незалежна ад класа, мелі якое-

небудзь жыллё і ўлічвала гэта ў службовых спісах. Вядома, што кватэры, якія 

арандаваліся служачымі, не ўлічваліся за паўнавартасную маёмасць. 

Фармулярныя спісы чыноўнікаў Мінскага губернскага кіравання за 1870-1880 

гг.  сведчаць, што переважная большасць чыноўнікаў беларускага краю не 

валодала маёмасцю. У гэтай катэгорыі знаходзілася  звыш 67% чыноўнікаў. 68 

служачым нерухомасць перайшла па спадчыне і толькі 51 чыноўнік змолеў 

набыць сабе зямлю (Табліца Б1). Да канца ХІХ ст. маёмаснае становішча 

служачых мясцовага апарату не змяняецца, а колькасць чыноўнікаў, якія 

валодаюць нерухомасцю няўхільна падае. Па фармулярным спісам 1900-1910гг. 

абсалютная большасць класных чыноўнікаў і канцылярскіх служачых (82,5%)  
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не мае ўласных дамоў і  вымушана абыходзіцца арэнднымі кватэрамі. Адносная 

колькасць уладальнікаў уласнай нерухомасці  складала 6,3% чыноўнікаў, якім 

яна дасталася па спадчыне, і 11,2% удалося набыць зямлю ва ўласнасць 

(Табліца Б2). 

Сярод бюракратычнага апарату краю былі таксама і тыя, хто валодаў 

вялікімі зямельнымі ўладаннямі. Для прыцягнення рускіх чыноўнікаў з 

цэнтральных губерняў урад вырашыў зрабіць іх мясцовымі землеўладальнікамі, 

тым самым намагаючы памешчыкаў-католікоў пазбавіць дамінуючага 

становішча ў беларускіх губернях. Вырашаць пытанні аб памерах надзелаў, хто 

і колькі заслугоўваў, таксама мог і губернатар па рэкамендацыі былога 

начальніка служачага. Напрыклад, у Мінскай губерні двума самымі вялікімі 

надзеламі валодалі кіраўнік губернскай люстрацыйнай камісіі І.І.Лемергірт 

(канфіскаванныя маёнткі ў Мазырскім павеце памерам у 2880 дзес.) і старшыня 

мінскага крымінальнага і грамадзянскага суда дваранін Смаленскай губерніі, 

І.А. Бонч-Асмалоўскі (у Ігуменскім пав. каля 1500 дзес.). Усяго ў беларускіх 

губернях 574 чыноўнікі як узнагароду за службу купілі на льготных умовах 

259 258,56 дзесяцін зямлі, у сярэднім каля 450 дзесяцін на чалавека [118, с. 48-

49]. Такія ўмовы з магчымасцю атрымання ўласных маёнткаў сталі важнай 

прычынай масавага пераезду чыноўнікаў з цэнтральных губерняў у беларускі 

край, бо яны мелі выдатны шанс набыць маёмасць, зрабіць кар’еру і стаць 

заможнымі.  

Аналіз матэрыяльнага і маёмаснага становішча чыноўнікаў беларускіх 

губерняў дазваляе казаць, што ўрад прыкладаў значныя намаганні, каб 

матэрыяльна заахвоціць да дзяржаўнай службы найбольш здольных і 

ўплывовых прадстаўнікоў грамадства. Жалаванне за службу было галоўным і 

часам адзіным даходам чыноўнікаў. Памер жалавання залежаў ад чына, пасады, 

ільгот для асобых груп чыноўнікаў, адзнак па службе. Калі вышэйшае і 

сярэдняе звяно чыноўніцтва было больш заможным, то дробныя служачыя 

знаходзіліся ў складаным матэрыяльным становішчы. Тым не менш, памеры 

заробкаў служачых былі параўнальна большымі, чым ў іншых прафесіях. 

Зямельныя падараванні прыезджым чыноўнікам адміністрацыя краю разглядала 

як сродак узмацення рускага ўплыву сярод мясцовых землеўласнікаў. Аднак 

далёка не ўсім служачым удалося на працягу службы набыць уласную 

нерухомасць.  

Звесткі аб маёмасным складзе сведчаць, што на працягу разглядаемага 

перыяду назіралася падзенне ўдзельнай вагі чыноўнікаў, якія валодаліся 

нерухомай маёмасцю. У Беларусі пераважала тая частка чыноўнікаў, якая не 

валодала маёнткамі, а вымушана была абыходзіцца арэнднымі кватэрамі, 

нягледзячы на тое, што дзяржава кампенсавала гэтыя выдаткі.  
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4.2. Сацыяльнае паходжанне і адукацыйны ўзровень 

чыноўнікаў беларускіх губерняў. 

Асноўнай крыніцай для аналізу асабовага складу чыноўніцтва на 

тэрыторыі Беларусі з’яўляюцца фармулярныя спісы. Найбольш поўна 

прагледжаны фармулярныя спісы служачых губернскіх і павятовых устаноў за 

1870-1880 і за 1900-1910 гг. Разбіўшы матэрыял спісаў на два перыяды, можна 

прасачыць агульную дынаміку і тэндэнцыі фарміравання асабовага складу ў 

разледжаны перыяд, правесці параўнанне на працягу значнага прамежку часу. 

Найперш неабходна вызначыцца з сацыяльным складам чыноўніцтва. 

Сацыяльны склад - дыферэнцыяцыя служачых на сацыяльныя групы і слаі ў 

залежнасці ад іх паходжання, а не па фармальнай іх прыналежнасці да таго ці 

іншага саслоўя ці групы, якая ў значнай ступені вызначалася службовым 

статусам служачага, у прыватнасці яго рангам, наяўнасцю ўзнагарод і г.д. 

Найбольш зручна разглядаць сацыяльную структуру мясцовага чыноўніцтва 

можна па наступных крытэрыях: дзеці дваран, царкоўнаслужачых, абер-

афіцэраў, чыноўнікаў, сялян, мяшчан і інш саслоўяў. Звесткі пра сацыяльнае 

паходжанне служачых значыліся адразу пасля асабістых звестак, што сведчыць 

пра значнае месца паходжання для службовай кар’еры. Прааналізаваўшы 

фармулярныя  спісы служачых на беларускіх землях, можна скласці табліцы, 

дзе сістэматызаваны атрыманыя дадзеныя (Табліцы В1-В2). Таксама для 

разумення працэсу “раздваравання” чыноўніцтва можна  вылучыць найбольш 

важныя групы: “выхадцы з дваран” і недваранскага паходжання (дзеці 

духавенства, абер-афіцэраў, чыноўнікаў, выхадцаў з мяшчанства, сялянства  і 

інш.) 

Матэрыялы фармулярных спісаў за 1870-1880 гг. паказваюць, што на 

дзяржаўнай службе ў гэты час пераважалі дваране – 46,2% (Табліца В1). 

Выхадцы з гэтага саслоўя складалі асноўную частку чыноўнікаў канцылярый 

губернатараў, губернскіх кіраванняў, губернскіх і павятовых паліцэйскіх 

кіраванняў, павятовых судоў, дваранскіх сходаў. Але нельга не адзначыць, што 

ў параўнанні з першай паловай ХІХ ст. працэнт дваран падае. Прыведзеныя 

лічбы канстатуюць, што пры фарміраванні чыноўніцкага складу пасля 

падаўлення паўстання 1863-1864 гг. дзяржава сутыкаецца з дэфіцытам 

дваранскіх кадраў для адміністрацыйнага апарату, таму было вымушана 

прымаць на службу не толькі вышэйшае саслоўе, але і асоб недваранскага 

паходжання. Нізкі працэнт купцоў, сялян, мяшчан і іншых разначынцаў 

сведчыў як пра абмежаванні з боку самадзяржаўя, так і пра пануючую сістэму 

саслоўных адносін, якая запавольвала пераход з адной сацыяльнай групы ў 

другую.  
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Тым не менш, дзяржаўную службу для буйных памешчыкаў нельга лічыць 

прывабнай. Яна не лічылася ганаровай для азначанай сацыяльнай группы. 

Прызнанні саміх памешчыкаў кажуць: “Для дваран уступленне ў шэрагі 

чыноўнікаў лічылася недарэчным, гэты падыход падтрымліваўся часам 

распараджэннем вышэйшых урадавых асоб. Служылі толькі кіраўнікамі, 

старшынямі або радцамі, т.е. кіраўнікамі аддзелаў, большая частка з якіх 

служыла толькі дзеля аднаго гонару і для атрымання ордэнаў” [57, с. 26-27]. 

Памешчыкі ганарыліся сваёй адноснай свабодай ад дзяржавы, таму дзяржаўная 

служба з яе бюрактратычнай іерархіяй, строгай дысцыплінай і шматлікімі 

клопатамі ўспрымалася імі як абмежаванне асабістай свабоды. Гэта сведчыць, 

што пераважная частка чыноўнікаў-памешчыкаў займала толькі значныя 

пасады, у ніжэйшых чынах іх не было. Невыпадкова, у адрозненні ад 

ўнутраных губерняў, у Беларусі “чыноўніцтва не было цесна звязана з 

памешчыкамі, а тыя, у сваю чаргу, мелі зносіны з чыноўнікамі толькі на 

падставе канцэлярскіх даведак і патрэбнасцяў” [190, с. 67]. Нельга забываць, 

што большасць буйных памешчыкаў спачатку пачыналі сваю вайсковую 

кар’еру, а потым пераходзіді на кіруючыя адміністрацыныя пасады ў 

грамадзянскі ведамстве. “Служыць, зрабіцца чыноўнікам, вечна пісаць і пісаць 

за пыльнымі і пацямнелымі вокнамі гэтых канцылярый – такой дзіўнай ідэі ў 

галаву не магло прыйсці самаму апошняму памешчыку” [57, с. 23-24].  

У сувязі з пераглядам заканадаўства і адмене саслоўнага прынцыпа 

фарміравання чыноўніцкага апарату згодна з законам ад 6 кастрычніка 1906г. 

адбываюцца колькасныя змены ў чыноўніцкім корпусе (Табліца В2). Пра гэта 

яскрава сведчаць фармулярныя спісы чыноўнікаў за 1900-1910 гг. Няўхільна 

падае ўдзельная вага дваран - 28,6%. Прычына гэтага працэсу заключаецца ў  

страце інтарэса з боку памешчыкаў да дзяржаўнай службы. Сучаснікі пра 

адносіны з боку дваранства да чыноўніцкай кар’еры гэтага часу: “В понятиях 

того времени гражданская служба вообще не пользавалась особенным 

сочуствием, клички “приказны”, “чернильная душа”, “крапивное семя” 

наглядно свидетельствовали о пренебрежительном отношении к людям, 

которые вели госудаственные дела”. Такія адносіны да дзяржаўнай службы 

было пераважнымі ў поглядах многіх памешчыкаў беларускага краю [47, с. 77]. 

Таксама варта сказаць, што важнай крыніцай папаўнення чыноўніцкага 

корпусу ў другой палове ХІХ ст. з’яўляюцца царкоўнаслужачыя, пераважна 

праваслаўнага веравызнання. Водгукі сучаснікаў пра службу гэтай групы 

супярэчлівыя, тым не менш, царкоўнаслужачыя адметны не толькі значнай 

колькасцю, але і нядрэнным узроўнем адукацыі і падрыхтоўкі [63, с. 67]. Пры 

гэтым неабходна нагадаць, што дзеці святароў мелі прыярытэтнае права 

паступаць на службу на адным узроўні з дваранамі, сынамі купцоў першай 

гільдыі, дзецьмі чыноўнікаў, яны атрымлівалі нядрэнную адукацыю (пасля 
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дваранства) сярод іншых прадстаўнікоў разначынства і на высокім якасным 

ўзроўні неслі дзяржаўную службу [121, ст. 32]. Найбольш царкоўнаслужачых 

было ў павятовых органах улады. Важным матывам паступлення на службу 

таксама было тое, што сем’і святароў былі традыцыйна шматдзетнымі - не ўсе 

маглі атрымаць прыход па спадчыне, таму адным са спосабаў стварэння 

кар’еры была дзяржаўная служба. Некаторыя рабілі немалы поспех на службе, 

напрыклад, як І.А.Салавей, сын святара, выпускнік Магілёўскай духоўнай 

семінарыі,  даслужыўся да VI класнага чына пры Мінскім губернскім кіраванні 

[155, л. 123-127]. Духоўныя семінарыі забяспечвалі навучэнцам шматбаковую 

сярэднюю адукацыю, што давала магчымасць апошнім займаць шэраг пасад, 

якія патрабавалі рознага ўзроўню навыкаў і ведаў [63, с. 68]. 

Чыноўніцтва, як прафесія, была адкрыта на ўваходзе і на выхадзе, хоць і 

мела ядро з дваран. Чыноўнік служыў для таго, каб зарабіць сабе на жыццё, 

павысіць свой сацыяльны статус, набыць уладу, якія залежалі ад яго пасады, а 

не ад паходжання і заможнасці. Бюракратыя таксама ахоплівала найбольш 

здольную моладзь недваранскага паходжання. Чыноўнікі з разначынцаў 

адрозніваліся ад чыноўнікаў з дваранства большай кампетэнтнасцю і 

лаяльнасцю да вярхоўнай улады, яны складалі самую вернападданую частку 

мясцовай адміністрацыі. Раздвараньванне чыноўнікаў не мяшала 

прафесіяналізацыі служачых, у той жа час зберагала яе як прывілейную 

сацыяльную групу са сваей спецыфічнай культурай, супрацьдзейнічала 

пераўтварэнню чыноўнікаў у асобную касту, павышала яе працаздольнасць [70, 

с. 428]. 

Да разначынцаў адносіліся дзеці канцылярскіх служачых, якія не мелі 

класнага чыну, і іншых дробных служачых, а таксама прадстаўнікі розных, 

падатковых саслоўяў, якія па статуце 1857 г. мелі права паступаць на службу, 

складаючы чацвёрты разрад канцылярскіх служачых [121, ст. 28]. Трэба 

заўважыць, што працэнт разначынцаў складаў 23%, але фактычна ён быў 

большым, так як да іх ліку неабходна аднесці і купцоў. Трэба мець на ўвазе, 

што гэта не азначала панаванне разначыннай ідэалогіі сярод служачых. 

Фактычная ці юрыдычная прыналежнасць да разначынцаў  гэтага не 

сцвярджала, так як  была найбольш адданая самадзяржаўю катэгорыя.  

Істотныя змены ў складзе чыноўніцтва беларускіх губерняў адбыліся з 

пункту гледжання адукацыйнага ўзроўню яго прадстаўнікоў. Паступаючы на 

дзяржаўную службу, яны павінны былі атрымаць адукацыю ва ўзросте ад 10 да 

18 гадоў у межах Расійскай імперыі. Атрыманне больш высокага ўзроўню 

адукацыі давала права на скарачэнне тэрміну выслугі для атрымання першага 

класнага чына і праходжання службы. Тэрміны павышэння ў класных чынах 

былі значна меншымі ў параўнанні з тымі, хто меў сярэднюю ці нават 

ніжэйшую адукацыю [121, с. 9]. Яўрэі, якія мелі вучоныя ступені ўніверсітэтаў 
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ці дыплом доктара медыцыны, у адпаведнасці з указам ад 27 лістапада 1861г. 

дапускаліся на службу незалежна ад рысы аседласці [55, с. 239].  

Для вызначэння гэтага ўзроўню таксама прагледжаны тыя самыя 

фармуляры служачых. Калі ў фармулярных спісах, у графе “Адукацыя” 

адсутнічае інфармацыя, то дадзеную асобу патрэбна адносіць да чыноўнікаў з 

хатняй адукацыяй. Тыя, хто не скончыў поўнага курсу навук, адносяцца на 

асобнай катэгорыі, напрыклад, “Незакончаная вышэйшая” ці “незакончаная 

сярэдняя”. Іх даныя дазваляюць скласці табліцу, дзе адлюстраваны паказчыкі 

адукаванасці мясцовага апарату. Найбольш карысна было б раздзяліць на 

наступныя групы: 1) вышэйшая, 2) незакончаная вышэйшая, 3) сярэдняя,           

4) няпоўная сярэдняя, 5) пачатковая, 6) хатняя. Да хатняй адукацыі неабходным 

было далучыць і тых служачых, у фармулярах якіх адсутнічае інфармацыя пра 

атрыманую адукацыю. Неабходна дадаць, што фармулярныя спісы з  пустой 

графой, якая прызначана для фіксацыі адукацыйнага ўзроўню, перыядычна 

сутракаецца, але адсутнасць гэтых звестак нельга разумець, як недастатковую 

падрыхтоўку іх складальнікаў. Адукацыйны ўзровень быў важнейшым 

крытэрыем адбору на чыноўніцкую службу, таму можна лічыць што асобы, у 

фармулярных спісах якіх няма гэтых звестак, проста не паспелі закончыць тую 

ці іншую адукацыйную ўстанову, атрымаўшы хатнюю адукацыю. 

У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. чыноўнікі беларускіх губерняў не 

вызначаліся высокім узроўнем адукацыі (Табліцы Г1-Г2) Як было адзначана 

вышэй, асобы, якія скончылі курс навук у вышэйшых навучальных установах і 

прымаліся на службу ў чыне, які адпавядаў іх атэстату. А вось выпуснік 

універсітэта з вучонай ступенню адразу залічваўся на службу ў Х чыне [45, с. 

81]. Служачыя з вышэйшай і незакончанай вышэйшай адукацыяй складалі каля 

8%. Такую нязначную колькасць высокаадукаваных службоўцаў можна 

растлумачыць адсутнасцю вышэйшых навучальных устаноў на тэрыторыі 

Беларусі пасля 1864 г., што было звязана з закрыццём Горы-Горацкага 

земляробчага інстытута.  

Вышэйшая адукацыя была найбольш характэрна для чыноўнікаў ІV-VІІ 

класаў. Дыплом аб заканчэнні ўніверсітэта даваў магчымасць паступаць на 

службу ў першы чын, мінуючы пасады канцылярскіх служачых, скарачаў 

тэрміны пры пераходзе з чыну ў чын. Аднак атрыманне вышэйшай адукацыі 

было недаступным для многіх слаёў грамадства, напрыклад, для дзяцей 

дробнай шляхты былі ўведзены абмежаванні пры прыёме на вучобу ў 

вышэйшых навучальных установах. Тым самым многія ўраджэнцы беларускіх 

губерняў былі вымушаны навучацца ва ўстановах адукацыі на ступень ніжэй. З 

чыноўнікаў Мінскага губернскага кіравання дыпломам вышэйшай адукацыі 

1898 г. валодалі толькі 16 чалавек, з якіх 10 чалавек былі  ІV-VІІ класаў [99, с. 

28-123]. 
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Сярэднюю адукацыю для чыноўнікаў надавалі гімназіі, якія дзейнічалі ва 

ўсіх губернскіх цэнтрах, а таксама ў Брэсце, Гомелі і Слуцку, прагімназіі – у 

Бабруйску, Мазыры, і рэальныя вучылішчы ў Мінску, Магілёве і Пінску. Дзеці 

патомных дваран, якія скончылі гімназіі і роўныя ім навучальныя ўстановы, 

мелі магчымасць атрымання першага чыну, калежскага рэгістратара  праз год 

службы; дзеці асабовых дваран і купцоў І гільдыі – праз 2 гады, дзеці 

чыноўнікаў і іншых саслоўяў – праз 4 гады. [45, с. 85]. Чыноўнікаў з сярэдняй і 

незакончанай сярэдняй адукацыяй налічвалася каля 35% (у асноўным гэта былі 

дваране ці выхадцы з духавенства, якія скончылі або не закончылі гімназіі, 

семінарыі). Улічваючы, што выкладчыкамі ў гімназіях былі дастаткова 

падрыхтаваныя спецыялісты, выпускнікі ўніверсітэтаў, то асобы з сярэдняй 

адукацыяй былі кампетэнтнымі супрацоўнікамі сярод мясцовай адміністрацыі.  

Большась ў чыноўніцкім корпусе беларускага краю мела толькі 

пачатковую адукацыю. Напрыклад, у 1870-1880 гг. працэнт служачых с 

пачатковай адукацыяй складаў 34,2 %. На пачатку ХХ ст. такіх служачых стане 

толькі больш – 35,6%. (Табліцы Г1-Г2) Асноўнымі тыпамі школ у сістэме 

пачатковай адукацыі ў сельскай мясцовасці з’яўляліся народныя вучылішчы, 

царкоўнапрыхадскія школы і школы граматы, а ў гарадах – прыходскія 

павятовыя і гарадскія вучылішчы. Нарэшце, 14,8% служачых у другой палове 

ХІХ ст. атрымалі толькі прывытную хатнюю адукацыю ў доме бацькоў ці гэта 

проста адсутнасць звестак пра адукацыйны узровень.  

Пасля выдання цыркуляра “аб кухарчыных дзецях” 1 ліпеня 1887 г. 

сярэдняя адукацыя для большасці выхадцаў з сялянскага і мяшчанскага саслоўя 

стала проста недаступнай з-за значнага павышэння коштаў на навучанне ў 

гімназіях, прагімназіях і рэальных вучылішчах [182, с. 800-803].  Таму 

напрыканцы ХІХ ст. амаль чвэрць усіх служачых мелі пачатковую адукацыю, 

якая ў гэты перыяд становіцца прафесійнай: землямерныя класы, чыгуначна-

тэхнічныя вучылішчы і інш. [2, с. 50-74]. Колькасць асоб з хатняй адукацый на 

пачатку ХХ ст. толькі павялічвалася і склала 22,4%.  

Такім чынам, змяненне сацыяльна-салоўнага складу чыноўніцтва ў бок 

памяншэння ўдзельнай вагі прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя былі выкліканы 

значным ростам колькасці чыноўнікаў у сувязі з ускладненнем і пашырэннем 

апарату кіравання, а таксама павелічэннем цэнзавых патрабаванняў па чыне і 

ордэнскіх адзнаках, якія былі неабходныя для атрымання дваранскага тытула. 

Неабходныя ў іх прафесійнай дзейнасці юрыдычныя, эканамічныя веды 

служачыя атрымлівалі, як правіла, прыктычным шляхам. Адсутнасць ці 

недахоп ведаў і навыкаў абумоўлівалі нізкую кампетэнтнасць чыноўніцкага 

апарату. Стварэнне шырокай сеткі сярэдніх навучальных устаноў не прывяло да 

павелічэння агульнай колькасці асоб з сярэдняй адукацыяй. Прадстаўнікі, якія 
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валодалі пасведчаннямі аб незакончанай вышэйшай і вышэйшай  адукацыяй, як 

і раней, складалі меншую частку ў чыноўніцкім апараце беларускіх губерняў. 

 

4.3. Этнаканфесійная структура чыноўніцтва 

Веравызнанне – адзін з важнейшых крытэрыяў у назначэнні на пасады і  

самы прыярытэтны фактар, які паўплываў на фарміраванне чыноўніцкага 

апарату на тэрыторыі Беларусі. Менавіта прыналежнасць да канфесіі давала 

магчымасць характарызаваць служачага з пункту гледжання “благанадзенасці”. 

Дзейнасць адміністрацыі беларускіх губерняў была накіравана на тое, каб як 

мага болей прыцягнуць да кіравання “мяцежным” краем праваслаўных 

чыноўнікаў, адданых самадзяржаўю. Для аналізу канфесійнай прыналежнасці 

чыноўнікаў было прыняты на катэгорыі: на праваслаўных служачых, каталікоў, 

пратэстантаў, мусульман (ці згодна з распаўсюджаным тэрмінам “магаметане”), 

іўдзеі і інш.  

Прыезджыя рускія чыноўнікі ў 1864-1865 гг. адзначаюць, што ў 

папярэднім чыноўніцкім апараце рускай мовай валодае толькі самае старэйшае 

пакаленне, а сам штат службоўцаў складаецца ў асноўным мясцовых 

уражэнцаў, большасць з якіх асобы “польскага паходжання” [6, с. 30-32].  Па 

яго назіраннях, “польская адміністрацыя прапітаная духам нянавісці і страху да 

расійскага самадзяржаўся”. Мітрапаліт І.Сямашка адзначае, што на пачатак 

паўстання 1863-1864 гг. праваслаўныя чыноўнікі на вышэйшых пасадах 

складалі шостую частку (каля 600 чалавек) ўсяго чыноўніцкага корпусу 

беларускіх губерняў [124, с. 427].  Даследчык Мінскай губерні І.Зяленскі 

напярэдадні паўстання пісаў: “Вельмі мала служачых  належыць  да  дваранства  

велікарасійскіх,  беларускіх і маларускіх губерняў: усе  яны  праваслаўнай 

веры,  размаўляюць  па-расійску і займаюць пераважна вышэйшыя  службовыя 

пасады ў губерні і паветах” [48, с. 249]. Пра чыноўнікаў Гродзенскай губерні 

расійскі афіцэр П.В.Баброўскі адзначае: “Усе чыноўнікі мясцовага паходжання, 

так  як і ўраджэнцы  Царства Польскага  і памежных, так  званых  Літоўскіх  

губерняў размаўляюць па-польску, а расійскую мову ведаюць настолькі, каб 

быць у стане весці  на ёй справы” [6, с. 168]. 

Па ініцыятыве  М.М.Мураўёва і са згоды Заходняга камітэта было прынята 

рашэнне поўнасцю ачысціць усе мясцовыя дзяржаўныя ўстановы і школы 

Беларусі ад католікаў. 22  мая  1864 г.  імператар  Аляксандр ІІ  зацвердзіў  

палажэнне аб замяшчэнні ўсіх  пасад,  якія  маюць  непасрэдны  кантакт з 

насельніцтвам,  расійскімі  чыноўнікамі  з “далейшай заменай  рускімі і ўсіх 

астатніх чыноўніцкіх пасад” [50, с. 216].  У цыркуляры ад  23 сакавіка 1864 г. 

рэкамендаваў звяртацца да яго з прадстаўленнямі аб назначэнні усіх найбольш 

важных пасад губернскіх і павятовых кіраванняў: членаў губернскіх 
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прысутнасцяў, пракурораў, страпчых, судовых следчых і павятовых суддзяў, 

павятовых спраўнікаў, паліцмайстараў і іх памочнікаў [185, л. 26-28].  
Падставай лічыць благанадзейнымі чыноўнікаў каталіцкага веравызнання 

было нават не пераход ў праваслаўе, а калі дзеці і жонка праваслаўныя. Вось 

два прыклада з рознага падыходу аб дэпаланізацыі чыноўніцва Мінскай 

губерні. Бабруйскі прыстаў Дваракоўскі быў у парадку выключэння пакінуты 

на пасадзе: «Благонадёжен… как имеющий всё семейство православного 

вероисповедания». А чыноўнік казённай палаты Кратоўскі, таксама католік з 

праваслаўнай сям’ёй, быў атэставаны адмоўна: “За благонадёжность ручаться 

нельзя, хотя жена и дети его православные. Следует заменить чиновником 

русского происхождения” [39, с. 373] 

Для чыноўніцтва беларускага краю пасля кадравай чысткі па канфесійнай 

прыкмеце было характэрна імкненне прыняць праваслаўе, каб не быць 

звольненым. У чэрвені 1866 г. П.фон Каўфман атрымаў телеграмму ад 

магілёўскага губернатара А. Беклямішэва з наступным зместам: “Некоторые 

чиновники с семейством, признавая себя вполне русскими, желают 

присоединиться к православию. Распространился слух будто они будут 

уволены. Могу ли их заверить, что они будут считаться русскими и 

пользоваться одинаковыми правами?”. Генарал-губернатар адказаў: “Можно 

доверять тем, кто перешёл в православие с семейством». [39, с. 373] 

Так, 18 кастрычніка 1868 г. дырэктар паштовага дэпартаменту ў сваім 

цыркулярным пісьме прапанаваў губернатарам не прымаць католікаў на новыя 

вакансіі, а тых, хто служыў, не павышаць на пасадзе. Гэты цыркуляр быў зноў 

падцведжаны ў 1899 г. [54, с. 217]. Пашырэнне адміністрацыйнага апарату 

прыводзіла да таго, што ў краі, нягледзячы на павышаныя аклады, паступова 

адчувалася няхватка чыноўнікаў рускага паходжання. Таму ўрад быў 

вымушаны замяшчаць нязначныя пасады мясцовымі служачымі-католікамі. З 

1898 г. католікам дазвалялася замяшчаць пасады гарадскіх, вясковых і 

ветэрынарных урачоў, а таксама павітух у Магілёўскай губерні. У 1902-1903гг. 

гэтае распараджэнне пашыралася на астатнія беларускія губерні. Пры гэтым 

зноў-такі агаворвалася, што кандыдаты павінны быць вернымі трону і “ва ўсім 

павінавацца, не шкадуючы жывата свайго, да апошняй кроплі крыві” [28, с. 

218]. 

Надзейным пацверджаннем палітычнай добранадзейнасці служачага было 

праваслаўнае веравызнанне. Для назірання за добранадзейнасцю Мураўёў 

выдаў серыю цыркулярных распараджэнняў. Цыркуляр ад 15 студзеня 1864 г. 

прадпісваў прадставіць генерал-губернатару ведамасць аб усіх, якія лічацца на 

службе чыноўнікаў з пазначэннем іх веравызнання [183,  с. 16]. У цыркуляры ад 

20 ліпеня 1864 г. мясцоваму начальству загадвалася назіраць, каб рускія 

службоўцы жаніліся пераважна на праваслаўных і пазбягалі шлюбаў з 
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мясцовымі ўраджэнкамі "польскага паходжання" [59, с. 91]. Цыркуляр 

віцебскага губернатара ўвогуле забараняў уступаць у шлюб без дазволу 

губернатора [184, л. 8-15]. Тады ж, у ліпені 1864 г., Мураўёў рэкамендаваў 

мінскаму губернатару П.Н. Шэлгунову сачыць за тым, каб яго падначаленыя 

"старанна наведвалі праваслаўныя цэрквы і тым самым давалі добры прыклад 

іншым праваслаўным"[47, с. 71]. Цыркуляры генерал-губернатара ад 21 ліпеня і 

24 лістапада 1864 г. абавязвалі мясцовае кіраўніцтва скласці заключэнне пра 

добранадзейнасць чыноўнікаў польскага паходжання адпаведна гарадскіх і 

павятовых паліцыянтаў і піцейна-акцызнага кіраванняў [81, л. 17]. Такім чынам, 

найбольш добранадзейным, з пункту гледжання Мураўёва, мог лічыцца рускі 

праваслаўны чыноўнік, які прыехаў з унутраных губерняў і меў сям'ю таксама 

праваслаўнага веравызнання. 

Нацыянальная прыналежнасць чыноўнікаў беларускага краю – важная 

ўмова для асэнсавання кадравай палітыкі і ўдзелу мясцовых уражэнцаў у 

кіраванні краем. Прынцып “католік – паляк, праваслаўны - рускі” не адпавядае 

самавызначэнню, асабліва для беларускага краю. Таму, лічу неабходным 

разумець, што важнай прыкметай для атаясамлення па нацыянальнасці 

з’яўляецца родная мова. Родная мова згодна з Першым усерасійскім перапісам 

1897 г. унесла дакладнасць для вызначэння нацыянальнасці чыноўніцтва 

беларускіх губерняў. Цяпер беларусы-чыноўнікі складалі 32,5% ад агульнай 

колькасці (Табліца Е1).  Найбольш беларусаў (48%) служыла ў павятовых і 

мясцовых органах улады, абавязкам якіх была непасрэдная праца з 

насельніцтвам. Тым не менш, у гарадах чыноўнікі-беларусы з’яўляліся таксама 

самай масавай супольнасцю пасля рускіх служачых(29%). Найбольш высокі 

працэнт служачых-беларусаў быў ў Магілёўскай губерні (58,4%) 

Служба ў беларускіх губернях з самага пачатку іх далучэння да Расійскай 

імперыі была была прэрыгатывай для мясцовых прадстаўнікоў. З рэзкім 

паваротам унутранай палітыкі самадзяржаўя звязана змяненне нацыянальнага 

складу. Так, пры генерал-губернатары П. фон Кауфмане колькасць рускіх 

чыноўнікаў стала перавышаць колькасць служачых мясцовага паходжання. 

Згодна з афіцыйнымі дадзенымі ў перыяд з 1863 г. па 1865 г. на службу ў 

Беларускія губерні была залічана 5617 чыноўнікаў рускага паходжання [118, с. 

63].  З 1866 г. прысутнасць прыезджых чыноўнікаў дасягнула такога памеру, 

што пачаўся сказвацца дэфіцыт вакантных пасад, і далёка не ўсе прыезджыя з 

Расіі маглі знайсці сабе месца.  Зняцце ваеннага палажэння 27 ліпеня 1866 г. у 

большасці паветаў  Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губерні служыла 

сведчаннем  замацавання ў краі рускай адміністрацыі. У рапарце П.фон 

Кауфмана да ваеннага міністра паведамляецца “военное положение следует 

отменить, так как образованная здесь администрация из русских чиновников и 
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возрождающая русская национальность приобрели необходимый перевес для 

успешного ведения борьбы с польским населением”[66, с. 35].  

З успамінаў І.Захар’іна, рускае чыноўніцтва “паўночна-заходніх” губерняў 

выразна падзяляецца на дзве часткі, паміж якімі няма нічога агульнага: першыя, 

“хто шукае сабе прыгод з жаданнем лёгкай нажывы і пагоня за кар’ерай. Яны 

лічыліся ў штатах у розных канцылярыях і прысутных месцах або на службе ў 

генерал-губернатара”. Другая частка – “русские люди, которые приехали в край 

во имя идеи, чтобы послужить русскому делу, не рассчитывая на кресты и чины 

и ещё не менее на конфискованные польские имения» [45, с. 543]. Масавы 

прыезд удала ахарактыразаваны ў сатырычнай форме: «Первый транспорт 

“деятелей” состоял из фанатиков, доктринеров, апостолов, но среди этих людей 

можно было также порой встретить какую-то более общую мысль... Позднее 

этих целителей от полонизма и католицизма заменяли все более заурядными 

ветеринарами и фельдшерами” [28, с. 89]. 

У верасні 1864 г. кіраўнік віленскага жандармскага кіравання А.М. Лосеў 

паведамляў у Пецярбург: «Большая часть командированных в Северо-Западный 

край на службу русских чиновников низших чинов отличаются дурным 

поведением, а некоторые из них оказались до такой степени отвратительной 

нравственности, что никакие меры ближайшего начальства не могли обуздать 

их; пробовали выдавать им на обратный путь прогонные деньги, но они до 

выезда успевали их пропивать» [28, с. 62-63].  Такім чынам, адміністрацыя, 

запрашаючы рускіх чыноўнікаў служыць у беларускіх губернях, была упэўнена 

ў іх лаяльнасці, але сутыкнулася з іншай праблемай: шмат хто быў 

некампетэнтны і недобрасумлены, а чыноўнікі, якія прыязджалі ў край на 

кароткі час, марылі «схватить отличий и вернуться в Петербург». 

Мінскі губернатар У.М. Токараў адзначаў у сваёй справаздачы цару, што 

новы склад рускіх чыноўнікаў не адпавядае мэтам і задачам самадзяржаўя: 

“Наличный состав здешних административных русских чиновников, — 

паведамляе ён у Пецярбург, — оставляет желать много лучшего в отношении 

образовательного уровня, нравственных качеств, служебного такта и 

добросовестного  исполнения служебных обязанностей... Уже при самом  

поступлении своем на службу в Северо-Западаный край полуобразованный,  

недалекий умом и плохо воспитанный русский чиновник, по натуре своей 

добродушный, ленивый, простой, приносит с собою целый арсенал предвзятых 

идей... Сюда приезжают служить те русские люди, которым по невысокому их 

умственному и нравственному уровню нет места в остальных частях России” 

[28, с. 79-80]. 

Рускія чыноўнікі, у сваю чаргу, былі найбольшай нацыянальнай 

супольнасцю сярод чыноўніцтва “Паўночна-Заходняга краю”. Вышэйшае і 

сярэдняе звяно чыноўніцтва прызначалася з выхадцаў Расійскай імперыі, 
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найперш велікарускіх губерняў. Яшчэ ў сярэдзіне ХІХст. П.Баброўскі адзначаў, 

што многія пасады ў вышэйшай адміністрацыі Гродзенскай губерні займалі 

рускія чынўнікі, якія “не зліваюцца з мясцовым чыноўніцтвам”, для якога 

заставаліся ніжэйшыя пасады ў адміністрацыі [6, с. 39]. Яны займалі найбольш 

важныя пасады – губернатары, кіраўнікі гарадскіх упраў, жандармскіх 

кіраванняў, губернскіх казённых палат, губернскіх прысутнасцяў і г.д. [3, с. 99-

131]. Напрыклад, ніводзін з мінскіх губернатараў другой паловы ХІХ – пачатку 

ХХ ст. не быў мясцовым ураджэнцам. Пераважна выхадцамі з велікарускіх і 

прыбалтыйскіх губерняў былі і іншыя начальнікі беларускіх губерняў. У 

прыватнасці, віцебскія губернатары да часу прызначэння на пасаду не мелі 

вопыту працы ў Віцебскай губерні, праходзілі службу ў іншых рэгіёнах [10, с. 

506-513]. 

Напрыклад, сярод служачых мінскага грамадзянскага ведамства ў 1866 г. 

мясцовыя ўражэнцы складалі 21% ад усяго асабовага складу, у большасці былі  

праваслаўнага веравызнання. Калі глядзець па пасадах, то становіцца 

зразумела, што яны займалі нязначныя пасады: пісцы, справаводцы, 

архіварыусы [102, с. 29-56]. Так, у 1870 г. у канцылярыі Гродзенскага 

губернатара ўсе класныя чыноўнікі пачалі службу пасля 1863 г. Нават сярод 

някласных чыноўнікаў не было ніводнага католіка. У канцылярыі Мінскага 

губернатара ў 1878 г. налічвалася 9 такіх чыноўнікаў. Усе яны былі 

праваслаўныя. З іх 3 былі ўзнагароджаны ордэнамі, што давала права на 

спадчыннае дваранства. Толькі ва ўрачэбным аддзяленні мінскага губернскага 

праўлення з 46 чыноўнікаў 17 былі католікамі і 5 іудзеямі, на долю 

праваслаўных і лютэран прыходзілася 24 чал. [101, с. 4, 47]. У гэтым жа годзе 

па грамадзянскім ведамстве Віленскага генерал-губернатара з 298 чыноўнікаў 

служылі 97 католікаў. Праўда, яны займалі нязначныя пасады, у асноўным былі 

канцылярскімі служачымі [101, с, 12-15]. Больш высокія пасады, напрыклад, 

кіраўнік палаты, радцы і столаначальнікі займалі “запрошаныя” рускія і 

прыбалтыйцы. Тая ж тэндэнцыя і прасочваецца ў галіне адукацыі. Замест 

беларускіх настаўнікаў, якіх перавялі ў рускія губерні, сюды прыслалі рускіх 

выкладчыкаў, якія атрымалі таксама 50% надбаўку да заробку, як і рускія 

чыноўнікі. У Віленскую навучальную акругу на 80 вакантных месцаў было 

пададзена каля 350 заяў ад настаўнікаў з рускіх губерняў. Як вынік, у 1864-1865 

гг. навучальным годзе ўсе настаўнікі былі выключна праваслаўнымі, але толькі 

32% настаўнікаў былі мясцовага паходжання [118, с. 49]. 

Трэцяй найбольш масавай і важнай этнічнай групай чыноўніцтва 

з’яўляюцца прадстаўнікі польскай нацыянальнасці, які складалі амаль 12%  ад 

чыноўніцкага складу ў Беларусі. Абмежаваныя распараджэнні расійскай 

адміністрацыі краю былі накіраваны супраць “польскага элемента” і прынеслі 

свае пэўныя поспехі. У параўнанні з першай паловай ХІХ ст., калі асобы 
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каталіцкага веравызнання ці “польскага пахождання” займалі большасць 

пасадаў у паўночна-заходніх губернях і былі найбольш масавай этна-

канфесійнай супольнасцю сярод мясцовага чыноўніцтва, то ў другой палове 

ХІХ ст. палітычнае становішча складваецца не на карысць чыноўнікаў-

католікаў. Зрэшты,  пасля падаўлення паўстання 1863-1864 гг. большасць  іх 

была выслана з краю, звольнена з пасад ці пераведзена  на службу ва ўнутраныя 

губерні імперыі. У далейшым урад уводзіў распараджэнні аб абмежаванні для 

асоб “польскага паходжання” правоў на дзяржаўнай службе, тым самым 

адбіўшы ахвоту ў польскай супольнасці беларускага краю на паступленне на 

службу па грамадзянскім ведамстве. Найбольшую колькасць чыноўнікаў-

палякаў можам назіраць у Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях (Табліцы 

Е1-Е3).  

Іншай нацыянальнай групай чыноўніцтва былі ўкраінцы, ці маларосы па 

афіцыйнай назве. Найбольшая іх колькасць (155 чал.) служыла ў паўднёвых 

паветах Гродзенскай губерні, пераважна ў сельскай мясцовасці на розных 

пасадах. У іншых беларускіх губернях працэнт украінцаў быў адносна 

невялікім (1-1,5%).  

Найбольш значнымі этнічнымі групамі ў чыноўніцкім корпусе былі яўрэі, 

для якіх таксама існаваў шэраг абмежаванняў для паступлення на службу. 

Можна нагадаць, што яўрэі мелі магчымасць паступлення на службу толькі пры 

ўмове вышэйшай медыцынскай адукацыі і ў межах яўрэйскай аседласці. Гэта 

абумовіла тое, што пераважная большасць служачых іўдзейскага паходжання 

атрымаўшы медыцынскую адукацыю і былі служачымі пры адміністрацыйна-

ўрачэбных установах і шпіталях [103, с. 45, 47-50, 54]. Па заканадаўству, 

чыноўнікам грамадзянскага ведамства ў паўночна-заходніх губернях магла 

стаць асоба, якая мае навуковую ступень доктара, магістра або кандыдата 

медыцынскіх навук. Яўрэі-ўрачы з вышэйшай адукацыяй маглі служыць толькі 

ва ўстановах аховы здароўя, адукацыі і міністэрства ўнутраных спраў [121, ст. 

40,48-49]. Чыноўнікі яўрэйскага паходжання мелі права служыць толькі ў 

межах аседласці. Але, як паказала рэчаіснасць, знаходіліся яўрэі, якія працавалі 

ў канцылярыі мінскага губернатара князя Н.М. Трубяцкога, у якога на службе 

знаходзіліся два прадстаўнікі “іўдзейскага паходжання” [103, с. 2]. 

Чыноўнікі-немцы паступалі на службу ў беларускія губерні пры масавай 

змене чыноўніцкага корпусу, яны былі “ост-зейскага паходжання” ці родам з 

прыбалтыйскіх губерняў [1, с. 112-119, 168-170, 178-181]. Неабходна 

адзначыць, што ў беларускіх губернях служыў кантынгент нямецкіх 

чыноўнікаў. Урад лічыў: «Местным начальством неоднократно было заявлено, 

что лица лютеранского вероисповедания, большею частью немецкого 

происхождения,  отличаются неуклонным соблюдением служебного долга, 

почему являются превосходными исполнителями предначертаний 
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правительства» [10, с. 297-298]. Нямецкія чыноўнікі карысталіся павагай сярод 

мясцовай адміністрацыі. Гэты давер тлумачыцца тым фактам, што 

самадзяржаўе зраўняла іх з рускімі службоўцамі. Немцы атрымалі аналагічныя 

правы і прывілегіі, звязаныя са спалучэннем адміністрацыйных пасад, 

праходжаннем службы, атрыманнем узнагарод. 

Узроставая структура (Табліца Ж1) чыноўніцтва дэманструе, што 

большасць служачых беларускіх губерняў былі ў адносна маладым узросце  - 

20-39 гадоў. Служылі ў дзяржаўных установах дзеці  (59 чал.) ва ўзросце ад 13-

16 гадоў. Відавочна, што ўсе яны яшчэ толькі пачыналі сваю кар’еру, валодалі 

хатняй адукацыяй, большасць яшчэ не закончылі вучылішчаў ці гімназій; у 

асноўным яны былі кур’ерамі, прымалі пошту, былі памочнікамі больш 

старэйшых чыноўнікаў і г.д. Асобы, якія не дасягнулі 14 гадоў, не маглі быць 

прылічанымі да грамадзянскага ведамства. Тым не менш, толькі калі 

непаўналетняму чыноўніку спаўнялася 16 гадоў, тады і пачынаўся адлік яго 

службовага стажу. Колькасць падлеткаў ад 17 да 20 гадоў была больш значнай 

– 287 чалавек. Зразумела, што большасць іх не паспела яшчэ атрымаць нават 

сярэдняй адукацыі, і яны займалі пасады канцылярскіх служачых. 

Найстарэйшыя чыноўнікі, 40-60 гадоў, былі найбольш уплывовымі сярод сваіх 

калег, дзякуючы больш высокаму класнаму чыну, тытулам і ўзнагародам, якія 

прызначаліся за выслугу гадоў і бездакорную службу. Заўважана, што 

чыноўніцкая служба ў ХІХ ст. – мужская справа. Перапіс 1897 г. зафіксаваў, 

што жанчын на тэрыторыі Беларусі служыла няшмат – 73 (Табліца Ж2). Яны ў 

асноўным працавалі сакратарамі ў канцылярыях, кіраваннях, гарадскіх управах, 

на паштова-тэлеграфных установах і не прымалі важныя рашэнні па кіраванню 

краем. Жанчыны, згодна з Статутам аб грамадзянскай службе, чынамі валодаць 

не маглі, але знаходзіцца ў штаце супрацоўнікаў грамадскіх устаноў закон не 

забараняў, таму ў поўнай меры іх за чыноўнікаў прымаць няправільна.  

Такім чынам, самымі масавымі канфесіянальнымі групамі ў чыноўніцкім 

корпусе былі служачыя праваслаўнага, каталіцкага, пратэстанцкага, 

мусульманскага і іудзейскага веравызнання. Праваслаўныя чыноўнікі 

пераважалі па колькасці прадстаўнікоў іншых канфесій. Гэта было абумоўлена 

кадравай палітыкай ураду на Беларусі, наданнем гэтай группе шматлікіх правоў 

і пераваг ў праходжанні службы ў адрозненні ад служачых астатніх 

веравызнанняў. Вызначэнне роднай мовы як галоўнага і аб’ектыўнага крытэрыя 

надае магчымаць вызначыць нацыянальнасць чыноўніцкага апарату. Згодна з 

Першым усерасійскім перапісам 1897 г. самай шматлікай нацыянальнасцю 

з’яўляліся рускія чыноўнікі. Трэцюю частку чыноўніцкага корпуса ўжо 

складалі чыноўнікі-беларусы. Буйнымі нацыянальнымі групамі сярод 

чыноўніцтва таксама былі палякі, украінцы, немцы і яўрэі.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Паняцце “дзяржаўная служба” заканадаўча ў Расійскай імперыі 

трактавалася дастаткова шырока і ахоплівала не толькі сістэму 

адміністрацыйнага апарату. Дзяржаўны апарат на тэрыторыі беларускіх 

губерняў па працягу другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. значна вырас па 

колькасці служачых. Колькасць чыноўнікаў разам з ростам насельніцтва 

павялічылася ў 2,5 разы. Гэта выклікала павелічэнне расходаў на ўтрыманне 

чыноўніцкага корпусу ў беларускім краі не толькі з-за павелічэння колькасці, 

але і павышэння выплат на аклады, на льготы прыезджым чыноўнікам.  

Пад уплывам асаблівых нацыянальна-рэлігійных і палітычных умоў на 

тэрыторыі Беларусі быў захаваны інстытут генерал-губернатарства, склалася 

жорсткая сістэма кіравання, якая характарызавалася значным ўзмацненнем 

улады адміністрацыі ў параўнанні з унутраннымі губернямі імперыі. Мясцовыя 

губернатары атрымалі кантроль над усімі дзяржаўнымі установамі, органамі 

саслоўнага самакіравання. Губернская адміністрацыя сканцэтравала ў сваіх 

руках ахову грамадскага парадку, адукацыю, ахову здароўя, адміністрацыйна-

гаспадарчыя пытанні. Губернатары і падначаленыя ім губернскія праўленні 

захавалі ў сваіх руках права назначаць чыноўнікаў у мясцовыя органы ўлады. 

У Расійскай імперыі паступленне на службу, рух па службовай лесвіцы 

вызначала сістэма, якая ўлічвала саслоўны і адукацыйны цэнз. Парадак 

праходжання службы ў беларускіх губернях насіў агульнаімперскі характар. На 

чыноўніцтва беларускага краю распаўсюджваліся ўсе дзеючыя ў Расійскай 

імперыі правілы аб праходжанні службы. Парадак праходжання службы 

адбываўся згодна з Табеллю аб рангах, што вызначала цэнтралізаванасць ў 

іерархіі служачых. Усім паступаючым на дзяржаўную службу па назначэнні ці 

па выбарах ад дваранства прысвойваліся чыны згодна з расійскім 

заканадаўствам. Аднак склалася тыповая сітуацыя для чыноўнікаў, калі класны 

чын служачага не супадаў з пасадай, якую ён займаў. Парадак праходжання 

службы на тэрыторыі Беларусі ўключаў у сябе шмат дыскрымінацыйных 

элементаў па канфесійнай, нацыянальнай, саслоўнай і гендэрнай прыкмеце. 

Паражэнне паўстання 1863-1864 гг. прывяло да значных зменаў у кадравай 

палітыцы самадзяржаўя на беларускай тэрыторыі. Урад прыступіў да 

уніфікацыі сістэмы мясцовага кіравання агульнаімперскім шляхам ліквідацыі 

асаблівасцяў, якія захаваліся ў Беларусі да нацыянальна-вызваленчага 

паўстання. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася ўзмацненнем 

бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце. Значную ролю ў 

прызначэнні чыноўнікаў адыгрываў кіраўнік края – віленскі генерал-

губернатар. Фарміраванне новага чыноўніцкага складу адбывалася згодна з 
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прынцыпам лаяльнасці да самадзяржаўя, палітычнай благанадзейнасці і 

асабістай адданасці кіраўніку. 

Мясцовыя ўраджэнцы каталіцкага веравызнання пасля паўстання 1863-

1864 гг., згодна з новай кадравай палітыкай ураду, былі звольнены са сваіх 

пасад, на іх месца ўрад масава запрашаў чыноўнікаў з вялікарускіх губерняў 

імперыіі. Прыезджым чыноўнікам было прызначана дадатковае грашовае 

ўтрыманне і нададзены льготы ў набыцці зямельных уладанняў. Да канца   

1860-х гадоў амаль усе пасады, звязаныя з непасрэднай працай з насельніцтвам, 

– паліцэйскіх, прыставаў, міравых пасрэднікаў, судовых следчых- займалі 

ўраджэнцы цэнтральных губерняў Расіі. З праходжаннем службы для мясцовых 

чыноўнікаў урад ствараў перашкоды, якія абавязвалі пачынаць чыноўніцкую 

кар’еру ў велікарускіх губернях. У далейшым мясцовыя ўраджэнцы незалежна 

ад веравызнання павялічваюць сваю прысутнасць ў дзяржаўных установах на 

беларускіх землях, нягледзячы на тое, што адміністрацыя краю зрабіла некалькі 

спробаў звальнення мясцовых чыноўнікаў.  

Менавіта чыноўнікі павінны былі стаць адной з важных апораў царскага 

ўраду  ў правядзенні палітыкі “русіфікацыі” на беларускіх землях. Аднак гэтыя 

ідэі сябе апраўдалі толькі часткова, бо чыноўнікі з велікарускіх губерняў – ад 

губернатараў да простых служачых – спрабавалі акрэсліць у паўночна-заходніх 

губернях “рускую прысутнасць”, часам выказвалі адкрытую рэлігійную і 

нацыянальную нецярпімасць з боку мясцовага насельніцтва. Так як сама 

ўнутраная палітыка царскай адміністрацыі і метады яе ажыццяўлення на 

працягу перыяду не вызначаліся паслядоўнасцю, бо, зрэшты, мэта уніфікацыі 

краю так і не была дасягнута.  

У асяроддзі чыноўнікаў можна адзначыць значную цякучасць кадраў. 

Большасць службоўцаў складалі зусім пасрэдныя чыноўнікі, для якіх служба ў 

краі была кароткатэрміновым эпізодам, чарговым узроўнем іх чыноўніцкай 

кар’еры. Царская адміністрацыя на гэтай тэрыторыі была адкрытай 

супольнасцю. Гэта азначала, што большасць прадстаўнікоў гэтай групы 

набіраліся з устаноў, падпарадкаваных цэнтральнай адміністрацыі імперыі, а не 

з мясцовага персаналу. Усе гэтыя рысы вызначылі асаблівы характар мясцовага 

адміністрацыйнага апарату ў беларускіх губернях. 

Аналіз штату служачых дазваляе рабіць выснову, што чыноўнікі на 

тэрыторыі Беларусі, безумоўна, уяўлялі разнародную супольнасць. Яны 

адрозніваліся паміж сабой ступенямі заможнасці, сацыяльным паходжаннем, 

атрымлівалі адукацыю ў навучальных установах з рознымі профілямі і 

ўзроўнямі навучання, не належалі да адзінай канфесіі і, што было звычайна, 

размаўлялі на розных мовах  Асвятленне маёмаснага сладу паказвае карціну, 

што валоданне зямельнай маёмасцю мела дзесятая частка ўсіх служачых.  Гэта 
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сведчыць, што большасць дзяржаўных служачых жыло на жалаванне,  

прычым чыноўнікі беларускіх губерняў адрозніваліся ад расійскіх больш 

высокім узроўнем даходаў. Калі вышэйшая бюракратыя ў Беларусі 

вызначалася дастатковым узроўнем заможнасці і мела на ўтрыманні маёнткі з 

сялянамі, то сярэднія і дробныя служачыя, за выключэннем асобных 

выпадкаў, не валодалі ніякай маёмасцю. Тым не менш, дзяржава намагалася 

забяспечыць кожнага свайго служачага арэнднай маёмасцю або выдавала 

дадатковыя грошы на яе прыдбанне. 

Калі ў першай палове ХІХ ст. дзяржаўная служба была прэрыгатывай 

вышэйшага саслоўя – (памешчыкі, шляхта), то на працягу другой паловы 

стагоддзя, нягледзячы на існуючыя абмежаванні, расшыраюцца саслоўныя 

рамкі паходжання чыноўнікаў. Служба ў дзяржаўных установах была 

прывабнай для дробнай шляхты, мяшчанства і купецтва, бо гэта давала ім 

магчымасць зрабіць кар’еру, атрымаць дваранства і тытулы. І ў той жа час, 

чыноўніцкая кар’ера была непапулярнай сярод буйнага дваранства 

беларускага краю. Пасля рэвалюцыі 1905-1907 гг. самадзяржаўе ўвогуле 

пазбавілася саслоўнага прынцыпу камплектавання, даючы магчымасць 

здольным асобам з ніжэйшых слаёў грамадства прымаць удзел у кіраванні 

краінай. 

Служачыя беларускіх губерняў не вызначаліся высокім адукацыйным 

узроўнем. Толькі на прыканцы ХІХ ст. сярод чыноўнікаў доля асоб, якія 

валодалі сярэдняй, незакончанай вышэйшай і вышэйшай адукацыяй, сярод 

чыноўнікаў перавысіла палову. Неабходныя ў іх прафесійнай дзейнасці 

юрыдычныя, эканамічныя веды служачыя атрымлівалі, як правіла, 

прыктычным шляхам. Адсутнасць ці недахоп ведаў і навыкаў абумоўлівалі 

нізкую кампетэнтнасць чыноўніцкага апарату.  

Акрэсленне нацыянальнасці прадстаўнікоў царскіх уладаў у беларускіх 

губернях з’яўляецца вельмі складаным і ў некаторых выпадках проста 

немагчымым, бо веравызнанне можа служыць толькі дапаможным крытэрыем 

пры вызначэнні нацыянальнасці. Абазначэнне роднай мовы як крытэрыя 

значна аблягчае магчымасць рабіць вынікі наконт нацыянальнай 

прыналежнасці. Таму на прыканцы ХІХ ст. чыноўнікі-беларусы хоць і 

складалі значную колькасць (32,5%) у чыноўніцкім корпусе беларускіх 

губерняў, але ўсё ж пераважалі на тэрыторыі Беларусі расійскія чыноўнікі. 

Аднак унутраная палітыка ўрада, супярэчнасці сярод чыноўнікаў прывялі да 

таго, што сярод прадстаўнікоў адміністрацыйнага апарату не склалася 

нацыянальная  інтэлігенцыя, служылая супольнасць як носьбіт нацыянальна-

дзяржаўнай ідэі.  
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ДАДАТАК 

 

ДАДАТАК А. 

Парадак праходжання службы ў беларускіх губернях у ХІХ ст. 

Табліца А1. Класныя чыны ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Клас чына Назва чына 

І  Дзяржаўны канцлер  

ІІ Правадзейны тайны саветнік 

ІІІ Тайны саветнік  

ІV Правадзейны стацкі саветнік  

V Стацкі саветнік  

VІ Калежскі саветнік  

VІІ Надворны саветнік 

VІІІ Калежскі асэсар  

ІX Тытулярны саветнік 

Х Калежскі сакратар 

ХІ - 

ХІІ Губернскі сакратар 

ХІІІ - 

ХІV Калежскі рэгістратар 

Крыніцы: [43, с. 100].    

 

Табліца А2. Колькасць гадоў выслугі наступнага чыну ў першай палове ХІХ ст. 

Пераход 

у чын 

Дваране Інш. саслоўі 

Ступень адукацыі Ступень адукацыі 

Выш. Сяр. Пач. Выш. Сяр. Пач. 

ІІІ       

ІV       

V 4(3)* 6(4) 8(6) 4(3) 6(4) 8(6) 

VІ 3(2) 4(3) 6(4) 3(2) 4(3) 6(4) 

VІІ 3(2) 4(3) 6(4) 3(2) 4(3) 6(4) 

VІІІ 4(2) 4(3) 4(3) 6(4) 10(6) 10(8) 

ІХ 4(2) 4(3) 4(3) 4(2) 4(3) 4(3) 

Х 3(2) 4(3) 4(3) 3(2) 4(3) 4(3) 

ХІІ 3(2) 4(3) 4(3) 3(2) 4(3) 4(3) 

ХІV       

*- пераход у наступны чын за асаблівыя адзнакі пазначаны ў дужках  

Крыніцы: [88 ,с. 43-44].    
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Табліца А3. Колькасць гадоў выслугі наступнага чыну  

ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

 

Клас чына За выслугу гадоў За асаблівыя адзнакі 

ІV   

V 4 3 

VІ 4 3 

VІІ 4 3 

VІІІ 4 3 

ІX 3 2 

Х 3 2 

ХІІ 3 2 

ХІV 3 2 

Крыніцы: [121, с. 1053-1054].   
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ДАДАТАК Б 

Маёмаснае становішча чыноўніцтва ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.. 

Табліца Б1. Валоданне нерухомай маёмасцю чыноўнікамі беларускіх губерняў 

(1870-1880 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Від нерухомай маёмасці 

Спадчынная Прыдбаная  Адстутнічае 

ІІІ - - - - 

ІV 5 4 1 - 

V 5 3 1 1 

VІ 5 2 2 1 

VІІ 22 7 5 10 

VІІІ 50 10 14 26 

ІХ 42 3 12 27 

Х 47 7 4 36 

ХІІ 52 8 4 40 

ХІV 59 12 5 42 

Без чына 76 12 3 61 

Усяго 363 68 51 244 

%  18,8 14,0 67,2 

Крыніцы: [139, л. 1-29; 140, л. 1-136; 141, л. 1-89; 142, л. 1-28; 143, л. 1-67; 144, 

л. 1-71; 145, л. 1-39; 151, л. 1-69; 152, л. 1-57, 153, с. 1-81, 156, л. 1- 563; 157, л. 

1-230; 158, л. 1-301; 161, л. 1-67, 162, л. 1-221; 165, л. 1-641; 170, л.1-165;  171, л. 

1-63; 172, л. 1-123, 174, л. 1-69; 174, л. 1-112; 175, л. 1-98.] 

 

Табліца Б2. Валоданне нерухомай маёмасцю чыноўнікамі беларускіх губерняў 

(1900-1910 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Від нерухомай маёмасці 

Спадчынная Прыдбаная  Адстутнічае 

ІІІ - - - - 

ІV - - - - 

V 3 1 1 1 

VІ 8 2 1 5 

VІІ 19 3 5 13 

VІІІ 19 2 2 15 

ІХ 13 - - 13 

Х 14 1 3 10 

ХІІ 19 - 5 14 

ХІV 30 1 3 26 

Без чына 116 5 7 102 

Усяго 241 15 27 199 

%  6,3 11,2 82,5 

Крыніцы: [154, л. 1-76, 166, л. 1-431; 167, л. 1-955; 168, л. 1-654; 169, л. 1-482] 



125 
 

ДАДАТАК В. 

Саслоўная структура чыноўніцтва ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Табліца В1. Сацыяльнае паходжанне чыноўніцтва Беларусі (1870-1880 гг). 

Клас Усяго 

служачых 

  

Пахожданне 

Дваране Обер-

афіцэры 

Чыноўнікі царкоўна-

служачыя 

сяляне мяшча

не 

іншыя 

ІІІ - - - - - - - - 

ІV 5 5 - - - - - - 

V 5 4 1 - - - - - 

VІ 5 3 2 - 2 - 1 - 

VІІ 22 15 3 3 4 - - 1 

VІІІ 50 29 9 3 11 1 1 1 

ІХ 42 25 8 1 10 - 1 - 

Х 47 20 13 10 7 - - - 

ХІІ 52 23 6 5 19 1 1 2 

ХІV 59 19 2 1 22 1 7 2 

Без чына 76 27 6 6 14 - 7 5 

Усяго 363 106 43 24 49 3 18 11 

%  46,2 18,7 10,4 19,2 0,8 4,9 3,0 

Крыніцы:[139, л. 1-29; 140, л. 1-136; 141, л. 1-89; 142, л. 1-28; 143, л. 1-67; 144, 

л. 1-71; 145, л. 1-39; 151, л. 1-69; 152, л. 1-57, 153, с. 1-81, 156, л. 1- 563; 157, л. 

1-230; 158, л. 1-301; 161, л. 1-67, 162, л. 1-221; 165, л. 1-641; 170, л.1-165;  171, л. 

1-63; 172, л. 1-123, 174, л. 1-69; 174, л. 1-112; 175, л. 1-98.] 

Табліца В2. Сацыяльнае паходжанне чыноўніцтва Беларусі (1900-1910 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

  

Пахожданне 

Дваране Обер-

афіцэры 

Чыноўнікі царкоўна-

служачыя 

сяляне мяшча

не 

іншыя 

ІІІ - - - - - - - - 

ІV - - - - - - - - 

V 3 3  - - - - - 

VІ 8 2 1 1 2 - 2 - 

VІІ 19 11 2 - 6 - - 1 

VІІІ 19 10 2 - 6 - - 1 

ІХ 13 2 2 1 4 2 - 2 

Х 14 4 1 1 5 2 - 1 

ХІІ 19 5 2 - 10 1 1 - 

ХІV 30 8 5 1 1 7 3 4 

Без чына 116 24 4 5 19 37 30 6 

Усяго 241 69 16 13 43 49 36 15 

%  28,6 6,6 5,3 17,8 20,3 14,9 6,2 

Крыніцы: [154, л. 1-76, 166, л. 1-431; 167, л. 1-955; 168, л. 1-654; 169, л. 1-482] 
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ДАДАТАК Г. 

Адукацыя чыноўнікаў у другой палове  ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Табліца Г1. Адукацыйны ўзровень чыноўніцтва Беларусі (1870-1880 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Адукацыя 

Вышэйшая Незакончаная 

вышэйшая 

Сярэдняя Незакончаная 

сярэдняя 

Пачатковая Хатняя 

ІІІ - - - - - - - 

ІV 5 3 - 2 - - - 

V 5 3 - 2 - - - 

VІ 5 2 - 3  -  

VІІ 22 2 - 15 - 3 2 

VІІІ 50 1 -        20 4 13 9 

ІХ 42 4 1 10 4 20 3 

Х 47 2 2 14 6 15 8 

ХІІ 52 4 5 10 5 26 2 

ХІV 59 2 4 13 9 18 13 

Без чына 76 4 4 18 3 29 17 

Усяго 363 31 16 107 31 124 54 

%  8,5 4,4 29,4 8,5 34,2 14,8 

Крыніцы: [139, л. 1-29; 140, л. 1-136; 141, л. 1-89; 142, л. 1-28; 143, л. 1-67; 144, 

л. 1-71; 145, л. 1-39; 151, л. 1-69; 152, л. 1-57, 153, с. 1-81, 156, л. 1- 563; 157, л. 

1-230; 158, л. 1-301; 161, л. 1-67, 162, л. 1-221; 165, л. 1-641; 170, л.1-165;  171, л. 

1-63; 172, л. 1-123, 174, л. 1-69; 174, л. 1-112; 175, л. 1-98.] 

 

Табліца Г2. Адукацыйны ўзровень чыноўніцтва  Беларусі  (1900-1910 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Адукацыя 

Вышэйшая Незакончаная 

вышэйшая 

Сярэдняя Незакончаная 

сярэдняя 

Пачатковая Хатняя 

ІІІ - - - - - - - 

ІV - - - - - - - 

V 3 2 - - - - 1 

VІ 8 - - 2 2 3 1 

VІІ 19 7 - 3 - 8 1 

VІІІ 19 - 1        5 4 9 1 

ІХ 13 - 1 6 3 1 2 

Х 14 3 - 6 2 5 - 

ХІІ 19 1 2 8 1 5 2 

ХІV 30 2 - 7 8 11 2 

Без чына 116 2 - 22 6 44 44 

Усяго 241 17 4 59 26 86 54 

%  7,0 1,6 24,4 10,7 35,6 22,4 

Крыніцы: [154, л. 1-76, 166, л. 1-431; 167, л. 1-955; 168, л. 1-654; 169, л. 1-482] 
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ДАДАТАК Д 

Канфесійная структура чыноўніцтва ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Табліца Д1. Веравызнанне чыноўнікаў беларускіх губерняў (1870-1880 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Веравызнанне 

Праваслаўныя Каталікі Пратэстанты Мусульмане 

(магаметане) 

Іншыя 

ІІІ - - - - - - 

ІV 5 5 - - - - 

V 5 5 - - - - 

VІ 5 4 1 - - - 

VІІ 22 18 3 1 - - 

VІІІ 50 46 2 1 1 - 

ІХ 42 37 3 2 - - 

Х 47 42 4 - 1 - 

ХІІ 52 46 3 1 2 - 

ХІV 59 33 23 1 2 - 

Без чына 76 21 31 12 6 6 

Усяго 363 257 70 18 12 6 

%  70,7 19,2 4,9 3,3 1,6 

Крыніцы: [139, л. 1-29; 140, л. 1-136; 141, л. 1-89; 142, л. 1-28; 143, л. 1-67; 144, 

л. 1-71; 145, л. 1-39; 151, л. 1-69; 152, л. 1-57, 153, с. 1-81, 156, л. 1- 563; 157, л. 

1-230; 158, л. 1-301; 161, л. 1-67, 162, л. 1-221; 165, л. 1-641; 170, л.1-165;  171, л. 

1-63; 172, л. 1-123, 174, л. 1-69; 174, л. 1-112; 175, л. 1-98.] 

Табліца Д2. Веравызнанне чыноўнікаў беларускіх губерняў (1900-1910 гг.) 

Клас Усяго 

служачых 

Веравызнанне 

Праваслаўныя Каталікі Пратэстанты Мусульмане 

(магаметане) 

Іншыя 

ІІІ - - - - - - 

ІV - - - - - - 

V 3 3 - - - - 

VІ 8 7 - 1 - - 

VІІ 19 16 2 1 - - 

VІІІ 19 16 2 - 1 - 

ІХ 13 8 3 2 - - 

Х 14 11 2 - 1 - 

ХІІ 19 13 3 2 1 - 

ХІV 30 18 6 4 2 - 

Без чына 116 105 3 1 6 1 

Усяго 241 197 21 11 11 1 

%  81,7 8,7 4,6 4,6 0,4 

Крыніцы: [154, л. 1-76, 166, л. 1-431; 167, л. 1-955; 168, л. 1-654; 169, л. 1-482] 
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ДАДАТАК Е 

Нацыянальны склад чыноўніцтва беларускіх губерняў, 1897 г. 

Табліца Е1.Размеркаванне чыноўнікаў па нацыянальнасці ў 35 паветах 

Беларусі, 1897 г. 

Крыніцы:[16. с. 21-32; 17. с. 183-196; 18,  с. 221-232; 19, с.161-173. 20,  с. 68-76]. 

 

Табліца Е2.Размеркаванне чыноўнікаў па нацыянальнасці ў 35 паветах 

Беларусі, 1897 г.  (без гарадоў) 

 Рускія Беларусы Палякі Украінцы Яўрэі  Немцы Інш. 

нацыя

л. 

Усяго 

па губ. 

Мінская 250 31,2% 425 53,2% 66 8,2% 17 2,2% 15 17 14 799 

Гродз.  339 32,6% 492 47,4% 79 7,6% 91 8,7% 14 10 30 1038 

Віцебская 233 37,2% 257 41% 41 6,5% 2 0,02% 3 24 19 626 

Магілёўская 127 25,6% 325 65,6% 17 3,4% 7 0,3% 14 5 28 495 

Віленская 274 40,6% 243 36,1% 64 9,5% 14 2% 9 4 31 673 

Усяго ў 

беларускіх 

губернях 

1223 

 

33,7% 1790 

 

48% 267 

 

7,6% 131  

 

3,6% 55 

1,5% 

58 

1,5 

107 

2,1% 

3631 

Крыніцы:[16. с. 21-32; 17. с. 183-196; 18,  с. 221-232; 19, с.161-173. 20,  с. 68-76]. 

 

 

 

Усяго 

чыноўнікаў па 

губернях 

Рускія Беларусы Палякі Украінцы Яўрэі Немцы Ін

ш. 

нац 

Мінская 2780 21,6% 1474 53

% 

902 32,5

% 

236 8,5

% 

42 1,4

% 

27 1% 39 1,4

% 

 

50 

Віленска

я 

2718 21,1% 1436 53

% 

462 17,8

% 

625 23

% 

40 1,4

% 

38 1,4 27 1% 61 

Віцебска

я 

2460 19,1% 1356 55,7

% 

792 

 

32,2

% 

132 5,4

% 

9 0,3

% 

14 0,3

% 

32 1,2

% 

45 

 

Гродзенс

кая 

 

2807 21,8% 1410 50,2

% 

784 37,6

% 

376 13,4

% 

155 5,5

% 

43 1,4

% 

30 1,1

% 

64 

Магілёск

ая 

2087 16,2% 706 34

% 

1218 58,4

% 

84 4% 30 1,2

% 

24 1% 14 0,3 60 

Усяго ў 

беларуск

іх 

губернях 

12852 100% 6382 

 

49,7 

% 

4158 

 

32.5

% 

145

3 

 

11,3

% 

276 

 

2,2 

% 

146 

 

1,1 

% 

142 

 

1,1

% 

295 

2,3

% 
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Табліца Е3.Размеркаванне чыноўнікаў па нацыянальнасці ў 35 паветах 

Беларусі, 1897 г.  (ў гарадах) 

 Рускія Беларусы 

 

Палякі Украінцы Яўрэі Немцы 

 

Ін

ш.н

ац 

Усяго 

па губ. 

Мінская 1224 61,7

% 

477 24% 170 8,5% 25 1,2% 12 0,2% 22 1,2% 51 1981 

Гродзенская 1071 60,5

% 

292 16,5

% 

297 16,7

% 

64 3,6% 29 1,2% 12 0,1% 4 1769 

Віцебская 969 53% 537 29,4

% 

190 10,3

% 

17 1,2% 23 1,1% 36 2,3% 59 1831 

Магілёўская 549 32,5

% 

893 57,3

% 

67 4,3% 23 1,4% 16 0,9% 10 0,1% - 1558 

Віленская 830 40,7

% 

457 22,3

% 

623 30,4

% 

40 1,9% 32 2,3% 19 0,2% 45 2045 

Усяго ў 

беларускіх 

губернях 

4677 

 

57% 2656 

 

29% 1347 

 

14,7

% 

169 

 

1,9% 112 

 

1,6% 99 

 

1,1% 160 9284 

Крыніцы:[16. с. 21-32; 17. с. 183-196; 18,  с. 221-232; 19, с.161-173. 20,  с. 68-76]. 

ДАДАТАК Ж. 

Полаўзроставая структура чыноўнікаў беларускіх губерняў, 1897 г. 

Табліца Ж1. Узрост чыноўнікаў беларускіх губерняў, 1897 г.   

 13-16 

гадоў 

17-19 

гадоў 

20-39 

гадоў 

40-59 

гадоў 

60 і 

больш. 

Усяго 

Мінская 16 45 1766 813 135 2780 

Гродзенская 13 75 1734 853 128 2807 

Віцебская 10 61 1491 747 140 2460 

Магілёўская 15 60 1373 527 112 2087 

Віленская 5 46 1688 827 149 2718 

Усяго 59 287 8057 3767 664 12852 

Крыніцы:[16. с. 21-32; 17. с. 183-196; 18,  с. 221-232; 19, с.161-173. 20,  с. 68-76]. 

Табліца Ж2. Гендэрны склад чыноўнікаў беларускіх губерняў, 1897 г. 

 Мінская Віленская Віцебская Гродзенская Магілёўская Усяго 

Мужч. 2737 2702 2456 2803 1081 12779 99,4% 

Жанч. 43 16 4 4 6 73 0,6% 

Крыніцы:[16. с. 21-32; 17. с. 183-196; 18,  с. 221-232; 19, с.161-173. 20,  с. 68-76]. 


