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кризиса накануне и в годы революции 1905–1907 гг. заслуживает отдельного и 
детального изучения.  

Можно отметить, проанализировав социальные процессы на территории Беларуси 
накануне революционных событий 1905 – 1907 гг., что социальная ситуация имела 
нестабильный характер. При проведении ограничительных законов правительством 
Российской империи в первую очередь в отношении католиков и евреев, а также 
местного населения белорусских губерний, решалась этноконфессиональная задача, 
целью которой являлось укрепление русского влияния на территории Беларуси. Таким 
путём предусматривалось разрушить традиционную систему социальных и 
экономических связей, которые адаптировались к новым условиям существования. На 
территории белорусских губерний правительство Российской империи старалось 
искусственно сдерживать сравнительно с другими регионами империи процессы 
модернизации. Причина проведения такой политики – необходимость проведения 
национально-культурной унификации на территории Беларуси [11, c. 35]. 
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У артыкуле на аснове заканадаўчых актаў, неапублікаваных справаводных архіўных матэрыялаў 
разгледжаны пытанні фарміравання і змены арганізацыйна-штатнай структуры і фінансавага 
забеспячэння дзейнасці мясцовых органаў палітычнай паліцыі Расійскай імперыі на тэрыторыі 
Беларусі ў 1826–1860 гг. Працэс арганізацыі, рэгулявання, удасканалення арганізацыйна-штатнай 
структуры мясцовых жандарскіх устаноў ваеннага ведамства на тэрыторыі беларускіх губерняў 
расцягнуўся на працяглы тэрмін з другой паловы 1810-х да сярэдзіны 1840-х гг. Нягледзячы на 
невысокую штатную колькасць і аб’ём фінансавых рэсурсаў, органы палітычнай паліцыі, якія 
функцыянавалі на тэрыторыі Беларусі ў 10–60-я гг. XIX ст., падчас рознапланавай дзейнасці 
рэалізоўвалі шырокі спектр задачаў, звязаных з забеспячэннем нацыянальнай бяспекі і аховы 
грамадскага парадку ў прыгранічных губернях Расійскай імперыі.  
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В статье на основе законодательных актов, неопубликованных делопроизводственных архивных 
материалов раскрыты вопросы формирования и изменения организационно-штатной структуры и 
финансового обеспечения деятельности местных органов политической полиции Российской 
империи на территории Беларуси в 1826–1860 гг. Процесс организации, регулирования, 
совершенствования организационно-штатной структуры местных жандармских учреждений 
военного ведомства на территории белорусских губерний растянулся на длительный срок со второй 
половины 1810-х до середины 1840-х гг. Несмотря на невысокую штатную численность и объём 
финансовых ресурсов, органы политической полиции, которые функционировали на территории 
Беларуси в 10–60-е гг. XIX в., в ходе разноплановой деятельности реализовывали широкий спектр 
задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и охраны общественного порядка в 
приграничных губерниях Российской империи.  
Ключевые слова: Российская империя; белорусские губернии; местные органы; организационно-

штатная структура; политическая полиция; жандармы; финансовое обеспечение; денежное 

довольствие. 

LOCAL BODIES OF POLITICAL POLICE OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 
TERRITORY OF BELARUS IN 1826–1860: ORGANIZATIONAL-REGULAR 

STRUCTURE, CASH SECURITY QUESTIONS 

A. V. Yerashevich 

Belarus State Economic University, Partyzanskaja Avenue, 26, 220070, Minsk, Republic of Belarus, 
erash06@rambler.ru 

Based on legislative acts, unpublished clerical archival materials, the article reveals the issues of forming 
and changing the organizational structure and financial support of the activities of local bodies of the political 
police of the Russian Empire in Belarus in 1826–1860. The process of organizing, regulating, improving the 
organizational structure of the local gendarmerie institutions of the military department in the territory of the 
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Сучасная расійская гістарыяграфія ўдзяляе даволі шмат увагі вывучэнню розным 
аспектам стварэння, арганізацыі, вызначэнню кампетэнцый, асноўных формаў 
адказнасці, функцый, фармальнай арганізацыйна-штатнай структуры, колькаснага і 
кадравага складу агентурна-асведамляльнага апарату, асноўным напрамкам, формам і 
метадам практычнай рэпрэсіўна-карнай, ахоўнай і кантрольнай дзейнасці вышэйшай 
міжведамаснай установы з асобнымі паўнамоцтвамі – 3 аддзяленню ўласнай яго 
імператарскай вялікасці канцылярыі, а таксама высвятленню месца і ролі гэтай 
прафесійнай структуры спецыяльнай службы ў сістэме дзяржаўнага ладу расійскага 
абсалютызму з другой чвэрці XIX ст. Як вядома, спектр функцый і напрамкаў 
практычнай дзейнасці тайнай вышэйшай палітычнай паліцыі Расійскай імперыі быў 
даволі шырокі і закранаў практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця 
грамадства: ад палітычнага нагляду за настроямі і паводзінамі насельніцтва, кантроля 
грамадскай думкі, прафілактыкі ці папярэджвання антыўрадавых выступленняў, 
тайнага палітычнага вышуку, барацьбы з “балбатунамі” і іншымі крыніцамі 
распаўсюджвання палітычных чутак, знявагамі ў адрас асобаў імператарскай фаміліі, 
аховы, падтрымкі ў непарушнасці і стабільнасці дзяржаўнага ладу і ўладных інстытутаў 
Расійскай імперыі да выдачы замежных пашпартоў, выкрыцця недахопаў маральнасці і 
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добрапрыстойнасці людскіх заганаў і распусты, у тым ліку барацьбу з казнакрадствам, 
хабарніцтвам, сваволам і іншымі службовымі злоўжываннямі. Такім чынам, заўважым, 
што дзейнасць 3-га аддзялення ўласнай я. і. в. канцылырыі заключалася не толькі ў 
барацьбе з праявамі рэвалюцыйнага, грамадска-палітычнага і нацыянальна-
вызваленчага рухаў.  

Меншы даследчыцкі інтарэс звязаны з рэканструкцыяй працэсу фарміравання і 
функцыянавання мясцовых органаў палітычнай паліцыі Расійскай імперыі ў яе асобных 
тэрытарыяльных рэгіёнах у дарэформенную эпоху [2; 11], з пытаннямі наконт умоваў і 
парадку праходжання службы, адносна прафесійнай падрыхтоўкі, сацыяльнага статусу, 
матэрыяльнага забеспячэння служачых жандараў у губернях. Іншымі словамі, на наш 
погляд, недастаткова разледжаны, акрамя нарматыўна-прававых і часткова кадравых, 
іншыя неабходныя ўмовы забеспячэння практычнай дзейнасці губернскіх органаў 
палітычнай паліцыі Расійскай імперыі на яе ўскраінах пэўнымі матэрыяльна-рэчавымі, 
грашовымі і духоўна-культурнымі рэсурсамі, сярод якіх інфармацыйна-аналітычныя, 
палітыка-ідэалагічныя і перадусім арганізацыйна-фінансавыя. 

Інстытут палітычнай паліцыі ўпершыню ўзнік у рэвалюцыйнай Францыі ў 1791 г. У 
рэгулярным войску Расійскай імперыі з 1815 г. існавалі асобныя жандарскія каманды, 
якія спачатку выконвалі функцыі ваеннай паліцыі.  

Стварэнне мясцовых органаў палітычнага вышуку з карнымі функцыямі адносіцца 
да 1817 г., калі пачалося вылучэнне жандараў як самастойнай структуры з ваеннага 
ведамства. У Маскве і Пецярбургу былі арганізаваны жандарскія дывізіёны, якія 
падпарадкоўваліся обер-паліцмайстрам. У губернскіх гарадах у складзе ўнутраных 
гарнізонных батальёнаў Корпуса ўнутранай варты вылучаюцца жандары ўнутранай 
варты за кошт паліцэйскіх драгунскіх каманд, якія атрымоўвалі грашовае забеспячэнне 
з Ваеннага міністэрства [10, т. 34, № 26650, с. 50, 51]. Конная жандарская каманда 
ўключала 30 чал. (обер-афіцэр (паручнік), вахмістр, 3 малодшых унтэр-афіцэра, 24 
радавыя, нестраявы вучань канавал і кузнец), за выключэннем дзяншчыка паручніку 
[10, т. 43-2, с. 55]. Разам на 31 чал. жандарскай каманды выдаткоўвалася 1077,3 руб. 
(вылік на медыкаменты складаў 14,15 руб., на шпіталь – 7,7 руб.), апроч штогоднага 
давання правіянту ў памеры 90 чвэрцяў мукі, 8 чвэрцяў 3 чацвярыка і 4 гарнцы крупаў і 
фуражу з правіянцкага ведамства [10, т. 43-2, к № 26784, с. 57]. Губернскія гарадскія 
жандарскія каманды ўтрымліваліся на кошт Ваеннага міністэрства [10, т. 34, № 27003, 
с. 483–484]. 

З 1815 г. пастаянна ў Магілёве знаходзіўся жандарскі полк пры Галоўнай кватэры 1-
й арміі. Дакладней, пры Галоўнай кватэры 1-й арміі і штабе жандарскага палка быў 
толькі адзін дывізіён (2 эскадроны дзейныя і адзін запасны). Адзначым, што жандармы 
не адчувалі ціску і прымусу так званай дысцыпліны. У свабодны час ад заняткаў 
юнкера ішлі, куды жадалі і вярталіся ў казармы, калі жадалі. Палкавая царква 
жандарскага палка размясцілася ў скасаваным касцёле езуіцкага калегіўма [12, с. 270, 
280–281, 284].  

Адным словам, жандары ваеннай паліцыі і коннай гарадской паліцыі выконвалі 
паліцэйскія абавязкі. У пачатку 20-х гг. XIX ст. функцыі ваеннай паліцыі пашырыліся 
за кошт збору звестак аб настроях і маральна-баявым стане войскаў. К 1826 г. у 
Расійскай імперыі агульная колькасць асабовага складу 59 розных па сваім прызначэнні 
і найменні жандарскіх часцей і падраздзяленняў дасягала 4099 штаб- і обер-афіцэраў, 
унтэр-афіцэраў і ніжніх чыноў [8, с. 38].  

Стварэнне 3 ліпеня 1826 г. новага вышэйшага органа палітычнага вышуку пад 
найменнем 3-е аддзяленне ўласнай я. і. в. канцылярыя на чале з А. Х. Бенкендорфам 
азначала перадачу функцый арганізацыі і здзяйснення палітычнага вышуку і следства, 
паліцэйскага нагляду, спраў па ахове асноваў дзяржаўнага ладу, аб захаванні 
грамадскага парадку, бяспекі і спакою ў Расійскай імперыі, а таксама агульнага 
ўсебаковага вышэйшага кантроля і сістэматычнага нагляду за дзейнасцю органаў 
дзяржаўнага апарата кіравання (рознымі міністэрствамі і ведамствамі), выбарнымі 
ўстановамі, асобнымі чыноўнікамі, рознымі галінамі агульнадзяржаўнага 
адміністрацыйнага і мясцовага кіравання да гэтай асведамляльнай структуры 
вышэйшай палітычнай паліцыі. Галоўныя задачы “блакітнага ведамства” як 
цэнтральнай установы “вышэйшай” паліцыі, а дакладней міжведамаснай структуры з 
асобнымі паўнамоцтвамі, заключаліся ў пакаранні палітычных злачынцаў, забеспячэнні 
аховы бяспекі членаў імператарскай фаміліі, вышэйшым кантролі за ўсімі бакамі 
жыцця грамадства, у папярэджванні і падаўленні праяваў рэвалюцыйнага, грамадска-
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палітычнага, нацыянальна-вызваленчага рухаў у краіне, выяўленні ўсялякіх службовых 
злоўжыванняў, беспарадкаў, фактаў беззаконня і інш.  

На аснове Корпуса ўнутранай варты ў 1827 г. была заснавана асобная армейская 
структура – Корпус жандараў, які ў якасці выканаўчага органа палітычнай паліцыі 
падпарадкоўваўся кіраўніку 3-га аддзялення і сумяшчаў абавязкі коннай гарадской, 
ваеннай і палітычнай паліцыі. Галоўны начальнік (кіраўнік) 3-га аддзялення сумяшчаў з 
1839 г. пасаду і шэфа (начальніка штаба) Корпуса жандараў (у 1837–1867 гг. – 
Асобнага Корпуса жандараў). У 1828 г. імператар прадпісаў Магілёўскай казеннай 
палаце адпусціць генерал-ад’ютанту А. Х. Бенкендорфу ў выпадку патрэбы 50 тыс. руб. 
асігнацыямі [1, л. 1].  

Вясной 1827 г. у Еўрапейскай Расіі, у залежнасці ад асаблівасцей ваенна-
геаграфічнага становішча тэрыторый, ранейшых традыцый іх адміністрацыйнага 
ўладкавання, былі заснаваныя 5 акруг Корпуса жандараў (па 8-11 губерняў у кожнай). 
Акругі на чале з генералам жандарскага корпуса (меў уладныя паўнамоцтвы камандзіра 
дывізіі) у сваю чаргу падзяляліся на аддзяленні пад кіраўніцтвам штаб-афіцэраў 
(маёраў, падпалкоўнікаў і палкоўнікаў) як палкавых камандзіраў, якія 
падпарадкоўваліся акружным генералам [9, т. 2, № 1062, с. 396–397]. У канцы 1828 г. у 
Корпусе жандараў налічвалася 4278 чал., у тым ліку 3 генералы, 41 штаб-афіцэр, 160 
обер-афіцэраў, 3617 ніжніх чыноў, 457 нестраявых [8, с. 41].  

Усе губерні Беларусі склалі 3-ю акругу Корпуса жандараў. Віцебская і Магілёўская 
губерні ўвайшлі ў склад 1-га аддзялення (цэнтр – Віцебск), Мінская і Віленская – 3-га 
аддзялення (цэнтр – Вільня), Гродзенская губерня і Беластоцкая вобласць – 4-га 
аддзялення (цэнтр – Гродна) [7, арк. 895 адв. – 896; 9, т. 2. к № 1062, с. 130–131]. 
Адзіныя прынцыпы сістэмы арганізацыі цэнтральных і мясцовых жандарскіх органаў 
вызначылі штатны расклад іх мясцовых аддзяленняў. На ўтрыманне ўпраўлення 
акружнога генерала Корпуса жандараў асігнавалася 11968 руб., упраўлення начальніка 
аддзялення акругі – 2944,5 руб. [7, арк. 899–899 адв; 9, т. 2 к № 1062, с. 132]. Працэс 
фарміравання адзінай жандарскай арганізацыі шляхам аб’яднання ўсіх жандарскіх 
часцей, падраздзяленняў і службаў у ведамстве шэфа жандараў суправаджаўся і 
далейшым ўдасканаленнем іх арганізацыйна-штатнай структуры. У 1829 г. выйшаў 
загад аб прызначэнні ў кожную губерню па аднаму штаб-афіцэру. З канца 1831 г. 
жандарскія штаб-афіцэры не маглі прызначацца ў губерні, калі ў ніх знаходзіліся іх 
спадчынныя ўладанні [8, с. 42]. Як вынікае з паведамлення Міністэрства унутраных 
спраў ад 14.01.1831 г. да віцебскага генерал-губернатара М. М. Хаванскага, кіраўніцтва 
шэфа жандараў 29.11.1830 г. перамясціла начальніка 4-й акругі Корпуса жандараў 
генерал-маёра Лясоўскага на пасаду начальніка 3-й акругі ў Вільню. Яго ад’ютантамі 
сталі паручнік Пятроў, капітан Сіянаў, сакратар 4-га Корпуса жандараў чыноўнік 9-га 
класа Шчаслісцаў. У кожную губерню для кіравання губернскімі жандарскімі 
аддзяленнямі быў накіраваны штаб-афіцэр з Корпуса жандараў (у Віцебскую – 
палкоўнік Мердэр, у Магілёўскую – маёр Лязнёў, у Мінскую – падпалкоўнік Рэбіндэр 
(падпалкоўнік Нагель быў перамешчаны з Мінска ў Смаленск замест Ребіндера, а 
замест Нагеля быў прызначаны маёр Міхайлоўскі), у Віленскую – падпалкоўнік 
Руткоўскі, у Гродзенскую – палкоўнік Дзеер і ад’ютант паручнік Кузьмін, у 
Беластоцкую вобласць – маёр Кох) [4, арк. 1, 3, 4; 6, арк. 1–2 адв.]. У 1832 г. Царства 
Польскае ўвайшло ў склад 3-й жандарскай акругі (з 1837 г. перайменавана ў 
Варшаўскую), з прычыны чаго адбыліся змены ў нумарацыі астатніх акруг.  

З 1.07.1836 г. усе губернскія (Віленская, Беластоцкая, Гродзенская, Мінская, 
Віцебская, Магілёўская) і крапасныя (Бабруйская і Дынабургская) жандарскія каманды 
паступілі з унутранай варты ў склад Корпуса жандараў [9, т. 11-1, № 9356, с. 782–783]. 
Замест падзелу жандарскіх акруг на аддзяленні ў кожнай губерні і вобласці ствараліся 
ўпраўленні жандарскіх штаб-афіцэраў з захаваннем іх ранейшых паўнамоцтваў. 
Акружныя ўпраўленні і губернскія ўпраўленні жандарскіх штаб-афіцэраў выконвалі 
функцыі палітычнай асведамляльнай паліцыі, а жандарскія каманды – коннай 
гарадской паліцыі. Губерні Беларусі з Беластоцкай вобласцю з гэтага часу ўваходзілі ў 
склад 4-й акругі Корпуса жандараў (яшчэ ўключала Кіеўскую, Валынскую, Камянец-
Падольскую губерні, з месцазнаходжаннем акружнога начальніка ў Вільні) [5, арк. 360–
360 адв.; 9, т. 11-2, к № 9355, с. 343]. Колькасць жандарскіх акруг у Расійскай імперыі, 
уключаючы Вялікае княства Фінляндскае і Царства Польскае, павялічылася да 7-мі.  

Палажэнне аб Корпусе жандараў 1.07.1836 г. з 138 пунктаў [5, арк. 336–345; 9, т. 11-
1, № 9355, с. 772–782] канчаткова замацавала асноўныя прынцыпы пабудовы іх 
штатна-арганізацыйнай структуры, уладкавання сістэмы кіравання, спосабы 
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камплектавання, вызначыла асноўныя формы, метады і напрамкі дзейнасці жандараў, 
рэгламентавала службовыя абавязкі жандарскіх чыноў і інш. Губернскія жандарскія 
штаб-афіцэры мелі ў дапамогу ўпраўленне ў складзе ад’ютанта (у чыне паручніка), 
пісара-справаводчыка (2 пісараў з ліку кантаністаў), 5 ад’ютантаў-дзеншчыкоў [5, арк. 
353]. Спецыяльная жандарская каманда ў губернскім горадзе пад начальствам штабс-
капітана складалася з ніжніх страявых (вахмістра, 3 конных унтэр-афіцэраў, 24 
радавых) і нестраявых чыноў (пісара з кантаністаў, канавала, каваля і 2 дзеншчыкоў) [5, 
арк. 356]. 

Па стану на 1836 г. у Корпусе жандараў быў улічаны 5164 чал. (12 генералаў, 107 
штаб-афіцэраў, 246 обер-афіцэраў, 4314 ніжніх чыноў, 485 нестраявых) [8, с. 44–45]. На 
штатнае ўтрыманне губернскага ўпраўлення штаб-афіцэра Корпуса жандараў з 9 чал. 
выдзялялася сума акладнога жалавання з канцылярскімі выдаткамі памерам 5296 руб., 
на 34 асобы губернскай жандарскай каманды –1529,6 руб. [5, арк. 353, 356; 9, т. 11-2, к 
№ 9355, с. 339, 341]. Некалі меншую колькасць штатных ніжніх страявых чыноў мелі 
жандарскія крапасныя каманды ў Бабруйску і Дынабургу (разам уключалі 32 чал.) [5, 
арк. 357]. Да таго ж, жандарскія каманды ў Дынабургскай і Бабруйскай крэпасцях 
забяспечваліся з Ваеннага міністэрства: ніжнім чынам жандарскай каманды 
прадугледжвалася мясная і вінная порцыі коштам па 36 руб. штогод, правіянт з 
харчовых магазінаў, фуражныя грошы на коней з правіянцкага ведамства [9, т. 11-1, № 
9355, с. 778]. 

Наступныя ўзаканенні ўдакладнялі змены ў штатнай колькасці чыноў у жандарскіх 
камандах і рэгулявалі памеры іх грашовага ўтрымання. З 6.02.1837 г. асабовы склад 
Віленскай жандарскай каманды быў павялічаны да 37 асоб., а Беластоцкая з гэтага часу 
ўключала 13 чыноў [9, т. 12-1, № 9926, с. 79–80]. У 1841 г. была сфарміравана, па ўзору 
Бабруйскай і Дынабургскай, жандарская каманда ў Брэст-Літоўскай крэпасці [3; 9, т. 
15-1, № 14039, с. 797]. 

У выніку ажыццяўлення грашовай рэформы Я. Ф. Канкрына ўсе аклады ўладных 
структур былі пералічаны на сярэбраную манету. На жалаванне 47 асобаў Віленскай 
губернскай жандарскай каманды выдзялялася 570 руб., 33 чыноў губернскіх 
жандарскіх камандаў у Віцебску, Магілёве, Мінску і Гродне выдаткоўвалася 489,6 руб., 
30 чал. крапасных жандарскіх камандаў у Дынабургу і Бабруйску вылучалася 472,5 
руб., для 19 служачых Беластоцкай жандарскай каманды асігнавалася 409,2 руб. [9, т. 
15-3, к № 14121, с. 1330–1331].  

Чарговае ўзмацненне жандарскіх камандаў у заходніх губернях адбылося ў 1844–
1845 гг. Новыя дабавачныя аклады ўводзіліся ў цэнтральнай Віленскай, а таксама ўсіх 
крапасных (Бабруйскай, Дынабургскай, Брэсцкай) жандарскіх камандах [9, т. 19-1, № 
17835, с. 266–267]. Акрамя таго, былі сфарміраваны новыя жандарскія каманды ў 
Віленскай (у Троках), Ковенскай (у Цельшах і Расіенах) і Гродзенскай (у Беластоку, 
Сакольке, Бельску) губернях [9, т. 20-1, № 18925, с. 329]. У выніку да сярэдзіны 1840-х 
гг. у 6 заходніх губернях былі створаны 15 жандарскіх каманд (адна ў Магілёўскай 
губерні, дзве – у Мінскай, Віцебскай, Віленскай, пяць – у Гродзенскай, і нарэшце, тры – 
у Ковенскай), з якіх на тэрыторыі Беларусі знаходзіліся шэсць. У 1859 г. былі 
скасаваны крапасныя жандарскія каманды ў Бабруйску і Дынабургу [9, т. 34-1, № 
34097, с. 66]. 

Такім чынам, фарміраванне асноваў арганізацыйна-штатнай структуры мясцовых 
устаноў палітычнай паліцыі на тэрыторыі губерняў Беларусі пачынаецца з другой 
паловы 1810-х гг. і расцягваецца да сярэдзіны 1840-х гг., калі былі вызначаны памеры 
грашовага ўтрымання жандараў, якое выдаткоўвалася з ваеннага ведамства, паколькі 
яны мелі цалкам ваенную арганізацыю. 
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У артыкуле аналізуецца становішча жыхароў Валмянскай воласці Мінскага павета Мінскай 
губерні, якія былі пераважна прымусова пераведзены ў праваслаўе пасля закрыцця мясцовага касцёла 
ў другой палове 60-х гг. ХІХ ст. Адзначаецца, што былыя каталікі не пагаджаліся на прыняцце новага 
веравызнання, імкнуліся атрымаць дазвол вярнуцца ў заходні абрад, а пасля адмоў у гэтым таемна 
захоўвалі каталіцкую ідэнтычнасць. Звяртаецца ўвага на тое, што пасля выдання ў 1905 г. указа аб 
асновах верацярпімасці значная частка насельніцтва былой Валмянскай парафіі нанава прыняла ў 
каталіцызм. 
Ключавыя словы: каталіцызм; праваслаўе; канверсія; Волма; Мінскі павет; Расійская імперыя. 
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ПЕРЕВЕДЕННЫМ В ПРАВОСЛАВИЕ НАСЕЛЕНИЕМ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – 

НАЧАЛО ХХ в.): ПРИМЕР ВОЛМЯНСКОГО ПРИХОДА МИНСКОГО УЕЗДА 
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В статье анализируется положение жителей Волмянской волости Минского уезда Минской 
губернии, преимущественно принудительно переведенных в православие после закрытия местного 
костела во второй половине 60-х гг. ХІХ в. Отмечается, что бывшие католики не соглашались на 
принятие нового вероисповедания, стремились получить разрешение вернуться в западный обряд, а 
после отказов в этом тайно сохраняли католическую идентичность. Обращается внимание на то, что 
после издания в 1905 г. указа о началах веротерпимости значительная часть населения бывшего 
Волмянского прихода заново приняла в католицизм. 
Ключевые слова: католицизм; православие; конверсия; Волма; Минский уезд; Российская империя. 

PRESERVATION OF CATHOLIC CONFESSIONAL IDENTITY BY THE POPULATION 
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marharyta@gmail.com 

The article analyzes the situation of the population of the Minsk district of the Minsk governorate, who 
were forcibly converted to Orthodoxy after the closure of the local Catholic church in the second half of the 
19th century. It is noted that former Catholics did not agree to the taking of a new religion, sought to obtain 
permission to return to the Western rite, and after refusing this secretly kept their Catholic identity. Attention is 


