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Дзейнасць інстытута земскіх начальнікаў 
у Расійскай імперыі (1889–1913 гг.)

Крапівін В. С., магістрант БДПУ ім. М. Танка,
навук. кір. праф. Жытко А. П., д-р гіст. навук 

12 ліпеня 1889 г. імператар Аляксандр III падпісаў указ аб стварэнні 
інстытута земскіх начальнікаў. Галоўнай мэтай гэтага пераўтварэння было, 
згодна з афіцыйнай заявай, «стварэнне, у асобе земскіх начальнікаў, блізкай 
да народа, цвёрдай урадавай улады, якая ўнесла б парадак і заканамер-
насць у лад усяго сельскага грамадскага жыцця, няўкосна ахоўвала мясцо-
вы земскі мір і садзейнічала павышэнню маральнага і гаспадарчага ўзроўня 
насельніцтва» [1]. Згодна з палажэннем аб земскіх участковых начальніках, 
кожны павет падзяляўся на земскія ўчасткі. Іх межы маглі быць зменены гу-
бернскай прысутнасцю, па прапановах губернатара, павятовага з’езду ці па 
хадайніцтву павятовага земскага сходу. Сярод асоб, якія маглі быць пры зна-
чаны на пасады земскіх начальнікаў, былі мясцовыя спадчынныя дваране, 
якія мелі адукацыю і вопыт знаходжання на дзяржаўнай службе [4, с. 510–
511]. Як адзначаў рускі земскі дзеяч і публіцыст А. І. Новікаў, галоўнымі 
умовамі, каб быць земскім начальнікам, былі прыналежнасць да памеснага 
дваранства і адукацыя, нават неабавязкова вышэйшая [3, с. 93].
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Земскія начальнікі займаліся кіраваннем і пазямельным уладкаваннем 
сельскіх абывацеляў. Яны ажыцяўлялі нагляд за ўсімі ўстановамі сялянскага 
самакіравання. Земскім начальнікам перадаваліся функцыі міравых суддзяў. 
Яны разглядалі справы, якія падлягалі грамадзянскаму і крымінальнаму су-
даводству [4, с. 515].

Праз 25 гадоў пасля пачатку дзейнасці інстытута земскіх начальнікаў, 
12 ліпеня 1914 г., цар Мікалай II у Найвысачэйшым рэскрыпце, дадзеным на 
імя міністра унутраных спраў Маклакова, адзначаў «старанныя і карысныя 
працы, панесеныя за гэты час чынамі гэтых устаноў на ніве іх складанага і 
адказнага служэння». У рэскрыпце імператар выказаў упэўненасць, што і 
надалей будзе бачыць у земскіх начальніках надзейную апору для краіны і 
прастола [1].

Земскія начальнікі разглядаліся як галоўная мясцовая адміністрацыйная 
ўлада. Аб ступені важнасці гэтага інстытута сведчыць той факт, што пра-
ві лы ад 8 чэрвеня 1893 г. аб агульных перадзелах надзельных зямель былі 
рас паў сюджаны толькі на тыя тэрыторыі, дзе працавалі земскія ўчастковыя 
начальнікі. 23 чэрвеня 1899 г. было выдадзена палажэнне аб парадку збірання 
акладных збораў, якое таксама дзейнічала толькі там, дзе быў уве дзе ны 
інстытут земскіх начальнікаў. Часовыя правілы ад 12 чэрвеня 1900 г. па за-
беспячэнню харчовых патрэбнасцяў сельскіх жыхароў цалкам абапіраліся на 
сельскія ўстановы, сярод якіх былі земскія начальнікі, іх павятовыя з’езды і 
губернскія прысутнасці [2].

Сталыпінская аграрная рэформа ажыццяўлялася, у значнай ступені, пры 
дапамозе земскіх начальнікаў. Згодна з указам ад 9 лістапада 1906 г., сяля-
не атрымалі права выйсці з сельскай абшчыны і замацаваць за сабой у ка-
рыстанне зямельны надзел. У выпадку, калі абшчына адмаўляла селяніну ў 
складанні дагавора, умацоўванне зямлі ажыццяўлялася пастановай земска-
га участковага начальніка. У выніку, да 1 студзеня 1914 г. былі падпісаны 
1880704 умацавальных актаў, з якіх 1241411 былі пастановамі земскіх 
начальнікаў. Акрамя таго, імі было складзена 381900 засведчаных актаў у 
абшчынах, якія перайшлі да падворнага землеўладання па арт. 1–8 закона ад 
14 чэрвеня 1910 г., 208727 засведчаных пастаноў на падворныя і сядзібныя 
ўчасткі і зацверджана 213972 засведчаныя прыгаворы на гэтыя ж ўчасткі. 
Усяго ж земскімі начальнікамі было складзена і зацверджана, на падставе 
указа ад 9 лістапада 1906 г. і закона ад 14 чэрвеня 1910 г., 2046010 актаў, 
прыблізна па 900 актаў у сярэднім на кожнага [2]. 

Роля земскіх начальнікаў у землеўпарадкаванні, гэта значыць, у раз мер-
ка ван ні надзельных зямель, павялічвалася з кожным годам. Так, напрыклад, 
у 1910 г. у падрыхтоўцы землеўпарадкавальных прац на тэрыторыі плош-
чай 935791 дзесяцін прымалі ўдзел 995 земскіх начальнікаў. У 1913 г. гэ-
тыя лічбы ўзраслі да 1353993 і 1850 адпаведна. Колькасць земскіх начальні-
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каў, якія выступалі ў якасці землеўпарадчыкаў, павялічылася за гэты ж час 
з 515 да 905. Плошча ўпарадкаваных імі зямель узрасла ў 1910 г. з 407995 
па 728502 дзесяцін у 1913 г. [2].

Дзякуючы дзейнасці інстытута, сялянам стала вельмі лёгка дабрацца да 
свайго начальства. Участкі, якімі яны кіравалі, былі невялікімі і ў іх склад 
уваходзілі ад 3 да 5 валасцей. Не было неабходнасці раздумваць аб тым, 
да якой службовай асобы звяртацца па тым ці іншым пытаннях [3, с. 96]. 
Дзейнасць інстытута земскіх начальнікаў мела як станоўчыя, так і адмоўныя 
вынікі, якія патрабуюць далейшага вывучэння і абмеркавання ў айчыннай 
гістарыяграфіі.
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Калининградский фактор во внешней политике России
Мацкевич М. Г., студ. II к. БГУ,

науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

В настоящее время главную роль в развитии обстановки в Калининград-
ской области и вокруг нее играют не военно-стратегические, а экономичес-
кие и социально-политические факторы.

Россия располагает крупными запасами сырья, прежде всего — топлив-
но-энергетического, в котором нуждается ЕС. Уже сейчас ЕС получает из 
России около четверти потребляемых нефти и природного газа. Динамич-
ный экономический рост экономики РФ в последние годы, становление 
«среднего класса» способствуют росту достаточно емкого потребительского 
рынка, представляющего интерес для производителей из зарубежной Евро-
пы. Низкая относительно ЕС заработная плата в сочетании с достаточно ква-
лифицированной и грамотной рабочей силой создают условия для переноса 
в Россию трудоемких производств. Соединив свой потенциал с потенциалом 
России в так называемую Большую Европу, ЕС в состоянии усилить свои 
пошатнувшиеся позиции в экономической конкуренции с США, Восточной 
и Юго-Восточной Азией [3].


