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УЗАЕМААДНОСІНЫ  ПАМІЖ  ПАЛІТЫЧНАЙ
ПАЛІЦЫЯЙ  І  КАНСЕРВАТЫЎНА=МАНАРХІЧНЫМІ

ПАРТЫЯМІ  НА  ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСКІХ  ГУБЕРНЯЎ
(канец  ХІХ ст. — жнівень  1914 г.)

Артыкул прысвечаны ўзаемаадносінам паміж палітычнай паліцыяй Расійскай імпе�
рыі і кансерватыўна�манархічнымі партыямі. Разглядаецца роля паліцыі ў фарміраванні,
развіцці і практычнай дзейнасці кансерватыўных партый на тэрыторыі беларускіх губер�
няў у пачатку ХХ ст.

The article is devoted to the relationships between the political police of the Russian Empire
and the conservative�monarchist parties. The role of the political police is considered in the form�
ing, development and the practice of the conservative parties in the Belarusian gubernias at the
beginning of XX century.
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Узнікненне палітычных партый на тэрыторыі Расійскай імперыі ў
канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. паставіла перад уладамі краіны шэраг пы�
танняў. Што рабіць з палітычнымі партыямі? Як да іх адносіцца? Ула�
дам трэба было вызначыць сваё стаўленне да іх і згодна з ім, праз дзей�
насць палітычнай паліцыі, выпрацоўваць адпаведныя меры барацьбы
або ўзаемадзеяння з імі. Аднак часам зрабіць гэта было цяжка: прад�
стаўнікі палітычнай паліцыі, улад бачылі і разумелі, што роля палітыч�
ных партый у краіне была вельмі неадназначнай, супярэчлівай.

Падчас сваёй практычнай дзейнасці палітычная паліцыя сутыкалася
з партыямі розных плыняў, накірункаў. Партыі кансерватыўна�манар�
хічнай плыні былі аднымі з іх.

Манархічнымі прынята лічыць партыі і іншыя палітычныя і грамад�
скія аб’яднанні, якія з’яўляюцца прыхільнікамі манархізму — палітыч�
нага накірунку грамадскай думкі, маючага мэтай усталяванне і абарону
манархіі — формы кіравання, пры якой вярхоўная ўлада ў дзяржаве (цал�
кам або часткова) сканцэнтравана ў руках аднаасобнага кіраўніка дзяр�
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жавы — манарха. Але важна падкрэсліць, што правыя партыі і арганіза�
цыі не толькі былі прыхільнікамі манархіі, яны падтрымлівалі і абара�
нялі самадзяржаўе [2, с. 5].

Пад кансерватыўна�манархічнымі, або чарнасоценнымі, партыямі і
арганізацыямі разумеюцца партыі і арганізацыі, якія абаранялі сацы�
яльны, палітычны, эканамічны, духоўны, рэлігійны, бытавы ўклад жыц�
ця, выступалі за захаванне асноў існуючага палітычнага ладу [14, с. 95].
Асабліва гэта адносіцца да манархічных партый і арганізацый перыяду
першай расійскай рэвалюцыі 1905—1907 гг. Дзейнасць манархічных ар�
ганізацый бярэ свой пачатак яшчэ да рэвалюцыі 1905—1907 гг., але ж
тады яны першасна ўяўлялі сабой розныя гурткі, саслоўна�дваранскія
аб’яднанні, якія мелі больш культурна�асветны, чым палітычны, харак�
тар [22, с. 22]. Рэвалюцыя 1905—1907 гг. паспрыяла пераходу гэтых сас�
лоўных гурткоў да актыўнай партыйна�палітычнай дзейнасці.

Галоўнай перадумовай узнікнення манархічнага руху стала ўсведам�
ленне таго, што царскаму самадзяржаўю, як шматвекавому падмурку
грамадска�палітычнага ладу Расіі, пагражае рэальная небяспека і што
без масавай падтрымкі ўлада ўжо не ў стане самастойна абараніць са�
мадзяржаўную форму кіравання [1, с. 6]. Прычым важна падкрэсліць:
не «ахоўваць», а «абараняць». І ў гэтым погляды палітычнай паліцыі і
кансерватыўных партый непасрэдна супадалі.

Дэпартамент паліцыі пільна сачыў за колькасцю, размяшчэннем,
накіраванасцю кансерватыўна�манархічных партый. Аб гэтых партыях
зараз вядома звестак, напэўна, больш, чым пра партыі іншых плыняў.
Гэта тычыцца і іх колькасці. Існуе шэраг дакументаў (напрыклад, спра�
ваздача Дэпартамента паліцыі МУС «Аб правых арганізацыях у Расіі» ад
5 мая 1908 г. [21], якія дазваляюць больш�менш дакладна падлічыць коль�
касць кансерватыўных партый на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст.
Па падліках сучасных даследчыкаў, агульная колькасць правых у бела�
рускіх губернях складвала каля 43 751 чал. [3, с. 169].

Правыя партыі і арганізацыі на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ —
пачатку ХХ ст. уяўлялі сабой значную сілу, з якой палітычная паліцыя не
магла не лічыцца. Адзначым, што, па сутнасці, кансерватыўна�манар�
хічныя партыі і палітычная паліцыя на тэрыторыі Беларусі мелі адну і
тую ж мэту: абарона існуючага дзяржаўнага ладу ад пасягненняў на яго.

Аднак іншымі былі задачы іх дзейнасці: палітычная паліцыя, як дзяр�
жаўны орган, ажыццяўляючы сваю ахоўную дзейнасць, павінна была
вектарна накіроўваць сваю дзейнасць на кагосьці або штосьці, прычым
хаця б і намінальна, але ж прытрымліваючыся пэўных правілаў, нормаў,
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законаў. У адрозненне ад паліцыі, кансерватыўныя партыі такога дак�
ладна вызначанага вектара дзейнасці і правілаў не мелі. Сапраўды, сты�
хійнасць і адсутнасць дакладных вектараў дзейнасці кансерватыўна�ма�
нархічных партый у дачыненні да ўсяго, што на іх погляд, з’яўляецца
небяспечным для цара, дзяржавы, рэлігіі, народнасці, вызначалі іх прак�
тычную дзейнасць, вызначалі для іх другаснасць значэння сродкаў дзе�
ля дасягнення пастаўленай мэты.

Трэба таксама дадаць, што прадстаўнікі паліцыі ў перыяд 1904—
1905 гг. (час актыўнага стварэння правых партый і арганізацый) былі
нават занепакоены дзейнасцю «патрыятычных арганізацый». Так цыр�
куляр ДП № 4863 па Асобным Аддзеле ад 15 красавіка 1905 г. адзначыў
з’яўленне пракламацый ад імя правых арганізацый і выказаў сваю пазі�
цыю па гэтым пытанні: «Распространение подобных воззваний… пред�
ставляет собой явление несомненно нежелательное и даже весьма опас�
ное, так рассчитанная на возбуждение одних слоев общества против дру�
гих подобная агитация может вызвать в невежественных массах серьез�
ное борожение и повести к разгромам» [4, с. 83]. Можа, таму, спачатку
некаторыя кансерватыўныя партыі па традыцыі забараняліся. Такое «на�
сцярожлівае» стаўленне да правых партый і арганізацый у адзначаны
час звязана з тым, што прадстаўнікі палітычнай паліцыі, як і органаў
правааховы, толькі знаёміліся з імі. Потым адносіны наладзіліся.

На сённяшні дзень існуе шмат дакументаў, якія пацвярджаюць не�
пасрэдную сувязь правых партый і паліцыі, хаця, зразумела, што абодва
бакі звычайна адмаўляліся ад гэтага. Дэпартамент паліцыі адыграў знач�
ную ролю ў стварэнні саміх кансерватыўных партый. Так, як адзначаў
кіраўнік Пецярбургскага ахоўнага аддзялення А. Герасімаў, сам П. Рач�
коўскі (кіраўнік замежнай агентуры Дэпартамента паліцыі) незадоўга
да Маніфеста 17 кастрычніка імкнуўся стварыць спецыяльную патрыя�
тычную арганізацыю, прычым разам з вядомым чарнасоценцам Дубро�
віным. Больш таго, А. Герасімаў нават прысутнічаў на першым сходзе
гэтай новай арганізацыі (маецца на ўвазе Саюз рускага народа. — В. В.),
аднак яна яму тады не вельмі спадабалася. Бо на той час, па яго мерка�
ванні, ніякай палітычнай сілы яна не ўяўляла, ды і існавала толькі дзя�
куючы падтрымцы ўлад [7, с. 188].

Значную фінансавую дапамогу чарнасоценцам аказваў П. Сталыпін.
Правыя, увогуле, успрымалі фінансавую дапамогу з боку ўлад, паліцыі
як норму. Больш таго, іх вельмі не задавальняла, калі гэтая дапамога ад�
сутнічала. Так, калі ў выдачы грошай адбылася пэўная запінка з�за не�
лаяльнасці прадстаўнікоў СРН П. Сталыпіну, то Дубровін звярнуўся за



30

пасрэдніцтвам да Герасімава. «Я яму прама сказаў, — успамінаў ён, —
што я хацеў бы яму дапамагчы, але не ведаю, як я магу гэта зрабіць, калі
газета Дубровіна “Русское знамя”, не саромячыся, вядзе рэзкую кампа�
нію супраць Сталыпіна?» [6, с. 16—17]. Дубровін сцвярджаў, што гэта
непаразуменне, нават кляўся перад абразом. «Мая размова са Сталыпі�
ным на гэтую тэму не прыналежыла да ліку асабліва прыемных, — успа�
мінаў Герасімаў. — Ён не жадаў даваць грошы і гаварыў, што слаба ве�
рыць ў клятву Дубровіна. У выніку ён саступіў і распарадзіўся аб выдачы
25 тыс. руб.». Цікава, што літаральна на наступны дзень пасля выдачы
грошаў Герасімаў прачытаў у «Русским знамени» адзін з найбольш, па
яго меркаванні, рэзкіх артыкулаў, накіраваных супраць П. Сталыпіна
[7, с. 303—304]. Аб фінансавай дапамозе кансерватыўна�манархічным
партыям пісаў у сваіх успамінах і С. Крыжаноўскі, сябар міністра ўнут�
раных спраў 1906—1911 гг. [13, с. 626].

Акрамя фінансавай дапамогі, паліцыяй таксама аказвалася дапамо�
га чарнасоценцам зброяй, выдавецкай дзейнасцю. Напрыклад, паліцыя
дапамагала друкаваць агітацыйна�прапагандысцкую літаратуру. Цікава
тое, што друкавалася гэтая літаратура ў будынку Дэпартамента паліцыі
(Фантанка, 16). Прычым больш за ўсіх здзівіўся, даведаўшыся аб гэтым,
сам дырэктар Дэпартамента паліцыі А. А. Лапухін [15, с. 85—87].

Аднак, падтрымліваючы кансерватыўна�манархічныя арганізацыі
фінансава і маральна, паліцыя ніколі не ставіла знак роўнасці паміж са�
бой і імі, як і яны (чарнасоценцы) з паліцыяй. У лепшым выпадку яны
маглі мець добрыя «сяброўскія» адносіны паміж сабой, але ж яны не
былі адзінымі. Паліцыя заўсёды мела сваіх агентаў у шэрагах чарнасо�
ценных партый, а самі чарнасоценцы заўсёды падкрэслівалі сваю асоб�
насць, незалежнасць, ад таго або іншага дзяржаўнага органа, у тым ліку
і Дэпартамента паліцыі [6, с. 12].

Найбольш станоўчымі адносіны паміж прадстаўнікамі аховы і кан�
серватыўнымі партыямі былі падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг., якраз
тады, калі ўладам былі неабходны дапаможныя сілы, каб змагацца з «ре�
волюционной крамолой». Па меркаванні гомельскага гісторыка
В. А. Міхедзька, найбольш спрыяльныя ўмовы для іх існавалі ў Магі�
лёўскай і Мінскай губернях. Нават сам правадыр гомельскіх чарнасо�
ценцаў Давыдаў прызнаваў у асабістых лістах, што атрымоўваў ад магі�
лёўскага губернатара грошы на выдаткі па адкрыцці новых аддзяленняў
«Саюза рускага народа» [18, с. 131].

Мясцовыя чарнасоценцы мелі добрыя адносіны з цэлым шэрагам
высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку і паліцыі. Так, напрыклад,
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паразуменне і падтрымку мясцовыя правыя знаходзілі ў П. Р. Курлава,
які пасля зыходу з пасады мінскага губернатара кіраваў Дэпартаментам
паліцыі, а потым узначаліў Асобны корпус жандараў. Менавіта да яго
звяртаўся за дапамогай лідар гомельскіх чарнасоценцаў�«дубровінцаў»
А. Х. Давыдаў: «Вы адзіны, і толькі адзіны, здольны зразумець мяне, што
я перажыў у дні праклятай жыдоўскай рэвалюцыі» і з задавальненнем
заўважаў: «Ведае… уся Расія, што я… у 1906 г. у студзені трухнуў жы�
доўскім Гомелем, да гэтак, што надоўга адбіў у жыдоў па ўсяму краю ах�
воту рабіць сваю рэвалюцыю». П. Р. Курлаў асабіста звярнуўся да міністра
юстыцыі І. Г. Шчаглавітава і дапамог чарнасоценцу пазбегнуць крымі�
нальнай адказнасці па абвінавачванні ў забойстве. У сваім неафіцый�
ным звароце да міністра ён заўважыў «палітычную немэтазгоднасць»
пакарання Давыдава [18, с. 131].

Адзначым, што многія прадстаўнікі паліцыі глядзелі на членаў кан�
серватыўных партый і самі кансерватыўныя партыі з пэўнай пагардлі�
васцю, фанабэрыстасцю, разглядаючы іх усяго толькі як часовы сродак,
які трэба выкарыстоўваць у пэўных надзвычайных умовах, але які будзе
непатрэбны пасля таго, як надзвычайныя ўмовы скончацца.

Разглядаючы кансерватыўна�манархічныя партыі і іх узаемадачы�
ненні з палітычнай паліцыяй, нельга не закрануць пытанне яўрэйскіх
пагромаў. Усяго за перыяд 1903 г. — пачатак 1906 г. (у гэтым годзе адбыў�
ся апошні пагром у Беларусі) на тэрыторыі Беларусі адбылося, па пэў�
ных падліках, больш 50 значных пагромных акцый, пацягнуўшых знач�
ныя чалавечыя ахвяры і матэрыяльныя страты.

Чарнасоценцы звычайна прымалі непасрэдны ўдзел у ажыццяўленні
пагромаў, часам самі накіроўвалі іх, хаця нярэдка пагромы ўзнікалі сты�
хійна, а ўжо пасля іх пачатку да іх далучаліся прадстаўнікі правых партый.
Першым значным пагромам на тэрыторыі Беларусі быў пагром у Гомелі
ў пачатку верасня 1903 г., калі манархічныя арганізацыі яшчэ толькі па�
чалі арганізоўвацца. Нягледзячы на вялікі рэзананс у грамадстве пасля
пагрому, па сутнасці, віноўныя ў ім так і не былі пакараны. Больш таго,
як адзначаюць сведкі судовага працэсу па гэтай справе, «…кіеўская су�
довая палата абыходзілася з пацярпелымі яўрэямі, як са злачынцамі, а з
паліцыяй, відавочна “изоблеченной” на судовым працэсе ў бяздзейнасці
ўлады, як з “обвинительницей”; што “драка” 29 жніўня трактавалася як
“рускі пагром”, а правакацыйная дзейнасць пэўных службовых асоб з’яў�
лялася прадметам, сведкаў якога найстражэйша забаронена закранаць;
што ўсе яўрэі�сведкі агульна трэціраваліся як лжэсведкі, а паказанням
свядомых лжэсведкаў, вядомых у Гомелі гарадавых і жандараў, надава�
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лася значэнне цалкам дакладных…» [8, с. 8]. Ужо тады падкрэслівалася,
што паліцыя мае да гэтага пагрому непасрэднае дачыненне.

У студзені 1906 г. адбыўся другі значны пагром ў Гомелі, які выклікаў
яшчэ большы рэзананс у грамадстве. Справа дайшла аж да С. Ю. Вітэ і
Мікалая ІІ. Вышэй ужо адзначалася, што лідар гомельскіх чарнасоцен�
цаў сам прызнаўся ў тым, што мае самае непасрэднае дачыненне да гэ�
тага пагрому, але ж пакараны за яго ён не быў. Многія грамадскія дзеячы
і чыноўнікі прама вінавацілі мясцовых жандараў у правакатарскай дзей�
насці падчас пагрому. Як адзначаў С. Ю. Вітэ, расследаванне Савіча, які
займаўся разглядам гэтай справы, устанавіла, што «правакатарская дзей�
насць Дэпартамента паліцыі па ажыццяўленню пагромаў дала пры маім
міністэрстве відавочныя вынікі ў Гомелі… пагром быў самым дзейным
чынам арганізаваны агентамі паліцыі пад кіраўніцтвам мясцовага жан�
дарскага афіцэра Падгарычані, які ад гэтага і не адмаўляўся. Я патраба�
ваў, каб Дурноў далажыў гэту справу савету міністраў. Савет, выслухаў�
шы даклад, рэзка аднёсся да такой абуральнай дзейнасці ўладавай сак�
рэтнай паліцыі і выявіў жаданне, каб Падгарычані быў адданы пад суд і
выдалены ад службы». Пасля таго, як журнал пасяджэння быў перада�
дзены цару на подпіс, цар аставіў на ім сваю рэзалюцыю: «Якая мая да
гэтага справа? Пытанне аб далейшым накіраванні справы гр. Падгары�
чані падлягае вядзенню міністра ўнутраных спраў» [5, с. 76—77]. А праз
некалькі месяцаў Вітэ даведаўся, што Падгарычані займае пост паліц�
майстара ў адным з чарнаморскіх гарадоў.

Аднак гэта погляд С. Ю. Вітэ. Цікава, што ў рапарце Савіча, на які
С. Ю. Вітэ і спасылаецца, гаварылася аб тым, што паліцыя ў горадзе не
мела рэальнай сілы і павагі сярод насельніцтва. Па сутнасці, аб ніякай
правакацыі з боку паліцыі там не гаварылася. Гаварылася аб яе бяздзей�
насці, слабасці, няздольнасці спыніць бясчынствы ў Гомелі, якія, сярод
іншага, звязваліся і з дзейнасцю мясцовых чарнасоценцаў. Больш таго,
сам Падгарычані згодна з гэтым рапартам адзначае, што «падпальшчыкі
былі запрошаны членамі патрыятычнага саюза з вёсак, мясцовых лю�
дзей сярод іх не было» [11, с. 382].

У тым жа рапарце таго ж Савіча сціпла адзначалася, што «прычы�
намі беспарадкаў 13—14 студзеня ў г. Гомелі былі, з аднаго боку, дзёрзкія
і злачынныя праявы рэвалюцыйнага руху мясцовых членаў Бунда і іншых
крайніх партый яўрэйства, а з іншага — помства ім шайкай падпальш�
чыкаў і пагромшчыкаў, знаходзячыхся ў пэўнай сувязі з “тайным саю�
зам патрыётаў”». І таксама дадаецца, што «тайны саюз рускіх патрыё�
таў» без сумневу ўяўляе сабой з’яву ненармалёвую, супярэчыць задачам
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дзяржаўнага кіравання і таму падлягае знішчэнню» [11, с. 390—391]. Аб
«правакатарскай» дзейнасці паліцыі там амаль не гаворыцца.

Атрымоўваецца, што Савіч глядзеў на пагром больш як на пагром,
які адбыўся дзякуючы дзейнасці чарнасоценных арганізацый і яўрэйскіх
арганізацый, а С. Ю. Вітэ (які спасылаўся на самога Савіча) як на вынік
правакатарскай дзейнасці паліцыі.

Тым не менш за ўдзел у пагроме «Саюз патрыётаў» быў забаронены.
Але насамрэч ён толькі змяніў назву і працягваў існаванне як «Гомель�
ское отделение Всероссийской партии патриотов» [17, с. 6].

Цікава, але ж А. Лапухін, закранаючы пытанне Гомельскага пагрому
1906 г. і гаворачы аб тым, што С. Ю. Вітэ скардзіўся, што віноўнік пагро�
му Падгарычані застаўся без пакарання, адзначаў, што сам С. Ю. Вітэ
«для таго каб дамагчыся яго пакарання і пальцам не паварушыў» [15,
с. 16]. Пры гэтым ён жа, А. Лапухін, у лісце да П. Сталыпіна адзначаў:
«…і што вельмі характэрна, тайна пагромных арганізацый стала мне вя�
дома толькі пасля таго, як я перастаў займаць афіцыйна палажэнне пры
міністэрстве ўнутраных спраў. У такіх умовах знаходзіцца кожны, хто не
прытрымліваецца пагромнай палітыкі, член цэнтральнага ўрада. Тлу�
мачыцца гэта тым, што кіраўніцтва міністэрства ўнутраных спраў і яго
цэнтральнага палітычнага органа цалкам бяссільнае: не паліцыя і жан�
дармерыя знаходзіцца ў яго руках, а ён знаходзіцца ў руках начальнікаў
гэтых устаноў. Уся ўлада фактычна перанесена з верху ў ніз палажэннем
аб ахове, працягласцю яго выкарыстання ў дзяржаве» [19, с. XCVIII—
XCIX]. З гэтых слоў падаецца, што нібыта «вярхі» нічога не ведаюць: хто
дае грошы, зброю, хто пакрывае чарнасоценцаў падчас іх акцый — «на�
іўны» погляд былога дырэктара Дэпартамента паліцыі.

Аднак у сваіх успамінах ён адзначае наступнае: «…дзве сілы ствара�
юць пагромы: па�першае, чарнасоценныя арганізацыі, к таму часу вельмі
распаўсюджаныя і памацнелыя, і па�другое, крайні ўладавы антысемі�
тызм. Першы фактар сам па сабе мне ўяўляецца не страшным, значэн�
не ж другога было вельмі небяспечна. Урадавы антысемітызм, зыходзя�
чы з центра ў выглядзе асобных праяў вядомага пастраення па іерархіч�
най лесвіцы, даходзіў да нізоў урадавага механізму вылітым у прамы
заклік да збівання яўрэяў, адтуль заклік успрымаўся і выконваўся чарна�
соценнымі арганізацыямі» [15, с. 85]. Гэта ўжо, напэўна, больш рэа�
лістычны погляд, з якога выцякае, што пагромы не адбываліся без чар�
насоценцаў, а самі чарнасоценцы былі непасрэдна, першым чынам ідэй�
на (таксама і фінансава), звязаны з уладай, прычым праз паліцыю, якая
дапамагала не толькі ажыццявіць пагром, але ж дараваць усё тым, хто
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яго ажыццяўляў. Акрамя таго, падкрэсліваецца, што менавіта вярхі дзяр�
жавы, а не нізы былі галоўнымі ініцыятарамі пагромаў, ды і, па сутнасці,
іншых акцый чарнасоценцаў. Мясцовыя ГЖУ і іх аддзяленні часта про�
ста не маглі ажыццявіць пагром, бо былі не вельмі моцнымі, але ж не
маглі яны і адмовіць ў падтрымцы мясцовым чарнасоценцам, тым больш
што неабходнасць у ажыццяўленні якой зыходзіла з «вярхоў». Канешне
ж нельга адмаўляць тое, што пагромы часам былі на карысць самой па�
ліцыі, бо яны дапамагалі крыху «супакоіць» мясцовыя рэвалюцый�
ныя элементы, нават коштам значных людскіх і матэрыяльных страт.

А страты былі часам вельмі значныя. У выніку гомельскага пагрому
1906 г. загінула каля чатырох чалавек. Быў спалены амаль увесь гандлё�
вы цэнтр горада, а агульныя матэрыяльныя страты складалі да чатырох
мільёнаў рублёў [17, с. 6]. Зразумела, узнікае пытанне: няўжо ўсім гэта
падабалася і ўся мясцовая цывільная адміністрацыя падтрымлівала эк�
стрэмісцкую дзейнасць чарнасоценцаў?

Па сутнасці, стаўленне да чарнасоценцаў на тэрыторыі беларускіх
губерняў было рознае: у прыватнасці паліцыя ў большасці падтрымлі�
вала іх, бачачы ў іх сілу, якая можа дапамагчы ў барацьбе з рэвалюцый�
най хваляй. Асабліва гэтая падтрымка праяўлялася падчас рэвалюцыі
1905—1907 гг. Стаўленне ж мясцовай губернскай адміністрацыі да пра�
вых манархічных аб’яднанняў вагалася ад станоўчага да негатыўнага: яна
была вымушана цярпець іх, разумеючы, што тыя, хто за імі стаіць, ма�
юць большыя магчымасці, чым яны. Хаця час ад часу мясцовая адміні�
страцыя выкарыстоўвала свае магчымасці па прадухіленні пэўных ра�
дыкальных акцый, нават калі ў іх былі ўцягнуты прадстаўнікі паліцыі.
Так, напрыклад, у кастрыніку 1905 г. біскуп Эдвард Роп даведаўся пра
планы паліцыі і стараабрадцаў па арганізацыі яўрэйскага пагрому ў
Вільні і адразу паведаміў аб гэтым генерал�губернатару. А. Фрэзэ разам
з віленскім губернатарам графам Паленам прынялі своечасовыя меры, і
пагром не адбыўся [20, с. 103].

Калі ў час рэвалюцыі 1905—1907 гг., дзеля падтрымання спакою, мяс�
цовыя ўлады яшчэ маглі іх (крайне правыя партыі) цярпець, то па меры
спаду рэвалюцыйнай хвалі падала і зацікаўленасць у іх. З канца 1907—
1908 гг. адносіны паміж крайнімі манархістамі і мясцовай адміністра�
цыяй пагоршыліся. У новых умовах думскай галоснасці і досыць халод�
нага стаўлення да чарнасоценцаў з боку П. А. Сталыпіна яўная сувязь з
імі для мясцовай адміністрацыі ўжо падавалася непажаданай. Сама па�
ліцыя пасля рэвалюцыі 1905—1907 гг. страціла цікавасць у чарнасо�
ценскіх партыях — іх час прайшоў.
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Але ж гэта зусім не перашкаджала мясцовым чарнасоценцам пра�
цягваць заяўляць аб сабе, скардзіцца на сваю бездапаможнасць. Больш
таго, нярэдка прадстаўнікі манархічных партый жадалі сарваць выбары
ў Думу або прасунуць свайго кандыдата замест прадстаўніка іншых
партый. Часам дзеля гэтага яны маглі прымяняць усё тую ж сілу, дапа�
могу паліцыі, а часам выкарыстоўвалі больш «цікавыя» метады. Так,
напрыклад, падчас выбараў у ІІ Дзяржаўную думу Бабруйскі аддзел Са�
юза рускага народа, «як прадстаўнік значнай часткі выбаршчыкаў га�
радскога з’езда Бабруйскага павета», напісаў скаргу, накіраваную ў
Мінскую губернскую камісію па выбарах у Дзяржаўную думу. У ёй ён
сцвярджаў, што выбары ў Бабруйску «…аказаліся несправядлівымі і край�
не «обидными» для праваслаўнага насельніцтва…». Непасрэдна сцвяр�
джалася, што нібыта яўрэі падчас выбараў падроблівалі выбарчыя бланкі,
навязвалі простаму насельніцтву сваіх кандыдатаў, прычым з прымянен�
нем зброі, і нават паліцыя нічога не магла з імі зрабіць, бо іх (яўрэяў)
было шмат. Абразіла бабруйскіх манархістаў тое, што ў выніку выбараў
былі абраны людзі, якія нібыта не ўсе звесткі аб сабе паведамілі, у пры�
ватнасці, у прадстаўнікоў СРН узніклі падазрэнні, што яны (тыя, каго
выбралі) яўрэі, а не рускія, як яны самі гаварылі аб сабе. Цікава, што
пасля правядзення расследавання было даказана, што выбраныя кан�
дыдаты тыя, за каго сябе выдаюць, і «по сим соображениям комиссия
определила жалобу Бобруйского отдела Союза русского народа признать
не заслуживающими уважения» [12, с. 5—7].

Паступова мясцовую адміністрацыю ўсё больш раздражнялі недарэч�
ныя экстрымісцкія ўчынкі і дэмагогія чарнасоценцаў, іх прэтэнзіі на
выключнае прадстаўніцтва рускага народа, спробы аказваць ціск на
ўлады. Раздражняла і імкненне крайне правых падкрэсліць сваю поўную
незалежнасць ад мясцовага кіраўніцтва і непадуладнасць ёй. Да знач�
най часткі чарнасоценных арганізацый магчыма прыкласці характары�
стыку, якую ў канцы 1909 г. даў магілёўскі губернатар гомельскага аддзе�
ла СРН: «Надта энергічны і рашучы ў баявы час, ён не здольны заняць
адпаведнае месца ў мірным становішчы і карыстацца з кожнай нагоды,
каб трубіць у бой. Губернатар адзначаў: «Гомельскі саюз… не здольны
карыстацца тым высокім апекаваннем, якое яму было аказана… калі
дзейнасць яго была прызнана сапраўды карыснай» [18, с. 132].

Нават у паліцыі расло разуменне пагібельнай ролі чарнасоценства
для лёсаў расійскай манархіі, несумяшчальнасць яго з рэальна існую�
чай дзяржаўнасцю. У сваіх патрабаваннях знішчыць усе палітычныя
партыі, акрамя сваёй, чарнасоценцы паварочвалі справу такім чынам,
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што аб’яднанне ажыццяўлялася бы хутчэй вакол Саюза рускага народа,
а не самога трона, які палітычная паліцыя і абараняла. Так, напрыклад,
СРН асобым цыркулярам аб’явіў, што «ўсе, хто знаходзіцца на дзяржаў�
най службе, рускія грамадзяне абавязаны па доўгу прысягі быць чле�
намі Саюза рускага народа» [6, с. 13].

Насцярогу выклікала і іх тэрарыстычная дзейнасць. Прычым накіра�
ванасць іх тэрарыстычнай дзейнасці супраць аднаго «ворага» краіны
магла быць лёгка зменена на другога. Прадметам іх нянавісці мог стаць
любы, хто чымсьці ім не спадабаўся, нават высокапастаўленыя асобы,
як, напрыклад, П. Сталыпін.

Па сутнасці, чарнасоценцы кампраментавалі існуючую ўладу ўжо
самой сваёй сувяззю з ёй, з’яўляючыся адыёзнымі ў вачах шырокіх гра�
мадскіх кругоў. Сваёй грубай патрабавальнасцю, апіраючыся на «высо�
кую падтрымку», яны абражалі чыноў адміністрацыі. З’яўляючыся пас�
таянна актыўнымі, яны, так або інакш, надавалі ўладам турбот наконт
іх дзеянняў, тым самым не дапамагаючы ім знішчыць «смуту», а нават
ствараючы яе. З пункту гледжання найбольш адказных і дзяржаўна раз�
важаючых саноўнікаў, гэтая «смута» была аднолькава небяспечная рэ�
жыму незалежна ад таго, злева або справа знаходзяцца яе вытокі.

Часам высокапастаўленыя службовыя асобы самі імкнуліся абмяжа�
ваць радыкальную дзейнасць чарнасоценцаў. Так, магілёўскі губерна�
тар імкнуўся зменшыць «крайнее юдофобство» гомельскіх чарнасоцен�
цаў шляхам асабістых перамоў з членамі гэтага аддзела. П. Курлаў так�
сама быў вымушаны абмяжоўваць антысеміцкую дзейнасць мінскіх
крайне правых. Летам 1906 г. ім было забаронена правядзенне маніфес�
тацый, якія пагражалі перарасці ў пагром. Узлаваныя мінскія чарнасо�
ценцы паскардзіліся В. Пурышкевічу, які адразу перадаў скаргу П. Ста�
лыпіну [16, с. 90].

Самі чарнасоценцы сталі разумець, што пасля рэвалюцыі 1905—
1907 гг. падтрымкі палітычнай паліцыі ім ужо не хапае, каб забяспечыць
усе свае палітычныя амбіцыі. Жадаючы забяспечыць сабе дапамогу з боку
мясцовых улад, мясцовыя чарнасоценцы спрабавалі паўплываць на кад�
равыя прызначэнні ў патрэбным кірунку. Магілёўскія правыя ў 1911 г.
прасілі А. І. Дубровіна садзейнічаць прызначэнню магілёўскага віцэ�гу�
бернатара С. А. Шыдлоўскага на вакантную пасаду віцебскага губерна�
тара, выказаўшы ўпэўненасць, што пры Шыдлоўскім у Віцебску правая
справа адродзіцца. Папярэдні віцебскі губернатар Б. Б. Гершау�Флотаў,
як лічылі правыя, «не спачуваў… патрыятычнаму накірунку рускіх лю�
дзей». А. А. Рымскі�Корсакаў, які ўзначальваў губернскае дваранства і
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быў адным з найбольш значных лідараў правага лагера, абвінавачваў гу�
бернатара ў «лібералізме». Хаця чарнасоценцам не ўдалося дасягнуць
прызначэння сваёй кандыдатуры на пасаду віцебскага губернатара, на�
ступны губернатар М. Арцымовіч напачатку цалкам адпавядаў пажадан�
ням крайне правых манархістаў. Аднак досыць хутка чарнасоценцы рас�
чараваліся і ў новым губернатары і абвінавацілі яго ў спрыянні яўрэям
[18, с. 133].

Такім чынам, пасля рэвалюцыі 1905—1907 гг. дзейнасць чарнасоцен�
ных партый стала залежаць не столькі ад поглядаў, падтрымкі паліцыяй
гэтых партый, колькі актыўнасці саміх членаў гэтых партый і арганіза�
цый, і ў першую чаргу іх кіраўнікоў. Яскравым прыкладам гэтага можа
служыць лёс найбуйнейшага адзела СРН на тэрыторыі беларускіх гу�
берняў — гомельскага (больш за 9000 членаў). Так, пасля ад’езду яго
кіраўніка А. Давыдава, у 1911 г. гэты буйны аддзел амаль цалкам спыніў
сваю дзейнасць [17, с. 7]. Цікава, што дапамагчы яму ўсё ж дзейнічаць
не пажадала ні мясцовая адміністрацыя, што зразумела, ні нават мясцо�
вая паліцыя, якая ўсяго некалькі гадоў таму пакрывала яго пагромную
дзейнасць. Падобнае было і з іншымі аддзеламі.

Неабходна таксама адзначыць, што з усіх кансерватыўна�манархіч�
ных партый для паліцыі найбольшую цікавасць выклікаў толькі Саюз
рускага народа, што, па сутнасці, зразумела. Іншыя кансерватыўныя
партыі, асабліва пасля рэвалюцыі 1905—1907 гг., не выклікалі сур’ёзнай
практычнай зацікаўленасці ў дзеячаў паліцыі і жандараў. Напрыклад, у
1909 г. член Мінскага аддзела Рускага народнага саюза імя Архангела
Міхаіла падаў у суд на В. Чаусава, былога рэдактара газеты «Мінскі
кур’ер», за тое, што ён размясціў на старонках «Кур’ера» артыкул «Вясё�
лыя малюнкі», аўтар якіх выказваў «порицание» і не спачуванне да толькі
адчыненаму ў г. Мінску Рускаму саюзу імя Архангела Міхаіла [9, л. 31].
Цікава тое, што пры разглядзе гэтай справы ажыццяўлялася спецыяль�
нае вывучэнне самой партыі, яе праграмы, што ў сваю чаргу ўскосна
сведчыла аб тым, што сутнасць гэтай партыі мясцовым органам аховы
не была добра вядома. Адзначым, што справа скончылася тым, што мінскі
аддзел «саюза» асабіста прасіў спыніць дадзеную справу: «Нынешний
состав Минского Союза и Минской палаты отдела — другие люди, ис�
полненные христианской любви, братски желают относиться к своим
противникам и посему никаких судов вести не желают» [9, л. 31—31аб].

Кансерватыўна�манархічныя арганізацыі, напрыклад «Северо�За�
падное Русское Вече», «Рускі ўскраінны саюз», «Белорусское общество»,
з’яўляючыся ўмерана правымі, не выклікалі ў мясцовай палітычнай па�
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ліцыі значнай цікавасці. Нават прытым, што гэтыя партыі часам кары�
сталіся шавіністычнымі заклікамі, тым не менш яны амаль не сустракалі
супраціву з боку мясцовай паліцыі, а часам яна і спрыяла іх дзейнасці.

Нягледзячы на значнае скарачэнне актыўнасці правых пасля рэва�
люцыі 1905—1907 гг. у беларускіх губернях, Дэпартамент паліцыі пра�
цягваў пільна сачыць за дзейнасцю кансерватыўна�манархічных партый.
Так, напрыклад, праведзенае МУС апытанне губернскіх жандарскіх уп�
раўленняў паказала, што ў 1912—1914 гг. публічная дзейнасць крайне
правых арганізацый праяўлялася галоўным чынам у форме ўдзелу ў цар�
коўных урачыстасцях і пасылцы тэлеграм цару, высокапастаўленым асо�
бам [16, с. 99].

Такім чынам, падводзячы вынікі, адзначым што адносіны паліцыі да
кансерватыўна�манархічных партый напрамую залежалі ад унутранага і
знешнепалітычнага становішча ў краіне: чым больш складаным было гэтае
становішча, як, напрыклад, падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг., тым больш
добрыя і цесныя адносіны былі паміж імі. І наадварот, калі становішча ў
краіне стабілізавалася, то і патрэба ў гэтых арганізацыях рэзка знізілася.
На тэрыторыі Беларусі гэта ўзаемасувязь якасці ўзаемадачыненняў паміж
паліцыяй і кансерватыўна�манархічнымі партыямі праявілася вельмі
добра. Нават самі прадстаўнікі вышэйшага кіраўніцтва палітычнай палі�
цыі чарнасоценныя партыі ў большасці бачылі толькі часовым сродкам,
які неабходна было выкарыстоўваць у складаных умовах.

Адзначым таксама, што стаўленне мясцовай адміністрацыі да чар�
насоценных арганізацый, нават падчас першай расійскай рэвалюцыі,
не было такім шчырым, як стаўленне да іх палітычнай паліцыі. Аднак,
не маючы магчымасці (ды і вялікага жадання) рэзка выступіць супраць
чарнасоценных партый, мясцовыя ўлады былі вымушаны з «цярпеннем»
адносіцца да іх, часта вельмі радыкальнай, дзейнасці.
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