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АСЭНСАВАННЯ

Даследуюцца гістарыяграфічныя і крыніцазнаўчыя аспекты гісторыі шарваркаў на тэ'

рыторыі Заходняй Беларусі 1921—1939 гг. Робяцца высновы аб недастатковай навуковай

распрацоўцы тэмы, наяўнасці значнага масіву архіўных дакументаў, якія дазваляюць прад'

метна даследаваць адпаведныя пытанні. Удакладняецца паняцце «шарварка», значэнне па'

віннасці ў сацыяльна'эканамічным жыцці Заходняй Беларусі.

The article examines the historiography and source study aspects of sharvark history in Western

Belarus in 1921—1939, the conclusions are made about the lack of scientific development of the

theme, about a large bult of archival documents, allowing to carry out an objective investigation of

the relevant substantive issues. The author has clarified the notion «sharvark», identified more

objectively the value of obligations in the socio'economic life of the Western Belarus.

Ключавыя словы: Заходняя Беларусь; гістарыяграфія; сацыяльна'эканамічнае жыццё;

камунікацыі; шарваркі; працоўная павіннасць; гмінная ўправа; павятовае староства.

Keywords: Western Belarus; historiography; social and economic life; communication;

sharvarki; labor service; commune office; povet eldership.

У айчыннай гістарыяграфіі на працягу многіх гадоў фарміравалася

павярхоўнае і тэндэнцыйна'адмоўнае стаўленне да шарварак у сацы'

яльна'эканамічным жыцці Заходняй Беларусі. І гэта пры тым, што шар'

варкі (ад ням. Scharwerk, Schar — натоўп, атрад, грамада, Werk — дзеян'

не, справа, работа) на беларускіх землях у складзе міжваеннай Польшчы

былі істотным сродкам ажыццяўлення значных для грамадства і дзяр'

жавы сацыяльна'эканамічных праектаў. Сёння, ва ўмовах замацавання
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ў беларускім грамадстве прадпрымальніцка'рынкавых прыярытэтаў, на

фоне зніжэння ўзроўню кансалідацыі насельніцтва вакол грамадска

значных каштоўнасцей і праектаў, шарваркавая тэматыка набывае віда'

вочную актуальнасць. Упершыню праведзенае гістарыяграфічнае асэн'

саванне тэмы з апорай на нарматыўна'прававыя і архіўныя крыніцы

дазволіць выявіць сучасны стан і перспектывы навуковага даследаван'

ня шарварак у сацыяльна'эканамічным жыцці Заходняй Беларусі 1921—

1939 гг.

Гістарыяграфічны агляд і крыніцазнаўчая база шарваркавай праблемаD
тыкі ў гісторыі Заходняй Беларусі. Негатыўнае ўспрыняцце шарварка'

вай павіннасці сфарміравалася ў 1920—30'я гг., калі заідэалагізаваная і

палітычна абумоўленая айчынная перыёдыка і навуковыя публікацыі

на падставе існавання шарварак намагаліся падкрэсліць антынародную

прыгонніцкую сутнасць польскай улады ў дачыненні да заходнебела'

рускага сялянства. Красамоўным прыкладам павярхоўна'адмоўнага

стаўлення да шарварак з’яўляецца выказванне Я. Шнейдэра, які на

фоне  «поспехаў будаўніцтва шчаслівага калгаснага жыцця» і сацыялі'

стычнага ладу ў БССР гаварыў пра імкненне «фашысцкага ўрада»

Польшчы прымусіць беларускіх сялян дарма працаваць на будаўніцтве

ваенна'стратэгічных дарог, дарма вазіць паліцэйскіх з адной вёскі ў дру'

гую [1, с. 14].

Больш увагі шарваркам было нададзена Л. Гакам, які адпаведную

інфармацыю змясціў пад красамоўнай назвай раздзела «Шарваркі або

новы прыгон». Асабліва, што зразумела, аўтар адмоўным фонам падае

«поліцэйскую павіннасьць», якая патрабавала «фурманкі пры кожным

выпадку», пры кожнай патрэбе. Прычым паліцэйскія, па'першае, мелi

права  браць фурманку, калі хацелi, па'другое, вызначалi варту, якая

павінна пільнаваць масты, тэлеграфна'тэлефонныя лініі, чыгункі,

«…маеш каня — замучаюць фурманкай». Пры гэтым аўтар істотна па'

глыбляе ўяўленні адносна сутнасці і зместу павіннасці, акрамя дарож'

най, шарваркі: гэта і гмінная павіннасць, якая ўключала ў сябе мера'

прыемствы па гаспадарча'тэхнічным забеспячэнні адпаведных органаў

мясцовага самакіравання, і вартавая павіннасць, якой падлягалі гра'

мадзяне, што па розных прычынах не мелі магчымасці выканаць, на'

прыклад, фурманкавую павіннасць («…няма каня — гібей на варце»).

Л. Гак зрабіў прынцыпова важнае ўдакладненне ў дачыненні да шар'

варкавага абавязку, згадваючы аплату за выкананне шарваркі, рытарыч'

на маскіруючы інфармацыю аб гэтым: «За шарваркі, як правіла, ня пла'
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цяць. У лепшым выпадку па першай катэгорыі часамі выдаюць, і то

праз год, столькі грошай, якіх ня хопіць на 400 г. хлеба. І так адрабляе

селянін паншчыну дарма, на сваіх харчох і сваім інструментам». Ва ўмо'

вах усталявання марксісцка'ленінскай метадалогіі ў айчыннай гістарыч'

най навуцы Л. Гак не мог не выкрыць класавую сутнасць шарварак,

сцвярджаючы, што «як і ўся палітыка польскага фашызму, так і шар'

варкі (прыгон) мае выразна клясавы зьмест. Памешчыкі, асаднікі, і ку'

лакі поўнасьцю вызвалены ад прымусовай шарваркі. Яны плацяць да'

рожны падатак. Але ж і беднякі і сераднякі плацяць дарожны падатак,

які перавышае суму, якая аплочваецца памешчыкамі і кулакамі» [2,

с. 55, 56].

Як бачна, ужо тады былі зразумелы неадназначнасць вывучаемай з’я'

вы, наяўнасць розных варыянтаў раскладкі і спагнання гэтага своеасаб'

лівага віду падатку. Інфармацыя аб аплаце за выкананне шарварак і

іншыя фанты ставілі пад пытанне сцвярджэнне аб адпаведных мера'

прыемствах польскіх улад як сродку жорсткай эксплуатацыі і прыгону.

Таму, верагодна, тэма шарварак не толькі не атрымала свайго паглыб'

лення, але і наадварот — звузілася да канстатацыі ў спрошчаным і тэн'

дэнцыйным выглядзе сацыяльна'эканамічнага ўціску на заходнебела'

рускае насельніцтва.

Менавіта так шарваркавая павіннасць узгадвалася і ў перыяд актыві'

зацыі вывучэння гісторыі Заходняй Беларусі 1921—1939 гг., якая пача'

лася пасля ХХ з’езда КПСС [3, с. 45]. У прыватнасці, у абагульняльным

выданні па гісторыі БССР Ц. Гарбуноў сістэму шарварак кваліфікаваў

як прымусовую павіннасць па пракладцы новых дарог, галоўным чы'

нам ваенных, па будаўніцтве і рамонце мастоў. Каб падкрэсліць «гра'

бежніцкую» сутнасць шарварак, неабгрунтавана сцвярджалася, што яны

«паглыналі ад 60 да 110 дзён у год на адну сялянскую гаспадарку». Пры

гэтым, як адзначаў аўтар, памешчыкі шырока выкарыстоўвалі гэту па'

віннасць для пракладкі дарог у сваіх маёнтках [4, с. 333]. Яшчэ больш

сціплымі і павярхоўнымі былі згадкі пра шарваркі ў іншых выданнях.

Так, калектыўная манаграфія па гісторыі КПЗБ згадвае сялянскую пра'

цоўна'гужавую (шарваркі) павіннасць як бясплатную адпрацоўку па

аднаўленні і будаўніцтве дарог, мастоў, асушэнні балот [5, с. 30], А. Мацко

сярод вялікай колькасці розных падаткаў, якія, паводле аўтара, шматра'

зова ўзраслі ў параўнанні з царскім часам, назваў шарварку дарожнай

павіннасцю [6, с. 41], У. Палуян у гэта паняцце ўкладаў павіннасці па

рамонце дарог і мастоў [7, с. 21]. Не надалі належнай увагі шарваркам
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айчынныя гісторыкі, якія, прадметна займаючыся аграрнай праблема'

тыкай, паказалі павярхоўнае і спрошчанае ўяўленне аб шарварках. Так,

А. Сарокін лічыў шарваркі абавязковай прымусовай працоўнай павін'

насцю сялян, якія выконвалі цяжкую работу, часта ў балоце, бясплатна.

Павіннасць дасягала 60, а часам нават 40 рабочых дзён на кожны ся'

лянскі двор [8, арк. 39]. Паводле Б. Кухарава, шарваркі — гэта фурман'

кавая павіннасць, г. зн. праца селяніна з канём па рамонце і правядзенні

новых дарог [9, с. 81].

На думку І. Палуяна, шарваркі — гэта не толькі рамонт і будаўніцт'

ва дарог рознага ўзроўню падпарадкавання, ад гмінных да дзяржаўных.

З дапамогай шарварак ажыццяўляліся работы па падтрыманні рэк,

лясоў, узвядзенні грамадскіх будынкаў, у прыватнасці школ, валасных

упраў. Пры гэтым гісторык выявіў асноўную арганізацыйную асаблі'

васць шарварак: не было адзінага прынцыпу пры вызначэнні памераў

павіннасці, усё знаходзілася ў кампетэнцыі мясцовых улад. Дэманстру'

ючы прыхільнасць да класавых прыярытэтаў, аўтар абумоўліваў пера'

кладванне асноўнага цяжару павіннасцей на сялянскую і местачковую

беднату без уліку заможнасці і памеру зямельнага надзела жаданнем

мясцовых улад абараняць інтарэсы буйных землеўладальнікаў і багатых

гандляроў. І. Палуян быў салідарны з адзначаным вышэй меркаваннем

адносна велізарнай колькасці рабочага часу на выкананне шарварак:

па Навагрудскім і Палескім ваяводствах яны дасягалі 100 рабочых дзён

на год. Больш блізкім да аб’ектыўнасці аўтар быў у дачыненні да паме'

ру грашовага замяшчэння шарваркі, прыводзячы ў якасці прыкладу

1,5 злотага (далей — зл.) за пешы і 4,5 зл. за адзін дзень з канём на Па'

стаўшчыне [10, с. 78].

Навейшая айчынная гістарыяграфія не дэманструе асаблівай увагі да

шарваркавай тэматыкі. Так, С. Грэсь пазіцыянуе з’яву як перажытак

прыгонніцтва без неабходнай для прадметна'сялянскага даследавання

дэталізацыі. Паводле аўтара, у першыя гады польскай акупацыі сяляне

былі вымушаны бясплатна вылучаць падводы для абслугоўвання палі'

цыі і чыноўнікаў, выконваць дарожныя павіннасці — шарваркі, выходзіць

на рамонт дарог і мастоў без усялякай аплаты [11, с. 160].

Праведзены гістарыяграфічны агляд выявіў недастатковую ўвагу ай'

чынных даследчыкаў да шарваркавай тэматыкі, але паказаў пэўную на'

вукова'тэарэтычную базу для далейшага вывучэння тэмы. Навуковыя

ўяўленні адносна сістэмы шарваркавай павіннасці ў асноўным вызна'

чаліся поглядам на яе як на цяжкую абавязкова'прымусовую, бясплат'
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ную адпрацовачную павіннасць, якая адлюстроўвала і пацвярджала сут'

насць польскай улады.

На фоне недастатковай увагі да шарварак, неаднастайнасці фарму'

лёвак і ацэнак дадзенай з’явы трэба адзначыць наяўнасць крыніц нар'

матыўнай прававой базы шарварак у выглядзе статутаў, уставаў і інструк'

цый міністэрстваў і ведамстваў Польшчы, органаў улады розных узроў'

няў [12—14]. Пры гэтым названыя нарматыўныя прававыя акты не

ўтрымліваюць тэрміна «шарварка», у адрозненне ад справаводства на

ўзроўні паветаў і гмін.

У архівах Рэспублікі Беларусь па дадзенай праблематыцы адклаўся

вялікі масіў дакументаў, у тым ліку і не кранутых даследчыкамі. Адзна'

чаючы неаднолькавую ступень захаванасці шарваркавага справаводства

і рэпрэзентатыўнасці крыніц па розных рэгіёнах, трэба заўважыць, што

архіўныя дакументы дазваляюць істотна дэталізаваць і ўдакладніць кан'

крэтыку шарваркавай тэматыкі на ўзроўні асобных адміністратыўна'тэ'

рытарыяльных адзінак — гмін і магістратаў. Такімі, напрыклад, з’яўля'

юцца матэрыялы Прыбараўскай гміннай управы і гміннай рады Брэсц'

кага павета, у тым ліку бюджэт гміны і перапіска з павятовымі ўладамі

па адміністратыўна'гаспадарчых пытаннях, звесткі Пружанскага павя'

товага староства, у прыватнасці перапіска з Мікіціцкай гміннай упра'

вай аб рамонце шашэйных дарог і мастоў, дакументы Міжлескай гміны

Пружанскага павета, у тым ліку зацверджанае гміннай радай палажэн'

не аб выкарыстанні працоўнай павіннасці на дарожных работах і звесткі

аб яе выкананні, перапіска магістрата мястэчка Індура з павятовым ад'

дзелам Гродзенскага сейміка і Гродзенскім павятовым староствам аб ра'

монце шашэйных і грунтовых дарог і інш. [15—18].

Асаблівую каштоўнасць уяўляюць матэрыялы фонда Верцялішскай

гміны Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці, якія найбольш поўна з

выяўленых рэпрэзентуюць шарваркавую праблематыку. У прыватнасці,

фонд гміны змяшчае перапіску з гродзенскім старостам і павятовым ад'

дзелам па шарварках, справаздачы аб пабудове і рамонце дарог на тэры'

торыі гміны з указаннем падрабязнай інфармацыі аб канкрэтных каму'

нікацыях, іх працягласці, дарожны бюджэт гміны па гадах, статут аб на'

туральных дарожных павіннасцях, распараджэнні старосты аб выкананні

сялянамі працоўнай павіннасці з указаннем спісаў сялян, памераў аплат

і колькасці днёвак, справаздачу павятовага дарожнага наглядчыка аб

будаўніцтве дарог пры выкананні працоўнай павіннасці, заявы жыха'

роў аб вызваленні іх ад працоўнай павіннасці і інш. [19—23]. Дэталіза'
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цыя і канкрэтыка шарваркавай павіннасці ў гэтых дакументах сваёй

разнапланавай сутнасцю істотна выходзяць за рамкі тэмы, дазваляюць

пашырыць і ўдакладніць уяўленні адносна многіх аспектаў сацыяльна'

эканамічнай палітыкі польскіх улад, гаспадарча'эканамічнага жыцця,

камунікацый.

Дакументы пацвярджаюць кампетэнцыю павятовых і гмінных улад

пры вызначэнні зместу работ і памераў шарварак, выяўляюць працяг'

ласць працы на шарваркавых аб’ектах, напрыклад даўжыню, вышыню і

шырыню выкананай часткі дарогі для праезду, аб’ём прывезенай зямлі і

сярэднюю адлегласць яе давозу, колькасць ужытых матэрыялаў і адлег'

ласць іх дастаўкі, выкапаныя і паглыбленыя рвы, збудаваныя новыя і ад'

рамантаваныя старыя масты, адпаведныя паказчыкі меліярацыйных і

іншых работ, нават нязначныя віды прац, на якія выдаткоўвалі грошы.

У прыватнасці, Міжлеская гмінная рада Пружанскага павета 12 студзе'

ня 1932 г. пасля падвядзення вынікаў выканання шарваркавых прац у

1931 г. прыняла Палажэнне аб выкарыстанні дарожнай павіннасці на тэ'

рыторыі гміны на 1931—1932 гг. Гмінная ўправа ў справаздачы праінфар'

мавала раду аб рамонце гмінных дарог і выкананні меліярацыйнай шар'

варкі ў 1931—1932 гг. з указаннем тэрміну прац на адпаведных дарогах і

каналах, іх даўжыні і шырыні, сярэдняй вышыні паднятай часткі дарогі

для праезду, аб’ёму прывезенай зямлі, сярэдняй адлегласці давозу зямлі,

каменю, фашыны, колькасці ўжытых матэрыялаў і адлегласці іх дастаўкі,

выкапаных і паглыбленых рвоў, збудаваных новых і адрамантаваных ста'

рых мастоў. Справаздача была дакладная, улічваліся нават асобныя ня'

значныя віды прац, у прыватнасці, на прыборку прыдарожнай таполі,

якая ўпала ў час буры, было выдаткавана каля 10 зл., а з 20 па 26 верасня

1931 г. шарваркавыя і меліярацыйныя працы былі перарваны дажджом.

Урад гміны выказаў згоду на замену натуральнай павіннасці на аплату

грашыма ці матэрыяламі, вартасць аднаго рабочага пешага дня — 2 зл.,

аднаконнай фурманкі — 4 зл., двухконнай фурманкі — 6 зл., кубічны

метр фашыны ў лесе — 0,5 зл., прывезенай з уласнага лесу з адлегласці

4 км да дарогі і ўкладзенай шчыльна ў стосы — 1,5 зл., з 8 км — 2 зл., з

12 км — 3 зл. Адзін кубічны метр каменю, дастаўленага на месца працы

і ўкладзенага ў штабель: давезенага да 4 км — 15 зл., да 8 км — 18 зл., да

13 км — 20 зл., метр апрацаванай сасновай драўніны не меней 20 см на

пні — 35 зл. Праграма работ меліярацыйнай шарваркі прадугледжвала

расчыстку 21,5 км каналаў, выкопванне новага канала на 20,5 км сіламі

10 650 работнікаў [17, арк. 1, 12—15, 26—29, 30—33, 47, 98, 100].
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Патрабуе ўдакладнення інфармацыя аб свавольстве цывільных і вай'

сковых улад у карыстанні шарваркавымі магчымасцямі, у прыватнасці

фурманкамі (мясцовыя ўлады ажыццяўлялі за гэтым адпаведны нагляд).

Так, пружанскі павятовы староста 21 сакавіка 1922 г. вымагаў ад гмінных

урадаў, магістратаў, начальнікаў раёнаў падрабязную інфармацыю аб вы'

карыстанні падвод, запатрабаваных рознымі дзяржаўнымі, раённымі і

гміннымі ўладамі, солтысамі вёсак [24, арк. 52]. У далейшым староста

рэгламентаваў дадзеную сферу распараджэннямі аб рэквізіцыі і выка'

рыстанні коней для падводнай павіннасці, аб недапушчэнні п’янай і

соннай язды для бяспекі руху і ахове дарог ад псавання, аб коштах за

карыстанне дарогамі (да 10 км — парнаконная падвода 30 гр., аднакон'

ная — 20 гр.), аб фінансаванні магістратамі і гміннымі ўрадамі работ па

будаўніцтве мастоў [16, арк. 1, 4, 37].

Памер шарваркавай павіннасці залежаў ад памеру і якасці зямель'

най маёмасці: большы памер і больш высокая катэгорыя зямельнай улас'

насці вымагала ад землеўладальніка большага ўдзелу ў выкананні адпа'

ведных работ у натуральным ці грашовым выглядзе. Напрыклад, у 1933 г.

у в. Капліца Малая Гродзенскага павета зямельны падатак для асобных

гаспадароў у памеры 2,96 зл., 11,48 зл., 18,12 зл. і 24,18 зл. дапаўняўся

выкананнем пешых шарваркавых днёвак у памеры 1, 3, 5 і 6 дзён адпа'

ведна, якія маглі быць заменены грашовым эквівалентам з разлікам 2 зл.

за адзін дзень. І калі, напрыклад, Антоній Рапейка меў зямельны пада'

так у 11,48 зл., тры першыя дні працоўнай павіннасці ці 6 зл., то Хелена

Эсмант мела больш высокія адпаведныя паказчыкі: 34,48 зл., 8 днёвак

ці 16 зл. [25, арк. 1 адв., 15 адв.].

Нарматыўная прававая база дапускала існаванне акордавых работ з

указаннем мінімальных норм працы на працягу васьмі гадзін. Краса'

моўнай ілюстрацыяй гэтага з’яўляецца інструкцыя «Нормы для работ

акордавых пры выкананні шарваркі на дарогах у Гродзенскім павеце»,

якая дзейнічала ў сярэдзіне 1930'х гг. [21, арк. 79].

Удзел у грамадска'дзяржаўных справах мог быць павялічаны пры

ўмове атрымання суб’ектам гаспадарання пэўных даброт ад дзяржаў'

ных ці мясцовых органаў улады. Напрыклад, гмінная ўправа Верцялішкі

паведамляла аб неабходнасці да 1 ліпеня 1936 г. адпрацаваць шарварка'

вую павіннасць пешых 5 дзён або 2 дні з фурманкай аднаконнай — у

Верцялішках пры забрукаванні вуліцы за атрыманае збожжа для севу

вясной бягучага года ў памеры 50 кг, за 100 кг пасяўнога збожжа адпра'

цоўкі павялічваліся ўдвая [21, арк. 102, 103].
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Дакументы мясцовага справаводства ўтрымліваюць інфармацыю і аб

фактычным удзеле жыхароў, якія адбывалі шарварку. Напрыклад, звесткі

Рэвяціцкай гміннай управы Пружанскага павета за 1932 г. даюць уяўлен'

не аб персанальнай раскладцы павіннасці сярод 1546 жыхароў гміны з

указаннем віду прац, колькасці днёвак, сумы грашовага замяшчэння і

штрафаў за непрыбыццё на работу з улікам прадстаўленых фінансавых

дакументаў. У сярэднім за год працавалі прыблізна па 5—6 дзён, былі

асобы, якія працавалі і па 8, 9, 10 дзён. Адзін дзень працы пешшу звыш

адведзенага падаткам каштаваў 1,5 зл., аднаконны — 3 зл. [26, арк. 1, 275].

Шарваркавыя абавязкі маглі перакладацца і карэктавацца на карысць

грамадзян, якія не мелі магчымасці атрымаць вызваленне ад удзелу ў

выкананні шарваркавай павіннасці часткова ці цалкам на падставе ўваж'

лівых прычын, што выкладаліся ў пісьмовых зваротах на імя мясцовай

адміністрацыі. У прыватнасці, жыхары Верцялішскай гміны неадной'

чы выкарыстоўвалі такую магчымасць падтрымання свайго матэрыяль'

нага становішча. Так, Стэфан Абуховіч з фальварка Боркі ў 1937 г. прасіў

гмінны ўрад аб спісанні яму залеглай за 1935—1937 гг. шарваркі ў суме

87 зл., аргументуючы просьбу тым, што ў апошнія гады панёс выдаткі

на «генеральны рамонт» будынкаў і пакупку жывога інвентара, у той час

як маёмасны падатак складаў 745,04 зл. Непісьменныя Юзаф і Агата Кра'

соўскія 82 і 75 гадоў прасілі звольніць ад шарваркі на 1938 г., бо не маглі

па старасці даглядаць каля 2 га рознага гатунку зямлі і вымушаны былі

аддаць яе дзяржаве. Таксама непісьменны Антоні Клавэ з в. Капліца

Малая прасіў знізіць колькасць днёвак з 14 па старасці сваёй і жонкі (65

і 60 гадоў); два сыны служылi ў войску, адзін жыў асобна. Як слушная

ўспрымалася просьба Стэфана Саўко, які ў сувязі з камасацыяй пера'

носіў сваю гаспадарку на калонію, знаходзіўся ў цяжкім матэрыяльным

стане, не меў вольнага часу, прасіў спісаць шарварку за 1938 г. Сустрака'

ліся просьбы ад створаных у час камасацыі новых паселішчаў, напры'

клад, радцы грамады в. Капліца Вялікая прасілі дазволіць адпрацоўваць

шарварку на дарогах сваёй, а не чужой вёскі. Мелі месца звароты з

просьбай аб скарэктаванні шарваркавай дарогі і інш. [19, арк. 5, 16, 46,

47, 90, 91, 103]. У выпадку перадачы зямлі ў карыстанне іншай асобе без

юрыдычнага афармлення падатковы і шарваркавы цяжар неслі юрыдыч'

ныя землеўладальнікі, якія звярталіся да гміннай управы з просьбай пе'

раразмеркаваць працоўную павіннасць паміж ім і землекарыстальнікамі

[27, арк. 9]. Паводле Цыркуляра Міністэрства ўнутраных спраў ад 11 лю'

тага 1933 г., ад падводнай павіннасці вызваляліся сяляне, якія аддалі сваіх
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коней для падрыхтоўкі кракусаў (krakusów) — кавалерыі з мясцовага на'

сельніцтва [19, арк. 4; 28, арк. 91].

Што тычыцца вартавой павіннасці, то, не выключаючы яе прыму'

сова'размеркавальны характар, трэба адзначыць факты выплаты дарож'

нымі павятовымі службамі значных сум за вартаўніцтва пры правядзенні

шарваркавых работ. У прыватнасці, Антоній Таланкевіч з Верцялішскай

гміны за «dozorowanie» (ахова, варта) за перыяд з 29 мая па 8 чэрвеня

1936 г. атрымаў 43,56 зл., яшчэ раней атрымаў суму за вартаўніцтва ў

памеры 243,20 зл. [21, арк. 10, 19, 20—36].

Наяўныя дакументы не пацвярджаюць інфармацыю аб этнасацыяль'

най абумоўленасці і дыскрымінацыйнай сутнасці шарваркавай павін'

насці ў дачыненні да беларускіх сялян. Адпаведныя абавязкі павінны

былі выконваць усе грамадзяне незалежна ад сацыяльнай і нацыяналь'

най прыналежнасці. Так, 9 снежня 1931 г. павятовы аддзел гродзенскага

сейміка настойліва звяртаўся да Жааны Друцка'Любецкай з паведам'

леннем аб неабходнасці выканання дарожнай павіннасці ў памеры

100 пешых работнікаў ці 300 зл. [20, арк. 54].

Матэрыялы вуснай гісторыі згадваюць работы па асушэнні балот, за

ўдзел у якіх «паны» кармілі абедам і давалі адзін злоты ў дзень. Распаўсю'

джанай з’явай заходнебеларускай рэчаіснасці была наяўнасць шматлікіх

праектаў мясцовага ўзроўню, звязаных з будаўніцтвам дарог, рэалізацыяй

меліярацыйных праектаў, якія фінансаваліся ўладамі, давалі заробак

многім беспрацоўным палешукам і адчувальна паляпшалі эканамічнае і

культурнае «самаадчуванне краю» [3, с. 164].

Такім чынам, гісторыя арганізацыі і выканання натуральна'грашовай

павіннасці для ажыццяўлення грамадска значных сацыяльна'эканаміч'

ных мерапрыемстваў, якія ўвайшлі ў гісторыю як шарваркавая павін'

насць, у айчыннай гістарыяграфіі не атрымала прадметнага даследаван'

ня. Пры гэтым крыніцавая база перспектыўнага вывучэння шарварак

вызначаецца наяўнасцю ў айчынных архівах вялікага масіву самай раз'

настайнай інфармацыі як нарматыўна'прававога, так і ўлікова'справа'

здачнага, апісальнага характару.

Шарваркі — характэрную асаблівасць сацыяльна'эканамічнага жыц'

ця Заходняй Беларусі 1920—30'х гг. — трэба разглядаць як грамадзянскі

абавязак насельніцтва па ажыццяўленні значных для дзяржавы і гра'

мадства рамонтна'будаўнічых мерапрыемстваў (будаўніцтва і рамонт

дарог, мастоў, грэбляў, каналаў, грамадскіх будынкаў і інш.). Шарварка

ажыццяўлялася праз выкананне пэўных работ і фінансаванне, памер якіх



156 À. À. ÑÀÂ²×

усталёўваўся мясцовымі прадстаўнічымі і выканаўчымі ўладамі, залежаў

ад канкрэтных патрэб часу і рэгіянальнай спецыфікі. Удзел у працах мог

быць заменены ўнясеннем адпаведных грашовых сум, якія ішлі на ап'

лату правядзення патрэбных работ, што стварала магчымасць заробку

для зацікаўленага насельніцтва і мела вялікае сацыяльнае значэнне ва

ўмовах беспрацоўя. Шырокавядомыя выпадкі ўдзелу сялян у выкананні

работ на карысць буйных землеўладальнікаў трэба выносіць за рамкі

шарварак, бо яны, відавочна, ажыццяўляліся па'за адпаведным нарма'

тыўным прававым полем.

Асэнсаванне шарваркавай праблематыкі выяўляе высокую ступень

адказнасці і ініцыятывы мясцовай улады і насельніцттва ў цэлым па ар'

ганізацыі грамадска значных мерапрыемстваў, накіраваных на ўдаска'

наленне гаспадарчага і сацыякультурнага жыцця, у тым ліку фінанса'

ванне адпаведных праектаў за кошт мясцовых сродкаў.
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