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МІНШЧЫНЫ Ў ЛЮСТЭРКУ ПАДЗЕЙ 1905 Г. 
 

Падзеі 1905 г. сталі кульмінацыяй беларускага нацыянальна-
культурнага адраджэння, распачатага з 90-х гг. XIX ст. Асноўнай 
дзеючай сілай выступала інтэлігенцыя, перш за ўсё студэнцтва і 
настаўніцтва. Яны разгарнулі вывучэнне гістарычнага мінулага 
беларускага народа, яго культуры, мовы, фальклору. Пры адсутнасці 
масавага рэвалюцыйнага руху асветніцтва было найбольш 
распаўсюджанай формай праявы тагачасных апазіцыйных палітычна 
аформленых настрояў, уласцівых беларускай інтэлігенцыі. Ва ўмовах 
абвастрэння сацыяльна-класавых і нацыянальных супярэчнасцей, а 
таксама развіцця беларускага нацыянальна-культурнага руху 
ўзмацнялася ўвага і павышалася цікавасць розных сацыяльна-
палітычных сіл да праблем асветніцтва і школы. У друку і педагагічнай 
перыёдыцы, дакументах буржуазных, дробнабуржуазных, нацыянальна-
дэмакратычных і рабочых партый і арганізацый, на сходах і сходках 
рабочых і сялян, настаўнікаў і навучэнцаў, бацькоў, інтэлігенцыі, на 
педагагічных саветах, настаўніцкіх з’ездах і нарадах абмяркоўваліся 
патрабаванні ўсеагульнай пачатковай адукацыі, удасканалення 
прафесійнага навучання, аддзялення школы ад царквы і перадачы 
царкоўных школ земствам, раўнапраўя на атрыманне адукацыі 
прадстаўнікамі мужчынскага і жаночага полу, пераемнасці пачатковай і 
сярэдняй школы, паляпшэння матэрыяльнага і прававога становішча 
настаўніка, допуску бацькоўскіх арганізацый да ўдзелу ў вучэбна-
выхаваўчай дзейнасці ўстаноў адукацыі. 

Органы мясцовай адміністрацыі ўжо не маглі ігнараваць грамадска-
педагагічны рух. У прыватнасці, пад уплывам шырокага руху за 
ўсеагульнае навучанне, якое ахапіла Расійскую імперыю ў 90-х гг. 
ХIХ ст., Мінская гарадская дума выпрацавала ў 1898 г. праект 
увядзення ў горадзе ўсеагульнай пачатковай адукацыі дзяцей ва ўзросце 
ад 7 да 12 гадоў. Гэту задуму планавалася ажыццявіць за кошт асобнага 
падатку з гараджан. Аднак праект не быў рэалізаваны. Мінскаму 
губернатару стала вядома аб царскай рэзалюцыі на аналагічнай 
справаздачы харкаўскага губернатара: «Лепш было б, каб гарадское 
ўпраўленне займалася сваімі справамі, чым абмеркаваннем такога 



шырокага пытання, як пытанне аб усеагульным навучанні»1. Гэтага 
аказалася дастаткова, каб дух ліберальнага пражэкцёрства ў дзеячоў 
мінскага гарадскога ўпраўлення знік. 

У рух за ўсеагульнае навучанне ўключыліся народныя масы. Пра 
яго размах сведчыць той факт, што ў канцылярыях Мінскай губерні на 1 
студзеня 1904 г. знаходзілася 473 незадаволеныя патрабаванні аб 
адкрыцці школ, а, між іншым, у Віцебскай – 250 патрабаванняў2. Аб 
адносінах сялянства да справы народнай адукацыі досыць пераканаўча 
кажа наступная вытрымка са справаздачы Мінскага губернатара за 
1900 г.: «Што сялянскае насельніцтва Мінскай губерні любіць і шануе 
народную школу, даказваецца не толькі перапаўненнем вучэльняў 
Міністэрства народнай асветы навучэнцамі, але і тымі вельмі вялікімі 
выдаткамі, якія робяцца штогод сялянскімі таварыствамі на ўтрыманне 
гэтых вучэльняў»3.  

Масавыя палітычныя выступы садзейнічалі развіццю 
рэвалюцыйнага руху навучэнцаў. Іх рэзкае незадавальненне выклікаў 
існуючы ўнутрышкольным рэжым. У сярэдніх навучальных установах 
панаваў паліцэйскі вышук і нецярпімасць да любых праяў крытычных 
выказванняў да існага парадку. Аб цяжкай атмасферы ў сярэдняй школе 
кажуць многія факты. Так, у 1899 г. прызначаная папячыцелем 
Віленскай вучэбнай акругі камісія распрацавала правілы пазакласнага 
назірання за навучэнцамі рэальных вучылішчаў і гімназій Мінска. 
Згодна з гэтымі правіламі кожны крок вучня павінен быў падлягацца 
кантролю. Назіранне ўсталёўвалася ў тэатры і дома, на катку і трэку. 
Зімой і летам гімназісты павінны былі насіць форменныя паліто, 
зашпіленыя на ўсе гузікі. Без паліто дазвалялася хадзіць толькі ў белым 
касцюме з белай фуражкай. 

Напярэдадні рэвалюцыі 1905–1907 гг. і ў першыя яе месяцы 
папячыцель Віленскай вучэбнай акругі імкнуўся апярэдзіць 
распаўсюджванне рэвалюцыйных настрояў сярод навучэнцаў і выдаў 
цэлы шэраг цыркуляраў: «Аб абароне вучняў ад рэвалюцыйнага 
ўплыву», «Аб мерах па папярэджанні хваляванняў сярод навучэнцаў», 
«Аб штодзённым аглядзе навучальных памяшканняў з мэтай 
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канфіскацыі пракламацый», «Пра ўзмацненне назірання за навучэнцамі 
па-за навучальнымі ўстановамі». Аднак гэтыя цыркуляры не прынеслі 
жаданага выніку. Вучнёўская моладзь усё роўна актыўна ўцягвалася ў 
рэвалюцыйныя падзеі. Гэта выявілася ў чытанні нелегальнай 
літаратуры, стварэнні сацыял-дэмакратычных гурткоў, арганізацыі 
забастовак пратэсту, распаўсюджванні літаратуры пракламацыйнага 
характару і ўдзеле ў палітычных дэманстрацыях.  

На сходцы навучэнцаў Мінскай мужчынскай гімназіі 17 лютага 
1905 г. была прынятая рэзалюцыя з 20 пунктаў, прадстаўленая затым 
дырэктару гімназіі. У ёй, у прыватнасці, утрымліваліся патрабаванні 
адмены пазакласнага назірання і тэрміновага дазволу свабоднага 
наведвання бібліятэк, тэатраў і іншых публічных устаноў, адмены 
ператрусу, інстытутаў інспекцыі і «педаляў» (наглядчыкаў за 
навучэнцамі), абавязковага нашэння формы, дазволу свабоднай 
арганізацыі гурткоў і публічнага абмеркавання патрэб гімназістаў, 
неўмяшання школьнага кіраўніцтва ў асабістае жыццё вучняў, ветлівых 
адносін настаўнікаў да вучняў, зніжэння платы за навучанне. Акрамя 
гэтых патрабаванняў акадэмічных свабодаў, гімназісты паставілі і такія 
сацыяльна значныя і надзённыя пытанні, як адмена нацыянальных 
абмежаванняў для навучэнцаў і настаўнікаў, выкладанне для кожнай 
нацыянальнасці ўласнай роднай мовы як аднаго з прадметаў навучання, 
выкладанне Закона Божага для кожнай нацыянальнасці на роднай мове, 
свабода гутарковай мовы і неабавязковае наведванне набажэнства. 

Падобныя рэзалюцыі з аналагічнымі патрабаваннямі былі прынятыя 
і на вучнёўскіх сходах іншых сярэдніх навучальных устаноў Мінска, 
што сведчыла, на думку папячыцеля Віленскай вучэбнай акругі, «аб 
цэнтралізаванай падрыхтоўцы гэтых петыцый на якім-небудзь агульным 
сходзе навучэнцаў...»4. Характэрна, што на сумесным сходзе бацькоў 
навучэнцаў і педагагічнага савета Мінскай мужчынскай гімназіі, які 
прайшоў у той жа дзень – 17 лютага, бацькі выказалі тыя ж 
патрабаванні, што і гімназісты. Сход паказаў, што беспарадкі ў гімназіі 
былі выкліканыя агульным хваляваннем сярод мясцовага насельніцтва. 
Гэта стала адлюстраваннем настрою бацькоў, а таксама вынікам 
дзейнасці студэнтаў і работнікаў сферы адукацыі, якія належалі да 
сацыял-дэмакратычнай партыі. 

Хваляванні сярод навучэнцаў не спыняліся і ў 1906–1907 гг. Аднак 
спад рэвалюцыйнага руху прывёў да паступовага іх згасання. Пасля 
разгубленасці і занепакоенасці, якія ахапілі кіраўніцтва Віленскай 
вучэбнай акругі, апошняе пачало «рашучыя дзеянні па навядзенні 
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парадку». Рашэннем Міністэрства народнай асветы ад 25 кастрычніка 
1905 г. былі забароненыя сходкі навучэнцаў ніжэйшых і сярэдніх 
навучальных устаноў5. Да студзеня 1906 г. з сярэдніх навучальных 
устаноў Віленскай вучэбнай акругі было звольнена без права 
паступлення ў любыя іншыя навучальныя ўстановы 160 чалавек «за 
ўдзел у беспарадках ці палітычную нядобранадзейнасць»6. Узмацнілася 
палітычнае назіранне за настаўнікамі і навучэнцамі. 

Народныя настаўнікі Мінскай губерні таксама не засталіся па-за 
межамі апошніх падзей. Яны пераважна выйшлі з народа і, як правіла, 
былі рэвалюцыйна настроены. Педагогі часцей за ўсё выступалі супраць 
адукацыйнай палітыкі ўрада, нацыянальнага і сацыяльнага прыгнёту, за 
дэмакратызацыю і абнаўленне школьнай справы. У сувязі з ростам 
рэвалюцыйнага руху і ўдзелам у ім настаўнікаў узмацнілася назіранне за 
іх добранадзейнасцю. Настаўнікам забаранялася ўключацца ў любыя 
грамадскія справы, пісаць просьбы і скаргі ад сялян, звяртацца з якімі-
небудзь асабістымі просьбамі да вышэйшага начальства ў абыход 
дырэкцыі вучэльняў. Шырокі размах набыло пільнае назіранне 
царкоўных служак за паводзінамі настаўнікаў. Гэтыя дзеянні 
падтрымліваліся і кіраўніцтвам вучэбных устаноў. Настаўнікі 
прыцягвалі ўвагу да сябе вучэбнага начальства за самы нязначны ўдзел 
у грамадскім жыцці. Нават сяброўства паміж двума калегамі суседніх 
школ выклікала падазронасць вучэбнага начальства. А педагогі, 
убачаныя ў даверлівых адносінах паміж сабой, «разводзіліся па 
аддаленых адна ад адной школах»7. 

У адказ на дзеянні вучэбнай адміністрацыі і пад уплывам 
рэвалюцыйных падзей 1905–1907 гг. значная частка настаўніцтва 
Міншчыны ўключылася ў барацьбу супраць самадзяржаўя. У 1905–
1906 гг. сярод настаўнікаў распаўсюдзілася ідэя стварэння ўласнага 
прафесійнага аб’яднання на рэвалюцыйна-дэмакратычнай платформе. 
Ініцыятыву склікання настаўніцкага з’езда ўзяло на сябе «Часовае бюро 
Мінскай групы настаўнікаў», у якое ўваходзіў малады настаўнік 
К. Міцкевіч (Якуб Колас). Ён з’явіўся адным з ініцыятараў правядзення 
ў чэрвені 1906 г. у вёсцы Мікалаеўшчына (на сваёй радзіме) з’езда 
настаўнікаў Мінскай губерні. З’езд прыняў рашэнне далучыцца да 
Усерасійскага настаўніцкага саюза. У пастанове з’езда падкрэслівалася, 
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што «паколькі ва ўмовах самадзяржаўя немагчыма ажыццявіць 
рэарганізацыю народнай адукацыі, то з’езд настаўнікаў аб’яўляе сваёй 
бліжэйшай мэтай імкненне да звяржэння самадзяржаўя шляхам 
рэвалюцыйнага ўздзеяння на сялян і іх арганізацыю»8. 

У пачатку ХХ ст. у Беларусі ўзнікае шэраг розных мадэрнісцкіх 
культурных плыняў, якім было характэрна імкненне да абнаўлення як 
традыцыйных, так і ўзнікненне новых мастацкіх сродкаў і форм праз 
укараненне нетрадыцыйных эксперыментальных падыходаў. Гэта 
самым непасрэдным чынам паўплывала на развіццё зместу 
педагагічнага працэсу ўстаноў адукацыі Беларусі, дзе фарміраваліся 
суадносіны класічных традыцый і наватарскіх вынаходніцтваў. Новыя 
тэндэнцыі, што выявіліся ў перыяд рэвалюцыі і пасля, знайшлі 
адлюстраванне ў змесце педагагічнага працэсу ўстаноў адукацыі 
Міншчыны. На педагагічных саветах мінскіх гімназій разгарнуліся 
дыскусіі аб удасканаленні вучэбна-выхаваўчага працэсу. Выкладчыкі 
прыходзілі да высновы аб неабходнасці скасавання пазакласнага 
нагляду, вобыску і іншых ганенняў на вучняў. Педагагічная 
грамадскасць падтрымлівала патрабаванне вучняў аб забяспячэнні 
пераемнасці паміж гарадскім вучылішчам і сярэдняй навучальнай 
установай, што прывяло ў канчатковым выніку да пераўтварэння 
гарадскіх вучылішчаў у вышэйшыя пачатковыя вучылішчы.  

Трэба адзначыць, што і вучэбнае кіраўніцтва Мінскай губерні, 
начальнікі навучальных устаноў зрабілі пэўныя высновы з 
рэвалюцыйных падзей. У педагагічным працэсе больш выразна сталі 
праяўляцца рысы дэмакратызацыі, гуманізацыі адносін паміж 
настаўнікамі і навучэнцамі, беларусізацыі (уліку нацыянальнай 
спецыфікі) у выкладанні асобных прадметаў, перш за ўсё гуманітарнага 
цыклу. Актывізавалася дзейнасць педагагічных саветаў па актуальных 
пытаннях педагагічнай навукі і практыкі. Настаўнікі-наватары выступілі 
з цікавымі ідэямі і прапановамі, скіраванымі на мадэрнізацыю школьнай 
справы. Асаблівая ўвага звярталася на рэалізацыю педагагічных 
прынцыпаў пераемнасці, сістэмнасці, міжпрадметных сувязей. Пэўны 
інтарэс уяўляюць канкрэтныя пытанні вучэбнай справы Мінскай 
мужчынскай гімназіі ў 1906–1908 гг. Тут разглядаліся магчымасці 
арганізацыі заняткаў па прадметах, напісання сачыненняў, арганізацыі 
літаратурных вечароў, выставак, педагагічных з’ездаў і нават ідэя 
канцэнтрацыі выхавання. Дырэктар Мінскага рэальнага вучылішча 
І.В. Папоў у плане дасягнення канцэнтрацыі навучання выказаў 

                                                
8 Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т.— Мінск: Навука і тэхніка, 1972.— Т. 2.— 
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прапанову аб стварэнні інтэграцыйнага курса па геаграфіі, гісторыі і 
рускай мове. І ў аснову гэтага курса ён прапанаваў «пакласці развіццё 
нацыянальнага пачуцця, любові да свайго краю, роднай прыроды і 
роднай мовы (рускай. — С. С.)». Вельмі істотным з’яўляецца тое, што ў 
практыцы выхаваўчай работы ажыццяўляўся пераход ад «рэпрэсіўнай» 
да «гуманітарнай» педагогікі, заснаванай на ўліку індывідуальных 
асаблівасцей вучняў, дадзеных псіхалогіі, медыцыны, этыкі і іншых 
навук. Укараняліся новыя формы і метады выхавання: экскурсіі, 
вандроўкі, дрэванасаджэнні, павышалася роля фізічнага выхавання.  

Вучнёўскія хваляванні 1905–1907 гг., якія ахапілі разнастайныя бакі 
школьнага жыцця і выразна паказалі яго недахопы, паставілі на парадак 
дня пытанне аб правядзенні радыкальнай школьнай рэформы. Расійскі 
педагог-даследчык С. Знаменскі, прааналізаваўшы ў сваёй кнізе (1909) 
прычыны вучнёўскіх хваляванняў 1905–1907 гг. і іх значнасць, 
палітычныя і прафесійныя патрэбы навучэнцаў розных рэгіёнаў 
Расійскай імперыі, у тым ліку і Беларусі, прыйшоў да высновы, што «не 
толькі адной пастаноўкай вучэбнай працы, а ўсім ладам школы быў 
выкліканы стыхійны пратэст навучэнцаў»9. Падкрэсліўшы неабходнасць 
рэформы сярэдняй школы, С. Знаменскі адзначыў, што толькі глыбокая 
рэформа можа даць школе магчымасць функцыянаваць. «Грамадства, а 
разам з ім і навучэнцы, перараслі школу», — робіць выснову аўтар10. 
Вядомы дзеяч расійскай асветы і грамадска-педагагічнага руху 
В. Чарналускі лічыў вядучым фактарам рэфармавання школы стварэнне 
асноў нацыянальнай адукацыі для «іншародніцкага» насельніцтва 
імперыі11. 

Яшчэ ў ходзе рэвалюцыі 1905–1907 гг. пад напорам рэвалюцыйна-
дэмакратычнага руху ўрад быў вымушаны пайсці на некаторыя саступкі 
ў галіне асветы. Былі часткова пашыраны правы навучэнцаў, унесены 
змены ў навучальныя планы і праграмы сярэдніх школ. Педагагічным 
саветам, згодна з цыркулярам Міністэрства народнай асветы, 
выдадзеным у лістападзе 1905 г., дазвалялася адхіляцца па ўзгадненні з 
папячыцелем навучальнай акругі ад існуючых правілаў для навучэнцаў і 
інструкцый для класных кіраўнікоў. Было дадзена права праводзіць пры 
                                                
9 Знаменский С. Средняя школа за последние годы. Ученические волнения 
1905–1906 гг. и их значение: Общий очерк и материалы.— СПб.: Тип. 
Б.М. Вольфа, 1909.— С. 120. 
10 Знаменский С. Средняя школа за последние годы. Ученические волнения 
1905–1906 гг. и их значение: Общий очерк и материалы.— СПб.: Тип. 
Б.М. Вольфа, 1909. — С. 121. 
11 Чарнолуский В. Основные вопросы организации школы в России.— СПб.: 
«Знание», 1909.— С. 125–126. 



сярэдніх школах агульнашкольныя і пазакласныя нарады і выбіраць на 
іх бацькоўскія камітэты12. 

Прыватныя сярэднія навучальныя ўстановы былі прыроўненыя ў 
правах да дзяржаўных. Выпускнікам рэальных вучэльняў пры ўмове 
здачы дадатковага іспыту па лацінскай мове давалася права 
паступлення ва ўніверсітэт. Папячыцелі навучальных акруг атрымалі 
дазвол па хадайніцтвах насельніцтва і педсаветаў уводзіць у гарадскіх 
вучылішчах дадатковыя курсы, прадметную сістэму выкладання. Для 
вучняў, што мелі значныя поспехі ў вучобе, былі адменены пераводныя 
экзамены, а для няўдачнікаў захаваны толькі па тых прадметах, па якіх 
яны не паспявалі. Былі знятыя існуючыя ў краі абмежаванні на 
адкрыццё прыватных навучальных устаноў па нацыянальных і 
рэлігійных прыкметах. Адмянялася забарона ў выкарыстанні роднай 
мовы ў размовах паміж навучэнцамі і настаўнікамі, дазвалялася 
выкладанне Закона Божага беларусам-каталікам на беларускай мове. 
Начальства Віленскай вучэбнай акругі зрабіла шэраг спроб па 
паляпшэнні вучэбнай і выхаваўчай працы сярод навучэнцаў сярэдніх 
навучальных устаноў з мэтай адцягнення іх ад рэвалюцыйных ідэй і 
выхавання вернападданніцкіх пачуццяў13. 

Непасрэдную карысць ад гэтых частковых саступак атрымала перш 
за ўсё буржуазія, асабліва ў сувязі са скасаваннем абмежаванняў на 
адкрыццё прыватных школ, а таксама стварэннем больш спрыяльных 
умоў для развіцця сярэдняй і прафесійнай адукацыі. Патрабаванні 
шырокіх народных мас аб усеагульнай адукацыі за кошт дзяржавы, 
агульнадаступнасці вышэйшай, пачатковай і сярэдняй адукацыі, 
аддзяленні школы ад царквы ўрад не задаволіў. Спробы правесці праз 
Дзяржаўную Думу праект закона аб увядзенні ўсеагульнай адукацыі ў 
аб’ёме трохгадовай школы, якія рабіліся Міністэрствам народнай 
асветы пачынаючы з 1907 г., засталіся беспаспяховымі. 

У перыяд паслярэвалюцыйнай рэакцыі на тэрыторыі Беларусі ўрад 
ўзмацніў рэпрэсіі супраць настаўнікаў і вучняў, якія ўдзельнічалі ў 
рэвалюцыйным руху, а таксама аднавіў ранейшы ўнутрышкольным 
рэжым. З мэтай закрыцця каналаў доступу ў школу рэвалюцыйных ідэй 
ажыццяўляўся строгі кантроль за літаратурай, якая паступала ў 
навучальныя ўстановы. Настаўнікам было забаронена адхіляцца ад 
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навучальных праграм. Значна ўзрос аб’ём школьных заданняў у мэтах 
абмежавання вольнага часу навучэнцаў. Былі адноўлены пераводныя 
іспыты. Жадаючы не даць паўтарыцца рэвалюцыйным падзеям 1905–
1907 гг., урад і вучэбнае кіраўніцтва краю рыхтаваліся да «рашучага 
спынення магчымых хваляванняў сярод вучняў». У лістападе 1910 г. 
мінскі губернатар накіраваў сакрэтнае пасланне дырэктару Мінскай 
мужчынскай гімназіі, дзе ў сувязі з беспарадкамі, якія адбываліся ў 
Пецярбургу сярод студэнтаў універсітэтаў, рэкамендаваў «узмацніць 
назіранне за настроем вучняў і ўсімі мерамі старацца прадухіліць 
арганізацыю сходаў». Спасылаючыся на атрыманае ад міністра 
ўнутраных спраў распараджэнне, губернатар папярэджваў, што ў 
«выпадку дапушчэння вучнямі дэманстрацый антыўрадавага характару 
супраць вінаватых будуць прынятыя самыя жорсткія меры, а для 
спынення сходаў у сценах вучэбнай установы будуць уведзены атрады 
паліцыі»14. У выніку на аснове гэтага паслання дырэктар Мінскай 
мужчынскай гімназіі 3 снежня 1910 г. выдаў сакрэтнае ўказанне 
памочнікам класных кіраўнікоў «узмацніць назіранне за паводзінамі 
гімназістаў па-за школай», адзначыўшы, што настаўнікі будуць несці 
строгую адказнасць за паводзіны вучняў15. 

Такім чынам, у перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. пачаў 
фарміравацца даволі кволы дыялог школьнай адміністрацыі з 
педагагічнай грамадскасцю, бацькамі і вучнямі. Аднак гэтыя захады не 
змаглі канчаткова развіцца ў сапраўдны дыялог паміж усімі суб’ектамі 
педагагічнага працэсу з-за адсутнасці палітычных і заканадаўчых умоў 
для яго ажыццяўлення.  
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