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плательщика. По инерции общество потребителей продолжило свою дея
тельность и в последующие годы.

Таким образом, торговля занимала важное место в жизнедеятельности 
города, отражая уровень экономического развития, культуры региона.
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В.М. АСТРОГА

ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА
ВЯСКОВАИ НАСТАУН1ЦКАИ 

(другая палова XIX

На основе законодательных актов Рос
сийской империи, документов официального 
делопроизводства и архивных материалов 
анализируется правительственная политика 
по отношению к сельским учителям, рас
сматриваются их обязанности, правовой ста
тус и социальное положение.

ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ 
-  пачатак XX ст.)

On the basis of the legislative acts of the 
Russian empire, the official documents and ar
chives materials the article analyses the go
vernment policy in relation to rural teachers, de
scribes their obligations, legal and social status.

Развіццё грамадства ў другой палове XIX ст. паставіла пытанне рэфар- 
мавання сістэмы адукацыі. Як i па ўсёй Расіі, на Беларусі шырылася ціка- 
васць да рэарганізацыі школы, падрыхтоўкі настаўнікаў, іх матэрыяльнай за- 
бяспечанасці і прававога становішча. Ha Беларусі былі асаблівасці ў правя- 
дзенні школьнай рэформы. Зацверджанае 14 чэрвеня 1864 г. “Палажэнне аб 
пачатковых народных вучылішчах” імперыі не распаўсюджвалася на паўноч- 
на-заходнія губерні. Тут дзейнічалі “Часовыя правілы для народных школ 
Віленскай, Ковенскай, Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губерняў’’ ад 23 са- 
кавіка 1863 г., якія заставаліся ў сіле да канца XIX ст. Прымаліся і іншыя 
пастановы і загады з мэтай узмацнення кантролю над вучылішчамі і працай 
настаўнікаў. Школа ўвесь час выкарыстоўвалася як сродак русіфікацыі краю, 
барацьбы з паланізмам, каталіцызмам і “тайным” навучаннем.

У адпаведнасці з “Часовымі правіламі...” ствараліся Дырэкцыі народных 
вучылішч. Пры іх дзейнічалі Саветы, у абавязкі якіх уваходзіла і назначэнне 
настаўнікаў з прадстаўнікоў праваслаўнай веры. Існавалі “асобыя перавагі 
службы ў Заходніх губернях”. Асобам рускага паходжання -  настаўнікам 
прыходскіх вычылішч, выключаючы мясцовых ураджэнцаў, выдаваліся над- 
баўкі ў памеры 50 % атрымліваемага імі зароботку. Акрамя гэтага, нас- 
таўнікі, якія атрымалі пасады па вучэбнай і выхаваўчай частцы ў Віленскай 
навучальнай акрузе, мелі права на бясплатны праезд да месца службы. Ім
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таксама аказвалася дапамога: сямейным -  у памеры паўгадавога акладу, а 
адзінокім -  1/3 яго часткі і выдзяляліся надзелы зямлі. Кожны настаўнік пры 
назначэнні на службу прымаў прысягу. Непажаданым прызнаваўся допуск 
да педагагічнай дзейнасці асоб неправаслаўнай веры, а таксама сваякоў.

“Інструкцыя інспектарам народных вучылішч Віленскай навучальнай ак- 
ругі”, вызначаўшая іх правы і абавязкі, была зацверджана ў 1871 г. Інспек- 
тары павінны былі вывучаць і аналізаваць, ці маюць настаўнікі законнае 
права на выкладанне, ці валодаюць надзейнымі маральнымі якасцямі, 
здольнасцямі і адукаванасцю, ці вызначаюцца стараннасцю ў выкананні 
сваіх абавязкаў, ці карыстаюцца пэўнай павагай з боку вучняў і грамадства і 
ці атрымліваюць неабходнае ўзнагароджанне за сваю працу. Каб яшчэ 
больш узмацніць кантроль над школамі, у 1870 г. павялічваецца штат 
інспектараў з 14 да 24.

Настаўнік пачатковага вучылішча лічыўся чыноўнікам 14 класа. У адпа- 
веднасці з палажэннем “Аб прыняцці на грамадзянскую службу" (арт. 231) 
асобы, якім прадстаўляліся настаўніцкія пасады, мелі права на атрыманне 
пры першапачатковым назначэнні на вучэбную службу “трэтнага” (дадат- 
ковага) акладу з дзяржаўнага казначэйства. Але не ўсе ў першы год сваёй 
працы маглі атрымаць такую падтрымку з-за адсутнасці сродкаў, таму было 
прынята рашэнне аб выданы іх на працягу дзесяці гадоў.

Асобы, якія скончылі настаўніцкія семінарыі і сярэднія навучальныя ўста- 
новы, захоўвалі правы стану і маёмасці, належачыя ім па паходжанню. 
Настаўнікі народных вучылішч (HB) і царкоўнапрыходскіх школ (ЦПШ), вы- 
хадцы з быўшых падатных слаёў, выключаліся з падатнага абкладання. Усе 
яны атрымлівалі бестэрміновыя пашпартныя кніжкі ад Дырэкцыі, у якіх для 
настаўнікаў, належаўшых да ніжэйшых саслоўяў, рабіўся запіс, што ў вы- 
падку пакідання імі службы кніжка адбіралася. Калі “учащие" (так у дарэва- 
люцыйны час называлі народнага настаўніка), якія звальняліся з працы, па 
паходжанню не належалі да аднаго з прывілеяваных саслоўяў і не набылі 
правоў вышэйшага становішча ад службы, то зноў вярталіся ў ранейшы 
падатны стан.

Усе настаўнікі пачатковых вучылішч карысталіся льготай пры выкананні 
вайсковай павіннасці. Яны прызываліся на вайсковую службу толькі ў тым 
выпадку, калі не адпрацавалі настаўнікамі поўных пяці гадоў з часу залічэн- 
ня ў запас пасля заканчэння семінарыі. Педагогі не толькі вызваляліся ад 
рэкруцкай павіннасці, але і ад падушнага падатку, цялесных пакаранняў, 
мелі правы ўдзелу ў гарадскім самакіраванні.

У 1871 г. папячыцель Віленскай навучальнай акругі А.П. Шырынскі-Шых- 
матаў выдаў “Інструкцыю народным настаўнікам Віленскай навучальнай 
акругі”, якая складалася з агульных правілаў і абавязкаў, якія павінен выкон- 
ваць настаўнік у працэсе навучання ў школе. Згодна з ёй вучэбны год пра- 
цягваўся з 1 верасня па 1 мая. Навучанне пачыналася і заканчвалася маліт- 
вай, вялося штодзённа па шэсць гадзін, акрамя нядзелі і святочных дзён. У 
сувязі з розным узроўнем ведаў настаўнік дзяліў вучняў на тры аддзяленні 
(класы), у нядзельныя і святочныя дні ён з дзецьмі павінен быў прысут- 
нічаць на богаслужэнні ў царкве.

Інструкцыя давала некаторыя метадычныя ўказанні: як вучыць, рыхта- 
вацца да ўрока, весці яго, кантраляваць веды. Для большасці настаўнікаў 
справа ўскладнялася несвоечасовым пачаткам навучальнага года. Напры- 
клад, у Азяшанскім HB Мінскай губерні навучанне заканчвалася 1 красавіка, 
а пачыналася 4 кастрычніка з дзевяццю вучнямі, да лістапада збіралася 19 
вучняў і толькі 13 снежня заканчваўся набор у школу1. Настаўнікі часта скар- 
дзіліся, што інспектару, які заўважыў, што вучні пішуць з грубымі памылкамі і 
не рашаюць арыфметычныя заданы, трэба было прыняць да ўвагі, што 
многія з іх паступілі ў вучылішча не пазней як за тыдзень да рэвізіі.
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Да бацькоў вучняў і наогул да сялян настаўнік павінен быў адносіцца 
ласкава і дружалюбна, не пазбягаць іх, але збліжацца з імі настолькі, на- 
колькі гэтага будзе патрабаваць вучоба ў народным вучылішчы.

Заробак настаўніка HB у кожнай воласці быў розным і на працягу другой 
паловы XIX ст. вагаўся ад 150 да 220 р. у год. Настаўнікі ЦПШ атрымлівалі і 
менш таго, 120-140 р., а “працу між тым няслі катаржную... Займацца пры- 
ходзілася з трыма аддзяленнямі ў якой-небудзь курнай хаце, нават сорамна 
назваць яе школьным памяшканнем”, у такой школе “вечная патрэба ў пісь- 
мовых і вучэбных дапаможніках. Загадчыкі ЦПШ -  святары, зусім абыякавыя 
да таго, што ў школе недастае аднаго, недастае другога”2. (Тут і далей -  
пераклад на беларускую мову аўтара.) У самым гаротным становішчы 
знаходзіліся “учащие’’ царкоўных школ граматы -  ім выдзялялі ўсяго толькі 
60-100 р., прычым з гэтых грошай трэба было ацяпляць і асвятляць школу, 
наймаць для яе вартаўніка. Здаралася, што ў такія школы сяляне наймалі 
настаўніка на сходзе як пастуха ці другога служачага грамадству па 
прыгавору, у якім указваўся тэрмін найму, плата, утрыманне і яго абавязкі.

Міністэрства народнай адукацыі ў 1882 г. патрабавала ад сялян акладаў 
для настаўнікаў не менш за 300 р. у год, але, рэальна ацаніўшы магчымасці, 
прасіла, каб зарплата не вельмі рознілася і была павялічана хаця б да 
250 р. Назіралася і адваротная тэндэнцыя. Як паведамляў настаўнік Сла- 
боцкага HB Магілёўскай губерні, валасны сход прыгаварыў “замест 250 р. 
назначыць жалаванне толькі 150 р., зняць са сметы 5 р. на канцтавары, 
20 р., якія выдаваліся штогод на асвятленне маёй кватэры і класа ў час 
вячэрніх заняткаў з вучнямі’’3. Часам сяляне частку заробку выплачвалі 
“ссыпкай" (збожжам), якую збіраў настаўнік з кожнага двара. Таму зразуме- 
ла, што матэрыяльная беднасць адбівалася не толькі на здороўі і бытавых 
умовах педагогаў, але і прыносіла маральныя перажыванні, падкрэсліваючы 
іх прыніжанасць і залежнасць.

Як адзначалася ў “Беларускім настаўніцкім весніку” за 1910 г., “...добра 
таму настаўніку, які водзіць дружбу з валасным пісарам -  інакш урэжуць, ды 
так коратка, што сам будзе дровы секчы, школу ацяпляць, ваду насіць і 
наогул жыць не салодка"4. Ці каб набыць сярод сялян карысную папуляр- 
насць, ён павінен быў стаць госцем карчмы, наведваць пірушкі, бываць на 
сходах і вымальваць сабе дапамогу ў дзве чвэрці жыта, што непазбежна 
патрабавалася, каб заручыцца схільнасцю, замацаваць горкую, прыніжаны- 
мі стараннямі дабытую дапамогу. I на тэта кідаліся сотні настаўнікаў, бо 
матэрыяльная беднасць штурхала ў шыю.

Але большая частка насельніцтва шанавала настаўнікаў, будавала і ад- 
крывала школы, дапамагала ў арганізацыі заняткаў, павышала аклады. Ся
ляне падтрымлівалі матэрыяльна і будучых настаўнікаў, якія навучаліся ў 
семінарыях. У 1872 г. пры адкрыцці семінарыі ў Полацку сялянскія грамад- 
ствы дзвюх губерняў заявілі аб жаданні мець у ёй сваіх стыпендыятаў. 
Сяляне Віцебскай губерні зацвердзілі дзесяць стыпендый, Магілёўскай -  30 
па 100 р. кожную. Усяго ад сялянскіх грамадстваў Віцебскай губерні 
паступіла 31 316 р. 67 к., а ад Магілёўскай -  80 772 р. 59 к.4

Настаўнікі былі ініцыятарамі многіх асветніцкіх мерапрыемстваў: наладж- 
валі народныя чытанні, навагоднія ёлкі, прапагандавалі здаровы лад жыцця. 
Настаўнік Слабацкой школы Вілейскага павета, напрыклад, узяў падпіску ў 
30 мужыкоў, “што гарэлкі піць не будуць, пры гэтым яны прасілі, каб настаў- 
нік парупіўся аб адкрыцці ў іх таварыства цвярозасці, і абяцалі, што будуць 
шырыць між людзьмі тыя добрыя думкі, якія чулі ад вучыцеля”5.

Па Інструкцыі 1871 г. настаўнік не павінен быў ні прама, ні ўскосна 
ўмешвацца ў справы, якія да абавязкаў не адносіліся. Яму забаранялася 
пісаць просьбы і скаргі ад імя сялян, якога б зместу яны не былі. У асноўнай 
сваёй масе настаўнікі так і паступалі. Але найбольш актыўныя не стаялі ў
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баку вясковых спраў, дапамагалі браць крэдыты, прысутнічалі на мужыцкіх 
сходах. Карэспандэнт “Нашай Нівы" ў 1907 г. паведамляў, што “народ ве- 
рыць вучыцелям і выбірае ix у Дзяржаўную Думу, каб адваяваць зямлю i 
свабоду, абараніць мужыцкае права і скінуць ярмо чыноўніцкага кіравання”. 
У Думе настаўнікі злучыліся ў адну “працоўную грамаду” з усімі мужыцкімі 
дэпутатамі. A “правіцельства спужалася і перад новай Думаю напісала такі 
закон, што вучыцелі надта мала маюць можнасці быць выбранымі, ім нават 
забаранілі хадзіць на мужыцкія сходкі”6.

Трэба адзначыць, што рэвалюцыйны радыкалізм не быў характэрны для 
настаўнікаў, якія знаходзіліся на дзяржаўнай службе і звычайна трымаліся 
за сваё месца. Ды і пры назначэнні на пасаду настаўніка кандыдаты прахо- 
дзілі пэўную праверку на лаяльнасць. 3 канцэлярыі губернатараў у Дырэк- 
цыі HB у абавязковым парадку высылаліся сведчанні аб іх палітычнай доб- 
ранадзейнасці. Так, у 1909 г. ca 162 такіх дакументаў, выдадзеных Mari- 
лёўскай губернскай канцэлярыяй, толькі чатыры былі з запісам аб “сумніў- 
най палітычнай добранадзейнасці”. У астатніх было сказана, што ў мараль- 
ных і палітычных адносінах ні ў чым недазволеным яны не былі заўважаны, 
а таксама і не судзімы.

Інструкцыя рэкамендавала настаўнікам адносіцца з вялікай павагай да 
мясцовага святара і асоб духоўнага стану. “Законоучителя" (так называлі 
святароў, якія выкладалі ў пачатковых школах закон божы) павінны былі, 
калі вучачыя па сваіх маральных якасцях аказваліся невартымі займаемых 
імі пасад, дакладаць аб гэтым папячыцелю. У выніку настаўнік станавіўся 
моцна залежным ад мясцовага святара. На практыцы адносіны паміж імі 
часта бывалі і складанымі. Напрыклад, настаўнік Г. Хадкевіч з Дзянісаўскага 
вучылішча Гомельскага павета абураўся, што “законанастаўнік даверанай 
мне школы, жадаючы памясціць у яе аднаго са сваіх родзічаў, настройвае 
супраць мяне мясцовую грамадскасць, а тым падрывае мой аўтарытэт пе
рад дзецьмі"7. Ці, як заўважае другі настаўнік, святар выбіраў двух горшых 
чытальнікаў, застаўляў іх чытаць у царкве без усякай падрыхтоўкі і ставіў 
яго ў становішча горшага ва ўсёй акрузе настаўніка. У абсалютнай боль- 
шасці выпадкаў такія прыдзіркі духавенства, якое адчувала ў прававых ад- 
носінах сваю перавагу, былі надуманымі, мелі на мэце поўнае падпарад- 
каванне асобы настаўніка.

Часам такое становішча прыводзіла да суда. У архіве захавалася справа 
“Аб абразе святара Астравецкай царквы Сенненскага павета Рацэвіча (1. за- 
гадчыкам сельскага вучылішча Матраевым П.” (1905 г.). Настаўнік быў вель- 
мі абураны паводзінамі і заявамі святара і, набраўшыся мужнасці, звярнуўся 
Ў суд. Следства цягнулася доўга, але тут умяшалася Дырэкцыя HB Mari- 
лёўскай губерні, якая прызнала, што “прыцягненне настаўнікам да суда «за
коноучителя» пасеяла б паміж духавенствам епархіі і народнай школай ва- 
рожасць, што ў цяперашні неспакойны час прынесла б выключную шкоду і 
царкве, і школе, ці адразу было б выкарыстана шматлікімі ворагамі правас- 
лаўя і рускай народнасці ў тутэйшым краі"8. У выніку настаўніка перавялі ў 
другое вучылішча пад строгі нагляд.

Яшчэ цяжэй было працаваць і заслужыць давер і павагу мясцовым на- 
стаўніцам. Сяляне лічылі, што “бабе не справіцца з такой справай”, ці “яна і 
дзяцей не б’е -  распусціла”. Накіроўваючы пісьмы ў Дырэкцыю, вяскоўцы 
часта прасілі прыслаць менавіта настаўніка, а ў прыгаворах валасных схо- 
даў гучалі і такія рашэнні: “...жалавання настаўніцы не дабаўляць, але калі 
Дырэкцыяй народных вучылішч будзе да нас накіраваны настаўнік, у якім 
насельніцтва воласці крайне мае патрэбу, то мы назначым яму... i 300 p.”9

Наконт жанчыны-настаўніцы ў Міністэрства народнай асветы былі свае 
меркаванні. Як адзначалася ў Палажэнні 1874 г., “...незадаволенасць нас- 
таўнікаў сваім лёсам і жаданне перамяніць яго зусім не састаўляе адметнай
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рысы настаўніц па той прычыне, што перад жанчынай адкрыта значна менш 
дарог, чым перад мужчынам, і паміж імі выкладанне ў народных школах на- 
лежыць да ліку лепшых”10. У 1904 г. выйшла цыркулярная пастанова “Аб пры- 
няцці мер да абмежавання настаўніц ад цяжкіх маральных і матэрыяльных 
умоў”.

3 другога боку, бывалі выпадкі, калі паміж настаўнікамі і святарамі на- 
ладжваліся дружалюбныя адносіны. Тады святары стараліся падтрымаць 
педагогаў, пахваліць перад грамадствам і інспектарам, накіроўвалі ў Дырэк- 
цыю пісьмы, прасілі заахвочваючых прэмій. Святар А. Смоліч паведамляў 
пра В. Кутасаву з Турынскага вучылішча Ігуменскага павета, якая чвэрць ве
ка з вялікай энергіяй, без стомы працуючы на ніве асветы роднага народа, 
“не засмучалася ні цяжкімі матэрыяльнымі ўмовамі, ні вялізнай колькасцю 
вучняў (да  100 чалавек ) ...тэта заслуга, гэта сапраўдны подзвіг, дастойны 
маральнай падтрымкі і паляпшэння матэрыяльных умоў існавання”11.

Акрамя грашовых дапамог, настаўнікі мелі права на атрыманне ганаро- 
вых узнагарод. Па хадайніцтвах Дырэкцый яны маглі быць удастоены сярэб- 
ранага медаля “За усердие’’. Так, у 1906 г. 24 сельскія настаўнікі Магілёў- 
скай губерні былі ў спісках на такую ўзнагароду, у 1907 г. -  15. Настаўнікі 
сельскіх школ (з выхаванцаў настаўніцкіх семінарый) за паспяховае выка- 
нанне імі на працягу 12 гадоў сваіх абавязкаў маглі атрымаць звание “лич
ного почётного гражданина". Звание “наследственного почётного граждани
на” давалася за не менш як 20-гадовую бездакорную працу i выключныя 
заслугі. А Марыя Мядведкава з Тапорскага HB і Юлія Заяц з Іванаўскага НВ, 
якія ўжо мелі сярэбраныя медалі, за выдатную i старанную 33- i 40-гадовую 
службу былі прадстаўлены да залатых медалёў на Аннінскай стужцы па 
Віцебскай Дырэкцыі за 1910 г.12

Настаўнікі павінны былі выконваць усе распараджэнні і прадпісанні “ву- 
чылішчнага’’ Савета і інспектараў, вызначацца дысцыплінаванасцю і спраў- 
насцю. Згодна з пар. 62 Інструкцыі настаўніку, паміма Дырэкцыі, забараня- 
лася звяртацца з дакладнымі запіскамі, заявамі і просьбамі да вышэйшага 
начальства.

У час вакацый настаўнік меў права на адпачынак. У такім выпадку ён ат- 
рымліваў ад Дырэкцый білет па ўстаноўленай форме, у якім указваліся па- 
сада, імя і прозвішча, дзе служыць, месца, куды настаўніка адпусцілі і тэр- 
мін, на які выдадзены білет. Аб усіх тэрміновых і неабходных адлучках на 
працягу года трэба было паведамляць загадзя інспектару і даводзіць да 
ведама “законоучителя", якому і даручаць на гэтыя некалькі дзён нагляд за 
школай.

Звальненні і перамяшчэнні настаўнікаў адбываліся з санкцый Дырэкцыі, 
іншы раз па рашэнню толькі інспектара, валасных сходаў ці заявах саміх 
настаўнікаў. Напрыклад, у 1883 г. па Мінскай губерні ад настаўніцкіх пасад 
па распараджэнню Дырэкцыі звольнена “за неруплівае выкананне сваіх 
абавязкаў і за слабае выкладанне прадметаў 6 настаўнікаў, па асабістых 
прашэннях 15 настаўнікаў і настаўніц і 1 за жорсткае абыходжанне з вучня- 
мі... На карысць службы перамешчаныя адзін на месца другога 36 настаў- 
нікаў і настаўніц”13. Так, настаўнік Н. Казлоў прасіў не назначаць яго ў іншае 
вучылішча, бо “пераезд... абышоўся мне б у вельмі дарагую цану, як ся- 
мейнаму чалавеку, акрамя расходу грашамі каля 150 руб., я павінен пазба- 
віцца сваіх 20 сямей пчол, нажытых мной вялікай працай некалькіх год і 
складаючых усё маё настаўніцкае багацце”14. Пры пераводзе настаўнікаў з 
аднаго вучылішча ў другое Дырэкцыя кіравалася ў першую чаргу сваімі інта- 
рэсамі. Як сведчаць дакументы, звычайна гэта звязвалася з адносінамі 
педагогаў да сваёй службы. Просьбы аб пераводзе падавалі і самі настаў- 
нікі. У прашэннях яны ўказвалі, што перамяшчэнне, напрыклад, у гарадское 
вучылішча зможа некалькі палепшыць іх матэрыяльнае становішча ці дасць
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магчымасць часцей карыстацца парадамі ўрачоў, ці называлі іншыя пры- 
чыны. Але часцей за ўсё гэта былі настаўнікі, якія так і не змаглі прывыкнуць 
да вясковага жыцця.

Асабістае жыццё педагога таксама залежала ад начальства. Каб уступіць 
у шлюб, “учащий” пасылаў прашэнне на дазвол, указваў сацыяльнае па- 
ходжанне выбранніка ці выбранніцы, род заняткаў і веравызнанне. Дырэк- 
цыя давала пасведчанні ці білеты на жаніцьбу. Так, настаўнік Д. Лапатко з 
Халопеніцкага HB за такім дазволам вымушаны быў звярнуцца ажно ў 
міністэрства, бо нявеста была каталіцкага веравызнання і “...Мінская Дырэк- 
цыя не дазволіла, спасылаючыся на забарону такіх шлюбаў у краі для на
родных настаўнікаў”15. Сямейным настаўнікам пэўную палёгку прынесла 
пастанова “Аб вызваленні дзяцей служачых ад платы за вучобу ў розных 
навучальных установах” 1893 г., па якой вызваляліся ад платы за вучобу ў 
мужчынскіх гімназіях і прагімназіях пры ўмове іх службы не менш дзесяці 
гадоў у HB і прадстаўленні пасведчання аб беднасці.

3 пачатку XX ст. народныя настаўнікі мелі права на пенсійнае забеспя- 
чэнне. 15 студзеня 1910 г. быў выдадзены закон, па якім прыцягваліся да 
абавязковага ўдзелу ў пенсійнай касе, створанай у 1900 г., усе настаўнікі 
пачатковых навучальных устаноў. Вылікі праводзіліся штомесяц у памеры 6 % 
месячнага заробку. Памер пенсіі залежыў ад тэрміну службы, стану зда- 
роўя, колькасці дзяцей. Прадугледжваліся пеней і ўдовам настаўнікаў. Ha- 
стаўнікі таксама мелі права на ўдзел у пазыка-ашчадных касах, а таксама 
згодна ca “Статутам таварыства ўзаемадапамогі” ад 1894 г. ствараць такія 
суполкі з мэтай дапамогі грашовымі сродкамі. Ca згоды міністэрства, губер- 
натара і папячыцеля пад непасрэдным наглядам Дырэкцыі і інспектараў 
маглі праводзіцца настаўніцкія з’езды выключна для абмеркавання планаў і 
аб’ёмаў выкладання прадметаў, методыкі, падручнікаў, абмену вопытам. 
Іншыя пытанні ўздымаць забаранялася.

Аналіз прававога становішча вясковай настаўніцкай інтэлігенцыі другой 
паловы XIX -  пачатку XX ст. дэманструе іх залежнасць ад шматлікіх 
“наглядчыкаў” -  Дырэкцый, інспектараў, святароў. У той жа час праводзіцца 
мэтанакіраваная ўрадавая палітыка па фарміраванню нарматыўна-права- 
вой базы сістэмы адукацыі, якая вызначыла і месца вясковага настаўніцтва 
ў сацыяльнай іерархіі. 1
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