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і лаяльнасцю да ўраду. Прыезджым чыноўнікам было прызначана дадатковае грашовае 
ўтрыманне і нададзены льготы ў набыцці зямлі. Да канца 1860-х гадоў амаль усе 
пасады, звязаныя з непасрэднай працай з насельніцтвам, – паліцэйскіх, прыставаў, 
міравых пасрэднікаў, судовых следчых – займалі ўраджэнцы цэнтральных губерняў. З 
праходжаннем службы для мясцовых чыноўнікаў урад ствараў перашкоды, якія 
абавязвалі пачынаць чыноўніцкую кар’еру ў велікарускіх губернях. 
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Мадэрнізацыйныя працэсы, якія ахапілі Расійскую імперыю з 1860-х гг., выклікалі 
паскоранае развіццё эканомікі, што ў сваю чаргу прыводзіла да сацыяльных змен. 
Павялічвалася патрэбнасць у кваліфікаваных кадрах. Адбываўся рост адукацыйнага 
ўзроўню насельніцтва. 

Пасля падаўлення паўстання 1863–1864 гг. у беларускіх губернях пачала актыўна 
разгортвацца шырокая сетка дзяржаўных пачатковых навучальных устаноў на рускай 
мове. Яны павінны былі канчаткова выціснуць польскае навучанне. У Беларусі развіццё 
асветы спалучалася з русіфікатарскімі задачамі імперскіх уладаў. 

Як адзначае даследчыца нацыянальнай педагогікі С.В. Снапкоўская, негатыўныя 
наступствы русіфікатарскіх мерапрыемстваў для Беларусі выявіліся ў наступным: 
“пазбаўленні права на адкрыццё вышэйшых навучальных устаноў, забароне ўжывання 
ў школе беларускай i польскай моў, фактычнай забароне беларускамоўнага друку, якая 
існавала аж да рэвалюцыі 1905–1907 гг.” [1, с. 11]. Пад уплывам рэвалюцыйных падзей 
улады пайшлі на скасаванне многіх абмежаванняў ва ўжыванні нацыянальных моў. 
З’явіліся выдавецтвы і легальны друк на роднай мове. Але навучанне на беларускай 
мове засталося пад забаронай [1, с. 33, 42]. 

Актыўную ролю ў рэалізацыі адукацыйнай палітыкі ўрада на мясцовым узроўні 
адыгралі губернатары. На гэта ўказваюць дакументы справаводства. 

У справаздачы па кіраванні народнымі вучылішчамі ў Віцебскай і Магілёўскай 
губернях за 1865 г. згадваецца пра мужчынскае і жаночае вучылішчы ў заснаваным 
рускім паселішчы Царская слабада Рагачоўскага павета. Адзначаецца, што, на думку 
начальніка Магілёўскай губерні А.П. Беклемішава (1857–1868), яны былі адкрыты з 
тым, каб “спрыяць дасягненню палітычнай мэты; з якою ўладкавана пазначанае 
паселішча, г. зн. абрусенню мясцовасці шляхам адукацыі маладога пакалення” [2, арк. 
7, 8 зв.].  

Безумоўна, начальнікі губерняў спрыялі павышэнню адукацыйнага ўзроўню 
грамадства. У гэтым аспекце найбольшую актыўнасць праяўлялі віцебскі губернатар 
П.Я. Растоўцаў (1869–1880) і магілёўскі – А.С. Дамбавецкі (1872–1893). 

Так, Суражская гарадская дума па прапанове П.Я. Растоўцава вырашыла за кошт 
гараджан набыць будынак для народнага вучылішча. Дзякуючы намаганням 
губернатара 3-класная Віцебская жаночая гімназія была ператворана ў 7-класную. У 
1872 г. па прапанове П.Я. Растоўцава ў Полацку была адкрыта настаўніцкая семінарыя. 
Пасля адкрыцця чарговай бясплатнай школы для дзяцей бедных жыхароў Віцебска, 
губернатар звяртаўся ў Дырэкцыю віцебскіх народных вучылішчаў з просьбай 
забяспечыць навучэнцаў неабходнымі рэчамі [3, с. 183–184]. 

У 1860–1914 гг. у Беларусі дзейнічалі розныя віды афіцыйных навучальных устаноў 
на рускай мове. У сельскай мясцовасці пачатковая адукацыя была прадстаўлена 
народнымі вучылішчамі, царкоўна-прыходскімі школамі і школамі граматы, а ў гарадах 
– прыходскімі павятовымі і гарадскімі вучылішчамі. У некаторых гарадах Беларусі 
функцыянавалі гімназіі і прагімназіі, рэальныя вучылішчы, якія давалі сярэднюю 
адукацыю [4, с. 278]. 

Усяго на 1874 г. у беларускіх губернях было 6 гімназій, 5 прагімназій, 4 рэальных 
вучылішчы [5, с. III]. Пачатак ХХ ст. характарызаваўся больш паскораным з’яўленнем 
новых сярэдніх навучальных устаноў. Так, колькасць урадавых гімназій у 1915 г. 
склала 54, а прыватных і грамадскіх гімназій налічвалася 27 [6, с. 19]. 

Будучых педагогаў пачатковых школ рыхтавалі ў сярэдніх спецыяльных 
навучальных установах – настаўніцкіх семінарыях. Да канца ХІХ ст. у Беларусі іх было 
4: у Маладзечне (заснавана ў 1864 г.), Полацку (1872), Нясвіжы (1874),  Свіслачы (1875) 
[7, с. 100, 104, 105, 107]. 

Падрыхтоўка кваліфікаваных кадраў для школы адбывалася ў настаўніцкіх 
інстытутах. У пачатку ХХ ст. яны былі адкрыты ў наступных беларускіх гарадах: 
Віцебску (1910), Магілёве (1913) і Мінску (1914) [8, с. 385]. 
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Вышэйшыя навучальныя ўстановы на беларускіх землях пасля скасавання тут Горы-
Горацкага земляробчага інстытута ў 1864 г. да канца існавання Расійскай імперыі так і 
не з’явіліся. Улады не спяшаліся з іх адкрыццём [1, с. 19]. 

Аднак адносіны начальнікаў беларускіх губерняў да стварэння мясцовых устаноў 
вышэйшай адукацыі не былі адназначна адмоўнымі. Так, мінскі губернатар А.Ф. Гірс 
(1912–1915) бачыў патрэбу для Мінскай губерні ў сельскагаспадарчым інстытуце. На 
яго думку гэта ўстанова паслужыла б падняццю дабрабыту вёскі, прыцягнула б “рускіх 
культурных людзей” у мясцовы край. Між тым А.Ф. Гірс адмоўна ставіўся да 
хадайніцтва Мінскай лясной біржы аб адкрыцці ў Мінску камерцыйнага інстытута. Ён 
лічыў, што такая ўстанова “будзе абслугоўваць выключна асоб іўдзейскага 
паходжання”, павялічыць прыток яўрэяў з іншых губерняў і ў выніку пасадзейнічае 
ўзмацненню тут “варожага існуючаму ладу іншароднага элемента”. Таму мінскі 
губернатар з ухваленнем адгукаўся міністру ўнутраных спраў пра абмеркаванне 
адкрыцця сельскагаспадарчага інстытута ў Губернскім земскім сходзе Мінскай губерні 
[9, арк 1–2 зв.; 10, с. 309–310]. 19 ліпеня 1913 г. Міністэрства ўнутраных спраў 
паведаміла мінскаму губернатару, што прадстаўленае ім хадайніцтва Мінскай лясной 
біржы аб адкрыцці камерцыйнага інстытута ў Мінску Міністэрства гандлю і 
прамысловасці адхіліла [9, арк. 6–6 зв.]. 

Як паказаў прыклад з А.Ф. Гірсам, некаторыя губернатары былі не супраць 
стварэння ў Беларусі ўстаноў для падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. 
Але з улікам мясцовых умоў перавага аддавалася пэўнаму профілю. 

У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. у Беларусі адбывалася павелічэнне ліку 
навучальных устаноў і навучэнцаў, пераважна за кошт пачатковай адукацыі.  

Так, у 1865–1868 гг. у Віленскай губерні налічвалася 62 пачатковыя школы з 2411 
навучэнцамі, у Віцебскай – 91 школа з 2301 навучэнцамі, у Гродзенскай – адпаведна 76 
з 4363, у Мінскай – 560 з 11589, у Магілёўскай – 360 з 6130. Амаль за паўстагоддзе 
становішча істотна змянілася. У 1911 г. у Віленскай губерні пачатковых школ 
налічвалася 1114 з 43798 хлопчыкамі і 18346 дзяўчынкамі, у Віцебскай – 1524 школ з 
51191 хлопчыкамі і 24511 дзяўчынкамі, у Гродзенскай – 1575 з 65777 і 26450, у 
Мінскай – 2086 з 88688 і 28024, у Магілёўскай – 2085 з 93076 і 33469 [11, с. 2, 6–7]. 

Такім чынам, расійскія ўлады, у тым ліку губернатары, у адукацыйнай палітыцы на 
беларускіх землях рабілі стаўку на пачатковую школу, у меншай ступені на сярэднюю. 
Спробы стварэння вышэйшых навучальных устаноў, падтрыманыя з боку 
губернатараў, рабіліся, але да канца існавання імперыі яны так і не ажыццявіліся. 

Нярэдка губернатары самі выступалі з ініцыятывамі ў сферы асветы. Так, у 1880 г. 
губернатар А.С. Дамбавецкі звярнуўся да міністра ўнутраных спраў і народнай асветы з 
просьбай аб дазволе адкрыць у Магілёве рэальнае вучылішча пад найменнем 
“Аляксандраўскае”. Прапанову падтрымаў імператар [12, с. 920]. 1 ліпеня 1885 г. 
вучылішча было адкрыта ў спецыяльна створаным будынку на ахвяраванні жыхароў 
губерні [13, с. 15]. 

Распаўсюджванне пачатковай адукацыі сярод шырокіх сялянскіх колаў у значнай 
ступені залежыла ад начальнікаў губерняў. Так, у 1883 г. да магілёўскага губернатара 
А.С. Дамбавецкага звяртаўся магілёўскі епіскап з просьбай садзейнічаць заснаванню 
царкоўна-прыходскіх школ пры ўсіх цэрквах Магілёўскай губерні. Губернатар 
спачуваў гэтай справе. У сувязі з чым 15 лютага 1883 г. ён выдаў цыркуляр павятовым 
спраўнікам і неадменным членам павятовых па сялянскіх справах прысутнасцяў 
Магілёўскай губерні з мэтаю пашырэння царкоўна-прыходскага навучання. 
“Растлумачваць сялянам сапраўднае значэнне гэтых школ, – адзначалася ў дакуменце, – 
іх важнасць у сэнсе самой пачатковай рэлігійна-маральнай адукацыі, нарэшце карысць і 
параўнальную таннасць, каб узбудзіць жаданае спачуванне ў сялянскім насельніцтве” 
[14, арк. 9].  

Як адзначае беларускі гісторык Б.І. Сідарэнка, у пачатку 90-х гг. XIX ст. Магілёўская 
губерня па ахопу сялянскіх дзяцей царкоўна-прыходскім навучаннем займала трэцяе 
месца ў Расійскай дзяржаве пасля Кіеўскай і Падольскай губерняў [15, с. 152]. І ў гэтым 
несумненна бачыцца заслуга А.С. Дамбавецкага. 

Хаця беларуская даследчыца С.В. Снапкоўская ўказвае на неэфектыўнасць гэтага 
віду навучання. “Царква лічыла галоўнай задачай школы рэлігійнае і 
вернападданніцкае выхаванне, а не ўзбраенне ведамі”, – зрабіла яна выснову [1, с. 15–
16]. З гэтым сцвярджэннем можна пагадзіцца. Але з’яўленне нават царкоўна-
прыходскай школы ў сельскай мясцовасці было лепш, чым ніякай. Адсутнасць хоць 
якой-небудзь легальнай навучальнай установы магла стаць прычынай узнікнення 
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тайнай школы. Асабліва гэта праявілася ў пачатку ХХ ст., калі сяляне з большай 
прыхільнасцю пачалі ставіцца да набыцця пісьменнасці сваімі дзецьмі. 

Разам з падняццем адукацыйнага ўзроўню насельніцтва, губернатары актыўна 
праводзілі на месцы ўрадавую палітыку русіфікацыі. Як заўважае расійскі гісторык 
Б.М. Міронаў, важнейшым інструментам русіфікацыі разглядалася адукацыя на рускай 
мове [16, с. 181]. Таму беларускія сяляне павінны былі асвойваць элементарныя веды 
праз рускую культуру і, што не менш важна, у вернападданніцкім духу і з 
прыхільнасцю да праваслаўя. 

Напрыклад, віленскі губернатар М.А. Грэвеніц (1885–1895) у справаздачы 
імператару за 1885 г. прапаноўваў увесці больш жорсткае пакаранне за тайныя польскія 
школы. І гэта невыпадкова, паколькі ён прытрымліваўся наступнага меркавання: 
“…толькі шляхам правільнага выхавання ў рускім духу і напрамку сталеючых 
пакаленняў могуць быць сцёртыя сляды працяглага польска-кататаліцкага ўплыву і 
панавання ў тутэйшым краі, якое ўскладняе цяпер поўнае зліццё мясцовага 
насельніцтва з астатняй Pаcіяй” [17, с. 12]. 

Тайнае польскае навучанне на беларускіх землях з пераважна каталіцкім 
насельнітвам з’явілася пасля падаўлення паўстання 1863–1864 гг. Аб гэтым сведчаць 
расійскія рапарты, якія паведамлялі аб выкрыцці заканспіраваных школ, дзе вучылі 
чытаць і пісаць па-польску. У 1871–1878 гг. у Віленскай навучальнай акрузе выкрылі 
194 нелегальныя школы: 149 польскіх, 19 расійскіх, 14 літоўскіх, 12 яўрэйскіх [18, 
s. 284, 295]. З’яўленне нават расійскага тайнага навучання было выклікана 
недастатковай колькасцю легальных устаноў. Наяўнасць тайнага навучання, галоўным 
чынам польскага, можна растлумачыць нежаданнем расійскіх уладаў дапускаць 
існаванне нацыянальных школ, якія супярэчылі русіфікатарскай палітыцы ўніфікацыі. 

У пачатку ХХ ст. сярод вясковага праваслаўнага насельніцтва Беларусі з-за недахопу 
казённых устаноў былі распаўсюджаны расійска-беларускія тайныя школы, у якіх 
навучанне вялося як на рускай так і беларускай мовах [8, с. 350–351]. 

Для заснавальнікаў тайных школ і тых хто садзейнічаў іх стварэнню згодна 
“Часовых правілаў” 1892 г. прадугледжвалася пакаранне ў выглядзе арышта ці штрафа 
[1, с. 48–49]. 

У беларускіх губернях існавала яўрэйская адукацыя. Яна была прадстаўлена 
канфесійнымі іўдзейскімі школамі (хедэрамі, талмуд-торамі, іешывамі), рускамоўнымі 
казённымі яўрэйскімі вучылішчамі, прыватнымі гімназіямі для яўрэяў і інш. Існаваў 
Віленскі яўрэйскі настаўніцкі інстытут [6, с. 35–36; 7, с. 97]. Акрамя таго яны маглі 
навучацца ў агульнаадукацыйных установах. 

Для абрусення яўрэяў гродзенскі губернатар А.М. Пацёмкін (1883–1890) 
прапаноўваў “павялічыць колькасць правільна арганізаваных пачатковых школ рускай 
пісьменнасці, з выкладаннем у іх для яўрэяў законаў веры па-яўрэйску”. Імператар 
даручыў вывучыць гэта пытанне міністру народнай асветы [19, арк. 51 зв.–52]. Міністр 
тлумачыў, што колькасць пачатковых школ у губерні па меры сродкаў павялічваецца, а 
прапанову губернатара разглядаць рана, бо ў гэты час адбываўся перагляд пастаноў аб 
яўрэях [20, с. 191]. 

Кіраўнікі беларускіх губерняў няўхільна праводзілі на месцах урадавую палітыку 
русіфікацыі ў галіне асветы. У той жа час яны выступалі з уласнымі прапановамі і 
сваёй зацікаўленасцю і адміністрацыйнай уладай садзейнічалі пашырэнню дзяржаўнай 
(расійскай) пачатковай і сярэдняй адукацыі. Аднак этна-лінгвістычныя і рэлігійныя 
асаблівасці беларускага жыхарства павінны былі сцірацца на карысць 
агульнаімперскага ўзору. 
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