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РОЛЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ТАВАРЫСТВАЎ У СТВАРЭННІ 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ШКОЛ У БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ 
ПАЛОВЕ XIX - ПАЧАТКУ XX ст. 

Уводзіны. Сельская гаспадарка як асноў-
ная галіна эканомікі дарэвалюцыйнай 

Беларусі пасля правядзення аграрнай рэформы 
1861 г. апынулася ў прынцыпова новых умо-
вах існавання. Абмежаванне ўплыву мясцовага 
рыма-каталіцкага землеўладання, эканамічныя 
крызісы апошняй чвэрці XIX - пачатку XX ст. 
вымушалі памешчыкаў пераходзіць да больш 
эфектыўнага гаспадарання. Увядзенне агратэх-
нічных навацый патрабавала наяўнасці квалі-
фікаваных рабочых, падрыхтоўка якіх адбыва-
лася ў сельскагаспадарчых навучальных уста-
новах. У другой палове XIX ст. намаганні ўрада 
былі ў асноўным скіраваны на індустрыялізацыю 
і пабудову чыгуначнай сеткі. Аслабленне ўва-
гі дзяржавы да развіцця аграрнага сектара эка-
номікі выклікала з'яўленне шэрагу грамадскіх 
сельскагаспадарчых аб'яднанняў. Адной з задач, 
якую яны ставілі перад сабой, было распаўсю-
джванне сучасных сельскагаспадарчых ведаў, 
у тым ліку праз адкрыццё сельскагаспадарчых 
школ. Стварэнне сельскагаспадарчых таварыс-
тваў у Беларусі мела пэўную спецыфіку, якая 
была абумоўлена «абмежавальным» заканадаў-
ствам. Таму да пачатку XX ст. яны існавалі толькі 
ў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі. 

Мэта даследавання - вызначэнне ролі 
сельскагаспадарчых таварыстваў у стварэнні 
сельскагаспадарчых школ у Беларусі ў другой 
палове XIX - пачатку XX ст. 

Станаўленне сельскагаспадарчай адукацыі 
ў Беларусі ў парэформенны перыяд разгляда-
лася даследчыкамі савецкага перыяду (Ю.Р. Каз-
лоўскім, М.М. Кузьміным, М.М. Абраменкам). 
Аднак гэтыя аўтары, вывучаючы перадумовы, 
час заснавання, прававое поле стварэння і функ-
цыянавання сельскагаспадарчых школ, амаль 
не звярталіся да праблемы вызначэння іх ініцыя-
тараў і заснавальнікаў [1-3]. 

Сучасны этап беларускай гістарыяграфіі 
характарызуецца павышэннем увагі да адзна-
чанай праблематыкі. Шэраг такіх даследаван-
няў можна ўмоўна падзяліць на некалькі блокаў: 
1) даследаванні дзейнасці сельскагаспадарчых 
таварыстваў, дзе закранаецца іх роля ў станаў-
ленні сельскагаспадарчай адукацыі; 2) дасле-
даванні, якія прысвечаны непасрэдна гісторыі 
аграрнай адукацыі. Да першага блока адносяцца 
працы М.В. Вераб'я, В.В. Шведа, З.В. Шыбекі, 
В.Ф. Бацяева, В.А. Шаршунова [4-9]. Да дру-
гога - Н.Я. Новік, В.П. Ворана [10-16]. Аднак, 
нягледзячы на выяўленне асобных фактаў 
удзелу сельскагаспадарчых таварыстваў у ста-
наўленні аграрнай адукацыі ў другой палове 
XIX ст., дадзеная праблема адносіцца да ліку 
маладаследаваных. А таму спецыяльнае выву-
чэнне ініцыятыў і іх рэалізацыі дадзенай групы 
грамадскіх аб'яднанняў з'яўляецца актуальным. 

Асноўная частка. Сталая сельскагаспа-
дарчая адукацыя ў Беларусі ўзнікла разам 
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з адкрыццём у 1840 г. казённай Горы-Горацкай 
земляробчай школы. Пазней дзяржавай былі 
заснаваны Горы-Горацкі земляробчы інсты-
тут (1848 г.), Горацкія каморніцка-таксатарскія 
класы (1858 г.) і Горацкае рамеснае вучылішча 
(1872 г.) [17, с. 4, 13, 72]. 

На момант узнікнення сельскагаспадар-
чых таварыстваў у Мінску і Віцебску ў гэтых 
губернях цалкам адсутнічалі падобныя ўста-
новы адукацыі. У 1876 г. быў зацверджаны ста-
тут Мар'інагорскай сельскагаспадарчай школы, 
якая пачала сваю дзейнасць у 1880 г. [17, с. 15, 
44]. Заснаванне і дзейнасць апошняй у невялі-
кай ступені змяншала дэфіцыт падрыхтаваных 
сельскагаспадарчых кадраў для Мінскай губерні. 
Аднак для Віцебскай губерні падобных дзяржаў-
ных ініцыятыў не прадугледжвалася. Таму ідэя 
стварэння сельскагаспадарчай навучальнай 
установы ўзнікла ў асяродку Таварыства віцеб-
скіх сельскіх гаспадароў (ВіцТСГ) ужо на самым 
пачатку яго існавання. У 1877 г. саветам тава-
рыства былі разгледжаны статуты дзвюх сельс-
кагаспадарчых школ, у тым ліку і Мар'інагор-
скай [18, с. 14]. Разгляд аспекту фінансавання 
гэтых школ навёў на думку аб заўчасным ства-
рэнні падобнай установы ў сувязі з адсутнасцю 
дастатковага матэрыяльнага забеспячэння [18, 
с. 15-17]. Таварыства пачало збор сродкаў, ства-
рыўшы асобны рахунак у Віцебскім таварыстве 
ўзаемнага крэдыту [18, с. 6]. 

Дзейнасць таварыства ў кірунку стварэння 
сельскагаспадарчай навучальнай установы 
ўзнавілася пасля прапановы экс-губернатара 
П.Я. Растаўцова. Яна заключала ў сабе накі-
раванне грошай у суме больш за 10 тыс. руб., 
сабраных сялянамі ў памяць 25-годдзя ўзы-
ходжання на трон Аляксандра II, на пабудову 
ў г. Віцебску агранамічнай школы з узорнай 
фермай. У сувязі з гэтым на агульным сходзе 
ў 1880 г. было вырашана ўпаўнаважыць савет 
таварыства набыць неабходную колькасць зям-
лі для ўладкавання школы і выпрацаваць ста-
тут для яго зацвярджэння [19, с. 9-10]. Пошук 
і набыццё прыдатнага кавалка зямлі зацягну-
ліся да сакавіка 1892 г. Ферма «Лужасна», пло-
шчай 101 дзес., была набыта таварыствам 
на асабістыя накопленыя сродкі [20, с. 1]. На 
сялянскія грошы планавалася пачаць будаў-
ніцтва школы. Аднак тыя былі перададзены 
губернскай прысутнасцю па сялянскіх справах 
мясцовай епархіі на заснаванне царкоўнапры-
ходскай школы ў Гарадку [21, с. 24]. 

Уведзенае ў 1883 г. палажэнне аб ніжэйшых 
сельскагаспадарчых школах дазваляла грамад-
скім аб'яднанням і прыватным асобам адкры-
ваць згаданыя навучальныя ўстановы праз 
Міністэрства дзяржаўных маёмасцей. Пала-
жэнне прадугледжвала дапамогу з боку дзяр-
жавы ў выглядзе штогадовых датацый да 3 тыс. 
500 руб. і выдзялення зямлі да 500 дзес. Дапа-

мога аказвалася толькі ў выпадку згоды міністра 
дзяржаўных маёмасцей [2, с. 201, 22, с. 492-493]. 

Недахоп сродкаў на пабудову неабходных 
памяшканняў для школы вымусілі ВіцТСГ узбу-
дзіць у 1899 г. судовы іск аб вяртанні капіталу, 
сабранага сялянамі ў памяць каранацыі Аляк-
сандра II [23, с. 37]. Рашэнне суда ў 1904 г. на 
карысць таварыства дазволіла рэалізаваць 
школьны праект. 15 лістапада 1909 г. было афі-
цыйна адкрыта Лужаснянскае сельскагаспадар-
чае вучылішча [24, с. 25, 37]. 

Нягледзячы на цяжкасці ў рэалізацыі калек-
тыўнага праекта, ВіцТСГ аказвала юрыдычную 
і фінансавую дапамогу прыватным асобам. Так, 
у 1899 г. таварыства хадайнічала перад Міністэр-
ствам земляробства аб дазволе адкрыцця малоч-
ных школ В.А. Бабятынскаму ў маёнтку Хруста-
лёва і В.Ф. Заблоцкаму ў маёнтку Заобаль [23, 
с. 38]. У1902 г. ВіцТСГ вырашыла выдзеліць што-
гадовую стыпендыю ў памеры 50 руб. на аднаго 
вучня Хрусталёўскай школы малочнай гаспадаркі 
[25, с. 89]. У 1904 г. таварыства звярнулася да 
губернскай управы па справах земскай гаспадаркі 
з просьбай аб датацыі 2 тыс. руб. на ўладкаванне 
школы старшых даглядчыкаў жывёлы ў маёнтку 
В.Ф. Заблоцкага [26, с. 7-8]. 

Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі 
(МінТСГ) у значна меншай ступені цікаві-
лася заснаваннем сельскагаспадарчых школ 
у губерні, што магчыма было выклікана наяў-
насцю казённай школы ў Мар'інай Горцы. Аднак 
менавіта гэта таварыства ў 1881 г. першым 
звярнула ўвагу на развіццё малочнай гаспадаркі 
і прапанавала адкрыццё школ сыравараў і мас-
ларобаў пры земляробчых вучылішчах у Горках 
і Мар'інай Горцы [27, с. 15]. Акрамя таго, тава-
рыства хадайнічала перад Міністэрствам дзяр-
жаўных маёмасцей аб адкрыцці ў маёнтку Пят-
ровічы М.К. Мышанкова школы хмеляводства 
і пладаводства [28, с. 11]. Уладапьнік маёнтка 
быў адначасова сябрам МінТСГ і старшынёй 
Мінскага аддзела Імператарскага расійскага 
таварыства садоўніцтва [29, с. 83, 258]. 

Адкрыццё Пятровічскай школы садоўніц-
тва і хмеляводства II разраду ў 1884 г. было 
падзеяй дастаткова нячастай для Расійскай 
імперыі, нягледзячы на вялікую запатрабава-
насць у ніжэйшай сельскагаспадарчай адука-
цыі. Так, у першы год пасля прыняцця пала-
жэння 1883 г. у Міністэрства дзяржаўных маё-
масцей паступіла больш за 150 хадайніцтваў 
аб заснаванні ніжэйшых сельскагаспадарчых 
школ. Аднак за 6 год іх было адкрыта ўсяго 
19 [2, с. 202]. У сувязі з перамяшчэннем шко-
лы з Пятровічаў у Бабруйск МінТСГ выдзеліла 
100 руб. дапамогі [30, с. 16]. 

Вяртанне да ідэі арганізацыі малочных 
школ адбылося ў 1895 г. Таварыства хадайні-
чала перад Міністэрствам земляробства і дзяр-
жаўных маёмасцей аб накіраванні ў Мінскую 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



32 Весці БДПУ. Серыя 2. 2014. № 4 

губерню перасоўнай школы малочнай гаспа-
даркі, якая ўжо некалькі гадоў да т а г о функцыя-
навала ў Смаленскай губерні. Некалькі зем-
леўласнікаў выказалі жаданне на размяшчэнне 
школы ў сваіх маёнтках [31, с. 17-18]. Аднак 
хадайніцтва не падтрымалі. Таму ўжо праз два 
гады таварыства паўторна звярнулася са зга-
данай просьбай [32, с. 11-13]. У 1904 г. МінТСГ 
падтрымала хадайніцтва П.К. Корвін-Пятроў-
скай у камітэт аб народнай цвярозасці з іні-
цыятывай адкрыцця паблізу г. Мінска школы 
для практычнага навучання сялянскіх дзяўчат 
сельскай гаспадарцы [33, с. 18]. 

У 1892 г. Магілёўскае таварыства сельскай 
гаспадаркі звярнулася да ідэі арганізацыі сельс-
кагаспадарчай школы I разраду [34, с. 3]. Адной 
з галоўных праблем яе арганізацыі была праб-
лема пошуку і набыцця прыдатнага зямельнага 
ўчастка. Камісія, якая гэтым займалася, разгле-
дзеўшы некалькі варыянтаў, спынілася на Гар-
наўліцкай казённай дачы [35, с. 3]. Адкрыццё 
школы садоўнікаў і агароднікаў пры Магілёўскім 
таварыстве сельскай гаспадаркі адбылося 
17 сакавіка 1901 г. Апошняя была названа ў гонар 
былога губернатара М.А. Зіноўева [36, с. 36]. 

На тэрыторыі Гродзенскай губерні да 
пачатку XX ст. не было ніводнай сельскагас-
падарчай установы. Таму адразу пасля засна-
вання Гродзенскага таварыства сельскай гас-
падаркі на агульным сходзе было прынята 
рашэнне аб адкрыцці сельскагаспадарчай шко-
лы [5, с. 143]. Таварыства стварыла спецы-
яльную камісію і сабрала 3 тыс. руб. Дваран-
ства губерні ахвяравала на гэту мэту больш за 
15 тыс. руб. На гэтыя сродкі таварыства набыло 
маёнтак Азярніца ў Слонімскім павеце. У1913 г. 
адбылося адкрыццё пачатковай Азярніцкай 
сельскагаспадарчай школы [14, с. 70]. 

У1903 г. У.І. Друцкі-Любецкі прапанаваў пры-
няць Віленскаму таварыству сельскай гаспа-
даркі 40 тыс. руб. і ферму «Варанец», плошчай 
124 дзес., у Вілейскім павеце. Ахвяраванне 
рабілася з умовай стварэння і ўтрымання ніжэй-
шай сельскагаспадарчай школы [37, с. 2-3]. 
Таварыства пагадзілася на ўмовы і занялося 
арганізацыйнымі пытаннямі. У пачатку 1906 г. 
у сувязі недахопам сродкаў будаўнічыя работы 
былі прыпынены [38, с. 13]. Адкрыццё Варанец-
кага ніжэйшага сельскагаспадарчага вучылішча 
адбылося 18 верасня 1909 г. [39, с. 9]. 

Заключэнне. Развіццё сельскай гаспадаркі 
ў парэформенны перыяд патрабавала прафе-
сійных кадраў, недахоп якіх востра адчуваўся 
ў памешчыцкіх гаспадарках, арыентаваных на 
мадэрнізацыю і спецыялізацыю. Адсутнасць 
земстваў і недастатковая ўвага з боку ўлады да 
развіцця аграрнай адукацыі падштурхоўвала 
сельскагаспадарчыя таварыствы да пошуку 
шляхоў па вырашэнні гэтага пытання. Дзей-

насць таварыстваў можна падзяліць на некалькі 
кірункаў: непасрэднае заснаванне школы, юры-
дычная і фінансавая дапамога прыватным асо-
бам у адкрыцці, частковае фінансаванне ўжо 
дзеючых сельскагаспадарчых школ. 

Актыўнасць губернскіх сельскагаспадарчых 
таварыстваў у напрамку непасрэднага ства-
рэння сельскагаспадарчых школ у значнай сту-
пені залежала ад наяўнасці апошніх у межах 
губерні. Заснаванню школ перашкаджала 
адсутнасць у сельскагаспадарчых таварыстваў 
наяўных грашовых сродкаў, асноўнай крыніцай 
фінансавання якіх былі сяброўскія ўнёскі і ахвя-
раванні. Калі ў пачатку сваёй дзейнасці тава-
рыствы былі зацікаўлены ў развіцці агульных 
сельскагаспадарчых школ, то канец XIX - пача-
так XX ст. характарызаваўся значным інтарэсам 
да спецыялізаваных, перш за ўсё школ малоч-
най гаспадаркі. Выяўленыя факты сведчаць 
аб заснаванні сельскагаспадарчымі таварыст-
вамі 4 сельскагаспадарчых школ з 20 вядомых 
на тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым адзінкавыя 
выпадкі заснавання аграрных школ у Вілен-
скай і Гродзенскай губернях належаць мена-
віта сельскагаспадарчым таварыствам. Акрамя 
таго, апошнія аказвалі значную юрыдычную 
і фінансавую дапамогу пры стварэнні і дзей-
насці прыватных сельскагаспадарчых устаноў. 
Дзейнасць школ садзейнічала як гаспадарчай, 
так і сацыяльнай мадэрнізацыі краю. 
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SUMMARY 

The role of agricultural societies in creation of agri-
cultural schools on the territory of Belarus in the second 
half of XIX - the beginning of the XX century is under 
consideration. Activities of societies are allocated: direct 
creation of schools, the legal and financial aid to individ-
uals in their opening, partial financing of already func-
tioning agricultural schools. Dependence on existence 
of agricultural schools in borders of the province and 
activity of provincial agricultural societies is determined 
by their creation. The main problems which societies 
happened to face in the course of the organization of 
vocational schools are shown. Comes to light that 4 of 
20 known lowest and average professional educational 
institutions who gave an agricultural education, were 
created by agricultural societies. 
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