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ў гу бер нях Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай» 
у су вя зі з рас паў сю джан нем на іх Па ла жэн ня 
12 лі пе ня 1889 г. і з «пры цяг нен нем на служ бу 
ў наз ва ныя ўста но вы рус ка га два ран ства, бе зу-
моў на, ака жуць іс тот нае са дзей ні чан не вы ра-
шэн ню за да чы ўра да аб’яд нан ня бе ла рус ка га  
краю з унут ра ны мі гу бер ня мі ім пе рыі» [10, 
л. 3 зв.]. 

Та кім чы нам, урад і гу бер на та ры бы лі 
за ці каў ле ны ў рас паў сю джан ні Па ла жэн ня 
12 лі пе ня 1889 г. на за ход нія гу бер ні. У вы ні ку 
бы лі вы да дзе ны за ко ны 12 чэр ве ня 1900 г. 
і 4 сту дзе ня 1901 г. аб увя дзен ні ў апош няй 
чвэр ці 1901 г. Па ла жэн ня аб зем скіх на чаль ні-
ках у Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер-
нях без змя нен ня ас ноў наз ва на га Па ла жэн ня 
[11, л. 2–3]. На Ві лен скую і Гро дзен скую гу бер ні 
Па ла жэн не 12 лі пе ня 1889 г. бы ло рас паў сю-
джа на ў 1904 г. [12].
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Summary

The reasons of the establishment of the Zemstvo 
chief position, government drafts of the Statute passed 
on July 12th, 1889 and its discussions in the Council 
of State are analyzed in the article. The political rea-
sons why it was realized in Belarus lands with delay are 
revealed there. Government circles and some persons’ 
assumptions concerning the application of the law on 
Zemstvo chiefs at the end of the XIXth and the beginning 
of the XXth centuries are also shown there. The evolu-
tion of the government position on the above problem is 
also analyzed. 
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С.А. Ся мё на ва,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры тэ о рыі і гіс то рыі дзяр жа вы  

і пра ва Ака дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

РОЛЯКУПЕЦТВАЎРАЗВІЦЦІПРАМЫСЛОВАСЦІБЕЛАРУСІ
ПЕРЫЯДУПОЗНЯГАФЕАДАЛІЗМУ

Раз віц цё пра мыс ло вас ці з’яў ля ец ца ад -
ным з выз на чаль ных па каз чы каў рас-

па ду фе а даль на-пры гон най сіс тэ мы і ўзмоц-
не на га росту та вар най гас па дар кі па пры чы не 
та го, што гэ та га лі на эка но мі кі больш за ўсё звя-
за на з рын кам. У.І. Ле нін адзна чаў, што ра мес-
ная выт вор часць з ця гам ча су і пад уп лы вам 
раз віц ця ган длё ва-гра шо вых ад но сін на бы ва ла 
тэн дэн цыю «да ўсё боль ша га вы ка рыс тан ня 
на ём най пра цы, да ўтва рэн ня ка пі та ліс тыч ных 
май стэр няў» [1, с. 346].

Асоб ныя дас лед чы кі адзна ча юць, што 
ў Бе  ла  ру сі больш, чым у цэн траль ных гу бер-

нях Ра сій скай ім пе рыі, бы лі рас паў сю джа ны 
ра мёст вы ў га  ра дах і мяс тэч ках. Яны тлу-
ма чаць гэ ту з’яву ма руд ным раз віц цём у іх 
ма ну фак тур на-фаб рыч най пра мыс ло вас ці 
і на яў нас цю «мя жы яў рэй скай асе лас ці» [2,  
с. 15–17]. На наш по гляд, ас ноў най пры чы-
най ін тэн сіў на га раз віц ця ра мяс тва і сла ба га 
росту ма ну фак тур на-фаб рыч най выт вор-
час ці з’яў ля ла ся амаль поў ная ад сут насць 
ад ной з важ ней шых умоў, не аб ход най для 
раз віц ця буй ной пра мыс ло вас ці, – знач ных 
ка пі та лаў у куп цоў і мя шчан, якія зай ма лі ся 
ган длем.
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Ар хіў ныя да ныя свед чаць і даз ва ля юць пра-
са чыць ро лю і мес ца ку пец тва ў пра мыс ло вас ці 
Бе ла ру сі. Ку пец кае прад пры маль ніц тва выз на-
ча ла тэн дэн цыю за ра джэн ня но вых бур жу аз-
ных ад но сін у эка но мі цы рэ гі ё на. Ад ной з ас ноў-
ных кры ніц па паў нен ня ку пец кай пра мыс ло-
вас ці ў дас ле ду е мы пе ры яд бы лі ра мес ні кі.  
Ад нак у Бе ла ру сі ра мяс тво ат ры ма ла дас тат-
ко ва шы ро кае раз віц цё толь кі ў га ра дах і мяс-
тэч ках, дзе ў ас ноў ным ула даль ні ка мі і воль-
на на ём ны мі ра бо чы мі бы лі га рад скія жы ха ры 
яў рэй скай на цы я наль нас ці. Раз віц цю ку пец-
кай пра мыс ло вас ці і вы ка рыс тан ню воль на-
на ём най пра цы ў сельс кай мяс цо вас ці пе ра-
шка джа лі аб ме жа ван ні, звя за ныя з на яў нас цю 
так зва най «мя жы яў рэй скай асе лас ці», за ба-
ро на яў рэ ям зай мац ца прад пры маль ніц твам  
у сельс кай мяс цо вас ці. Боль шасць прад пры-
ем стваў у га ра дах і мяс тэч ках бы лі дроб-
ны мі і не даў га веч ны мі, што выз на ча ла ся  
дынамікай па ме шчыц ка га прад пры маль ніц-
тва ў фор ме вот чын ных ма ну фак тур, што 
за трым лі ва ла раз віц цё ку пец кай буй ной пра-
мы сло вас ці.

Не аб ход на адзна чыць, што не ка то рыя дас-
лед чы кі рэд кія вы пад кі пе раўтва рэн ня ра мес-
ных май стэр няў у прад пры ем ствы про стай ка пі-
та ліс тыч най ка а пе ра цыі ўспры ма юць як за ка на-
мер насць і пры хо дзяць да па мыл ко вых вы ні каў. 
Так, нап рык лад, у ма наг ра фіі В.У. Чап ко пры-
ве дзе ны пры кла ды па шы рэн ня ра мес ных май-
стэр няў і пе раўтва рэн ня раз ба га цеў шых ула-
даль ні каў у ка пі та ліс таў, a іх прад ры ем стваў – 
у ка пі та ліс тыч ныя ма ну фак ту ры [3, с. 38–39]. 
Аў тар ма наг ра фіі ро біць вы вад аб тым, што 
на пра ця гу пер шай па ло вы XIX ст. у ра мес най 
вы твор час ці ад бы ва лі ся не толь кі коль кас ныя, 
але і якас ныя зме ны: «Усё шы рэй вы ка рыс тоў-
ва ла ся на ём ная пра ца, рас ло пад па рад ка ван не 
ра мес ні каў скуп шчы ку. Асоб ныя най больш 
за мож ныя май стры ста на ві лі ся прад пры маль-
ні ка мі, зас ноў ва лі выт вор часць на ка пі та ліс тыч-
ных па чат ках» [3, с. 32]. 

Раз гле дзім больш пад ра бяз на пры ве дзе-
ныя В.У. Чап ко пры кла ды: «Не ка то рыя гар бар-
ныя май стэр ні Ма гі лё ва, іс на ваў шыя ў пер шай 
па ло ве XIX ст., у кан цы 40-х га доў пе ра тва ры лі ся 
ў ма ну фак тур ныя прад пры ем ствы, a 12 та кіх 
май стэр няў (са 103) ме лі па 8–10 ра бо чых, 
ас тат нія па 1–2» [3, с. 38]. 

Па-пер шае, прад пры ем ствы з 8–10 ра бо-
чы мі ад но сяц ца да дроб на та вар ных, па-дру-
гое, коль касць ра бо чых на гэ тых 12 прад пры ем-
ствах змя ня ла ся і толь кі ў асоб ныя га ды пе ра-
вы ша ла 5 ча л. [4, л. 1–182; 2, с. 249], a ў дру гой 
па ло ве XIX ст. пазначаныя ра мес ныя май стэр ні 
бы лі ўво гу ле зак ры ты, і дзей ні ча ла толь кі ад на 
ку пец кая ка пі та ліс тыч ная ма ну фак ту ра з коль-
кас цю ра бо чых 18 чал. [4, с. 249]. 

Ні ко лі не бы ло ра мес най май стэр ні, якая 
пе ра рас ла ў ка пі та ліс тыч ную су кон ную ма ну-
фак ту ру ў мяс тэч ку Бя ро за Гро дзен скай 
гу бер ні. Уз нік ла гэ та прад пры ем ства ў 1830 г. 
ад ра зу як ма ну фак ту ра і пра існа ва ла да 
1860 г. [5, л. 4; 2, с. 241]. Па доб нае ха рак тэр на 
і для дроб ных гар бар ных прад пры ем тваў 
г. Пру жа ны той жа гу бер ні [5, л. 4; 2, с. 252]. 
Пац вяр джае тэ зіс В.У. Чап ко на конт пе ра рас-
тан ня ра мес най май стэр ні ў прад пры ем ства 
ма ну фак тур на га ты пу толь кі адзін пры клад па 
г. Грод не, ка лі на са мой спра ве ра мес ная май-
стэр ня Д. Гей зле ра, на якой у кан цы XVIII ст.  
пра ца ва лі 2 чал., пе ра тва ры ла ся ў кан цы 
20-х гг. XIX ст. у ка пі та ліс тыч ную ма ну фак ту ру 
з коль кас цю ра бо чых ка ля 20 чал. У 1829 г., 
ак ра мя ўла даль ні ка куп ца Д. Гей зле ра, пра-
ца ва лі май стар, 3 пад май стры, 3 вуч ні, 2 пад-
стры га чы, фар ба валь шчык і 8 чор на ра бо чых 
[6, л. 1–2].

Што да ты чыц ца дру гой па ло вы XVIII ст., 
то ку пец кая пра мыс ло васць бы ла прад стаў-
ле на 30 не вя лі кі мі прад пры ем ства мі: су кон ны мі 
ў мяс тэч ках Іза бе лі на, 22 гар бар ны мі ў Ма гі-
лё ве і па лат ня ным у мяс тэч ку Круг лае [7, таб-
лі ца 5.1]. Пра не вя лі кі аб’ём выт вор час ці гэ тых 
прад пры ем стваў свед чаць нас туп ныя фак ты: 
на су кон ным прад пры ем стве ў мяс тэч ку Бе ра-
зі но вы раб ля ла ся сук на на 3000 руб. у год, a на 
па пя ро вым прад пры ем стве ў мяс тэч ку Пас-
та вы – 300 стоп па пе ры.

У пер шай чвэр ці XIX ст. ужо на ліч ва ла ся 
134 ку пец кія прад пры ем ствы. Ад нак не аб ход на 
адзна чыць, што 81 не вя лі кае гар бар нае прад-
пры ем ства зна хо дзі ла ся ў г. Ма гі лё ве і гэ та 
бы лі не вя лі кія не толь кі па коль кас ці пра цу ю-
чых, але і па аб’ёме выт вор час ці. Уз рас ла коль-
касць су кон ных і та лес ных прад пры ем стваў 
(з 4 у кан цы XVIII ст. да 27 у 20-я гг. XIX ст.), 
ся род якіх бы лі і прад пры ем ствы са знач ным 
аб’ёмам выт вор час ці і коль кас цю пра цу ю чых на 
іх. Трэ ба ска заць і пра су кон нае прад пры ем ства 
ў мяс тэч ку Ко са ва, дзе пра ца ва ла 79 ча ла век 
і вы раб ля ла ся 16 548 ар шы наў сук на, су кон нае 
прад пры ем ства ў Ваў ка выс ку (204 пра цу ю чых 
і 25 000 ар шы наў сук на), два прад пры ем ствы 
ў мяс тэч ку Ру жа ны (290 пра цу ю чых і 16340 
ар шы наў сук на). У 1821 г. у Ру жа нах бы ло  
вы раб ле на амаль 50000 ар шы наў сук на, 
a ў 1823 г. амаль 82 тыс. ар шы наў [7, таб лі ца 5.1].  
Уз рас ла коль касць гар бар ных і шкля ных прад-
пры ем стваў. У 20-я гг. XIX ст. на ліч ва ла ся 99 гар-
бар ных прад пры ем стваў і не каль кі знач ных 
шкля ных прад пры ем стваў у мяс тэч ку Свя ці ла-
ві чы, дзе ў 1820 г. аб’ём выт вор час ці скла даў 
44 тыс. штук вы ра баў і пра ца ва ла 18 чал. май-
строў, ма ну фак тур нае прад пры ем ства ў мяс-
тэч ку Зэль ва, дзе пра ца ва ла 28 чал. і вы пус ка-
ла ся ка ля 4,5 тыс. вы ра баў. Знач ным прад пры-
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ем ствам бы ла і ма ну фак ту ра па вы ра бе па пе ры 
ў мяс тэч ку Свіс лач.

Ак ра мя та го, 80 прад пры ем стваў лі чац ца 
ў да ку мен тах без наз вы га лі ны. Вя лі кі рост 
коль кас ці гар бар ных прад пры ем стваў быў 
вык лі ка ны на яў нас цю знач най коль кас ці за бі-
тай і здохлай жы вё лы ў пе ры яд і пас ля вай-
ны 1812 г. Шмат лі кія прад пры ем ствы та ко га 
кштал ту за кры ва лі ся і да па чат ку 40-х гг. XIX ст. 
іх зас та ло ся менш па ло вы.

У дру гой чвэр ці XIX ст. змя ня ец ца не толь кі 
коль касць, але і ха рак тар ку пец кай пра мыс-
ло вас ці. Пра цяг ваў ся рост коль кас ці і аб’ёму 
вы твор час ці су кон ных і та лес ных прад пры ем-
стваў. У па раў нан ні з 20-мі гг. XIX ст. у ся рэ дзі не  
ста год дзя іх на ліч ва ла ся ўжо 59, a аб’ём вы твор-
час ці ўзрос амаль у 2 ра зы. Знач на ўзрас ла  
і агуль ная коль касць прад пры ем стваў. У 1850 г. 
іх бы ло ўжо 237. Не аб ход на заў ва жыць, што 
132 з іх зна хо дзі лі ся ў Ма гі лё ве і вы раб ля лі 
прад укцыі на 58 800 руб. Га лі на ў ар хіў ных да ку-
мен тах не на зы ва ец ца, ад нак мож на зра біць 
вы вад аб тым, што гэ та бы лі прад пры ем ствы 
ра мес на га ты пу. Вар та адзна чыць, што вя ду-
чы мі га лі на мі ку пец кай пра мыс ло вас ці ў Бе ла-
ру сі на пра ця гу ўся го дас ле ду е ма га пе ры я ду 
бы лі тыя, у ас но ве якіх ля жа ла ра мес ная выт-
вор часць: май стар-ра мес нік ці ку пец, пры ма-
ю чы на пра цу 5–6 на ём ных ра бо чых, пе ра тва-
раў май стэр ню ў не вя лі кае прад пры ем ства 
дроб на та вар на га ха рак та ру.

Па шы ра ю чы выт вор часць, ку пец ці за мож ны 
ме шча нін пе ра тва ралі ся ў ра бо та даў цаў, гэ та 
зна чыць дроб ных эк сплу а та та раў чу жой пра цы. 
Боль шасць прад пры ем стваў у мяс тэч ках і га ра-
дах Бе ла ру сі ў вы ву ча е мы пе ры яд ад но сі лі ся 
да про стай ка а пе ра цыі (пра ца ва ла звыш 5, але 
не больш за 15 чал.). На прад пры ем ствах ма ну-
фак тур на га ты пу пра ца ва ла больш за 15 чал. 
Адзна чым, што ў гэ ты пе ры яд на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі з’я ві лі ся пер шыя фаб ры кі: 3 му ка моль-
ныя (у Ві цеб ску, Ма гі лё ве і Пін ску), дзве су кон-
ныя ў мяс тэч ку Ко са ва і цук ро вая ў Бе лі цы [8, 
с. 146, 157]. Фаб рыч на-за вод ская выт вор часць 
вы цяс ня ла ма ну фак тур ную, a час тка ма ну фак-
тур спы ня ла сваё іс на ван не ў вы ні ку кан ку рэн-
цыі пры ваз ных пра мыс ло вых вы ра баў.

Ста тыс ты ка 50-х гг. XIX ст. свед чыць, што 
ў лік «фаб рык і за во даў» амаль не ўклю ча лі ся 
дроб ныя ра мес ныя май стэр ні, за вык лю чэн нем 
г. Ма гі лё ва, дзе на ка нец 50-х гг. XIX ст. адзна-
ча ны 122 прад пры ем ствы, якія вы пус ці лі пра-
дукцыі на 215 тыс. руб., і г. Мін ска, дзе на ліч-
ва ла ся 28 прад пры ем стваў, якія вы пус ці лі пра-
дукцыі на 122 тыс. руб. у год.

Ад нак, ка лі ўлі чыць і гэ тыя дроб ныя прад-
пры ем ствы, іх агуль ная коль касць ска ра ці ла ся 
да кан ца 50-х гг. XIX ст. і скла да ла 178 прад-
пры ем стваў. Рэз ка ўпа ла коль касць і аб’ём 

выт вор час ці су кон ных і та лес ных прад пры ем-
стваў. У 50-я гг. іх на ліч ва ла ся ўся го 10, a аб’ём 
вы твор час ці ў па раў нан ні з 30-мі га да мі XIX ст. 
зні зіў ся ў не каль кі дзя сят каў ра зоў; пра цяг ва ла 
раз ві вац ца гар бар ная і цаг ля ная выт вор часць, 
ад нак не ка то рыя га лі ны ку пец кай пра мыс ло-
вас ці знік лі на заў сё ды. Ка лі ўлі чыць, што зні зі-
ла ся і коль касць ку пец ка га сас лоўя, то вы шэй-
паз на ча нае мож на лі чыць эка на міч ным кры зі-
сам Бе ла ру сі ў ся рэ дзі не XIX ст. Гэ та пац вяр-
джае і па раў наль ная ха рак та рыс ты ка раз віц ця 
пра мыс ло вас ці ў бе ла рус кіх гу бер нях і ў ін шых 
рэ гі ё нах Ра сій скай ім пе рыі.

Ка лі па коль кас ці пра мыс ло вых прад пры-
ем стваў бе ла рус кія гу бер ні зна хо дзі лі ся ў кан-
цы 50-х гг. XIX ст.: Гро дзен ская – на 12 мес-
цы, Ма гі лёў ская – на 27 мес цы, Ві цеб ская –  
на 36, Ві лен ская – на 48 і Мін ская – на 55  
з 66 гу бер няў і зя мель Ра сій скай ім пе рыі, то 
па су ме ва ла вай выт вор час ці ад па вед на: на 
28, 40, 49, 45 і 48 мес цах, a па коль кас ці ра бо-
чых, за ня тых у пра мыс ло вас ці, на 30, 33, 48, 
40 і 44. Най больш пе ра ка наў ча ха рак та ры зу-
юць уз ро вень раз віц ця пра мыс ло вас ці Бе ла-
ру сі та кія па каз чы кі, як ся рэд няя су ма выт вор-
час ці і коль касць ра бо чых на ад ным прад пры-
ем стве.

Па гэ тых па каз чы ках бе ла рус кія гу бер ні 
вы гля да лі нас туп ным чы нам: ад но прад пры-
ем ства ў ся рэд нім у Ві лен скай гу бер ні вы раб-
ля ла прад укцыі на 8726 руб. і на ім пра ца-
ваў 21 ра бо чы, у Гро дзен скай, ад па вед на: 
на 8 182 руб. і 13 ра бо чых, у Ві цеб скай – на 
2 603 руб. і ка ля 5 ра бо чых, у Мін скай – на 
10 239 руб. і 26 ра бо чых і Ма гі лёў скай гу бер ні – 
на 3 481 руб. і больш 11 ра бо чых [9, л. 26– 
62 (1859 г.); 10, л. 105, 106 (1861 г.)]. У ся рэд нім 
жа па Ра сій скай ім пе рыі гэ тыя па каз чы кі кан цэн-
тра цыі пра мыс ло вас ці выг ля да лі больш пе ра-
ка наў ча: на ад ным прад пры ем стве ў ся рэд-
нім пра ца ва ла ка ля 37 чал. і вы раб ля ла ся пра-
дукцыі на суму больш за 19 тыс. руб.

Та кім чы нам, па ве лі чэн не коль кас ці пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў, якія на ле жа лі куп-
цам, і коль кас ці на ём ных ра бо чых у га ра дах 
і мяс тэч ках Бе ла ру сі свед чы ла пра пас ту по-
вае фар мі ра ван не ў пра мыс ло вас ці рыс ка пі та-
ліз му і вя ду чай ро лі ў гэ тым пра цэ се ку пец ка га 
са слоўя.
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Summary

The development of industry in Belorusian provinces 
in the second half of the 18th century – the first half of the 
19th century is analyzed. It is declared that in this period 
the merchants played a decisive role in the formation of 
the features of capitalism in the industry of Belarus.

Пас ту піў у рэ дак цыю 26.04.2013 г.

УДК 930.2(476)«18/19»

А.М. Су ва лаў,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, на мес нік на чаль ні ка ка фед ры тэ о рыi  

i гiс то рыi дзяр жа вы i пра ва Ака дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

РАЗВІЦЦЁКРЫНIЦАЗНАЎЧАЙБАЗЫДАСЛЕДАВАННЯЎ
ЭТНАГЕНЕЗУБЕЛАРУСАЎУКАНЦЫXIX–ПАЧАТКУXXст.

У кан цы XIX – па чат ку XX ст. яшчэ не  
бы ла вып ра ца ва на адзi ная сiс тэ ма 

по гля даў на па хо джан не сла вян скiх моў. Ра сій ская 
фi ла ла гiч ная на ву ка зы хо дзі ла з та го, што рус-
кая (ус ход нес ла вян ская) мо ва з’яў ля ец ца род-
нас най iн да еў ра пей скiм мо вам, што ў сва ёй гiс-
то рыi прайшла не каль кi ста дый раз вiц ця. Так, 
пра фе сар Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та А. Па го-
дзiн раз вiц цё сла вян скiх моў па да ваў нас туп-
ным чы нам: спяр ша iс на ва ла iн да еў ра пей-
ская моў ная ед насць, за тым сла вя на-лi тоў ская 
эпо ха, пра сла вян скi пе ры яд i ўрэш це сла вян-
скi [1, с. 277–278]. Ад нак не ка то рыя мо ва ве ды 
(на прык лад, пра фе сар І.А. Ба ду эн дэ Кур тэ нэ) 
iс на ван не сла вя на-лi тоў скай эпо хi лi чы лi «на ву-
ко вай фiк цы яй» [1, с. 2]. Пры чы ны па ру шэн ня 
агуль нас ла вян скай ед нас цi звяз ва ла ся з мiг ра-
цый сла вян ва Ус ход нюю Еў ро пу i з уп лы вам на 
сла вян iн ша на цы я наль на га эле мен та [1, с. 2–3]. 
Ука за нае рас па дзен не фiк са ва ла ся А. Па го дзi-
ным з па ло вы IV ст. н. э [1, с. 20]. 

Эт нiч ная спе цы фi ка та го цi iн ша га рэ гi ё на 
выз на ча ла ся фi ло ла га мi зы хо дзя чы з на яў нас цi 
або ад сут нас цi агуль ных рыс у роз ных мо вах, 
ха рак та ру пе ра хо ду па мiж ды я лек тны мi зо на мi 
i г. д., па коль кi па доб ныя з’явы тлу ма чы лi ся iмi 
агуль ным гiс та рыч ным мi ну лым [1, с. 29].

На пер шай ста дыi (пе ры яд ед нас ці) iс на-
ва ла агуль нас ла вян ская мо ва. У гэ ты час рус-
кая мо ва, па мер ка ван ні ра сiй скiх дас лед чы каў, 
пе ра жы ва ла агуль ныя з’явы з iн шы мi сла вян-
скi мi мо ва мi. За тым сла вян скiя мо вы па дзя ля-
юц ца на шэ раг га во рак («на ре чий»), якiя аб’яд-
ноў ва юц ца ў тры гру пы або га лi ны: ус ход нюю, 
за ход нюю i паў днё вую. Праўда сус тра ка ец ца 
яшчэ i двай ны па дзел сла вян скiх моў: на за ход-
нюю i ўсход нюю або на паў ноч на-за ход нюю 
i паў днё ва-ўсход нюю. Апош няя гру па, на дум-
ку час ткi дас лед чы каў, ук лю ча ла ў ся бе рэ гi ён 
Ус ход няй i Паў днё ва-Ус ход няй Еў ро пы [2, с. 2]. 

Рус кая мо ва ад но сi ла ся iмi да паў днё ва-ўсход-
няй сям’i і па дзя ля ла ся на ве лi ка рус кае i ма ла-
рус кае «на ре чия» [2, с. 2]. На гэ тай ста дыi, 
ня гле дзя чы на ўзнiк нен не мяс цо вых га во рак,  
рус кая мо ва яшчэ не рас па да ла ся на па а соб-
ныя час ткi і пе ра жы ва ла агуль ныя моў ныя 
з’явы. За гэ тым нас та ла эпо ха рас па ду рус-
кай мо вы на тры га лоў ныя га вор кi («на ре чия»): 
паў ноч ная (паў ноч на-ве лi ка рус кая), ся рэд няя 
(бе ла рус кая, паў днё ва-ве лi ка рус кая) i паў днё-
вая (ма ла рус кая). Пры скру пу лёз ным па дзе ле 
ўказ ва лi ся i iн шыя га вор кi («на ре чия») рус кай 
мо вы: паў днё ва рус кая, за ход не-ся рэд не рус кая,  
ся рэд не рус кая, паў ноч на рус кая, ус ход не- 
ся рэд не рус кая i г. д. 

Та кім чы нам, мо вы дзя лi лi ся на га вор кi 
(«на ре чия»), якiя ў сваю чар гу па дзя ля лi ся 
на «го ва ры». Па мер ка ван ні М. Ко ла са ва, 
з ад ноль ка вым пра вам у ад но сi нах да роз-
ных моў мож на бы ло ужы ваць тэр мiн га вор ка 
«на ре чие», па коль кi «кож ная мо ва ёсць га вор ка 
ў да чы нен ні да сва ёй ка рэн най мо вы» [2, с. 2].

Рас пад ус ход нес ла вян скай мо вы, па мер ка-
ван ні рус кiх мо ва ве даў, ад бы ваў ся пас ту по ва, 
што бы ло на ка на ва на гiс та рыч ны мi па дзе я мi 
IX–XI стст. Ра сiй скiя дас лед чы кi мо вы мер ка-
ва лі, што рас пад рус кай мо вы на па а соб ныя 
га вор кi («на ре чия») па чаў ся з XII ст. Але i ў гэ ты 
пе ры яд су вязь па мiж асоб ны мi час тка мi рус кай 
мо вы не страч ва ец ца. Яна пад трым лi ва ец ца 
кан так та мі па між пля мё на мі, ка ла нi за цый ным 
ру хам на сель нiц тва i ха рак та ры зу ец ца з’ява мi, 
улас цi вы мi або толь кi асоб най га вор цы («на ре-
чию»), або толь кi не ка то рым з iх.

Мо ва бе ла ру саў выс ту па ла ў пра цах рус кiх 
ву чо ных у якас цi пра мо га на шчад ка паў ноч на-
рус кай га вор кi. Су сед ства з польс кi мi га вор ка мi 
пры вя ло да та го, што бе ла рус кая мо ва (га вор ка) 
пе ра жы ла ра зам з iмi не ка то рыя агуль ныя з’явы 
(нап рык лад, «дзе кан не»). Як пра вi ла, бе ла рус-
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