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А.У. Ка ной ка,
вык лад чык ка фед ры да па мож ных гіс та рыч ных дыс цып лін  

і ме то ды кі вык ла дан ня гіс то рыі БДПУ

ПАЛІТЫКАЦАРСКІХУЛАДУСФЕРЫКІРАВАННЯТРАНСПАРТНЫМІ
КАМУНІКАЦЫЯМІНАТЭРЫТОРЫІБЕЛАРУСІ
(КАНЕЦXVIII–ПАЧАТАКXXСТ.)

Ста наў лен не тран спар тнай сет кі на тэ ры-
то рыі бе ла рус кіх гу бер няў па ча ло ся 

ў ся рэ дзі не XVIII ст., ка лі ўра дам Рэ чы Пас па лі-
тай і пры ват ны мі асо ба мі з лі ку маг на таў бы ло 
рас па ча та бу даў ніц тва, ра монт і рэ кан струк-
цыя да рог да буй ных га ра доў [17, с. 21]. Ад нак 
толь кі пас ля да лу чэн ня тэ ры то рыі Бе ла ру сі да 
Ра сій скай ім пе рыі бы ло ак ты ві за ва на да рож нае 
бу даў ніц тва і ўве дзе ны пер шыя вод ныя ка на лы. 
Заў ва жым, што ра сій скія ўла ды пра цяг ва лі рас-
па ча тае яшчэ ў ча сы Рэ чы Пас па лі тай бу даў ніц-
тва ка на лаў і да рог, пры во дзя чы іх да агуль на-
ра сій скіх стан дар таў [18, с. 35].

У ар ты ку ле ак ту а лі зу ец ца пра бле ма ай чын-
най гіс та ры яг ра фіі – выз на чэн не ас ноў ных нап-
рам каў па лі ты кі Ра сій скай ім пе рыі ў сфе ры 
кі ра ван ня шля ха мі зно сін бе ла рус кіх гу бер няў. 
Ма ла хто з дас лед чы каў раз гля даў пы тан не 
пе ра ду мо вы фар мі ра ван ня сіс тэ мы кі ра ван ня 
тран спар тнай сет кай Бе ла ру сі ў кан цы XVIII – 
па чат ку XX ст. Та кія гіс то ры кі, як П.А. Хро маў, 
А.М. Лю ты, В.Ф. Ка со віч, В.У. Чап ко, М.Ф. Бол-
бас і інш., раз гля да ю чы са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё Бе ла ру сі ў адзна ча ны пе ры яд, 
ра бі лі за ха ды па выз на чэн ні па лі тыч ных асаб-
лі вас цей фар мі ра ван ня тран спар тнай сет кі рэ гі-
ё на, зы хо дзя чы з эка на міч ных і стра тэ гіч ных 
ін та рэ саў дзяр жа вы [1–5]. Дас лед чы кі (І.Э. Іс то-
мі на, В. Чан ту рыя, В.А. Жуч ке віч, А.С. Куд раў-
цаў і інш.) уво гу ле не зак ра на лі ў сва іх ра бо-
тах да дзе на га ас пек ту гіс то рыі тран спар тных  
ка му ні ка цый і за ся ро джва лі сваю ўва гу на 
вы зна чэн ні ро лі і мес ца шля хоў зно сін у эка но-
мі цы бе ла рус кіх гу бер няў [6–9]. Дас ле да ван ні 
А.Ф. Віш неў ска га, Ф.І. Ада шчы ка, М.П. Ба ра на-
вай, Х.Ю. Бей ль кі на, І.М. Ку лі ша ра, Л.П. Лі пін-
ска га, Б.М. Мі ро на ва і інш. пры све ча ны роз-
ным пытанням эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі. 
У іх пра цах змя шча ец ца аба гуль нен ная ін фар-
ма цыя аб ста но ві шчы шля хоў зно сін, знеш нім 
і ўнут ран ным ган длі, гра шо вых ад но сі нах і г. д. 
[10–16]. Пры гэ тым гіс то ры кі па кі да лі без ува гі 
ча ла ве чы фак тар, па коль кі ме на ві та чы ноў ні кі,  
якія кі ра ва лі тран спар тны мі ка му ні ка цы я мі ім пе-
рыі, да во лі час та выз на ча лі тэн дэн цыі іх раз-
віц ця. Та кім чы нам, мэ та дас ле да ван ня: вы -
зна чыць і аха рак та ры за ваць ас ноў ныя напрамкі  
па лі ты кі Ра сій ска га са ма дзяр жаўя па фар мі ра-
ван ні сіс тэ мы кі ра ван ня вод ны мі і су ха пут ны мі 

шля ха мі зно сін Бе ла ру сі ў кан цы XVIII – па чат ку 
XX ст.

Цар ская па лі ты ка ў сфе ры рэ гу ля ван ня 
тран спар тны мі ка му ні ка цы я мі ў Бе ла ру сі вы зна-
ча ла ся нас туп ны мі ака ліч нас ця мі: ге аг ра фіч-
ны мі, эка на міч ны мі, стра тэ гіч ны мі. Так, ге аг ра-
фіч ныя асаб лі вас ці бе ла рус кіх гу бер няў ха рак-
та ры за ва лі ся на яў нас цю шмат лі кіх вод ных ар тэ-
рый (рэк і азёр), якія маг лі вы ка рыс тоў вац ца 
як сро дак ка му ні ка цыі амаль без пра вя дзен ня 
па пя рэд ніх ме рап ры ем стваў па іх ачыст цы і ўма-
ца ван ні бе ра гоў [19, с. 9]. Так, вы хад да га лоў-
ных пар тоў на поў на чы і поў дні Ра сій скай ім пе-
рыі сты му ля ваў ін та рэс улад да хут чэй ша га 
і поў на га вы ка рыс тан ня іс ну ю чых вод ных шля-
хоў зно сін і па бу до вы но вых. Бе ла рус кія гу бер ні 
выс ту па лі сво е а саб лі вым спа лу чаль ным звя-
ном па між Еў ра пей скай час ткай Ра сіі і кра і на мі 
За ход няй Еў ро пы і Бліз ка га Ус хо ду. Для хут чэй-
шай тран спар ці роў кі та ва раў да вод ных ар тэ-
рый ро бяц ца за ха ды па афар млен ні су ха пут най 
тран спар тнай сет кі Бе ла ру сі.

У гэ ты пе ры яд фар мі ру ец ца пэў ная струк-
ту ра кі ра ван ня шля ха мі зно сін Ра сій скай ім пе-
рыі, якая ажыц цяў ля ла па бу до ву і аб слу-
гоў ван не вод ных і су ха пут ных шля хоў. Так, 
у 1755 г. быў ство ра ны цэн траль ны ор ган па 
кі ра ван ні шля ха мі зно сін у ім пе рыі пад наз вай 
«Кан цы ля рыя па бу до вы дзяр жаў ных да рог», 
але ўжо ў 1775 г. ён быў лік ві да ва ны на пад-
ста ве вы дан ня Пас та но вы аб гу бер нях [20]. 
У 1786 г. ства раецца ка мі сія аб да ро гах, якую 
ў 1796 г. Па вел I ска са ваў. Ад нак яна ад на ві ла 
сваю дзей насць у 1800 г. пад наз вай «Эк спе ды-
цыя па па бу до ве да рог у дзяр жа ве» [21]. Заў-
важ на, што на ста наў лен не і раз віц цё сіс тэ мы 
кі ра ван ня шля ха мі зно сін у Ра сій скай ім пе рыі 
знач ны ўплыў аказ ваў са ма дзер жац, па коль кі 
ён пры зна чаў кі раў ні коў, якія ад каз ва лі за транс-
пар тныя ка му ні ка цыі, a так са ма зац вяр джаў 
пры яры тэт ныя для дзяр жа вы нап рам кі раз віц ця 
шля хоў зно сін.

Га лоў нае мес ца ў сіс тэ ме тран спар тных 
ка му ні ка цый рэ гі ё на ўла ды ад во зі лі вод ным 
шля хам, бо вя лі кая гу шчы ня рач ной сет кі (44 км 
на 100 км ) даз ва ля ла вы ка рыс тоў ваць іх як  
ас ноў ны сро дак зно сін [22, л. 9]. За га дам Ка ця-
ры ны ІІ ад 28 лю та га 1798 г. афар мля ец ца і за -
ц вяр джа ец ца струк ту ра Дэ пар та мен та вод ных  
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ка му ні ка цый, які ад каз ваў за ўсе вод ныя шля-
хі ім пе рыі. Слуш на заў ва жыць, што да гэ та га 
яны зна хо дзі лі ся ў пад па рад ка ван ні мяс цо вых 
улад, якія нес лі ўсе зат ра ты па іх ут ры ман ні. 
Дэ пар та мент зна хо дзіў ся ў ве дам стве Се на та, 
меў у сва ёй струк ту ры Дэ по гід раў ліч ных карт 
і ад каз ва ў за вод ныя ка му ні ка цыі, a так са ма за 
скла дан не пра ектаў рэ кан струк цыі іс ну ю чых 
і па бу до вы но вых вод ных шля хоў, за сас таў-
лен не карт і г. д. Так, згод на з пас та наў лен нем,  
кі раў ні ком пры зна ча ўся Га лоў ны Ды рэк тар. Пад 
яго кі раў ніц твам працаваў Са вет з 3-х чле наў, 
якія, ра зам з тым, ува хо дзі лі ў склад ство ра-
на га кор пу са ін жы не раў. У Са веце былі, ак ра мя 
ге не ра ла-ін спек та ра, кі раў ні кі 10 ак руг, па між 
які мі бы лі раз мер ка ва ны ўсе ўнут ра ныя шля хі 
зно сін, 15 кі ру ю чых ды рэк та раў, 20 ды рэк та раў, 
якія вы кон ва лі ра бо ты, 30 ін жы не раў 1-га кла са, 
45 – 2 кла са, 70 – 3 кла са. Адзна чым, что для 
бес пе ра пын на га вы ка нан ня ра бот бы ла ство-
ра на ра мон тная бры га да, у склад якой ува хо-
дзі лі афі цэ ры, a для су да ход ства і па лі цэй ска га  
наг ля ду – па лі цэй ская ка ман да, на ча ле якой 
ста я лі наг ля дчыкі. Пры Га лоў ным Ды рэк та ры 
дзейнічала Эк спе ды цыя вод ных і су ха пут ных 
зно сін. Эк спе ды цыя скла да ла ся з трох раз ра-
даў: пер шы кан тра ля ваў вод ныя зно сі ны, дру-
гі – су ха пут ныя, трэ ці – ган длё выя пор ты [23, 
с. 6–7]. Пер шым кі раў ні ком дэ пар та мен та 
быў пры зна ча ны граф Я.Я. Сі верс, які па чаў 
ак тыў ную дзей насць, на кі ра ва ную на струк-
ту ра ван не сет кі вод ных шля хоў Ра сій скай 

ім пе рыі і на па бу до ву но вых ка му ні ка цый [24, 
с. 30–40].

Ство ранай сіс тэ май кі ра ван ня шля ха мі зно-
сін прад угле джваліся тэ ры та ры яль ныя раз-
ме жа ван ні ім пе рыі і ажыц цяў ленне кантролю 
згод на з Пас та но вай аб кі ра ван ні вод ны мі 
і су ха пут ны мі зно сі на мі ад 20 ліс та па да 1809 г. 
Усе вод ныя і су ха пут ныя ка му ні ка цыі Ра сій скай 
ім пе рыі па дзя ляліся на 10 ак руг (бе ла ру скія 
гу бер ні ўвай шлі ў іх склад) [25]. Ак ру га – гэ та 
ад мі ніс тра цый на-тэ ры та ры яль ная адзін ка ар га-
ні за цыі кі ра ван ня шля ха мі зно сін у Ра сій скай 
ім пе рыі ў 1809–1917 гг. (таб лі ца 1).

Для кі ра ван ня кож най ак ру гай ства ра-
ліся Ак руж ныя праўлен ні, якім пад па рад коў ва-
лі ся ўсе асоб ныя ча со выя ўста но вы па вы ка-
нан ні ша шэй ных ра бот і гід раў ліч ных па бу-
доў. Адзна чым, што іх ве лі чы ня выз на ча ла ся 
згод на з коль кас цю шля хоў зно сін і ка му ні ка-
цый. На ча ле ак руг ста я лі кі раў ні кі, якія ад каз-
ва лі за ра монт і бу даў ніц тва ўсіх іс ну ю чых вод-
ных і су ха пут ных ка му ні ка цый, ар га ні за цыю 
бес пе ра пын на га су да ход ства і да рож на га ру ху, 
a з 50-х гг. XIX ст. – са чы лі так са ма за ста нам 
чы гун кі [26, с. 3–4].

З ця гам ча су струк ту ра сіс тэ мы кі ра ван ня 
шля ха мі зно сін пас ту по ва ка рэк ці ра ва ла ся 
і ад па вя да ла за пат ра ба ван ням ча су, але гэ та 
бы лі зме ны струк тур ныя, a не сут нас ныя (таб-
лі ца 2). Фак тыч на ве дам ства па мян ша ла або  
па вя ліч ва ла коль касць ак руг для паляп шэння 
ар га ні за цыі іх фун кцы я на ван ня [26].

Таб лі ца 1 – Сіс тэ ма дзяр жаў на га кі ра ван ня тран спар тны мі ка му ні ка цы я мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ў 1772–1917 гг.

Наз ва  
кі раў ні ча га ор га на Га ды іс на ван ня Ха рак та рыс ты ка

Кан цы ля рыя па бу до вы 
дзяр жаў ных да рог

1755–1775 гг. Пер шы цэн траль ны ор ган, які зай маў ся кі ра ван нем тран спар тны мі ка-
му ні ка цы я мі і шля ха мі зно сін на тэ ры то рыі Ра сій скай ім пе рыі і да лу-
ча ных зем лях Бе ла ру сі пас ля пер ша га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай

Ка мі сія па да ро гах 1786–1796 гг. Кі ра ва ла пе ра важ на су ха пут ны мі шля ха мі зно сін у Ра сій скай ім пе рыі; 
са чы ла за ста нам і ар га ні за цы яй бу даў ні чых і ра мон тных спраў

Эк спе ды цыя па па бу до-
ве да рог у дзяр жа ве

1800–1809 гг. Да дзе ная эк спе ды цыя ажыц цяў ля ла кі раў ніц тва вод ны мі і су ха пут-
ны мі ка му ні ка цы я мі. Вы лу чаў ся аў та ном ны дэ пар та мент вод ных 
ка му ні ка цый

Уп раў лен не вод ных і су-
ха пут ных зно сін

1809–1810 гг. Пад час яго дзей нас ці шля хі зно сін па дзя ля юц ца на ак ру гі  
(уся го бы ло 10)

Га лоў нае ўпраў лен не 
шля хоў зно сін

1810–1832 гг. Ад бы ва ец ца тран сфар ма цыя і ўні фі ка цыя сіс тэ мы кі ра ван ня ак ру га мі

Га лоў нае ўпраў лен не 
шля хоў зно сін і гра мад-
скіх па бу доў

1832–1864 гг. Ад бы ва ец ца спа чат ку па мян шэн не коль кас ці ак руг за кошт па ве лі чэн-
ня тэ ры то рыі, за тым у 1843 г. – на ад ва рот

Га лоў нае ўпраў лен не 
шля хоў зно сін

1864–1865 гг. Пра хо дзіць струк ту ра ван не кі ру ю ча га апа ра ту тран спар тных ка му ні-
ка цый

Мі ніс тэр ства шля хоў 
зно сін

1865–1918 гг. Мі ніс тэр ства ахоп лі вае ўсе сфе ры кі ра ван ня шля ха мі зно сін (ад рэ-
кан струк цыі і па бу до вы да рэ ві зіі)
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Таб лі ца 2 – Струк тур на-тэ ры та ры яль ныя змя нен ні ў сіс тэ ме ак руг Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін  
на тэ ры то рыі бе ла рус кіх гу бер няў (1809–1901 гг.)

№  
п/п

Год пра вя дзен ня 
рэ форм

Змя нен ні ў сіс тэ ме ак руг Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін  
на тэ ры то рыі бе ла рус кіх гу бер няў

1 1809 г. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 5, 6 і 7 ак руг. На бе ла рус кіх зем лях раз-
ме шча на праўлен не 6-ай ак ру гі, якое зна хо дзіц ца ў г. Сло німе

2 1826 г.

Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 4 і 5 ак ру гі; 4-ая ак ру га ство ра на з бы лой 
4 ак ру гі, за вык лю чэн нем Гру зіі і Каў каз ка га краю, да якой да лу ча ны так са ма бы лая 
5 і час тка 6 ак ру гі, якая ме ла Ка ра леў скі ка нал, ра ку Пры пяць з рэ ка мі, якія ўпа да юць 
у яе – Ва лын скія і Вяр хоўе За ход ня га Бу га. Пя тая ак ру га ўт во ра на з 7 і ас тат няй час ткі 
6 ак ру гі

3 1843 г. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 10, 11 і 12 ак руг. Праўлен не 11-ай ак ру гі 
зна хо дзіц ца ў г. Ма гі лё ве

4 1849 г. Коль касць ак руг па вя ліч ва ец ца да 13. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 10, 
11, 12 і 13 ак руг. Праўлен не 11-ай ак ру гі зна хо дзіц ца ў г. Ма гі лё ве

5 1869 г. Коль касць ак руг па мян ша ец ца да 11. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 7, 
9, 10 і 11 ак руг. Праўлен не 7-ай ак ру гі зна хо дзіц ца ў г. Ма гі лё ве

6 1888 г. Коль касць ак руг па мян ша ец ца да 10. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 7, 
9, 10 і 11 ак руг. Праўлен не 6-ай ак ру гі зна хо дзіц ца ў г. Ма гі лё ве

7 1901 г. Коль касць ак руг па мян ша ец ца да 9. Тэ ры то рыя бе ла рус кіх гу бер няў ад но сіц ца да 6, 
7 і 8 ак руг 

У 1865 г. га лоў нае ўпраў лен не вод ны мі 
і су ха пут ны мі зно сі на мі пе райме на ва на ў Мі ніс-
тэр ства шля хоў зно сін, што свед чыць аб па сту-
по вым ас лаб лен ні ва ен на га ўплы ву на гэ ту 
ар га ні за цыю. А ў 1867 г. з пад па рад ка ван ня 
ва ен на га ве дам ства вы ве дзе ны кор пус ін жы-
не раў. Ад нак ува га з бо ку ўлад па пад тры мцы 
ва ен ных ка му ні ка цый у на леж ным ста не і злу-
чэн ні іх з но вы мі шля ха мі зно сін не па мян ша-
ец ца.

З па чат кам чы гу нач на га бу даў ніц тва ў Ра сій-
скай ім пе рыі ства ра ец ца Дэ пар та мент чы гу нак. 
Прад стаў ні кі Дэ пар та мен та зна хо дзі лі ся на ўсіх 
учас тках чы гу нач ных ма гіс тра ляў бе ла рус ка га 
рэ гі ё на, дзе кан тра ля ва лі пра віль насць эк сплуа -
та цыі чы гу нак як дзяр жаў ных, так і пры ват ных. 
Аб тым, што чы гу нач нае бу даў ніц тва на бы вае 
дзяр жаў ныя маш та бы ў кра і не свед чыць ар га-
ні за цыя ў 1885 г. Га лоў най ін спек цыі чы гу нач-
ных да рог. Яе прад стаў ні кі рас пра ца ва лі пра-
екты «Па ла жэн не аб Са ве це па чы гу нач ных 
спра вах» і пер ша га «Та ва рыс тва Ра сій скіх чы гу-
нак». Па вод ле Па ла жэн ня, у склад Са ве та па 
чы гу нач ных спра вах пры Мі ніс тэр стве шля хоў 
зно сін ува хо дзі лі прад стаў ні кі амаль усіх ор га-
наў ула ды Ра сій скай ім пе рыі, a так са ма най-
больш ба га тыя прад стаў ні кі пры ват на га ка пі-
та лу, што аз на ча ла вя лі кую стра тэ гіч ную і эка-
на міч ную важ насць для дзяр жа вы. Гэ ты сім бі ёз 
дзяр жаў ных і пры ват ных ін та рэ саў даз во ліў 
бе ла рус кім гу бер ням на быць пры яры тэт перад 
цэн траль на ра сій скі мі гу бер ня мі пры чы гу нач-
ным бу даў ніц тве і ства рыць у па чат ку ХХ ст. 
раз га лі на ва ную, мес ца мі шмат ка лей ную чы гу-
нач ную сет ку. Гэ та му ас пек ту так са ма спры я ла 

па меж нае ста но ві шча бе ла рус кіх гу бер няў. Най-
больш ак тыў на ла бі ра ва лі бу даў ніц тва чы гу нак 
на бе ла рус кіх зем лях та кія прад стаў ні кі пры ват-
на га ка пі та лу, як князь П.Л. Віт гін штэйн, А. Ра дзі-
віл, князь Ф.І. Пас ке віч, А. Гор ват і інш. [27, 
с. 86–108]. Та кім чы нам, упер шы ню ў спра ве 
бу даў ніц тва тран спар тных ка му ні ка цый цар скія 
ўла ды даз во лі лі ўдзель ні чаць пры ват ным асо-
бам, у тым лі ку ін ша зем цам [28, с. 13].

З мэ тай кан тро лю пра цэ су бу даў ніц тва 
чы гу нак у ім пе рыі быў уве дзе ны спе цы яль ны 
за кон ад 6 снеж ня 1836 г., які прад угле джваў 
агуль ныя пры нцы пы ства рэн ня ак цы я нер ных 
та ва рыс тваў [29, с. 63]. У ім пра піс ваў ся тэр-
мін ва ло дан ня чы гун кай ак цы я нер ны мі та ва-
рыс тва мі, які не мог пе ра вы шаць 85 га доў з дня 
за вяр шэн ня бу даў ні чых ра бот. Па за кан чэн ні 
паз на ча на га тэр мі ну чы гун ка па він на бы ла бяс-
плат на пе райсці на ка рысць дзяр жа вы [30]. Уся-
го на тэ ры то рыі Бе ла ру сі сваю дзей насць ажыц-
цяў ля лі 4 буй ныя чы гу нач ныя ак цы я нер ныя 
та ва рыс твы з су мар ным ка пі та лам у 107 млн 
757 тыс. руб.

Для за бяс пя чэн ня сво е ча со ва га бу даў ніц тва 
і ра мон ту шля хоў зно сін пас та но вай Дзяр жаў-
на га Са ве та ад 28 ве рас ня 1832 г. на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі бы лі ство ра ны гу бер нскія бу даў ні-
чыя ка мі сіі, якія зна хо дзі лі ся ў пад па рад ка ван ні 
Га лоў на га кі раў ніц тва шля ха мі зно сін і гра мад-
скіх па бу доў [27]. Яны ажыц цяў ля лі кі раў ніц-
тва ўсі мі ка зён ны мі і гра мад скі мі па бу до ва мі 
ў гу бер нях; спра ва мі ар хі тэк тур най, бу даў ні чай 
і ін жы нер най часцей; кан тра ля ва лі стан па бу-
доў, вы ка нан не іх ра мон ту і пе ра бу до вы, скла-
дан не пра ектаў, пла наў і каш та ры саў на но вае 
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бу даў ніц тва, ра монт і пе ра пла на ван не па бу доў. 
Ка мі сіі так са ма зай ма лі ся пра вер ка мі фі нан са-
вых спра ваз дач, ста ну і якас ці вы ка на ных ра бот.

Ука зам ад 19 са ка ві ка 1798 г. на тэ ры то рыю 
бе ла рус кіх гу бер няў быў рас паў сю джа ны гра-
мад скі збор на бу даў ніц тва і ра монт да рог [31, 
с. 22]. З 1805 г. у бе ла рус кіх гу бер нях пры мя-
ня юц ца агуль ныя да рож ныя зна кі (га лоў ным 
чы нам вер ста выя слу пы і па ка заль ні кі нап рам-
каў), a ў 1817 г. бы лі рас пра ца ва ны ас ноў ныя 
па ла жэн ні кі ра ван ня шля ха мі зно сін. Па вод ле 
іх, праз кож ныя 7 вёрст ста ві лі ся ка зар мы для 
ра бо чых і наг ляд чы ка, праз 50 вёрст – бу дын кі 
для даг ляд чы ка і да рож ных наг ляд чы каў, праз 
кож ныя 200 вёрст – да мы для ін жы не раў [31, 
с. 63]. Пас ля за кан чэн ня вай ны Ра сій скай ім пе-
рыі з Фран цы яй, з 1816 г. па чы на юць бу да ваць 
ша шэй ныя да ро гі, a для пак рыц ця вы дат каў на 
іх па бу до ву і ўтры ман не быў выз на ча ны спе-
цы яль ны збор па 25 кап. з кож най рэ віз скай 
ду шы і па 5 % са спло ча ных куп ца мі па дат каў. 
За ко нам ад 25 ліс та па да 1842 г. бы ла выз на-
ча на ме ра ўдзе лу дзяр жаў най каз ны пры па бу-
до ве ша шэй ных да рог: 1/5 зат рат пры ма ла на 
ся бе дзяр жа ва, 4/5 – ус кла да ла ся на агуль ны 
ўскос ны зем скі збор і на зем скія збо ры гу бер-
няў, па якіх пра хо дзі лі ша шэй ныя да ро гі [30, 
с. 17–19]. 

На 1 лю та га 1917 г. пад кі раў ніц твам Мі ніс-
тэр ства шля хоў зно сін зна хо дзі лі ся: дзяр жаў-
ныя і пры ват ныя чы гун кі, 9 ак руг шля хоў зно-
сін, 2 уп раў лен ні вод ных шля хоў, 3 уп раў лен ні 
ша шэй ных да рог, 2 ін сты ту ты ін жы не раў шля-
хоў зно сін.

Та кім чы нам, струк ту ра дзяр жаў на га кі ра-
ван ня шля ха мі зно сін бе ла рус кіх гу бер няў Ра сій-
скай ім пе рыі па ча ла афар мляц ца ў па чат ку 
ХІХ ст. і пас ту по ва тран сфар ма ва ла ся ў ад па-
вед нас ці з за пат ра ба ван ня мі ча су. Яна бы ла 
да во лі гру вас ткая і бю рак ра ты за ва ная, фун к-
цыі не ка то рых дэ пар та мен таў дуб лі ра ва лі ся, 
што змян ша ла ка э фі цы ент ка рыс на га дзе ян ня 
Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін. Ад нак у па чат ку 
ХХ ст. Мі ніс тэр ства здо ле ла афор міць агуль-
ную, тры ва лую тран спар тную сет ку ў бе ла рус-
кіх гу бер нях.
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лей об щес твен ной и час тной слу жеб ной и эко но ми чес кой де я-
тель нос ти / под ред. Л. Яс но польс ко го. – Ки ев: Изд-во тов-ва 
Л.М. Фик, 1912. – 832 с.
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Summary

The article of A. Konoyko deals with the policy of 
the tsar autocracy in Russian Empire in the sphere of 
transport communication management on the territory 
of Belarus in the end of 18th – beginning 20th century. 
Using wide range of archival and other sources author 
tries to define the main streams of the Russian autoc-

racy in the transport communications. The formation of 
the system of the transport communications manage-
ment in that period is considered. A. Konoyko analyses 
the relations between the state and private capital in the 
sphere of transport policy. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 29.04.2013 г.

УДК 94(476):37(=512.3)«19»

З.І. Ка на пац кая,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук,  

да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

АДУКАЦЫЯТАТАРАЎУБЕЛАРУСІ
Ў20–30-хгг.XXст.

Звы чай на ў бе ла рус кіх та та раў на ву чан-
нем дзя цей зай ма лі ся кі раў нік му суль-

ман скай аб шчы ны – імам, яго па моч нік – 
мя зім (му э дзін) або спе цы яль на пры зна ча ная 
для гэ та га асо ба – го джый (нас таў нік). Ву чы лі 
ў ас ноў ным муж чы ны, але бы лі і жан чы ны 
(га джы ні). Нап рык лад, у Ля ха ві чах перад Пер-
шай сус вет най вай ной дзя цей ву чы ла чы таць 
Кур’ан «ба ба Гас ці лаў ка», уда ва му лы Іб ра-
гі ма Яку боў ска га, якая бы ла ро дам з вёс кі Гас-
ці ла ві чы (ад гэ туль і яе про зві шча). Ка ля Лі ды 
ў та тар скай вёс цы Сан ды каў шчыз на дзя цей 
ву чы ла га джы ня Соф’я Кры ніц кая. У Смі ла-
ві чах, што пад Мін скам, га джы ня мі бы лі доч-
кі му лы Іб ра гі ма Ха ся не ві ча – Ева, Ру зя і Зюг-
ра Ха ся не ві чы. У 1931 г. у На ваг руд ку так са ма 
ву чы ла дзя цей га джы ня [1, с. 138].

Спрад ве ку та та ры не вя лі кіх вё сак і мяс тэ-
чак, дзе не бы ло ні мя чэ ці, ні свя та ра-му лы, 
зап ра ша лі ву чыць дзя цей му суль ман скай рэ лі-
гіі доб ра пад рых та ва ных ста рых лю дзей, якія 
за не вя лі кую пла ту, a то і про ста за ўтры ман не 
і «спа сен не» (на тым све це та ко му нас таў-
ні ку-го джыю ці нас таў ні цы-га джы ні, па вод ле 
му суль ман скай ве ры, бу дзе ад да дзе на на леж-
нае за доб рую спра ву. – З.К.) зай ма лі ся 
з дзець мі, a то і з дзець мі сва іх бы лых вуч няў. 
Ня рэд ка нас таў ні ка мі му суль ман скай рэ лі гіі 
бы лі хлоп чы кі і дзяў чын кі, якія нядрэн на ву чы-
лі ся, доб ра ве да лі ас но вы рэ лі гіі. Та кія «да рэк-
та ры» так са ма па ва жа лі ся та та ра мі, a баць-
кам «да рэк та раў» бы ло пры емна ў гэ тым пры-
знац ца.

У вя лі кіх та тар скіх па се лі шчах му суль ман-
скія шко лы зна хо дзі лі ся ў спе цы яль ных да мах. 
У да ва ен най Поль шчы пры кож най мя чэ ці дзей-
ні чаў па ра фі яль ны дом. У Іўі бу ды нак му суль-
ман скай шко лы быў па бу да ва ны ў 1922 г. на 
гро шы та та раў-эміг ран таў, якія вы е ха лі перад 
Пер шай сус вет най вай ной у Аме ры ку і зас та-

лі ся там. Але боль шасць му суль ман скіх школ 
зна хо дзі ла ся на ўлас ных ся дзі бах нас таў ні-
каў-го джы яў. Умо вы на ву чан ня бы лі не ад-
ноль ка выя. Аб на ву чан ні дзя цей у Ля ха ві чах 
польс кі гіс то рык С. Кры чын скі адзна чае: «Ля ха-
ві чы з’яў ля юц ца ад ным з бяд ней шых та тар-
скіх па се лі шчаў. Му суль ман ская шко ла зна хо-
дзіц ца ў до ме мя зі ма і го джыя Су лей ма на Бай-
ра шэў ска га. Дом драў ля ны, нак ры ты са ло май. 
У да во лі вя лі кім, але цём ным па коі з глі ня най 
пад ло гай ба чым у ку це пад ак ном про сты стол, 
a за ім на лаў цы куч ку дзя цей (13 хлоп чы каў 
і ад ну дзяў чын ку), якія схі лі лі ся над рас кры-
ты мі кур’а на мі. Адзін з хлоп чы каў чы тае аят 
(верш) з Кур’а на. Да яго чы тан ня пры слу хоў-
ва ец ца го джый – ня го ле ны, ху ды, бед на ап ра-
ну ты ча ла век. Па ся рэ дзі не па коя жа лез ная 
печ ка, якая злу ча на доў гай тру бой з цаг ля най 
печ чу, a на ёй са ма вар. У дру гім ку це на лож-
ку ся дзіць чар на во кае дзі ця, якое штох ві лі ны 
пе ра мя жае свой плач з ма на тон ным спе вам 
вуч ня. Адзін з хлоп чы каў па ві нен су па кой ваць 
дзі ця, тры ма ю чы на ка ле нях і за баў ля ю чы» 
[1, с. 139].

На ву чан не ў мен шых па се лі шчах вя ло ся 
па пят ні цах, у боль шых – што дзён на, ра на 
і пас ля поў дня (пас ля поў дня збі ра лі ся дзе-
ці, якія ра ні цай ха дзі лі ў дзяр жаў ныя шко лы. – 
З.К.). За нят кі па гас па дар цы, сельс ка гас па дар-
чыя ра бо ты на пе ры яд убор кі ўра джаю спы-
ня лі ча сам ву чо бу. У му суль ман скую шко лу 
дзе ці та тар па чы на лі ха дзіць з 6–8-га до ва га 
ўзрос ту.

Па ча так за нят каў з’яў ляў ся важ най і ра дас-
най па дзе яй у та тар скай сям’і, та му перад ву чо-
бай звы чай на раз да ва лі са да гу (пя чэн не, са да-
ві ну, цу кер кі і інш.).

У час за нят каў го джый зна ё міў вуч няў най-
перш з араб скім пісь мом. Ка лі дзе ці зас вой ва лі 
на пі сан не лі тар і вы маў лен не асоб ных гу каў, 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




