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Анатацыя. У артыкуле разглядаецца праблема культурна-асветніцкай 
дзейнасці сельскагаспадарчых таварыстваў на тэрыторыі Магілёўскай губерні ў 
другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Справа якую разгарнулі 
сельскагаспадарчыя таварыствы закранала такія сферы грамадскага жыцця як 
навука, адукацыя і культура. Актыўная пазіцыя таварыстваў у краі спрыяла ў 
першую чаргу развіццю сельскагаспадарчай адукацыі: адкрыццю 
сельскагаспадарчых школ, друкаванню сельскагаспадарчай літаратуры і 
фінансаванню сельскагаспадарчых навуковых даследванняў. Таксама 
таварыствы вельмі вялікую ўвагу надавалі развіццю культуры: арганізацыі 
выстаў, фінансаванню газет і часопісаў прысвечаных сельскагаспадарчай 
тэматыцы. У вызначаны час дзейнасць сельскагаспадарчых таварыстваў стала 
важным фактарам развіцця мадэрнізацйных працэсаў на тэрыторыі Магілёўскай 
губерні, што ў сваю чаргу пэўным чынам спрыяла грамадска-культурнаму 
развіццю іншых беларускіх губерняў у той час. 
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МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Аннотации. В статье исследуется проблема культурно-просветительской 
деятельности сельскохозяйственных обществ Могилевской губернии во второй 
половине XIX – начале XX веков. Деятельность сельскохозяйственных обществ 
затронула такие области общественной жизни, как наука, образование и 
культура. Активная позиция общества в регионе способствовала, прежде всего, 
развитию сельскохозяйственного образования: открытию 
сельскохозяйственных школ, изданию сельскохозяйственной литературы и 
финансированию сельскохозяйственных исследований. Большое внимание 
Общества уделяли развитию культуры: организации выставок, 
финансированию газет и журналов, посвященных сельскохозяйственной 
тематике. В свою очередь деятельность сельскохозяйственных обществ стала 
важным фактором развития модернизационных процессов в Могилевской 
губернии, что, в свою очередь, определенным образом способствовало 
социокультурному развитию других белорусских губерний того времени. 
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PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY 
XX CENTURIES 

Abstract. The article examines the problem of cultural and educational activities 
of agricultural societies in the Mogilev province in the second half of the XIX - early 
XX centuries. The work of agricultural societies affected such spheres of public life 
as science, education and culture. The active position of the societies in the region 
contributed primarily to the development of agricultural education: the opening of 
agricultural schools, the printing of agricultural literature and the financing of 
agricultural research. The societies also paid great attention to the development of 
culture: the organization of exhibitions, the financing of newspapers and magazines 
devoted to agricultural topics. At a certain time, the activities of agricultural societies 
became an important factor in the development of modernization processes in the 
Mogilev province, which in turn in some way contributed to the socio-cultural 
development of other Belarusian provinces at that time. 
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У другой палове 1870-х гг. на тэрыторыі беларускіх губерняў 
пачалі стварацца першыя таварыствы сельскай гаспадаркі – 
грамадскія арганізацыі гаспадарчага, а пазней грамадска-
палітычнага характару. Сітуацыя, якая склалася пасля паўстання 
1863–1864 гг., вымагала ад уладаў Расійскай імперыі ўмацоўваць 
сваё становішча. Гэта праявілася і ў стаўленні да 
сельскагаспадарчых таварыстваў, якія планавалі выкарыстоўваць 
як інструмент пашырэння рускага землеўладання на тэрыторыі 
беларускіх губерняў для таго, каб праз «рускае» дваранства 
падарваць эканамічнае і колькаснае дамінаванне карэнных 
землеўласнікаў. Акрамя таго, планавалася, што 
сельскагаспадарчыя арганізацыі стануць цэнтрамі 
распаўсюджвання «рускай» культуры на тэрыторыі заходніх 
губерняў Расійскай імперыі. Найбольш дакладна апісаў гэтыя 
працэсы Э. Вайніловіч дзеяч аднаго з першых і найбольш 
уплывовых з сельскагаспадарчых таварыстваў на тэрыторыі 
беларускіх губерняў – Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі 
(МТСГ): «Мінскае сельскагаспадарчае таварыства ўзнікла не па 
ініцыятыве мясцовых землеўладальнікаў. Яно мела сваёй мэтай 
аб'яднаць працу і ўплыў прыбыўшых на Мінскую зямлю новых 
грамадзян Расіі, уладальнікаў канфіскаваных маёнткаў, каб 
агульнымі сіламі выцесніць з маёнткаў айцоў гэтай зямлі ў сувязі 
з паўстаннем 1863 года, і атрымаць вызваленне, выключныя 
правы і кантрыбуцыі на ліквідаваныя маёнткі» [1, с. 63]. З цягам 
часу з-за недахопу людзей і фінансаў да працы таварыстваў сталі 
прыцягвацца мясцовыя дваране-землеўладальнікі. Гэта змяніла 
дынаміку развіцця сельскагаспадарчых таварыстваў і павялічыла 
ўплыў іх культурна-асветніцкай дзейнасці на трансфармацыйныя 
і мадэрнізацыйныя працэсы ў беларускім грамадстве. 
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Мэтай дадзенага даследавання будзе ўсебаковы аналіз 
культурна-асветніцкай дзейнасці сельскагаспадарчых 
таварыстваў на тэрыторыі Магілёўскай губерні ў другой палове 
ХІХ – пачатку ХХ стст.  

Тэма культурна-асветніцкай дзейнасці сельскагаспадарчых 
таварыстваў на тэрыторыі беларускіх губерняў у другой палове 
ХІХ – пачатку ХХ стст. слаба даследаваная і малараспрацаваная 
праблема ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. Некаторыя 
моманты культурна-асветніцкай дзейнасці сельскагаспадарчых 
таварыстваў былі разгледжаны ў рамках вывучэння сацыяльна-
эканамічнай дзейнасці асобных таварыстваў і яе дзеячаў на 
тэрыторыі Беларусі, але агульнага комплекснага навуковага 
аналізу культурна-асветніцкай дзейнасці сельскагаспадарчых 
таварыстваў да сённяшняга дня не было праведзена. Таму 
дадзеная праблематыка з’яўляецца актуальнай тэмай для 
даследавання.  

Адным з першых, хто прааналізаваў дзейнасць 
сельскагаспадарчага таварыства ў Расійскай імперыі, стаў 
Б. Грабоўскі [2], які прысвяціў сваё даследаванне дзейнасці 
МТСГ і прааналізаваў дзейнасць таварыства па 
распаўсюджванню сельскагаспадарчых ведаў. Таксама ў 
Расійскай імперыі праблематыку сельскагаспадарчых 
таварыстваў падымалі Е. Лілье [3], В. Федаравіч [4], А. Гамалей 
[5]. Акрамя таго, дастаткова добры аналіз дзейнасці 
сельскагаспадарчых таварыстваў у Магілёўскай губерні правёў 
І. Яноўскі [6]. У савецкі перыяд праблема культурна-асветніцкай 
дзейнасці сельскагаспадарчых таварыстваў амаль не падымалася. 
Сярод аўтараў можна адзначыць А. Цвікевіча [7], І.  Даўжэнка 
[8]. Для аўтараў гэтага часу характэрны грунтоўны аналіз 
таварыстваў у рамках іх эканамічнай дзейнасці ў Расійскай 
імперыі.  

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі праблему культурна-
асветніцкай дзейнасці сельскагаспадарчых таварыстваў краналі 
такія аўтары як З. Шыбеку [9], В. Бусько [10], А. Смалянчук [11], 
В. Воран [12], Н. Новік [13]. Узгаданыя аўтары 
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выкарыстоўваючы шырокую крыніцазнаўчую і даследчую базу 
займаліся праблемамі грамадска-палітычнай і сацыяльна-
эканамічнай дзейнасці асобных сельскагаспадарчых таварыстваў 
і іх дзеячаў, у прыватнасці шмат увагі было прадастаўлена МТСГ 
і яго актыўным сябрам. Сярод замежнай гістарыяграфіі трэба 
адзначыць даследаванні Р. Юркоўскага [14], Д. Шпопера [15].  

У другой палове ХІХ ст. Магілёўская губерня стала адной з 
першых (пасля Віцебскай і Мінскай) на тэрыторыі якой было 
арганізавана таварыства сельскай гаспадаркі.  

Спецыфіка развіцця сельскагаспадарчых арганізацый у 
другой палове ХІХ ст. ва ўсходніх беларускіх губернях была 
абумоўлена шэрагам фактараў. У першую чаргу гэта тое, што 
падчас паўстання 1863–1864 гг. найбольш актыўная частка 
паўстанцаў канцэнтравалася пераважна на тэрыторыі  «заходніх 
губерняў», што ў сваю чаргу адбілася на палітыцы расійскага 
ўрада, які доўгі час пасля паўстання праводзіў рэпрэсіўную 
палітыку ў дачыненні да мясцовага каталіцкага насельніцтва, 
асабліва да мясцовага дваранства, якое доўгі час не мела 
магчымасці арганізоўвацца ў нейкія аб’яднанні і было 
абмежавана шэрагам грашовых падаткаў, у прыватнасці 
кантрыбуцыйнымі зборамі. Такім чынам, расійскія ўлады доўгі 
час не давалі дазволу на заснаванне сельскагаспадарчых 
таварыстваў на тэрыторыі Гродзенскай, Віленскай і Ковенскай 
губерняў, бо пераважную канфесійную складаючую жыхароў 
гэтых тэрыторый займалі людзі каталіцкага веравызнання, што 
адбілася ў сваю чаргу на сацыяльна-эканамічным і грамадска-
палітычным развіцці дадзенай мясцовасці ў цэлым.  

Першым сельскагаспадарчым таварыствам на беларускіх 
землях стала Віцебскае таварыства сельскай гаспадаркі, якое 
было заснавана 28 ліпеня 1876 г. [16, с. 12]. Пасля яго заснавання 
на тэрыторыі беларускіх губерняў кольскасць 
сельскагаспадарчых таварыстваў пачала інтэнсіўна расці. Ужо на 
пачатку ХХ ст. ва ўсіх беларускіх губернскіх гарадах дзейнічалі 
таварыствы сельскай гаспадаркі. Згодна са статыстыкай 
колькасць сельскагаспадарчых таварыстваў у Расійскай імперыі 
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пачала расці ў перыяд 1906–1911 гг. З 2974 таварыстваў на 1911 г. 
агульная колькасць таварыстваў (68,2%) было заснавана ў 
перыяд 1906–1911 гг, 21,4% таварыстваў з’явіліся у 1900–
1905 гг., і нарэшце 10,4% – раней за 1900 г. [16, c. 13]. Такія 
працэсы былі звязаныя ў першую чаргу з грамадска-палітычнымі 
зменамі, якія адбываліся ў Расійскай імперыі пад уплывам 
рэвалюцыі 1905–1907 гг. Пачаліся значныя змяненні ў 
заканадаўстве адносна грамадскіх арганізацый і іх дзейнасці, яны 
трансфармавалася ў бок пэўнай лібералізацыі, што спрыяла 
развіццю рознага кшталту эканамічных, культурных, а пазней і 
палітычных арганізацый на тэрыторыі беларускіх губерняў.  

На тэрыторыі Магілёўскай губерні першым 
сельскагаспадарчым таварыствам стала Магілёўскае таварыства 
сельскай гаспадаркі (МагТСГ). Яно пачало сваю дзейнасць у 
1879 г. [16, с. 75]. Першым старшынёй таварыства стаў губернскі 
маршалак дваранства Л. Цітоў, сакратаром І. Мянжынскі, а 
скарбнікам Э. Жукоўскі. У пачатку 1880 г. колькасць чальцоў 
таварыства складала 132 [17, с. 1], а ў 1911 г. 197 чалавек [18, c. 
85]. У той час МагТСГ, разгарнуўшы актыўную грамадскую і 
гаспадарчую дзейнасць, стала важным эканамічным і 
культурным цэнтрам у Магілёўскай губерні. Яно налічвала тры 
секцыі: агранамічную, садаводства і жывёлагадоўлі. Акрамя таго, 
праз пэўны час МагТСГ, пашыраючы сваю дзейнасць, пачала 
адкрываць свае аддзелы і сельскагаспадарчыя склады ў такіх 
павятовых гарадах як Орша, Быхаў, Гомель [14, c. 292–293], што 
дало магчымасць развіваць рэгіянальную эканоміку не толькі ў 
буйных павятовых гарадах Магілёўскай губерні, але і ў больш 
дробных валасных мястэчках і вёсках.  

Таксама МагТСГ надавала значную ролю такім праблемам як 
адукацыя і культура. Так, у 1892 г. МагТСГ падняла пытанне 
арганізацыі сельскагаспадарчай школы I разраду для таго, каб 
рыхтаваць там высокакваліфікаваных спецыялістаў па сельскай 
гаспадарцы [19, c. 3]. Галоўнай праблемай для яе арганізацыі 
было набыццё патрэбнай тэрыторыі для добрага фунцыянавання 
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адукацыйнага працэсу ў школе (канчатковым варыянтам стала 
Гарнаўліцкая казённая дача) [20, c. 3].  

Важным месцам для развіцця сельскагаспадарчых ведаў, з 
якім шчыльна супрацоўнічала МагТСГ напрыканцы ХІХ ст., 
стала земляробчая вучэльня ў мястэчку Горкі. Яе дырэктар 
М. Арнольд быў ганаровым членам МагТСГ. МагТСГ рабіла 
замовы на сельскагаспадарчыя навуковыя даследаванні для 
Горацкай сельскагаспадарчай фермы. Апошняя дзейнічала на 
базе Горацкай земляробчай вучэльні [21, c. 5]. Так, у 1889 г. па 
замове чальцоў Таварыства для паляпшэння ўмоў вядзення 
гаспадаркі, вучнямі IV і V класаў Горацкай навучальнай 
установы пад кіраўніцтвам члена МагТСГ М. Арнольда на 
Горацкай сельскагаспадарчай ферме і вопытным поле былі 
праведзеныя эксперыментальныя даследаванні, у выніку якіх 
былі складзеныя табліцы розных сельскагаспадарчых культур, 
прылад працы і іх асаблівасцей [21, c. 4–6]. Таксама на базе 
МагТСГ 17 сакавіка 1901 г. пачала сваю дзейнасць школа 
садоўнікаў і агароднікаў. Яна была названа ў гонар губернатара 
М. Зіноўева і ў 1910 г. налічвала 20 вучняў і дваіх практыкантаў 
[18, c. 85].  

Праблемамі развіцця асветы ў губерні займаліся таксама і 
павятовыя таварыствы. Так у 1915 г. Глыбоцкае 
сельскагаспадарчае таварыства ў мэтах стварэння ўмоў для 
культурна-асветніцкай працы ініцыявала пабудову ў Глыбокім 
Народнага Дома, але з-за адсутнасці фінансавання з боку 
Гомельскага земскага сходу пытанне яго пабудовы было 
адкладзена [6, c. 15]. Свой асабісты ўклад у развіццё 
сельскагаспадарчай навукі рабілі самі ўдзельнікі 
сельскагаспадарчых таварыстваў, у прыватнасці члены МагТСГ: 
Ф. Глінка, М. Арнольд, Э. Жукоўскі, А. Абаленскі.  

Уплывовую ролю адыгралі таварыствы ў стварэнні і 
распаўсюджванні рознага роду сельскагаспадарчай дапаможнай 
літаратуры. Згодна са справаздачай І. В. Яноўскага ў 1915 г. пры 
кожным дзеючым сельскагаспадарчым таварыстве ў Магілёўскай 
губерні існавалі сельскагаспадарчыя бібліятэкі, папаўненне 



111 

кнігамі якіх адбывалася з аднаго боку шляхам бясплатнага 
атрымання кніг ад Міністэрства Земляробства і Земстваў, а з 
іншага на ўласныя сродкі таварыстваў [6, c. 14–15]. Таксама 
многія з сельскагаспадарчых таварыстваў адмыслова выпісвалі 
спецыялізаваныя часопісы па сельскагаспадарчай тэматыцы. Так, 
Чачэрскае сельскагаспадарчае таварыства выпісвала часопісы 
«Хуторянин», «Прогресcивное садородство и огородничество», 
«Селянин», а Лошнеўскае сельскагаспадарчае таварыства 
атрымоўвала «Молочное хозяйство и скотоводство», 
«Прогресcивное садородство и огородничество». Сенненскае 
таварыства сельскай гаспадаркі выдавала свой штомесячны 
часопіс «Лісток Сенненскага сельскагаспадарчага таварыства», 
дзе друкаваліся карысныя рэфераты і артыкулы членаў 
таварыства па сельскагаспадарчай тэме. З надрукаваных 
рэфератаў у 1915 г. два асабліва выклікалі да сябе інтарэс з боку 
грамадскасці: «Уплыў абмежавання вінакурэння на сельскую 
гаспадарку агранома Бурдукова і «Мэта і значэнне кантрольных 
саюзаў» кантроль-асістэнта Роотса [6, c. 16]. У сваю чаргу 
Гомельскае сельскагаспадарчае таварыства штогод выдавала 
даведачныя зборнікі па сельскай гаспадарцы, нават падчас 
Першай сусветнай вайны [22, c. 3]. Так, у 1915 г. ім быў 
выдадзены даведнік пад назвай «Гомель і яго павет» [6, c. 15]. 

Акрамя таго, дзейнасць МагТСГ і іншых сельскагаспадарчых 
таварыстваў спрыяла не толькі развіццю навукі і адукацыі на 
тэрыторыі Магілёўскай губерні, але свой унёсак рабілі яны ў 
пашырэнне і развіццё губернскай сельскагаспадарчай культуры. 
Як і іншыя сельскагаспадарчыя таварыствы на тэрыторыі 
беларускіх губерняў, МагТСГ рабіла гэта ў першую чаргу праз 
арганізацыю сельскагаспадарчых выставаў. Так, атрымаўшы 
дазвол ад міністра земляробства і дзяржаўных маёмасцяў, 516 
верасня 1896 г. МагТСГ арганізавала першую 
сельскагаспадарчую выставу ў Магілёве [23]. На правядзенне 
выставы было выдаткавана 11751 р. [23, c. 5]. Камісію па 
правядзенні выставы ўзначаліў А. фон Валь, намеснікам 
старшыні стаў Э. Жукоўскі, які пасля хваробы і ад’езду А. фон 
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Валя, стаў старшынёй камісіі. Для ацэнкі экспанатаў былі 
абраныя 8 экспертных камісій, у склад якіх увайшлі члены 
Мінскага і Віцебскага таварыства сельскай гаспадаркі, а таксама 
прадстаўнікі міністэрства земляробства і дзяржаўных маёмасцяў 
[23, c. 5]. Выстаўлена было ўсяго 235 экспанатаў з дзесяці секцый 
[23, c. 8–23]. Выстава стала важным цэнтрам для развіцця не 
толькі лакальнай сельскагаспадарчай і прамысловай культуры і 
навукі, але і давала платформу для развіцця сельскім і 
прамысловым гаспадарам, навукоўцам і вучням з суседніх 
губерняў: Мінскай, Віцебскай і Смаленскай. У 1898 г. МагТСГ 
была праведзена другая сельскагаспадарчая і саматужна-
прамыслова выстава, вынікам якой стала заснаванне навуковай 
стыпендыі імя ганаровага дзеяча МагТСГ Э. Жукоўскага, які 
памёр у 1897 г. [24]. 

Арганізоўваліся выставы і павятовымі сельскагаспадарчымі 
таварыствамі. Быхаўскае аддзяленне МагТСГ заснаванае ў 
1910 г. [16, c. 75] праводзіла ў Быхаве сельскагаспадарчую 
выставу ў верасні 1911 г. Паводле В. Ластоўскага , які працаваў 
на выставе карэспандэнтам ад «Нашай Нівы», выстава стала 
добрай пляцоўкай для прэзентацыі беларускай народнай 
культуры, у тым ліку беларускіх кніг і газет, якія былі 
прадстаўлены ў аддзеле з беларускімі кнігамі. Таксама Ластоўскі 
звярнуў увагу на тое, што камітэт выстаўкі ўзнагародзіў вырабы 
сялянскага побыту з беларускімі ўзорамі: палотны, ручнікі і 
паяскі [25, c. 254]. Гомельскае таварыства сельскай гаспадаркі 
таксама ладзіла выставы-кірмашы, выставы сельскагаспадарчых 
машын [22, c. 3] і выставы па жывёлагадоўлі [22, c. 22], што ў 
сваю чаргу значна спрыяла эканамічнаму і культурнаму развіццю 
на тэрыторыі Гомельскага і суседніх з ім паветаў. Такім чынам, 
выставы у той час сталі не толькі платформай для развіцця 
сельскагаспадарчай і прамысловай культуры і навукі, але 
фактычна і адыгрывалі ролю пляцоўкі для адраджэння і развіцця 
беларускай нацыянальнай культуры ў ХХ ст. 

Разам з тым, для развіцця сельскагаспадарчай культуры 
некаторыя таварыствы арганізоўвалі рознага кшталту экскурсіі 
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для членаў сваіх арганізацый. Сярод іх самая вядомая экскурсія 
была арганізавана Гомельскім таварыствам сельскай гаспадаркі ў 
жніўні 1915 г. у маёнтак Губернскага Земства «Рэчкі» для агляду 
насеннай станцыі. Кошт паездкі быў 3–5 р. [22, c. 22]. Галоўнай 
мэтай яе стала азнаямленне насельніцтва з культурай траў і 
абсталявання для іх спецыяльнай апрацоўкі [6, c. 16]. 

Справа, якую разгарнулі сельскагаспадарчыя таварыствы, 
закранала такія сферы грамадскага жыцця як навука, адукацыя і 
культура. 

Культурна-асветніцкую дзейнасць таварыстваў у другой 
палове ХІХ – пачатку ХХ стст. можна падзяліць на два ўмоўных 
этапы: першы этап з 1879 па 1904 гг, і другі этап з 1905 па 1914 гг. 
Развіццё таварыстваў і іх дзейнасці было цесна звязана з 
палітыкай імперскіх уладаў на тэрыторыі беларускіх губерняў. З 
лібералізацыяй законаў пасля рэвалюцыі 1905–1907 гг. 
культурна-асветніцкая дзейнасць таварыстваў спрыяла ў першую 
чаргу развіццю сельскагаспадарчай адукацыі: адкрыццю 
сельскагаспадарчых школ, друкаванню сельскагаспадарчай 
літаратуры і фінансаванню сельскагаспадарчых навуковых 
даследаванняў. Таксама таварыствы вельмі вялікую ўвагу 
надавалі развіццю культуры: арганізацыі выстаў і экскурсій, 
фінансаванню газет і часопісаў, прысвечаных 
сельскагаспадарчай тэматыцы.  

Такім чынам, культурна-асветніцкая дзейнасць 
сельскагаспадарчых таварыстваў спрыяла развіццю сацыяльна-
грамадскіх і культурніцкіх сфер жыцця грамадства, стаўшы 
важным фактарам развіцця мадэрнізацыйных працэсаў на 
тэрыторыі Магілёўскай губерні ў другой палове ХІХ – пачатку 
ХХ стст.  
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