
 

 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

 

 

УДК 94 (476) ―1861–1914‖ 

 

 

 

 

 

 

 

Токць  

Сяргей Міхайлавіч 

 

 

САЦЫЯЛЬНЫЯ І КУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ 

ВЁСЦЫ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст. 

 
 
 

 

 

Аўтарэферат 

дысертацыі на саісканне вучонай ступені 

доктара гістарычных навук 

па спецыяльнасці 07.00.02 – айчынная гісторыя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск, 2016



 

 

Работа выканана ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце. 

 

Навуковы кансультант – Брыгадзін Пѐтр Іванавіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

дырэктар ДУА ―Дзяржаўны інстытут кіравання і 

сацыяльных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта‖. 

 

Афіцыйныя апаненты: Забаўскі Мікалай Міхайлавіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх 

народаў УА ―Беларускі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя М. Танка‖; 

 Гарбацкі Андрэй Аляксандравіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

прафесар кафедры гісторыі славянскіх народаў 

УА ―Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя А.С. Пушкіна‖; 

 Палятаева Наталля Іванаўна, 

доктар гістарычных навук, дацэнт, 

прафесар кафедры эканамічнай гісторыі 

УА ―Беларускі дзяржаўны эканамічны 

ўніверсітэт‖. 

 

Апаніруючая арганізацыя – УА “Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя А.А. Куляшова”. 

 

Абарона адбудзецца 31 сакавіка2016 г. у 14:00 на пасяджэнні савета па 

абароне дысертацый Д 02.01.05 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце па 

адрасе: Мінск, вул. Ленінградская, 8 (корпус юрыдычнага факультэта), ауд.407. 

Тэлефон вучонага сакратара: (+37517) 209-57-09.  

 

З дысертацыяй можна азнаѐміцца ў Фундаментальнай бібліятэцы 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

 

Аўтарэферат разасланы «_____» лютага 2016 г. 

 

Вучоны сакратар савета 

па абароне дысертацый 

доктар гістарычных навук дацэнт     А.А. Гужалоўскі



1 

 

УВОДЗІНЫ 

 

У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. у беларускім грамадстве 

адбываліся складаныя працэсы сацыяльнай трансфармацыі, якія закранулі ўсе 

сферы яго жыцця. Яны прывялі да кардынальных структурных зменаў і 

сфармавалі новыя мадэлі сацыяльных адносін і новыя сацыяльныя групы. Калі 

ў сярэдзіне ХІХ ст. Беларусь з’яўлялася грамадствам аграрнага, традыцыйнага 

тыпу, дык на пачатку ХХ ст. кірунак і характар яе развіцця ў большай ступені 

вызначалі інстытуты, характэрныя для індустрыяльнай эпохі. Большасць 

насельніцтва ў гэты перыяд складала сялянства, якое толькі ў 1861 г. 

вызвалілася ад прыгоннай залежнасці. Вѐска заставалася самай кансерватыўнай 

часткай грамадства, дзе ў найбольшай ступені захоўваліся архаічныя інстытуты 

і мадэлі сацыяльных адносін. Але ў паслярэформенны перыяд кардынальныя 

змены адбываліся таксама ў сацыяльнай і культурнай сферах вясковага жыцця.  

Гісторыя беларускай вѐскі і сялянства належыць да ліку найбольш 

грунтоўна распрацаваных праблем у айчыннай гістарыяграфіі. Галоўную ўвагу 

даследчыкаў прыцягвалі сацыяльна-эканамічныя пытанні і праблематыка 

класавай барацьбы. Сацыяльна-культурныя аспекты гісторыі вѐскі заставаліся 

на другім плане. Толькі ў апошнія дзесяцігоддзі гісторыкі пачалі звяртацца да 

разгляду новых праблем, даследаваць пытанні сялянскага самакіравання, 

развіцця адукацыі, рэлігійнага жыцця, нацыянальнай самасвядомасці сялян і 

г.д. Дадзенае дысертацыйнае даследванне скіравана на комплексны аналіз 

сацыяльных і культурных працэсаў у паслярэформеннай беларускай вѐсцы, на 

выяўленне іх дынамікі, узаемасувязей і ўзаемазалежнасцей. 

Актуальнасць вывучэння гісторыі сялянства ў вялікай ступені абумоўлена 

тым фактам, што эканамічнае, сацыяльнае і культурнае адраджэнне беларускай 

вѐскі выступае на сучасным этапе адным з прыярытэтных накірункаў 

унутранай палітыкі Рэспублікі Беларусь. Паспяховай яе рэалізацыі можа 

садзейнічаць грунтоўны аналіз гістарычнага вопыту пераўтварэнняў, якія 

адбываліся ў сялянскім грамадстве на працягу апошніх двух стагоддзяў. 

Храналагічны перыяд другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. у гэтым плане 

надзвычай цікавы, паколькі менавіта тады беларускае сялянства перажывала 

вельмі няпросты пачатак пераходу ад традыцыйных формаў жыцця да мадэлі 

індустрыяльнага грамадства.  

У дадзеным даследаванні распрацавана метадалогія даследавання 

вясковых супольнасцей, выкарыстана новае кола крыніц і новыя метады іх 

аналізу, выяўлены ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці паміж сацыяльнымі, 

культурнымі, гаспадарчымі і дэмаграфічнымі працэсамі ў сялянскім 

грамадстве, распрацавана тэарэтычная мадэль развіцця лакальнай сялянскай 

супольнасці ва ўмовах мадэрнізацыі традыцыйнага грамадства. 
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У працы вылучана наступная даследчая гіпотэза: у другой палове ХІХ –  

пачатку ХХ ст. беларуская вѐска перажывала складаныя і шматбакавыя 

працэсы мадэрнізацыйнага пераходу ад традыцыйнай да індустрыяльнай мадэлі 

грамадства, якія прыводзілі да істотных сацыяльных і культурных зменаў у 

жыцці сялянства: узрастання маѐмаснай дыферэнцыяцыі сярод вясковых 

жыхароў, павышэння ролі самаарганізацыі і самакіравання лакальных сялянскіх 

супольнасцей, росту паказчыкаў сацыяльнай мабільнасці, пашырэння 

пісьменнасці, зніжэння рэлігійнасці і пашырэння секулярызму, індывідуалізму і 

рацыянальных жыццѐвых установак сярод сялян. Традыцыйная сялянская 

культура трансфармавалася ў новых умовах, часткова разбуралася пад уплывам 

«гарадскіх» ці «панскіх» культурных узораў, якія ўсѐ больш актыўна пранікалі 

ў вясковыя супольнасці, дзе часткова дэфармавалася і адаптавалася да новых 

умоў.  

Храналагічныя межы даследавання ахопліваюць перыяд з 1861 г. па 1914 

г. Працэсы мадэрнізацыі традыцыйнай вѐскі на беларускіх землях пачалі 

набіраць сілу ў сярэдзіне ХІХ ст. Гэта стала вынікам усѐ большага наплыву ў 

сельскую мясцовасць прамысловых тавараў і новых тэхналогій, а таксама 

правядзення аграрнай рэформы 1861 г., якая скасавала прыгонную залежнасць 

сялян ад землеўладальнікаў і кардынальна змяніла асновы сацыяльнай 

арганізацыі вясковага жыцця. Верхняя мяжа даследавання звязаная з пачаткам 

Першай сусветнай вайны ў 1914 г., якая прынесла каласальныя гаспадарчыя і 

палітычныя сутрасенні і радыкальна змяніла жыццѐ беларускай вѐскі.  

Геаграфічныя межы даследавання ўключаюць тэрыторыю Віленскай, 

Віцебскай, Гродзенскай, Магілѐўскай і Мінскай губерняў, дзе сярод сялянства 

пераважала этнічна беларускае насельніцтва. У працы выкарыстоўваюцца 

таксама статыстычныя дадзеныя адносна 35 паветаў гэтых губерняў, якія ў 

большай ступені адпавядаюць сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі, праектамі, тэмамі 

 Праца над дысертацыйным даследаваннем праводзілася ў цеснай сувязі з 

дзяржбюжэтнымі навуковымі тэмамі: сумесны навукова-даследчы праект 

Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў і 

Расійскага фонда фундаментальных даследванняў № Г05Р023 «Гісторыя 

беларусаў у Прыіртышшы: этнічная ідэнтычнасць у прасторы і часе» 

(01.04.2005–31.03.2007); навукова-даследчая работа «Гарады і мястэчкі 

Беларусі ў канцы XVІІІ – пачатку ХХ ст.» (нумар дзярж. рэгістр. – 20120680), 

якая выконвалася ў рамках комплекснай праграмы навуковых даследаванняў 

«Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай 
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ідэалогіі» на 2011–2015 гг. у падпраграме № 1 «Гісторыя, духоўная і 

матэрыяльная культура беларускага народа». 

 

Мэта і задачы даследавання 

 Мэта дадзенага навуковага даследавання – вызначыць накірунак, змест і 

дынаміку сацыяльна–культурных зменаў у беларускай вѐсцы ў другой палове 

ХІХ – на пачатку ХХ ст. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходным было 

вырашэнне наступных задач: 

– вызначыць накірунак, асноўныя фактары і дынаміку працэсаў 

сацыяльна-маѐмаснай дыферэнцыяцыі сярод жыхароў паслярэформеннай 

беларускай вѐскі; 

– устанавіць ступень уплыву сацыяльна-маѐмаснай дыферэнцыяцыі сярод 

сялянства на характар сацыяльных і культурных узаемадачыненняў у вясковых 

супольнасцях, выявіць сацыяльна-культурныя характарыстыкі групаў 

заможных і бедных сялян, вызначыць характар узаемаадносін паміж гэтымі 

групамі і ступень культурных адрозненняў паміж імі;  

– ахарактарызаваць асноўныя механізмы і накірункі дзейнасці сялянскага 

самакіравання, яго месца і ролю ў жыцці паслярэформеннай вѐскі, спецыфіку 

ўзаемаадносін з дзяржаўна-бюракратычным апаратам, вызначыць уплыў 

каштоўнасцей і нормаў традыцыйнай культуры і сялянскай ментальнасці на 

дзейнасць адказных асобаў валасных і сельскіх устаноў, раскрыць стаўленне 

сялян да устаноў мясцовага самакіравання;  

– выявіць прычыны, дынаміку і асноўныя накірункі тэрытарыяльнай і 

сацыяльнай мабільнасці ў паслярэформеннай вѐсцы, іх уплыў на сацыяльную 

арганізацыю вясковых супольнасцей, стаўленне саміх сялян да гэтых працэсаў, 

а таксама ўплыў узрастання сацыяльнай мабільнасці на самасвядомасць 

вяскоўцаў; 

– устанавіць дынаміку, асноўныя шляхі і накірункі вертыкальнай 

сацыяльнай мабільнасці сялянства, ахарактарызаваць працэс фармавання 

інтэлігенцыі і чыноўніцтва сялянскага паходжання, выявіць характар і ступень 

уплыву гэтых груп на вясковыя супольнасці; 

– вызначыць дынаміку пашырэння пісьменнасці сярод вясковага 

насельніцтва, ступень уздзеяння гэтага працэсу на самасвядомасць сялян і іх 

стаўленне да акаляючай рэчаіснасці, ахарактарызаваць успрыяцце сялянамі 

пісьменнасці і адукаваных людзей;  

– паказаць накірунак зменаў ў рэлігійным жыцці паслярэформеннай вѐскі, 

вызначыць узровень рэлігійнасці вяскоўцаў і яго дынаміку, выявіць уплыў 

рэлігійнага фактара на развіццѐ мадэрнізацыйных працэсаў у сялянскім 

грамадстве; 
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– ахарактарызаваць змены ў сферы традыцыйнай культуры, штодзѐнным 

жыцці беларускіх сялян, іх спецыфіку ў розных узроставых групах сялянскага 

насельніцтва, вызначыць ролі і месцы гэтых узроставых групаў у 

функцыянаванні вясковых супольнасцей.  

Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская вѐска другой паловы ХІХ 

– пачатку ХХ ст. як складаная і дынамічная сістэма сацыяльных адносін з 

уласным комплексам традыцыйных каштоўнасцей і нормаў паводзін. Прадмет 

даследавання – сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вѐсцы ў другой 

палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

 

Навуковая навізна 

Навуковая навізна дадзенага дысертацыйнага даследавання заключаецца 

ў наступным: распрацавана і апрабіравана методыка мікрагістарычнага 

даследавання сацыяльных і культурных працэсаў у беларускай вѐсцы;  

атрыманы новыя статыстычныя дадзеныя адносна працэсаў сацыяльна-

маѐмаснай дыферэнцыяцыі сялянскага насельніцтва ў паслярэформенны 

перыяд і вызначаны характар сацыяльна-культурных адносін паміж 

прадстаўнікамі розных маѐмасных груп у вясковых супольнасцях; вызначаны 

характар функцыянавання сялянскага самакіравання, асветлена спецыфіка 

асабовага складу службовых асобаў і паказана яго дынаміка, акрэслены 

характар дзейнасці сялянскіх валасных судоў і іх роля ў жыцці вѐскі; паказана 

роля інстытута адукацыі ў сацыяльна-культурным развіцці вѐскі, стаўленне 

сялян да пісьменнасці і адукаваных людзей, вызначаны асаблівасці 

функцыянавання школьных устаноў рознага тыпу і іх рэгіянальная спецыфіка; 

вызначана спецыфіка рэлігійнага жыцця паслярэформеннай вѐскі, паказана 

роля царкоўных інстытутаў і прыходскага духавенства ў працэсе мадэрнізацыі 

вясковых супольнасцей; атрыманы новыя статыстычныя дадзеныя адносна 

маштабаў вертыкальнай сацыяльнай мабільнасці сялянства, удакладнены шляхі 

і спосабы гэтай мабільнасці, вызначана стаўленне сялян да перасялення з вѐскі і 

да тых асобаў, якія дамагліся сацыяльнага поспеху; акрэслены накірунак і 

характар зменаў у сферы традыцыйнай культуры і штодзѐнным жыцці 

паслярэформеннай вѐскі, вызначана спецыфіка гэтых зменаў ў розных 

узроставых групах вясковага грамадства. 

 

Палажэнні дысертацыі, якія выносяцца на абарону: 

1. Ключавым працэсам у дынаміцы надзельнага сялянскага 

землеўладання ў паслярэформенны перыяд выступала драбленне сямейных 

надзелаў паміж нашчадкамі. Колькасць сямейных дворагаспадарак у Беларусі 

да пачатку Першай сусветнай вайны вырасла болей чым у два разы. Галоўным 

фактарам дыферэнцыяцыі памераў надзельнага землеўладання ўнутры 
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вясковых грамадаў выступаў дэмаграфічны фактар. Нельга гаварыць пра 

канцэнтрацыю надзельнай зямлі ў руках заможных гаспадароў за кошт 

бяднейшай часткі вѐскі. Гэтая з’ява  магла прысутнічаць толькі ў тых 

мясцовасцях Беларусі, дзе найбольш актыўна адбывалася перасяленне сялян у 

Сібір і на Далѐкі Ўсход, і перасяленцы прадавалі свае надзелы аднавяскоўцам. 

Заможныя гаспадаркі таксама падлягалі працэсу драблення. Вельмі важным 

паказчыкам маѐмаснай дыфэрэнцыяцыі ў паслярэформеннай вѐсцы з’яўлялася 

набыццѐ сялянамі прыватнаўласніцкай зямлі. На пачатку ХХ ст. ад 15 да 20 % 

вясковых гаспадароў у розных рэгіѐнах Беларусі мелі купленую зямлю. 

Невялікая група сялян (каля 0,1 %) набыла маѐнткі памешчыцкага тыпу (больш 

за 100 дзес. зямлі). Каля 10 % пакупнікоў зямлі з ліку сялян (каля 2 % ад 

агульнай колькасці гаспадароў) валодалі зямельнымі ўчасткамі плошчай ад 20 

да 100 дзес., якія дазвалялі весці гаспадарку фермерскага тыпу, арыентаваную 

на рынак і атрыманне прыбытку. Правядзенне сталыпінскай аграрнай рэформы 

з 1906 г. дало імпульс развіццю і стабілізацыі такіх гаспадарак. Але большасць 

сялянскіх дворагаспадарак (75–80 %) на пачатку ХХ ст. не магла забяспечыць 

мінімальныя фінансавыя патрэбы сялянскай сям’і за кошт уласных рэсурсаў. 

2. У паслярэформеннай беларускай вѐсцы не назіралася вострага 

сацыяльнага канфлікту паміж рознымі маѐмаснымі групамі сялянства, хаця 

супярэчнасці існавалі і ўвесь час праяўляліся. Няма падстаў гаварыць пра 

эканамічную эксплуатацыю бяднейшых сялян заможнымі гаспадарамі як 

масавую і тыповую з’яву. Канфлікты паміж прадстаўнікамі розных маѐмасных 

груп сялянскага насельніцтва звычайна здараліся з прычыны несправядлівага 

падзелу дзяржаўных павіннасцей, а таксама стратэгіі і тактыкі ўзаемаадносін 

вѐскі з буйнымі землеўладальнікамі і дзяржаўнай уладай, паколькі заможнае 

сялянства звычайна імкнулася да кампрамісу, а беднякі часцей схіляліся да 

радыкальных сілавых дзеянняў у абароне інтарэсаў вѐскі. Адносна вобразу і 

стылю жыцця беларускае сялянства на працягу ўсяго даследуемага перыяду 

заставалася ў цэлым дастаткова аднароднай групай, хаця сярод заможнага 

сялянства быў вышэйшым адносны паказчык пісьменных асобаў і большы 

працэнт дзяцей з гэтай групы наведваў навучальныя ўстановы. 

3. Сялянскае саслоўнае самакіраванне, створанае ў выніку рэалізацыі 

рэформы 1861 г., функцыянальна замяніла ўладу панскага двору і з самага 

пачатку мела дваісты характар. Яно ў большай ступені ўяўляла сабой ніжэйшае 

звяно дзяржаўна-бюракратычнага апарату, чым прадстаўнічы орган лакальнай 

сялянскай супольнасці, што вынікала з падпарадкаванасці сялянскіх выбарных 

устаноў дзяржаўным чыноўнікам (міравым пасярэднікам, земскім начальнікам, 

паліцыі) і тымі задачамі, якія яны павінны былі выконваць. Але наяўнасць 

інстытута выбараў адказных асобаў, інстытута валасных і сельскіх сходаў з 

магчымасцю абмеркавання дастаткова шырокага кола пытанняў мясцовага 
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жыцця павышалі грамадскую актыўнасць сялян, прыводзілі да вострай 

канкурэнцыі ў барацьбе за ўладу на лакальным узроўні. Валасныя і сельскія 

ўстановы выконвалі неабходныя для мясцовай супольнасці задачы развіцця 

школьніцтва, медыцынскай дапамогі, паляпшэння добраўпарадкавання вѐсак і 

санітарна-гігіенічных умоў штодзѐннага жыцця сялян. У цэлым яны адыгрывалі 

істотную ролю ў працэсе мадэрнізацыі традыцыйных сялянскіх супольнасцей у 

паслярэформенны перыяд.        

4. Дэмаграфічны рост насельніцтва ў беларускай вѐсцы стымуляваў 

тэрытарыяльную і сацыяльную мабільнасць сялянства. Немагчымасць 

задаволіць фінансавыя патрэбы за кошт унутраных рэсурсаў сямейных 

дворагаспадарак падштурхоўвала сялян, асабліва малазямельную беднату, да 

пошукаў знешніх заробкаў. На пачатку ХХ ст. працэнтная вага такіх 

дворагаспадарак складала прыкладна тры чвэрці ад агульнай колькасці. 

Адносны паказчык тых, хто на доўга пакідаў родныя гаспадаркі і займаўся 

адыходніцтвам на пачатку ХХ ст. набліжаўся да 10 % працаздольнага 

насельніцтва. Асобы, якія пабывалі ў знешнім адносна сваѐй вясковай 

супольнасці свеце, станавілся транслятарамі новых ідэй, рухавіком культурных 

зменаў, а часта – крыніцай грамадскага неспакою ў вясковым асяроддзі. 

Важным кірункам заробкай міграцыі ў канцы ХІХ – на пачатку ХХ ст. стаў 

выезд беларускіх сялян у Паўночную Амерыку, які атрымаў найбольшае 

развіццѐ на паўночным захадзе Беларусі ў Віленскай і Гродзенскай губернях. 

Вялікае значэнне мела перасяленне беларускіх сялян ў Сібір і на Далѐкі Ўсход, 

якое ў большай ступені закранула ўсходнія рэгіѐны Беларусі – Віцебскую і 

Магілѐўскую губерні і змяншала дэмаграфічны ціск на сялянскае грамадства ў 

гэтых рэгіѐнах.  

5. Міграцыя з вѐсак у гарады Беларусі не набыла масавых маштабаў да 

Першай сусветнай вайны і закранула адносна невялікую частку сялянства. На 

мяжы ХІХ–ХХ стст. у структуры насельніцтва гарадоў пяці беларускіх 

губерняў налічвалася каля 15 % сялян, якія складалі толькі 2 % ад усяго 

сялянскага насельніцтва. У гарады перасяляліся пераважна прадстаўнікі 

заможнай і бяднейшай групаў вясковых жыхароў. Галоўнымі каналамі 

вертыкальнай сацыяльнай мабільнасці для сялян стала адукацыя, а таксама 

служба ў войску. Дзякуючы атрыманай адукацыі сялянскія дзеці, пераважна з 

заможных сямей, пачалі набываць новыя прафесіі, а разам з імі і больш высокі 

сацыяльны статус у грамадстве. На пачатку ХХ ст. выхадцы з сялянства 

складалі ўжо значны працэнт сярод ніжэйшага і сярэдняга чыноўніцтва 

беларускіх губерняў, настаўнікаў і іншых груп інтэлігенцыі, сярод 

прадстаўнікоў вольных прафесій.  

6. Пасля рэформы 1861 г. пачынаецца масавая арганізацыя дзяржаўнай 

сістэмы пачатковага навучання ў вѐсцы, якая павінна была ў перспектыве 
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ахапіць усе сялянскае насельніцтва. На вясковую школу дзяржавай 

ускладвалася ў першую чаргу задача ідэалагічнага выхавання сялян у 

патрэбным для ўлады кірунку. Асаблівая роля ў адукацыі сялянства расійскімі 

ўладамі адводзілася праваслаўнаму прыходскаму духавенству. Для большасці 

сялян галоўнай практычнай мэтай навучання з’яўлялася набыццѐ ўмення 

чытаць кнігі для набажэнства. Але для невялікай групы сялянскіх дзяцей, 

пераважна з заможных сямей, школьная адукацыя станавілася трамплінам для 

сацыяльнага поспеху, набыцця новай прафесіі і ўзвышэння па сацыяльнай 

лесвіцы. Гэтая група сярод навучэнцаў на працягу даследуемага перыяду 

павольна пашыралася, хаця на мяжы ХІХ–ХХ ст. у беларускіх губернях 

працэнтная вага сялян з адукацыяй, вышэйшай за пачатковую, сярод усяго 

сялянскага насельніцтва набліжалася да 0,1 %. Абсалютную большасць у гэтай 

групе складалі мужчыны. Вялікай праблемай на працягу ўсяго даследуемага 

перыяду з’яўлялася поўнае ігнараванне з боку ўрадавай школы роднай мовы 

сялянскіх дзяцей, а таксама недастатковая ўвага да практычных патрэбаў вѐскі і 

яе жыхароў.  

7. Істотнай спецыфікай рэлігійнага жыцця беларускай вѐскі з’яўлялася 

захаванне шматлікіх элементаў архаічных язычніцкіх вераванняў, якія 

сінтэтычна перапляталіся з хрысціянскімі традыцыямі. Пасля рэформы 1861 г. 

ўзрасла роля прыходскага духавенства, якое садзейнічала развіццю сістэмы 

вясковага школьніцтва (як афіцыйнага, так і нелегальнага). На рэлігійнае 

жыццѐ беларускіх сялян вялікі ўплыў аказвалі дзяржаўныя ўлады, якія бачылі 

праваслаўную царкву інструментам рэалізацыі сваѐй палітыкі на беларускіх 

землях, а каталіцкі касцѐл – у якасці небяспечнай пагрозы для поспеху гэтай 

палітыкі. Такое стаўленне да рэлігійных інстытутаў з боку дзяржавы часта 

адмоўна ўплывала на іх аўтарытэт сярод сялян, а таксама на рэлігійнасць 

вяскоўцаў. Пашыраліся працэсы секулярызацыі, якія ў найбольшай ступені 

закраналі жыхароў праваслаўнай вѐскі і інтэлігенцыю вясковага паходжання. 

8. У штодзѐнным жыцці беларускіх сялян у паслярэформенны перыяд 

адбыліся істотныя цывілізацыйныя змены, палепшыліся матэрыяльныя ўмовы, 

харчаванне, гігіена. Гэта праявілася ў паступовым зніжэнні паказчыкаў 

смяротнасці і ўзрастанні сярэдняй працягласці жыцця. У сялянскіх дзяцей з 

развіццѐм школьніцтва з’яўляецца новая сацыяльная роля – школьнага вучня, 

якая адкрывала новыя жыццѐвыя перспектывы і вызначалася арыентацыяй на 

індывідуальныя дасягненні. Сялянская моладзь ў выніку развіцця сацыяльнай 

мабільнасці, адыходніцтва з вѐскі на заробкі станавілася больш незалежнай ад 

улады сваѐй сям’і і вясковай грамады. Гэта прыводзіла да ўсѐ больш частых 

праяваў сацыяльнай дэзарганізацыі, адмаўлення падпарадкавання 

традыцыйным аўтарытэтам (старэйшым гаспадарам, духавенству), 

фарміравання прафесійнай злачыннасці, захаплення радыкальнымі 
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сацыяльнымі ідэямі і далучэннем усѐ большай колькасці сялян да 

рэвалюцыйнага руху. Назіраліся праявы распаду традыцыйнай сялянскай 

культуры, адмовы ад выканання традыцыйных абрадаў і рытуалаў. Праявілася 

тэндэнцыя да скарачэння колькасці вялікіх складаных сем’яў і павелічэння 

ўдзельнай вагі малой нуклеарнай сям’і. Пранікненне ў вясковы свет новых 

рэчаў, прыладаў, тэхналогій якія былі прадуктамі індустрыяльнай 

прамысловасці, садзейнічала павелічэнню вольнага часу селяніна. З’яўляліся 

такія новыя формы баўлення часу, як калектыўнае чытанне кніг. Змяняўся 

знешні выгляд саміх сялян, якія перапраналіся ў фабрычную вопратку, а 

таксама інтэр’ер сялянскай хаты. Адбываецца павелічэнне ўдзельнай вагі групы 

старых людзей, што ўзмацняла лакальную гістарычную памяць вясковай 

грамады, носьбітамі і захавальнікамі якой былі старэйшыя асобы. Апошнія 

пачалі таксама адыгрываць большую ролю ў выхаванні дзяцей. 

 

Асабісты ўклад саіскальніка навуковай ступені 

 Дысертацыя з’яўляецца самастойным даследаваннем аўтара, у якім 

упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі комплексна разгледжаны сацыяльныя і 

культурныя змены ў беларускай вѐсцы ў другой палове ХІХ – на пачатку ХХ ст. 

Распрацаваны новыя методыкі аналізу статыстычных крыніц па тэме 

даследавання. У ходзе праведзенай дысертантам працы самастойна выяўлена, 

апрацавана і ахарактарызавана значная колькасць архіўных крыніц, у тым ліку 

матэрыялы Нацыянальных дзяржаўных архіваў Беларусі ў Мінску і Гродне, 

Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы ў Вільнюсе, многія з якіх упершыню 

былі ўведзены ў навуковы зварот. З агульнай колькасці 73 публікацый у 

сааўтарстве падрыхтаваны 3. Сааўтары дысертанта ў сумесных працах 

даследавалі матэрыялы іншых адносна аб’екта дысертацыйнага даследаваня 

геаграфічных рэгіѐнаў і іншых храналагічных перыядаў. Атрыманыя імі вынікі 

былі выкарыстаны аўтарам дысертацыі ў якасці параўнаўчага матэрыялу. У 

дысертацыйнай працы вызначаны актуальныя даследчыя праблемы ў рамках 

дадзенай тэматыкі, якія патрабуюць далейшага навуковага вывучэння. 

 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

 Асноўныя палажэнні дысертацыі і вынікі даследавання былі 

прадстаўлены аўтарам у дакладах і выступленнях на наступных канферэнцыях: 

1-ая Нацыянальная навукова-практычная канферэнцыя «Нацыянальныя 

меншасці і міжэтнічныя зносіны на Беларусі ў святле гістарычных фактаў» 

(Віцебск, 21–22 мая 1996 г.) [60]; Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Брэсцкай царкоўнай Уніі – 400» (Брэст, 8–9 кастрычніка 1996 г.) [61]; 

Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Этнасацыяльныя і культурныя 

працэсы ў Заходнім рэгіѐне Беларусі: гісторыя і сучаснасць» (Гродна, 5–6 
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снежня 1997 г.) [62]; Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Чалавек. Этнас. Тэрыторыя: праблемы развіцця заходняга рэгіѐну Беларусі» 

(Брэст, 23–24 красавіка 1998 г.) [63]; Гісторыка-краязнаўчая канферэнцыя 

«Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны» (Зэльва, 12 снежня 1998 г.) [67]; ІІІ-ці 

Міжнародны кангрэс беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу 

цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая 2000 г.) [64]; Рэспубліканская навуковая 

канферэнцыя «Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і 

супярэчнасці, перспектывы развіцця» (Гродна, 3–4 мая 2002 г.) [65]; 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Белорусская политология: 

многообразие в единстве» (Гродна, 27–28 мая 2004 г.) [66]; Рэгіянальная 

навуковая канферэнцыя «Ігнат Анацэвіч: жыццѐвы шлях, педагагічная і 

навуковая спадчына» (21 кастрычніка 2005 г., в. Малая Бераставіца) [69]; 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Cesty k narodnimu obrozeni: belorusky a 

cesky model» (Прага, 4–6 ліпеня 2006 г.) [68]; Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Polityczna, społeczna i cywilizacyjna przemoc w praktyce i 

koncepcjach Imperium Rosyjskiego i ZSRR. Idee antyimperialne i rozpad  imperiуw 

w Europie Wschodniej» (Варшава, 19–21 лютага 2009 г.) [71]; Міжнародная 

навуковая канферэнцыя «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і 

культурнай традыцыі» (Мінск, 25 верасня 2009 г.) [72]; Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Народы, культуры и социальные процессы на 

пограничье» (Гродна, 22–23 лютага 2010 г.) [70]; Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Метадалогія даследаванняў у гістарычнай урбаністыцы» 

(Гродна, 30 верасня – 1 кастрычніка 2011 г. [53];  Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Белорусская политология: многообразие в единстве. 

Политическое знание в современном социальном и образовательном 

пространстве» (Гродна, 17–18 мая 2012 г.) [73]; Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, 

дасягненні, перспектывы» (Мінск, 9–10 кастрычніка 2012 г.) [58]; Міжнародная 

навуковая канферэнцыя «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і 

Украіне: Гісторыя і памяць» (Мінск, 17–18 кастрычніка 2013 г.) [59]; 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: 

гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)» (Мінск, 

15 кастрычніка 2015 г.). 

 

Апублікаванасць вынікаў даследавання 

 Асноўныя вынікі дысертацыі апублікаваны ў 73 навуковых працах 

(агульным аб’ѐмам 106,8 аўтар. арк.). У тым ліку: 3 манаграфіі (78 аўтар. арк.), 

з якіх 1 адпавядае патрабаванням п. 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных 

ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь (21 аўтар. арк.); 

39 артыкулаў у навуковых выданнях, якія ўключаны ў Пералік навуковых 
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выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных 

даследаванняў і замежных навуковых выданнях (аб’ѐмам 21 аўтар. арк), з якіх 2 

у сааўтарстве; 17 артыкулаў у іншых навуковых часопісах і зборніках 

навуковых прац; 13 артыкулаў у зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый 

і 1 тэзісы дакладу на навуковай канферэнцыі.  

Па выніках дысертацыйнай працы апублікаваны 1 навучальны 

дапаможнік і дзве навукова-папулярныя працы (61 аўтар. арк.). 

 

Структура і аб’ѐм дысертацыі 

 Дысертацыя складаецца з уводзін, агульнай характарыстыкі работы, 6 

глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, 5 дадаткаў. Агульны аб’ѐм 

дысертацыі складае 327 старонак, з якіх 8 табліц займаюць 2 старонкі, 5 

дадаткаў – 24 старонкі. Бібліяграфічны спіс утрымлівае 956 назваў, уключаючы 

73 асабістыя публікацыі аўтара. 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ 

 

 У першай главе «Гістарыяграфія, крыніцы і метадалогія 

даследавання» праведзены аналіз стану вывучанасці праблемы 

дысертацыйнага даследавання ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі і базы 

крыніц па дадзенай тэме, разгледжаны канкрэтныя метады і метадалогія 

даследавання. У раздзеле 1.1 «Гістарыяграфія даследавання» паказана, што 

комплекснае вывучэнне сацыяльных і культурных працэсаў у 

паслярэформеннай беларускай вѐсцы не было яшчэ прадметам асобнага 

гістарычнага даследавання, хаця многія аспекты дадзенай праблемы знайшлі 

сваѐ адлюстраванне ў шматлікіх працах беларускіх і замежных аўтараў. 

Пачынальнікам беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі вѐскі і сялянства 

можна лічыць Мітрафана Доўнар-Запольскага, які разглядаў у сваіх працах 

сацыяльныя і культурныя аспекты развіцця беларускай вѐскі, даследаваў 

маѐмасную дыферэнцыяцыю сялянства ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
1
 

Самым важным пытаннем з пункту гледжання гэтага аўтара з’яўлялася 

барацьба за зямлю паміж сялянствам і памешчыкамі. Доўнар-Запольскі таксама 

правѐў шэраг этнаграфічных даследаванняў, вынікі якіх маюць вялікае 

                                                           

1
 Довнар-Запольский, М. Страницы из истории крепостного права в ХVІІІ–ХІХ вв. / М. Довнар-Запольский. – 

Москва: тов-во И.Д. Сытина, 1906. – 67 с.;  Довнор-Запольский, М. Народное хозяйство  Белоруссии. 1861–1914 

гг. / М. Довнар-Запольский. – Минск : изд-е Госплана БССР, 1926. – 239 с.; Доўнар-Запольскі, М.В.  Гісторыя 

Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі ; пер. з рус. Т. М. Бутэвіч [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1994. – 510 с. 
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значэнне для вывучэння сацыяльных і культурных працэсаў у тагачасным 

сялянскім грамадстве
2
.   

У 1920-ыя гады дамінуючыя пазіцыі ў беларускай гістарыяграфіі заваяваў 

марксісцкі падыход. Ён быў выкарыстаны ў даследаванні Аляксандра Цвікевіча 

«―Западно-руссизм‖ : Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і 

пачатку ХХ в.»
3
, які прызнаваў факт раскладання беларускага сялянства на дзве 

сацыяльна-классавыя групы з рознымі палітычнымі сімпатыямі і арыентацыямі. 

Пытанні сацыяльнага і культурнага развіцця беларускай вѐскі ў другой палове 

ХІХ–пачатку ХХ ст. разглядаліся ў 1920-ыя гады ў працах такіх вядомых 

гісторыкаў і грамадскіх дзеячаў, як Усевалад Ігнатоўскі
4
 і Уладзімір Пічэта

5
. 

Cялянская праблематыка становіцца ў 1920–1930-я гады адным з 

прыярытэтных накірункаў у беларускай гістарыяграфіі. У манаграфіях 

К.І. Кернажыцкага
6
 і Д.А. Дудкова

7
 разглядаліся пытанні развіцця сельскай 

гаспадаркі, раскладанне сялянства на сельскую буржуазію і пралетарыят, 

аспекты аграрнай рэформы П.А. Сталыпіна ў Віцебскай губерні, сувязі 

сельскай гаспадаркі з рынкам, развіццѐ адыходніцтва і промыслаў на вѐсцы.  

Развіццѐ капіталістычных адносінаў у сельскай гаспадарцы Беларусі 

стала галоўнай праблемай для даследавання беларускіх савецкіх гісторыкаў, 

якія займаліся аграрнай і сялянскай праблематыкай. Пад імі  разумеліся 

таварна-грашовыя адносіны, вытворчасць сельска-гаспадарчай прадукцыі на 

рынак, таварная спецыялізацыя сялянскіх гаспадарак, выкарыстанне наѐмнай 

працы і г.д. У даследаваннях К.І. Шабуні
8
, Л.П. Ліпінскага

9
, В.П. Панюціча

10
, 

                                                           

2
 Довнар-Запольский, М.В. Заметки по белорусской этнографии / М.В. Довнар-Запольский // Живая старина. – 

СПб., 1893. – Вып. 3. – С. 419–425; Довнар-Запольский, М.В. Очерки семейного обычного права крестьян 

Минской губернии / М.В. Довнар-Запольский // Этнографическое обозрение. – 1897. – № 1. – С. 81–133; 

Довнар-Запольский, М.В. Изследования и статьи / М.В. Довнар-Запольский. – Киев: Изд-во А.П. Сапунова, 

1909. – Т. 1: Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская письменность. – 487 с.; Довнар-

Запольский, М. Заметки из путешествия по Белоруссии. 1890–1891 / М. Довнар-Запольский // Homo Historicus. 

2009. Гадавік антрапалагічнай гісторыі / пад. рэд. А.Ф. Смалянчука. – Вільня: ЕГУ, 2010. – С. 123–206. 
3
 Цвікевіч, А. «Западно-руссизм»: нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в.           

/ А. Цвікевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 352 с. 
4
 Игнатовский, В. Белоруссия. Территория, население, экономика, важнейшие моменты истории                                   

/ В. Игнатовский, В. Смолич. – Минск: СНК БССР, 1924. – 96 с.; Ігнатоўскі, У. Гісторыя Беларусі ХІХ і ў 

пачатку ХХ сталецьця / У. Ігнатоўскі. – Мінск : Беларус. дзярж. выд-ва, 1928. – 252 с.; Ігнатоўскі, У.М. Кароткі 

нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. –  5-е выд. – Мінск : Беларусь, 1992. – 190 с. 
5
 Пичета, В.И. История народного хозяйства в России XIX–XX вв. Начало индустриализации и разложение 

крепостного хозяйства / В.И. Пичета. – Москва: Русский книжник, 1923. – 127 с. 
6
 Кернажыцкі, К.І. Гаспадарка прыгоннікаў  на  Беларусі  ў  канцы  ХVІІІ – п.п. ХІХ ст. / К.І. Кернажыцкі. – 

Мінск: выд-ва Беларус. акадэміі навук, 1935. – 271 с.; Кернажыцкі,  К.І. Да гісторыі аграрнага руху на Беларусі 

перад імперыялістычнай вайной / К.І. Кернажыцкі. – Мінск: Беларус. акад. навук, Ін-т гісторыі, 1932. – 102 с. 
7
 Дудкоў, Д.А. Сталыпінская рэформа ў Віцебскай губерні / Д.А. Дудкоў. – Мінск, 1931. – 121 с.; Дудкоў, Д.А. 

Аб развіцці  капіталізму  ў  Беларусі / Д.А. Дудкоў. – Мінск :  Дзярж. выд-ва Беларусі, 1932. – 204 с. 
8
 Шабуня, К.И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905–1907 гг.                            

/ К.И. Шабуня. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1962. – 435 с. 
9
 Липинский, Л.П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (вторая половина ХІХ в.)                             

/ Л.П. Липинский. – Минск: Наука и техника, 1971. – 254 с.; Липинский, Л. П. Столыпинская  аграрная  

рэформа в Белоруссии / Л.П. Липинский. – Минск: БГУ, 1978. – 223 с. 
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Х.Ю. Бейлькіна
11

 была пададзена грунтоўная характарыстыка гаспадарчага 

развіцця беларускай вѐскі ў часы Расійскай імперыі. Гэтыя працы ўтрымлівалі 

багаты факталагічны матэрыял, асноўваліся на глыбокай апрацоўцы шырокай 

базы крыніц. У сацыяльна-класавым аспекце асаблівая ўвага надавалася 

праблеме дыферэнцыяцыі сялянства, вылучэння з яго асяроддзя заможнай 

меншасці і збяднення большай часткі, што лічылася пачаткам пераўтварэння 

сялянства ў два антаганістычныя класы капіталістычнага грамадства – 

вясковую буржуазію і пралетарыят. Гэты працэс абвяшчаўся сутнасным 

паказчыкам сацыяльнага развіцця беларускай вѐскі ў разглядаемы перыяд. 

Асаблівая ўвага надавалася сялянскай беднаце, паколькі яна лічылася 

сацыяльнай базай рэвалюцыйнага руху на вѐсцы. Таму падрабязна быў 

разгледжаны працэс фармавання групы наѐмных сельскагаспадарчых рабочых, 

умовы іх працы і жыцця. Адметную пазіцыю ў дадзеным пытанні займаў 

Х.Ю. Бейлькін, паводле падлікаў якога колькасць заможных сялян складала ў 

1912 г. прыблізна 15 % сялянскага насельніцтва, што прыкладна ўдвая 

перавышала лічбы, якімі аперыравалі іншыя даследчыкі праблемы. Апроч таго, 

Бейлькін вылучыў дзве асобныя катэгорыі заможных сялян – фермераў і 

кулакоў. Фермеры займаліся арыентаванай на рынак сельскагаспадарчай 

вытворчасцю і пераважна жылі на хутарах, а кулакі атрымлівалі прыбыткі ў 

першую чаргу ад ліхвярства. 

Сялянскай рэформе 1861 г. у беларускай гістарыяграфіі было прысвечана 

даследаванне М.Б. Фрыдман
12

. Аўтар прыйшла да высновы, што, каб 

перадухіліць шырокі ўдзел сялянства ў паўстанні 1863–1864 гг., урад зрабіў 

шэраг крокаў, якія істотна паляпшалі ўмовы пераходу да сістэмы новых 

сацыяльных адносін у беларускай вѐсцы, садзейнічалі больш хуткаму развіццю 

капіталізму на беларускіх землях у паслярэформенны перыяд. Праблематыку 

сялянскага руху ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. вывучаў У.П. Крук
13

. 

Даследчык прыйшоў да высноў, што сялянскі рух на беларускіх землях у гэты 

перыяд развіваўся хвалепадобна. Найбольш высокі яго ўзровень назіраўся на 

захадзе і ў цэнтры Беларусі – у Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях, дзе 

адбылося 72 % выступленняў. Галоўнай мэтай выступала барацьба за зямлю – 

                                                                                                                                                                                                 

10
 Панютич, В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861–1990 гг. / В.П. Панютич. –  

Минск: Навука і тэхніка, 1990. – 373 с.; Панютич, В. П. Наѐмный труд в сельском хозяйстве Беларуси. 1861–

1914 гг. / В.П. Панютич. –  Минск: Наука и техника, 1996. – 192 с. 
11

 Бейлькин, Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии 1861–1914 гг. / Х.Ю. Бейлькин; науч. ред. 

М.О. Бич. – Мн.: Наука и техника, 1989. – 288 с.; Бейлькин, Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX в. и структурная 

реконструкция сельского хозяйства Беларуси / Х.Ю. Бейлькин. – Минск: Белорус. наука, 2001. – 190 с.; 

Бейлькин, Х.Ю. Капиталистическая трансформация сельского хозяйства Беларуси в начале ХХ века (1901–

1914 гг.) / Х.Ю. Бейлькин. – Гомель: ЦИИР, 2006. – 296 с.  
12

 Фридман, М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии / М.Б. Фридман. – Минск: Изд-во БГУ, 1968. – 202 с. 
13

 Крук, У.П. Сялянскі рух на Беларусі 1864–1900 гг. / У.П. Крук; пад рэд. М. В. Біча. – Мінск : Навука і тэхніка, 

1993. – 175 с. 
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65-70 % выступленняў. Прычым назіралася тэндэнцыя да нарастання 

наступальных тэндэнцый у сялянскім руху. Праблеме класавай барацьбы 

сялянства на пачатку ХХ ст. былі прысвечаны таксама манаграфіі 

Л.П. Ліпінскага і Е.П. Лук’янава
14

. Паводле высноў гэтых аўтараў сялянскі рух 

захоўваў пераважна антыпамешчыцкі характар. Выступленні сялян супраць 

памешчыкаў складалі больш за 70 % ад колькасці ўсіх сялянскіх выступленняў. 

Паводле падлікаў Л.П. Ліпінскага, найбольш актыўным быў у гэты перыяд 

сялянскі рух у Віцебскай губерні, на другім месцы ішла Міншчына. 

Палітыку царскага самадзяржаўя адносна шляхты і сялян Беларусі ў 

другой палове ХІХ ст. разглядала ў сваѐй манаграфіі С. М. Самбук
15

. Аўтар 

прыйшла да высновы, што гэтая палітыка ў цэлым мела антысялянскі, 

прадваранскі характар. Яна таксама звярнула ўвагу на пытанні рэлігійнай 

палітыкі царызму на беларускай вѐсцы і на праблему русіфікацыі беларускіх 

сялян праз дзяржаўную школу і праваслаўную царкву. Перасяленне сялян з 

тэрыторыі Беларусі ва ўсходнія рэгіѐны Расійскай імперыі ў другой палове ХІХ 

ст. – пачатку ХХ ст. разглядалася ў працах П.Д. Верашчагіна
16

 і 

З.М. Сямейных
17

. Паводле падлікаў гэтых аўтараў, больш актыўна перасялялася 

сялянства Віцебскай і Магілѐўскай губерняў, якое складала 66,8 % ад колькасці 

ўсіх перасяленцаў. Царскі ўрад, на думку П.Д. Верашчагіна, разглядаў 

сялянскія перасяленні ў якасці своеасаблівага клапана, які дазваляў рэгуляваць 

узровень сацыяльнай напружанасці на вѐсцы. Разам з тым улады стрымлівалі 

працэс перасялення праваслаўных сялян з заходніх рэгіѐнаў Беларусі, каб не 

дапусціць аслаблення тут «рускага» элементу. Адначасова павялічвалася і 

колькасць сялян, якія выязджалі на заробкі з Беларусі за межы Расійскай 

імперыі ў Паўночную Амерыку і Заходнюю Еўропу. Гэтае пытанне 

разглядалася на пачатку 1990-х гадоў у працах А.В. Ціхамірава
18

. 

Падсумаваннем дасягненняў беларускай савецкай гістарыяграфіі 

паслярэформеннай вѐскі стала выданне ў 2002 г. фундаментальнага 

                                                           

14
 Липинский, Л.П. Крестьянское и солдацкое движение в Белоруссии   (1900–1907 гг.)  / Л.П. Липинский, 

Е.П. Лукьянов. – Минск : Наука и техника, 1968. – 195 с. 
15

 Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХIХ в. / С.М. Самбук. – Минск : Наука и 

техника, 1981. – 221 с. 
16

 Верещагин, П.Д. Крестьянские переселения из Белоруссии (вторая половина ХIХ в.) / П.Д. Верещагин. – 

Минск: Изд-во БГУ, 1978. – 144 с. 
17

 Семейных, З.М. Аграрные миграции белорусского крестьянства в Сибирь в период империализма (1900–

1914) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / З.М. Семейных ; Акад. наук БССР. – Минск, 1986. – 23 с.; 

Сямейных, З.М. Міграцыя беларускага сялянства ў гады сталыпінскай аграрнай рэформы (1906–1914 гг.) / З.М. 

Сямейных // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. – 1982. – № 4. – С. 53–59; Сямейных, З.М. 

Перасяленчая палітыка царызму ў Беларусі ў 1900–1914 гг. / З.М. Сямейных // Вес. Акад. навук БССР. Сер. 

грамад. навук. – 1984. – № 1. – С. 68–76.  
18

 Ціхаміраў, А.В. Беларуская эміграцыя : 90-я гады XIX ст.–1917 г. : аўтарэфер. дыс. … кандыдата гістарычных 

навук / А.В. Ціхаміраў ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 1994. – 26 с. 
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калектыўнага даследавання ―Гісторыя сялянства Беларусі‖
19

. Можна 

сцвярджаць, што найбольш поўна была асветлена сацыяльна-эканамічная 

праблематыка. Ключавым выступала палажэнне пра разлажэнне сялянства, як 

асноўнага класа феадальнай фармацыі, на два класы новага капіталістычнага 

грамадства шляхам вылучэння з яго асяроддзя заможнай меншасці – вясковай 

буржуазіі, і збяднення і пераўтварэння ў сельскі пралетарыят большасці сялян.  

На пачатку 2000-х гадоў пачаліся пошукі новых метадалагічных 

падыходаў у даследаванні беларускага сялянства. Адным з піянераў у 

выкарыстанні мадэрнізацыйнага тэарэтычнага падыходу ў даследаванні 

сацыяльных працэсаў у паслярэформенным беларускім грамадстве стаў 

А.Г. Каханоўскі
20

. У манаграфічным даследаванні гэтага аўтара пададзены 

змястоўныя характарыстыкі працэсаў трансфамацыі беларускага грамадства на 

этапе пераходу ад традыцыйнага да індустрыяльнага тыпу яго развіцця
21

. 

Каханоўскі прыйшоў да высновы, што ў канцы ХІХ–пачатку ХХ ст. набірае 

сілу працэс разлажэння традыцыйнай культуры ў беларускай вѐсцы, выразна 

паглыбілася сацыяльнае размежаванне сялянства, узрасла яго міграцыйная і 

сацыяльная актыўнасць, што садзейнічала пераўтварэнню сялянства з 

саслоўнай у сацыяльна-прафесійную групу. 

Манаграфія В. Насевіча «Традиционная белорусская деревня в 

европейской перспективе»
22

 стала першым мікрагістарычным даследаваннем у 

сучаснай беларускай гістарыяграфіі, прысвечаным невялікаму рэгіѐну ў 

цэнтральнай Беларусі. Актыўна праводзіліся даследаванні, прысвечаныя 

асобным пытанням гісторыі беларускага сялянства. С. А. Талмачова вывучала 

дзейнасць сялянскага самакіравання ў другой палове ХІХ ст.
23

, В. М. Астрога –

вясковае настаўніцтва
24

, М. А. Гулюк – палітыку расійскіх уладаў у галіне 

падрыхтоўкі педагагічных кадраў для вясковых школ
25

, а Н. Я. Новік
26

 – 

                                                           

19
 Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзѐн : у 3 т. / рэдкал. : М.С. Сташкевіч [і інш.]. – 

Мінск : Беларус. навука, 1997 – 2002. – Т. 2 : Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. 

/ З.Е. Абезгауз, Х.Ю. Бейлькін, А.Р. Бухавец [і інш.]; пад рэд. В.П. Панюціча. – 2002. – 552 с. 
20

 Каханоўскі, А.Г. Этапы і шляхі мадэрнізацыі Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. / А.Г. Каханоўскі // Веснік 

Беларус. дзярж. ун-та. Серыя 3. – 2003. – № 3. – С. 3–6; Каханоўскі, А.Г. Сацыяльныя аспекты мадэрнізацыйных 

працэсаў у Беларусі (60-я гг. ХІХ–пачатак ХХ ст.) / А.Г. Каханоўскі // ХХІ век: актуальные проблемы 

исторической науки: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ, Минск, 15–16 апр. 

2004 г. – Минск, 2004. – С. 213–215. 
21

 Каханоўскі, А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–194 гг.) / А.Г. Каханоўскі. – 

Мінск: БДУ, 2013. – 335 с. 
22

 Носевич, В.Л. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе / В.Л. Носевич. – Минск: 

Тэхналогія, 2004. – 305 с. 
23

 Талмачова, С.А. Сялянскае самакіраванне ў Беларусі (1861–1901 гг.) : аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук: 

07.00.02 / Бел. Дзярж. пед. універсітэт імя Максіма Танка. – Мінск, 2002. – 22 с. 
24

 Астрога,  В.М.  Вясковае настаўнiцтва Беларусi ў другой палове XIX – пачатку XX стст. : аўтарэф. дыс... 

канд. гіст. навук : 07.00.02  / В.М. Астрога ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 20 с. 
25

 Гулюк, М.А. Политика Российского правительства по подготовке педагогических кадров для Виленского 

учебного округа (вторая половина XIX–начало XX в.): 07.00.03 / Гулюк М.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2006. 

– 21 с. 
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развіццѐ прафесійнай адукацыі на беларуcкіх землях, якая карысталася 

асаблівай папулярнасцю сярод выхадцаў з сялянства.  

Даследаванне сацыяльнай стратыфікацыі сялянства Беларусі ў 60-90-ыя 

гг. ХІХ ст. правяла Г.І. Маскевіч
27

. На думку даследчыцы працэс фарміравання 

маѐмаснай  іерархіі сялянства суправаджаўся ростам сацыяльна-культурных 

адрозненняў паміж рознымі катэгорыямі сялян, складваннем новых 

нефармальных узаемаадносін у вѐсцы. Г.І. Маскевіч упершыню ў айчыннай 

гістарыяграфіі звярнула ўвагу на «неафіцыйную ўнутрысаслоўную 

стратыфікацыю», вылучыўшы групы жыхароў вѐскі, якія займалі ў сялянскай 

супольнасці асаблівыя, нідзе афіцыйна не замацаваныя пазіцыі (старажылы, 

бабкі-павітухі, знахары і г.д.).  

Вялікую ўвагу праблемам гісторыі сялянства ў разглядаемы намі 

храналагічны перыяд надаюць у апошнія гады расійскія гісторыкі
28

. Найбольш 

актуальнымі даследчымі праблемамі ў расійскай гістарыяграфіі 

паслярэформеннай вѐскі можна назваць наступныя: сацыяльна-маѐмасная 

дыферэнцыяцыя сялянства, сацыяльна-культурнае развіццѐ вѐскі, дзейнасць 

валаснога і сельскага мясцовага самакіравання. Шырока выкарыстоўваецца 

рэгіянальны падыход, калі ў якасці аб’екта даследавання абіраюцца асобныя 

рэгіѐны з выразнай сацыяльнай і культурнай спецыфікай. Пытанні 

нацыянальнай і канфесійнай палітыкі расійскага ўрада ў беларускай вѐсцы ў 

першыя паслярэформенныя гады разглядаюцца ў працах расійскага гісторыка 

М. Далбілава
29

 і літоўскага аўтара Д. Сталюнаса
30

.  

У сучаснай украінскай гістарыяграфіі асаблівую актуальнасць набываюць 

даследаванні сацыяльна-культурнай праблематыкі гісторыі сялянства, 

                                                                                                                                                                                                 

26
 Новик, Н. Сельскагаспадарчая адукацыя як фактар аграрнай мадэрнізацыі Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. / 

Н. Новік // Бел. гіст. часоп.  – 2009. – № 10 (123). – С. 43–47; Новик, Н.Е. Учительские институты в системе 

професионального образования Беларуси начала ХХ в. / Н.Е. Новик // Веснік Віцеб. дзярж. ун-та. – 2009. – 

№ 3(5). – С. 32–36. 
27

 Маскевіч, Г.І. Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60–90-я гг. ХІХ ст.: аўтарэф. дыс. …  канд. 

гіст. навук: 07.00.02. / Г. І. Маскевіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2011. – 24 с. 
28

 Безгин, В.Г. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX вв.) / В.Г. Безгин. – Москва; 

Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. тех. ун-та, 2004. – 304 с.; Вронский, О.Г. Крестьянство и власть (1900–1923) / 

О.Г. Вронский. – Тула: Рарус, 1993. – 139 с.; Есиков С.А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в 

начале XX века (1900–1921 гг.) / С.А. Есиков. – Тамбов, 1998. – 108 с.; Земцов, Л.И. Волостной суд в России 60-

х – первой половины 70-х годов XIX века (по материалам Центрального Черноземья) / Л.И. Земцов. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 448 с.; Земцов, Л.И. Крестьянский самосуд: правовые основы и 

деятельность волостных судов в пореформенной России (60-80-е гг. XIX в.) / Л.И. Земцов. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 264 с.; Коновалов, B.C. Крестьянство и реформы  (российская деревня в начале XX 

в.). Аналитический обзор / B.C. Коновалов. – Москва : РАН ИНИОН, 2000. – 136 с.; Кучумова, Л.И. Сельская 

община в России (вторая половина XIX в.) / Л.И. Кучумова. – Москва: Знание, 1992. – 63 с.; Привалова, Т.В. 

Быт русской деревни (медико-санитарное состояние деревни Европейской России). 60-е гг. XIX – 20-е гг. XX в. 

/ Т.В. Привалова. – Москва : ИРИ РАН, 2000. – 199 с. 
29

 Долбилов, М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии 

при Александре II / М.Д. Долбилов. – Москва : Новое литератур. обозр., 2010.  – 1000 с. 
30

 Сталюнас, Д. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на 

Западных окраинах в период Великих Реформ / Д. Сталюнас // Ab Imperio. – 2003. – № 1. – С. 261–292. 
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менталітэту вяскоўцаў. У першую чаргу можна назваць грунтоўныя працы 

Ю. Прысяжнюка
31

 і А. Міхайлюка
32

. Пытанням узаемадачыненняў польскай 

шляхты і ўкраінскага сялянства на тэрыторыі Правабярэжнай Украіны ў другой 

палове ХІХ–пачатку ХХ ст. прысвечана даследаванне французскага гісторыка 

Д. Бавуа
33

. У сучаснай польскай гістарыяграфіі новыя метадалагічныя 

падыходы ў даследаванні паслярэформеннай польскай вѐскі ў другой палове 

ХІХ–пачатку ХХ ст., якія грунтуюцца на палажэннях мадэрнізацыйнай тэорыі, 

найбольш яскрава праявіліся ў працах Я. Кахановіча
34

 і У. Мяджэцкага
35

. 

Гісторык польскай памеснай шляхты на беларуска-украінска-літоўскіх землях 

Р. Юркоўскі разглядае пытанні ўзаемадачыненняў паміж беларускім 

сялянствам і памешчыкамі, асвятляе асветніцкую і дабрачынную дзейнасць 

апошніх сярод вясковага насельніцтва
36

. Этнічная самасвядомасць беларускага 

сялянства ў ХІХ ст. стала прадметам даследавання польскага сацыѐлага 

Р. Радзіка, які прыйшоў да высновы, што вясковае насельніцтва Беларусі ў гэты 

перыяд не мела развітай нацыянальнай свядомасці
37

. 

Вялікі факталагічны матэрыял, прысвечаны самым розным аспектам 

жыцця беларускай вѐскі, назапашаны беларускімі этнографамі
38

.  Менавіта яны 

сталі піянерамі ў даследаванні этна-нацыянальнай самасвядомасці беларускага 

сялянства ў паслярэформенны перыяд. У дысертацыйным даследаванні таксама 

шырока выкарыстоўваліся працы сучасных польскіх этнографаў
39

. 

Такім чынам, гісторыя беларускай вѐскі ў другой палове ХІХ–на пачатку 

ХХ ст. даследавана дастаткова грунтоўна. Аднак сацыяльныя і культурныя 

аспекты яе гісторыі разгледжаны ў найменшай ступені. Дадзенае 

                                                           

31
 Присяжнюк, Юрій. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, ПП Кандич С. Г.,  2007. – 640 с. 
32

 Михайлюк, О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: соціокультурні процеси / О. Михайлюк. – 

Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 456. 
33

 Бовуа, Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) 

/ Д. Бовуа. – Москва : Новое литератур. обозр., 2010. –1000 с. 
34

 Kochanowicz, J. Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie  w teorii ekonomii i w historii 

gospodarczej / J. Kochanowicz. – Warszawa: Wydawnictwо Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 227 s. 
35

 Мędrzecki, W. Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939: procesy socjalizacji / W. Мędrzecki. – 

Warszawa : DIG, 2002. – 212 s. 
36

 Jurkowski, R. Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopi w świetle pamiętników ziemian i 

realiów kresowych drugiej połowy XIX–początku XX wieku / R. Jurkowski // Polacy i sąsiedzi – dystans i przenikanie 

kultur. – Gdańsk, 2001. – Сz. II: Zbiór studiów pod redakcją Romana Wapińskiego. – S. 26–42; Jurkowski, Roman. 

Opieka dworu nad chłopami w guberniach północno-zachodnich w dobie pouwłaszczeniowej w relacjach ziemian – 
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дысертацыйнае даследаванне з’яўляецца спробай запоўніць гэтую нішу ў 

айчыннай гістарыяграфіі. 

У раздзеле 1.2 «Крыніцы» праведзены аналіз комплексу крыніц, 

выкарыстаных у дысертацыі, які можна падзяліць на наступныя групы: 1) 

нарматыўна-прававыя дакументы; 2) матэрыялы афіцыйнага справаводства 

(дзяржаўнага, царкоўнага, грамадскіх арганізацый); 3) апублікаваныя 

статыстычныя матэрыялы; 4) матэрыялы перыядычнага друку; 5) крыніцы 

асабістага паходжання (успаміны, перапіска і дзѐннікі); 6) картаграфічныя 

матэрыялы і фотадакументы. Галоўную ролю адыгралі тры групы крыніц: 

матэрыялы дзяржаўнага справаводства, апублікаваныя статыстычныя 

матэрыялы і ўспаміны сучаснікаў. У найбольшай ступені былі выкарыстаныя 

матэрыялы дзяржаўнага справаводства другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст., 

якія захоўваюцца ў нацыянальных гістарычных архівах Беларусі ў Мінску і 

Гродне, а таксама ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы ў Вільнюсе.  

У фондах адміністрацыйных устаноў сканцэнтравана вялізная колькасць 

дакументаў, якія адлюстроўваюць самыя розныя бакі жыцця паслярэформеннай 

беларускай вѐскі. Гэта канцылярыя віленскага генерал-губернатара, канцылярыі 

начальнікаў Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілѐўскай 

губерняў. Асноўны масіў дакументаў па гісторыі вѐскі і сялянства захоўваецца 

ў фондах так званых «сялянскіх» устаноў : губернскіх па сялянскіх справах 

прысутнасцей, міравых з’ездаў, міравых пасярэднікаў, земскіх начальнікаў, 

валасных праўленняў. Шмат матэрыялаў пра гаспадарчае і сацыяльнае развіцце 

беларускай вѐскі на пачатку ХХ ст. сканцэнтравана ў губернскіх і павятовых 

камісіях па землеўпарадкаванні, створаных у ходзе рэалізацыі «сталыпінскай» 

аграрнай рэформы. У дадзенай працы шырока выкарыстоўваліся архіўныя 

крыніцы, якія змяшчаюць інфармацыю дэмаграфічнага характару : царкоўныя 

метрычныя кнігі, рэвізскія сказкі. Іх аналіз дазволіў выявіць спецыфіку 

дэмаграфічных зменаў у сялянскім грамадстве.  

У дысертацыйным даследаванні шырока выкарыстоўваліся 

апублікаваныя статыстычныя матэрыялы. У матэрыялах па геаграфіі і 

статыстыкі Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губерняў, якія збіраліся і 

аналізаваліся на мяжы 1850–1860-х гадоў афіцэрамі Генеральнага штаба 

расійскай арміі, знаходзіцца шмат каштоўнай інфармацыі адносна стану 

беларускай вѐскі напярэдадні рэформы 1861 г. Статыстычныя дазеныя адносна 

самых розных бакоў жыцця паслярэформеннай вѐскі ўтрымліваюць «Памятныя 

кніжкі» і статыстычныя агляды беларускіх губерняў, якія складаліся і 

публікаваліся губернскімі статыстычнымі камітэтамі. Гэта дэмаграфічная 

статыстыка, дадзеныя адносна сялянскага землеўладання і землекарыстання, 

вясковага школьніцтва, сістэмы аховы здароўя, а таксама самыя разнастайныя 

звесткі, датычныя дзейнасці валасных і сельскіх устаноў. Важную ролю ў 
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даследаванні адыгралі матэрыялы Першага ўсеагульнага перапісу насельніцтва 

Расійскай імперыі 1897 г., аналіз якіх дазволіў выявіць спецыфіку 

дэмаграфічнага развіцця паслярэформеннай вѐскі, структуру сялянскіх 

сямейных дворагаспадарак, дынаміку пашырэння пісьменнасці сярод вясковага 

насельніцтва, а таксама тэрытарыяльную мабільнасць вясковых жыхароў. 

Змястоўную і разнастайную інфармацыю пра жыццѐ беларускай вѐскі на мяжы 

стагоддзяў утрымліваюць такія крыніцы, як «Труды местных комитетов о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности», выдадзеных у 1903 г. Для 

даследавання працэсаў маѐмаснай дыферэнцыяцыі вясковага насельніцтва былі 

выкарыстаны матэрыялы статыстыкі землеўладання і землекарыстання 1877 г., 

1887 г. і 1905 г. Асабліва каштоўным з’яўляецца даследаванне сялянскіх 

гаспадарак Віцебскай губерні, праведзенае пад эгідай губернскага земскага 

камітэта і выдадзенае ў 1907 г.
40

, у якім былі сабраны і прааналізаваны 

матэрыялы адносна маѐмаснай дыфэрэнцыяцыі сялянства, адыходніцтва, 

пашырэння пісьменнасці. Яны высвятляюць карэляцыі паміж велічынѐй 

пасеваў у сялянскіх гаспадарках і ўзроўнем адуцыі членаў сямей, стаўленнем 

сялян да адыходніцтва на заробкі, набыцця ва ўласнасць зямлі і г. д. У 

вывучэнні працэсу развіцця вясковага школьніцтва важную ролю адыгралі 

матэрыялы аднадзѐннага перапісу пачатковых школ
41

, праведзенага  на пачатку 

1911 г. Яны ўтрымліваюць багатую інфармацыю пра сацыяльнае паходжанне 

настаўнікаў, узровень іх адукацыі, матэрыяльнае забеспячэнне вясковых школ, 

родную мову вучняў.  

У дысертацыі шырока выкарыстоўваліся ўспаміны сучаснікаў. Большасць 

мемуараў, якія ўтрымліваюць інфармацыю пра беларускую вѐску другой 

паловы ХІХ–пачатку ХХ ст., напісаны прадстаўнікмі памешчыцкага асяродздзя. 

Для аўтараў характэрнай была вера ў натуральнасць патрыярхальнага ўкладу 

вясковага жыцця, ідэя захавання апекі над сялянамі з боку панскага двору. 

Асобнай групай мемуараў, прысвечаных сялянскай тэматыцы, з’яўляюцца 

ўспаміны міравых пасярэднікаў, прысланых у Беларусь у часе і адразу пасля 

паўстання 1863 г. з цэнтральных губерняў Расіі, для якіх характэрна 

перабольшванне беднасці, забітасці і прыгнечанасці беларускіх сялян, а таксама 

пераацэнка станоўчай ролі расійскіх уладаў у развіцці беларускай вѐскі. 

Успамінаў, якія належаць аўтарству саміх сялян захавалася вельмі мала. Адным 

з першых мемуарыстаў сялянскага паходжання стаў этнограф Адам 
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Багдановіч
42

. У яго ўспамінах вельмі падрабязна разгледжаны гаспадарчыя, 

сацыяльныя і культурныя сферы жыцця паслярэформеннай вѐскі. 

Важную ролю ў дадзеным даследаванні адыгралі матэрыялы 

перыядычнага друку, а ў першую чаргу – матэрыялы газет «Наша Ніва» i 

«Biełarus», якія былі адрасаваныя менавіта беларускім сялянам і імкнуліся 

разглядаць найбольш актуальныя пытанні тагачаснага вясковага грамадства. У 

даследаванні рэлігійнага жыцця вѐскі і пытанняў развіцця пачатковага 

школьніцтва выкарыстоўваліся матэрыялы праваслаўнага перыядычнага 

выдання «Литовские епархиальные ведомости». 

У раздзеле 1.3 «Метадалогія і метады даследавання» пададзена 

характарыстыка выкарыстаных у дысертацыйным даследаванні навуковых 

метадаў і метадалагічных падыходаў. Аўтарам камбініравана выкарыстоўваліся 

сістэмна-структурны (структурна-нарматыўны) і соцыакультурны 

(фенаменалагічны, інтэрпрэтацыйны ці канструктывісцкі) метадалагічныя 

даследчыцкія падыходы. Пад сацыяльнай структурай сялянскага грамадства 

Беларусі разумелася ўся сукупнасць сацыяльных пазіцый і адпаведных ім роляў 

і інстытутаў, а таксама сеткі сацыяльных сувязей і узаемазалежнасцей паміж імі 

ў вясковым грамадстве Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст., а пад 

культурай – сукупнасць ведаў грамадства аб сабе самім і акаляючым 

прыродным асяроддзі, у тым ліку засвоеныя індывідамі ў працэсе сацыялізацыі 

каштоўнасці, а таксама нормы паводзінаў у розных жыццѐвых сітуацыях. 

Таксама шырока выкарыстоўваўся мікрагістарычны падыход, які дазваляў з 

дапамогай змены маштабу і ракурсу аб’екту навуковага аналізу атрымліваць 

новыя дадзеныя, недаступныя для даследчыка на макраўзроўні. З ліку 

спецыяльных гістарычных метадаў найбольш актыўна выкарыстоўваліся 

параўнаўчы, колькасны і тыпалагічны метады. У якасці агульнай сацыяльнай 

тэорыі аўтарам была прынятая  тэорыя мадэрнізацыі.  

У другой главе «Маѐмасная дыферэнцыяцыя сялянства: сацыяльна-

культурныя аспекты» разгледжаны працэсы маѐмаснай дыферэнцыяцыі 

сялянскага насельніцтва і іх уплыў на сацыяльныя ўзаемадачыненні ў вясковых 

супольнасцях. У раздзеле 2.1 «Дыферэнцыяцыя сялянскага надзельнага 

землеўладання» вызначаны дынаміка і характэрныя рысы працэсу 

дыферэнцыяцыі сялянскіх надзелаў, нададзеных у часе рэалізацыі рэформаў 

1860-х гадоў. Дэмаграфічны рост у паслярэформеннай вѐcцы спарадзіў 

праблему падзелу сялянскіх гаспадарак  паміж нашчадкамі. Напрыклад, у 1895 

г. у Гродзенскай губерні засталіся непадзеленымі толькі 48 % першапачатковых 

участкаў. Да пачатку Першай сусветнай вайны першапачатковая колькасць 
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сялянскіх гаспадарак вырасла прыкладна ў два разы. Дадзеныя па Віцебскай 

губерні за 1907 г. сведчаць, што працэс драблення ў аднолькавай ступені 

закранаў як малыя, так і вялікія надзельныя гаспадаркі. Аналіз архіўных 

дакументаў пераконвае, што пераход бядняцкіх надзелаў да заможных 

гаспадароў меў нязначныя маштабы, а ў цэлым працэс пераразмеркавання 

надзельнай зямлі паміж сялянамі не адыгрываў істотнай ролі ў сацыяльным 

развіцці паслярэформеннай вѐскі. Галоўную ролю ў дыферэнцыяцыі сялянскага 

надзельнага землеўладання адыгрываў дэмаграфічны фактар. Сталыпінская 

рэфома 1906 г. садзейнічала фармаванню групы стабільных хутарскіх 

гаспадарак фермерскага тыпу, якія маглі развівацца і супрацьстаяць пагрозе 

драбнення. Але большасць сялянскіх гаспадарак не мела перспектыў развіцця і 

пераўтварэння ў паспяховыя гаспадаркі з прычыны іх катастрафічнага 

малазямелля. 

У раздзеле 2.2 «Рост і дыферэнцыяцыя прыватнага сялянскага 

землеўладання» разгледжаны працэс набыцця сялянамі зямлі ў прыватную 

ўласнасць і яго роля ў дыферэнцыяцыі сялянства.  Аналіз крыніц паказаў, што 

ўжо ў першыя гады пасля рэформы 1861 г. найбольш актыўныя заможныя 

сяляне пачалі скупляць памешчыцкія землі, а некаторыя нават сталі новымі 

латыфундыстамі. Пасля заснавання ў 1885 г. Сялянскага зямельнага банка да 

працэсу набыцця зямлі актыўна далучаецца сярэдняе сялянства і нават 

малазямельныя гаспадары. У 1905 г. у беларускіх губернях налічваліся ўжо 

27 142 індывідуальныя прыватныя землеўладальнікі сялянскага паходжання, 

якім належала 825 403 дзес. зямлі, што складала 10,4 % ад плошчы сялянскай 

надзельнай зямлі. З іх ліку 8 463 (31,8 %) мелі ў сваім валоданні больш за 20 

дзес. зямлі, а значыцца тэарэтычна маглі ўтвараць паспяховыя гаспадаркі 

фермерскага тыпу. Уладанні плошчай большай за 100 дзес. зямлі, якія можна 

аднесці да памешчыцкага тыпу, знаходзіліся ва ўласнасці 1 462 сялян (5,4 % ад 

колькасці сялян, якія мелі зямлю ў прыватнай ўласнасці), а адзін памешчык 

сялянскага паходжання прыходзіўся прыкладна на тысячу надзельных 

гаспадарак. Такім чынам, гэтая самая заможная група сялянскага насельніцтва ў 

цэлым з’яўлялася колькасна нязначнай і не адыгрывала істотнай ролі ў 

сацыяльным і культурным жыцці паслярэформеннай вѐскі. Апроч 

індывідуальных уладальнікаў у 1905 г. 243 458 дзес. прыватнай зямлі належалі 

1 061 сялянскай вясковай грамадзе і 855 272 дзес. – 6 407 таварыствам 

пакупнікоў. Сярод членаў апошніх пераважалі сераднякі і беднякі. У 1907 г. у 

Віцебскай губерні 14,4 % з ліку ўсіх сялянскіх двароў мелі купленую зямлю, 

што прыкладна адпавядала сярэдняму паказчыку адносна ўсіх беларускіх 

губерняў. Найбольш дынамічна развівалася сялянскае прыватнае 

землеўладанне на ўсходзе Беларусі – у Магілѐўскай губерні, дзе плошча 

купленых вяскоўцамі земляў напярэдадні Першай сусветнай вайны складала 
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прыкладна трэцюю частку ад надзельнай зямлі. А ў заходніх Віленскай і 

Гродзенскай губернях рост сялянскага землеўладання стрымліваўся моцнымі 

пазіцыямі латыфундзіяльнага памешчыцкага землеўладання.  

У радзеле 2.3 «Заможнае сялянства і вясковая бедната» разгледжаны 

дзве палярныя сацыяльныя групы вясковага грамадства – заможныя гаспадары і 

беднякі, а таксама паказаны характар узаемаадносін паміж імі. У айчыннай 

гістарыяграфіі адсутнічаюць дакладныя і эфектыўныя крытэрыі колькаснага 

вылучэння гэтых групаў. Крытэрыем падзелу выступала забяспечанасць зямлѐй 

і працоўнай жывѐлай. Гэты падыход выкарыстоўвалі і беларускія гісторыкі, 

якія адносілі да заможных сялян (кулакоў) 7-10 % гаспадароў. Да вясковай 

беднаты належалі ў першую чаргу беззямельныя сяляне, хаця сярод апошніх 

сустракаліся і заможныя гаспадары. Група беззямельных фармавалася 

пераважна з былых дворных людзей і парабкаў. У 1860-ыя гг. частка былых 

дворных парабкаў атрымала 3-дзесяцінныя зямельныя надзелы, папоўніўшы 

групу малазямельных гаспадароў. У 1870 г. у беларускіх губернях (без уліку 

Магілѐўскай) гэтая група складала каля 7 % ад колькасці ўсіх гаспадароў у 

былой прыватнаўласніцкай вѐсцы, а яшчэ каля 4 % прыходзілася на 

агароднікаў.  

Статыстычныя дадзеныя сведчаць, што істотнага росту ўдзельнай вагі 

беззямельных гаспадароў у паслярэформеннай вѐсцы не назіралася,  паколькі 

сяляне трымаліся за сваю зямлю, а калі прадавалі яе, дык звычайна назаўсѐды 

пакідалі родную вѐску. Напрыклад, у 1907 г. у Віцебскай губерні не мелі зямлі 

5,8 % сялянскіх двароў,  а пакінулі зямлю 3 % (у  беларускіх паветах гэтай 

губерні – 1,7 % ). Бедната з’яўлялася самай дынамічнай і актыўнай групай 

вясковага насельніцтва, а таксама выступала і найбольш радыкальнай часткай 

сялянскага грамадства. Адсутнасць перспектыў павышэння сацыяльнага 

статуса і паляпшэння матэрыяльнага дабрабыту ўнутры сваѐй вясковай 

супольнасці падштурхоўвала беднякоў да непадпарадкавання традыцыйным 

мясцовым аўтарытэтам і рабіла іх успрымальнымі да радыкальных сацыяльных 

і палітычных ідэй. 

У цэлым працэсы сацыяльнай дыферэнцыяцыі ў паслярэформеннай 

беларускай вѐсцы адбываліся адносна павольна, іх тэмпы тармазіліся 

трывалымі пазіцыямі памеснага землеўладання і дамінацыяй яўрэйскіх 

прадпрымальнікаў у сферах эканомікі, звязаных з продажам і пераапрацоўкай 

прадуктаў сельскагаспадарчай вытворчасці. Паміж заможнымі і беднымі 

сялянамі не існавала выразнага антаганізму інтарэсаў і вострага класавага 

канфлікту, а таксама заўважнай культурнай дыстанцыі і прынцыповых 

адрозненняў у вобразе і стылю жыцця. Агульныя інтарэсы жыхароў беларускай 

вѐскі ў цэлым пераважалі над іх сацыяльнымі адрозненнямі. 
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У трэцяй главе «Сялянскае cаслоўнае самакіраванне» разгледжаны 

сацыяльныя і культурныя аспекты функцыянавання устаноў сялянскага 

самакіравання.  У раздзеле 3.1 «Валасное кіраванне : характар і накірункі 

дзейнасці» вызначаны характар і асноўныя накірункі дзейнасці валасных 

устаноў. Паказана, што ад самога пачатку свайго існавання гэтыя ўстановы 

выконвалі функцыі нізавой структуры дзяржаўна-бюракратычнага апарату і 

адначасова павінны былі прадстаўляць інтарэсы сялян як выбарныя органы 

мясцовага самакіравання. Гэты дуалізм функцый выступаў спецыфічнай рысай 

выбарных сялянскіх устаноў на працягу ўсяго паслярэформеннага перыяду, 

хаця бюракратычная складовая звычайна пераважала, асабліва на ўзроўні 

валаснога кіравання. У сферу дзейнасці валасных і сельскіх устаноў уваходзіла 

шырокае кола самых розных пытанняў мясцовага жыцця, якія мелі істотнае 

значэнне для развіцця вясковых супольнасцей.  

У раздзеле 3.2 «Валасныя старшыні і пісары» паказана роля гэтых 

адказных асобаў у дзейнасці сялянскага самакіравання і жыцці 

паслярэформеннай вѐскі ўвогуле. Валасныя старшыні ў большай ступені 

ўсведамлялі сябе дзяржаўнымі служачымі, а не выбарнымі прадстаўнікамі 

мясцовага сялянства. Дзяржаўная ўлада ў асобе міравога пасярэдніка (пазней 

земскага начальніка) звычайна падтрымлівала старшыняў аўтарытарнага стылю 

кіравання, якія, пры гэтым, паслухмяна выконвалі ўсе распараджэнні 

начальства. Слабасць кантролю з боку сялянскіх супольнасцей садзейнічала 

пашырэнню карупцыі ў дзейнасці валаснога праўлення. Сяляне, са свайго боку, 

часта прытрымліваліся стратэгіі выбару «слабога» старшыні, які не мог 

аказваць на іх моцнага ціску ў справе выканання дзяржаўных павіннасцей. Але 

такі выбар звычайна прыводзіў да дысфункцыянальнасці валасного кіравання, і 

яно не было ў стане прымусіць сялян выконваць свае распараджэнні. На выбар 

валасных старшыняў істотны ўплыў аказваў палітычны фактар. Да заняцця 

валасных пасадаў дзяржаўная адміністрацыя дапускала толькі палітычна 

«дабранадзейных» асобаў. У змешаных у канфесійных адносінах мясцовасцях 

улады дамагаліся, каб на гэтыя пасады абіраліся асобы праваслаўнага 

веравызнання. 

У дзейнасці валаснога праўлення вельмі значная роля належала пісарам, 

якія  карысталіся вялізным уплывам на пераважна непісьменных сялян і часта 

кіравалі воласцю. На практыцы іх прызначалі на пасады міравыя пасярэднікі, і 

апошнім яны непасрэдна падпарадкоўваліся. Пасля паўстання 1863–1864 гг. 

дзяржаўныя ўлады паступова выдалілі з гэтых пасадаў асобаў каталіцкага 

веравызнання. У дысертацыі праведзены аналіз саслоўнага і канфесійнага 

складу, а таксама адукацыйнага ўзроўню валасных пісараў. Паказана, што 

спачатку большасць сярод іх складалі прадстаўнікі дробнай шляхты і духоўнага 

саслоўя, але паступова ўзрастала ўдзельная вага выхадцаў з сялян 
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праваслаўнага веравызнання. Напрыклад, у 1898 г. у Гродзенскай губерні 

67,8 % валасных пісараў складалі сяляне паводле паходжання. 

У раздзеле 3.3 «Валасны суд. Вясковая грамада» асветлена дзейнасць 

гэтых інстытутаў вясковага грамадства. Галоўным недахопам у 

функцыянаванні валасных судоў з’яўлялася іх залежнасць ад выканаўчай 

улады, а ў першую чаргу – ад валасных старшыняў і пісараў, якія актыўна 

ўмешваліся ў іх працу. Выкананне абавязкаў суддзі ўспрымалася сялянамі як 

павіннасць, якая перадавалася па чарзе ад гаспадара да гаспадара, што не 

спрыяла аўтарытэту гэтых устаноў. Сяляне звычайна толькі пад пагрозай 

пакаранняў (канфіскацыя маѐмасці) выконвалі судовыя пастановы. Увядзенне 

пасады земскага начальніка і рэфармаванне валасных судоў на пачатку ХХ ст. 

павысілі эфектыўнасць іх дзейнасці. У цэлым гэтыя ўстановы выконвалі свае 

функцыі ў вырашэнні шматлікіх спрэчак і канфліктаў паміж сялянамі, пра што 

сведчыць праведзены статыстычны аналіз дзейнасці гэтых устаноў. Яны сталі 

неад’емным элементам соцыакультурнага жыцця паслярэформеннай вѐскі. У 

большасці выпадкаў суддзі імкнуліся да справядлівага вырашэння спраў на 

падставе прынятых у вясковым грамадстве ўяўленняў пра справядлівасць. 

Першым базавым узроўнем сялянскага самакіравання з’яўлялася сельская 

грамада, якая звычайна аб’ядноўвала жыхароў некалькіх суседніх вѐсак. Але 

часта гэта было фармальнае ўтварэнне, не звязанае агульнымі інтарэсамі 

жыхароў. Рэальнай грамадой (абшчынай) ці адзінкай самакіравання і 

самаарганізацыі з’яўлялася супольнасць жыхароў асобнай вѐскі, аб’яднаных 

агульнай зямельнай уласнасцю. Фармальны інстытут грамады і сельскіх сходаў 

звычайна дзейнічаў слаба і знаходзіўся пад кантролем валасных уладаў. 

Радыкалізацыя грамадскіх настрояў у беларускай вѐсцы ў часе рэвалюцыі 1905–

1907 гг. часта прыводзіла да расколу грамады на прыхільнікаў рашучых 

сілавых дзеянняў адносна памешчыкаў і дзяржаўных уладаў з аднаго боку, і 

прыхільнікаў кампрамісу з другога. Хутарызацыя беларускай вѐскі ў выніку 

рэалізацыі сталыпінскай рэформы 1906 г. пачала кардынальна змяняць 

прасторавую арганізацыю і функцыі вясковай грамады. Але гэты працэс 

закрануў да Першай сусветнай вайны толькі невялікую частку сялянства. 

У разделе 3.4 «Узаемадачыненні сялян з іншымі саслоўнымі групамі» 

разгледжана спецыфіка ўзаемаадносін сялянскага самакіравання з 

прадстаўнікамі іншых саслоўных груп, якія пражывалі ў сельскай мясцовасці. 

Саслоўны характар арганізацыі валаснога кіравання з’яўляўся адным з 

галоўных яго недахопаў, перажыткам архаічнай мадэлі мясцовага 

самакіравання. Шляхта і мяшчане, якія пражывалі на тэрыторыі воласці, не 

маглі ўдзельнічаць у валасных сходах і не падлягалі іх уладзе. Яны таксама не 

ўдзельнічалі ў фінансаванні многіх грамадскіх праектаў і спраў, якія 

адыгрывалі важную ролю ў развіцці лакальных супольнасцей. Гэта стрымлівала 
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працэсы сацыяльнай інтэграцыі насельніцтва на мясцовым узроўні. Істотную 

ролю ў жыцці вескі адыгрывалі ўзаемадачыненні сялян з памешчыкамі, якім 

належала палова зямельных рэсурсаў у беларускіх губернях. Паміж гэтымі 

сацыяльнымі групамі існавалі вельмі глыбокія эканамічныя супярэчнасці і 

адначасова моцная ўзаемазалежнасць. Узаемаадносіны пераважна мелі 

антаганістычны характар і часта перарасталі ў адкрытыя канфлікты. 

Нацыянальныя і культурныя адрозненні паміж вѐскай і панскім дваром не 

дазвалялі рэалізаваць патэнцыйныя магчымасці сацыяльнага супрацоўніцтва. 

У чацвертай главе «Cацыяльная і тэрытарыяльная мабільнасць 

сялянства» разгледжаны працэсы мабільнасці жыхароў у паслярэформеннай 

вѐсцы, вызначаны іх характар, дынаміка, сацыяльныя і культурныя аспекты. У 

раздзеле 4.1 «Заробкавая міграцыя сялян» пададзены вынікі аналізу 

заробкавай міграцыі беларускіх сялян, галоўнай прычынай узрастання якой 

з’яўлялася немагчымасць забяспечыць патрэбы сялянскай сям’і за кошт 

рэсурсаў уласнай дворагаспадаркі. Таму сярод адыходнікаў пераважалі 

бяднейшыя сяляне. На пачатку ХХ ст.  каля 75 % сялянскіх гаспадарак не маглі 

пражыць без дадатковых заробкаў. Напрыклад, у Віленскай губерні ў 1909 г. 

адсутнічалі ў сваіх гаспадарках 10,5 % ад агульнай колькасці жыхароў, у тым 

ліку 12,9 % мужчын і 8% жанчын. Заробкавая міграцыя ўплывала на ўсѐ 

вясковае грамадства. Сяляне, якія сутыкаліся на адыходніцтве з іншымі ўзорамі 

паводзін, іншай іерархіяй каштоўнасцей пасля вяртання ў родную вѐску часта 

станавіліся элементамі грамадскага неспакою, былі больш схільныя да бунту і 

непадпарадкавання ўладам. Асаблівую ролю ў заробкавай міграцыі жыхароў 

беларускай вѐскі, асабліва ў Віленскай і Гродзенскай губернях, з канца ХІХ ст. 

пачынае адыгрываць міграцыя ў Паўночную Амерыку. Большасць мігрантаў 

імкнулася вярнуцца дадому, каб укласці заробленыя за акіянам грошы ў 

мадэрнізацыю сваіх гаспадарак і набыццѐ новай зямлі. «Амерыканцы», як часта 

называлі іх аднавяскоўцы, часта выступалі рухавіком развіцця новых 

тэхналогій і спосабаў гаспадарання на вѐсцы.  

У раздзеле 4.2 «Міграцыя ў горад і вертыкальная сацыяльная 

мабільнасць» вызначаны дынаміка і асноўныя шляхі перасялення сялян у 

гарады і павышэння імі свайго сацыяльнага статуса. У горад часта перасяляліся 

бяднейшыя сяляне, якія не бачылі магчымасцей палепшыць уласны дабрабыт у 

роднай вѐсцы. Для іншых вяскоўцаў горад даваў шанец атрымаць адукацыю і 

павысіць сацыяльны статус. Паводле дадзеных перапісу насельніцтва 1897 г. у 

пяці беларускіх губернях сялянкі (дадзеныя адносна мужчынскага насельніцтва 

скажае высокі працэнт вайскоўцаў) складалі 15,3 % жаночага гарадскога 

насельніцтва, а сярод усяго жаночага сялянскага насельніцтва гараджанак было 

2,3 %. Узровень пісьменнасці сярод апошніх з’яўляўся вышэйшым за сярэдні 

паказчык пісьменнасці сярод жанчын-сялянак. Асноўнымі шляхамі 
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вертыкальнай сацыяльнай мабільнасці для вяскоўцаў сталі адукацыя і 

дзяржаўная служба. На пачатку ХХ ст. адносны паказчык сялянскіх дзяцей у 

мужчынскіх гімназіях звычайна перавышаў 10 %. Ніжэйшым быў паказчык 

вучаніц сялянскага паходжання ў жаночых гімназіях, але і ѐн узрастаў. 

Найбольш ахвотна сялянскія дзеці ішлі ў тэхнічныя і спецыяльныя 

навучальныя ўстановы, што тлумачылася арыентацыяй вяскоўцаў на 

практычныя веды, якія гарантавалі добрую працу і высокі заробак. На мяжы 

ХІХ і ХХ стст. выхадцы з сялянства складалі ў грамадстве Беларусі яшчэ вельмі 

нізкі працэнтны паказчык сярод асобаў, якія мелі адукацыю вышэй за 

пачатковую. Сярод самога сялянскага насельніцтва адносны паказчык такіх 

асобаў не перавышаў адзін працэнт, прычым значная частка іх канцэнтравалася 

ў гарадах. Адукаваныя сяляне, якія дамагліся павышэння свайго статуса, 

звычайна складалі меншасць у складзе новага для сябе сацыяльнага асяроддзя і 

лѐгка паддаваліся культурнай і моўнай асіміляцыі. Асабліва гэта датычыла 

дзяржаўных чыноўнікаў з сялян, якія на пачатку ХХ ст. складалі значны 

працэнт сярод ніжэйшага і сярэдняга чыноўніцтва беларускіх губерняў.  

У раздзеле 4.3 «Перасяленне ў Сібір і на Далѐкі Ўсход» прааналізавана 

дынаміка працэсу перасялення, разгледжаны сацыяльна-маѐмасны склад 

перасяленцаў, іх сямейныя стратэгіі. Сярод жадаючых перасяліцца ад самага 

пачатку пераважала вясковая бедната, але афіцыйны дазвол атрымлівалі толькі 

тыя гаспадары, якія адпавядалі вызначанаму ўладамі маѐмаснаму цэнзу і мелі 

дастаткова рабочых рук у сям’і. Улады імкнуліся стрымліваць перасяленне 

праваслаўных сялян з тых рэгіѐнаў, дзе пражывала змешанае ў канфесійных 

адносінах насельніцтва. Таму перасяленчы рух на ўсходзе Беларусі набыў 

значна больш размах, чым на захадзе, дзе альтэрнатывай Сібіры ў канцы ХІХ – 

на пачатку ХХ ст. стала эміграцыя ў Паўночную Амерыку. Перасяленчы рух 

стаў важным клапанам, які зніжаў дэмаграфічны ціск і зямельны голад у 

паслярэформеннай вѐсцы.  

У главе пятай «Змены ў культурным жыцці : інстытуты адукацыі і 

рэлігіі» вызначана спецыфіка і дынаміка зменаў у культурным жыцці 

сялянства. У раздзеле 5.1 «Пашырэнне пісьменнасці сярод сялянскага 

насельніцтва» пададзены вынікі аналізу працэсаў распаўсюджання 

пісьменнасці ў паслярэформеннай вѐсцы. Арганізацыя сістэмы дзяржаўнага 

пачатковага школьніцтва для сялян пачалася з 1862 г. У дысертацыі 

прыведзены статыстычныя дадзеныя адносна дынамікі колькасці школ і 

вучняў, сацыяльнага складу настаўнікаў і іх ўзроўня адукаванасці. На 

пачатковую школу дзяржаўнымі ўладамі ўскладвалася важная ідэалагічная 

місія – выхаванне ў сялянскіх дзяцей рускай нацыянальнай самасвядомасці і 

адданасці манархічнай уладзе. Настаўнікамі вясковых школ не маглі быць 

асобы каталіцкага веравызнання, якіх урад лічыў палітычна 
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нядобранадзейнымі. На пачатку 1860-х гг. узнікла дыскусія адносна мовы 

выкладання ў народнай школе, а ў 1863 г. ўладамі была выдадзена на 

беларускай мове кніга для чытання «Разсказы на белорусском наречии». Але 

пасля падаўлення паўстання 1863–1864 гг. дзяржаўная ўлада адмовілася ад 

выкарыстання беларускай мовы ў народнай школе, і гэтая пазіцыя не змянілася 

да пачатку Першай сусветнай вайны. Вострай праблемай вясковай школы 

з’яўляўся недахоп падрыхтаваных настаўнікаў. У часе і пасля паўстання улады 

прызначалі ў школы адстаўных салдат і пісараў, адлічаных навучэнцаў 

духоўных семінарый. Заснаваныя ўрадам настаўніцкія семінарыі не маглі 

забяспечыць патрэбу ў кваліфікаваных кадрах, якая звычайна апярэджвала рост 

колькасці іх выпускнікоў.  

Асаблівая роля ў адукацыі сялян адводзілася дзяржаўнымі ўладамі 

праваслаўнаму прыходскаму духавенству, пад кантролем якога знаходзіліся 

царкоўна-прыходскія вучылішчы і школы граматы. Гэта была спроба 

рэалізацыі клерыкальнай мадэлі навучання сялянскіх дзяцей. У параўнанні з 

вучылішчамі Міністэрства народнай асветы царкоўна-прыходскія школы былі 

больш кансерватыўнымі. Галоўным матывам пасылання дзяцей у школу 

выступала для сялян жаданне навучыць іх маліцца па кніжцы для набажэнства. 

Але для часткі вясковага насельніцтва навучанне грамаце з’яўлялася 

магчымасцю для ўзвышэння па сацыяльнай лесвіцы. Такое стаўленне да навукі 

было характэрным пераважна для заможнага сялянства, якое магло 

выдаткаваць сродкі на далейшую адукацыю сваіх дзяцей пасля заканчэння 

вясковай школы. Сяляне ў большасці не надавалі значэння адукацыі дзяўчынак. 

У 1894 г. у Віленскай навучальнай акрузе яны складалі менш 10 % ад агульнай 

колькасці навучэнцаў. У мясцовасцях са змешаным у канфесійных адносінах 

насельніцтвам у дзяржаўных школах назіралася вялізная колькасная перавага 

праваслаўных над каталікамі, што тлумачылася адмоўным стаўленнем 

каталіцкага сялянскага насельніцтва да зместу і характару навучання, асабліва ў 

царкоўна-прыходскіх вучылішчах. Апроч таго, дзеці сялян-каталікоў фактычна 

не мелі шанцаў пасля заканчэння пачатковага вучылішча паступіць у 

настаўніцкую семінарыю ці на службу ў дзяржаўную ўстанову. Таму каталіцкае 

вясковае насельніцтва аддавала перавагу нелегальным «тайным» школам, дзе іх 

дзеці маглі навучыцца чытаць каталіцкі малітоўнік.  

Паводле дадзеных перапісу 1897 г. сярод сялян беларускіх губерняў 

пісьменныя асобы складалі 16,8 %. Самы высокі паказчык пісьменных быў 

сярод сялян Віленскай і Гродзенскай губерняў (каля 23 %), а самы нізкі – сярод 

сялян Магілѐўскай губерні (11 %). Працэнтны паказчык пісьменных сялян 

перавышаў паказчык тых, хто наведваў ці скончыў афіцыйныя школы, што 

можна патлумачыць распаўсюджаннем нелегальнай школы і хатняга навучання. 
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На пачатку ХХ ст. працэс заснавання вясковых школ значна паскорыўся, 

асабліва на ўсходзе Беларусі.  

З пашырэннем пісьменнаcці распаўсюджваліся ў вѐсцы кнігі і практыкі 

чытання. Паступова кнігі, газеты, лістоўкі пачалі адыгрываць істотную ролю ў 

пранікненні на вѐску новых ідэй і інфармацыі ўвогуле. Адукаваныя асобы часта 

з’яўляліся транслятарамі новых поглядаў і густаў, станавіліся ідэйнымі лідарамі 

лакальных вясковых супольнасцей. Друкаванае слова на беларускай мове 

становіцца важным фактарам у развіцці беларускага нацыянальнага руху, 

асабліва ў асяроддзі інтэлігенцыі сялянскага паходжання.  

У раздзеле 5.2 «Рэлігійны фактар у развіцці вѐскі» разгледжаны ўплыў 

рэлігіі на розныя сферы вясковага жыцця. Паказана прысутнасць у 

традыцыйнай сялянскай культуры шматлікіх элементаў дахрысціянскіх 

паганскіх вераванняў і традыцый. Выяўлены адрозненні ў рэлігійным жыцці 

сялян праваслаўнага і каталіцкага веравызнання. У праваслаўных супольнасцях 

больш захавалася старажытных паганскіх абрадаў і ўзораў народнай творчасці, 

чым у каталіцкіх Аднак адрозненні ў канфесійнай прыналежнасці не аказвалі 

істотнага ўплыву на ўзаемныя стасункі паміж сялянамі праваслаўнага і 

каталіцкага веравызнанняў.  У праваслаўнай вѐсцы былі ніжэйшыя такія 

параметры рэлігійнасці, як наведванне набажэнстваў у храме і выкананне  

рэлігійных абрадаў у сямейным коле. Уплыў рыма-каталіцкага духавенства на 

паводзіны сваіх прыхаджан-сялян з’яўляўся больш моцным, чым 

праваслаўнага. Рэлігійныя інстытуты ў цэлым выконвалі істотныя функцыі ў 

працэсах мадэрнізацыі сялянскага грамадства, а асаблівую ролю адыгрываў  

інстытут казанняў і навучанне рэлігіі ў школах. Асабліва вялікі ўплыў 

прыходскае духавенства аказвала на пашырэнне пісьменнасці сярод сялян.  

На рэлігійнае жыццѐ беларускай вѐскі надзвычай істотны ўплыў аказваў 

палітычны фактар. Дзяржаўная адміністрацыя разглядала праваслаўную царкву 

ў якасці сваѐй галоўнай апоры сярод сялянскага насельніцтва і важны 

інструмент рэалізацыі ўрадавай палітыкі. Такое стаўленне да рэлігійных 

інстытутаў часта зніжала іх аўтарытэт сярод сялян. Дзяржаўныя ўлады пасля 

паўстання 1863–1864 гг. прадпрымаюць захады па пераводу каталіцкага 

сялянскага насельніцтва ў праваслаўе, а таксама робяць спробу ўвядзення ў 

каталіцкае багаслужэнне рускай мовы замест польскай. Гэтыя дзеянні ўладаў 

негатыўна ўспрымаліся сялянамі-каталікамі. Як у праваслаўнай царкве, так і 

каталіцкім касцѐле амаль не выкарыстоўвалася ў багаслужэнні (за рэдкімі 

выключэннямі) беларуская мова сялян. Толькі на пачатку ХХ ст. сярод 

каталіцкага прыходскага духавенства сялянскага паходжання сфармавалася 

група прыхільнікаў беларускага нацыянальнага руху, якія выступалі за 

шырокае ўвядзенне беларускай мовы ў рэлігійнае жыццѐ.    
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Працэсы секулярызацыі пашыраліся на працягу даследуемага перыяду 

сярод сялянскага насельніцтва і ў большай ступені закраналі праваслаўную 

вѐску і інтэлігенцыю вясковага паходжання. Аднак праваслаўная царква і 

каталіцкі касцѐл да самага пачатку Першай сусветнай вайны захоўвалі моцны 

ўплыў на жыццѐ сялян і адначасова выконвалі ролю мадэрнізацыйных 

фактараў. Беларускія сяляне праваслаўнага і каталіцкага веравызнанняў, 

нягледзячы на канфесійныя адрозненні, усведамлялі сваю прыналежнасць да 

адзінай этнічнай супольнасці, адчувалі агульнасць традыцыйнай культуры і 

менталітэту. 

У главе шостай «Традыцыйная культура, сям’я, штодзѐннае жыццѐ» 

праведзены аналіз зменаў у сістэме традыцыйнай культуры, інстытуце сям’і, 

штодзѐнным жыцці беларускага сялянства. Штодзѐннасць сялянскага жыцця 

складалася з руцінных дзеянняў, узаемадачыненняў і рытуалаў, якія ўяўляліся 

вясковым жыхарам абсалютна звычайнымі і нармальнымі. Яна рэгулявалася 

нормамі і каштоўнасцямі традыцыйнай культуры, грунтавалася на адаптацыі 

вясковай супольнасці і кожнай сялянскай сям’і да акаляючага прыроднага 

асяроддзя і была непарыўна звязаная з цыкламі земляробчай працы селяніна і 

асноўнымі этапамі яго жыццѐвага шляху. У раздзеле 6.1 «Дзяцінства ў 

сялянскай супольнасці» паказана, як змяняліся ўмовы жыцця сялянскіх 

дзяцей. У беларускай вѐсцы захоўваўся вельмі высокі паказчык 

нараджальнасці, хаця ѐн пачынаў паволі зніжацца. Дзіцячая смяротнасць 

таксама заставалася вельмі высокай, а галоўнай яе прычынай з’яўляліся 

інфекцыйныя захворванні. Адбываліся змены ў бок паляпшэння санітарных 

умоў у сялянскай хаце. Вясковых дзяцей з ранняга ўзросту пачыналі прывучаць 

да працы, а асаблівую ролю ў сацыялізацыі хлопчыкаў адыгрывала супольнае 

баўленне часу на пасьбішчы, дзе яны спасцігалі нормы паводзінаў у калектыве, 

устанаўлівалі ўласную іерархію, прывыкалі падпарадкоўвацца старэйшым і 

грамадзе. Прынцыпова новай з’явай становіцца школьнае навучанне, якое з 

часам ахоплівала ўсѐ большую колькасць сялянскіх дзяцей. Такім чынам, 

функцыянавалі два асноўныя шляхі сацыялізацыі сялянскага дзіцяці – шлях 

пастушка і шлях школьнага вучня, якія выступалі двума супрацьлеглымі 

сацыяльна-асабовымі ўзорамі. Яны ўяўлялі адрозныя сацыяльна-культурныя 

сістэмы з рознымі крытэрыямі вартасці чалавека і рознымі сацыяльнымі 

аўтарытэтамі. Першы базаваўся на згуртаванай сямейнай групе, якая 

падпарадкоўвала сабе індывідуальнасць яе членаў і захоўвала нязменнасць 

формаў сумеснага жыцця. Другі грунтаваўся на індывідуальнасці асобы і 

адчыняў перад ѐй разнастайныя і зменныя прасторы жыццѐвай кар’еры і 

індывідуальнага поспеху. 

У раздзеле 6.2 «Моладзь у паслярэформеннай вѐсцы» разгледжана 

змена ролі моладзевай узроставай групы ў сацыяльна-культурным жыцці 
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паслярэформеннай вѐскі. На моладзь значны ўплыў аказвала адыходніцтва на 

заробкі. Часта сялянскія хлопцы ўтваралі згуртаваныя сяброўскія аб’яднанні з 

уласнай іерархіяй, якія пачалі адыгрываць значную ролю ў мясцовым жыцці, а 

іх лідары, хаця нярэдка паходзілі з бедных гаспадарак, кідалі выклік 

традыцыйным вясковым аўтарытэтам. Моладзь пераставала быць паслухмянай 

старэйшым узроставай групай, пакорна і цярпліва чакаючай на сваю чаргу ў 

эстафеце пакаленняў. Частка яе ставала ў апазіцыю да пануючых нормаў і 

звычаяў, ствараючы новую лінію канфлікту ў штодзѐннасці вясковага жыцця. 

Узрасталі паказчыкі крымінальнай злачыннасці на вѐсцы. Пачала фармавацца ў 

сялянскім асяроддзі арганізаваная злачыннасць. У маладых сялянскіх хлопцаў 

з’явілася новая магчымасць жыццѐвага шляху – шляху «рэвалюцыянера», 

бунтара, баявіка. Такі тып асобы быў запатрабаваны вѐскай ў яе змаганні за 

зямлю і ў канфліктах сялян з памешчыкамі і ўладамі.  

У раздзеле  6.3 «Дарослае жыццѐ і старасць у сялянскай супольнасці» 

разглядаюцца змены ў штодзѐнным жыцці сярэдняга і старэйшага пакаленняў 

сялянскага насельніцтва. Дарослае жыццѐ распачыналася разам з уступленнем 

асобы ў шлюбны саюз. Моладзь паступова вызвалялася ад дыктату старэйшых 

членаў сям’і ў выбары шлюбнага партнѐра. Працэс індывідуалізацыі закранаў 

таксама сямейныя ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай. Самай балючай 

праблемай паслярэформеннай сялянскай сям’і сталі раздзелы, калі бацькоўская 

зямля і ўся маѐмасць драбілася паміж жанатымі сынамі. Раздзелы выступалі 

галоўнай прычынай унутрысямейных канфліктаў. Смяротнасць сярод дарослых 

вяскоўцаў паволі зніжалася, хаця заставалася высокай. Галоўнай яе прычынай 

былі інфекцыйныя захворванні, а ў першую чаргу – сухоты. Сязоннае 

размеркаванне смяротнасці сведчыць, што жыццѐ і смерць у вясковым 

грамадстве па-ранейшаму з’яўляліся цесна звязанымі з прыродным асяродздзем 

і цыкламі земляробчай працы. Паволі змяняўся знешні выгляд жыхароў 

беларускай вѐскі, якія пераймалі «гарадскую» фабрычную вопратку, хаця гэтыя 

новаўвядзенні выклікалі незадаволенасць старэйшага пакалення, якое 

ўсведамляла сябе захавальнікам і абаронцам традыцыі. Назіралася скарачэнне 

працоўнага часу селяніна ў выніку ўдасканалення прыладаў і тэхналогій працы, 

што аказвала ўплыў на сацыяльныя ўзаемадачыненні ў вясковай супольнасці. 

Жанчыны ўсѐ больш вызваляліся ад палявых работ і маглі прысвяціць гэты час 

выхаванню дзяцей, што змяняла працэсы сацыялізацыі ў вясковай супольнасці. 

Асноўным месцам баўлення вольнага часу для дарослых мужчын заставалася 

карчма, якая з’яўлялася галоўнай публічнай прасторай у вясковай супольнасці, 

хаця паволі адбываўся працэс трансфармацыі яе функцый. Новай формай 

баўлення вольнага часу сталі практыкі калектыўнага чытання. 

Самай кансерватыўнай групай вясковага грамадства з’яўлялася старэйшае 

пакаленне сялян. Адносная вага яго ва ўзроставай структуры грамадства 
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павольна ўзрастала, што было сведчаннем паляпшэння ўмоў жыцця і зніжэннем 

узроўня смяротнасці сярод дарослых і пажылых людзей. Павышэнне ўдзельнай 

вагі старэйшых людзей ўзмацняла лакальную гістарычную памяць вясковай 

грамады, носьбітамі і захавальнікамі якой былі старыя. Многія старэйшыя 

асобы, каб заставацца карыснымі для сям’і, бачылі сваѐй функцыяй клопат пра 

малых унукаў. І гэта выхаванне дзедам ці бабуляй станавілася важным этапам 

сацыялізацыі для маленькіх сялян. 

 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

 1. Ключавым працэсам у дынаміцы надзельнага сялянскага 

землеўладання ў паслярэформенны перыяд стала драбленне сямейных 

гаспадарак у выніку падзелу паміж нашчадкамі. На пачатку ХХ ст. колькасць 

сялянскіх дворагаспадарак у беларускіх губернях вырасла болей чым у два разы 

ў параўнанні з 60-мі гадамі ХІХ ст. Толькі невялікая частка сялянскіх надзелаў 

захавалася  ў першапачатковых выглядзе да 1914 г. Галоўным фактарам 

дыферэнцыяцыі надзельнага землеўладання выступаў дэмаграфічны рост. 

Пераразмеркаванне зямлі паміж гаспадарамі ўнутры вясковых грамадаў у 

цэлым не адыгрывала істотнай ролі, хаця магло мець пэўнае значэнне ў тых 

рэгіѐнах, дзе найбольшага размаху дасягнула перасяленне ў Сібір і на Далѐкі 

Ўсход, якое часта суправаджалася продажам перасяленцамі надзельнай зямлі 

сваім аднавяскоўцам. 

Важным паказчыкам маѐмаснай дыфэрэнцыяцыі ў паслярэформеннай 

вѐсцы з’яўлялася набыццѐ сялянамі зямлі ў прыватную ўласнасць. На пачатку 

ХХ ст. прыкладна каля 15 % сялянскіх гаспадарак (гэтая лічба магла істотна 

вагацца ў розных рэгіѐнах Беларусі) мелі купленую зямлю. Невялікая група 

выхадцаў з сялян (каля 0,2 % усіх гаспадароў на пачатку ХХ ст.) набыла 

землеўладанні памешчыцкага тыпу (больш за 100 дзес. зямлі). Таксама адносна 

невялікая група (каля 10 % прыватных пакупнікоў і каля 2 % ад усіх 

гаспадароў) валодала зямельнымі ўчасткамі плошчай ад 20 да 100 дзес., якія 

дазвалялі весці гаспадарку фермерскага тыпу, арыентаваную на рынак і 

атрыманне прыбытку, а не толькі на выжыванне сялянскай сям’і. Рэалізацыя 

сталыпінскай рэформы з 1906 г. дала штуршок развіццю і стабілізацыі такіх 

гаспадарак. Аднак прыкладна ¾ сялянскіх гаспадарак не маглі забяспечыць 

мінімальныя жыццѐвыя патрэбы сям’і за кошт унутраных рэсурсаў і не мелі 

перспектыў развіцця. Дакладныя статыстычныя дадзеныя адносна дынамікі і 

колькасці беззямельных жыхароў у беларускай вѐскі адсутнічаюць. Можна 

сцвярджаць, што яна вагалася каля лічбы 5-10 % ад агульнай колькасці сялян у 
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розных рэгіѐнах і істотна не змянілася на працягу даследуемага перыяду, 

паколькі сяляне ўпарта трымаліся за зямлю, а калі і прадавалі яе, дык звычайна 

назаўсѐды пакідалі родную вѐску [1;2;3;8;15; 17;23;29;35]. 

2. У паслярэформеннай беларускай вѐсцы не назіралася вострага 

сацыяльнага канфлікту паміж рознымі маѐмаснымі групамі сялян, хаця 

эканамічныя і сацыяльныя супярэчнасці (найперш звязаныя з размеркаваннем 

падаткаў і натуральных павіннасцей) паміж імі існавалі і ўвесь час праяўляліся. 

Найчасцей канфлікты здараліся адносна прыняцця стратэгіі і тактыкі 

ўзаемаадносін вѐскі з буйнымі землеўладальнікамі і дзяржаўнай уладай, 

паколькі заможнае сялянства імкнулася да пошуку кампрамісу з памешчыкамі і 

было больш лаяльным у стасунках з уладамі, а бяднейшыя сяляне часцей 

схіляліся да радыкальных сілавых дзеянняў у абароне інтарэсаў вѐскі, хаця 

выявіць гэтую карэляцыю паміж маѐмасных статусам гаспадароў і іх 

палітычнай пазіцыяй вельмі складана. Нельга лічыць эканамічную 

эксплуатацыю бяднейшых сялян заможнымі гаспадарамі ў беларускай вѐсцы 

масавай і характэрнай з’явай, пра што, напрыклад, сведчыць нязначная 

колькасць судовых спраў адносна гэтага пытання. Звычайна заможныя сяляне 

наймалі на стала парабкаў, каб замяніць імі працу сваіх дзяцей, аддадзеных у 

навуку. Узаемаадносіны гаспадара з парабкам рэгуляваліся традыцыяй, якая не 

дапускала празмернай эксплуатацыі. Адносна вобразу і стылю жыцця 

беларускае сялянства на працягу даследуемага перыяду заставалася ў цэлым 

дастаткова аднароднай сацыяльнай групай, хаця сярод заможнага сялянства 

быў вышэйшым паказчык пісьменных асобаў і больш высокі працэнт дзяцей у 

гэтай групе наведваў навучальныя ўстановы. Але новыя элементы побытавай 

культуры і нормы паводзін у вясковае жыццѐ часта прыносіліся бяднейшымі 

сялянамі, якія вярталіся з аддаленых заробкаў [1;2;3;8;17;23;29;35]. 

3. Сялянскае саслоўнае самакіраванне, створанае ў выніку рэалізацыі 

рэформы 1861 г., функцыянальна замяніла сабой уладу панскага двору і з 

самага пачатку мела дваісты характар. На практыцы яно ў большай ступені 

ўяўляла сабой ніжэйшае звяно дзяржаўна-бюракратычнага апарату, чым 

прадстаўнічы орган лакальнай сялянскай супольнасці, што вынікала з жорсткай 

падпарадкаванасці сялянскіх выбарных устаноў дзяржаўным чыноўнікам 

(міравым пасярэднікам, земскім начальнікам, паліцыі) і тымі задачамі, якія 

ўскладаліся на сялянскія ўстановы (у першую чаргу забеспячэнне выканання 

сялянамі дзяржаўных павіннасцей). Гэта спараджала праблему карупцыі сярод 

выбарных асобаў, што падмацоўвалася непісьменнасцю, нізкай прававой 

культурай і невысокай сацыяльнай актыўнасцю большасці вясковага 

насельніцтва, асабліва ў першыя паслярэформенныя дзесяцігоддзі. Але 

наяўнасць самога інстытута выбараў, інстытута валасных і сельскіх сходаў з 

магчымасцю абмеркавання шырокага (хаця і абмежаванага заканадаўствам) 
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кола пытанняў павышалі сярод сялян зацікаўленасць праблемамі мясцовага 

жыцця, прыводзіла да з’яўлення канкурэнцыі ў барацьбе за ўладу на лакальным 

узроўні. Валасныя і сельскія ўстановы выконвалі і істотныя для мясцовай 

супольнасці задачы ў развіцці школьніцтва, медыцынскай дапамогі, 

добраўпарадкавання вѐсак і паляпшэння санітарна-гігіенічных умоў 

штодзѐннага жыцця сялян. Нягледзячы на саслоўны характар і залежнасць ад 

дзяржаўнай бюракратыі сялянскае самакіраванне адыгрывала важную ролю ў 

развіцці паслярэформеннай беларускай вѐскі [1; 2; 3; 14; 38; 39; 54; 55]. 

Вялікае значэнне ў жыцці паслярэформеннай вѐскі мелі ўзаемадачыненні 

сялян з іншымі сацыяльнымі групамі сельскага насельніцтва. Апошнія не маглі 

ўдзельнічаць ў сялянскім самакіраванні, што абмяжоўвала магчымасці 

інтэграцыі лакальных супольнасцей. Яўрэйскае мяшчанства дамінавала ў 

сферы мясцовага гандлю, а яго прадстаўнікі арганізоўвалі і падтрымлівалі 

сувязі сялянскіх гаспадарак з надлакальным рынкам. Адносіны сялян-беларусаў 

з яўрэямі з’яўляліся ў цэлым прыязнымі і талерантнымі, але з захаваннем 

выразных межаў і падзелаў, абумоўленых этнічнымі і рэлігійнымі традыцыямі. 

Дробная засцянковая шляхта прытрымлівалася стратэгіі сацыяльна-культурнага 

дыстанцыравання ад сялян і імкнулася вызваліцца з-пад улады валаснога 

кіравання. Аднак некаторыя нормы паводзін, тыповыя для прадстаўнікоў гэтай 

сацыяльнай групы, асабліва ў сферы сямейнага жыцця, ўсѐ часцей пераймаліся 

сялянамі.  

Вялікае значэнне для развіцця паслярэформеннай вѐскі мелі 

ўзаемадачыненні сялянства з памешчыкамі-землеўладальнікамі. Апроч 

эканамічных супярэчнасцей (вострая канкурэнцыя за зямельныя рэсурсы) 

паміж сялянамі і памешчыкамі існавала вялікая культурная дыстанцыя, якая 

зводзіла да мінімуму магчымасці фінансавай і інтэлектуальнай падтрымкі з 

боку заможных землеўладальнікаў культурнага развіцця вѐскі. Прыналежнасць 

большасці памешчыкаў да польскай нацыянальнай культуры абмяжоўвала 

патэнцыял падтрымкі беларускага нацыянальнага руху. Асобныя прыклады 

канструктыўнага супрацоўніцтва не маглі пераламаць агульнай сітуацыі. 

Негатыўнае стаўленне і нават варожасць вѐскі да панскага двору з’яўлялася  

адным з асноўных элементаў нестабільнасці ў сацыяльным і палітычным 

развіцці тагачаснага грамадства [3;4;25;26;31;36;37;50;54;59;60;71;72]. 

4. Імклівы дэмаграфічны рост насельніцтва ў беларускай вѐсцы ў 

паслярэформенны перыяд стымуляваў тэрытарыяльную і сацыяльную 

мабільнасць сялянства. Немагчымасць задаволіць мінімальныя фінансавыя 

патрэбы за кошт унутраных рэсурсаў сямейных гаспадарак падштурхоўваў 

сялян, асабліва бяднейшых, да пошукаў знешніх заробкаў. На пачатку ХХ ст. 

адносная вага такіх дворагаспадарак складала прыкладна тры чвэрці. Паказчык 

тых, хто пакідаў родныя гаспадаркі і займаўся адыходніцтвам на пачатку ХХ ст. 
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складаў каля 10 % працаздольнага насельніцтва. Асобы, якія пабывалі ў 

знешнім адносна сваѐй вясковай супольнасці свеце, станавілся транслятарамі 

новых ідэй, крыніцай культурных зменаў, а таксама грамадскага неспакою ў 

вясковым асяроддзі. Важным накірункам заробкай міграцыі ў канцы ХІХ – на 

пачатку ХХ ст. стаў выезд ў Паўночную Амерыку, які найбольш пашыраўся ў 

Віленскай і Гродзенскай губернях. Пасля вяртання на радзіму гэтыя мігранты 

станавілся пашыральнікамі новых ідэй і тэхналогій. Істотным клапанам для 

змягчэння наступстваў дэмаграфічнага ціску і нарастаючага малазямелля стала 

перасяленне сялян ў Сібір і на Далѐкі Ўсход. Большая частка гэтых 

перасяленцаў прыходзілася на Віцебскую і Магілѐўскую губерні. На захадзе 

Беларусі працэс перасялення сялян (асабліва праваслаўнага веравызнання) у 

Сібір стрымліваўся ўладамі з палітычных меркаванняў [1;2;3;7;8;10;17;25;26;34; 

42; 47]. 

5. Міграцыя ў гарады, асабліва ў беларускія (з прычыны іх адносна 

павольнай індустрыялізацыі і перанаселенасці яўрэйскім мяшчанствам) не 

набыла значных памераў да Першай сусветнай вайны і закранула адносна 

невялікую частку сялян. На мяжы ХІХ–ХХ стст. сярод насельніцтва беларускіх 

гарадоў налічвалася каля 15 % сялян, якія складалі прыкладна 2 % ад усяго 

сялянскага насельніцтва. На пачатку ХХ ст. працэсы міграцыі паскорыліся. У 

гарады перасяляліся пераважна прадстаўнікі заможнай і бяднейшай групаў 

вясковага насельніцтва. Узровень пісьменнасці перасяленцаў быў вышэйшым, 

чым сярэдні паказчык сярод жыхароў вѐскі. Галоўнымі каналамі вертыкальнай 

сацыяльнай мабільнасці для сялян стала адукацыя, а таксама служба ў войску. 

Дзякуючы адукацыі сялянскія дзеці, пераважна з заможных сямей, пачалі 

набываць новыя прафесіі (настаўніка, пісара, фельчара, тэлеграфіста і г.д.) і 

новы сацыяльны статус у грамадстве. На пачатку ХХ ст. выхадцы з сялянства 

складалі ўжо значны працэнт сярод ніжэйшага і сярэдняга чыноўніцтва 

беларускіх губерняў, сярод розных груп інтэлігенцыі і прадстаўнікоў вольных 

прафесій [1; 2; 3; 44; 6; 17; 27; 40; 41; 75; 76].   

6. Пасля рэформы 1861 г. пачынаецца арганізацыя дзяржаўнай сістэмы 

пачатковага навучання ў беларускай вѐсцы, якая павінна была з часам ахапіць 

усіх сялянскіх дзяцей школьнага ўзросту. На вясковую школу дзяржавай у 

першую чаргу ускладвалася задача ідэалагічнага выхавання сялян у 

манархічным духу як верных падданых самадзяржаўнай улады, а таксама 

прышчапленне ім «рускай» нацыянальнай самасвядомасці і расійскай мовы. 

Асаблівая роля ў сістэме народнай адукацыі адводзілася праваслаўнаму 

прыходскаму духавенству. Сярод каталіцкага вясковага насельніцтва 

развівалася нелегальнае «тайнае» школьніцтва з навучаннем на польскай мове, 

якое падтрымлівалася каталіцкім духавенствам і землеўладальнікамі 

каталіцкага веравызнання. Для сялян галоўнай практычнай мэтай навучання 
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з’яўлялася ўменне чытаць кнігі для набажэнства. Але для невялікай групы 

вясковых дзяцей, пераважна з заможных сямей, адукацыя стала магчымасцю 

набыцця новай прафесіі і павышэння сацыяльнага статуса. Гэтая група 

адукаваных выхадцаў з сялянства павольна павялічвалася, хаця на мяжы ХІХ–

ХХ стст. у беларускіх губернях адносная вага сялян з адукацыяй, вышэйшай за 

пачатковую школу, сярод усяго сялянскага насельніцтва не перавышала 0,1 %. 

Прычым абсалютную большасць у гэтай групе складалі мужчыны. У дзейнасці 

вясковых школ на працягу даследуемага перыяду назіралася поўнае ігнараванне 

праблемы роднай беларускай мовы сялянскіх дзяцей, якая разглядалася толькі 

як перашкода на шляху паспяховага навучання [1; 2; 3; 5; 9; 10; 12; 16; 18; 20; 

21; 22; 24; 27; 46; 49; 63; 64; 66; 68]. 

7. Важнай спецыфікай рэлігійнага жыцця беларускай вѐскі ў даследуемы 

перыяд з’яўлялася захаванне шматлікіх элементаў архаічных язычніцкіх 

вераванняў, якія сінтэтычна перапляталіся з хрысціянскімі традыцыямі і 

рытуаламі. Пасля рэформы 1861 г. роля прыходскага духавенства ў развіцці 

вѐскі значна ўзрасла. Дзяржаўная ўлада разглядала праваслаўную царкву ў  

якасці важнейшага інструмента рэалізацыі сваѐй палітыкі на беларускіх землях, 

а каталіцкі касцѐл – як небяспечную перашкоду для рэалізацыі гэтай палітыкі. 

Гэтая палітызацыя часта адмоўна ўплывала на аўтарытэт царквы сярод сялян і 

садзейнічала зніжэнню ўзроўня рэлігійнасці вяскоўцаў. Працэсы секулярызацыі 

пашыраліся і ў найбольшай ступені закраналі жыхароў праваслаўнай вѐскі і 

інтэлігентаў вясковага паходжання, якія ўсѐ часцей захапляліся радыкальнымі 

сацыяльнымі ідэямі. Аднак у цэлым рэлігійныя інстытуты адыгрывалі ролю 

важнага мадэрнізацыйнага фактара ў сацыяльна-культурным развіцці вѐскі [1; 

2; 3; 11; 13; 19; 43; 61; 62]. 

8. У штодзѐнным жыцці беларускай вѐскі ў паслярэформенны перыяд 

адбыліся істотныя цывілізацыйныя змены. Палепшыліся побытавыя ўмовы ў 

сялянскай хаце, у вяскоўцаў стала больш вольнага часу, змянілася іх стаўленне 

да асабістай гігіены. На пачатку ХХ ст. гэта праявілася ў павольным зніжэнні 

паказчыкаў смяротнасці і ўзрастанні сярэдняй працягласці жыцця сялян. Паволі 

зніжаліся таксама адносныя паказчыкі нараджальнасці і шлюбнасці, што 

сведчыла пра пачатак пераходу да мадэлі дэмаграфічнага развіцця, характэрнай 

для індустрыяльнага грамадства. Дадзеная тэндэнцыя ў большай ступені 

праяўлялася ў паўночна-заходніх рэгіѐнах Беларусі. Вясковыя дзеці па 

традыцыі з малога ўзросту далучаліся да працы ў сямейнай дворагаспадарцы. 

Але з развіццѐм школьнай адукацыі ў іх жыцці з’яўляецца новая сацыяльная 

роля – школьнага вучня, якая змяняла распарадак часу, пашырала кола знаѐмых 

і сяброў, адкрывала новыя жыццѐвыя перспектывы і вызначалася арыентацыяй 

на індывідуальныя здольнасці і дасягненні асобы.  
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У выніку развіцця працэсаў сацыяльнай мабільнасці, адыходніцтва на 

заробкі і службы ў войску сялянская моладзь станавілася з часам усѐ больш 

незалежнай ад сваѐй сям’і і вясковай грамады. У яе з’яўляліся магчымасці для 

самарэалізацыі і здабыцця сродкаў для існавання па-за сямейнай гаспадаркай і 

лакальным вясковым светам. Гэта прыводзіла да ўсѐ больш частых праяваў 

сацыяльнай дэзарганізацыі, якія выяўляліся ў адмаўленні падпарадкавання 

традыцыйным аўтарытэтам (старэйшым гаспадарам, сялянскім і валасным 

уладам, духавенству), зараджэнні прафесійнай злачыннасці, захапленні 

радыкальнымі сацыяльнымі ідэямі і далучэнні да рэвалюцыйнага руху. У 

цэлым роля моладзі як узроставай сацыяльнай групы ў вясковым жыцці значна 

ўзрасла.  

У паслярэформенны перыяд праявілася тэндэнцыя да павелічэння 

ўдзельнай вагі ў сялянскім грамадстве малой нуклеарнай сям’і. Пранікненне ў 

вясковы свет новых рэчаў, прыладаў і тэхналогій аблягчала працу селяніна і 

садзейнічала павелічэнню яго вольнага часу. Жанчыны паволі вызваляліся ад 

палявых работ і маглі больш часу прысвяціць хатнім заняткам, а таксама 

выхаванню дзяцей. З’яўляліся такія новыя формы баўлення часу, як 

калектыўнае чытанне кніг. Змяняўся знешні выгляд сялян, якія перапраналіся ў 

фабрычную вопратку, а таксама інтэр’ер сялянскай хаты. Гэтыя змены часта 

прыўносіліся ў вѐску тымі сялянамі, якія адлучаліся на заробкі ці перасяліліся ў 

горад, але працягвалі наведваць сваякоў. Павольнае павелічэнне якасці і 

працягласці жыцця прывяло да адноснага павелічэння групы старэйшых 

людзей у вясковых супольнасцях. Гэта ўзмацняла лакальную гістарычную 

памяць вясковай грамады, носьбітамі і захавальнікамі якой былі пажылыя 

сяляне. Многія старэйшыя асобы, каб заставацца карыснымі для сям’і, бачылі 

сваѐй функцыяй клопат пра малых дзяцей – унукаў. Выхаванне  бабуляй 

(радзей дзедам) стала важным этапам сацыялізацыі для многіх сялянскіх дзяцей 

[1; 2; 3; 7; 8; 10; 23; 28; 30; 32; 33; 40; 45; 51; 67]. 

Такім чынам, у паслярэформенны перыяд у беларускай вѐсцы адбываліся 

істотныя змены ва ўсіх сферах сацыяльнага і культурнага жыцця, якія былі 

абумоўлены эканамічнымі, палітычнымі, тэхналагічнымі і дэмаграфічнымі 

фактарамі. Гэтыя змены спараджалі як пазітыўныя, так і негатыўныя з’явы. Да 

першых можна аднесці дэмаграфічны рост, паляпшэнне якасці жыцця (гігіена, 

харчаванне, павелічэнне вольнага часу і г.д.), дэмакратызацыю і гуманізацыю 

ўзаемаадносін у сялянскіх супольнасцях, пашырэнне пісьменнасці і 

распаўсюджанне новых ведаў. Але адначасова распачаўся працэс раскладання 

традыцыйнай сялянскай культуры і заняпад фальклору. Назіралася павольнае 

зніжэнне аўтарытэту старэйшых гаспадароў, рост злачыннасці і іншых праяваў 

дэвіантных паводзін сярод вясковых жыхароў. Павялічвалася сацыяльная 

напружанасць у сялянскім грамадстве і ўзрастала пагроза патэнцыйных 
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сацыяльных канфліктаў. Беларуская вѐска ўступіла ў фазу ўсѐ больш 

дынамічнага развіцця з шматлікімі фактарамі рызыкі. Напярэдадні Першай 

сусветнай вайны яна прайшла прыкладна палову пераходнага шляху ад 

традыцыйнага да індустрыльнага тыпу арганізацыі грамадства, і далейшыя 

перспектывы і канкрэтныя спосабы завяршэння гэтага пераходу заставаліся на 

той час няпэўнымі. 

 

 

 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню вынікаў 

Дысертацыя з’яўляецца ўкладам у распрацоўку праблематыкі сацыяльнай 

і культурнай гісторыі беларускай вѐскі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Вынікі і матэрыялы гэтага даследавання могуць быць выкарыстаны ў напісанні 

абагульняючых навуковых прац па гісторыі Беларусі дадзенага перыяду, пры 

падрыхтоўцы падручнікаў, дапаможнікаў і энцыклапедычных выданняў, у 

правядзенні далейшых навуковых даследаванняў гісторыі беларускай вѐскі і 

сялянства. Матэрыялы дысертацыйнай працы выкарыстаны ў вучэбным 

працэсе ў Беларускім інстытуце правазнаўства ў выкладанні курсаў 

«Этнапалітыка», «Рэлігійныя канфесіі ў Рэспубліцы Беларусь», «Параўнальнае 

рэлігіязнаўства», а ў далейшым могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы 

вучэбных курсаў па гісторыі Беларусі ў вышэйшых навучальных установах. 

Метадалогія і методыка мікрагістарычнага даследавання, распрацаваныя і 

апрабіраваныя ў дысертацыйнай працы, з’яўляюцца ўзорам для напісання 

гісторыі асобных вѐсак, мястэчак і мясцовасцей, для практычнай 

папулярызацыі лакальнай гісторыі ў працэсе школьнага выкладання і ў 

дзейнасці мясцовых органаў улады. Матэрыялы дысертацыйнай работы былі 

шырока выкарыстаны пры напісанні гісторыі мікрарэгіѐна Скідзельшчына ў 

кнігах «Скідзель. 500 год гісторыі» [75] і «Скідзель і ваколіцы. Жывая 

гісторыя» [76]. Гэтыя кнігі выкарыстоўваюцца ў школьных бібліятэках і музеях 

Гродзенскага раѐна пры арганізацыі краязнаўчай працы сярод вучняў.  
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РЭЗЮМЭ 

 

Токць Сяргей Міхайлавіч 

 

Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вѐсцы  

ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

 

Ключавыя словы: сацыяльныя і культурныя працэсы, мадэрнізацыя 

грамадства, сацыяльна-маѐмасная дыферэнцыяцыя, сялянскае самакіраванне, 

сацыяльная мабільнасць, пашырэнне пісьменнасці, традыцыйная культура, 

сялянская сям’я-дворагаспадарка, штодзѐннасць вясковага жыцця. 

Мэта даследавання: вызначыць накірунак, змест і дынаміку сацыяльных і 

культурных змен у беларускай вѐсцы ў другой палове ХІХ – на пачатку ХХ ст. 

Метады даследавання: структурна-нарматыўны і інтэрпрэтацыйны 

метадалагічныя падыходы, мікрагістарычны падыход, тэорыя мадэрнізацыі, 

гісторыка-параўнаўчы і статыстычны метады.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: атрыманы новыя статыстычныя 

дадзеныя адносна працэсаў маѐмаснай дыферэнцыяцыі сялянскага насель-

ніцтва, вызначаны характар сацыяльна-культурных адносін паміж рознымі 

маѐмаснымі групамі ў сялянскіх супольнасцях; вызначаны характар функцыя-

навання сялянскага самакіравання; асабісты састаў яго службовых асоб; 

паказана роля сістэмы адукацыі і пісьменнасці ў сацыяльна-культурным 

развіцці вѐскі, вызначаны асаблівасці функцыянавання школьных устаноў 

рознага тыпу; ахарактарызавана спецыфіка рэлігійнага жыцця пасля-

рэформеннай вѐскі, паказана роля царкоўных інстытутаў у працэсе 

мадэрнізацыі вясковых супольнасцей; атрыманы новыя дадзеныя адносна 

маштабаў і шляхоў вертыкальнай маблільнасці сярод сялян; вызначана 

стаўленне сялян да асобаў, якія дамагліся сацыяльнага поспеху; акрэслены 

змены ў традыцыйнай культуры і штодзѐнным жыцці парэформеннай вѐскі і іх 

спецыфіка ў розных узроставых групах вясковага грамадства. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі: вынікі і ма-

тэрыялы гэтага даследавання могуць быць выкарыстаны ў напісанні абагуль-

няючых прац па гісторыі Беларусі, пры падрыхтоўцы падручнікаў, дапамож-

нікаў і энцыклапедычных выданняў, у правядзенні далейшых навуковых 

даследаванняў гісторыі беларускай вѐскі. Таксама матэрыялы і высновы дысер-

тацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаныя пры распрацоўцы 

вучэбных курсаў па гісторыі Беларусі ў вышэйшых навучальных установах.   

Галіна выкарыстання: гісторыя Беларусі, сацыяльная гісторыя, гісто-

рыя культуры, эканамічная гісторыя, мікрагісторыя гісторыя штодзѐннасці. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Токть Сергей Михайлович 

 

Социальные и культурные процессы в белорусской деревне  

во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 

 

Ключевые слова : социальные и культурные процессы, модернизация об-

щества, социально-имущественная дифференциация, крестьянское самоуправ-

ление, социальная мобильность, распространение грамотности, традиционная 

культура, крестьянская семъя-дворохозяйство, повседневность сельской жизни. 

Цель исследования : определить направление, содержание и динамику 

социальных и культурных изменений в белорусской деревне во второй 

половине  ХІХ–начале ХХ в. 

Методы исследования: структурно-нормативный и интерпретативный 

методологические подходы, микроисторический подход, теория модернизации, 

историко-сравнительный и статистический методы. 

Полученные результаты и их новизна: получены новые статистические 

данные относительно процессов имущественной дифференциации 

крестьянского населения, определен характер социально-культурных 

отношений между различными группами в крестьянских сообществах; 

определен характер функционирования крестьянского самоуправления, личный 

состав его должностных лиц; показана роль системы образования в социально-

культурном развитии деревни; охарактеризована специфика религиозной жизни 

пореформенной деревни, показана роль церковных институтов в процессах 

модернизации сельских сообществ; получены новые данные относительно 

масштабов и путей вертикальной мобильности среди крестьян; определено 

отношение крестьян к лицам, достигшим социального успеха; 

охарактеризованы изменения в традиционной культуре и повседневной жизни 

пореформенной деревни и их специфика среди различных возрастных групп 

крестьянского населения. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации: 

результаты и материалы исследования могут быть использованы при написании 

обобщающих работ по истории Беларуси, при подготовке учебников, пособий и 

энциклопедических изданий, при проведении дальнейших научных 

исследований истории белорусской деревни. Также материалы данного 

диссертационного исследования могут быть использованы при разработке 

учебных курсов по истории Беларуси в высших учебных учреждениях.   

Область использования : история Беларуси, социальная история, история 

культуры, экономическая история, микроистория,  история повседневности. 
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SUMMARY 

 

Tokts Siarhei 

 

Socio-cultural changes in the Belarusian village 

in the second half of the nineteenth – early twentieth century. 

 

Keywords: social and cultural changes, the modernization of society, social 

and property differentiation, peasant self-government, social mobility, literacy, 

traditional culture, everyday life. 

 

The aim of the research: To determine the direction, content and dynamics of 

social and cultural changes in the Belarusian village during the second half of the 

nineteenth and early twentieth century. 

 

The methods of the research: A structured methodological approach, local 

history, modernization theory, comparative and statistical methods. 

 

The results and their novelty: new statistics about the processes of property 

differentiation of the peasant population are produced, the nature of the socio-cultural 

relations between different groups in peasant communities is defined; the character of 

the functioning of peasant self-government, the composition of its officials are 

determined; the role of the education system in the socio-cultural development of the 

village and the attitude of the peasants to literacy is shown; the specificity of the 

religious life of the village is characterized, the role of religious institutions in the 

modernization of rural communities is showen; new data on the extent of upward 

mobility among the peasants are obtained; the change in the traditional culture and 

daily life of post-reform villages and their specificity among different age groups of 

the peasant population are characterized. 

 

Recommendations for the use of the dissertation: the results and materials 

can be use in the writing of general works on the history of Belarus, in the 

preparation of text books, manuals and encyclopedias, in further studies the history of 

the Belarusian village. In addition, the materials of the research can be used to 

develop a training course on the history of Belarus in higher education. 

 

Sphere of application: Belarusian history, social history, cultural history, 

economic history, microhistory, the history of everyday life. 

 
 


