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Актуальность: современный государственный курс на выравнивание 

гендерных отношений связан с историей белорусского женского движения, 

направленного в конце XIX - начале XX вв. на достижение права активного 

женского участия в политической, социально-экономической и культурной жизни. 

Данная проблема поднимает ряд взаимосвязанных вопросов, которые касаются 

границ между публичной и частной сферами жизни, политикой, филантропической 

и революционной деятельностью.  

Объект исследования: женщины белорусских губерний в конце XIX-начале 

XX вв. Предмет исследования: основные направления и формы формирования 

публичного пространства женщин белорусских губерний в конце XIX-начале XX вв. 

Цель работы: выявление основных направлений, форм и моделей 

формирования публичного пространства женщин белорусских губерний в конце 19-

начале 20 вв. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются 

комплексный подход к изучению формирования пространства женщин белорусских 

губерний, а также принципы объективности, историзма, системности и принцип 

ценности. При написании работы использовались общелогические методы, а также 

традиционные специально-исторические методы: историко-генетический, 

историко-сравнительный,  историко-типологический,  а также  системный метод.  

В результате проведенного исследования были сделаны выводы о том, что 

развитие новых сфер деятельности, увеличение количества женских 

благотворительных и общественных организаций было характерной чертой участия 

женщин в публичном пространстве. Филантропия предоставляла один из немногих 

способов легитимного присутствия женщин в публичном пространстве. Женская 

благотворительность способствовала актуализации проблем женщин и детей, 

повышению их значимости для всего общества. Кроме того, формирование 

женского публичного пространства было тесным образом связано с развитием 

революционного движения в Российской империи. Высокая политическая 

активность женщин являлась отличительной чертой таких партий, как Всеобщий 

еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, Российская социал-

демократическая рабочая партия и Партия социалистов-революционеров. На 

территории белорусских губерний женский вопрос, борьба за избирательные и 

равные права были частью национального освобождения. Женщины принимали 

участие в формировании белорусских организаций и политических партий, 

выступая за права и достоинство каждого человека как личности и за независимое 

развитие белорусской нации.  

Структура и объем магистерской диссертации включает 3 главы, 

заключение, список использованной литературы, включая 238 позиции. Объем 

текста магистерской диссертации составляет 84 страниц. 
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Ключавыя паняцці: жаночае пытанне, жаночы рух, публічную прастору, 

дабрачыннасць, тэрарыстычная дзейнасць, рэвалюцыйны рух, жаночы радыкалізм, 

нацыяналізм. 

Актуальнасць: сучасны дзяржаўны курс на выраўноўванне гендэрных 

адносін звязаны з гісторыяй беларускага жаночага руху, накіраванага ў канцы XIX-

пачатку XX стст. на дасягненне права актыўнага жаночага ўдзелу ў палітычным, 

сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці. Дадзеная праблема падымае шэраг 

узаемазвязаных пытанняў, якія тычацца межаў паміж публічнай і прыватнай сферамі 

жыцця, палітыкай, філантрапічнай і рэвалюцыйнай дзейнасцю. 

Аб'ект даследавання: жанчыны беларускіх губерняў у канцы XIX-пачатку 

XX стст. Прадмет даследавання: асноўныя напрамкі і формы фарміравання 

публічнай прасторы жанчын беларускіх губерняў у канцы XIX-пачатку XX стст. 

Мэта працы: выяўленне асноўных напрамкаў, форм і мадэляў фарміравання 

публічнай прасторы жанчын беларускіх губерняў у канцы 19-пачатку 20 стст. 

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай дадзенай працы з'яўляюцца  

комплексны падыход да вывучэння фарміравання прасторы жанчын беларускіх 

губерняў, а таксама прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і прынцып 

каштоўнасці. Пры напісанні працы выкарыстоўваліся агульналагічныя метады, а 

таксама традыцыйныя спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, 

гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, а таксама сістэмны метад.  

У выніку праведзенага даследавання былі зроблены высновы аб тым, што 

развіццё новых сфер дзейнасці, павелічэнне колькасці жаночых дабрачынных і 

грамадскіх арганізацый было характэрнай рысай ўдзелу жанчын у публічнай 

прасторы. Філантропія з'яўлялася адзім з нямногіх спосабаў легітымнай прысутнасці 

жанчын у публічнай прасторы. Жаночая дабрачыннасць спрыяла актуалізацыі 

праблем жанчын і дзяцей, павышэнню іх значнасці для ўсяго грамадства. Акрамя 

таго, фарміраванне жаночай публічнай прасторы было цесна звязана з развіццём 

рэвалюцыйнага руху ў Расійскай імперыі. Высокая палітычная актыўнасць жанчын 

з'яўлялася адметнай рысай такіх партый, як Усеагульны яўрэйскі рабочы саюз у 

Літве, Польшчы і Расіі, Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя і Партыі 

сацыялістаў-рэвалюцыянераў. На тэрыторыі беларускіх губерняў жаночае пытанне, 

барацьба за выбарчыя і роўныя правы былі часткай нацыянальнага вызвалення. 

Жанчыны прымалі ўдзел у фарміраванні беларускіх арганізацый і палітычных 

партый, выступаючы за правы і годнасць кожнага чалавека як асобы і за незалежнае 

развіццё беларускай нацыі. 

Структура і аб'ём магістарскай дысертацыі ўключае 3 главы, заключэнне, 

спіс выкарыстанай літаратуры, які скадаецца з 238 пазіцый. Аб'ём тэксту 

магістарскай дысертацыі складае 84 старонак. 



ABSTRACT 

 

Keywords: women's issue, the women's movement, the public sphere, charity, 

terrorist activity, the revolutionary movement, female radicalism, nationalism. 

Actuality: Belarusian state policy in the sphere of gender relations linked with the 

history of Belarusian women's movement in the late 19th and early 20th centuries. This 

movement was aimed to the achievement of the right of women's active participation in 

political, social, economic and cultural life. This issue raises a number of interrelated 

questions concerning the boundaries between public and private spheres of life, politics, 

philanthropy and revolutionary activity.  

Object of research: women of Belarusian provinces in the late XIX-early XX 

centuries.  Subject of research: the process of forming a public space women of 

Belarusian provinces in the late XIX-early XX centuries. 

Purpose: to identify the main trends and forms of the processes of forming a public 

space women of Belarusian provinces in the late XIX-early XX centuries.  

Methods: The methodological basis of this work is a comprehensive approach to 

the study, as well as the principles of objectivity, historicism, the principle of consistency 

and value. When writing the thesis, I used specially-traditional historical methods: 

historical-genetic, historical-comparative, historical-typological and systematic methods.  

The study conclusions: the development of new spheres of activity, an increase in 

the number of women's charitable and social organizations was a feature of the 

participation of women in the public space. Besides, the formation of women's public space 

was closely associated with the development of the revolutionary movement in the Russian 

Empire. High level of political activity of women was a hallmark of such parties as the 

General Jewish Workers' Union in Lithuania, Poland and Russia, the Russian Social 

Democratic Labour Party and the Socialist-Revolutionary Party. On the territory of 

Belarusian provinces women's issue, the struggle for equal rights and the election was part 

of the national liberation. Women took part in the formation of the Belarusian 

organizations and political parties, advocating for the rights and dignity of each person as 

an individual and for the independent development of the Belarusian nation. 

The structure and volume of the thesis consists of 3 chapters, conclusion, list of 

references, including 238 positions. The volume of the text of the thesis is 84 pages. 

 


