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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Уласевіча Руслана Міхайлавіча 

Тэма: Паўсядзённая культура шляхты Вялікага Княства Літоўскага                

XVIIІ ст. 

Ключавыя словы: паўсядзённая культура, арганізацыя дня, шляхта ВКЛ, 

магнатэрыя ВКЛ, мемуарная літаратура, барока, сарматызм, Асветніцтва, 

Яленскія, паляванне, жыццезабеспячэнне. 

Актуальнасць: Даследаванне культуры паўсядзённасці шляхты мае 

навуковае і практычнае значэнне. Беларускія даследчыкі звярнуліся да гэтай 

тэмы ў 1980–1990-ыя гг. У Беларусі ўзнікаюць клубы гістарычнай 

рэканструкцыі, грамадства цікавіцца сваімі каранямі. У краіне дзейнічае 

грамадскае аб’яднанне “Згуртаванне беларускай шляхты”.  

Мэта магістарскай дысертацыі: рэканструяваць паўсядзённую культуру 

шляхты ВКЛ XVIII ст. і прасачыць змены ў паўсядзённым жыцці шляхты ВКЛ 

на працягу XVIII ст. Аб’ект даследавання: паўсядзённая культура. Прадмет: 

паўсядзённая культура шляхты ВКЛ XVIIІ ст. 

Метадалагічная аснова магістарскай дысертацыі: спецыяльна–

гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнаўчы); 

спецыяльны сацыялінгвістычны метад (дыскурс-аналіз). 

Высновы: Дадзеная праблема даследавана найлепей беларускімі і 

польскімі даследчыкамі. Працы па дадзенай праблеме носяць 

міждысцыплінарны характар, і спалучаюць метады сацыяльна-культурнай 

антрапалогіі, гістарычнай антрапалогіі і гісторыі паўсядзённасці. 

Дзень шляхціца складаўся з трох частак: раніца, абед і вечар. Найбольш 

трывала быў зафіксаваны час абеда – 13.00. Асноўныя заняткі шляхціца: 

палітыка, гаспадарка, служба ў дзяржаўных установах. Вольны час шляхта 

праводзіла на паляваннях і за настольнымі гульнямі, паездкамі ў госці. 

Магнатэрыя ладзіла балі і маскарады. Паміж членамі шляхецкай супольнасці 

быў наладжаны высокі ўзровень камунікацыі. 

Асноўнымі фактарамі, якія ўплывалі на дынаміку і фарміравалі 

паўсядзённае жыццё шляхты былі: каляндар, стан здароўя шляхціца, сфера 

дзейнасці, месца ў саслоўнай іерархіі, знешнепалітычная сітуацыя, доступ да 

каналаў камунікацыі. На працягу XVIII ст. адбыўся адыход ад ідэалогіі 

сарматызму часткі магнатэрыі і шляхты. З’яўляюцца новыя формы баўлення 

вольнага часу – балі, маскарады, літаратурныя салоны, чытанне перыёдыкі. 

Пашыраецца роля горада ў сферы баўлення вольнага часу. 

Магістарская дысертацыя складаецца з уводзінаў, трох глаў, заключэння, 

спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадаткаў. Агульны аб’ём 

дысертацыі – 90 старонак. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры – 6 (80 

пунктаў), агульная характарыстыка работы на беларускай, рускай і нямецкай 

мовах – 3, дадаткі – 7. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Уласевича Руслана Михайловича 

Тема: Повседневная культура шляхты Великого Княжества Литовского 

XVIIІ в. 

Ключевые слова: повседневная культура, организация дня, шляхта ВКЛ, 

магнатерия ВКЛ, мемуарная литература, барокко, сарматизм, Просвещение, 

Еленские, охота, жизнеобеспечение. 

Актуальность: Исследование культуры повседневности шляхты имеет 

научное и практическое значение. Белорусские исследователи обратились к 

этой теме в 1980–1990-ые гг. В Беларуси возникают клубы исторической 

реконструкции, общество интересуется своими корнями. В стране действует 

общественное объединение “Згуртаванне беларускай шляхты”. 

Цель магистерской диссертации: реконструировать повседневную 

культуру шляхты ВКЛ и проследить изменения в повседневной жизни шляхты 

ВКЛ на протяжении XVIII в. Объект исследования: повседневная культура. 

Предмет: повседневная культура шляхты ВКЛ XVIII в. 

Методологическая основа магистерской диссертации: специально– 

исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный); 

специальный социолингвистический (дискурс-анализ). 

Выводы: Данная проблема исследована лучше всего белорусскими и 

польскими исследователями. Исследования по данной проблеме носят 

междисциплинарный характер, и сочетают методы социально-культурной 

антропологии, исторической антропологии и истории повседневности. 

День шляхтича состоял из трех частей: утро, обед и вечер. Само прочно 

было зафиксировано время обеда – 13.00. Основные занятия шляхтича: 

политика, экономика, служба в государственных учреждениях. Свободное 

время шляхта проводила на охотах и за настольными играми, поездками в 

гости. Магнатерия устраивала балы и маскарады. Между членами шляхетского 

сословия был высокий уровень коммуникации. 

Основными факторами, которые влияли на динамику и формировали 

повседневную жизнь шляхты были: календарь, состояние здоровья шляхтича, 

сфера деятельности, место в сословной иерархии, внешнеполитическая 

ситуация, доступ к каналам коммуникации. В течение XVIII в. произошел 

отход от идеологии сарматизма части магнатерии и шляхты. Появляются новые 

формы проведения свободного времени – балы, маскарады, литературные 

салоны, чтение периодики. Расширяется роль города в сфере досуга. 

 Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложения. Общий объем 

диссертации – 90 страниц. Из которых: список использованных источников и 

литературы – 6 (80 наименований), общая характеристика работы на 

белорусском, русском и немецком языках – 3, приложения – 7. 
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DIE ALLGEMEINE CHRAKTERISTICK DER MAGISTERARBEIT 

Ulasevitsch Ruslan Michailowitsch 

Betrifft: Alltagskultur des Adels des Großfürstentum von Litauen im XVIII 

Jаhrhundert. 

Schlüsselwörter: Kultur des Alltags, die Organisation des Tages, das Adel von 

Großfürstentum von Litauen, Magnateriya von Großfürstentum von Litauen, 

Memoirenliteratur, Barock, Sarmatizm, Aufklärung, Jalenskija, Jagd, 

Lebenserhaltungs.  

Aktualität des Themes: Die Erforschung der Alltagskultur des Adels hat eine 

wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Belarusian Forscher wandte sich an das 

Thema in 1980 – 1990-s Jahren. In Belarus gibt es einige Glubs der historischen 

Rekonstruktion, die Gesellschaft interessiert sich für ihre Würzeln. In userem Land 

gibt es eine öffenliche Vereinigung “Die Vereinigung des belarussischen Adels”. 

Das Ziel der Magisterarbeit: die Alltagskultur des Adels des Großfürstentum 

von Litauen im XVIII Jаhrhundert zu rekonstruieren und die Veranderungen in der 

Alltagkultur des Adels im Laufe XVIII Jahrhundert zu verfolgen. Forschungsobjekt: 

die Alltagskultur. Forschungsgegenstand: die Altagskultur des Adels im 

Großfürstentum Litauen im XVIII Jahrhundert. 

Die methodische Grundlage der Magisterarbeit: die besonderen historischen 

Methoden (historisch-genetischen, historische-vergleichende); der sociallingwistische 

Method (Diskursanalyse). 

Zusammenfassung: Diese Problem ist meistens von belarussische und 

polnische Forscher untersucht. Die Studien dieser Thema sind interdisziplinär und 

verbinden die Methoden der soziokulturellen Antrapalogie, historischen 

Anthrapalogie und der Altaggeschichte. 

Der Adeltag besteht aus drei Teilen: der Morgen, der Mittag und der Abend. 

Die Abendessenzeit – 13.00 Uhr – war sehr festgeställt. Die Greundtätigkeit des 

Adels sind Politik, Wirtschaft, die öffentliche Dienst und die Kirche. Die Freizeit 

verbracht das Adel auf der Jagd, Spielen, Besuchen. Magnateriya organissierte Bälle 

und Maskeraden. Die Kommunikation Zwischen den Mitgliedern der 

Edlengemeinschaft hatte ein hohes Maß. 

Die wichtigsten Faktoren, die die Dynamik des täglichen Lebens des Adels 

geprägt waren sind: die Kalender, die Gesundheit, die Tätigkeitsgebiet, die 

hierarchische Zugehörigkeit, Außenpolitiksituation, Kommunikation. Im XVIII 

Jahrhundert die Ideologie der Sarmaten immer schwächer. Es gibt neue Formen der 

Freizeit – Bälle, Maskeraden, Literatursalons, Zeitschriften. Die Rolle der Stadt im 

Bereich der Freizeit ist immer breiter. 

Die Magisterarbeit besteht aus einer Einführung, drei Kapitel, 

Schlussfolgerungen, Liste der verwendeten Quellen und der Literatur, Anwendungen. 

Der Gesamtbetrag der Arbeit – 90 Seiten. Unter ihnen: eine Liste der Quellen und 

Literatur – 6 (80 Name), Zusammenferfassung über belarusische, russische und 

deutsche Sprachen – 3, die Beilagen – 7. 
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УВОДЗІНЫ 

 

У беларускай этнаграфіі доўгі час аб’ектам даследвання было пераважна 

сялянства, якое разглядалася галоўным носьбітам беларускай народнай 

культуры. У савецкі перыяд гэта было абумоўлена ідэалогіяй, і таму работ па 

культуры шляхты было няшмат. У сучасных умовах вывучэнне прывеліяваных 

саслоўяў мае сваю актуальнасць, якая палягае на тым, што раней дадзенай 

праблеме не надавалася патрэбная ўвага. Таксама паўсядзённае жыццё шляхты 

ў XVIII ст. цікавае вастрынёй і напружанасцю палітычнай барацьбы ў Рэчы 

Паспалітай, войнаў, паўстанняў, якія аказалі пэўны ўплыў на культурную 

дынаміку. І таму варта звярнуць увагу на тое, якім чынам было арганізавана 

жыццё ў той час, як адначасова суіснавалі вымярэнні ваенных ліхалеццяў, 

інтрыг, наездаў і размеранае сядзібнае жыццё шляхты.  

Дадзеная тэма вартая разгляду і таму, што вобраз шляхціца XVIII ст. 

знаходзіцца ў шчыльным атачэнні стэрэатыпаў, якія з большага носяць 

адмоўны характар. Дадзеная праблематыка актуальная і для сучаснага 

грамадства. Гэта ў першую чаргу абумоўлена ростам ў грамадстве цікавасці да 

сваіх каранёў; шмат грамадзян нашай краіны з’яўляецца носьбітамі шляхецкіх 

прозвішчаў; дзейнічае арганізацыя грамадскае аб’яднанне “Згуртаванне 

беларускай шляхты”, захавалася матэрыяльная спадчына тых часоў. Усё гэта 

сведчыць аб актуальнасці тэмы, аб запатрабаванні яе ў сучасным грамадстве. 

Вынікі даследванняў па паўсядзённай культуры шляхты могуць быць 

выкарыстаны краязнаўцамі і навучэнцамі ўстаноў сярэдняй адукацыі пад час 

вывучэння гісторыі роднага краю, альбо на факультатыўных занятках. Таксама 

вынікі магістарскай дысертацыі могуць быць выкарыстаны і ў турыстычнай 

сферы. У Дзяржаўнай праграме развіцця турызму на 2016-2020 гг., у агульны 

комплекс мерапрыемстваў уключана задача абнаўлення тураў па Беларусі. 

Наяўнасць у Рэспубліцы Беларусь палацава-паркавых комплексаў і замкаў 

дазваляе выкарыстоўваць вынікі даследаванняў паўсядзённай культуры шляхты 

ВКЛ XVIII ст. для арганізацыі анімацыйных турыстычных праграм, і для 

папулярызацыі культурнай спадчыны Беларусі ў нашай краіне і за яе межамі. 

Да вывучэння гісторыі паўсядзённасці навукоўцы звярнуліся яшчэ ў 

1930-ыя гг., але дадзеная праблема не страціла сваю актуальнасць і сёння. У 

1976 г. пабачыла свет праца К. Гінзбурга “Сыр і чарвякі. Карціна свету аднаго 

млынара, які жыў у XVI ст.”. Праца цікавая тым, што ў ёй прадметам 

даследавання з’яўляецца светапогляд млынара Д. Скандэлы па мянушцы 

Менокіа, які жыў у другой палове XVI ст. Крыніцамі для напісання працы 

паслужылі матэрыялы судоў інквізіцыі, на якіх двойчы абвінавачвалі Менокіа. 

Увага ў працы скіравана ў асноўным на судовыя працэсы і прамовы 

фрыўльскага млынара на судах. На падставе дадзеных прамоў аўтар паказвае 
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жыццё Менокіа, паказвае жыццё яго сям’і, а таксама рэканструіруе сялянскую 

культуру таго часу [7]. У 1982 г. выйшла з друку кніга Н. Зэман Дэвіс 

“Вяртанне Мартэна Гера” прысвечаная гісторыі з жыцця М. Гера, праз якую 

аўтар паказвае жыццё французскага сялянства XVI ст. [10]. Вартая ўвагі ў 

метадалагічным сэнсе і праца Э. Леруа Ладзюры “Мантаё”. У дадзенай працы 

аўтар на падставе матэрыялаў судоў інквізіцыі разглядае паўсядзённае жыццё і 

менталітэт жыхароў аксітанскай Вёскі Мантаё на поўдні Францыі. 

Храналагічна праца ахоплівае перыяд з канца XIII – пач. XIV ст. [13]. Не менш 

цікавымі з’яўляюцца працы Р. Дарнтона, у якіх аўтар, аналізуючы фальклор і 

матэрыялы справаводства, даследуе менталітэт і паўсядзённае жыццё 

французаў новага часу [9]. Такім чынам, відавочна, што гісторыя 

паўсядзённасці і культура пэўных сацыяльных слаёў цікавяць даследчыкаў у 

розных краінах і маюць шырокае праблемнае поле.  

Вывучэнне дадзенай праблемы праз рэканструкцыю арганізацыі дня 

дазваляе больш дэтальна асвяціць паўсядзённае жыццё эпохі і вылучыць 

фактары, якія фарміруюць паўсядзённасць і аказваюць на яе ўплыў. 

Як было адзначана вышэй, па ідэалагічных прычынах, да вывучэння 

культуры паўсядзённасці шляхты ў савецкія часы амаль не звярталіся. Рост 

увагі айчынных даследчыкаў на дадзеную праблематыку пачаўся ў 1990-ыя 

гады і працягвае распрацоўвацца па сённяшні дзень. Калі казаць пра 

нацыянальныя гістарычныя школы, то больш працяглы час працавалі і 

працуюць на гэтай ніве польскія даследчыкі. На тэрыторыі краін былога СССР 

дадзеная тэма найбольш распрацавана ў Беларусі. Расійскіх даследчыкаў у 

асноўным цікавяць аспекты паўсядзённага жыцця расійскага дваранства 

пераважна ХІХ ст., украінскія даследчыкі зарыентаваны пераважна на гісторыі і 

культуры казацтва.  

Мэта магістарскай дысертацыі – рэканструяваць паўсядзённую культуру 

шляхты ВКЛ XVIII ст. і прасачыць змены ў паўсядзённым жыцці шляхты ВКЛ 

на працягу XVIII ст.  

Задачы дысертацыі наступныя: 

1. Вызначыць ступень распрацаванасці ў гістарыяграфіі гісторыі 

паўсядзённасці шляхты ВКЛ XVIII ст. 

2. Рэканструяваць на падставе крыніц асабістага паходжання 

паўсядзённую культуру шляхты ВКЛ XVIII ст.  

3. Прасачыць і ахарактарызаваць змены ў паўсядзённай культуры 

шляхты на працягу XVIII ст. 

Такім чынам, аб’ектам даследавання ў магістарскай дысертацыі 

з’яўляецца паўсядзённая культура, а прадметам – паўсядзённая культура 

шляхты ВКЛ XVIII ст. 
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Храналагічныя межы дысертацыі абумоўлены тым, што пры разглядзе 

паўсядзённага жыцця шляхты XVIII ст. нельга абмежавацца толькі названым 

стагоддзем. Шляхецкае грамадства XVIII ст. у пэўнай ступені з’яўляецца 

прадуктам сваёй эпохі, перадумовы для якой склаліся яшчэ ў канцы XVIІ ст. 

“Саская эпоха” ў гісторыі Рэчы Паспалітай стала кульмінацыяй бязладдзя, 

сарматрызму і барока, што не магло адбіцца на паўсядзённым жыцці шляхты. 

Дадзеныя рысы шляхецкай культуры бяруць свой пачатак у XVII ст. і займаюць 

трывалае месца ў шляхецкай культуры да сярэдзіны XVIII ст. Такім чынам, без 

закранання XVII ст. нельга зразумець працэсы і тэндэнцыі культурнай 

дынамікі, якія храктэрныя і для другой паловы XVIII ст. У выніку падзелаў 

Рэчы Паспалітай шляхта была пазбаўлена дзяржавы, быў ліківідаваны 

дзяржаўны апарат, шэраг тытулаў, званняў і пасадаў згубілі свой ранейшы сэнс 

і значнасць. Шляхта апынулася ў сітуацыі, калі жорсткая і звыклая іерархічная 

структура пахіснулася. Магнатэрыя згубіла свой уплыў, кліенты засталіся без 

сваіх патронаў, і, такім чынам, праз страту аднаго структурнага элемента 

шляхта павінна была прыстасоўвацца да новых умоў. 

У геаграфічным плане тэма магістарскай дысертацыі ахоплівае 

тэрыторыю ВКЛ, што дазваляе ахапіць сучасную тэрыторыю Беларусі. Таксама 

геаграфічныя межы абумоўлены высокім узроўнем камунікацыі сярод шляхты і 

наяўнасцю таварыскіх сувязяў, якія падтрымліваліся праз вялікую адлегласць. 

Такім чынам, структура магістарскай дысертацыі складаецца з уводзінаў, 

зместу, трох главаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры і дадаткаў. 

Першая глава прысвечана пытанню гістарыяграфіі праблемы, а таксама 

разгляду крыніц і метадаў, выкарыстаных пад час напісання магістарскай 

дысертацыі. У другой главе праз арганізацыю дня шляхціца апісваецца 

паўсядзённае жыццё шляхты ВКЛ у XVIII ст. У трэцяй главе разглядаецца 

эвалюцыя культуры паўсядзённасці шляхты на працягу XVIII ст., а таксама 

звяртаецца ўвага на фактары фарміравання і дынамікі паўсядзённага жыцця 

шляхты вышэй акрэсленага перыяду. Дадзеная структура дысертацыі дазваляе 

рэканструяваць і прааналізаваць разнастайныя аспекты культуры 

паўсядзённасці шляхты ВКЛ на працягу XVIIIст. 
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ГЛАВА 1. 

АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ, КРЫНІЦ І МЕТАДАЎ ДАСЛЕДАВАННЯ 

 

          1.1 Гістарыяграфія праблемы ў канцы XVIII - пачатку ХХІ стст. 

 

Як было адзначана ва ўводзінах, яшчэ ў XVIII ст. на польскіх землях 

аб’ектам этнаграфічнага апісання становіцца шляхецкая культура. Вельмі 

важнай крыніцай у гэтым плане з’яўляецца незавершаная праца Е. Кітовіча, 

аўтар якой апісвае з розных бакоў культуру польскай шляхты. Дадзеная праца 

застаецца каштоўнай крыніцай і зараз [65]. Наступнае стагоддзе стала часам, 

калі пачалі шырока выдавацца мемуарныя і эпісталярныя крыніцы, якія 

паходзілі з XVII – XVIII стст., такім чынам стваралася крыніцавая база, якой 

даследчыкі карыстаюцца і па сённяшні дзень. 

 Новай вехай цікавасці да шляхецкай культуры ў польскай гістарыяграфіі 

сталі 1930-ыя гг. Значнай працай у гэтым напрамку стала “Encyklopedia 

staropolska” А. Брукнера ў двух тамах [58, 59]. Энцыклапедыя вельмі багатая на 

ілюстрацыі, а таксама ахоплівае разнастайныя сферы культуры не толькі 

шляхты, але і іншых саслоўяў, якія пражывалі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. З 

аднаго боку энцыклапедыя захоўвае багаты факталагічны матэрыял, але з 

другога боку аўтар не даваў спасылак на выкарыстаныя крыніцы, што зніжае яе 

навуковую вартасць. Усяго ў працы выкарыстана 3984 ілюстрацыі і 35 табліц 

[58, c. 1084]. Таксама пад кожнай ілюстрацыяй існуе звестка, якая паведамляе, 

дзе знаходзіцца той ці іншы твор, а таксама час яго стварэння. Такім чынам, 

“Старапольская энцыклапедыя ” – добрая спроба даць звесткі па гісторыі 

культуры Польшчы сярэдніх вякоў і новага часу, якая не пазбаўлена вышэй 

акрэсленых хібаў. 

Не меншай увагі заслугоўвае манаграфія польскага этнографа 

Я. С. Быстроня “Dzieje obyczajów w dawnej Polsce Wiek XVI-XVIII” [59, 60]. 

Даследчык апісвае ў сваёй працы розныя бакі матэрыяльнай, духоўнай і 

сацыяльнай культуры. Аўтар пачынае свой разгляд з апісання каляндарнай 

абраднасці. Даецца падрабязнае апісанне каляндарных святаў, якія адзначаліся 

ў шляхецкім асяродку. Напрыклад, разглядаюцца такія святы, як Божае 

нараджэнне, Грамніцы і г.д. Звяртаецца ўвага нават на такое свята, як свята 

першага красавіка. Аўтaр адзначае, што свята прыйшло з Захаду ў Польшчу. 

Спачатку яно мела распаўсюджанне сярод шляхты і мяшчан, а пасля 

распаўсюдзілася на ўвесь  край [59].  

Я. С. Быстронь таксама апісвае сямейную абраднасць шляхты. 

Напрыклад, аўтар разглядае традыцыі надання імені дзіцяці. Ён прыходзіць да 

высновы, што на выбар імені ўплывала фамільная традыцыя, асабісты выбар 

бацькоў ці наданне імені ў адпаведнасці з календаром [59, c. 76 – 77]. 
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Звяртаецца ўвага і на папулярныя імёны таго часу, прасочваецца мода на 

наданне імені дзіцяці. “У XVI ст. было яшчэ дастаткова біблейскіх імён, 

Самуэль, Абрахам, Даніэль, Рахель, у XVIII ст. іх становіцца менш.” Аўтар 

адзначае, што ў XVIII ст. ў выніку “касмапалітызацыі” знікаюць старыя імёны і 

прыходзяць замежныя [59, c. 78]. Таксама аўтар разглядае і вясельную 

абраднасць. Вясельны абрад павятовай шляхты меў як традыцыйныя рысы, так 

і ўплыў замежнай традыцыі заключэння шлюбу [59, c. 81]. 

У працы апісваецца вясельны абрад як шляхты, так і простага люду. 

Адзін з мінусаў працы з’яўляецца яе структура. Аўтар у змешанай форме падае 

інфармацыю пра сялянскую і шляхецкую абраднасць, у выніку чаго ўтвараецца 

блытаніна, але гэта толькі стылістычны момант. 

Я. С. Быстронь разглядае такую праблему, як роля сваяцтва ў шляхецкім 

асяродку. Аўтар адзначае, што шляхціцы імкнуліся далучыцца да больш 

знатнага роду, а прадстаўнікі знатнага роду клапаціліся пра гонар прозвішча. 

Таксама Я. С. Быстронь уздымае такую праблему, як адносіны паміж паламі, і 

прыходзіць да высновы, што з цягам часу ў выніку заходніх уплываў 

адбываецца эмансіпацыя жанчыны, што ў пэўнай ступені прывяло да 

пашырэння разводаў, а таксама спрыяла з’яўленню моды мець каханак паза 

шлюбам. Звяртаецца ўвага на месцы жонкі і мужа ў сям’і. У манаграфіі 

паказана, што жанчына была ў падпарадкаваным і залежным стане. 

Разглядаецца матывацыя выкарыстання сродкаў кантрацэпцыі. Аўтар адзначае, 

што заможная шляхта імкнулася мець менш дзяцей, каб не драбіць свой 

маёнтак [59]. 

Я. С. Быстронь разгледзеў праблему выхавання ў шляхецкай сям’і. Аўтар 

прыходзіць да высновы, што пра выхаванне дзяцей не надта клапаціліся, сярод 

дзяцей была павышана вялікая смяротнасць. Даследчык параўноўваў традыцыі 

выхавання дзяўчынак і хлопцаў у шляхецкім асяроддзі. Я. С. Быстронь робіць 

выснову, што хлопцы мелі больш волі, чым дзяўчаты. Калі за выхаванне хлопца 

браўся бацька, гэта азначала, што ён пераставаў быць дзіцём. Малады шляхціц 

мог быць абсалютна непісьменным, але добра ведаў этыкет [59, c. 121 – 159] . 

Таварыскаму жыццю шляхты прысвечаны шосты раздзел працы.                 

Аўтар, разглядаючы сядзібнае жыццё шляхты, акцэнтуе ўвагу на немалую ролю 

ў гэтым жыцці суседзяў і гасцей. Ідэалам лічылася мець добрых суседзяў у 

ваколіцы, паміж якімі не было варожасці. Пры разглядзе феномена гасцявання 

аўтар паказвае двухбаковы хараткар дадзенай з’явы. Па-першае, аўтар паказвае 

значную ролю госця, які мог пражыць вялікую колькасць дзён у маёнтку без 

усялякіх абавязкаў, а з іншага боку паказана, што было не пажадана, каб госць 

затрымліваўся на вялікі тэрмін [59, c. 160 – 164] . 

Я. С. Быстронь не мінае ўвагай праблему культуры маўлення. На яго 

думку, у рознай сітуацыі шляхціц павінен быў казаць прамовы і сачыць за сваім 
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маўленнем. Лічылася вельмі станоўчай рысай, каб у прыстойнай кампаніі 

шляхціц ужываў замежныя словы [59, c. 165 – 175]. 

Пры разглядзе застольнага этыкету Я. С. Быстронь звяртае ўвагу на 

існаванне ў шляхецкім асяродку п’янства. Аўтар лічыў, што п’янства, якое 

шырока распаўсюджвалася ў XVII ст., дасягнула сваёй кульмінацыі ў XVIII ст. 

Яно стала элементам і адным з абавязкаў таварыскага жыцця, аднак аўтар 

звяртае ўвагу і на тое, што сярод жанчын не было прынята празмерна ўжываць 

алкаголь на банкетах [59, c. 184 – 186]. Таксама Я. С. Быстронь адзначае, што 

празмернае ўжыванне алкаголю найбольшага размаху ў Рэчы Паспалітай 

дасягнуў у Мазовіі і Літве (маючы на ўвазе тэрыторыю ВКЛ пасля 1569 г.). 

У манаграфіі разглядаецца праблема вырашэння канфлікту паміж 

шляхціцамі праз паядынак. Аўтар прыходзіць да высноваў, што пад уплывам 

заходняй моды ў XVIII ст. дуэлі сталі больш папулярнымі [59, c. 192 – 196]. 

Я. С. Быстронь звярнуў увагу на забавы і заняткі шляхты. Аўтар 

пералічвае такія формы баўлення вольнага часу, як таварыскія размовы, 

настольныя і азартныя гульні, танцы, ігра на музычных інструментах, 

паляванне [59, c. 203 – 239]. Варта адзначыць, што аўтар пры разглядзе вышэй 

пералічаных формаў робіць спасылкі як на мемуарную літаратуру, так і на 

фальклор.  

Звяртаецца ўвага і на такую рысу жыцця шляхты, як жыццё на паказ і 

марнатраўства, што падрабязна апісана ў шостым раздзеле. Калі прааналізаваць 

змест раздзела, то можна зрабіць выснову, што аўтар добра паказаў іерархію 

шляхецкага саслоўя пры апісанні раскошных магнацкіх двароў, у якіх на 

службу нанімаліся не заможныя шляхіцы.  

Немалая частка працы прысвечана матэрыяльнай культуры шляхты. У 

асноўным аўтар разглядае жытло, шляхецкі касцюм, а таксама шляхецкую 

кухню. Акрамя вышэй пералічаных праблем, якія разглядае Я. С. Быстронь, ён 

звяртае ўвагу на такія аспекты шляхецкага жыцця, як служба ў войску, 

гаспадарчае жыццё, а таксама шляхі зносін [60]. 

Такім чынам, Я. С. Быстронь у сваёй працы разглядае жыццё шляхты 

праз тры складаючыя: матэрыяльную, сацыяльную і духоўную культуру. У 

працы ўжываюцца і фальклорныя матэрыялы, якія прадстаўлены прымаўкамі і 

прыказкамі, а таксама песнямі, якія добра дапасаваны да зместу.  

У гістарыяграфіі перыяду Польскай Народнай Рэспублікі пасляваеннага 

дзесяцігоддзя вывучэнне шляхецкай культуры не было актуальным. Да 

здабыткаў польскай гістарыяграфіі шляхецкай культуры 40-50-х г.г. адносяцца 

працы Т. Манькоўскага “Geneołоgia sarmatyzmu”. Т. Дабравольскага “Polskie 

molarstwo portretowe” [51, с. 17]. 

Нельга абмінуць увагай працу А. Заянчкоўскага “Szlachta polska”, у якой 

аўтар разглядае сацыяльную культуру шляхты ад яе ўзнікнення і да першай 
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паловы ХІХ ст. [79]. Сама праца была апублікавана ў 1960-ыя гады і 

перавыдадзена ў 1993 г. Як і было сказана вышэй, аўтaр разглядае працэс 

узнікнення шляхты як саслоўя. Але варта адзначыць і тое, што даследчык не 

лічыць шляхецкае салоўе адзіным класам. А. Заянчкоўскі сцвярджае, што ў 

сацыялагічным плане само шляхецкае саслоўе складалася з класаў. Лічыць 

шляхту адзіным класам, на думку аўтара, можна толькі з гістарычна-прававога 

пункту гледжання [79, c. 35]. Праз усю працу можна прасачыць, як аўтар 

паказвае тое, што шляхта Рэчы Паспалітай не была аднароднай і роўнай ў 

сацыяльным сэнсе. Звяртаецца ўвага на антаганізм паміж магнатэрыяй і іншай 

шляхтай. Таксама ў манаграфіі разглядаюцца каштоўнасці шляхецкай ідэалогіі. 

Вылучаюцца наступныя каштоўнасці – шляхецкасць, роўнасць і зямянства. 

Цікавыя думкі аўтара наконт таго, што шляхетнасць грунтавалася на расізме. 

А. Заянчкоўскі даказвае, што шляхта лічыла сябе народам, абраным Богам, ці, 

як яшчэ можна сустрэць у працы, “Богам каталіцкім” [79, c. 50–54]. Аўтар 

разглядае і формы арганізацыі шляхецкай супольнасці ў прасторы. 

А. Заянчкоўскі называе такія формы шляхецкай супольнасці, як “дворская 

супольнасць”, родзічы, зямянства [79, c. 59 – 65]. У сваёй працы аўтар 

наўмысна не пісаў пра такія кампаненты шляхецкай ідэалогіі, як “залатыя 

вольнасці”, а таксама рыцарства, бо, на яго думку, яны не адпавядаюць 

шляхецкай ідэалогіі XVIII ст.  

 У 1964 г. пабачыла свет праца А. Сайкоўскага “Nad staropolskimi 

pamiętnikami” [77]. Праца А. Сайкоўскага з’яўляецца грунтоўным аналізам 

вынікаў эўрыстычнай і выдавецкай дзейнасці польскіх археографаў ХІХ ст. У 

сваёй манаграфіі аўтар прапаноўвае ўласную класіфікацыю мемуарыстыкі Рэчы 

Паспалітай XVI – XVIII стст. Таксама А. Сайкоўскі разглядае класіфікацыі 

ўспамінаў польскіх філолагаў М. Качмарака і Я. Трынадлёўскага, якія таксама 

займаліся дадзенай праблематыкай [78]. Аўтар падзяляе мемуарную літаратуру 

вышэй акрэсленага перыяду на наступныя групы: рэляцыі эпісталаграфічныя, 

дыярыўшы (дзённікі), памятныя хронікі, паэтычныя ўспаміны [77]. Усваю 

чаргу, дадзеныя жанравыя віды ўспамінаў аўтар падзяляе на больш дробныя. 

Напрыклад, А. Сайкоўскі вылучае дыярыўшы рэгулярныя (калі запісы вядуцца 

з дня ў дзень) і нерэгулярныя (запісы вядуцца з нагоды значных падзей). На 

думку аўтара, дыярыўшы складаюць 2/3 ад усёй мемуарнай спадчыны таго часу 

[77, c. 47]. Таксама А. Сайкоўскі вылучае аўтабіяграфіі, аўтабіяграфічныя 

аповесці, генеалагічныя ўспаміны, паэтычныя ўспаміны, успаміны-рака [77]. 

Канцэптуальная розніца паміж дыярыўшам і ўспамінамі, на думку аўтара, 

палягае ў тым, што ўспаміны з’яўляюцца рэтраспектыўным апісаннем, у 

адрозненні ад дзённікаў. На класіфікацыю А. Сайкоўскага звярнуў увагу ў 

сваёй працы А. Мальдзіс, які ў сваю чаргу адзначыў, што падобны падзел 
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даволі ўмоўны, бо на практыцы вельмі часта можна сустрэць кантамінацыю 

розных жанравых форм [15, c. 1 – 13]. 

У 1970-ыя – 1980-ыя гг. выходзяць абагульняючыя працы па гісторыі 

польскай культуры. У якасці прыкладу можна назваць працу З. Куховіча          

“Z dzejów obyczajów polskich w wieku XVIІ pierwsz. рoł. XVIІІ”. У 1978 г. 

выходзіць праца М. Багуцкай  “Dzeje kulturу polskej do 1918 roku”. Акрамя 

абагульняючых прац, ствараюцца манаграфіі, прысвечаныя больш вузкай 

праблематыцы, напрыклад, нарматыўныя ўзоры паводзін, маральныя 

каштоўнасці ваеннай арыстакратыі даследуюцца ў манаграфіі М. Асоўскай 

«Ethos rycerski і jego odmiany», якая пабачыла свет у 1973 г. [51, с 24-25]. 

Вывучэннем гісторыі паўсядзённасці беларускай шляхты ў Беларусі 

пачалі цікавіцца з пачатку 1980-х гг. У 1981 г. была апублікавана манаграфія 

беларускага этнолага Л. А. Малчанавай “Очерки материальной культуры 

белорусов XVI – XVIII вв.” [16]. Даследванне галоўным чынам скіравана на 

аналіз разнастайных аспектаў матэрыяльнай культуры беларускага сялянства. 

Тым не менш, аўтар звяртаецца да матэрыяльнай культуры шляхты з мэтай 

ілюстрацыі рознасці ў становішчы паміж саслоўямі і часткова разглядае побыт, 

касцюм і жыллё шляхты акрэсленага ў манагарфіі перыяда [16]. 

Часткова шэраг пабытовых аспектаў шляхецкага разглядаецца ў сумеснай 

манаграфіі В. Грыцкевіча і А. І. Мальдзіса “Шляхі вялі праз Беларусь”, якая 

была выдадзена ў 1980 г. На падставе дыярыўшаў падарожжаў і ўспамінаў асоб, 

якія праязжалі праз нашыя землі ў перыяд з XV па XVIII ст. Дадзеная праца 

дазваляе ўбачыць вобраз беларускіх земляў у гістарычнай перспектыве ва 

ўяўленнях падарожнікаў [8]. 

У канцэптальным плане, першай працай скіраванай на аналіз беларускай 

шляхецкай культуры і штодзённага жыцця шляхты можна лічыць манаграфію 

А. І. Мальдзіса “Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: 

Нарысы быту і звычаяў”. У сваёй працы А. І. Мальдзіс звярнуў увагу на розныя 

аспекты матэрыяльнай, духоўнай і сацыяльнай культуры шляхты і такім чынам 

паказаў жыццё шляхты, яе каштоўнасці, а таксама ўмовы жыцця [15]. У аснове 

напісання працы ляжаць мемуарныя творы М. Матушэвіча,                                  

І. М. Турчыноўскага, С. Русецкай, А. М. Луніна і інш. Аўтар праводзіць 

крыніцазнаўчы аналіз шэрагу твораў. Даследчык адзначае, што ў XVIII ст. 

“мемуарыстыка Беларусі істотна ўзбагацілася ў жанравых адносінах, пашырала 

свае тэматычныя межы. ... Сціраліся межы дакументальнай прозы з прозай 

мастацкай” [15, с. 55]. 

Напрыклад, у сваім даследаванні А. В. Мальдзіс вылучае наступныя 

рысы, якія былі харатктэрны для шляхты XVIII ст.: рэлігійны фанатызм, 

забабоннасць, амаральнасць, жорсткасць і прыніжанасць [15, с. 28-60]. 

Дадзеныя характарыстыкі аўтар падмацоўвае звесткамі з мемуарнай 
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літаратуры, але даследчык адзначае і тое, што ў выніку ўздзеяння ідэй 

Асветніцтва для шляхты таго часу сталі характэрныя новыя рысы, як 

грамадзянскасць, рэлігійны скептыцызм, рацыяналізм і культ розуму [15, с. 57]. 

Нельга абмінуць увагай той факт, што пэўныя рысы шляхты, якія вылучае        

А. І. Мальдзіс, адносна гіпербалізаваны. Паміж часам напісання працы і 

XVIII ст. ляжыць адлегласць у некалькі стагоддзяў. Зразумела, што пры 

напісанні працы нам складана дакладна зразумець пэўныя з’явы тагачаснага 

жыцця. Напрыклад, у наш час п’янства лічыцца праявай дэвіянтных паводзін 

асобы, але ў той час п’янства было кампанентам гасціннасці і да празмернага 

ўжывання алкаголю было іншае стаўленне.  

 Але можна паставіць пытанне: чаму беларускія даследчыкі не цікавіліся 

раней дадзенай праблемай? Гэта было выклікана ідэалагічнымі прычынамі. 

Увага даследчыкаў была скіравана на вывучэнне сялянскай культуры, а 

даследаванне культуры шляхты ці дваранства на Беларусі не мела актуальнасці. 

У 1990-ыя – 2000-ыя гг. сталі часам, калі даследчыкі пачалі звяртаць увагу на 

культуру прывілеяваных саслоўяў. У якасці прыклада можна прывесці 

артыкулы і манаграфію беларускага этнографа С. А. Шыдлоўскага. Цікавым па 

змесце і высновах з’яўляецца артыкул “Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча і 

Я. Баршчэўскага "Шляхціц Завальня" [50]. У дадзеным артыкуле даследчык 

робіць спробу на падставе літаратурных твораў А. Міцкевіча і Я. Баршчэўскага 

вызначыць норавы і рысы шляхецкіх паводзін. Свае погляды на дадзеную 

праблематыку аўтар будуе на такіх творах, як “Пан Тадэвуш” і “Шляхціц 

Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях”. 

Пад час характарыстыкі твора А. Міцкевіча С. А. Шыдлоўскі акцэнтуе 

ўвагу на тым, што ў паэме, па-першае, няма месца для селяніна, а па-другое, 

Літва, якую апісвае паэт, – гэта прыгожыя краявіды, сярод якіх ляжаць 

шляхецкія сядзібы. Пры аналізе паэмы аўтар артыкула прыходзіць да таго, што 

для шляхецкага саслоўя характэрна жорсткая іерархічнасць, а менавіта падзел 

на бедных і заможных, паноў і арандатараў і г.д. Іерархія, у сваю чаргу, 

падмацоўваецца сацыяльным рытуалам (напрыклад, парадак вітання), а таксама 

радавітасцю і заможнасцю. Наступная характэрная рыса, якую вылучае аўтар, – 

спаборнасць. Пад спаборнасцю маецца на ўвазе тое, што шляхціц імкнецца 

заўсёды быць лепшым на паляванні, у бойцы і г.д. Адзначаецца 

тэатралізаванасць паводзінаў і канфліктнасць, якія характэрныя для ўсіх 

узроўняў шляхецкага саслоўя [50, с. 177–182].  

Пад час разгляду твора Я. Баршчэўскага аўтар бачыць у ім вобраз 

шляхціца, які не вядзе сябе як рыцар, далёкі ад простага люду, а, наадварот, 

больш блізкі. 

Таксама С. А. Шыдлоўскі звярнуў увагу на такую праблему, як баўленне 

вольнага часу шляхтай, а асабліва на яго ўрбаністычны аспект. У артыкуле 
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“Урбаністычны аспект культуры баваў прывілеяванага саслоўя Беларусі ў 

першай палове ХІХ ст.” аўтар робіць спробу прааналізаваць формы баўлення 

вольнага часу шляхты і дваранства на пачатку ХІХ ст. С. А. Шыдлоўскі 

вылучае наступныя формы баўлення вольнага часу, характэрныя для заяўленага 

ў артыкуле перыяду: кірмашы, бульвары, рэдуты, касіны, грамадскія балі і 

абеды, а таксама тэатр [52, с. 285 – 288].  

У выніку аўтар робіць наступныя высновы: “характар баўлення вольнага 

часу прывеліяванага саслоўя Беларусі ў першай палове ХІХ ст. не здолеў 

пазбегнуць трансфармацый, што вынікае з тэндэнцыі ўрбанізацыі ды 

індустрыялізацыі грамадства” [52, с. 288]. Але, нягледзячы на тое, што ў 

факталагічным плане праблема раскрыта, чытачу будзе складана вызначыць, 

што новага прыйшло з ХІХ ст. ва ўрбаністычную культуру баваў, а што 

засталося яшчэ з мінулых часоў. 

Гэтую тэму ў 6 томе выдання “Беларусы” развівае беларускі этнограф     

В. М. Бялявіна. Яна разглядае такую праблему, як саслоўныя формы баўлення 

вольнага часу. Пад вольным часам аўтар разумее “свабодны ад працы час, 

прызначаны для фізічнага, інтэлектуальнага развіцця і адпачынку” [1 с. 226]. 

Даследчыца адзначае, што “сацыяльна-маёмасная неаднароднасць шляхецкага 

саслоўя абумовіла асаблівасці выкарыстання вольнага часу рознымі яго слаямі” 

[1, с. 229]. У раздзеле аўтар выдзяляе наступныя формы баўлення вольнага 

часу: каляндарныя святы, удзел у сейміках, прыезд у госці, паляванне, свецкія 

святы, банкеты, сямейныя ўрачыстасці, магнацкі тэатр, наезды, каруселі 

(спаборніцтвы сярод шляхты), удзел у рэлігійных святах, маскарады, баль, 

кірмаш [1, c. 241]. У выніку можна сказаць, што В. М. Бялявіна ў дадзеным 

раздзеле паказавае асаблівасці жыцця розных сацыяльных груп у шляхецкім 

саслоўі, а таксама на падставе багатага факталагічнага матэрыялу апісвае 

разнастайны формы баўлення вольнага часу шляхтай. Пры аналізе раздзелу 

можна зрабіць выснову, што В. М. Бялявіна даволі ўдала апісала формы 

баўлення вольнага часу як магнатэрыі, так і шляхты ВКЛ. Пры гэтым добра 

заўважана, што эканамічны фактар адыгрываў у баўленні вольнага часу не 

малую ролю, бо матэрыяльныя рэсурсы дазвалялі магнатам праводзіць свой 

вольны час больш разнастайна і раскошна, у адрозненні ад павятовай шляхты. 

Не менш цікавымі з’яўляюцца працы беларускага гісторыка                          

Н. У. Сліж па гісторыі шляхецкай сям’і ў ВКЛ. У асноўным яе працы 

прысвечаны шлюбным адносінам, але нельга абмінуць увагай артыкул 

“Гендэрна-ролевыя функцыі шляхіца ў сям’і і грамадстве ВКЛ” [48]. У 

дадзеным артыкуле даследчыца вылучае гендэрна-ролевыя функцыі шляхціца 

ВКЛ у XVI – XVII стст. Аўтар паказвае сацыяльныя ролі, якія выконваў 

шляхціц, ад самага нараджэння, а менавіта: сын, муж, бацька, гаспадар, 

мецэнат, абаронца, рыцар, палітык [48, c. 166]. Дадзены артыкул вельмі цікавы 
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для даследавання паўсядзённасці. У ім паказаны вобраз шляхціца, які выконвае 

пэўныя сацыяльны ролі ў паўсядзённым жыцці, таксама тое, што паводзіны 

дэтэрмінаваны грамадствам і поўнае неадпавяданне ім пераводзіла шляхціца ў 

шэрагі маргіналаў. Станоўчай рысай артыкула з’яўляецца тое, што аўтар 

выкарыстоўвае шырокі спектр крыніц, што дазваляе больш дэталёва раскрыць 

праблему. 

У 2009 г. ў Гістарычным альманаху быў надрукаваны артыкул Н. У. Сліж 

“Практыка разводаў у ВКЛ у XVI – XVIII ст.” [47]. У ім аўтар разглядае 

праблему распаду шлюбаў у ВКЛ у XVI – XVIII ст. Разглядаюцца як свецкі, так 

і рэлігійны аспекты працэсу скасавання шлюбу. Напрыклад, аўтар вызначае 

наступныя прычыны разводу: смерць, прызнанне шлюбу несапраўдным, 

скасаванне шлюбу, дрэннае сумеснае жыццё [47, c. 14]. У артыкуле “Граць 

вяселле па-шляхецку” Н. У. Сліж разглядае крыніцы, а таксама вясельны абрад 

шляхты [43]. Аўтар адзначае, што дадзеная тэма не распрацавана ў беларускай 

гістарыяграфіі. [43, c. 36-38]. Калі разгледзець частку артыкула, прысвечаную 

апісанню вясельнага абраду шляхты, то можна вылучыць структуру вясельнага 

абрада, апісаную аўтарам. Шляхецкае вяселле складалася з наступных частак: 

сватанне, заручыны, вянчанне, вяселле. Не меншую цікавасць прадстаўляюць 

высновы аўтара наконт функцыі вяселля ў грамадстве. У артыкуле вызначаны 

наступныя функцыі вяселля: 

- захаванне і перадача шляхецкіх традыцый, звычаяў і абрадаў;  

- выхаванне ў моладзі павагі да інстытута шлюбу і сям’і, яго 

каштоўнасцяў, гендэрных роляў, набліжаных да ідэалаў грамадства; 

- прэзентацыя гісторыі, заможнасці і статусу роду жаніха і нявесты; 

- стварэнне спрыяльнай сітуацыі для камунікацыі, знаёмства і аб’яднання 

дзвюх людскіх супольнасцяў вакол адной падзеі; 

- уздзеянне на эмоцыі прысутных і стварэнне станоўчага стаўлення да 

жыцця; 

- магчымасць расслабіцца, разняволіцца і адпачыць [43, c. 66]. 

У 2015 г. вышла з друку манаграфія Н. У. Сліж, прысвечаная гісторыі 

сям’і ў ВКЛ: “Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства 

Літоўскага ў XVI–XVIІ стст. ”. У сваёй манаграфіі аўтар робіць крыніцазнаўчы 

агляд праблемы. Н. У. Сліж звяртае ўвагу на прававы аспект шлюбных і 

пазашлюбных стасункаў, а таксама разглядае сам шлюб, яго віды, парадак 

заключэння і скасавання, як у свецкіх так і рэлігійных судах. Даследчыца 

разглядае вясельны абрад шляхты XVI – XVII ст. Па сваёй сутнасці дадзеная 

манаграфія з’яўляецца акамуляцыяй шматгадовых напрацовак аўтара, 

прысвечаных гісторыі сям’і ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. [46]. 

Таксама ўсваіх даследаваннях Н. У. Сліж звяртае ўвагу і на даволі 

прыватныя аспекты сямейнага жыцця пэўных магнацкіх родаў ВКЛ. 
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Напрыклад, у сваіх артыкулах яна разглядае сямейныя адносіны і шлюбныя 

стратэгіі Саламярэцкіх [44], апісвае ўнутрысямейныя адносіны ў сям’і 

Мялешкаў [45]. 

Праблему сармацкай ідэалогіі разглядае ў сваіх працах Л. Я. Клімуць. Так 

у артыкуле “Сармацкая ідэалогія на беларускіх землях Рэчы Паспалітай” аўтар 

вылучае спецыфіку сармацкай ідэалогіі ў ВКЛ. Л. Я. Клімуць адзначае, што 

сармацкая ідэалогія адпавядала ладу жыцця краіны і адносінам да суседзяў і 

суайчыннікаў, а таксама добра была прыстасавана да ўмоў поліканфесійнай 

дзяржавы. Звяртаецца ўвага і на тое, што сармацкі міф не быў прыняты ўсёй 

шляхтай ВКЛ, у чым даследчыца бачыць імкненне да незалежнасці ад 

Польшчы [11, c. 7 – 8]. Калі прааналізаваць змест артыкула, то можна прыйсці 

да высновы, што Л. Я. Клімуць выдзяляе наступныя адметнасці сарматызму на 

тэрыторыі ВКЛ: сармацкі міф у ВКЛ не меў такой моцнай рэлігійнай асновы, як 

на польскіх землях; у сармацкай культуры ВКЛ больш пашыраны ўплывы 

арыенталізму, у адрозненні ад Польшчы [11, c. 11]. 

У выніку аўтар прыходзіць да наступных высноў: “…пры тым, што 

сармацкая ідэалогія адыгрывала аб’яднаўчую ролю для дзвюх частак Рэчы 

Паспалітай і садзейнічала збліжэнню шляхецкага саслоўя, яна набыла 

спецыфічныя рысы ў працэсе свайго развіцця на беларускіх тэрыторыях. 

Асабліва гэта датычыцца рэлігійнага і культурнага жыцця, дзе адметнасць 

паміж дзвюма часткамі Рэчы Паспалітай найбольш адзначалася. Мадыфікацыя 

сармацкай шляхецкай ідэалогіі на ўсходніх землях дзяржавы стала вынікам 

дзейнасці розных фактараў, не апошняе месца сярод якіх займаюць гістарычны 

і геаграфічны” [11, c. 11]. У 2013 г. выйшла манаграфія Л. Я. Клімуць па 

дадзенай праблематыцы, у якой праблема сармацкай ідэалогіі была разгледжана 

больш шырока [12]. 

Цікавым па змесце з’яўляецца выданне   “Нарысы гісторыі культуры 

Беларусі. У 4 т. Том 1. Культура сацыяльнай эліты XIV – пачатку ХХ ст”. Пры 

вывучэнні паўсядзённага жыцця шляхты варта звярнуць увагу на раздзел 

“Генезіс, структура і функцыі сацыяльнай эліты” пад аўтараствам                         

І. У. Чаквіна і С. А. Шыдлоўскага. Калі разгледзець частку раздзела, 

прысвечаную культуры шляхты ВКЛ XVIII ст., то можна заўважыць, што 

аўтары звяртаюць увагу на ўплыў знешнепалітычных, рэлігійных і 

ўнутрыпалітычных фактараў на этнічную самасвядомасць шляхецкага саслоўя, 

а таксама адзначаюцьяго ўнутраную стратыфікацыю. Таксама аўтары 

вылучаюць рысы шляхецкага саслоўя: іерархічнасць, гасціннасць, канкурэнцыя 

і тэатральнасць паводзінаў [49].  

У раздзеле, прысвечаным гісторыі і развіццю шляхецкай кухні, беларускі 

этнолаг Т. А. Навагродскі паказаў уплыў барочнай культуры на шляхецкую 

кухню, а таксама такі бок шляхецкага жыцця, як трапезы, праз якія можна 
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адлюстраваць іерархічнасць шляхецкага саслоўя, якая праяўлялася пад час 

вялікіх трапез. У выніку аўтар прыходзіць да высновы, што, нягледзячы на 

кансерватызм кухні, асобныя яе элементы змяняліся ў вызначаны час, а 

менавіта ўзнікненне ці запазычанне тэхналогій, прыгатаванне новых страваў і 

змены ў этыкеце. Пры гэтым адзначаецца і тое, што менш заможная шляхта 

прытрымлівалася “звыклых традыцыйных страваў – разнастайных відаў каш, 

хлеба, халаднікоў, сала, каўбас, сыроў і інш. ” [17, c. 383]. 

У 1996 г. у Польшчы было ўтворана “Таварыства даследаванняў 

васямнаццатага стагоддзя”, якое дзейнічае і зараз. У рэчышчы даследаванняў 

таварыства не мінаецца тэма паўсядзённага жыцця шляхты. Напрыклад, у 

артыкуле “Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach 

Adama Naruszewicza (1784, 1787)” А. Наркоўская аналізуе такі бок культурнага 

жыцця, як візіты Станіслава Аўгуста Панятоўскага па мястэчках і гарадах Рэчы 

Паспалітай. Крыніца для даследавання дадзенай праблемы, якая акрэслена ў 

назве, – успаміны Адама Нарушэвіча. Пад час аналізу матэрыяла А. Наркоўская 

рэканструюе цырыманіял вітання караля жыхарамі мястэчак і адзначае яго 

рытуальны характар [72].  

Таксама на месца караля і яго ролю ў культурным жыцці і культурных 

пераўтварэннях у жыцці шляхты і гараджан звяртае ўвагу ў артыкуле “Od 

obiadów czwartkowych do klubów i gabinetów lektury. Oprzemianach życia 

kulturalnego stanisławowskiej Warszawy” Т. Касткевіч [66]. Таксама Т. Касткевіч 

у сваіх даследаваннях звяртае ўвагу на чалавека ў жыццёвай прасторы і на яго 

самаўспрыманне ў артыкуле “Publiczne, prywatne, intymne – o sposobach 

rozumienia i miejscu w kulturze w XVIII wieku”. Аўтар разглядае шляхі 

ўзаемадзення паміж суб’ектамі грамадства ў XVIII ст. праз тры катэгорыі – 

публічнае, прыватнае і інтымнае. Аўтар уводзіць прасторавыя межы для гэтых 

катэгорый. Напрыклад, публічнае – гэта дзяржаўнае жыццё і сферы, у якіх 

чалавек мае камунікацыю з шырокім колам людзей. Пад прыватным, 

зыходзячы з высноў аўтара, неабходна  разумець хатняе жыццё, дзе кожны мае 

свой пакой і аўтаномнасць у сям’і. Інтымнае – гэта сфера літаратурнай 

творчасці (асабістыя лісты, дзённікі і гд.). Такім чынам, аўтар паказвае тры 

катэгорыі, якія паказаны як узроўні культурнага жыцця чалавека XVIII ст. [67].  

 Да пытанняў, звязаных з успрыманнем чалавекам рытму жыцця, 

звяртаецца B. Папёлэк артыкуле “Rytmy życia. Codzienność i święto w gazetach 

rękopiśmiennych czaców saskich”. Аўтар адзначае наяўнасць ужо ў XVIII ст. 

ахвочасці газет да сенсацыі. Паўсядзённаму, шэраму жыццю дадзеныя газеты 

не надавалі асаблівай ўвагі. Аўтар адзначае, што аб’ект газеты – гэта эліты. І 

варта адзначыць, што аўтар даволі выдатна паказала на падставе газет жыццё 

эліт і каралеўскага двара саксонскай дынастыі. Яна прыходзіць да высновы, 

што чалавек таго часу – гэта акцёр і відовец адначасова, што дэтэрмінавана 
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духам эпохі. Напрыклад, Аўгуст ІІ – гэта рэжысёр і акцёр балю і тэатру, які 

спраўляўся каралеўскім дваром. Культуру баўлення вольнага часу той эпохі 

аўтар паказала праз бахцінскую канцэпцыю карнавалу [75]. 

Да ўрбаністычнай прасторы  як месца баўлення вольнага часу шляхты 

звяртаецца Е. Дыгдала ў артыкуле “Z życia towarzyskiego polskich elit 

szlachecko-magnackich w Gdańsku w połowie 1757 roku”. На падставе 

эпісталярных крыніц і матэрыялаў перыядычнага друку аўтар малюе карціну 

таварыскага жыцця эліт, якія прыбывалі ў Гданьск у першай палове 1757 г. 

Аўтар яскрава паказвае, што таварыскае жыццё таго часу патрабавала вялікай 

мабільнасці ад чалавека; адзначае ролю Гданьска як месца часовага побыту для 

эліт шляхты [63]. 

Цікавым з’яўляецца падыход Д. Рольніка ў апісанні жыцця шляхты праз 

мемуарную літаратуру. Праца яго прысвечана часам Станіслава Аўгуста 

Панятоўскага, то бок другой паловы XVIII ст. Аўтар не проста разглядае 

пэўныя з’явы, а прасочвае іх эвалюцыю ў часе. Для гэтага аўтар выпрацаваў 

уласную сістэму. Ён выдзеляе тры групы мемуарыстаў: мемуарысты, якія жылі 

ў часы Аўгуста ІІІ і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, аўтары, якія нарадзіліся 

ў часы панавання Станіслава Аўгуста Панятоўскага, і мемуарысты, што 

нарадзіліся пасля 1795 г. [76, с. 14 – 17]. Такім чынам, на падставе трох 

поглядаў на шляхецкае грамадства аўтар разглядае другую палову XVIII ст.     

Д. Рольнік прыходзіць да высновы, што ў сваіх мемуарных творах  шляхта 

адлюстравала “аўтапартрэт пазітыўны, ідэалізаваны, які паказваў шляхту такой, 

якой не толькі яна сябе бачыла, але і хацела сябе бачыць [76, c. 548]. 

Варта адзначыць і тое, што, у адрозненні ад польскай ці беларускай 

гістарыяграфіі гісторыі паўсядзённасці шляхты, у гістарыяграфіі літоўскай, 

украінскай ці расійскай дадзеная праблема вельмі слаба разгледжана. Аднак 

ёсць пэўныя працы, якія прысвечаны гісторыі сацыяльнай эліты ВКЛ, Польшчы 

і Украіны. У якасці прыкладу можна прывесці працы ўкраінскай даследчыцы      

Н. Якавенка. У 1993 г. выйшла манаграфія “Українська шляхта з кінця XIV до 

середини XVII столиття Волінь і Центральна Україна”. У дадзенай манаграфіі 

Н. Якавенка разглядае сацыяльную структуру і працэс фарміравання ўкраінскай 

знаці з канца XIV па сярэдзіну XVII ст. У асноўным увага звяртаецца на 

сацыяльную структуру прывілеяванага саслоўя Украіны. Акрамя вышэй 

пералічанага, Н. Якавенка робіць спробу вызначыць колькасны шляхецкага 

саслоўя [56]. У 2002 г. выйшла з друку манаграфія “Паралельний світ: 

Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст.”. У дадзенай 

працы даследчыца разглядае шэраг аспектаў ментальнасці насельніцтва 

Украіны XVI – XVIІ стст. Аўтар разглядае рэлігійны бок праблемы, а менавіта 

пытанне пераходу з праваслаўя ў каталіцызм. Таксама звяртаецца ўвага на такі 

момант, як уяўленні ў шляхецкім асяродку аб тым, якім павінен быць добры 
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чалавек. Н. Якаваенка разглядае ў сваёй працы ўяўленні аб вайне сярод 

казацтва і шляхты [55].  

У 2003 г. выйшла з друку манаграфія Р. Пятраўскаса “Літоўская знаць у    

к. XIV – XV стагоддзі”. У 2014 г. манаграфія была перавыдадзена ў перакладзе 

на беларускую мову. Праца Р. Пятраўскаса прысвечана гісторыі ўзнікнення і 

фарміравання знаці ў ВКЛ. Аўтар разглядае праблемы складу і паходжання 

знаці Літвы, а таксама яе структуру. Акрамя вышэйпералічанага, увага 

звяртаецца на такі феномен праблемы, як улада знаці (тут аўтар канцэнтруе 

ўвагу на ролі знаці ў палітычных працэсах у ВКЛ XV ст.) [31].  

Як было адзначана вышэй, у расійскай гістарыяграфіі дадзеная тэма 

таксама распрацавана даволі слаба. Але ў якасці прыкладу можна прывесці 

артыкулы В. А. Пяржынскай “Вечные ценности: польская дворянская семья в 

Российской империи в первой половине XIX века” [30], ў якім разглядаюцца 

сямейныя адносіны і вясельная абраднасць шляхты заходніх губерній Расійскай 

імперыі першай паловы ХІХ ст. 

 

1.2  Крыніцазнаўчы агляд 

 

Асноўныя крыніцы, які былі выкарыстаны для напісання магістарскай 

дысертацыі, – гэта сяменйая перапіска і гаспадарчая дакументацыя рода 

Яленскіх, а таксама мемуарная літаратура. 

Эпісталярная спадчына і гаспадарчая дакументацыя рода Яленскіх 

захоўваюцца ў фамільным фондзе 1636 “Яленскія, памешчыкі” Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Беларусі (далей НГАБ). Храналагічныя межы дакументаў 

фонда складаюць па часе перыяд з 1610 па 1904 гг.  

Прадстаўнікі рода Яленскіх былі ўладальнікамі маёнткаў у Мазырскім, 

Рэчыцкім, Навагрудскім і Слуцкім паветах. Першыя прадстаўнікі рода, якія 

сустракаюцца ў дакументах пачатку XVII ст. – Адам Яленскі і ротмістр Мацей 

Яленскі, якія былі вайсковымі дзеячамі ВКЛ. У 1629-1634 г. польны стражнік 

ВКЛ Павел Яленскі стаў уладальнікам маёнткаў Дунайчыцы і Туча ў 

Навагрудскім павеце, які захоўваліся за Яленскімі да сярэдзіны XIX ст. 

Найбольш поўна дакументы фонда адлюстроўваюць грамадскую дзейнасць і 

пытанні звязаныя з гаспадарча-эканамічным станам маёнткаў сыноў мазырскага 

падчашага Антонія Яленскага – Міхала, Гедэона, Рафала, Самуэля, дзейнасць 

якіх адносіцца да сярэдзіны і другой паловы XVIII ст. У гэты перыяд 

прадстаўнікі рода Яленскіх займалі пасады ва ўрадах Мазырскага павету так і 

на высокім дзяржаўным узроўні. Напрыклад, М. Яленскі займаў у 1765 г. 

пасаду мазырскага падкаморыя, Г. Яленскі, уладальнік маёнткаў Дунайчыцы і 

Туча займаў пасаду Навагрудскага кашталаяна ў 1780-ыя гг. Пасаду 
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навагрудскага кашталяна займаў і Р. Яленскі, які валодаў маёнткам 

Капаткевічы [18].  

З эпісталярнай спадчыны Яленскіх, для напісання магістарскай 

дысертацыі была выкарыстана сямейная перапіска Яленскіх, якая ахоплівае па 

часе перыяд з 1652 па 1907 гг. Пад час правядзення даследавання былі 

адабраныя дакументы, якія адпавядаюць храналагічным рамкам заяўленай 

тэмы. Выбар дадзенага віду крыніц абумоўлены тым, што сямейная перапіска 

дазваляе разгледзіць у даўгатэрміновай перспектыве разнастайныя аспекты 

паўсядзённага жыцця прадстаўнікоў шляхецкага роду Мінскага ваяводства. 

Напрыклад, значная частка лістоў дазваляе разгледзець паўсядзённыя 

аспекты гаспадарчага жыцця шляхецкіх маёнткаў XVIII ст., што яскрава 

адлюстравана ў лістах Cамуэля Яленскага [24, Арк. 40-40 адв.]. Аспекты 

гаспадарчага жыцця адлюстраваны і ў лістах Г. Яленскага і іншых 

прадстаўнікоў рода Яленскіх [24, с. Арк. 72-72 адв.]. Значнае месца ў перапісцы 

займаюць фінансавыя пытанні, што яскрава дэманструюць лісты Р. Яленскага 

да бацькі і братоў [25. Арк. 6-7]. 

Акрамя эканамічнага жыцця лісты адлюстроўваюць грамадска-

палітычную дзейнасць Яленскіх, як на ўзроўні Мазырскага і Навагрудскага 

паветаў, так і на ўзроўні Мінскага і Навагрудскага ваяводстваў. Змест лістоў 

раскрывае розныя аспекты звязаныя з судовымі справамі Яленскіх. 

Матэрыялы сямейнай перапіскі даюць магчымасць прааналізаваць 

разнастайныя аспекты гендэрнай структуры і гендэрных роляў шляхецкага 

грамадства, паказаць месца гаспадыні ў паўсядзённым жыцці двара, што добра 

можна праназіраць у лістах да жонак, а найбольш выразна ў лістах Магдалены 

Яленскай з паведамленнямі аб стане двара [25. Арк. 234-234 адв.]. 

 Перапіска М. Яленскага з Р. Яленскім, Г. Яленскім і С. Яленскім дазваляе 

разглядаць пытанні звазаныя са станам іх здароўя, стаўленнем да хваробы і 

вылучыць сродкі пераадолення захворванняў [27]. 

 Значнае месца ў перапісцы займаюць лісты Яна Яленскага да сваёй жонкі 

Юстыны Яленскай, якая раскрывае ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай у 

сям’і [24, Арк. 145-181]. 

 Акрамя вышэйпералічанага лісты Яленскіх ускосна адлюстроўваюць 

працэс камунікацыі паміж прадстаўнікамі рода, дапамагаюць прасачыць 

іерархію ў адносінах паміж прадстаўнікамі розных пакаленняў. 

 З мэтай вызначэння аўтарства шэрагу лістоў была прааналізавана 

генеалагічная схема рода Яленскіх складзеная на пачатку ХІХ ст., у якой 

паказаны радавод Яленскіх з пачатку XVII ст [19]. 

 Разнастайныя аспекты гаспадарчага жыцця Яленскіх адлюстраваны ў 

сямейных запісных кніжках за перыяд з 1774 па 1914 гг. Карысць дадзеных 

нататак пад час даследвання заключана ў тым, што Г. Яленскі з 1774 г. і да 
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сваёй смерці рабіў штодзённыя запісы і складаў планы спраў на наступны 

дзень, што адлюстроўвае розныя бакі паўсядзённага жыцця [20]. 

 З мэтай апісання і вызначэння кантэкста ў якім працякала паўсядзённае 

жыццё быў разгледжаны інвентар мёнтка Дунайчыцы з 1791 г., які належыў             

Г. Яленскаму [21]. 

 Таксама былі прааналізаваны разнастайныя матэрыялы, прадстаўленыя ў 

першую чаргу рэестрамі, распіскамі аб прыходзе і растратах грашовых 

стродкаў на разнастайныя індывідуальныя патрэбы прадстаўнікоў рода 

Яленскіх [21, 22]. 

 Перад разглядам мемуаранай літаратуры, выкарыстанай пад час 

даследвання, варта звярнуць увагу на класіфікацыю і падыход да вывучэння 

мемуарных твораў. Найбольш грунтоўным даследчыкам у галіне мемуарнай 

літаратуры часоў Рэчы Паспалітай з’яўляецца польскі гісторык А. Сайкоўскі, 

які прапанаваў класіфкацыю мемуарнай літаратуры вышэй акрэсленага 

перыяду. У адпаведнасці з класіфікацыяй А. Сайкоўскага пры напісанні 

магістарскай дысертацыі былі выкарыстаны дыярыўшы і ўспаміны. Дыярыўшы 

ў асноўным носяць нерэгулярны (вяліся з перапынкамі) характар, за 

выключэннем дыярыўша Я. А. Храпавіцкага. Ніжэй будуць разгледжаны 

дыярыўшы Я. У. Пачобута-Адляніцкага, К. Завішы, а таксама М. К. Радзівіла. 

Да ўспамінаў варта аднесці творы М. Матушэвіча, Ю. У. Нямцэвіча 

Я. Д. Ахоцкага, А. Чартарыскага. Варта адзначыць, што ўспаміны ў адрозненні 

ад дыярыўшаў характарызуюцца большым мастацкім ўзроўнем і стылістыкай. 

Успаміны пабудаваны на рэтраспектыўным поглядзе на мінулае. Мемуарысты, 

абапіраючыся на пэўныя нататкі альбо на ўласную памяць, аднаўлялі падзеі 

свайго жыцця. Такім чынам яны набывалі сюжэтную лінію, большую 

насычанасць разважаннямі аўтара, у адрозненні ад дыярыўша, у якім суха 

фіксаваліся разнастайныя падзеі на працягу жыцця шляхціца. Вартасць 

успамінаў заключаецца ў тым, што іх аўтары дазвалялі сабе праводзіць 

рэфлексію над эпохай і яе рысамі, вылучалі станоўчыя і адмоўныя рысы, 

характэрныя для шляхты.  

Дыярыўш Яна Антонія Храпавіцкага найбольш трапна адлюстроўвае 

паўсядзённае жыццё, бо аўтар рабіў нататкі штодня. Я. Храпавіцкі нарадзіўся                  

1 кастрычніка 1612 г. ў сям’і кальвіністаў, якая мела маёнтак Падбярэззе на 

Віцебшчыне. Аўтар успамінаў быў трэцім альбо чацвёртым сынам Крыштафа 

Храпавіцкага, стольніка віцебскага ваяводства і Алены Вайнянкі Ясенецкай. 

Пасля навучання ў Кракаўскім надворным калегіўме служыў Глябовічам і 

Радзівілам. У 1640-х гг. быў паслом на сойм ад смаленскага ваяводства. Пасля 

1654 г. быў на выгнанні, бо Смаленшчына і Віцебшчына была занята войскамі 

Аляксея Міхайлавіча. Я. А. Храпавіцкі ў гэты час быў вымушаны жыць на 
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Міншчыне, прымаў удзел у ваенных кампаніях вайны 1654-1667 года, быў 

сенатарам Рэчы Паспалітай. Памёр 3 лістапада 1685 года на Віцебшчыне [59]. 

Стыль Я. А. Храпавіцкага дастаткова лаканічны. Кароткія натакі аўтар 

рабіў штодня. У якасці лейтматыву ўсяго дыярыўша з’яўляюцца нататкі пра 

надвор’е. Нататкі рабіліся для ўласных мэтаў і не былі скіраваны на шырокае 

кола чытачоў. Тэкст дыярыўша дазваляе вызначыць дынаміку і рытм 

паўсядзённага жыцця на працягу некалькіх гадоў і прасачыць, якім чынам 

будавалася паўсядзённае жыццё пад час ваенных дзеянняў [59].  

Сучаснікам падзей, якія апісваў у сваім дыярыўшы Я. А. Храпавіцкі, 

з’яўляецца Ян Уладыслаў Пачобут-Адляніцкі, успаміны якога ахопліваюць па 

часе 1640 – 1684 гг. Я. У. Пачобут-Адляніцкі быў прадстаўніком сярэдняй 

шляхты з віленскага ваяводства. З 1658 г. быў на вайсковай службе ў войску 

ВКЛ. Пасля вайны неаднаразова абіраўся ў Трыбунал ВКЛ. Перад смерцю                         

Я. В. Пачобут-Адляніцкі да 1703 г. займаў пасаду ашмянскага стольніка. 

Мемуарыст апісваў у асноўным падзеі вайны 1654 – 1667 гг., якім і прысвечана 

значная частка ўспамінаў, аднак немалая ўвага нададзена палітычнаму жыццю 

краіны і таварыскаму жыццю шляхты ў 1670-ыя – гг. У адрозненні ад свайго 

сучасніка, Я. А. Храпавіцкага, дыярыўш Я. У. Пачобута-Адляніцкага мае не 

настолькі скурпулёзны характар. Варта адзначыць, што эпізоды са свайго 

жыцця мемуарыст апісвае дастакова жыва і насычана [74]. 

Не менш каштоўнымі з’яўляюцца ўспаміны Крыштафа Завішы, мінскага 

ваяводы. К. Завіша нарадзіўся ў сям’і Андрэя Завішы, пісара вялікага 

літоўскага, старасты мінскага, і Аляксандры Канстанцыі Агінскай, кашталянкі 

троцкай. Малой радзімай мемуарыста быў слонімскі павет, а менавіта маёнтак 

Горка, дзе ён і нарадзіўся 20 красавіка 1666 г. Пасля смерці бацькоў, у канцы 

1670-х гадоў, апекуном К. Завішы стаў яго дзядзька па матчынай лініі Марцыян 

Агінскі. Дзядзька аддаў свайго пляменніка на навучанне ў віленскую акадэмію. 

У 1688 і 1693 г. К. Завіша быў паслом на сейм. Тры разы абіраўся маршалкам 

сойма (1697, 1718, 1720). З 1720 г. К. Завіша займаў пасаду мінскага ваяводы. 

Як адзначае Ю. Барташэвіч у прадмове да дыярыўша, К. Завіша памёр у 1721 г., 

сведчаннем чаго з’яўляюцца нататкі пра выдаткі на пахаванне мінскага 

ваяводы, напісаныя іншым почыркам [80]. 

Успаміны К. Завішы складаюцца з шэрагу дыярыўшаў. Першы з якіх, у 

адпаведнасці з выданнем Ю Барташэвіча, “Паведамленне аб радні Завішаў для 

памяці і інфармацыі наступным”, якое ўключае ў сябе генеалагічныя звесткі, 

генеалагічным пытанням прысвечана і другая частка [80, c. 11 – 17]. Але 

найбольшую цікавасць пад час напісання магістарскай дысертацыі “Натацыя 

цікавая маіх паваротаў, забаваў розны, канверсацый, гасцін і гд. ”. Дадзеная 

частка ўспамінаў уключае ў сябе запісы К. Завішы аб таварыскім жыцці 

шляхты к XVII ст. і ахоплівае 1693 – 1701 г. [80, c. 33 – 76]. У выніку 
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падарожжа ў Італію мемуарыст склаў “Трактат аб Рыме з асаблівай 

канатацыяй”, “Асаблівасці і рэдкасці прыгожыя ў Венецыі”, “Асаблівасц і 

рэдкасці ў Рыме і святыя месцы” [80, c. 76 – 175]. Акрамя часткі дыярыўша, 

прысвечанай таварыскаму жыццю шляхты, К. Завіша, як палітык і дзяржаўны 

дзеяч, пакінуў нататкі: “Справы польскі пісаныя ад 1693 года. Цікавосткі і 

таямніцы”. Дадзеная частка раскрывае палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай у 

часы грамадзянскай і Паўночнай вайны [80, c. 176 – 350]. Апошняя частка 

ўспамінаў “Натацыя розных паразаў і прыгод памяці вартых” змяшчае 

інфармацыю пра эпідэміі, голад, мор жывёлаў, астранамічныя з’явы. Дадзеная 

частка яскрава паказвае, што магло ўразіць чалавека таго часу [80, c. 360 – 366]. 

Успаміны К. Завішы прадстаўляюць сабой комплекс нататак, якія раскрываюць 

паўсядзённае і палітычнае жыццё шляхты на мяжы XVII і XVIII ст. 

Адной з важных крыніц аб паўсядзённым жыцці шляхты з’яўляецца 

дыярыўш Міхала Казіміра Радзівіла “Рыбанькі”. М. К. Радзівіл нарадзіўся          

13 чэрвеня 1702 г. ў Олыцкім замку ў магнацкай сям’і Караля Станіслава 

Радзівіла і Ганны Радзівіл з Сапегаў. М. К. Радзівіл займаў найвышэйшыя 

пасады ў ВКЛ, апошняя з якіх – гетман вялікі літоўскі [14]. Нататкі 

ахопліваюць па часе перыяд з 1702 па 1761 г. Дыярыўш М. К. Радзівіла 

змяшчае ў сабе інфармацыю пра жыццё магнатэрыі ВКЛ, а менавіта пра 

выхаванне ў магнацкіх сем’ях, шлюбную палітыку магнацкіх родаў, 

паўсядзённае жыццё каралеўскага двара. М. К. Радзівіл рабіў запісы на працягу 

ўсяго жыцця, нават калі ён пашкодзіў руку, то нататкі ўносіў за яго манах [23]. 

У адрозненні ад дыярыўша Я. А. Храпавіцкага, успаміны М. К. Радзівіла вяліся 

нерэгулярна. 

Значнай крыніцай у плане вывучэння паўсядзённага жыцця шляхты ў 

XVIII ст. з’яўляюцца ўспаміны М. Матушэвіча. М. Матушэвіч нарадзіўся ў                 

1714 г. ў вёсцы Ельна пад Камянцом на Берасцейшчыне. У 25 гадоў мемуарыст 

заняў пасаду брэсцкага гродскага пісара. На працягу года М. Матушэвіч здолеў 

заняць пасаду брэсцка-літоўскага падстолія [68]. На перадзе былі пасады 

стольніка і земскага суддзі. Памёр М. Матушэвіч у 1773 г., калі займаў пасаду 

брэсцка-літоўскага кашталяна. Успаміны ахопліваюць па часе 1714 – 1765 г. 

Варта адзначыць, што дадзены твор з’яўляецца выбітным помнікам “саскай” 

эпохі ў гісторыі Рэчы Паспалітай.  

Успаміны М. Матушэвіча багатыя гістарычнымі падрабязнасцямі, якія 

адлюстроўваюць разнастайныя бакі шляхецкай культуры. Напрыклад, яны 

дазваляюць разгледзець абрадавае жыццё шляхты. Як і дыярыўш гетмана 

вялікага літоўскага М. К. Радзівіла, успаміны Матушэвіча ўтрымліваюць у сабе 

інфармацыю пра вясельную і пахавальную абраднасць шляхты, святкаванне 

імянінаў рознымі слаямі шляхецкага саслоўя. 
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Таксама мемуары дазваляюць прасачыць лад і арганізацыю жыцця 

шляхціца, які знаходзіцца на сярэдняй прыступцы дзяржаўнай службы. Яскрава 

паказана, якім чынам павінен паводзіць сябе шляхціц таго часу, каб дабіцца 

поспеху. Варта адзначыць, што ва ўспамінах з’яўляецца інфармацыя аб 

карупцыйных сканадалах у трыбуналах, барацьбе магнацкіх груповак 

Чартарыйскіх і Радзівілаў.  

М. Матушэвіч быў прыхільнікам партыі Радзівівлаў, і таму ён пакінуў 

падрабязную інфармацыю пра паўсядзённае жыццё радзівілаўскага двара ў 

Нясвіжы, а менавіта пра Караля Радзівіла “Пане Каханку”. 

Дастаткова ідэалізаваны погляд на паўсядзённае жыццё шляхты 

дэманстраваў у сваіх успамінах Юліян Урсын Нямцэвіч, які нарадзіўся 16 

лютага 1757 г. ў маёнтку Скокі на Берасцейшчыне. Калі разглядаць успаміны, 

то відавочна, што яны прысвечаны пераважна палітычнай тэматыцы.                          

Ю. Нямцэвіч атрымаў выдатную адукацыю, навучаўся ў кадэцкім каралеўскім 

корпусе, быў паслом на чатырохгадовым сойме 1788 – 1792 гг., уваходзіў у 

кола аўтараў Канстытуцыі 3 мая 1791 г. Пад час паўстання 1794 г. быў 

ад’ютантам і сакаратаром Т. Касцюшкі. Жыў у эміграцыі, на пачатку XIX ст. 

Нямцэвіч вярнуўся ў Царства Польскае, дзе займаў пасаду сакратара сената 

Варшаўскага княства, а потым Каралеўства Польскага. Прымаў удзел у 

паўстанні 1830 – 1831 гг. Памёр у эміграцыі ў Парыжы 21 мая 1841 г. Як было 

адзначана вышэй, ва ўспамінах пераважае тэматыка паўстання 1794 г. і 

палітычная тэматыка. “Успаміны часоў маіх” ахопліваюць перыяд з 1757 па 

1829 гг. [73].  

Каштоўнасць мемуараў Ю. У. Нямцэвіча заключана ў тым, што аўтар 

успамінаў прапануе ідэалізаваны рэтраспектыўны погляд на саскія часы, калі 

аўтар успамінаў апісвае тую эпоху, то пададзены толькі станоўчыя рысы 

шляхты – гасціннасць, набожнасць, таварыскасць і г. д. Гэта дазваляе ўбачыць, 

як сама шляхта ўспрымала лад і арганізацыю жыцця сваіх бацькоў, якія 

нарадзіліся і жылі ў часы кіравання саксонскай дынастыі [73]. 

Сучаснікам Ю. У. Нямцэвіча з’яўляецца Ян Дуклан Ахоцкі, які нарадзіўся 

ў 1768 г. Я. Д. Ахоцкі быў выхадцам з сярэдняй шляхты. Бацька яго не меў 

сувязей з багатымі вяльможамі, і таму ў маладосці мемуарыст вымушаны быў 

рабіць кар’еру самастойна і праяўляць свае якасці на службе ў адваката, а пасля 

пры ваяводскім двары Стэмпкоўскага. Памёр мемуарыст у 1848 годзе на 

Жытоміршчыне. Аўтар успамінаў шчыра распавядаў пра рэаліі таго жыцця, а 

менавіта пра бязладдзе на сейміках, п’янства, азартныя гульні, кірмашы і 

інтрыгі пры дварах вяльможаў. Важная рыса мемуараў Я. Д. Ахоцкага – 

рэфлексія над мінулым. Аўтар негатыўна ацэньваў здабыткі эпохі кіравання 

Аўгуста ІІ Моцнага і Аўгуста ІІІ [28]. Другі том выдання ўспамінаў прысвечаны 
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пераважна палітычнаму і таварыскаму жыццю на Валыні ў часы пасля 

далучэння дадзеных зямель да Расійскай імперыі [29]. 

Шэраг аспектаў паўсядзённага жыцця магнатэрыі і шляхты апошняй 

траціны XVIII ст. дазвалюць разгледзіць успаміны князя Адама Ежы 

Чартарыйскага. А. Чартарыйскі нарадзіўся 14 студзеня 1770 г. у Варшаве ў 

сям’і Адама Казіміра Чартарыйскага і Ізабэлы Флемінг. Атрымаў выдатную 

дамашнюю адукацыю і навучаўся ў Эдынбургу. Пад час “Чатырохгадовага 

сейма” быў прыхільнікам Канстытуцыі 3 мая 1791, а пасля ўдзельнікам вайны 

1792 г. У канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. зрабіў імклівую кар’еру пры двары 

Аляксандра І. Займаў пасады пасла ў Сардынію, міністра замежных спраў. 

Доўгі час быў папячыцелем Віленскай навучальнай акругі. Прымаў актыўны 

ўдзел у паўстанні 1830-1831 гг. Быў прадстаўніком кансерватыўнай плыні 

паўстання. Пасля 1831 гг. жыў у эміграцыі і памёр у Францыі 15 ліпеня 1861 г. 

Успаміны А. Чартарыйскага ахопліваюць па часе перыяд з 1770-х па 

1809 г. Асноўная частка ўспамінаў прысвечана палітычным падзеям, 

удзельнікам якіх з’яўляўся мемуарыст. Немалую частку займаюць расповеды 

пра падарожжа па краінам заходняй Еўропы пад час юнацтва і службы. Але 

найбольш карысны раздзел ўспамінаў, які быў выкарыстана пад час напісання 

дысертацыі – апісанне дзяцінства. У дадзеным апісанні А. Чартарыйскі 

паказвае штодзённае жыццё і побыт яго бацькоў, іх атачэння, што дазволіла 

разгледзіць асаблівасці і змены ў паўсядзённай культуры шляхты і магнатэрыі ў 

другой палове XVIII ст [62]. 

Акрамя матэрыялаў фонду Яленскіх і мемуарных крыніц, пад час 

напісання магістарскай дысертацыі былі выкарыстаны малюнкі французскага 

мастака Яна Пятра Норбліна. Малюнкі дазваляюць больш дэталёва раскрыць 

тэму і дапоўніць звесткі з мемуарнай літаратуры. 

 

1.3  Метады даследавання  

 

З мэтай выпрацоўкі падыхода да феномена паўсядзённасці пад час 

даследвання неабходна разгледзець асноўныя працы даследчыкаў, якія 

распраоўвалі дадзеную праблематыку на тэарэтычным узроўні. Першым, хто 

актуалізаваў і абгрунтаваў праблему паўсядзённасці ў філасофіі з’яўляецца 

нямецкі філосаф Э. Гусэрль. Ідэі свету штодзённага, света здаровага сэнсу 

бяруць свой пачатак менавіта ў працах Э. Гусэрля. Канцэпцыя “жыццёвага 

свету” прапанаваная заснавальнікам фенаменалагічнага накірунка ў філасофіі 

стала адпраўным пунктам для асэнсавання паўсядзённасці філосафамі, 

гісторыкамі, сацыёлагамі і прадстаўнікамі іншых сацыяльных навук. Для          

Э. Гусэрля “жыццёвы свет” уяўляў сабой: “сапраўды наглядны, сапраўды 

падыспытны і даступны вопыту свет, у якім практычна разыгрываецца ўсё 
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нашае жыццё і застаецца як яно ёсць, у яго уласнай стунаснай структуры, у яго 

ўласным канкрэтным стылі прычыннасці нязменным, што б мы не вытанчана 

альбо ў парадку мастацтва не рабілі” [42, с. 252]. 

У межах дыфініцыі прапанаванай філосафам мы можам убачыць, што 

жыццёвы свет – гэта свет нязменны, аб'ектыўны, які спасцігаецца пасродках 

нашага досведу. Наяўнасць у дадзеным вызначэнні катэгорыі "досьвед" 

дазваляе зрабіць выснову, што немалая роля ў канцэпцыі жыццёвага свету 

адводзіцца суб'екту і яго вопыту, як сродку спасціжэння гэтага свету. 

 Шэраг ідэй, прапанаваных у фенаменалогіі Э. Гусэрля быў запазычаны 

А. Шутцам, які з'яўляецца заснавальнікам сацыяльнай фенаменалогіі. 

Напрыклад, адзначаную пазнанне свету па сродках вопыту, ён трактуе ў рамках 

фенаменалагічнага падыходу, як ўспрыманне ня колькі самога матэрыяльнага 

аб'екта, як прадмета, колькі яго “адушаўлёны сэнс”. Такім чынам рэчы, якія 

атачаюць нас у паўсядзённым жыцці паўстаюць перад намі не як аб'екты 

матэрыяльнага быцця, а як “адушаўлёных” прадметы, якія мы надзяляем 

сэнсамі і ўспрымаем суб'ектыўна [63]. 

 Дадзеная ідэя мае вялікае значэнне ў працэсе вывучэння і рэканструкцыі 

паўсядзённым жыцці сацыяльных груп іншых культур, якія далёкія ад нас 

гістарычна і “чужыя нам” у этнічным сэнсе. Для прадстаўнікоў розных культур 

адна і тая ж рэч, стратэгія паводзінаў могуць мець супрацьлеглае значэнне на 

ўвазе рознага жыццёвага вопыту і спосабаў ацэнкі рэчаў, якія нас атачаюць ў 

паўсядзённым жыцці. 

Для А. Шутца свет паўсядзённага жыцця “не ёсць прыватны свет, ён 

агульны для мяне і маіх спадарожнікаў. Іншыя людзі, якіх я ў вопыце 

перажываю ў гэтым свеце, паўстаюць перада мной у розных аспектах, і мае 

адносіны з імі маюць розныя ступені блізкасці і ананімнасці” [53, c.116]. Аднак, 

акрамя свету ўзаемадзеяння з сучаснікамі, філосаф вылучае свет спадарожнікаў 

і сучаснікаў ў геаграфічным і храналагічным маштабе [53, с. 116].  

Значнай працай у канцэптуалізацыі феномену штодзённасці ў 1960-я 

стала праца П. Бергера і Т. Лукман “Сацыяльнае канструяванне рэальнасці”. У 

дадзенай працы паўсядзённае жыццё вызначаецца як рэальнасць, якая 

інтэрпрэтуецца людзьмі і мае для іх суб'ектыўную значнасць у якасці 

суцэльнага свету [2, c. 38]. 

 Для П. Бергера і Т. Лукмана паўсядзённая рэальнасць - гэта рэальнасць 

напоўненая аб'ектамі, якія абазначаюцца па сродках нашай мовы. Гэта 

інтэрсуб'ектыўнасці свет, які чалавек падзяляе з іншымі людзьмі (у якасці 

непасрэдных кантактаў альбо на ўзроўні “сучаснікаў”). Паўсядзённая 

рэальнасць складаецца з сектараў, паміж якімі чалавек вымушаны 

пераключацца. Напрыклад, пераход са стану сну ў стан працы і г.д. Такім 
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чынам, у межах дадзенага падыходу паўсядзённы свет мае прасторавую і 

часовую структуру. [2, с. 23-24]. 

Акрамя філосафаў пытанні паўсядзённасці на тэарэтычным узроўні 

разглядалі і гісторыкі. Яскравым прыкладам чаго заяўляецца погляд на 

паўсядзённую культуру прадстаўніка другога пакалення школы “Аналаў” 

Ф. Брадэля. На думку гісторыка, паўсядзённасць ў яго даследаваннях – гэта “... 

той бок жыцця, у які мы ўцягнутыя, нават не аддаючы сабе ў тым 

справаздачы, - звычка, ці нават руціна, гэтыя тысячы дзеянняў, якія праходзяць 

і сканчаюцца як бы самі па сабе, выкананне якіх не патрабуе ніякага рашэння і 

якія адбываюцца, па праўдзе кажучы, амаль не закранаючы нашай свядомасці. 

Я мяркую, што чалавецтва больш чым на палову пагружана ў такога роду 

штодзённасць” [3, с. 11]. Такім чынам, для Ф. Браделя паўсядзённасць – гэта 

шэраг руцінных незлічоных дзеянняў, якія мы пераймаем па спадчыне ад 

папярэдніх нам пакаленняў. Гэтыя дзеянні выконваюць дапаможную функцыю 

ў нашым паўсядзённым жыцці, ажыццяўляюцца несвядома і накіраваны на 

спрашчэння працэсу існавання [3, с. 12]. Штодзённасць тут паказана як 

ірацыянальныя, руцінныя практыкі, якія мы вымушаныя выконваць штодня. 

На прыканцы 1960-х гадоў была апублікаваная манаграфія нямецкага і 

брытанскага гісторыка Н. Эліяса “Прыдворнае грамадства: Даследаванні па 

сацыялогіі караля і прыдворнай арыстакратыі”, якая была напісана яшчэ ў    

1930-ыя гг. Дадзеная манаграфія была прысвечана рэканструкцыі і аналізу 

паўсядзённага жыцця каралеўскага двара перыяду абсалютызму у Францыі. 

Пад увагу аўтара трапляюць сацыяльныя сувязі, парадак камунікацыі, этыкет, 

побыт прадстаўнікоў вышэйшых слаёў грамадства пры каралеўскім двары. 

Аўтар прапануе своеасаблівы падыход для аналізу сацыяльных інстытутаў і 

разгляду жыцця грамадства ў гістарычнай перспектыве, па сродках аналізу 

фігурацый. Фігурацыі для Н. Эліяса – гэта формы сумеснага жыцця людзей у 

умежах якіх ажыццяўляецца камунікацыя [54]. Пры гэтым сацыяльныя 

фігурацыі маюць дынамічную прыроду, у адрозненні ад статычнага характару 

сацыяльных структур, якія з'яўляюцца злучным звяном грамадства ў рамках 

структурна-функцыянальнага аналізу. Дадзены падыход пры вывучэнні 

штодзённасці дазваляе разгледзець жыццёвы свет караля ці прыдворнага ў 

дынамічным развіцці і іх узаемадзеянні.  

У 1970-ыя гг. Н. Эліяс прапанаваў свой погляд на праблематыку 

трактовак паўсядзённасці ў артыкуле “Zum Begriff der Alltag”. Аўтар разглядаў 

штодзённасць па сродках выбудаваных ім бінарных апазіцый: паўсядзённае – 

святочнае; руцінная штодзённасць – незвычайнае, не руціна, публічнае; 

паўсядзённасць як працоўны дзень (асабліва для рабочых) - бюргерскі лад 

жыцця; паўсядзённае жыццё мас – паўсядзённае жыццё вышэйшых слаёў і 

палітычных эліт (каралёў, прынцаў і прынцэс, прэзідэнтаў, членаў урада, 
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партыйных лідараў, парламентарыяў, прадстаўнікоў эканамічнай эліты); 

паўсядзённасць як падзейнасць жыцця з дня ў дзень – усё што традыцыйная 

палітычная гістарыяграфія вызначае як “вялікае”, гісторыі галоўных і 

дзяржаўных падзей; паўсядзённасць як прыватнае жыццё сям'і, любімых, 

дзяцей – грамадская альбо прафесійнае жыццё; паўсядзённасць як спантаннае 

нерэфлексіўнае – рэфлексіўнае, штучнае, не спантаннае; паўсядзённасць як 

увасабленне ідэалагічнага, наіўнага, памылковага ў вопыце і мысленні і 

наадварот – слушнае, здаровы сэнс [66, с. 22-29]. 

Дадзеныя бінарныя апазіцыі карысныя і тым, што супрацьлеглы бок 

паўсядзённага дапаўняе само паўсядзённае і памагае яго больш шырока 

разгледзіць. Гэты прынцып быў закладазены пад час рэканструкцыі 

паўсядзённага жыцця шляхты XVIII ст., што дазваляе праз разгляд апазіцыі 

“руціна-свята” вылучыць з плыні жыцця паўсядзённыя практыкі шляхецкай 

супольнасці вышэйакрэсленага перыяда. 

Нямецкі сацыяльны гісторык А. Людтке разумеў штодзённасць як 

“індывідуальную рэпрадукцыю”, спосабы засваення свету. Для яго 

паўсядзённая гісторыя – гэта канцэпцыя вывучэння мінулага праз гісторыю 

паўсядзённых сацыяльных практык у любых сферах і на ўсіх узроўнях жыцця 

грамадства. Як адзначае А. Людтке пра спецыфіку вывучэння гісторыі 

штодзённасці: “Галоўную ўвагу прыпадае на долю вопыту 

гістарычных“актараў”, у той час, як іх практыкі раз-пораз адступаюць на другі 

план. Паўсядзённасць, аднак не ведае межаў [14, c. 56]. Значная ўвага надаецца 

таму, каб вывучаць чалавечае ўспрыманне, перажыванні, разважанні, 

мэтанакіраваныя і бессэнсоўныя дзеянні, якія ажыццяўляюцца кожны дзень і ў 

любы час сутак [14, c. 57]. 

Новый падыход да асэнсавання штодзённасці прапанаваў у канцы        

1960-х гг. амерыканскі сацыёлаг Г. Гарфінкель, прапанаваны ў яго працы 

“Даследаванні па этнаметадалогіі”. Этнаметадалогія была накіравана на 

вывучэнне “этнаметадаў” (простых, народных метадаў), па сродках якіх людзі 

ўсталёўваюць кантакт паміж сабой у рамках штодзённага працэсу камунікацыі. 

Г. Гарфінкель разглядае не колькі феномен паўсядзённасці, колькі яго 

кампанент, выражаны ў звычайных маўленчых практыках, якія часам маюць 

ірацыянальны характар, але ўспрымаюцца намі зразумела [5] . 

Дадзены падыход быў запазычаны англійскім сацыёлагам Э. Гідэнсам, які 

надаваў яму вялікае значэнне, як даследчаму падыходу ў сацыялогіі.                     

Э. Гідэнс звяртаў увагу на тое, што руціна штодзённага існавання складае 

большую частку сацыяльных дзеянняў, і аналіз сацыяльнага ўзаемадзеяння ў 

паўсядзённым жыцці пралівае святло на дзейнасць больш буйных сацыяльных 

сістэм і інстытутаў [6, c. 96-97].  
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На сучасным этапе канцэпцыі паўсядзённасці шматлікія і абапіраюцца на 

розныя падыходы, традыцыі аналізу і метадалагічныя інструменты яе 

спасціжэння. Можна сцвярджаць, што ў сучасных умовах падыходаў да 

штодзённасці можа быць столькі, колькі і даследчыкаў якіх цікавіць дадзены 

аспект чалавечага быцця. У такіх умовах вялікуюц цікавасць прадстаўляе 

метадалагічны падыход да асэнсавання паўсядзённасці нямецкага філосафа, 

прадстаўніка фенаменалагічнага накірунку Б. Вандэнфельса.  

У артыкуле “Паўсядзённасць як плавільны цігаль рацыянальнасці” 

філосаф адзначае той факт, што на сучасным этапе паўсядзённасць з'яўляецца 

аб'ектам цэлага комплексу навук, а яе даследванне носіць міждысцыплінарны 

характар. Б. Вальденфельс ў дадзеных працах падкрэслівае, што 

паўсядзённасць мае шырокі спектр ацэнак: “суб'ектыўнае перажыванне выразна 

супрацьпастаўляецца аб'ектыўным структурам і працэсам, тыповыя 

практычныя дзеянні – індывідуальным і калектыўным дзеянням, працяглыя 

рытмы – аднаразовым эпахальным падзеям, рухомыя формы рацыянальнасці – 

ідэальным канструкцыям і дакладным метадам” [4, c. 39]. Аўтар артыкула 

прапануе тры метадалагічных прынцыпу пры даследаванні штодзённасці: варта 

ўлічваць, што паўсядзённае жыццё ўзнікае ў выніку паглынання 

паўсядзённасцю розных працэсаў і супрацьстаяння яму пераадолення 

штодзённасці; паўсядзённасць ўяўляе сабой дыфернцыяваную катэгорыю, у 

рамкой якога нельга супастаўляць адныя і тыя ж кампаненты паўсядзённага 

розных культур; не перабольшваць дадзеную сферу жыцця і не ўзводзіць 

катэгорыю паўсядзённасці ў ранг універсальнага паняцця, а таксама не 

абсалютызаваць тэорыю паўсядзённага жыцця [4, c. 40-41].  

Для Б. Вальденфельса паўсядзённасць ўяўляе сабой спецыфічную форму 

рацыянальнасці, якая таксама схільная да розных пераменаў і ўяўляе сабой 

вобласць рацыянальнасці на ўзроўні здаровага сэнсу, якой 

супрацьпастаўляюцца працэсы неправленые на пераадоленне штодзённасці. На 

яго думку, паўсядзённасць нельга разглядаць ізалявана ад іншых узроўняў 

культуры, бо яна з’яўляецца цалкам сплеценай і ўзаемазлучанай з усімі яе 

элементамі [4, с. 36-47]. 

Такім чынам пад культурай паўсядзённасці ў дадзеным даследаванні 

варта разумець мадэль ладу жыцця індывіда, характэрную для адпведнай эпохі, 

якая вызначана прыналежнасцю да адпаведнай культуры і рэалізоўваецца ім 

кожны дзень у выглядзе разнастайных сацыяльных практык праз узаемадзенне 

з іншымі суб’ектамі яго жыццёвага свету . 

Пад час даследавання для дасягнення пастаўленай мэты і задач былі 

выкарыстаны спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнаўчы), так і спецыяльны сацыялінгвістычны метад (дыскурс-аналіз). 
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Для напісання главы, прысвечанай разгляду гісторыі вывучэння 

праблемы і крыніцам, былі выкарыстаны гісторыка-генетычны метад і 

гісторыка-параўнаўчы, якія дазволілі вызначыць шлях узнікнення і развіцця 

даследаванняў па культуры шляхты, а таксама параўнаць і вызначыць 

тэндэнцыі ў развіцці польскіх і беларускіх даследаванняў па дадзенай тэме як 

асноўных.  

Пад час аналіза мемуарнай літаратуры быў выкарыстаны гісторыка-

параўнаўчы метад, які ў спалучэнні з класіфікацыяй А. Сайкоўскага дазволіў 

выявіць асаблівасці кожнай крыніцы, звярнуць увагу на ўласцівасці стылю 

аўтара і парадак вядзення ім запісаў.  

З мэтай вызначэння пачатку і працягу сезона палявання была праведзена 

колькасная выбарка з успамінаў К. Завішы, што дазволіла вылучыць сезонныя 

межы і асаблівасці дадзенай формы баўлення вольнага часу. 

Пры вылучэнні фактараў дынамікі і фарміравання паўсядзённага жыцця, 

а таксама разгляду зменаў у культуры паўсядзённасці шляхты на працягу 

XVIII ст. быў выкарыстаны метад дыскурс-аналіза. Мемуарная літаратура 

з’яўляецца сведчаннем эпохі і ўтварае наратыўны дыскурс, які ў сукупнасцю з 

вышэйпералічанымі крыніцамі рознабакова адлюстроўвае жыццё грамадства на 

працягу эпохі. Крыніцы па часе ахопліваюць сярэдзіну XVII – першую палову 

ХІХ ст., што дазваляе прасачыць змены ў паўсядзённым жыцці і культуры 

баўлення вольнага часу, вызначыць фактары фарміравання і дынамікі 

паўсядзённага жыцця шляхты. 

Выкарыстаны комплекс метадаў даў магчымасць прааналізаваць багатую 

на факталагічны матэрыял базу крыніц, з дапамогай якой можна 

рэканструяваць шэраг аспектаў паўсядзённага жыцця шляхты XVIII ст. і 

дазволілі стварыць мадэль арганізацыі дня шляхціца, якая дапамагла больш 

дэталёва разгледзець штодзённасць шляхты той эпохі. 

У выніку варта адзначыць, што корпус крыніц, выкарыстаны для 

напісання магістарскай дысертацыі, ахоплівае перыяд з сярэдзіны XVII па 

пачатак ХІХ ст., гэта дазваляе разгледзець праблему ў больш шырокіх межах, 

прасачыць змены ў культуры паўсядзённасці шляхты на працягу XVIІІ ст. 

Крыніцы вызначаюцца сваёй жанравай разнавіднасцю, гэта ў першую чаргу 

дыярыўшы (рэгулярныя і нерэгулярныя) і ўспаміны. Варта адзначыць і тое, што 

на працягу XVIII ст. мемуарная літаратура набывае больш мастацкі характар, а 

таксама скіраванасць на шырокае кола чытачоў.  

Прааналізаваўшы працы беларускіх даследчыкаў па культуры 

прывілеяванага саслоўя ВКЛ, можна зрабіць наступныя высновы. Па-першае, 

сучасныя працы носяць больш аналітычны характар. Гэта можна патлумачыць 

тым, што аўтары адказваюць не толькі на пытанне “як?”, а і на пытанне 

“чаму ?”. Гэта відавочна, калі прааналізаваць і параўнаць манаграфіі                  
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С. А. Шыдлоўскага і А. І. Мальдзіса. Па-другое, падыход у апісанні саслоўнай 

культуры ці паўсядзённасці не змяніўся. Як і раней, так і зараз аўтары праз 

разгляд матэрыяльнай сацыяльнай і духоўнай культуры раскрываюць 

паўсядзённае жыццё шляхты. Па-трэцяе, пашырылася праблематыка 

даследаванняў, што з’яўляецца станоўчай з’явай і дазваляе паглядзець на 

паўсядзённай жыццё, напрыклад, праз шлюбныя адносіны і г.д. 

У выніку варта адзначыць, што калі прасачыць падыход у апісанні 

культуры і паўсядзённага жыцця польскімі даследчыкамі, то можна зрабіць 

наступную выснову. Калі ў канцы ХІХ ст. звярталася ўвага на апісанне 

культуры, збор факталагічнага матэрыялу, то ўжо ў канцы ХХ – на пачатку 

ХХІ ст. падыход даследчыкаў больш аналітычны, аб чым яскрава сведчыць 

праца Д. Рольніка. Даследчыкі разглядаюць больш вузкія праблемы, а не 

імкнуцца апісаць усе бакі культуры. Напрыклад, той жа Д. Рольнік малюе 

вобраз шляхты праз думкі самой шляхты. Такім чынам звяртаецца ўвага на 

такую праблему, як менталітэт шляхецкага саслоўя. 

Спалучэнне традыцыйных і спецыяльных метадаў гістарычнага 

даследавання дазволіла больш шырока разгледзець праблему, вызначыць 

фактары культунай дынамікі і прасачыць змены ў штодзённым жыцці шляхты 

на працягу XVIII ст. Выкарыстанне метада дыскурс-аналіза спрыяла ўтварэнню 

больш рознабаковага падыходу да вывучэння культуры паўсядзённасці шляхты 

і дало магчымасць больш шырэй разгледзць крыніцы асабістага паходжання 

выкарыстаныя пад час разгляду праблемы. 
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ГЛАВА 2. 

ШТОДЗЁННАЯ РУЦІНА ШЛЯХЦІЦА ВКЛ У XVIII СТ. 

 

2.1 Расклад будняга дня  

 

Ю. У. Нямцэвіч у сваіх успамінах падаў у скарочаным выглядзе мадэль 

дня шляхціца: “Найлепшымі рысамі звычаяў тых часоў былі гасціннасць, 

набожнасць, зямельная гаспадарлівасць, ветлівасць. Пасля ранняга сняданку і 

малітвы гаспадар выязджаў у поле аб’язджаць вясковую працу людзей. Абед 

заўсёды ў поўдзень; калі б хтосьці прыехаў, удзячна прымалі; пасля абеду 

гулялі ў шашкі і мар’яша, далей размовы. У сем гадзін вячэра, а ў дзевяць ішлі 

да ложка. У восені і зімой паляванне забірала шмат часу” [73, с.18].  

Ужо з самай раніцы шляхціца чакалі пэўныя справы. Звычайна, 

прачнуўшыся, шляхціц меў ранні сняданак альбо ехаў у касцёл на набажэнствы. 

М. Матушэвіч згадвае: “прыехаў ужо ноччу ў Слонім. Тады пасля вячэры, 

пакланіўшыся падканцлеру, пайшоў да станцыі, а потым рана на набажэнства ў 

Жыровічы паехаў. У Жыровічах з’ехаўся з Радзівілам харунжым в. літ., каторы 

пасля ранняга набажэнства казаў быць у яго на  абедзе” [70, с. 13].   

Варта адзначыць і тое, што раніца была часам, калі шляхціц ішоў альбо 

ехаў вырашаць пэўныя справы. М. Матушэвіч апісвае, як ён раніцай пайшоў 

вырашаць справы да канцлера: “Што жа да маёй асобы, то стараўся 

ўлагоджваць Сапегу канцлера. Прасіў тады Таркоўскага, кашталяна брэсцкага, 

каб са мной ехаў да канцлера, каторы калі паехаў рана, наперад сам зайшоў у 

пакой канцлера і як добрага пана ўжо схіліў да ўлагоджвання для мяне, 

загадана мне было ісці ў пакой. Прыйшоў, зваліўся да ног канцлера, тлумачыў 

сваё няшчасце і хлуслівае абвінавачванне  і пачаў дужа плакаць, так дужа, што 

сама жонка канцлера плач мой пачула”[70, c. 160 – 161]. 

Але ў большасці выпадкаў ранак сярэдняй і дробнай павятовай шляхты 

выглядаў наступным чынам: “Крыху світала, сам гаспадар абыходзіў ужо двор 

са скацінай, стайні, кухні і ўсё, што ўваходзіла ў яго гаспадарчы дэпартамент. 

Нярэдка па яго слядах раздаваліся крыкі, наступствы адчувальных удараў, 

каторымі ён адразу надзяляў вінаватых; што аднак не сколькі не перашкаджала 

яму працягваць свае малітвы, каторыя ён прамаўляў па ружанцу, не 

выпускаўшы яго з рук” [29, с. 19]. 

Дзень быў часам, калі прыязджалі разнастайныя госці. Ю. У. Нямцэвіч 

згадвае наступнае: “Найяснейшая асоба, якая нярэдка ў нас бывала, быў ксёндз 

інфулат Рагаліньскі, абат вістыцкі. Калі прэлат меўся нас наведаць, то цэлы дом 

наш набожны надзвычай быў узрушаны ў пакоях, кухні, піўніцы, прыгатавана 

было ўсё, што магло быць найлепшым; падмяталася, прыбіраўся пыл, ставіліся 

свечкі, ставілі столікі, шашкі, новыя карты для мар’яша. Прыбіралі мяне ў 
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новыя сукенкі, вучылі мяне, як толькі ксёндз абат зойдзе ў пакой, адразу 

плашмя валіўся яму пад ногі і цалаваў абутак, неяк так рабіў” [50, c. 3]. Таксама 

гасцей маглі запрасіць да сябе, з мэтай падняць свой прэстыж і зрабіць сабе 

добрую рэпутацыю сярод заможных шляхціцаў ці магнатаў. М. Матушэвіч 

згадвае, як ён такім чынам частаваў кароннага гетмана Браніцкага: “Ехаў затым 

гетман каронны з Воўчына на Высокае, як раз на Ваўкавычах вялікая вада была, 

ехаў на двор наш Расненскі. Спачатку ўсялякія багажы і дамы ехалі, каторых 

мы пераймалі і частвалі, а потым выбег пад Высокае перад гетманам, 

забягаючы яму дарогу і віншуючы сябе, што праз мой дом гетманства ехаць 

будзе. Надта гэта ласкава прыняў гетман і абяцаў да нас зайсці; пабег перад ім, 

каву мелі мы прыгатаваную, ратафію і іншай гарэлкі гданьскай, таксама 

прыгатавалі мы розныя канфітуры і так гетман заехаў да нас і больш за гадзіну 

бавіўся. Я таксама за гетманам аж на папас аж да Полаўцаў ехаў, дзе гетманава 

жонка напісала картку да Панятоўскага падкаморыя кароннага брата свайго, з 

парадамі, каб у нас адпачыў, і запэўнівала яго, што будзе добра і ахвотна 

прыняты” [ 71, c.117]. 

У дзень надыходзіў час абеду. Адзін з такіх сямейных абедаў згадвае            

Ю. У. Нямцэвіч: “У самы поўдзень быў дадзены абед. Быў боршч , штука мяса з 

хрэнам, парасё шэрае і заяц печаны, замест мельшпайсу каша грэцкая са 

шведамі ” [73, c. 1 –12]. Таксама на стале было венгерскае віно. Пасля сняданку 

шляхціца маглі чакаць справы. Напрыклад, М. Матушэвіч згадвае, як збіраўся ў 

дарогу адзін з Радзівілаў: “Надта па-чаркеску князь ардынат у тую дарогу быў 

выпраўлены. Дадзена яму была старая карэта, коні старыя, воз таксама 

шасціконны са старымі калекамі коньмі. Двор – толькі двух служак і ксёндз 

Ясінскі піяр ехаў з ім, і які меў быць капеланам, станавіўся дырэктарам. Буфет 

сталовы малы і то цыновы, нават медніца для мыцця для князя з медзі, гардэроб 

надта малы. Камердынера не было, толькі адзін лакей і два гайдукі. Грошай не 

даў князь харунжы як толькі 2000 злотых у манеце і ў рукі казаў мне аддаць .... 

так пасля абеда рушылі мы ў тую дарогу” [70, c. 19]. 

Вечарам шляхта адпачывала ад спраў і праводзіла вечар ва ўсялякіх 

забавах. Тыя, хто быў у дарозе, станавіліся на начлег у корчмах ці іншых 

месцах, асабліва зімой: “... потым у Менчаках у карчме стаяў, нарэшце 

пад’язджаючы да Расны, паслаў стрыечных братоў маіх у кляштар марыянскі да 

даўняй іх станцыі” [15, c. 290]. 

Але калі ў шляхціца было шмат неадкладных спраў, ён працягваў сваю 

працу. М. Матушэвіч згадвае такі выпадак: “Цэлую ноч пісаў, а як адчуў той 

звычай, што калі што пільнае рабіў, тады для ранняга пад’ёму на лаве халоднай 

клаўся, так і ў той час, лёг на лаву, заснуў ” [70, c. 32]. І калі мемуарыст лёг 

спаць, то яму прысніўся сон, які ён і зафіксаваў у сваіх успамінах: “Сніўся мне 

тады бацька мой, нібы да мяне прыйшоў: я, памятаўшы, што ён ужо памёр, з 
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вялікай пакорай пытаўся, у якім ёсць ён стане. Адказаў мне бацька на тыя 

словы: “з’яўляюся ў міласэрнасці Боскай, але мяне пастамі і малітвамі 

ратуйце”. Потым бацька даў мне не вялікі стос папер, дакументаў старых і 

абразок св. Антонія на чацвёртай частцы вялікай паперы пяром маляваны: св. 

Антоній кленчыў перад Панам Езусам у дзіцячай постаці стаяўшы і 

блаславёны, так як ёсць на алтары св. Антонія у Высокім маляваны, і даў 

бацька мой гэтыя дакументы, казаў гэтыя словы: “Бяры гэтыя паперы, будуць 

табе патрэбныя” [70, c. 32]. Некаторыя рэлігійныя шляхціцы абіралі ноч для 

малітвы: “Неаднаразова ноччу ўставаў і дысцыплінаваў сябе, кленчыўшы, як 

мне матка мая казала” [69, c. 24]. Так М. Матушэвіч узгадваў пра свайго бацьку. 

Акрамя ўсяго вышэй пералічанага, паўсядзённае жыццё шляхціца 

суправаджала побытавае п’янства. Гэта адзначаюць у сваіх працах                                  

А. Мальдзіс і  Я. Быстронь. Я. Быстронь адзначае, што XVIII ст. было 

кульмінацыяй п’янства, і толькі ў часы Станіслава Аўгуста грамадства пачало 

меней піць. Пілі як пад час сняданку, так і ў абед і ў вечары. Калі збіралася 

кампанія, то заўсёды знаходзіўся повад, каб асушыць шклянку. Таксама аўтар 

адзначае, што п’янства было шырока пашырана па ўсё Рэчы Паспалітай, але 

манера “найболей упівацца” была пашырана ў Мазовіі і Літве [60 c. 184 – 188]. 

Даволі трапна падкрэсліў руціну паўсядзённага жыцця маёнтка сярэдняй і 

дробнай шляхты Я. Д. Ахоцкі: “Жыццё па вёсках было да такой ступені 

аднатыпным і манатонным, што адзін дзень паходзіў на другі як дзве кроплі 

вады. Я быў яшчэ дзіцем, калі ўвайшоў у моду звычай піць каву пасля абеда 

пры гасцях і без гасцей” [29, с. 19]. 

 

2.2 Асноўныя заняткі шляхціца 

 

Мемуарная літаратура не вельмі багатая на звесткі пра гаспадарчае 

жыццё шляхты. Найбольш дадзены аспект паўсядзённай дзейнасці апісаў у 

сваім дыярыўшы Я. А. Храпавіцкі. Мемуарыст занатоўваў у дыярыўшы вынікі 

эканамічных аперацый: “Паслаў да Кнышына. Аўса 20 малк куплена ў Лубіне. 

Даў злотых 19, а Кукшаньскаму 4. Тутэйшых шанк выйшла 9 ½. А дворнага 

аўса 5 ½” [61, с. 114]. Таксама заносіліся разлікі з прыслугай: “Кухару Якубу 

даў 3 злотых, Дзевялтоўскаму 4 злотых” [61, с.149]. Зразумела, што мемуары 

пісаліся не з мэтай адлюстравання метадаў вядзення гаспадаркі, і таму 

інфармацыі пра гаспадарчую дзейнасць шляхты ў мемуарах няшмат. 

Тым не менш, шляхціц, які валодаў маёнткам павінен быў праяўляць 

належны клопат аб гаспадарцы, кіраваць ёй праз штат уласнай адміністрацыі, 

альбо напрамую. Дадзеную сферу паўсядзённага жыцця дазваляе разгледзіць 

сямейная перапіска Яленскіх. 



36 
 

У канцы XVIII ст. двор Яленскіх у Дунайчыцах уяўляў сабой 

дзевяціпакаёвы дом з двума лямусамі і гаспадарчымі пабудавамі. На двары 

размяшчаліся бровар, піўніца, піваварня, прачкарня, вазоўня, гумно, кузня, 

памяшканне для шынкара. Таксама за домам быў гарод, меўся сад. У 

адпаведнасці з інвентаром меліся значныя харчовыя запасы, вырошчваліся 

разнастайныя культуры характэрныя для рэгіёна (агуркі, цыбуля, морква 

бручка, бацвінне і г.д.) [20]. 

 Парадак кіравання маёнткам, склад і колькасць павіннасцей сялян былі 

вызначаны ў інвентарах, якія не прадугледжвалі пэўных стратэгій для 

вырашэння бягучых пытанняў. Дадзеная сфера дзейнасці была пакінута на 

гаспадара ці эканома. У выпадках калі уладальнік маёнтка знаходзіўся па-за 

межамі сваіх уладанняў ён павінен быў аддаваць загады і распараджэнні па 

сродках карэспандэнцыі, што яскрава адлюстравана ў сяменйнай перапісцы 

Яленскіх. 

 Напрыклад, у адным са сваіх лістоў С. Яленскі 9 лютага 1753 

інструктаваў адміністратара мёнтку Камаровічы Марціна Яновіча аб адпраўцы 

сына ў Каплічы і забеспячэнні гаспадаркі неабходнымі рэчамі: “…прашу 

Вяльможнага Міласцівага Пана даць дзве асміны аўса для Сангрэта і Раляжа, як 

буду ехасць да Маствітовіч. Як жа яшчэ і ў паўторным лісце да Вяльможнага да 

Міласцівага Пана даручаю, каб Міхалу самому загадаў на Сангрэце да Капліч 

на надзялі якія тры ехаць…Склюдоў у Камаровічах шмат. Прашу цябе 

азнаёміцца і адзін да Камаровіч адаслаць і кветак ад Яснавельможнага (Яго 

міласці) Пана стольнічага” [24, арк. 40-40 адв.]. 

 Непасрэдныя інструкцыі па кіраванню маёнткам дасылаў свайму брату    

С. Яленскаму М. Яленскі: “Пасылаю людзям валовіцкім рэестрык мной 

падпісаны каторым дазволіць жыта ў асеці высушыць і перамалоць… Прашу 

Дабрадзея прыслаць намесніка майгодля пераліку тых стагоў. Загадаў 

дабрадзей праз намесніка свайго каб,сяляне вымалат і меры не памахлявалі: 

збожжа, каб намеснік запісваў колькі коп ёсць і колькі адмерана. І пры тых 

людзях каб, ты быў” [24, арк. 64]. Змест ліста дазваляе меркаваць, што падобная 

дбайнасць і пільнасць былі абумоўлены недаверам да сялян, што патрабавала 

нагляду не толькі з боку намесніка, але і атрымальніка ліста. 

 Як паказвае сяменйая перапіска, найбольш грунтоўныя і паслядоўныя 

інструкцыі сыходзілі ад Г. Яленскага. У лісце ад 21 лістапада 1753 г. да 

ветчынскага войта інструкцыя уяўляла сабой прадпісанні па разнастайным 

аспектам гаспадаркі. Па-першае утрыманне ў належным стане коней свайго 

бацькі А. Яленскага: “Коні ВМП падкаморыя Дабрадзея ў Ветчынах стаяць 

будуць. За тым, каб для тых коней аброк пунктуальны і добры быў дадзены ў 

дзень. Таксама і аб сечцы для тых жа коней старацца”; па-другое, “Збожжа ў 

Ветчынах вымалаціць, калі будзе здабытах у работніках тады да Камаровіч 



37 
 

дапамогу даваць”; па-трэцяе: аўтар ліста забараняе стральцам паляваць у 

ваколічных лясах для большага пажытку; па-чацвёртае правесці рамонт у 

ветчынскай карчме, па-пятае паставіць на добры корм авечак, каб не былі 

змораныя ў восень і па-шостае: “У часе спасобным возера ветчынскае спусціць, 

а рыбу бочкамі ў вадзе для зарыблення Става Бабрэцкага, калі скончаны, а калі 

не скончаны, то для зарэблення Става Камаровіцкага справадзіць і вазы вады 

адмераць” [23, арк. 48-48 адв.]. З ліста вынікае, што падобная падрабязнасць у 

інструкцыях патрабуе ад гаспадара ведання сітуацыі ва ўладаннях і штодзённай 

інфармаванасці аб справах па якіх шляхціц павінен даваць пэўныя 

распараджэнні. 

Пад час кіравання маёнткам шляхціц павінен быў вырашаць пытанні 

звязаныя са станам і патрэбамі сялянскіх гаспадарак, прадстаўнікі якіх 

звярталіся да ўладальніка па пытаннях цяжкога становішча, што адлюстравана 

ў іншым лісце М. Яленскага ад 3 красавіка 1763 г.: “Сямі чалавекам (людзям) з 

Храпалова за той асігнацыяй прашу дазволіць у Шайчыцах ячмень і жыта 

малаціць. Якім па асміны дзве жыта, і па тры асміны ячменя меры гаравіцкай 

прашу выдаць, а ў восень кожны аддасць, і за маё чаканне кожны павіненда 5 

асмін і па душы да Рудні Якімовіцкай кожны помач павінен” [24, арк. 66]. 

Важным сапектам гаспадарчай дзейнасці – быў кантроль над аканомамі 

войтамі і іншымі прадстаўнікамі адміністрацыі ў маёнтку. Як сведчыць 

эпісталярныя крыніцы мелі месца выпадкі, калі эканомы дазвалялі сабе 

абагаціцца за кошт сваёй пасады. Падобная сваволя збоку некаторых 

адміністратараў наносіла страты гаспадарцы. Напрыклад, С. Яленскі у лісце да 

аднаго з братоў характарызаваў дзейнасць аднаго з адміністратараў маёнтку на 

Клеччыне наступным чынам: “…з сялянамі надта цяжка абыходзіцца, найперш 

ведаю, што МП Дабрадзей, чаго ў інвентары няма, то таго не дазваляеш браць 

ад людзей. А ён панавыдумваў, сяляне надта ад таго маркотныя, не дасць што – 

кажа бізунамі (біць – аўт.), а то павіннасці накладае на некалькі коп віны 

плаціць да двара. Я такі ёсць нешчаслівы, што ніводнага рамесніка не мог 

дапрасіцца ў яго на патрэбы двара, а з паншчыны казаў саней некалькі зрабіць і 

прыяцелям сваім параздаваў [27, арк. 30]. 

Гаспадарчыя інструкцыі былі накіраваны не толькі на арганізацыю 

гаспадаркі ў межах усяго маёнтка. Значная ўвага надвалася стану двара ў якім 

жыў шляхціц, што паказвае Ліст Г. Яленскага ў Мазыр да прадстаўніка ўласнай 

адміністрацыі Разынскага: “Паншчыне з вёскі Лучызевіч няхай будзе загадана 

рамантаваць будынкі замка, таксама і да парканаў вакол майго двара 

мазырскага. Таксама да ўборкі сена. На прыбыццё маё ў павет хачу фундаваць 

судовую юрэспрудэнцыю. Але паншчыну тую лучызевіцкую нікому не 

наймаць, бо патрабна праца каля замка і каля двара. У замку вокны рамантаваць 
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па магчымасці, таксама стаўні ў кухні рамантаваць і на рэестр пісаць, таксама і 

стайню ў замку рамантаваць, і пісаць у рэестр” [24, арк. 84-84 адв.]. 

 Клопат аб стане дома і гаспадаркі ў адсутнасць уладальнікаў двароў 

праяўлялі жонкі, альбо дочкі, які ў лістах справаздачнага характару паведамлялі 

гаспадарам аб “дамовых справах”. Яскравым прыкладам яўляюцца лісты 

Магдалены Яленскай, дачкі Г. Яленскага, якая ў 1799 г. дэталёва апісвала 

ўладкаванне комінаў у Мазырскім доме на пачатку зімы: “Ужо і частка комінаў 

на дах выправаджана, а пад дахам застаўся адзін рогавы комін да сярэдняга 

падвесці” [23, арк. 234]. У іншым лісце, які верагодна быў напісаны ў 1799 г., 

яна піша да брата С. Яленскага аб рамонце вокнаў: “Паведамляю, што ўсё 

парабілася … рамы для вокнаў да пятніцы будуць пашклёныя, калі раздабуду 

дзе шкла, бо таго не раздабыць, тое што прысланае з Лучыц, то ў двух скрынях, 

знайшлі мы цэлых не болей за 16 тофляў, а дваццаць патрушчаных, а на кожнае 

акно выходзіць па 8 тофляў, значна шмат яшчэ будзе не хапаць – пятніцай 

будзе скончана” [10, арк. 175]. Жанчыны, якія заставаліся ў час адсутнасці 

мужа ў маёнтку павінны былі выконваць пэўныя даручэнні, які прыходзілі 

таксама праз перапіску. Так, Ян Яленскі пісаў да сваёй жонкі 29 лістапада 

1786 г.: “Па колькі віна французскага не маем Юстыленька … ці з Мозыра, ці 

таксама з Тучы і тры падводы (дашлі – аўт.) санныя для суправаджэння трох 

скрыняў віна з Вільні з каторых дзве скрыні да Мазыра да Бернардынаў перад 

сеймікам, а адну сабе затрымай” [23, арк. 153-153 об]. 

 Акрамя жыццезабеспячэння ў межах гаспадаркі, значнае месца займала 

арганізацыя індывідуальнага побыту. Дадзены аспект паўсядзённага жыцця 

шляхты дазваляе разглядзець перапіска і гаспадарчыя матэрыялы Яленскіх. 

 Напрыклад, М. Яленскі ў лісце да брата Г. Яленскага ў лісце ад 25 

студзеня 1751 г. ўдакладняў пра набытую для яго рыбу: “Рыбы маёй Бакавіны 

купленай ЯП Савіцкі мусіў 400 штук узяць, бо своечасов дашла да мяне 

карэспандэнцыя ад ЯП Станіслава, што ЯП Савіцкі тую бакавіну маю ўжо ўзяў” 

[26, арк. 64]. За прысланыя мёд, рыбу, грыбы ў сваім лісце ад 11 кастрычніка 

1782 г. дзякавала П. Яленская [25, арк. 62]. У лісце да свайго аканома 

Разынскага ад 11 ліпеня 1772 г. Г. Яленскі загадваў эканому нарыхтаваць да 

свайго прыезду мукі, масла, круп, мёду і піва [24, арк. 84]. 

 Таксама лісты адлюстроўваюць індывідуальныя патрэбы ў разнастайных 

рэчах, адзенні і грошах. Напрыкла, М. Яленскі пісаў да К. Яленскага 9 верасня 

1752 г., аб сваіх патрэбах у Панны падстарасцянкі, якая прасіла аб прысланне 

шнуроўкі і грошай на арганізацыю ўрачыстасці пад час святкавання дня                   

св. Міхала [23, арк. 46-47]. З бросьбай аб набыцці варшаўскага каляндарыка, 

двух жалезных лістоў і пары карабінаў на зайца пісаў у сваім лісце да дзядзькі        

М. Яленскі [23, арк. 88]. С. Яленскі прасіў дзядзьку ў лісце ад 17 ліпеня 1769 г. 

аб прысланні грошай на пояс наступным чынам: “Другі раз маю патрэбу пісаць 
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да да Пана Дабрадзея каб быў ласкавы і прыслаў мне асігнацыю на сукно 

сонцавае бо ў тым сукне ёсць патрэба. Як пояс стары мендалевы не ведаю якім 

спосабам згінуў пад час пажару. Ня ведаю ў чым хадзіць...” [24, арк. 75].           

К. Яленскі ў лісце да свайго брата мазырскага чашніка С. Яленскага выказваў 

просьбу на прысланне грошай для набыцця ботаў, бо як адзначаў сам аўтар 

ліста: “Калі не маю цалкам, а не на святы ані таксама напаўсядзенныя. Таксама 

пішу даслаць 2 тынфы.” [23, арк. 33].  

 Пад час выпраў на сеймы і ў дарогу неабходным было мець адпаведную 

колькасць фуражу і правізіі. Так, у рэестры на фаруж і сена для свайго 

пляменніка Г. Яленскі даваў яму перад паездкай на сеймік 10 квартаў аўсу для 

коней і 11 вазоў сена [21, арк. 85-85 адв.]. 

Ф. Яленскі, пісаў з Вільні да маткі з просьбай даслаць неабходныя рэчы і 

грошы, а менавіта 30 студзеня 1794 г. прасіў даслаць: “боты, рукавы, пару 

панчох, пудру і пер’і…”. [24, арк. 75] У іншым лісце 11 лютага 1794 г. ён пісаў 

да маткі наступнае: “За прысланыя айцом маім некаторыя рэчы сама пакорна 

складаю падзякі, а ў дапаўненне дэкларацыі матулі Дабрадзейкі чакаць буду за 

яе прыбыццём, спецыяльна нагадваю ласкавай памяці вазок на пару коней і 

хусткі для носа, бо тыя скарыстаў. Чакаю хуткага прыбыцця матулі 

Дабрадзейкі, а разам замаўляю той ласкавы пагляд на прывоз самай патрэбнай 

рэчы – гэта грошы” [24, арк. 223-224].  

Калі патрэбы мужчын выражаліся ў асноўным у прадуктах харчавання, 

адзежы, конях, растратах на дарогу і іншыя рэчы, то жаночыя патрэбы мелі 

адрозны змест. Гэта яскрава адлюстравана ў рэестры растратаў грошай адной з 

дачок Г. Яленскага, якія ахоплівае па часе май-кастрычнік 1772 г. За гэты час 

было патрачана 733 польскіх злотых. Што месяц дачка наведвала парыкмахера, 

паслугі якога каштавалі 27 злотых што месяц, адзін раз французскага мэтра які 

каштаваў 36 злотых, набывала амаль што месяц лімоны, наведвала адзін раз 

цырульніка, аптэку, выдаткавала грошы на найм чатырох коей для шпацыру і 

на набыццё разнастаных рэчаў (шпілек для валасоў, куфара для сукенак), а 

таксама траціла грошы на неказаныя патрэбы [22, арк. 45 ].  

 Вялікую ўвагу Яленскія надавалі грашовым аперацыям і размеркаванню 

прыбытку ад гаспадарчай дзейнасці ў межах рода. Пытанне крэдыту і пазыкі 

мелі сур’ёзнае значэнне і абмяркоўваліся у межах сям’і. Як пісаў Р. Яленскі да 

свайго бацькі А. Яленскага 19 студзеня 1744 аб крэдыце ў 1000 талераў: “быў 

два разы ў доме Пяткевіча суддзі земскага вількамірскага. Суддзя адразу з 

капіталу адшукае, але аб працэнтах, сцвярджае, што васьмі працэнтамі будзе 

задаволены. Усяк жа пры лісце і даручэнні думаю жонку маю па грошы да 

Суддзі паслаць, з якім аб правізіі па свойску дамоўлюся і несумняюся, што не 

меней чым на 8 працэнтаў, альбо не” [25, арк. 6]. Пазыкі рабіліся і ўнутры сям’і 

і былі на больш льготных умовах. Так, Паўліна Яленская пісала                                      
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11 кастрычніка 1782 да брата: “аб сыне маім падкаморыі паведамляю, што ён 

вінен мне 14 000 злотых польскіх ані працэнта ні таксама капіталу узяць не 

магу, заўсёды казала што ёсць абцяжараны” [25, арк. 62]. Таксама, у інтарэсах 

рода ўплывовыя прадстаўнікі маглі загадаць саступіць пэўную пасаду і 

маёмасць, якая давала значныя матэрыяльныя выгоды. Прыкладам чаго 

з’яўляецца загад М. Яленскага брату саступіць сваю пасаду для пагашэння 

пазыкі ў сто тысяч польскіх злотых [26, арк. 40]. 

Акрамя гаспадаркі, галоўнай справай шляхціца была палітыка, бо ва ўсіх 

разгледжаных крыніцах значная ўвага надаецца апісанню працы сеймікаў і 

вальных соймаў. І таму неабходна разгледзець, якім чынам жыў шляхціц, якія 

меў заняткі пад час сеймікаў. Звычайна павятовыя сеймікі адбываліся ў 

касцёлах альбо ў замках ці палацах: “Сеймік Слонімскі быў у замку слонімскім 

у залі, дзе быў на той час замак за Агінскім пісарам польным літ., каторы замак 

міліцыяй сваёй надворнай ахоўваў і ўзмацніў яе колькасць, Валовіч, маршалак 

слонімскі, не жадаў пад зброяй сеймікаваць, пайшоў на сеймік да бернардынаў, 

дзе даўно сеймікі бывалі, партыя ж князя канцлера пільнавала замак” [71, c. 11]. 

Традыцыя правядзення сеймікаў у касцёлах знайшла сваё адлюстраванне ў 

творчасці Я. П. Норбліна, які перадаў у сваім малюнку размяшчэнне шляхты і 

маршалка на сейміку, а таксама перадаў працэс вострага абмеркавання 

пастаўленых пытанняў [Дад. 1, с. 84]. 

Аднак, перад сеймамі, альбо сеймікамі неабходна было прадугледзіць 

месца размяшчэнне і парадак забеспячэння правізіяй. Напрыклад, перад 

гродзенскім сеймам 1753 г. Р. Яленскі ў адным з лістоў да брата М. Яленскага 

пісаў наступнае: “Зараз жа братка Дабрадзей пішы да ЯП Караля да Доргуня, 

каб своечасова … для ЯП Падчашага і для ЯП Гараднічага для ўсіх стараўся аб 

выгаднай ў Гродне станцыі … зправадзіў сена, сечкі, аброка, дрэва, піва і гд. … 

за што грошы вернем. Я дасць Бог за тыдні тры выеду адгэтуль да Доргуня, 

потым да Гродна паспяшаюся”[23, арк. 15-16] 

Пад час сеймікаў сутыкаліся шляхецкія партыі і групоўкі, і таму сеймік 

мог ператварыца ў бойку. Шмат падобных выпадкаў згадвае М. Матушэвіч. 

Напрыклад, прычынай для бойкі магла стаць асабістая крыўда: “Бучынскі, 

суддзя гродскі, маршалак сейміковы, сарваў на другі дзень сейміковую сесію, і 

калі дайшло да раздавання лістоў каралеўскіх да ўраднікаў ваяводства і калі 

аддавалі ліст каралеўскі Верашчаку харунжаму, тады Русецкі, кашталян мінскі, 

перад каторым харунжанства ўзяў Верашчака, рвануўся да Верашчакі да шаблі, 

а за Русецкім кінулася шляхта да шабель на Верашчаку” [68, c. 157]. Таксама  

М. Матушэвіч згадвае яшчэ адзін  падобны выпадак: “Тады, калі ваявода  

брэсцкі распачаў сеймік, адразу адклікнуўся Астроўскі, шляхціц з Хмялёва, 

вёскі эканомніцкай, з прэтэнзіяй сваёй супраць ваяводы брэсцкага, калі 

аднойчы паляваў ваявода брэсцкі, тады ён каля сетак ваяводскіх ваўка забіў, 
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паляўнічыя вавяводавы адабралі і самаго збілі. Ледзьве пачаў Астроўскі пра 

гэта казаць, адразу скочылі да яго Войцах Пашкоўскі, таварыш пяцігорскі брата 

майго харужага, адразу яго сцягнулі з лавы і за лоб выправадзілі і сам уцёк да 

закрыстыі” [70, c. 5]. 

Зразумела, што падобныя выпадкі маглі быць для дэпутатаў і 

нечаканасцю, напрыклад: “Перад сеймікам усе ўраднікі ваяводства прыйшлі да 

майго стану для забаў, дзе адныя пілі гданьскую гарэлку, другія – гарбату. Была 

ў касцёле партыя наша, якой не падабалася акцыя Куравіцкага. Пачалі яго 

піхаць, а так і тузаніна пачалася. Нам сказалі. Пабеглі мы ўсе для супакаення 

тузаніны. Залятаем у касцёл, і бачым, што ўжо Куравіцкага душаць, асабліва 

Міхал Старавольскі, таварыш майго брата, схапіў Куравіцкага моцна за горла і 

душыць яго. Тым часам на другім канцы касцёла схапіліся за шаблі. 

Чатырнаццаць з таго боку пасечана, а з нашага боку толькі адзін, Куяўскі, 

музыкант брата майго палкоўніка, быў у пояс штыком біты, але на поясе і 

кафтане ласіным шабля спынілася, толькі скуру на жываце Куяўскага крыху 

парушыла” [69, c. 83 – 84].  

Адна з падобных боек адлюстравана на малюнку Я. П. Норбліна, на якім 

адбываецца звыклая “тузаніна” сярод шляхты, якая неаднаразова прыгадваецца 

М. Матушэвічам пад час апісання сеймікаў [Дад. 2, с. 85]. 

Сеймікі па часе не займалі цэлага дня, і таму шляхціц павінен быў неяк 

адпачыць і праводзіць астатні час. Звычайна ўвечары шляхціцы хадзілі адзін да 

аднаго ў госці, але нават пад час візітаў з добрымі намерамі адбываліся 

непрыемнасці: “Пасля сарванага сейміка разышліся мы на абеды. Таго дня, пад 

вечар, прыйшоў да нас Сасноўскі пісар літ. З візітам: – сталі мы ў дамініканаў. 

Былі мы шчаслівыя, пачалі напівацца, частаваць яго, а потым Сасноўскі 

запрасіў нас да сябе на вячэру. Пайшлі мы з ім, цэлай кампаніяй нашай, 

пакінуўшы станцыю на вячэру. Хадзіў з намі Сасноўскі па розных іншых 

візітах, так далёка, што іншыя з нашай кампаніі заставаліся і ўжо малой 

кампаніяй пайшлі да Сасноўскага. ... Куравіцкі, войт лашацкі, пачаў даваць 

зачэпку Старавольскаму таварышу пяцігорскаму брату нашаму, прыпамінаючы, 

што яго Старавольскі на семіку гаспадарскім у 1755 г. душыў ... і казаў нам 

Куравіцкі: “Раім мы тут Впанам, але пан Старавольскі не павінен знаходзіцца ў 

нашай кампаніі”. Узяўся я за Старавольскага, а Сасноўскі пісар за Куравіцкага і 

казаў Сасноўскі, што ў мяне пан Старавольскі цыфра (на ўліку – аўт.), а я 

адказваў, што ў мяне пан Куравіцкі не. Пачалася тузаніна. Мой брат палкоўнік 

пачаў Сасноўскага супакойваць, каторы цягнуўся да шаблі. Я ўзяўся за шаблю, 

чакаў, што далей будзе” [70, c. 5]. 

Таксама адным са сродкаў правядзення вольнага часу шляхтай пад час 

сеймікаў была гутарка. На малюнку Я. П. Норбліна “Шляхта на сейміку” 

паказаны працэс размовы паміж шляхціцамі [Дад. 5, с. 88]. Мастак адлюстраваў 
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гутарку паміж прадстаўнікмі розных слаёў шляхецкага саслоўя на малюнку 

“Магнат і яго кліенты” [Дад. 3, с. 86]. 

Варта адзначыць і тое, што на сейміках не заўжды апаненты прыходзілі 

да паразумення і таму выклікалі адзін аднаго на паядынак. Напрыклад,               

К. Завіша згадвае: “У Мінск на сеймік прыехаў, паслом абраны быў з ям. 

Горскім падкаморыям мінскім. Пад час таго сейміку звадзіліся ўвечары і 

паядынкавалі: Ваньковіч стольнік мінскі з Пратасовічам войскім; Ваньковічу 

дасталося ў руку і па грудзях два разы, Пратасовіча ляжачага, калі паслізнуўся 

некалькі разоў штыхом, нешкадліва пырнулі” [80, c. 35]. 

Для таго, каб адбыўся паядынак, адзін са шляхціцаў павінен быў даць 

пароль, а другі яго прыняць. Таксама абіраліся секунданты. Зброяй для 

паядынку былі альбо шаблі, альбо пісталеты. М. Матушэвіч згадвае выпадак, 

калі ён павінен быў выходзіць на пісталеты: “Будучы ў Варшаве, былі мы 

запрошаныя на абед, паслы дэпутацкія сеймавыя і мы трыбунальскія да 

Салагуба падскарбія в. літ., дзе Грабоўскі, брэсцкі пасол і суддзя земскі пачаў, 

напіўшыся, даваць мне зачэпку ... Страшэвіч даў Грабоўскаму пароль. Назаўтра 

я ўпрасіў Рузеля быць секундантам. Вызваў Грабоўскага, які не хацеў даць мне 

сатысфакцыі. Брат мой палкоўнік, з’ехаўшыся з ім на вуліцы, аблаяў яго 

апошнімі словамі” [68, c. 105]. Як бачна, лічылася ганебным адмовіцца ад 

удзелу ў паядынку. 

Але былі і выпадкі,  калі канфлікт не прыводзіў да паядынку, як згадвае 

М. Матушэвіч: “Яшчэ пры жыцці нябожчыка маршалка трыбунальскага, 

Юдыцкі дэпутат троцкі, будучы запрошаны на вячэру да Дамброўскага 

дэпутата вількамірскага, па дадзенай сабе прычыне павадзіўся з тым 

Дамброўскім. Брыдкімі словамі палаяліся і патузаліся; аднак у губу адзін 

аднаму не далі. Пасля той звады проста, напіўшыся, прыйшоў да мяне Юдыцкі, 

распавядаючы, што зрабіў. Я тады спужаўся, абы, будучы п’яным, болей яшчэ 

якіх акцый не нарабіў. Казаў тады даць яму вялікую шклянку халоднай вады з 

лімонам, каб стаў цвярозым” [70, c. 20]. 

Акрамя сеймікаў, як было адзначана вышэй, шляхта працавала ў 

дзяржаўных установах. М. Матушэвіч пачынаў сваю кар’еру ў якасці судовага 

пісара. Сваю працу ён апісаве наступным чынам: “я, у адпаведнасці маёй 

пісарскай пасады, ездзіў па інквізіцыях, экзэкуцыях з дэкрэтамі, калі мог усім 

дагадзіць і хоць пры маім, як кажуць недахопе, ад шляхты ні браў, не пакрываў 

выдаткаў, калі найчасцей конна у траіх ардынарыйна ездзіў” [68, с. 92]. Праца ў 

судовых установах давала шляхце вялікую спакусу ў плане карупцыі.               

М. Матушэвіч падкрэсліў у сваёй дзейнасці наступнае: “далей рочкі судзіў, па 

інквізіцыях і экзэкуцыях гродскіх лётаў паўсюль і небраннем маіх жалаванняў і 

іншымі аблігацыямі заслугоўваў сабе рэпутацыю ў ваяводстве” [68, с. 144]. 

Падобны род дзейнасці патрабаваў ад шляхты вялікай мабільнасці, бо, акрамя 
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звычайных пасяджэнняў суда, маглі адбывацца выязныя пасяджэнні, так званыя 

рочкі, на якія пастаянна выязджаў, напрыклад, М. Матушэвіч. 

Суд быў не толькі месцам працы, але і пашыраным сродкам вырашэння 

спрэчак паміж прадстаўнікамі шляхты. Я. Д. Ахоцкі, які працаваў у юнацтве ў 

аднаго з адвакатаў, бачыў прычыну незлічоных працэсаў сярод шляхты ў 

наступным: “неверагодная таннасць справовдства; гербавая папера, і толькі 

першы аркуш каштаваў адзін грош срэбрам. Потым колькасць студэнтаў, якія 

атачалі суды і набіваліся да ўсіх з паслугамі. Вялікую ролю адыгрывала панскае 

самалюсбства, жаданне прынізіць суперніка і паставіць на месца” [29, c. 22]. 

Такім чынам, суцяжніцтва было адным з момантаў, у якім знайшла ўвасабленне 

канфліктнасць у шляхецкім саслоўі. 

М. К. Радзівіл, як уладальнік вялікай ардынацыі, павінен быў судзіць 

сваіх прыгонных і служак. Як згадвае аўтар успамінаў: “Зранку спавядаўся, у 

той жа дзень падпісаў дэкрэт магістрата Нясвіскага на горла адной белагаловай, 

каторая дзеці свае пазабівала; па абедзе суды ардынацкія судзіў. Раніцай была 

той жанчыны экзэкуцыя сцінання, каторай Божа дай вечны адпачынак. Бекеш 

да Слуцка, Чарнецкі да Міра з жонкамі ад'ехалі, а я судзіў рана i ўвечар i суды 

скончыў ардынацкія, асудзіўшы відавочных справаў; вечарам конна езьдзіў да 

Св. Міхала, адтуль да Альбы, нанач да Нясьвіжа вярнуўся” [34, c. 45]. 

Відавочна, што праца ў судах патрабавала ад шляхціца вялікай мабільнасці.  

Судовыя пасады займалі і прадстаўнікі рода Яленскіх як на высокім 

дзяржаўным ўзроўні, так і ў розных паветах княтсва. Напрыклад, Р. Яленскі ў 

сярэдзіне XVIII ст. з’яўляўся маршалкам Духоўнага трыбунала, а пасля 

галоўнага трыунала ВКЛ. З 1752 па 1776 г. пасаду дэкрэтовага пісара Галоўнага 

Трыбунала ВКЛ займаў Г. Яленскі. 

Варта адзначыць той факт, што пасады ў межах павета традыцыйна 

займаліся прадстаўнікамі аднаго рода. Напрыклад, на працягу некалькіх 

пакаленняў Яленскія займалі пасаду мазырскага падчашага. Пасля смерці каго-

небудзь з прадстаўнікоў рода, пасада пераходзіла да іншых, абчым яскрава 

сведчыць ліст Р. Яленскага да М. Яленскага ад 1 чэрвеня 1767 г.: “Паведамляю 

пра смерць брата Падчашага Мазырскага. Падчашанства для Канстанты, а 

мечнікоўства (мазырскае – аўт.) для Яна ” [26, арк. 82-83].  

Праца на разнастайных падасадах была дастаткова ганаровай, адказнай і з 

іншага боку складанай справай, аб чым сведчыць сямейная перапіска Яленскіх. 

Напрыклад, Р. Яленскі ў адным з лістоў да Г. Яленскага ад 6 лістапада 1762 г. 

дзякваў за пасаду для свайго сына і адзначаў: “Аднак Кастульку памеркаваць і 

паразумецца з сабой трэба, калі адолее тую функцыю здольнасцю і здароўем 

сваім, калі пры ўрадзе гродскім будзе” [26, арк. 74 адв.]. Словы падзякі за 

пасаду і свае хваляванні на конт выканання абавязкаў суддзі другога 

дэпартамента Мінскай губерніі выказваў у лісце да бацькоў Ф. Яленскі: “Урад 
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той, на мяне ўскладзены, паказвае важнасць абавязкаў з аднаго боку; а 

недасведчанасць маю з другога боку, прытым уплывы нязначныя, інтрыгі 

разнастайныя; напаўняецца сэрца маё нейкай бояззю і смуткам, у каторым 

Блаславенства дарагое найлепшых Родзічаў і іх у кожным безадмоўная помач 

становіцца адзінай пацехай і зараз жа Творца найвышэйшы не дазволіць суддзі, 

які за мэту мае справядлівасць і ўласную рэпутацыю скрыўдзіць” [24, арк. 242]. 

 

2.3 Правядзенне вольнага часу 

 

Асноўны сродак правядзення вольнага часу ў шляхціцаў - гэта паляванне. 

Ю. У. Нямцэвіч адзначае наступнае: “Увосень і зімой паляванне забірала шмат 

часу” [73, c. 18]. Варта адзначыць, што паляваннем бавіліся па большасці 

напрыканцы лета, увосень і зімой. Гэта вельмі добра можна паназіраць на 

прыкладзе нататак К. Завішы. Калі разглядаць дадзеныя табліцы, то можна 

прыйсці да высновы, што паляванне пачыналася са жніўня, бо з 43 паляванняў 

5 прыходзяцца на жнівень. Далей назіраецца тэндэнцыя росту, і пік гэтай 

забавы прыходзіцца на кастрычнік, гэта 10 з 43 разоў. Далей колькасць 

паляванняў зніжаецца (у лістападзе і снежні). Уздым адбываецца ў студзені – 8 

паляванняў з 43.  З 1693 года па 1700 г. К. Завіша не занатаваў ніводнага 

палявання, якое б прыходзілася на чэрвень і ліпень. Зразумела, што, акрамя 

сезона палявання, існавалі і дні, калі паляванне не дазвалялася рэлігійнымі 

прадпісаннямі [Дад. 7, с. 90].  

Варта звярнуць увагу на час, калі пачыналася паляванне. Падобны сродак 

правядзення часу патрабаваў падрыхтоўкі і часу. Е. Кітовіч апісвае: “Пасля 

палявання ў вячэрнія хвіліны бавіліся палякі размовамі аб шчасці палявання, 

куфлем і картамі альбо таксама шашкамі ці косткамі” [65, с. 375]. Ускосна 

можна зрабіць выснову, што час палявання – гэта раніца і дзень. Але ў такім 

выпадку ёсць таксама свае акалічнасці. М. К. Радзівіл згадвае: “З поўначы а 3 

гадзіне выехаў з Ям. п. Завішам, мечнікам В. К. літ. Да Мікалаеўшчыны, дзе 

аблава была, і чатырох у адным маленькім прытулку мядзведзяў – матку з 

трыма пястунамі, з якіх кожны па тры гады меў, – пабілі; па абедзе на вячэру 

вярнуліся мы да жонкі маёй” [39, c. 58]. З гэтага вынікае, што паляванне магло 

пачынацца і ноччу. Аўтар не падае аніякіх каментарыяў наконт таго, што яны 

выехалі на паляванне рана ці гэта было незвычайным. З гэтага можна зрабіць 

выснову, што такі час пачатку палявання быў у практыцы. З дадзенай цытаты 

можна пабачыць, што паляванне патрабавала сапраўды шмат часу. Працяг 

палявання ў днях мог быць розны: ад аднаго дня, а таксама цэлы тыдзень, 

адпаведна з перапынкамі, як згадвае К. Завіша: “Над Нёманам цэлы тыдзень 

паляваў, але не меў шчасця: касулі паўцякалі і зайцаў мала ўпаляваў; сабак 

пагубляў ” [80, c. 34]. 
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У асноўным палявалі на мядзведзяў, зайцаў і ліс. Зразумела, што 

паляванне на мядзведзя патрабавала большай арганізацыі. Паляванне на лісаў 

ці зайцаў было меней складанай справай, і таму паляўнічы мог адзін ці зусім 

малой кампаніяй шукаць сваю здабычу. Тым не менш былі выпадкі, калі 

шляхціц ішоў паляваць на мядзведзя і без кампаніі. Напрыклад, К. Завіша 

згадвае: “Адпачыўшы, праз чатыры дні паляваў пад Маразовічамі, Палікартам, 

каля Макінніч, Зароі, Барышына. Палі надта добрыя, зайцаў дваццаць сем 

упаляваў, лісаў трох, мядзведзяў было нямала, але перашкодзіла дрэннае 

надвор’е і шторм” [80, c. 38]. 

Акрамя лісаў, мядзведзяў і зайцаў, палявалі таксама і на касуляў: “4 

лістапада, будучы ў рэферэндара, паляваў з ім за Жыровічамі, з адной кнеі над 

гасцінцам бытэньскім, забілі мы мядзведзя, то бок я сам сваёй рукой, і дзве 

касулі; назаўтра ліску і некалькі зайцаў...” [80, c. 71]. Таксама тут аўтар 

зазначае тое, што менавіта ён забіў мядзведзя, тым самым паказваецца 

значнасць здабычы гэтай жывёлы сярод паляўнічых. 

Палявалі і на птушак. К. Завіша згадвае цецерукоў: “...на цецерукоў з 

пудзеламі выязджаў, таго птаства залішне багата было, так нямала іх пабіў і 

настраляў” [80, c. 35]. 

У сваіх успамінах Ю. У. Нямцэвіч згадвае пра паляванне і спосабы 

палявання на ваўкоў. “...стараліся ўсялякімі спосабамі (ваўкоў – аўт.) знішчаць: 

капалі долы, лёгка прысыпаныя саломай, пасярэдзіне на жэрдзіне прывязвалі 

гусака ці качку. Калі салома заставалася зацярушаная снегам, а гусь крычаць 

пачынала, не раз воўк жадаў яе адным укусам парваць, у дол валіўся: нічога 

пакорнейшага як воўку у доле глыбокім; верыць яму з гэтага нельга, псамі 

зацкаваць, ці забіць яго трэба” [73, c. 20]. Небяспечным было паляванне на 

ваўкоў з парасём. Маладыя кавалеры сядалі на санкі, узяўшы некалькі 

штуцараў і парасё з сабой. Круцілі парасё за хвост, візг яго прыемны ваўкам, 

ззываў іх заўжды. У той час моладзь страляла ў некалькі з іх; калі густой была 

грамада, то нападнікі смелі сцягваць часам стральцоў і жэрлі іх” [73, c. 20]. 

Як бачна, паляванне было справай і небяспечнай. К. Завіша апісвае адзін з 

падобных выпадкаў: “На аблаве пад Пудзіцкім забілі мядзведзя; назаўтра 

таксама былі пад Турцом на мядзведжых ловах, дзе ў полі нечакана і другі 

знайшоўся: але не меў шчасця, бо абодвух падстрэліў, і празмерна раз’юшаныя 

аблаву прарвалі. Ад аднанога, па катораму у вочы дужа блізка стрэліў, быў у 

страху і ледзьве мяне не схапіў, калі б, у снег глыбокі зваліўшыся, не схаваўся; 

конна, потым з сабакамі дагнаў аднаго, але ноч надышла і балаты перашкодзілі 

забіць” [80, c. 55]. 

Акрамя звяроў, небяспека магла сыходзіць і ад людзей. М. Матушэвіч 

апісвае такі выпадак, які здарыўся з яго братамі пад час аднаго з паляванняў: на 

іх здзейснілі напад ворагі Матушэвічаў [68, c. 109 – 110]. 
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Як вышэй было згадана, палявалі ці паасобку, ці супольна. Таксама 

вышэй згадвалася, што ў дапамогу паляўнічаму былі і сабакі. Але які рыштунак 

меў з сабой паляўнічы, калі ён выходзіў на паляванне? У сваіх успамінах           

К. Завіша занатаваў, што пад час аднаго з візітаў у ваяводы мінскага                  

М. Сесіцкага, які яго добра прыняў і даў яму для палявання: “сабак гончых 

своры дзве, паміж імі сабаку сышчыка, стаю барзых, мушкет і аўсу даў мне 

бочак дваццаць, бо ў мяне скончылася” [80, c. 59].  

Такім чынам, паляванне было працяглым па часе заняткам, а таксама 

патрабавала выдаткаў. На паляваннях маглі здарыцца і непрыемныя сітуацыі, 

якія былі згаданы вышэй. У такім выпадку можна паставіць наступнае пытанне: 

ці ўплывалі іншыя справы на паляванне, а асабліва на колькасць паляванняў у 

год? Калі разгледзець вынікі, прыведзеныя ў табліцы, то час паляванняў 

прыходзіўся ў асноўным на восень і зіму, а павятовыя сеймікі пачыналіся на 

Грамніцы. Такім чынам, паляванне не перашкаджала дзяржаўным справам, а 

наадварот [Дад. 7, с. 90]. 

Паляванне не займала па часе цэлы дзень, а таксама ўвечары шляхціцы 

павінны былі якімсьці чынам праводзіць вольны час. Акрамя паляванняў 

сродкам правядзення вольнага часу для шляхты былі такія гульні, як шашкі, 

шахматы, а таксама разнастайныя гульні ў карты. Як апісвае Ю. У. Нямцэвіч у 

сваіх успамінах: “Пасля абеду гулялі ў шашкі, вечарам у мар’яша, панцэролю, 

контра, трышака...” [73, c. 4]. Таксама шляхціцы бавілісяза косткамі і плішкамі, 

як згадвае Е. Кітовіч: “На пачатку панавання Аўгуста ІІІ яшчэ былі ва ўжытку 

па дварах (дзе панове хавалі шмат дворскіх гультаёў) плішкі і косткі. Плішкі 

былі чатыры дзеркачы з бярозавых розгаў парэзаных, распляталі на дзве 

паловы, на палову дзюйма ў даўжыню, такія, як прут. Потым кожная плішка 

адзін бок плоскі, другі закруглены; кідалі імі з рукі на стол, хто кінуў да пары, 

дзве на адзін бок вывернуўшы, той выйграў; каму трапілі тры на адным баку, а 

чацвёртая на іншым, той прайграў; хто ж выкінуў усе чатыры на адным плоскім 

баку, той браў дубальтовую стаўку. Тыя ж плішкі хуткія на выраб і можна было 

на чым заўгодна гуляць у іх, для гэтага былі ў пастаянным ужытку ў 

пакаёўнікаў і тых усялякіх служачых, каторыя мусілі быць на загадах у 

перадпакоі” [65, c. 378].  

Косткі таксама трымаліся на шчасці, і мелі шырокае распаўсюджванне 

сярод шляхціцаў, асабліва яны былі ва ўжытку, калі шляхта збіралася на 

сеймікі, як згадвае Е. Кітовіч: “Ці, што не чакала пана, у станцыях сабраўшыся 

адзін з другім, абыгрывалі адзін аднаго на грошы ў косткі” [65, c. 79]. Правілы 

гульні былі наступныя: “Костак было чатыры штукі па паўдзюйма даўжынёй, 

аднолькавыя і па даўжыні і па шырыні, ці грубыя, з косткі валовай вырабленыя, 

з шасці бакоў пазначаныя лічбамі, ад аднаго да трох, а чацвёртая лічба трышак, 

якая азначала дзесяць, два ж бакі насупраць сябе былі без лічбаў. Хто выкінуў 
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большую лічбу, той узяў стаўку; таксама каму траплялі ўсе чатыры косткі без 

лічбаў альбо крыжыкамі, той прайграў, бо найменшую лічбу кінуў” [65, c. 79]. 

Падобныя гульні ўпадабалі таксама і шулеры, якія гулялі найболей па шынках і 

гарадах у косткі. 

Але сапраўдны “пераварот” у азартных гульнях адбыўся, калі з’явіліся 

такія гульні, якія не патрабавалі складаных камбінацый і былі адносна 

простымі. Е. Кітовіч адзначае, што карты былі даўно вядомыя яшчэ да часоў 

панавання Аўгуста ІІІ, менавіта яшчэ ў першай траціне XVIII ст. і раней. Але 

праблема заключалася ў тым, што карты было цяжка дзе дастаць, а таксама 

мала ведалі, якія гульні і таму “мала імі бавіліся, а да гэтага, даўнейшыя гульні, 

такія як: пікета, хапанка, купец былі складаныя і патрабавалі шмат часу, таму, 

тым хто любіў хуткую экспедыцыю чужых грошай, не падабаліся” [65, c. 378]. 

Але калі з’явіліся такія гульні, як рус, фараон і трышак, то карты 

атрымалі шырокае распаўсюджанне сярод простага люду ды шляхты і нават 

магнатэрыі. Е. Кітовіч сведчыць: “Прыйшлі карты, згінулі плішкі і косткі, калі 

прыдумалі гульню руса, потым трышака, для каторых не патрабавалася доўгіх 

дэлебрацый, бо ўся справа трымалася на шчасці” [65, c. 378]. 

Правілы гульні ў руса былі наступныя: “Хто меў у руса тры карты 

старэйшыя альбо масцістыя, у трышака чатыры адной фігуры, яшчэ лепей 

чатыры, той браў грошы. Стаўку грошай дазволена было павышаць штораз 

болей, потым жаданне хуткага набыцця грошай зрабіла карты знаёмыя цэламу 

народу. Нават і тыя, каторыя без грошай, толькі дзеля пацехі хацелі сябе 

забавіць, пакідалі даўнейшыя сакіб, шахі і шашкі як складаныя і 

меланхалічныя, а ўзяліся за карты ” [65, c. 81 – 82]. 

Але такая гульня, як фараон, апанавала шырокія слаі насельніцтва: “Калі 

ў карты выдумалі гульню фараон, вандроўнікі палякі прынеслі ў край, так усім 

падабалася, ён ва ўсіх кампаніях, балях і нават каралеўскіх пакоях прымаўся. 

Зрабіўся з той гульні ў большай ступені да фартуны, па большасці да заняпаду, 

калі ў прафесію шулераў, да гэтуль пагардлівай і толькі паміж малым людам 

захаванне меўшай, са з’яўленнем гульні фараон увайшлі людзі добрага тону, а 

нават самыя вялікія паны парабіліся шулерамі, абыгрываючы адзін аднаго не 

толькі на гатовыя грошы, але нават на нерухомыя рэчы, маёмасць, клейноты і 

цэлую фартуну” [65, c. 379]. 

Е. Кітовіч адзначае вялікую хуткасць распаўсюджвання картаў сярод 

насельніцтва, а таксама тое, што на кон ставіліся вялікія сумы грошай і таксама 

маёмасць: “Калі на адну (карту – аўт.) можна было ставіць і тысячу чырвоных 

злотых, і сто тысяч, і праз адну ноч можна было дастаткова заможнаму сыну 

шляхціца, выпраўленаму да двара альбо да палестры, прайграцца да кашулі. 

Вялікімі панамі авалодаў нейкі шалёны гонар прайграваць у карты па некалькі 

тысяч чырвоных злотых у адной кампаніі” [65, c. 379]. Варта адзначыць і тое, 
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што справы, звязаныя з запазыкамі, даходзілі нават да судоў: “Што самае 

дзіўнае, што тыя, якія запазыкі свае плаціць не любілі, прайграныя квоты на 

крэдыт з вялікай пунктуальнасцю назаўтра дасылалі таму, хто выйграў. А калі 

плаціць не маглі і былі пазваныя ў суд, тады ўсялякія магістраты такія пазыкі 

плаціць і маёмасць канфіскоўваць пастанаўлялі” [65, c. 379]. 

Шляхціц, які не ўмеў гуляць у карты, выглядаў у вачах іншых шляхціцаў 

не ў добрым тоне: “З паноў жа вялікіх і панічоў, хто не ведаў карт, хто не мог 

пахваліцца, што пад час публікі ў Варшаве альбо пад час кантрактаў у Львове 

альбо на трыбуналах не прайграў ці не выйграў у карты сто аднаго і другой 

тысячы, а меў таму фартуну, таго прымалі за грубіяна...” [65, c. 382]. 

Як бачна, такія гульні патрабавалі значных выдаткаў, і ў пэўнай ступені 

былі небяспечнымі. Больш заможная шляхта і магнаты гулялі ў фараона, а 

шляхціцы, якія жылі па вёсках, гулялі ў больш складаныя і спакойныя азартныя 

гульні. Я. Быстронь, тлумачыць гэта наступным чынам: “Шляхта вясковая, 

трымаўшаяся старых звычаяў і без ахвоты глядзеўшая на гарадскую распусту, 

баранілася ад фараона, прыняўшы яго за д’ябалаў вымысел, і найболей ахвотна 

гуляла ў мар’яша, каторы з саскіх часоў распаўсюдзіўся; хоць ніколі не меў 

рысаў святасці, трымаўся доўга і трывала. Была гэта гульня спакойная, таксама 

і ў кляштарах дапушчаьная; стаўкі былі надта нізкія , даволі нярэдка гулялі і без 

грошай” [59, с. 208]. 

У выніку можна сцвярджаць, што бліжэй да другой паловы XVIII ст. 

карты выціснулі косткі, плішкі, шахматы і шашкі. Як бачна, карты сталі 

гульнёй, якая надавала чалавеку пэўны сацыяльны статус і патрабавала 

значных выдаткаў. 

 

2.4 Сямейная абраднасць 

 

Першы абрад, у якім прымала ўдзел народжанае дзіця, – хрэсьбіны. Як 

толькі дзіця нараджалася, яго адразу маглі ахрысціць: “А так з міласэрнасці 

Божай нарадзіўся сынок. Адразу таго сынка Навіцкі, мой даўні слуга, ахрысціў 

і даў яму імя Анжэя апостала” [69, c. 113]. З гэтага вынікае, што хрысціў дзіця 

чалавек у сталым узросце і верагодна не залежна ад саслоўнай прыналежнасці і 

з атачэння сям’і, у якой нарадзілася дзіця. Праз некаторы тэрмін спраўлялі 

хрэсьбіны. М. Матушэвіч апісвае гэты абрад наступным чынам: “Прыехаўшы 

тады дадому, хрэсьбіны адправілі нядаўна народжанаму сынку майму. Лоўчы 

літ. з братавай маей паручнікавай прымаў у першай пары, а ў другой пары 

трымаў палкоўнік з Каішэўскай абознай брэсцкай. Хрысціў кс. Леа Бухавецкі 

пробашч Высоцкі; дадзены былі імёны дзіцяці апрача Анджэя, Ежы, імя бацькі 

майго і Антоні імя лоўчага літ. Лоўчы літоўскі пабавіў у нас некалькі дзён і 

паехаў да Варшавы па сваёй справе па вёсцы да лавецтва літоўскага 
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прыналежнай” [69, c. 132]. Як бачна, імя, якім ахрысціў слуга Навіцкі ў касцёле, 

не змянілі, а з гэтага можна зрабіць выснову, што хрост адразу пасля 

нараджэння ў хатніх умовах меў шырокае ўжыванне. Хутчэй за ўсё гэта было 

звязана з тым, што сярод дзяцей была высокая смяротнасць, і таму, калі б дзіця 

памерла, то гэты хрост гарантаваў яму Рай як хрысціяніну. Таксама святкаванні 

працягваліся некалькі дзён. 

Наступным абрадам, які шырока згадваецца ва ўспамінах мемуарыстаў 

гэта вяселле, якое было асаблівым сродкам родавай палітыкі і прадугледжвала 

знчных выдаткаў з абодвух бакоў. Напрыклад, у лісце да аднаго са сваіх братоў, 

Я. Яленскі паведамляў аб заляцаннях аднаго з Агінскіх і даваў дастаткова 

меркантыльныя парады на конт выбару жонкі: “Маю ведамасць ад сына майго 

(Фелікса – аўт.) Прэзідэнта другога дэпартамента (суда – аўт.) губерніі 

Мінскай, што ЯВ Агінскі з маладых, не ведаю толькі які, пачаў паліць ахвяры 

да ЯВ Плятэравай Старасцянкі Собоцкай… я даў бы параду заляцацца да 

Рдултоўскай харунжанкі, якая паходзіць з Ржэвускіх, каторая мае паўмільёны 

публічнага пасагу” [25, арк. 96-96 адв.]. 

 Падрабязна апісвае парадак грашовых аперацый пад час шлюба сваёй 

дачкі Марыяны з падстоліям Горватам Р. Яленскі ў лісце да Г. Яленскага ад 16 

жніўня 1763 г. У адпаведнасці з дамоўленасцямі падстолі атрымаў маёмасці і 

грошай на сумму 26 000 польскіх злотых. У сваю чаргу Р. Яленскі ад будучага 

зяця: “За ўсё атрымаў ад Пана Горвата Падстолега на імя дачкі нашай 

Марыянны права застаўнае ў сумме 37000 маеты старой небракаванай і права 

на маёмасць” [25, арк. 90-91]. 

Але да вяселля жаніха трэба было пасватаць да нявесты. Звычайна ў 

дарогу жаніх браў з сабой некалькі чалавек з сяброў і служак. Брат                           

М. Матушэвіча выпраўляўся сватацца наступным чынам: “Апрача асабістых 

служак асістэнтаў, узяў з сабой трох прыяцеляў Пашкоўскага ротмістра 

ваяводства брэсцкага, Крышэўскага абознага брэсцкага і К. Раманоўскага сына 

палкоўніка. Паехаў да Дубіч, разідэнцыі Заранка, добра быў прыняты, асабліва 

ад панны, але жаданага адказу не атрымаў” [68 c. 205]. М. К. Радзівіл ездзіў 

сватацца таксама з кампаніяй служак, але ўзяў з сабой у дарогу родзічаў: 

“Выехаў улегцы, не беручы двору сіла, толькі чатырох пакаёвых, між каторымі 

ў той дарозе празябнуў п. Корсак, судзевіч Наваградскі, якога назад да Олыкі 

адаслаў. Спыніўся ўвечары ў Стэпані ў княства Паўла i Марыі з Любамірскіх 

Сангушкаў, маршалкоўства В. К. Літ., вуя маяго роднага i сястры маёй 

цётачнай. Міла быў прыняты абаімі, i пастанавілі мы, што назаўтра паедзем да 

Чартарыска, да княства Вішнявецкіх. Там атрымаў звестку, што князёўна 

фаерку з агнем на сябе высыпала i адзін вугаль упаў на грудавіну i апаліў; да 

таго хворая, дык у ложку бавілася, але ўжо пачынае ўставаць” [21, c. 49]. 
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Значны ўплыў у той час на пазіцыю дзяўчыны альбо жанчыны мелі 

погляды яе бацькоў. М. Матушэвіч згадвае наступнае: “Распавёў майму бацьку 

аб інтарэсах Сасноўскага, бацька быў згодны; падабаўся яму Сасноўскі і сястра 

жадала мая ісці за яго, але матка мая ўсё так парабіла, што Сасноўскі з’ехаў з 

Расны” [68, c. 72]. Пасля таго, калі бакі пагаджаліся на вяселле, надыходзіў час 

шлюбу. М. Матушэвіч апісвае шлюб свайго брата. Месцам правядзення шлюбу 

быў італьянскі парк, у якім была капліца: “Панну маладую суправаджалі да 

шлюбу харунжы мельніцкі і стольнік мельніцкі, абодва дзядзькі. Даваў шлюб 

ксёндз Яноўскі афіцыял любельскі, пробашч чымерніцкі пры асістэнцыі кс. 

Трускоўскага плябана вагынскага; дашлюбу суправаджаў я з Пашкоўскім 

генералам ад’ютанатам. Шлюб быў у дзень св. Матэўша. Потым надышлі 

цэмрыманіяльныя танцы, вячэра і далей танцы, на ўсю ноч” [69, c. 45 – 46].                 

М. К. Радзівіл  апісвае свой шлюб такім чынам: “З ранку ў карэтах паехалі мы 

да Крамянца; у карэце сядзела матка мая i княгіня ваяводавая Кракаўкая, 

наперадзе князёўна Францішка Уршуля, на Збаражы i Вішняўцы Вішнявецка і, 

ваяводзянка Кракаўская, аблюбеніца мая, i я, але як на галаву хварэў, дык сам 

сябе ня памятаў; проста ехалі мы да касцёла; там Ямць ксёндз Рупнеўскі, біскуп 

Луцкі, чакаў убраны ў аўтара; спавядаўся з князёўнаю, па споведзі камунікавалі 

мы i атрымалі блаславенства. Той жа цырымоніяй вярнуліся да замку 

Белакрыніцкага; я празь вялікі боль галавы паклаўся i спаў дапазна, перад 

поўначчу пабудзілі мяне, убраўся ўжо здаровы. У капліцы шчасліва бралі мы 

шлюб, біскуп Луцкі даваў, меў прамову Ям ксёндз Вінцэнты Сухоцкі, 

схалястык Луцкі; была вельмі магніфік каляцыя, па каторай цырыманіяльныя 

танцы танцавана; быў пекны фаервэрк; мала ня ўдзень пайшлі мы да 

кладзеньня ў ложак; як жа кабеты жаднай па сумленьні ня ведаў, i жонка 

чыстаю i нявіннай была, дык так жа мы i ўсталі, як паклаліся” [32, c. 54]. 

Пасля рэлігійных і абарадавых цырымоній пачыналася святкаванне 

вяселля. Вяселле брата М. Матушэвіча святкавалі тры дні: “Потым надышлі 

цырыманіяльныя танцы, вячэра і далей танцы, якія цягнуліся ўсю ноч. На другі 

дзень звычайны абед, пад вечар танцы, а потым вячэра пана маладога перад 

ложкам была цукровая, пад час якой я быў гаспадаром і другіх і сам сябе надта 

ўчаставаў” [71, c. 45 – 46]. Вяселле Я. А. Храпавіцкага цягнулася па часе з 24 

лютага па 30 сакавіка [61, c. 239]. 

Як бачна, вяселле займала шмат часу і патрабавала шмат выдаткаў. Па 

тэрміне вяселле мела працяг тры дні, а шлюб мог ладзіцца як з ранку, так і 

ноччу. Запрашалася вялікая колькасць гасцей, пра што сведчыць наступнае: “На 

абед стаў у Олыцы; там жа, як тэрмін блізкі, менавіта 22 красавіка, вяселле 

зладжана, а тут у Олыцы пустка, загадаў дзве будаваць афіцыны драўляныя 

доўгія для большай выгоды гасцей; замак таксама паправіць” [33, c. 52].  
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Значным святам ў сямейнай абраднасці былі імяніны. Імяніны ў асяродку 

буйной ці сярэдняй шляхты, а таксама магнатэрыя святкаваліся па-рознаму і на 

розным узроўні. Імяніны святкавалі ў дзень пэўнага святога, у гонар якога быў 

названы імянінннік. 

Ва ўспамінах М. Матушэвіча згадваецца святкаванне імянінаў асабістых, 

а таксама жонкі кароннага гетмана Я. Браніцкага. Святкаванне імянінаў у 

Беластоку, дзе была рэзідэнцыя Браніцкага, займала па часе тры дні і мела 

наступны змест: “апрача пальбы на віншаванне з гармат і ручной зброі пяхоты 

рэгіментовай і Венграў з Янычарамі, таксама драгунаў, пад час набажэнства, 

таксама пальба урачыстая (шчаслівая), казанне, потым абед урачысты. Пасля 

абеду віна галоўнага багата, капэла, а на вечар камедыя з балетамі, потым 

вячэра і танцы ў познюю пару. Назаўтра пасля абеду каталіся на прыгожай 

лодцы па вялікім прудзе. Лодка з верхам прыгожым, як у карэты, пасярэдзіне ж 

аксамітам кармазыновым з галунамі залатымі выбіты: тыя, каторыя вёсламі 

робяць, прыбраныя па-вянецку, ў бравую, прыгожыю, так, як тыя, што 

гандоламі ў Венецыі возяць. Другая ж лодка без перакрыццяў, на каторай 

капэла плыла. І так некалькі гадзін панства тым плаваннем забаўлялася, потым 

вячэра і танцы. На трэці ж дзень,  на дзень нараджэння самой жонкі гетмана, 

ішлі ўсе на абед у Харошчыцы за дзве мілі да Беластока, дзе дзіўны прыгожы 

палацык і парк з вялікімі каналамі і рознымі лодкамі. Там тады быў абед 

урачысты, таксама з пальбой з гармат. Пасля абеду хадзіла панства па парку, 

іншыя плавалі на лодках;  там на той дзень праз розныя каскады вады з ракі 

партовай Нарвы выпушчана была. Потым хутка пачало змяркацца, ілюмінацыя 

над каналамі і ў далёкай перспектыве у зале запалена была; а потым каштоўны 

феерверк, што ўсё пасля вечару бывае; пасля феерверку надышлі танцы і аж да 

самага дню трымаліся. А так ніхто не спаўшы, павярталіся ўсе да Беластоку і 

там аж да абеду спалі, а назаўтра пасля чацвёртага дня ўсе госці раз’язджаліся” 

[69, c. 212 – 213]. М. Матушэвіч адзначае, што такое святкаванне імянінаў 

вельмі ўразіла і чужаземцаў: “Словам кажучы, што чужаземцы, каторыя на св. 

Ян, прыехалі ў Беласток, усе згаджаліся і прызнавалі, што гетман вялікі 

каронны ад стала і да ўсялякага экіпажу з каралеўскай пыхай праводзіць 

жыццё. Пан вялікага гумару і надта паважаны, але цалкам не пышны, а для 

ўсялякіх надта прыемны і мілы, прытым сумленны і справядлівы” [69, c. 213]. 

Імяніны самога М. Матушэвіча праводзіліся больш сціпла, але таксама даволі 

багата: “Надышоў потым дзень св. Марціна, імяніны мае, на каторыя маршалка 

трыбунальскага, усялякіх дэпутатаў і бакі элегантнейшыя на абед запрасіў. 

Частаваў урачыста, меў віно галоўнае з Любліна, каторага антал пад час абеду 

выйшаў, аж другі пачалі. Усе тады панапіваліся, а я найбольш напіўся, так 

дужа, што калі госці раз’язджаліся, заснуў. Я спаў, а яны самі, асабліва 

Аскерка, маршалковіч мазырскі, стараста багрымоўскі, казалі сабе згатаваць 
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вячэру і той распараджаліся. А як маршалак трыбунальскі прыехаў, не казаў 

мяне будзіць, але казаў сабе віна даць, што і перад прыбыццём яго было, аднак 

мяне разбудзілі” [70, c. 216].  

На імяніны зазывалася шмат гасцей, якіх трэба было прыняць належным 

чынам. Вялікая колькасць людзей патрабавала шмат месца і прасторы. З такой 

нагоды К. Завіша паступіў такім чынам: “25 ліпеня ўрачыста справіў імяніны 

свае ў Курклях, дзеля вольнага месца ў гумне абшарным частаваў. Перад 

ад’ездам з Куркль з іх. Панамі суседзямі добрай думкі прыняў, танцаваўшы 

танцы шалёна і піўшы з прыемнасцю” [80, c. 33]. 

Не менш важным, і працяглым па часе, абрадам было пахаванне. Пасля 

смерці чалавека па сродках карэспандэнцыі, альбо пасыльных распавядалі аб 

страце родным і знаёмым, збіралі грошы на пахаванне. Так, Р. Яленскі пісаў у 

1763 г. пасля смерці брата мазырскага падкаморыя М. Яленскага да                    

Г. Яленскага: “Пры тым дашлі нам на Пахаванне і задушу нябожчыка 

Дабрадзея брата нашага ВельМП падкаморыя ад ВВМПана грошы 6000 злотых 

толькі чакаем” [23, арк. 100]. 

Калі чалавек паміраў, то цела нябожчыка павінна было стаяць у хаце тры 

дні, а на трэці дзень цела перавозілі ў касцёл: “Дзед мой памёр вечарам у 

вігілію дня 1767. Назаўтра ў вялікім сталовым пакоі выставілі катафалак, а на 

ім паклалаі дзеда майго. Прыбраны быў у чорны атласавы жупан, кунтуш 

чорны суконны; падпаясаны паяском святога Францішка, у вусны быў 

пакладзены медалік св. Ігнацыя, запалена шэсць свечак васковых і маліліся. 

Трэцяга дня цела павезлі ў Брэст да езуітаў...” [73, c. 13]. Як бачна, нябожчыка 

адпаведна апраналі. Пахавальная працэсія магла рушыць да касцёла як у дзень, 

так і ўначы: “Вынеслі мы самі неаджалаванага бацьку нашага на катафалк, на 

санях, карах зроблены усталявалі мы. Коні былі ўбраныя ў чорныя капы. Было 

досыць духавенства і брацтваў са свечкамі: калі працэсія кандуктовая была пад 

касцёлам марыянскім расенскім, а цела ледзьве з двара выходзіла. Ноччу 

надвор’е было добрым” [69, c. 29]. Але памінальныя абрады ладзіліся значна 

пазней. Звычайна цырымонію пахавання адкаладалі на пэўны тэрмін і 

запрашалі на яе разнастайных асобаў: “Пахаванне адклалі да надыходзячай 

вясны. Калі тая надышла, бацька мой разаслаў лісты цыркулярныя да ўсялякіх 

устаноў ваяводства, сяброў і абывацеляў, запарашаючы іх на пахаванне. Шмат 

тых лістоў было, ... бацька мой даваў мне тыя лісты перапісваць, усе памятаю 

былі аднолькавыя” [73, c. 13]. 

У касцёле адбывалася ўрачыстая імша і прамаўлялі казанні ксяндзы, а 

таксама родзічы. Пасля накіроўваліся памінаць нябожчыка. Ю. У. Нямцэвіч 

прыгадвае: “Пасля сканчэння пахавальнага абрада высыпаліся ўсе з касцёла на 

абед. Абед быў багаты i сытны: пачалося ў поўдзень, скончылі позна ноччу. 

Паміналі келіхамі памяць сышоўшага, пілі і плакалі, плакалі і пілі, віно 
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расчульвала сэрца і зноў туліла” [73, c. 13]. У М. Матушэвіча вызначаны час, у 

межах якога запрошаныя блізкія і родзічы былі ў царкве, а таксама час, калі 

пачынаўся абед ці, як ён згадвае, “жалобны хлеб”, на які запрашаліся ўсе 

прысутныя з касцёла: “паехалі з ўсімі гасцямі на абед да двара, каторы абед для 

працягнутага набажэнства, хаця ж у гадзіну пасля поўначы пачатай, ледзьве ў 

гадзіну з паловай да трэцяй  пасля поўдня быў дадзены. Частаваў урачыста 

ўсіх...” [69, c. 91]. 

Такім чынам, пахавальны абрад меў дзве часткі: развітанне з нябожчыкам 

і перанос цела ў касцёл, а таксама пахаванне з памінальнай трапезай.  

Арганізацыя дня шляхціца была абумоўлена месцам чалавека ў іерерахіі 

шляхецкага саслоўя, а таксама сферай заняткаў. Дзень, які складаўся ў 

асноўным з трох частак – раніца, абед, вечар меў трывалую структуру і меў 

шырокі спектр паўсядзённых практык. Характэрныя для раніцы паўсядзённыя 

практыкі: агляд гаспадаркі, наведвання касцёлу, малітвы, сняданак, праца ва 

ўрадах і судах. Пры гэтым трэба адзначыць, што кіраванне маёнткам 

спалучалася з дзяржаўнай службай і патрабавала значнай дасведчаннасці ў 

дамовых справах пад час адсутнасці ў двары. Парой да вядзення гаспадаркі 

прыцягваліся гаспадыні, якія кіравалі працай двара ў адсутнасць мужа. 

Найбольш у раскладзе прытрымліваліся абеда, які быў звычайна ў 13.00 – 

14.00. Значную частку дня шляхціц мог праводзіць у дарозе, чаго патрабавалі 

абавязкі службы і аб’ёмам спраў, якія павінен быў вырашаць шляхціц. Дзень 

быў прысвечаны дзяржаўнай службе, альбо гаспадарчым справам.       

Трэба адзначыць, што разгляд паўсядзённага жыцця шляхты пад час 

сеймікаў паказвае, што шляхецкае грамадства было дастаткова канфліктным. 

Сродак вырашэння канфлікту – нанясенне пашкоджанняў апаненту альбо ў 

спантаннай бойцы, альбо на дуэлі. Мемуарная літаратура паказвае, што ў 

“саскую” эпоху паядынак не меў якой-небудзь фармалізацыі. Ганебным было 

адмовіцца ад удзелу ў двубоі. 

Вольны час шляхта бавіла на паляваннях, у гасцях за настольнымі 

гульнямі. Баўленне вольнага часу абумоўлена маёмасным станам шляхціца. 

Калі звяртацца да картачных гульняў, то трэба адзначыць, што найбольш 

папулярнымі яны былі сярод заможных прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя, што 

тлумачыцца значнымі выдаткамі на гульню. Шляхта, якая жыла ў правінцыі, 

была больш кансерватыўная і бавілася ў асноўным шахматамі, шашкамі і 

картачнымі гульнямі, якія не патрабавалі значных выдаткаў, напрыклад, 

мар’яж. Такім чынам, дадзены сродак баўлення вольнага часу, асабліва ў 

правінцы насіў руцінны характар, асабліва ў адсутнасць гасцей. 

Абрадавае жыццё шляхты таксама абумоўлена маёмасным станам 

прасдстаўнікоў саслоўя, што відавочна пры параўнанні святкавання імянінаў               

М. Матушэвічам і Браніцкімі ў Беластоку. Асноўныя абрады, якія суправаджалі 
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шляхціца праз жыццё, – гэта хрэсьбіны, вяселле і пахаванне. Асноўнымі 

характарыстыкамі дадзеных абрадаў з’яўляецца запрашэнне вялікай колькасці 

гасцей і значныя матэрыяльныя затраты. Вялікія матэрыяльныя затраты 

абумоўлены наяўнасцю рэсурсаў, а таксама жаданнем прадэманстраваць 

прэстыж і веліч роду, асабліва пад час вяселля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ГЛАВА 3. 

ЗМЕНЫ Ў ПАЎСЯДЗЁННАЙ КУЛЬТУРЫ ШЛЯХТЫ 

НА ПРАЦЯГУ XVIII СТ. 

 

3.1 Фактары фарміравання і дынамікі паўсядзённага жыцця шляхты 

 

Гадавы каляндар з’яўляецца матрыцай, на падставе якой будавалася 

паўсядзённае жыццё шляхты. Менавіта каляндар вызначае дынаміку і рытм 

паўсядзённага жыцця чалавека на працягу года.  

Ва ўспамінах мемуарыстаў апісваюцца такія святы, як Новы год, 

Масленіца, Вялікдзень, Божае Нараджэнне. Гэтыя святы адзначаліся даволі 

багата, асабліва Масленіца. Напрыклад, Ю. У. Нямцэвіч згадвае наступнае: 

“Вялікія святы, імяніны, Масленіца, абыходзіліся з добрым дастаткам, 

урачыстасцю і вяселлем. На Божае нараджэнне, Вялікую ноч прыязджалі з 

Брэста і ваколіц кіраўнікі кляштароў з урачыстымі прамовамі” [73, c. 18]. 

Новы год святкавалі 1 студзеня. Напрыклад, М. Матушэвіч апісвае, як 

святкаваў Новы год К. Радзівіл: “Новы год пачаўся ад віншавання князя 

вялікага ваяводы віленскага і пажадання добрых помыслаў, на стале ж налілі 

вялікія келіхі за здароўе князя. Пачалася потым вялікая ахвота. Князь ваявода 

віленскі пачаў дужа напівацца, казаў з гармат вялікіх фугасных агню даць, так 

добра, што пачаліся муры ў палацы замкавым трасціся, а шкло з акон пачало, як 

град, валіцца. Нават сам князь, запаліўшы гармату, стаў неасцярожна, таму быў 

лафетам зачэплены, што аж з вялікім імпэтам на зямлю зваліўся” [71, c. 3].   

М. К. Радзівіл меў звычай 1 студзеня спавядацца зранку ў касцёле: 

“Шчасліва рок пачынаю, атрымаўшы дараванне праз споведзь i камунію; вясёла 

гэты дзень правялі мы” [33, c. 46]. Пасля касцёлу магнат працягваў свята: 

“Зранку на набажэнстве, абед у сябе еў i гасцей  сіла меў у сябе; цэлы дзень 

зышоў на гульнях, танцах, масках i розных пацехах” [33, c. 56]. Верагодна, 

падобны звычай наведваць зранку касцёл меў распаўсюджанне сярод шляхты, 

бо як ізноў згадвае М. К. Радзівіл: “Гэтага дня спавядаўся, на набажэнстве i 

казанні прысутных у касцёле запрасіў на абед, між каторымі быў Ям. пан 

Аскерка, кашталян Наваградскі; падчас абеду з гарматаў біць загадаў, i цэлы 

дзень рознымі забаўляліся мы дывэртысмэнтамі” [33, c. 58]. Зразумела, што 

Радзівілы мелі магчымасць праводзіць гэтае свята больш пампезна і з шырокім 

размахам, што не магла дазволіць сабе сярэдняя, а тым болей дробная шляхта.  

 Як паказвае аналіз сяменйай перапіскі Яленскіх, у шляхецкіх сем’ях 

існавала традыцыя, калі дзеці, пляменнікі і ўнукі віншавалі са святам 

старэйшых. Так у 1790 г. 29 снежня віншавальны ліст да Г. Яленскага пісаў яго 

пляменнік Я. Яленскі [25, арк. 89-89 адв.]. 2 студзеня дзядзьку павіншавала з 

Новым годам у лісце Л. Яленская [25,  арк. 87-88 адв.]. 
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Наступнае свята, якое урачыста і з вяселлем адзначалі, – Масленіца, якая 

прыходзілася на канец лютага – пачатак сакавіка. Свята суправаджалася 

карнаваламі па вялікіх гарадах, а таксама запрашэннямі ў госці. Як згадвае               

К. Завіша: “З Уснажы з яе міласцю ездзіў на запусты да яп. Юшкевічавай жонкі 

харунжага вендэнскага, каторая весела слугам сваім у Вульцы давала загады. 

Адтуль на другі дзень у Вільню бег паспешна, там на самы апошні карнавал 

прыбыў на вячэру трапіўшы да яп. Ваяводы віленскага. Бавіўся тыдзень у 

кампаніі добрай з іх міласцю панамі Сапегамі маладымі; з Вільні павярнуў 4 

сакавіка да Раготнай на пост святы” [80, c. 36].  Не мінае ўвагай Масленіцу і   

Ю. У. Нямцэвіч. Ён адзначае: “Надыходзіла масленіца. Тут былі прынятыя 

запрашэнні, кулікі, і напрыканцы гулянне без меры” [73, c. 20]. Напрыканцы 

Масленіцы запрашалі адзін аднаго ў госці: “На самыя астаткі была запрошана 

фамілія і бліжэйшыя прыяцелі. Як там змяшчаліся, зараз, калі абшарныя 

палацы і пакоі ставяць, цяжка зразумець здаецца. Даўнейшыя толькі госці мелі 

асобны пакой, рэшта размяшчалася ў абшарнай сталовай ізбе. Кожная сямейная 

пара прыбывала з бялізнай, у дарожным скрутку; слалі ў большасці тую бялізну 

покатам. Параванік на жалезных перакладзінах шрубаваны, на прутах якога ў 

гару завешвалі кармазыновую кітайковую заслону ложка і таямніц мужа і 

жонкі. Пасля ранняй кавы ці гарэлкі з закускай пернікам, таўчаніцы ці 

татарскага зелля, для мужчын заносілі на дужых паўмісках бігас гультайскі, 

квашанай капусты з вяндлінай і кілбасы і зноў водку. Усё гэта спажывалі, роўна 

як у гадзіну пакідалі грунтоўны абед. Не ведаю, якія страўнікі мелі бацькі 

нашыя, калі елі і пілі, зараз не да веры. Пасля абеду гулялі ў карты: мар’яша, 

трышака, контра, панцэролю; дзеці ў гуску. Квіндзіч і фараон, як у большасці 

злы, Маскалі хутка выправадзілі на сцэну. Танцы польскія, мазуркі, завяршалі 

вечар. Музыкаў жыдоў запрашалі з Брэста.” [73, c. 21]. Ю. У. Нямцэвіч вельмі 

добра паказвае паслядоўнасць прыезду і размяшчэння запрошаных сямей, а 

таксама апісвае стравы, якія спажывалі госці і гульні, якімі яны бавіліся, а 

таксама танцы.  

Далей надыходзіў Вялікдзень. Урачыстым быў тыдзень перад велікоднай 

нядзеляй. У вялікую сераду ўзгадвалі пра тое, што Іуда выдаў Ісуса Хрыста, і 

даходзіла нават да крайніх выпадкаў “...студэнты кідалі з хору касцельнага 

ката, быццам бы гэта быў Іўда, сябры чакалі на доле з кіямі, ганялі яго і білі, аж 

забілі” [73, c. 20]. У вялікую пятніцу згадвалі аб пакутах Ісуса Хрыста і ў той 

дзень у касцёлах можна было пабачыць наступнае: “У вялікую пятніцу ездзілі 

мы ў Брэст да ксяндзоў Езуітаў на страсці. Заходзіла ў касцёл брацтва 

бічавальнікаў, накрытае ад ступняў да галоў белай палатнянай капай з 

каптурамі, у каторых месца толькі для вачэй было выразана. У брацтве тым 

знаходзіліся першыя абывацелі ваяводства. На чале брацтва былі старэйшыя з 

ласкамі ў руцэ; пасля дадзенага знаку адкрывалі пакутнікі свае плечы голыя і 
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хвасталіся дысцыплінамі, некаторыя так жорстка, ажно плечы іх крывёй 

сцякалі. Яшчэ адзін удар ласкамі быў знакам, каб перастаць. Паўтаралася гэта 

пяць разоў, на памяць ран хрыстовых. Большасць асоб у Вялікую пятніцу 

ўстрымлівалася ад коннай язды; вечарам спыняліся на шклянцы піва, а з алівай 

і кмінам сухім, пасоленай грэнкай хлеба” [73, c. 20]. У Вялікую суботу 

жанчыны выпякалі пірагі, якія мелі сакральны характар: “Кабеты, абцяжараныя 

выпяканнем салодкіх пірагоў і цестаў вяліканочных на свянцанне. Позна ноччу 

ці назаўтра адпраўлялася велікодная імша з вялікай урачыстасцю. Першыя 

асобы неслі балдахін над ксяндзом, які спраўляў урачыстую імшу. Пышныя 

пірагі, мазуркі нярэдка трымаліся аж да праводнай нядзелі; аднак грахом было 

трымаць іх даўжэй, крошкі нават кідалі ў агонь” [73 c. 20]. 

Як і на іншыя святы, так і на Вялікдзень пісалі віншавальныя лісты. У 

сваім лісце да дзеда ад 7 красавіка 1784 г. С. Яленскі жадаў наступнае: “З 

нагоды надыходзячых свят найзычлівей выдзяляю спрыянне жадаючы: каб 

Уваскрослы Хрыстос узмацніў шацоўна здароўе самай дасканалай цвёрдасцю, 

пры багатым лёсе…” [25, арк. 81 адв.] 

Наступным вельмі важным святам было Божае Нараджэнне. Падрыхтоўка 

да святкавання пачыналася зранку, а святкавалі ўвечары, гатаваліся посныя 

стравы з рыбы, а таксама супы: “У той дзень па ўсёй Польшчы аднолькавы быў 

абед. Тры супы: міндальны з разынкамі, боршч з вушкамі, грыбамі і селядцом, 

куцця для служак, кружкі каўбасы з хрэнам, карп з падлівай, шчупак з 

шафранам, абаранкі з макам і мёдам і г. д. Абрус, канешне, мусіў быць засланы 

на сене; у чатырох кутах ізбы сталовай ставілі чатыры снапы немалочанага 

жыта. Нецерпяліва чакалі першай зоркі, калі тая ўзыходзіла, збіраліся госці і 

дзеці. Бацькі мае выходзілі з аплаткам на талерцы, а кожны з іх, узяўшы 

аплатак, абыходзіў усіх сабраных, нават служак, і ламаў яго, паўтараючы 

словы: “Бадай каб на наступны год ламалі яго паміж сабой”. – Потым пір, які 

доўжыўся напрацягу ночы” [73, c. 19].  

Віншаванне на Божае Нараджэнне, як паказвае ліст Я. Яленскага ад 30 

снежня 1784 г. да дзеда магло мець наступны змест: “Салодкі для мяне момант 

у каторым з павіннасцю сваіх абавязкаў спраўляюся. Жадаю ў урачыстасць 

Нараджэння Панскага і разам наступным годзе Ясна Вяльможнаму Дзеду і 

Самаму асабліваму Дабрадзею з ветлівага сэрца і жадання абы доўгія гады ў 

чэрствасці здароўя прыбываў без клопатаў у сваім жыцці, спазнання поўнай 

добрых помыслаў удачы. Калі дапаўняю, паручай мне Блаславеснтва і роўна з 

крэсам жыцця застаюся на кожны (твой – аўт.) покліч і ківок” [24, арк. 141]. 

Акрамя святочных дней, былі і дні посту, якія таксама аказвалі значны 

ўплыў на паўсядзённае жыццё. Сярод шляхты практыкаваліся прыватныя і 

добраахвотныя пасты. Самы галоўны і прынцыповы з прыватных пастоў быў 

пост у сераду, пасціліся на масле. Е. Кітовіч адзначае, што матывацыя для паста 
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ў сераду была наступная: “Адныя захоўвалі яго (пост – аўт.) да набліжэння 

даравання грахоў, другія для духоўных пошукаў… ” [65, с. 153]. 

Сярод шляхты былі пашыраны разнастайныя календары, у якіх былі 

распісаныя на год святы, а таксама ўтрымліваліся разнастайныя парады па 

гаспадарчаму і паўсядзённаму жыццю. Як прыгадвае Я. Д. Ахоцкі: “У палове 

мінулага стагоддзя (XVIII– аўт.) календары Даньчэўскага лічыліся лепшымі і 

карысталіся вялікай папулярнасцю; яны былі прасторныя: там змяшчалася 

прадказанні на кожны дзень у год, калі варта было пускаць кроў ці ставіць 

банкі, прымаць пілюлі альбо мікстуру, пазначаўся час пасеваў; калі хатнюю 

птушку трэба садзіць на насест; калі злучаць каней, як адкармліваць кабаноў, 

але самае галоўнае: там быў пералік шчаслівых і благіх дней у годзе”[10, c. 53]. 

Каляндары пераплталіся ў перакладку з чыстымі аркушамі паперы, на якіх 

вяліся гаспадарчыя нататкі, альбо запісваліся важныя сямейныя падзеі. 

Фрагмент такіх запісаў змясціў у сваіх успамінах Я. Д. Ахоцкі. Гаспадарчыя 

нататкі належылі бацьку мемуарыста [29, c. 54 – 58 ]. 

Наступны фактар, якія аказваў уплыў на паўсядзённае жыццё шляхціца, – 

гэта стан здароўя. Мемуарная літаратура і перапіска Яленскіх таго часу 

ўтрымліваюць сведчанні наконт хваробаў, якія перанеслі яны і іх блізкія. 

Зразумела, што хворы чалавек у пэўнай ступені адмежаваны ад грамадскага 

жыцця і павінен весці нязвыклы лад жыцця. Напрыклад, у М. К. Радзівіла на 

працягу жыцця была сталая традыцыя – весці дыярыўш. Аднак у выніку 

атрыманых на паляванні пашкоджанняў ён быў змушаны дыктаваць свае 

нататкі манаху, які пэўны час веў яго дзённік [41, c. 243 ].  

Калі звярнуцца да пытання, якімі хваробамі ў сярэднім хварэў чалавек, то 

гэта пераважна хваробы страўніка, а таксама воспа і халера. Як вынікае з 

крыніц, воспу ў той час пераносілі даволі цяжка і яна магла нярэдка давесці 

чалавека да смерці. Успрыняцце дадзенага захворвання магло мець дастакова 

гіперабалізаваныя формы ў пэўных сітуацыях, што і здарылася з бацькам 

мемуарыста К. С. Радзівілам, які “ўгрызаўся, страціўшы ў 1715 годзе двух 

сыноў, мяне трэцяга не згубіў; з гэтакай нагоды і сам, спачатку на жаўтуху, 

потым на пухліны дня 24 красвіка захварэў” [32, c. 25]. У выніку перанесенага 

стрэсу, на думку М. К. Радзівіла, яго бацька захварэў на жаўтуху і пухліны. Ад 

дадзеных хвароб ён і памёр у тым жа годзе.  

Пра перанесенае захворванне воспай унукам паведамляла ў свім лісце да 

мужа (брата) Р. Яленская: ад 24 сакавіка 1785 г.: “Унук мой сын цівуна 

троцкага перахварэў воспай, што і знаку на твары няма” [26, арк. 76 адв.]. Аб 

заражэнні і захворванні макті на воспу перад шлюбам распавядае ў сваіх 

успамінах А. Чартарыйскі: “Не за доўга перад днём шлюбу наведвала мая матка 

вясковую хату, у каторай застала дзіця цяжка хворае на воспу, заразілася і 

небяспечна аслабела. Калі толькі паправіласяя, прызначылі дзень шлюбу і з 
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тварам яшчэ абсыпаным плямамі, у парыку знагоды страты валасоў, стала мая 

матка ў шлюным вэлюме перад алтаром. … Матка мая прышла ў хуткім часе да 

здароўя і была адной з прыгожых тагачасных кабет” [62, c. 12]. 

Таксама згадваюцца такія захворваніі, як гарачка, галаўныя болі, ваніты, 

жаўтуха, пухліны, “хвароба пасля п’янства”, хваробы ротавай поласці і г.д.  

Калі чалавек хварэў альбо меў траўмы, то ён быў вымушаны звяртацца па 

дапамогу лекараў. Калі М. Матушэвіч ехаў зімой на вазку, то праз выбоіны, 

непакрытыя снегам, вазок падкінула, і конь атрымаў удар па нагах, у выніку 

чаго кіраваць ім стала немагчыма і мемуарыст саскочыў з вазка: “Снегу было 

яшчэ мала, тады, зваліўшыся на левы бок, моцна пабіўся, адразу страціў мову і 

ляжаў безпрытомны, такога болю ніколі ў маладосці не адчуваў. Кроў пайшла з 

вуснаў, носа і левага вуха. Мой служка Бараноўскі палічыў мяне не жывым, 

конь на каторым ехаўна дробныя кавалкі патоўк сані і сам сраваўся, а 

Бараноўскі пабег па сані жыдоўскія да Вайгоўскай карчмы” [68, c. 63]. 

Матушэвіч паслаў у Коўна па аптэкара, які “казаў мне кроў пусціць, але мне 

галаву некімі алейкамі націраў, каторая мне не балела, толькі шум у галаве 

трываў, а да таго так левую частку твара адбіў сабе, што калі казаў штосьці, 

альбо смяяўся, то вусны мае крывіліся” [68, c. 63]. Рэфлексія над дзейнасцю 

лекара з’яўляецца своеасаблівым паказчыкам успрыняцця чалавекам свайго 

стану і лекара ў той час, а таксама ўзроўнем дасведчанасці ў медыцыне. 

Мемуарыст быў вымушаны ехаць у Вільню да лекара Арлоўскага, які дапамог 

М. Матушэвічу [68, c. 64]. 

Пра дапамогу дактароў паведамляў ў сваім лісце ад 21 ліпеня 1780 да 

мазырскага урадніка Г. Яленксі: “… у Гродне цяжка быў упаў у здароўі, на боль 

сухі рукі і крыжа так моцна, што візікаторыя да рук прыстаўляць мусілі 

дакатары. Зараз, як цёплы час, прыйшоў да сябе, усяляк пазбягаю холада, бо ад 

самага малога завева рэцыдыў. І для таго ў кафтанах зімовых хаджу, а тут і год 

сеймавы для мяне, дзе з абавязку сенатарскай функцыі быць мушу у Варшаве, 

калі толькі дзесяць тыдняў да сейма маю” [26, арк. 97]. 

Узровень кампетэнтнасці сталічных і правінцыйных лекараў, паслугамі 

апошніх карысталася асноўная маса шляхты, меў значную розніцу, што 

адзначаў Р. Яленскі ў лісце да Г. Яленскага 14 лістапада 1775 г.: “А тым часам 

маю церпялівасць, што Бог дрэннае ператворыць у Дабро. Калі дзе ў Варшаве 

пры дасканалых дактарах мабыць папрвіцца можна, а так за ласкай і дапамогай 

Найвышэйшага” [27, арк. 156-157]. 

Пэўныя захвораванні чалавек мог перанесці без дапамогі лекара. Для 

гэтага ў кожным шляхецкім доме, як адзначае А. Брукнер, існавала аптэчка. 

Склад яе ў асноўным быў прадстаўлены разнастайнымі зёлкамі (мята і 

рамонкі), настоі, карэнні, наліўкі [58, c. 767]. Напрыклад, М. Яленскі пісаў да 

свайго брата аб хваробе С. Яленскага гараднічага мазырскага: “Аб браце 
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нашым гараднічым паведамляю, што ёсць не ў дасканалым здароўі, для 

Гараднічага прашу купіць кардыялу за тынфаў 8, Рокарбова за тынфы два. З 

грошай пасылаю тынфаў 10 праз Галецкага” [26, арк. 131].  

Узровень медыцыны таго часу быў далёка не высокі. Асноўным сродкам 

лячэння чалавека і паляпшэння стану хворага ў той час, калі прааналізаваць 

успаміны М. Матушэвіча, М. К. Радзівіла, было пусканне крыві, а таксама 

ўжыванне разнастайных пілюль, парашкоў і націранне мазямі. Пра практыку 

пускання крыві прыгадвае ў сваім дыярыўшы Я. А. Храпавіцкі: “Пані хворая 

надта. Цырульнік з Бельска прыехаў перад палуднем самым, даў пілюль і 

з’ехаў… Быў цырульнік, гемароіды мне ўскрываў” [61, c. 205 – 206]. 

Пусканне крыві пад час захворвання парктыкаваў С. Яленскі, які 

паведамляў аб сваім стане ў лісце за 1790 г. наступным чынам: “Цяжка запаў на 

здароўе, ужываў на мінулых тыднях лекі для звальнення страўніка, а потым 

пасля пускання крыві праз некалькі дзён вярнуўся да здароўя. Аднак зранку 

нярэдка маю слабасць” [27, арк. 213]. 

Таксама практыкавалі аперацыі, якія часам не маглі спыніць ход хваробы. 

Прыкладам чаго з’яўляюцца ўспаміны М. Матушэвіча пра захворванне бацькі: 

“Пасля запустаў вярнуўся да Расны, а тым часам бацька мой, які пад час 

Найсвяцейшай Панны Марыі Грамнічнай быў у Марыянаў у касцёле, а мароз 

быў надта вялікі і набажэнства зацягнулася, адмарозіў сабе палец вялікі на назе 

левай і потым занядбаў. Быў боль спачатку малы, але потым і боль і агонь былі 

нязносныя. Не дапамаглі яму не хатнія кампрэсы, нарэшце паклікалі фельчара з 

Воўчына, каторы калі прыехаў вызначыў, што ў яго гангрэна пачалася, тады 

пачаў рабіць надрэз”. У выніку чаго бацька М. Матушэвіч крыху паправіўся, 

але потым занядужаў ізноў, пачаўся жар, і фельчар, якога паклікалі зноў, 

сказаў, што надзея на жыццё малая [68, c. 5]. 

Калі разглядаць лячэнне з пункту гледжання саслоўнай іерархіі, то 

павятовая шляхта была вымушана даваць сваё жыццё у рукі мясцовых 

фельчараў і цырульнікаў. Забяспечаныя магнаты маглі дазволіць сабе некалькі 

лекараў, што праяўлялася ў цяжкіх сітуацыях, якая, напрыклад, адбылася з       

М. К. Радзівлам. Князю пачаў дужа балець зуб, і ён паслаў генерал-ад’ютанта 

Лярзака па дактароў  у Львоў. Пасля князя наведваў доктар Нэль і Маронскі, 

аперацыю зрабіў уласны фельчар Пленц. Такім чынам за 6 дзён хваробы           

М. К. Радзівіла наведала 5 дактароў [40, c. 218]. Пра паспяховую працу 

каралеўскага лекара, які займаўся яго лячэннем, прыгадвае ў сваіх успамінах       

А. Чартарыйскі: “У тыя часы цяжка заслаб. Некалькі лекараў майго дзеда, сярод 

якіх доктар Барт, не прадказвалі што я папраўлюся, а просьбы і мальбы маёй 

маткі не схілілі іх да крайніх сродкаў паратунку. Маршалак Ржэвускі, прыяцель 

маіх родзічаў, прывеў доктара Баклера, лекара караля Станіслава Аўгуста і той 

мяне выратаваў” [62, с. 32]. Магнатэрыя магла дазволіць сабе перадавыя і 
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нават, “экзатычныя” для асноўнай масы шляхты сродкі лячэння. Так,                         

А. Чартарыйскі прыгадвае выпадак, калі яго маці заслабла пасля нараджэння 

дачкі і навінах аб трагічнай смерці старэйшай: “Матка нашая была ў той час 

хворая і нарадзіла на свет дачку, Габрыэлу, каторая пражыла толькі некалькі 

дзён. Доўга ўтойвалі ад яе пра смерць старэйшага дзіцяці, а доктар Джон 

наўмысна яе даўжэй трымаў у ложку. Калі хутка даведалася аб няшчасці, 

звалілася спаралізаваная і з адзінай дапамогай хадуляў магла рухацца. 

Электрычнае лячэнне вярнула ей уладу над нагамі” [62, с. 35]. 

З мэтай прафілактыкі захвораванняў ужывалі не толькі зёлкі і іншыя 

лекавыя сродкі. Практыкавалася ўжыванне мінеральных водаў: “Воды Эгерскія 

піць пачаў у кампаніі з князем ваяводзічам, п.п. Барташэўскім, Младэцкім - 

бунчучным маім, i Маклерам, дохтарам маім” [41, с. 231]. 

Акрамя дапамогі лекараў, чалавек таго часу звяртаўся за дапамогай да 

Бога і сваіх святых патронаў, што давала значны псіхатэрапеўтычны эфект. 

Адзін з такіх момантаў апісвае М. К. Радзівіл: “Штораз, дык у большых болях 

застаюся і слабну вельмі, хай Бог змілуецца надамною; дзяцей пасылаў учора 

да Св. Міхала пехатой, абы за мяне ахвяравалі” [39, c. 220].  

Тым не менш, існавалі выпадкі калі людзі сутыкаліся з “невядомай” 

хваробай, ад якой не было ніякага паратунку, акрамя спадзявання на дапамогу 

вышэйшых сілаў. Так, Я. Яленскі паведамляю аб хваробе сыноў свайму 

дзядзьку Г. Яленскаму наступным чынам: “Два сыны мае маладыя адзін на 

воспу другі на невядомы яшчэ дэфект расхварэліся. Пад апеку Найвышэйшага 

Пана аддаю” [23, арк. 150-151]. 

Трапна адлюстроўвае ролю стана здароўя ў фарміраванні дынамікі 

паўсядзённага жыцця ліст К. Яленскага да брата ад 7 красавіка 1800, у якім ён 

просіць аб передачы кіравання гаспадаркай праз стан уласнага здароўя і сваю 

старасць: “Да тых часоў пакуль маё здароўе служыла і хапала сілаў самай 

дробнай не ведаў цяжкасці ў кіраванні Аўцюцевічамі. Зараз жа калі слабасць 

здароўя мяне адалела, а да таго болей неспакойнасці штораз памнажаюцца праз 

даванне розных выпісаў і лабеліі безперапынна; Праз гэта пакорна прашу ЯВ 

Брата Дабрадзея аб зняцці з мяне таго цяжару, каторым рухаць далей няма 

моцы. Я жадаў бы напрыканцы, аддаліць усялякія абавязкі і інтарэсы і 

скончыць жыццё ў спакоі: жадаў бы ЯВ Брату Дабрадзею на С. Юры здаць 

кіраўніцтва Аўцюцевічамі ЯМ Пану Пятру” [23, арк. 177-178]. 

Важным фактарам, які ўплываў на дынаміку і паўсядзённае жыццё 

шляхціца, была знешнепалітычная сітуацыя, а менавіта фактар ваенных 

дзеянняў. Жыццё, яго лад, пачынае будавацца па іншых правілах. Пад час 

разбуральнай вайны сярэдзіны XVII ст. веў свае запісы Я. А. Храпавіцкі. Ва 

ўспамінах відавочна, што аўтар веў сядзібнае жыццё, а асноўным сродкам 

камунікацыі з суседзямі былі паездкі з малымі абозамі і ліставанне з 
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вайсковымі і палітычнымі дзеячамі ВКЛ. Пры аналізе эпізодаў, звязаных з 

вялікімі святамі, відавочна, што святкаваліся яны даволі скаромна, без 

запрашэння вялікай колькасці гасцей [40]. Пра кантракты 1793 г. у Дубна 

прыгадвае Я. Д. Ахоцкі: “Кантракты 1793 г. не былі падобныя на мінулыя. 

Атмасфера была цяжкай; спраў рабілася ня шмат; усе былі пагружаны ў 

грамадскія справы. Былі праўда балі і тэатр, але і на палову не такія 

шматлюдныя як раней” [28, c. 291]. 

Даволі трапна адлюстроўвае ўплыў знешнепалітычнага фактара на 

паўсядзённае жыццё перапіска Яленскіх, уладанні якіх былі як у цэнтры так і на 

ўсходзе краіны. Праз маёнткі Яленскіх неаднакроць пралягалі маршруты 

расійскіх войскаў, пад час ваенных кампаній Расійскай імперыі на Захадзе. 

Наступным чынам апісваў у сваім лісце да бацькі А. Яленскага мазырскі 

гараднічы С. Яленскі намер расійскіх войскаў прайсці праз яго ўладанні пад час 

вайны з Прусіяй: “Візіты расійскія, надзея ў Пане Богу, што ВМПана турбаваць 

не будуць і тым будуць задаволены, што пабралі, асабліва калі ўжо я і дворнага 

сена капліцкага троху для ІхВ выдзеліў і далей мушу мець старанне за 

прыбыццём да Дудзіц ЯВ ЯПМП генерала. Савіцкі жа з імі адправіцца, бо на 

двор яго цэлы марш войска расійскага прыпадае, то мусціь і дамоўства 

пільнаваць і ў праваднікі ездзіць” [26, арк. 96]. Такім чынам, пропуск войскаў 

праз свае ўладанні патрабаваў нарыхтаванага правіянту і значнай пільнасці, 

што вынікае з паручэння да Савіцкага, які мусціь не толькі сачыць за сваім 

дваром, але і суправаджаць расійскія часткі з мэтай прадухілення рабункаў. 

На пратэкцыю свайго дзядзькі Г. Яленскага спадзяваўся ў лісце ад 24 

лістапада 1778 г. К. Яленскі. Перад уваходам расійскіх войскаў у свае ўладанні 

ён выказваў хваляванні на конт таго, каб часткі войска: “на маёмасць нашу, каб 

не ўляглі” [27,арк. 169]. 

Цяжарам на мясцовыя гаспадаркі клаліся расквартараваныя расійскія 

часткі, аб чым сведчыць ліст Г. Яленскага да мазырскага старасты ад 15 мая 

1793 ў якім можна прасачыць пэўны фаталізм на конт склаўшайся сітуацыі з 

стратамі ад утрымання жаўнераў: Брыгада польская, што была ў Духовічах 

раззброеная, рэшта каторых была размеркавана па войсках розных і маіх для 

далейшага распараджэння Яго Вялікасці Яснага Пана Губернатара а затым і 

маскоўскіх жаўнераў дэзармаваных мусілі карміць вёскі – але ўсё Пану Богу 

ахвярую [24, арк. 91]. 

Таксама ў выніку войнаў наставала нястача правізіі, насельніцтва 

галадала, разгараліся эпідэміі. Як занатаваў К. Завіша: “У 1710 годзе таксама па 

розных местах прускіх эпідэмія, а ў Літве цяжкія хваробы і перадусім голад, бо 

не толькі мёртвых жывёл людзі елі, але на некаторых месцах людзей; войскаў і 

сваіх і чужых вялікія ўціскі, для каторых голад наступіў, калі яны ўсё паелі. 

Такі быў голад, што па дварах шмат трупаў было на пажыву ваўкам. Людзі 
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жывыя трупаў з’ядалі, катоў, сабак; здаралася, што па некаторых месцах маткі 

дзяцей сваіх паяелі, за што былі пакараныя. У Вільні ўбогіх па сто, а то і болей 

на дзень памірала” [73, c. 364].  

Не меншую ролю ў фарміраванні ладу і рытму жыцця адыгрывае сфера 

дзейнасці чалавека. Калі прааналізаваць комлекс успамінаў, то відавочна, што 

магнатэрыя, якая была на версе іерархіі, магла дазволіць сабе весці больш 

павольны лад жыцця. Аднак шляхта, якая ўваходзіла ў іх “партыі”, павінна 

была завіхацца ў справах сваіх патронаў і дбаць пра поспехі партыі на сейміках 

і ў трыбуналах, што яскрава прасочваецца ва ўспамінах М. Матушэвіча. 

Служба на розных пасадах, гаспадарчая і грамадская дзейнасць 

патрабавалі адпаведных каналаў камуніацыі і рэсурсаў для яе ажыццяўлення. 

Аналіз крыніц дазваляе сцвярджаць, што асноўнымі каналамі камунікацыі 

паміж членамі сям’і, альбо ўраднікамі былі карэспандэнцыя і транспартныя 

сродкі.  

Калі разглядаць штодзённыя гаспадарчыя нататкі Г. Яленскага, то ён 

павінен быў пісаць у дзень па 5-8 лістоў да розных асоб [19]. Дзякуючы 

карэспандэнцыі рабіліся замовы на набыццё разнастайных прадуктаў, 

паведамлялася аб адасланні і прыбыцці падводаў з правіянтам, распавядалася 

аб стане гаспадаркі, а таксама звярталіся ў маёнткі аб прысланні на работы ў 

двары рамеснікаў і даваліся гаспадарчыя распараджэнні. Такім чынам 

напісанне лістоў, падтрыманне зносін пасродках карэспандэнцыі было адным з 

аспектаў штодзённага жыцця, які займаў значнае месца ў паўсядзённым жыцці. 

Было непрынята непісаць лісты. Напрыклад, Г. Яленскі ў лісце ад 13 лістапада 

1751 г. да мазырскага гараднічага С. Яленскага адзначаў нядбайнасць 

мазырскага будаўнічага: “ЯП Будаўнічы мазырскі цалкам … упешыў і ніводнай 

пошты да мяне не пісаў, не магу зразумець і растлумачыць такое нядбайства” 

[24, арк. 22]. У сваіх лістах да жонкі Я. Яленскі выказваў сваю засмучанасць з 

нагоды таго, што яна не паведамляе аб сабе ў лістах. Так, у лісце ад 1 лістапада 

1786 Я. Яленскі пісаў да жонкі наступнае: “О які ёсць засмучаны, бо ані сама аб 

здароўі сваім не паведамляеш а таксама нікому аб тым не кажаш. Не ведаю 

душа мая як мне прывязанаму да цябе сэрцам дужа шмат забірае гэта здароўя” 

[24, арк. 147]. Сам жа Я. Яленскі ў лістападзе 1786 г. пісаў да жонкі лісты 1, 5, 

15 і 29 лістапада [24].  

 Значны ўплыў на працэс камунікацыі меў стан шляхоў зносін і пара года. 

Нпрыклад, М. Яленскі тлумачыў прычыну познага выезда з Варшавы ў лісце да 

бацькі ад 8 студзеня 1765 г. наступным чынам: “Пішу аб сабе, што для 

служэння ВМПану Дабрадзею і для сеймікаў на тым тыдні прыеду ў Мазырскі 

(па) на што адпачыўшы пасля беспакойстваў. Толькі дзе б дарога санная 

застыла, бо толькі дня дзесятага дождж вялікі ў нас скончыўся. ЯВ ЯП 

Мазырскі Маршалак застанецца яшчэ ў Варшаве. Хворы на нагу, таму і мала 
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быў на сесіях, а ВЯП Падстолі мусіць пасля мяне выехаць. Я жа ў Вігілію 

Новага Года выехаў з Варшавы, бо цэлы тыдзень Вісла не дазваляла транспарту 

праз сарваны мост. …шмат розных коней патанула і людзей на той жа Вісле”                 

[25, арк. 25-25 адв.]. Стан дарог мог стварыць нязручныя сітуацыі ў 

паўсядзённай дзейнасці. Так, М. Яленскі, праз неналежны стан дарог не трапіў 

на сеймік у Мазыр, аб чым ён пвведамляў у лісце да Г. Яленскага ад 20 жніўня 

1760 г.: “Дня 17 стаўшы ў Дунайчыцах і з ласкі Впана Дабрадзея адпачыўшы, 

сёння, 20 жніўня выехаў у Павет Мазырскі на Слуцк і ўжо для кароткага часу з 

дрэннай дарогі не буду ў Мазыры на сеймкіу, але мушу з дарогі пасыльнага 

конна паслаць з лістом да Впана Дбардзея ў Мазыр” [27, арк. 61]. Часам, 

сітуацыя магла даходзіць да таго, што чалавек які выязджаў па справах мог 

выклікаць занепакоенасць сваёй доўгай адстунасцю, трапіўшы на бездараж. 

Падобныя выпадкі знайшлі стваё адлюстраванне ў перапісцы Яленскіх. 

Напрыклад, мазырскі гродскі пісар С. Яленскі ў лісце да дзядзькі быў 

занепакоены адсутнасцю свайго сына: “Сын наш суддзя земскі мазырскі ўжо 

каля чатырох нядзель паехаў у Мазырскі павет коламі, бо на той час саннай 

дарогі не было і на гэты час не маю ад яго ніякай ведамасці” [24, арк. 88]. 

Вялікая ўвага надавалася здароўю і фізічнаму стану коней, пра што 

сведчыць значны клопат пад час іх утрымання. На фураж ішоў авёс, сена, сечка 

і трасянка. Прыярытэтнымі былі безумоўнай авёс і сена, што вынікае з ліста 

Станіслава Яленскага да дзядзькі 5 красавіка 1768: “Коні у мяне размяшчаюцца, 

вабачаюся, што роўна з маімі трасянку ядуць, стараюся над сенам, бо праз 

рэзідэнцыю маскоўскую зімовую ў гродзенскім (павеце – аўт.) самыя 

запаслівыя двары без сена засталіся, таксама і за грошы набыць цяжка, у 

адзіным толькі фальварку Красіцкага ёсць сена на збыт,якое ў яго замовіў для 

коней” [ 23, арк. 103].  

 

3.2 Элементы барока і сарматызму ў паўсядзённай культуры шляхты 

ў перш. пал. XVIII ст. 

 

Эпоха кіравання “саскай” дынастыі ў гісторыі Рэчы Паспалітай – гэта не 

толькі пік палітычнага бязладдзя, але і кульмінацыя барока і сарматызму. 

Ідэалогія сарматызму існавала, напрыклад, не толькі ў літаратуры, мастацкай 

культуры, гэта быў адпаведны лад жыцця, які патрабаваў ад чалавека пэўных 

паводзінаў і дзеянняў. Эпоха барока змяніла прыярытэты людзей. У гэты 

перыяд сарматызм дасягнуў піка свайго развіцця, яго ўплывы сталі яскрава 

відавочныя ва ўсіх праявах матэрыяльнага і культурнага жыцця.  

На фоне сармацкай ідэалогіі жыццё вышэйшых слаёў набывала асаблівую 

пышнасць і ўрачыстачць. Аб’ектам тэатралізацыі і публічнай справай 

станавіўся кожны момант жыцця чалавека, ад яго нараджэння і да смерці. 
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Кожная падзея суправаджалася ўрачыстай імпрэзай, якая не проста 

дэманстравала раскошу і багацце сям’і, а мела дакладна вызначаную сімволіку і 

праграму [12, c.43]. 

Пра гэта якрава сведчаць успаміны М. К. Радзівіла. Нараджэнне сына 

князь святкаваў наступным чынам: “А гадзіне 9 i мінуце 40 перад поўначчу Пан 

Бог шчасліва жонку маю развязаў i даў нам сына, якому імя надаў я Мікалай 

Крыштап Аўгусцін, каторым з ласкі Божай менаваць загадаў я; сто разоў з 

гарматаў выдалі; прыватна «Те Deum Laudamus» змовіў у касьцёле” [36, c. 138]. 

Біццё з гармат, як сімвал урачыстага моманту, адбывалася нават пад час  

судовых паседжанняў з самых нязначных на першы погляд нагод. Падобная 

традыцыя мела месца і ў другой палове XVIIIст., што адлюстроўвае перапіска 

Яленскіх. Так, дэпутат Галоўнага трыбунала ВКЛ Я. Яленскі пісаў да брата 10 

ліпеня 1783 г. аб прыбыцці трыбунальскага маршалка: “Найяснейша ля ног 

панскіх складаю павіннасці і аб падзеях трыбунальскіх паведамляю. Пасля 

прыбыцця ЯВ Маршалка кола нашага, калегі мелі задавальненне і казалі з 

гармат даваць агню з двух прычын: Па-першае дачакаліся, па-другое што 

справу на кампрамісе скончыў” [23, арк. 135]. 

Тым не менш шляхта мела трывалую іерархію ўнутры стану, а таксама 

рознае маёмаснае становішча, што таксама ўплывала на паўсядзённае жыццё і 

парадак паводзінаў. Нягледзячы на іерархічнасць сярод шляхты існавалі ідэі 

роўнасці і нават кароль лічыўся ўсяго першым сярод роўных. Гэтаму спрыяў і 

сармацкі міф, агульнае паходжанне магната і шарачка ставілі іх на адну 

прыступку. Нават дробная шляхта імкнулася быць падобнай паводзінамі да 

магната, што праяўлялася, напрыклад, у этыкеце, у манеры вітаць і казаць 

прамовы.  

Як адзначае Я. С. Быстронь, каб выглядаць чалавекам дасведчаным, 

шляхціц мусіў валодаць красамоўствам, бо ён у першую чаргу палітык. Парой 

красамоўства, разнастайныя прамовы казаліся пад час вітання гасцей, на 

разнастайных урачыстасцях. Прыгажосць і вытанчанасць прамоваў дасягалася 

не толькі за кошт навыкаў рыторыкі атрыманых пад час навучання ў 

калегіумах, а таксама і за кошт ужывання іншамоўных словаў і выразаў. Сярод 

буйной шляхты і магнатэрыі былі ў модзе італьянская, французская і нямецкая 

мовы. Аднак шляхце, якая была далёкая ад высокіх колаў, было дастаткова 

красамоўных выразаў на латыні [60, c. 157–167].  

Калі разглядаць паўсядзённае жыццё шляхты першай паловы XVIII ст., то 

варта адзначыць, што шляхціц – гэта ў першую чаргу рыцар, абаронца айчыны, 

гэта адзін з элементаў шляхецкай ідэалогіі. Пасля войнаў канца XVII – пачатка 

XVIII ст. бязладдзе ў краіне дасягала свайго піка, магнаты абзаводзіліся 

кліентамі, што прыводзіла да большай мілітарызацыі шляхецкага салоўя. 

Адсюль вынікае і канфліктнасць шляхціца ў мірны час, што праяўляецца ў 
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бойках на сейміках, дуэлях, а таксама ў формах баўлення вольнага часу. Адна з 

такіх формаў – гэта карузэль. Па сваёй сутнасці – гэта спаборніцтва ў валоданні 

зброяй, гульня праводзілася сярод некалькіх камандаў. Сведчанні пра 

правядзенні такіх забаў для шляхты, якія дазвалялі мужчыне паказаць свае 

здольнасці ў валоданні зброяй, уменні трымацца на кані, праявіць свае 

лідарскія якасці і прадэманстраваць сілу, пакінуў у сваім дыярыўшы                  

М. К. Радзівіл: “Дзень імянінаў маіх; набажэнства справіў у касцёле Св. Міхала, 

спавядаўся i камунію прымаў; абед у замку, i вельмі многа гасцей меў я; па 

абедзе адправіўся карузэль, толькі чатыры банды кавалераў, у кожнай бандзе 

шэф i чацвёра кавалераў; першую вёў мой сын Януш, другую мой сын Караль, 

трэцюю П. Карніцкі, паручнік пятцігорскі знаку кашталяна Віцебскага, 

чацвертую вёў п. Нарніцкі, харунжы гусарскі знаку князя маршалка в. В.К.Л.; 

тыя тады кавалеры са сваемі бандамі бегалі да пярсцёнка, дзірыт кідалі, 

шпадаю па – нямецку, а па – польску шабляй сьпярша галовы сьціналі, потым 

зь зямлі Сырэну бралі” [39, c. 208]. Такім чынам, дадзеная гульня мела 

камандны характар і была своеасаблівым спаборніцтвам. З паведамлення 

мемуарыста вынікае і тое, што дадзеныя гульні праводзіліся на разнастайныя 

святы і былі кампанентам праграмы святкаванняў. 

Уплывы барочнай культуры праяўляюцца ў такой форме баўлення 

вольнага часу, як баль, якая з’явілася на пачатку XVIII ст. з прыходам да ўлады 

саскай дынастыі. Балі былі пераняты ў французскага каралеўскага двара. Балі 

даваў кароль з нагоды розных урачыстых падзей, а таксама магнаты і багатая 

шляхта. Дадзенае мерапрыемства патрабавала вялікіх выдаткаў, бо неабходна 

было мець вялікія залы для танцаў, вячэры і дэсерта, шэраг пакояў для дамскай 

уборнай, буфета з посудам, гульні ў карты і г.д. [59, с. 243]. 

Часы панавання Аўгуста ІІ Моцнага і Аўгуста ІІІ былі часамі росквіту 

барока, у гэты час чалавек быў перад усім гледачом, а тагачасная культура 

стварала падставы для візуалізацыі розных фрагментаў рэчаіснасці. Гэта маглі 

быць эфектныя радзінныя цырымоніі, кірмашы і карнавалы, карузэлі з нагоды 

палітычных падзей. 

Адмоўны погляд на эпоху кіравання саскай дынастыі меў Я. Д. Ахоцкі, 

які адзначаў: “Доўгае нямецкае кіраванне двух саксонцаў уканец асляпіла нас 

раскошай і дэмаралізацыяй” [28, c. 67]. Калі прааналізаваць успаміны таго ж 

аўтара, то пад дэмаралізацыяй ён разумеў пераважна п’янства і палітычнае 

бязладдзе. Прыроду і сутнасць першай з’явы Я. Д. Ахоцкі бачыў у наступным: 

“П’янства ў Польшчы, аб якім так шмат пісалі і крычалі, ніколі пасутнасці не 

было народным парокам. Яно ўвайшло ў моду на пачатку панавання Аўгуста ІІ, 

а праз шэсцьдзясят год цішыні і міра ўкаранілася ў звычаях і надта 

распаўсюдзілася. Папулярнасць была неабходная, а атрымаць яе можна з 

поўным келіхам у руках. Пад час папоек заключалася сяброўства, утвараліся 
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саюзы, згортваліся спрэчкі, зацвярджаліся праекты на сойм” [10, c. 25]. 

Відавочна, што саская эпоха ў мемуарыста мае негатыўныя адзнакі і выступае 

часам калі шляхецкай супольнасцю апанавала п’янства і бязладдзе, якое на 

думку аўтара праяўлялася ў наступным: “Магнаты ў часы панавання саксонскіх 

каралей увялі ў звычай зганяць на сеймы ўсю шляхту без разбора, нават і 

такзваную чыншавую. Сеймы разрываліся пастаянна, але магнаты мелі на тое 

палітычныя прычыны” [28, c. 198]. Я. Д. Ахоцкі – адзіны з мемуарыстаў, які  

звярнуў увагу на склад сейміка і апісаў яго ўдзельнікаў. Прысутнасць 

шэрачковай і дробнай шляхты з’яўляецца праявай магнацкай магутнасці і 

багацця, якое дазваляла карміць і паіць вялікую колькасць кліентаў, якія нічым 

не адрозніваліся ад сялян: “апранутыя гэтыя выбаршчыкі ў кажухі, сярмягі, 

змазаныя боты і навата ў лапці, але кожны з шабляй” [28, c. 199]. Такім чынам, 

Я. Д Ахоцкі, які быў выхадцам з сярэдняй шляхты, у сваіх успамінах трапна 

адлюстраваў стэрэатыпы і рэаліі, звязаныя з саскай эпохай. 

 

3.3 Эвалюцыя паўсядзённага жыцця шляхты ў др. пал. XVIII ст. 

 

З другой паловы XVIII ст. пачынаецца адыход ад сарматызму. У гэты час 

было характэрна супрацьпастаўленне вобразаў шляхціа. За аднго боку – гэта 

чалавек, апрануты ў кунтуш, які адпавядае сармацкім ідэалам, а з іншага боку – 

шляхціц ў французскім альбо нямецкім строі. Калі прааналізаваць сюжэт з 

успамінаў Ю. У. Нямцэвіча, то дадзеная з’ява ў XVIII ст. лічылася незвычайнай 

для правінцыі. Мемуарыст згадвае пра прыезд да бацькі падляскага падкаморыя 

Асалінскага: “Ніколі мяне чалавечая фігура так мяне не здзіўляла; да гэтага 

бычыў толькі абывацеляў убраных у польскія строі”. Падкаморый быў 

апрануты па французскай модзе. Як піша Ю. У. Нямцэвіч: Аслупянеў і пасля 

доўгага маўчання гучна запытаў: 

-Айцец, што гэта? 

-Маўчы ! – казаў айцец мой дужа прыкра – потым табе распавяду. 

Цэлая ўвага мая была занятая панам падкаморыям падляскім, які сядзеў 

насупраць мяне. Зараз, калі гэта пішу, можа дзіцё задумаецца над асобай, 

апранутай па-польску, як я праз 71 год таму дзівіўся з Паляка, апранутага па-

французску ” [73, c. 9].  

 Манеру апранацца ў французскі альбо нямецкі строй сярод шляхты 

паказаў у сваёй творчасці Я. П. Норблін. На малюнку “Свой і чужы строй” 

адлюстраваны два шляхціы, адзін з якіх малы і вытанчаны, апрануты ў 

замежны строй, а другі, даволі вялікі, – у традыцыйны шляхецкі [Дад. 4, с. 87]. 

На малюнку мастака “Польскі шляхціц” на фоне сядзібы выяўлены шляхціц, 

апрануты ў жупан, кунтуш, жоўтыя боты і інш. [Дад. 6, с. 89]. Чырвоны і жоўты 
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колеры, па сутнасці, з’яўляюцца праявамі сарматызму ў манеры апранацца 

сярод шляхты. 

 Уплывы французскай моды знайшлі сваё адлюстраванне нават у 

рэківізітах да напісаных лістоў і вывучэннем нямецкай і французскай мовы, 

што адлбстравана ў лісце Ю. Яленскага да брата ад 1 чэрвеня 1767: “Аб сабе 

паведамляю, з Божай ласкі здаровы, аплікуюся магчымасцю сваёй да 

французскай і нямецкай мовы” [26, арк. 82 адв.]. 

 Пра французскія ўплывы на моду і побыт адзначаў у сваіх успамінах               

А. Чартарыйскі: “Галоўны корпус палаца ў Воўчыне быў пабудаваны з дрэва, 

мураваныя толькі крылы. Прыгадваю партрэты Карла 12, Аўгуста ІІ і 

Панятоўскага, бацькі караля; Дужы (вялікі) парк перасякаў доўгі і шырокі 

канал, у канцы каторага стаяла статуя Няптуна аточаная аршаком, у 

французскім стылі, які быў у модзе, пераняты ад паркаў Версаля” [c. 62]. 

 Таксама А. Чартарыйскі адзначае захапленне тэатрам сярод іх родных і 

сямейнага атачэння, які прымалі ўдзел у тэатральных відовішчах у выглядзе 

актораў: “Гралі раз у яе (Сапежынай падканцлеравай – аўт .) оперу “Калонія”, 

у якой выступалі княгіня Радзівілава, з дому Пшэздзецкіх, з вельмі прыгожым 

голасам, мая матка, пан Война, пазнейшы пасол у Рыме і генрал артылерыі 

Бруль. Другім разам прадстаўлялі “Андрамаку”, якую грала маладая княгіна 

Сангушкава, каторая брала лекцыі ад слыннай драматычнай артысткі ў 

Парыжы. Ролю Герміоны прыняла другая княгіня Сангушкава, пазнейшая 

княгіня Насаў; Арэстаў граў князь Казімір Сапега, пазнейшы маршалк 

канферэнцыі 3 мая; Пыргуса малады швейцар пан Гляйц’, а яго пауфніка князь 

Калікст панінскі. Трагедыя не аказал на мяне ніякага уплыву; памятаю толькі 

грэцкі строй князя сапегі і рымскі пана Гляйцэ”[62, c. 18]. 

У культурным жыцці магнатэрыі значнае месца пачынае займаць горад. У 

прыватна-ўласніцкіх гарадах ВКЛ, уладары якіх арыентаваліся на 

заходнееўрапейскую культуру, з другой паловы XVIII ст. шырокае 

распаўсюджанне атрымала такая форма баўлення вольнага часу, як рэдуты – 

маскарады. Вядома, што маскарады праводзілі ў сваіх гарадах Г. Ф. Радзівіл у 

Слуцку, М. К. Агінскі ў Слоніме, А. Тызенгаўз у Гродне. Абавязковае правіла 

рэдутаў – прыйсці пераапранутымі ў маскарадныя касцюмы. Гэта ў сваю чаргу 

спрыяла ўзнікненню пры палацах магазінаў маскараднага адзення [1, c. 242]. 

Аднак дадзеная форма ўрачыстага баўлення часу была перанятая ад 

каралеўскага двара яшчэ ў часы кіравання саскай дынастыі. Спачатку 

каралеўская фамілія праводзіла рэдуты ў прыватным доме, пасля здымалі для 

правядзення маскараду палац. Калі звярнуць увагу на час правядзення, то тут 

відавочна, што значную ролю адыгрываў каляндар і рэлігійны фактар. 

Праводзілі рэдуты з кастрычніка да пачатку адвента і пасля запуст. Дадзенае 
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мерапрыемства магло збіраць да 6000 чалавек, бо звычайна прадавалася такая 

колькасць білетаў [59, c. 343]. 

Акрамя пышных баляў і маскарадаў, у гарадах праходзілі ўрачыстасці 

свецкага і рэлігійнага характару, у якіх удзел прымалі не толькі месцічы, але і 

шляхта. Святам лічылася каранацыя караля і яе гадавіны, прыняцце 

канстытуцыі, пачаткі соймаў, трыбуналаў, устаўленне ўраднікаў на пасады, 

візіты караля, імяніны караля, імяніны ўраднікаў,  якія знаходзіліся ў горадзе. 

Святкаванне імянінаў караля ў Варшаве апісвае ў сваіх успамінах                            

Я. Д. Ахоцкі: “У 1789 годзе, у Варшаве на дзень св. Кацярыны, князь Караль 

Радзівіл даваў цудоўны баль і абед. У гэты дзень святкавалася каранацыя 

Станіслава Аўгуста і гадавіна злучэння Літвы з Польшчай. На гэтае двайное 

свята сабралася ўся супольнасць Варшавы; гасцей было запрошана звыш 4000; 

кожнаму паслу сейма ад Радзівіла было прыслана было па чатыры білеты. І я 

даволі лёгка дабыў білеты для сябе. Свята, па чутках, каштавала два мільёны 

злотых” [28, c.124 – 126 ]. 

На пачатку ХІХ ст. пад уплывам урбанізацыйных працэсаў шляхта яшчэ 

болей абірае горад як месца для правядзення вольнага часу (наведванне 

кірмашоў), а таксама для вырашэння эканамічных пытанняў, што і адбывалася 

на сакавіцкіх кантрактах у Мінску [52]. Пад час кантрактаў збіралася дастакова 

шмат шляхціцаў, і таму дадзеная форма вырашэння эканамічныхх справаў 

патрабавала адпаведнага ўладкавання. Я. Д. Ахоцкі апісаў у сваіх успамінах 

кантракты ў Дубна: “У князя Панінскага збіраўся вялізны натоўп. Пасля я 

ўбачыў на другі і трэці год, што ўсе важныя справы вырашаліся ў яго, так што ў 

князя бывала больш дзелавых людзей, чым у канцылярыі кантрактаў, якая 

размяшчалася ў будынку крэпасці, напроць палаца князя Міхала Любамірскага, 

дзе фармальна ўжо заключаліся ўсе здзелкі” [28, c. 29 – 30]. Ужо з ранку гасцей 

частвалі разнастайнымі стравамі і напоямі: “Ад ранку сталы ў пакоях 

застаўляліся штофамі данцыгскай гарэлкі, вустрыцамі, міногамі, галандскімі 

селядцамі, швейцарскімі сырамі, у такіх грамадных кругах, як колы экіпажа. 

Усе елі і пілі што ім падабалася, калі закуска з’ядалася падавалі другі сняданак і 

сотні бутэлек англійскага піва ” [28, c. 30]. Па ўласных падліках мемуарыста і 

чутках таго часу, кожны такі сняданак каштаваў не менш за трыста чырвоных 

злотых. 

Пасля абеда надыходзіў час, калі шляхта, якая сабралася ў палацы 

Панінскага, гуляла ў карты. Выстаўлялася каля дваццаці сталоў, за якімі гулялі 

ў разнастайныя картачныя гульні. Як адзначае Я. Д. Ахоцкі: “Перад гульцамі ў 

банк, фараон на сталах ляжалі груды золата” [28, c. 30]. 

Як было адзначана вышэй, у паўсядзённым жыцці паслабляецца ўплыў 

барочнага стылю жыцця, ідэі Асветніцтва пачалі пранікаць у магнацкі асяродак. 

Сведчаннем чаго з’яўляецца жыццё шляхты і магнатаў у сталіцы Рэчы 



70 
 

Паспалітай – Варшаве. Культурнае жыццё сталіцы канцэнтравалася ў магнацкіх 

палацах і мела замкнуты элітарны характар. Напрыклад, гэта былі салоны                    

А. К. Чартарыйскага, Э. Браніцкай, і нават кароль збіраў літаратараў на абеды 

па чацвяргах, дзе выступалі літаратары [66, c.150 – 154]. 

Дух Асветніцва знайшоў сваё адлюстраванне і ў лістах Яленскіх. У 

1780-ыя гг. У лістах узнікаюць сюжэты з развагамі над літаратурнымі густамі і 

кнігай. Дадзеная тэндэнцыя найбольш выразна парсочваецца ў лістах                         

К. Яленскага да дзядзькі Г. Яленскага. Так, у лісце ад 25 чэрвеня 1785 г. ён 

пведамляў аб вартасці для яго згубленага рукапіснага перакладу Тацыта са 

сваёй бібліятэкі: “Перабіраю які-неякі ёсць збор маіх кніжак. На што таксама 

час ахвяраваць трэба было. Найперш смуткую нідзе няма следа, каб мела 

кніжачка тацыта пісаная і перакладзена па-польску. Застаюцца ў мяне таго 

аўтара, толькі што друкаваныя… Тры творы усялякія перакладзеныя па-

польску ПК Нарушэвіча цяперашняга біскупа. … Пасылаю просьбу аб набыцці 

ў мяне запатрабаванага манускрыпта” [23, арк. 154]. Такім чынам дадзены 

сюжэт дазваляе звярнуць увагу на тое, што адбываўся і гандаль літаратурнымі 

творамі са сваіх бібіятэк. У іншым лісце К. Яленскі адзначе вартасці паэзіі                

Я. Каханоўскага і патрэбу ў падобных паэтах: “Вершыкі Каханоўскага з 

Макаронаў складзены на любасць жыцця сельскага. О, калі б хто роўны яму 

несмяротны патрапіўся. Які бы быў абаронца народу і ў ценю вясковым. Але 

век той ёсць эпохай сумяціц. Ужо не паслухаюць аб расповедах дамовых, якія 

апяваў Вергілій” [23, арк. 157 адв.]. 

Другая палова XVIIIст. з’яўляецца часам пашырэння перыядычнага 

друку. Замест рукапісных газет, якія былі пашыраны ў пачатку стагоддзя, 

з’яўляюцца друкаваныя выданні, якія змяшчалі інфармацыю пра жыццё ў 

краіне, а менавіта “Kurier Litewski”, “Gazeta Grodzieńska” і інш. Асноўнай 

аўдыторыяй, на якую былі зарыентаваны выданні, была  шляхта. Перыядычны 

друк адпаведна аказваў уплыў і на паўсядзённае жыццё. У структуру дня 

ўносіліся карэктывы. Чытанне прэсы – адна з форм баўлення вольнага часу. 

Пра гэта ў сваіх мемуарах прыгадвае Ю. У. Нямцэвіч: “Не памятаю калі, пачаў 

вучыцца чытаць у сем год падаецца, ведаю дакладна, што чытаў газеты 

варшаўскія бацьку майму; газеты меліся, якія сведчылі самыя цікавыя і 

палемічныя здарэнні, як прыпамінаю няпраўду і ў большасці плёткі” [73, с. 10]. 

Газеты былі адным са сродкаў даведацца пра падзеі з замежжа. Напрыклад, 

канюшы мазырскі ў лісце напісаным у канцы 1750-х – пачатку 1760-х 

паведамляў аб падзеях “Сямігадовай вайны” мазырскаму гараднічаму                          

С. Яленскаму аб вялікіх стратах прускага войска і палоне прусскіх генералаў 

аўстрыйскім войскам. Пры гэтым адзначаў пра прысутнасць расійскіх войскаў у 

Княстве: “У Коўна масакалёў да васьмідзесяці тысяч знаходіцца, у Вільню 

некалькі генералаў прыбыло. Казакоў і калмыкаў шмат” [23, арк. 69-70]. Часам 
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у лістах паведамляецца аб дасланні газет, што мае больш выразную тэндэнцыю 

ў апошняй трэці XVIII ст. Напрыклад, А. Яленская ў 1785 г. пісала да мужа: 

“Пасылаю тры штукі газэт мінулага тыдня, а за гэты адну” [23, арк. 169 адв.]. 

З іншага боку, у правінцыі яшчэ меў месца разгульны лад жыцця, далёкі 

ад высокага мастацтва і культуры. Пра гэта сведчаць успаміны М. Матушэвіча, 

які прыгадваў пра жыццё магнацкага двара Радзівіла ў Нясвіжы і Нягневічах. 

Мемуарыст быў уражаны святкаваннем Новага года князем: “Той Новы год 

пачаўся з віншавання князя ваяводы віленскаага і пажадання ўсяго найлепшага, 

пры стале з перапоўненымі келіхам іза здароўе князя. Пачалася тады надта 

вялікая ахвота. Князь ваявода дужа піць пачаў, казаў з гармат вялікіх агня 

даваць, так добра, што пачаліся надта трэсціся палацавыя муры, а шкло з вакон 

як град пачало сыпацца. Нават сам князь, калі стаяў і не асцярожна запальваў 

гармату, так быў лафетам зачэплены, што з вельмі вялікім імпэтам на зямлю 

зваліўся” [71, с. 3].  

Таксама ў шляхецкім асяродку і сярод шляхецкай моладзі захаваліся ідэі 

сарматызму, якія трансфармаваліся ў своеасаблівы стыль паводзінаў і манеру 

апранацца, які атрымаў назву тэнжызна (ад польск. tężyzna – моц, мужнасць). 

Як адзначаў у сваіх успамінах Я. Д. Ахоцкі: “Храбры афіцэр, добры жаўнер, 

пачцівы і прыемны кавалер – усё гэта называлася ў нас тэнжызна. Нават 

прыгажуня. Якая валодала ўсімі прыгажосцямі, каторыя прываблівалі сэрца, 

нават добрую кабылу з аднолькавым правам можна было назваць тэнжызнаю. У 

канцы канцоў цэлы наш народ быў тэнжызнаю, таму што імкнуўся быць 

падобным на правадыроў гэтай тэнжызны: Юзафа Панятоўскага, Яўстафія 

Сангушку, Казіміра Сапегу – генерала артылерыі і маршала літоўскага сейма, 

Вяльгорскага, К. і А. Ржавускіх і іншых” [28, с. 8 – 9]. Такім чынам, ідэі 

рыцарскасці і роля абаронцы Айчыны не згубілі сваёй актуальнасці ў другой 

палове XVIII ст. патрыятычны ўздым быў характэрны для 1780-х – 1790-х гг., 

калі адбывалася кансалідацыя вакол манарха на фоне знешнепалітычнай 

пагрозы. 

Канфліктнасць і спаборнасць, характэрная для шляхты, знайшлі сваё 

месца і ў другой палове XVIII ст. Гэта ў першую чаргу праяўлялася ў існаванні 

трывалай практыкі дуэляў у шляхецкім асяродку, калі непаразуменне і канфлікт 

паміж двумя шляхціцамі вырашалі не слова, а шаблі альбо пісталеты. Аднак у 

канцы XVIII – пачатку ХІХ стст. адбываецца фармалізацыя дуэлі пад уплывам 

заходнееўрапейскіх тэндэнцый [28, c. 82]. Ва ўспамінах Я. Д. Ахоцкага працэс 

дуэлі выглядае больш вытанчаным і фармалізаваным чым у М. Матушэвіча. З 

запісаў мемуарыста вынікае, што адмовіцца было нельга, нават калі відавочна 

шляхціц ведаў пра сваю паразу, былі рэгламентаваны і месцы правядзення 

дуэляў. Як адзначаў той жа Я. Д. Ахоцкі: “З Гембаржэўскім трэба было біцца. 

Мы выбралі секундантаў і вырашылі біцца на шаблях. Франц Дмахоўскі, адзін з 
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адвакатаў, мой секундант, даў мне сваю шаблю, вельмі лёгкую і вострую як 

брытва. Мы паехалі за тры мілі ад Любліна ў карчму Пяскі і там біліся. Бліжэй 

гэтай дыстанцыі абнажаць зброю пад час сессі трыбунала было забаронена пад 

страхам смяротнага пакарання. На дуэлі мне пашанцавала: толькі мы ў першы 

раз скрыжавалі саблі, як я адсек праціўніку частку фуражкі і правае вуха. Дуэль 

скончылася і мы вярнуліся ў Люблін” [28, c. 146]. 

Аднак некаторыя моманты былі ідэалізаваны мемуарыстамі, што яскрава 

відавочна ў мемуарах Ю. У. Нямцэвіча, які звяртае ўвагу чытача на такі абрад, 

як кулігі: “Ездзілі кулігамі: гэта як збіралася некалькі фамілій і ехалі да суседа, 

пасля іх прыезду гаспадар аддаваў ім ключ ад піўніцы і кладоўкі: елі і пілі, аж 

не вынішчалі усё. У той час забраўшы з сабой гаспадара, ехалі далей. Так тая 

вясёлая грамада павялічваюшыся штораз як ком снегу, аб’яжджала павет цэлы; 

звычайна да самага багатага прыяжджалі напрыканцы. Звычай кулікоў у 

апошнія часы што раз болей усталёўваўся” [73, с. 21]. Дадзеная цытата 

паказвае, што ў свядомасці Ю. У. Нямцэвіча, які прыгадваў сваё дзяцінства, 

дадзены звычай мае станоўчую канатацыю, аўтар бачыць гэта як вясёлую 

забаву, прыемны ўспамін, бо кантэкст, у які ўпісана дадзеная цытата, адсылае 

чытача да святаў, якія святкавалі ў часы дзяцінства мемуарыста. Іншую 

сітуацыю можна прасачыць у выпадку з Е. Кітовічам, які відавочна ацэньваў 

дадзены звычай негатыўна: “Ніжэйшай жа фартуны шляхта спраўляла кулігі, 

каторыя былі такімі: два альбо тры суседа дамаўляліся з сабой, бралі жонак, 

дачок, сыноў, чэлядзь якая прыслугоўвала і ўсіх дарослых з дому. Дома 

заставаліся дзеці пад наглядам мужчыны і жанчыны. Самі жа ўпакаваўшыся на 

санкі, альбо калі саней не было, на каляскі, карэты, вазкі, вярхом на конях, як 

хто мог, ехалі да суседа бліжэйшага не апавясяціўшы яго, каб не схваваўся ці 

сышоў з дому. Заскочыўшы да яго, загадвалі сабе даць есці, піць, коням і 

людзям, без усялякай цырымоніі, уласна як жаўнеры на экзакуцыі, потым у яго 

дэбашырылі, пакуль у шчэнт не спусташалі піўніцу і кладоўку; калі ўсё 

выжэралі і выпівалі, бралі таго небаарку з сабой, яго сям’ю і цягнуліся да 

другога суседа... ” [65, c. 354 – 357]. Падобнае стаўленне да дадзенага звычая 

можна бачыць толькі ў тым, што аўтар працы быў святаром і падобнае гулянне 

ён бачыў скрозь прызму хрысціянскай маралі. 

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай сітуацыя склалася такім чынам, што 

структура шляхецкага грамадства, якая была трывалая ў XVIII ст., карэнным 

чынам змянілася. Гэта выклікана ў першую чаргу палітычным аспектам. 

Магнатэрыя, якая задавала тон паўсядзённаму жыццю і модзе, рабіла 

дзяржаўную палітыку ў Кароне і Княстве, страціла гэтую магутнасць. Такім 

чынам, вывядзенне з сацыяльнай структуры аднаго элемента паспрыяла яшчэ 

большай аддаленасці паміж магнатэрыяй і шляхтай. Шляхта таго часу 

ўспрымала магнацкую раскошу ў іншым ключы.  
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На думку Д. Рольніка, падзенне магнацкай магутнасці, у першую чаргу 

палітычнае, пачало праяўляцца ў часы панавання Станіслава Аўгуста, які 

будаваў сваю палітыку на цэнтралізацыі і змяншэнні ролі магнатэрыі ў 

дзяржаве [76].  

 Такім чынам, асноўнымі фактарамі дынамікі і фарміравання культуры 

паўсядзённасці для шляхты ў XVIII ст. былі каляндар, стан здароўя, сфера 

заняткаў, месца ў сацыяльнай іерархіі і знешнепалітычная сітуацыя, карыстанне 

каналамі інфармацыі. З усіх гэтых фактараў у шырокім сэнсе самым галоўным 

з’яўляецца каляндар. Бо калі браць ва ўлік рэлігійнасць як адну з рысаў 

шляхецкага саслоўя, то цалкам зразумела, што царкоўныя святы і пасты 

аказвалі значаны ўплыў на арганізацыю і лад паўсядзённага жыцця на працягу 

года. Пачынаючы ад правінцыяльнага шляхецкага двара і даходзячы да 

каралеўскіх палацаў, у якіх у адвент не праводзілася аніякіх баляў і маскарадаў. 

Варта адзначыць і тое, што наведванне царквы ці касцёла нельга лічыць адной з 

формаў баўлення вольнага часу. Дадзены аспект жыццядзейнасці арганічна 

ўпісаны ў шляхецкую паўсядзённую культуру, бо набажэнствы суправаджалі 

ўсе святы і абрады, у якіх прымаў удзел шляхціц. Калі разглядаць іншыя 

фактары, то на другое месца варта паставіць месца ў саслоўнай іерархіі і сферу 

дзейнасці. Бо чалавек набываў месца ва ўрадах, заняткі і абвязкі фармавалі яго 

жыццё і змушалі абіраць пэўныя стратэгіі паводзін. Важную ролю адыгрывалі 

сродкі і каналы камунікацыі, якія дазвалялі падтрымоўваць сувязь і аказвалі 

значны ўплыў на мабільнасць чалавека. 

Перашая палова XVIII ст. была часам, калі ідэалогія сарматызму і 

барочная культура дасягнулі свайго ўздыму. Галоўная рыса той эпохі – 

тэатралізаванасць, а парой і празмерная пыха, характэрная для магнатэрыі. У 

гэты час у гульнях і забавах праяўляўся мілітарыстычны бок шляхецкага 

грамадства, за адсутнасцю войнаў шляхта дэманстравала сваю рыцарскасць і 

ваяўнічасць на разнастайных карузэлях, якія ладзіліся пры магнацкіх і 

каралеўскіх дварах. Наступнай арэнай, дзе ў выніку бязладдзя можна было 

прадэманстраваць сябе, былі  сеймкі, калі касцёл пераўтвараўся ў сапраўднае 

поле боя паміж партыямі і групоўкамі.  

З другой паловы XVIII ст. ў шляхецкім асяродку пашыраюцца ідэі 

Асветніцтва і заходнееўрапейская мода. Пры магнацкіх дварах пачынаюць 

утварацца палацы, частка магнацкай вярхушкі пераймае лад жыцця 

арыстакратыі Еўропы, а менавіта Чартарыйскія, Агінскія і іншыя. Горад, 

урбаністычная прастора, становіцца месцам, дзе шляхта рэалізуе сябе ў галіне 

навукі і мастацтва, аднак правінцыйнае жыццё ідзе ў былых сармацкіх 

традыцыях. Таксама горад з’яўляецца прасторай, на якой атрымлівае развіццё 

перыядычны друк. Газета, як і кніга, укараняецца ў паўсядзённае жыццё, і такім 
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чынам фарміруецца новы сродак баўлення вольнага часу, падстава для 

дыскусій. 

З цягам часу сярод шляхты пашыраюцца такія формы баўлення вольнага 

часу, як кірмаш, кантракты і інш., месца правядзення якіх – гарадская прастора, 

што выклікана ўрбанізацыйнымі працэсамі. 

Значны ўплыў на паўсядзённае жыццё шляхты аказала страта дзяржавы і 

падзенне аўтарытэту магнатэрыі, што таксама прывяло частку шляхты да 

перабудовы свайго жыцця, калі кліенты не былі запатрабаваныя магутнымі 

патронамі. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

У выніку можна сцвярджаць, што пунктам адліку ў вывучэнні гісторыі 

паўсядзённасці ў беларускай гістарыяграфіі можна лічыць манаграфію 

А. І. Мальдзіса. Аўтар у сваёй манаграфіі заклаў традыцыі даследавання 

гісторыі паўсядзённасці ў айчыннай гістарыяграфіі. Варта адзначыць, што 

даследчык упершыню выкарыстаў такі шырокі спектр мемуарнай літаратуры 

пры даследаванні культуры шляхты.  

Неабходна звярнуць увагу і на тое, што як у беларускай, так і польскай 

гістарыяграфіі можна прасачыць аднолькавыя шляхі развіцця і станаўлення 

вывучэння культуры прывілеяваных саслоўяў. Гэты шлях заключаецца ў тым, 

што спачатку ўзнікалі абагульняючыя працы, напрыклад, праца А. І. Мальдзіса 

ці манаграфія Я. С. Быстроня. Такім чынам, даследчыкі адкрывалі шырокае 

праблемнае поле і ўжо далей, у след за імі навукоўцы звярталі ўвагу на больш 

вузкія праблемы, напрыклад, на культуру баўлення вольнага часу ці на 

шлюбныя і сямейныя адносіны. Таксама можна вылучыць і іншую асаблівасць 

першых прац гісторыі паўсядзённасці шляхты. Дадзеныя працы насілі ў 

большай ступені апісальны характар. У адрозненні ад першых даследаванняў, 

сучасныя працы маюць больш аналітычны характар. 

Варта адзначыць і тое, што праблема гісторыі паўсядзённасці шляхты 

пачала распрацоўвацца ў польскай гістарыяграфіі значна раней, што 

абумоўлена знешнепалітычнымі і ўнутрыпалітычнымі факатарамі. У             

1930-ыя гг. польская гістарычная навука мела больш свабодныя ўмовы 

развіцця, што дазваляла вывучaць культуру шляхты і ўздымаць іншыя 

праблемы, якія былі непажаданыя ў БССР.  

Традыцыйны падзел дня на раніцу, дзень і вечар дазволіў комплексна 

разгледзець паўсядзённыя практыкі, якія ажыццяўляў шляхціц на працягу дня. 

Раніца магла пачынацца як у 3 гадзіны, так і значна пазней, у залежнасці ад 

таго, якія справы чакалі шляхціца, а менавіта наведванне храма, сняданак, агляд 

гаспадаркі, адпраўка ў дарогу і інш. Неабходна вылучыць тое, што абед заўсёды 

праходзіў у палову дня, менавіта а 12 ці 13 гадзіне. Пасля абеду шляхціц 

працягваў свае справы, і ў выніку надыходзіў вечар – час адпачынку і 

падрыхтоўкі да сну, які цягнуўся да 21.00, пасля чаго шляхціц спаў ці працягваў 

неадкаладныя справы.  

Асноўнымі заняткамі шляхціца былі гаспадарка і палітыка. Гаспадарчае 

жыццё патрабавала высокай мабільнасці, дасведчаннасці ў гаспадарчых 

справах і здольнасці кірваваць маёнткам на адлегласці па сродках разнастайных 

каналаў камунікацыі (лісты, пасыльныя і гд.). Часам гаспадарчае жыццё 

спалучалася з палітычнай і дзяржаўнай дзейнасцю, тады гаспадарчая руціна 
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была справай адміністрацыі, якая таксама патрабавала кіравання збоку 

гаспадара. 

Палітыцы, удзелу ў сейміках і сеймах, надавалася значная ўвага. Таксама 

жыццё шляхціца суправаджалі паедынкі ці дуэлі. Калі параўнаць арганізацыю 

паедынкаў, то можна прыйсці да высновы, што яны мелі ўстойлівую традыцыю 

ў ВКЛ у той час. Паядынак быў сродкам вырашэння канфлікту, перадумовай 

якога было непаразуменне бакоў, а зачэпкай – абраза, што і прыводзіла да 

двубою. 

Вольны час шляхта праводзіла ў паляваннях і забавах. Папулярнымі 

станавіліся картачныя гульні, якія ахапілі шырокую масу шляхты ў той час і 

выціснулі косткі, шашкі і шахматы. Паляванне пераважна праходзіла 

напрыканцы восені і ўзімку і, такім чынам, уваходзіла ў расклад палітычнага 

жыцця. У выніку можна сказаць, што аб’ектам палявання былі разнастайныя 

жывёлы, а сам працэс палявання быў разнастайным па метадах палявання і 

колькасці ўдзельнікаў. 

Абрадавае жыццё шляхты, асабліва заможнай, праходзіла багата, 

незалежна ад таго, вяселле ці пахаванне. Усе святы і абрады былі працяглымі 

па часе, бо меліся рэсурсы, каб такім чынам святкаваць пэўныя святы ці падзеі. 

На сямейныя ўрачыстаці заклікалі вялікую колькасць людзей, а менавіта 

родных і знаёмых.  

Такім чынам, дзень шляхціца і жыццё было багатым на разнастайныя 

падзеі, нягледзячы на час, сярод шляхціцаў не на малым узроўні была 

наладжана камунікацыя, бо на разнастайныя святы шляхціц наведваў сваіх 

родных і знаёмых, а таксама наведваў розныя ўстановы ці сяброў. Тым не менш 

жыццё на вёсцы не было пазбаўлена манатоннай руціны, што з’яўляецца 

падставай для гасціннасці, як адной з форм камунікацыі ў шляхецкім асяродку. 

Асноўныя фактары, якія фарміравалі паўсядзённае жыццё шляхты, – гэта 

каляндар, стан здароўя, сфера дзейнасці, месца ў саслоўнай іерархіі, 

знешнепалітычная сітуацыя, доступ да каналаў камунікацыі. Каляндар 

выступаў у якасці матрыцы, якая фарміравала паўсядзённае жыццё не толькі ў 

плане абмежаванняў, звязаных з пастамі  і святамі, але і ў плане парад на кожны 

дзень, выкананне якіх, зразумела, залежала ад уладальніка хатняга календара. 

Захворванні шляхта пераносіла дома, чалавек не ізаляваўся ад грамадства і не 

выключаўся з сацыяльнага жыцця. Магнатэрыя, у адрозненні ад сярэдняй і 

дробнай шляхты, магла дазволіць сабе некалькі дактароў, якія клапаціліся аб 

здароўі свайго патрона. Месца ў сацыяльнай іерархіі і сфера заняткаў мелі 

ўплыў на стратэгіі паводзінаў шляхціца і яго лад жыцця. Зразумела, што 

арганізацыя жыцця сярэдняга землеўласніка, які клапаціўся аб сваёй 

гаспадарцы значна адрознівалася ад прадстаўніка адміністрацыі альбо судовай 

установы павета. 
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На працягу XVIII ст. культура паўсядзённасці шляхты аказался пад 

уплывам ідэй Асветніцтва, што тлумачыцца ўзнікненнем новых форм баўлення 

вольнага часу, як літаратурныя салоны і тэатры. У часы Аўгуста ІІІ меліся 

яскравыя праявы сарматызму і барока ў паўсядзённым жыцці. Гэта праяўлялася 

ў наяўнасці багатага і пампезнага цырыманіялу, этыкета, які прадугледжваў 

доўгія красамоўныя прамовы і гд. Таксама адна з рысаў сарматызму – 

ваяўнічасць, якая суправаджала шляхціца ад пасяджэнняў трыбунала  да 

разнастайных святаў, урачыстасцяў і сеймікаў, дзе ў большай ступені гэта 

якасць знайшла адлюстраванне. 

З другой паловы XVIII ст. пашыраецца ўрбанізацыйная прастора ў сферы 

баўлення вольнага часу. Гарады становяцца месцам, дзе ўтвараюцца закрытыя 

элітарныя клубы магнатэрыі, увага якіх скіравана на мастацтва і літаратуру, 

аднак горад разглядаўся шляхтай як месца баўлення вольнага часу, дзе 

адбываліся разнастайныя ўрачыстасці і святы, а таксама ладзіліся кантракты,  

якія суправаджаліся багатымі прыёмамі і гульнёй у азартныя гульні.  

У канцы XVIII ст. адбываецца трансфармацыя сарматызму. Шляхціц 

заставаўся рыцарам і абаронцам Айчыны, аднак гэта мела больш вытанчаныя 

формы. Дуэлі мелі больш фармалізаваны і рэгламентаваны характар, на што 

аказала ўплыў заходнееўрапейская традыцыя.  

На пачатку ХІХ ст. шляхецкая супольнасць ВКЛ змушана 

прыстасоўвацца да новых умоваў дзяржаўнага жыцця, што не магло не адбіцца 

на паўсядзённым жыцці. 
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