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Адукацыйная справа на тэрыторыі Беларусі ў дру-
гой палове XVII – трэцяй чвэрці XVIII ст. адчувала 
моцнае заходнееўрапейскае культурнае ўздзеянне, 
пад уплывам якога яна паступова трансфармавала-
ся ў бок, больш адпавядаючы паўсядзённым патрэбам 
грамадства і дзяржавы. Істотна паскорыў азначаныя 
працэсы і пачатак эпохі Асветніцтва. Найперш гэта 
адбілася на мадэрнізацыі мужчынскіх навучальных 
устаноў. У сваю чаргу стаўленне ў Рэчы Паспалітай 
да жанчын у цэлым і іх асветы ў прыватнасці аказа-
лася больш кансерватыўным. Ажно да канца XVIII ст. 
прадстаўніц «слабога полу» тут працягвалі называць 
«белагаловымі» (з-за пашыранага тады белага па ко-
леру галаўнога ўбору – намітцы), і шмат хто даволі 
скептычна адносіўся да іх інтэлектуальных здольнас-
цей. Апошняе, дарэчы, нават знайшло сваё ўвасабленне 
ў шэрагу тагачасных прыказак: «У белагаловай заўсёды 
ў галаве вецер», «Чатыры рэчы больш за ўсё жадае бе-
лагаловая: прыгажосці, дабрабыту, адзення і добрага 
слова», «Тая, што чытае, спявае і грае, – наўрад ці буд-
зе дабрачыннай», «Лепшы пасаг белагаловай – маўчанне 
ў час працы і пры размове», «У белагаловых доўгія вала-
сы, але кароткія думкі» і інш.

У выніку многія з прадстаўнікоў шляхты і мя-
шчан аддавалі сваіх дачок у кляштары бенедыкты-
нак (Вільня, Драгічын, Мінск, Нясвіж, Слонім), бер-
нардынак (Вільня, Брэст, Гродна, Мінск, Слонім), 
брыгітак (Брэст, Гродна), дамініканак (Вільня, Нава-
грудак) і кармелітак (Вільня), якія прытрымліваліся 
традыцыйных падыходаў да навучання дзяўчат ка-
нонам хрысціянскай маралі, асновам граматы, рука-
дзеллю і дамаводству. Не выходзілі, як правіла, за па-
добныя межы і хатнія гувернанткі. Якасць падобных 
заняткаў была вельмі нізкай, і нават прадстаўніцы 
самых заможных сямей часта заставаліся 
малапісьменнымі. Так, дачка віленскага ваяводы 
князя М. К. Радзівіла Рыбанькі Тэафілія (жонка ге-
нерал-лейтэнанта арміі ВКЛ І. Мараўскага) і дачка 
падляскага ваяводы С. Б. Газдзіцкага Караліна (жон-
ка маршалка вялікага ВКЛ князя Ю. Сангушкі), якія 
атрымалі падобную адукацыю ў сярэдзіне XVIIІ ст., 
хаця і вялі актыўнае грамадскае жыццё, але пісалі 
з вялікай колькасцю арфаграфічных памылак, фан-
тастычным чынам скажаючы асобныя словы ва 
ўласных лістах [1, с. 26–27].

Больш шырокія вучэбныя праграмы, арыента-
ваныя на падрыхтоўку да актыўнага прыдворнага 
і грамадскага жыцця, прапаноўваліся ў кляшта-
рах шарытак, візітак і сакраментак, якія з’явіліся 
ў Рэчы Паспалітай у другой палове XVII ст. Іх 
запрасілі сюды французскія жонкі каралёў Яна ІІ 
Казіміра Марыя Людвіка з роду Ганзага ў 1652 
і 1654 г. і Яна ІІІ Сабескага Марыя Казіміра з роду 
д’Аркіен у 1688 г. адпаведна. Але на тэрыторыі ВКЛ 
актыўна дзейнічалі толькі шарыткі, якія спачатку 
па ініцыятыве канцлера ВКЛ князя К. С. Радзівіла 
ў 1716 г. з’явіліся ў Белай пад Брэстам, а ў 1742 г. 
яны абаснаваліся ў Шчучыне дзякуючы фундацыі 
маршалка надворнага ВКЛ Ю. Сцыпіёна дэль Кампа 
і яго маці Тэрэзы з роду Глябіцкіх-Юзэфовічаў. Праз 
тры гады фінансавая дапамога біскупа смаленска-
га Б. Гасеўскага дазволіла ім уладкавацца ў Вільні, 
а ў 1759 г. на сродкі мінскага ваяводы Я. А. Гільзена 
кляштар шарытак з’явіўся ў Асвеі. Манахіні гэтых 
ордэнаў практыкавалі паслугі свецкіх настаўнікаў 
для выкладання найперш моў (лацінскай, нямецкай, 
французскай і польскай), а таксама танцаў, спеваў, 
малявання і рукадзелля. Прычым у шарытак правілы 
прыёму і кошты былі больш дэмакратычнымі, таму 
да іх на выхаванне адпраўлялі і дзяўчат з простых 
сямей [2, с. 26–27, 168–170, 182–187]. 

У сваю чаргу візіткі і сакраменткі аддавалі пе-
равагу правячым колам Рэчы Паспалітай. Іх абіцелі 
размяшчаліся амаль выключна на каронных землях – 
толькі візіткі ў 1694 г. здолелі абаснавацца ў Вільні 
[3, арк. 1–2]. Аднак асобныя прадстаўніцы айчын-
най магнатэрыі вучыліся менавіта ў іх: дачка гетмана 
польнага ВКЛ В. А. Гасеўскага Тэрэза ў 1677 г. была 
запісана ў Варшаўскім пансіёне візітак (у далейшым 
замужам за гетманам вялікім ВКЛ, віленскім ваяво-
дай князем К. Я. Сапегай); дачка старосты суражскага Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.05.2018.
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князя Г. Сангушкі Ганна Кацярына ў 1780-я гг. такса-
ма пэўны час знаходзілася на выхаванні ў варшаўскіх 
візітак і сакраментак (пазней выйшла замуж за кан-
цлера ВКЛ князя К. С. Радзівіла). Навучанне ў іх пра-
пагандавала ў якасці ўзору для пераймання француз-
скую культуру і прыдворны этыкет. Дзяўчаты вучыліся 
набожнасці, палітыцы і «ўсялякім добрым справам», 
засвойвалі асновы чытання, пісьма і маўлення па-
французску, а таксама авалодвалі рознымі карыснымі 
ўменнямі (вышыўкай крыжам, шыццём, вырабам ка-
рунак), спевамі, маляваннем і танцамі – «усяму згодна 
з узростам і здольнасцямі». 

Распарадак дня для свецкіх выхаванак быў да-
кладна вызначаны. У тых жа візітак уставалі дзяўчаты 
а шостай гадзіне летам і а палове сёмай зімою. Дзень 
пачынаўся з малітваў і чытання катэхізіса (парамі – 
адна задавала пытанне, другая адказвала). Далей 
па чарзе яны чыталі па-польску і па-французску, 
перакладаючы з мовы арыгінала на іншую. А вось-
май гадзіне раніцы ішлі на снеданне, пасля якога 
запісвалі тое, што павінны былі вывучыць за дзень. 
А дзявятай гадзіне ўсе адпраўляліся на імшу і пры 
наяўнасці часу пачыналі праходжанне запланава-
нага матэрыялу. А дзясятай – палове адзінаццатай 
пачынаўся абед, падчас якога размаўляць можна 
было толькі на французскай мове. Ён быў працяглы, 
бо адна з дзяўчын уголас чытала што-небудзь паву-
чальнае. З паловы першага час быў адведзены на рэ-
крэацыю: дазвалялася спяваць, граць на клавікордзе, 
чытаць і размаўляць па-французску. А другой 
гадзіне пачыналася лекцыя (30 хвілін), пасля чаго 
ішло апытанне пройдзенага матэрыялу (30 хвілін). 
З трох да паловы чацвёртай выхаванкі адпачывалі, 
а потым паўтары гадзіны вывучалі катэхізіс. А пятай 
гадзіне вечара пачыналася набажэнства, у час якога 
яны спявалі адпаведныя малітвы. А шостай гадзіне 
ўсе адпраўляліся на вячэру, пасля якой ішла чарго-
вая рэкрэацыя. А восьмай гадзіне чыталася малітва 
(праз дзень па-польску ці па-французску), а дзявятай 
клаліся спаць [4, с. 338–340]. 

Істотную канкурэнцыю азначаным манаскім 
ордэнам аказвалі марыявіткі, арганізаваныя па 
ініцыятыве пробашча касцёла св. Стэфана ў Вільні 
Ю. С. Турчыновіча-Сушыцкага ў 1737 г. Яны, 
акрамя асветнiцкай дзейнасцi, займалiся яшчэ i 
мiсiянерствам – прапагандавалi каталiцызм сярод 
праваслаўных і яўрэяў. Падобная накiраванасць не 
паўплывала на вучэбныя праграмы пансiёнаў гэтага 
ордэна (запрашаліся свецкія настаўнікі, рыхтавалі 
хатніх гаспадынь), але стала прычынай шырокага 
распаўсюджвання iх у тым лiку i на тэрыторыi Бела - 
русі. Кляштары марыявiтак дзейнiчалi ў Вільні, 
Бабруйску, Бялынічах, Вiцебску, Глуску, Грод-
не, Магілёве, Мазыры, Мiнску, Мсцiславе, Нава-
грудку, Оршы, Пiнску, Полацку, Слонiме, Слуцку, 
Халапенічах, Чашніках і інш. Пансіёны існавалі не 
пры ўсіх гэтых абіцелях, але з настаяцельніцай мож-
на было дамовіцца аб накіраванні да яе дзяўчыны 

ўзростам 5–15 год для належнага выхавання (на плат-
най аснове – пражыванне, харчаванне, «навука» на 
выбар) [5, с. 18–21, 31–32]. 

Яшчэ адным варыянтам выхавання шляхет-
ных дзяўчын было іх накіраванне ў замежныя 
еўрапейскія кляштары. Так, напрыклад, адбыло-
ся з рана асірацелай дачкой старасты балімоўскага 
Я. К. Любамірскага Марыяй Каралінай, якая 
знаходзілася пад апекай гетмана вялікага каронна-
га Я. К. Браніцкага. Рашэннем апошняга яе аддалі 
ў 9-гадовым узросце ў кляштар у Вроцлаве, што тады 
належаў Прусіі. У час знаходжання там яна засвоіла 
французскую, нямецкую і польскую мовы і ў 17 год 
была прадстаўлена да двара ў Вене, а яшчэ праз ча-
тыры гады выдадзена замуж за князя К. С. Радзівіла 
Пане Каханку. Падобны лёс напаткаў і дачку 
падскарбія надворнага ВКЛ Ю. А. Масальскага Хе-
лену Апалонію, якая пасля смерці бацькі ўласным 
апекуном віленскім біскупам І. Масальскім была 
накіравана ў 8-гадовым узросце (1771) у парыжскі 
пансіён цыстэрцыянак пры абацтве Нотр-Дам-о-Буа 
(акрамя традыцыйнага навучання, удзельнічала там 
у тэатралізаваных пастаноўках трагедый П. Карнэля 
і Ж. Расіна). Праз восем год была выдадзена замуж 
за сына аўстрыйскага фельдмаршала К. Ю. дэ Ліня – 
маладога афіцэра К. Ю. Э. дэ Ліня [6, № 9, с. 266–
269; № 10, с. 304–306].

Сярэдзіна XVIII ст. стала таксама часам з’яўлення 
ў Рэчы Паспалітай першых свецкіх жаночых 
пансіёнаў, якія пераважна ўтрымліваліся выхадцамі 
з Заходняй Еўропы. Так, вядома пра дзейнасць у Вар-
шаве з 1750 г. падобнай установы немкі Струмле. 
У наступным дзесяцігоддзі тут з’явілася і прыватная 
школа пані Шміт, дзе сярод іншых вучылася, напры-
клад, дачка гетмана польнага ВКЛ Ю. Сасноўскага 
Людвіка.

Паляпшаўся і ўзровень вучэбна-метадычнага за-
беспячэння жаночай адукацыі. Попытам карысталіся 
кнігі, якія ўмацоўвалі традыцыйныя падыходы да вы-
хавання дзяўчат у хрысціянска-маральным духу. Ся-
род іх можна адзначыць павучальную працу каноніка 
хелмскага Ю. Вербскага (1697), у якой прыводзіліся 
сціплыя звесткі з твораў Я. Длугаша, М. Кромэра, 
М. Мехавіты, П. Скаргі аб набожным жыцці і дабра-
чынных справах польскіх святых, манахінь, паважа-
ных матрон, удоў і паненак (у тым ліку нешляхетнага 
паходжання). З айчынных персанажаў аўтар узгадваў 
толькі Ефрасінню Полацкую, паўтараючы гісторыю 
аб яе адмове ад праваслаўя і пахаванні ў Рыме [7, 
с. 162–163]. 

Сталі з’яўляцца і першыя падручнікі, пры-
значаныя для «белагаловых». Так, па ініцыятыве 
і за кошт сакраментак у 1699 г. у Варшаве піярамі 
была надрукавана польска-французская граматы-
ка Ф. Д. Дзюшэнэбіё, якая прызначалася «паннам 
свецкім», што знаходзіліся пры іх тутэйшым кляш-
тары. У 1755 і 1768 гг. гэтая кніга выйшла ў свет па 
замове ўжо візітак (адпаведна ў Любліне і Кракаве). 
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Прычым, згодна з тытулам апошняга з дадзеных 
выданняў, яна была выпушчана для забеспячэння па-
трэб іх пансіёнаў пры кляштарах у Кракаве, Варшаве, 
Любліне і Вільні. Вучылі ж па ёй не толькі француз-
скую мову, але і польскую, якой тут таксама надавала-
ся асобная ўвага – арфаграфіі, «акцэнту польскаму» 
і інш. У 1771 г. гэты дапаможнік выйшаў у пашыра-
ным варыянце і атрымаў універсальны характар – пас-
ля граматыкі Ф. Д. Дзюшэнэбіё тут ішлі двухмоўныя 
«максімы палітычныя», «размовы грамадскія», 
малітвы і катэхізіс. Першыя з іх, відавочна, дэ-
манстравалі ўзросшую ролю жанчын у сацыяльна-
палі  тычным і культурным жыцці і ўтрымлівалі карыс-
ныя парады наконт іх паводзін у сям’і і ў публічных 
месцах (пры двары, на прыёмах, у храме, кляштары, 
краме і г. д.) [8, с. 240, 321].

Пашырэнне ў Рэчы Паспалітай уплыву француз-
скай культуры з яе наданнем жанчыне актыўнага 
сацыяльнага статусу спрыяла з’яўленню выданняў, 
дзе рэлігійныя пытанні амаль не закраналіся, але 
даваліся практычныя парады наконт паўсядзённага 
жыцця ў грамадстве. Найбольшай папулярнас-
цю карысталіся працы францужанкі Ж.-М. Ле-
прэнс дэ Бамон, якая сама працяглы перыяд пра-
цавала хатняй настаўніцай у заможных англійскіх 
сем’ях. Яе галоўнымі творамі лічыліся «Часопіс 
жаночы, альбо размовы паміж мудрай гувернанткай 
і высакароднымі дамамі, яе выхаванню даручанымі» 
(першае выданне выйшла ў Лондане ў 1756 г.) і «За-
канчэнне часопісу жаночага, альбо навукі для дам 
дарослых у свет выходзячых» (першае выданне вый-
шла ў Лондане ў 1768 г.). У гэтых кнігах змяшчаліся 
дыялогі выхавацельніцы з дзяўчатамі розных на-
цыянальнасцей і ўзростаў, у якіх распавядалася аб 
пабудове свету, сацыяльнай структуры грамадства, 
гаспадарцы, сямейным укладзе і г. д. Прыводзіліся 
тут і павучальныя казкі (у тым ліку славутая казка 
«Прыгажуня ды пачвара», дзе падкрэслівалася, што 
дрэнныя якасці характару куды страшнейшыя, чым 
знешняя выродлівасць). У Рэчы Паспалітай яны былі 
перакладзены на польскую мову піярам Я. Дэмбіцкім 
і выдадзены ў Варшаве ў 1768 і 1773 гг. адпаведна 
(потым шмат раз перадрукоўваліся) [9, с. 107–108, 
188–200].

Азначаныя змены ў жаночай адукацыі дазволілі 
асобным прадстаўніцам магнацкіх і шляхецкіх родаў 
весці актыўнае грамадскае жыццё і паспяхова зай-
мацца літаратурнай дзейнасцю. Найперш тут трэба 
прыгадаць дачку рэферэндара кароннага Я. Дуніна 
Барбару Уршулю, якая выхоўвалася гувернанткамі, 
а таксама манахінямі ў кляштары і была выдадзена 
замуж за маршалка вялікага ВКЛ князя П. К. Сан-
гушку. Яна пераклала з французскай мовы малітоўнік 
кармеліткі Ф. дэ ла Вальерэ, які быў выдадзе-
ны ананімна езуітамі ў Любліне ў 1743 г. Праз год 
выйшаў яшчэ адзін яе пераклад рэлігійна-маральных 
павучанняў кардынала Г. Ц. Боны. Аднак большую 
папулярнасць набыла кніга Б. У. Сангушкавай «Пара-

ды маці сваёй дачцэ, выходзячай замуж» (1756, 1760, 
1763, 1772), напісанай з нагоды вяселля яе дачкі Ганны 
з князем А. Ябланоўскім. Абавязкі маладой жанчыны 
тут разглядаліся з пункта гледжання адпаведнасці яе 
ўчынкаў боскім запаведзям і ў стасунках з мужам, 
дзецьмі, сваякамі, знаёмымі, святарамі, падданымі. 
Пасля смерці мужа ў 1750 г. яна вяла актыўнае 
палітычнае жыццё, рэгулярна наведваючы сеймы 
і пасяджэнні Галоўнага трыбунала ВКЛ.

Сярод іншых айчынных высакародных жанчын, 
якія займаліся перакладамі з французскай мовы, не-
абходна назваць дачку генерала артылерыі ВКЛ 
А. Ю. Салагуба Барбару, якая дасканала валодала 
лацінскай, французскай і нямецкай мовамі і за сваё 
кароткае жыццё (памерла ў 1761 г. у 16-гадовым уз-
росце) паспела зрабіць уласныя пераклады твора 
згаданай вышэй Ж.-М. Лепрэнс дэ Бамон «Лісты 
пані Мантрыс і яе дачкі, у якіх змешчаны павучанні 
замужнім дамам» (1760, 1762) і аповесці са Старо-
га Запавету «Жыццё слугі Божага Тобіяша» (1762). 
Адзначаная вышэй Л. Сасноўская разам са сваёй ся-
строй Кацярынай у 1770 г. пераклалі з французскай 
мовы твор швейцарца Й. К. Хірцэля «Сакрат вясковец 
альбо апісанне жыцця гаспадарчага і дабрачыннага 
філосафа, земляробствам займаўшыйся». У сваю чар-
гу дачка рэферэндара ВКЛ В. Валовіча Бальбіна, вы-
дадзеная замуж за жмудскага кашталяна Ю. Ф. Паца, 
зрабіла пераклад рамана «Гісторыя Алкамена караля 
шатландцаў і Меналіпы каралевы датчан», які яна 
прысвяціла А. Замойскай (захаваўся ў рукапісе) [10, 
арк. 1].

Выдатным узорам для пераймання была і дач-
ка кашталяна кракаўскага, пінскага старасты 
Я. А. Вішнявецкага Францішка Уршуля, якая стала 
жонкай князя М. К. Радзівіла Рыбанькі. Яна атрыма-
ла выдатную хатнюю адукацыю і пасля прыбыцця 
ў Нясвіж пераўтварыла яго ў буйны цэнтр культуры: 
аднавіла і пашырыла бібліятэку (уключала прыкладна 
9 тыс. тамоў), рэгулярна арганізоўвала літаратурныя 
салоны. Сама княгіня стала аўтарам каля 80 вершаў 
рознай тэматыкі (лірычныя, павучальныя, пахаваль-
ныя, філасофскія) і 16 п’ес, з якіх толькі тры былі 
адаптаванымі да мясцовых рэалій перакладамі твораў 
Мальера, а астатнія – цалкам арыгінальныя сачыненні 
княгіні на антычныя, усходнія і італьянскія матывы 
(«Золата ў агні», «Гульня фартуны», «Шчаслівае ня-
шчасце» і інш.) [11, с. 7–21]. 

Пачалі цікавіць жанчын і дакладныя навукі. Так, 
дачка гетмана польнага ВКЛ князя Р. А. Агінскага 
Эльжбета Магдалена, выдадзеная замуж за кашта-
ляна мсціслаўскага А. Пузыну, напрыклад, не толькі 
прафінансавала будаўніцтва пры Віленскай езуіцкай 
акадэміі абсерваторыі, але і ва ўласным палацы 
ў Лучаі пад Паставамі арганізавала астранамічныя 
назіранні, неабходныя для пашырэння геаграфічных 
ведаў аб гэтым рэгіёне.

Падобныя дасягненні ў справе асветы «бела-
галовых» выдатна падсумаваў тагачасны асветнік 
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і літаратар Г. Калантай. Апісваючы становішча ў Рэчы 
Паспалітай у 1750-я – першай палове 1760-х гг., 
ён адзначаў наяўнасць сярод прадстаўніц магнатэрыі 
асоб, з якімі лёгка было падтрымліваць размову 
наконт палітыкі, гісторыі і літаратурных навінак. 
Многія з іх выдатна валодалі замежнымі мовамі, 
выпіс валі з Заходняй Еўропы часопісы і кнігі, пры-
чым апошнія не былі выключна мастацкімі творамі 
забаў ляльнага характару, але і ўтрымлівалі сур’ёзныя 
разважанні славутых мысліцеляў эпохі Асветніцтва. 
У цэлым Г. Калантай прызнаваў высокі ўзровень 
жаночай адукаванасці ў дадзены перыяд у Рэчы 
Паспалітай, які не саступаў аналагічным дасяг-
ненням у Францыі ці Германіі. Іншая справа, што 
гаворка тут ішла выключна аб высакародных дамах, 
у той час як дзяўчаты з асяроддзя сярэдняй і дробнай 
шлях ты, а таксама з мяшчанства выхоўваліся пакуль 
яшчэ па-старому – у рэлігійным духу з мінімумам 
свецкіх ведаў [12, с. 126–130].

Не выклікае сумненняў, што менавіта ў дасле-
дуемы перыяд традыцыйнае стаўленне да асветы 
прадстаўніц «слабога полу» пачало змяняцца. Пашы-
рэнне колькасці вывучаемых прадметаў (польскай 
і французскай моў, пачаткаў паліталогіі, прыдворнага 
этыкету і інш.) дазволіла жанчынам весці актыўнае 
грамадскае жыццё і на практыцы рэалізоўваць улас-
ны творчы і інтэлектуальны патэнцыял. Відавочна, 
што найперш гэта датычылася правячай у Рэчы 
Паспалітай эліты каталіцкага веравызнання, але 
актывізацыя ў краіне асветнай дзейнасці манаскіх 
ордэнаў і з’яўленне першых прыватных пансіёнаў 
рабіла сістэматызаванае школьнае навучанне больш 
даступным і для дзяўчат з сярэдніх колаў грамадства 
(у тым ліку і мяшчанства). Пры гэтым паляпшэнне 
агульнага ўзроўню адукаванасці жанчын суправа-
джалася пранікненнем у іх асяроддзе і грамадзянскага 
выхавання, што цалкам адпавядала тагачасным ідэям 
эпохі Асветніцтва.
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Анатацыя

Артыкул прысвечаны актуальнай для сучаснай беларускай гістарычнай навукі праблеме ўдасканалення адукацыі жан-
чын каталіцкага веравызнання ў другой палове XVII – трэцяй чвэрці XVIII ст. Акцэнт зроблены на вызначэнні спецыфікі 
асветніцкай дзейнасці асобных манаскіх ордэнаў, пашырэнні колькасці выкладаемых прадметаў і іх вучэбна-метадычным 
забеспячэнні. Прыведзены прыклады літаратурнай творчасці і дабрачынных учынкаў на карысць развіцця навукі і культуры 
асобных адукаваных прадстаўніц прывілеяванага саслоўя Рэчы Паспалітай. Адзначаны пачатак перагляду ў айчынным гра-
мадстве стаўлення да ролі жанчыны ў сацыяльна-палітычным жыцці краіны. 

Summary

The scientific article is devoted to the modern Belarusian historiography problem of improving the education of Catholic religious 
women in the second half of XVII – the third quarter XVIII century. Emphasis is placed on the determination of the specificity  
of individual outreach religious orders, increasing the number of subjects taught and methodological support. Concrete examples 
 of literary works and charitable deeds for the benefit of the development of science and culture of individual educated representatives 
of the privileged class of the Polish–Lithuanian Commonwealth. It marked the beginning of the revision in domestic attitudes towards 
the role of women in socio-political life of the country.


