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The article analyzes the processes of the transition of Belarusian society from the traditional to the industri-
al path of development. It is noted that corresponding changes occur in the family in connection with the rapid 
processes of transformation of the social structure. It is concluded that under the influence of these processes, 
initially on the initiative of the authorities, and then with the participation of various private associations, the 
institution of childhood was legitimately formed as well as a set of measures to protect women and children. 
Key words: industrial society; family; family community; marriage; childhood institute; child 
mortality; demographic transition; public and church schools; parish schools. 

Працэсы пераходу беларускага грамадства ад традыцыйнага ўклада да грамадства 
мадэрну суправаджаліся радыкальнымі зменамі ў сацыяльнай структуры, пошукам 
новых форм яе арганізацыі. Ва ўмовах панавання сельскагаспадарчай вытворчасці 
людзі звычайна жылі вялікімі сем’ямі, якія ўключалі некалькі пакаленняў родзічаў, 
разам з бабулямі, дзядулямі, стрыечнымі братамі і сёстрамі і г.д. Пры гэтым яны ўсе 
разам знаходзіліся пад адным дахам і ўяўлялі своеасаблівую вытворчую каманду – 
вялікую патрыярхальную сям’ю. Індустрыяльная рэвалюцыя перанесла эканамічную 
вытворчасць на фабрыкі і заводы, разам з гэтым і сем’я страціла магчымасці сумеснай 
працы. Трансфармацыйныя працэсы, якія ахапілі Беларусь у другой палове XIX ст., не 
маглі не выклікаць зменаў у адносінах паміж бацькамі і дзецьмі, канфліктаў, 
разбурэння патрыярхальных інстытутаў, фарміравання новых уяўленняў аб уласнасці 
[8, c. 218]. Фабрычная вытворчасць патрабавала мабільнасці: у пошуках працы рабочыя 
павінны былі перамяшчацца з месца на месца, выхаванне дзяцей паступова было 
перададзена школе, клопат аб дагляду за старымі ўзялі на сябе прытулкі, прыватныя 
лякарні, багадзельні. Вялікая сям’я, якая была перагружана вялікай колькасцю дзяцей, 
старымі родзічамі, хворымі і калекамі, перастала адпавядаць імклівым працэсам 
індустрыяльнага часу. Таму вельмі павольна і вельмі балюча структура сям’і пачала 
змяняцца – стала з’яўляцца ўсё больш малых сем’яў. 

На тэрыторыі Беларусі з сярэдзіны XIX ст., паводле даследаванняў М.В. Доўнар-
Запольскага, існавала тры формы сялянскай сям’і: вялікая сям’я, малая сям’я і сямейная 
абшчына. Малая сям’я складалася з бацькоў, сыноў і дачок, якія не знаходзіліся ў 
шлюбе; вялікая – з бацькоў і дзяцей, якія знаходзіліся ў шлюбе. Найбольш складанай 
формай сялянскай сям’і М. В. Доўнар-Запольскі лічыў сямейную абшчыну, якая 
ўключала братоў або дзядзькаў з пляменнікамі, здольнікамі і іншымі, хто непадзельна 
жыў разам [7, c. 5–6]. Трэба адзначыць, што падобная класіфікацыя формаў сялянскай 
сям’і утрымлівала пэўныя недакладнасці тэрміналогіі. На гэтую акалічнасць звярнуў 
увагу М. М. Нікольскі ў даследаванні гісторыі беларускай шлюбнай абраднасці. Ён 
выдзеліў два тыпы вялікай сям’і: брацкую, г.зн. сямейную абшчыну, якая складалася з 
жанатых братоў з іх сем’ямі і кіравалася старшыной, і бацькоўскую патрыярхальную 
сям’ю, якая была прадстаўлена дзедам з унукамі, якія ўзялі шлюб ці, у некаторых 
выпадках, з бацькі з жанатымі сынамі. Да таго ж даследчык першым зрабіў спробу 
вызначыць распаўсюджанне вялікай і малой сям’і на тэрыторыі Беларусі і прыйшоў да 
высновы, што расслаенне сярэдняга сялянства ў другой палове XIX ст. адбывалася 
больш хутка ў тых губернях, дзе доля памешчыцкага землеўладання была меншая 
(Гродзенская і Віленская) [9, c. 154-155]. Такім чынам можна прыйсці да высновы, што 
пад уздзеяннем працэсаў індустрыялізацыі і урбанізацыі вялікая патрыярхальная сям’я 
паступова трансфармуецца ў малую, якая звычайна складаецца з бацькоў і іх дзяцей. 
Трэба дадаць, што на пэўнай частцы тэрыторыі Беларусі існавала падворнае 
землекарыстанне, якое склалася яшчэ ў XVI ст., што таксама спрыяла больш ранняму і 
больш распаўсюджанаму тэрытарыяльна выдзяленню малой сям’і. Характарыстыкай 
такой сацыяльнай арганізацыі была больш мабільная прыстасаванасць да дынамічных 
ўмоў жыцця, схільнасць да перамяшчэнняў у пошуках працы, разуменне значнасці 
набыцця адукацыі для атрымання больш выгаднага заробку. У фондзе Гродзенскага 
генерал-губернатара у дачыненні да канца XIX ст. сустракаецца вялікая колькасць 
спраў, якія змяшчаюць прашэнні аб выдачы запісаў пацвярджэння аб добранадзейнасці 
сялянаў для змены месцы жыхарства і працаўладкавання. Да прыкладу, селянін 
Брэсцкага уезда пасля заканчэння школы тэлеграфістаў хадайнічаў аб выдачы такой 
даведкі з мэтаю паступіць на працу на тэлеграфную службу г. Брэста [10]. 

Вывучэнне эвалюцыі беларускай сям’і не будзе поўным без правядзення аналізу 
ўнутрысямейных адносін. За аснову такога даследавання неабходна вызначыць 
сялянскую сям’ю таму, што, па-першае, колькасць сялян была, як і раней, самай 
шматлікай, па-другое, у працэсы змянення ўнутрысямейных стасункаў у гарадской 
сям’і мала чым адрозніваліся ад сялянскай, хіба толькі былі больш хуткімі. Пачатак 
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сям’і, як вядома, закладваецца шлюбам. Узрост узяцця шлюбу быў рэгламентаваны 
заканадаўча, у прыватнасці, для асобаў мужчынскага полу – не раней за18 гадоў, для 
жаночага – не раней за16 гадоў. Выключэнні прадугледжваліся толькі для “прыроднага 
насельніцтва” Закаўказзя. Акрэсліваўся таксама самы старэйшы ўзрост, калі шлюб 
браць не дазвалялася – 80 гадоў [13, арт. 3, 4]. Тэндэнцыяй канца XIX–пачатку ХХ ст. у 
Беларусі з’яўлялася практыка жаніцьбы пасля 20-ці гадоў. Раннія шлюбы (13-15 гадоў 
для дзяўчынак і 17-20 гадоў для хлопцаў) мелі месца, але ўсё радзей. Гэта было звязана, 
безумоўна, з імклівымі зменамі эканамічнай сітуацыі ў краіне, працэсамі 
трансфармацыі сацыяльнай структуры грамадства, паступовай ломкай саслоўных 
абмежаванняў, распаўсюджаннем адукацыі, новымі патрабаваннямі да прафесійнай 
дзейнасці насельніцтва і, як вынік, павышэннем мабільнасці насельніцтва, іншымі 
патрабаваннямі да самога інстытута сям’і. Таму самай распаўсюджанай практыкай 
жаніцьбы паводле даных статыстыкі, узятых на прыкладзе Гродзенскай губерні, у 80-х 
гадах XIX ст. быў узрост каля 20–26 гадоў як для дзяўчынак, так і для хлопцаў. Пры 
гэтым па-ранейшаму сустракаліся і раннія шлюбы, а таксама і дастаткова познія – 60–
75 гадоў [14, лл. 98–114].  

Адносіны мужа і жонкі рэгламентаваліся не толькі народнай традыцыяй і нормамі 
звычаёвага права, але і замацоўваліся заканадаўча. Жонка павінна была трывала 
пражываць з мужам, ні якія знешнія абставіны не павінны іх раз’ядноўваць. Акрамя 
неабмежаванай пакорнасці мужу, прызнання яго верхавенства жанчына павінна была 
дэманстраваць яму сваю дабразычлівасць, клопат і каханне, а супруг сачыць аб яе 
дабрабыце [13, aрт. 103–108]. Вядома, што ў вялікай непадзельнай сям’і, якая 
складалася з некалькіх пакаленняў і ўзначальвалася старэйшым, або галавой (дзед, 
бацька, старэйшы брат), існавала складаная іерархія падначалення, залежнасці і 
паслухмянасці, якая не заўсёды была ўстойлівай з-за міжасабовых канфліктаў, што і 
прыводзіла нярэдка да радзелаў. Разгляду гэтага пытання прысвечана шмат 
даследаванняў у беларускай гістарыяграфіі, што дае падставу не засяроджваць на ім 
істотнай увагі. А вось цікавым і адметным можна назваць становішча жанчыны ў 
беларускай сям’і. На погляд М. В. Доўнар-Запольскага, гэта была не заўсёды 
прыгнечаная жанчына, а хутчэй дарадчыца, дапаможца мужа і поўная распарадчыца ў 
сваёй гаспадарцы. Дзеці да паўналецця знаходзяцця ў поўным яе распараджэнні і 
павінны адносіцца да маці з вялікай павагай, акрамя хлапцоў з 14 год, калі яны ўжо 
могуць выконваць больш складаныя віды працы па апрацоўцы зямлі і пераходзяць у 
падпарадкаванне гаспадара. Акрамя таго, беларуская жанчына мела права на валоданне 
маёмасцю на пэўных умовах і з’яўлялася апекуном пры сваіх непаўналетніх дзецях [6, 
c. 19-20). 

Даследаванне пытання наяўнасці дзяцей ў беларускай гістарыяграфіі амаль заўсёды 
зводзіцца да тэзісу аб тым, што вялікая колькасць дзяцей з’яўлялася мэтай бацькоў і 
гарантыяй эканамічнай стабільнасці сям’і. У XIX ст., калі адбываецца трансфармацыя 
інстытута самой сям’і, змяняюцца і погляды на шматдетнасць. З аднаго боку з’яўленне 
першага, другога дзіцяці ўспрымалася вельма радасна, таму што дзеці ў далейшым 
гарантавалі бацькам не толькі актыўную дапамогу ў працы, але і дагляд у старасці: “Без 
дзяцей ціха, ды на старасці ліха”, “З разумнымі дзеткамі і без грошай хораша” [1, c. 
117]. Гэта, дарэчы, тычылася як сялянскай, так і гарадской сям’і: як вядома, у 1860–
1880-х гадах XIX ст. дзіцячая праца ў прамысловасці была больш запатрабаваная, чым 
дарослых. Часцяком здаралася так, што бяздзетныя старыя вымушаны былі займацца 
жабрацтвам, крадзяжом, заканчваць сваё жыццё на царкоўным бабінцу, ці, у самым 
лепшым выпадку, трапіць у грамадскую багадзельню. А з другога боку, вялікая 
колькасць дзяцей ужо ўспрымалася як вялікі цяжар: “Чые мруць, а нашы як із вады 
йдуць”, “Даў бог дзеці, ды няма дзе падзеці”, “Дзяцей, як бобу, а хлеба ні дробу” і г.д. 
[1, c. 115-116]. Тлумачылася гэта вялікімі выдаткамі на малалетных дзяцей да 7 гадоў, а 
таксама тым, што цяжарная жанчына на пэўны час выдалялася ад актыўнай хатняй, 
вытворчай і іншай працы. Вядома таксама, што вельмі высокая дзіцячая смяротнасць, 
якая існавала ў Беларусі ў XIX ст. і якая з’яўлялася найважнейшым дэмаграфічным 
рэгулятарам высокай нараджальнасці, не вельмі знізілася да пачатку ХХ ст. Як і раней, 
у сялянскім асяродку памірала больш за палову дзяцей, якія не дажывалі да ўзросту 20 
год [11, c. 148]. Але ўсё тыя ж працэсы пераходу да індустрыяльнага грамадства, якія ў 
тым ліку вызначалі рост патрэбаў насельніцтва, прыцягненне ўвагі да праблемы 
памяншэння дзіцячай смяротнасці, прывялі да павелічэння колькасці дзяцей, якія 
выжывалі, і тым самым павялічылі працягласць самога дзяцінства. Стала відавочным, 
што высокая нараджальнасць не прыносіць эканамічнай выгоды, а таксама вельмі 
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дрэнна ўплывае на стан здароўя жанчыны – выклікае шырокае распаўсюджанне 
жаночых хваробаў у выніку шматлікіх дзетанараджэнняў і невыкананне самых простых 
патрабаванняў гігіены пад час цяжарнасці і родаў. 

Табліца нараджэнняў і смяротнасці за 1861–1865 і за 1911–1913 гг. [12, c. 169–
170; c. 189–190]. 

Губерніі Нараджальнасць Смяротнасць 

На 1000 
насельніцтва 
прыходзілася 
нараджэнняў 

Павелічэнне 
(+),памяншэн
не (-) з 1851 
па 1913 у % 
 

На 1000 
насельніцтва 
прыходзілася 
нараджэнняў 

Павелічэнне (+), 
памяншэнне (-) з 
1851 па 1913 у % 
 

1861-
1865 гг. 

1911-
1913 гг. 

1861-
1865 гг. 

1911-
1913 гг. 

Магілёўская 50,8 36,8 -27,5 29,8 18,2 -38,9 

Мінская 53,0 37,5 -29,2 29,5 18,2 -38,3 

Гродзенская 50,2 32,8 -34,7 30,0 19,3 -35,7 

Віцебская 48,9 33,3 -30,6 36,8 17,4 -52,7 

Віленская 50,2 39,6 -39,0 28,2 17,7 -37,0 

Прыведзеныя статыстычныя дадзеныя дастаткова выразна сведчаць аб зменах 
дынамікі нараджальнасці і смяротнасці, якія, безумоўна, былі выкліканы пераходам 
грамадства да індустрыяльнай цывілізацыі, а таксама паказваюць, што пры памяншэнні 
смяротнасці і павелічэнні працягласці жыцця паказчыкі нараджальнасці таксама 
зніжаюцца. Для параўнання можна прывесці адапаведныя лічбы па Пермскай губерніі, 
якая вызначалася найбольш высокімі паказчыкамі смяротнасці і, адпаведна, 
нараджальнасці, як механізму дэмаграфічнай стабільнасці – паказчыкі нараджальнасці 
55,2 на працягу 1861–1913 гг. заставаліся нязменнымі, амаль такімі ж былі і паказчыкі 
смяротнасці: 45,6 у 1816–1865 гг. і 42,2 у 1911–1933 гг. 

Пытанне аб перыядызацыі перыяду дзяцінства пакуль застаецца дыскусійным у 
даследчыкаў. На наш погляд, найбольш удалым, с пункту гледжання падыходаў, 
прынятых у сучаснай беларускай этналогіі ў адпаведнасці з традыцыямі і народным 
поглядам уяўляецца наступнае дзяленне на чатыры ўзроставыя ступені: маленства – ад 
нараджэння да 6-8 гадоў, уласна, дзяцінства – ад 6-8 да 12-14 гадоў; падлеткавы ўзрост 
– ад 12-14 да 16-17 гадоў і юнацтва – ад 16-17 да 18-20 гадоў [2, c. 111]. Сталасць, ці 
даросласць, наступала з моманту ўступлення чалавека ў шлюб, але апекаванне бацькоў 
пры гэтым не заканчвалася. Перыяд дзяцінства ў XIX–пачатку ХХ ст. пакуль яшчэ быў 
непрацяглым, але па прычыне павелічэння працягласці самога дзіцячага жыцця 
паступова пачаў павялічвацца. Гэты факт прымусіў грамадства і, уласна, само дарослае 
насельніцтва больш уважліва ставіцца як да самой фізічнай асобы дзіцяці, так і да яго 
фарміравання і падрыхтоўкі да дарослага жыцця. Як ужо ўзгадвалася вышэй, 
прыкладна да 7 гадоў выхаваннем і першапачатковым прыстасаваннем да жыцця 
дзяцей займалася сям’я, а менавіта, маці. Далей яны ішлі працаваць: дзяўчынкі 
займаліся справамі па хатняй гаспадарцы і даглядам за малодшымі братамі і сёстрамі, 
хлопчыкі – спачатку хадзілі ў пастухах, а прыкладна з 14 гадоў займаліся больш 
цяжкай сельскагаспадарчай працай. Гарадскія дзеці працавалі ў вытворчасці: у 
рамесных майстэрнях, на фабрыках. Аднак, паступова ўсё большую ролю ў выхаванні 
дзяцей пачынае адыгрываць грамадства, а менавіта, школа і школьнае навучанне. У 
Беларусі, хоць і нераўнамерна, была распаўсюджана сетка пачатковых школ, якія 
падзяляліся на царкоўнапрыхадскія і народныя школы. Спачатку іх распаўсюджванне 
вельмі заахвочвалася дзяржаўнай уладай, а пасля падзей паўстання 1863–1864 гг. і ў 
перыяд рэакцыі 1880-х гг. кольскасць іх паменшылася і адкрыццё пільна 
кантралявалася. Так, у 1862 г. у беларускіх губернях была толькі 101 народная школа (з 
іх палавіна ў Гродзенскай губерні), у канцы 1860-х гг. – больш 1 000, у канцы 1880-х – 
892, у канцы 1890-х – 1040, а ў 1914 г. іх налічвалася ўжо 4784 [4, c. 142]. Колькасць 
навучэнцаў у народных школах на 1 студзеня 1914 г. складала 304 745 чалавек. Да 
пачатковых навучальных устаноў адносілі таксама прыходскія і павятовыя вучылішчы, 
якія размяшчаліся ў гарадах. Да пачатку ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі іх налічвалася 
каля 90, пачасціліся выпадкі адкрыцця жаночых навучальных устаноў. Навучанне тут 
было платным, школьная адміністрацыя пільна кантралявала наведванне заняткаў, 
рэгулярна збіраліся звесткі аб іх пропуску, а дадзеныя пасылаліся на імя губернатара з 
мэтай накладання штрафу з бацькоў. Да прыкладу, за ненаведванне Гродзенскага 
павятовага вучылішча 19 вучнямі гарадскага дума на пасяджэнні прызначыла “… 
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абкласці бацькоў …выхавальнікаў штрафам па 3 рублі”. Паказальна, што штрафныя 
грошы, як вынікае з ліста канцэлярыі гродзенскага губернатара ад 10 лістапада 1866 г. у 
Гродзенскую казённую палату, падлягалі “… высылцы ў прыходскія вучылішчы і 
павінны трапіць на паляпшэнне матэрыяльнага быту іх” [5, лл. 3, 12]. Аднак, 
нягледзячы на значныя змены ў адносінах для самога інстытута дзяцінства, развіцця 
адпаведнай сістэмы адукацыі і выхавання, спосабы пакарання дзяцей на 
непаслухменства і невыкананне сваіх абавязкаў у гэты перыяд заставаліся нязменнымі. 
Як адзначае ў сваіх успамінах А. Багдановіч “Не адзін мой бацька практыкаваў розгі як 
магічны выхаваўчы сродак, адзіны надзейны і ацаляльны – уся жыццёвая мудрасць і 
ўвесь уклад прыватнага і грамадскага жыцця быў імі насычаны. У шмат якіх дамах 
пучкі розаг стаялі ў іконаў разам з вярбой і «грамніцэй». У адпаведных выпадках іх 
здымалі і пускалі ў справу, а па завяршэнні прымушалі цалаваць, як выратавальную 
святыню. Такое ўзвышанае ўспрыманне святасці розгі трымалася ў колах дваровых, 
рамеснікаў і шляхты, якія лічыліся больш культурнымі і таму здольнымі да 
выпрацоўцы больш шырокіх ідэалагічных поглядаў. Памятаю, што ў сям’і дваровых … 
пагражалі, паказваючы пучок розаг, немаўляці ў калысцы, месяцаў 2–3-х. І на пытанне: 
«Ці ж ён што разумеіць?» – упэўнена адказвалі: «А як жа! – во – і сціх» [3, c. 352]. 

Мяжа другой паловы XIX – пачатку ХХ ст. у гісторыі Беларусі вызначана імклівымі, 
разнастайнымі, часам вельмі драматычнымі падзеямі. Зразумела, што звязана гэта у 
першую чаргу з пераходам краіны ад традыцыйнага да індустрыяльны шлях развіцця. 
Рэформы дзяржаўнай, эканамічнай, палітычнай, заканадаўчай сістэм Расійскай імперыі 
выклікалі змены і ў сацыяльнай структуры насельніцтва Беларусі, паклалі пачатак 
разлажэнню саслоўнага дзялення грамадства, справакавалі пераўтварэнне вялікай 
традыцыйнай беларускай сям’і у малую (нуклеарную). У грамадстве пачалі змяняцца 
погляды на становішча і абарону правоў жанчын, спачатку па ініцыятыве органаў 
улады, а потым і пры удзеле розных прыватных аб’яднанняў быў легітымна аформлены 
інстытут дзяцінства і сфарміраваны комплекс мер па абароне дзяцей таму, што менавіта 
гэтыя катэгорыі насельніцтва аказаліся безабароннымі пад час трансфармацыйных 
зменаў у грамадстве. 
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