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Разглядаюцца асобныя аспекты сацыяльнай мабільнсці сялянства Беларусі ў другой палове ХІХ – 
пачатку ХХ ст., звязаныя з тэрытарыяльнымі перамяшчэнямі жыхароў вёскі, адыходам іх на заробкі, 
перасяленнямі ў межах Беларусі, ва ўнутранныя губерні Расійскай імперыі і за мяжу. Прааналізаваны 
ўплыў тэрытарыяльнай мабільнасці сялянства на змену сацыяльнага статуса мігрантаў у 
гарызантальным і вертыкальным накірунках. 
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Several aspects of the social mobility of the Belarusian peasantry in the second half of the nineteenth and 
early twentieth centuries are examined. Territorial movements of the villagers, their departure to work, 
resettlement within the borders of Belarus, to the inner provinces of the Russian Empire, and abroad are 
discussed. The influence of the territorial mobility of the peasantry on the horizontal and vertical changes in 
the social status of migrants is analyzed. 
Key words: peasantry; social mobility; migration; territorial mobility; otkhodnichestvo; resettlement. 

У сацыяльнай мабільнасці сялянства Беларусі ў другой палове ХІХ ст. можна 
вылучыць два накірункі – вертыкальны і гарызантальны. Вертыкальная сацыяльная 
мабільнасць была звязана пераважна са зменай саслоўнай прыналежнасці селяніна, яго 
статусных пазіцый, шмат у чым карэлявала з маёмасным становішчам. Гарызантальная 
сацыяльная мабільнасць у меншай ступені ўплывала на змену сацыяльнага статусу і 
маёмасную іерархію, праяўлялася пераважна праз змены некаторых сацыяльных роляў 
асобы (жанаты-халасты, мясцовы-чужы і інш.). Сяляне, як і іншыя прадстаўнікі 
сельскага насельніцтва Беларусі, імкнуліся шукаць і выкарыстоўваць розныя магчымсці 
сацыяльнай мабільнасці. Пашырыліся гэтыя магчымасці пасля адмены прыгоннага 
права. Адным з такіх шляхоў для сялян Беларусі ў другой палове ХІХ ст. была 
тэрытарыяльная мабільнасць. 

У тэрытарыяльнай мабільнасці, альбо міграцыях, сялянства Беларусі азначанага 
перыяду можна выдзяліць некалькі накірункаў. Па месцах міграцый – у горад ці ў 
сельскую мясцовасць. Па тэрыторыі – міграцыі ў межах сваёй губерні, у межах іншых 
беларускіх губерняў, ва ўнутраныя губерні Расійскай імперыі і за мяжу. Па часе – 
кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя адыходы, ад'езд на пастаяннае месца жыхарства. 
Па мэтах – адыход на заробкі, ад’езд на навучанне, перасяленне (змена месца жыхар-
ства). 

У кожным з выпадкаў тэрытарыяльная мабільнасць сялянства аказвала ўплыў на 
сацыяльнае становішча селяніна-мігранта, мяняла яго сацыяльны статус, а ў асобных 
выпадках – і маёмасны стан. Уплыў гэты не заўсёды быў станоўчы і спрыяў 
узвышэнню селяніна ў сацыяльнай іерархіі. Часам міграцыі прыводзілі і да паніжэння 
сацыяльнага і маёмаснага становішча селяніна, не гледзячы на тое, што мэтай міграцый 
першапачаткова ў большасці выпадкаў было менавіта паляпшэнне ўмоў жыцця. 

У горад сяляне нярэдка перасяляліся на час навучання ў пэўных навучальных 
установах, для атрымання адукацыі. Пераважна гэта былі ўстановы, якія давалі 
сярэднеспецыяльную адукацыю. Такія перасяленні мелі тэрміновы характар. Значным 
абмежаваннем тут былі фінансавыя пытанні. Такая адукацыя была платнай, таму 
атрымаць яе мелі магчымасць прадстаўнікі больш заможнага сялянства. Імкнучыся 
падтрымаць пашырэнне сялянскай адукацыі, урад аказаваў падтрымку студэнтам 
сярэдніх навучальных устаноў. У першую чаргу гэта выражалася ў атрыманні 
навучэнцамі губернатарскіх стыпендый [8, арк.133, 183]. Расла доля сялян сярод усіх 
студэнтаў сярэдніх навучальных устаноў. У 1875 г. сяляне сярод іх складалі каля 3,7 % 
(92 селяніна). Да канца ХІХ ст. гэта лічба ўзрасла амаль у 10 разоў і складала ўжо каля 
30 % (15 951 выхадзец з сялян) [13, с. 106–107]. Прадстаўнікі сялянства атрымлівалі 
звычайна педагагічныя спецыяльнасці, а таму пасля заканчэння навучання вярталіся ў 
вёску ўжо ў якасці настаўнікаў, альбо займалі пасады пісараў у валасных і сельскіх 
праўленнях. Такія сяляне атрымлівалі афіцыйны пастаянны заробак, адыходзілі ад 
сельскагаспадарчых заняткаў, рабіліся прадстаўнікамі мяцовай сельскай інтэлігенцыі, 
што фактычна ўзвышала іх сацыяльны статус у сельскай грамадзе. Праўда, 
сустракаліся выпадкі, калі сяляне адносіліся да адукаваных асоб з недаверам і кпінамі. 

Частка сялян, якія перасяліліся ў горад, пераходзіла ў мяшчанскае саслоўе. 
Колькасць такіх сялян была невялікай. Пераважна гэта былі сяляне, якім складана было 
займацца сельскагаспадарчымі заняткамі з-за ўзросту альбо стану здароўя. Падставай 
для прыпіскі сялян у мяшчане з’яўляўся таксама шлюб з мяшчанкамі. Пераход у 
мяшчане быў найбольш характэрны для сялян, што жылі ў аддаленых гарадах, за 
межамі беларускіх губерняў (Санкт-Пецярбург, Чарнігаў, Кіеў) [8; 10]. Да сваіх 
губернскіх ці павятовых цэнтраў сяляне прыпісваліся радзей. У такіх выпадках яны, 
хоць і жылі ў горадзе, аднак знаходзіліся недалёка ад сваёй грамады і мелі магчымасць 
трымаць з ёй сувязь. 

Міграцыйны рух у сельскую мясцовасць быў звязаны пераважна з 
кароткатэрміновым альбо доўгатэрміновым адыходам сялян на заробкі. Відавочна, што 
сезоныя, кароткатэрміновыя адыходы сяляне ажыццяўлялі ў межах сваёй жа губерні, 
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альбо у межах іншых беларускіх губерняў. Доўгатэрміновыя адыходы былі звязаны з 
ад’ездам у аддаленыя губерні Расійскай імперыі ці за мяжу. 

Адыход селяніна на сезонныя заробкі ў межах сваёй губерні альбо ў бліжэйшыя 
губерні меў на мэце не столькі значна змяніць маёмасны стан сям’і адыходніка, колькі 
забяспечыць яе мінімальныя жыццёвыя патрэбы. Заробкі на такіх работах не былі 
вялікімі – 0,35-0,45 руб. у дзень. У такіх выпадках сяляне зараблялі грошы для 
пакрыцця падатковых выдаткаў ці пакрыцця існуючых запазычанасцяў. Таму на 
сезонныя заробкі ў недалёкія рэгіёны адпраўляліся пераважна бедныя, 
малазабяспечаныя сяляне. Доўгатэрміновы адыход ў аддаленыя губерні Расійскай 
імперыі і нават ад'езд за мяжу, наадварот, з'яўляліся крыніцай атрымання значных 
заробкаў, давалі магчымасць сялянам палепшыць сваё маёмаснае становішча (набыць 
зямельны надзел, даць адукацыю дзецям і да т.п.). Акрамя таго, падобныя пераезды 
патрабавалі пэўных грашовых выдаткаў на дарогу і ўладкаванне на месцы, таму былі 
даступны для больш забяспечаных катэгорый сялянства (сераднякі, заможныя сяляне). 
Найбольш прэстыжнымі і прыбытковымі былі несельскагаспадарчыя віды заробкаў, 
сярод якіх папулярнасцю карысталіся т. зв. лясныя промыслы (звязаныя з нарыхтоўкай, 
апрацоўкай, сплавам і вывазам лесаматэрыялаў). Разам з тым, карысталася попытам 
праца на будаўніцтве чыгунак, работа ў буйных гарадах. Нярэдка сяляне, што жылі 
каля водных шляхоў, наймаліся на судна і плыты [14, с. 170]. Распаўсюджанымі відамі 
працы за межамі Беларусі былі рамізніцтва, сплаў лесу, цагельная справа, праца 
каменшчыкаў і цесляроў. Некаторыя працавалі ў якасці хатніх слуг, кухараў, лакеяў, 
фурманаў. Найбольшы заробак мужчыны пры несельскагаспадарчых занятках у 1870 – 
пачатку 1880-х гг. дасягаў 100–150 руб. у год, мінімальны – 20–50 руб. [7, с.144–145]. 

Ад’езд на замежныя заробкі аказваў уплыў на розныя бакі сялянскага жыцця, на 
узаемаадносіны ў вёсцы, мяняў сацыяльны статус селяніна. Знаходзячыся за мяжой, 
сяляне мелі магчымасць далучыцца да замежнага культурнага жыцця, пазнаёміцца з 
тэхнічнымі дасягненнямі ў галіне сельскай гаспадаркі, узняць сваё матэрыяльнае 
становішча, што рабіла іх гаспадарамі дастаткова заможнымі і прыбытковымі. Так, 
некаторыя сяляне з ЗША дасылалі сваім сем’ям па 300−500 руб. у год, а па вяртанні 
прывозілі з сабой яшчэ больш. Акрамя таго, што яны значна ўзбагачаліся за гэты час, 
мянялася іх светаўспрыманне і самавызначэнне. Напрыклад, павятовы спраўнік 
Гродзенскага павета паведамляў, што тыя, хто вярнуўся, “адрозніваюцца больш 
свядомай працаздольнасцю і больш высокай прадуктыўнасцю працы, большай павагай 
да закона, да ўлады, чужой маёмасці і чужой працы” [9, арк.9]. Нярэдка такія сяляне, 
пабачыўшы свет, ставілі сябе значна вышэй за іншых аднавяскоўцаў, што не спрыяла 
фарміраванню паважных грамадскіх адносін да іх з боку грамады. Асобную групу 
мігрантаў складалі нелегальныя перасяленцы і адыходнікі. У такіх выпадках сяляне 
рызыкавалі не толькі сваім эканамічным, але і сацыяльным статусам, уласнай свабодай. 
Незаконных перасяленцаў шукалі за мяжой і высылалі назад на радзіму, дзе да іх пры-
мянялі адпаведныя меры пакарання. Акрамя таго, яны падвяргаліся асмяянню 
аднавяскоўцаў, што было вялікай абразай. Грамада нярэдка кпіла з іх з-за непавагі да 
традыцый, за тое, што пакінулі бацькоўскія землі. 

Частка сялянства разглядала замежныя краіны ў якасці месца пастаяннага 
жыхарства. Аднак большасць перасяленцаў з Беларусі накіроўвалася ва ўнутраныя 
губерні Расійскай імперыі. Праз перасяленне сяляне Беларусі імкнуліся ў першую чаргу 
палепшыць сваё матэрыяльнае становічша, аднак у выніку яно ўплывалі і на 
трансфармацыю сацыяльнага статуса асобы. Да перасяленняў імкнуліся пераважна 
малазабяспечаныя сяляне, якім не хапала сродкаў для існавання, утрымання сям’і, 
гаспадаркі, выплаты падаткаў. Многія з іх тлумачылі такое сваё становішча на радзіме 
неўрадлівасцю мясцовых глеб, адсутнасцю прапанавання рабочых месцаў для 
дадатковых заробкаў [2, арк.1; 7, арк.17; 8, арк.1], таму яны вымушаны былі шукаць 
мясцовасці, дзе, на іх думку, такіх праблем не існавала. 

На новых месцах жыхарства сяляне надзяляліся зямлей, жыллём, цяглай жывёлай, 
маглі атрымаць грашовую дапамогу на ўладкаванне на новым месцы. Аднак не заўсёды 
гэтыя меры дапамагалі дасягнуць жаданага выніку. На працягу другой паловы ХІХ ст. 
назіраліся змены ў становішчы перасяленцаў на новых месцах жыхарства. Пры 
параўнанні жыцця перасяленцаў у Сібіры ў 1880-я і 1890-я гг. заўважна паніжэнне іх 
эканамічнага дабрабыту. Так, аднарабочыя сем’і, што прыйшлі без грашовых сродкаў, 
у 80-я гг. ХІХ ст. атрымлівалі ў сярэднім па 2,9 дзесяціны ворыва, мелі прыкладна 1,6 
коней на двор. У 1890-я гг. іх становішча пагоршылася і сярэднія надзелы такіх сем’яў 
складалі толькі 0,9 дзесяціны ворыва і 0,8 коней [5, с.304]. Статыстыка эканамічнага 
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стану перасяленцаў у раёнах усялення таксама паказвае, што з канца 1870-х да канца 
1890-х гг. назіралася памяншэнне агульнага ўзроўню дабрабыту перасяленцаў. Так, у 
1878 г. сярод перасяленцаў у Сібіры мелі коней 88 % сем’яў, у 1896 г. – толькі 74 %; у 
1878 г. 82 % сем’яў мелі самастойную гаспадарку, а ў 1896 г. – толькі 79 % [6, с.50]. 
Такую сітуацыю можна патлумачыць пашырэннем самавольных перасяленняў, 
колькасць якіх, насуперак чаканням урада, павялічылася пасля выдання шэрагу 
абмежавальных законаў. Выданне правілаў 1881 г., напрыклад, дазволіла мясцовым 
уладам увогуле не дапушчаць перасяленняў сялян. Так, з 1881 па 1885 гг. у Віцебскай, 
Гродзенскай, Мінскай губернях не было дадзена ні аднаго дазволу на перасяленне [1, 
с.77]. Аднак сяляне настолькі спадзяваліся палепшыць сваё становішча, што гэта не 
стрымлівала іх імкненні. Напрыклад, у 1890 г. па афіцыйных даных Мінскай губерні 
ніхто не атрымаў дазволу на перасяленне, аднак сярод фактычных перасяленцаў толькі 
за Урал налічвалася 188 сялян гэтай губерні [1, с.74, 77]. У новым месцы жыхарства 
селянін атрымліваў зямлю і магчымасць весці сваю гаспадарку. Часта спробы сельскіх 
жыхароў арганізаваць новую гаспадарку ў невядомых клміматычных умовах 
заканчваліся поўным разарэннем [4, с.105]. Такія перасяленцы вымушаныя былі 
вяртацца на радзіму, дзе не мелі нічога (усю маёмасць сяляне распрадавалі перад 
ад’ездам), ператвараючыся ў жабракоў і парабкаў. 

Уплыў тэрытарыяльнай мабільнасці на сацыяльны статус селяніна быў 
рознабаковым. Часовае знаходжанне ў горадзе, далучэнне да гарадской культуры і ладу 
жыцця, пры вяртанні ў вёску надавала такім асобам больш высокі сацыяльны статус. 
Разам з тым, яны як бы выключаліся з ліку “сваіх” для сельскай грамады, нярэдка 
губляючы грамадскую павагу. У выпадку ад’езду на доўгатэрміновыя заробкі ва 
ўнутраныя губерні Расійскай імперыі ці за мяжу селянін меў магчымасць прасунуцца 
па сацыяльнай лесвіцы, у першую чаргу за кошт павышэння маёмаснага статусу. 
Сезонныя, кароткатэрміновыя адыходы ў межах беларускіх губерняў рэдка мелі такі ж 
эфект і дазвалялі сялянам толькі атрымаць неабходныя мінімальныя фінансавыя сродкі 
для існавання. У перасяленчым руху удзельнічалі пераважна беззямельныя, 
малазямельныя сяляне, сераднякі, якія ў новых месцах усялення шукалі лепшых умоў 
існавання. Не ўсе атрымлівалі жаданыя вынікі. Частка няўдалых перасяленцаў 
вярталася на радзіму, папаўняючы ніжэйшыя, нават маргінальныя, катэгорыі сялянства. 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Верещагин, П.Д. Крестьянские переселения из Белоруссии (вторая половина ХIХ в.). 
Минск: Изд-во БГУ, 1978. С. 69−70. 

2. Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы (ДГАЛ). Фонд 378. Воп. 1891. Спр. 207. 
Ходатайства о переселении. 

3. ДГАЛ. Фонд 381. Воп. 19. Спр. 6709, 6725. О выдаче Российским Императорским 
Генеральным Консульством в Нью-Йорке свидетельств на проезд в Россию. 

4. Каханоўскі А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.). 
Мінск: БДУ, 2013. 

5. Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб.: тип.“Общественная польза”, 1905. 
6. Кауфман, А.А. Сибирское переселение на исходе ХIХ века. Спб. : тип. В. Киршбаума, 
1901. 

7. Материалы для изучения современного положения землевладения и 
сельскохозяйственной промышленности в России. СПб. : тип. Тренке и Фюсно, 1880. 
Приложение к вып. 1. 312 с. 

8. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). Ф. 242. Воп. 1. Спр. 1267. По 
прошению бывшего дворового человека о выдаче ему увольнительного свидетельства 
для причисления в мещане. 

9. НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 15641. Прошения и жалобы крестьян о передаче 
наследственной земли и выселении их из участков. 

10. НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 1385. Сведения мировых посредников к годовому отчету о 
ходе крестьянского дела по Минской губернии за 1870 г. 

11. НГАБ. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1754. По жалобе крестьян, мещан и других на невысылку 
свидетельств об окончании учебных заведений, в присвоении денег и др. 

12. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна. Ф. 18. Воп. 2. Спр. 6. Об 
эмиграции в Америку крестьян Гродненской губернии. 

13. Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 г. / 
СПб.: тип. т-ва “Екатерингофское печатное дело”, 1914. Вып. VIII (10): Виленский 
учебный округ. Губ.: Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская и 
Могилевская. 

14. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. СПб. : 
тип. М. Гольдберга, 1900. Т. 11: Гродненская губерния. 


