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РОЛЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ФАКТАРАЎ 
У С КЛАД ВАННІ ШЛЯХЕЦКАГА ІДЭАЛУ 

ДОМУ I СЯМ’І

Анджэй Заянчкоўскі, аналізуючы і апісваючы польскую 
республіку нобіляў, сцвярджае, што ў яе была “структура 
невялікіх суседстваў” [3, с. 21 ]. Ядром гэтых суседстваў былі 
сем’і. Таксама сустракаецца тэрмін “нацыя сем’яў". Такім
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чынам, на сённяшні дзень шэраг даследчыкаў згаджаюцца 
з тым, што сям'я была адной з найважнейшых каштоўнас- 
цей шляхецкай свядомасці і культуры [2; 3]. Безумоўна, 
сям’я мае вялікае значэнне ў славянскай культуры, але ўсё 
ж можна адзначыць, што для шляхты паняцце сям'і мела 
своеасаблівае значэнне.

Шэраг фактараў спрыяў фарміраванню асаблівага значен
ня сям’і і роднага дому ў сістэме шляхецкіх каштоўнасцей.

Самы галоўны з гэтых фактараў -  вялікая колькасць 
шляхты ў працэнтных суадносінах да астатняга насельніц- 
тва Рэчы Паспалітай. Розныя даследчыкі прыводзяць роз- 
ныя лічбы. Але сам гэты слой грамадства не быў аднарод- 
ным: у яго ўваходзілі і буйныя землеўладальнікі, і беззямель- 
ная шляхта. У канцы XVIII ст. дробная шляхта складала ўжо 
95% ад агульнай колькасці. Пры гэтым яны валодалі по- 
ўнымі грамадзянскімі правамі, а іншыя слаі грамадства, 
нягледзячы на заможнасць, былі абмежаваны ў сваіх пра
вах. Такім чынам, шляхта ў любым выпадку пераўзыходзі- 
ла астатнія слаі грамадства. Роўнасць унутры шляхецкага 
саслоўя давала шляхціцам пачуццё ўпэўненасці. Іх сэнс 
прыналежнасці сімвалізаваў дом, пра стан і знешні выгляд 
якога шляхта пастаянна клапацілася. Якім бы малым ні быў 
маёнтак шляхціца, тэта была яго зямля, тут ён адчуваў сябе 
землеўладальнікам, тут ён быў абсалютна незалежны. Са- 
цыяльны асяродак шляхецкай сям'і складалі суседнія шля- 
хецкія сем'і. Пачуццё роднасці распаўсюджвалася нетолькі 
на бліжэйшых родзічаў, але і на далёкіх. Да таго ж сям'я 
магла папаўняцца такімі родзічамі, як хросныя бацькі, сва
ты і да т.п. Паколькі само паняцце “сям'я" ў шляхецкім разу- 
менні аказвалася вельмі шырокім, то яно, натуральна, ста
ла атаясамлівацца з роднасцю ўсяго шляхецтва. Выразні- 
кам гэтай ідэі з’яўляецца зварот шляхціцаў адзін да аднаго 
як да “брата". Такое моцнае пачуццё сям'і асабліва харак- 
тэрнае для дробнай шляхты. Фарміраванне шляхецкіх зас- 
ценкаў асабліва спрыяла ўмацаванню канцэпцыі шляхец
кага братэрства і складванню ідэала дому як цэнтра жыц- 
ця шляхціца. Засценкі атрымоўвалі назвы ад шляхецкіх 
фамілій, якія там пражывалі. Таму прышламу чалавеку, каб 
знайсці каго-небудзь, трэба было ведаць імёны дзядоў, 
аднаго прозвішча было недастаткова. У дзённіках падарож- 
нікаў часта шляхціцы-аднафамільцы памылкова прымаюц- 
ца за родзічаў, і складваецца ўражанне аб Рэчы Паспалі
тай як аб адной вялікай сям'і.

На думку сучасных гісторыкаў, важным фактарам, які 
аслабляе сувязі ўнутры сям'і, з’яўляюцца рэлігійныя ці ідэ- 
алагічныя разыходжанні. Менавіта з Рэфармацыяй і Вялі
кай французскай рэвалюцыяй заходнія вучоныя звязваюць 
усталяванне тэндэнцыі пражывання невялікімі сем'ямі. 
У Рэчы Паспалітай таксама былі канфесійныя і ідэалагіч- 
ныя разыходжанні ўнутры шляхецкага слоя, але гэта не пры- 
вяло да такіх рэзкіх змен у структуры сям'і, як у Заходняй 
Еўропе. На ўсходніх землях Рэчы Паспалітай, дзе насельн- 
іцтву нярэдка прыходзілася адбіваць напады ворага, фар- 
міруецца разумение сям'і як адзінкі, якая стаіць вышэй за 
абстрактныя ідэі. Да таго ж у цяжкія часы натуральна на пер- 
шы план выходзіла ідэя згуртавання для пераадолення на
валы ў межах шляхецкай сям’і, а значыць, і шляхецкага брац- 
тва. У гісторыі Рэчы Паспапгтай можна прывесці прыклады 
таго, як насельніцтва падымаецца супраць ворага не на кан- 
фесійным ці ідэалагічным грунце, а для абароны традыцый- 
нага ладу жыцця і сям’і. Нездарма сям'я переставала кан- 
тактаваць з тымі родзічамі, якія супрацоўнічалі з чужынцамі.

Важным фактарам, які ўплываў на ўспрыняцце сям’і, 
прыналежнасці да роду і фамільнага дому, было тое, што, 
у адрозненне ад заходнееўрапейскіх краін, дзе маёмасць 
перадавалася ў спадчыну першароднаму сыну, па законах 
Рэчы Паспалітай маёмасць належала ўсім членам сям’і. 
Такім чынам, усе дзеці мелі аднолькавыя правы, і пасля 
смерці бацькі маёмасць падзялялі на роўныя часткі па коль
касці нашчадкаў. Такая традыцыя садзейнічала ўзмацнен- 
ню пачуцця сям'і і культывацыі ў яе членаў таго пачуцця 
справядлівасці, да якога шляхта часта будзе апеляваць у 
папітычным жыцці. Адваротным бокам гэтага працэсу з’яў- 
лялася пастаянная фрагментацыя маёмасці, падзел зямлі 
на ўсё меншыя кавалкі, што таксама паўплывае на мента
літет будучых пакаленняў беларусаў.
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Дом для шляхецкай сям'і быў не проста месцам пражы- 
вання, ён меу у поўнай ступені сімвалічную ролю. У сар- 
мацкіх мемуарах можна сустрэць многа ўспамінаў пра дом 
бацькоў, дзядоў, які характарызаваўся гасціннасцю, бяспеч- 
ным жыццём, утульнасцю. Паступова ў сармацкім мысленні 
паняцце "дом” стала атаясамлівацца не толькі з сям'ёй, але 
і з свабоднай айчынай -  зямлёй бацькоў, з нацыянальнымі 
і рэлігійнымі традыцыямі. Дом сапраўды становіцца адна- 
часова рэальнай і ідэальнай існасцю, тым, да чаго імкнеш- 
ся ў марах і што з'яўляецца унікальным для кожнага чала- 
века. У цяжкія часы чалавекуспамінаедом, думкамі імкнец- 
ца ў шчаслівае жыццё з бацькамі; тыя ж самыя думкі і па- 
чуцці мы знаходзім у мемуарах XVIII ст.

Перыяд падзелаў сфарміраваў у шляхты Рэчы Паспалі
тай яшчэ большую адданасць дому; яна атаясамлівалася 
з адданасцю радзіме, якая переставала існаваць, фактыч- 
на знікала з карты Еўропы, і персаніфікацыяй якой у мініяцю- 
ры станавіўся родны дом. Адсюль такое ўпартае прытрым- 
ліванне звычаяў сям’і, яе веры, іншых устанаўленняў, якое 
характарызавала шляхецкі слой грамадства далучаных 
тэрыторый Расійскай імперыі і на якое звярталі ўвагу расійскія 
чыноўнікі.

Вусная культура адыгрывала значную ролю ў фарма- 
ванні светапогляду шляхты. 3 дзяцінства ў родным доме 
можна было пачуць пра старыя часы і сучасныя падзеі, 
ніводная сустрэча суседзяў не абыходзілася без доўгай гу- 
таркі. У гэтым сэнсе дому належала асаблівая роля. 
У атмасферы дамашняга асяроддзя вылрацоўваліся асноў- 
ныя пастулаты сармацкай шляхецкай ідэапогіі, якія аб’яд- 
ноўвалі не толькі шляхціцаў аднаго павета ў суседства, але 
шляхціцаў усёй Рэчы Паспалітай у адну сям’ю.

Шляхецкія дом і сям’я былі непасрэдна звязаны з гісто- 
рыяй краіны ў тым сэнсе, што паданні пра продкаў і родзі- 
чаў, якія здзейснілі высакародныя ўчынкі дзеля Радзімы, 
свята захоўваліся ў сямейнай памяці і былі адным са срод- 
каў выхавання падрастаючага пакалення. Такім чынам, 
пачаткам патрыятызму для шляхціца была яго сям'я.

Немалаважным у фарміраванні ідэалу шляхецкага дому 
і сям’і было значэнне рэлігійнага фактару. У складаных аб- 
ставінах існавання ў шматканфесіянальнай дзяржаве, дзе, 
нягледзячы на афіцыйную палітыку талерантнасці, узае- 
маадносіны паміж канфесіямі на розных узроўнях склад- 
валіся не ідэальна, прыналежнасць да сям’і азначала і пры- 
належнасць да пэўнай канфесіі. Здрада канфесіі была тым 
самым, што здрада сям'і. Гэта не азначае, што не адбы- 
валася змены канфесій на працягу гісторыі сям’і, але ў дадзе- 
ным выпадку мы вызначаем, на аснове якіхфактараў выпра- 
цоўвалася ідэальная мадэль шляхецкага дому.

Такім чынам, можна вылучыць агульныя для шляхты Рэчы 
Паспалітай і асобныя для тэрыторыі ВКЛ фактары, якія ўплы- 
валі на складванне шляхецкага ідэалу роднага дому, пры тым, 
што шляхта ВКЛ даволі многа запазычыла з мадэлі жыцця 
польскай шляхты. Базавая ідэя аб тым, што сям’я захоўвае 
традыцыі продкаў, сама па сабе спрыяла асаблівасцям шля
хецкіх традыцый на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай.
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