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Да ведама аутарау! 

За дакладнасцъ прыведзеных у артыкулах фактау i цытат адказнасць 
tвясуць аутары. Рэдакцыя можа друкаваць матэрыялы у парадку абмеркаваиня, 

не падзяляючы пункту rледжання аутарау. Навуковыя артыкулы прымаюцца 

да разrляду з рэкамендацыяй кафедры (аддзела) вучэбнай або навуковай 

установы. Рэцэнзаванне арrаиiзоувае рэдакцыя. Да разгляду прымаюцца 

рукапiсы аб'i!мам не больш як 15 старонак, вадрукававыя у двух экземплярах 
(пажадава з дыскетай). Просiм у допiсах паведамляць сваi! прозвiшча, iмя i iмя 
па бацьку, кароткiя звесткi пра сябе, пашпартныя даныя (абавязкова асабiсты 

Пераносы некаторых слоу, 

а таксама некаторыя 

абазначзянi на замежных 

мовах зроблены не па 

правiлах rраматыкi, 

нумар), дакладны адрас, тэлефон. Рукапiсы пе вярта.юцца. 

Паважаныя чытачы! 

У выпадку палiграфiчнаrа браку просiм звяртацца у друкарню РУП 

«Прамдрук»; у выпадку, калi хто не атрымае часопiс па падпiсцы, просiм 

звяртацца у паштовае аддзяленне па месцы жыхарства або у РДА «Белпошта» . 

2 

аз улiкам магчымасцей 

камп'ютэрнай настольна

выдавецкай сiстзмы. 

© «Беларускi 
riстарычвы часооiс», 2004. 
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Наталля ПАЛ.ЯТАЕВА 

3м•веввестру•-rурw 

•увец•i• ce•'•f Вепарусi 

ПАЛЯТАЕВАНаталллlвана{j1tа -
дактарант Iнстытута гiсторыi 

НАН Беларусi, кандыдат гiстарыч

ных навук, дацэнт. Н арадзiлася {j 
г. Мiнску. Скончыла гiстарычны фа

культэт БДУ ( 1982 ), аспiрантуру 
пры БДУ ( 1986 ). Працавела асiс

тэнтам, дацэнтам кафедры экана

мiчнай гiсторыi БДЭУ. Займаецца 

вьшучэннем гiсторыi купецтва Бе

ларусi {j другой палове ХIХ-пачат

ку ХХ ст. Caa{jmap падручнiка{j 
«Эканамiчная гiсторыя Беларусi», 

«Экономическая история зарубеж

ных стран».А{jтар каля 30 навуко· 

вых публiкацый па праблемах экана

мiчнай гiсторыi. 

4 "Gellapycкi riст•рычttы чaconic" .№ 9 

(70~• rr. Zl:К-пачата• :К:К c-r.) 

А 
ктуальнасць тэмы артыкула вызначаецца шэрагам фактарау. 
Па-першае, яна адносiцца да аднаго з важных аспектау гiсто

рыi прадпрымальнiцтва у Беларусi , ба менавiта сям'я з'яуля-

ецца «жывой «лабараторыяй» чалавечага лёсу, асабiстага i народнага , i 
прытым кожнага народа асобна i ycix народау разам» 1• 

Па-другое , у купецкiм асяроддзi сям'я адыгрывала вельмi важную 

эканамiчную ролю, таму што яна з'яулялася галоунай адзiнкай адмiнiстра

цыйнага i падатковага улiку, увасабляла адзiны купецкi капiтал , у руках 

галавы сям'i засяроджвалiся усе камерцыйныя здзелкi . 

Па-трэцяе, у адрозненне ад расiйскай гiстарыяграфii, дзе эвалюцыя 

купецкiх сем ' яу стала прадметам спецыяльнага аналiзу2 , беларускiя дас

ледчыкi амаль што не звярталiся да гiсторыка-дэмаграфiчных праблем3 • 

Як выключэнне можна назваць манаграфiю А.Р.Яшчанкi , у якай характа

рызуюцца сем 'i жыхароу Гомеля другой паловы ХIХ-пачатку ХХ ст.• . 
У прапануемым артыкуле аналiзуюцца працэсы , якiя адбывалiся у 

Купецкiх сем ' ях Беларусi, высвятляецца ix узаемасувязь з сацыяльна
эканамiчным развiццём беларускiх зямель. Крынiцамi статыстычных да

ных сталi матэрыялы Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi i НГАБ 
у Гродна, а менавiта спiсы купцоу па губернях, гарадах i паветах. Яны зна
ходзяцца у фондах гарадскiх упрау, казённых палат, падатковых iнспек

тарау, гарадскiх i павятовых палiцэйскiх упрауленняу, гарадскiх дум. 

Найбольш поуна гэтыя дакументы прадстаулены у фондзе Мiнскай 
казённай палаты, дзе налiчваецца каля 150 падобных спрау за 1863-
1907 гг. Захавалiся таксама спiсы купцоу Вiцебскай губернi . Фонд Вi
цебскай гарадской управы змяшчае больш за 50 такiх спрау за 1875-
1918 гг., у фондзе Вiцебскай казённай палаты ёсцьданыя не толькi па Вi
цебску, але i па Суражу, Лепелю, Дрысе, Полацку за 1895, 1912-1918 гг. 
На жаль, па Магiлёускай губернi аналагiчныя матэрЫялы прадстаулены 

·слаба . Захавалiся толькi асобныя спiсы па Оршы за 1860-1869 гг.; па Чэ
рыкаву - за 1886 г.; Горках - за 187 4, 1896-1897, 1902 гг.; Мсцiславу -
за 1882, 1885, 1893-1902, 1912-1917 гг.; Магiлёву- за 1914-1916 гг. 

i Гомелю - за 1916 г. У НГАБ у Гродна захоуваюцца спiсы купцоу Гродзен
скай губернi за 1897- 1914 гг. Падабенства абставiн паходжання i змес
ту запiсау за розныя гады дазваляюць праводзiць параунанне ix даных, 
выкарыстоуваць статыстычныя метады гiстарычнага даследавання . 3 
вялiкай доляй верагоднасцi атрыманыя вынiкi можна аднесцi да усяго 

купецтва беларускiх зямель . Пры разлiках аУтарам улiчвалiся купцы , якiя 
пражывалi у межах сучаснай тэрыторыi Беларусi. 

Паняццi «Сям'я» i «домагаспадарка» былi тоеснымi у вывучаемы пе
рыяд. Яны азначалi сукупнасць блiзкiх сваякоу, якiя жылi разам i вялi 
агульную гаспадарку пад кiраунiцтвам аднаго чалавека - гаспадара . 

Разгледзiм дынамiку колькаснага складу (люднасцi) купецкiх сем'яу 

беларускiх губерняу (табл . 1 )5. 
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---------------- САЦЫЯЛЬНАЯ ГIСТОРЫЯ 

Таблiца 1 

Колькасны склад (люднасць) купецкiх сем'яу Беларусi (1876-1913 rг.) 

·:;: 
J:>. 
~ Вiцебская• 
с 

Гады 1876 1887 1895 1900 1908 19 13 1897 

Усяrо 

чалавск у 866 1419 2 108 1 190 1 583 2 043 1 938 

cacлov'i 

Колькасuъ 
122 139 397 207 270 447 330 

ceм 'iry 

СярэдНJ!JI 
люднасць 

7.1 10,2 5,3 5,7 5,8 4,6 5,8 
сем 'яу 
(чалавек) 

~ 1 4,1 5,8 4,2 7,2 10,9 14,1 4,3 

~ 2 11 ,6 6,7 15,6 13,4 10,9 12,3 14,1 

·::.: 3 7,4 12,7 10,6 9,9 8,2 13,0 13,2 

"' 7,4 10,2 12,2 12,4 12,0 15,4 15,1 " 4 
>. 

"' 5 15,7 4,2 13,3 14,1 17,6 13,9 13,9 ... 
"' 6 8,3 17.О 11,8 13,9 14,2 11 ,4 12,0 "' а 

7 9,1 14.4 10,3 7, 1 6,7 . 6,7 9,8 " ... 
8 6,6 8,5 6, 1 5,9 5,6 5,1 5,5 ::1 

u 

"' 9 6,6 8,5 7,2 6,4 5,2 3.8 6,1 "' ... 
<: 10 6,6 1,7 4,2 4,1 2,6 1,6 1,3 С> ::.: 

< 10 16,6 10,3 4,5 5,6 6,1 2,7 4,7 

3 прыведэеных даных можна зрабiць выснову, што 

дакладна выяуленай тэндэнцыяй было скарачэнне ся
рэдняй люднасцi купецкiх сем ' яу. Калi у Вiцебскай гу- 

бернi у сярэдзiне 1870-х гадоу яна складала 7,1 ча

лавека, а у сярэдзiне 1880-х гадоу нават 10,2 чалавека, то 

да 1913 г. люднасць сем 'яу купцоу паменшылася да 

4,6 чалавека . У Гродзенскай губернi сярэдняя люднасць 

купецкiх сем'яу скарацiлася у паУтара раза i складала 
у канцы XIX ст. 5,8 чалавека , напярэдаднi першай сус

ветнай вайны - 3,8 чалавека. У Мiнскай губернi аналагiч

ныя працэсы былi не настолькi в iдавочныя , тэндэнцыя 

да скарачэння сярэдняй люднасцi сем'яу (у 1,3 раза) 
мела месца у 80-90-я гады XIX ст. У пачатку ХХ ст. гэты 

паказчык энаходзiуся у межах 6,0- 6,2 чалавека . Гэта 

можна растлумачыць тым , што у Мiнскай губернi кан

цэнтравалася старое патомнае купецтва, патрыяр

хальныя традыцыi у асяродцзi якога , верагодна, былi 
яшчэ дастаткова моцныя . Назiралiся даволi значныя 

ваганн i сярэдняй люднасцi купецкiх сем ' яу у залеж

насцi ад часу i геаграфiчнага становiшча рэгiёна . Гэты 

паказчык залежау таксама ад веравызнання купцоу: у 

купцоу-хрысцiян ён быу некалькi нiжэйшы , чым у куп 

цоу-iудзеяу. Скарачэнне сярэдняй люднасцi сем'яу 

купцоу-хрысцiян пачалося , верагодна , раней , чым у 

купцоу-iудзеяу, паколькi ужо у сярэдзiне 1870-х гадоу гэ

ты пакаэчык складау, напрыклад, у Вi цебску 5, 1 чала
века . 

Гродзенская•• Мiнская••• 

190 1 1910 1913 1880 1890 1898 1900 1907 19 13 

1 813 1 938 2 414 435 2 378 3 100 2 495 2 429 1 742 

298 332 640 67 410 608 500 391 290 

6,1 5,8 3,8 6.5 5,8 5,1 5,0 6,2 6,0 

5,7 6,2 12,5 1,5 4,8 6,4 7.0 6,4 5.5 

15,7 10,8 17, 1 1,9 13,6 13,8 15.9 13.5 12, 1 

14,0 12.4 14,4 11 ,5 10,9 12,3 12, 1 10,5 9,0 

17,6 13,3 13,3 13,5 12,8 15,5 13,6 13,5 19,7 

12,0 15,8 14,8 9,6 12,0 16,6 12,6 10,7 14,8 

12.О 15,8 9,9 20,2 13,8 10,7 12,1 12,8 13,8 

8,9 5,8 2,3 9,6 12,0 6,3 9,6 11 ,4 7,9 

3,4 4,9 3,0 13,5 7,1 7.5 6,8 7,5 7,9 

3,1 5,4 3,4 1,4 4.5 3,3 2,4 3,4 3,4 

2,7 1,7 1,9 1,9 3,1 1.5 2,6 3.6 2,0 

4,9 7,9 7,4 15,4 5,4 6, 1 5,3 6,7 3,9 

Аднак даных аб сярэдняй люднасцi недастаткова 

для ацэнкi тых працэсау, якiя адбывалiся у купецкiх 
сем'ях . Таму разгледзiм змяненнi у ix колькасным скла
дэе . Звяртае на сябе увагу значнае эн iжэнне долi се

м ' яу, якiя складалiся больш чым з дзесяцi чалавек . У 

сярэдэiне 1870-х гадоу такiх сем'яу у Вiцебскай губернi 
было 16,6%, у пачетку 1880-х гадоу у М iнскай губерн i -
15,4%. Да 1913 г. ix удзельная вага знiзiлася у Вiцебскай 
губерн i да 2,7%, у Мiнскай - да 3,9%, у Гродэенскай 
да 7,4%. Найбольшай у пачатку ХХ ст. была сям ' я куп

ца з Бабруйска Ш .Ш . Кацнельсона - 39 чалавек6 . 

Прыведзеныя даныя iлюструюць паступовае знi 

жэнне долi сем ' яу у складзе 8-10 чалавек . Павялiч· 

валася доля сем 'яу з аднаго i двух чалавек. У цэлым да 
1913 г. у беларускiх губернях такiя сем'i складалi эмаль 
што пятую частку. 

Найбольшая удэельная вага у 1870-1880-я гады 
прыпадала на сем ' i з пяцi-шасцi чалавек, у 1890-я га

ды-пачатку ХХ ст. - э двух, чатырох i пяцi чалавек. Та

кiм чынам , вялiкiх па памерах сем ' яу у купецкiм саслоУi 

станавiлася менш , прасочвалася тэндэнцыя да перавагi 

сем ' яу, якiя складалiся са шлюбнай пары i двух-ча

тырох дзяцей. 

Прычыны такiх эмяненняу варта шукаць у комплек

се фактарау. Развiццё кап iтал iзму, бясспрэчна , адбiла

ся на эвалюцыi сям ' i . Працэс урбанiэацыi, распаусюдж
ванне каштоунасцей гарадскога ладу жыцця прыводэiлi 

* У гэтай i настуnных табл iцах: Вiцебская губерня - за 1876, 1887 i 1913 гг. даныя толькi па Вiцебску i павету; 

•• Гродзенская губерня - у графе за 1913 г. - даныя за 1914 г.; 
••• Мiнская губерня - у 1876 г. - 2 632 чалавекi - 455 сем 'яу, сярэдняя люднасць - 5,8 чалавека; за 1880 г. - даныя па 

Барысаву, Мазыры i паветам ; за 1913 г. - па М iнску i павету. 
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да раэумення таго, што малая сям'я у новых умовах 

эканамiчна больш жыццяэдольная, чым вялiкая . Варта 

адэначыць таксама пашырэнне медыцынскiх ведау, 

некаторае паляпшэнне аховы эдароуя у гарадах , а га

лоунае - даступнасць медьщынскай дапамогi для за

можных слаёу насельнiцтва, да якiх належала i купец
тва . Праяулялася таксама спецыфiка прадпрымальнiц

кага асяроддзя , дзе дух iндывiдуалiэму распаусюджвау

ся больш шырока, чым, напрыклад, сярод сялянства . 

Такiя iстотныя змены маглi быць выклiканы асаблi

васцямi вертыкальных сацыяльных перамяшчэнняу у 

гарадах . Асноуную масу насельнiцтва гарадоу складалi 

мяшчане . Паводле даных Першага Усеагульнага пера

пiсу насельнiцтва Расiйскай iмперыi 1897 г" у ЕуРапей
скай Pacii гарадская сям'я уключала у сярэднiм 4,3 ча
лавека7. Гэты паказчык можна распаусюдзiць i на усё 
мяшчанства . Купецтва папаунялася галоуным чынам 

за кошт гэтай саслоунай групы, прычым у пачатку ХХ ст" 

паводле даных аУтара, выхадцы з мяшчан сярод куп

цоу складалi да 87%8• У купецкае саслоуе прыуносiлiся 

традьщыi другой сацыяльнай групы (мяшчанства), што 

у канчатковым вынiку прыводзiла да скарачэння люд

насцi купецкiх сем ' яу. 

Змяненне колькаснага складу сем'яу праходзiла 

за кошт энiжэння нараджальнасцi. У цэлым па Еура

пейскай Pacii пачынаючы з 1~60-х гадоу нараджаль
насць пачала знiжацца паусюдна, у гарадах хутчэй , чым 

у сельскай мясцовасцi. У саслоуях мяшчан, купцоу коль

касць дзяцей ва узросце да 7 гадоу у 1860 г. складала 
15,6%, у 1903 г. - 15%9• 

ных расiйскага гiсторыка Б.М.Мiронава, да канца XIX ст. 
нараджальнасць у яурэйскiх сем'ях была нiжэйшая, 

чым у прадстаунiкоу iншых этнасау, агуliьная i асаблiва 
дэiцячая смяротнасць у ix знаходзiлася на iстотна больш 
нiзкiм узроунi . Яурэ i у Pacii адны з першых уступiлi у 
стадыю дэмаграфiчнага пераходу ад традыцыйнага да 

рацыянальнага тыпу узнаулення насельнiцтва 10 • 
Разгледзiм унутраную структуру кУпецкiх сем'яу. Ад

паведна тыпалогii , агульнапрынятай у сучаснай гiста

рычнай дэмаграфii, адрознiваюць пяць форм сямей

най арганiзацыi: 1) сям'я , якая складаецца з аднаго 

чалавека; 2) група сваякоу або несваякоу, якiя не Утва
раюць сям'ю , але вядуць агульную гаспадарку; 3) про
стая малая, або нуклеарная, сям'я, якая Уключае мужа i 
жонку з нежанатымi дзецьмi; 4) пашыраная сям'я, якая 
уключае мужа i жонку э дзецьмi i сваякоу, якiя не зна
ходзяцца адзiн з адным у шлюбных адносiнах; 5) сас
тауная сям'я, якая складаецца эдзвюх або болей шлюб
ных пар. У пятую катэгорыю уваходзяць таксама i так 
званыя вялiкiя патрыярхальныя бацькоускiя або 
брацкiя сем ' i, якiя уключаюць некалькi пакаленняу ад

наго продка , утвараюць 3- 5 i болей шлюбных пар i 
аб'ядноуваюць 15, 20, 30 i болей чалавек 11 • 

Тыпалогiя купецкiх сем'яу паводле унутранай 

структуры прадстаулена у таблiцы 2. 
Аналiз паказвае, што у купецкiм саслоуi у вывучаемы 

перыяд простыя сямейныя ячэйкi складалi бальшасць . 
Але i тут была свая дынамiка. Калi у 1870-1880-я гады 

малых сем'яу было ад 58 да 68% агульнай колькасцi 

Тыпалогiя купецкiх сем'яу Беларусi ( 1876-191Згг.) 12 
Таблiца 2 

Губернi Вiцебская 

Гады 1876 1887 1895 1900 1908 191 3 1897 

1 4,1 5,8 4,2 7,2 10,9 14,1 4,3 
~ о 

~~ 2 о.о 1.4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,8 

::; 3 58,2 71 ,3 84,9 77,3 79,7 82,3 74,1 " (,) 

:о 4 8,2 2.8 2,0 3,9 2,0 о.о 1,1 
с:: 
:о r- 5 29,5 18,7 8,6 11 ,1 6,9 3,4 19,7 

Прыгаданыя спiсы купцоу дазваляюць высветлiць , 

як змянiуся гэты паказчык у купецтва беларускiх губер

няу. Прасочваецца устойлiвая тэндэнцыя да знiжэння 

колькасцi дзяцей у купецкiх сем ' ях. Калi у сярэдэiне 

1870-х гадоу у Вiцебскай губернi удзельная вага дэя

цей ва узросце да 9 гадоу складала 25, 1 %, то да 1908 г. 
яна скарацiлася да 10,6%. Аналагiчныя даныя па Мiнскай 
губернi выглядаюць так: 1890-я гады - 17,5 %, 1913 г. -
10,8 %. Звесткi па Гродэенскай губернi яшчэ больш кра
самоуныя . Доля дзяцей да 9 гадоу у сем ' ях купцоу у 

1914 г. складала 8,6%. Такая дынамiка можа быць рас
тлумачана , на наш погляд, працэсам урбанiзацыi . Каш
тоунасцi гарадскога ладу жыцця праявiлiся у такiм ас

пекце, як планаванне сям'i . Немалаважным з'яуляец

ца i той факт, што купецтва Беларусi па нацыянальна

му складу было у асноуным яурэйскiм - 87 ,9% у 1897 г. 
Да пачатку першай сусветнай вайны да 98% саслоуя 
складалi прадстаунiкi яурэйскага этнасу. Паводле да-
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Гродзенская Мiнская 

1901 1910 191 3 1880 1890 1898 1900 1907 1913 

5,7 6,2 12,5 1,5 4,8 6,4 7,0 6,4 5,5 

1,0 0,6 0,3 1,5 0.4 1.5 2,0 1,5 0,3 

73,8 79,7 78,8 68,6 75,4 77,1 77,4 80,6 80,1 

0.7 0,6 о.о 1,5 1,2 1,3 1,4 1,0 1,0 

18,8 12,9 8,4 26,9 18,2 13,7 12,2 10,5 13, 1 

сем'яу купцоу Вiцебскай i Мiнскай губерняу, то у 1913 г. -
ад 78% у Гродзенскай губернi да 82% у Вiцебскай. Назi
раецца устойлiвая тэндэнцыя да павелiчэння долi ну

клеарных сем ' яу. Таксама павялiчвалася i доля сем ' яу 

з аднаго чалавека . Купец без сям'i часцей за усё ат

рымлiвау гiльдзейскае пасведчанне на сваё iмя у тым 

выпадку, калi ён быу удауцом або яшчэ не знаходзiуся 

у шлюбе. У Вiцебскай губернi удзельная вага такiх се

м'яу узрасла э 4, 1 да 14, 1 %, у Гродэенскай губернi - э 4,3 
да 12,5%. Доля гэтай групы у Мiнскай губернi у апош
нюю трэць XIX ст. павялiчылася з 1,5 да 7,0%, а у пачатку 
ХХ ст. скарацiлася да 5,5%. 

Пашыраныя сем'i, якiя складалi у сярэдзiне 1870-х 

гадоу 8% ад агульнай колькасцi купецкiх сем'яу, да 
1913 г. амаль што цалкам энiклi . Значна менш стала 

састауных сем ' яу. Да канца 1880-х гадоу ix колькасць 
вагалася ад 18 да 29%. У 1913 г. у Вiцебскай губернi яны 

складалi 3,4%, у Гродзенскай - 8,4% , у Мiнскай -
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13, 1 %. Канфесiяt:tальныя асаблiвасцi выяулялiся у пас
кораным пераходзе да простых сем'яу сярод купцоу

хрысцiян i больш марудным - сярод купцоу-iудзеяу. 

Прыведзеныя даныя дазваляюць зрабiць выснову, што 

у перыяд капiталiзму у купецкiм саслоуi адбывалiся 

працэсы распаду складаных сем ' яу i спрашчэння ix 
структуры. Прычыны гэтага , верагодна, хаваюцца у 

спецыфiцы эканамiчнай функцы i сям ' i . У купцоу сям 'я 

фактычна адпавядала аднаму самастойнаму прад

прымальнiку. На эканамiчныя магчымасцi сям 'i рэсур

сы фiзiчнай працы яе членау амаль што не уплывалi . 

Таму працэс спрашчэння арганiзацыi сям ' i пад уплы

вам развiцця капiталiстычных адносiн iwoy у купецкiм 
асяроддзi дастаткова iнтэнсiуна . 

На жаль, у беларускай гiстарыяграфii адсутнiчаюць 

даныя па iншых саслоуях. Таму выкарыстаем даныя ты

палогii сем ' яу вясковага насельнiцтва i гараджан бе
ларускага рэгiёна у канцы XIX ст. Сярод вясковых жы

хароу колькасць адзiнокiх складала 2,3%, малых се
м'яу (разам з пашыранымi)-47,7%, састауных - 50%. 
У гараджан адпаведна - 5, 62,3 i 32,6%'3• Як бачна , у 
канцы XIX ст. працэс распаду састауных сем 'яу i пе
раходу да малых сем'яУ у купец-та iwoy значна хуNЭй, чым 
у сялян, i некалькi хутчэй , чым у гараджан у цэлым. 

Гэта звязана з тым , што для эканамiчнага патэнцыя.nу 

купецкай сям'i пераважнае значэнне меу узровень 

развiцця не вытворчых сiл (напрыклад, фiзiчных працоу

ных рэсурсау сям ' i), а вытворчых адносiн . 

Разам з унутранай структурай дэмаграфiчныя пра

цэсы у купецкiм саслоуi iлюструюць змяненнi у пака

леннай структуры сем 'яу, зводныя даны я аб я кой прад

стаулены у таблiцы 3. 
Таблiца 3 

Пакаленная структура купецкiх сем'яj 
Беларусi 1876-1913 гг. (%) 14 

. 
" ~ 

~ ~ " ~ ·:;; о: "' ~ "' ~ "' ~ " <.J "' <.J 
С>. s s ж "' " "' "' .м <.J ~ " "' " " ~ = " "' " :::; "' ,.. 

~ :о "' ~ .3 ~ L... i:i5 i:i5 8. cn 8. 
L... 1-. 

Гады 1876 1880 1900 1913 

1 14,0 1,5 17,9 20, 1 21,0 23,7 15,7 18,3 

·~ 2 55,7 79,1 7 1,9 68,5 68,8 73,2 74,4 76,9 ж 

" ж ·- " <:::; ~ 

" 
з 26,2 16,4 9,7 11 , 1 10,2 3, 1 9,9 4,8 

" с: 4 4,1 З,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 о.о 

Аналiз часовых змяненняу у пакаленнай структу

ры купецкiх сем 'яу Беларусi дазваляе зрабiць выснову 

пра наяунасць дзвюх узаемадапауняльных тэндэнцый . 

3 аднаго боку, устойлiва павялiчвалася доля сем ' яу у 

складзе аднаго i двух пакаленняу. 3 другога - значна 

скарачалася колькасць трах- i чатырохпакаленных се
м'яу. Прычым доля сем ' яу, якiя складалiся з чатырох 

пакаленняу, у даследуемы перыяд была невялiкая . 

Такiя сем'i знiклi сярод купецкага саслоуя Мiнскай 

губернi да 1900 г. , у Вiцебскай i Гродзенскай - да 1907-
191 О rr: 

Самай шматлiкай была група сем'яу, якiя фармiра
валiся з двух пакаленняу - бацькоу i дзяцей . У Вiцебскай 

* Па Гродзенскай губернi даныя за 1901 г. 

губернi доля такiх сем ' яу павялiчылася з 55,7% у 1876 г. 
да 73,2% у 1913 г. Аналагiчныя змены адбылiся у Мiнскай 
губернi - 69,8% у 1890 г. i 76 ,9% у 1913 г. , у Гродзен

скай губернi - 68,2 % у 1897 г. i 74,4% у 1913 г. Доля 

аднапакаленных сем'яу у купецкiм саслоуi таксама 

узрастала i складала напярэдаднi першай сусветнай 
вайны ад 15,7 у Гродзенскай да 23,7% у Вiцебскай гу

бернях . 

Канфесiянальныя асаблiвасцi пакаленнай струк

туры характарызавалiся тым , што у купцоу-хрысцiян 

адсутнiчалi трох- и чатырохпакаленныя сем'i, некалькi 

большай - да 30% - была доля аднапакаленных сем 'яу. 

Такiм чынам , пад уплывам развiцця капiталiстыч

ных адносiн, гарадскога ладу жыцця у купецкiх сем'ях Бе

ларусi адбывалiся nрацэсы , якiя значна змянялi ix 
структуру. Гэта выяулялася у скарачэннi сярэдняй люд

насцi сем ' яу. Калi у 1870-1880 -я гады яна складала 

7, 1- 10,2 чалавека, то у 1913 г. у сярэднiм па Беларусi 

- 4,8 чалавека . Адбывалася знiжэнне колькасцi шмат

дзетных сем ' яу, скарачалася нараджальнасць, што 

сведчыла пра пераход купецкага саслоуя аД трады
цыйнага да рацыянальнага тыпу узнаулення . Адбывау

ся распад складаных сем 'яу, спрашчалася ix унутра
ная i пакаленная структура . Усе гэтыя з 'явы можна 

расцэньваць як пацвярджэнне паступовай змены дз

маграфiчнай мадэлi паводзiн купецкага саслоуя Бела

русi у перыяд капiталiстычнага развiцця. 
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