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Summary

On the basis of articles and literary works published in the 
Russian magazine “The Messenger of Western Russia” (1862–
1871), the article presents the images of the “Polish” and “Rus-
sian” women from the Western Provinces of the Russian Em-
pire. The image of the woman was closely related not only to 
the gender stereotypes, but also with the ethnic and religious 
issues. Westrus’ism ideology was conservative considering the 
question of the equal rights for women. At the same time it 
used anti-Polish and anti-Catholic rhetoric. In the second half 
of the XIX century Westrus’ism was one of the main ideolo-
gies in the Belarusian and Lithuanian teritories clearly relating 
to the late Russian Slavophilism.

Даследаванне фармавання і развіцця нацыянальнай 
ідэі, “канструявання” нацыі і нацыянальнай ідэнтычна-
сці з’яўляецца адной з галоўных праблемаў у сучаснай гу-
маністыцы, асабліва ў краінах Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы і былога СССР. Патрэба ў абгрунтаванні ўласнай 
незалежнасці, узмацненні агульнай ідэнтыфікацыі сваіх 
грамадзян, легітымацыі ўлады і супрацьдзеянні канкурэнт-
ным “праектам” ідэнтычнасці прыводзіць інтэлектуалаў 
гэтых краінаў да пошуку каранёў нацыі ў мінулым. Названы 
працэс мае шмат аналогій з фармаваннем мадэрнай нацыя-
нальнай ідэнтычнасці ў гэтым рэгіёне ў ХІХ – пачатку ХХ ст. 
Большасць этнічных супольнасцяў у гэты перыяд прайшла 

жАноЧыя ВобрАЗы 
ў “ЗАходнерускАй” нАрАцыі1

Андрэй Ціхаміраў 
(Варшава)

pawet.net
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Андрэй Ціхаміраў 

пэўную эвалюцыю і ператварылася ў легітымныя ва ўласным разуменні, а 
таксама ў разуменні суседзяў нацыі з цэлым комплексам прыкметаў, якія ад-
розніваюць іх адну ад другой. Станаўленне некаторых з іх мела адрозную ад 
іншых траекторыю, якая садзейнічала з’яўленню нетыповых для рэгіёна супо-
льнасцяў, “адстаючых” у сваім нацыянальным развіцці ад астатніх. Да такога 
тыпу супольнасцяў частка навукоўцаў адносіць таксама беларусаў2.

Асэнсаванне канцэпту беларускасці праходзіла ў складаных умовах, якія 
аб’ектыўна процідзеялі фармаванню гамагеннага “праекта” ідэнтычнасці. На-
яўнасць некалькіх культурна-рэлігійных, этнічных і сацыяльных супольнасцяў 
на адной тэрыторыі, якая доўгі час не ўспрымалася ў якасці адзінага, адрознага 
ад іншых геаграфічнага і этнаграфічнага суб’екта, стварала глебу для ўзнікнення 
некалькіх “нацыянальных праектаў”, якія часта амаль не перасякаліся паміж са-
бою. Дадатковым фактарам было ўспрыняцце тэрыторый сучасных краін Ус-
ходняй Еўропы (Беларусі, Украіны, Літвы, Малдовы) у якасці памежжа, часткі 
пэўнай адзінай тэрыторыі або нечага невядомага і нявызначанага.

Адным з такіх праектаў ідэнтычнасці, самаапісання і самаацэнкі для часткі 
інтэлектуальных элітаў беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх земляў сталася “за-
ходнеруская” ідэя. Асновай для яе развіцця было імкненне часткі уніяцкіх і 
праваслаўных інтэлектуалаў (перадусім, духавенства) да эмансіпацыі ад уплы-
ваў рыма-каталіцкага касцёла, польскай і лацінскай культурнай традыцыі на 
апошнім этапе існавання поліэтнічнай Рэчы Паспалітай і падчас далучэння 
гэтых земляў да Расійскай імперыі. 

Адначасна з “вызваленнем” ад яшчэ дамінуючай і прыцягальнай для вялі-
кай колькасці насельніцтва польскай культуры адбываўся працэс асэнсавання 
і каланіяльнага засваення земляў былога Вялікага Княства Літоўскага расій-
скімі навукоўцамі, якія канструявалі ўласнае бачанне літоўска-беларускіх зем-
ляў як часткі Расіі3. Паказальна, што найбольшы ўнёсак у асэнсаванне белару-
скіх губерняў у якасці “адвечна” праваслаўнай і расійскай тэрыторыі зрабілі 
менавіта ўраджэнцы гэтых мясцінаў. Канструяванне ўяўленняў пра Беларусь 
у расійскай свядомасці і свядомасці каланізаваных мясцовых элітаў адбыва-
лася пад уражаннем ад паўстанняў 1830–1831 і асабліва 1863–1864 гадоў4. 
Расійская грамадская думка атрымала ў гэты час вялікую колькасць розных 
публікацый пра “сваё” “заходняе памежжа” менавіта ў тым сэнсе, які адпавядаў 
уяўленням пра яго ў асяродку “заходнерускіх” дзеячаў5. Паўстанні былі тым 
каталізатарам, які прывёў да зацікаўленасці беларуска-літоўскімі губернямі ў 
расійскай навуцы і грамадскай думцы, а згодна з выказваннем Лары Вульфа6, 
да своеасаблівага “вынаходжання” Беларусі і змяшчэння яе ў ментальнай геа-
графіі імперскіх элітаў. 
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Жаночыя вобразы ў “заходнерускай” нарацыі

Назву “заходнерусізм” увёў у навуковы слоўнік беларускі гісторык і па-
літык Аляксандр Цвікевіч у канцы 1920-х гадоў7. У наступныя гады рознаба-
ковае даследаванне гэтай праблемы было абцяжарана панаваннем марксісцка-
ленінскай метадалогіі ў гістарыяграфіі і фактычным знішчэннем беларускай 
гістарычнай школы рэпрэсіямі сталінскіх часоў. Дадаткова з канца 1930-х 
гадоў частка асноўных ідэй “заходнерусізму” перайшла ў савецкую мадэль 
гісторыі Беларусі. Крах манаполіі на навуковыя даследаванні прывёў не то-
лькі да рэвізіі савецкай гістарыяграфіі, з’яўлення (ці адраджэння) новых кан-
цэпцый нацыянальнай гісторыі, але таксама да аднаўлення “заходнерускай” 
матрыцы ў гісторыяпісанні8.

Цікавасць да “заходнерускай” школы адзначаецца з канца 1980-х гадоў і 
працягваецца да сённяшняга часу. Гэтая ўвага перажыла пэўную эвалюцыю, 
асабліва ў аксіялагічным плане: ад поўнага адмаўлення значэння спадчыны 
гэтай школы да прыняцця і пашырэння ці больш узважанага і асцярожнага 
ўспрыняцця як аднаго з этапаў гісторыі нацыянальнага адраджэння. Частка 
сучасных прыхільнікаў працягу гісторыяпісання ў “заходнерускім” стылі да-
магаецца прызнання гэтай мадэлі ў якасці “народнай” і адкідвае ўласна най-
менне сваёй школы як “заходнерускай”9. Некаторыя гісторыкі прапануюць на-
зываць гэты накірунак “школай Міхаіла Каяловіча”10, асноўнага прадстаўніка 
гэтай школы, фактычнага стваральніка дамінуючай нарацыі ў гісторыяпісанні 
мінулага беларускіх земляў другой паловы ХІХ стагоддзя. 

Аналіз “заходнерускай” нарацыі робяць гісторыкі, палітолагі, філосафы, 
звяртаючы ўвагу перш за ўсё на праблемы этнічнасці, нацыі, рэлігіі і дзяр-
жавы ў гэтай інтэлектуальнай сістэме11. Трэба адзначыць, што даволі часта 
гэта робіцца без параўнаўчай перспектывы, практычна пакідаючы па-за 
ўвагай аналагічныя нарацыі “маларасійства” і “масквафільства” сярод ук-
раінцаў12, прэтэнзіі “заходнерускіх” ідэолагаў на “ўніверсальнасць” сваёй 
канцэпцыі пры тлумачэнні барацьбы рускай і заходняй цывілізацый у “За-
ходнім краі”, моцныя сувязі з познім славянафільствам і кансерватыўна-за-
хаваўчай ідэалогіяй у Расіі13. У некаторых выпадках нават сцвярджаецца, 
што “заходнерусізм” быў спецыфічным беларускім феноменам14, што да-
лёка не так. 

Гендэрнае вымярэнне гэтай школы, аднак, застаецца практычна неда-
следаваным. Такі стан можна тлумачыць агульным адставаннем у галіне 
гендэрных даследаванняў (у тым ліку і гендэрнай гісторыі) на постсавецкай 
прасторы, розніцай у разуменні галоўных тэрмінаў і тэматыкі, метадалагіч-
нымі і крыніцазнаўчымі праблемамі, вынікаючымі са спробаў аналізу гендэр-
най сістэмы аўтараў часоў Расійскай імперыі15.
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Між тым дзеячы заходнерусізму дастаткова шмат месца адводзілі праб-
леме гендэрных адносінаў, асабліва гендэрнай сацыялізацыі ў сістэме аду-
кацыі. Цікавасць да адукацыі і выхавання маладога пакалення было адной з 
важкіх тэмаў на старонках перыядычнага друку. Дадаткова пры аналізе ас-
ноўнай тэматыкі “заходнерускай” публіцыстыкі – барацьбы з “паланізмам” і 
“лацінізмам” і ўмацавання “расійскай народнасці і праваслаўя” ў “краі” звяртае 
ўвагу значная цікавасць аўтараў да канструявання і стэрэатыпізацыі жано-
чых вобразаў. Гэтая тэндэнцыя не з’яўляецца нейкай выключнай рысай “за-
ходнерускай” ідэалогіі, а хутчэй тыповай стратэгіяй нацыянальных рухаў для 
ўзмацнення сваіх пазіцый. Значна спрашчаючы, можна прызнаць “заходнеру-
скую” ідэалогію праектам нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў і ўкраінцаў 
як часткі расійскай нацыі, апазіцыйнай да розных уяўленняў пра польскую на-
цыю і праектаў самастойных беларускай, украінскай і літоўскай нацыяў. Пры 
гэтым трэба ўлічваць, што некаторыя элементы, народжаныя ў межах “школы 
М. Каяловіча”, сталіся інтэгральнай часткай самастойнай беларускай нацыя-
нальнай ідэі.

Крыніцай для аналізу гендэрнага фактара стаўся шэраг публіцыстычных 
артыкулаў і літаратурных твораў часопіса “Вестник западной России” (пер-
шапачаткова ў 1862–1864 гг. ён выдаваўся пад назвай “Вестник Юго-западной 
и Западной России”)16. Спачатку рэдакцыя знаходзілася ў Кіеве (1862–1863), 
а пазней у Вільні (1863–1871). Галоўным рэдактарам да 1869 года быў Ксе-
нафонт Гаворскі17 (1811–1871). Апошнія нумары часопіса ў 1870–1871  гг. 
выйшлі ўжо пад рэдакцыяй Івана Эрэміча. 

Даследчыкі адносяць рэдакцыю “Вестника” да кансерватыўнага і радыка-
льнага накірунку школы (перадусім, у сувязі з адмаўленнем якой-небудзь сама-
стойнасці беларусаў як этнасу), у адрозненні ад больш ліберальнага кірунку, 
які прадстаўляў Каяловіч, які амаль не публікаваў сваіх тэкстаў на старонках 
выдання18. Нягледзячы на тое, што Каяловіч быў вядучым гістарыёграфам і 
публіцыстам усяго накірунку, Гаворскі захоўваў свае пазіцыі ў рэдакцыі і да-
кладна сачыў за настроямі кіруючай эліты.

Фармальна часопіс быў незалежным ад уладаў, але атрымліваў розную па-
дтрымку ад віленскіх генерал-губернатараў, перадусім ад Міхаіла Мураўёва. 
Апрача публіцыстыкі, навуковых і літаратурных твораў рознага жанру, у вы-
данні публікаваліся гістарычныя дакументы, агляды губернскай і цэнтральнай 
прэсы. Адсутнасць выразнай спецыялізацыі часопіса дазваляла публікаваць са-
мыя розныя тэксты, што дае магчымасць прасачыць не толькі гістарыяграфіч-
ныя аспекты “заходнерускай” ідэі. У нашым выпадку канцэнтрацыя на ўласна 
гістарыяграфічнай нарацыі значна б ускладніла мэту высвятлення гендэр-
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ных уяўленняў аўтараў, бо гісторыя жанчынаў і жаночае пытанне не былi га-
лоўнымi для гісторыяпісання гэтай школы. Апрача вывучэння жаночых воб-
разаў на старонках “Вестника западной России” перспектыўным можа быць 
таксама аналіз мужчынскай ідэнтычнасці (у першую чаргу вобраз казака), 
асабліва ў прозе і даследаваннях украінскага пісьменніка, навукоўца і грамад-
скага дзеяча Панцялеймона Куліша, які публікаваў свае творы ў першы год 
існавання часопіса19.

Агульны негатыўны, агрэсіўны і шавіністычны настрой у адносінах да по-
льскай нацыянальнасці і польскага нацыянальнага руху, а таксама каталіцтва ў 
асноўнай масе тэкстаў “заходнерускай” школы адбіўся таксама на вобразе по-
лек і каталічак. Сутыкненне з польскасцю як з іншасцю, ненарматыўнасцю ме-
навіта ў нацыянальным сэнсе дэманстравала “заходнерусізм” як пэўнага тыпу 
нацыянальную ідэалогію. “Заходняя Русь” (беларускія, літоўскія і ўкраінскія 
землі) успрымалася як поле барацьбы розных пачаткаў, праваслаўнага і ката-
ліцкага, як памежжа антаганістычных цывілізацый. 

Пры гэтым аўтары часопіса адмаўлялі “натуральны”, “прыроджаны” харак-
тар польскай нацыянальнай самасвядомасці мясцовай шляхецкай эліты, пад-
крэсліваючы факт пераходу ў каталіцтва ў папярэднія стагоддзі і культурнай 
паланізацыі: “Мы [...] возвещаем вам, уроженцам Западной России, что вы 
вовсе не поляки, и следовательно вы не имеете никакой причины ненавидеть 
нас. Вы не поляки! [...] Вы коренные русские и должны искренне обижаться, 
если бы кто-нибудь, по своему невежеству, называл вас поляками”20. 

Польскія жанчыны (“пані”) побач з мужчынамі згадваюцца сярод “па-
клёпнікаў” на Расію: “Вот польские паны и ксендзы, пани, паничи и официа-
листы, подобно неотвязчивой мухе, увиваются около русских мужичков, 
подабриваясь к ним, роднясь с ними, нашёптывая им на ухо искусительные 
обеты, расточая пред ними ложь и клевету на всё русское и православное”21.

Рэдакцыя таксама звяртала ўвагу на “недасканаласць” сацыяльнага складу 
польскіх дэманстрантаў падчас падзеяў 1862 года (яшчэ перад самым паўстан-
нем): “В самом деле, присмотритесь к героям всех польских манифестаций: 
кто они? Ксендзы, женщины, школьники, ремесленники, за исключением 
первых, все народ между 16 и 25 годами”22. Удзел жанчынаў у маніфестацыях 
(гэта значыць пэўная форма выхаду ў публічную прастору) успрымаўся ў яка-
сці прыкметы недасканаласці і парушэння замацаваных нормаў сярод палякаў 
“заходніх губерняў”. Агульна аўтар цытаванага артыкула лічыў польскае гра-
мадства “самым карикатурным и деморализованным”23 у гісторыі. 

У артыкуле, прысвечаным поглядам Аляксандра Герцэна, аўтар, які пад-
пісваўся псеўданімам “И. К-ий (из г. Нежин)”, інтэрпрэтаваў патрабаванне 
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жаночай роўнасці як роўнасці з мужчынам “во всех правах своеволия и по-
ползновения к разврату”24.

Кансерватыўныя адносіны да пытання гендэрнай роўнасці (перш за ўсё ў 
юрыдычным плане), імкненне да абмежавання свабоды падмацоўваліся мер-
каваннем пра “разбэшчаную” прыроду жанчынаў, перадусім полек. У апубліка-
ванай у 1866 годзе драме Рыгора Кулжынскага “Пред мятежом”25 польская 
шляхцянка рознымі спосабамі спрабуе схіліць да здрады расійскага афіцэра, 
якога накіравалі ва “уездный городок западной России”, выкарыстоўваючы 
пры гэтым сваё “жаночае хараство”, прывабнасць польскай культуры і ім-
кненне афіцэра ажаніцца з ёй. Таксама ў творы паказана маці будучай ня-
весты, якая ўсяляк падтрымлівае дачку. Дзеянні афіцэра з боку ягонага та-
варыша па службе разглядаюцца як нацыянальная здрада. Якраз дзякуючы 
яму, быў раскрыты ўвесь план замаху на патэнцыйнага жаніха з боку палякаў. 
Польскія жанчыны апісаныя Кулжынскім як пагроза для расійскіх афіцэраў, 
а сам драматычны твор быў перасцярогай перад “этнічным ворагам” у жано-
чым вобразе. 

Спакуса была вельмі папулярным паняццем у аўтараў “Вестника”, азнача-
ючым не толькі сексуальныя практыкі (выключна з боку жанчынаў), але, перш 
за ўсё, спробы рэлігійнай канверсіі, якія акрэсліваліся таксама як імкненне 
да змены нацыянальнай ідэнтыфікацыі (г. зн. своеасаблівую “духоўную спа-
кусу”). 

Меркаванне пра “выключную разбэшчанасць” польскага грамадства ў 
XVIII–XIX стст. рэдакцыя імкнулася пацвердзіць публікацыяй твораў не то-
лькі рускіх аўтараў. Перакладзеная з англійскай аповесць Сцюарта Уілкінсана 
“Польшча і палякі” мела адмысловы раздзел “Польскія жанчыны”26, які быў 
прысвечаны месцу жанчын у падрыхтоўцы і правядзенні паўстання 1863–
1864 гадоў. Пры гэтым аўтар усяляк падкрэсліваў выключную хітрасць, кавар-
ства і выкарыстанне мужчынаў-замежнікаў з боку полек. У падобным стылі 
напісаныя таксама нарысы француза Луцыяна Фуке, прысвечаныя ўдзелу 
ягоных суайчыннікаў у польскім паўстанні27.

Увогуле, для аўтараў і выдаўцоў “Вестника западной России” полька была 
“фанатычнай”28 прадстаўніцай свайго народа, якая імкнецца шляхам падману, 
спакушэння і гвалту перацягнуць расійскага чыноўніка і вайскоўца на бок 
паўстанцаў. 

Пэўная інтэнсіфікацыя сувязі паміж рэлігійнасцю і жаноцкасцю назіра-
ецца ў каталіцкіх краінах Еўропы практычна з пачатку ХІХ ст. Звязана гэта 
было між іншым з абуджэннем рэлігійнасці сярод “простага люду”29, а таксама 
з развіццём літургічнай практыкі і спалучэннем нацыянальнага і рэлігійнага 
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фактараў у многіх еўрапейскіх грамадствах. Мікела Дэ Джорджыё звяр-
нула ўвагу на выразную “фемінізацыю” каталіцтва, карыстаючыся перадусім 
прыкладамі з Францыі і Італіі30. Каталіцкая рэлігійная практыка паступова 
насычаецца жаночымі вобразамі. Адбываецца “жаночая прыватызацыя бо-
гаслужбы”, якая перш за ўсё праяўляецца ў кульце Дзевы Марыі31. Асаблівае 
месца ў марыйным кульце займае дагмат аб Беззаганным зачацці32, які яскрава 
падкрэсліваў каталіцкую спецыфіку ў гэтым дагматычным пытанні ў адроз-
ненне ад праваслаўя. Асаблівым феноменам ХІХ ст. з’яўляецца ўвага да маці, 
перадусім у сувязі з марыйным культам: “Каталіцкая культура ХІХ ст. базава-
лася на падтрыманні сентыментальнай павагі, тыповай для жаночай набожна-
сці. Мацярынства Багародзіцы перакрэсліла грэх Евы”33.

На супрацьлеглым полюсе ў тэкстах часопіса знаходзілася “руская і пра-
васлаўная” жанчына “заходняга краю”. Згодна з ідэяй пра “трыадзіную рускую 
нацыю” (у якую залічваліся таксама беларусы і ўкраінцы), жанчыны называ-
ліся рускімі, беларускамі ці нават часцей “жанчынамі заходняй Расіі”. Марке-
рамi нацыянальнасці выступалi веравызнанне і мова. 

Аднак з моўным фактарам у некаторых аўтараў былі праблемы, як на-
прыклад, у рэдакцыі маскоўскай газеты “День”, якая з здзіўленнем і дакорам 
канстатавала, што ў сем’ях праваслаўных святароў мовай зносінаў застаецца 
польская: “В ваших школах, училищах, православных семинариях учащи-
еся говорят между собой не иначе как по-польски! Мало того, что семей-
ный домашний язык православных русских священников – польский, жёны, 
сёстры, дочери русских священников не употребляют другого языка, кроме 
польского... Оне не дают себе труда [...] выучиться по русски, а белорусское 
наречие презирают, как хлопское. Оне молятся Богу в православных русских 
церквах по польским молитвенникам!”34 У каментары рэдакцыі “Вестника” 
сцвярджалася, што ў семінарыях краю ўсе гавораць па-расійску, а большасць 
семінарыстаў зусім не ведае польскай мовы35. 

Дадзены фрагмент паказвае ўплыў польскай культуры на праваслаўнае 
духавенства (да нядаўняга часу яшчэ ўніяцкае36) і ўсведамленне выключна 
падпарадкаванага характару становішча жанчыны ў сям’і, успрыняцце яе як 
“неразумнай істоты”.

Рэдакцыя даволі часта была вымушаная даводзіць, што ўсе “заходнія 
наслаенні” былі не толькі вынікам “чужой экспансіі”, але таксама маглі быць 
часткай народнай, “натуральнай” культуры рэгіёна. “Заходнерусы” ў шмат-
лікіх выпадках не былі зразумелыя для імперскай бюракратычнай машыны, 
асабліва пасля заканчэння кіравання М.М. Мураўёва ў “Паўночна-Заходнім 
краі”. Аўтары “Дня” пісалі пра доўгі перыяд знаходжання беларускіх земляў 
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па-за межамі расійскай дзяржавы як асноўную прычыну няведання расійскай 
мовы і папракалі святароў у неруплівасці і ляноце37.

Гэткім чынам, пры ўсёй “адвечнай рускасці” Беларусі для прадстаўнікоў 
цэнтральнага друку, гэтая краіна была не зусім такой, якой яны хацелі яе ба-
чыць. Разам з “адкрыццём” тэрыторыі, “ненарматыўнасцю” каталіцтва, аказа-
лася, што і мясцовае праваслаўе далёка не адпавядае расійскім уяўленням пра 
праваслаўнае веравызнанне. 

Ідэалам жанчыны ва ўяўленні “заходнерусаў” была самаахвярная, лагод-
ная маці і паслухмяная жонка (у тэкстах перадусім апісвалася жонка святара). 

Асабліва добра гэты вобраз быў азначаны ў артыкулах, прысвечаных праб-
леме жаночай адукацыі і выхавання на беларуска-літоўскіх землях. У цэнтры 
ўвагі рэдакцыі былі навучальныя ўстановы для дзяўчат духоўнага звання. По-
бач з нешматлікімі свецкімі жаночымі навучальнымі ўстановамі ў Расійскай 
імперыі з 40-х гадоў ХІХ ст. з’явіліся навучальныя ўстановы духоўнага ведам-
ства, прызначаныя для дачок святароў. Першыя вучылішчы адчыніліся ў Цар-
скім Сяле (1843  г.) і Яраслаўлі (1846  г.) пры падтрымцы вялікай князёўны 
Вольгі Мікалаеўны (пазнейшай каралевы Вюртэмбергскай)38.

У беларускіх губернях цікавасць да гэтага тыпу школаў назіралася ў 
60-я гады ХІХ ст. у сувязі з павелічэннем колькасці праваслаўных святароў 
і чыноўнікаў з цэнтральных губерній Расіі, агульным курсе на русіфікацыю 
рэгіёна пры падтрымцы П. Бацюшкава, обер-пракурора Св. Сінода М. Пра-
тасава і графа Дз. Блудава, пад апекай імператрыцы Марыі Фёдараўны39. На 
Беларусі першае вучылішча для дзяўчат духоўнага звання было адчынена 
ў Парычах у 1860 г.40 Аўтары “Вестника” (на жаль, большасць артыкулаў на 
гэтую тэму была апублікавана без пазначэння аўтара) надавалі вялікую ўвагу 
праграме гэтых установаў і раскрыццю свайго ўяўлення аб жаночым ідэале. 

Абгрунтоўваючы існаванне асобных школ для дачок святароў, адзін з 
аўтараў пісаў: “Какое назначение девицы духовного звания? Кроме общего 
назначения всякой девицы, девица духовного звания имеет и своё особенное 
призвание: она по преимуществу предназначается в подруги лиц того же ду-
ховного звания. Права рождения, условия и обстановка жизни, нравы, при-
вычки, склад миросозерцания и характер симпатий влечёт ея мысли и жела-
ния к духовному сословию, к юноше-сыну соседнего священника и юноши к 
ней. [...] В этих симпатиях и влечениях нет кастической нетерпимости и са-
мовольной изолированности, оне прямое свидетельство тождества породы и 
общности склада обстоятельств”41.

Аргумент аб “натуральнасці” такога лёсу для дзяўчынак падмацоўваўся 
сацыяльным аспектам, г. зн. колам зносінаў духавенства і матэрыяльнымі 
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прычынамі. Агульны скепсіс у адносінах да патрэбы ў адукацыі для шырокіх 
колаў насельніцтва, які панаваў у рэдакцыі “Вестника”, быў выказаны і ў гэтым 
артыкуле, але пры гэтым аўтар бачыў патрэбу ў атрыманні адукацыі будучай 
жонкі святара, абгрунтоўваючы гэта выключна патрэбамі самога мужчыны-
святара: “Нужно ли давать образование девицам духовного сословия? Ответ 
на этот вопрос так очевиден, что мы задались им потому только, что он стоит 
на логической очереди. Если кто-нибудь имеет нужду в подруге образован-
ной, то преимущественно священник, как человек образованный, как учитель 
церкви, наставническую миссию которого обязана отчасти и по силам раз-
делять с ним и его жена, особенно в среде своего пола”42. Самым бяспечным 
месцам для атрымання адукацыі лічыліся вучылішчы духоўнага ведамства.

Мімаходзь у артыкуле быў выпісаны стэрэатып польскай выхавацелькі 
(хатняй і ў пансіёне): “В западной России почти невозможно найти поря-
дочную учительницу русскую, православную, в полном значении этих поня-
тий; зато весьма легко найти разных шляхтянок, навязывающихся всякому 
встречному с предложением своих педагогических услуг и при этом за самое 
ничтожное вознаграждение. [...] Чему и как учили и учат эти паненки своих 
питомиц, нетрудно догадаться. Польский говор, польская интеллигенция, 
польское миросозерцание начинают исподволь прилипать к уму и сердцу де-
вочки. [...] Не отдавать ли девиц духовного происхождения в местные пан-
сионы, в женские гимназии? Не всегда удобно и не всегда безопасно. [...] Но 
опасность тут важнее неудобств. В пансионах западно-русских большинство 
учениц и наставниц латино-польского происхождения. Это большинство 
имеет всегда нравственное преимущество пред меньшинством, и религи-
озно-политический недуг первого, больше или меньше, явно или тайно, сооб-
щается и последнему. Если нельзя вполне безопасно вверить педагогии этих 
пансионов бойкое дитя светских русских родителей, а тем более простодуш-
ную, наивную и доверчивую малютку сельского священника, из которой не-
трудно сделать что угодно, взявшись за дело с умением и энергией; а в этих 
качествах едва ли кто выдержит конкурс c польскими наставницами”43.

Аўтар бачыў таксама “празмернасці” ў навучальнай праграме для “за-
ходнерускіх жанчынаў”: “В этих заведениях почти совершенно заброшена 
хозяйственная часть, домоводство, когда как жена сельского священника, по 
преимуществу, сельская хозяйка. Зато в этих заведениях обращено особое 
внимание на болтовню французскую, на музыку, танцы и роскошь обста-
новки […] Эта лингвистика, эти искусства ни на что не пригодятся в жизни 
сельского священника, не могут не забыться, при недосуге и недостатке прак-
тики, его женой. Говор французский мог бы доставить ей только два-три слу-
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чая в жизни потщеславиться этим знанием перед теми, которые поставляют 
в нём апофеоз образования, а игра на фортепиано и потому уже мало при-
менимая к быту сельского священника, что на покупку этого дорогого ин-
струмента станет избытка материальных средств разве у одного из сотни свя-
щенников. Да и тот, кто обзаведётся этим инструментом, едва ли не напрасно 
потратит на него трудовые деньги; жена будет услаждать (а большей частию 
терзать) слух немного разве долее медового месяца; потом обыденные хло-
поты, далее возня с детьми и проч., сделают то, что инструмент покосится, 
струны перервутся [...]”44. 

Адносіны да танцаў былі яшчэ больш катэгарычнымі, падкрэслівалася 
дамінаванне і ўлада мужчыны ў гэтым пытанні, падмацаваныя дадаткова 
аўтарытэтам рэлігіі: “Что касается танцев, [...] мы решительно стоим на сто-
роне того мнения, что жене священника не совсем прилично “потрясать об-
раз Божий”. [...] Не нужно при этом забывать и того, что священник даёт фор-
мальное обещание, что жена его будет “неплясавица”45.

Падобныя патрабаванні былі вельмі сугучныя з агульным настроем у ад-
носінах да руху ў праваслаўнай традыцыі, дзе асуджалася свабода “ў паводзі-
нах чалавека ў прысутнасці іншых людзей”46, а жанчына ўспрымалася як па-
тэнцыйная парушальніца сексуальнай этыкі. 

Праграма вучылішчаў для дзяўчатаў духоўнага звання47 (як і большасць ме-
раў урада і Сінода) напоўніцу задавальняла аўтара артыкула, бо яна спрыяла 
“выхаванню і адукацыі рускай праваслаўнай жанчыны і добрай гаспадыні”: 
“Первая половина этой программы приспособлена к важнейшим потреб-
ностям человеческого духа, к обязанностям христианки и гражданки России, 
матери и руководительницы будущего поколения, выполнение второй поло-
вины программы снабжает питомицу данными, необходимыми для будущей 
хозяйки дома и помощницы мужа в устройстве и поднятии внешнего благо-
состояния”48. 

Напрыканцы аўтар з характэрнай эмацыйнасцю ўсклікаў: “Дай Бог, чтоб 
и в других учебных заведениях было обращено такое же серьёзное внимание 
на эти важные стороны образования русской женщины! Тогда жёны меньше 
рождали б и просвещали нигилистов, космополитов, индефферентистов, то-
гда бы мужей их меньше бы обкрадывали, обсчитывали разные аферисты и 
пролетарии; тогда немыслимы были б эти стриженые девы, – это унижение 
женского пола, это грязь человечества49; тогда бы юноша смело мог вверить 
свою честь и жизнь, участь своего потомства и состояния любой девице, не 
опасаясь со стороны ея мотовства или неразумия ни морального, ни матери-
ального”50. 
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Да праблемаў вучылішчаў дзяўчат духоўнага звання выданне вярталася не-
калькі разоў. Падкрэслівалася, што дзяўчаты з гэтага саслоўя маюць адрозныя 
рысы, звязаныя з служэннем царкве, таму ад іх патрабавалі дакладнага выка-
нання ўсіх маральных нормаў. У процілеглым выпадку, амаральнасць жонкі 
ўплывала на “само священство” мужа-святара51. 

У іншым тэксце, які прэтэндаваў на асвятленне пытання з пункту гле-
джання методыкі арганізацыі і выкладання ў вучылішчах, падкрэслівалася 
асаблівая місія жонкі святара ў сям’і, наяўнасць у яе такіх рысаў, як самаах-
вярнасць, сціпласць, дакладнае выкананне рэлігійных абрадаў52. Прыводзіліся 
вытрымкі з сачыненняў былых вучаніцаў розных вучылішчаў цэнтральных гу-
берняў імперыі. На старонках “Вестника западной России” зрэдку гучаў голас 
самых жанчынаў. Трэба зазначыць, што гэтыя творы напісаныя ў падобным 
стылі і з аднолькавымі высновамі пра служэнне мужу, царкве і манархіі.

Цікавасць да праблемаў ніжэйшага духавенства, чынавенства, настаўнікаў 
і часткова сялян была яскравай рысай публіцыстыкі часопіса. Падобная са-
цыяльная скіраванасць прыводзіла да дастаткова вострых высноваў у адносі-
нах да дваранства. Падставай для гэтага быў нацыянальна-рэлігійны фактар 
(польскасць і каталіцтва большасці шляхецтва). Аднак прыкметнае значэнне 
мела справа маёмасці, асабліва канфіскаванай у паўстанцаў. У пэўнай ступені 
ідэалогія “заходнерусізму” была эмансіпацыйнай у адносінах да інтэлігенцыі 
і часткі духавенства і сялянства (асабліва ў эканамічнай дзейнасці), але ў га-
ліне гендэрнай яна была кансерватыўнай і нават анахранічнай (асабліва ў 60-я 
гады ХІХ ст., пасля шэрагу публікацый у расійскай прэсе, у тым ліку і твораў 
М.Г. Чарнышэўскага53).

У публікацыях часопіса, нягледзячы на дэкларацыі пра клопат і зацікаўле-
насць лёсам сялянства, аўтары ў арыенталісцкім стылі падкрэслівалі яго пры-
гнечанае і прымітыўнае становішча, выкліканае падпарадкаванасцю польс-
каму памешчыку (часта падкрэслівалася, што замена памешчыка на расійскага 
адразу зменіць лёс “мужичка” ў лепшы бок). Прыкладам такой прэзентацыі 
ўкраінскага сялянства можа быць артыкул памешчыка Сцяпана Ерамеева54, 
дзе ён параўноўваў уклад жыцця і адзенне ўкраінцаў з кітайцамі, звяртаючы 
ўвагу на нібыта прымітыўнасць і недаразвітасць гэтых народаў55.

Пісьменнік і чыноўнік Аляксей Старажэнка параўноўваў сялянаў бела-
рускіх губерняў з афрыканскімі гатэнтотамі: “Вошли горемычные, похожие 
более на готентотов, чем на людей нашей расы: невзрачные, немытые, нече-
саные, в рубищах. У женщины повыше кисти была перевязана правая рука ве-
тошкою, почерневшею от нечистоты”56. У іншым фрагменце апавядання Ста-
ражэнка апісаў лёс дзяўчыны, якую схілілі да сумеснага жыцця з каталіцкім 
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ксяндзом. Церпячы нястачу і маючы хворага бацьку, дзяўчына згаджаецца ісці 
прыслужваць святару. Праз год аўтар даведваецца пра яе горкі лёс: яна і но-
ванароджанае дзіця паміраюць падчас родаў57. У апавяданні Старажэнкі гэтая 
дзяўчына становіцца сімвалам Беларусі – дэнацыяналізаванай (спакушанай у 
каталіцтва), дэградаванай (у лахманах і галечы), над целам якой здзекуецца 
заходняя цывілізацыя ў асобе разбэшчанага ксяндза.

У гэтым аналізе бачны не толькі элементы рамантычнага нацыяналізму, 
але таксама арыенталістычна афарбаваныя спробы канструявання вобра-
заў Беларусі і Украіны як нейкіх далёкіх і адначасова блізкіх тэрыторый, 
падобныя да ўяўленняў жыхароў Заходняй Еўропы аб яе ўсходняй частцы 
ў XVIII ст. Уяўленні заходнееўрапейцаў канца XVIII ст. малявалі вобраз Ус-
ходняй і Паўднёвай Еўропы як пэўнага памежжа паміж цывілізацыяй і вар-
варствам58.

У некаторых тэкстах часопіса (галоўным чынам перадрукаваных з іншых 
выданняў і змешчаных у рубрыцы “Извлечения из газет и журналов”) аўтары 
рабілі пэўныя спробы абгрунтавання патрэбы ў адукацыі для жанчынаў для 
сярэдніх і ніжэйшых гарадскіх саслоўяў і сялянства. 

Карэспандэнт згаданай ужо газеты “День” у 1864 г., апісваючы “бясплат-
ную жаночую школу” ў Полацку, падкрэсліваў важнасць жаночай асветы ме-
навіта ў кантэксце нацыянальнага ўздыму, прычым тут была гаворка таксама 
пра адукацыю сялянак: “Важность женского образования не станет оспари-
вать ни один здравомыслящий человек: даже крестьянин-белорус  – до сих 
пор оставшийся при мысли, что “бабу не сметь учить”  – когда поговоришь 
с ним толком, соглашается, что и ей надо быть грамотной. Образование для 
Белоруссии составляет вопиющую необходимость, если мы хотим с корнем 
уничтожить все следы полонизма между простолюдинами. В быту мужика-
белоруса мать для дитяти и кормилица, и нянька, и воспитательница. Мате-
рям главным образом мы обязаны и сохранением русского начала в Белорус-
сии окатоличенными крестьянами. Грамотная белорусинка, воспитанная в 
русском духе передаёт познания своему дитяти и сделает из него человека, 
сознательно русского, тогда как теперь при невежестве крестьянок, неред-
кость ещё встретить мужика, который не даёт вам отчёта в том, к какому он 
принадлежит народу”59.

Тут зноў жанчына выступае ў ролі памочніцы мужчыны, а яе адукацыя 
патрэбна для пераказу ведаў пра “нацыянальнае” ўласнаму мужу і дзецям. 
Варта звярнуць увагу на словы “Белорусския”, “белорусинка”. Аўтар, здаецца, 
не вызначыўся, як называць сваю гераіню, і яшчэ знаходзіцца ў пошуку ад-
паведнага слова. Важным фактарам тут быў прыклад польскай сям’і, дзе час-
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цей за ўсё менавіта жанчыны былі пераказчыцамі нацыянальнай ідэалогіі, але 
аўтар на гэта непасрэдна не спасылаецца. 

Створаныя ў межах “заходнерускага” дыскурсу вобразы жанчыны 
паўплывалі на стэрэатыпізацыю ролі жанчыны ў расійскім каланіяльным 
дыскурсе ў адносінах да Беларусі. Пры гэтым станоўчы і адмоўны жаночыя 
вобразы змяшчаліся ў этнічны і рэлігійны кантэксты і практычна не існавалі  
без іх.

“Заходнеруская” мадэль не парушала традыцыйны тып гендэрных адносі-
наў, бо жанчына ўспрымалася негатыўна (традыцыйна для хрысціянства, у 
гэтым выпадку для праваслаўя60), але пры гэтым усё маркіравалася рэлігійна-
этнічным фактарам: усё ж такі свая лепей, чым чужая61. 

Заходнееўрапейская мадэль гендэрных адносінаў, якая існавала ў ХІХ ст., 
прынцыпова не адрознівалася ад сітуацыі Усходняй Еўропы. Мужчынскі 
і жаночы стэрэатыпы базаваліся на хрысціянстве і падкрэслівалі перавагу 
мужчыны з дапамогай рэлігійных практык і адукацыі. Перанос феміністыч-
ных ідэй у Еўропе праходзіў з захаду на ўсход, і змены гендэрных уяўленняў 
адбываліся вельмі павольна62. 

Цікавасць да жаночага пытання ў аўтараў часопіса хутчэй за ўсё была 
выкліканая некалькімі фактарамі. Другая палова ХІХ ст. была пачаткам руху 
за жаночую эмансіпацыю ў Расійскай імперыі, асноўным патрабаваннем 
якога было права на атрыманне вышэйшай адукацыі і на працу па-за домам63. 
Аўтары і выдаўцы часопіса не маглі абмінуць гэты працэс і спрабавалі яго ка-
ментаваць з кансерватыўных пазіцый. 

Уласна ў кантэксце беларуска-літоўскіх земляў вялікае значэнне для ідэо-
лагаў “заходнерусізму” меў фактар удзелу жанчынаў у паўстаннях 1830–1831 
і асабліва 1863–1864 гг., які імі ўспрымаўся як прыкмета “недасканаласці” са-
цыяльнай структуры паўстанцкага руху і адначасна як пагроза традыцыйнай 
уладзе мужчыны (жанчына разам з каталіцкім святаром ацэньвалася ў якасці 
галоўнага “прапагандысцкага сродку”, а ўдзел у паўстанні як выхад у публіч-
ную прастору). 

Канкурэнцыя з боку польскага нацыянальнага руху была таксама адной 
з прычынаў цікавасці да жанчыны. “Нацыянальны праект” прадугледжваў 
трансляцыю ідэй у масавую свядомасць (у дадзеным выпадку – сялянскую), а 
правадніком “заходнерускіх” ідэй сярод “уласнага полу”64 павінна была быць 
жонка святара (таксама як у польскім выпадку – маці, бабуля, гувернантка ці 
няня)65.

Непарыўна з гэтым было звязанае пытанне аб адукацыі і асвеце. Інстытут 
адукацыі павінен быў мець утылітарны і кансерватыўны характар (асноўная 
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ўвага надавалася пытанням хатняй гаспадаркі і рэлігійным прадметам), які вы-
ключаў уплыў іншай культуры (у тым ліку і замежных моваў), адначасова пе-
раносячы ў беларуска-літоўскія губерні сацыяльныя мадэлі і стэрэатыпы па-
водзінаў (у тым ліку і гендэрныя ролі) з цэнтральных губерняў імперыі (што 
не заўсёды ўдавалася)66. Трэба пры гэтым падкрэсліць, што аўтары галоўным 
чынам цікавіліся праблемамі выхавання дзяцей амаль выключна сваёй сацыя-
льнай групы (духавенства), а калі размова ішла пра школы для праваслаўных 
сялянскіх дзяцей, то амаль заўсёды прадуглеждвалася, што яны павінны быць 
толькі для хлопчыкаў67. Мадэль гендэрнай сацыялізацыі, выкарыстаная ў та-
кой школе прадугледжвала сепарацыю па полаваму і саслоўнаму прынцыпу, 
узмацняючы патрыярхальны тып адносінаў.

Асноўную ўвагу аўтары надавалі жанчынам свайго саслоўя і спраба-
валі канструяваць іх калектыўную ідэнтычнасць ва ўласным, мужчынскім 
разуменні. У нарацыі голас жанчыны быў толькі ілюстрацыяй (напрыклад, 
прыводзіліся вытрымкі з сачыненняў вучаніцаў жаночых вучылішчаў духоў-
нага ведамства), якая суправаджалася заўсёды каментаром аўтара-мужчыны. 
Мужчынскі голас рашуча дамінаваў, не пакідаў сумніву і зацвярджаў “нату-
ральнасць” абараняемай гендэрнай сістэмы. Імкненне да кансервацыі са-
цыяльных роляў, недапушчэнне значных зменаў у становішчы жанчынаў і 
далучэнне насельніцтва “заходняй Расіі” да праекта расійскага нацыяналізму 
былі галоўнымі матывамі ў тэкстах “Вестника западной России”. Але адна-
часна нельга сказаць, што гэты мужчынскі голас не баяўся жаночага руху. Ча-
сам здаецца, што яго больш турбавала менавіта полька, а не польскі ўзброены 
паўстанец.

Даследаванне нацыянальных ідэалогій без уліку гендэрнага фактара 
застаецца няпоўным і пакідае па-за даследчыцкім полем паралельныя і скры-
жаваныя з нацыяналізмам ідэалогіі і рухі. Нават зважаючы на метадалагіч-
ныя цяжкасці прыняцця гендэрнай оптыкі ў гістарычных даследаваннях на 
пост савецкай прасторы, гендэрны падыход мае перспектывы, асабліва ў кан-
тэксце інтэрдысцыплінарнасці і метадалагічнай разнастайнасці. Вывучэнне 
феномена “заходнерусізму” яшчэ далёка не завершана, а зварот да гендэрнага 
складніка гэтай ідэі значна павялічвае шансы на больш поўную рэканструк-
цыю беларускай і ўсходнееўрапейскай гісторыі ідэі ў ХІХ стагоддзі. 

pawet.net
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