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В. В. КНЫШ

ПРАСТЫТУЦЫЯ Ў БЕЛАРУСI Ў КАНЦЫ XIX ст.:
АНАЛIЗ СТАТЫСТЫЧНЫХ ДАДЗЕНЫХ
Шматграннай з’явай у гiсторыі чалавецтва i неад’емным спадарожнiкам усялякага грамадства з’яўляецца
прастытуцыя. Дадзены артыкул накiраваны высветлiць асаблівасці колькаснага, сацыяльнага,
канфесiянальнага, нацыянальнага, сямейнага, узроставага складу, а таксама ўзроўню адукацыi прастытутак
на Беларусi ў канцы XIX ст.
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У жніўні 1889 г. ЦСК (Цэнтральны статыстычны камiтэт) пад кiраўнiцтвам А. Дуброўскага правѐў i
надрукаваў вынікі обследавання шматтысячнага «класа афiцыйна зарэгiстраваных прастытутак» па ўсѐй
iмперыi. Трэба адзначыць, што даследаванняў такога маштабу i высокай навуковай якасцi не iснавала нават
у замежнай практыцы таго часу. Звесткi аб кожнай арганiзаванай прастытутцы i прастытутцы-адзiночцы
збiралiся паводле асобнага апытальнага лiста, распрацаванага ЦСК i медыцынскiм дэпартаментам МУС. У
выніку даследавання былi атрыманы дадзеныя, дастатковыя для знаѐмства са станам прастытуцыi i для
вывучэння гэтага боку жыцця насельнiцтва Беларусi. Згодна з імі прастытуцыяй у Беларусі займаліся 862
жанчыны 1.
Iншыя дадзеныя па колькасным складзе прастытутак Беларусi канца XIX ст. прадстаўлены ў Першым
перапiсе насельнiцтва 1897 г. Згодна з iм па пяцi беларускiх губернях прастытутак налiчвалася 479
чалавек 2. Мiж тым даследчыкі адзначалі, што дакладную «лiчбу публiчных жанчын не ведае нiхто, нават
самае лепшае статыстычнае бюро», магчыма толькi меркаваць, што для атрымання прыблiзнай агульнай
колькасцi прастытутак належыць колькасць афiцыйную памножыць у 5—10 разоў 3.
Галоўны кантынгент прастытутак Беларусi XIX ст. традыцыйна складалi мяшчанкi (63,2 %) i сялянкi
(25,9 %). Дваранкi i ганаровыя грамадзянкi складалi зусiм нязначныя працэнты — 2,4 % і 1, 2 % адпаведна.
Мiзэрны працэнт давалi жанчыны — выхадцы з духоўнага саслоўя — 0,5 % 4.
Размеркаванне па канфесiянальных групах прастытутак выглядала наступным чынам: жанчыны
iўдзейскага веравызнання — 322 (37,3 %), рымска-каталiцкага — 284 (32,9 %), праваслаўнага — 214 жанчын
(24,8 %), пратэстанцкага — зусiм нязначная колькасць — 26 (3,1 %). Прастытуткi праваслаўнага
веравызнання складалi амаль палову (49 %) у Магiлѐўскай губернi, найменшы iх працэнт назiраўся ў
Гродзенскай губернi — 18 %, дзе пераважалi прастытуткi рымска-каталiцкага веравызнання (52 %);
прастытуткi iўдзейскага веравызнання складалi найбольшы працэнт у Мiнскай губернi — 55,8, а па астатнiх
губернях ѐн амаль роўны (ад 31 да 36 %) 5. Гэтыя лiчбы не супярэчаць традыцыйнаму для Беларусi
канфесiянальнаму размежаванню па рэгiѐнах.
Абследаванне А. Дуброўскага прадстаўляе звесткі па нацыянальным складзе прастытутак, згодна з імі
рускія (у тым лiку i беларускi) складалі 37,4 %, яўрэйкі — 36,8 % i полькi — 20,9 %. Дадзеныя перапiсу
насельнiцтва даюць некалькi iншыя лiчбы: большасць належыць прастытуткам яўрэйскай нацыянальнасцi
43,2 %, працэнт рускiх i беларусак абсалютна аднолькавы — 19,2 % i прастытуткі-полькi — 14,6 % 6.
Вялiкая колькасць жанчын-прастытутак iўдзейскага веравызнання тлумачылася высокай канцэнтрацыяй
яўрэйскага насельнiцтва ў беларускiх гарадах
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Пераважную большасць складалі прастытуткі з бедных сем’яў — 56,5 % (сярод iх арганiзаваных — 49,3
%, адзiночак — 64 %), з заможных сем’яў — 14,3 % (прычым прастытутак публічных дамоў — 19,5 %, а
адзiночак — 9 %), толькi 1,3 % жанчын паходзілі з багатых сем’яў i ў 27,8 % становішча невядома 7. Гэтыя
працэнты сведчаць аб тым, што галоўным пытаннем для прастытутак было матэрыяльнае. Аб гэтым можа
сведчыць i розны склад сем’яў, з якіх паходзiлі жанчыны. Больш паловы прастытутак мелі родных: бацьку,
мацi, дарослых братоў i сясцѐр; i толькi 16 % былi круглымi сiротамi. Незамужнiя жанчыны пераважалi
сярод прастытутак публічных дамоў — 96 %, а замужнiя, удовы i разведзеныя — сярод прастытутакадзiночак. Таксама цiкава прааналiзаваць мацярынства прастытутак: дзяцей мелi 5 % незамужнiх, 33 %

замужнiх жанчын публічных дамоў i 8,4 % незамужнiх, 38 % замужнiх i 13 % разведзеных прастытутакадзiночак. Трэба адзначыць, што прастытуткам наогул забаранялася трымаць пры сабе малалетнiх дзяцей 8.
Паводле дадзеных А. Дуброўскага, большая частка прастытутак не мела нiякай адукацыi (90 %). Толькi
адна прастытутка-адзiночка (0,1 %) атрымала адукацыю ў вну, 4,9 % — навучаліся у пачатковых вучэльнях,
3,5 % — дома, 1,6 % — у прытулках, 1,6 % — у гiмназiях. Трэба адзначыць што ўзровень адукацыi сярод
прастытутак публiчных дамоў быў вышэй, чым прастытутак-адзiночак (17,5 i 13 % адпаведна). Нiзкi
ўзровень адукацыi сярод прастытутак у першую чаргу тлумачыцца сацыяльным паходжаннем большасцi
жанчын гэтай прафесii, якiя з-за адсутнасці матэрыяльных сродкаў не маглі атрымаць нiякай адукацыi.
Цiкава засяродзiць увагу на ўзросце, у якiм дзяўчаты траплялi на шлях прастытуцыi i ў публічныя дамы.
Выяўляецца, што ў публічныя дамы большасць (58 %) паступiлі ва ўзросце ад 12 да 18 гадоў — у тым
узросце, калi прааналiзаваць усе вынiкi свайго кроку яны не мелi магчымасцi, з 18 да 25 гадоў — 41,3 % i
пасля 26 гадоў — толькi 0,7 %. Некалькi iншае становiшча назiраецца ў прастытутак-адзiночак: 12—18
гадоў — 52 %, з 18 да 25 гадоў — 42, 26—38 гадоў — 6 % 9. Перавага маладога ўзросту ў арганiзаваных
прастытутак абумоўлена, з аднаго боку, камерцыйнымi меркаваннямi ўтрымальніцы дома, а з другога —
адсутнасцю ў маладых прастытутак сродкаў i жыццѐвага вопыту для самастойнага i незалежнага жыцця.
Такiм чынам, можна адзначыць, што сацыяльны, сямейны i ўзроставы склад, а таксама i ўзровень
адукацыi прастытутак Беларусi канца XIX ст. залежаў ад матэрыяльнага забеспячэння цi яго адсутнасцi.
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