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І.Р. Вуг лік,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт, дэ кан гу ма ні тар на га фа куль тэ та Пры-

ват най ус та но вы аду ка цыі «Ін сты тут су час ных ве даў імя А.М. Шы ро ка ва»

ГАСПАДАРЧЫКОМПЛЕКСШЛЯХЕЦКАЙСЯДЗІБЫ
ХVII–ХVIIIстст.

Ма тэ ры яль ная куль ту ра дробнапамес-
нага дваранства Вя лі ка га Княс тва 

Лі тоў ска га – шлях ты – іс тот ны кам па нент гіс то-
рыі куль ту ры Бе ла ру сі, вы ву чэн не яко га з’яў ля-
ец ца ак ту аль най за да чай бе ла рус кай гіс та рыч-
ный на ву кі і ак тыў на ажыц цяў ля ец ца ў ця пе-
раш ні час. Ся род ві даў ма тэ ры яль най куль ту ры 
шлях ты знач нае фун кцы я наль нае, се ман тыч-
нае мес ца зай ма ла жыл лё – ра да вое гняз до, 
эпі цэнтр іс на ван ня шля хец ка га со цы у му, а так-
са ма эка на міч ная, гас па дар чая ас но ва жыц-
ця дзей нас ці шлях ты. Гэ та быў іс тот ны ар хі тэк-
тур ны ком плекс, дзе коль кас на пе ра ва жа лі гас-
па дар чыя па бу до вы, вы ву чэн не якіх – ты па-
ло гія, ана ліз гіс та рыч ных змен – з’яў ля ец ца 
мэ тай да дзе на га ар ты ку ла. У агуль ных ры сах 
гас па дар чыя бу дын кі шля хец кай ся дзі бы раз-
гля да лі ся ў пра цах ці іх раз дзе лах, пры све-
ча ных бе ла рус ка му жыл лю XVII–XVIII стст., 
Л.А. Мал ча на вай [1, с. 32–42] А.Н. Ку ла гі на [2, 
с.105–111], Ю.Я. Які мо ві ча [3] і інш. Ра зам з 
тым, ак ту аль ным з’яў ля ец ца як вы ву чэн не гас-
па дар чых бу дын каў шля хец кай ся дзі бы ў якас ці 
асоб на га прад ме та дас ле да ван ня, так і ўвя-
дзен не ва ўжытак но вых ма тэ ры я лаў, што ўва-
хо дзіць у за да чы да дзе на га ар ты ку ла.

Шлях та бе ла рус кіх зя мель (ліц він ская ці, 
па-су час на му, ста ра бе ла рус кая) ад роз ні ва-
ла ся па ма ё мас ным ста но ві шчы, што ўплы-
ва ла на склад і якасць гас па дар чых па бу доў. На 
яе са цы яль ных по лю сах зна хо дзі ла ся ша рач-
ко вая, зас цян ко вая, ако ліч ная шлях та і маг на-
тэ рыя, куль ту ра якіх іс тот на ад роз ні ва ла ся ад 
ас ноў най ма сы шлях ты. Та му за ас но ву дас ле-
да ван ня ў ар ты ку ле ўзя ты гас па дар чыя бу дын кі 
ўла дан ня ся рэд не за мож на га шлях ці ца, ся рэд-
няй шля хецкай ся дзі бы. 

На пря ця гу XVII–XVIII стст. іс на ваў ус той лі вы 
ком плекс ас ноў ных гас па дар чых бу дын каў шля-
хец кай ся дзі бы. Ха рак тэр ны мі ры са мі іх раз мя-
шчэн ня бы ло злу чэн не бу дын каў для за ха ван ня 
і пе ра пра цоў кі, вы ра бу прад уктаў, а так са ма ла ка-
лі за цыя па выт вор чых ком плек сах, зо нах. Іс на ва лі 
ты пы бу дын каў з ус той лі вы мі фун кцы я мі і наз ва мі. 
Вы ка рыс тан не шэ ра гу бу дын каў бы ло шмат мэ-
та вым. Так, у ля му се за хоў ва лі рэ чы і жы лі, як і ў 
іс топ цы; маш тар ня бы ла пры зна ча на для ра мон ту 
экі па жаў, і там так са ма жы лі ко ню хі, ме лі ся пе чы. 

Знач ная коль касць бу дын каў бы ла пры зна-
ча на для за ха ван ня прад уктаў, рэ чаў. Для за ха-

ван ня збож жа вы ка рыс тоў ва лі ся спе цы яль ныя 
бу дын кі з за се ка мі – сві ра ны (мен шыя па па ме-
рах на зы ва лі ся сві рон кі) ці спіх ле жы (spichlerz) – 
больш вя лі кія бу дын кі з па мяш кан ня мі, дзя-
му сы – вя лі кія двух’ярус ныя бу дын кі, квад рат-
ныя ці пры мкут ныя ў пла не з аб хад ной га ле-
рэ яй на дру гім уз роў ні. Най больш каш тоў ную 
ма ё масць ха ва лі ў вя лі кіх, зроб ле ных час тко ва 
ці цал кам з ка ме ню, цэг лы скар бні цах. Воп-
рат ку, па лат но, збож жа тры ма лі ў кле цях, пра-
д укты за хоў ва лі у скле пах, вя лі кіх піў ні цах, лед-
ні ках. Се на за хоў ва лі ў шо пах, са ло му, не аб ма-
ло ча ныя сна пы – у ад ры нах (пу нях), ра дзей пад 
аба ро га мі на ча ты рох слу пах, мя кі ну – у плеў-
ні ках. Жы вё лу тры ма лі ў хля вах, ка роў – у або-
рах, ко ней – у стай нях, дроб ную – у шмат лі кіх 
ку рат ні ках, гу сят ні ках і інш. 

Па вы шэн не бы та вых за пы таў, мо да спры я лі 
па ве лі чэн ню коль кас ці служ бо вых па мяш кан-
няў, бу дын каў. Ся рэд не за мож ны шлях ціц звы-
чай на меў дзве ка рэ ты (ці ка рэ ту і по езд – на па-
ло ву кры ты экі паж). Ка рэ ты тры ма лі ў ва зоў нях, 
ра ман та ва лі ў маш тар нях. Пры ма ён тку аба вяз-
ко ва бы ла лаз ня. У вя лі кіх ма ён тках, па ла цах 
рас паў сю дзі лі ся па ляў ні чыя да мы, служ бы, звя-
за ныя з па ля ван нем. 

Ся дзі ба (фаль ва рак) бы ла знач ным вы твор-
чым ком плек сам з ад па вед ны мі бу дын ка мі. 
Прад укты ра бі лі ў сыр ні цах, пя кар нях (пяк лі 
хлеб), пі ва – у бро ва рах, га рэл ку – у він ні цах, 
бро ва рах. Ма ла ці лі на гум не (ста до ле) з то кам, 
асе ця мі (ёў ня мі) для суш кі сна поў, ма ло лі 
на вет ра ках ці ва дзя ных млы нах. Выт вор-
часць ка вальс кіх вы ра баў, іх ра монт ажыц цяў-
ляў ся ў куз нях. У гас па дар чы ком плекс ува хо-
дзі лі па таш ні, ле са піл кі, ца гель ні, млы ны, ін шыя 
вы твор час ці. 

Гіс то ры ка-сты ліс тыч на пе ры яд, які вы ву ча-
ец ца, на ле жыў да куль тур ба ро ка і кла сі цыз му, 
у сіс тэ ме якіх іс на ва лі роз ныя пла ні ро вач ныя 
ты пы ся дзіб – зам кнё ны з кур да нё рам і па раў-
наль на ад кры ты, са ста я чы мі на вод даль, па 
ба ках пры мкут на га ў пла не жы ло га до ма гас-
па дар чы мі бу дын ка мі. Мя жой па між гэ ты мі пла-
ні ро вач ны мі ты па мі мож на лі чыць ся рэ дзі ну 
XVIII ст.; з гэ тым ча сам звя за на і па ве лі чэн не 
коль кас ці ты паў гас па дар чых бу дын каў. 

Зме ны ў раз мя шчэн ні гас па дар чых па бу доў 
іш лі ад кан цэн тра цыі іх на дзя дзін цы (за вык лю-
чэн нем гу мен на га ком плек су) да пас ту по ва га 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2011. № 2 Гiс то рыя38 39

вы лу чэн ня не пас рэд на гас па дар ча га, фаль ва-
рач на га ком плек су пры за ха ван ні пэў най коль-
кас ці не аб ход ных гас па дар чых бу дын каў по бач 
з шля хец кім до мам. Ся род рас паў сю джа ных 
гас па дар чых бу дын каў так са ма асоб на маг лі 
вы лу чац ца бро вар ныя ком плек сы, він ні цы. 

Да ак тыў на га раз віц ця фаль вар каў ас ноў-
ная коль касць гас па дар чых бу дын каў раз мя-
шча ла ся ва кол дзя дзін ца – два ра перад ас ноў-
ным жы лым до мам. Звы чай на там бы лі стай ня, 
сві ран (вя лі кі для збож жа і мен шыя), лаз ня, піў-
ні ца, стай ня, ва зоў ня, маш тар ня, кух ня по бач 
з пя кар няй, ля доў ня, млеч ні ца (два апош нія 
бу дын кі маг лі раз мя шчац ца на суп раць жы ло га 
до ма). На дзя дзін цах зна хо дзі лі ся і па пу ляр ныя 
ў шлях ты га лу бят ні. У вя лі кіх ма ён тках на дзя-
дзін цы мог зна хо дзіц ца дом па ляў ні чых. Раз мя-
шчэ н не гас па дар чых бу дын каў ад нос на жы ло га 
до ма бы ло роз ным – па абодва бакі, бес сіс тэм-
нае, ра дзей зам кнё нае у фор ме квад ра та ці 
пра ма вугольніка. Ад ком плек су дзя дзін ца іш лі 
ва ро ты да гум на, млы на. Ка лі жы лых да моў 
бы ло два, вя лі кі і ма лы, як у ся дзі бе На вад вор-
скае Мін ска га ва я вод ства (1618 г.), двор па дзя-
ляў ся на дзве па ло вы з роз ны мі па пры зна чэн ні 
бу дын ка мі [4, л. 14]. 

Гас па дар чыя, служ бо выя бу дын кі бы лі 
ар га ніч най час ткай ас ноў на га аб’ёму шля хец-
ка га до ма, яго ар хі тэк тур най кам па зі цыі. Іс тот-
нае гас па дар чае зна чэн не ў ХVII–ХVIII стст. 
ме лі «афі цы ны» – ба ка выя флі ге лі, якія скла-
да лі адзін ар хі тэк тур ны ком плекс з га лоў ным 
бу дын кам, па ла цам. У іх раз мя шча лі ся ад мі-
ніс тра цыя, жы лыя па мяш кан ні, ку хон ная гас па-
дар ка, стай ні, аран жа рэі [2, с. 106–109]. Афі цы-
най на зы ваў ся і асоб ны служ бо вы бу ды нак. У ім 
бы лі па коі з печ ка мі, ка мо ры, ку хань ка, пя кар ня, 
паз ней з’яві лі ся гар дэ роб ныя з ап тэч ка мі, па коі 
для гас цей. Ад ным з най больш вя лі кіх гас па-
дар чых бу дын каў быў двух- ці трох па вяр хо вы 
ля мус ці скар бец. Вя лі кі скар бец з двух па вер-
хаў, са скле пам і тра ды цый най для гэ та га ві ду 
бу дын каў га ле рэяй ста яў па ся рэ дзі не дзя дзін ца 
у ма ён тку Чар наў чы цы (Брэс тчы на), яго пер шы 
па верх быў зроб ле ны з ва лу на, дру гі – з бру-
соў [5, с. 134]. У мен шых па па ме рах ся дзі бах 
на дзя дзін цы ста я лі свір ны. На пра ця гу ХVII ст. 
пас ту по ва знік лі грыд ні – час та пры бу да ва ныя 
да жы ло га до ма (ці на ват ста до лы) па мяш кан ні 
для два ро вых лю дзей з ка мо рай, сен ца мі. Спе-
цы фі кай ад нос на ста ра жыт ных бу дын каў бы лі 
пад кле ты, «па дыз бі шча» (аб’ём ныя ніж нія час-
ткі бу дын каў) – пры бліз на да па чат ку ХVIII ст. 
яны спа ра дыч на сус тра ка лі ся ў жы лых да мах, 
свір нах, сыр ні ках, пя кар нях, ін шых гас па дар чых 
бу дын ках. Пад кле ты ў ін вен та рах фік са ва лі ся ў 
ста рых бу дын ках: у фаль вар ку Ус вяц ка га зам ка 
(1623 г.) ста рая пя кар ня бы ла з се ня мі і з ка мо-
рай на «па дыз бі шчы» [6, с. 77].

Ад ным з най больш іс тот ных фак та раў раз-
мя шчэн ня і фун кцы я на ван ня гас па дар чых па бу-
доў у XVII – пер шай па ло ве XVIII ст. бы ло з’яў-
лен не і раз віц цё фаль вар ко вай сіс тэ мы (мэ та 
якой – за ах воч ван не шлях ты гас па дар чай дзей-
нас цю), што вык лі ка ла з’яў лен не фаль вар ко-
ва га гас па дар ча га ком плек су. Пры гэ тым пэў ная 
коль касць гас па дар чых бу дын каў пра цяг ва ла 
зна хо дзіц ца не пас рэд на ка ля жы ло га до ма. 
Там, дзе не бы ло фаль вар ка, не да лё ка ад два-
ра мог раз мя шчац ца і гу мен ны ком плекс.

Фаль вар кі зна хо дзі лі ся ці по бач з га лоў-
ным до мам, ці, час цей, на ад лег лас ці, у по лі (у 
за леж нас ці ад па ме раў ма ё мас ці іх маг ло быць 
не каль кі). Фаль вар ко вы ком плекс скла даў ся з 
жы ло га до ма з пя кар няй і спі жар няй (spizarnia – 
ку хон ная ка мо ра для прад уктаў) і шмат лі кіх гас-
па дар чых бу дын каў – хля воў, сві рон каў, гум на з 
ад па вед ны мі бу дын ка мі.

Ся род гас па дар чых збу да ван няў знач-
нае мес ца зай ма ла гум но, якое ў ін вен та-
рах згад ва ец ца ў сіс тэ ме фаль вар ка асоб на, 
у вы гля дзе ага ро джа на га, з ва ро та мі ком-
плек су – «гум ніш ка» (рэд ка на зы ва ла ся «дзя-
дзі нец гу мен ны»). Цэн траль ная, ага ро джа ная, 
ці зроб ле ная з бяр вен няў кры тая час тка гум на 
з то кам, за се ка мі для са ло мы, плеў маг ла на зы-
вац ца ста до лай, гум ном, та коў няй, ра дзей клу-
няй. Вя лі кія ста до лы, клу ні бы лі для аб ма ло ча-
на га зер ня, ма лыя – для ве яння. Гум ны (ста-
до лы) ра бі лі ся на со хах, коль касць якіх вар’іра-
ва ла ся ад 4 да 18 і на ват 26, з ва ро та мі (іх бы ло 
ад 2 да 6). Гум ны ра бі лі з сас но вых аб ча са ных 
бяр вен няў, «бру са ва на га» дрэ ва (пе ра важ на 
ў дру гой па ло ве ХVIII ст.) У ком плекс «гум-
ніш ка» ўва хо дзі лі не пас рэд на гум но з то кам (ён 
мог быць заб ра ным у сас но выя шу лы і ак ру-
жа ны пар ка нам з ва ро та мі), пу ня мі (асоб ны мі 
для се на, са ло мы, збож жа, мя кі ны), ад ры на мі, 
спіх ле жа мі, плеў ні ка мі (пле вы так са ма маг-
лі за хоў вац ца ў пу нях, за се ках), ін шы мі бу дын-
ка мі, а так са ма па дзе ле ны мі на «пе ра пло ты» 
(слу пы з жэр дка мі), азя ро да мі для суш кі сна-
поў. Бу дын кі на гум ніш ку раз мя шча лі ся па функ-
цы я наль най пры кме це па сек та рах – там, дзе 
ажыц цяў ля лі ся суш ка, ма лаць ба, ве ян не зер-
ня. Гэ та пра сто ра маг ла па дзя ляц ца на выз на-
ча ныя бу дын кі – ста до лы, якіх на гум не ма ён тка 
маг ло быць, нап рык лад, тры: дзве вя лі кія ста-
до лы, кож ная з дву ма ва ро та мі, для ма ла чэн ня 
збож жа, за ха ван ня са ло мы, ад на не вя лі кая, з 
ча тыр ма ва ро та мі, для ве ян ня зер ня; на гум не 
так са ма ме лі ся ста рая ёў ня (у ёй за хоў ва лі ся 
пле вы, са ло ма), хлеў для се на [7, с. 568]. Спіх-
ле жы, сві ра ны, пу ні, ад ры ны, плеў ні кі, за се кі 
для за ха ван ня зер ня, са ло мы, мя кі ны раз мя-
шча лі ся ад нос на ад воль на. У ста ра жыт ных гум-
нах маг лі зна хо дзіц ца піў ніч кі для збе ра жэн ня 
яры ва ўзім ку. Гум но, якое раз мя шча ла ся ка ля 
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дзя дзін ца, ме ла ад нос на не вя лі кую коль касць 
бу дын каў. Не да лё ка ад гум на звы чай на раз мя-
шча лі ся або ры, так са ма маг лі быць вул лі (пча-
ляр ні). 

Пе ра важ на ва ўсход ніх зем лях на гум ніш ках 
іс на ва лі су шыл кі – ёў ні, асе ці – з на зем ны мі ці 
паг лыб ле ны мі ў зям лю пе ча мі. Меў ся тып асе ці, 
які адзна ча ны як «лі тоў скі» – гэ та бы ла ніз кая 
асець з пры сен кам (ма ё масць Дзяк сня ны, Мін-
скае ва я вод ства, 1595 г.) [7, с. 512]. Як адзна-
ча на ў ін вен та ры ма ё мас ці Таў ро жы Брас лаў-
ска га па ве та (1792 г.), у кож най асе ці маг ло 
ста віц ца па 10 коп жы та, пе чы ў іх бы лі з цэг-
лы і пас таў ле ны на ўзроў ні зям лі, так са ма на 
та ку пры ад ры нах узводзіліся 2 пя чур кі з цэг-
лы, по пе рак гум ніш ка ішоў вы цяг ну ты бу ды-
нак «wietrznik» для ве ян ня зер ня з тры ма ва ро-
та мі, спра ва і зле ва ад гэ та га бу дын ка ста я лі 
дзве ад ры ны [8, с. 132–133]. У ма ё мас ці Лет-
ца Ві цеб ска га па ве та (1775 г.) ёў ня бы ла 4 са ж ні 
(на пэў на, 52 м даў жы ні), з печ кай з цэг лы, зму-
ра ва най глі най, з вы ве дзе ным на верх дахам-
каў па ком, ка ля яе па ба ках бы лі за се кі для плеў 
[9, с. 270].

Гум ны кры лі ся са ло май (яна маг ла клас ці ся 
на «дор»), час та «пад ла па ту», та коў ня маг-
ла крыц ца дра ні ца мі, як і пу ні на се на, збож жа, 
са ло му. Ага ро джва ла ся гум но ды ля ван нем, 
ас тра ко лам, пло там, пар ка нам, у пар ка не маг лі 
быць і ад ры на, пу ня. 

У ін вен та рах дас тат ко ва час та ўзгад ва ла ся 
лаз ня, якая маг ла быць раз ме шча на за дзя-
дзін цам, як у Ча ра ва чыц кім ма ён тку (Коб рын-
шчы на, 1597 г.). Яна ста я ла ка ля са ла доў ні, 
бы ла з се ня мі, кры та дра ні ца мі, ме ла печ, 
па ла ці [7, с. 568].

У бу дын ках вы ка рыс тоў ваў ся ста ра-
жыт ны бу даў ні чы ма тэ ры ял – ды лі (рас пі ла ва-
ныя, рас ко ла тыя уз доўж па ло вы дрэ ва, пе ра-
важ на ду ба). З ды лей звы чай на ра бі ла ся зга-
ро да ва кол два ра, ага ро да, гум на а так са ма 
мас ты, пад ло гі, сен цы, сто лі ў бу дын ках, на ват 
не вя лі кія плеў ні кі. У фаль вар ках Дра гі чын ска га 
граф ства Пін ска га па ве та (1779 г.) ды я па зон 
вы ка рыс тан ня ды лей быў дас тат ко ва шы ро кі: 
у Ро вен скім фаль вар ку з іх бы лі зроб ле ны 
«маст кі» з по руч ня мі да ся ней фаль ва ркова га 
бу дын ку, столь ў пя кар ні, бу ды нак для вы раб у 
со ла ду, дзве ла вы ў пя кар ні, пе ра га род кі ў хле-
ве (з «ды лі каў»), у фаль вар ку Ас траў кі з ды лей 
«у слу пу» бы ла пры бу да ва на ка мор ка, зроб-
ле на столь [9, с. 367–370, 389]. Ар ха іч ным эле-
мен там бы ло іс на ван не пля цё ных бу дын каў ці 
іх час ткі. На ват у ХVIII ст. гас па дар чыя бу дын кі, 
та кія як ад ры ны, маг лі быць пле це ны мі ці на паў-
пле цё ны мі. 

Ся род най больш рас паў сю джа ных гас па-
дар чых бу дын каў дру гой па ло вы ХVIII ст., якія 
ўтва ра лі асоб ныя ком плек сы, мож на адзна чыць 

бро ва ры, ві на кур ні, млы ны (ва дзя ныя і вет ра кі), 
ма ну фак ту ры. Тра ды цый ная га лі на шля хец кай 
гас па дар кі – выт вор часць пі ва і га рэл кі ў бро-
ва рах і він ні цах. Ка ля бро ва раў раз мя шча лі ся 
са ла доў ні для за ха ван ня со ла ду. Бро вар быў 
цэн трам вя лі ка га кар чэм на га ком плек су, як у 
ра дзі ві лаў скай ма ё мас ці Ключ Ві ля наў скі Няс-
віж скай ар ды на рыі (1682 г.), дзе да бро ва ра 
на ле жа лі кар чма з ка мо ра мі, стай ня мі, піў ні цай 
і крам ні цай, а так са ма яшчэ пяць кор чмаў у роз-
ных мяс цо вас цях [10, л. 109]. Ка ля бро ва раў і 
він ніц бы лі лаз ні, аб чым свед чыць пе ра лік мяс-
тэча к Бе рас цей шчы ны (1671 г.), дзе ад зна ча-
ла ся, што зга рэ ла шмат кор чмаў, бро ва раў, він-
ніц з кат ла мі і лаз ня мі [11, с. 58]. Млы ны бы лі 
вет ра кі ці ва дзя ныя (звы чай на з ад ным, дву-
ма ко ла мі), пры іх раз мя шча лі ся ін шыя выт вор-
час ці – ле са піль ня, дзе пі лі лі ка ло ды [12, с. 341], 
фо лю шы. 

Уво гу ле для гас па дар ча га ком плек су кан-
ца ХVIII ст. ха рак тэр на па ве лі чэн не коль кас ці 
бу дын каў, знач ных выт вор чых ком плек саў [2, 
с. 105]. З ХVIII ст. зра бі лі ся па пу ляр ны мі аран-
жа рэі з цыт ру са вы мі, ві наг ра дам. 

Та кім чы нам, гас па дар чы ком плекс шля-
хец кай ся дзі бы, ты пы гас па дар чых бу дын-
каў шлях ты бе ла рус кіх зя мель бы лі на пра-
ця гу ХVII–ХVIII стст. дас тат ко ва кан сер ва тыў-
ны мі. Зме ны іх ві да во га скла ду бы лі звя за ны ў 
боль шай сту пе ні з уп лы вам знеш ніх, эка на міч-
ных, тэх на ла гіч ных фак та раў і выразна пра яві-
лі ся з дру гой па ло вы XVIII ст. Ас ноў ныя зме ны 
гас па дар ча га ком плек су бы лі звя за ны з раз віц-
цём фаль вар ко вай сіс тэ мы і пе ра мя шчэн нем 
ту ды цэн тра гас па да ран ня пры за ха ван ні пэў-
най коль касці пе ра важ на служ бо вых бу дын каў 
на дзя дзін цы. На пра ця гу XVII–XVIII стст. пас ту-
по ва зні ка лі не ка то рыя ты пы бу дын каў (грыд ня, 
піў ні ца), уз ні ка лі но выя – афі цы ны, ва зоў ні, 
маш тар ні, звя за ныя з раз віц цём выт вор час ці 
ле са піл кі, па таш ні, ца гель ні, фо лю шы, па вя ліч-
ва ла ся коль касць ты паў служ бо вых бу дын каў 
і па мяш кан няў. Пас ту по ва па мян ша ла ся коль-
касць пле це ных бу дын каў, рас паў сю джва ла ся 
бру са ван не, зні ка лі ста ра жыт ныя пад кле ты. 
Але гэ тыя пра цэ сы іш лі до сыць ма руд на і гас-
падар чы ком плекс шля хец кай ся дзі бы выз на-
ча на га пе ры я ду пра цяг ваў за хоў ваць ап ра ба-
ва ныя шмат га до вым во пы там тра ды цый ныя 
ры сы.
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Summury
I. Vuhlik in the article «Economic complex gentry 

estates XVII–XVIIIth centuries (types of buildings, his-
torical changes)» examines the main types of busi-
ness structures gentry estates on Belarusian lands 
era Poland. Historical changes in layout, are trased 
are traced quantity and quality of buildings in connec-
tion with the development of the regional economy are 
descrobed. The connection availability of farm buildings 
with material status of the owner is proved. Significant 
changes in the economic complex of gentry estates in 
the second half of ХVIIIth century are shown.

Пас ту піў у рэ дак цыю 08.02.2011 г.
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Т.І. Па лі коў ская,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры эка на міч най гіс то рыі БДЭУ

ПРАБЛЕМАКНІГАВЫДАВЕЦКАЙІБІБЛІЯТЭЧНАЙДЗЕЙНАСЦІ
ЕЗУІТАЎНАБЕЛАРУСКІХЗЕМЛЯХУАЙЧЫННАЙ
ГІСТАРЫЯГРАФІІ

У су час най бе ла рус кай гіс та рыч най на  ву-
 цы іс нуе шэ раг пы тан няў, якія ча ка юць 

сва іх дас лед чы каў. Да та кіх пра блем ад но сіц ца 
гіс то рыя кні га вы да вец кай і біб лі я тэч най спра вы 
езу і таў у Бе ла ру сі ў апош няй трэ ці XVI – 20-я гг. 
XIX ст. На ста рон ках ар ты ку ла зроб ле на спро ба 
пра ана лі за ваць гіс та рыч ную на ву ко вую спад-
чы ну, пры све ча ную кні га вы да вец кай і біб лі я-
тэч най дзей нас ці езу і таў у Бе ла ру сі. Гэ та скла-
да ная з’я ва раз гле джа на як цэ лас ны пра цэс, 
вы лу ча ны ас ноў ныя эта пы ста наў лен ня і раз-
віц ця ай чын най гіс та ры яг ра фіі па пра бле ме, 
па ка за ны іх асаб лі вас ці і спе цы фіч ныя ры сы. 
Вы яў ле ны ас ноў ныя фак та ры, якія ўплы ва лі на 
ста наў лен не і дзей насць гіс то ры каў, іх пог ля ды 
на да дзе ныя пытанні, выз на ча ны не рас пра ца-
ва ныя, ма ла дас ле да ва ныя ас пек ты. 

На сён няш ні дзень мож на сцвяр джаць аб 
не дас тат ко вай дас туп нас ці і рэп рэ зен та тыў-
нас ці вя лі ка га аб’ёму кры ні цаз наў ча га ма тэ ры-
я лу тэ мы, што не сум нен на з’яў ля ец ца вя лі кай 
пе ра шко дай дас лед ча му пра цэ су. Ад па вед ная 
гіс та ры яг ра фіч ная сі ту а цыя скла ла ся ў вы ні ку 
шэ ра гу са цы яль на-па лі тыч ных і эка на міч ных 
ста сун каў, якія паў плы ва лі на гіс то ры ка-дас-

лед чы пра цэс на пра ця гу нек аль кіх ста год дзяў. 
Ра зам з тым, у дру гой па ло ве XIX ст. на ста рон-
ках гіс та рыч ных на ры саў, пры све ча ных пы тан-
ням ас ве ты на Бе ла ру сі, іс ну юць да ныя аб іс на-
ван ні Ві лен скай ака дэ міч най біб лі я тэ кі, апі сан не 
кры ніц па паў нен ня кніж ных фон даў [1, c. 106]. 
Кла сік ай чын най гіс та рыч най на ву кі У. Пі чэ та 
ў кан тэк сце дас ле да ван ня гіс то рыі Ві лен-
скай на ву чаль най ус та но вы езу і таў не абый-
шоў пы тан не езу іц ка га Ві лен ска га кні газ бо ру 
[2, с. 12]. Аў тар раз гле дзеў шля хі на паў нен ня 
езу іц кай біб лі я тэ кі, а так са ма лёс біб лі я тэч на га 
фон ду з ча соў зас на ван ня Ві лен ска га ка ле гі-
у ма, ад ра дзіў ба га тую фак та ла гіч ную ас но ву 
пы тан ня, пры све ча ную асо бам – ме цэ на там 
біб лі я тэч най спра вы. На ву ко вец адзна чыў тэн-
дэн цыі ў бок ад ра джэн ня Ві лен скай біб лі я тэ кі «з 
пе ра хо дам Бе ла ру сі пад ула ду Ра сій скае Ім пэ-
рыі» [2, c. 17]. У той жа час з аг ля ду на ву ко вых 
прац дру гой па ло вы XIX – па чат ку XX ст. у рам-
ках бе ла рус кай гiс та рыч най на ву кi вы ні кае, што 
ай чын ным гіс то ры кам быў улас ці вы не да хоп 
ува гі да дас ле да ван ня пра блем збо ру і вы дан ня 
кніг езу і та мі на бе ла рус кіх зем лях. Тым больш, 
пле я да на ву коў цаў, якія займаліся вывучэннем 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




