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У артыкуле прааналізаваны пытанні гістарыяграфіі аграрных адносін на беларускіх землях у XVI–XVIII стст. 
Аснову вывучэння склалі здабыткі ўкраінскай, беларускай і расійскай гістарычных школ. Артыкул дэман-
струе прыклад якасна новага падыходу да аналізу прац, прысвечаных гісторыі Беларусі перыяду 
феадалізму.
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The article analyzes the questions of historiography of agrarian relations in the Belarusian lands in the XVI–XVIII 
centuries. The basis of the study is achieves of Ukrainian, Belarusian and Russian historical schools. The article 
shows an example of a new approach to the analysis of works of Belarusian history of feudalism period.
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Уводзіны. Сучасны этап развіцця гіста-
рыяграфіі аграрнай гісторыі Беларусі ха-

рактарызуецца адыходам ад вывучэння гіс-
торыі гаспадарчага і сацыяльна-эканамічнага 
разві цця беларускіх зямель у феадальную эпо-
ху. Звязана гэта перш за ўсё з тым, што канчат-
кова не выяўлены і не сфарміраваны новыя 
падыходы да характарыстыкі эканамічных пра-
цэсаў у гісторыі Беларусі.

У еўрапейскіх універсітэтах традыцыйна ра-
зам з эканамічнай тэорыяй і паліталогіяй выкла-
даецца эканамічная гісторыя. Гэту ака дэмічную 
еўрапейскую традыцыю заклаў Аксфордскі ўні-
вер сітэт у першай палове XX ст.

Сучасная складаная эканамічная кан’юнк-
тура патрабуе перагляду падыходу да экана-
мічнай гісторыі. У беларускіх ВНУ амаль адсут ні-
чае эканамічная гісторыя на неэканамічных спе-
цыяльнасцях. Звязана гэта перш за ўсё з тым, 
што не сфарміравана новая гістарычная школа, 
якая б разглядала аграрную гісторыю перыяду 
феадалізму з новых пазіцый. Асабліва гэта ты-
чыцца гісторыі сацыяльнай сферы, дзе неабход-
на фарміраваць новы падыход, які б улічваў во-
пыт савецкай школы, але сацыяльная гісторыя 
разглядалася б з пункту гледжання выяўлення 
структуры і ўзаемаадносін насель ніцтва, а такса-
ма з пункту гледжання аналізу асноў ных тэндэн-
цый эканамічнага развіцця рэгіёна. 

Для гістарычнай навукі даследаванне экана-
мічнага развіцця краін становіцца базай для 

разумення пытанняў і вырашэння сучасных 
грамадска-палітычных праблем. Эканамічная 
гісторыя фарміруе светапогляд адукаванай элі-
ты, якая ведае, якія фактары паўплывалі на тое, 
што адны краіны багатыя, а другія бедныя, 
развіццё якіх напрамкаў сельскай гаспадаркі 
і прамысловасці найбольш перспектыўныя для 
краіны.

Савецкія гісторыкі, якія вывучалі гісторыю 
Беларусі эпохі феадалізму, разглядалі са-
цыяльна-эканамічны кірунак яе развіцця з пар-
тыйна-класавых пазіцый. У ВНУ выкладалі гісто-
рыю КПСС і палітычную эканомію. Працы 
савецкіх гісторыкаў павінны былі фарміраваць 
гістарычную навуку, якая б з дапамогай марк-
сісцка-ленінскай метадалагічнай школы абгрун-
тоўвала правільнасць пераўтварэнняў бальша-
вікоў у сацыяльнай і эканамічнай галінах. 

Прыкладам даследаванняў у галіне аграр-
ных адносін і сельскай гаспадаркі з’яўляюцца 
працы В. У.  Чапко, якія напісаны з партыйных 
пазіцый. Даследчыца разгледзела працэсы 
разлажэння феадальна-прыгонніцкай вытвор-
часці і станаўлення капіталістычных адносін на 
беларускіх землях і станаўлення на іх капіта-
лістычных адносін [1; 2]. 

У працах В. У. Чапко таксама прааналіза-
ваны і сялянскі рух у час крызісу прыгонніцкай 
сіс тэмы, вызначаны этапы гэтага руху і дадзе-
на іх характарыстыка. На жаль, высновы прац 
В. У. Чапко абмежаваны і зведзены толькі да 
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класавай барацьбы. Сучасны падыход да вы-
вучэння аграрнай гісторыі Беларусі характары-
зуецца значным скарачэннем прац па 
эканамічнай праблематыцы гісторыі Беларусі 
перыяду феа далізму. Негатыўныя з’явы перш 
за ўсё звязаны з цяжкадаступнасцю крыніц па 
адзначанай праблеме. Большая частка крыніц 
па гісторыі ВКЛ знаходзіцца за мяжой (Украіна, 
Расія, Польша, Літва). 

Складанасцю для з’яўлення новых да-
следаванняў па аграрнай гісторыі Бела-
русі з’яўляецца цяжкасць працы з крыніцамі 
XIII–XVIIII стст., выкліканая моўным бар’ерам 
(дакументы гэтага перыяду напісаны лацінскай, 
польскай і старабеларускай мовай на кірыліцы 
і лацініцы) і слабай распрацаванасцю крыніц. 

Аднак трэба адзначыць, што праца ў гэтым 
кірунку вядзецца. Вялікая колькасць дакументаў 
па аграрнай гісторыі на беларускіх землях 
знаходзіцца ў так званай Літоўскай метрыцы 
(Архіў канцылярыі ВКЛ), якая захоўваецца 
ў Расійскім дзяржаўным архіве старажытных 
актаў у Маскве, а беларускім даследчыкам да-
ступна ў выглядзе мікрафільмаў у Нацыя-
нальным гістарычным архіве Беларусі (фонд 
КМФ 18) [3–6].

Асноўная частка. Сярод абагульняючых 
прац, у якіх закранаюцца пытанні аграрнай гіс-
торыі Беларусі, вызначым «Нарысы гісторыі 
Беларусі» [7]. Праца з’яўляецца першай спробай 
аналізу даследаванняў і гісторыі аграрных 
працэсаў; «Нарысы» напісаны на шырокай 
крыні цазнаўчай базе, якая асвятляе гісторыю 
Беларусі з пазіцый нацыянальнай ідэі. Трэба ад-
значыць неглыбокі аналіз аграрных з’яў і рэформ 
у гэтай калектыўнай працы. Сярод складальнікаў 
аграрнага блоку пытанняў адзначым З. Капыс-
кага, М. Спірыдонава, П. Лойку, В. Мялешку, 
Я. Анішчанку. Нягледзячы на высокі ўзро вень 
даследчыкаў, праца ўтрымлівае вялі кую коль-
касць белых плям з-за маладас ледаванасці не-
каторых праблем у той час.

Аграрнай гісторыі перыяду феадалізму 
прысвечаны артыкул Г. П. Бушчык «Прычыны, 
механізм і вынікі аграрнай рэформы сярэдзіны 
XVI – першай паловы XVII ст.» [8]. На аснове 
гістарыяграфіі прааналізавана падрыхтоўка 
і ход валочнай памеры, а таксама наступствы 
гэтай рэформы. 

Аналіз сучаснай беларускай гістарыяграфіі 
гісторыі Беларусі эпохі феадалізму прадстаў-
лены А. М. Лютым у артыкуле «Актуальныя 
пытанні гістарыяграфіі гісторыі Беларусі эпохі 
феадалізму» [9].

Пытанням аграрнай гісторыі Беларусі пры-
свечана праца Э. Р. Іофе «Из истории белорус-
ской деревни. (Советская историография соци-
ально-экономического развития белорусской 
деревни середины XVII – первой половины 

XIX века)». У манаграфіі прааналізаваны зда-
быткі беларускай гістарыяграфіі, прыведзены 
цытаты і зроблены абагульненні па распра-
цаванасці асобных кірункаў даследавання 
аграрнай гісторыі [10].

У аграрнай гісторыі значнае месца займае 
высвятленне ролі такой сацыяльна-тэрытары-
яльнай структуры, як сялянская абшчына. 
Значны ўклад у распрацоўку гэтага пытання 
ўнёс сваімі працамі В. Голубеў [11–18]. 

Беларуская гістарыяграфія прадстаўлена 
даволі сур’ёзнымі даследаваннямі ў галіне 
аграрнай гісторыі. Даволі глыбока закрануў 
гэта пытанне гісторык У. І. Пічэта. Яго працы 
«Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Ли-
товско-Русском государстве» і «Белоруссия 
и Литва в XV–XVI стст.» да сённяшніх дзён 
з’яўляюцца асновай вывучэння і даследавання 
праблемы ажыццяўлення аграрнай рэформы 
«Валочная памера» ў ВКЛ [19–21]. У гэтых 
манаграфіях прааналізаваны перадумовы 
аграр най рэформы 1557 г., мэты і ўплыў яе на 
розныя слаі насельніцтва.

Працы У. І. Пічэты маюць непераўзыдзены 
аўтарытэт і, нягледзячы на значнае пашырэн-
не даследаванняў па праблематыцы ВКЛ у су-
часнай гістарыяграфіі, па-ранейшаму з’яўля-
юцца базавымі для падрыхтоўкі студэнтаў на 
гістарычных факультэтах вышэйшых навучаль-
ных устаноў краіны. У. І. Пічэта сярод іншых 
праблем закрануў і праблему рэфармавання 
сельскагаспадарчых адносін на землях Бела-
рускага Палесся, якія належалі Боне Сфорца 
непасрэдна. Аднак трэба адзначыць, што рэ-
фармаванне сельскагаспадарчых адносін на 
землях Беларускага Палесся не ўваходзіла 
ў прадмет даследавання У. І. Пічэты. Менавіта 
таму разглядаюцца толькі тыя гаспадарчыя 
метады адміністрацыі Боны, якія аказалі ўплыў 
на аграрную рэформу Жыгімонта ІІ Аўгуста 
ў ВКЛ. Увогуле, мерапрыемствы Боны ва ўлас-
ных маёнтках як рэфармаванне У. І. Пічэта не 
разглядае.

Беларускі гісторык М. В. Доўнар-Запольскі 
ў кнізе «Очерки по истории западно-русского 
крестьянства» таксама звяртаўся да праблем, 
звязаных з аграрнай гісторыяй [23]. Праца 
М. В. Доўнар-Запольскага да сённяшніх дзён 
захоўвае сваю актуальнасць і неацэнную знач-
насць з пункту гледжання заяўленай намі праб-
лемы. Гэта асабліва відавочна ў дачыненні да 
высвятлення спецыфікі валаснога жыцця. Тым 
больш, што яна напісана на аснове арыгі-
нальных матэрыялаў, узятых з метрыкі ВКЛ.

Асаблівую каштоўнасць, на наш погляд, 
уяўляе вялікая колькасць цытат, якія аўтар 
прыводзіць, грунтуючыся на даступных у той 
час матэрыялах метрыкі. Апошнія характары-
зуюць спецыфіку ўпарадкавання валасцей. 
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Улічваючы пэўную цяжкасць працы з даку-
ментамі, абумоўленую высокім узроўнем іх 
распрацаванасці, гісторыяй выдання і асабліва 
геаграфіяй (раскіданасцю па свеце) апубліка-
ваных матэрыялаў метрыкі ў наш час, многія 
з іх, на наш погляд, могуць быць выкарыстаны 
сучаснымі даследчыкамі (з пэўнай агаворкай) 
у якасці гістарычных крыніц.

Аднак працу М. В. Доўнар-Запольскага нель-
га разглядаць без уліку крытыкі, размешчанай 
у рэцэнзіі М. К. Любаўскага [24], а таксама 
ў дысертацыі В. Ф. Голубева «Сялянская абшчы-
на ў дзяржаўных, прыватнаўласніцкіх і  царкоў-
ных уладаннях Беларусі ў XVI–XVIII стст.» [18]. 
Крытыка датычыцца, у першую чаргу, памылко-
вага сцярджэння аб «знікненні сельскай абшчы-
ны» на тэрыторыі ВКЛ, – там, дзе была праве-
дзена зямельная рэформа «Валочная памера». 
В. Ф. Голубеў, акрамя іншага, выказаў і абгрун-
таваў меркаванне аб утварэнні і павышэнні ролі 
найбольш моцных абшчынных арганізацый ся-
лянства ў буйных дзяржаўных, царкоўных 
і прыватнаўласніцкіх маёнтках, у якіх пераважа-
ла грашовая рэнта альбо даніна.

Цалкам вышэйадзначаная праца сучаснага 
даследчыка В. Ф. Голубева таксама выклікае 
шчырую цікавасць, зыходзячы з заяўленага 
намі навуковага даследавання. Яна карысна 
не толькі з пункту гледжання крытыкі поглядаў 
М. В. Доўнара-Запольскага, але найперш таму, 
што з’яўляецца на сёння адной з апошніх буй-
ных работ у беларускай гістарычнай навуцы па 
праблеме, звязанай з сялянскім землеўла-
даннем і землекарыстаннем у Сярэднявеччы 
і Новы час. Манаграфія з’яўляецца прыкладам 
сучаснага навуковага асэнсавання сельскага-
спадарчых адносін названага перыяду, а такса-
ма аналізу праблем у аграрным сектары.

Вывучаючы адзначаную праблематыку, 
В. Ф. Голубеў (як і ўсе астатнія аўтары, хто 
закра наў у сваіх працах пытанні гісторыі 
Беларусі XVI ст.) не абышоў сваёй увагай і аграр-
ную рэформу на землях Беларускага Палесся. 
Пра яе сказана ў артыкуле «Бона Сфорца 
і Жыгімонт Аўгуст – ініцыятары і арганізатары 
Вялікай аграрнай рэформы ў ВКЛ» [15]. З пункту 
гледжання нашага даследавання, артыкул вы-
зывае цікавасць у першую чаргу тым, што тут (ці 
не ўпершыню ў беларускай гістарыяграфіі) асо-
ба Боны Сфорца падаецца як рэфарматарская 
і разглядаецца ўплыў рэфармавання на землях 
Беларускага Палесся на «Вялікую рэформу». 
Калі ж гаварыць цалкам, то працы В. Ф. Голубе-
ва таксама мелі свой уласны кірунак і не выліліся 
ў спецыяльнае даследаванне праблемы рэфар-
мавання сельскагаспадарчых адно  сін на землях 
Беларускага Палесся. Разам з тым, важным, на 
наш погляд, з’яўляецца ўклад даследчыка ў вы-
святленне прычын і перадумоў рэфармавання, 

а таксама яго аналіз сусветнай эканамічнай 
кан’юнктуры на раннім этапе Новага часу. 

Наступнай працай, карыснай для даследа-
вання, з’яўляецца манаграфія М. Ф. Спіры до-
нава «Закрепощение крестьянства Беларуси 
(XV–XVI вв.)». Праца паказвае становішча ся-
лян Беларусі ў вывучаемы перыяд і ўплыў на 
яго аграрнай рэформы. М. Ф. Спірыдонаў 
даказаў геаграфічнае размежаванне дзвюх га-
спадарчых зон на землях Беларусі ў XVI ст.: 
першая – на захадзе, дзе дамінуе фальварко-
вая гаспадарка і паншчына, і другая – на 
ўсходзе, дзе пераважаюць натуральная гаспа-
дарка і грашовыя павіннасці [25].

А. Б. Доўнар у сваёй працы «Сяляне-слугі 
Беларусі другой паловы XVI – сярэдзіны 
XVIII ст.» прыводзіць размежаванне катэгорый 
сялян-слуг, дае характарыстыку іх абавязкаў. 
Вызначальнай асаблівасцю працы з’яўляецца 
тое, што яна напісана на шырокім факта-
лагічным матэрыяле і ўтрымлівае вялікую коль-
касць прыкладаў арганізацыі жыцця бела рускіх 
сялян-слуг [26].

Каштоўнай з пункту гледжання даследаван-
ня аграрных адносін на беларускіх землях 
з’яўляецца праца З. Ю. Капыскага «Источнико-
ведение аграрной истории Белоруссии». Яна 
дае цікавую інфармацыю па адной з важней-
шых крыніц аграрнай гісторыі – па інвентарах 
феадальных маёнткаў. У гэтай працы даказва-
ецца і абгрунтоўваецца адсутнасць інвентароў 
у першай палове XVI ст. Даследчыкам 
прааналізаваны фонд 694 – Архіў Радзівілаў 
і фонд КМФ-5 Нацыянальнага гістарычнага 
архіву Беларусі ў Мінску, у якіх знаходзяцца 
вопісы інвентароў феадальных уладанняў 
XVI  – першай паловы XVII ст. [27].

Карыснай для вывучэння аграрнай гісторыі 
Беларусі з’яўляецца манаграфія М. М. Улаш-
чыка «Очерки по археографии и источникове-
дению истории Белоруссии феодального пери-
ода», якая выйшла ў свет у 1973 г. [28]. Праца 
з’яўляецца вельмі аўтарытэтным выданнем не 
толькі па той прычыне, што ўтрымлівае шмат 
сведчанняў аб афіцыйных прадстаўніках навукі 
XIX–XX стст., але яшчэ і таму, што ўтрымлівае 
шмат фактаў і актавых крыніц па аграрнай 
гісторыі XIII–XVIII стст. Сярод прац М. М. Улаш-
чыка ёсць і іншыя цікавыя дасле даванні, якія 
прысвечаны рэгіянальнаму вывучэнню аграр-
най гісторыі Беларусі, напрыклад, у артыкуле 
«Кобринская экономия после проведения во-
лочной померы» гісторык асвятліў пытанні 
развіцця фальварковай гаспадаркі на тэры-
торыі Кобрынскай эканоміі і даў характарысты-
ку аграрных пераўтварэнняў пасля «Валочнай 
памеры» [29]. 

Трэба адзначыць, што ўкраінская гіста-
рыяграфія аграрнай гісторыі характарызуецца 
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сур’ёз нымі традыцыямі і значнымі працамі. Гэ-
тыя традыцыі былі распачаты ў дасавецкую 
эпоху і працягнуты сучаснымі даследчыкамі. 
Пытанні аграрнай гісторыі разглядаліся разам 
з гісторыяй украінскага народа ў рамках ВКЛ 
або Рэчы Паспалітай. Але нягледзячы на гэта, 
даследаванні з вельмі багатым факталагічным 
матэрыялам і выклікаюць цікавасць згодна 
з заяўленай праблемай. 

М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў, адзін з самых 
буйных даследчыкаў украінскай школы, зай-
маўся пытаннямі сялянскага землеўла дання 
і  землекарыстання [32–35]. У яго працах «Не-
мецкое право в Польше і Литве», «Крестьян-
ское землевладение в Западной России до по-
ловины XVI века» значнае месца займаюць 
нормы права і юрыдычнае афармленне зя-
мельнай уласнасці. Даследчык у сваіх працах 
вывучаў нямецкае і абшчыннае права. Пагар-
шэнне становішча сельскага насельніцтва ВКЛ 
у XVI–XVIII стст. М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў 
звязваў са зменай старажытных норм звычаё-
вага права на нямецкае. Даследчык абгрун-
тоўвае роўнасць правоў на зямлю абшчыны 
зямян і баяр. Аднак гэты пункт гледжання 
аспрэчваецца іншымі гісторыкамі, напрыклад, 
М. Лю баўскім.

Ф. І. Леантовіч даследаваў гісторыю дзяр-
жаўных устаноў і права Старажытнай Русі. 
У працах «Очерк истории Литовско-Русского 
государства до Люблинской унии включитель-
но», «Сословный тип территориально-админи-
стративного состава Литовского государства 
и его причины» [32–33]. Ф. І. Леантовіч пра-
аналізаваў працэс утварэння ВКЛ. Гісторык 
ахарактары заваў сацыяльнае і прававое ста-
новішча сельскага насельніцтва беларускіх зя-
мель у складзе ВКЛ. У працы была зроблена 
класіфікацыя сельскагаспадарчых павінна-
сцяў. Даследчык сфармуляваў тэорыю пахо-
джання сялянскай абшчыны. Навукоўца асноў-
ную увагу ў сваіх працах надаваў юрыдычным 
і прававым пытанням у галіне землекарыстання.

Акрамя Ф. І. Леантовіча, праблемай аграр-
най гісторыі на беларускіх землях займаўся 
гісторык А. С. Грушэўскі. Ён больш падрабязна 
спыніўся на пытаннях рэфармавання сельска-
гаспадарчых адносін на тэрыторыі Палесся 
[34]. Таксама ён закранаў пытанні прыродна-
кліматычнай спецыфікі рэгіёна. У сваёй працы 
«Пинское Полесье в XIV–XVI вв.» ён адзначыў 
наступныя моманты: 1) правы Боны на Пінскае 
княства; 2) характар і гісторыя ўлады каралевы 
ў старостве; 3) спецыяльнае даследаванне вя-
домага тытула, пазначанага ў дакументах, – 
«пані дзедзічка», альбо «пані отчычка»; 4) спе-
цыяльныя акты 1536 і 1546 г., якія дазвалялі 
Боне выкупляць у прыватных асоб землі пры 

пагашэнні запісаных на іх грашовых сум. 
(А. С. Грушэўскі падкрэсліў у манаграфіі зна-
чэнне гэтых актаў, бо яны фактычна прадставілі 
каралеве эканамічную свабоду ў зямельных 
аперацыях і дапамаглі стварыць яе казачнае 
багацце); 5) распараджэнні Боны па Пінску 
(амаль да 1556 г.), частка якіх змешчана ў да-
датку да кнігі; 6) судаводства, звязанае з дзей-
насцю Боны; 7) ацэнка – валочнай памеры і га-
спадарчай дзей насці каралевы, праведзенай 
у Пінскім старостве [34].

Разам з тым, усё ж неабходна адзначыць 
адносную абмежаванасць праведзенага аўтар-
с кага даследавання. Гэта відаць з таго, што, 
па-першае, даследавалася толькі Пінскае ста-
роства, Клецкае і Кобрынскае ў прадмет да-
следавання аўтара не ўваходзілі; па-другое, да 
даследавання аўтарам прыцягнута вельмі аб-
межаванае кола крыніц, асноўная з якіх – «Ре-
визия пущ и переходов звериных…» [34].

Значны ўклад у распрацоўку праблемы 
аграрных адносін на беларускіх землях унёс 
сваёй працай «Крестьяне Белоруссии и Литвы 
XVI–XVIII вв.» Д. Л. Пахілевіч [35]. Аўтар 
прааналізаваў катэгорыі сельскага насель ніц т-
ва і іх павіннасці, разгледзеў эвалюцыю зя-
мельнага надзелу і яго структуру. Аднак, на 
жаль, даследаванне ў асноўным абмежавана 
факталагічным матэрыялам другой паловы 
XVI ст. Трэба адзначыць, што праца даволі шы-
рока выкарыстоўвае інвентары дзяржаўных 
маёнткаў. Навуковец разгледзеў эвалюцыю ся-
лянскай гаспадаркі, даў разгорнутую характа-
рыстыку розным катэгорыям сялян, праана-
лізаваў структуру сельскай адміністрацыі, 
удзяліў значную ўвагу рэформам Жыгімонта 
Аўгуста ІІ і Антонія Тызенгаўза (1765 г.) [35].

Для расійскай гістарыяграфіі характэрна 
тэндэнцыя вывучэння гісторыі ВКЛ і Рэчы Пас-
палітай. Аднак трэба адзначыць, што цікавасць 
да адзначанай тэмы была выклікана неабход-
насцю абгрунтавання канцэпцыі аб’яд нання 
рускіх зямель. Таму тэма гісторыі аграрных 
адно  сін разлядалася комплексна – разам 
з іншымі пытаннямі ў рамках абагульняючых 
прац.

Вядомы рускі гісторык М. К. Любаўскі 
ў працы «Областное деление и местное 
управление Литовско-Русского государства ко 
времени издания первого литовского статута» 
сярод іншых праблем закранаў таксама 
і эканамічныя пытанні. У яго даследаванні 
знай шлі адлюстраванне наступныя пытанні: 
1) функцыі намес нікаў і іншых асоб мясцовай 
адміністрацыі каралеўскіх уладанняў; 2) ха-
рактарыстыка груп залежных сялян у дзяр-
жаўнай гаспадарцы; 3) аналіз валокі як адзінкі 
падаткаабкладання [36].
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У манаграфіі аўтар звязвае ўзнікненне буй-
ной зямельнай уласнасці ў ВКЛ з палі тычнымі 
акцыямі вярхоўнага кіраўніцтва краі ны, асаблі-
васцямі фарміравання шляхецкага саслоўя 
ў ХV–ХVІ стст. і яго шматгадовай аседласцю.

Буйным прадстаўніком заходнерускай гіс-
та рыяграфіі з’яўляецца І. Д. Бяляеў. Упершы-
ню ў рускай гістарыяграфіі даследчык зрабіў 
спробу стварэння абагульняючай працы пра 
ўсходне славянскае сялянства. Манаграфія 
«Крестьяне на Руси: Исследование о посте-
пенном изменении значения крестьян в рус-
ском обществе» напісана з пункту гледжання 
пазіцыі славянафілаў. Бяляеў сцвярджае, што 
абшчына – з’ява, характэрная толькі для 
ўсходне славянскіх зямель. Гэту выснову да-
следчык зрабіў на падставе разгляду развіцця 
сялянства са старажытнасці і да канца ХVІІІ ст. 
У даследаванні разглядаецца станаўленне 
структуры абшчыны як падпарадкаванага 
дзяржаве інстытута. У працы прааналізаваны 
катэгорыі сельскага насельніцтва [37].

Б. Д. Грэкаў з’яўляецца прадстаўніком са-
вецкай гістарыяграфіі, які распрацаваў канцэп-
цыю Кіеўскай Русі – агульнай радзімы рускіх, 
беларусаў і ўкраінцаў. Гэтая канцэпцыя прад-
стаўлена ў такіх працах даследчыка, як, на-
прыклад, «Крестьяне на Руси с древнейших 
времен до ХVІІ века» і «Сельская община в Га-
лицкой Руси и Польше». Падрабязна прааналі-
заваны ўмовы жыцця сялян [38; 39]. 

Сярод прац савецкіх даследчыкаў у галіне 
аграрнай гісторыі можна вылучыць працы 
В. А. Аляксандрава. У артыкулах і манаграфіі 
«Сельская община и вотчина в России (ХVІІ – 

начало ХІХ в.)» аўтар дае характарыстыку 
развіцця краіны і праводзіць аналіз асноўных 
сельскагаспадарчых інстытутаў, а таксама 
разглядае сувязі, якія існавалі паміж гэтымі 
інстытутамі ў феадальную эпоху. У сваёй пра-
цы В. А. Аляксандраў прааналізаваў функцыя-
наванне сельскай абшчыны і прыйшоў да вы-
сновы, што абшчына мела элементы сама-
кіравання і рэгламентавала розныя бакі 
сялянскага жыцця, напрыклад, уступленне 
ў шлюб, падзел вялікіх сямей, скаргі братоў 
або ўдоў і г. д. Цікавым, на думку даследчыка, 
з’яўляецца тое, што абшчына для арганізацыі 
дысцыпліны выкарыстоўвала элементы пры-
гон  ніцкай сіс тэмы [40; 41]. 

Заключэнне. Вывучэнне гіста рыяграфіі 
аграр  ных адносін на беларускіх землях дае 
падставы для высноў, што гэтая праблема за-
краналася не толькі ў беларускай гістарыя гра-
фіі, але і ў украінскай і расійскай. Сучасная бе-
ларуская гістарыяграфія па гэтай праблеме 
адзначаецца павышэннем цікавасці да эка на-
мічнай гісторыі. Аднак можна адзначыць, што 
вывучэнне аграрнай гісторыі Бела русі феа -
дальнай эпохі сустракаецца з шэрагам цяж-
касцей: з цяжкадаступнасцю дакументаў пе-
рыя ду ВКЛ, якія ў асноўным знаходзяцца за 
мяжой, а таксама складанасць працы з кры-
ніцамі XVI–XVIII стст., выкліканая моўным 
бар’ерам і слабай распрацаванасцю крыніц. 
Гэта прывяло да недастаткова пэўнага разгля-
ду многіх складаных, але актуальных пытанняў 
аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. 
Многія пытанні наогул засталіся па-за ўвагай 
сучасных даследчыкаў. 
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