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SUMMARY

The article is devoted to the question of appear-
ance and activity of self-government institutes which 
have been not connected with introduction of the Ger-
man right, in cities of Belarus in XV-XVIII centuries. The 
author considers charters by which the given institutes 
are established, a circle of their powers. On the wide ac-
tual material various directions of city self-government 
activity are analyzed and its structure in various city set-
tlements. It is made a comparison with the Magdebourg 
self-government of the Belarusian cities. 
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ПРАЦЫ БЕЛАРУСКІХ САВЕЦКІХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ  
ПА ГІСТАРЫЯГРАФІІ ГІСТОРЫІ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ  
Ў ЭПОХУ ФЕАДАЛІЗМУ

Гарады адыгрываюць значную ролю ў эка-
намічным развіцці кожнай краіны. Асэнса-

ванне праблем гісторыі гарадоў Беларусі ў пры-
ватнасці набывае важнае значэнне ў сувязі з 
шанаваннем беларускім народам традыцый, бе-
ражлівымі адносінамі да культурнай спадчыны, 
урачыстымі святкаваннямі памятных дат. Гіста-
рычная навука Беларусі за час свайго існавання 
здолела вырашыць праблему даследавання ас-
ноўных працэсаў і з’яў, характэрных для развіц-
ця беларускіх гарадоў феадальнай эпохі. Недас-
татковая распрацаванасць тэмы гістарыяграфіі 
гісторыі беларускіх гарадоў у эпоху феадалізму 
абумоўлівае неабходнасць вырашэння дадзе-
нага пытання. Здзяйсненне дадзенай праблемы 
немагчыма без крытычнага пераасэнсавання 
вынікаў даследчых прац гісторыкаў.

Зыходзячы з актуальнасці даследавання, 
ступені яго навуковай распрацаванасці, мэтай 
артыкула з’яўляецца вызначэнне асноўных кан-
цэптуальных падыходаў айчынных гісторыкаў 
у гістарыяграфічных даследаваннях па прабле-
мах гісторыі феадальнага горада Беларусі. Для 
дасягнення пастаўленай мэты прадугледжваец-

ца неабходным вырашэнне наступных даслед-
чых задач: прааналізаваць тэматыка-праблем-
ныя аспекты гістарыяграфіі і прасачыць эвалю-
цыю тэарэтыка-метадалагічнай базы гістарыч-
ных даследаванняў.

Навуковая распрацоўка гістарыяграфічных 
прац у Беларусі, прысвечаных праблемам сацы-
яльна-эканамічнага развіцця краіны, у прыват-
насці феадальнай эпосе, пачалася са станаў-
леннем савецкай гістарычнай навукі ў БССР. 
Адной з першых абагульняльных прац па гіста-
рыяграфіі Беларусі было даследаванне гісторы-
ка В.К. Шчарбакова «Класавая барацьба і гіста-
рычная навука на Беларусі», выданае ў 1934 г. 
Пры разглядзе стану развіцця гістарычнай наву-
кі Беларусі аўтар абапіраецца на марксісцка-ле-
нінскую метадалогію, кіруецца нацыянальнымі 
ідэямі. Гісторыю В.К. Шчарбакоў разглядае як 
сродак палітычнай барацьбы [1, c. 9], а недахо-
пам буржуазных гісторыкаў лічаць адмову ад  
вывучэння такіх з’яў, як развіццё капіталізму, рэ-
валюцыйнай барацьбы. Гісторыкаў У.І. Пічэту, 
В.Д. Дружчыца, якія закраналі дадзенае пытанне  
ў сваіх працах, ён аднёс да ліку нацыянал-дэма-
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кратаў. Такім чынам, пытанні адносна развіцця 
феадальных гарадоў Беларусі не знайшлі свайго  
адлюстравання ў працы названага даследчыка.

Пачынальнік савецкай гістарычнай навукі ў 
Беларусі У.І. Пічэта ў 1942 г. выдаў артыкул «Ис-
тория Белоруссии в советской историографии». 
Час надрукавання артыкула супаў з 25-годдзем 
гістарычнай навукі ў СССР. Навуковец вылучыў 
тры асноўныя кірункі ў вывучэнні беларуска-
га горада: Магілёва, які параўнальна позна вы-
лучыўся ў асобную адміністрацыйна-гаспадар-
чую адзінку; гісторыі асобных гарадоў у ХV – 
ХVI стст., адміністрацыйна-гаспадарчага ўзроў-
ню беларускіх гарадоў на падставе магдэбург-
скага права [2]. Разам з тым гістарыяграфія раз-
глядаемага перыяду не стала на якасна новую 
даследчую ступень.

Агульным недахопам прац, надрукаваных у 
1921–1934 гг., лічыць гісторык А.П. П’янкоў, ак-
рамя метадалагічных абмежаванняў, з’яўляла-
ся і тое, што яны закраналі праблемы пераваж-
на феадальнай эпохі [3, c. 460]. Вучоны адзна-
чае, што ў перыяд 1921–1934 гг. адным з асноў-
ных пытанняў, на якім засяроджвалі ўвагу гісто-
рыкі, была праблема беларускага горада ХV–
ХVIII стст. Гістарыяграфічны нарыс П’янкова, 
які змешчаны ў навуковым зборніку (1949 г.), ад-
люстроўвае асноўныя дасягненні гістарычнай 
навукі БССР за 30 гадоў. Аднак гісторык не змог 
выразна сфармуляваць крытэрыі перыядыза-
цыі гістарыяграфіі.

У 1958 г. была зроблена чарговая спроба 
асэнсаваць стан развіцця гістарычнай навукі 
БССР за 40 гадоў. У артыкуле «Историческая 
наука за сорок лет» гісторыкамі надавалася ўва-
га публікацыі архіўных крыніц. Асаблівасць гіста-
рычных прац пасляваеннага перыяду – адлюст-
раванне праблем гісторыі савецкага грамад-
ства. У гэты перыяд не выдаваліся манаграфіч-
ныя даследаванні, якія датычыліся эпохі феада-
лізму. Праблематыка абмяжоўвалася асобнымі  
раздзеламі, артыкуламі са зборнікаў. Пасляваен-
ныя гады вызначаліся мэтанакіраванай дзей-
насцю гісторыкаў па стварэнні калектыўных аба-
гульняльных прац, у тым ліку і па гісторыі асоб-
ных гарадоў. Аднак пашырэнне тэматыкі дас-
ледчай дзейнасці не сведчыла аб пераадоленні  
раней існаваўшых ідэалагічных штампаў, якія 
закраналі ўсе аспекты разглядаемых з’яў і пра-
цэсаў. Станоўчым можна лічыць тое, што сярод 
актуальных задач, пастаўленых перад гістарыч-
най навукай, асобнае месца заняла праблема 
беларускага феадальнага горада, вырашэнне  
якой, як адзначаюць аўтары, дазволіла б зрабіць  
значны крок уперад у раскрыцці іншых праблем 
гісторыі Беларусі ў феадальную эпоху [4, c. 87].

Нараўне з артыкуламі гістарыяграфічныя аг-
ляды атрымалі сваё адлюстраванне і ў кнігах. 
Так, гісторык А.П. Ігнаценка ў сярэдзіне 60-х гг. 
ХХ ст. выдаў вучэбны дапаможнік, прысвечаны 

праблемам гістарыяграфіі і перыядызацыі гісто-
рыі БССР [5]. Пры абагульненні асноўных тэн-
дэнцый развіцця гістарычнай навукі даследчык 
не разглядае асобным пытаннем развіццё феа-
дальных адносін. Адпаведна, працы па гісторыі 
беларускіх гарадоў прааналізаваны фрагмен-
тарна. Выключэнне складае высокая ацэнка аў-
тарам з’яўлення калектыўных прац па гісторыі 
асобных гарадоў.

Агульны стан развіцця беларускай гістарыч-
най навукі за 50 гадоў быў вызначаны ў 1968 г. 
Беларускія гісторыкі прааналізавалі даследаван-
ні па старажытнай гісторыі Беларусі, працы эпо-
хі феадалізму і капіталізму. У артыкуле аўтары 
звяртаюць увагу на праблемы археалагічных 
даследаванняў старажытных гарадоў Беларусі 
[6]. Даследчыкі абмежаваліся аглядам артыку-
лаў і прац па гісторыі беларускіх гарадоў у да-
ваеннай і пасляваеннай гістарыяграфіі. Ацэнкі 
навукоўцаў адпавядалі тэзісу савецкай гістарыя-
графіі аб эканамічным уздыме беларускіх гара-
доў у ХVI – першай палове ХVII ст. Варта адзна-
чыць, што апошняя фармулёўка інакш тлумачы-
лася гісторыкам А.П. П’янковым: «Изучение со-
циально-экономической истории Белоруссии во 
время владычества польских панов показыва-
ет, что к началу ХVII в. следует относить эконо-
мический упадок Белоруссии, характерный для  
всего последующего времени до разделов Речи 
Посполитой» [3, c. 468]. Аўтар лічыць, што эканаміч-
ны заняпад быў характэрны і для гарадоў рэгіёну.

У тым жа годзе быў надрукаваны 7-ы том 
выдання «Очерки истории исторической науки 
СССР» – «Советская историография Белорус-
сии (Материалы к обсуждению)». Праблеме гіс-
тарыяграфіі феадалізму быў прысвечаны арты-
кул «Разработка истории Белоруссии эпохи фео-
дализма». Гісторыкамі надавалася ўвага ана-
лізу эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў. 
Прычым праблема эканамічнага развіцця бела-
рускага горада разглядалася з розных пунк-
таў гледжання. Аўтары артыкула адзначаюць, 
што З.Ю. Капыскі сцвярджае аб бачным экана-
мічным росце беларускіх гарадоў у ХVI – пер-
шай палове ХVII ст., а на думку С.А. Шчарбако-
ва, заходнебеларускія гарады ў першай пало-
ве ХVII ст. прыйшлі ў заняпад. А.М. Карпачоў 
і З.Ю. Капыскі сцвярджаюць, што эканамічны 
пад’ём савецкія гісторыкі звязвалі з агульным 
станам беларускіх гарадоў, а эканамічны заня-
пад – з функцыяніраваннем юрыдык [7]. Як вы-
цякае з вышэйадзначанага, адзінства сярод са-
вецкіх гісторыкаў наконт эканамічнага ўздыму 
беларускіх гарадоў не было. Як вядома, у кан-
цы развіцця феадальнага грамадства, калі былі  
вычарпаны ўсе магчымасці гэтага спосабу вы-
творчасці, яно прыходзіць да заняпаду. Больш 
таго, неабходна мець на ўвазе ўплыў войнаў, 
якія адбываліся ў ХVI ст., на эканамічнае развіц-
цё гарадоў.
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Асноўныя дасягненні гістарычнай навукі 
БССР атрымалі якасна новы ўзровень, калі па-
чалі выдавацца ўжо не асобныя артыкулы, а 
ствараліся спецыяльныя нарысы, прысвечаныя 
вышэйадзначанай праблеме. Так, у 1970 г. быў 
выдадзены кароткі нарыс «Достижения истори-
ческой науки в БССР за 50 лет». Аўтарскі калек-
тыў засяродзіў асаблівую ўвагу на больш знач-
ных пытаннях айчыннай гістарыяграфіі. Даследа-
ванне феадальных гарадоў Беларусі пачалося 
з актуалізацыі праблем паходжання беларускіх 
гарадоў і генезісу феадалізму ў цэлым. У гэтай 
сувязі надаецца ўвага аналізу прац археалагіч-
ных даследаванняў. Гісторыкамі падкрэсліваец-
ца заслуга У.І. Пічэты ў вызначэнні ролі беларус-
кіх гарадоў як важнага фактару кансалідацыі бела-
рускага народа. Аднак гісторыкі разам не пера-
адолелі папярэдніх ацэнак адносна сацыяль-
на-эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў. 
Сцвярджалася аб зараджэнні зачаткаў капіта-
лізму ў пачатку ХVII ст. у рамеснай вытворчасці,  
развіцці ўнутранага і знешняга гандлю і г. д. [8]. 
Многія з’явы, якія вызначаліся гісторыкамі, існа-
валі і ў папярэднія стагоддзі. Такім чынам, сцвяр-
джэнне аб з’яўленні капіталістычных элементаў 
гучыць непераканаўча.

Дасягненнем гістарычнай навукі БССР ста-
ла выданне калектыўнага даследавання «Дос-
тижения исторической науки в БССР за 60 лет» 
(1979 г.). Беларускія гісторыкі здолелі пераадо-
лець недапрацоўкі сваіх папярэднікаў. Увага 
даследчыкаў была звернута на высвятленне ро-
лі старажытных беларускіх гарадоў. Першасны-
мі данымі сталі археалагічныя матэрыялы, якія  
дазволілі дакладней высветліць храналагічныя 
межы афармлення беларускага горада як горада 
феадальнага тыпу. Аўтары абапіраліся на раней 
сфармуляваныя доказы эканамічнага развіцця 
беларускага горада без аргументаваных пацвяр-
джэнняў. Больш увагі гісторыкі сталі надаваць вы-
вучэнню юрыдык, іх ролі ў гарадскім жыцці, што 
сведчыла аб іх частковай пераарыентацыі да ана-
лізу сацыяльна-палітычнай праблематыкі [9].

Абагульняльнай працай па гістарыяграфіі гіс-
торыі Беларусі стала манаграфія У.Н. Міхнюка 
«Становление и развитие исторической науки 
Советской Белоруссии (1919–1944 гг.)» (1985 г.). 
Вывучэнню прац па гісторыі феадальных адно-
сін у манаграфічным даследаванні адводзіцца 
адна глава. У.Н. Міхнюк падкрэслівае, што да-
сягненнем гісторыкаў 20-х гг. быў разгляд бела-
рускага горада як складальнай часткі сістэмы 
феадальнай вытворчасці [10, c. 211]. Нагада-
ем, што для беларускага горада былі характэр-
ны не толькі феадальныя вытворчыя працэсы. 
Праблема перанасычанасці гарадоў падштур-
хоўвала яго жыхароў займацца сельскай гаспа-
даркай, промысламі і адыходніцтвам. Таму феа-
дальны горад уяўляў сабой складаную сацыяль-
ную арганізацыю. Можна пагадзіцца з даслед-

чыкам, што савецкія гісторыкі здолелі пераадо-
лець абмежаванае бачанне буржуазных гісторы-
каў сацыяльна-эканамічных працэсаў.

Акрамя абагульняльных прац па гістарыягра-
фіі гісторыі Беларусі ў сярэдзіне 80-х гг. ХХ cт. 
пачалі выдавацца спецыяльныя даследаванні, 
прысвечаныя гістарыяграфіі гісторыі сацыяль-
на-эканамічных адносін у Беларусі. Беларускі 
гісторык Э.Р. Іофэ ў 1986 г. выдаў вучэбна-ме-
тадычны дапаможнік «Историография истории 
СССР». Праца ўяўляе сабой пэўную цікавасць, 
паколькі ўтрымлівае тыпалагізацыю гістарыч-
ных прац і робіць яе больш зручнай. У ёй асоб-
на даюцца гістарыяграфічныя агляды, абагуль-
няльныя працы, шматтомныя спецыяльныя дас-
ледаванні. Нельга не зазначыць, што некаторыя 
аспекты, прыведзеныя ў дапаможніку, не адроз-
ніваліся ад ранейшых ацэнак і падаваліся гісто-
рыкам без асаблівых заўваг [11]. Так, сцвярджэн-
не аб зараджэнні капіталістычных расткоў у ра-
мястве стала неад’емнай часткай даследаван-
няў многіх гісторыкаў.

Другім вучэбным дапаможнікам, прысвеча-
ным праблемам гістарыяграфіі перыяду феада-
лізму, стала праца «Историография БССР (эпо-
ха феодализма)», (1986 г.). Аўтары дапаможні-
ка (З.Ю. Капыскі, В.В. Чапко) больш дэталёва 
прааналізавалі асабістыя [12] і крытычна пады-
шлі да разгляду прац сваіх папярэднікаў, аднак 
аналіз манаграфічных даследаванняў не супра-
ваджаўся праверкай некаторых вынікаў на адпа-
веднасць іх рэчаіснасці [13].

Стан развіцця гістарычнай навукі БССР за 
80-я гг. ХХ ст. быў акрэслены ў выданні «Истори-
ческая наука Белорусской ССР, 80-ые гг.» Увага 
гісторыкаў была звернута на бібліяграфічнае апі-
санне гістарычных прац: манаграфічная літарату-
ра, дысертацыі, абагульняльныя даследаванні. 
Разглядаемае выданне не ставіла сваёй мэтай 
аналіз выданых прац, таму праблема беларуска-
га горада была разгледжана недастаткова [14].

Пры навуковым аглядзе прац беларускіх са-
вецкіх гісторыкаў нельга не засяродзіць увагу 
на метадалагічным крызісе 90-х гг., выкліканым 
парушэннем арганічных сувязей паміж гістарыч-
най тэорыяй, яе асноўнымі катэгорыямі, прын-
цыпамі і сацыяльнай практыкай. У тэарытычных 
адносінах гісторыкі арыентаваліся на прынцы-
пы матэрыялістычнай дыялектыкі: закон і зака-
намернасць, базіс і надбудову, сутнасць і з’яву 
[15]. Таму сцвярджэнне аб франтальным пера-
глядзе канцэпцый, характэрнага для другой па-
ловы 80 – першай паловы 90-х гг. ХХ ст. [16] па-
віна зводзіцца толькі да агульных тэндэнцый. 

Вышэйназваныя метадалагічныя аспекты, 
характэрныя для савецкіх гісторыкаў, атрыма-
лі сваё адлюстраванне i ў працы В.Ф. Касовіча, 
А.М. Лютага «Гістарыяграфія і крыніцы сацыяль-
на-эканамічнага развіцця Беларусі ў другой па-
лове ХVIII – першай палове ХIХ ст.» (1996 г.). Та-
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му далучэнне вышэйадзначанага выдання да 
савецкай гістарыяграфіі невыпадковае.

Асаблівая ўвага аўтарамі была нададзена 
аналізу даследаванняў савецкіх гісторыкаў. У 
меншай ступені праблемы генезісу капіталізму 
былі асэнсаваны ў працах беларускіх гісторыкаў.  
Дадзеную акалічнасць можна тлумачыць тым, 
што тэндэнцыйныя падыходы савецкай гістарыч-
най навукі пры разглядзе асноўных праблем пе-
раносіліся на шэраг даследаванняў беларускіх 
гісторыкаў. Пэўныя пытанні, якія разглядаліся з 
пункту гледжання фармацыйнага падыходу, тлу-
мачыліся некрытычна [17]. Метадалагічныя па-
дыходы выданага дапаможніка ў большасці ад-
павядаюць узроўню савецкай гістарыяграфіі.

Такім чынам, вывучэнне агульнатэарытыч-
ных i канкрэтна-праблемных аспектаў гiстарыя-
графiчных даследаванняў беларускiх савецкiх 
гiсторыкаў дазваляе вылучыць асноўныя тэн-
дэнцыi развiцця беларускай гiстарыяграфii i зра-
біць высновы для разумення заканамерных з’яў 
i працэсаў. Пры разглядзе канкрэтна-гiстарычна-
га зместу гiстарыяграфiчных прац савецкiх гiсто-
рыкаў магчыма заўважыць, што даследаваннi ў 
асноўным мелi бiблiяграфiчна-апiсальны харак-
тар. Распрацоўка тэарытычнай базы гiстарыч-
ных выданняў не дасягнула належнага ўзроўню 
ў сувязi з метадалагiчнымi абмежаваннямі i па-
наваннем адзiнай iдэалогii. Шэраг гiстарычных 
праблем, якія разглядаліся ў савецкай гiстарыя-
графii, не праводзiўся на дыскусiйнай аснове, 
што абумовiла яе запаволенае развiццё.
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SUMMARY

The article presents an analytical survey of hystori-
ographic works of Soviet Belarus. Main theoretical and 
methodological aspects as well as historical and geo-
graphic are considered.
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Праблема славян надзвычай актуальная, 
а іх паходжанне, месцы пражывання, міг-

рацыі выклікаюць шмат спрэчак у навуковым 
свеце і сярод грамадзян, якія цікавяцца сваёй 

этнічнай гісторыяй.
Сутнасць дыскусіі вакол продкаў славян – ве-

нетаў (энетаў, венедаў, вендаў) зводзіцца да ад-
казу на пытанне: «Былі яны славянамі ці не?». 




