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Ра зу мен не з’яў і пра цэ саў, ха рак тэр ных 
для гіс то рыі фе а даль ных га ра доў Бе ла-

ру сі хiv–хviii стст., пат ра буе ўсве дам лен ня сут-
нас ці не толь кі са мой гіс та рыч най эпо хі, але 
і ўнут ра най пры ро ды фе а даль на га го ра да са 
сва і мі аса біс ты мі за ка на мер нас ця мі. Апош няе 
не маг чы ма без шмат ба ко ва га і грун тоў на га ана-
лі зу прац пас ля ва ен ных гіс то ры каў, пры све ча-
ных пы тан ням са цы яль на-эка на міч на га і па лі-
тыч на га раз віц ця га ра доў Бе ла ру сі ў ме жах раз-
гля да е ма га на мі пе ры я ду. Кры тыч нае пе ра асэн-
са ван не гіс та рыч ных дас ле да ван няў у су вя зі 
з пас таў ле най на мі пра бле май абу моў лі вае 
не аб ход насць на пі сан ня ад па вед най гіс та ры я-
гра фіч най пра цы, ас ноў ныя выс но вы якой маг-
чы ма раз гле дзіць у да дзе ным ар ты ку ле.

Да во лі знач ны пра ме жак гіс та рыч на га ча су, 
які ахоп лі вае не каль кі ста год дзяў, не вы пад-
ко ва пак ла дзе ны на мі ў ас но ву гіс та ры яг ра фіч-
на га ана лі зу прац. Па-пер шае, да дзе ны па ды-
ход даз во ліць за ма ца ваць уяў лен не аб тым, 
што фе а даль ны го рад, няг ле дзя чы на пэў ныя 
змя нен ні ў сва ім раз віц ці, іс на ваў як цэль ная 
сіс тэ ма. Па-дру гое, та таль ны раз гляд гіс то рыі 
фе а даль на га го ра да дасць магчымасць больш 
дэ та лё ва ак рэс ліць яго эва лю цыю, што ў сваю 
чар гу аз на чыць но выя дас лед чыя кон ту ры, для 
іх да лей шай рас пра цоў кі гіс то ры ка мі.

Зы хо дзя чы з ак ту аль нас ці і на віз ны ар ты-
ку ла, мэ тай на ша га дас ле да ван ня з’яў ля-
ец ца кры тыч нае ўзваж ван не ас ноў ных ацэ нак 
і па ды хо даў, якія за ма ца ва лі ся ў пра цах пас-
ля ва ен ных гіс то ры каў і ар хе о ла гаў па пра бле-
мах раз віц ця га ра доў Бе ла ру сі ў хiv–хviii стст. 
Для да сяг нен ня пас таў ле най мэ ты прад угле-
джва ец ца не аб ход ным вы ра шэн не нас туп ных 
да след чых за дач:

• пра ана лі за ваць кры ні цаз наў чы і кан цэп ту-
аль ны змест прац пас ля ва ен ных гіс то ры каў;

• па ка заць ас ноў ныя тэн дэн цыі ў раз віц ці 
пас ля ва ен най ай чын най гіс та ры яг ра фіі на пад-
ста ве пра ана лі за ва ных дас ле да ван няў.

Пры дас ле да ван ні су куп нас ці прац, якія нас 
за ці ка ві лі, уз нік ла не аб ход насць іх ты па ла гі-
за цыі. Дас ле да ван ні аба гуль няль на га ха рак-
та ру, пры све ча ныя агуль ным і пэў ным пра бле-
мам раз віц ця бе ла рус кіх га ра доў, рэ гі я наль на га 
і дзяр жаў на га зна чэн ня, бу дуць скла даць пер-
шую гру пу. Гіс то рыя асоб ных га ра доў і іншыя 
пра блем ныя ас пек ты мо гуць раз гля дац ца як 
кан крэт ныя пра цы. У больш шы ро кім сэн се ўсё 
ко ла ана лі за ва ных прац ла гіч на раз ме жа ваць 

і па нап рам ках гіс та рыч най на ву кі. Да ад ной з 
груп бу дуць на ле жаць ар хе а ла гіч ныя, а да дру-
гой – не пас рэд на гіс та рыч ныя дас ле да ван ні. 
Пад крэс лім так са ма, што су вя зі па між вы лу ча-
ны мі гру па мі ру хо мыя і мо гуць удак лад няц ца на 
ас но ве ін шых кры тэ ры яў.

Ма тэ ры яль най куль ту ры га ра доў Бе ла-
ру сі раз ві то га і поз ня га фе а да ліз му пры све-
ча ны ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні гіс то ры каў 
80–90-х гг. хх ст. Аба гуль не ныя да ныя гіс то рыі 
га ра доў Бе ла рус ка га Па ня мон ня пры ве дзе ны 
ў кан ды дац кай ды сер та цыі А.К. Краў цэ ві ча [1]. 
Зы хо дзя чы з ана лі зу да дзе най пра цы, мож на 
кан ста та ваць, што ас ноў ныя зак лю чэн ні аў та ра 
іс тот на не ад роз ні ва лі ся ад выс ноў па пя рэд ніх 
гіс то ры каў, якія зай ма лі ся вы ву чэн нем ак рэс ле-
на га рэ гі ё ну.

У шэ ра гу ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў, у 
якас ці свай го прад ме та, раз гля да ла ся ма тэ-
ры яль ная куль ту ра асоб ных га ра доў. Пер шай 
спе цы яль най пра цай па гіс то рыі ма тэ ры яль-
най куль ту ры бе ла рус ка га го ра да хiv–хviii стст. 
з’яў ля ец ца ды сер та цый нае дас ле да ван не 
В.М. Ляў ко, пры све ча нае фе а даль на му Ві цеб-
ску [2]. Выз на чэн не аў та рам най больш іс тот ных 
пры кмет асоб ных га лін ра мяс тва даз во лі ла зра-
біць выс но ву аб вы со кім уз роў ні раз віц ця тэх ні кі 
і тэх на ло гіі ра мес ных вы ра баў і знач ным та ва-
ра аб ме не.

На ас но ве ана лі зу са цы яль на-гіс та рыч най 
та паг ра фіі Ві цеб ска, В.М. Ляў ко ў сва ім ма на -
гра фіч ным дас ле да ван ні выз на чы ла ас ноў ныя 
эта пы тэ ры та ры яль на га раз віц ця го ра да. Знач-
ную ўва гу гіс то рык на да ва ла рэ кан струк цыі 
пла ні ро вач най струк ту ры. Пра ца бы ла да поў-
не на звес тка мі аб ган длі, ад нак, на наш пог ляд, 
не дас тат ко ва па ка за на эва лю цыя куль тур ных 
пра цэ саў [3].

Ас ноў ныя эта пы тэ ры та ры яль на га раз віц ця 
фе а даль на га Мін ска раз гле джа ны ў ды сер та цыі 
У.Я. Со ба ля [4]. Дас лед чы кам па ка за ны змя-
нен ні ў бу даў ніц тве жы лых за бу доў, ус та ноў-
ле на пры клад ная коль касць га рад ско га на сель-
ніц тва, выз на ча на пло шча го ра да. Па мер ка-
ван ні аў та ра, рос квіт ма тэ ры яль най куль ту ры 
Мін ска пры паў на дру гую па ло ву хvi – пер шую 
па ло ву хvii ст.

Гіс то рыі фе а даль на га Клец ка пры све ча на 
кан ды дац кая ды сер та цыя У.С. Паз дня ко ва [5]. 
Згод на са сцвяр джэн ня мі дас лед чы ка, Клецк 
меў са мыя буй ныя па пло шчы ўма ца ван ні 
ся род га ра доў Ту раў скай зям лі. Пра цу ад роз ні-
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вае ім кнен не ўста на віць коль кас ны склад жы ха-
роў на пра ця гу х–хviii стст. Знач ная ўва га гіс то-
ры ка на да ва ла ся выс вят лен ню мес ца Клец ка ў 
ган длё вых шля хах Бе ла ру сі.

За ка на мер нас ці тэ ры та ры яль на га па шы-
рэн ня По лац ка ў хiv–хvii стст., змя нен ні ў пла-
ні ро вач най струк ту ры раз гле джа ны ў ма наг ра-
фіі С.В. Та ра са ва [6]. Пры ваб лі вае вы ка рыс-
тан не аў та рам роз ных спо са баў выз на чэн ня 
дэ маг ра фіч ных зру хаў. Раз віц цё ма тэ ры яль-
най куль ту ры По лац ка ў хvi–хviii стст., сту пень 
яе са ма быт нас ці выз на ча ны ў ды сер та цый ным 
дас ле да ван ні Д.У. Ду ка [7]. ха рак та ры зу ю чы 
по бы та вую куль ту ру га ра джан, дас лед чык кан-
цэн тра ваў ува гу на зруш ван ні ак цэн таў з уты-
лі та рыс цкіх ас пек таў жыц ця дзей нас ці да эс тэ-
тыз му.

Тэн дэн цыі рос ту га рад ской тэ ры то рыі Ма гі-
лё ва ў хv–хvi стст., гіс то рыя ма тэ ры яль най 
куль ту ры го ра да, што дзён нае жыц цё га ра джан 
і іх све та пог ляд ныя ўра джан ні пра ана лі за ва ны 
ў ды сер та цыі І.А. Мар за лю ка [8]. Пры ваб лі вае 
спро ба дас лед чы ка ўпер шы ню ў ай чын най гіс-
та ры яг ра фіі асэн са ваць мен таль ныя пра цэ сы 
ў жыц ці га ра джан. Пра бле мы эт ніч най і кан фе-
сіяналь най струк ту ры бе ла рус ка га го ра да ў хvi–
хviii стст. раз гле джа ны гіс то ры кам ў спе цы яль-
ным ма наг ра фіч ным дас ле да ван ні, у ас но ву 
яко га быў пак ла дзе ны пры нцып каш тоў нас на га 
па ды хо ду [9]. Аса біс тае стаў лен не дас лед чы ка 
да пра блем эт ніч на га і кан фе сі я наль на га ата я-
сам лі ван ня бе ла рус кіх га ра джан даз во лі ла яму 
вы вес ці адзі ную лі нію рэ лі гій най і эт ніч най пры-
на леж нас ці.

Ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем пом ні каў ма ну-
мен таль на га дой лід ства Бе ла ру сі зай маў ся 
А.А. Тру саў. У кан ды дац кай ды сер та цыі, пры-
све ча най гэ тай пра бле ме, гіс то ры кам аха рак та-
ры за ва ны дзве ар хі тэк тур ныя шко лы – по лац кая 
і гро дзен ская, па ка за ны но выя ар хі тэк тур ныя 
пом ні кі хiv–хv стст. [10]. Пра бле мы струк ту ры і 
ар га ні за цыі аба ро ны бе ла рус ка га фе а даль на га  
го ра да хiv–хviii стст. дас ле да ва ны ў док тар-
скай ды сер та цыі М.А. Тка чо ва [11]. На пад-
ста ве шы ро ка га ко ла кры ніц гіс то ры кам пра-
ана лі за ва ны раз нас тай ныя ас пек ты ва ен на га 
дой лід ства, раз гле джа ны ас ноў ныя ка тэ го рыі 
ўзбра ен ня га ра джан іх ва ен на-пра ва вое ста но-
ві шча.

Выз на чэн не ме та да ла гіч най ба зы ар хе а-
ла гіч ных прац не ўва хо дзіць у мэ ту да дзе на га 
ар ты ку ла, та му пер ша рад нае зна чэн не на бы-
вае выс вят лен не ас ноў ных не да хо паў, якія ме лі 
мес ца ў дас ле да ван нях ар хе о ла гаў. Раз гляд 
га рад скіх па дзей і з’яў, як пра ві ла, зво дзіў ся да 
ана лі зу ма тэ ры яль най куль ту ры, у вы ні ку ча го 
не на да ва ла ся ўва гі грун тоў ным ацэн кам шмат-
ба ко вых ас пек таў ду хоў най куль ту ры, пы тан ням 
па лі тыч най ар га ні за цыі. Больш поў на маг чы ма 

кан крэ ты за ваць тэ а рэ тыч ны змест ар хе а ла-
гіч ных дас ле да ван няў нас туп ным чы нам. Пры 
ад нос на доб рай кры ні цаз наў чай на сы ча нас ці 
раз гля да е мых прац, ме ла мес ца пра яўлен не 
кан цэп ту аль най аб ме жа ва нас ці.

Пра бле мы са цы яль на-эка на міч най і па лі-
тыч най гіс то рыі га ра доў Бе ла ру сі хvi–хviii стст. 
знай шлі сваё ад люс тра ван не ў пра цах пас ля-
ва ен ных ай чын ных гіс то ры каў 60–80-х гг. хх ст. 
Шэ раг аба гуль няль ных дас ле да ван няў са вец кіх 
гіс то ры каў быў пры све ча ны ха рак та рыс ты цы 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця бе ла рус кіх 
га ра доў. Гіс то рыя асоб ных з іх у на ву ко вых пра-
цах раз гля да ла ся ў мен шай сту пе ні.

Ад ной з пер шых аба гуль няль ных прац 
мож на лі чыць дас ле да ван не, пры све ча нае гіс то-
рыі га ра доў За ход няй Бе ла ру сі. Так, стан і ўзро-
вень раз віц ця за ход не бе ла рус кіх га ра доў у пер-
шай па ло ве хvii ст. быў раз гле джа ны ў кан ды-
дац кай ды сер та цыі С.А. Шчар ба ко ва [12]. Кан-
цэп ту аль ным па ды хо дам мож на раз гле дзець  
спро бу аў та ра да ка заць выс но ву аб па чат ку 
эка на міч на га і па лі тыч на га за ня па ду бе ла рус-
кіх га ра доў у пер шай па ло ве хvii ст. Не ка то-
рыя су джэн ні аў та ра не заў сё ды ад па вя да лі 
рэ аль ным аб ста ві нам, у пры ват нас ці, сцвяр-
джэн ні аб да мі ну ю чых пры чы нах за ня па ду 
цэ хаў.

Агуль ныя ўмо вы раз віц ця бе ла рус кіх га ра-
доў у хvii – хviii стст., пе ра ду мо вы эка на-
міч на га за ня па ду ў дру гой па ло ве хvii – пер-
шай па ло ве хviii ст. ак рэс ле ны ў ды сер та цый-
ным дас ле да ван ні А.П. Іг на цен кі [13]. Ана лі зу-
ю чы ра мес ную выт вор часць, дас лед чык ад ным 
з пер шых ім кнуў ся пе ра боль шыць ро лю не ка-
то рых ра мес ных га лін у пе ра тва рэн ні іх у ка пі-
та ліс тыч ныя ма ну фак ту ры. У якас ці аб грун та-
ван ня, гіс то рык аперы ра ваў не ка то ры мі вы пад-
ка мі вы ка рыс тан ня май стра мі на ём най пра цы  
і па шы рэн нем дзей нас ці скуп шчы каў [14, 
с. 25–26]. Апош ні до вад сам па са бе не свед-
чыць аб шля хах ста наў лен ня ка пі та ліс тыч най 
ма ну фак ту ры. Зва рот да адзін ка вых вы пад-
каў вы ка рыс тан ня на ём най пра цы ў дас тат ко-
вай сту пе ні фак та ла гіч на не аб грун та ва ны. Тым 
больш, што ра мяс тво заў сё ды бы ло ан ты по дам 
ка пі та ліс тыч най пра мыс ло вас ці, бо яно з’яў ля-
ла ся эле мен там на ту раль най гас па дар кі.

Стан і раз віц цё га ра доў Бе ла ру сі ў хvi–
хvii стст. дас ле да ва ны ў пра цы З.Ю. Ка пыс-
ка га [15]. Гіс то рык, ка лі пад крэс лі ваў тэн дэн-
цыю эка на міч на га ўзды му бе ла рус кіх га ра доў 
у раз гля да е мы час, кан цэн тра ваў ува гу на кры-
ні цах рос ту га рад ско га на сель ніц тва, выз на чаў 
яго са цы яль ны і на цы я наль ны склад. ха рак та-
ры зу ю чы стан ра мес най выт вор час ці і цэ ха вай 
ар га ні за цыі, дас лед чык зы хо дзіў з асаб лі вас цей 
раз віц ця ра мяс тва го ра да Мін ска [16]. Па сут-
нас ці, аў тар паў та рыў выс но ву свай го па пя рэд-
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ні ка аб за ра джэн ні пра ка пі та ліс тыч ных эле мен-
таў у нет рах га рад ско га ра мяс тва, што, па мер-
ка ван ні З.Ю. Ка пыс ка га, абу мо ві ла пад рых тоў ку 
да эва лю цыі фе а даль на га го ра да.

Са цы яль на-эка на міч на му раз віц цю га ра-
доў Бе ла ру сі хvii–хviii стст. пры све ча ны пра цы 
А.М. Кар па чо ва, Ф.І. Ада шчы ка. Дас ле ду ю чы 
раз віц цё Ві цеб ска, Ф.І. Ада шчык ім кнуў ся да ка-
заць тэ зіс аб пра нік нен ні эле мен таў ка пі та-
ліс тыч ных ад но сін у ра мес ную выт вор часць 
[17]. Ад нак у ад роз нен не ад ін шых гіс то ры каў, 
Ф.І. Ада шчык пад крэс лі ваў і ро лю ўва хо джан ня 
бе ла рус кіх зя мель у склад Ра сій скай ім пе рыі. 
Усе ба ко выя пра бле мы раз віц ця бе ла рус кіх га ра-
доў у дру гой па ло ве хvii–хviii ст. дас ле да ва ны 
ў док тар скай ды сер та цыі А.М. Кар па чо ва [18].  
Гіс то рык прыйшоў да кан цэп ту аль най выс-
но вы, згод на з якой нес пры яль ныя ўмо вы раз-
віц ця бе ла рус кіх га ра доў у раз гля да е мы час не 
паў плы ва лі ка рэн ным чы нам на за ня пад эка-
но мі кі. Сцвяр джэн не гіс то ры ка аб тым, што 
рост фе а даль ных юры дык фак тыч на не паў-
плы ваў на за ня пад га ра доў, пат ра буе пе ра-
асэн са ван ня.

Агуль ныя тэн дэн цыі і аса біс тыя ры сы 
раз віц ця пры ват наў лас ніц кіх га ра доў Бе ла-
ру сі ў хvi – хviii стст. дас ле да ва ны ў пра цах 
А.П. Грыц ке ві ча. Упер шы ню да дзе ная пра б-
ле ма бы ла раз гле джа на гіс то ры кам у ды сер-
та цый ным дас ле да ван ні [19]. Да вар тас цей 
мож на ад нес ці па раў наль ны ана ліз ста ну пры-
ват наў лас ніц кіх га ра доў Бе ла ру сі. Па мер ка-
ван ні дас лед чы ка, пры ват наў лас ніц кія га ра ды 
бы лі ад ным з фак та раў, які са дзей ні ча ў за ма-
ца ван ню фаль ва рач на-бар шчы най сіс тэ мы [20, 
с. 40]. Адзна чым, што да дзе ную ака ліч насць 
не аб ход на раз гля даць ва ўза е ма су вя зі з ін шы мі 
аб ста ві на мі, выз на ча ю чы сту пень уп лы ву ўсіх 
фак та раў.

Пы тан ні са цы яль на-па лі тыч на га раз віц ця 
га ра доў Бе ла ру сі ў хvi–хviii стст. раз гле-
джа ны ў спе цы яль ных пра цах З.Ю. Ка пыс ка га, 
А.П. Грыц ке ві ча, А. Ці то ва. Аналізіруючы шмат-
ба ко выя ас пек ты са цы яль на-па лі тыч най ар га ні-
за цыі га ра доў Бе ла ру сі, З.Ю. Ка пыс кі лі чыў, што 
пе ра ход да маг дэ бур ска га пра ва адыг раў ста-
ноў чую ро лю, няг ле дзя чы на іх па ла він ча тасць. 
Гіс то ры кам па ка за ны ас ноў ныя на кі рун кі гра-
мад ска-па лі тыч най ба раць бы га ра доў Бе ла ру сі 
[21]. Фор мы, спе цы фіч ныя ры сы, ха рак тэр ныя 
асаб лі вас ці са цы яль най ба раць бы пры ват наў-
лас ніц кіх га ра доў пра ана лі за ва ны А.П. Грыц ке-
ві чам [22]. Пы тан ні са ма кі ра ван ня бе ла рус кіх 
га ра доў у хiv – хviii стст. раз гле джа ны ў на ву-
ко ва-па пу ляр ным вы дан ні А. Ці то ва [23]. Аў тар  
скан цэн тра ваў ува гу на пе ра лі чэн ні толь кі ста-
ноў чых мо ман таў, ха рак тэр ных для сіс тэ мы 
са ма кі ра ван ня га ра доў Бе ла ру сі, пад крэс лі-
ва ю чы тым са мым не аб ход насць пе ра емнас ці 

па лі тыч ных тра ды цый без дак лад на га ўлі ку 
ўмоў іс на ван ня Бе ла ру сі ў да лей шым.

Пэўную гру пу дас ле да ван няў скла да юць 
пра цы, пры све ча ныя пра бле мам і раз віц цю 
асоб ных га ра доў Бе ла ру сі. Пы тан ні са цы яль-
на-эка на міч на га і гра мад ска-па лі тыч на га раз-
віц ця Ма гі лё ва ў дру гой па ло ве хvi – пер-
шай па ло ве хvii ст. раз гле джа ны ў ды сер та-
цыі В.І. Мя леш ка. Да асаб лі вых ры с, што ад роз-
ні ва лі Ма гі лёў ад ін шых га ра доў, дас лед чык 
ад но сіў няз нач нае рас паў сю джван не юры дык 
і ад сут насць цэ хаў, якія аб’яд ноў ва лі роз ныя 
пра фе сіі [24]. ха рак тэр ным бы ло ім кнен не гіс-
то ры ка пе ра боль шыць зна чэн не дроб на та вар-
най выт вор час ці Ма гі лё ва ў за ра джэн ні ка пі-
та ліс тыч ных ад но сін [25]. Ас ноў ныя тэн дэн цыі 
і асаб лі вас ці раз віц ця ра мес най выт вор час ці і 
цэ ха вай ар га ні за цыі Ма гі лё ва ў дру гой па ло ве 
хvi – пер шай па ло ве хvii ст., з пэў най эк стра-
па ля цы яй дроб на та вар ных выт вор чых пра цэ-
саў, выс вет ле ны аў та рам у спе цы яль ным ар ты-
ку ле [26]. Ана лі зу ю чы пра цэ сы са цы яль на-па-
лі тыч най ар га ні за цыі, дас лед чык прыйшоў да 
выс но вы, што ўвя дзен не маг дэ бур ска га пра ва 
бы ло вы ні кам эка на міч на га рос ту і па лі тыч най 
сі лы га рад ской аб шчы ны [27].

У ар ты ку ле, пры све ча ным эка на міч на му раз-
віц цю Мін ска ў хviii ст., А.М. Кар па чоў скан цэн-
тра ваў ува гу на выз на чэн ні агуль на га на прам ку 
эка на міч на га раз віц ця Мін ска і ўлас ці вас цях 
да дзе на га пра цэ су ў жыц ці ін шых га ра доў [28]. 
Су пас таў ля ю чы па каз чы кі, якія ха рак та ры за-
ва лі раз віц цё Мін ска ў роз ныя пе ры я ды ў ме жах 
хviii ст., гіс то рык па ка заў тэн дэн цыі да ўзды му 
эка но мі кі ў кан цы ста год дзя.

Ган длё выя су вя зі га ра доў Бе ла ру сі з Поль-
шчай у хvi – пер шай па ло ве хvii ст. дас ле-
да ваў З.Ю. Ка пыс кі [29]. Пы тан ні ган длё-
вых ад но сін Ма гі лё ва з га рада мі Поль шчы і 
Пры бал ты кі ў раз гля да е мы пе ры яд вы ву чаў 
І.І. Мя леш ка [30]. Ро лю рус ка-бе ла рус кіх су вя-
зей хvii ст. у раз віц ці ра мес най выт вор час ці 
бе ла рус кіх га ра доў дас ле да ваў Л.С. Абе цэ-
дар скі [31].

Вы ва ды. На ас но ве глы бо ка га і шмат ба ко-
ва га ана лі зу гіс та рыч ных дас ле да ван няў, шля-
хам выз на чэн ня ас ноў ных кан цэп ту аль ных 
па ды хо даў і выс вят лен ня кры ні цаз наў чых маг-
чы мас цей, прад угле джва ец ца не аб ход ным зра-
біць нас туп ныя высновы:

• Па ве лі чэн не кры ні цаз наў чай ба зы да сле-
да ван няў дру гой па ло вы хх ст. са дзей ні ча ла 
па шы рэн ню ды я па зо ну дас лед чых за дач. 
Ра зам з тым, су пас таў ля ю чы змест ар хе а ла гіч-
ных і гіс та рыч ных прац, мож на сцвяр джаць, што 
няз нач ная час тка дас ле да ван няў бы ла пры све-
ча на су цэль на му раз гля ду гіс то рыі фе а даль ных 
га ра доў. Не дас тат ко ва дас ле да ва ны мі са вец кі мі 
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пас ля ва ен ны мі гіс то ры ка мі зас та лі ся пы тан ні 
эва лю цыі куль тур ных пра цэ саў у га ра дах Бе ла-
ру сі, ас пек ты эт ніч най і кан фе сіянальнай жыц-
ця дзей нас ці га ра джан.

• На яў насць фак та ла гіч на га ма тэ ры я лу ў 
раз гля да е мых пра цах, пад ма ца ва на га раз на-
с тай ны мі кры ні ца мі, не заў сё ды ўплы ва ла на 
аб’ек тыў насць выс ноў. ха рак тэр най тэн дэн-
цы яй са вец кай гіс та рыч най на ву кі ста ла па шы-
рэн не ме жаў прад ме та раз гля да е мых гіс та рыч-
ных дас ле да ван няў шля хам на дан ня фе а даль-
на му го ра ду эле мен таў ка пі та ліс тыч ных ад но-
сін, што не заў сё ды пад во дзі ла дас лед чы каў 
да аб’ек тыў на га ра зу мен ня гіс та рыч най рэ ча іс-
нас ці.
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Summary

The article determines the advantages and disad-
vantages of monographic and dissertational researches 
on the basis of the analysis of the historical research 
papers deal with the history of the 14th – 18th centuries’ 
Belarusian towns and critical consideration of principal 
approaches. The autor studies the main tendencies of 
Belarusian historical science development in the post-
war period are considered and the new researeh objec-
tives are pointed.
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