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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ ст. 
ПА ПЫТАННЯХ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ 

БЕЛАРУСІ Ў ХІХ ст. 
Дзічкоўская Л. Э., кандыдат гістарычных навук, БДПУ, г. Мінск 

З 90-х гг. ХХ ст. пачаўся новы этап у развіцці гістарычнай навукі. Яго вылучае но-
вы падыход да вывучэння беларускай гісторыі, звязаны з магчымасцямі больш на-
вуковай і менш палітызаванай ацэнкі гістарычных з’яў і падзей, дзе адсутнічае ідэа-
лагічны ўплыў на даследаванні, вядзецца шырокае і грунтоўнае асэнсаванне раз-
настайных падыходаў. 

Важнейшай падзеяй у беларускай гістарыяграфіі з’явілася выданне «Энцыкла-
педыі гісторыі Беларусі». З 1993 па 2003 г. выдадзена шэсць тамоў (шосты ў двух 
частках). На яе старонках размяркоўваецца матэрыял па разглядаемай праблеме. 
На старонках энцыклапедыі адзначаецца, што перадумовы для ўзнікнення беларус-
кай буржуазіі склаліся яшчэ ў ХVIII ст., калі у ВКЛ пашырыўся ўнутраны і знешні ган-
даль, паскорыўся рост гарадоў і мястэчак. Але пасля Люблінскай уніі генезіс буржуаз-
ных адносін ускладніўся, узмацніліся рэлігійныя спрэчкі, стаў больш уплывовы яўрэй-
скі капітал. Далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі не спрыяла фарміра-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



182 

ванню беларускай буржуазіі, і беларусы канчаткова страцілі дзяржаўнасць [1, с. 135–
137]. 

Звяртаюць на сябе ўвагу і «Нарысы гісторыі Беларусі» [2], якія грунтуюцца на са-
цыяльна-дзяржаўнай канцэпцыі. Гэта праца, дзе з традыцыйна існуючымі метада-
лагічнымі падыходамі ўлічаны новыя напрацоўкі беларускай гістарыяграфіі апошняга 
часу, з’явілася важным крокам у вывучэнні гісторыі Беларусі. 

Гістарыяграфія Беларусі ў гэты час папоўнілася новай абагульняючай працай – 
«Гісторыя сялянства Беларусі», выдадзена два тома [3]. У гэтым даследаванні асвят-
ляюцца працэсы станаўлення і развіцця эканамічнага, сацыяльнага і духоўнага 
жыцця беларускага сялянства да 1917 г. На падставе шырокай гістарыяграфічнай ба-
зы і вялікай колькасці крыніц прааналізавана эвалюцыя сялянскай гаспадаркі, зем-
леўладання і землекарыстання, запрыгоньвання, рынкавыя сувязі і сельскія вытвор-
цы. Разглядаецца праблема сацыяльных супярэчнасцей і канфліктаў у беларускай 
вёсцы, культуры і духоўнага свету селяніна. 

У пачатку ХХІ ст. з’яўляецца абагульняючая праца ў 6 тамах «Гісторыя Белару-
сі». Разглядаемаму перыяду прысвечаны 4 том [4]. У гэтым даследаванні разгляда-
ецца сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў перыяд знаходжання беларускіх 
зямель у складзе Расійскай імперыі: з канца XVIII ст. да 1917 г., зараджэнне буржу-
азных адносін, складванне новых класаў грамадства, разлажэнне феадальных ад-
носін, развіццё капіталізму, пераход ад рамясла да фабрык і заводаў. 

Сярод абагульняючых гістарыяграфічных прац, прысвечаных сацыяльна-экана-
мічнаму развіццю, магчыма выдзяліць В. Ф. Касовіча, А. М. Лютага [5]. Тут знайшлі 
адлюстраванне пытанні гістарыяграфіі аб працэсах пераходу ад феадальных да бур-
жуазных адносін, якія ўключаюць характырыстыку сацыяльна-эканамічных і палі-
тычных умоў генезісу капіталізму дробнай таварнай вытворчасці, вотчынай і купец-
кай мануфактуры, асаблівасцей форм першапачатковага назапашвання капіталу і іх 
уплыў на тэмпы генезісу капіталізму, ролі гандлю, транспарту і фінансаў на фармі-
раванне элементаў і новых структур буржуазнага грамадства. 

Грунтоўныя пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця генезісу капіталізму зай-
маецца А. М. Люты. У сваіх даследаваннях ён звяртае ўвагу на марудныя тэмпы 
развіцця мануфактурна-фабрычнай вытворчасці. Асноўную прычыну гэтай з’явы ён 
бачыў у амаль поўнай адсутнасці значных капіталаў у купцоў і гандлюючых мяшчан. 
Выдзяляе шэраг сацыяльна-эканамічных праблем, якія перашкаджалі развіццю пра-
мысловасці: вузкасць унутранага рынку, канкурэнцыя рускіх купцоў і прамыслоўцаў. 
Аўтар робіць высновы аб зараджэнні новых буржуазных адносін у другой палове 
ХVІІІ ст., дзе характэрнай асаблівасцю буржуазіі, з’яўлялася яе нешматлікасць, эка-
намічная і юрыдычна залежнасць ад дваран-памешчыкаў [6]. 

Звяртаюць да сябе увагу даследаванні В. В. Шведа [7], які разглядае развіццё 
гандлю ў перыяд разлажэння феадальнай сістэмы. Праца А. Э. Лютай [8], дзе грун-
тоўна разглядаецца працэс генезісу капіталізму ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 
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Аўтар выкарыстоўвае ў сваёй працы раней не вядомыя крыніцы, што дазволіла па 
новаму характарызаваць працэс развіцця рамясла, змены ў колькасным і сацыяль-
ным саставе рамеснага саслоўя. У працы Л. Э. Пракаповіч [9] разглядаецца станаў-
ленне і развіццё фабрычна-завадской прамысловасці ў Беларусі ў ХІХ ст., змяненне 
яе характару, месца і ролі ў эканоміцы Беларусі, раскрыты рэгіянальныя асаблівасці 
края ў агульнарасійскім прамысловым развіцці гэтага перыяду. Мануфактурнай вы-
творчасці ў Беларусі ў 1861–1914 гг. прысвечана кандыдацкая дысертацыя 
А. А. Башмакова [10]. 

У манаграфіі А. П. Жытко [11] разглядаецца трансфармацыя саслоўна-групавога 
складу дваранскага насельніцтва Беларусі ў перыяд капіталізму з 1861–1914 гг., гэта 
дало магчымасць глыбей асэнсаваць праблемы генезісу капіталізму ў Беларусі. 
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