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Summary

The period of historiography dedicated to the history 
of trade and tradesmen in Belarus at the end of XVIIIth – 
1st half of the XIXth c.: pre – Soviet, Soviet and modern 
is described. A comparative analysis and peculiarities of 
each period are revealed. The author came to the con-
clusion that the level of home and foreign trade at the 
given period was extremely low. It influenced badly the 
development of bourgeois relations and industrial soci-
ety formation.
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Н.К. Ту кай ла,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ПОС ТСА ВЕЦ КАЯ АЙ ЧЫН НАЯ ГІС ТА РЫ ЯГ РА ФІЯ АГ РАР НАЙ  
ГІС ТО РЫІ БЕ ЛА РУ СІ КАН ЦА XVIII – ПЕР ШАЙ ПА ЛО ВЫ XIX ст.

Ка нец XVIII – пер шая па ло ва XIX ст. – 
па раў наль на ка рот кі пра ме жак ча су, 

у які ад бы ва юц ца іс тот ныя змя нен ні эка на міч-
ных і са цы яль ных ад но сін, а таксама пас ту по-
вае ста наў лен не бур жу аз ных, што прыйшлі 
на зме ну фе а даль ным. Гэ та пе ры яд ге не зі су 
ка пі та ліз му – ад на з важ ней шых і да кан ца не 
вы свет ле ных пра блем у ай чын най гіс та ры яг ра-
фіі. Ся лян ства ў дас ле ду е мы пе ры яд скла да ла 
боль шасць на сель ніц тва Бе ла ру сі, та му ме на-

ві та аг рар ная гіс то рыя з’яў ля ец ца ак ту аль най 
і пат ра буе аб’ек тыў на га ана лі зу.

У бе ла рус кай гіс та рыч най на ву цы скла-
ла ся так, што звы чай на гіс та ры яг ра фію ўмоў на 
па дзя ля юць на да са вец кі пе ры яд, са вец кі 
і су час ны, які па чы на ец ца з па чат ку 90-х гг. 
XX ст. Пры ана лі зе пра бле мы су час най гіс та-
ры яг ра фіі аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі дас ле ду-
е ма га пе ры я ду мы прыйшлі да выс но вы, што 
толь кі з XXI ст. з’яў ля юц ца но выя пра цы з ком-
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плек сным па ды хо дам дас ле да ван ня і шы ро-
кім ко лам кры ніц. Та му гіс та ры яг ра фія 90-х гг. 
XX ст. – па чат ку XXI ст. мож на наз ваць пос тса-
вец кім пе ры я дам гіс то рыі гіс та рыч най на ву кі.

Вы ву чэн нем пра бле мы ся лян ска га зем-
ле ўла дан ня і зем ле ка рыс тан ня на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ў XVI–XVIII стст. зай маў ся В.Ф. Го лу-
беў. Гіс то рык адзна чае, што са цы яль на-эка на-
міч ную ас но ву фе а да ліз му скла да ла сельс ка-
гас па дар чая выт вор часць. Асаб лі вую ці ка васць 
і ак ту аль насць для на ву коў ца ўяў ляе дас ле-
да ван не са цы яль на-эка на міч ных умоў жыц ця 
сялян ства і па зя мель ныя ад но сі ны. У пра цэ се 
ана лі зу пра бле мы ён вы лу чыў ча ты ры хра на-
ла гіч ныя пе ры я ды, па чы на ю чы з кан ца XV – 
да дру гой па ло вы XVIII ст., якія ха рак та ры зу-
юц ца зме на мі са цы яль на-эка на міч на га жыц-
ця. Для нас уяў ля ец ца ці ка вым апош ні, чац-
вёр ты пе ры яд дас ле да ван ня гіс то ры ка: дру гая 
па ло ва XVIII ст. – «час уз наў лен ня і да лей ша га 
раз віц ця сельс кай гас па дар кі на ас но ве ўма ца-
ван ня фаль вар ко ва-пан шчын най сіс тэ мы» [1, 
с. 20].

В.Ф. Го лу беў, пра ана лі за ваў шы рэн та вую 
струк ту ру зя мель ных на дзе лаў дзяр жаў ных 
ся лян, пад крэс ліў, што ся лян ская гас па дар ка 
ў выз на ча ны пе ры яд з’яў ля ла ся ас но вай раз-
віц ця дзяр жаў ных ула дан няў. «На дзя лен не 
ся лян чын ша вым на дзе лам за бяс печ ва ла дзяр-
жа ве га ран та ва нае ат ры ман не гра шо вай рэн-
ты, не звяз ва ла яго з не аб ход нас цю рэ а лі за-
цыі та вар най прад укцыі, выз ва ля ла ад зат рат 
на ства рэн не фаль вар каў. З ся рэ дзі ны XVIII ст. 
фе а даль ная дзяр жа ва ў по шу ку но вых форм 
па вы шэн ня да хо ду пай шла на па шы рэн не 
фаль вар каў, пе ра вод ся лян на пан шчы ну» [1, 
с. 150]. Ана лі зу ю чы зем леў ла дан не і зем ле ка-
рыс тан не цар коў ных ся лян Бе ла ру сі, гіс то рык 
адзна чыў, што Цар ква як улас нік ак тыў на рэ а-
га ва ла на роз ныя эка на міч ныя но ваў вя дзен ні 
і вы ка рыс тоў ва ла іх для рэ а лі за цыі сва іх мэт. 
«Пан шчы на і цяг лы на дзел ат ры ма лі ў цар коў-
ных ся лян шы ро кае рас паў сю джан не на за ха-
дзе і ў цэн тры Бе ла ру сі, на ўсхо дзе ж пе ра ва-
жаў чын ша вы на дзел. Уз мац нен ню ўзроў ню 
эк сплуа  та цыі ся лян цар коў ны мі зем леў лас ні-
ка мі ад бі ла ся ў знач ным ска ра чэн ні ся рэд ніх 
па ме раў зя мель на га на дзе лу» [1, с. 150]. Гэ та 
пры вя ло, на дум ку аў та ра, да знач на га змян-
шэн ня за бес пя чэн ня зям лёй цар коў ных ся лян.

У ма наг ра фіі В.Ф. Го лу беў аб ме жа ваў ся 
дас ле да ван нем зем леў ла дан ня і зем ле ка рыс-
тан ня толь кі трох ка тэ го рый ся лян: дзяр жаў ных, 
пры ват наў лас ніц кіх і цар коў ных. Па-за ме жа мі 
вы ву чэн ня зас та лі ся та кія ка тэ го рыі ся лян, як 
ба бы лі, кут ні кі, ка мор ні кі, ага род ні кі і г. д. Ад нак 
аў тар выз на чыў вя лі кі ўплыў сельс кай гра ма ды 
на жыц цё бе ла рус кай вёс кі, што ста ла прад ме-
там яго да лей шых гіс та рыч ных по шу каў.

Зак ра нае пра бле му аг рар най гіс то рыі 
В.П. Па ню ціч у ар ты ку ле, пры све ча ным пра б-
ле ме абез зя мель ван ня ся лян у пер шай па ло ве 
XIX ст. Няг ле дзя чы на тое, што гіс то рык дас ле-
дуе аг рар ную гіс то рыю Бе ла ру сі дру гой па ло вы 
XIX – па чат ку XX ст., на ву коў ца ана лі зуе ста-
но ві шча ся лян і на пя рэ дад ні ад ме ну пры го ну. 
Ён адзна чае, што ад пра цо вач ная рэн та ў вёс-
цы «тар ма зі ла раз ла жэн не фе а даль на-пры гон-
ніц кіх і раз віц цё ка пі та ліс тыч ных ад но сін» [2, 
с. 54]. Аў тар пі ша: «У пер шай па ло ве XIX ст. на 
Бе ла ру сі ў нет рах фе а да ліз му ад бы ваў ся пра-
цэс фар мі ра ван ня но ва га, ка пі та ліс тыч на га 
ўкла ду, не су мя шчаль на га з пры му со вай пры-
гон най пра цай з улас ці вай ёй ру цін най тэх ні кай. 
К 40-м га дам ён пры кме тна пас ко рыў ся. Рас-
ту чыя прад укцый ныя сі лы ўс ту па лі ў су пя рэч-
насць з па ну ю чы мі фе а даль ны мі выт вор чы мі 
ад но сі на мі» [2, с. 54]. Дум ка гіс то ры ка пра віль-
ная, ад нак з ёй нель га цал кам па га дзіц ца. 

Сап раў ды, у пер шай па ло ве XIX ст. на зі-
раў ся пра цэс за ра джэн ня ка пі та ліс тыч ных 
ад но сін. Ад нак гэ ты пра цэс – ге не зіс ка пі та-
ліз му – па чаў ся ўжо у кан цы XVIII ст., а пра цэс 
раз віц ця ка пі та ліс тыч ных ад но сін раз ві ваў ся 
не та кі мі фар сі ра ва ны мі тэм па мі, як гэ та ўяў-
ля ец ца аў та ру ар ты ку ла. Уз рас тан не пан ска га 
прад пры маль ніц тва і та вар нас ці пан скай гас па-
дар кі, з’яў лен не ка пі та ліс тыч ных пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў, зас на ва ных на воль на на ём-
най пра цы, паг лыб лен не пан шчын най эк сплу-
а та цыі і абез зя мель ван не ся лян ства свед чы лі, 
на дум ку аў та ра, аб кры зі се фе а даль на-пры гон-
ніц кай сіс тэ мы і рэ ва лю цый най сі ту а цыі на пя рэ-
дад ні 1861 г. [2, с. 54]. У цэ лым мы мо жам па га-
дзіц цца з В.П. Па ню ці чам, ад нак яго вы ні кі не 
ар гу мен та ва ны дас ка наль на. Зда ец ца, што гіс-
то рык не раз мя жоў вае два асоб ныя пра цэ сы – 
кры зіс фе а даль на-пры гон ніц кай сіс тэ мы і за ра-
джэн не но вых, бур жу аз ных ад но сін. 

Зай маў ся дас ле да ван ня мі гіс то рыі Бе ла-
ру сі кан ца XVIII ст. і Я.К. Ані шчан ка. Няг ле-
дзя чы на тое, што на ву коў ца вы ву чаў па лі тыч-
ную гіс то рыю, у сва ёй пра цы «Бе ла русь у ча сы 
Ка ця ры ны II (1772–1796)» ён зак ра нае і аг рар-
ную пра бле ма ты ку. Па лі ты ка ца рыз му кар ды-
наль на не змя ні ла ха рак тар зем леў ла дан ня 
на бе ла рус кіх зем лях: «боль шасць пры гон ных 
зас та ло ся ў пры ват най за леж нас ці ад мяс цо-
вых па ноў, па-ра ней ша му пад ля га лі фаль вар-
ко ва-пан шчын най эк сплу а та цыі» [3, с. 186]. 
«Для аб ме жа ван ня пан ска га сва вольс тва ўрад 
пра кты ка ваў сіс тэ му за ло га ва га за бес пя чэн ня, 
пад што бра лі ся ўла дан ні па сэ са раў дзяр жаў-
ных ма ён ткаў, чы ноў ні каў, суд дзяў. На прак-
ты цы спад чын ныя ўла дан ні рэд ка за бі ра лі 
ў каз ну, ха ця паг ро зы адзяр жаў лен ня адыг ра лі 
сваю ро лю ў прад ухі лен ні ся лян скіх хва ля ван-
няў. Сіс тэ ма за ло гу ра бі ла арэн ду дзяр жаў ных 
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ма ён ткаў дас туп най толь кі два ра нам (хто меў 
улас ных ся лян), што даз ва ля ла рас па ра джац ца 
дзяр жаў ны мі ся ля на мі як улас ны мі пры гон ны мі. 
Та му за ло га вая па сэ сія не маг ла ўва саб ляць 
ней кай пра грэ сіў на-ка пі та ліс тыч най тэн дэн-
цыі. На ад ва рот, яна спры я ла зблі жэн ню і руй на-
ван ню роз ных груп ся лян ства ў ад ну цяг ла ва-
пан шчын ную ма су» [3, с. 186].

Я.К. Ані шчан ка са цы яль на-эка на міч ныя 
ад но сі ны ана лі за ваў у пра ва вым рэчышчы, 
ад нак яго раз ва жан ні так са ма пац вяр джа юць 
факт кры зі су фе а даль на-пры гон ніц кай сіс-
тэ мы.

Для нас асаб лі вую ці ка васць уяў ляе ка лек-
тыў ная пра ца гіс то ры каў-аг рар ні каў – «Гіс то рыя 
ся лян ства Бе ла ру сі» [4]. Пер шая ком плекс ная 
пра ца, у якой пра ана лі за ва на гіс то рыя бе ла-
рус кай вёс кі на пад ста ве шы ро кай гіс та рыя -
гра фіч най ба зы і вя лі кай коль кас ці кры ніц. Раз-
дзел, які ты чыц ца дас ле ду е ма га на мі пе ры я ду, 
на зы ва ец ца «Ся лян ства ва ўмо вах раз ла жэн ня 
і кры зі су фе а даль на-пры гон ніц кай сіс тэ мы (ка-
нец XVIII – пер шая па ло ва XIX ст.)». На пі са ны 
ён быў вя до мы мі нам гіс то ры ка мі (У.А. Сос на, 
Я.К. Ані шчан ка, П.А. Лой ка, В.Ф. Го лу беў і інш.).

На пад ста ве шы ро ка га ко ла кры ніц, гіс то ры кі 
прыйшлі да нас туп ных вы ні каў: у дру гой па ло ве 
XVIII ст. па шы раў ся ўнут ра ны ган даль, вы рас ла 
яго знач насць для гас па дар кі се ля ні на; уз дым 
ся лян скай гас па дар кі меў эк стэн сіў ны ха рак тар; 
па шы ры лі ся сфе ры вы ка рыс тан ня на ём най 
пра цы вяс ко вай бед на ты ў пан скай і ся лян скай 
за мож най гас па дар цы; аб вас тра ец ца ма ё мас-
ная ды фе рэн цы я цыя і са цы яль нае рас сла ен не 
ся лян ства, пры чы най ча го на зы ва ец ца рост 
фе а даль на-пры гон ніц кай эк сплу а та цыі. «Асаб-
лі вас цю ўся го пе ры я ду дру гой па ло вы XVIII ст. 
бы ло су мя шчэн не пры нцы пу воль на на ём най 
пра цы з па шы рэн нем сфе ры пры мя нен ня ад ра-
бо тач най рэн ты і паў сюд ным рос там норм пан-
шчын най эк сплу а та цыі. Дру гая па ло ва XVIII ст. 
бы ла ча сам най боль ша га раз віц ця фаль вар ко-
ва-пан шчын най сіс тэ мы, якая вык лі ка ла іс тот-
нае да мі на ван не ад ра бо тач най рэн ты ся род 
усіх па він нас цей ся лян» [4, с. 408–409].

Змяс тоў ны ма тэ ры ял пра цы гіс то ры каў 
дае нам шы ро кае по ле для раз ва жан няў, але 
не фар мі руе за вер ша ных выс ноў. На ву коў цы 
на ват адзна ча юць, што эка на міч ныя, са цы яль-
ныя і па лі тыч ныя ўмо вы, «якія выз на ча лі ста но-
ві шча ся лян у фе а даль ную эпо ху, фар мі ра ва лі 
і раз віц цё рыс іх по бы ту, куль ту ры» [4, с. 410], 
свя до масць і све та пог ляд. Ад нак кан крэт на, 
якія ўмо вы, ці з’яў ля ла ся ўсё вы шэй пе ра лі ча-
нае пры кме та мі ге не зі су ка пі та ліз му на фо не 
раз ла жэн ня аджы ва ю чай свой век фе а даль на-
пры гон ніц кай сіс тэ мы, вы ва даў ня ма. 

Грун тоў най пра цай з за вер ша ны мі вы ні ка мі 
з’яў ля ец ца дас ле да ван не У.А. Сос ны «Фар мі-

ра ван не сас лоў на-гру па во га скла ду ся лян ства 
Бе ла ру сі ў кан цы XVIII – пер шай па ло ве XIX ст.» 
[5]. Гіс то рык кан ста туе важ ныя са цы яль на-эка-
на міч ныя і па лі тыч ныя пе ра ме ны ў абаз на ча ны 
пе ры яд і выз на чае, што «склад ван не сас лоў-
най струк ту ры ся лян ства іш ло ў пра цэ се раз ла-
жэн ня фе а даль на-пры гон ніц кіх і фар мі ра ван ня 
ка пі та ліс тыч ных ад но сін» [5, с. 107]. На ву-
коў ца ці ка ві ла перш за ўсе па хо джан не ся лян-
скіх раз ра даў, коль кас ныя і якас ныя іх зме ны. 
Ак ра мя та го, ён за ся ро дзіў ува гу на асаб лі вас-
цях не толь кі па ме шчыц кіх і дзяр жаў ных ся лян, 
у ад роз нен не ад па пя рэд ніх дас лед чы каў, але 
і больш дроб ных ка тэ го рый сельс ка га на сель-
ніц тва. У.А. Сос на ў сва ёй пра цы ана лі зуе склад 
ся лян ства і тлу ма чыць, ча му ме на ві та так ён 
фар мі ра ваў ся, адзна чае на рас тан не ся лян скіх 
пра тэс таў, пра цэс пе ра хо ду ся лян з ад ной ка тэ-
го рыі ў ін шыю і па лі ты ку ца рыз му ў гэ тых ад но-
сі нах. 

Та кім чы нам, гіс то рык пра са чыў эва лю цыю 
сас лоў на га скла ду ся лян ства і прыйшоў да выс-
но вы, што нап ра мак гэ тай ды на мі кі пра соч ваў ся 
ў за ха ван ні толь кі двух ас ноў ных груп – дзяр-
жаў ных і па ме шчыц кіх. У да лей шым жа ад бы-
ва ла ся лік ві да цыя гэ тых груп ся лян як сас лоў яў 
і ства ра лі ся прад па сыл кі для фар мі ра ван ня 
бур жу аз ных эле мен таў [5, с. 111–112]. Гіс то-
рык адзна чае, што гэ та «свя до мае рэ гу ля ван не 
дзяр жа вай сас лоў на га скла ду сялян скай ма сы 
ў бок ні ве лі роў кі, сці ран ня ся рэд не вя ко вых 
пе ра га ро дак ад па вя да ла пат рэ бам пе ра ход-
на га эта пу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
гра мад ства і свед чы ла аб пры ста соў ван ні вяр-
хоў най ула ды да ка пі та ліс тыч ных ад но сін» [5, 
с. 112]. Ад нак мы не мо жам па га дзіц ца з га лоў-
най дум кай У.А. Сос ны аб тым, што ся род ка тэ-
го рыі ся лян ства бы лі прад па сыл кі да фар мі-
ра ван ня бур жу аз ных эле мен таў, якіх не бы ло 
ў дас ле ду е мы на мі час. Ся лянс тва па-ра ней-
ша му зас та ва ла ся сас лоў ем фе а даль на га гра-
мад ства, хоць ся род ся лян на зі ра ла ся ма ё мас-
нае рас сла ен не, а не са цы яль нае.

Зак ры вае яшчэ ад ну бе лую пля му ў аг рар-
най гіс то рыі Бе ла ру сі абаз на ча на га пе ры я-
 ду А.Э. Лю тая, якая дас ле да ва ла раз віц цё 
ра мяст ва ў Бе ла ру сі ў дас ле ду е мы на мі адрэзак 
часу. У ар ты ку ле (1987 г.) В.І. Мя леш кі і У.М. Міх-
ню ка быў выз на ча ны не дас тат ко ва выс вет ле ны 
кі ру нак аг рар най гіс то рыі, які «пат ра буе свай го 
раз гля ду – сельс кае ра мяс тво і ся лян скія про-
мыс лы, на ём ная пра ца ў ся лян скіх гас па дар ках 
і про мыс лах» [7, с. 116].

А.Э. Лю тая раз мя жоў вае па няц ці ра мяст во 
(«про извод ство на за каз») і ка пі та ліс тыч-
ная выт вор часць («про извод ство на ры нок 
с ис поль зо ва ни ем тру да воль но на ем ных ра бо-
чих») і адзна чае, што гэ та роз ныя эка на міч-
ныя ка тэ го рыі [8, с. 4]. Яна выз на чае раз віц цё 
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ра мяс тва, рост сту пе ні спе цы я лі за цыі і аб’ёму 
выт вор час ці ў га ра дах і ўпа дак ся лян ска га 
ра мяства, што тлу ма чы ла ся за сіл лем фаль вар-
ко ва-пан шчын най сіс тэ мы гас па дар кі і сла бым 
раз віц цём ка пі та ліз му. На пад ста ве шы ро ка га 
ко ла кры ніц, гіс то рык спра вяд лі ва пад во дзіць 
да выс но вы, што «ре мес ло вплоть до се ре ди ны 
XIX в. ос та ва лось пре иму щес твен но эле мен том 
фе о даль но го спо со ба про извод ства, ан ти по дом 
ка пи та лис ти чес кой про мыш лен нос ти», а «…во 
вто рой по ло ви не XVIII – пер вой по ло ви не XIX в. 
сло жи лись лишь пред по сыл ки фор ми ро ва-
ния клас сов бур жу аз но го об щес тва. Ос нов ная 
часть ре мес лен ни ков от но си лась к ма ло и му-
щим сло ям и при даль ней шем раз ви тии бур жу-
аз ных от но ше ний мог ла по пол нить ря ды про ле-
та ри а та» [8, с. 89]. Та кім чы нам, на ват няг ле-
дзя чы на рост коль кас ці ра мес ні каў, не на зі ра-
ла ся іс тот на га ма ё мас на га рас сла ен ня, а гэ та 
ка тэ го рыя на сель ніц тва зас та ва ла ся, на дум ку 
аў та ра, «мо но лит ным сос ло ви ем фе о даль но го 
об щес тва».

У апош нія га ды вы ву чэн нем ся лян скай 
аб шчы ны ў дзяр жаў ных, пры ват наў лас ніц-
кіх і цар коў ных ула дан нях Бе ла ру сі ў XVI–
XVIII стст. зай маў ся В.Ф. Го лу беў, яко го мы 
ўзгад ва лі ра ней. Ас ноў ны вы вад гіс то ры ка за -
клю ча ец ца ў тым, што сельс кая аб шчы на як 
эка на міч ны і са цы яль ны ін сты тут ся лян скай 
са ма ар га ні за цыі пры зна ва ла ся дзяр жа вай і не 
бы ла спе цы яль на сфар мі ра ва на ёй ці зем-
леў лас ні ка мі і пра існа ва ла да кан ца XVIII ст. 
Аб шчы на не толь кі за ха ва ла свае паў на моц-
твы ў ар га ні за цыі паў ся дзён на га жыц ця вёс-
кі, але і «знач на па шы ры ла іх у сфе ры зем-
леў ла дан ня і зем ле ка рыс тан ня, што бы ло абу-
моў ле на ў тым лі ку за ці каў ле нас цю ў гэ тым 
дзяр жа вы» [9]. Пас ля ўклю чэн ня бе ла рус кіх 
зя мель у склад Ра сій скай ім пе рыі яна пе ра тва-
ры ла ся ў дзяр жаў ную струк ту ру, пры зна ча ную 
для ат ры ман ня вы год з ся лян скай пра цы на 
ка рысць ца рыз му [9–10]. 

Та кім чы нам, мож на зра біць выс но вы, 
што 90-я гг. XX ст. – гэ та пос тса вец кі пе ры яд 
ай чын най гіс та ры яг ра фіі. Яшчэ іс нуе ці ка-
васць да след чы каў да аг рар най гіс то рыі Бе ла-
ру сі кан ца XVIII – пер шай па ло вы XIX ст., ад нак 
гэ та вы ні кі дас ле да ван няў па пя рэд няй, са вец-
кай эпо хі. Ба за ана лі зу, нап рам кі дас ле да ван ня 
бы лі пак ла дзе ны яшчэ ў кан цы 80-х гг. та кі мі 
гіс то ры ка мі, як В.І. Мя леш ка, П.Р. Каз лоў скі, 
П.А. Лой ка і інш. Гэ тым пра цам улас ці ва вы ка-
рыс тан не шы ро ка га ко ла кры ніц і пад ра бяз ны  
ана ліз. Аднак назіраецца ву зкасць кі рун каў 
да сле да ван ня, не да хоп кры ты кі і за вер ша ных 
выс ноў. 

Ак ра мя та го, трэ ба адзна чыць пэўны спад 
ін та рэ су да аг рар най гіс то рыі з па чат кам XXI ст. 
Ра бот з’яў ля ец ца не так шмат, па між гіс то-

ры ка мі не ўзні ка юць дыс ку сіі, ха рак тар ра бот  
но сіць раз ва жаль ны ха рак тар. Варта выз на чыць 
гіс то ры каў, якія ў сва іх дас ле да ван нях, ак ра мя 
ўвя дзен ня но вых ар хіў ных кры ніц, да юць глы-
бо кі ана ліз пра блем, робяць ла гіч ныя выс но вы 
і зак ры ва юць бе лыя пля мы гіс то рыі (В.Ф. Го лу-
беў, А.Э. Лю тая і інш.).
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Summary

In the article the PostSoviet domestic historiogra-
phy of agrarian history of Belarus at the end of the 18th – 
the first half of the 19th century is considered. The liter-
ature on the indicated issue from the 90ies of 20th cen-
tury – till the beginning of the 21st century is analyzed. 
The main trend and approaches to the research of the 
history of agriculture in Belarus of the stated above 
period are outlined. It is concluded that some histori-
ans mistakenly marked the emergence of the bourgeois 
elements among the peasantry during the period under 
study, but in fact, the peasantry remained the social 
class of feudal society. It is noted that despite the wide 
range of sources, narrowness of research approaches 
to agrarian issues in the 90ies of the 20th century is the 
characteristic feature. It can be concluded that there is a 
decreasing interest in agrarian history of Belarus at the 
beginning of the 21st century.
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