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ста но вiц ца мо ва. На ас но ве мо вы скла да-
юц ца эт нiч ныя кар ты бе ла рус ка га эт на су i пра-
во дзяц ца ста тыс тыч ныя пад лi кi. У кан цы XIX  
i па чат ку XX ст. да мо вы як эт на выз на чаль-
на га кры тэ рыю да да юц ца агуль насць гiс та-
рыч на га мi ну ла га, фальк лор на-эт наг ра фiч ныя 
асаб лі вас ці, са мас вя до масць. Ад нак i на па ча-
так XX ст. бе ла ру сы зас та ва лi ся ма ла вя до-
мы мi ў гiс та рыч най на ву цы, па коль кi большасць 
ат ры ма ных на той час да ных не бы лi ўве дзе ны 
ў шы ро кi на ву ко вы ўжы так.
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Summury

This article is dedicated to the problem of the 
research of Belarusian  nation in the science of the 
end of the 19th – the beginning of the 20th century. Com-
prehensive study of Belarusians by different scientists – 
philologists, ethnographers, folklorists, historians, – 
made it possible to overcome the views, existed ear-
lier in which Belarusians were considered to be a part of 
Russian or Polish nation and to formulate the first scien-
tific conception of Belarusian ethnogenesis.
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Н.К. Ту кай ла,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

БЕЛАРУСКАЯСАВЕЦКАЯГІСТАРЫЯГРАФІЯАГРАРНАЙГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСІКАНЦАXVIII–ПЕРШАЙПАЛОВЫXIXСТ.

Аг рар ная гіс то рыя Бе ла ру сі паз на ча на га 
часу дас ле да ва ла ся да во лі не раў на-

мер на. Вы ву чэн не аг рар ных ад но сін пе ры я ду 

кры зі су фе а даль на-пры гон ніц кіх і за ра джэн ня 
бур жу аз ных ад но сін зас та лі ся па-за ко лам зро-
ку гіс то ры каў і пат ра бу юць аб’ек тыў най ацэн кі. 
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У рам ках са вец ка га ча су мож на вы лу чыць 
не каль кі эта паў вы ву чэн ня аг рар най гіс то рыі 
Бе ла ру сі.

Так, пер шы этап пры па дае на 20-я – па ча-
так 50-х гг. ХХ ст. – час, ка лі на ву коў ца мі бы лі 
вы зна ча ны нап рам кі для вы ву чэн ня аг рар най 
гіс то рыі Бе ла ру сі. У 20–30-я гг. XX ст. адзна ча-
ец ца па вы ша ная ці ка васць ай чын ных гіс то ры-
каў да аг рар най гіс то рыі, што тлу ма чыц ца, на 
наш пог ляд, пе ра ход ным эта пам у гіс та ры яг ра-
фіі: ут ва рэн не са вец кай дзяр жа вы, ак тыў ныя 
дас ле да ван ні на цы я наль най гіс то рыі, зва рот да 
са цы яль на-эка на міч ных пы тан няў.

Ад мет ны мі ў па чат ку 20-х гг. XX ст. бы лі пра-
цы У.І. Пі чэ ты: «Ис то рия на род но го хо зяй ства 
Рос сии XIX–XX вв.» (Мос ква, 1922 г.) і «Ис то-
рия крес ть ян ских вол не ний в Рос сии» (Минск, 
1923 г.). Аў тар дас ка на ла ана лі зуе выз на ча-
ныя пра бле мы і пры во дзіць пры кла ды аграрных 
адносін з да лу ча ных тэ ры то рый. У.І. Пі чэ та выз-
на чыў пра цэ сы са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Ра сіі XIX ст. з улі кам па шы рэн ня зя мель: 
па ча так раз віц ця пра мыс ло ва га ка пі та лу і раз-
ла жэн не пры гон най гас па дар кі, раз віц цё ўнут-
ра на га і знеш ня га ган длю. Усе пра цэ сы, на дум-
ку аў та ра, бы лі ўза е маз вя за ны, ад нак гіс то-
рык іх не ата я сам лі ваў. Вар та адзна чыць, што 
ад ной з пры чын ві да воч ных змен са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця аў тар на зы вае да лу-
чэн не но вых тэ ры то рый (Поль шчы, Літ вы, Бе ла-
ру сі, Ук ра і ны). На ву ко вец дас ле дуе сельс ка гас-
па дар чую па лі ты ку і пры хо дзіць да выс но вы аб 
знач най роз ні цы ў ста не і струк ту ры сельс кай 
гас па дар кі за ход ніх і ўсход ніх гу бер няў Ра сіі. 
У.І. Пі чэ та аналізуе раз віц цё фе а даль най гас-
па дар кі, якое вы яў ля ла не аб ход ныя ра ды каль-
ныя зме ны са цы яль ных ад но сін. Ён адзна чае, 
што най больш пра ктыч ныя гас па да ры ра зу-
ме лі не аб ход насць лік ві да цыі пры гон ных ад но-
сін, якія зжы ва лі ся бе, a ас тат нія пры ста соў ва лі 
сваю гас па дар ку да аджыў шых форм.

М.В. Доў нар-За польс кі паказвае агуль ны 
за ня пад на род най гас па дар кі Бе ла ру сі ў XVIII ст. 
і ад маў ляе яе іс тот ныя зме ны пас ля да лу чэн ня 
да Ра сіі. Аў тар на дае знач ную ролю се ля ні ну  
ў пра цэ сах раз віц ця на род най гас па дар кі і за - 
к лю чае, што гас па дар ка не мо жа раз ві вац ца ста-
ноў ча ва ўмо вах эксплуатацыі ся лян і ма раль-
на га па дзен ня фе а да лаў [1]. Знач нае мес ца 
ў сва іх дас ле да ван нях на ву ко вец ад во дзіць гіс-
то рыі і струк ту ры ган длю, што мож на рас тлу ма-
чыць уп лы вам тэ о рыі «ган длё ва га ка пі та лу», 
якая па на ва ла ў той час.

Пра цы К.І. Кер на жыц ка га, што да ты чац ца 
аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі пе ры я ду поз ня га 
фе а да ліз му, ад роз ні ва лі ся ад ра бот бур жу аз-
ных гіс то ры каў кан ца XIX – пер шай па ло вы  
XX ст., на сі лі пе ра важ на апі саль ны ха рак тар. 
Гіс то рык дас ле да ваў пы тан ні струк ту ры і эка-

на міч на га ста но ві шча ся лян ства. На ву ко вец  
на зы вае аран да та раў кан ца XVIII ст. ка пі та-
ліс та мі і пі ша аб на за паш ван ні гра шо ва га ка пі-
та лу два ро вы мі гас па дар ка мі, a дру гую па ло ву 
XVIII ст. паз на чае як пра цэс пе ра ход на га пе рыя-
 ду да гра шо вай гас па дар кі [2]. Выс но вы ву чо-
на га тлу ма чац ца моц най па зі цы яй у 20–30-я гг. 
XX ст. тэ о рыі ган длё ва га ка пі та лу М.Н. Пак-
роў ска га. Нас туп ныя пра цы К.І. Кер на жыц-
ка га «Бро жас кі ключ 1639–1810 гг. (са цы яль на-
эка на міч ны на рыс з гіс то рыі Баб руй шчы ны)» 
(Мінск, 1929 г.) і «Аг рар ная рэ фор ма ў Баб-
руй скім ста рос тве і эка на міч нае ста но ві шча яе 
на сель ніц тва з XVII да па ло вы XIX ст.» (Мінск,  
1931 г.) так са ма на пі са ны з па зі цый тэ о рыі ган д-
лё ва га ка пі та лу як ад на го з га лоў ных фак та-
раў ка пі та ліз му. У пра цах гіс то рык ана лі зуе ста-
но ві шча ся лян ства, пра цэс іх ды фе рэн цы я цыі 
на фо не ўзмац нен ня фе а даль на га пры гнё ту: 
ска ра чэн не на дзе лаў, уз мац нен не эк сплу а та-
цыі. На ву ко вец пі ша аб па шы рэн ні фаль вар ко-
вай гас па дар кі за кошт ся лян скіх зя мель. Вы ні-
кам гэ тых пра цэ саў К.І. Кер на жыц кі на зы вае 
раз віц цё та вар на-гра шо вых ад но сін. Ад на ба-
ко вы ана ліз са цы яль на-эка на міч ных пра цэ саў 
дас ле ду е ма га пе ры я ду, ата я сам лі ван не пра цэ-
саў раз ла жэн ня фе а даль на-пры гон ніц кіх і за ра-
джэн ня бур жу аз ных ад но сін мож на рас тлу ма-
чыць па вы ша ным ін та рэ сам да тэ о рыі, па на-
ваў шай у той час.

Т.І. За бе ла [3] ана лі за ваў ста но ві шча ся лян-
ства, па ме ры іх па він нас цей. Гіс то рык прыйшоў 
да выс но вы, што па ме шчыц кая гас па дар ка 
зна хо дзі ла ся ў за ня па дзе на фо не раз на стай-
нас ці і шмат лі кас ці ся лян скіх па він нас цей, 
a гэ та най перш свед чыць аб ком плек снас ці пан-
ска га два ра. Гіс то ры кі ся рэ дзі ны 20-х гг. XX ст. 
М.В. Мя леш ка [4] і А. Шлюб скі [5] ана лі за ва лі 
стан сельс кай гас па дар кі Бе ла ру сі. Дас ле да-
ван ні гіс то ры каў пе ра ход на га пра цэ су ад фе а-
даль на га спо са бу выт вор час ці да ка пі та ліс тыч-
на га на сі лі не аб’ек тыў ны ха рак тар і зна хо дзі-
лі ся пад уп лы вам мар ксіс цка-ле нін скай ме та да-
ло гіі. Па мыл ко вае сцвяр джэн не на ву коў цаў пра 
га лоў ную пры чы ну за ня па ду фе а даль най сіс-
тэ мы – раз віц цё прад укцый ных сіл – свед чы ла 
пра не раз ме жа ван не дас лед чы ка мі пра цэ саў 
раз ла жэн ня фе а даль на-пры гон ніц кіх і за ра-
джэн ня бур жу аз ных ад но сін.

Агуль нымі для ра бот па аг рар най гіс то рыі 
пер ша га эта пу з’яў ля юц ца та кія пы тан ні, як раз-
ла жэн не фе а даль на-пры гон ніц кай сіс тэ мы, раз-
віц цё та вар на-гра шо вых ад но сін, эва лю цыя 
фе а даль най рэн ты, ды фе рэн цы я цыя ся лян ства, 
раз віц цё фаль вар ко вай гас па дар кі, пер ша па чат-
ко выя фор мы на за паш ван ня ка пі та лу і кла са-
выя су пя рэч нас ці. На ву коў ца мі бы лі вы зна ча ны 
нап рам кі для вы ву чэн ня аг рар най гіс то рыі Бе ла-
ру сі, што абу мо ві ла да лей шыя дас ле да ван ні.
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Дру гі этап (ка нец 50 – па ча так 80-х гг. XX ст.) 
ха рак та ры зу ец ца кан цэн тра ван нем прац 
у за леж нас ці ад прад ме та вы ву чэн ня, дыс ку сій-
ным ха рак та рам дас ле да ван няў, што па цвяр-
джа ец ца вы дан нем буй ных ма наг ра фіч ных 
прац. У 50-я гг. XX ст. з’яў ля юц ца пер шыя пра-
цы па аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі кан ца XVIII – 
пер шай па ло вы XIX ст.: М.П. Ба ра на ва «Раз ви-
тие про мыш лен нос ти и тор гов ли Бе ло рус сии 
в на ча ле XIX в.» (1957 г.), В.У. Чап ко «Ся лян-
скі рух у пер шай чвэр ці XIX ст.» (1958 г.). Ка тэ го-
рыі ся лян Бе ла ру сі ў пер шай па ло ве XIX ст. ста-
лі прад ме там дас ле да ван ня М.М. Ула шчы ка. 
У ма наг ра фіі гіс то рык вы лу чае ка тэ го рыі 
ся лян, выз на чае іх па він нас ці і пра вы. Да сле-
ду ю чы пе ра ду мо вы рэ фор мы 1861 г. у Літ ве  
і За ход няй Бе ла ру сі, аў тар пра ана лі за ваў раз-
віц цё форм па ме шчыц ка га прад пры маль ніц тва, 
рост та вар нас ці гас па дар кі, пры вёў пры кла ды 
на ём най пра цы і ма ё мас най ды фе рэн цы я цыі 
ся лян ства [6]. Па на ван не пан шчын най сіс тэ мы 
пе ра шка джа ла ма ё мас на му рас сла ен ню ся лян-
ства, што пац вяр джае іс на ван не на ту раль най 
гас па дар кі ў аг рар ным сек та ры Бе ла ру сі ў кан-
цы XVIII – пер шай па ло ве XIX ст. Гэ тыя пра-
цэ сы свед чаць аб раз ла жэн ні фе а даль на-пры-
гон ніц кай сіс тэ мы, a не пра ге не зіс ка пі та ліз му, 
як лі чыў М.М. Ула шчык. Мож на ска заць, што 
гіс то рык па мыл ко ва ата я сам лі ваў гэ тыя два 
пра цэ сы, як і яшчэ адзін вя до мы гіс то рык та го 
пе ры я ду – В.У. Чап ко, якая пі са ла, што «важ-
ней шее ус ло вие раз ло же ния фе о даль но-кре-
пос тни чес кой сис те мы бы ло при ме не ние на ем-
но го тру да в по ме щичь ем хо зяй стве» [7, с. 4–7].  
Вышэйадзначанае з’яўляецца ха рак тэр най ры -
сай за ра джэн ня бур жу аз ных ад но сін.

Клю ча вой пра цай В.У. Чап ко з’яў ля ец ца 
ма наг ра фія «Сельс кое хо зяй ство Бе ло рус-
сии в пер вой по ло ви не XIX в.» (Мінск, 1966 г.). 
У сва ёй ра бо це аў тар ана лі зуе па ме шчыц кую 
гас па дар ку: зем леў ла дан не, рост та вар нас ці, 
прад пры маль ніц тва, пра мыс ло васць; ся лян-
скую гас па дар ку: ка тэ го рыі ся лян, ма ё мас ную 
ды фе рэн цы я цыю. В.У. Чап ко ро біць выс но ву, 
што перавага пан шчын най сіс тэ мы, уз мац-
нен не эк сплу а та цыі ся лян, за ня пад ся лян скай 
гас па дар кі і, як вы нік, беднасць па ме шчыц ка га 
ся лян ства пры вя лі да кры зі су фе а даль на-пры-
гон ніц кай сіс тэ мы [7, с. 215]. З та кім зак лю чэн-
нем мож на па га дзіц ца, у ад роз нен не ад па мыл-
ко вай выс но вы аб тым, што «важ ней шее ус ло-
вие раз ло же ния фе о даль но-кре пос тни чес кой 
сис те мы – при ме не ние на ем но го тру да в по ме-
щичь ем хо зяй стве» [7, с. 4–7]. Раз віц цё пра мыс-
ло вас ці і па ве лі чэн не коль кас ці пра мыс ло вых 
ра бо чых дас лед чык так са ма на зы вае ха рак тэр-
най ры сай раз ла жэн ня фе а даль на-пры гон ніц-
кай сіс тэ мы (выз на чаль ныя ры сы за ра джэн ня 
бур жу аз ных ад но сін). Та кім чы нам, мо жам зра-

біць выс но ву, што гіс то рык не дас тат ко ва яс на 
ад крэс лі ла для ся бе гэ тыя два пра цэ сы: ге не зіс 
ка пі та ліз му і раз ла жэн не фе а даль на-пры гон ніц-
кай сіс тэ мы. Ад нак кры ні цы і шы ро кі фак тыч ны 
ма тэ ры ял дас ле да ван няў, не сум нен на, ро бяць 
пра цу ка рыс най. Нас туп ныя пра цы В.У. Чап ко: 
«Раз ло же ние фе о даль но-кре пос тни чес кой сис-
те мы и фор ми ро ва ние ка пи та лис ти чес ких от но-
ше ний в сельс ком хо зяй стве Бе ло рус сии в пер-
вой по ло ви не XIX в.» (Мінск, 1968 г.), «Клас-
со вая борь ба в бе ло рус ской де рев не в пер-
вой по ло ви не XIX в.» (Мінск, 1972 г.) вы ка на ны 
ў тым жа ра кур се, але з ак цэн там на прад мет 
дас ле да ван ня: пра цэс фар мі ра ван ня ка пі та ліс-
тыч ных ад но сін у аг рар ным сек та ры Бе ла ру сі 
абаз на ча на га пе ры я ду і ся лян скі рух (ха рак тар, 
фор мы і ме та ды).

У ад роз нен не ад мно гіх гіс то ры каў са вец-
ка га пе ры я ду, якія адзна ча лі па на ван не пан-
шчын най сіс тэ мы ў сельс кай гас па дар цы на 
ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі, В.І. Мя леш ка ро біць 
выс но ву аб пад па рад ка ва ным ста но ві шчы пан-
шчы ны ва ўсход няй час тцы тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі. У ар ты ку ле «Из ис то рии аг рар ных от но ше-
ний в вос точ ной час ти тер ри то рии Бе ло рус сии 
в пе ри од упад ка Ре чи Пос по ли той (с се ре ди ны 
XVII в. до 1772 г.)» (Бе лас ток, 1967 г.) аў тар, на 
пад ста ве ар хіў на га ма тэ ры я лу, ас прэч вае выс-
но вы па пя рэд ніх са вец кіх гіс то ры каў пра ад ста-
ласць і за ня пад сельс кай гас па дар кі ва ўсход-
няй Бе ла ру сі. В.І. Мя леш ка адзна чае, што ў дру-
гой па ло ве XVII і ў XVIII ст. на ўсхо дзе Бе ла ру сі 
іс на ва лі тры ты пы фе а даль най рэн ты, a ў буй-
ных ула дан нях пе ра ва жа ла гра шо вая [8].

Пы тан ні гіс то рыі ся лян ства і іх са цы яль на-
эка на міч на га ста но ві шча ста лі аб’ек там дас-
ле да ван няў П.Р. Каз лоў ска га. Гіс то рык пі ша 
пра стан за ня па ду ў па лі тыч най і эка на міч най 
сфе рах жыц ця Бе ла ру сі дру гой па ло вы XVII–
XVIII ст. і ро біць выс но ву пра па ляп шэн не сі ту-
а цыі ў кан цы XVIII ст., дзя ку ю чы раз віц цю ўнут-
ра на га рын ку, па шы рэн ню по пы ту на сельс ка-
гас па дар чую прад укцыю і пас лаб лен ню ўціс ку 
маг на таў. Ак ра мя та го, на ву ко вец пад ра бяз на 
ха рак та ры зуе са цы яль нае і пра ва вое ста но ві-
шча ся лян, іх па він нас ці і ў вы ні ку кан ста туе, 
што ў кан цы XVIII ст. на зі ра ла ся ма ё мас ная 
ды фе рэн цы я цыя ся лян ства, уз рас та ла ады ход-
ніц тва, што ў рэш це рэшт пры вя ло да «па ля ры-
за цыі вёс кі», за ра джэн ня кла са «ся лян скай бур-
жу а зіі», a гэ та, у сваю чар гу, свед чы ла пра за ра-
джэн не ка пі та ліс тыч ных ад но сін [9]. П.Р. Каз-
лоў скі пры хо дзіць да выс но вы, што ў кан цы 
XVIII ст. ад бы ваў ся пра цэс «са цы яль на га рас-
сла ен ня бе ла рус кай вёс кі, a ў нет рах фе а даль-
на га ла ду за ра джа лі ся ка пі та ліс тыч ныя ад но-
сі ны» [9, с. 189].

У.А. Хі лю та дас ле да ваў пра бле му ся лян-
ска га зем ле ка рыс тан ня і зем леў ла дан ня 
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ў за ход няй час тцы тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў ся рэ-
дзі не XIX ст. Гіс то ры кам бы ло пра ана лі за ва на 
ста но ві шча ся лян ства: раз мер ка ван не зям лі 
і пра цэс абез зя мель ван ня, коль кас ныя і якас-
ныя зме ны ў зем ле ка рыс тан ні. Аў тар прыйшоў 
да выс но вы аб кры зі се фе а даль на-пры гон ніц-
кай сіс тэ мы, па гар шэн ні эка на міч на га ста но ві-
шча па ме шчыц кіх ся лян: па на ван не пан шчы ны 
і ўзмац нен не эк сплу а та цыі ся лян [10].

Дыс ку сій ны ха рак тар прац, шы ро кае ко ла 
кры ніц, ук лю ча ных у дас ле да ван ні аг рар най 
пра бле ма ты кі, даз во лі лі выз на чыць кан чат ко вы 
этап са вец кай гіс та ры яг ра фіі аг рар най гіс то рыі 
Бе ла ру сі кан ца XVIII – пер шай па ло вы XIX ст.: 
ка нец 80 – па ча так 90-х гг. XX ст. У гэ ты пе ры яд 
В.Ф. Го лу бе вым бы ла пра ана лі за ва на пра бле ма 
зем леў ла дан ня і зем ле ка рыс тан ня ся лян ства  
Бе ла ру сі ў дру гой па ло ве XVI–XVIII ст. Гіс то рык 
выз на чыў умо вы і ха рак тэр ныя ры сы ар га ні за цыі 
зем леў ла дан ня і зем ле ка рыс тан ня ся лян ства 
ў роз ных ві дах фе а даль най улас нас ці дас ле ду е-
ма га пе ры я ду. На ву коў цам бы ла адзна ча на ро ля 
і мес ца ся лян скай аб шчы ны, вы яў ле ны агуль ныя 
і спе цы фіч ныя ры сы ў зем леў ла дан ні і зем ле ка-
рыс тан ні ся лян за ход ня га, цэн траль на га і ўсход-
ня га рэ гі ё наў Бе ла ру сі. У вы ва дах В.Ф. Го лу-
беў пі ша пра ўзмац нен не рэ жы му фе а даль най 
эк сплу а та цыі і тэн дэн цыі да па мян шэн ня па ме-
раў ся лян ска га за бес пя чэн ня [11].

В.Э. За га рульс кая дас ле да ва ла пра бле му 
рэ фор мы дзяр жаў най вёс кі Бе ла ру сі ў 30–50-я гг. 
XIX ст. Гіс то рык пац вяр джае мер ка ван не аб 
раз ла жэн ні пры гон ніц тва, a рэ фор му дзяр жаў-
най вёс кі на зы вае нас туп ствам но вых эка на міч-
ных умоў раз віц ця Ра сій скай ім пе рыі ў пер шай 
па ло ве XIX ст.: нас пя ван не бур жу аз ных ад но сін. 
Што да ты чыц ца Бе ла ру сі, то дас лед чык ро біць 
выс но ву аб тым, што тут «по сво е му со ци аль но- 
эко но ми чес ко му со дер жа нию, ре зуль та там 
ре фор ма бы ла бо лее глу бо кой, чем в Цен т-
раль ной Рос сии» [12, с. 16]. В.Э. За га рульс кая 
тлу ма чыць гэ та тым, што аг рар нае раз віц цё 
ў Бе ла ру сі суп ра ва джа лі ся глы бо кі мі зме на мі 
ў га лі не ся лян ска га зем ле ка рыс тан ня і рэн тных 
ад но сін. Вы яў лен ню асаб лі вас цей, уз роў ню 
і на кі ра ва нас ці раз віц ця зя мель ных ад но сін 
ус ход няй час ткі тэ ры то рыі Бе ла ру сі пры све ча на 
ды сер та цыя Я.К. Ані шчан кі «Зе мель ные от но-
ше ния в вос точ ной Бе ло рус сии во вто рой по ло-
ви не XVIII – на ча ле XIX в.» (Мінск, 1989 г.). Дас-
лед чык пры хо дзіць да выс но вы аб тым, што 
ўклю чэн не ўсход няй час ткі тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ў склад Ра сій скай ім пе рыі не паў плы ва ла на 
ўзро вень зем ле за бес пя чэн ня ся лян. Ся лян ства 
ўсіх ві даў фе а даль на га зем леў ла дан ня бы ло 
на дзе ле на во рыў най зям лёй на ўзроў ні пра жы-
тач на га мі ні му му. Най больш за бяс пе ча ны мі гіс-
то рык на зы вае ся лян дроб най шлях ты. Аб роч-
ныя пла ця жы пе ра кла да лі ся на больш за мож-

ныя плас ты ся лян ства, неп ла це жаз доль ныя ж 
пе ра во дзі лі ся на пан шчы ну – гэ тыя дзве фор мы 
фе а даль най рэн ты і бы лі па ну ю чы мі ў дас ле ду-
е мы пе ры яд [13, с. 19].

У пра цы І.А. Гру цо «Крес ть ян ское хо зяй-
ство Бе ло рус сии в пер вой по ло ви не XIX в.» быў 
пас таў ле ны шы ро кі спектр за дач: выз на чэн не 
ўплы ву са цы яль на-эка на міч ных, па лі тыч ных 
пра цэ саў, якія ад бы ва лі ся ў Бе ла ру сі ў апош няй 
чвэр ці XVIII – пер шай па ло ве XIX ст., на раз-
віц цё ся лян скай гас па дар кі; вы яў лен не асаб лі-
вас цей ся лян ска га зем леў ла дан ня і зем ле ка-
рыс тан ня ў пе ры яд раз ла жэн ня фе а даль ных 
і за ра джэн ня бур жу аз ных ад но сін; ана ліз раз-
віц ця ся лян скай гас па дар кі па рэ гі ё нах [14, с. 7]. 
У вы ні ку дас ле да ван няў І.А. Гру цо прыйшоў да 
выс но вы аб кры зі се пры гон най сіс тэ мы і ге не-
зі се ка пі та ліз му ў Бе ла ру сі ў пер шай па ло ве 
XIX ст. На ву ко вец адзна чаў пас ту по вае ска ра-
чэн не ў ся лян скіх на дзе лах спры яль най для 
во ры ва зям лі. Гіс то ры кам бы ла выз на чы на спе-
цы я лі за цыя гас па да рак па рэ гі ё нах і паг лыб-
лен не су вя зі ся лян скай гас па дар кі Бе ла ру сі 
з унут ра ным рын кам, a так са ма ўцяг ван не яе 
ў та вар на-гра шо выя ад но сі ны і, як вы нік, са цы-
яль на е рас сла ен не, асаб лі ва ся род дзяр жаў-
ных ся лян [14, с. 20].

Усе пра цы апош ня га, трэ ця га, эта пу са вец-
кай 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, пра ана лі за ва ныя на мі, 
ме та да ла гіч на аба пі ра юц ца на мар ксіс цка- 
ле нін скую тэ о рыю аб гра мад ска-эка на міч-
ных фар ма цы ях, што цал кам ла гіч на для та го 
ча су. Няг ле дзя чы на пры хіль насць да зга да най 
ме та да ло гіі, пра цы ад роз ні ва юц ца ад да сле да-
ван няў па пя рэд ня га ад рэз ку ча су шма тас пект-
нас цю, больш глы бо кім фак тыч ным ма тэ ры-
я лам і ўвя дзен нем у на ву ко вы ўжы так но вых 
ар хіў ных ма тэ ры я лаў.

Та кім чы нам, у са вец кі пе ры яд бы лі пра-
ве дзе ны шы ро кія і грун тоў ныя дас ле да ван ні 
па пра бле ме аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі кан-
ца XVIII – пер шай па ло вы XIX ст. Мы вы лу чы лі 
тры хва лі най больш ак тыў на га вы ву чэн ня тэ мы 
і ўвя дзен ня но ва га ко ла кры ніц, пра ана лі за ва лі 
раз нас тай ныя пун кты пог ля ду і выз на чы лі нап-
рам кі дас ле да ван няў гіс то ры каў па аг рар най 
пра бле ма ты цы. З па чат ку 90-х гг. тэ а рэ тыч ны 
плю ра лізм даз во ліў спе цы я ліс там вы ву чаць 
гіс та рыч ны пра цэс з пун кту гле джан ня роз ных 
ме та да ла гіч ных па ды хо даў, та му дас ле да ван ні 
ў га лі не аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі знай шлі 
свой ла гіч ны пра цяг.
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Summary

The Belorussian Soviet historiography of agrarian 
history of the end of the 18th – the first half of the 19th 
century is considered in the article. The literature on an 
indicated issue (from the 20-ies up to the the end of the 
80-ies of the 20th century) is analyzed and the periodi-
zation of the Soviet historiography of agrarian issues is 
given. The basic trends and approaches of agricultural 
research of a certain period of the history of Belarus are 
outlined. It is concluded that the extensive and thorough 
research on an indicated issue were conducted during 
the Soviet period, which became the basis for further 
analysis of the agrarian history of Belarus of the end 
of 18th – the first half of the 19th century in the modern 
period from the point of view of different methodological 
approaches.

Пас ту піў у рэ дак цыю 11.10.2013 г.
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У.М. За валь нюк,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, ксёндз-ма гістр, нас та я цель  

Мін ска га кас цё ла Свя то га Сы мо на і Свя той Але ны

АДЛЮСТРАВАННЕПРАБЛЕМЫПОСТУЎРАСІЙСКАЙ
ГІСТАРЫЯГРАФІІДРУГОЙПАЛОВЫХIХСТ.

Дру гая па ло ва XIX ст. выз на ча ец ца шмат-
лі кі мі ўзру шэн ня мі, a так са ма рэ фор-

ма мі, якія ад бы ва лі ся па ўсіх кі рун ках раз віц ця 
гра мад ства: па лі тыч ным, эка на міч ным, са цы-
яль ным і ду хоў на-куль тур ным. Вар та адзна-
чыць, што на пра ця гу пэў на га ча су прад ме-
там гіс та рыч най на ву кі з’яў ля ла ся вы ву чэн не 
па лі тыч най гіс то рыі (гіс то рыі ім пе рый, ды нас-
тый і г. д.). Толь кі ў эпо ху кру шэн ня фе а да ліз му 
і ста наў лен ня ка пі та ліз му прад мет дас ле да-
ван ня быў знач на па шы ра ны. У яго сфе ру бы лі 
ўклю ча ны пы тан ні са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця, куль тур ныя і ду хоў ныя пра бле мы на ро-
даў, якія на ся ля лі тэ ры то рыю Ра сій скай ім пе-
рыі.

Прад мет дас ле да ван ня ра сій скай гіс та ры я-
гра фіі ў XIX ст. выз на чаў ся да во лі вуз кі мі рам ка мі 
паз нан ня. Толь кі з ся рэ дзі ны ста год дзя на роў ні 
з па лі тыч най гіс то ры яй ста ла вы ву чац ца сфе ра 
са цы яль на-эка на міч ных з’яў, якія раз гля да лі ся 
з бо ку іх знеш ніх форм (гас па дар ка на ту раль-
ная, та вар на-гра шо вая і г. д.), a ход са цы яль-

на га раз віц ця трак та ваў ся як бур жу аз ны рэ фар-
мізм. Дас ле да ван ні ў га лі не гіс то рыі хрыс ці ян-
ства і Рус кай Цар квы як асаб лі вай дыс цып лі ны 
так са ма цал кам на ле жаць XIX ст. На ву ко вая 
дзей насць гіс то ры каў па вы шэй паз на ча най 
праб ле ма ты цы ак ты ві за ва ла ся ў 60-х гг. ХІХ ст.

У 1861 г. у Ра сій скай ім пе рыі бы ло ад ме не на 
пры гон нае пра ва. Рэ фор мы ў су дзе, аду ка цыі, 
дру ку і ва ен най спра ве ат ры ма лі наз ву «Вя лі-
кіх рэ фор маў». Вы ні кам ука ра нен ня іх у жыц-
цё ста ла якас нае змя нен не са цы яль на-па лі тыч-
ных ад но сін, тэмп рос ту эка но мі кі, уз нік нен не 
но вых са цы яль ных струк тур. Пра вас лаў ная 
Цар ква так са ма бы ла вы му ша на ўбу доў вац ца 
ў са цы яль ныя пе раўтва рэн ні, якія іні цы і ра ва-
лі ся ўра дам, і ра біць пэў ныя за ха ды ў пра вя-
дзен ні рэ фар ма ван ня ў ду хоў най сфе ры.

Зна ка вай вя хой у гіс то рыі Цар квы ў цэ лым 
і цар коў на-гіс та рыч най на ву цы ў пры ват нас ці 
ста ла апуб лі ка ван не ў 1867 г. но вых ста ту таў 
ду хоў ных ву чы лішч, се мі на рый, a ў 1869 г. ста-
ту та ду хоў ных ака дэ мій.
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