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зу 29 ян ва ря 1904 г.; 2) раз ре ша лось сов ме щать 
дол жность за ве ду ю ще го му зе ем М.Н. Му равь-
е ва с дру ги ми дол жнос тя ми по ве дом ству МВД. 
Со вет ми нис тров так же внес пред ло же ние о 
за ме не наз ва ния «За пад ный и Се ве ро-За пад-
ный край» на пе ре чис ле ние гу бер ний Ви лен-
ской, Ко вен ской и Грод нен ской [10, л. 23, 39]. 
Офи ци аль но с 1 ян ва ря 1912 г. Ви лен ское ге не-
рал-гу бер на тор ство бы ло лик ви ди ро ва но. 

Та ким об ра зом, воз ник но ве ние и су щес тво-
ва ние Ви лен ско го ге не рал-гу бер на тор ства до 
на ча ла ХХ в. бы ло про дик то ва но не об хо ди мос-
тью при со е ди не ния се ве ро-за пад ных гу бер-
ний к им пе рии, а за тем для лик ви да ции пос-
лед ствий вос ста ний 1830–1831 и 1863–1864 гг. 
и ин тег ра ции края с ос таль ны ми час тя ми им пе-
рии. Су щес тво ва ние осо бой ад ми нис тра тив ный 
еди ни цы – Ви лен ско го ге не рал-гу бер на тор ства, 
бы ло обус лов ле но мес тны ми по ли ти чес ки ми 
и на ци о наль но-ре ли ги оз ны ми осо бен нос тя ми. 
Од ной из при чин сох ра не ния ге не рал-гу бер на-
тор ской влас ти в крае на про тя же нии все го XIX в. 
из вес тный пуб ли цист А.В. Ро ма но вич-Сло ва тин-
ский на зы вал стрем ле ние пра ви тельс тва окон-
ча тель но ре шить проблему круп ного ка то ли-
чес кого зем лев ла де ния [14, с. 14]. Воз ник ший в 
на ча ле ХХ в. по ли ти чес кий кри зис, стрем ле ние 
к уни фи ка ции уп рав ле ния им пе ри ей и кри ти чес-
кие выс ка зы ва ния го су дар ствен ных са нов ни-
ков о ши ро ких пра вах ге не рал-гу бер на то ровпри-
ве ли к пе ре смот ру их пол но мо чий. Су щес т- 
 во ва ние дол жнос ти ви лен ско го ге не рал-гу бер-
на то ра на ру ша ло строй ность бю рок ра ти чес кой 
сис те мы и вно си ло до пол ни тель ные слож нос ти 
при ре а ли за ции по ли ти ки на мес тах. Влас ти сде-
ла ли став ку на уси ле ние кон тро ля гу бер на тор-
ской ад ми нис тра ции за всей мес тной жиз нью, 
в то вре мя как ин сти тут Ви лен ско го ге не рал-гу-
бер на тор ства не впи сы вал ся в об щую нап рав-
лен ность ад ми нис тра тив ных ре форм, выд ви ну-
тых в на ча ле ХХ в.
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Summary

On the basis of archival documents the problem 
of liquidation of the Vilna General Governorate at the 
beginning of the XX century is revealed in the article. 
The author researched the points of view of the minis-
ters and high bureaucracy of Russian Empire for exist-
ence of special governor system in the north-western 
provinces. The special attention is given to political, 
economical and social reasons and the mechanism of 
liquidation of the Vilna General Governorate in 1912.
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Н.К. Ту кай ла,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯКАНЦАXIX–ПАЧАТКУXXст.АГРАРНАЙ
ГІСТОРЫІБЕЛАРУСІКАНЦАXVIII–ПЕРШАЙПАЛОВЫXIXст.

Ка нец XVIII – пер шая па ло ва XIX ст. уяў-
ляе са бой пе ра ход ны пе ры яд са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі. У гэ ты час 

за ра джа юц ца но выя бур жу аз ныя ад но сі ны, што 
прыйшлі на зме ну ста рым, фе а даль на-пры гон-
ніц кім. Пра бле ма аг рар ных ад но сін заў сё ды 
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з’яў ля ла ся ак ту аль най, ад нак і сён ня зас та ец ца 
ў шэ ра гу дыс ку сій ных пы тан няў. Ад сут насць 
аба гуль няль ных прац па гіс та ры яг ра фіі аг рар-
най гіс то рыі Бе ла ру сі пе ры я ду ге не зі су ка пі та-
ліз му і не аб ход насць аб’ек тыў на га ана лі зу гіс-
то рыі пы тан ня ўка за ных пра цэ саў выз на чы лі 
прад мет для дас ле да ван ня.

Пер шыя пра цы, пры све ча ныя гіс то рыі 
Бе ла ру сі дас ле ду е ма га пе ры я ду, ад но сяц ца 
да XIX ст. Змяс тоў най з’яў ля ец ца ма наг ра-
фія М.В. Без-Кар ні ло ві ча «Ис то ри чес кие све-
де ния о при ме ча тель ных мес тах Бе ло рус сии» 
[1]. Няг ле дзя чы на эт наг ра фіч ны ха рак тар кні-
гі і апа вя даль ны стыль, аў тар саб раў роз на ба-
ко вы фак тыч ны ма тэ ры ял пра бе ла рус кія зем-
лі. М.В. Без-Кар ні ло віч пас пра ба ваў аха рак та-
ры за ваць сас таў на сель ніц тва, паў ся дзён ныя 
за нят кі лю дзей і эка на міч ныя ад но сі ны як па між 
са бой, так і па між на сель ніц твам і дзяр жа вай. 
У раз дзе ле «Уп рав ле ние го су дар ствен ны ми 
иму щес тва ми» адзна ча ец ца: «Для уп рав ле-
ния и по пе чи тельс тва над ка зен ны ми крес ть я-
на ми от кры ты в 1839 г. в бе ло рус ских гу бер ни ях 
Ви теб ской и Мо ги лев ской под наб лю де ни ем 
Гу бер на то ров осо бые Уп рав ле ния, наз ван-
ные Па ла та ми Го су дар ствен ных иму ществ. До 
их уч реж де ния в обо их гу бер ни ях ка зен ны ми 
крес ть я на ми уп рав ля ли Гу бер нские Ка зен ные 
Па ла ты. Все Го су дар ствен ные име ния и сво-
бод ные хле бо паш цы в каж дой гу бер нии раз-
де ле ны на Ок ру ги, а те – на сельс кие об щест-
 ва. Для луч ше го ис пол не ния рас по ря же ний  
Па ла ты и бли жай ше го наб лю де ния в Ок ру ге за 
ус трой ством име ний и бла го сос то я ни ем крес-
ть ян ус та нов лен Ок руж ный на чаль ник; ему 
под чи не ны лес ни чий, офи це ры, кон ные лес-
ные объез дчи ки, по ле сов щи ки и по жар ные ста-
рос ты» [1, с. 253–254]. Дас тат ко ва пад ра бяз на 
аў тар ана лі зуе ўнут ра ны і знеш ні ган даль на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі дас ле ду е ма га пе ры я ду. 
М.В. Без-Кар ні ло віч так са ма на дае ўва гу паў-
ся дзён на му жыц цю ся лян. Нап рык лад, аў тар 
пі ша, што «скуд ный уро жай хле ба, по лу ча е мый 
с об ра ба ты ва е мой для се бя зем ли, бед ность и 
не дос тат ки в жи тей ских пот реб нос тях вы нуж-
да ют бе ло рус ско го крес ть я ни на кро ме зем ле де-
лия ис кать дру гие сред ства, пос ред ством ко то-
рых он мог бы за ра бо тать день ги для уп ла ты 
ле жа щих на нем по вин нос тей, и ус по ко е ния 
до маш них нужд» [1, с. 298]. На су пе рак ра сій-
скім гіс то ры кам, якія адзна ча лі бед насць бе ла-
рус кіх зя мель, М.В. Без-Кар ні ло віч ро біць выс-
но ву аб тым, што зям ля дае дрэн ны ўра джай  
толь кі та ды, ка лі не ат рым лі вае на леж на га 
до гля ду, а «сельс кое хо зяй ство толь ко тог да 
дос тав ля ет ожи да е мые вы го ды, ког да про изво-
дит ся людь ми опыт ны ми и страс тно при вер-
жен ны ми хо зяй ству» [1, с. 307]. Аў тар ха рак-
та ры зуе ўза е ма ад но сі ны па ме шчы каў і ся лян: 
«Крес ть я не се ют для се бя ко ли чес тво хле ба, 

обес пе чи ва ю щее их толь ко в уро жай ные го ды; 
при ма лых уро жа ях, со би ра е мо го со сво их 
по лей хле ба им не дос та точ но: тог да в по со бие 
его по лу ча ют от сво их по ме щи ков» [1, с. 307]. 
Ак ра мя та го, у пра цы М.В. Без-Кар ні ло ві ча пры-
сут ні чае апі сан не сельс ка гас па дар чай тэх ні кі  
і спо са бы ап ра цоў кі гле бы.

Зра зу ме ла, што ўсе вы шэй пе ра лі ча ныя 
звес ткі нель га ад нес ці да кры тыч на га ма тэ ры-
я лу, а фак ты, пе ра лі ча ныя аў та рам, не даз ва ля-
юць поў на пра ана лі за ваць пра бле му аг рар ных 
ад но сін пе ры я ду ге не зі су ка пі та ліз му на бе ла-
рус кіх зем лях. Ад нак гэ та ра бо та но сіць эт на-
гра фіч ны ха рак тар, і ў ёй зме шча ны дас тат ко вы 
фак тыч ны ма тэ ры ял мяс цо ва га ўзроў ню, які 
даз ва ляе гіс то ры кам ра біць пэў ныя выс но вы.

Знач ны кры тыч ны ма тэ ры ял па вы ву чэн ні 
гіс то рыі Бе ла ру сі зме шча ны ў пра цы В.В. Тур-
чы но ві ча «Обоз ре ние ис то рии Бе ло рус сии 
с древ ней ших вре мен» [2]. Аў тар ха рак та ры за-
ваў Бе ла русь як са мас той ную дзяр жа ву: «Бе ло-
рус сия име ет свою соб ствен ную ис то рию, ко то-
рую мож но бы раз де лить на древ нюю и но вую. Ее 
древ няя, ее соб ствен ная ис то рия, ма ло из вест на; 
но вая же, на чи на ю ща я ся с XV сто ле тия, тес-
но свя за на с по ли ти чес кой ис то ри ей Лит вы, 
Поль ши и Рос сии… поз дней шая ис то рия с кон-
ца XVII ст. ли шен ная вся кой са мо быт нос ти… 
пов то ря ет ис то рию Рос сии и Поль ши» [2, с. VII, 
VIII]. Кі ру ю чы ся пры нцы пам гіс та ры яг ра фіі кан-
ца XIX ст., В.В. Тур чы но віч апіс ваў па лі тыч ную 
гіс то рыю, іг на ру ю чы са цы яль на-эка на міч ную. 
За вяр шыў аў тар сваю пра цу дак лад най ха рак-
та рыс ты кай бе ла рус кіх зя мель пе ры я ду кан ца 
XVIII – пер шай па ло вы XIX ст. [2, с. 239].

Яшчэ ад ной пра цай, у якой па да ец ца гіс-
то рыя бе ла рус кіх зя мель, з’яў ля ец ца вы дан не 
М.В. Ка я ло ві ча «Лек ции по ис то рии за пад ной 
Рос си» [3]. У ёй пра соч ва ец ца ан ты польс кая 
па зі цыя аў та ра. Бе ла рус кія зем лі аў тар на зы ваў 
ах вя рай польс кай эк спан сіі, а так са ма адзна-
чаў, што гэ тыя тэ ры то рыі зве да лі два ін ша зем-
ныя ўплы вы: рус кі і за ход ні. Апош няе, на яго 
дум ку, не га тыў на ад бі ла ся на са цы яль на-эка-
на міч ным ста но ві шчы кра і ны. Што да ты чыц ца 
дас ле ду е ма га на мі пе ры я ду, то М.В. Ка я ло віч 
пі саў: «По ля ки не смог ли вы ра бо тать дей стви-
тель ное бла го для на ро да. Все ми улуч ше ни-
я ми поль зо ва лось шля хет ство, а хо лоп ство так-
же стра да ло» [3, с. 354]. Ана лі зу ю чы Кан сты ту-
цыю 1791 г., аў тар адзна чаў, што «…в ней нет 
сво бо ды хо лоп ству. До пу ще ны толь ко об лег че-
ния, нап ри мер в том, что нель зя убить без на-
ка зан но… хо лоп ство не об хо ди мо для шля хет-
ства, шля хет ство по гиб нет при ма лей шей во ле 
хо лоп ства» [3, с. 357].

Та кім чы нам, у ме та да ло гіі М.В. Ка я ло ві ча 
пра соч ва лі ся суб’ек тыў ныя ры сы, ха рак тэр ныя 
для пэў на га ча су. Аў тар раз гля даў бе ла рус кія 
зем лі як час тку рус кіх зя мель і га лоў ным чы нам 
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ак цэн та ваў ува гу на польс кай эк спан сіі. Ад нак 
ана ліз са цы яль на-эка на міч ных пра цэ саў, што 
ад бы ва лі ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, гіс то рык 
зра біў толь кі не каль кі заў ваг.

Вель мі ску пы ма тэ ры ял, пры све ча ны гіс то рыі 
Бе ла ру сі дас ле ду е ма га пе ры я ду, пры сут ні чае ў 
ра бо це П. Шча бальс ка га «Рас ска зы За пад ной 
Ру си» [4]. Пра цу мож на хут чэй ад нес ці да кле ры-
каль на га кі рун ку ў гіс та ры я гра фіі. Гіс то рыя бе ла-
рус кіх зя мель зве дзе на да гіс то рыі Пра вас лаў-
най Цар квы, нас ту пам ка та ліц тва на ўні яц тва. 
Пры гнёт ся лян ства з бо ку кня зёў аў тар тлум-
вчыць фак та рам рэ лі гій най ба раць бы [4, с. 125].

У кан цы XIX ст. гіс то рыя Бе ла ру сі знай-
шла мес ца ў аг ляд ных лек цы ях В.В. Клю чэў-
ска га. Гіс то рык ана лі за ваў гіс то рыю бе ла рус-
кіх зя мель як ад ну з час так Ра сій скай ім пе-
рыі і на зы ваў па шы рэн не тэ ры то рыі на за хад 
як за вяр шэн не «ес тес твен ных гра ниц го су дар-
ства» [5, с. 542]. Ак ра мя ка рот кіх звес так пра 
гіс то рыю Бе ла ру сі, у раз дзе ле аб знеш ней па лі-
ты цы мож на сус трэць не ка то рыя фак ты, якія 
ты чац ца са цы яль на-эка на міч ных пра цэ саў, у 
пры ват нас ці, аг рар ных. У раз дзе ле «Пре обра-
зо ва ния пер вых лет им пе ра то ра Алек сан дра I» 
бы лі пе ра лі ча ны не ка то рыя ўка зы цар ска га ўра-
да, якія ты чы лі ся но вых тэ ры то рый. Так, быў 
наз ва ны Указ 12 снеж ня 1801 г., «пред остав ляв-
ший ли цам всех сво бод ных сос то я ний при обре-
тать вне го ро дов в соб ствен ность нед ви жи-
мые иму щест ва без крес ть ян; этим пра вом мог-
ли вос поль зо вать ся куп цы, ме ща не, ка зен ные 
крес ть я не. За кон 12 де каб ря раз ру шил ве ко вую 
зем лев ла дель чес кую мо но по лию дво рян ства, 
ко то рое од но до то ле поль зо ва лось пра вом 
при обре тать зем лю в лич ную соб ствен ность» 
[5, с. 550]. В.В. Клю чэў скі ана лі зуе ся лян скае 
пы тан не ў ме жах уся го XVIII ст., ад нак толь кі ў 
ад но сі нах да Ра сій скай ім пе рыі.

Ха рак тэр ны мі ра бо та мі, вы ка на ны мі ў кан-
тэк сце ме та да ло гіі гіс та ры яг ра фіі кан ца XIX ст., 
з’яў ля юц ца ма наг ра фіі П.Д. Бран ца ва «Ис то-
рия Ли тов ско го го су дар ства с древ ней ших вре-
мен» (Віль ня 1889 г.) і «Очерк Древ ней Лит вы 
и За пад ной Рос сии» (Віль ня, 1891 г.). Гіс то рыю 
Літ вы аў тар па дзя ліў на пяць пе ры я даў. Нам 
най больш ці ка вым уяў ля ец ца апош ні, які гіс то-
рык па чы нае з па дзе лаў Поль шчы. Няг ле дзя чы 
на агуль ную па лі тыч ную на кі ра ва насць прац, 
аў тар зна хо дзіць мес ца і для аг рар ных пы тан-
няў. Так, П.Д. Бран цаў адзна чае, што пас ля 
пер ша га па дзе лу Поль шчы «наш лись не ко то-
рые ли ца, ко то рые же ла ли об лег чить по ло же-
ние крес ть ян, та ко вы ми, меж ду про чим, бы ли… 
и пред ста ви ли в 1776 го ду сей му про ект об 
улуч ше нии по ло же ния крес ть ян, но все вос-
ста ли про тив про екта» [6, с. 572]. Ва ўсіх ра бо-
тах аў та ра пра соч ва юц ца не ка то рыя заў ва гі 
ад нос на са цы яль на-эка на міч на га жыц ця бе ла-
рус кіх зя мель дас ле ду е ма га пе ры я ду, ад нак 

гэ та больш на гад вае ка мен та рыі, чым кры-
тыч ны ана ліз і аб’ек тыў ныя выс но вы. 

Нель га не наз ваць та кіх вя до мых да са вец кіх 
аў та раў, як М.К. Лю баў ска га – рэк та ра Мас коў-
ска га ўні вер сі тэ та і вя до ма га вык лад чы ка лі тоў-
скай і за ход нес ла вян скай гіс то рыі, пас ля доў ні ка 
В.В. Клю чэў ска га, а так са ма М.Ф. Ула дзі мір скі-
Бу да на ва – аў та ра вя до май пра цы «Не мец кое 
пра во в Поль ше и Лит ве». Ад нак гэ тыя гіс то ры кі 
не на да ва лі ўва гі ана лі зу са цы яль на-эка на міч-
ных, у пры ват нас ці, аг рар ных пы тан няў. Яны 
бы лі, па-пер шае, прад стаў ні ка мі юры дыч най 
шко лы, па-дру гое, ха рак тэр най асаб лі вас цю 
дас ле да ван няў та го пе ры я ду з’яў ля ла ся ці ка-
васць да па лі тыч най гіс то рыі.

Мож на зра біць выс но ву, што дас лед чы кі 
кан ца XIX ст., якія пі са лі гіс то рыю за ход нерус-
кіх зя мель, зак ра на лі і гіс то рыю Бе ла ру сі кан ца 
XVIII – пер шай па ло вы XIX ст. Шмат лі кія гіс то-
ры кі на ват выз на ча лі бе ла рус кія зем лі ў якас ці 
са мас той на га аб’ек та для вы ву чэн ня, што і 
пак ла ла па ча так да лей шым дас ле да ван ням. 
Агуль ным для ўсіх прац мож на наз ваць вы лу-
чэн не па лі тыч най гіс то рыі, якое ха рак та ры зу-
ец ца за ся ро джван нем ўва гі толь кі на дзяр жаў-
на-па лі тыч ных і цар коў на-рэ лі гій ных ас пек тах. 
Ад нак нель га не адзна чыць пер шыя спро бы і 
ка мен та рыі, што ты чац ца са цы яль на-эка на міч-
на га жыц ця аг рар на га кі рун ку ў пры ват нас ці.

Та кім чы нам, нель га сцвяр джаць, што на ву-
коў цы мя жы ста год дзяў зра бі лі знач ны ўклад 
у дас ле да ван не аг рар най гіс то рыі бе ла рус-
кіх зя мель. Гэ та бы ло абу моў ле на ча сам, у які 
пра ца ва лі гіс то ры кі (60-я гг. XIX – пер шыя га ды 
XX ст.). Бе ла рус кія зем лі толь кі ўвай шлі ў склад 
Ра сій скай ім пе рыі і іх не аб ход на бы ло ін тэг ра-
ваць у дзяр жа ву. Ад сюль ха рак тэр ныя ан ты-
польс кія кан цэп цыі і пра ра сій скія пог ля ды, 
ін та рэс да па лі тыч най гіс то рыі ў якас ці тлу ма-
чэн ня аб’яд нан ня но вых тэ ры то рый. Ад нак усё 
вы шэй пе ра лі ча нае зак ла ла пад му рак для гіс то-
ры каў, якія пра ца ва лі ў 20-я гг. XX ст., ка лі ўпер-
шы ню пра явіў ся ін та рэс да аг рар най гіс то рыі 
Бе ла ру сі і па ча лі зак ры вац ца бе лыя пля мы.

Ад мет ны мі ў па чат ку 20-х гг. XX ст. бы лі 
ра бо ты 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 ак рэс-
ле ныя пра бле мы і пры во дзіць пры кла ды ў тым 
лі ку 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 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-
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рый (Поль шы, 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 ным ад роз нен ні 
ў ста но ві шчы і струк ту ры сельс кай гас па дар кі 
за ход ніх і ўс ход ніх гу бер няў Ра сіі. У.І. Пі чэ та 
пад крэс лі вае раз віц цё фе а даль най гас па дар кі, 
ра ды каль ныя зме ны са цы яль ных ад но сін і 
адзначае, 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, а ас тат нія пры-
ста соў ва лі сваю гас пдар ку да аджыў шых форм.

М.В. Доў нар-За польс кі ўказвае на 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, звя за ныя з да лу чэн-
нем да Ра сіі. Аў тар на дае знач ную ро лю се ля-
ні ну ў пра цэ сах раз віц ця на род най гас па дар кі 
і ро біць вы вад, што гас пдар ка не мо жа раз ві-
вац ца ста ноў ча ва ўмо вах эк сплу а та цыі ся лян і 
ма раль на га па дзен ня фе а да лаў [7]. Шмат 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 у той час, ад ным з пры хіль ні каў 
якой быў К.І. Кер на жыц кі.

Дас лед чык адзна чыў, што ры нак, які раз ві-
ваў ся ў XIX ст., вык лі каў зме ну пры гон най гас па-
дар кі. Но вы мі выт вор чы мі сі ла мі зні шча ла ся ста-
рая ар га ні за цыя і вы лу ча ла ся іншая, ад па вед-
ная сучасным са цы яль на-эка на міч ным умо вам, 
якія звязаны з раз віц цём пра мыс ло ва га ка пі-
та лу. І ка лі ў пер шай па ло ве XVII ст. для па вы-
шэн ня прад укцыі пан скай гас па дар кі пат рэб на 
бы ло пры ма ца ван не се ля ні на да зям лі, то ў пер-
шай па ло ве XIX ст. эка на міч нае раз віц це пат ра-
ба ва ла ад ры ву яго ад зям лі («воль ны се ля нін») 
[8, с. 191]. К.І. Кер на жыц кі пры хо дзіць да выс-
но вы, што «пры гон нае гра мад ства» скла да нае і 
ў ім зак ла дзе ны эле мент раз віц ця ган длю, пра-
мыс ло вас ці, што вя дзе да ка пі та ліз му. Ка пі та лізм 
вы рас з нет раў фе а даль най або пры гон ніц кай 
фар ма цыі, фе а да лізм і пры гон ніц тва ха рак та ры-
зу юц ца ад ны мі і ты мі ж выт вор чы мі ад но сі на мі, 
ад ной і той жа кла са вай струк ту рай. Ган длё вы 
ка пі тал, з ад на го бо ку, раз бу рае фе а даль ны 
спо саб выт вор час ці (пра грэ сіў ная ра бо та), а з 
ін ша га – ён не за ці каў ле ны ў ства рэн ні но вых 
выт вор чых ад но сін, кан сер вуе ста рыя фе а даль-
ныя ад но сі ны [9, с. 16]. Мож на зра біць выс но ву, 
што аў тар, за хоп ле ны тэ о ры яй М.М. Пак роў-
ска га «ган длё ва га ка пі та лу», ад на ба ко ва ана лі-
за ваў са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё дас ле ду-
е ма га пе ры я ду, а так са ма ата я сам лі ваў пра цэ сы 
раз ла жэн ня фе а даль на-пры гон ніц кіх і за ра-
джэн ня бур жу аз ных ад но сін.

Т.І. За бе ла на ас но ве ана лі зу ін вен та роў 
і аса біс тых дас ле да ван няў прыйшоў да выс-
но вы аб нез да валь ня ю чым ста не ся лян скай гас-
па дар кі ў дру гой па ло ве XVIII ст. Гіс то рык зра біў 
аг ляд усіх ві даў за леж нас ці пад да на га ся лян-
ства, струк ту ры гас па да ран ня і ўказаў на шэ раг 

фак та раў, што пры вя лі да кры зі су як ся лян скай, 
так і па ме шчыц кай гас па дар кі. Ас ноў ная пры-
чы на, якую на зы вае аў тар, – гэ та ўзмац нен не 
фе а даль на га пры гне ту [10].

Та кім чы нам, гіс та ры яг ра фія аг рар най гіс то-
рыі Бе ла ру сі пе ры я ду ге не зі су ка пі та ліз му скла-
да ва ла ся пад уп лы вам гіс та рыч най рэ аль нас ці, 
што ад бі ла ся на вы ба ры пры яры тэт ных пы тан-
няў для дас ле да ван ня і вы ва ду на ву коў цаў. 
Так, ка нец XIX ст. ха рак та ры зу ец ца ці ка вас цю 
да па лі тыч най гіс то рыі і па вяр хоў ным ана лі зам 
са цы яль на-эка на міч ных праблем, рэ зуль та ты 
якіх так са ма зво дзі лі ся да па лі тыч на га ста но-
ві шча. Сі ту а цыя ста ноў ча мя ня ец ца ў па чат ку 
20-х гг. XX ст., ка лі гіс то ры кі звяр та юць сваю 
ўва гу на пы тан ні аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі. 
У гэ ты пе ры яд бы лі пра ве дзе ны дас ле да ван ні 
і саб ра ны знач ны фак тыч ны ма тэ ры ял. Ня гле-
дзя чы на тое, што шэ раг гіс то ры каў пра ца ваў 
пад уп лы вам «тэ о рыі ган длё ва га ка пі та лу», 
якая з ця гам ча су па ка за ла сваю па мыл ко-
васць, бы лі зак ла дзе ны ас ноў ныя кі рун кі вы ву-
чэн ня аг рар най гіс то рыі Бе ла ру сі кан ца XVIII – 
пер шай па ло вы XIX ст., у ме жах якіх пра цу юць 
і су ча ныя гіс то ры кі.
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Summary

The article briefly analyzes the historiography of the 
end of the XIXth – the beginning of the XXth century of 
the agrarian history of Belarus at the end of XVIII – the 
first half of XIXth century. A number of works of histori-
ans of the designated period are given, the directions of 
research and their methodology are pointed out. The his-
toriography of the beginning of the XXth century is charac-
terized by a change in the direction of research: a shift of 
interest to the study of the agrarian history of Belarus. It is 
concluded that in the 20-ies of the XXth century the main 
trends in the study of agrarian history Belarus at the end 
of XVIIIth – at the beginning XIXth century were identified.
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