
 

 

Реферат 

Павловец Надежды Михайловны 

Тема: Старо-Борисовское имение великих князей Романовых 

(XIX— началоXXв.). 

Ключевые слова: Старо-Борисовскоеимение, Борисовщизна, великие 

князья Романовы, лесничества, волости, оброчные статьи, аренда. 

Актуальность: на сегодняшний день изучено много крупных усадеб. 

Старо-Борисовское имение —самое большое из принадлежавших 

императорской семье владений на территории Беларуси в эпоху Российской 

империи. Интерес представляет экономическое развитие в периодвторой 

половины ХІХ — начала ХХ в. истории усадьбы, управление и 

хозяйственная деятельность, положение крестьян и арендаторов. Данные 

очень важны для восстановления событий истории Борисовского региона. 

Объект исследования: Старо-Борисовское имение в период владения 

великими князьями Романовыми. Хронологические рамки — с момента 

продажи Леоном Иеронимом Радзивиллом (далее Лев Людвигович 

Радзивилл) имения Борисовщизна (далее Старо-Борисовское имение) в 1857 

г.князьям Романовым и до конфискации его советской властью (1918 г.). 

Цель дипломной работы: на основе архивных и опубликованных 

материалов реконструировать историю Старо-Борисовского имения в период 

владения великими князьями Романовыми, определить границы и структуру 

имения, изучить особенности управления и описать хозяйственную 

деятельность и жизнь на территории имения в исследуемый период. 

Методологической основойдипломной работы стали принципы 

объективности, историзма, системности и ценностного подхода. 

В результате проведенного исследованиябыла, в пределах 

возможного изучения по архивным данным и литературе, реконструирована 

история имения, жизнь и хозяйственная деятельность в имении, влияние на 

Борисовский уезд и экономическое развитие в нем. Изучено положение 

крестьян и служащих имения в изучаемый период. Большую роль в 

написании работы имелоизучение переписки и хозяйственных документов 

хранящихся в  национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ). 

Рекомендации по практическому использованию материалов 

исследования – материалымогут применяться для изучения хозяйственной 

деятельности  в усадьбах в исследуемый период. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы — 56 страниц.  

  



 

 

Рэферат 

Паўлавец Надзеі Міхайлаўны 

Тэма: Стара-Барысаўскае маёнтак вялікіх князёў Раманавых (XIX — 

пачатак ХХ ст.). 

Ключавыя словы:маёнтакСтара-Барысаў, Барысаўшчызна, вялікія 

князі Раманавы, лясніцтва, воласці, аброчныя граматы, арэнда. 

Актуальнасць:на сённяшні дзень вывучана шмат буйных сядзіб. 

Стара-Барысаўскы маёнтак — самае вялікае валоданне імператарскай сям'і на 

тэрыторыі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. Цікавасць у’яўляе 

эканамічнае развіццё ў перыяд другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст. у 

гісторыі маёнтка, кіраванне і гаспадарчая дзейнасць, становішча сялян і 

арандатараў. Дадзеныя аб гэтым часе вельмі важныя для аднаўлення гісторыі 

Барысаўскага рэгіёну. 

Аб'ект даследавання: Стара-Барысаўскае маёнтак у перыяд валодання 

вялікімі князямі Раманавымі. Храналагічныя рамкі —ад моманту продажы  

Лявонам Геранімам Радзівілам (далей Леў Людвігавіч Радзівіл) маёнтка 

Барысаўшчызна (далей маёнтакСтара-Барысаў) у 1857 г. вялікім князям 

Раманавым і да канфіскацыі яго савецкай уладай (1918 г.). 

Мэта дыпломнай працы: на аснове архіўных і апублікаваных 

матэрыялаў рэканструяваць гісторыю Стара-Барысаўскага маёнтка ў перыяд 

валодання вялікімі князямі Раманавыми, вызначыць межы і структуру 

маёнтка, вывучыць асаблівасці кіравання і апісаць гаспадарчую дзейнасць і 

жыццё на тэрыторыі маёнтка ў даследуемы час. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы 

аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

У выніку праведзенага даследавання была, у межах магчымага 

вывучэння па архіўных дадзеных і літаратуры, рэканструявана гісторыя 

маёнтка, жыццё і гаспадарчая дзейнасць у маёнтку, уплыў на Барысаўскі 

павет і эканамічнае развіццё ў ім. Вывучана становішча сялян і служачых 

маёнтка ў вывучаемы перыяд. Вялікую ролю ў напісанні працы мела 

вывучэнне перапіскі і гаспадарчых дакументаў, якія захоўваюцца ў 

нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (НГАБ). 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню матэрыялаў 

даследавання — матэрыялы могуць ужывацца для вывучэння гаспадарчай 

дзейнасці ў сядзібах у доследны перыяд. 

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная праца складаецца 

з увядзення, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, прыкладанняў. Агульныаб'ёмпрацы — 56старонак.  



 

 

Abstract 

Pavlovets Nadezhda Mikhailovna 

Subject:Grand princes of the Romanov’sOld-Borisov estate (XIX — the 

principalsof XX centuries). 

Key words:Old-Borisovestate, Borisovschizna, the great princes of the 

Romanovs, forestry, parish, obrok articles, rent. 

Relevance:studied to date are many large estates.Old-Borisov estate the 

largest of which belonged to the Imperial family possessions on the territory of 

Belarus in the Russian Empire. The interest is economic development in the 

studied period in the history of the estate, management and economic activity, the 

position of the peasants and tenants of the manor. Data about this time very 

important to restore the events happening in the manor. 

Object of study:the Old-Borisov estate in the holding period of the Grand 

Dukes Romanovs. The chronological scope – from the date of sale by Leon Jerome 

Radziwill (hereinafter Lev L. Radziwill) estate Borisovschina (more Old-Borisov 

estate) in 1857 the princes of the Romanovs and the confiscation by Soviet 

authorities(1918). 

The aim of the thesis:on the basis of archival and published materials to 

reconstruct the history of Staro-Borisov of the estate during the period of 

ownership of the great princes of the Romanovs, to determine the boundaries and 

structure of the estate, to study the features of management and describe the 

economic activities and life on the estate during the study period. 

The methodologicalbasis of the thesis were the principles of objectivity, 

historicism, systematic and value based approach. 

In the result of the study was, to the extent possible the study of archival 

data and literature, the reconstructed history of the estate, the life and economic 

activity in the estate, the impact on the Borisov district and the economic 

development therein. Studied the position of the peasants and servants of the 

estate, in the study period. A major role in writing the work was the study of the 

correspondence and business documents stored in the national historical archives 

of Belarus (NIAB). 

Recommendations on the practicaluse of research materials – materials 

that can be used to study economic activity in the estates during the study period. 

The structure and scope of the thesis. The diploma work consists of 

introduction, four chapters, conclusion, list of used sources and literature 

applications. The total volume consist of 56 pages. 

 

 

 


