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БЕЛАРУСКІЯ СЯЛЯНЕ І ШЛЯХТА Ў ДАСЛЕДАВАННЯХ  

ПАЎЛА ЛОЙКІ 
 

Павел Алегавіч Лойка належыць да мэтраў сучаснай айчыннай медыявістыкі, 

чые навуковыя дасягненні і асоба вядомыя за межамі Беларусі, найперш у 

суседніх краінах. Ён быў з кагорты тых (М.В.Біч, У.Н.Сідарцоў, В.М.Фамін, 

Г.В.Штыхаў), прычым самы малады, хто зрабіў прарыў у гістарычнай адукацыі, 

стварыўшы першыя школьныя навучальныя дапаможнікі па айчыннай гісторыі 

ў незалежнай Беларусі. Аднак, спрабуючы прадставіць і абагульніць спадчыну 

навукоўца, сутыкаешся з праблемай адсутнасці спецыяльна прысвечаных яму 

гістарыяграфічных прац, калі не лічыць кароткіх інфармацыйных даведак 

[1;2;3.], якія, тым не менш, пазбаўляюць нас ад неабходнасці паўтарэння 

біяграфічных дадзеных і дазваляюць засяродзіцца выключна на асноўных 

кірунках навуковай дзейнасці. На вялікі жаль, гэтая плённая дзейнасць 

раптоўна абарвалася і таму аказалася ў многім незавершанай, бо ў бліжэйшых 

планах было выданне пашыранага варыянту манаграфіі пра шляхту і абарона 

дысертацыі на суісканне ступені доктара навук, што, зразумела, стала б важным 

выніковым рубяжом яго навуковай біяграфіі і прыцягнула б адмысловую ўвагу 

гістарыёграфаў. 

У дадзеным невялікім артыкуле мы будзем абапірацца на манаграфіі [4;5], 

навукова-папулярныя кнігі [6;7], раздзелы ў калектыўнай працы “Гісторыя 

сялянства Беларусі” [8;9;10;11;12], якія склалі аснову навуковага даробку 

П.А.Лойкі.Найбольш поўнай і дакладнай біябібліяграфічнай крыніцай 

з’яўляецца яго асабістая справа ў бягучым архіве Упраўлення кадраў 
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Беларускага дзяржаўнага універсітэта.Агульная колькасць апублікаваных прац 

навукоўца і педагога набліжалася да двухсот. 

Гісторыю Вялікага Княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага, як любіў 

называць гэтую дзяржаву поўнасцю і прычым слова Княства прынцыпова 

пісаць з вялікай літары, Павел Лойка абраў для даследавання яшчэ ў студэнцкія 

гады, калі пад кіраўніцтвам Валянціны Анатольеўны Цяпловай выконваў 

адпаведныя курсавыя і дыпломны праекты. Заўсёды з удзячнасцю згадваў 

талерантнасць свайго першага навуковага кіраўніка, якая нічым не 

абмяжоўвала творчыя памкненні пачынаючага даследчыка, хоць час яшчэ быў 

познесавецкі і само ўпамінанне ВКЛ адносна Беларусі лічылася падазроным. 

З паступленнем у аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР 

высветлілася, што даследаваць эпоху Вялікага Княства беларускім савецкім 

гісторыкам дазвалялася пераважна ў сацыяльна-эканамічным плане, без 

закранання дзяржаўна-палітычных аспектаў, прычым і эпоху патрабавалася 

называць па прыналежнасці да адпаведнай грамадска-эканамічнай фармацыі-

феадальнай. Паводле Карла Маркса, “людзі маюць гісторыю таму, што яны 

павінны былі вырабляць…” [13,с.29,заўвага], а пры феадалізме асноўнымі 

вытворцамі матэрыяльных каштоўнасцей былі сяляне. Значыць, гісторыя 

феадалізму-гэта перш за ўсё гісторыя сялянства і яго вывучэнне для савецкіх 

гісторыкаў мела першаступеннае значэнне. 

Малады навуковец пакуль быў рады і такой магчымасці спасцігаць гісторыю 

Бацькаўшчыны часоў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, па сапраўднаму захапіўшыся 

прапанаванай тэмай эвалюцыі феадальнай рэнты на беларускіх землях, вынікам 

распрацоўкі якой стала абарона кандыдацкай дысертацыі і выданне манаграфіі 

аб прыватнаўласніцкіх сялянах [4], якая стала першым у гістарыяграфіі 

комплексным даследаваннем феадальнай рэнты ў прыватных уладаннях 

Беларусі другой паловы XVI-XVIII ст. Мабілізацыя аўтарам масавага 

матэрыялу дазволіла яму істотна ўдасканаліць методыку даследчыцкай работы. 

Акцэнт усёй аргументацыі перанесены з апісання асобных фактаў, г.зн., з 

ілюстрацыйнага паказу, на пераважна статыстычны аналіз. У храналагічных 



 3

рамках другой паловы XVI-XVIII ст.такая методыка асвятлення тэмы 

прыменена ўпершыню. Сам гэты факт сведчыць, што манаграфія П.А.Лойкі 

змяшчае арыгінальны пошук у вырашэнні адной з самых складаных праблем 

гісторыі феадальных адносін на Беларусі. 

Разнастайнасць і інфармацыйныя магчымасці выкарыстаных аўтарам крыніц 

дазволілі яму значна шырэй, чым у апублікаванай раней літаратуры, вызначыць 

задачы свайго даследавання сістэмы рэнтных адносін на Беларусі ў перыяд 

развітога і позняга феадалізму. Сярод іх новымі з’яўляюцца: увесь комплекс 

пытанняў аб феадальнай рэнце ў прыватнаўласніцкіх маёнтках, вызначэнне ў 

дынаміцы ўзроўню эксплуатацыі ў іх, высвятленне параённых асаблівасцей 

феадальнай рэнты. Прынцыповае значэне мае падыход аўтара да праблемы 

рэнтных адносін з пазіцыі пошуку ўзаемасувязей, якія складваліся ўнутры 

гэтых адносін, высвятленні іх значэння ў развіцці сялянскай гаспадаркі, у 

разгортванні сацыяльнай барацьбы сялянства. Такі падыход сведчыць аб 

глыбокім разуменні аўтарам ролі дыялектыка-матэрыялістычнага прынцыпу 

вывучэння гэтай тэмы. 

Методыку даследавання П.А.Лойкі выгадна адрознівае шырокае прымяненне 

прынцыпу параўнання супастаўных даных, пошук дынамічных паказчыкаў. 

Тым самым у манаграфіі праблема рэнты паўстала ў руху, у развіцці, г.зн. яна 

вывучаецца не як статычная з’ява, а як працэс, што таксама надае ўсяму 

асвятленню тэмы навізну. Было б цікава пашырыць гэты метадалагічны прыём 

шляхам супастаўлення даных аб рэнце ў працах па гісторыі Расіі, а таксама 

рэгіёну Прыбалтыкі, дзе структура рэнты фарміравалася пад моцным уплывам 

таварна-грашовых адносін. 

У першай главе манаграфіі грунтоўна прааналізаваны стан гістарыяграфіі па 

данай тэме. У ёй падкрэслена вядучае значэнне прац савецкіх гісторыкаў. Аўтар 

крытычна аналізуе працы расійскіх і польскіх гісторыкаў, падкрэсліваючы 

слабыя бакі трактоўкі імі феадальнай рэнты. 
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Поўную характарыстыку атрымала крыніцазнаўчая база даследавання, якая 

складаецца ў асноўным з арыгінальных архіўных дакументаў, большая частка з 

якіх прыцягваецца ўпершыню. 

Другая і трэцяя главы раскрываюць ва ўсёй шматскладанасці працэс 

фарміравання сістэмы рэнтных адносін ва ўмовах другой паловы XVI-XVIII 

ст.Моцным бокам гэтай часткі манаграфіі з’яўляецца ўсебаковы паказ 

фактараў, якія вызначалі структурныя рысы, канкрэтна-гістарычны змест 

рэнтных адносін. Упершыню формы рэнты атрымалі поўную характарыстыку 

як вынік шэрагу сацыяльна-эканамічных, палітычных абставін, характэрных 

для Беларусі ў разглядаемы перыяд.  

Звяртае на сябе ўвагу тое новае, што ўнесена аўтарам у выклад праблемы. 

Абгрунтавана карэкціруецца схема эвалюцыі форм феадальнай рэнты ў другой 

палове XVII- пачатку XVIII ст., якую ў свой час прапанаваў вядомы гісторык-

аграрнік Д.Л.Пахілевіч. 

Чацвёртая глава лагічна завяршае разгорнуты аналіз феадальнай рэнты. 

Асабліва выразна бачна ў гэтай главе арыгінальнасць вывадаў і назіранняў 

аўтара. Тут упершыню раскрыты канкрэтна-гістарычны змест дынамікі 

асобных формаў рэнты і ўсёй структуры рэнтных адносін, якія склаліся на 

Беларусі.Нагляднае ўяўленне аб гэтым працэсе змяшчаюць табліцы 1-12 

дадатку да тэкста манаграфіі. Вывады аўтара адносна цяглых сялян пабудаваны 

на вялікім і разнастайным матэрыяле крыніц і таму выглядаюць больш 

пераканаўча, чым назіранні над данымі аб суадносінах формаў рэнты ў 

чыншавікаў. Але і там сцверджанні аўтара пярэчанняў не выклікаюць. 

Прынцыпова важным з’яўляецца вывад аб тым, што другая палова  XVII- 

першая палова XVIII і асабліва другая палова XVIII ст. з’явіліся часам 

найвышэйшага развіцця фальварачна-паншчынай сістэмы, што мела сваім 

вынікам значнае павелічэнне адработачнай рэнты, прыкметную яе перавагу ў 

агульным павіннасным рэжыме прыватнаўласніцкіх сялян Беларусі. 

У першым томе “Гісторыі сялянства Беларусі”, якога П.А.Лойка з’яўляўся і 

адным з навуковых рэдактараў, праблематыка рэнтных адносін пашыраецца і 
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на першую палову XIX стагоддзя. Тут на падставе аналізу царскага 

заканадаўства ў адносінах да сялян пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, зроблена 

наша сумесная выснова аб тым , што “нягледзячы на асобныя зрухі ў саслоўна-

групавым складзе сельскага насельніцтва, палітычны акт далучэння Беларусі да 

Расійскай імперыі не прывёў да карэнных сацыяльных перамен у жыцці 

беларускага сялянства” [10,с.267]. Разам з тым, даследчык заўважыў змены ў 

спосабах спагнання, суадносінах і памерах рэнты. Асаблівую цікавасць уяўляе 

аналіз ім прымянення ў беларускіх губернях указа імператара Паўла I аб 

трохдзённай паншчыне і ўвядзення расійскага  дзяржаўнага падаткаабкладання 

сялян [11, с.301-303,307-309].  

Відавочна, пад уплывам свайго глыбока шанаванага навуковага кіраўніка 

аспіранцкіх гадоў-Васіля Іванавіча Мялешкі-Павел Алегавіч выйшаў на 

праблематыку сацыяльна-класавай барацьбы. Сумесна з кіраўніком ён 

падрыхтаваў дзве навукова-папулярныя кнігі пра буйнейшае ў гісторыі 

Беларусі XVIII ст. Крычаўскае паўстанне. У першай з іх- для школьнікаў- 

падрабязна раскрываюцца прадпасылкі, ход, рухаючыя сілы і вынікі паўстання 

[6]. Другая-прадстаўлена як масава-палітычнае выданне- пабудавана на следчай 

справе кіраўніка паўстання Васіля Мацвеевіча Вашчылы, знойдзенай у 

Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў Кіеве [7].Тут у 

найбольшай ступені раскрыўся публіцыстычны талент і апавядальніцкае 

майстэрства вырасшага ў пісьменніцкай сям’і аўтара, што разам з 

патрытычным запалам так імпанавала на лекцыях студэнтам гістарычнага 

факультэта БДУ. 

Для савецкай гістарыяграфіі было асабліва характэрным узвелічэнне і 

раздуванне так званай класавай барацьбы як рухаючай сілы грамадскага 

развіцця. Да яе прыпісваліся нават крымінальныя дзеянні сялян, якія апрыёры, 

як прадстаўнікі ніжэйшага, прыгнечанага саслоўя заўсёды апраўдваліся. 

Зразумела, прадстаўнікі пануючых станаў феадальнага грамадства 

аб’яўляляліся прыгнятальнікамі народных мас і рацыі ня мелі. Таму лічылася 

маральным і пажаданым забойства сялянамі шляхціцаў-землеўласнікаў і 
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адміністратараў, а сялянскія паўстанні прызнаваліся найвышэйшай формай 

класавай барацьбы, надзвычай ідэалізаваліся і ўсхваляліся.Сацыяльныя 

канфлікты ў феадальнай вёсцы, несумненна, мелі месца і іх варта апісваць, але 

ўзважана, не без уліку этнічных, канфесійных, урэшце палітычных чыннікаў. 

Апошнія савецкай гістарыяграфіяй ці ігнараваліся, ці гіпертрафіравана 

пераўвялічваліся, у залежнасці ад бягучай унутранай і знешняй партыйна-

урадавай палітыкі, выкананне якой забяспечвалася ідэалагічным апаратам і 

цэнзурай. Нядзіўна, што працы па сацыяльна-класавай барацьбе, захоўваючы 

несумненную каштоўнасць сабраным і прыведзеным у іх фактычным 

матэрыялам, патрабуюць зараз адпаведнага карэктавання. 

Не пазбеглі закідаў і сапраўды папулярныя, хутка знайшоўшыя свайго 

ўдзячнага чытача, кнігі В.І.Мялешкі і П.А.Лойкі. Так, А.П.Грыцкевіч, 

адзначыўшы ідэалізацыю паўстанцаў, сцвердзіў, што “Вашчыле давалі ў 

аддзелы сваіх узброеных сялян магнаты Цеханавецкія, каб Крычаўскае 

староства не дасталося Радзівілу. Гэта была барацьба не супраць, а за права 

эксплуатацыі сялянаў” [14, с.423]. Крычаўскі рух 1740-1744 гг., паводле 

В.П.Грыцкевіча, быў “пад кіраўніцтвам адных збіральнікаў падаткаў супраць 

другіх збіральнікаў падаткаў” [15, с.154]. І.А.Марзалюк залічыў паўстанне ў 

антысеміцкія выступленні, не адмаўляючы “той факт, што менавіта дзікае 

эканамічнае рабаўніцтва, не абмежаваная нічым эксплуатацыя сялянства з боку 

арандароў прывялі да ўзброеных выступленняў” [16, с.140-141]. 

  Павел Алегавіч з увагай і павагай аднёсся да падняцця сваёй даўняй тэмы. 

Дамаўляючыся аб нашым сумесным выступленні па дыскусійных пытаннях 

гісторыі феадальнага сялянства і шляхты ў друку, ён характарызаваў 

Крычаўскае паўстанне як антыарандатарскае (супраць Гдаля і Шмуйлы 

Іцкавічаў, а не ўладальніка- Гераніма Радзівіла) і гэтым патлумачыў 

антысеміцкія настроі паўстанцаў. Для талерантнага па сваёй натуры Паўла 

Лойкі важнейшай была гістарычная праўда. Ён перажываў узнікаючыя разлады 

і непаразуменні паміж гісторыкамі, што вядзе да аслаблення ў цэлым айчыннай 

гістарычнай навукі, а характэрная пры гэтым амбіцыйнасць толькі 
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перашкаджае пошуку ісціны. Не было канфліктаў у тых навуковых і 

педагагічных калектывах, якімі Лойка кіраваў. У яго выдатна атрымоўвалася 

навуковае рэдагаванне і лагічнае звядзенне ў адно цэлае калектыўных прац. 

З пачатку 1990-х гг. выразна абазначыліся новыя даследчыцкія прыярытэты 

П.А.Лойкі.У акадэмічных “Нарысах гісторыі Беларусі” ён піша ўжо не толькі і 

не столькі пра сялян, колькі пра палітычныя адносіны ў Вялікім княстве 

Літоўскім [17] і палітычнае становішча беларускіх зямель у часы Рэчы 

Паспалітай [18].Гэтым замацоўвалася тэндэнцыя вяртання нашаму народу ва 

ўсім аб’ёме яго палітычнай гісторыі, асноўнымі дзеячамі якой  тады былі 

шляхціцы. Тут ён ушчыльную падыйшоў да абрання гісторыі шляхты 

беларускіх зямель тэмай будучай доктарскай дысертацыі. 

Праблема шляхты з’ўлялася адной з “белых плямаў” у гістарыяграфіі 

гісторыі Беларусі. Яна свядома замоўчвалася ў савецкі час. І справа тут не 

толькі і не столькі ў псеўдамарксісцкіх, вульгарных адносінах да вышэйшага 

саслоўя як выключна эксплуататарскага, колькі ў імперскім ігнараванні шляхты 

як творцы палітычнай гісторыі Беларусі, носьбіта дзяржаўнасці нашых земляў у 

феадальную эпоху. Як трапна заўважыў Адам Мальдзіс, “шляхецкі” 

успрымалася нават горш, чым “дваранскі”-нягледзячы на беднасць, 

“шарачковасць” шляхты, бо дваранства было ўсё ж рускае, з яго выйшлі 

дзекабрысты, а шляхта, хаця і “тутэйшая”, атаясамлівалася з “польскасцю”, 

таму і трэба яе, маўляў, разглядаць толькі як класавага ворага” [19, с.9]. Нават 

магутны шляхецкі рух канца XVIII- сярэдзіны XIX ст., нягледзячы на тое, што 

аб ім надзвычай высока адзываліся Маркс, Энгельс, Ленін, практычна 

абыходзіўся. Пасля вайны, калі Польшча стала сатэлітам СССР, яго можна 

было даследаваць, але ў плане руска-польскіх рэвалюцыйных сувязяў. Для 

эпохі Рэчы Паспалітай і ВКЛ дазволу на шляхецкую праблематыку зусім не 

было, хіба што ў сувязі з зямельнымі адносінамі і эксплуатацыяй сялянства. 

Астатняе лічылася справай польскіх гісторыкаў. Да прыкладу, фрагменты 

падзеяў паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі на беларускіх 
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землях змаглі быць паказаны толькі праз прызму барацьбы за далучэнне да 

Расіі [гл.:20, с.159-165].  

Для паглыбленай распрацоўкі гісторыі шляхты Павел Алегавіч абраў перыяд 

апошняй траціны XVI- першай траціны XVII ст., калі ў паслялюблінскіх умовах 

дробная і сярэдняя шляхта, пацясніўшы магнатэрыю, стала вызначальнай сілай 

у Княстве. Менавіта тады, да ўсталявання магнацкай алігархіі, шляхта 

беларускіх земляў найбольш актыўна і вынікова ўдзельнічала ў вырашэнні 

складаных унутраных і знешнепалітычных задач. Прычым, калі расійскія 

даследчыкі абмежавалі вывучэнне шляхты “Літоўска-Рускай дзяржавы” часамі 

да ўтварэння Рэчы Паспалітай, то польскія асноўную ўвагу ўдзялілі “Кароне”, а 

падзеі ў “Літве” іх цікавілі толькі ў сувязі з польскімі землямі. Да таго ж, 

адкрыўся шырокі доступ для даследчыкаў з краін СНД да польскіх 

архівасховішчаў, найперш Галоўнага архіва даўніх актаў у Варшаве, дзе 

сабраны асноўныя соймавыя дакументы. 

Вынікам напружанай працы ў гэтым кірунку стала падрыхтоўка і  выхад у 

2002 г. манаграфіі аб удзеле шляхты беларускіх земляў у грамадска-

палітычным жыцці [5]. У яе першым раздзеле “Стан шляхты беларускіх зямель 

у далюблінскі перыяд”паказаны працэс фарміравання і юрыдычнага 

афармлення гэтага саслоўя, што адбылося да сярэдзіны XVI ст. Адзначаны 

падзел прывеліяванага стану, паводле маёмаснай вагі і доступу да дзяржаўных 

пасад, прынамсі на тры катэгорыі:магнаты-латыфундысты, сярэдняя і дробная 

шляхта. Даведзена, што такі падзел абумоўліваў як неаднолькавую ступень 

удзелу катэгорый шляхты ў грамадска-палітычным жыцці дзяржавы, так і 

адрознасць іх сацыяльна-палітычных інтарэсаў. 

Асноўнай часткай манаграфіі стаў другі раздзел “Палітычныя інтарэсы і 

сацыяльная актыўнасць шляхты беларускіх зямель у апошняй трэці XVI- 

першай трэці XVII ст.” З яе бачна, наколькі шырокім быў абсяг пытанняў, што 

ставіліся, абмяркоўваліся, вырашаліся на шляхецкіх сходах павятовага, 

ваяводскага, агульнавялікакняжацкага ўзроўняў. Гэта знешнепалітычныя 

ўзаемадачыненні, эканамічныя праблемы, удасканаленне судовай сістэмы, 
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арганізацыя вайсковай справы, міжэтнічныя стасункі, кадравыя прызначэнні, 

канфесійныя канфлікты і шмат іншых. Палітычная актыўнасць “народу 

шляхецкага” была найвышэйшай. Інструкцыі паслам паветаў на вальны сойм не 

былі для цэнтральнай улады пустой паперай, а шляхціцы адчувалі сябе 

выпрацоўшчыкамі палітычнага курсу краіны. Палітычная эліта ВКЛ у першыя 

дзесяцігоддзі пасля Люблінскай уніі старалася, наколькі магчыма, 

дыстанцыявацца ад заходняга партнёра і вытрымліваць лінію на самастойнае 

бачанне і вырашэнне ўнутры- і знешнепалітычных праблем, хоць паступова 

адбылася прыцірка і збліжэнне інтарэсаў “абодвух народаў” Рэчы Паспалітай. 

Цікавейшым з’яўляецца завяршальны раздзел аб грамадска-палітычнай 

свядомасці нашай шляхты. Найперш, якім было для іх паняцце Айчына. Як 

высвятляецца, напачатку даследуемага перыяду гэта толькі Вялікае княства 

Літоўскае, а напрыканцы-ужо і Рэч Паспалітая (“Рэч Паспалітая наша, Карона і 

Літва”). Шляхта лічыла сябе стваральнікам асноў дзяржавы, гарантам яе моцы і 

функцыянавання. Ідэалам унутрыдзяржаўнага становішча краіны ўяўляецца 

хатні мір і жыццё ў “міласці і згодзе”.Дыктатура права павінна была 

гарантаваць вольнасці і роўнасць шляхецкага асяроддзя, да каштоўнасцей якога 

адносіліся грамадзянская адказнасць, справядлівасць, адданасць справе, 

адкрытасць, абмежаванасць у патрэбах, салідарнасць, мужнасць, абарончая 

ваяўнічасць, асабістая годнасць. Такі вобраз шляхціца неяк не стасуецца з 

аднабаковай выявай яго ў савецкай гістарыяграфіі як этнічнага чужынца і 

эксплуататара- крывапіўца сялянскіх мас. 

Змест, высновы манаграфіі П.А.Лойкі варта ўлічыць удзельнікам дыскусіі 

пра вытокі і значэнне літвінскай традыцыі, і ў параўнанні з заходнерускай 

плынню, што нядаўна разгарнулася на старонках часопіса “ARHE”. Мы з 

Паўлам Алегавічам абмяркоўвалі гэтую дыскусію і прыйшлі да думкі, што 

літвінства, як і заходнеруская традыцыя, былі праявамі нашай адметнасці ў 

сувязі ці ў суадносінах адпаведна з заходнім ці ўсходнім суседзямі.Тое, што 

было зроблена гэтымі плынямі ў плане самабытнасці, адстойвання суверэнітэту 

нашых зямель неацэнна з пункту погляду гістарычна-беларускай 
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рэтраспектывы. Прыкладаў не бракуе і ў вышэйзгаданай манаграфіі. Зразумела, 

не заслугоўваюць ухвалення тыя літвінскія і заходнерускія дзеячы, ці іх 

нашчадкі, якія пад асіміляцыйным прэсам схіляліся пазней да польскасці ці 

расійскасці, але напрацаванае імі на мясцовай глебе разам з захаваннем 

этнічнасці сялянства сталася сапраўдным падмуркам беларускага адраджэння 

XIX, XX ды і XXI стагоддзяў. Зрэшты сама абвостраная цікавасць да гэтай 

праблематыкі нашых вядомых гісторыкаў пацвярджае сказанае. Вось толькі 

паменш бы вастрыні, катэгарычнасці, а пабольш узважанасці ў ацэнках сваіх 

продкаў, разумення магчымасцей і матывацыі іх паводзін у розныя гістарычныя 

эпохі, што дазволіць адэкватна высветліць эвалюцыю такіх фенаменальных з’яў 

нашай гісторыі як літвінства і заходнерусізм. 

Падсумоўваючы, варта вызначыць, якімі ж бачыліся даследчыку адносіны 

паміж дзвюма асноўнымі станамі на беларускіх землях у XVI-XVIII стст. Яны 

выступаюць канфрантацыйнымі першапачаткова, у рэчышчы марксісцкіх 

падыходаў, але пазней і нейтральнымі, як гэта адлюстравана ў вучэбным 

дапаможніку для 7 класа [21]; паводле аўтара, кожны стан тут займаўся сваёй 

важнай для грамадства справай. Калі ж паўставала задача супрацьстаяння 

знешняй  небяспецы, то ўзнікала і ўзаемадзеянне ўсіх станаў дзеля абароны 

роднай зямлі. А ў паўстанні 1794 г. перадавая шляхта свядома і актыўна 

прыцягвала сялян да сумеснай барацьбы за незалежнасць краіны, заклікаючы да 

“вольнасці і роўнасці грамадзянскай”[21, с.133-134]. Іншая рэч, што 

сацыяльныя інтарэсы шляхецкага саслоўя такой кансалідацыі з сялянамі 

перашкаджалі. 

Адкрытая Паўлам Алегавічам Лойкам даследчыцкая праблематыка патрабуе 

далейшай паглыбленай распрацоўкі і развіцця. Цешыць, што навуковец паспеў 

стварыць сваю школу, прадстаўнікі якой (Васіль Варонін, Аляксандр Доўнар, 

Генадзь Ластоўскі, Уладзімір Падалінскі, Генадзь Прыбытка, Андрэй Самусік, 

Настасся Скеп’ян, Віктар Цішчанка, Макар Шніп) плённа працягваюць справу, 

якой Настаўнік прысвяціў нядоўгае, але поўнае творчага гарэння жыццё. 
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РЭЗЮМЕ 

Сосно В.А.Белорусские крестьяне и шляхта в исследованиях Павла Лойко 
[22.11.2010] 
Павел Олегович Лойко (1958-2010)- видный исследователь истории 
крестьянства и шляхты Беларуси позднего средневековья и раннего нового 
времени. Его монографии (“Частновладельческие крестьяне Беларуси: 
Эволюция феодальной ренты во второй половине XVI-XVIII в.”; “Шляхта 
белорусских земель в общественно-политической жизни Речи Посполитой 
второй половины XVI- первой трети XVII в.”) и разделы в обобщающих трудах 
(“История крестьянства Беларуси”) стали открытием новых направлений в 
белорусской исторической науке, заложили фундамент для дальнейшей 
разработки истории социальных отношений и политических процессов в 
Беларуси эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 

 
SUMMARY. 

Sosno V.A. Belarusian peasants and nobles in the studyеs of Pavel Lojko 
[22.11.2010]  
Pavel O.Lojko (1958-2010) is a prominent historian of the peasantry and the gentry 
of Belarus in late medieval and early modern times. 
His monographs (“Рrivately peasants of Belarus: The Evolution of feudal rent in the 
second half of  the XVI-XVIII century”; “ Gentry оf Belarusian lands in the socio-
political life of the Rzeczpospolita in the second half of the XVI – the first third of  
the XVII century. ") and sections in the comprehensive works (" The history of the 
peasantry of Belarus ") became the discovery of new trends in Belarusian 
historiography, laid the foundation for further development of the history of social 
relations and political processes in Belarus of period of the Grand Duchy of Lithuania 
and the Rzeczpospolita. 

 
Сосно Владимир Аркадьевич-кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Беларуси древнего времени и средних веков Белорусского 
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государственного университета и кафедры историко-культурного наследия 
Беларуси Республиканского института высшей школы. 


