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СТАНАЎЛЕННЕ ШКОЛЫ САЦЫЯЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ 
БЕЛАРУСІ КАНЦА XVIII – ПАЧАТКУ XXІ ст. 

НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ БДУ 
 
Паняцце “сацыяльная гісторыя” стала адным з найбольш ужываных 

тэрмінаў у сусветнай гістарычнай навуцы другой паловы XX ст. 
Развівацца як асобны напрамак і падыход у даследаваннях, сацыяльная 
гісторыя пачынае яшчэ раней – з другой паловы XIX ст. Узнікненне но-
вага напрамку, а пасля і навуковай парадыгмы было звязана з агульнымі 
зменамі, што адбываліся ў еўрапейскай навуцы таго часу: агульны ан-
трапалагічны паварот у філасофіі, зараджэнне і развіццё сацыялогіі і 
псіхалогіі як собных навук, паглыбленне міждысцыплінарных сувязяў. У 
той, ужо даволі адлеглы ад нас перыяд, стала відавочна, што без вы-
вучэння сацыяльных структур, класаў, працэсаў міграцыі і ўрбанізацыі, 
індустрыялізацыі, немагчыма даць адказ на многія пытанні, ў тым ліку і 
на пытанні дамінуючай яшчэ ў той час у навуковым дыскурсе палітыч-
най гісторыі. Цэнтр увагі даследчыкаў паступова пачынае перамяшчаец-
ца з палітычных пытанняў да вывучэння розных бакоў жыцця і сацыяль-
нага быту канкрэтных катэгорый насельніцтва, саслоўяў, класаў і г.д. 
Менавіта яны становяцца галоўнымі аб’ектамі даследаванняў. У асобны і 
самастойны, а пазней нават інстытуцыялізаваны напрамак, са сваімі 
даследчымі цэнтрамі і кафедрамі, сацыяльная гісторыя выдзяляецца з 
1930-х гг. З 60-х гг. XX стагоддзя адным з асноўных паняццяў парадыг-
мы сацыяльнай гісторыі становіцца паняцце “сацыяльная структура”. На 
вывучэнне сацыяльных структур, пад якімі часта разумеюць класы, 
саслоўі, страты грамадства і інш., гісторыкі ўсё больш скіроўваюць сваю 
увагу. Пры гэтым сацыяльная гісторыя сёння ўключае у сябе і гістарыч-
ную дэмаграфію і даследаванне гендэрнай гісторыі і ўрбаністыку. Яна 
стала і застаецца, калі можна так сказаць, мэйнстрымам у гістарычных 
даследаваннях, які дае новыя магчымасці для пазнання мінулага, змяняе 
стаўленне даследчыкаў да праблем і аб’ектаў даследавання, дазваляе зра-
зумець глыбінныя сацыяльныя змены ў грамадстве, якія і вызначаюць у 
выніку палітычныя і эканамічныя трансфармацыі. 

Разам з тым, паняцце “сацыяльная гісторыя” мае даволі расплыўча-
тае вызначэнне. Калі казаць абагулена, гісторыкі, якія займаюцца вы-
вучэннем сацыяльнай гісторыі, вывучаюць гісторыю “сацыяльнага” у 
гістарычнай рэтраспектыве. У пэўнай ступені, са значнымі дапушчэн-
нямі, сацыяльная гісторыя як накірунак, стыкуецца з гістарычнай сацыя-
логіяй -- накірункам у сацыялогіі скіраваным на даследаванне мінулага 
інструментарыем сацыёлагаў. Пры гэтым два накірункі вувучэння “са-
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цыяльнага” у мінулым, захоўваюць характэрную для сябе метадалогію. 
Апошняе, аднак, ва ўмовах узмацняючыхся інтэрдысцыплінарных сувя-
зяў, ужо не з’яўляецца перашкодай для паспяховай навуковай дзейнасці.  

Заснавальнікам навуковай школы сацыяльнай гісторыі Беларусі мог 
бы стаць выдатны беларускі гісторык Мітрафан Віктаравіч Доўнар-
Запольскі. Яго работа “История Белоруссии”, падрыхтаваная якраз у 
перыяд працы ў БДУ, з'яўлялася пэўным сінтэзам вывучэння пытанняў 
сацыяльнай і палітычнай гісторыі. У рукапісе работы, сярод іншых, былі 
раздзелы “Сацыяльны лад”, “Народное хозяйство и роль в нём крестьян-
ства”, “Очерк народного хозяйства последнего десятилетия”, “Рэва-
лючыйны і рабочы рух”. На вялікі жаль, у сувязі з абвінавачваннямі ў 
нацыянал-дэмакратызме, вучоны ў 1926 г. вымушаны быў пакінуць Бе-
ларусь, а рукапіс выдатнага як на свой час даследавання быў аддадзены з 
архіўнага сховішча ў друк толькі ў 2003 г. [1] 

Пасля М.В. Доўнар-Запольскага ў даваеннай беларускай савецкай 
гістарыяграфіі праблематыцы сацыяльнай гісторыі не надавалася значная 
ўвага. Напрыклад, даследаванні натуральнага руху насельніцтва пачы-
наюць праводзіцца ў Беларусі толькі з 1950- х гг., прычым цікавіліся 
гэтай праблемай пераважна эканамісты (А.А.Ракаў). Марксісцка-
ленінская метадалогія панавала цалкам, што не пакідала шанцаў на 
паяўленне ў сценах дзяржаўных устаноў работ, якія б не ўпісваліся ў яе 
строгія рамкі. У блізкім напрамку да сацыяльнай гісторыі магло б 
развівацца вывучэнне рабочага руху і рабочага класу, часткова сялян-
ства, але і гэтыя работы павінны былі быць строга ўбудаваны ў вызнача-
ны ідэалагічны шаблон – росту колькасці пралетарыяту і адпаведнага 
нарастання класавай барацьбы, што фактычна не давала магчымасцяў 
гісторыкам для самастойнага даследчага пошуку. Нельга, аднак, ад-
маўляць у навуковай вартасці гэтым работам хаця б па прычыне вы-
яўлення значнага пласта гістарычных крыніц. 

Толькі ў 1960-80-я гг. можна убачыць цікавасць асобных даследчы-
каў у сценах універсітэта да аспектаў сацыяльна-эканамічнай гісторыі 
Беларусі канца XVIII – пач.XXІ ст. Сюды можна аднесці работы за-
гадчыка кафедры гісторыі БССР Валянціны Уладзіміраўны Чапко: 
“Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Минск, 
(1966) [2].” “Классовая борьба в белорусской деревне в первой половине 
ХІХ века (1972) [3].”. “Города Белоруссии в первой половине ХІХ века : 
экономическое развитие” (1981) [4].  Але і гэтыя работы па вядомых 
прычынах не маглі выйсці за ідэалагічныя межы. 

Непасрэдна вывучэнне пытанняў сацыяльнай гісторыі Беларусі на 
гістарычным факультэце БДУ выдзяляецца ў адзін з асноўных  напрам-
каў правядзення гістарычных даследаванняў толькі з канца 1980-х гг. 
Гісторыкі адчулі свежы подых часу, які зняў ідэалагічныя рамкі класава-
га падыходу для творчасці прадстаўнікоў гуманітарных і грамадскіх 
навук. Адкрываліся новыя даследчыя гарызонты для выбару як тэматыкі 
даследаванняў, так і новых тэарэтычных падыходаў і метадаў даследа-
вання. Кафедра гісторыі Беларусі (у савецкі перыяд кафедра гісторыі 
БССР існавала з 1958 г., першым загадчыкам якой быў Л.С. Абецэдарскі) 
адна з першых пачала паглыблена распрацоўваць пытанні звязаныя з 
гісторыяй сацыяльных структур і сацыяльных груп насельніцтва Бела-
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русі, прымяняць новыя метады даследавання. У гэтым напрамку сталі 
працаваць тады яшчэ маладыя даследчыкі кафедры А.Г.Каханоўскі (Са-
цыяльна-класавая структура насельніцтва Беларусі ў другой палове XIX 
ст. (дыс. 1989.) [5]. і П. А. Лойка (Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. 
Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI—XVIII стст. 1991.) 
[6] 

У 1994 г. у сувязі з пашырэннем і паглыбленнем вывучэння курса 
айчыннай гісторыі як на гістарычным факультэце, так і на іншых фа-
культэтах БДУ, кафедра была падзелена на дзве: кафедру гісторыі Бела-
русі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, якую да 2006 г. узначальваў 
доктар гістарычных навук П.А. Лойка і кафедру гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу, якую ўзначаліў прафесар П.І. Брыгадзін. Павялічыўся, 
колькасны склад супрацоўнікаў кафедр, пашыралася праблемнае поле 
даследаванняў.  

З 1999 г., калі кафедру гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
ўзначаліў прафесар А.Г. Каханоўскі, яе склад папоўніўся цэлай плеядай 
маладых даследчыкаў, якія ўсклалі на сябе абавязак даследавання новых  
недаследаваных гарызонтаў беларускай мінуўшчыны. За апошнія два 
дзесяцігоддзі на кафедры сфарміраваліся і атрымалі значнае развіццё не-
калькі навуковых накірункаў і школ: сацыяльная гісторыя Беларусі 
ХІХ – пачатку ХХ ст., станаўленне беларускай дзяржаўнасці, гісторыя 
палітычных партый, грамадскіх арганізацый і рухаў, канфесійная гісто-
рыя Беларусі ХIХ–ХХI стст., ваенна-палітычныя працэсы ў Беларусі і 
гісторыя Вялікай Айчыннай вайны. 

Пад кіраўніцтвам прафесара А.Г. Каханоўскага на кафедры склалася 
і дынамічна развіваецца школа сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX – XX 
ст. Пад непасрэдным навуковым кіраўніцтвам прафесара маладымі 
даследчыкамі былі падрыхтаваны некалькі заўважных у беларускай 
гістарычнай навукі работ па гісторыі Беларусі XIX – пачатку XX ст., вы-
дадзена некалькі манаграфій і калектыўных навуковых работ, пачалася 
работа над некалькімі новымі навукова-даследчымі тэмамі. Сярод абаро-
неных пад кіраўніцтвам А.Г. Каханоўскага работ можна адзначыць рабо-
ты А.Л. Дашкевіча “Маладзёжны рух Беларусі 30 – пачатку 60–х гадоў 
XIX ст.” (2003) [7], В.С. Макарэвіча “Дробная шляхта Беларусі ў 30-60-я 
гг. XIX ст.: склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча” (2008) 
[8], Г.І. Маскевіч “Сацыяльная стратыфікацыя сялянства Беларусі ў 60-
90-я гг. XIX ст.” (2012) [9], А.В. Бурачонка “«Развіццё прадпрымаль-
ніцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі (1861–1914 гг.)” 
(2013), Д.П. Брыгадзіна “Преступность в Беларуси во второй половине 
XIX – начале XX в.” (2017) [11], А.І. Стралені “Деятельность земских 
начальников на территории Беларуси (к. ХІХ в. - 1914 г.) (2017) [12]”. У 
2013 г. свет убачыла манаграфія прафесара А.Г. Каханоўскага “Сацыяль-
ная трансфармацыя беларускага грамадства (1861-1914 гг.)”, выданне 
якой стала значнай навуковай падзеяй. [13] На аснове комплексу гіста-
рычных крыніц аўтарам былі даследаваны накірункі і змест трансфарма-
цыйных працэсаў у беларускім грамадстве у другой палове XIX – пачат-
ку XX ст. У манаграфіі была нададзена значная ўвага характарыстыцы 
эвалюцыі саслоўна-карпаратыўнай арганізацыі насельніцтва, працэсам 
сацыяльнай і тэрытарыяльнай мабільнасці розных груп насельніцтва Бе-
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ларусі, станаўленню класаў буржуазнага грамадства, а таксама некато-
рым іншым пытанням сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX – пач. XX ст. У 
2018 г. у рамках работы, якая вядзецца па вывучэнні сацыяльных струк-
тур, была падрыхтавана манаграфія загадчыка кафедры гісторыі Беларусі 
новага і навейшага часу (узначаліў кафедру ў 2017 г.) В.С. Макарэвіча 
“Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (канец XVIII – 
XIX ст.)”. У рабоце разам з працэсамі развіцця і рэалізацыі ўладамі 
Расійскай імперыі палітыкі разбору шляхты, значная ўвага надаецца 
аналізу працэсаў эвалюцыі прававога і сацыяльнага статусу катэгорый 
дробнай шляхты, трансфармацыі саслоўных і сацыяльных структур бе-
ларускага грамадства, даследуецца рэакцыя шляхты Беларусі на паліты-
ку разбора шляхты. [14]  

Сёння на кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу праб-
лемы сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX-XX ст. у большай ці меншай 
ступені ўваходзяць у сферу навуковых даследаванняў большасці яе су-
працоўнікаў. Сацыяльная гісторыя Беларусі як асобная дысцыпліна 
ўведзена ў вучэбны план падрыхтоўкі спецыялістаў гісторыкаў, ар-
хівістаў і дакументазнаўцаў. На дадзены момант калектыў кафедры 
праводзіць работу па падрыхтоўцы падручніка па дысцыпліне “Са-
цыяльная гісторыя Беларусі”, актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы акад-
эмічных навуковых выданняў разам са спецыялістамі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. Тэматыка дысертацыйных работ і артыкулаў многіх дак-
тарантаў і аспірантаў кафедры кладзецца ў агульную канву вывучэння 
сацыяльных аспектаў гісторыі Беларусі ў рамках склаўшайся на кафедры 
пад навуковым кіраўніцтвам прафесара А.Г. Каханоўскага школы са-
цыяльнай гісторыі Беларусі XIX – XX ст. Аспірантамі і дактарантамі ка-
федры: І. Лебедзевай [15], Т. Шчэрба [16], Я. Маслоўскім [17], Т. Вароніч 
[18], М. Кароль [19], У. Караленкам [19], і некаторымі іншымі маладымі 
даследчыкамі актыўна вядзецца навуковая работа па распрацоўцы пы-
танняў сацыяльнай гісторыі Беларусі. За апошнія гады выдадзена не-
калькі дзясяткаў навуковых артыкулаў, якія прысвечаны пытанням са-
цыяльнай гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XXI стст.  
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