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непазбежным фактам, да якога імкнуліся і заходнія і ўсходнія беларусы. 
Іншая рэч, якімі сродкамі дасягалася адзінства. У тых палітычных 
умовах, яно магло было быць дасягута толькі ваеннымі сродкамі з боку 
СССР. Ведаць супярэчнасці працэсу ўз’яднання трэба для таго, каб мець 
аб’ектыўнае меркаванне. Доўгі час савецкая гісторыя тлумачыла 
цяжкасці ўз’яднання, класавым падыходам. Пры гэтым не прызнаваліся 
памылкі савецкай улады. І толькі зусім нядаўна, дзякуючы 
рассакрэчаным дакументам, удалося даведацца, што падпольны рух 
супраць савецкай улады быў не толькі з боку памешчыкаў і буржуазіі. 
Аб’ектыўнасць пры даследванні той ці іншай праблемы мае вялікае 
значэнне, бо толькі праўдзівая гісторыя можа быць настаўніцай жыцця. 
А ўз’яднанне Беларусі застаецца праблемай для гістрычнага дыспуту, бо 
яшчэ не ўсё высвелена, не ўсе архіўныя дакументы даступныя. 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ ПАЎСЯДЗЁННАСЦІ 
ШЛЯХТЫ XVI – XVIII СТСТ. 

Р. М. Уласевіч 

У беларускай гістарыяграфіі вывучэннем гісторыі паўсядзённасці 
беларускай шляхты пачалі цікавіцца з пачатку 1980-х г. г. Першай 
працай па дадзенай праблеме можна лічыць манаграфію А. В. Мальдзіса 
[1]. Таму што ў сваёй працы А. В. Мальдзіс звярнуў увагу на розныя 
аспекты матэрыяльнай, духоўнай і сацыяльнай культуры шляхты і такім 
чынам паказаў жыццё шляхты, яе каштоўнасці, а таксама ўмовы жыцця. 

У 1990-ыя – 2000-ыя г.г. сталі часам, калі даследчыкі пачалі звяртаць 
увагу на культуру прывілеяваных саслоўяў больш шырока. У 2002 г. 
выходзіць 6 том выдання «Беларусы», у якім змешчаны раздзел, 
прысвечаны формам баўлення вольнага часу, аўтарам якога з’яўляецца 
В. М. Бялявіна [2]. Сацыяльную і матэрыяльную культуру шляхты ў 
сваіх працах разглядае С. А. Шыдлоўскі. У 2011 г. была апублікавана 
манаграфія С. А. Шыдлоўскага, у якой аўтар больш падрабязна 
разглядае эвалюцыю шляхецкай культуры з к. XVIII – па 1864 г [3]. 
Нельга абмінуць увагай даследаванні Н. У. Сліж, у якіх аўтар звяртае 
ўвагу ў асноўным на гісторыю сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім XVI – 
XVII стст. Вынікам шматгадовай працы аўтара па вышэйакрэсленай 
праблемы стала манагарфія «Шлюбныя  і  пазашлюбныя  стасункі  
шляхты  Вялікага  Княства Літоўскага  ў  XVI—XVIІ  стст.» [4]. На 
праблему ідэалогіі сарматызму звярнула ўвагу Л. Я. Клімуць [5]. У 2014 
г. быў апублікаваны І том выдання «Нарысы гісторыі культуры 
Беларусі», прысвечанага культуры сацыяльнай эліты Беларусі [6].  

У польскай гістарыяграфіі ХІХ ст. пераважала палітычная тэматыка. 
Але нельга абмінуць увагай недапісаную працу Е. Кітовіча, у якой аўтар 
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шматбакова разглядае шляхецкую культуру XVIII ст. [7]. У гістарыяграфіі 
20-40-х гадоў з’явіліся першыя абагульняючыя працы па гісторыі 
шляхецкай культуры. Напрыклад працы А. Брукнера [8;9] і Я. С. Быстроня 
[10;11]. У гістарыяграфіі перыяду Польскай народнай рэспублікі 
пасляваеннага дзесяцігоддзя вывучэнне шляхецкай культуры не было 
актуальным. Да здабыткаў польскай гістарыяграфіі шляхецкай культуры 
40-50-х г.г. адносяцца працы Т. Манькоўскага «Geneołjgia sarmatyzmu» і Т. 
Дабравольскага «Polskie molarstwo portretowe» [3, с. 17]. У 1961 г. 
выходзіць праца А. Заянчкоўскага «Галоўныя элементы шляхецкай 
культуры ў Польшчы. Ідэалогія і структура саслоўя». У 1993 г. праца была 
перавыдадзена пад назвай «Польская шляхта» [11]. У 1970-ыя-1980-ыя 
выходзяць абагульняючыя працы па гісторыі польскай культуры. У якасці 
прыкладу можна назваць працу З. Куховіча «Z dzejów obyczajów polskich w 
wieku XVIІ pierwsz. рoł. XVIІІ». У 1978 г. выходзіць праца М. Багуцкай 
«Dzeje kulturу polskej do 1918 roku». Акрамя абагульняючых прац, 
ствараюцца манаграфіі, прысвечаныя больш вузкай праблематыцы, 
напрыклад, нарматыўныя ўзоры паводзін, маральныя каштоўнасці 
мілітарнай арыстакратыі даследуюцца ў манаграфіі М. Асоўскай «Ethos 
rycerski і jego odmiany», якая пабачыла свет у 1973 г. [3, с 24-25]. З 
сучасных прац польскіх даследчыкаў гісторыі шляхецкай культуры можна 
назваць мангарфію Д. Рольніка, у якой аўтар разглядае разнастайныя 
аспекты шляхецкага грамадства XVIII ст. [13].  

Варта адзначыць і тое, што, у адрозненне ад польскай ці беларускай 
гістарыяграфіі культуры шляхты, у гістарыяграфіі літоўскай, украінскай 
ці расійскай дадзеная праблема слаба разгледжана. Аднак ёсць пэўныя 
працы, якія прысвечаны гісторыі сацыяльнай эліты ВКЛ, Польшчы і 
Украіны. У якасці прыкладу можна прывесці працы ўкраінскай 
даследчыцы Н. Якавенка. У 1993 г. выйшла манаграфія «Українська 
шляхта з кінця XIV до середини XVII столиття Волінь і Центральна 
Україна». У дадзенай манаграфіі Н. Якавенка разглядае сацыяльную 
структуру і працэс фарміравання ўкраінскай знаці з канца XIV па 
сярэдзіну XVII. У асноўным увага звяртаецца на сацыяльную структуру 
прывілеяванага саслоўя Украіны. Акрамя вышэй пералічанага, Н. 
Якавенка робіць спробу вызначыць колькасны склад украінскай знаці 
[14]. У 2002 г. пабачыла свет манаграфія «Паралельний світ: 
Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - XVII ст. ». У дад-
зенай працы Н. Якавенка разглядае шэраг аспектаў ментальнасці 
насельніцтва Украіны XVI – XVIІ. Аўтар разглядае рэлігійны бок 
праблемы, а менавіта пытанне пераходу з праваслаўя ў каталіцызм. 
Таксама звяртаецца ўвага на такі момант, як уяўленні ў шляхецкім 
асяродку аб тым, якім павінен быць добры чалавек. Н. Якаваенка 
разглядае ў сваёй працы ўяўленні аб вайне сярод казацтва і шляхты [15]. 
Праблему шляхецкай культуры пач. ХІХ ст. у ўкраінскай гістарыяграфіі 
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распрацоўвае У. У. Паўлюк. У якасці прыкладу можна прывесці яго 
артыкул «Польська аристократія у суспільному житті Правобережної 
України після поділів Речі Посполитої» [16]. 

У 2003 г. пабачыла свет манагарфія Р. Пятраўскаса «Літоўская знаць 
у к. XIV – XV стагоддзі». У 2014 г. манаграфія была перавыдадзена ў 
перакладзе на беларускую мову. Праца Р. Пятраўскаса прысвечана 
гісторыі ўзнікнення і фарміравання знаці ў ВКЛ. Аўтар разглядае такія 
праблемы, як склад і паходжанне знаці Літвы, а таксама яе структуру. 
Акрамя вышэйпералічанага, звяртаецца ўвага на такі аспект праблемы, 
як улада знаці (тут аўтар канцэнтруе ўвагу на ролі знаці ў палітычных 
працэсах у ВКЛ XV ст.) [17].  

Як было адзначана вышэй, у расійскай гістарыяграфіі дадзеная тэма 
таксама распрацавана даволі слаба. Але ў якасці прыкладу можна прывесці 
артыкулы В. А. Пяржынскай «Вечные ценности: польская дворянская семья 
в Российской империи в первой половине XIX века» і «Выйти замуж через 
окно: Брачные обычаи польской шляхты Западных губерний в начале XIX 
века» , якіх разглядаюцца сямейныя адносіны і вясельная абраднасць 
шляхты заходніх губерній Расійскай імперыі пач. ХІХ ст. [18; 19]. 

У выніку можна сцвярджаць, што пунктам адліку у вывучэнні 
гісторыі паўсядзённасці ў беларускай гістарыяграфіі можна лічыць 
манаграфію А. В. Мальдзіса. Аўтар у сваёй манаграфіі заклаў традыцыі 
даследавання гісторыі паўсядзённасці ў айчыннай гістарыяграфіі. Варта 
адзначыць, што даследчык упершыню выкарыстаў такі шырокі спектр 
мемуарнай літаратуры пры даследаванні культуры шляхты.  

Неабходна звярнуць увагу і на тое, што як у беларускай, так і польскай 
гістарыяграфіі можна прасачыць аднолькавыя шляхі развіцця і 
станаўлення вывучэння культуры прывілеяваных саслоўяў. Гэты шлях 
заключаецца ў тым, што спачатку ўзнікалі абагульняючыя працы, 
напрыклад, праца А. В. Мальдзіса ці манаграфія Я. С. Быстроня. Такім 
чынам, даследчыкі адкрывалі шырокае праблемнае поле і ўжо далей, у 
след за імі навукоўцы звярталі ўвагу на больш вузкія праблемы, 
напрыклад, на культуру баўлення вольнага часу ці на шлюбныя і сямейныя 
адносіны. Таксама можна вылучыць і іншую асаблівасць першых прац 
гісторыі паўсядзённасці шляхты. Дадзеныя працы насілі ў большай ступені 
апісальны характар. У адрозненне ад першых даследаванняў сучасныя 
працы маюць больш аналітычны характар. 

Варта адзначыць і тое, што праблема гісторыі паўсядзённасці шляхты 
пачала распрацоўвацца ў польскай гістарыяграфіі значна раней, што 
абумоўлена знешнепалітычнымі і ўнутрыпалітычнымі факатарамі. У 
1930-ыя г.г. польская гістарычная навука мела больш свабодныя ўмовы 
развіцця, што дазваляла вывучaць культуру шляхты і ўздымаць іншыя 
праблемы, якія былі непажаданыя ў БССР.  
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