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трудно устранимых недоразумений в последующем, принимая во внимание 
многоаспектность возникающих при заключении и исполнении контракта 
проблем (коммерческих, валютно-финансовых, юридических, транспорт-
ных и т. п.).
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Тытулярныя маёнткі-рэзідэнцыі 
ў Вялікім Княстве Літоўскім (XVI–XVIII стст.)

Булаты П. Ю., асп. РІВШ, 
навук. кір. Любая А. А. канд. гіст. навук, дац.

Са з’яўленнем замежных тытулаў Святой Рымскай імперыі на землях 
ВКЛ з’явіліся тытулярныя маёнткі, цэнтры якіх становяцца ядром фарміра-
вання некаторых магнацкіх рэзідэнцый. Нададзены імператарам тытул князя 
ці графа меў тэрытарыяльную прывязку, што, выкарыстоўваючы азначэнне з 
прывілея, «узвышала» [1] маёнтак у статусе. Гэта з’яўлялася своеасаблівым 
паказчыкам лакалізацыі рэзідэнцыі тытулаванай асобы.

Маёнткі з замежным тытулам можна ўмоўна падзяліць на дзве групы. 
Да першай аднясём тыя, тытул якіх акрэсліваўся прывілеем аб наданні тыту-
ла ў Святой Рымскай імперыі: Гонядзь і Мядзел, Геранёны, Біржы і Дубін-
кі, Алыку і Нясвіж, Шыдлоўцы, Мір, Шклоў і Мыш, Лагойск і Бярдзічаў. 
Да другой — маёнткі, на якія тытул быў распаўсюджаны пазней: Хадкевіча-
мі (Быхаваў, Глуск, Ляхавічы); Радзівіламі (Койданава, Копысь, Заблудава, 
Бялая, Чарнаўчыцы); Сапегамі (Чарэя, Дуброўна, Заслаўе) і інш.

Маёнткі адзначаных двух груп не вылучаліся ў асобны від і форму 
прыватнай уласнасці. У маёмасным плане тытул маёнтка меў фармальны 
характар і яны з’яўляліся часткай агульнай латыфундыяльнай магнацкай 
маёмасці. Тытулярнае ўладанне было каштоўным здабыткам для роду, павя-
лічвала яго прэстыж. Тытул, як атрыбут, рабіў маёнтак адметным ад іншых. 
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Аднак сярод тытулярных маёнткаў вылучаліся тыя, якія можна разглядаць 
як магнацкія рэзідэнцыі.

Пашырэнне сувязей з дваром імператара Святой Рымскай імперыі ста-
ла штуршком для фарміравання магнатэрыяй ВКЛ новага тыпу рэзідэнцый. 
Апроч гаспадарчых аспектаў, у новыя рэзідэнцыі ўкладваўся грунтоўны 
ідэйна-сімвалічны змест, які з’яўляўся сродкам сцвярджэння свайго паную-
ча га статусу і спробай легітымацыі ўваходжання ў склад кіруючых дзяр-
жаўных эліт [2; 69]. Рэзідэнцыя разглядаецца ў двух асноўных значэннях: 
у шырокім сэнсе, як паселішча, у якім пражываў дзяржаўны ўраднік ці маг-
нат, і ў вузкім, як будынак ці архітэктурны комплекс, які выконваў рэпрэзен-
тацыйныя функцыі [3]. Тэрмінам «рэзідэнцыя» ў сучаснай гістарыяграфіі 
пазначаюцца месцы розных катэгорый, якія маглі служыць для пражывання 
сваіх уладальнікаў [4; 56]. Разгледзім рэзідэнцыю ў шырокім сэнсе, ахоплі-
ваючы цалкам тытулярны маёнтак.

З улікам атрыбутаў, прапанаваных нямецкай даследчай школай «Resi-
denzenforschung» (даследаванне месцаў жыхарства), прапануем наступныя 
атрыбуты рэзідэнцыі як маёнтка:

1) Маёнтак-рэзідэнцыю можна вылучыць і ахарактарызаваць як буйны. 
Крытэрыі для характарыстыкі вылучым наступныя. Цэнтрам буйнога маёнт-
ка з’яўляецца мястэчка ці горад, які мае адміністрацыйнае значэнне. У коль-
касных паказчыках памер маёнтка вызначаецца не менш за 100 валок. Пасля 
замены валочнай сістэмы падатку на падымную, буйным маёнткам прынята 
лічыць той, у склад якога ўваходзіць больш за 100 дымоў. Таксама ў межах 
буйнога маёнтка выбудоўваецца своеасаблівая шматузроўневая структура 
валодання ім па прынцыпу «уладар – трымальнік».

2) Фартыфікацыйныя збудаванні, якія выконваюць не толькі абарончыя 
функцыі, але і рэалізоўваюць права магнатаў на прасторавую візуалізацыю 
свайго статусу па сродках узвядзення замка, які з’яўляецца сімвалам са-
марэпрэзентацыі магнатэрыі [5; 23].

3) Высокі ўзровень культурна-рэлігійнага жыцця, які праяўляўся праз 
дзейнасць Царквы (яе ўладанні і гаспадарчую дзейнасць, фундацыі, рэпрэ-
зентацыйныя функцыі, літургічнае мастацкае начыненне і кнігазборы), 
утрыманне дабрачынных устаноў (шпіталя, школы).

Такім чынам, падобна як тытул асобы, тытул маёнтка меў фармальны ха-
рактар і з’яўляўся прэстыжным атрыбутам, які рабіў яго адметным ад іншых 
маёнткаў. Сярод тытулярных маёнткаў вылучаліся тыя, што характарызава-
ліся як магнацкія рэзідэнцыі, якія былі важнымі элементам дынастычна-ста-
навага самаўсведамлення магнатэрыі. Рэзідэнцыя разглядаецца ў шырокім 
сэнсе, ахопліваючы цалкам тытулярны маёнтак. У якасці атрыбутаў маёнт-
ка-рэзідэнцыі вылучаюцца: буйны памер са складанай структурай валодан-
ня, фартыфікацыйныя збудаванні з рознымі функцыянальнымі магчымасця-
мі, высокі ўзровень культурна-рэлігійнага жыцця.
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Миграционные процессы как феномен 
современных международных отношений

Григорян В. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук

В нашу эпоху увеличение объемов международных перемещений сопро-
вождается рядом качественных изменений. Миграция влияет на такие от-
расли жизни как экономика, демография, международная безопасность и, 
конечно, международные отношения. Цель данной работы: определить сте-
пень влияния миграции, как особого социального феномена, на современ-
ные международные отношения и мировое развитие в целом.

Одной из важных сфер, на которую влияет миграция, является экономи-
ка. Но влияет она противоречиво. Если смотреть с точки зрения экономи-
ки, то, скорее всего, здесь будет важной реакция национальных и мирового 
рынков труда, которая находит выражение в динамике экспорта и импорта 
иностранной рабочей силы. Это явление на данный момент достигло боль-
ших масштабов и свидетельствует о значительной международной мигра-
ции населения. Миграция населения оказывает неоднозначное влияние на 
социально-экономическое развитие, как стран исхода, так и принимающих 
государств.

Бесспорным считается влияние миграционных процессов на мировую 
демографическую ситуацию. Увеличение миграционных потоков свиде-


