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 Дадзены курс засноўваецца на аўтарскіх распрацоўках: атрыкулы, 
дысертацыя. Тут пададзены працэсы і асаблівасці фарміравання і рэалізацыі 
прадпрымальнцкай ініцыятывы ў ХІХ ст. За прыклад узятыя палескія паветы, 
што ахоплівалі звыш 20 паветаў у 6 губернях колішняй Расійскай імперыі. 
Напэўна, цікава будзе даведацца аб новых ідэях, арганізацыі гаспадаркі, 
прыцягненні капіталаў, ідэяў і людзей у маёнткі і гарады рэгіёну.  
 Ва ўмовах свабоднага рынкавага развіцця асаблівае значэнне набывае 
гаспадарчы вопыт папярэднікаў. Ён дае магчымасць прадбачыць поспех таго 
альбо іншага эканамічнага праекта і засцерагчы грамадства ад неапраўданых 
выдаткаў. Так, спробы вырашэння аграрнага пытання на мяжы ХІХ–ХХ стст. 
адыгралі істотнейшую ролю ў гістарычным лёсе Расійскай імперыі. У сваёй 
аснове гэтае пытанне было ўвасабленнем вострай эканамічнай і сацыяльнай 
сітуацыі ў тагачаснай Расіі. Калі сялянская гаспадарка была пераважна 
адсталая і неэфектыўная, то ўзнікае пытанне аб стане памешчыцкай 
гаспадаркі: ці была яна здольна павесці аграрны сектар і ўсю краіну да 
паспяховай буйной таварнай капіталістычнай вытворчасці, да агульнага 
эканамічнага ўздыму і мадэрнізацыі грамадства? Нельга не ўлічваць таго, 
што дваранства валодала вялікімі і лепшымі масівамі зямель у краіне, мела 
адукацыю, пэўныя капіталы і дзяржаўныя прэферэнцыі, а таксама некаторы 
вопыт перадавога аграрнага і прадпрымальніцкага (уключаючы прамы-
словасць і гандаль) гаспадарання. Дадзеная акалічнасць, звычайна, неда-
статкова ўлічвалася ў гістарыяграфіі: памешчыцкая гаспадарка і землеўла-
данне разглядаліся, пераважна, як перашкода на шляху грамадскага прагрэсу. 

У рамках прапанаванага курсу гістарычныя працэсы ў эвалюцыі 
памешчыцкай гаспадаркі ў асаблівы перыяд капіталізму 1861–1914 гг. (ад 
скасавання прыгону да Першай сусветнай вайны) разгледжаны на прыкладзе 
Палескага рэгіёну. Заўважым, што такі падыход запатрабаваны ў айчыннай 
гістарыяграфіі, у якой рэгіянальны кірунак даследаванняў прадстаўлены 
недастаткова. Разам з тым, урадам Беларусі ажыццяўляецца маштабная 
праграма развіцця Прыпяцкага Палесся на 2009–2015 гг. Звяртаючыся да 
гісторыі краю, трэба ўлічваць, што Палессе – гэта дастаткова вялікі 
трансгранічны і своеасаблівы рэгіён Еўропы, трывалае вызначэнне якога 
замацавалася з ранейшых часоў, і прадпрымальніцкая ініцыятыва нашых 
папярэднікаў можа паслужыць як плённым прыкладам, так і заклікам да 
шматбаковага супрацоўніцтва ў эканамічным развіцці Палесся. 


