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УСТУП
У апошн1'я гады павял|'чыуся выпуск вучэбнай ш'таратуры па п'сторьн Бела- 

pyci для студэнтау вышэйшых навучальных устаноу рэслублт. Але тэта у ас- 
ноуным абагульняючыя выданж, у ягах адлюстроуваецца айчыная псторыя з 
старажытных часоу да нашых дзён. Разам з тым ёсць неабходнасць у падрых- 
тоуцы л'ггаратуры па асобных перыядах псторы! нашай краЫы, таму што работа 
з такой лггаратурай дае магчымысць пашырыць i паглыбщь веды студэнтау па 
мнолх важнейшых пытаннях айчынай псторы!. Менавта такую мэту мае дадзе- 
ны вучэбны дапаможнж. £н з’яуляецца працягам тых выданняу, яюя j/жо раней 
был! падрыхтавайы на кафедры п'сторьи' i культуры Benapyci Мап'лёускага дзяр- 
жаунага ужвератэта iivw ААКуляшова.1

У дапаможн!ку асвятляюцца асноуныя лытанн! псторы! Беларуа другой na- 
ловы XVII— XVIII стст. Яны, у прыватнасц!, тычацца войн, яюя праходзи-» тады 
на Benapyci, эканэли'чнага развщця, сацыяльных адноЫн, падзелау Рэчы Пас- 
палггай i Уключэння беларушх зямель у склад Pacii. Па ycix гзтых пытаннях 
пададзены значны фактычны матэрыял, указана неабходная лларатура для 
самастойнай работы. Раздзелы' першы, трэц!, пяты натсаны дацэнтам 
П.Дзмгграчковым, раздзелы друп i чацвёрты—  В.Маразев1чам.

Вучэбны дапаможнк прызначаны перш за усё студэнтам пстарычнага фа
культета, але ён можа выкарыстоувацца i навучэнцаый агульнаадукацыйнай 
школы, сяраднк спецыяльных вучэбных устаноу, усам, хто цжацщца псторыяй 
нашай краЫы.
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Раздзел 1

В О И Н Ы  Н А  БЕЛ А РУ С1 
У С Я Р Э Д 3 1 Н Е  -  Д РУ ГО Й  П А Л О В Е  X V II ст.

§ 1. Паустанш на Беларуег 
у канцы 40-х — пачатку 50-х гадоу XV II ст.

У сярэдзме XVII ст., а дакяадней, з канца 40-х гадоу' гэтага стагоддзя 
Беларусь ycrynina у адзЫ з найбольш цяжюх перыядау у сваёй псторы]. 
У гэты перыяд тэрыторыя Benapyci была ахоплена ваенным! дзеянням), 
яия працягвалюя больш за 20 гадоу. Першы этап узброенай барацьбы 
быу звязаиы з паустаннямй 1648— 1651 гадоу, друп адносщца да часу 
вайны Pacii i Рэчы Паспалнай 1654— 1667 гадоу, i rpaui прыпадае на 
гады Пауночнай вайны (1700— 1721 гг.).

Неабходна адзначыць, што у пстарычнай лтаратуры выказвалюя, ды 
i цяпер выказваюцца, розныя пункты гледжання на падзе1 таго часу. Гзта 
тычыцца, у прыватнасц'1, ацэню па^станняу, яюя праходзМ на тэрыторьн 
Benapyci у канцы 40-х— пачатку 50-х гадоу XVII ст. Так, некаторыя псторыи 
па сутнасц! адмаулял! народны характар барацьбы, якая адбывалася 
тады i спрабавал1 звесц1 яе тольи да выступпенняу казацтва, дзеяння^ 
казацюх атрадау ("загонау”), прыходз1ушых з УкраЫы. На ix думку, гэта 
быу “казацю бунт’’.

У савецкай пстарычнай лпгаратуры на першы план ставтюя выступленш 
сялян. Сам рух, яи разгарнууся у канцы 40-х— пачатку 50-х гадоу XVII ст., 
ацэньвауся як антыфеадальны i нацыянальна-вызваленчы. Прычым 
асабл1вы акцэнт раб!уся на вызваленчыя !мкненш пауста^шых, ix жаданн1 
уз’яднацца з Рааяй. У вучэбнай л1таратуры 50-х— 70-х гадоу, напрыклад, 
ён разглядауся як “освободительная война белорусского народа. Борьба 
за воссоединение Белоруссии с Русским государством в середине XVII в.”.1

У сучаснай пстарычнай лггаратуры падзе! 1648-1651 гадоу на Benapyci 
разглядаюцца больш аб’ектыуна. Ва усяляюм разе не адмауляецца на
родны характар гэтага руху, я го антыфеадальная, антыпрыгоннщкая 
наюраванасць. Прауда, i цяпер у некаторых пубпжацыях перабольшва- 
ецца роля казацтва i разам з тым 1гнаруюцца факты '|мкнення пэунай 
частю насельицтва Беларуа атрымаць дапамогу ад раайскага цара i 
нават прызнаць яго уладу.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Ьольш аднадушныя псторый у вызначэнн! прычын тых паустанняу. 
Практычна усе яны звязваюць гэтыя прычыны з узмацненнем феадаль- 
най эксплуатацьн i запрыгоньваннем сялян, яюя складал! асноуную час- 
тку насельжцтва. Acadniea цяжю'м было становшча сялян тыхфальвар- 
кау, дзе панавала паншчына. Яе выконвал! т.зв. цяглыя сяляне. Але 
Ускладншася становйшча i сялян асадных, яия выллочвалГ грашовы чынш, 
а таксама мшых катэгорый феадальна залежных людзей. Памеры пан- 
шчыны i грашовы чынш, як сведчаць праведзеныя даследаванн!, да 
сярэдЗ(ны XVII ст. узраслГ ва ycix рэг!ёнах Benapyci.

Працягвауся тады i рост прыгоннщтва, у вымку чаго беларускае ся- 
лянсгва канчаткова страцша рэштга сваёй вольнасц! i апынулася у 
залежнасц! ад магнатау, шляхты i 1ншых землеуладальн'жау. Гэта залёж- 
насць была юрыдычна аформлена дзеймчаушым уВКЛ заканадауствам, 
у прыватнаай, Статутам 1588 года. Правы феадалау у адноонах да пры- 
гонных сялян практычна был! не абмежаваныя, яны нават караць Ix M r̂ni 
па csaix меркаваннях. У Статуце ВКЛ 1588 года аб гэтым зашсана так: 
“Будеть вольно и тепер каждому пану подданаго своего... подлуг поразу- 
менья свайго скарать...”.2

! паны карал! сялян так, як хацел!, здзеквал!ся над прыгонными Аб 
тайх самавольствах пюал! мнопя сучаснМ, характарызуючы сацыяль- 
на-палпычныя парадю Рэчы Паспалггай, у складзе якой ласля ЛюблЫскай 
унИ 1569 года апынулюя i беларусйя земл! разам з землям! усяго Вял1кага 
княства Л1Тоускага. Так, польсю публщыст сярэдзшы XVII ст.
А.Старавольсга nicay, што У Рэчы Паспал!тай “нет ничего, кроме дикого 
рабства, отдавшего жизнь человека в полную власть его пана. Любой 
азиатский деспот не замучит за свою жизнь столько людей, сколько за
мучат за один год в свободной Речи Посполитой”.3

Да сярэдзЫы XVII ст. пагоршылася i становнича гараджан, жыхароу 
беларусюх гарадоу i мястэчак. Няспынна pacni пздата на карысць дзяр- 
жавы, узмацнялася умяшанне У жыццё гараджан з боку магнатау i шлях
ты. Разам з тым абвастралюя супярэчнасий i унутры самой гарадской 
абшчыны, пам!ж Hi3aMi i гарадской вярхушкай. Ускладнтася таксама i 
рагопйнае жыццё на Беларуа, таму што абмяжоувалюя i парушалгся пра
вы праваслауных, насаджалюя каталщызм i ун'шцтва.

Усё гзта i вышкала незадаволенасць шыроюх масс насельн|'цтва 
Беларуа, перш за усё сялян i гарадсих Hi3oy, як1я паднялюя на барацьбу 
за паляпшэнне свайго станоЫшча

Важную ролю у разгортванн! гэтай барацьбы адыграла народнае пау- 
станне на Украме пад юраунщтвам Б.Хмяльн(цкага. Ужо першыя звестю аб 
перамогах Хмяльнщкага пад Жоутьм Водам! I Корсунем у Mai 1648 года 
выкликал! хваляванн! беларусюх сялян i гараджан, асабтва у тых раёнах, 
яюя прымыкал) да Украшы. Аб ташх хваляваннях сведчаць ric-тарычныя 
крынщы, у прыватнасц!, паведамленн! мясцовых улад. Так, Шнси пад- 
староста 20 жжуня 1648 года даноаУ падканцперу ВКП KaSiMiov Canerv.
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што паустаушыя сяляне “нападаюць на шпяхецкЫ ммижк!, иппяць ix, 
шляхц'мау караюць на смерць, багатых купцоу да бедных ряуннюць".

Паустанне на Укра1не стала як бы штуршком, яш паскорыу иыа упоены 
на Беларуси тым больш, што для падтрымк! гэгых оысгунпенняу 
Б.ХМяльнщк1 наюроувау на Беларусь спецыяльныя кгшцкм и грады. Гак, 
першым сюды прыбыу летам 1648 года казацк! атрад на чале з Гапдоацюм, 
потым з'явшюя атрады Небабы, Крывашапш, Гаркушы, Мйхнемю, Галоты i 
1ншыя.

Трэба зазначыць, што у складзе казацюх атрадау было шмат белару- 
1 сау, яюя раней уцякл! у Запарожскую Сеч. Некаторыя псторыю увогуле 

ni4bmi, што менавта беларусюя сяляне-уцекачы стварыл! гэтую воль
ную казацкую абшчыну. Такой думм, напрыклад, прытрымл!вал!ся
В.Ластоусю, У.ГИчэта, У]татоусю. Яны падкрэошвал! важную ролю казацюх 
атрадау у падзеях, яюя адбывал!ся на Benapyci у сярэдзше XVII ст. Гэтыя 
атрады не толью садзейн!чал! Уздыму народнага руху на Benapyci, але i 
yHocini у яго элементы аргвн1заванасц1, надава/ii яму узброены характар.

Крыжцы, яюя маюцца У псторыкау, сведчаць, што насельжцтва 
Benapyci, сяляне I жыхары гарадоу i мястэчак, паусюдна далучалюя да 
казаков i сумесна змагалгся з урадавым! войскам!. “Усе паказачылюя i 
паклялюя адзш аднаму стаяць да апошняга” —  гаворыцца у адным з 
дакументау. “Белорусцы всякие чорные люди всех городов и уездов сто
ят против ляхов с казаки заодно, —  паведамлял! цару Аляксею 
М1хайлав1чу сеусюя ваявады”,4

Таюм чынам, з самага пачатку барацьба на Benapyci стала набываць 
шырою размах. Прьмым у яе был! Уцягнуты не тольй беларусюя сяляне 
i жыхары гарадоу i мястэчак, але i частка праваслаунай шляхты, праваслау- 
нага духавенства, правы яюх таксама был) у нейкай ступеш ушчэмленыя. 
Вось як ацэньваецца рух на Benapyci У сярэдзме XVII ст. аутарам! вучэбнага 
дапаможнжа “Нарысы псторы! Benapyci”, вьщадзенага у 1994 годзе: “У вайне 
супраць феадалау прыма™ удзеп усе cnai i сацыял ьныя групы эксплуатуе- 
мага насельн'щтва, а таксама частка дробнай праваслаунай беларускай 
шляхты, праваслаунага духавенства".5 Такую выснову падзяляюць мнопя 
сучасныя псторыю.

Безумоуна, мэты I штарэсы розных удзелы-нкау паустання не был! ад- 
нолькавым!, не заусёды супадал!. У той час як людз! простая, aca6nisa 
сяляне (а яны сумесна з казакам! i гарадсюм! н1зам! был! галоунай i най- 
больш актыунай стай руху), вял! рашучую барацьбу супраць феадалау- 
прытятальн(кау за паляпшэнне свайго жыцця, праваслауная шляхта ды 
i духавенства !мкнушся толью да пашырэння csaix правоу. Таму i 
дзейычал! яны не заусёды паслядоуна. Але у цэлым народны рух на 
Benapyci меу антыфеаяальную наюраванасць, гэга быу рух сацыяль- 
нага, класавага характеру.
‘ Больш складаным з’яУляецца пытанне аб мэтах! (нтарэсах укра1нсюх 
казакоу, яюя лрыйшл! тады на Беларусь. Чаго яны шукал! тут, да чаго
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iMKHynicfl? На гзта пытанне няма адназначнага адказу. У савецю час у 
пстарычнай лгтаратуры, утым л!ку1 у вучэбнай, сцвярджалася, што казак'| 
прыйшл! на Беларусь, каб дапамагчы тутэйшым сялянам i гарадской бед- 
наце у ix барацьбе супраць польска-лггоусюх феадапау, г.зн. мэты ix 
звязвалюя з класавай салщарнасцю. Аднак такое тлумачэнне не зуам 
пераканаучае, ды яно i не абгрунтоувалася. Безумоуна, казаю разумел! 
мэты беларусюх сялян i жыхароу гарадоу i мясгэчак, тым больш, што 
шмат яюя з ix был! выхадцам! менавгга з гзтага асяроддзя.

Але не з класавай салщарнасц! зыхрдз^ Б.Хмяльн1ЦЮ, кал1 наюроувау 
казацю'я атрады на Беларусь. На думку мнопх псторыкау, у гэтым пытанм 
ён перш за усё ул1чвау ваенна-стратэпчныя жтарэсы. Б.Хмяльнщкага, 
як) яго паппечншау, нелакот!значныя ваенныя сшы, яш  мела на Benapyci 
Вял!кае княства Лггоускае i яш  Mami быць наюраваны i на Украшу ура- 
дам Рэчы Паспалггай.! увогуле, каб да&цца поспеху у барацьбе, якая 
пачалася на Украже, трэба было пашыраць фронт гэтай барацьбы, шу- 
каць ладтрымку! з боку насельн!цтва суседмх зямель.

Б.Хмяльн1цга i юраунм казацюх атрадау, што дзейшчал! на Беларуа, 
ул!чвал1 i рэлюйныя |нтарэсы праваслаунай царквы. Мнопя псторыю 
Указвал! на тое, што народны pyx i на Украме, i на Беларуа меу рэлМйную 
афарбоуху. Як адзначау М.Кастамарау, Хмяльн!цю вырашыу адпомсц1ць 
панам-ляхам вайною не за сваю толью крыуду, але за зневажайне веры 
рускай i за ганьбаванне народа рускага. Мел1ся на увазе праваслауныя 
укра!нцы i беларусы. Асабшвую незадаволенасць казаков як i ycix пра- 
васлауных жыхароу беларусюх зямель, выкл!кала насаджэнне ун1яцтва. 
М.Кастамарау nicay, што "самовольные казаки ещё более возненавиде
ли унию, как один из признаков панского насилия над собою’ . Правас- 
лауная рал'|пя, на яго думку, “сделалась для русского народа знамением 
свободы и противодействия панскому гнёту".8

Неабходна адзначыць, што у пстарычнай лггаратуры было выказана i 
яшчэ адно меркаванне наконт Мэтау казацюх атрадау, яюя наюроувал!Ся 
Хмяльн!цюм на Беларусь. Яно звязваецца з планам! украшскага гетмана 
i казацкай старшын! аб уключэнн! у межы дзяржавы, якую яны !мкнуп!ся 
стварыць, зямель пауднёва-усходняй Беларуа. Упершыню гэта было вы
казана у артыкуле раайскага псгорыка Н.РубЫштзйна “Классовая борь
ба на Украине в XVII в.”. У гэтым артыкуле ён nicay, што “...украинская 
старшина имела давние виды на присоединение Белоруссии и подни  ̂
мала вопрос о наступлении на Белоруссию ещё в переговорах с Моск
вою в 1651 г. Присоединение Белоруссии должно было укрепить её по
литическое положение и дать ей значительные экономические выгоды, 
открыв ей самостоятельный выход на Запад”.7 Такога меркавання 
прытрымгаваюцца i некаторыя сучасныя бепаруоая псторыю, яны сцвяр- 
джаюць, што вызваленчы рух у паУднёвых паветах Беларуа, яюя 
прьтягал! да Укра!ны, мсшравауся аптатрадам! Хмяльн1цкага. Гэтая па- 
зщыя Увайшла i У даведчыя выданы. Вось як ахарактарызаваны агуль-
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НЫЯМЭТЫ Б.хмяльн1цкагауч;«.1мд mu И',-|Н |(.VI |цдпу у ЩЦЫМ! |11нды(
ricropwiBenapyci"(т.2. Мн., I ‘KM) "V i -/ ......... .щцкага
бЫЛ1 асобныя планы. Ёнхациупдцятуц!. идти (уптчтп fi>i \i.ji,iiity бе-
ларуска-л(тоускае войска i знязаць як» ft.n-iiin.iMi д  .....  чм.иорьп
Benapyci, апрыскладванни спрышп.мми с.пу.щм! * пнцiMt>:iy< и д.шучмць 
частку Беларуа (асабл!ва Палсссс 1 1Ьднпмрчуп) ди Укршны и.|д :>гщай 
праваслаунай царквы”.8Заупажым, аднак, ш т  т н »  мкрьлманняу 
прытрымл1ваюцца не усе псторыю.

Спрэчным застаецца пытанне i аб палпычных м пач наридм.иа руху.
I Якужоадзначалася, у савецючасбольшасп!. ricinpi.iK.ty ип импл гэтыя 

мэты з 1мкненнем беларускага народу да вызвалення з-лнд улады 
польска-лгго$Мх феадалау i уз’яднання з Рааяй. Сапрпудм, йсць шэраг 
фактау, яюя сведчаць, што не толью укра1нсюя казак!, ало I нитльнщтва 
некаторых раёнау Benapyci гатова было перайсц! над уладу рускша цара. 
Так, у 1651 годзе 9 Маскву прыбыу 1гумен Дзюненскага манастыра 
Аф!наген Крыжаноусю, яю абвясц^сябе ласлом ад населы нцтва Полач- 
чыны. У Пасольсюм прыказе ён заявф, што я го "послали ко государю ис 
Полоцка все белорусцы... и велели ему бити челом государю, чтобы он 
их белорусцев принял в свою государеву оборону”. У 1654 годзе у Маск
ву прыбыла дэлегацыя жыхароу Слуцка з просьбаю вызвалщь ix ад прыг- 
нёту польсюх i л!тоуск!х феадалау’. Дэлегацыю узначальвал1 мясцовыя 
купцы браты Мельянтов1чы. У гэты ж час апочацк1 ваявода паведамляуу 
Маскву, што па правабярэжжы Заходняй Дзв!ны усе гараджане i сяляне 
(“пашенные люди”) !мкнуцца быць “в соединении к Великой России". Цар 
Аляксей М1хайлавЫ тады ж nicay Багдану Хмяльнщкаму, што жыхары 
бепарусих гарадоу аб уз’яднанн! з Рааяй “бити челом присылают”.9

Нелыа, як гэта робяць некаторыя сучасныя Исторык!, 1гнараваць пры- 
ведзеныя факты. Аднак было б не зусмм правильна i пераацэньваць ix. 
Шырокага руху за уз’яднанне Benapyci з Расяяй, на думку мнопх псторыкау, 
не было Hi тады, Hi пазней. Прарусю, працарысцю настрой у асноуным 
быу пашыраны у асяроддз! праваслауных, галопным чынам ва усходняй 
Benapyci, на межах з Рааяй.

Што ж тычыцца антыпольсих настроя^ (аб гэтым таксама трэба ска- 
заць, раскрываючы палпычныя аспекты народнага руху), то яны, безу- 
моуна, Meni месца як сярод украисюх казакоу, так i сярод беларускага 
насепьнщтва правасла^нага веравызнання i вызначалюя ix адмоуным! 
адносшаш да католжау i ужятау. Нянавюць да усяго польскага выл1валася 
нават, як адзначау М.Кастамарау, у пбель некаторых праваслауных 
рамеснжау i гандпяроу толью за тое, што, трымаючыся тагачаснага звы- 
чаю, яны Hacini польскае адзенне або заюдвал! у гаворцы польсюя словы.10

Таим чынам, мы пав!нны мець на Увазе i палпычныя мэты удзельн!кау 
руху, ям axaniy Беларусь у сярэдзме XVI! ст. Аднак не яны вызначал1 яго 
характар i наюраванасць. Гзты рух, як мы Ужо адзначаль быУ сацыяль- 
ным, антыфеадальным. У барацьбе, што разгарнулася тады на бепарусих
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землях, сутыкнуШся дзве асноуныя f разам з тым супрацьлеглыя сшы: 
казацка-сялянсйя атрады i атрады Ижэйщых слаёу мяшчанства, з адна- 
го боку, i войска BKJ1, якое включала наёмнае i шляхецкае апалчэнне, з 
другога. Невыпадкова гата барацьба была крывавай, разбуральнай, суп- 
раваджалася вышшчэннем паноу, багатых гараджан. “Чэрнь так раз'ю- 
шылася,— адзначалася у адной з крын'щ,— што вырашыла ц) зншчыць 
шляхту, Ц1 запнуць”. Вельм1 жорстка дзейн1чал1 казацюя атрады. Напрыклад, 
казацю атрад М.Небабы, узяушы вясной 1649 года Гомель, перабгу тут ycix 
католжау i ушятау i каля 1500 яурэяу. За год да гэтага летам 1648 года казак! 
Галавацкага выразал! у Гомел! каля 600 шляхщчау.11

Бязлггасна распраулялюя з паустанцам!! м!рным! жыхарам! урадавыя 
войсю. У Тураве, напрыклад, усе жыхары, яюя застал!ся у горадзе пасля 
адыходу казацка-сялянсюх атрадау, был! перабгты. У Чачэрску жалнеры 
“казакоу выбрау полтораста человек, отсекли правые руки по запястья, 
а 50 де человек на колья посажали, а достальных де казакоу и их жён и 
детей порубили всех”. Тое ж было i У Лоеве, Давыд-Гарадку, Бабруйску, 
гншых месцах. Аб расправе Я,Радз1'в!ла з жыхарам! Бабруйска у 
пстарычных крын!цах ап!сваецца так: “мещан де всех, которые и город 
ему отворили мучил из животов и рукй отсек у 800 чел., постинал 150 
ч[ел], на поля повзбиял 100 ч[ел].., и такую де невинную кровь пролил 
без ума, для своей корысци...”.12

Мы не пав^нны, як гзта было раней, щэал^заваць класавую барацьбу, 
асабшва кал! яна дасягала стады! грамадзянскай вайны, бо яна несла 
разбурэнн!, суправаджалася гвалтам, пбеллю людзей, у тым лку i не 
павЫных.

Як жа разв!вауся народны рух на Benapyci? Пры вывучэнн! гэтага пы- 
тання трэба звярнуць увагу на наступнае.

Па-першае, ужо летам 1648 года, г.зн. у самым панатку, пауетанн! axanrni 
большую частку Benapyci, прычым яны былi цесна звязаны з барацьбой* 
якая праходзта на Укра!не. Асабт'ва жорсгюя 6ai тады праходаш! на пау- 
днёвым захадзе, поУдн! i паУднёвым усходзе Беларуа. Вельм! упаргай 
была барацьба у раёнах Брэста, Слон!ма, Турава, Пмска. Каля Пшска, 
напрыклад, багадбывалюя на працягу некалью'х месяцау. Пад час аба- 
роны гэтага горада запнула больш за 14 тыс. паустанцау; горад амаль 
поунасцю быу разбураны.13

Упарта змагалюя лаустанцы i у раёнах Рэчыцы, Бабруйска, Барыса- 
ва, Чэрыкава, iHLUbix гарадоу i мястэчак пауднёва-усходняй Беларус!. Усе 
гэтыя гарады падтрымал! казацка-сялянсюя атрады, а мнопя iM проста 
адчынМ вароты. Тольк! тыя населеныя пункты, дзе знаходзшюя буйныя 
вайсковыя гарн!зоны, трымал'| бой з казакам). Напрыклад, Стары Быхау 
i Слуцк. Гэта был! добра Умацаваныя гарады-крэпасц!, узяць яйя казац- 
ка-сялянск!м атрадам так i не Удалося.

Па-другое, паустанн) разв!вал!ся вельм! хутка i мясцовых ал магнатау 
i шляхты аказалася яУна недастаткова, каб супоацьсгаяиь па&гганиам
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Вось чаму урад Рэчы I (аспалпгай прымяу гэрмшоиым м«ры ни срар- 
м1раванн1 спецыяльнага шляхецкага амапчонии I иквмных иойскау, яюя 
на чале з Янушам Радз1втам i 6ыл1 юиучы у ряб мы. охоппеныя 
паустанцам!. Прычым галоуны Удар быу нанесены па пауднднцй benapyci 
У йапрамку гарадоу Брэст-Пжск-Турау-Мазыр-Рэчмца ( т  карту). Таю 
напрамак быу невыпадковы. Меркавалася не толью ражрамщь асноу- 
ныя сты  лаустанцау, што 3axanmi шмат пауднёвых мяецонисцей, але i 
перарэзаць шляхт казацю'м атрадам з Украшы.

План тэты Я.Радз1в1лу У значнай меры удалося ажыццяЫць. Няглед- 
зячы на упартае супращуленне, разрозненыя, слаба узброеныя атрады 
пауетанцау не змапгп стрымаць нацкж добра падрыхтаваных урадавых 
войскау Я.Радз1вта i здал! яму да пачатку 1649 года усе раней захопле- 
ныя гарады на поудм' Беларуа, у тым лку Брэст, П!нск, Мазыр, Рэчыцу, 
Бабруйск, Чэрыкау.

Але барацьба на гэтым не спынтася. 3 вясны 1649 года пачауся новы 
пад’ём народнага руху на Беларуа. Важную ролю у гэтым адыграУ атрад

казакоу на чале з 1ллёй Галотай, наю'раваны Б.Хмяльнщюм на поудзень 
Беларуа. Ранняй вясной 1649 года Галота пераправ!уся цераз Прыпяць 
i раптоуным ударам нанёс паражэнне войску Я.Радзшша, як! пав!нен быу 
адысЦ) да Рэчыцы. Паустанне тут распачалося з новай сзлаю, ё атрад 
Галоты вырас з 3 да 30 тыс. чалавек. Толью у чэрвеж 1649 года РадзЫя 
змог прадпрыняць актыуныя дзеяни i узяць верх над паустанцамК Ат-
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рад Гапопгы быу разбпы, а сам KipayHiK яго, параиены, быу зарублены 
шляхгай.

Неузабаве Б.Хмяльнщю наюравау у гэты раён яшчэ некалью казацюх 
атрадау, яюя узначалш! Сцяпан Падбайла, Гаркуша, Mixan Крычэусю. Яны 
таксама павял1чыпюя за кошт мясцовых сялян i усганав'т1 свой кант- 
роль над пераправай цераз Днепр, што вельям важна было для 
Хмяльнщкага. Менавта тут, каля Лоева, у канцы лтеня 1649 года i ад- 
былася б!тва з войскам Я.Радшвша•—  самая буйная за час антыфеа- 
Дальнай вайны. Казацка-сялянсюя атрады был! разбггыя. Аднак i алы 
Я.Радз!вта был! аслаблены, i ён не змог пайсц! на Украму.

Трэба зауважыць, што хоць Радз'ш'ш i узначал!у барацьбу з паустанцам! 
i актыуна супрацьстаяу Б.Хмяльнщкаму, у яго мелюя разыходжанм з 
палякамК 3yciM нядауна у друку з’явшгся публкацьн, у ягах сцвярджаец- 
ца, што Я.РадЫвш нават спрабавау устугаць у кантакт з Б.Хмяльнщюм з 
прапановай аб сумесным выступленн'г супраць Польшчы, што ён н1бы 
даб1вауся разрыву унй ВКЛ з Польшчай.14

Пасля бггвы каля Лоева народны рух на Benapyci стау зац!хаць, пай- 
шоу на спад. Тым не менш барацьба яшчэ не спымлася, яна працягвалася 
У165011651 гадах, галоуным чынам на поУдж Benapyci, куды наюроувалюя 
атрады казакоу. Так, актыУвыя дзеянш вясной i летам 1651 года распачау 
на Benapyci, у яе пауднёвых I паУднёва-усходн!х раёнах, казацй атрад пад 
|фаун!цтвам Марц!на Небабы, але поспехау ён не меу. Яму не Удалося 
узяць Крычау, Гомель, пацярпеу Небаба паражэнне у пачатку лтеня 1651 
года i пад Лоевам. Тут запнула некалью тысяч казакоу, у тым niKy i сам 
юраунк атрада.

Яшчэ больш ускладншася станов!шча на Benapyci пасля таго, як 
Б.Хмяльжцк) падгасау з палякамг Белацаркоускае пагадненне (верасень 
1651 года). Па гэтым пагадненн! ён павмен быу вывесц! казацюя атрады 
з Беларуси на Украиу. Тым самым беларусюя сяляне, гарадсюя н!зы 
засталюя без дапамоп i ix выступленнг был! задушаны.

Таюм чынам, народны рух на Benapyci працягвауея амаль тры гады i у 
|м можна вылучыць некалью хваляу, перыядау. Пачатковы, яю доужыуся 
з лета 1648 года па студзень 1649 года. Друп перыяд быу звязаны з уз- 
дымам барацьбы вясной 1649 года. На 1650-1651 гады прыпадае трэцГ 
перыяд, кал«, як мы адзначыл1 адбылася актыв1зацыя барацьбы.

Аднак, няппедзячы на працягпасць барацьбы, дапамогу казакоу, атры- 
маць перамогу паустанцам на Benapyci не Удалося, народны рухтутзакон- 
чыуся паражэннем. Ды (накш i не магло быць. Суадноаны бакоу, яюя 
змагалюя, был! не на карысць паустанцау. Пры гэтым апошн!я дзеймчал! 
разрешена, не маючы адонай ваеннай арганзацьй, здзмага плана, адзЫага 
камандавання. У цэлым народны рух на Benapyci заставаУся стьсайным, бо 
злементау арган!заванасц!, яюя прыносии' казак!, было недасгаткова.

Пэуныя надаю* паустанцы ускладвал! на рускага цара* асабшва пасля 
таго, як Б.Хмяльшцй стаУ eecui перамовы аб магчымым Уз’яднанн!
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Укра1ны з Нас!яй. Але русй цар тады не змог найраваць свае войск! на 
Беларусь, таму што Pacia яшчэ не была гатова да вайны з Рэччу 
Паспалггай.

§ 2. Беларусь у час вайны Pacii 
з  Рэччу Паспалггай 1654 — 1667 гадоу

Вайна Pacii з Рэччу Паспал(тай, якая пачалася у 1654 годзе i працягва- 
лася амаль 13 гадоу, з’явшася адной з трапчных старонак у ricropbii Бе
ларуа. Яе вышкам стала не тольк! разбурэнне вёсак i гарадоу, але \ 
вел!зарныя людсюя страты, рэзкае змяншэнне колькао# населынцтва.

Безумоуна, псторыю не магп! прайсц) MiMa падзей таго часу. Гэтыя 
падза знайшл‘| адлюстраванне як у агупьных працах, так i манаграф<чных 
даследаваннях, навуковых артикулах. Аднаку беларускай пстарыяграфн 
вайна 1654-1667 гадоу асвятпялайя вельм! слаба.15 Нават у таюм буй
ным вьйанн!, як 5-Ц1 томная «Псторыя Беларуа», апубл'жаваным у 70-я 
гады, тэта вайна не вылучана у асобную тэму, а разглядаецца у раэдзе- 
ле, прысвечаным барацьбе беларускага народа за уз’яднанне з Рааяй, як 
працяг казацка-сялянскага руху канца 40-х —  пачатку 50-х гадоу XVII ст. 
Таю ж падыход да той вайны знайшоу адлюстраванне i у вучэбным 
дапаможшку “История БССР. Часть I. С древнейших времён до Великой 
Октябрьской социалистической революции”, выдадзенным у 1981 годзе.

У большасц!' прац савецкага часу вайна 1654-1667 гадоу зводзшася 
толью да барацьбы РасН за Укра!ну, хоць асноуныя ваенныя дзеянн! ад- 
бывалюя менавпга на Беларуа.

Першай спробай спецыяльнага даследавання падзей з’явшася 
манаграф|я раайскага псторыка АММальцава “Россия и Белоруссия в 
середине XVII в.”, якая выйшла у Маскве у 1974 годзе. Трэба сказаць, 
што у ёй было дадзена давол1 аб'екгыунае асвятленне не толыа самога 
ходу ваенных дзеянняу, але i naniTbiKi рускага ураду у адноанах да роз
ных слаёу насельнщтва у занятых руск!м! войскам! раёнах ВКП.

Аднак работы расайсгёх, у тым niKy i савецюх псторыкау, утрымл1ваюць 
сур’ёзныя недахопы. У цэлым у ix зауважаецца тэндэнцыйны падыход 
да вайны 1654-1667 гадоу. Гэта вайна у адноанах да Беларуа' падаецца 
У асноуным як вызваленчая, Прычым перабольшваецца значэнне тых 
фактау, яюя тычылюя падтрымю мясцовым насельнщтвам русю'х войс- 
кау, i замоучваюцца адмоуныя факты, тыя разбурэнм i страты, што пры- 
несла вайна беларускаму народу.

У шэрагу работ сучасных беларусюх псторыкау, яюя па-новаму падышш’ 
да асвятлення падзей, звязаных з вайною 1654-1667 гадоу на Benapyci, 
трэба вылучыць, у першую чаргу, пубпжацыГ М.Ткачова i Г.Саганов1ча.10 
Асабл1ва падрабязна i грунтоуна выкладзены гэтыя ладзе1 у манаграфЛ 
беларускага псторыка Г.Саганов1ча “Невядомая вайна (1654-1667 гг.)”. У 
ёй аутар паспрабавау на падставе не толью ранейшых даследаванняу,
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але i шсьмовых пстарычных крынщ паказаць “рэальнае абточча той вай
ны, засяродз!ць увагу на самым малавядомым— ходзе падзей на Беларус), 
лёсах карэннага жыхарства, а таксама месцы вайны 1654-1667 гг. у бела- 
рускай псторьн".17 Трэба зауважыць, што аутару удалося вырашыць пас- 
тауленую задачу, але i ён не пазбег крайнасцей i мнопя з’явы паДаё у 
антырасяйсгам духу.

Першае пытанне, якое паустала перад псторыкам!, што займалюя вай- 
ной 1654-1667 гадоу, тычылася яе прычын. На гзта пытанне давался 
розныя адказы, аднак у сучаснай навуковай лтаратуры пераважае дум
ка, што вайна з’явшася працягам той барацьбы, якую ужо дауно pycid 
царызм вёу з ВКП, а потым i з Рэччу Паспалпгай, за былыя старажыт- 
нарусю'я земл), i не толью за Украину, але i за Беларусь. Прауда, характар 
гэтай вайны ацэньваецца неадназначна. Для большасц! савецк!х 
г'1Сторыкау вайна 1654-1667 гадоу была вызваленчай, таму што Раая 
тады 1'мкнулася вызвалЩь украшсшя i беларусюя земл! з-пад улады 
польсюх I лпгоусих феадалау i уз’яднаць ix  у адз!най дзяржаве. Яны 
зыходзш! з таго, што Раая мбьгга мела ггстарычныя правы на гэтыя земл!, 
a yKpaiHCKi! беларуск! народы з даун!х часоу !мкнул!ся да уз’яднання з 
Рааяй.

Аднак дадзены падыход да ацэнк! характеру вайны фактычна не аб- 
грунтаваны i можа л!чыцца тэндэнцыйным. Пачынаючы гэгу вайну, рускГ 
царызм менш за Усё думау аб !нтарэсах украЫскага! беларускага наро- 
дау, для яго галоуным было пашырыць сваю уладу, далучыць да сваёй 
дзяржавы тэрыторьи ВКЛ. Больш таго, Раая тады разлмвала i на падна- 
чаленне Польшчы, якая разам з ВялМм княствам Лпгоусюм уваходз'та у 
Рэч Паспалггую. Менавгга таму мнопя сучасныя п'сторый разглядаюць 
вайну 1654-1667 гадоу як захопн1цкую i наваг экспанс1яШсцкую, “Гэта была 
феадальная, захопн!цкая вайна рускага самадзяржау'я за земл! Смален- 
шчыны, Беларуа, Укра!ны, Лпвы i Польсю трон", —  адзначае М.Ткачоу.18 
У тайм жа плане ацэньвае яе i псторык Г.Саганов!ч:"... вайна за гэтыя 
земл!,— -гаша ён,— была бясспрзчна экспанаяшсцкай’ .19 Як захопшцкая 
з боку Pacii ацэньваецца вайна 1654-1667 гадоу i у “Энцыклапеды! псггоры! 
Benapyci*.20

Галоуным прац!ун!кам Pacii у гэтай вайне, як вядома, была Польшча, 
дакладней Рэч Паспалггая, адноа'ны з якой на працягу усёй першай па- 
ловы XVII ст. был! вельм! напружанымЬ не раз даходзйпа да ваенных 
канфл iKTay. На гэты раз таю канфгокпг быу паскораны падзеям! на УкраЫе, 
уз’яднаннем Украины з Рааяй, якое было абвешчана Пераяслаускай Ра- 
дай. Таму гэту вайну i называюць мшы раз вайной за Укра!ну.
» Пстарычныя крынщьц яюя даследаваны псторыкам!, сведчаць, што 

падрыхтоука да вайны у Pacii праврдз'шася Ужо з сакавЖа 1653 пода, а 
ваенныя дзеянн! пачалюя у ма! 1654 года. Ix ажыццяулял1 тры групы вой- 
скау, яюя пав!нны был! рухацца панаступных наюрунках. Першы можна 
назваць паУночна-захсданм. Тут дзейнЫала групоУка войск колькасцю
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прыкдадна 15 тыс. чалавек (па )ншых крышцах, да 50 тыс.) на чале з 
ваяводам Васшём Шарамецевым. Яе галоунай задачам было узяццетаюх 
важных парадоу, як Невель, Полацк i Вщебск i 1'ншых населеных пункта? 
Падзвмня. Друп наюрунак быу цэнтральным. Тут рухалася арм'ю больш 
за 40 тыс. чалавек на чале з сам!'м царом Аляксеем М)хайлав!чам. ёй 
адводзшася галоуная задача: авалсдаць Смаленскам —  стратэпчнай 
фартэцыяй Ц(, як спушна зауважыу Г.Саганов5ч, “фактычна брамай у 
Вялжае княства Лггоускае". Трэцюю групоуку войск колысасто 15 тыс. 
чалавек узначальвау ваявода князь Аляксей Трубяцю. Яна рухалася у 
пауднёва-заходшм напрамку i павмна была узяць Рослау, Majicnay, Ба- 
рысау. Акрамя гэтага, з поудня уэдоуж Днялра павшна было наступаць 
наюраванае Б.Хмяльн|цкЁм 20-Тысячнае войска казакоу на чале з наказ
ным гетманам (ванам Защгарэнкам. Яму даручана было дзейн’наць з 
фланга i захапщь Гомель, Чачэрск, Прапойск, Стары Быхау.

Тамм чынам, летам 1654 года на Беларусь был! юнуты давол1 вялмя 
Узброеныя алы агульнай колькасцю каля 90-100 тыс. чалавек.

Рыхтавалюя да магчымай вайны i у Рэчы Паспаляай, у тым гаку i у 
ВКЛ. Умацоувалгся прыгражчныя замга, назапашвалася зброя, фарм1ра- 
валася шляхецкае апалчэнне, наШралюя наёмнМ. Агульнае юраужцтва 
вайсковымг cinaMi. яюя павжны был! супрацьстаяць раайцам, ускладала- 
ся на гетмана Януша Радз}вша, яй зарэкамендавау сябе як вопытны вое- 
начапьжк пад час падзей 1648— 1651 гадоу,

Аднак зроблена было недастаткова. Арм1я ВКЛ у пачатковы перыяд 
вайны icroTHa уступала рас!йскаму войску па колькасц!. Яна наливала 
каля 20 тыс. чалавек без ул!ку гарадсюх гарн!зонау. Пстарычныя крыж- 
цы сведчаць, што мясцовая шляхта неахвотна з&раласяда гетманскага 
абозу, баялся пакЕдаць межы ceaix паветау, на што скардз!уся каралю 
Я.Радз1В(л.

Увогуле маральна-пахапапчны настрой насельнщтва Benapyci, асаб- 
л'1ва ва ycxoflHix i паУднёвых раёнах, напярздадж Уступлення у яе межы 
русих войскаУ быу складаны. Сказвал1ся два фактары: па-першае, атмас- 
фера няудалай антыфеадальнай барацьбы канца 40-х— пачатку 50-х га
доу XVII ст., сацыяльная напружанасць, расправы над удзельжкам! пау- 
станняу. Па-другое, значная частка насельнщтва з л!ку праваслауных 
гатова была перайсц! пад уладу рускага цара, у яшм бачыла свайго аба» 
ронцу ад прыцясненняу з боку католжау i умятау, зяюм звязвапа надзе! 
на паляпшэнне свайго станов1Шча. Аб ташх настроях сведчаць шматл'н 
ю'я крыЫцы, у прыватнаау: данясенш ваяводау, звестй купцоу, удзель- 
ншау ваенных падзей. Вяземсю купец Сцяпан Калужка, як! ездз!у перад 
вайной убеларусюя гарады, паведамляу уПасольсю прыказ: «В Могиле
ве ж, и в Шклове, и в Орше, и в Копыси... всяких чинов люди говорят 
как государевы ратные люди на Польшу и на Литву наступят и оне де 
под государеву руку готовы, а стоять против государевых людей нигде 
не станут».21 ПскоУсюя ваяводы У данясенн! У Пасольсю прыказ на >мя
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цара Алякеея М1хайлав1ча у чэрвен! 1654 года, спасылаючыся на галан- 
дскага купца Ягана Фанстэнда, яю сустракауся з полацк!м1 тарговым! 
людзьм1 у Рызе, адзначалЬ што палачане горад «хотят здати тебе, го
сударю и де им, полочанам, с твоими государственными людьми битца, они, 
полочане, то же православной христианской веры».22 У жмум 1654 года, кал! 
ужо пачалюя ваенныя дзеянж, шляхц1ч з BmbHi nicay, што «мужики молят 
бога, чтобы пришла Москва».23 Сам гетман ВКЛ Я.Радз!вт у пюоде на «мя 
караля Польшы Яна KaaiMipa ад 7 лтеня 1054 года адзначыу, што пад 
«царскую руку не толью чэрнь, але i чыну рыцарскага людзей многа аба- 
рачаецца». ёсць пэуныя падставы сцвярджаць, што летам 1654 года 
Урад Рзчы Паспалгсай аоцерагауся усеагульнага народнага паустання 
на Benapyci.24

Трэба зауважыць, што прарусю, працарсю настрой усяляк ладтрымл!- 
вауся S разв!вауся як мясцовым! святарам!, так i pycKiMi купцам! i людзьм!, 
што спецыяльна пасылалюя у прыфан1чныя раёны, у тым л1ку i паслан- 
цам! Б.Хмяльнщкага. Вядомы таксама i граматы рускага цара да жыха- 
роУ беларусюх зямель. 3 ix вщаць, што русю урад яшчэ да пачатку вайны 
разл(чвау на дапамогу мясцовага насел ыйцтва i загадвау военачальнн 
кам не праводзадь варожых дзеянняу супраць беларусау праваслаунай 
веры, нават кал1 яны будуць удзельн!чаць у барацьбе з pyctdMi войскам!. 
Улершыню пазщыя рускага Урада па гэтых пытаннях была выкладзена у 
грамаце цара Алякеея М!хайлавма ад 7 сакав!ка 1654 года. Уёй, у пры- 
ватнасц!, гаварылася: «А ратным людзям приказали б есте накрепко, 
чтоб они белорусцов крестьянские веры, которые против нас небудут, и 
их жон, и детей не побивали и в полон не имели, и никакова дурна над 
ними не делали, и животов их не грабили. И которые белорусцы придут 
к нам в полки, и вы о тех белорусцев нашим государевым жалованьем 
обнадежели и велели их приводить к вере, что им быть под нашею., рус- 
кою навеки неотступно, и нам служить, нёд польскими и над литовскими 
людьми промышляли, с нашими ратными людьми сопча за один. И кото
рые белорусцы похотят быть и нам служить вместе с нашими ратными 
людьми, и вы б тем людям велели быть на нашей службе... А будет бело
русцы с нашими ратными людьми вместе быть не похотят.., а похотят быть 
особно, и вы 6 им... начальново человека доброго поволили, и тому на
чальному человеку з белорусцы велели б есте с собою в походе, приказа
ли б есте беречь и смотреть накрепко, чтобы от них нашим ратным людям 
какие хитрости не учиниличь».25

Усе гэтыя факты неабходна ул!чваць пры анал'юе падзей, звязаных з 
руска-польскай вайною. Прарусю настрой, на думку мнопх псторыкау, 
адыфау важную ролю у поспехах русюх войскау у першы перыяд вайны. 
Але нельга i перабольшваць яго значэнне, тым больш што ён мяняуся 
па ходу дзеянняу. Кал! спачатку сапраУды мнопя жыхары Беларуа, га
лоуным чынам праваслаунай веры, был1 добразычл1выя Уадноанахда 
русюх ратных людей i нават аказвал) (м дапамогу (таш факты таксама
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ёсць у распараджзнн! псторыкау), дык у далейшым яны стал) займаць 
варожыя пазщьн i выступаць супраць ix, чаму спрыяла i сама пал!тыка 
царызму на занятых тэрыторыях, тыя разбурэн™, ream, яюм! суправад- 
жалкзя ваенныя дзеяннг.

Пры вывучэни! ходу вайны трэба звярнуць увагу на падзЫ першага пе- 
рыяду. Яны разв!вал'1ся давол'| хутка i паспяхова для русйх войскау па ycix 
асноуных напрамках. Ва усяйм разе ужо на працягу лета-восет 1654 года 
pycn'Mi apMiflMi был) захоплены абшырныя заходнерусйя i беларусйя земл! 
да niHii рэк Днепр — Заходняя ДзвЫа. Фактычна пад кантролем рускага 
урада знаходзтася таксама i м!жрэчча Дняпра i Бярззнчы, дзе у той час 
амаль не было польска-лтоусшх войскау, а дзейшчага атрады рушх рат
ных лкадзей i казакоу. Усяго тады русйя ваяводы занял! 33 гарады на 
пауночным усходзе i усходзе ВКЛ, Прычым мнопя з ix практычна без 
супрац1улення здалгся русюм войскам. Гэга тычыцца, у прыватнасц!,тагах 
гарадоу, якДарагабуж, Полацк, Сураж, Орша, ДуброУна, Роспау, Крычау, 
Маплёу. Жыхары Маплёва адчынтг вароты горада 24жн!уня 1654 года. 
Гэтаму спрыял) тыя абставжы, што на бок рускага цара перад гэтым пе- 
райшоу магшёусю шляхц!Ч Канстан^н Паклонсюса сва!м атрадам.26 Ад- 
нак некаторыя гарады, больш умацаваныя, у яйх стаял! буйныя гарн!зо- 
ны, вял! цяжйя ба!, упарга супра14Улялгся. Напрыклад, Смаленск быу 
эдадзены тольй 23 верасня 1654 года, доуп час трымал i абарону ВМебск, 
Мсц1слау, Гомель. Апошн! быу узяты тольй пасля 40-дзённай аблог!. Ста
ры Быхау i Слуцктак i не был) узятыя Hi У1654, Hi у 1655 гадах, нягледзя- 
чы на доугатэрм!новую аблогу i неаднаразовыя прыступы.

Паспяхова для русйх войскау разв'шал1ся ваенныя дзеянн'1 i у 1655 го
дзе. Да восбн! гэтага года амаль уся тэрыторыя ВКЛ, у тым лку i яе ста- 
л('ца —  В1льня, был! заняты рускМ, вызвалены з-пад уладыРэчы Паспа
лггай.

Трэба аднак зауважыць, што i У гэты перыяд Януш Радавш спрабавау 
распачаць наступапьныя дзеянж, нанесу контрудары па русйх войсках, 
бпайраваць шзраг гарадоу. Так, на працягу кастрычнжа 1654 —  студзе- 
ня 1655 гадоу яму Удалося адваяваць Барысау, Бабруйск, Талачын, Ко- 
пысь, Гпуск, Оршу. Абложаны быу Новы Быхау, а таксама i Маплёу, 
куды был! найраваны асноуныя алы Радз(вша. Абпога Маплёва пача- 
лася 2 лютага 1655 года i працягвалася амаль тры месяцы, але горад 
тады Я.Радавту не Удалося узяць. Не дапамагла i здрада К.Паклонска- 
га, яй адмов!уся служыць рускаму цару.

Адначасова з контрнаступлением у ПадняпроУ'! праводз!л!ся насту- 
пальныя аперацы! войска ВКЛ i у Падзв!нн!, але гэтыя anepaubii скончы- 
Л!ся беспаспяхова.

Тайм чынам, спробы камандавання ВКЛ лераламаць ход вайны на 
сваю карысць аказалгся безвымковыя, надта ж няроуныя были' сшы.

Поспех! рускЬс ваенных кампаний 1654— 1655 гадоУ сведчыл! аб тым, 
што мэты Pacii, яйяяна ставша тады, здзейснМся —  Беларусь, фактыч-
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на i Украма, апынулкя пад упадай рускага цара. Паустала пытанне аб 
паходзе у Польшчу, на Варшаву. Г.Саганов!ч прыводз(ць словы Алякеея 
М'1хайлав'1ча з госьма да жоню i сясцёр, яюя сведчаць аб тым, што русю 
цар быу настроены тады аптымгстычна, сапрауды зб^рауся працягваць 
вайну. «Постояв под Вильною неделю для запасов, —  nicay ён, —  прося 
у Бога милости... пойдём к Оршаве».27 Аднак да паходу на Варшаву не 
дайшло/Ход вайны нечакана ускладжуся, таму што У яе умяшалася 
Швецыя, якуюзанепакоша магчымасць выхаду Раси да Балтыйскага мора 
i аслабленне Польшчы. Летам 1656 года шведы пачал!- ваенныя дзеянш
i неузабаве занял i пауночна-заходнюю Л Иву i значную частку тэрыторьн 
Польшчы. Больш таго, шведскаму каралю Карпу X Густаву удалося схт!ць 
на свой бок Я.Радз!Вша i яго прыхшьжкау i дамовщца з !м! аб злучэнн1 ВКЛ 
са Швецыяй на аснове унн. Пагадненне аб гэтым было падшеана 17жн!уня 
1655 года. Пад (М паставт! свае подтсы 436 чалавек, сярод ix гетманы 
Януш Рздзгвт i Вмцэнт Гасеусю, жамойцй б1скуп Пётра ПарчэУсю, в!лёнсю 
©скуп Юры Тышкев1ч, вшенск! каношк Юры Белазор, харужы Гальяш 
Кашароусю ды Йшыя.28

Але пагадненне са Швецыяй падтрымала далёка не уся шляхта i вы- 
шэйшыя станы ВКЛ. I тым не менш, шведы працягвал! наступление, лра- 
соуваючыся да тэрыторьй, занятай русюмк Улмваючы Усе гэтыя абста- 
в!ны, русю урад паспрабавау прыцягнуць на свой бок найбольш уплыво- 
вых прадстаужкоу ВКЛ, у тым Л1ку i яго гетманау. Я.Радз!в!л адмов1у пра- 
панаваныя Умовы аб пераходзе ВКЛ пад упаду цара, а В.Гасеусю не толью 
пагадз1уея, але i выказауся за антышведсю саюз Рэчы Паспал1тай з Ра
аяй. Таюм чынам, у юруючых колах ВКЛ, па сутнасц!, адбыуся раскол, 
прычым пазщьн Я.Радз!в1ла стал! аслабяваць.

Усё гэта занепакоша Швецыю, i яна пагадзтася на перамовы аб змя- 
ненн1 умоу раней падпгсанага пападнення з ВКЛ. Перамовы працягвал1- 
ся месяц, у вынжу чаго удалося прыняць тэкст новага пагаднення, якое 
падп!сал1 1142 чалавею прадстаУнМ шляхты i каталщкага духавен
ства. Паводле гэтага пагаднення ВКЛ заключала унйо са Швецыяй i прыз- 
навала шведскага караля (як i яго пераемнжау) вялМм князем лпгоусю'м. 
Войсю абедзвюх дзяржау злучал!ся у адно для дзеянняу супраць агупь- 
нага непрыяцепя. Пагадненне абяцала захаваць усе асноуныя права- 
выя даЦыненм, прывше1 шляхты ВКЛ, а таксама свабоду каталщкага, 
ун'вдцкага i праваслаунага веравызНанняу.29

Аднак i новае пагадненне са Швецыяй падтрымала не уся шляхта ВКЛ. 
Супраць яго выступша i частка войска, якая выйшла з-пад улады Я.Рад- 
з!вша, а сам гетман ВКЛ неузабаве быу абвешчаны ворагам Айчыны. 
Галоуную ролю У Княстве стау адыгрываць Вщебсю ваявода Павел Са- 
пега. Яго Упаду прызнал! мнопя былыя прыхтьшю Я,Радз>в1да, мясцо-, 
вая шляхта, атрымау ён падтрымку i У Польшчы.

Змяншася памцыя i рускага цара. Угачваючы абставмы, яюя склал'юя, 
ён пайшоУ на зблЬкэнне з Польшчай i распачаУ перамовы з ёй абпадп!-
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санн! м!рнага пагаднення. 11ры гэтым выявиися два варыянты умоу зак- 
лючэння такога пагаднення. Першы прадугледжвау далучэнне да Pacii 
Усяго ВКЛ i выплату грошай на камленсацыю ваенных растрат Маскоус- 
кай дзяржавы, друп —  выбранне каралём Рэчы riacnaniTaii Аляксея 
МЬсайлавгча. Але i у гэтым выпадку Усходняя Беларусь павмна была за- 
стацца у складзе Pacii. Пытанне ж аб Укршне i не ставтася, яна ужо 
уз’ядналася з Рааяй. Урэшце рэшт баю пагадзтюя падЫсаць дамову, 
якая вядома як Втенсю трактат ад 3 лютапада 1656 года.

Анал'гауючы гэты дакумент, трэба адзначыць, што Рэч Паспалная згад- 
жалася на элекцыю цара на каралеусм пасад ужо на бтжэйшым сойме, 
але пры ?мове, што каранавацца ён зможа толью пасля смерц! Яна Ка- 
3iMipa, а да таго ажякага умяшання у справы Рэчы Паспалтай не дапус- 
калася. Пры гэтым ю'раваць кра!най цар павмен быу не праз намеснжа, 
а самастойна. Некалыа пунктау тычылюя рэлМйных спрау. Так, правы i 
npbieinei католжау захоувалюя цапкам. Пытанне жаб скасаванн! царкоу- 
най ун'н (а мейавгга гэтага дамагалася раайская дзлегацыя) было ад- 
кладзена, яго павшен быу разгледзець сойм. Важнае месца у трактаце 
зайМал! пункты аб супольным антышведсюм змаганн!. У адпаведиасц! з 
падшсаным тэкстам пагаднення, войскам караля i цара належала выс- 
тупаць разам супраць Швецьн, i Н1водз:н бок не павшен быу падл1сваць 
сепаратныя дамовы са Швецыяй без ведама другога.

Падшсанне BineHCKara трактата, на думку псторыкау, стала надзвы- 
чайнай падзеяй не толью У ходзе вайны 1654-1667 гадоу, але i увогуле 
У адноанах пам1ж Рааяй i Рэччу Паспалггай, «Аднак, —  адзначае Г.Са- 
raHOBi4, —  нельга перабольшваць значэнне Вшенскай дамовы. Яна 
Усё ж была вымушаным крокам. Зам1рэнне выйшла нетрывалае, ка- 
роткачасовае».30

! тым не менш, у ваенных дзеяннях наступгу пэуны паварот— спыня- 
лася барацьба з Рэччу Паспалп-ай i пачалася вайна Pacii са Швецыяй. 
Так закончыуея першы перыяд вайны, якая доужыпася з лета 1654 года. 
Галоуным вынжам гэтага перыяду для Беларуа стала тое, што яна апы- 
нулася у складзе Pacii.

Неабходна зауважыць, што у савецкай пстарычнай л'ггаратуры змены 
у дзяржауна-прававым становшчы Benapyci таго часу ацэньвалгся велым 
высока, а сам? гэтыя змены разглядалюя як уз’яднанне 6enapycKix зя- 
мель з Расаяй. Аднак сучасныя псторыю падыходзяць да ix 1наш. Яны 
л!чаць, што Беларусь тады была захоплена Рааяй, акупавана яе войс- 
кам! i укра!нскш казацим! атрздам!.

Больш аб’ектыуна асвятляецца цяпер i палпгыка царызму на Бела
руа, станоЫшча, якое склалася тут. Што ж можна сказаць аб гэтай nani- 
тыцы? Па-першае, яна наста класавы характар i была наюравана на 
тое, каб замацавацца на далучанай тэрыторьн, забяспечыць тут штарэ- 
сы рускай дзяржавы. Па-другое, царызм iMKHyyca Ул!чваць асабл!васц! 
краю, розных труп насальнщтва i намагаУся прыцягнуць ix на свой бок.
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Kani ж анаги'заваць канкрэтныя меры, дык трэба перш за усе адзна- 
чыць, што на Benapyci, як I на усёй тэрыторы! ВКЛ, Лквщавалася гсна- 
ваушая раней састэма органау улады i иравання i уводзтася раййская 
адмМстрацыя. Прычым, для вырашэння ycix гэтых спрау быу створаны 
спецыяльны дзяржауны орган —  Прыказ Вялжапа княства Лггоускага на 
чале з баярынам Стрэшневым, а галавой вярхоунай улады тут станав!у- 
<:я сам цар, утытул якога уводзтася назва «Белая Русь». Русш царАляк- 
сей М!хайлав«ч стау называць сябе«государем, царём и великим князем 
всея великие и малые и Белыя России самодержцем».

У пал'ггыцы царызму на далучаных землях асабгавая увага адводзта- 
ся мясцовым феадалам —  шляхце. Рабшася усё, каб схИць яе на свой 
бок, падначал!ць новай адмУстрацьп. 1, трэба сказаць, мнопя шляхц!чы, 
нават каталщкага веравызнання, лрысягал! на вернасць цару, таму што 
пры гэтай умове яны захоувал! свае зямельныя уладанн! i правы. Але 
паступал! так не fee, а тыя, што напачатку прынял! бок Pacii, пачалгздрад- 
жваць i выступаць супраць русюх. Такое здраднщтва aca6niBa аюыв1за- 
валася з восен! 1655 года, а у далейшым стала значнай i пашыранай 
з’яваю..

Вял)кая увага у пал'ггыцы царызму на Беларуа адводзшася духавен- 
ству, асабл!ва праваслаунаму. Праваслауная царква не толью захавала 
свае уладанн!, але i пашырыла ix, узмацн!ла свае агульныя лазщьн. Дзей- 
насць жа каталщкай царквы, наадварот, ашяжоувалася, а ва усход^х 
раёнах каталщия касцёлы увогуле был» зачынены. Забаронена была I 
умяцкая царква,-

Уп^чвалюя 1 !нтарэсы гараджан: захавалася ix самаюраванне, падтрым- 
л!валася гандлёва-рамесная дзейнасць. ПраУда, гарады был! пастауле- 
ны пад кантроль русюх ваяводау, яюя Умешвалгся у ix справы, да таго ж 
гарады вельм! пацярпеп! ад ваенных дзеянняу.

Спадзявауся царсю Урад i на падтрымку з боку еялян. Але ix прававое 
станов!шча не змяншася, таму што феадальна-прыгоншцюя адноаны 
на Benapyci не был'1 парушаны. Вось чаму i у гэты перыяд працягвалкзя 
выступленж еялян супраць шляхты. Сяляне был) незадаволены як дзе- 
янням! русюх ваяводау, так i увогуле ратных лкэдзей, яюя не толью раба- 
вал! вёсю, але i вывозт! еялян у свае расшсюя вотчыны. Аб незадаволе- 
насц! еялян сведчаць шматлмя скарл, яюя наступал! на (мя цара, раз- 
вщцё такой з’явы, як бегства, адкрытыя хваляванн!, яюя стал! набываць 
антырускую наюраванасць.

У цэлым станов!шча на Benapyci, далучанай да Pacii, было вельм! склаг 
даным,! нягледзячы на усе намаганн!, царызму не Удалося стварыць тут 
надзейную апору

Не спрыяла умацаванню пазщый царызму на Benapyci i тое, што на яе 
тэрыторы! было шмат украмш'х казакоу, атрады як!х пастаянна папау- 
нял1ся бегльш еялянамь Казацка-сялянсшя атрады, як сведчаць крын!- 
цы, не толью ажыццяУлял1 набег! на феадальныя Уладанн!, але i сталi
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змагацца з русюм) войскам). У гэтых адноанах паузальная дзейнасць 
казацка-сялянскЬс атрадау, на чале яйх ста? cothIk Дзянк; Мурашка: яны 
кантрапявал) мнопя насепеныя пункты у Мшсюм, Навагародаам ваявод- 
ствах.31
, Нават тыя казаю, што падтрымл!вал1 русюя войсга, !мкнуп1ся дзейнн 

чаць самастойна, не падначальвацца рускаму камандаванню, уступал! з 
1м у канфл!кты. Больш таго, казацкая вярхушка вынашвала планы пад- 
парадкавання некапгорых рйёна? Benapyci, уключэння ix у склад так зва- 
най «вольнай украшскай дзяржавы». Таюя мэты праследвал i сам Баг- 
дан Хмяльмцю,) яго пераемнМ i паплечнм, у прыватнасць 1.3алатарэн- 
ка Гзамян1ушы яго 1ван Нячай, я id засеу у Чавусах i аб’яв^у сябе «полков
ником чаусским».

А мЬк тым вайна не закончылася. Напружаньм, нягледзячы на пад- 
nicaHHe Вшенскага трактата, заставалгся адноаны Padi з Рэччу Паспал- 
»тай, якая не хйцепа уступать ёй беларусюя i Украитеюя землК Прычым 
лольскаму ураду Удалося прыцягнуць на свой бок частку украЫсюх каза
коу i нават новага гетмана 1вана Выгоускага, яи здрадаУ Pacii.

3 групоукай ВыгоУскага быу звязаны i 1ван Нячай, яю узначальвау ка- 
зацюя атрады на Benapyci. ён таксама выстуш'У супраць Padi i восенню 
1658 года распачау ваенныя дзеяннЬ спрабуючы Узяць Маплёу. Актыв!- 
завау ваенныя дзеянш супраць русшх войскау 1Дзян)с Мурашка, i жшыя 
казацка-сялянсюя атрады. Увогуле тады, г.зн, з канца 50-х гадоу, на Бе
ларуа разгарнууся давол! шырой народна-вызваленчы рух, маючы ан- 
тырускую наюраванасць. У ранейшых выданнях аб гэтым руху гавары- 
лася вельм! мала, ён  практычна замоучвауся. Цяпер жа ён асвятляецца 
не толью у навуковай, але i у вучэбнай лггаратуры . «Антынародная, 
грабежнщкая палИыка царызму на Benapyci, — - адзначаюць аутары ву- 
чэбнага дапаможжка «Нарысы псторьн Беларуа», —  прывяла у канцы 
1658 года да народнай вайны, якая працягвалася да 1661 года».32

Усё гэта надрывала пазщьн Pacii, ускладняла станоашча яе войскау 
на занятай тэрыторы». Абвастрыгася адноаны i з Рэччу Паспалтай, вай- 
сковыя алы якой яшчэ У канцы 50-х гадоу crani eecui актыуныя дзеянн» 
супраць Padi. Гзтаму спрыяла i тое, што урад Рэчы Паспа-лтай прадп- 
рыняу намаганм пазам!рэнн1 са Швецыяй i вясной 1660 года падшсау з 
ёй пагадненне.

Безумоуна, Раа'я не магла не уп!чваць гэтыя абстав!ны i яшчэ змой 
1658-1659 гадоу распачала буйную наступальную аперацыю на тэрыто- 
ры'| ВКЛ. Але icrOTHa змянщь станов!шча тут не Удалося. Наадварот, рус- 
кая арм!я стала цярпець паражэнн! i паадаць раней узятыя гарады. Так, 
летам 1660 года яна была разбта пад Ляхав'нам!, у л’гстападзе 1661 года 
была здадзена В|льня. Тады ж, восенню 1661 года, руск1я панесга паражэн- 
не1 У Падзв1нн1, у прыватнасц!, у бНве пад Кущшааш (каля Глыбокага).

Послеху польска-л1тоуаах войскау спрыяла тое, што у некаторых па
радах адбыл!ся паустанн!, i жыхары гэтых гарадоУ, незадаволеныя пал-
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(тыкай русюх упад, прысяпал! на вернасць каралю Рэчы ПаспалЕтай. Так 
эдарылася у лютым 1661 года у МагШёве. Туг былазн!шчана практычна 
^ся царская залога (каля 2 тыс. чалавек, а паводле !ншых звестак —  
7 тысяч). Толью некальюм чалавекам удалося уцячы, 1 яны, дабегшы да 
Роспааа, паведамйгй, што «мопллёвские мещане... изменили... ратных 
людей в Могилёве всех порубили».33Трэба зауважыць, што за гэта най- 
больш актыуныя Удзелыш паустання был! добра узнагароджаны паля- 
KaMi, некаторыя з ix нават атрымал1 шляхецтва, гораду ж Маплёву была 
дадзена вялжая пячатка. Затое у Маскве патрыярх Нкан лракляу мап- 
лёуцау.

Не змян№а ход вайны i замГрэнне Pacii са Швецыяй, якое адбылося на 
аснове Кардзкжага пагаднення, падшсанапа у чэрвеж 1661 года. Прау- 
да, не усё так добра было i у Рэчы Паспалпай, у тым л!ку у Вялмм кня- 
стве JliToycKiM, дзе абвастрылася барацьба магнацюх груповак, што, на
туральна, не клагло не адбщца i на войску, якому супрацьстаял» давол! 
значныя С1лы русюх. Ул'мваючы усё гэта, бай вымушаны был! пайсц! на 
перамовы. Яны адбывалкда не адзм раз, лачынаючы з 1661 года, i пра- 
ходзМ цяжка, таму што пытанне тычылася не толью заканчэння вайны, 
але i умоу падпгсання м!рнага пагаднення. Таюя Умовы Урэшце рэшт был! 
выпрацаваны, i у 1667 годзе у вёсцы Андрусава (пам1ж Мсц!славам i 
Смаленскам) яно было падпгсана. Але гэта не быу «вечный мир», бо 
пагадз'!Л1СЯ толью на зам!рэнне тэрммам на 13,5 гадоу -  да чэрвеня 1680 
года, пасля чаго павЫен быу быць аформлены i «вечный мир».

Цэнтральнае месца у Аидрусаушм пагадненн1, безумоУна, займал! 
тэрытарыяльныя пытанн!, менавгга з-за ix доуга спрачал1ся. Баю пагадз- 
inica, што Смаленскае i Чаржгаускае ваяводствы, Старадубсю павет i 
Левабярэжная УкраЫа адыходзяць да Pacii. Асобны пункт тычыуся К?е- 
ва, ён мог знзходзщца над раайскай адм!н!сграцыяй толью два гады 
(царсю урад аднак так i не вывеУ з Юева свайго войска, не лерадаУ яго 
Рэчы Паспалгсай). Ceoeaca6niBa было вырашана пытанне аб Запарож- 
жы, яно муеала быць адначасова пад уладай абодвух манархау. Разам з 
тым Рэч Паспалггая вяртала сабе практычна усе беларусюя земл!, 1нфпян- 
ты, а таксама Правабярэжную Украшу.

Таим! был! тэрытарыяльныя змены, замацаваныя Андрусауск1м па- 
гадненнем. Псторыю адзначаюць, што яны адлюстравал1 камлрам!сны 
характер самапо зам!рзння i не вырашыл! тых праблем, яюя прывял! да 
ваеннага сутыкнення бакоу. Новая мяжа пам!ж Рэччу Паспалпай i Paci- 
яй была часовай i абедзве дзяржавы спадзявал!ся на рзванш.

У Андрусаусюм пагадненш агаворана было i пытанне аб праваспау- 
най царкве. Яна магла свабодна дзейн!чаць на усей тэрыторы! Рэчы 
Паспал1тай I па чыста рэлМйных справах ладпарадкоувалася маскоус- 
каму латрыярху. Але не вырашаным фактычна было пытанне аб палон- 
ных, яюя апынул!ся у Pacii, асноУную масу яюх, згадна з тзксгам Андру- 
саускага пагаднення, царсю Урад паюдаУ у сваёй дзяржаве.34
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Можа узншнуць пытанне: хто ж перамог у вайне? СучаснМ адказвал1 
на яга па-рознаму. Псторыю ж л^чаць, што вайна 1654-1667 гадоу стала 
пэ?ным рубяжом у адноанах пам1ж Рааяй i Рэччу Паспалггай, прычым 
апошняя была аспаблена i не^забаве Уступала J час заняпаду. «Баланс 
ста? у межах Усходняй Европы, —  niuia Г.Саганов1ч, —  бы? канчаткова 
парушаны на карысць Маско?скай дзяржавы, якая па warymacui выйш- 
ла, бадай, на першае месца...»35. А Рэч Паспалггая, на яго думку, наад- 
варот, ужо у Андрусаве падпгсапа сабе прысуд. 3 такой ацэнкай вынша? 
вайны можна пагадзщца.

Ну, а што ж гэта вайна дала беларускаму народу? Адказ вельм! про
сты: жчога, акрамя разбурэнняу, шматлдах чалавечых ахвяр, страты 
людзей. Дастаткова сказаць, што насельнщтва Беларуа у межах прык- 
ладна яе сучаснай тэрыторьн зменшылася больш чым на палову. Kani 
перад вайной яно дасягала 2 млн. 900 тыс. чалавек, дык на 1667 год 
засталося каля 1 млн. 350 тыс. Гэта прыкпадна 47%, гарадскога ж жы- 
харства адалела яшчэ менш: толью 45%. Таюя падлш зрабш! беларуаая 
псторыю А.Карпачо? i П.Казлоусю i зараз яны праводзяцца як у навуко
вай, так i вучэбнай лггаратуры, аб чым мы яшчэ будзем гаварыць.
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Раздзел И

БЕЛАРУСЬ 
У ЧАС ПАУНОЧНАЙ В А Й Н Ы :

(1700— 1721 1*.)4

§ 1. Перадумовы уцягнення Раны Паспаытай у вайну
Не паспепа Беларусь аднав!цца пасля страшных разбурэнняу у вынь 

ку войн сярзданы XVII ст., яку пачатку XVIII ст. на беларусюя земл! прый- 
шла новая трагедыя —  Пауночная вайна. Беларусь стала арэнай суп- 
рацьстаяння галопных ваюючых башу—  Pacii i Швецы!.1 зноу земл1 Бе
ларуа' был! спустошаны. Толью людсюя страты cicnani каля 700 тыс.’

Вайна мела i вельм1 сур’ёзныя палпычныя наступствы. Яна прывяла 
да рэзкага абвастрэння барацьбы памок розным! групоукам! магната^ i 
шляхты, якая набыла характар фамадзянскай вайны. Вышкам вайны 
стала фактычная страта Рэччу Паспалтай (у склад якой уваходзил бепа- 
русшя земл!) палИычнай самастойнасц1, што вызначыла будучае пад- 
зенне дзяржавы 1 уваходканне Benapyci У склад Pacii.

Па псторы! Пауночнай вайны створана значная лгтаратура, перш за 
Усе pacWcKiMi i савецюм! Г1сторыкам<. Першыя спробы даследавання пры- 
чын i хода ваенных дзеянняу прадпрымалюя яшчэ сучасншам) Пятра.2

Падае! вайны асветлены у фунтоунай працы С.М.СалаУёва.3 Гэта праб- 
лема неаднаразова разглядалася савецюм1 псторыкам! як у манаграф!- 
ях, так i у калектыуных працах.4

У гэтых работах, як! у мнопх !ншых, з той ц! !ншай паунатой разгляда- 
юцца i падзе! на Беларуа. Аднак практычна для ycix раайсю'х i савецюх 
псторыкау характэрна апалагзтыка Пятра i яго палпыю, асвятленне хода 
Пауночнай вайны, у тым л1ку ! падзей, што адбыватся на Беларуа', з 
пункту гледжання раайсюх «нтарэсау, што не заусёды дазваляе усебако- 
ва i аб’ектыуна разгледзець праблему.

ГрунтоУныя працы па даследаванню перыяду Пауночнай вайны нале- 
жаць польсюм псторыкам.3 Зразумела, што яны прытрымя1ваюцца шмат 
у чым супрацьлетых поглядау, ацэньваючы пал!тыку Pad! у дадзены 
перыяд як анпгыпольскую, якая мела мэтаю адарванне укра!нсюх i бела- 
русюх зямепь Рэчы Паспалтай. Удзал Рэчы Паспал!тай у вайне уяуляец- 
ца бессэнсоуным i згубным для дзяржавы.®
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Параунальна менш увап Удзялял1 дадзенай прабпеме беларуаая ricro- 
рык!. У т.1 «Псторьн Беларуасай ССР» падзе1 вайны асвятляюцца трады- 
цыйна для раайскай i савецкай п'старыяграфн. У «Нарысах псторы! Бе
ларуа» nbrraHHi Пауночнай вайны разглядаюцца фрагментарна i больш 
з пункту гледжання унугрыпалггычнай барацьбы у ВКЛ.7 Правда, у апошж 
час з’яв|?ся шэраг пубгйкацый навукова-папулярнага характеру, у яюх раз- 
гпядаюцца розныя баю гэтай праблемы.8

Можна прыйои да высновы, што юнуючая навуковая i навукова-папу- 
лярная лггаратура дазваляе скласц! пэ?нае Уяуленне пра падзе! Пауноч
най вайны на Беларусь Аднак комплекснае вывучэнне дадзенай тэмы з 
сучасных паз!цый у беларускай пстарыяграфн яшчэ наперадзе.

Тым не менш, абатраючыся на рознабаковыя крынщы, анал!зуючы 
розныя пункты гледжання, паспрабуем асвяттць асноуныя падзе! Пау
ночнай вайны, спыжушы асноуную увагу на перадумовах уцягнення ВКЛ 
у вайну, яё ходзе I вын!ках для лёсу дзяржавы.

У XVIII ст. Вялжае Княства Лтоускае, як i Уся Рэч Паспап!тая, увахо- 
дзта аслабелым, раздратаванымунугрыпал!тычным1супярэчнасцям1, у 
абстав1нах рэзкай канфрантацьн магнацюх груповак, што непазбежна вяло 
да залежнасц! дзяржавы ад суседн1х кратау. Ужо бескаралеуе 1696-97 гг. 
адкрыла шыроюя магчымасц1 замежным уплывам. Пры абраннг навага 
караля сутыкнулюя иитарэсы Pacii, npycii, Францьн, нават Турцы1.17 чэр- 
веня 1697г. был'| выбраны адначасова два кандыдаты—  французск! 
прынц Kohlp i саксонсю курфюрст Аугуст. Гтутактыуна умяшалася Райя. 
Петр 1 наюравау панам-радным грамату, у якой адкрыта пагражау спы- 
неннем дзеяння Mipy з Рэччу Паспал!тай, кал! будзе абраны французов 
кандыдат. Пасля абрання Аугуста цар наюравау яму вюшавальную гра
мату I загадау абвясц!ць панам-радным, што для абароны рэспубпМ ад 
Конщ i яго партьн да лггоусюх межау наюравана рускае войска пад ка- 
мандаваннем князя Рамаданоускапа.®

Пасля заключэння M ipy з Турцыяй 26 студзеня 1699 г. Рэч Паспалггая 
мела спакой на ycix межах i шмат праблем унугры дзяржавы i, перш за 
усё У Вялшм Княстве Лггоусюм. ВКЛ, з’яуляючыся часткай федэратыу- 
най дзяржавы, у той жа час захоувала значную самастойнасць. Кал i Карона 
уяуляла сабой сваеасабл!вую маза!ку магнацюх даменау, то на Лггве-Бела- 
pyci заусёды панавау адзж з магнацюх родау. Улада магла пераходз!ць ад 
Радз’шшау да Пацау альбо Сапегау, але гэта не змяняла сутнасц! справы.

У канцы XVII ст. найбольшы уплыу у ВКЛ набыу род Сапегау, яюя за
нял! усе вышэйшыя дзяржауныя пасады. Сапегам супрацьстайла бела- 
руска-лгтоУская шляхта, што згуртавалася вакол Апнсюх i Вшнявецюх. 
Напярэдаднг XVIII ст. гэтае супрацьстаянне перараспо практычна у гра- 
мадзянскую вайну. 1698 г. быу запоунены няспынньш сражэнням1, рэп- 
рэаям! у адноанах да сапермкау,10 

Кароль Аугуст паводаУ сябе У гэтых умовах цынмна i хггра. ё н  не зры- 
вау канчаткова з Сапегам!, аднак даб!?ся забароны адначасова займаць
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шмат дзяржауных пасад прадстауншм! аднаго i таго ж роду. Па просьбе 
шляхты ВКЛ кароль наю'равау у княства корпус саксонсйх войск. Уснежн! 
1693 г. Август дасягнуу прым|'рэння варагуючых бакоу, прычым на умо- 
вах роспуску эддзелау войска ВКЛ, яйя перавышал1 норму адведзенай 
!м колькасц!.11

У тайх умовах i пачаУ складвацца Пауночны саюз, найраваны суп
раць Швецьн. 1н1цыягарам гэтага саюзу выступ^ Петр I. ён правильна 
ацажу расклад ап у Еуропе. Англ'т i Галандыя рыхтавзл1Ся выстугаць 
супраць Францы). Кожны з супрацьлеглых бакоу никнууся атрымаць як 
мага больш саюзн'шау i перш за усё Швецыю i яе арм!ю. Швецыя у сваю 
чаргу хацела атрымаць выгаду з наспяваушага канфп1кту еурапейсйх 
дзяржау, каб захаваць усё заваяванае на Балтыцы i застацца гегемонам 
Пауночнай Европы. Дан'ю, тайм чынам, змагалася са ceaiM спадчынным 
ворагам Швецыяй за вяртанне страчаныхтэрыторый у Пауднёвай Шве
цы’! i разрыв варожага саюзу Швецы'1 i Гальштынн. Утвараючы каагёцыю, 
Раая (мкнулася забяспечыць сабе выхадда Баптыйскага мора, прэтэн- 
дуючы на тэрыторыю Карэлн i (игры).

Партнёрам Данн i Pacii стала Саксошя. Аугуст I! (мкнууся да абсалют- 
най улады. Дзеля гэтага ён жадау далучыць да спадчынных саксонсйх 
уладанняу Л1фляндыю i Эстляндыю, што узмацн'ша б яго паз'щы'| i стала
б значным крокам да пераутварэння караля Рэчы Паспалггай у абса- 
лютнага манарха.

Ужо летам 1698 г. у Вене адбылгся перамовы удзелы-икау Вял!кага па- 
сольства з прадстаун'|Ком Аугуста II, яйя стал'! пачагкам ваенна-пал'ггыч- 
нага збл'тэння Пятра I з каралём. 22 - 25 жжуня гэтага ж года адбылася 
першая сустрэча двух манархау, дзе Ужо сур’ёзна абмяркоувалася пы
танне аб будучай вайне са Швецыяй.

Восенню 1699 г. у Маскве адбыл'гся перамовы аб заключэнн1 саюзу 
пам!Ж Саксон'|яй i Рааяй, прычым яны вял'гся у сакрэце ад пасла Рэчы 
Паспалггай. Вынжам стала падгасанне дамовы аб сумеснай вайне са 
Швецыяй, прычым Август SI абавязауся cxiniub Рэч Паспалпую да раз
рыву са Швецыяй i пачаць вайну Увядзеннем сваЬс войск у Л1фляндыю 
яшчэ да заключэння Mipy з Турцыяй.12

Неабходна падкрэслгць, што Август II заключыу дамову як саксонсю 
курфюрст, аднак ён адначасова быу каралём Рэчы Паспалтай. Яе тэ- 
рыторыя заспаняла Саксоншэ ад шведау i непазбежна пав!нна была сггаць 
аператы^най падставай ваенных дзеянняу i стратэпчным тылам. Тайм 
чынам, Рэч Паспалггая непазбежна рана ц\ позна пав)нна была быць 
уцягнута У вайну.

Тайм чынам, паустае праблема аб патрэбнасц» або непатрэбнасц'1, 
сэнсе або бессэнсоУнасц* Удзепу Рэчы Паспалтай (а, значыць, i ВКЛ) у 
вайне, Гэта пытанне дыскус)йнае, i адказы на яго нярэдка супрацьлег- 
лыя. Пункт гледжання раайсюх псторыкау, на нашу думку, найбольш поу- 
на выказаны У.А.Артамонавым. ён  сцвярджае, што Ушчамленне imraDa-
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cay ВКЛ, якое вывозша па Заходняй Дзв!не у Рыгу сельскапаспадарчую 
сыравту, што складала аснову яго знешняга гандлю; патэнцыяльная 
пагроза Гданьску, праз яю праходзша галоуная мапстраль Кароны, жор- 
сткая акупацыя шведам1-пратэстантам1 cxmmi большасць шляхты да 
саюзуз Рааяй i падтрымю Августа II. Экспанаямстсюя апетыты польска- 
га дваранства, на думку У.А.Артамонава, няшмат чым адрозн!валюя ад 
апетытау шведскага, прускага альбо раайскага дваранства. У пачатку 
XVIII ст. шляхта добра памятала прыналежнасць Лгфляндьн да Рэчы 
Паспалтай. Асноуным нафункам у руска-польсюх адноанах стала тэн- 
дэнцыя да зблисэння, узмоцненая наяунасцю агульных пра^унжау —  
Швецьн i Турцьй. У Пауночнай вайне выявшгся пункты сутыкнення i бы? 
аформлены больш-менш дзейсны i працяглы палпгычны i ваенны саюз.13 
(Прауда, не усе раайсюя псторым прытрымл! ваюцца гэтага пункту глед
жання, Яшчэ У.А. Бшьбсау Л1чыу, што Рэч Паспалггая апынулася Уцягну- 
тай у вайну са Швецыяй насуперак сваёй вол!* яна хацела застацца ней
тральней.14) ; -  ,

H. I. Пауленка л1чыць, што падставай для уступлення у вайну Аугуста II 
з’явтася нетрываласць яго становшча»у Саксон!!, I у Рэчы Паспал! тай. 
УПауночны саюз уступала не Рэч Паспалтая, якая прэтэндавала у вын- 
(ку лоспеху У вайне набыць /Ифляндыю, а Саксон1я, якая не мела тэры- 
тарыяльных прзтэншй да Швецы!. Справа у тым, што, на думку Пауленю, 
шляхта абумовша абранне караля яго абавязкам вярнуць Л^фляндыю у 
Рэч Паспалпую,Саксонск!я салдаты пав!нны был! сваей крывёй аплоч- 
ваць абяцанн!, дадзеныя курфюрстам саксонсгам.15

Польсюя псторык! прыгрымл!ваюцца у значнай меры супрацьлеглых 
поглядау. У. Канапчыньсм i Ю. Фельдман асвятляюць падзе! Пауночнай 
вайны з пункту гледжання антыпольскай палпыю царызму. С!стэма рус- 
ка-лольска-саксонскага саюзу разглядаецца iMi якзгубнаядля Польшчы. 
Гэтым саюзам Рэч Паспалтая была уцягнута у бессэнсоуную вайну са 
Швецыяй.16

П. Ясеннда л!чыць, што кароль |'мкнууся да вайны насуперак 1'нтарэсам 
Рэчы Паспалтай. Аугуст II падцвердау гэта абавязацельствам, якое брау 
на сябе кожны кароль пры абранн! —  вярнуць страчаныя земл!. Аднак 
унясенне гэтага пункта у Pacta Conventa дауно стала проста традыцыяй. 
KpaiHa была зняолена папярэдн1м! войнам'! i 1мкнулася да Mipy. Аугуст 
уступау у саюз з царом, Kani ужо дзесяц!годдз! у Рэчы Паспалггай пера- 
важала перакананне, што Масква нашмат страшней за Стакгольм. На- 
меры i дзеянн1 Аугуста II, на думку П. Ясемцы, знаходзИся у здз!уляю- 
чай супярэчнасц! з элементарным! нормам! пал!тычнага мыслення. Ка
роль заключау саюз з суседам вельм! моцным супраць больш слабага (i, 
дарэчы, такога, яга не пагражау i не зб»рауся лачынаць вайну); легка 
было здагадацца, каму тай саюз мог прынесц! найбольшаю выгаду. Ау
густа перш за усехвалявала кар’ера саксонскай дынасты! веттынау. Даб- 
рабыт Рэчы Паспал!тай хвалявау яго менш за усе.17
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Так ms (накш, да вясны 1700 г. быу канчаткова аформлены антыш-
ведскг саюз Pacii, Данн i Саксонн. Вайна стала непазбежнай.

§ 2. Беларусь у пачатку ванны.
Абвастрэне унутрыпалггычнай 

барацьбы у ВКЛ (1700-восень 1704г.)
У выкананне дамовы з Рааяй першым пачау вайну са Швецыяй Ау

густ К. 12 лютага 1700 г. яго саксонсюя войск) без абвяшчэння вайны 
ycrynini у /Ифляндыю i аблажыго Рыгу.

Як ужо адзначалася, становшча У Рэчы Паспал|'тай у момант пачатку 
ваенных дзеянняу было надзвычай складаным. Супраць караля дзейн1- 
чала моцная магнацка-шпяхецкая алаз1цыя. У ВКЛ усе !шло да грама- 
дзянскай вайны пашж CaneraMi i лггоуска-беларускай шляхтай. Карыс- 
таючыся супярэчнасцям! памЬк шляхтай i CaneraMi, кароль даб«уся зго- 
ды Сапегау на вайну супраць Швецьп. Яны спадзявалюя адыграцца за 
папярэдн|я няудачы.

Вайна пачалася для Аугуста няудала. Аблога Рыл не прынесла по- 
спеху. Тым часам 1 лтеня 1700 г. Аугуст II выдау ун)версал у Гродне, яюм 
абвяеду вайну Щвецьп. Пасля гэтага ён аддау загад Каз1м1ру Сапегу, 
найвышэйшаму гетману ВКЛ, зб|раць войск! i 1сц1 у /Нфляндыю на дапа
могу саксонцам. Адначасова кароль закяжау шляхту княства да паспал- 
irara рушэння быццам для забеспячэння бяспек! межау.18 Аугуст добра 
разумеу, да яюх вымкау прывядзе ваенная мабггазацыя у ВКЛ, якое раз- 
A3ipani унутраныя супярэчнасц!. I новая успышка грамадзянскай вайны 
стала непазбежнай.

Летам 1700 г. была створана канфедэрацыя шляхты ВКЛ, якая суп- 
рацьстаяла Сапегам. Канфедэраты сабрал! У Ашмяншм павеце пад 
Лтн'шкам! каля 20 тыс. чалавек. На чале ix crani лрадстаунМ родау 
Апнсюх i Вшнявецюх,19

Спачатку поспех быу на баку Сапегау. I пад ЛИмшкам!, i на р. Ашмян- 
ка шляхта пацярпела паражэннй Аднак у кастрыч^ку 1700т. пад Апьке- 
HixaMi (цяпер мястэчка Вольюшнкай, Лггва) сабралася ix каля 20 тысяч.
18 лгстапада адбылася жорсткая бггва з трёхгысячным, яю аднак меу 
гарматы, аддзелам Сапегау. Перамагл! канфедэраты. Гетман К. Сапега i 
яго брат, падскарбш ВКЛ, Бенедз|'кт уцякл! у В!льню. Mixam Сапега, ка- 
нюшы ВКЛ, быу узяты у палон i па-зверску заботы. Запнул! i захопленыя 
прыхтьнш Сапегау.20 22 nicranaAa 1700 г. канфедэраты прынял! паста- 
нову, у адпаведнасц! з якой Сапеп пазбаулялгся ycix дзяржауных пасад i 
свак маёнткау у ВКЛ.21

Пасля перамоп шляхта ганулася рабаваць маёнта Сапегау. Толью lye 
нанесла страты на 50 тысяч злотых. Аднак непамерныя злоужыванж у
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зборы падаткау прывял! да Узброенага паустання прыгонных сялян Са
пегау. Казацка-сялянсюя аддзелы разгарнул! баявыя дзеянн) у раёне Дуб- 
роуна, Быхава, Галоучына супраць шпяхецюх фарм1раванняу.22 Таюм 
чынам, шляхецкая канфедэрацыя пасля перамоп надСапегам'1 не змаг- 
ла надежным чынам выкарыстаць яе вынш' i нават сутыкнулася з узбро- 
ёным супрац!уленнем сялян.

Тым часам становнича антышвецкай ка&йцыГ значна ускладнтася. 
Карл XII, хутка дасягнуушы перамоп над Дашяй, наюравауся у Л1флян- 
дыю. Даведаушыся пра гэта, Аугуст II неадкладна зняуаблогу Рып i пас- 
пешна наюравауся у Польшчу. Пасля гэтага Карл нанёс сакрушальны 
Удар войскам Пятра i пад Нарвай.23

Трэба адзначыць, што Дзяржауны Савет Швецьн ужо праз тры меся
цы пасля Нарвы звярнууся да караля Карла з прапановай заключыць 
м'|р з Аугустам II, каб пазбегнуць вайны на два франты. Аднак Карл XII 
адвяргаУ любыя прапановы аб м1ры. У гэтых умовах Аугуст пайшоу на 
новую сустрэчу з Пятром i у Кржах (Дзвюю павет). У Б1ржах цар асабюта 
пераканауся У нежаданн! сенатарау Рэчы Паспалггай устулаць у вайну.

3 Аугустам II была заключена новая дамова аб працягванн! вайны. 
Каралю, як i раней, был! абяцаны Л1фляндыя i Эстляндыя; таксама Петр 
абавязвауся прыслаць Аугусту ад 1 5 да 20 тысяч салдат, даваць сродм 
на ix утрыманне i выгшачваць на працягу 3 год па 100 тысяч руб, Кароль, 
у сваю чаргу, абавязвауся ваяваць са шведам! у Л1фляндьн i Эстлянды!, 
каб, адцягваючы шведа? засцерагчы ад небяспек! Рааю. Аугуст II зноу 
падп'1сау дамову у якасц! саксонскага курфюрста. Аднак у сакрэтным 
артыкуле прадугледжвалася неабходнасць уцягнуць у саюз Рэч Паспа- 
л'пую. Для гэтага цар абяцау даслаць каралю 20 тыс. руб, «дабы некото
рое награждение и милость показать тем из польских сенаторов, кото
рые способы сыицут привести в постановленные союзы и Речь Посполи- 
тую».24

У чэрвеж 1701 г. Карл XII зноу разШу саксонца? пад Рыгай. Войсю Ау
густа адступ'ш'1 у Курляндыю. Сенатары Рэчы Паспалггай зноу прапана- 
вал! Карлу пасрэднщтва у закпючэнн! Mipy. У адказ шведсю кароль запат- 
рабавау дэтраизацьй Аугуста II.

Тым часам, у жн!ун! 1701 г. Салеп, яюя л!чыга сябе пакрыУджаным! 
сва)м манархам, звярнулюя да Карла XII з просьбай аб апецы. У верасн! 
шведсюя войсю ужо крочыл! наЖмудзь, дзе было шмат валоданняу Са
пегау. Таюм чынам, межы Рэчы Паспалпай бьин* ларушаны. Дзяржава 
апынулася уцягнугай у вайну.

Пачалюя сутычю шведсюх войск са шляхецюм! атрадамь 1 снежня 1701 г. 
Карл XII з атрадам у некалью сот чалавек нэпа? як niuia Е.Тарле, на “поль
скую” армю AriHocara, якая была ахоплена панжай i разбеглася. Шведы 
без перашкод увайшл! У Коуна, а хутка пасля гэтага занял! Вшьню.2* (ЗаУ- 
важым, што раайсюя псторыю велым часта не адрознвваюць Польшчу i 
ВКЛ, польсюх i лУгоУска-беларусюх магнатау.) Трох! пачншаму aniceae
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падзе! С. Дансюх. ён сцвярджае, што шведау было 4 тысячы. Корпус 
АНнскага не прыняу бой i разбёгся. Аднак ужо 4 снежня Аг1нсй з 5-тые» 
«градам атакавау шведау у м. Шкудзь. Пасля боя атрады Апнскага не 
был! разбггы. Яны перайии™ да тактый малой партызанскай вайны.28

Сейм Рэчы Паспалггай паспрабавау прым!рыць канфл»етуючыя гру- 
поуй у ВКЛ i у студзен1 1702 г. прыняу рашэнне вярнуць Сапегам усе 
пасады i маёнтй. Але прымярэння дасягнуць не удалося. Сапеп працяг- 
nani шукаць падтрымй у шведскага караля. 21 сакавжа 1702 г. браты 
Сапеп сустрэлгся у Юргенборку з Карлам XII, канчаткова звязаушы сябе 
са шведамЬ28

Прац1ун1й Сапегау пачал! ехшяцца у бок Pacii. Разумеючы, што гэтым 
яны падтрымшваюць Аугуста H i яго абсалютысцйя памкненж, гзта гру- 
поука пачала раб!ць спробы адарваць ВКЛ ад Кароны. 3 гэтай мэтай анты- 
сапежынская каалщыя пачала выступаць як Рэч Паепалтая Лгсоуская. Яе 
афщыйным прадстаунжом пры Кароне стау канОнж Белазор.29

У пачатку 1702 г. Белазор быу пасланы у Маскву для перамоу аб ака- 
занн! ВКЛ ваеннай i фгнансавай дапамоп. Раайсй бок прадстауляу бая- 
рын Ф. Галавш. На адной з сустрэч прысутн!чау Петр 1.23 сакавжа 1702 г. 
быу падгасаны дагавор.30 Па яго умовах раайей урад аказвау канфедэ- 
ратам ваенную, а таксама ф!нансавую дапамогу у памеры 40 тысяч руб. 
ВКЛ у сваю чаргу згаджалася упусцщь на сваю тэрыторыю руейя войей, 
саступала г. Друю як галоуны пункт размяшчэння войск i аператыуную 
базу. Дарэчы, горад з трохгысячным насельнщтвам належыу Сапегам. 
Там размясц|уся Г. Алией. Пад яго “камандаванне” пераходз!л! тры палю 
расШскай пяхоты. Пад Быхау, яй утрымл!вал'| прыхтьнМ Сапегау, на- 
мроувауся 12-Ц1 тысячный атрад казакоу Мазепы. Раая нават абяцала 
не патрабаваць вяртання грошай, каш канфедэраты будуць да канца вай
ны весц! барацьбу са шведамК31

Заключены дагавор быу, несумненна, вельм; важнай палпычнай па- 
дзеяй. Не зважаючы на Карону, амаль не успам1наючы пра яе у тэксце 
дагавора, ВКЛ фактычна адцавалася пад пратэктарат цара. Тайм чы
нам, парушал'юя умовы Люблжскай yHii. На Лтау прыехау асаб!сты прад- 
стаунж цара П. Патоуцау. У сакрэтным пункце яго 1нструкцы1 гаварылася 
аб неабходнасц! падрыхтаваць трывалае злучэнне з Рааяй. Мясцовым 
магнатам абяцалася светлая будучыня, “кал пажадаюць, царская вяпжасць 
зроб(ць ix тайм!, як Сапеп... вольнасцей ix i прывялеяу яго вял!- касць не 
толью не зменшы, але бясконца памножы" —  было сказана у шетрукцьй.32

У чэрвен! 1702 г. Петр i звярнуУся да насельжцтва ВКЛ—  “6ypMicrpay, 
райцау, лауншау, мяшчанау гусяго паспольства." ён запрашау да пера- 
еялення у глыб раайкай дзяржавы i абяцаУ розныя даброты.33

Таим чынам, ал!гарх5я ВКЛ адкрывала межы перад дзяржавай, якая 
была спадчынным ворагам ВКЛ. Caneri, яюя стаяш' на самым верее ani- 
rapxii, яшчэ раней паспяшыл! пад крыло Карпа XII, яй бязлггасна спус- 
ташау земга Кароны.
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Так Пауночная вайна прыйшла на тэрыторыю Беларуа, пераплятаю- 
чыся« распальваючы тут вайну грамадзянскую.

У KpacaeiKy 1702 г. шведы рушыл! на поудзень да польскай тэрыто- 
рьй. ix суправаджау 4-х тысячны корпус салежынцау на чале з К. Сапе- 
гай. 16 KpacaeiKa атрады Caneri i шведау разбтг каля Вшьн! харугвы Л. 
Пацея. Потым сапежынцы разам са шведам! увайиш у Варшаву.

На тэрыторьп Беларуа у 1702-1704 г. склал!ся два тэатры ваенных 
дзеянняу. Галоуныя падай адбывалгся у Захрдняй Беларуа Caneri. !мкну- 
люя захаваць камунжацьй Карла XII памок Польшчай I Прыбалтыкай, яйм 
пагражал! харугвы AriHCKix, Вшшявецюх, Пацеяу. Для барацьбы з быу 
утвораны 10-тысячны корпус на чале з генералам Майдзелем i К.Сапе- 
гай. У жн!ун> 1702 года корпус наюравауся У рэйд у наю'рунку Гродна- 
Беласток-Брэст. На шляху корпус pa36iy атрады Вшнявецкага i Пацея. 
Заходняя Беларусь была страшна спустошана. У адказ у вераснН702 г. 
харугвы Алнскага рушыт'у Курпяндыю.34

Барацьба памЬк прых!льнжам» i працунюам» Сапегау адбьщапася i ва 
Усходняй Беларуа, дзе было шмат ix валоданняу —  Быхау, Баркулаба- 
ва, Буйн'мы. Закранул'| гэтыя naflsei i Магтёу. Яшчэ У 1699 г. Аугуст II 
перадау Маплёуск! замакз эканом!яй саксонскаму генералу дэ Беусту. 
Разам з iM прыйшоу аТрад саксонсю'х салдат. М1рныя адноаны з гарад- 
жанам! працягвал'юя нядоуга, хутка пачал!ся крыуды i yuiod, маплёусюя 
мяшчане вымушаны был! даць саксонцам 100 тысяч тынфау (1 тынф = 
= 60 капеек). Войск» narrpaeini гарадссюя сенажац!, прылягаючыя да го- 
рада пасевы збожжа. Жыхары был1! абкладзены цяжюм падаткам, за не- 
выкананне якога саджал! у турму ycix, нават цяжарных жанчын.35

У жн!ун( 1699 г. саксонцы паюнуп! горад. Аднак, неузабаве з СаксонЛ 
прыбыл) немцы Бейман i Лейман, як»м кароль здау у арэнду замак з экано- 
М1яй на некальй гадоу. Жыхары назвал» гэтых арандатарау нямецкай 
саранчой; яны болей прынесл» зла, —  niuua маплёуск! xpaHicr !гумен 
Арэст, —  i незносных крыуд, нежл'| тыя немцы, што праходзил'| праз Ма
гтёу у час шведскай вайны,36

Гэта было толью пачаткам гарадсйх няшчасцяу. Улгстападзе 1701 г. у 
Маплёу ycrynini 2 харугвау канфедэратау. Атрады сапежынцау з’явтюя 
лерад горадам i перасгрэльватся праз Днепр з канфедэратам!. 30 nicra- 
пада пад Маплёвам на Буйнщюм noni адбылося жорсткае сражэнне, у 
яюм з абодвух бакоузапнула нямала шляхты, аднак жа перамога заста- 
лася за канфедэратам!.37

Пасля гэтага Маплёу з эканом1яй узяу падсваё юраванне лггоусм мечшк 
Бонч-СМцю. У горадзе размяарйся лгоусмя, тага рсюя харугвы i некалыа 
папкоу казакоу рускай службы. Узяушы у горадзе Усе гарматы, С»нщи 
аблажыу Быхау, дзе сядзел! сапежынцы, i узяу япо.

У Заходняй Беларуа перамога была на баку Сапегау. 21 лтеня 1702 г. 
харугвы К. Зав|шы разам са шведам! разбт! войска М. В!шнявецкага пад 
вёскай Каменкай.39
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Аднак нязносныя рабаунщтвы шведскай акупацыйнай армН, упартае 
патрабаванне дэтранвацы!, прыклад «Рэчы Паспалггай Л'ггоускай», якая 
ужо была звязана саюзам з Рааяй, рабш! сваё.У жиун! 1702 г. ствараец- 
ца сандам!рская канфедэрацыя. Яна прымае рашэнне аб павял> чэны 
войска да 30 тысяч чалавек i выказваецца за саюз з Рааяй, але i за 
перамовы з Карпам.-*0

Канфедэраты ВКЛ тым часам вясной 1703 г. адправМ у Маскву новае 
пасольсгва зноу на чале з К. Бепазорам. Галоунай яга мэтай было схтщь 
цара прыняць план канфедэратау аб сумесным наступленм у тыл шве
дау праз Курляндыю на Рыгу, а таксама наюраваць у ВКЛ 20-тысячны 
корпус. 28 чэрвеня пад Шл!сельбургам з Ф. ГалавЕным быу паДпканы 
новы дагавор. Абодва баю абавязвалк:я не заключаць сепаратнага м!рна- 
гадагавора, ВКЛ, незалежна ад Кароны,— працягваць барацьбу са шве- 
дам1, нават кал! Польшча застанецца нейтральней, Kani б Рэч Паспал!- 
тая выступша супраць Pacii, ВКЛ пав!нна было заключыць новае пагад
ненне з Рааяй. Раая абяцала дапамагчы людзьм! i фжансам^ у прыват- 
насц! даць 30 тысяч руб. на Утрыманне войска ВКЛ.41

2 снежня 1703 г. бы} заключены новы дагавор, у адпаведнасц! зяюм 
Раая разглядала шведсюх прыхтьнжау у ВКЛ як ceaix ворагау i аказва- 
ла канфедэратам грашовую дапамогу У памеры 60 тысяч руб.42 Аднак у 
гэту суму был! уключаны 5 30 тысяч, абяцаныя па папярэднему дагавору. 
ВКЛ, у сваю чаргу, пав!нна было выставщь 14-тыс. войска. Генерал Кор
сак атрымау загад рушыць са Смаленска да межау ВКЛ, а старадубсю 
палшУн!К М1клашэусю —  1сц1 пад Быхау.

Раайсюя улады садзейнгчал! узмацненню пазНдый канфедэратау. Пасля 
таго, як кароль пазбашу ycix пасад Сапегау, ix месцы занял! вядучыя дзе- 
ячы канфедэратау, перш за усё з роду Вшнявецк1х i ix прыйльншау43

На падзе! у ВКЛ уплывал! i значныя змены у палггычным жыцц1 Каро
ны. Яшчэ у KpacasiKy 1703 г. Генеральная рада Сената выказалася за 
саюз з Рааяй. У чэрвен! 1703 г. адбыуся сойм у Любгане. Рада Сената 
приняла рашэнне абаясцщь вайну шведам у выпадку, кал! непрыяцепь 
не заключыць Mipy на працягу шасц! тыдняу. Каралю i MiHicrpaM быудад- 
зены тайны дазвол заключыць дагаворы з Рааяй. Сейм адобрыу такса
ма маб!л1зацыю амаль 50-тысячнай apMii. У студзен! 1704 г. у Варшаве 
адбыуся сейм, на яюм сабрал!ся працгушю Аугуста К. У лютым быу аб- 
вешчаны акт Генеральнай канфедэрацьн i абвешчана дэтран!зацыя Ау
густа Н.

Прьмльнм караля, у сваю чаргу, у ма! 1704 г. аб’яднал!ся у генераль
ную канфедэрацыю у Сандамфы, якую узначал1у лоучы ВКЛ С. Дэнгаф. 
Яны абвясцМ несапраУдным! усе рашэнн! варшаусюх канфедэратау. Рэч 
Паспалггая аб’яуляла вайну Швецы!. Кароль атрымау дазвОл скл1каць 
паспапггае рушэнне i заключаць пагадненн! з замежным! кра\нат. Было 
пацверджана рашэнне Аугуста !! аб пазбауленн! Сапегау ycix пасад, паз- 
баУлял!Ся сва!х маёнткаУ i пасад юраУнМ варшаУосай канфедэрацьн.
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12 лИеня 1704 г. пад нац!скам шведау варшаусшя канфедэраты аб- 
pani каралём пазнансжага ваяводу Сташслава Ляшчынскага. Аднакболь- 
шасць шляхты не толью Кароны, але « ВКЛ стала на бок законна абрана- 
га караля.
i З’яуленне новага манарха падштурхнула Рэч Паспапггую да саюза з 
Рааяй. У чэрвен! 1704 г. у раайсю лагер пад Нарвай прыбыу Тамаш 
Дзяпыньсю, яю i падтсау 19(30) жжуня дагавор з Рааяй. Саюзныя дзяр
жавы абавязвалюя ваяваць супраць агульнага ворага, караля шведс- 
кага, на сушьпна моры, асобных дагаворау з im не заключаць i hi у яюя 
зно-сжы не уваходзщь. Усе гарады i крэпасц!, пакораныя русюм! у 
Л!фляндьн, naeiHHbi быць саступлены Рэчы Паспалггай. Цар пасылае 
каралю пад яго камандаванне 12 тысяч войска; на 1705 г. выдае кара- 
лю 200 тысяч руб. (2 млн. польсюх злотых) на утрыманне польскага 
войска* якое пав«нна скпадацца з 26,2 тыс. чалавек пяхоты i 21,8 тыс. 
кавалерьп. У будучым кожны год да заканчэння вайны выплочвае па 
200 тысяч руб. Утрыманне русюх войск ускладалася на Рэч Паспал‘|- 
тую.44

Самым важным аказауся пункт дагавора, паводле якога цар атрымау 
права Уводзщы' на лтоускую, i на польскую тэрыторыю свае войсю. Тэа- 
рэтычна гэты пункт захоувау моц толью да канца вайны, але на справе 
аказваУ пастаянны угшыу на усё далейшае разв!ццё адноан памж дзвюма 
дзяржавам'ь Пасля заключэння дагаворау ВКЛ 1702-1703 г. i Рэчы Пас
палггай 1704 г. з Рааяй усходшя межы дзяржавы nepacrani быць пераш- 
кодай для знешняй палггыю Pacii.

§ 3. Ваенныя дзеянш на тэрыторьи Беларус!
(восень 1704 г. — 1709 г.). Вышш вайны

Пасля заключэння Нарвскага дагавора Беларусь становЩца асноу- 
най арэнай супрацьстаяння Швецьн 1 Рас». Русгёя войсю наюроуваюц- 
ца з-пад Нарвы У раён Полацка, генерал М. Рапнм на чале атрада у 
10195 чалавек пехоты i кавалеры). Пазней у студзен! 1705 г. Б. Шараме- 
цеу з 5 тысячным атрадам щзе у раён Вщебска. Да вясны 1705 г. у По
лацка сканцэнтравалася галоуныя алы рускай apwii —  каля 40 тысяч 
пяхоты 20 тысяч кавалеры! i значная колькасць артылерьн.45

Войсю уводз'1л1ся для «удержания уже при падении сущей Речи По- 
сполитой и оной вольности и при детронизации обретающегося закон
ного короля».46 Але галоунай задачай было не аказанне ваеннай дана- 
моп Аугусту II, а збор npasifiHTy i стварэнне базы для раайсюх войск. 
Петр I nicay у загадзе Рапнму: «Будучи -гам, собирать всякий провиант на 
сорок тысяч, в расчете на семь, а если невозможно, так на пять месяцев 
на всю армию. Но держать в тайне, что это на всю армию, и делать вид 
будто бы только на свое войско»47
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Усе затраты па утрыманн! раайскай армн несла населыйцтва Bena
pyci. Пачынаюцца паборы, рэюз!з1цьй, адфытыя грабяжы.

12 чэрвеня 1705 г. Петр I прыбыуу Полацк, дзе сабралася уся руская 
арм!я, генералы, ыннютры. 15 чэрвеня адбыуся ваенны савет, на ягам 
было прынята рашэнне наюраваць атрад Шарамецева супраць корпуса 
генерала Левангаупта, яга знаходз^ся у Курпяндьн.48

У час знаходжання Пятра IУ Полацку адбыуся трап'чны выпадак з yHi- 
яцкш святарам! 30 чэрвеня (стст.). Гэтыя падзй цалкам па-рознаму а&- 
вятляюцца раайсюм! i польсюм1ын псторыкам!. С. С т в Щ  сцвярджае, што 
Петр I быу раздражнёны супраць ун'шцкага духавенства, якое быццам 
мела тайныя зноЫны са шведам! i сапежынцам! на шкоду расШскаму 
войску. Kani Петр зайшоу ва ун!яцю манастыр, манаю не пусцЫ яго у 
алтар, як прац1ун!ка ix веры. Раздражнёнасць цара яшчэ больш nacinma- 
ся, кал! ён убачыу абраз I. Кунцэв1ча. Разгарэлася сварка пам1ж im i свя- 
TapaMi. Петр загадаУ схапщь манахау. Тыя заюнкалГна дапамогу. У бой
цы чацвёра ужятау был! смяротна паранены, аднаго цар загадау па- 
весщь.49

КаталЩюя крьйцы, а таксама польская i некаторыя беларусюя псто
рыю, асвятляюць гэтыя падзе! як зверскае забойства Пятром безаба- 
роннага святара i расправу над яшчэ чатырма50.

1 яотеня (стст.) цар разам з войскам! наюравауся з Полацка у ЕМльню. 
Пасля таго як ён даведауся аб перамогах Шарамецева у Л1флянды1, рус
кая арм!я была наюравана У Гродна. Петр Л!чыу, што пакуль Гродна у 
русюх руках, лтэусюя магнаты на чале з В1шнявецюм i Апнсюм i залеж
ная ад ix шляхта будуць на баку Аугуста II (г. зн. на баку русйх), i неабход- 
на тут стаяць як мага больш.

У л'ютападзе 1705 г. адбыуся савет у Гроднё, на яюм быу пацверджа- 
ны нарвсю дагавор на умовах, яюя яшчэ больш падпарадкоувал1 Рэч 
Паспалпую Pacii. Петр I пачау ужо патрабаваць Эстляндыю, раней абя- 
цаную Рэчы Паспалггай.51

Восенню 1705 г. у Пятра скпаУся пэуны план наступных дзеянняу. Сэнс 
яго быу, па-першае, у тым, каб перашкодзщь Карлу канчаткова захапщь 
Польшчу! таму падтрымлваць Аугуста, па-другое, уедай спосабам! 1мкнуц- 
ца да таго, каб вайна [шла у Польшчы i ВКЛ, а не у Pacii, i утрымгаваць 
шведау як мага далей ад русюх межау шляхам паюдання у Лггве i Bena
pyci раайсюх войск.52

Петр вырашыу зрабщь Гродна галоунай стаянкай армН. Па тых часах 
гэта была неприступная крэпасць. Цар быу перакананы, што з1мою 
Карп ХП наступаць не будзе.

Аднак у канцы снежня 1705 г. шведсюя войсй наюравал1ся з Варшавы 
на Гродна i да сярэдзмы студзеня выйшл! да горада. Штурмаваць крэ
пасць Карл XII не рашыуся. На цесную аблогусш у шведау не хапала —  
недастаткова было харчавання, слабой была артылерыя. Шведсюя войсю 
ддыйшш ад горада.
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У момант абвастрэння небяспей Аугуст I! пак!нуу горад з большайча- 
сткай кавалеры!. Петр I пал!чыу, што выратаванне рускай армй у Гродно 
цалкам залежыць ад выхада без бою з горада i далучэння да войск, што 
знаходзшюя у М!нску.

Ацэнка так званай гродзенскай аперацьн у пстарыяграфи супярэчл!- 
вая. Большасць раайсюх i савецюх псторыкау называюць гэта «узорам 
рускага ваеннага мастацтвэ, выратаваннем армй ад пагрозы разгрому i 
вывядзеннем яе без страт з расетауленай непрыяцелем пасти». На 
карту быу пастаулены пёс цвета рускай армй, сцвярджае М. Пауленка, 
40-тысячнага войска, якое прайшло школу вайны. Вывад русюх войск з 
Гродна па загаду Пятра называюць «гешялыным марш-манеурам»Р

Аднак ёсць i )ншыя ацэню. Сшы русюх войск, што знаходзтюя у Грод
не, значна пераузыходзш1 шведау. Сцвярджэнм аб недахоле харчаван- 
ня i фуражу таксама нельга л!чыць дастаткова пераканаучым!, паколью 
шведам ix таксама нехапала.

Больш абфунтаваным уяуляецца пункт шёджання, што «пахалапчны 
груз уласнай непаунавартасц! перад «непераможным!» шведам! прымуау 
цара ух'ш1цца ад генеральнага сражэння, хаця супраць 19-тысячнай армй 
Карла XII ён меу амаль 40 тысяч пяхоты i коннщы i усе перавап боку, як! 
абараняуся».5*

Руская арм!я паюнула Гродна, йнуУшы уоо артылерыю. Карп XII пасп- 
рабавау дагнаць адступаючую apMiio, аднак веснавое беэдарожжа пры- 
пынша яго у раёне Шнека.

У канцы жн!Уня 1706 г. шведсюя войсю pyuibuii на Саксонйо i занял! яе,
13 (24) верасня Аугуст II вымушаны быу пайсц! на заключэнне Альтран- 
штацкага Mipnara дагавора. Ен адмауляуся ад кароны на карысць Стан- 
«слава Ляшчынскага, разрывау саюзныя аднос!ны з Рааяй i абавязвауся 
Утрымл!ваць на працягу усёй змы шведскую армш. Аугуст таксама брау 
на сябе абавязак падтрышиваць у Саксон'н пратэстантызм.55

Адрачэнне Аугуста паскорыла пераход лгтоуска-беларускай шляхты 
на бок Карла XII i Стажслава Ляшчынскага. У канцы 1706 г. Н. Вйшя- 
вецю з 12-тысячным войскам перайшоу да шведау. Яго падтрымау ужо 
вядомы нам Бонч-Фнщю. Прызнау Стангслава каралём канцлер ВКЛ 
К. Радз!в!л. М. В!шнявецю‘ адрокся ад ласады найвышэйшага гетмана i 
втенскага ваяводы. Гэтыя ласады зноу заняу KasiMip Сапега, а яго брат 
Бенедикт стау падскарб!ем ВКЛ .*>

Раайсй урад ласпрабавау скарыстацца адрачэннем Аугуста II, каб 
узвесц! на трон свайго кандыдата. Больш за усеРаая баялася, што пры 
выхадзе з вайны Рэчы Паспалпгай, што павмна было адбыцца пасля 
дэтражзацьн, тэрыторыя ваенных Дзеянняу непазбежна перамясцшася 
буРааю.

Пасля таго, як Петр I даведауся аб заключэнн! Альтранштацкага дага
вора, ён ешкау у Жолкве нараду ваеначальнжау. На нарадзе абмяркоу- 
ваУся падрабязны план кампанП, складзены фельдмаршалам Шараме-
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цевым. Пасля працяглага абмеркавання было прынята рашэнне, якое 
«казала вельм1 ютотны уплыу на пёс беларусйх зямель. «Встретить про
тивника в Польше», але бою «в Польше не давать понеже ежели б какое 
несчастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду, и для того положено 
дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требо
вать будет; а в Польше на переправах и партиями, также огопожением 
провианта и фуражу томить неприятеля».57

Спробы Пятра I перадаць карону Рэчы Паспал«тай поспеху не пры- 
Hecni. (Больш падрабязна гл. артыкул Г. Прыбытка), Заставался той жа 
Август II, яй не раз пацвярджау сваё жаданне (зноу cecyi на карале^сй 
трон.

19 (30) сакавжа 1707 г. был! падпюаны два пагадненн! Paqji з Рэччу 
Паспал!тай. Адно пацвердзша Гарвей дагавор, другое абавязала Рэч 
Паспалпую забяспечваць харчаваннем русйя войсй на яе тэрыторы!.58

У ВКЛ, дзе дзве магнацка-шляхецйя групоуй падтрымл1'вал1 двух розных 
манархау, фактычна усталявалася двоеуладдзе. Адны i тыя жпасадызай- 
Mani як прыхтьнм Августа!!, так i Станислава Ляшчынскага. Аднак, редка 
якая пасада надавалася без рускага цара або шведскага караля.

У 1708 г. Беларусь зноуапынулася f  цэнтры ваенных падзей. Яшчэ 
У канцы снежня 1707 г. Карл XII перайиюу Вгслу i рушыу на Гродна. 
26 студзеня 1708 г. шведы занял! горад. Праз тры дн1 Карл найравауся 
на Смаргонь, мкнучыся дагнаць I разб!ць рускую арм1ю. Аднак гэта яму 
не удалося. Павсшьны рух шведау з Гродна тлумамыуся абранай Пятром 1 
тактыкай выпаленай зямл!. (Дарэчы, менав!та тай тэрм!н выкарыстоува- 
ецца некаторым! расйсйм! псторыкам!.) Руская арм!я зн!шчала прав!янт 
i фураж, забирала жывёлу. Цар nicay Шарамецеву: «Также, как возможно 
вели забирать с собой быков и овец, а особливо тем полкам, которые 
идут от Слуцка»; 6 лютага 1708 г. Петр працягва£ «Неприятель от Грод
но рушился, и наша кавалерия, перед ним идучи тремя тракты все про
вианта и фуражи разоряют и подъездами его обеспокоивает, от чего он 
в такое состояние приведен, что, по сказке пленных, великие урон в ло
шадях и людях имеет; в три недели с небольшим десять миль от Гродно 
отошел».59

Войсй ВКЛ апынулгся па абодва ваюючыя бай. Корпус Я. Caneri прык- 
рывау правы фланг армн Карла X II! наносу удар уздеуж Прыпяц! да 
Бераз!ны. М.Вйшявецй ахоувау камунжацьн шведау. Атрады Г. Апнскага 
был! вымущаны адстугаць разам з раайскай арм!яй. Л. Пацей рушыу на 
Заходнюю Беларусь, пагражаючы шведсйм тылам.

У пачатку чэрвеня 1708 г. Карл XII выступ^ з Радашков!чау на Mi'hck, 
ад куль 7 чэрвеня рушыу да БярэзЫы, 17 чэрвеня Уся шведская арм!я 
знаходзтася на левым беразе рай.

Вайна прыйшла на Усходнюю Беларусь. Яшчэ раней увесь яе цяжар 
адчул! на сабе i жыхары Магшёва. «Год... 1706 пайнуУ гораду Heuwacni- 
вую спадчыну, бо адбывал1ся У гэтым годзе лераходы i пераезды розных

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



войскау, будаушцтва мастоу праз Дняпро, прысутнасць у горадзе знат
ных асоб, засылание испекцый з павета, зборшчыкау падаткау i дэпута- 
тау, з-за чаго была У горадзе вялшая неразбярыха, якую i апюаць цяж- 
ка...».®°
, Асабл^ва пакутавал! жыхары ад неабходнасц! утрьпшшаць за свой 
кошт русюя войсю, яюя знаходзшгся або у горадзе, або побач з iM. 14 мая 
быу заказаны гораду прав1янт на дыейзно генерала Баура, да якога у Шкпоу 
ездзш! панове мапстратавыя i, каб не даваць прав!янту, задобрьин гене
рала Баура тысячаю тынфау.61

Працягвалюя yuicKi гараджан з боку Бонч-Онщкага. Даведзеныя да 
адчаю магшеуцы усхвалявалюя. «У год 1707, —  працягвае хроника Мап
лёва,— то у Лпгву праз Маплеу, то з Лггвм за Маплёу прагульвалюя мае- 
коусюя войск!, адсюль штодзённа брал! каней на падводы, давал! npaei- 
янты, кармИ прыезжых драгунау i пяхотных салдатау, чынш! маеты.62

У Mai 1707 года Боны-СУцк! перайшоу на бок шведау. Яны занял! 
БыхаУ, разл!чваючы дачакацца Карла XII. Пасля месячнай аблоп русюя 
войсю узял! Быхаускаю крэпасць. С!нщюх за здраду адправш! yCi6ip.

У KHiyHi па загаду Пятра з Быхава i Маплёва пад маркай, каб не дас- 
талюя шведам, был! вывезены усе гармать). Горад стау практычна беза- 
баронным i яго a6ipani то па загаду Шарамецева, то Рамаданоускага, то
!НШЫХ,

Найбольш цяжюм для жыхароу горада стала знаходжанне у горадзе 
АДМеньшыкава. У хрогоцы Маплёва можназнайсц! падрабязны перал!к 
вел!зарнай колькасц! прыпасау, яюм1 горад быУ абавязаны штодзённа 
забяспечваць Меньшыкава i яго евлу, «Як мог горад Маплёу вынесц! 
таюя цяжары i мшае на гэта падобнае, кал! гэты пракляты чарвяк са 
сва!м дваром, стоячы у замку ад 14 сакавжа да 19 мая, тачыу, аб’ядау 
горад, i якому на харч i на паднашэнн! страчана вял!кая сума». Замест 
удзячнаая Меньшыкау «часта думау; яюм бы чынам адпомедць гораду 
Магшёву за знкичэнне перад гзтым у Магшёве маскоуцау i яюм бы чы
нам, каб высякчы горад пад корань, нацкэваць на гэта цара».®3

7 чэрвеня 1708 г. шведы працягвал! наступление. 3 лшеня у час зна- 
ходжання у Магшёве вялкага гетмана Апнскага «xaqeni маскоуцы спал1ць 
горад, але дзякуючы значным паднашэнням гэтую справу cynaKomi».64

У ноч з 3 па 4 лшеня адбылося першае буйное сражэнне шведау з 
рускай арм)яй пад Галоучынам. Яно дастаткова падрабязна асветлена у 
лггаратуры.65 Я.Тарле ацэньвае перамогу Карла XII пад Галоучынам як 
тактычную, апошнюю у яго жыццк Ц(кавую заувагу можна знайсц» у Mari- 
лёускай хронщы: «Наступал! данясенш, што кал! б маскоуцы змагл|' прыт- 
рымаць шведау у Галоучыне яшчэ тры дм, то шведскае войска падохла 
б з голаду, бо з-за мноства людзей, кал! iuini дарогам1, не было хлеба».66

Пасля ГалоУчына Hacryniy перапынак у ваенных дзеяннях. 7 лЕпеня
1708 г. у Маплёу прыбыу Карп XII з войскам. I зноу пачал!ся паборы i 
psKBisiubii. Не задавальняючыся харчовым! i грашовым! кантрыбуцыям!,
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Карл прымуау аддаць царкоунае серабро вагай у 364 фунта. Усяго зна- 
ходжанне шведау у горадзе каштавала гараджанам у 396864 б!тыя тале
ры. Акрамя гэтага, розныя падарунй, выдала на пабудову мастоу, фураж 
на канейсклал! яшчэ 100 тысяч талерау.67

На гэтым няшчасц! горада не скончылюя. Пасля таго, як шведы паю- 
Hyni Маплёу, Пётр I, будучы незадаволеным маплёуцам! затое, што яны 
давал! прав1янт i грашовыя кантрыбуцьй шведам, даУ загад спалщь го- 
рад. 8 верасня горад быу зншчаны i разрабаваны, не пашкадавал1 i пра- 
васлауныя храмы.68 Гэта быу лёс не толью Маплёва. Хутка пасля гэтага 
русйя войсй спал ini Вщебск.

Усе гэта было рэал!зацыяй плана Пятра I. Цар nicay у ceaiM дзённ!ку: 
«Неприятель за нами следовал, перед которым наша кавалерия по де
ревням и на полях стоячий хлеб жгли для оголожения неприятеля и чтоб 
не было оному пристанища». 9 жн)Уня 1708 года у загадзе генералу 
М. 1нфлянту Петр патрабавау.* «Ежели же неприятель пойдет на Украи
ну, тогда идти у оного передом и везде провиант и фураж, токо же хлеб 
стоячий на поле или в гумнах или в житницах по деревням... польский и 
свой жечь не жалея, и строения перед оным и по бокам. Также мосты 
портить, леса зарубать и на больших переправах держать по возмож
ности». Да тых, хто парушыу загад, прымянягася жорстшя меры: «ска
зать везде, ежели кто повезет к неприятелю что ни есть, хотя бы за 
деньги, тот будет повешен. Так же равно и тот, который ведает а не 
скажет»; хлеб, што не вывезены у Смаленск, «прятать в ямы», «мель
ницы и жернова и снасти вывезти все и закопать в землю или затопить 
в глубокой воде или разбить: чтобы не досталось неприятелю для 
молотья хлеба».69

Канешне, тайя меры перашкаджаш руху наперад шведсюх войскау. У 
«Запюках !гумены Арэста» чыгаем: «Шведы пасля голада, яй быу у па- 
ходзе ix, у Маплёве ад празмернай ежы мнопя памерлЬ. Захоплены у 
палон купец, яй забяспечвау шведау харчаваннем, казау: «Людз1жа ад 
голаду i хваробы так anyxni, што ледзь маршыраваць могуць».70 Шведам 
не хапапа прав!'янтудля працягу наступления на Маскву. Але пры гэтым 
иярэдка забываюць, што харчавання был! пазбаулены corHi тысяч жы- 
хароУ гэтых мясцж Беларуа-.

У сутыкненнях русйх войскау са шведам! ля с. Добрав i в. Раеука шве
ды naHecni значныя страты. Пасля гэтага Карл XII павярнуу асноуныя 
с!лы сваёй apMii на Украму.

28 верасня 1708 г. адбылася славутая блва пры Лясной, дзе войсй 
Пятра I разбш! корпус генерала Левенгаупта, яй рухауся з вялгзным або- 
зам з-пад Рып на дапамогу Карлу. Гэтую перамогу Пётр назвау мац! Пал- 
таУскай батапй.

Аднак, як зауважае С. Дансюх, лёс ПалтаУскай бпвы вырашыуся не 
тольй пры Лясной. Ваенныя дзеянн! з удзелам войскау ВКЛ працягвал1- 
ся. 21 гастапада 1708 г. пад Канецполем 8-тыс. войска Л.Пацея разбита
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12 тыс. apMitoi. 11атоцкага к вял!каму задавальненню 11япра I. У сакав)ку
1709 г. М. Воинявецю зноУ перайшоу на бок цара. Я. Сапега У пачатку 
краСав1ка 1709 г. каля Ляхавмау pa36iy атрады Р. Апнскага, петым ру- 
шыу на Валынь, !мкнучыся прабщца да Карла XII. Аднак 13 мая 1709 г. 
каля в. Ляхудавай ён быу разбит войскам! Гольца i Р. Апнскага.71

Таюм чынам, лёс Палтаускай бпвы вырашауся не толью пры Лясной. 
Вязкую ролю адыгра™ сражэнн! каля Канецлолля i Ляхудавай.

Я. Сапега у лтенМ709 г. разб1у два раайеюх атрады. Аднак паражэн- 
не Карла XII пры Палтаве вырашыла наступныя падзе!. Вяяш лтоусю 
гетман Ян Сапега спын)У ваенныя дзеяннь 11 л'ютапада 1709 г. русю 
генерал Я. Палонсю i гетман ВКЛ Л. Пацей каля Брэста прынял! каппгу- 
ляцыю войска Caneri.

Пасля Палтавы Аугуст II абвясц!у аб 1мкненн! зноу заняць каралеусю 
трон, ён ycryniy на тэрыторыю Рэчы Паспалтай разам з саксонсюм вой
скам. С. Ляшчынсю паю'нуУ краму. 3 гэтага часу Рзч Паспалтая фактыч- 
на ужо не Удзепьшчала у Пауночнай вайне. Яе працягвау Аугуст II у 
якасц'1 саксонскага курфюрста.

Таюм чынам, ПаУночная вайна мела вепьм1 значныя наступствы для 
усёй Рэчы Паспалггай, а значыць, i для Benapyci як частю шматнацыя- 
нальнай дзяржавы.

Рэч Паспалггая апынулася уцягнутай у гэтую вайну насуперак csaiM 
дзяржауным !нтарэсам, дзякуючы эгастычнай палпыцы Аугуста H i маг
нацюх груповак у ВКЛ. Як nicay К.Маркс, « ...Польша была вытолкнута 
Россией и пресловутым развратником Августом II на передний план до
говора, подписав этим смертный приговор себе и даже не выговорив 
привипегии, обещанной Полифемом Одиссею —  быть сожранной пос
ледней».72 У вын)ку не раайская, а тэрыторыя ВКЛ i Кароны стала тэат- 
рам расайска-шведскай барацьбы.

Пачатак ваенных дзеянняу супраць Швецьп супаУ з абвастрэннем унут- 
рыпалггычнай барацьбы у ВКЛ пам!ж розным1 магнацюм! групоукам!, якая 
вылшася у сапраудную фамадзянскую вайну. Прадажная магнацкая ani- 
гарх!я турбавапася толью аб уласным дабрабыце, а не мтарэсах дзяр
жавы. Ф. Энгельс зауважау: «Аристократия действительно довела Польшу 
до упадка, до полного упадка. И, доведя её до такого состояния, арис
тократы начали возлагать вину за это один на другого и продавать себя и 
свою страну иноземцам».73

Беларусюя земл'1 был1 падвергнугы, як казау раайею псторык П.Н. Жу- 
ков!ч* «всем невзгодам русского неприятельского нашествия». Беларусь 
апынууся пам^ж молатам i кавадлай. Найбольш панесл! страты 
Усходнебеларусюя ваяводствы —  Полацкае, В1цебскае i Мсцюлаускае. 
Канцылярыя Пятра была завалена скаргам! на бясчынства рускага вой
ска i просьбам! да цара, у яюх беларусюя еяляне i мяшчане бажыл!ся 
аддаць усе, што маюць, толью б цар не наюроувау да ix на пастой 
казакоу.74
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3 iHiuara боку, шведы, як nicayA, Меньшыкау канцлеру Галоуйну, «му
чат, вешают и жгут мужиков (как прежде никогда не бывало), дабы ямы 
хлебные показывали... Утеснения, убогих людей невозможно довольно 
описать». PgKBisiubii жшаземцау спалучылгся з насмям! i грабяжам1 
«свшх» шляхецюх атрадау, яюя змагалгся па абодва баю ваюючых.

Увесь цяжар перыяду Пауночнай вайны, яю завяршыуся Палтаускай 
б!твай, прыйшоуся, па сведчанню удзельнжау сейму 1710 г., «на корон
ных и литовские земли с населением русским, на юге малорусским, на 
севере белорусским».73

Вынжам гэтага стала жахлЕвае спусташэнне беларусюх земель, яюя 
яшчэ не адрадзшюя пасля папярэднЬс войн. Пуставала тры чвэрц« ся- 
лянскай ворнай зямл'| у вял'жай Гродзенскай эканомн. Шклоускае граф
ства страцта 86,4% свайго насельнщтва. Дрысвятскае стараства на 
Вщебшчыне нал1чвала 790 валок зямл!. У 1722 г. праз 13 год пасля Уходу 
шведау, 480 валок па-ранейшаму зарастала кустами.76

Вельм'1 цяжюм! для лесу дзяржавы стал! наступствы Пауночнай вай
ны: Рэч Паспалггая поунасцю транша пад уладу Pacii. Перамога Pacii 
стала важнейшей перадумовай вяртання Аугуста II на трон. 3 саюзн!ка 
Пётр I стау пратэктарам, апекуном караля. Пасля Палтавы Петр пас- 
таввУ свае гаршзоны у беларусюх гарадах, прымусова вывоз!у рамесм- 
кау I моладзь у Расмо, Адбывалася адкрытая раздача пасадау npbixinbHi- 
кам Pacii. У час праезду У Памор’е Меньшыкау «сместил все чины» на 
ceaiM шляху.77

Аугуст II паспрабавау умацаваць сваю уладу, абап!раючыся на сак
сонскую армю, што знаходзшася унугры краты. Гэта прывяло у 1715 - 
1716 г. да новай услышю унутрыпалпычнай барацьбы, кал! шляхта выс
тупала са зброяй у руках супраць абмежавання csaix вольнасцей.

Раая зноу выкарыстапа Унутрыпалпычны канфгакт у Рэчы nacnani- 
тай i павял)чыла свае гарн!зоны. Прьшшрэнне караля i шляхты адбылося 
на так званым, «немым» сойме 1717 г. на умовах, прадыктованых Рааяй.

У 1720 г. быу падгасаны раайска-прусю дагавор, у адпаведнасц! зяюм 
абедзьве дзяржавы абавязалюя падтрымл(ваць 1снуючы лад у Рэчы Пас
палггай. У 1724 г. да яго далучылася Швецыя, а у 1726 г. падпюала ана- 
лапчную дамову i Аустрыя.78 Сам факт прыняцця таюх дакументау свед- 
чыу аб тым, што лёс Рэчы Паспалггай ужо вызначаюць шшыя дзяржавы.

Пануючы клас Рэчы Паслалпгай у гэты час не знайшоу ал для KaHcani- 
дацы!. Pad я умела выкарыстапа унутрыпалпычныя супярэчнасц) у свалх 
(нтарэсах. Стаушы пераможцам у Пауночнай вайне, Раая набыла раша- 
ючы уплыу на унутраныя справы i у ВКЛ, i f  Рэчы Паспалтай у цэлым. 
Лёс дзяржавы (а значыць, i беларусшх зямель) быу вырашаны.
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Раздзел III

Э К А Н А М 1Ч Н А Е  Р А З В Щ Ц Ё  
Б Е Л А Р У С Ю Х  З Я М Е Л Ь  

У Д РУ ГО Й  П А Л О В Е  X V II  - XVIII стст. ,

§ 1. Эканаличнае становшча Беларус! 
у другой палове X V II - гаершан палове XVIII стст.

Псторыя эканамйчнага развщця Benapyci у другой палове XVII ̂  XVIII стст. 
храналапчна звязана з часам позняпа феадал1зму. Прычым у гэтай псто- 
рьн можна выпучыць два перыяды. Першы адноа'цца да другой паловы 
X V IIперш ай паловы XVIII ст., друп ахогошае у асноуным другую па- 
лову XVIII ст.

Характэрнай асабгйвасцк? першага перыяду стау глыбою заняпад эка- 
номпа', застойный з’ явы, яюя працягвалюя амаль да сярэдз'мы XVIII ст. 
Яны 6bmi вышканы войнам), ваенным1 дзеяннямК што адбывал(ся у той 
час на тэрыторьн ВКЛ.

Усе гэтыя войны нанеслг Benapyci вял1зныя страты, суправаджапюя 
разбурэннем гаспадарак, гарадоу, весак. Весь як характарызуецца 
эканам1чнае становшча Benapyci у пастанове сейма Рэчы Паслалтай 
1661 г.: «Гродзенсй павет «ператвораны у ру!ны i пераважная частха яго 
спалена», Bpacnayoci «ушчэнт разбураны», Сломмсю «амаль датла спа
лены», ваяводства Брэсцкае у «большай сваей частцы ператворана у 
папялушча i лоУнасцю разбурана», Аршансю павет «ушчэнт разбураны i 
спалены»1.

Вельм! адмоуна адбтася на разввд эканомм, росце вытворчых cm 
скарачэнне насеяьшцтва. Так, кал) у 1650 годзе на беларусюх зем
лях пражывала каля 2 мтьёнау 900 тысяч чалавек, дык у 1667 пэд- 
зе —  1 мтьён 350 тысяч, г. зн. зменщылася больш чым на палову2. Да 
1690 года колькасць насельнщтва Benapyci павял!чылася да 1 мшьёна 
900 тысяч, аднак за гады Пауночнай вайны яна зноу скарацшася прык- 
ладна на 31%. Нават у канцы XVlli cr. агульная колькасць насельнщтва 
Беларуа, на думку мнопх псторыкау, так i не дасягнула узроуню 1650 
года, Асабш'ва вялмя людсюя страты панесл!' усходмя i пауночныя наве
ты Беларуа. Так, у час вайны 1654 — 1667 гадоу у Полацюм павеце гэ
тыя страты cicnani амаль 75%, МсцюлаУсюм —  71,4%, Аршансюм —
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( J,3%.3 Псторый л'наць, што Полацкае, Вщебскае i Мсцгслаускае вая- 
юдствы 6t>mi наогул самыя пацярпелыя у час той вайны, i тут засталося 
менш трэц| ад колькаай даваеннага насепьнщтва. Больш поуную xapui- 
ну страт насепьнщтва Беларуа' у час падзей сярэдзгны XVII ст. мажа даць 
табл)ца, складзеная п'сторыкам B.I. Мялешкам (гл. таб. 1).4

Змяншэнне колькасц! насепьнп-ва тлумачыцца розным! прычынам! i 
перш за усе пбеллю людзей у час паустанняу сярэдзиы XVII ст., войнау 
другой паловы XVII -  пачатку XVIII стст. Але не толью гэтым. Шмат жыха- 
роу Беларуа у час вайны паюнул! межы яе тэрыторы! ц! был проста вы- 
ведзены у Рааю палонам. Псторыю адзначаюць, што менавга у другой 
палове XVII ст. прыкметна павял1чылася колькасць беларусау у Маскве i 
1ншых раайсюх гарадах.

Трэба ул!чваць i той факт, што войны суправаджап'юя голадам I эпщэ- 
м1ям!, яюя таксама прывял! да шматлпах ахвяр. Некаторыя даследчыю 
сцвярджал1 нават, што ад голаду i эпщэмН лкздзей памерла больш, чым у 
час бпвау, ваенных дзеянняу.5 Так, у Шклоусюм графстве ад голаду i эЛ1- 
дэм!чНых хвароб толью мужчынскага полу памерла 10804 чалавек, у тым 
л!ку 4216 галоу сялянсюх сямей®. Эпщэмй працягвал1ся па некалью гадоу 
I axonnieani цэлыя раёны. Напрыклад, шмат людзей памерла на Бела
руа у час эпщэмй сыпнога тыфу, якая пачапася у 1653 годзе i працягва- 
лася да 1658 года, а потым зноу успыхнула У 1664 годзе. Была эпщэм1я i 
У час Пауночнай вайны, у 1708— 1711 гадах.

Як адмоуны фактар трэба разглядаць i паслабленне цэнтрапьнай ула- 
ды Рэчы Паспал!тай, феадапьную анарх1ю, характэрную для гэтай дзяр
жавы. Гэта не толью ускладняла унутрыпалп-ычнае станов!шча у дзяр- 
жаве, але I пагаршала эканам!чнае Гсацыяльнае жыццё у ёй. Таюм чы
нам, caMi пстарычныя абставмы, яюя склал^ся тады на Беларуа, не был1 
слрыяльным1 для эканомш. Эканомша беларусюх зямель разв1валася ма- 
рудна, а у другой палове XVII ст. увогуле апынутся у заняпадзе.

Таю заняпад axaniy усе сферы эканам1чнага жыцця i, у прыватнасц], 
сельскую гаспадарку. Дакументы, яюя захавалюя ад таго часу, малююць 
страшэнную карц»ну запусцення цзлых раёнау, асабйгйва на поудн1, пауд- 
нёвым усходзе i усходзе Беларусь. Тут не апрацоувалася да 60— 70% 
ворыуных зямель. У цэлым жа па Беларуа плошчы ворыуных зямель 
скарацшюя больш чым на палову. Катастраф!чйа зменшылася колькасць 
цяглавай жывёлы. Напрыклад, сярэдняя забяслечанасць ёю дзяржау
ных еялян склапа усяго 0,8 запрэжю на гаспадарку.7

Каб выйсц» з цяжкага станов1шча, землеуладалыш вымушаны был! 
рэарган1заваць фальварю, раздаць земл1 еялянам, перагледзець ix па- 
В1ннасц| I нават прадстав1ць im пэуныя прывше!. Роля фальваркау як ас- 
ноунай формы арган!зацы! феадальнай гаспадарю аслабепа тады ва ydx 
уладаннях, зменшылася i ix агульная колькасць. Пэуныя змены адбыл!- 
ся i у феадальнай рэнце, звязанай з павмнасцям! еялян. Больш распау- 
сюджаньм стал! У той час натуральны i грашовы аброк, менш выкарыс-
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- Таблща 1
Страты ш с е д ь ю и  i шшюяие колькасщ дыму 

у беларусюх пакетах у 1648 -1667 гг.*

Павет

Колькасць
дамар

Зтшчэнне дымау Колькасць
населынцгва

Страты дюдаей

перад
вайиой

пасля
вайны

Абсялюг-
ныя

дадзеныя
%

перад
вайной

пасля
вайны

Лбсалетг-
иыя

дадзеныя
%

Захад i вднтр Benapyci
Гродзенси 24914 1 17742 7172 28,8 174398 115323 59075 33,9
Краслаусю 5613 2612 3001 53,5 39291 16978 22313 56,8
Ашмянск! 30542 15236 15306 50,1 213794 99034 114760 53.7
Ладси 11860 9621 2239 18,9 83020 62536 20484 24,7
ВаУкавысю 10118 7679 2439 24,1 70826 49913 20913 29,5
Сломмск! 11022 9619 1403 12,7 77154 62523 14631 18,9
Навагрудск! 41249 25559 15590 37,8 288743 166133 122610 42,5
%»эсцм 40455 21591 17864 44Д 283185 146841 136344 48,lv
Инею 23262 14211 9051 38,9 162834 92371 70463™ 43,3
Mi иск! 25892 10352 15540 60,0 181244 67288 113956 62,9
Мазырсщ 5276 2305 2971 56,3 369332 14982 21950 59,4

1 Усход
Рэчыцю 4342' 1816 2526 58,2 30394 11804 18590 61Д
Полаша 23204 6297 16277 70,1 162478 МЮ930~ 121498 74.8
Вщвбсга 10035 4096 5939 592 70245 26624 43621 62,1
Аршанск! 67600 223То 45290 67,0 473200 145015 328185 69,3
Мст'слаусю 13769 9532 9532 692 96383 27540 68843 71,4
*  «Дым»-тэта с*л*нсот двор.

тоувалася паншчына. Гэта асбшва прыкметна было у буйных каралеусюх 
уладаннях. Значна менш таю працэс закрануУ лрыватнауласнщюх ся
лян . Большасць ix заставалася на паншчыне. Не была гаквщавана пан
шчына i У царкоуных уладаннях.

Разам з тым памеры паншчыны не толый не Узраон, але i паменшы- 
Л1'ся. Так, ва уладанн! Смаргонь Ашмянскага павета У 1640 годзе панш
чына складала 8 дзён з eanoKi, a у 1672 i 1689 гадах —  7 дзён. У Брэсц- 
кай i Кобрынскай каралеусюх эканом(ях у 1680 годзе паншчына рауняла- 
ся 4 дням з валою, а у 1724 годзе —  толькг 1-2 дням.8

Аднак аднауленне фальваркавых гаспадарак прывяло да павеп!чэння ад- 
работачнай рэнты. Напрыклад, у магнацюх уладаннях з канца Пауночнай 
вайны i да сярэдзЫы XVIII ст.тыднёвая паншчына з цяглай валок! павял!чы- 
лася у 1,4 раз, прыкладна з 6-8 да 8-12 дзён. Сярэдн! памер яедасягнуу 10 
дзен у тыдзень. Такое разв1ццё было характерна, на думку псторыка П.Каз- 
лоускага, галоуным чынам, для заходняй i цэнтральнай Benapyci9.

На усходзе Benapyci цяглых сялян было менш. Так, у большасц*! вой- 
тауствау Магшёускай эканомй фальварк! зн|кл! ужоусярэдзЫе XVII ст., а 
сяляне выплачвал! толью грашовы чынш. ПраУда, у войтауствах, яюя 
знаходзшгся у прыватным угрыманм, сяляне гэтай эканомн выконвал! 
лераважна паншчыныя пав1'ннасц1.10
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Да сярэдзмы XVIII ст. чыншавыя сяляне стал! самай шматл1кай катэ- 
горыяй на усей тэрыторы) Беларуа. Яны выконваги як гращовы, так | на
туральны аброк, паншчына для ix была дапаможнай павмнасцю, i яе 
памеры быш невысоюя.

Безумоуна, для аднаупення фальваркау выкарыстоувалюя i грашо- 
выя сродю. Прычым шырока лрактыкавалася тады i передача фальвар
кау у арэнду або залог.

Даспедаваннй праведзеныя псторыкам1, сведчаць, што змены закра̂ - 
иул! i структуру феодальных землеуладанняу. Так, на працягу усяго раз- 
глядаемага перыяду працягвала узмацняцца роля буйнога магнацкапа 
землеуладання. Невыпадкова, што у другой палове XVIII ст. у магната^ 
была сканцэнтравана асноуная частка зямель на Беларуа. Па падлжах 
П. Казлоускага, толью у цэнтральнай i заходняй Беларуа магнатам нале
жала больш за 40% ycix зямель ц» каля 1/3 зямельнай плошчы на гэтай 
тэрыторы! (гл. карту).11 Ix упаданы пастаянна пашыралюя i не толью за 
лк зямель шляхты, але i каралеушх зямель. Менавгга у руках магната^ 
апынулася асноуная частка каралеусюх староствау i эканомШ. Напрык
лад, Mixain KasiMip Радав'т у другой палове XVII ст. меу 15 староствау,
4 з яйх (КрычаУскае, Прапойскае, Гомельскае i Хойнщкае) ахопл1вал1 
амапь увесь паУднёвы усход Benapyci. Пры гэтым мнопя з каралеусюх 
уладанняу стал! для магнапгау спадчынным!, са згоды караля яны пера-
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давал! ix ceaiM дзецям, пляменн!кам. ! ак, магнаты 11ацы у перыяд з 1664 
па 1720 гады у спадчынныя уладанн! пераутварыл! 18 староствау.12

Працягвауся рост каталщкага i ужяцкага землеуладанняу, галоуным 
чынам, за л!к падараванняу, залогавых здзелак, а таксама у вышку за- 
хопаУ зямель, яюя належыл! праваспаунай царкве. Так, толью ордэну 
дамМканцаУ у той час было перададзена на Benapyci 25 розных упа- 
данняу13.

Значная колькасць зямель знаходз'шася! ва уладаннях шляхты, але 
гэта был! уладанн! дробныя ui сярэднгя. Увогуле кантраст у размерка- 
ванн! зямель памЬк розным! катэгорыям! феадальнага класа i тады быу 
вельм! вялм.

Намаганн!, яшя быго наюраваны на аднаупенне разбураных феадаль- 
ных i сялянсюх гаспадарак, прынесл! плен ужо у 30-40-я гады XVIII ст., 
пасля Пауночнай вайны. Менавгга тады эканам!чнае жыццё на Беларуа 
актыв!завалася, асабл!ва У цэнтральных i заходнж раёнах.14 Павял!чЫ- 
лася i колькасць фальваркау, плошчы зямель, як!я апрацоувапгся у ix. 
Напрыклад, у Кобрынскай эканомН у 1742 годзе пасевы У параунанн! з 
1724 годам падвошюя. У магнацюх уладаннях ЧарнаУцы (Брэсцкае вая- 
водства) i Ц|мкав|'чы (Навафудскае ваяводства) з канца XVII да сярэдзь 
ны XVIII ст. пасевы павял1чыл!ся у 1,5 раза1S.

У вельм1 складаным станов!шчы апынул!ся у другой палове XVII —  
пачатку XVIII ст. гарады i мястэчю Benapyci. Большасць ix была разбура- 
на, а некаторыя цалкам разграблены i спалены. Больш чым на палову 
зменшылася колькасць насепьнщтва гарадоу, скарац^уся аб’ём рамес- 
най вытворчасц!! гандпю. Мнопя рамеснад был! вымушаны адмов!цца 
ад сваёй дзейнасц! i заняцца сепьскапаспадарчай працай. Колькасць 
рамеснжау зменшылася ва ycix гарадах Беларуа. У Гродне, напрыклад, 
у 1650 годзе было 130 рамесн!кау, а у 1680 годзе ix засталося толью 12. У 
Вщебску пад канец вайны 1654-1667 гадоу засталося не больш за 70 
рамеснжау. У Магшёве нават у 1745 годзе было толью 95 рамесн!каУ, 
тады як на пачатку XVIII ст. ix нап1чвалася тут за 2тысячы.1в

Ажыуленне гарадскога жыцця, як i усёй эканомм Benapyci, адбыпося 
пасля Пауночнай вайны, дзесьц! у 20-30 гады XVill ст. Паступова стала 
расц! насельн!цтва гарадоу, пачауся уздым рамяства, актыв^завауся ган- 
даль. Рамесна-гандпёвая дзейнасць зноу стала адыгрываць вядучую 
ролю у эканам!чным жыцц! гарадоу. Пры гэтым рамяство развЕвалася як 
таварная вытворчасць, на аснове той спецыял!зацьн, якая склалася на 
Benapyci раней. Захавалюя! рамесныя цэх!, але мнопя рамеснМ, галоу
ным чынам з л!ку яурэяу, не уваходзМ у гэтыя аб’яднаннй Трэба адзна- 
чыць i таю момант, як паглыбпенне маёмаснай дыферэнцыяцы! рамес- 
HiKay, што было звязана з ростам таварнасц! рамяства.

Паступова ажывтася i дзейнасць купецтва, пашырьш!ся гандпёвыя 
сувяз! гарадоу як у межах Рэчы Паспалггай, так i з !ншьш дзяржавам!. IУ 
гаты перыяд з Benapyci вывозтюя розныя рамесныя вырабы, а таксама
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пырабы сельскай гаспадарю i лясных промыслау. Нягледзячы на ваен- 
ныя канфл^кты, давол! шыроюм! i актыуным! был! тады гандлёвыя сувяз1 
DenapycKix зямель з Рааяй, чаму спрыяу указ 1672 года, вьщадзены русюм 
I (аром. Гэты указ дазвол'|у купцам Рэчы Паспалггай гандпяваць з унутра- 
UhiMi гарадаш Pacii, уключаючы Маскву, што потым было замацавана i 
мирным дагаворам з Рэччу Паспалггай, падтсаным у 1686 годзе. У адпа- 
ппднасц! з iM быу адкрыты i больш шырою доступ русюм купцам на тэры- 
юрыю Рэчы Паслалпгай. Пашырылюя сувяз! i з Прыбалтыкай.

Эканам'мны заняпад адмоуна адб!уся i на грамадсюм жыцц! гарадоу, у 
мрыватнасц!, на гарадсюм самаюраванн!. Яно стала абмяжоувацца у вы- 
niKy умяшання У справы гараджан не толью прадстауншоу каралеускай 
.адм1н|'страцьн, але i магнатау i шляхты. Павяж'чылася колькасць т. зв. 
юрыдык, насельшцтва яих не падпарадкоувапася органам гарадскога 
еамаюравання. Напрыклад, у М‘|нску у 1667 годзе пад упадай мапстрата 
!находзшаея усяго толью 73 двары, а ва уладаннях шляхты ~  больш 
200 двароу.17 Так было i у !ншых гарадах. Шэраг каралеусюх мястэчак 
перайшоу да магнатау, яны стал! прыватньш уладаннямк

Аднак па меры ажыупення эканамЫнага жыцця роля гарадскога са- 
маю-равання стала узрастаць. Больш актыуна пачал! дзейжчаць гарад- 
ск!я рады, ц! мапстраты, як ix усё часцей стал! называць. Як i раней у ix 
уваходзтй бурмгстры, радцы i лаун1к1, а на чале стаял! войты. Разам з 
тым у арганЬацьп самайравання асобных гарадоу адбыуся пэуныя зме- 
ны. Так, у МаМлёве, пачынаючы з 1654 года, войты не назначался кара
лём, а кожны год выб|рал1ся сябрам» рады. Такое права аггрымала i Грод- 
на. Некалью Ышы парадак замяшчэння пасады войта быу у Вгцебску. Тут 
мяшчане выб!раЛ1 на пасаду войта 4-х кандыдатау з шляхты, аднаго з ix 
I прызначаУ кароль.18

Тайм было эканам1'чнае становйлча на Benapyci У другой палове XVII —  
першай палове XVIII стст. Як бачым, яно ускладнтася ва ycix сферах. 
Аднак эканам'мны заняпад, у яюм апынулгся беларусюя земл'|, Haciy хоць
I працяглы, але часовы характар. Ужо у другой чвэрщ' XVIII ст. гаспадар- 
чае жыццё стала ажыуляцца, тым самым складеалюя перадумовы не 
толью для аднаулення разбураных вёсак i гарадоу, але i для уздыму усёй 
вканомто Беларуси.

§ 2. Эканашчны уздмм на Беларуа 
у другой палове XVIII ст.

У лсторьн эканамчната разв1цця Benapyci другая палова XVIII ст. вы- 
пучаецца як важнейшы перыяд, таму што менавгга тады паскорыуся 
агульны рост вытворчых cm, пачалося разлажэнне феадальна-пры- 
гоннщюх адноан. Гэтыя з’явы псторый тлумачаць розным! прычынам! i 
указваюць, у прыватнасц!, на змены сам!х унутраных умоу эканамгчнага
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развЦця Benapyci Так, ужо да сярэдз!ны XVIII ст. у асноуным была пера- 
адолена разруха, разбурэнж, характерный для папярэдн!х часоу, вырас- 
ла насепьнщтва Benapyci. Узрос iwapac да сацыяльна-эканам1чных праб- 
лем i з боку магнатау, шляхты, ды i самой дзяржавы. Натэрыторьй Bena
pyci, як гусей Рэчы Паспалггай, стал! распаусюджвацца новыя эканам1ч- 
ныя !дэ1, яюя узн!кп| у кршнах Заходняй Европы, быу праведзены шэраг 
рэформау па узмацненш цэнтральных органау упады, паляпшэню ф!нан- 
савай астэмы, гандпю.

Усё гэта станоуча адб!вапася як на сельскагаспадарчай вытворчасц!, 
так i на прамысловасц). Прычым сгау змяняцца сам характер феадаль- 
най гаспадарю, яна станавшася таварнай, уцягвалася у гандпёвыя ад- 
HociHW, чаму спрыяла не толью узрастанне попыту на сельскагаспадар- 
чую прадукцыю на Беларуа, але i рэзкае павышэнне цэн на збожжа на 
замежным рынку. Дастаткова сказаць; што у Гданьску i у Круляуцы, праз 
яюя шоуасноуны паток збожжа з Рэчы Паспалтай, у тым л5ку i з Benapyci, 
acaQniea з яе заходняй i цэнтральнай часто, на працягу 1750— 1795 гадоу 
цэны на жыта павяп!чылгся у 4,5-5, На п ш а н щ у у  3-4, а на авёс i яч
мень —  у 2-2,5 раза.19

БезумоУна, гэта стымулявала землеуладальнжау, i яны прымага меры 
па павепмэнн! вытворчасц! сельскай гаспадарю. Даследаванн! сведчаць, 
што у агульнай массе таварау, ж\я выраблялкя у феадальных фальвар- 
ках i nacrynani за мяжу, сельскагаспадарчая прадукцыя пераважала. На- 
прыкпад, у першай палове 1792 года з цэнтральнай i заходняй Benapyci
1 Лоты было вывезена таварау на 22 млн. злотых, з ix 16 млн. (72,5%) 
прыходз1'пася на збожжа, тьновалакно, пяньку, хмель, гародмну. 3 уе- 
ХОДН1Х раёнау Беларуа шырока вывозмся прадукты лясной гаспадарю, 
промыслау.20

Значнай была i доля прыбытку феадалау ад продажу сельскагаспа
дарчай прадукцьй. Так, у Гродзенскай эканомн яна дасягала 23%, а у 
Брэсцкай -"-амаль 25% (па дадзеных за 1780 год).21 Шмат збожжа iumo 
на вЫакурэнне i тваварэнне, прадукцыя яюх паступала на продаж.

Пад уздзеяннем рыначных адноан феадалы Беларуа увогуле crani 
Удзяляць больш yeari ceaiM фальваркам, пашыраць плошчы зямепь, яюя 
адводзотся пад пасевы. У некаторых уладаннях яны павял!чылюяу 1,5-
2 разы. Хутка pacni i пасевы збожжавых культур. У фальварках Гродзен
скай эканомй з 1769 па 1777 гады пасевы жыта, напрыклад, павял1чыл>- 
ся у 1,2, пшанщы —  у 1,7, ячменю —  у 1,6 раза.22

Але феадальная гаспадарка Беларуа спецыял’швалася не толью на 
вытворчасц! збожжа, яна набыла шмапэдпновы характер, акрамя збож
жавых культур у ей усе большую ролю стала адыфываць вытворчасць 
тэхшчных культур, жывёлагадоуля, агароднщтва, садоунщтва, рыбалоу- 
ства. Асабл»ва гэта было прыкметна у буйных маентках заходняй i цэнт
ральнай Беларуа. Тут фальваркавая вытворчасць, як гэта добра пака- 
зау псторык П. КазлоУсю, «была представлена всеми видами хозяйствен-
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Структура экспаргу сельскагаспадарчых прадуктау 

з Вяп1кага княства ЛЬоУскага У 1786-1781 гг.

Таблща2

Татары Аб’ём у грашовьм вшуленш, здаш я
Ш  даюуных грудах тавараУ

Земляробства
Збожжа 34318516
Ибн, пенька 34824218

69142734(83,5%)
Ж ьтйгагадо^

Во^на 436368
С е д и 1828769
Тшлёаытлушч 2044149
Мшгочныяпрадукш 461687
Жывёшимяса 5079316
Кош 997548

10847837(12,1%)
ТЬушкагадоуля

Хатага птуиш, яйцо 115655(0,1%)
Пчалярства

Шя, 342422
Воск 1115715

1458137(1,8%)
Ага^дшвдва i садфивдва

Аггрэднша i садавша 336471
Хмель . 902602

1239073(1,5%)
Усяш: 82803436(100%)

ной деятельности, соответственными данной географической зоне».23 
Аб гэтым сведчаць i дадзеныя табгёцы (складзенай 1м), яш  раскрыва- 
юць структуру экспаргу сельскагаспадарчых прадуктау з ВКЛ (приводам
яецалкам).24

Пашырэнне сувязей з рынкам дыктавала неабходнасцьудасканален- 
ня таксама i юравання фальваркамьмтэнафжацьи сельскагаспадарчай 
вытворчасцК Вось чаму уладальнМ фальваркау, ix адммкяратары 1мкну- 
Л1ся рацыянальна весц) свае гаспадарю, палепшыць агратэхичныя прыё- 
мы апрацоуй зямл!, укаранщь гатунковае насенне, больш прадукцый- 
иыя прылады працы, pa6mi спробы перайсц! да шматпольнай скягз- 
мы севазвароту. Як сведчаць крынщы, усе гэта мела месца у другой 
палове XVIII ст., aca6niea у магнацюх гаспадарках цзнтральнай i за- 
ходняй Беларуа i, безумоуна, спрыяла росту ураджайнасц! у гэтых 
гаспадарках. Як адзначае П. Казлоуск!, яна па ycix вывучаных аб’ек- 
тах значна перавышала узровень другой паловы XVII - першай Пано
вы XVIII стст. i дасягала у некаторых фальварках «сам 6-7» i нават 
больш (маеииа на йвазе йпаяжяйнягаш ягммягя жытя\ Vпзпыииияг.
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нацюх паспадарках ураджайнасць асноуных сельскагаспадарчых куль
тур, на яго думку, да канца XVII! ст. узрасла у паутара - два разы. Рост 
ураджайнасц! адзначаецца i у 1ншых паспадарках па усей тэрыторьн 
Беларуси.

Новым было i тое, штоуладальнш фапьваркау crani выкарыстоуваць 
наёмную працу, як вольную, так i лрымусовую з натуральней i грашовай 
аплатай. БезумоУна, ступень такога выкарыстання не была аднолька- 
вая, яна запежыла ад узроуню развщця фальваркау. Найбольш шырока 
наёмная праца выкарысгаувалася у буйных, эканам1чна развлых гаспа- 
дарках, прычым на розных работах, у тым лшу i палявых. Гэта пытанне 
давол! фунтоуна вывучана г!сторыкам! А. Карпачовым, В. Мялешкам, 
П. Казлоусюм i некаторым» 1ншым1 1м, у прыватнасць удалося вызна- 
чыць не толью аб’ём найму i яго формы па вщахуладанняу, але i ступень 
распаусюджання на тэрыторьн Benapyci. Так, на паУднёвым захадзе i 
захадзе нашай кршны Удзепьная вага найму, на думку П. Казлоускага, 
складала 17-27%, а колькасць наёмных работншау на 100 дымау дася- 
гала 10-19 чалавек. У цэнтры Беларуа гэтыя паказчыю некапью меншыя, 
а на Усходзе яны раунялгся толью 6-9% працоунага балансу, скпадаючы 
Усяго 2-4 чалавек) на 100 дымау.26

Трэба адзначыць, што прымяненне найму у феадальных гаспадарках 
у другой палове XVIII ст. не было спецыф{кай адной Беларуа. Гзта з’ява 
была характэрна i для мшых рэпёнау. Разам з тым нельга i перабольш- 
ваць значэнне наёмнай працы у разв!цц! феадальнай гаспадарю. У цэ- 
лым яна была яшчэ вельм! цесна звязана з прыгоннай працай, паншчы- 
най. «Наем в сельском хозяйстве Беларусйи, —  niuia П. Казлоусю, —  не 
представляет собой альтернативу барщины, а сопутствует ей. Обе фор
мы мобилизаций трудовых ресурсов выступали вместе и в большой сте
пени там, где более развиты были товарно-денежные отношения и 
сельскохозяйственное фольварочное производство».27

I тым не менш, выкарыстанне наёмнай працы, яе пашырэнне —  гэта 
важнае сведчанне таго, што у феадальную гаспадарку Беларуа сталг 
пранйсаць элементы новьк сацыяльна-эканам1чных адноан, яюя не толью 
супярэчыл! яе прынцыпам, але i надрывал)' гэтыя прынцыпы. Большасць 
навукоуцау разглядаюць ix як буржуазную з’яву i звязваюЦь з пачаткам 
генезюу KaniTanisMy на Benapyci.
|>/ Развщцю новых сацыяльна-эканам1чных адноан у сельскай гаспадар- 
цы спрыяла таксама i прамыспова-прадпрымапьнщкая дзейнасць феа- 
далау. Меиав'иа у вынжу гэтай дзейнао# у мнопх фальварках Беларуа 
Узн!кл1 прадпрыемствы па перапрацоуцы прадуктау сельскай гаспадарю, 
лясной i мЫеральнай сыравмы. Таюя прадпрыемствы малюя i раней, 
але у перыяд войн другой паловы XVII— пачатку XVIII стст. яны был» раз
бураны Lji зачынены, Больш спрыял ьныя умовы для прамыслова-прадп- 
рымальнщкай дзейнасц1 на Беларуа стал! складвацца па меры аднау- 
лення сельскай гаспадарю i Уцягвання яе У таварна-грашовыя адноаны.
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Вось тады на Benapyci з’яв!уся шэраг прамысловых прадпрыемствау, 
вядомых у пстарычнай л!таратуры як вотчынныя мануфактуры.

Трэба сказаць, што такая назва у адноанах да гэтых прадпрыемствау 
з’явшася невыпадкова Справа у тым, што стваральн\ т т  мануфактур 
на Benapyci, як i у мшых кронах, crani буйныя феадалы, магнаты, яюя 
валодап! вялмм! багаццям! i Meni магчымасий ды i патрэбу у арпашзацьи 
прамысловых прадпрыемствау.

Першым прадпрыемствам мануфактурнага тыпу на тэрыторы-! Bena
pyci псторыю лгчаць шкляны завод у Налгбоках (зараз у Стаубцоусюм 
раёне МЫскай вобласц!). Гэты завод быу пабудаваны яшчэ у пачатку 
20-х гадоу XVIII ст. на сродю, выдзепеныя жонкай кан!4лера ВКЛ Ганнай 
Радз1в1л i вырабляу больш за 100 разных вырабау: аконнае шкло, шкляню, 
чарю, бакалы, бутэлью, граф1ны i г.д.

Некальш пазней, у канцы 30-х гадоу XVIII ст., на Беларуа з’явшася 
другая па часу узжкнення мануфактура— Урэцю шкляны завод, У адроз- 
ненне ад шклянога завода У Нал!боках тут вырабляУся у асноУным да- 
pari крыштальны посуд, а таксама дэкаратыунае шкло. Асабгова cnasiy- 
ся Урэцю шкляны завод csaiMi люстэркамк Толью у 1744 годзе тут было 
выраблена 323 люстэрю т. зв. ангайскага Узору. Псторыю адзначаюць, 
што Урэцю шкляны завод быу у той час самым буйным прадпрыемствам 
такога тыпу не толью на Беларусь але i ва Усей Рэчы Паспалггай.28

У далейшым прамыслова-прадпрымальн(Цкая дзейнасць феадалау 
яшчэ больш актыв!завалася, i на Benapyci з’явшася давош значная коль
касць прадпрыемствау мануфактурнага тыпу, прычым большасць з ix 
знаходз!лася у магнатах уладаннях заходняй i цзнтральнай Беларуа, a 
таксама у Гродзенскай i Брэсцкай каралеусюх эканом!ях. У Гродне I яго 
прадмесц!, напрыклад, дзейн'мала 15 прамысловых прадпрыемствау, 
створаных у 60-70-я гады XVIII ст. вядомым тады рэфарматарам, галоу
ным упраУляючым каралеусюм! эканом1ям! Антожем Тызенгаузам.29

Трэба адзначыць, што псторыю не маюць дакладных звестак аб агуль- 
най колькасц! мануфактур, яюя дзейн1чал1 у другой палове XVIII ст. у фе- 
адальных уладаннях Беларуси, ды i не усе тыя прамысловыя прадпры- 
емствы, што указваюцца у пюьмовых крынщах, могуць быць аднесены 
да л!ку прадпрыемствау такога тыпу. Але ёсць i некаторыя абагульненыя 
Л1чбы. У сувяз! з гэтым неабходна звярнуць увагу на табл!цу, складзеную 
П.Казлоусюм па выншах вывучэння 50 уладанняу, належыушых 15 маг
натам у цэнтральнай i заходняй Беларуси (у ей змешчаны дадзеныя па 
32 з ix). Прыводз|'м гэту таблщу для азнаямлення (гл. табл. 3).

3 табшцы бачна, што у названых уладаннях нал1чвалася значная коль
касць прамысловых прадпрыемствау -  560. Асабл^ва шмат было вшаку- 
рань, яны складалг больш за папову (282 ц| 50,4%) ад агупьнай коль
касц! магнацюх прамысловых прадпрыемствау. Потым immi мукамоль- 
ныя i Ышыя харчовыя прадпрыемствы (33,2%). Значнай па колькасц! была 
трупа тэкстыльных, дрэва- i металаапрацоУчых, сМкатных прадпрыем-
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Таблица 3
Прамысловыя прадпрыемствы f  магнацкЗх уладаннях

Уладанне &

к?

в

1

1

i f

>»

Колькасць прадпрыемсгвау

харчовая

к

1

I
Р

|

li l i  

i j

1 .

Ig  о  
я s
f r lsr 5
i  8

i fо  6. 
jj j  

a

J

я

I
■ |

'л

1
в

1
1

з!
Карзшчы 1757 4 542 3 ; 4 2 - - 1 10
Бедада 1760 .. 225 5 3 - - - - - 8
Засшфль 1760 4 477 3 3 1 - 1 1 2 11
Нагйбою 1761 1 164 1 1 - - 1 1 . - 4
ЦЫкавйчы 1761 2 476 6 5 1 - - - 12
Ружаны 1762 7 871 10 8 4 - 1 1 I 25
Манкевпы 1764 3 212 6 4 1 - 2 - 13
Нясвок 1767 7 1192 8 18 3 1 I 2 1 34
Дрыевяш 1775 1 666 5 1 - - - ” 1 - - 6
Чэрас 1778 2 303 4 2 - - 1 - - 7
Дакудава 1780 1 260 3 г 1 - - - 6
Сдадынь 178J 4 489 1 12 9 1 3 2 1 . 28
Быцень 1783 3 349 1 5 - - - 1 7
Глыбокае 1783 3 711 13 3 1 - - - - 17
Каменка 1783 9 377 1 2 4 2 - 1 1 1 2 1

Маладзечна 1783 1 0 620 15 9 1 - i - 26
Пасгавы 1783 1 1 675 1 1 7 1 1 4 9 2 35
Дзятлава 1784 S 697 11 8 - - - . - 19
1школьд i Лькаца 1787 2 363 5 4 - - - - 9
Дароп 1788 2 256 7 5 1 - - « - 13
Смаргонь 1788 3 393 3 3 - - • 2 1 9
Ракар 1789 б 304 7 5 - - - 1 - 13
Клецк 1791 7 774 21 12 - - 2 1 m 36
]вань 1792 1 261 14 4 - - I - - ' 19
Цяцерын 1792 2 1024 19 7 3 - * . 29
Высокае 1794 7 538 17 15 1 - - I - 34
Лахва 1794 5 975 17 5 - 2 4 1 - 29
Негарэлае 1794 1 272 3 2 - - - - - 5
Урэччв 1795 1 257 8 4 - - - 1 - 13
Залессе 1796 5 170 8 4 1 - 1 14
Койданава 1796 1 709 14 10 - - „ - 24
Давщ-Гарадок 1798 3 1033 10 10 - 3 - - J 24
Усяго 124 16635 282 186 25 10 23 24 , 10 560

St»
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ствау. Безумоуна, у лису указаных у табл!цы прадпрыемствау было i шмат 
дробных, але туды, як адзначае П. Казлоусю, не папал! f некаторыя буй- 
ныя прадпрыемствы, напрыклад, доменная печ i медзеппавтьны «за
вод» Храптовма у Вишневе, шкляныя «заводы» Салагуба у 1лл! i Неся- 
лоускага у Мышы, фаянсавы завод Апнскага у Целеханах. У цэлым жа 
шчыльнасць прамысловых прадпрыемствау у магнацгах уладаннях, яюя 
был! вывучаны П. Казлоусюм, была значнай, па яго падойках, ад но прад- 
лрыемства тут (не улмваючы дробныя вшакурн! i млыны) прыходзшся 
на 180дымау.

Слабей была развита прадпрымальжцкая дзейнасць феадалау на 
Усходзе Беларуа. Тут, як л1чыць псторык В. Мялешка, найбольшае зна- 
чэнне у эканом1цы буйных феадалау (караля i магнатау) мел! лясныя 
промыслы. Разам з тым i на усходзе Беларуа был!' вшакурн!, млыны, 
pyAHi, маслабойн), шкляныя i некаторыя шшыя прадпрыемствы.

Прауда, на промыслах буйных феадалау усходняй Беларус1 тады не 
атрымау шырокага выкарыстання падзеп працы. В. Мялешка адзначае, 
што «лишь на отдельных предприятиях (поташни, рудни) существовала 
простая кооперация в виде соединения в одном производстве несколь
ких профессий. Это не дает основания считать промыслы предприятия
ми мануфактурного типа. Можно лишь говорить о некоторых элементах, 
свойственных мануфактуре на начальной стадии ее развития».31 Але I 
на усходзе Беларуа як сельскагаспадарчая, так i прамысловая вытвор- 
часць была нашравана на збыт, наста таварны характар, з’яулялася важ
ней крынщай прыбытку феадалау.

Неабходна зауважыць, што, разв1ваючы прамысловую вытворчасць, 
землеуладальнМ 1мкнулгся перш за усе задзейнмаць у ей прыгонных ея
лян. Але давол! шырока на мануфактурных прадпрыемствах прымяня- 
лася i наёмная праца, як вольная, так i прымусовая. Пры гэтым апошняя 
часцей за усе выкарыстоувапася на дапаможных работах, яюя-не патра- 
6aeani пэунай кватафшацьн. Да вольнага найму феадал прыбягау тады, 
Kani вытворчасць патрабавала квал1ф1каванай рабочай алы. Тым больш, 
што на мнопх мануфактурных прадпрыемствах побач з ручной лрацай 
прымянял1ся i розныя механгзмы, машыны.

Жеад’емнай часткай феадальнай сютэмы, як вядома, з’яуляецца ся- 
лянская гаспадарка. Яна таксама уступша у новую паласу развщця. Ва 
Усяйм разе i у сяпянскай гаспадарцы наз!рауся уздым на аснове ажыу- 
лення, якое пачалося ужо у 30-40-я гады XVIII ст. Гэты Уздым знайшоу 
адлюстраванне у разв^цц! агратэхнМ, павышэнн! ураджайнасц!, росце 
пагалоуя рабочай i прадукцыйнай жывёлы. Павял1чылася i агульная 
колькасць еялян, ix двароу («дымау»). Напрыклад, у 109 каралеусюх 
староствах ВКЛ колькасць сялянсюх двароуз канца 30-х да 70-х гадоу 
XVIII ст. узрасла у 1,6 раза —  з 5875 да 9445. Да канца XVIII ст., на 
думку мнопх псторыкау, насельмцтва беларускай вёоа перавыста Узро- 
вень 1648 года32.
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Паступова павял1чвалася i гшошча тых зямель, яюя знаходз!л1ся у ка- 
рыстанж еялян, складал1 ix надзелы. Гэта был! у асноуным ворыуныя 
земл'|, яюя падзялял1ся на дзве частю —  асноУную («аседлую») i прыём- 
ную (дадатковую). Прычым удзельная вага прыемных зямель узрастала 
па усёй тэрыторы! Benapyci. Аднак i у гэты перыяд характэрна была стра- 
катасць у забеспячэнн1 еялян зямлёй. Нават у межах аднаго i таго ж упа- 
дання сяляне розных валасцей Meni неаднолькавыя надзелы. ix ветчы- 
ня залежыла ад урадл1васц‘1 глебы, узро^ню развщця феадальнай гас- 
падарю, етупен! i форм эксплуатацьн еялян.

Табтца 4

Сярэдш земельны надзел еялян Беларуа 
у другой палове XVIII ст.

Ввд
уласнасц!

Рэпён Сялянскм
гаспадарю

Зямля
(вавок)

У еярздшм 
на гаспадарку

Дзяржа^ная Захад i цэнтр П 16575 1041! 0,62
усход 4357 1935 0,44

Приватная Захад i цэнтр 5797' 3560 0,61
усход 7568 5366 0,70

Церковная Захад i цэнтр 2664 1 2 0 2 0,45
усход 2165 5085 0,50

Усяго Захад i цэнтр 25036 15173 0,60
усход 14081 8386 0,59

Трэба зауважыць, што вывучэннем дынамМ эвалюцьи сялянскага зя- 
мельнага надзела займалк:я мнопя Ьсторыю, а у навуковай лтаратуры 
icHye некальй пунктау гледжання як на тыя змены, што тут адбывал!ся 
на працягу другой паповы XVII - XVIII стст., так i на структуру еялянеюх 
наДзелау, ix памеры. Пры гэтым адны псторыю указваюць на змяншэнне 
еялянейх надзелау, друИя ж адмауляюць такое змяншэнне i л!чаць, што 
сяляне Беларуа, значна скарац!ушыя свае землекарыстанне у цяжюя гады 
разбурэнняу, зноу аднавш1 яго да ранейшага узроуню, а месцам! i павял!- 
чып! за кошт прыемных зямель. Што ж тычыцца еярэдн'к памерау надзе
лау, дыкусюды ён быу меншы, чым валока зямга. Так, пздят П. Казлоус- 
кага па 47 уладаннях буйных феадалау паказал!, што еярэдн! сялянсю над- 
зеп на захаДзе i у цэнтры Беларуа у другой палове XVIII ст. склада^ каля 
0,61 валою, а на усходзе —  каля 0,65 валою на адну гаспадарку. Есць i 
абагульненыя дадзеныя аб сярэдн1м зямельным надзеле fa x  катэгорый 
еялян Беларуа. Яны змешчаны у юмзе «Псторыя сялянства Беларуа. Том 
1». Прывод31м табл!цу, якая складзена яе ангарам!. (Гл. табл. 4).33

Як бачым, еярздн! зямельны надзеп еялян Benapyci ва ydx уладаннях 
знаходзг^ся f  межах 0,44-0,77 валою на гаспадарку. Пры гэтым больш
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высогам ён быу у прыватнауласн!цк1х сялян i меншы у сялян дзяржауных 
маёнткаУ усходняй Беларуа i церковных сялян ycix яе рэпёнау. У парау- 
HiHHi з другой паловай XVII— першай паповай XVIII стст. у цэлым ён не- 
келью узрос. Безумоуна, был! i таюя гаспадарю, на яюя прыходзшася па 
адной i больш валокау зямлЬ

Неабходна адзначыць, што сялянская гаспадарка Беларуа другой Па

новы XVIII ст. заснавана была на сютэмах земляробства i прыладах пра
цы, яюя панавалг i раней. Разам з тым можна гаварыць аб пэуным павы- 
шэнн! культуры земляробства, распаусюджанн! палепшаных прылад пра
цы, некаторых зменах у структуры пасевау, у прыватнасц)', сяляне crani 
больш сеяць тэхжчных культур— шьну i канопляу. Аднак на працягу уся- 
го XVII - XVIII стст. галопным! сельскагаспадарчым! культурам!, яюя вы- 
рошчвал'1СЯ сялянам!, заставалгся жыта, пшан|ца, авес, ячмень, грэчка i 
иекаторыя (ншыя. Хоць ураджайнасць гэтых культур у цэлым была не 
белым высокая, да канца XVIII ст. яна павысшася i складала «сам 3-3,5» 
I нават «сам - 4», а у некаторых гаспадарках i больш. Павял1чь1лася у 
сялян i колькасць рабочай, а таксама i прадукцыйнай жывёлы. Напрык
лад, у магнацюх уладаннях на адну сялянскую гаспадарку прыходзшася 
тады у сярэдн»м 1,6— 1,7 запрэжю, што было значна больш, чым у пер
шай палове XVII ст.34

BenbMi важную ролю f  сялянскай гаспадарцы адыгрывала развядзен- 
не прадукцыйнай жывёлы: кароу, авечак, саней, коз. Гэта жывёла не толью 
забяспечвала унутрыгаспадарчыя запатрабаванн! сялянскай гаспадарй, але 
! умацоувала яе рынкавыя сувязь ёсць падставы сцвярджаць, што коль
касць прадукцыйнай жывёлы на працягу другой паловы XVIII ст. павял!чы- 
лася ва ycix уладаннях. Прычым у некаторых раёнах Беларусг {па^ночны 
захад, Палессе) прадукцыйная жывёлагадоуля дасятула давол1 высокага 
Узроуню развЩця i мела таварны характар. Больш нагляднае уяуленне аб 
забяспечанасц) сялян Беларуа прадукцыйнай жывёлай можа даць табш- 
ца, асладзеная П. КазлоУсюм (яе трэба выкарыстацьдля больш паглыбле- 
нага вывучэння гэтага пытання) (гл. табп. 5).35

Падлш, зробленыя у таблщы, сведчаць аб тым, што сялянсю двор у 
сярэдым трымау па 2-З галавы кожнага вщу прадукцыйнай жывёлы. Пры 
гэтым больш разводзшася буйной рагатай жывёлы (2,7 галавы), авечак i 
коней (па 4,1 галавы), менш— - св1ней (2,3 галавы).

Важнае значэнне у сялянскай гаспадарцы мел! таксама промыслы i 
рамёствы. 1стотных змен тут не адбылося, але можна гаварыць аб больш 
акгыуным разв!цц-1 пераапрацоучых галж. Aca6nisa шырока был"! распау- 
сюджаны промыслы на усходзе Benapyci.

Таюм чынам, да канца XVIII ст. сялянская гаспадарка дасягнула знач- 
ных поспехау. Яна не толью здолела пераадолець вынш эканам|'чных 
разбурэнняу другой паловы XVII— -першай чвэрц! XVIII стст., але, па 
сутнасщ уступша У новы этап развщця, яю характарызавауся Узды- 
мам.
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Колькасць нерабочей жывблы у еялян магнацк1х вотчын 
У другой палове XVIII ст.

Табтцаб

Колькасць гадоу
Зоны Колькасць

сялянсюх
двароу

Буйная рагахая 
жывбла

Авечак
1КОЗ

Свшей

Усяго
жьжёлы

На
двор

Усяго
жывёлы

На
двор

Усяго
жывёлы

На
двор

Цэнтр 3745 10414 2 , 8 12047 за 6567 1 , 8

Захад 5033 15384 3,1 23692 4,7 12123 2,4
Усход

Па$с№
5748 12942 2,3 23575 4,1 14660 2,5

тэрыторш 
Беларуа 

У тым гаку:

14526 38740 2,7 59314 4,1 33350 2,3

ПаУночны
захад

1855 7933 4.3 9991 5,4 6697 3,6

Па^днёвы
захад

3178 7451 2,3 13701 4,3 5426 1,7

I тым не менш магмымаод сялянскай гаспадарю был! абмежаваны, 
таму што па-ранейшаму на benapyci панавапа прыгоннае права, i боль- 
шасць еялян не была свабоднай у сваей дзейнасць Дадзеныя, ят  пра- 
анал!заваны псторыкам!, даказваюць, што i у новых эканам^чных умовах 
праца прыгоннага сялянства была галоунай крынщай багацця земле- 
УладальыкаУуах катэгорый. Вось чаму павжнасц! еялян на працягу дру
гой раловы XVIII ст. працягвал! павял'мвацца, а тыя паслабленнь што 
6btni зроблены раней, 3Hiwii. Прычым на Беларуа тады шырокае рас- 
паусюджанне атрымала паншчына —  самая цяжкая форма феадальнай 
эксплуатацьн. Па падл!ках псторыкаД. Пахшев^ча, у другой палове XVIII ст. 
паншчыну выконвал! 70— 75% ycix еялян Беларуа i Лпгвы.3® 1х колькасць 
не змяншалася, а, наадварот, павял[чвалася. Так, у гэты перыяд на пан
шчыну была пераведзена не толью значная колькасць чыншавых еялян, 
але ] еялян 1ншых катэгорый, яюя раней не выконвал! адработачных па- 
вмнасцей —  земян, сялян-спуг, жыхароу шэрагу мястэчак.

Аднак паншчына i у другой палове XVIII ст. не з’яулялася адзмай фор- 
май феадальнай эксплуатацьй еялян. Вяпжае значэнне У мнопх фаль- 
варках адыгрывал! грашовая ( натуральная ранты. Разам з тым усе гэ
тыя тры формы рэнты па тэрыторьй Benapyci распаусюджаны был) не- 
аднолькава. Так, у цэнтральных i заходах раёнах Benapyci пераважапа 
паншчына Тут цяглыя сяляне, для яюх яна была асноунай павмнасцю, 
складал! больш за 70%. На усходзе Benapyci, як i раней, фальварю не 
атрымал1 шырокага распауаоджання, i цяглых еялян было менш. У цэ- 
лым жа па Benapyci ва ycix уладаннях панавала змешаная паншчына- 
аброчная рэнта з пэуньнш асабгёвасцямг па леаграф|‘чных раёнах.
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Суадносшы рэнтных формау цяглых сялян магнацк!х уладанняу 
захаду I цэнтра Беларус! у другой палове XVI -  XVIII ст.

Таблица 6

Формы
рэнты

Сярэдзша 
XVI ст.

Сярэдзша 
XVII ст.

Першая 
палова 

XVIII ст.

Другая 
палова 

XVIII ст.
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га

 
(у

%
)

Адработачная 43,4 49 265,4 56,5 Ч1659Д- 72 2051,2 77
Натуральная -т- 3 3  — 38 158 33,7 554 24 444 17

Грашовая 11,7 13 46 9,8 1 0 0 4 164 6

Усяго 8 8 , 1 1 0 0 469,4 1 0 0 2313,2 1 0 0 2659,2 1 0 0

Таблица 7

Суадносшы рэнтных формау цяглых сялян магиацк!х уладанняу 
усходу Беларус! у другой палове XVII -  XVIII ст.

Формы
рэнты

Другая палова 
XVII -  першая палова XVIH ст.

Другая палова 
XVIII ст.

Й *  
1  ' 2  я и О
&1>> й

1

У
да

ел
ьн

ая
ва

га
(у

%
) й а  11 

>> й

1

У
дз

ел
ьн

ая
 

ва
га

(у
%

) 
*

Адработачная 934 45 1522 61

Натуральная 554 27 40,5 2

Грашовая 592 28 94,2 ■ 3 7  ’

Усяго 2080 1 0 0 2504,5 1 0 0
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Таблща 8

Суадносшы рэнтных формау цяглых еялян майаткау дробиай 
i еярэдняй шляхты захаду 5 цзитра Беларус! 

у другой палове XVI -XV III ст.

Формы
рэнты

Сярэдзша 
XVI ст.

Сярэдзша 
XVII ст.

Першая 
патова 

XVID сг.

Другая
палова

ХУШст.

1! 
>> ’Й

|| РШ 0It
>• 'S

ш
й |

11 II
£  «

р
>. ч

] |
£  «

Адработачная 43,4 49 383 66,5 1874,8 72 2070,8 72
Натуральная 33 38 158 27,5 554 , 2 1 444 16

Грашовая 11,7 13 36 6 192 7 359' 1 2

Усяго 8 8 , 1 1 0 0 577 1 0 0 “ 2620Д1 1 0 0 2873,8 1 0 0

Таблща 9

Суадносшы рэнтных формау цяглых еяляи маёнткау дробнай 
I еярэдняй шляхты Исходу Беларус!
... у еярэдзше XVII- XVIII сг.

Формы
рэнты

Сярэдзша 
XVII ст.

Першая 
палова 

XVIII ст.

Другая 
палова 

XVIII ст.

а  .а
и  
& 8

У
дз

ел
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ая
 

ва
га

 (
у%

)

| |
> .'ч

I1
i >> тз

| 
У

дз
ел

ьн
ая

 
ва

га 
(у

%
)

1

Адработачная 136 24 1365,2 60 1620 70
Натуральная 276 48 554 24 40,5 2

Грашовая )59 28 360 16 649 28
Усяго 571 1 0 0 22792 1 0 0 2309,5 1 0 0

Kani гаварыць аб памерах феадальных пашннасцей, дык трэба ад- 
значыць, што да канца XVIII ст. узрасл! як паншчына, так i фашовы чынш. 
Гэты працэс давол! глыбока I грунтоуна вывучаны псторыкаш Д. naxine- 
В1'чам, В. Мялешкам, i |’ншым1 i варта звярнуцца да ix прац. Мы ж лгчым 
неабходным прывесц! дадзеныя, атрыманыя П. Лойкам пры вывучэнн! 
пашннасцей лрьшатнаулаенщтх с-илян Benapyci. Дарэчы, ён праанал!- 
завау не толью дынам!ку феадальнай рэнты на працягу XVI— XVI» стст., 
але i суадноаны рэнтных формау цяглых еялян як магнацюх уладання^,
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Таблица 10

Дыиамйса паншчыны f  прыватнауласнщкхх маёнтках
Беларус! f  другой палове XVH -  XVIII «т.

Рэпёны
Магнаты Дробная i ся|зэдняя шляхта

Колькасць
аб’ектау

Паншчына 
(дей на тыдзень 

з валой)

Колькасдь
аб’ектау

Паншчына
(дтнатыдееиь

з валок!)

Другая палова ХУЛ -  першая палова XVIII ст.
Захад i цэнтр 37 7,7 49 8 , 8

Усход 4 4 4 6Л
Другая палова ХУШ ст.

Захад iip m p 29 9,7 28 9,8
Усход , , 4 _.........1 ...... ...... 23 7,5

так i маёнткау дробнай i сярэдняй шляхты у гзты перыяд па асноуных 
раёнах Benapyci (гл. табл. 6~9).37

Дадзеныя таблщ сведчаць, што рост феадальнай эксплуатацьи цяг
лых сялян прыватнаулаойцюх маёнткау Беларус» адбывауся, галопным 
чынам, за кошт павелИэння адработачных павмнасцей, Доля ix у агуль- 
ным цяжары пав!ннасцей, як бачна з даспедаванняу П. Лойй, павял1чва- 
лася i у заходн(х (да 72-77%), i ва усходн»х (да 61-70%) раёнах Беларус!. 
Важна адзначыць i тое, што у маентках дробнай i сярэдняй шляхты за
хаду, цэнтра i усходу Беларуа у другой палове XVII! ст; удзельная вага 
адработачных павмнасцей цяглых сялян практычна зраунялася.

Да канца XVIII ст. павятачылася таксама i норма паншчыны. Прычым 
расла яна як у маентках магнацюх, так i ва Уладаннях дробнай i сярэд
няй шляхты, што бачна з гачбау, яюя прыведзены У табп1цы, складзенай 
псторыкам П. Лойкам (табл. 10).

Псторыю адзначаюць, што характэрнай рысай другой паловы XVIII ст. 
стал) змены паншчыны па в^дах выконваемых работ. Так, Kani раней ся
ляне у асноуным адбывал! паншчыну на палявых работах, то цяпер фе- 
адалы выкарыстоувал! яе i у шшых мэтах, у тым л «у i на прамысловых 
прадпрыемствах.

Змяншася i аргажзацыя паншчынных работ, узмацн!уся кантроль за ix 
выкананнем, у мнопх уладаннях была уведзена Урочная астэма, нарш- 
раванне паншчыны. А гзтазначыць, што землеуладальнМ iMKHynica пры- 
мусова (нтэнйфшаваць працу сялян, зрайць яе больш прадукцыйнай, 
рэзупьтатыунай.

Неабходна адзначыць i таи факт. Хоць паншчына У асноуным вызна- 
чалася з валом 4i яе части, у другой палове XVIII ст. яна стала замяняц- 
ца падымным абкладаннем. Гэта з’ява наз'1рапася, галоуным чынам, у 
невялшх уладаннях, штодазваляла 1хгаспадаркам максимальна ахапйць
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Таблща 11

Дынам1Ка чыншу у прыватнауласжцюх маентках Benapyci 
У другой палове XVII -  XVIII ст.

Рэпёны
Магнаты Добрая i сярэдняя шляхта

в  И М ае 
Й
о  *52 
И “

Чынш з валом

§ £ 
а.®  
3 ‘S й га

Чынш з валок!

Цяглан Чыншавай Цятай Чыншавай

Другая палова XVH -  першая палова XVIII ст.
Зэхад i цэнтр 28 1 0 0 784 31 192 940

Усход 4 592 1512 3 360 -
Другая палова XVIII ст.

Захад! цэшр 25 164 1219 14 359 960
Усход 4 942 2880 18 649 1398

сялян паншчынай, прыцягнуць да яе выканання i маламаёмасных, апе 
працаздольнЫх сялян.

Даследаванн!-, праведзеныя псторыкам, сведчаць, што працягеау paoji 
таксама i грашовы аброк, што в!даць з табл. II, якая таксама была скла- 
дзена псторыкам П. Лойкам.39 Прычым гаты рост адбывауся якз цяглых, 
так i з чыншавых валок ва ycix феадальных уладаннях Беларуа. Так, на 
захадзе Benapyci чыншавыя стаую цяглых прыгонных у магнацюх ула
даннях паднялгся са 100 грошау у другой палове XVII— першай палове 
XVIH cr. да 164 у другой палове XVIII ст., у маентках дробнай i сярэдняй 
шляхты— са 192 да 359 грошау. На усходзе Беларуа рост быу таксама: 
у магнацюх сялян з 592 грошау да 942, у дробных i сярэднешляхецюх — - 
з 360 да 649 грошау. Чыншавыя сяляне магнацюх вотчын у заходн!х ра
ёнахБеларуа выплачвал! сват гаспадарам у сярэднш 784 грошы у дру
гой палове XVII — першай палове XVIII ст. i 1219 — у другой палове XVIII 
ст., ва ycxoflHix —  адпаведна 1512 i 2880 грошау. Як бачым, рост быу 
даво™ значны, nani ул!чваць, што напрацягу XVIII ст. курс гроша прак
тычна не змян1уся.

Некалью «ншай была эвалюцыя грашовага аброку у чыншавых сялян 
маёнткау дробнай i сярэдняй шляхты захаду Беларуа. Чыншавыя с та р , 
як гэта паказау П. Лойка, тут фактычна не змяншюя на працягу другой 
паловы XVII— XVIII стст., што тлумачыцца розным| прычынаад i, у пры- 
ватнасц!, скарачэннем чыншавых валок, прыцягненнем сялян, яш  ка- 
рысталгся iMi, да адработачных лав!ннасцей.

Паншчына! грашовы чынш, як ужо адзначалася, 6bini галоуным1 па- 
вшнасцям'г сялян, але у Рэчы Паспалггай iCHaeana вельм! многа розных 
дадатковых зборау (не Ул»чваючы натуральнага аброку) i в'щау работы,
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усяго да 56 найменняу.40 Акрамя гэтага, сяляне павины был! выплач- 
ваць таксама дзяржаУныя падатк! —  т. зв. падымнаа

Таим чынам, на ппечы еялян Беларуа клалюя шматлшя i цяжюя па- 
в!ннасц|, што, безумоуна, ускладняла ix гаспадарчую дзейнасць. Разам з 
тым нельга пагадзщца з тым! псторыкам!, яюя сцвярджал! аб нястрым- 
ным росце феадальнай эксплуатацьн еялян у гэты перыяд, заняпадзе ix 
гаспадарак, амаль поунай галечы сепьеюх жькароу. Такую думку выказ- 
вал! у ceaix работах псторыю I. Лочмель, В. Горсю i некаторыя мшыя. 
Аднак у даследаваннях, праведзеных у 60-80-я, а потым i у 90-я гады, 
гэта пытанне асвятляецца больш аб’ектыуна, Феадальная рэнта, як мы 
бачьин, да канца XVIII ст. сапрауды узрасла, але рост гэты ажыццяуляу- 
ся не толью шляхам пазаэканам1чнага прымусу без ул!ку матэрыяльных 
магчымасцей сялянскай гаспадарю. Насупраць, землеуладальн'иа 1мкну~ 
л|ся як магапауней выкарыстаць nocnexi у гаспадарчай дзейнаод ceaix 
еялян, ул!чваючы i ix маёмаснае сгановшча. Эканам!чнай асновай рос
ту феадальнай эксплуатацьн, адзначауП. Казлоусю, з’яулялася развнщё 
выгвррчых cm вёею, тыя значныя nocnexi у агратэхн!цы У другой палове 
XVIII ст., яюя праслежваюцца У магнацюх уладаннях. Таму нельга пагад- 
з1цца з думкай аб дэградацьй сялянскай гаспадарю.41

У  такой дэградацьн не был! защкаУлены i сам! землеуладал ыш, яны 
вымушаны был! аказваць еялянам дапамогу, нават бязвыплатную, пра- 
дастауляць крэдыты, пэуныя льготы. Безумоуна, гэта нельга разглядаць 
як дабрачыннасць: землеуладальн!» i тут праследвал! свае 1нтарэсы. 
Вось як быу выказаны так! !нтарэс ва уставе Дубровенекага графства за 
1775 г. «Крестьянам, обедневшим или же, упаси бог, больным, лежав
шим в постели, господский двор должен помогать барщиной и посевом, 
чтобы они не разошлись и сохранили возможность нести повинности в 
нашу пользу»42.

Трэба мець на увазе i той факт, што у асяроддз! еялян paaeieaycs пра- 
цэс дыферэнцыяцьн, расслаення, што адСйвалася i на ix гаспадарчай 
дзейнасц!. Аб таю'м расслаенн!' гаварылася яшчэ у працах дарэвалю- 
цыйных псторыкау. Больш глыбока гэта з’ява вывучана у савецй перы
яд. Так, на думку псторыка П. Казлоускага, сяляне магнацюх уладанняу 
па колькасц! зямель, яюм! яны карыстшйся, дзялшюя на тры фупы: 1) 
сяляне малазямельныя. У гэту трупу можна уключыць тыя гаспадарю, у 
кожнай з яюх было Па 1/3— 1/4 валок» зямл»; 2) другую групу складал! 
сяляне еярэднёзямельныя, яюя Meni па 0,5 - 0,7 валок) зямл1 на гаспа
дарку; 3) у трэцюю групу iw бьнйаднесены сяляне добра забяспечаныя 
зямлёй (па 1-2 i болей валокау). Тайя ж групы можна вылучыць, кал! звяр
нуцца Г да дадзеныхаб наяунаецг у еялян рабочай жывёлы (гл. табл. 12)43. 
Якбачназтаблщы, у другой палове XVIII ст. малазямельныя сяляне скла- 
дал! каля 29%, еярэднезямельных было больш за палову, а добразабяс- 
печаных—  каля 16%. Прыкладна так размяркоувал1сяеягане магнацюх 
уладанняУ i па колькасц! рабочай жывёлы. Так, еялян, яюя был'| дрэнна
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Табгаца 12
Дыферэнцыяцыя сялян у магнацк!х вотчынах Беларус!

(па матэрыялах 15 латыфундый)

Колькасць
валок

угаавдарках

Другая 
палова 

XVII ст.

Першая 
палова 

XVIII сг.

Другая 
палова 

XVIII сг.

|| 
й  Е

% Л %

II
%

А. Пз воры^ных ппошчах
Безвсрава 4 ОД 31 0 , 8 35 0 , 6

Менш Vi 2 0 1 7,9 332 9,2 294 4,6
1/4 558 ■ : 2 2 , 0 751 2 0 , 8 873 13,7

' 1/3 416 16,3 362 1 0 , 0 642 1 0 , 1

1 / 2 696 . 27,3 . 1075 29,8 2313 1 36,4
2/3 154 6 , 0 150 4,2 448 7,0
3/4 2 1 2 8,3 318 8 , 8 763 1 2 , 0

1 195 7,7 345 9,6 602 9,5
1 - 2 8 6 3,4 209 5,8 341 5,4

Больш 2 25 0,9 37 1,0 45 0,7
Усяго 254? 1 0 0 3610 1 0 0 6356 1 0 0

Б. Па работай жывёле
Без жывёлы 583 24,4 419 21,7 581 9,3
0,5 запрэжм 434 18,0 375 19,4 781 12,4

1 , 0 597 25,0 563 29,1 1729 27,5
1 ,2 -2 ,5 606 29,0 428 2 2 , 1 2040 32,5

3 i болей 87 3,6 148 7,7 1148 18,3
Усяго 2396 1 0 0 1933 1 0 0 6279 1 0 0

забяспечаны работай жывёлай ni syciM яе не мел!, у другой палове XVIII 
ст. налмвалася больш за 21%, сярэднезабяспечаных (тры i больш зап- 
рэжю) —  18,3%. Звяртае пры гэтым на сябе увагу значны рост трупы 
сялян, яюя валодал! трыма i больш запрэжкамй Тагах сялян caMi магна
ты называл! «багатымЬ.

Анатоуючы сацыяльнае расслаенне сялян, трэба адзнамыць, што яно 
было звязана не толью з агульным! зрухам1 у эканам1чным развад бела- 
рускай вёсю, але i з ростам таварнасц! сельскай гаспадарю, пашырэн- 
Нем яе сувязей з рынкам. Найбольш цесным! гэтыя сувяз! бы т у замож- 
ных сялян. У мнопх з ix з’явшюя нават грашовыя накапяенн!, яюя яны 
укладвалг у сельскагаспадарчую i прамысловую вытворчасць, а некато- 
рыя выступали у poni падрадчыкау.

Сярод збяднелых сялян разв!валюя Ышыя з’явы: яны наймалгся на 
працу да землеуладальншау, багатых аднасяльчан ц! iuini У заробю за 
межы csaix валасцей.
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Таюм чынам, у сельскай гаспадарцы Benapyci з’явтгся парастю новых 
грамадсюх адноан, яюя падрывал! феадальную астэму арган1зацьй выт- 
ворчаоц. Безумоуна, ix непыа пераацэньваць, але нельга i не ул1чваць, 
шывучаючы эканам1чнае жыццё беларускай вёсю тага часу.

3 аднауленнем сельскай гаспадарю адкрывалгся новыя магчымасц! i 
дня развщця прамысловасир. Прамысловыя вырабы карыстапгся тады 
шыроодм попытам у розных спаёу насепьнщтва. Важную ролю у ix выт- 
ворчасм< адыфывал! сялянсия промыслы, рамёствы, мануфактуры.

Сялянсюя промыслы был! распаускщжаны па усей тэрыторьй Bena
pyci i з’яупяпюя неад’емнай часткай феадальнай эканомж!. Значэнне гэ- 
тых промыслау было у тым, што яны забяспечват сепьсюх жыхароу пры- 
ладам! працы, адзеннем, абуткам, прадметам! побыту, жшым! выра- 
6aMi, неабходным! у гаспадарцы i паусядзённым жыцц!. Пэунае рас- 
паусюджанне атрымау i адыходны промысел. Прауда, ступень тавар- 
насц! У гэтай сферы прамысловай дзейнасц! была невысокай. Гэта 
тычыцца i сельйкага рамяства, якое абслугоувала у асноуным фаль- 
варю, а таксама сялянсюя гаспадарй i знаходзтася пад поуным кант- 
ролем феадалау.

Больш цесна было звязвна з рынкам гарадское рамяство. Уздым, яю 
наз!раусяу эканомщы У другой палове XVIII ст., спрыяУ развщцю i рамес- 
най вытворчасц». Праведзеныя даследаванн! паказваюць, што да канца 
XVII! ст. у беларусйх гарадах аднавгася мнопя рамёствы, павялгчылася 
колькасць раместнкау. Па падлках псторыка А. 1гнаценк1, тады у гарадах 
Benapyci мелася 78 рамесных спецыяльнасцей, у тым niicy у Брэсце 47, 
Гродне — 7 45, ГНнску— 44, М1нску —  каля 50, Слуцку i Магшеве— больш 
за 60.44 Гэта менш, чым раней (як вядома, у сярэдз!не XVII ст. у гарадах 
Benapyci нал!чвалася каля 200 рамесных прафесШ). Але у цэлым i у гэты 
перыяд гарадское рамяство на Benapyci было давоШ спецыял'юаваным, 
што сведчыць аб паглыбленм грамадскага падзелу працы.

Важным паказчыкам развщця гарадскога рамяства з’яуляецца рост 
колькасад рамеснюау. Ен адбываусяна працягуусей другой паловы XVIII ст. i 
асабп'ша стау прыкметным у першай чвэрц1 XIX ст. На думку беларускага 
г!сторыка А. Лютага, тады таю рост наз^рауся у 17 з 21 гарадах Benapyci. 
Найбопьш шматгокую групу у канцы XVIII— пачатку XIX ст., па яго na/yii- 
ках, складап! рамеснна, яюя займалкгя вытворчасцю скуры i вырабау з 
яе. Да гэтай трупы адносшася 29,2% ycix гарадсюх рамеснюау. Другое 
месца па колькасц! (22,3%) займала трупа рамесн1кау, яюя займап1ся вы- 
рабам ткажны Гадзення. Значнай была i група рамесмкау, што апрацо- 
yeani металы (у некаторых выданнях яна пастаулена на першае месца), 
ix было 21,6%. Да гэтай трупы адноа'л'юя кавап!, слесары, залатых i срэб- 
ныхспрау майстры (raeenipbt), меднш, майстры зброевай справы i мшыя. 
Вял:кая трупа рамеснжау быпа звязана з будаумчьш спецыяльнасцям1 
(13,6% ). Менш было рамеснжаУ, яшя займал!ся вы рабам харчавання, 
посуду i некаторых ишых.45
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Неабходна зауважыць, што рамяством займагася i жыхары мястэчак 
(у асноуным гэта былг яурэ!). Колькасць яурэяУ у канцы XVIII ст. у некато
рых мястэчках даходзша да 50%. Аднак становшча мястэчкавых рамес- 
нжау icToma адрозшвалася ад гарэдсюх, таму што амаль усе яны нале
жат феадалам, был! прыгонным1.

Я к! раней, рамесная вытворчасць разв1валася на аснове цэхавай ар- 
пзнйацьн. Аднак рамесныя цэм гарадоу Беларуа у разглядаемы перыяд 
заедал! пэуныя змены, i ix колькасць стала змяншацца. Так, кал! у Мшску 
раней нал1чвалася 11 цэхау, то у 80-х гадах XVIII ст. —  толью 9, у Магшё- 
ве —  адпаведна 17 i 9, у Грйдне —  8 1 7. У  той жа час узрастала коль
касць рамеснжау, яюя не уваходзш"1 у цэх1 Напрыклад, у Магшёве ix было 
каля 1/4 ад агульнай колькасц! рамеснйсау.**

Чым жа был! выклжаны таюя тэндэнцьн' у развщц! рамесных цэхау? 
Галоуная прычына ■— рост таварнасц! у рамеснай вытворчасц!. Lfaxi, як 
вядома, параджэнне сярэдневяковай эпох!, кал| панавала натуральная 
гаспадарка, слабым быу гандлёвы абмен. Па меры ж узмацнення сувя- 
зейз рынкам пашыралася 1 неабходнасць у свабоднай дзейнасц! рамес- 
HiKay, швщацьй абмежаванняУ, звязаных з юнаваннем цэхау. Невыпад- 
кова У першую чаргу зн !ш  цэх!, яюя аб’ядноувая! найбольш тавэрныя 
галЫы рамеснай вытворчасць

Росттаварнасц! рамяства меу i !ншыя вынМ: яно ваусё большей сту- 
пенГзалежыла ад гандлёвага капталу, ад дзейнасц! скупшчыкау, яюя не 
толью' умешвалгся У вытворчыя справы, але i 1мкнулгся падначагаць ра- 
месн!ка, ператварыць яго У работн!ка «на даму», а гэта спрыяла раз- 
вщцю зародкавых формау капггал1сгьмных адноан. Тагёя адноаны склад- 
валюя перш за усе У буйных майстэрнях, дзе ужывалася наёмная праца. 
Некаторыя псторыю указваюць, што менавпга на аснове гзтых майстэ- 
рань у гарадах y3Hi»cni i прадпрыемствы мануфактурнага тыпу.

Але няма падстау перабольшваць узровень i характер гарадской пра- 
мысловасц! Benapyci другой паловы XVIII ст. Яна У той час у сваёй масе 
была прадстаулена дробным! рамесным! майстэрням! i прадпрыемствам! 
тыну простай кааперацы! з лжам рабочыху 2-3 чалавеки Мануфактур
ных жа прадпрыемствау у гарадах увогуле было вельм! мала. Асаблн 
васцю мануфактурнай прамысловасц! Беларус! стала тое, што яна у ас
ноуным была звязана з прадпрымальн)цкай дзейнасцю феадалау. На 
працягу усёй другой паловы XVIII ст. вядучуто ролю тут адыгрыбал! т. зв. 
вотчынныя мануфактуры, а яны належыл! землеуладальн!кам, шлоуным 
чынам, магнатам i каралю. Напрыклад, у апошняй чвзрц: XVIII ст, толью 
каля 37% гарадсюх прамысловых прадпрыемствау валодап! купцы i мяш- 
чане, гаспадарам) ж астатшх был! дваране. Так!я падлш был! зроблены 
пторыкам А. Лютым на аснове арх!уных крын!ц47.

Разв|'ццё гарадской прамысловасц! тармаз!л! розныя фактары, у тым 
Л1ку i адсутнасць таннай рабочай алы, слабасць купецк!х каплалау. Хоць 
у 1776 годзе у Рэчы Паспалггай i быу выдадзены Указ, як| дазваляу не-
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каторым катзгорыям еялян зашевацца у мяшчанскае саслоуе, аднак у цзлым 
сельская жыхары не мел! магчымаау паюдаць вёсю, перасяляцца у гарады.

1снаваушыя феадальна-прыгоннщюя адноаны аказвал1 адмоуны угглыу 
на увесь працэе развщця прамысловасцг Беларуа, i невыпадкова нават 
тыя мануфактуры, яюя з “явтюя у маёнтках феадалау, дзейшчал! карот- 
качаеова, па тых ц! !ншых прычынах вымушаны был1 спыняць сваю ра
боту. Так, з 15 мануфактур, яюя дзейгочага на Беларуа у перыяд з 1750 
па 1774 гады да канца XVIII ст. захавалгся толью 3 —  шкляны завод Рад- 
aiemay у Нал'/боках i Урэччы, графа Салагуба у м. 1лля i мануфактура 
шауковых паясоу у Слуцку, належыушая таксама Рад^втам. Был! зак
рыты да канца XVIII ст. i мнопя мануфактуры, створаныя Антожем Ты- 
зенгаузам у Гродзенскай i Брэсцкай каралеусюх эканом1ях. Амаль усе 
яны, нягледзячы на тое, што тут працавал! квал|ф!каваныя майстры з 
еУрапейсюх кра!н i выкарыстоувалася абсталяванне i (нструменты, так
сама прывезеныя з-за мяжы, пра1снавал1 толью да 1786 года (за выклю- 
чэннем суконнай мануфактуры, якая была закрыта у 1795 годзе).48У  кан
цы XVIII ст. пачауся заняпад крычаусюх i шклоусюх мануфактур, арганЬ 
заваных пасля далучэння Benapyci да Pacii. У 1800 годзе з 21 створанай 
тут мануфактуры засталгся i працягвал1 працаваць толью 849.

Трэба зауважыць, што аб агульнай колькаецг мануфактурных прад-пры- 
емствау на Беларуа' у канцы XVIII ст. у пстарычнай лггаратуры лрыводзяц- 
ца розныя дадзеныя, але у anouiHix выданнях часцей за усё называецца 
гачба 53. Гэтыя прадпрыемствы, а таксама рабочыя, яюя працавага на ix, 
па гая!нах прамысловасц1 размяркоувапгся наступным чынам:

Ta&iiua 13
Мануфактурная прамысловасць Беларус! 

у 1796 годзе.50
Галша прамысловасщ Колькасць

прадпрыемствау
На ix рабочых

Харчовая 4 40
Тэкстьшьная 26 1759
Метал аапрацоучая 2 85
Сшшатная 1 0 333
Дрэваапрацоучая i папяровая 9 185
Г арбарная 2 334
Усе галшы 53 2436

Як бачым, найбольшая колькасць мануфактур дзеймчала у тэкстыль- 
най прамысловасц!, у ix была занята большасць рабочых.

Мануфактуры, як ужо адзначалася, у сваей аснове был! феадальньш 
прадпрыемствам!, таму што был! заснаваны на працы прыгонных еялян. 
Але паступова пашырылася колькасць прадпрыемствау, дзе прымяня- 
лася праца вольных рабочых, г.зн. разв!вал'юя новыя, буржуазный адно
аны. Так, кал!' у перыяд з 1750 па 1774 гады на Benapyci налмвалася 31 
прамысловае прадпрыемства, i толью на адным з ix выкарыстоувалася 
наёмная праца, дык у алошняй чвэрЦ!' XVIII ст. са 152 прадпрыемствау
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уШ  56 (галопным чынам гарадоюх) прымянял! працу вольнанаемных. 
Удзельная вага прадпрыемствау, на ягёх выкарысгоувалася наемная 
праца, у апошняй чвэрц! XVIII ст. складала 9%.S1

Разшццё прамысловасц» стрымговапася, як ужо адзнамалася, розньми 
гпрычынам1, у тым nixy, i вузкасцю Унутранага рынку, недастаткова ты - 
боюм падзелам працы. Асноуная маса насельн'щтва Беларуа пражывз- 
ла У сельскай мясцовасц! i была запрыганена, гарадское ж насельн!цтва 
расло вельм! марудна. У канцы XVIII ст. на Benapyci нал1чвауся 41 горад 
i каля 397 мястэчак, у ягах пражывала прыкладна 250 ООО чалавек, што 
складала 11% ад усяго насепьнщтва.52

Аднак большасць гарадоу был) дробным! пасяленням|. Больш за 10 тыс. 
чалавек тады нал1чвал( толью 2 гарады—  Маплёу i Вщебск, Нават у таюх 
гарадах, як Гродна, Mihck, Слуцк пражывала па 5-6 тыс. чалавек. Бепарус- 
к!я гарады панесл! вельм! вялмя людсюя страты, разбурэнн! у час войн 
другой паловы XVII— першай чвэрц! XVIII ст. I хоць гарадское жыцце, як 
мы ужо адзначал!, паступова ажывшася, але агульная колькасць гара
джан у канцы XVIII ст. так 1 не дасягнула узроуню першай паловы XVil ст.

Супярэчл!вай, непаслядоунай была i палггыка вярхоунай упады у ад
ноанах да гарадоу, працягвалася таксама i умяшанне феадалау у га
радское жыцце, !м па-ранейшаму належыпа шмат дамоу i зямель у т.зв. 
каралеусюх гарадах. Напрыклад, у Й/Ннску у 1800 годзе з 1009 дамоу 647 
стаял! на землях, ямм! валодал! феадалы, у тым лку каля паловы на 
землях манасгыроу i цэрквау.*3

Цяжкасцг мепгся i у дзейнасц! органау самаюравання. У 1776 годзе 
мнопя гарады ВКЛ увогуле быга пазбаулены права на самаюраванне (яно 
было узноулена толью у 1791 годзе).

I тым не менш, гарады i У гэты перыяд адыгрывал! важную ролю У 
эканам!чным жыцц1 беларусюх зямель. Прычым яны выступал! не топью 
цэнтрам1 рамяства, але i гандлю. ёсць пэуныя падставы сцвярджаць, 
што Умовы для развщця гандлю тыды палепшылюя, i перш за усе, дзя- 
куючы росту таварнасц! сельскай гаспадарю! прамысловасц!.

Больш yeari стала звяртацца на гандаль ! з боку Упады, на дзяржау- 
ным узроун!. Гэта тычыцца, у прыватнасц!, будаунщтва дарог i кана- 
лау, што спрыяла паляпшэнню шляхоу зноан. Так, у канцы 70-х—па
чатку 80-х гадоу XVIII ст. праз раёны Палесся был! пракладзены два 
тракты: Пмска-Слошмсю i П!нска-Валынсю. 1х пабудавал! на сродю 
казны i уладальн!каУ навакольных маёнткау. Яшчэ раней, у 1765 го
дзе, на сродю магната Апнскага пачапося будаунйдтва канала (даужы- 
нёй 54 км), яю звязау Прыпяць з Нёманам, ён потым быу названы кана
лам Апнскага ц! Вялмм П!нсюм каналам (яго будаунщтва у асноуным 
закончылася у 1784 годзе). У пачатку 80-х гадоу XVIII ст. было распача- 
та i будаун!цтва другога канала —  з ПрыпяцГ у Заходн! Буг (ён вядомы 
таксама як Каралеусю). У самым канцы XVIII ст. было распачата » бу- 
даун!цтва ВярэзЫскага канала, яю У далейшым звязау басейн Дняпра
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з Заходняй Дзвмой. У 1766 годзе на аснове пастановы сейма Рэчы 
Паспал!тай был! уведзены адзЫыя для ВКЛ меры вап, аб’ёму i даужьМ. 
У другой палове XVIII сг. у Рэчы Паспалггай усталявалася таксама ада- 
ная пошл1на (у першыню у 1764 годзе, а канчагкова У 1775 годзе), аба- 
вязковая для ycix, у тым л1ку i для шляхты, i духавенства, ятя раней яе 
не ппацтК I тады ж был! адменены унутраныя поишны, што узымал! 
землеуладальнш. Некаторыя змены уностгся i у арган!зацыю крэдыту.54

Гэтыя i мшыя меры меш станоучае значэнне, спрьвии росту як унут- 
ранага, так i знешняга гандлю i увогуле развщцю рыначных сувязей. Важ
нейшая формай гэтых сувязей стал! ярмарю qi юрмашы. На таш  юрма- 
шы з’язджалюя не толыа мясцовыя жыхары, але i купцы з больш адда- 
леных месцау i нават суседмх край.

Найбольш буйным! i вядомым! тады на Benapyci 6bini MiHCta («Кант- 
рактавы»), Шклоусю, Астроуненсю, Вешанков!Чсю, Зельвенсю i мшыя 
юрмашы.

Сведчаннем актыв!зацы! рынкавых сувязей быу рост гандлёвых аба- 
ротау гарадоу i мястэчак. Так, у канцы XVIII ст. гада вы абарот гандлю 
М'мска складау прыкладна 200-300, С луцка — 100, Вабруйска —  30, Рэ- 
чыцы — 15 тыс. рубпеу,

Пашыралгся i знешнегандлёвыя сувяз! беларусюх зямель. Тлумачыц- 
ца гэта, перш за Усё, ростам таварнасц! як сельскагаспадарчай, так i 
прамысловай вытворчасц!. Прадукты харчавання, сельскагаспадарчая 
сыравЫа i лясныя матэрыялы, напрыклад, карыстал!ся вялМм попытам 
у заходнееурапейск{х кражах. У сувяз! з гэтым з Беларуа павял«чыуся 
вываз збожжа, |льну, пянью, канаплянага i льнянога семя, жывёлы, сы
рых i вырабленых скур, алею, шчацмы, сала, прадуктау пераапрацоую 
драунмы. Актыв1завал!ся таксама i гандлёвыя сувяз1 Беларус! з Прыбал- 
тыкай i асабл'1ва з Рааяй. Гандаль з Рааяй у другой палове XVIII ст. стау 
адным з найбольш важных наюрункау, прычым \м займапюя купцы не 
толью з ycxoflHix раёнау Беларуа, яюя i раней бьшн цесна звязаны з Рас
секай дзаржавай. Шмат таварау у Рааю увозшася з цэнтральнай i за
ходняй Benapyci. Значная колькасць «шла ix туды i з Pacii. Напрыклад, 
толью за першую палову 1792 года з Лггвы i Беларуа (без усходняй яе 
часгю) было вывезена у Рааю, уключаючы рыжею порт, таварау амаль 
на 2,5 млн. злотых, а адтуль дастаулена на 2,2 млн. злотых. За гэты ж 
час у Польшчу ix увезена было на 1,5 млн. злотых, а прывезена на 0,65 
млн. злотых.58 Як бачым, беларусюя земл) тады з Рааяй был! цесна звя
заны у эканамчных адноанах,

Таюм чынам, другая палова XVIII ст. сапрауды стала важным перыя- 
дам у псторы! эканам!чнага развщця беларусюх зямель. Беларусь тады 
зрабша значны крок наперад, i яе эканам1чнае станов!шча 5стотна па- 
лепшылася. Гэта стала магчымым дзякуючы упартым намаганням ея
лян, жыхароу гарадоу i мястэчак, ycix слаёу насепьнщтва. ПраУда, не 
Усе псторыю прызнавал! дасягнутыя да канца XVIII ст. nocnexi, некаго-
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рыя з ix 1мкнул1ся прадставщь Беларусь тага часу, напярэдадш уключэн- 
ня яе у склад Pacii, у выглядзе адсталага краю, дзе панавала галеча, не 
было HiHKara прагрэсу. Але тай пункт гледжання не замацавауся у пста
рычнай навуцы, i ужо у 60-70-я гады нашага стагоддзя у нашай рэспуб- 
л!цы з’яв1уся шэраг прац, аутары яюхбольш аб’еюыуна падышл! да ацэнк 
эканам!чнага развщця Benapyci у другой палове XVII— XVIII ст. Пры гэ
тым была зроблена выснова, абгрунтаваная у вын!ку анал!зу значнага i 
разнастайнага дакументальна-пстарычнага матзрыялу, аб тым, што у 
другой палове XVIII ст. не толью паскорыуся рост вытворчых cm на Бела- 
pyci, але i усе прыкметней станав!уся працэс разлажэння панаваушых 
тады феадальных адноан i фарм^раванне элементау новага, буржуаз- 
на-кашталютычнага ладу. Гэту выснову цяпер падзяляе большасць на- 
вукоУцау.
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Раздвел IV

А Б В А С Т Р Э Н Н Е  С А Ц Ы Я Л Ь Н Ы Х
СУПЯРЭЧНАСЦЕЙ. СЯЛЯНСШ РУХ. . 

■ БАРАЦЬБА ГАРАДЖАН
Неад’емнай часткай феадальнага ладу з’яуляецца наяунасць сацы

яльных супярэчнасцей пам1ж  асноуным! саслоуям! грамадства —  
феадалам! i феадальна залежным сялянствам. Гэтыя супярэчнасиц не
пазбежна прыводзш! да тых ц| Ышых формау сацыяльнай барацьбы.

Разглядаемы перыяд характарызуецца абвастрэннем сацыяльных су
пярэчнасцей. Аднак прычыны гэтага абвастрэння был! розными Kani у 
другой палове XV!! ст.—першай палове XVIII ст. ютотны уплыу на гэтыя 
працэсы аказвал! наступствы войн —  масавае разарэнне еялян, гол ад, 
эпщэми! г.д., то у наступным часе вядучае значэнне набываюць формы 
феадальнай эксплуатацьн, падатковая i арэндная астэмы, таварна-гра- 
шовыя адноаны.

У папярэдняй главе было паказана, што важнай асабл!васцю працэса 
феадальна-прыгоннщюх аднос!н з’яулял1ся тыя адрозненн! у сялянсюх 
пав!ннасцях, што склалгся на захадзе i усходзе Беларуа. У  заходняй ча- 
стцы узрастала адпрацовачная рэнта у вынку Шырокага разв!цця фаль- 
варачна-паншчыннай гаспадарю. Ва усходняй Беларус! сялянства паку- 
тавала ад павягачэння фашовай рэнты, шматл!юх лаборау.

Да абвастрэння сацыяльных супярэчнасцей прыводзша i арэндная 
сютэма, для якой был! характэрны злоужыванн!, празмерныя паборы, 
свавольствы арандатарау.

Усё гэта непазбежна выклшала супрац!уленне сялянства. Гэтая ба- 
рацьба адбывалася у розных формах. Умоуна ix можна падзялщь на 
няузброеныя ( скарп, уцёю, адмова у выкананн! лав1ннасцей), узброе- 
ныя (напады на маёнтю, узброеныя сутыкненн) з вайсковым! атрадамО, 
сялянсюя паустанн!.1

У адлаведнасц! з гэтай класафжацыяй мы i будзем разглядаць формы 
сацыяльнай барацьбы сялянства.

Гэтай праблеме прысвечана давом значная лпгаратура. Падрабязны 
псгарыяграф!чны агляд можна знайсц! У вядомай манаграфн В.1.Мялешю.2 
Аднак нел ьга не зауважыць, што практычна уся яна у той ц! Ышай cryneHi 
знаходзщца пад уплывам хласавага падыходу, тэз^са аб класавай ба- 
рацьбе як непаерэднай рухаючай cine пстарычнага працэса. Г эта не зау-
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сёды дазваляе даць усебаковае I аб’ектыунае асвятленне супярэчл!вых 
падзей сацыяльнай барацьбы. Яе псторыя вывучана яшчэ яуна недас- 
таткова.

§ 1. Няузброеная барацьба сялян
Скарп сялян, яюя яны падавал1 зямельнаму уласжку, з’яуляпюя адной 

з найбольш распаусюджаных i адз)'най легальней формай сацыяльнага 
пратэсту.

Сяляне дзяржауных i каралеусюх валоданняу Mami звяртацца са 
CKapraMi непасрэдна да караля. 1х разгпядал! спецыяльныя асэсарсюя i 
рэферэндарсюя суды.

Сяляне каралеусюх эканоашй мел! права ладаваць скарп непасрэдна 
на месцах каралеускай адмМстрацыь якая юравала гэтым» эканом1ям1 
Кал|' гэта не прыносша пажаданага вьмка, сяляне звяртал^ся на 1мя ка
раля, у адпаведныя судовыя мстанцЫ! або да каралеускаф кам!сара, 
яю перыядычна наведвау экаНом!ю.

Аднак гэты парадак нярэдка парушауся, асабгава у тых старостах i 
дзяржавах, што знаходзшюя у пажыццёвым валоданнг Радз^вшау 
(Крычаусюм, Прапойсюм, Гомельсюм). Гэтыя мабнтю настолью доуга был1 
У трыманн! Радз!вшау, што тыя фактычна crani ix уладальнжам!, i сяляне 
падава™ скарп менавгга м. Тым больш, што сам! Радз!в'шы непасрэдна 
староствам! не юраваль а здавал! ix у арэнду. Арандатары !мкнулюя 
выцюнуць з сялян як мага большы прыбытак, дапускаючы гвалт, грабя- 
жы, парушэнн! норм павшнасцей. Таму сяляне i звярталкгя да Радзютау, 
яюя непасрэдна не суТыкал1ся з iMi.

У 1ншым станов!шчы знаходзшюя сяляне прыватнауласнщюх i цар- 
коуных маёнткау. Яны wami звяртацца толью непасрэдна да зямельнага 
уласнжа.

Анализ сялянсюх скаргау, праведзены вядомым псторыкам 
В.Шялешкам, сведчыць аб тым, што большасць выяуленных скаргау 
адноацца да другой паловы XVIII ст. (71,9 %). Магчыма, гэта тлумачыц- 
ца войнам'! сярэдзмы XVII— -лач. XV!!! стст., ятя суправаджалгся маса- 
вай пбеллю сялян, ix вывазам у Рааю, а з !ншага бокутым, што перыяд 
аднауленнягаспадарю сялянам нярэдка давалюя ('льготы (слабоды).

У другой жа палове XVIII ст. павега'чэнне эксплуатации выклшала рэз- 
кае павял!чэнне сялянсюх супл1‘к ( са 174 да 446).4 Aca6niea шмат скар
гау было ад дзяржауных сялян на захадзе Беларуа. Гэта можна патлу- 
мачыць тым, што, кал! у другой палове XVII— першай палове XVIII ст. 
сяляне гэтага рэп'ёна был1 пераведзены з паншчыны на чынш, то 
пасля ажыулення гаспадарчага жыцця у другой палове XVIII ст. зноу 
пачауся перевод на паншчыну, што i прывяло да узросту колькасц! 
скаргау.
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CyroiiK ад дзяржауных еялян было больш, чым ад прыватна^ласи(цйх. 
Дзяржауныя сяляне мел! больш магчымасцей звяртання у суды на за- 
хадзе Benapyci. Але справа не толью у гэтым. Як зауважав П.Казлоусю, 
магнатам было нявыгадна поунае разарэнне еялян арендаторам! або 
адмМсгратарамЧ маёшау1.

У большасц! скарп сяляне падавал! калекты^на. У значнай частцы 
еялянсюх супгак знаходзша адлюстраванне ix незадавальненне сама- 
вольствам арандатарау i трымальнжау дзяржауных i прыватных вало- 
данняу, яюя нарушал! нормы павмнасцяу, вымушал‘1 еялян да выплаты 
вялнах грашовых i натуральных паборау.

СкардзМея сяляне на каралеускую адмМстрацыю i адмМстрацыю 
прыватнауласн!ЦК1х маёнткау, панск!х слуг, салдат за ix свавольствы i 
грабяжы у час пастояу i пераходау.

Шматл1юя прыклады сялянсюх скаргау можна знайсц! у працы В.Мя- 
лешю i ЛЛойкь6 Аб колькасц!, удзельнай вазе сялянсюх пратэстаУ у л ису 
тых uji шшых e lm f феадальнага прыгнёту, суадноанах пратэстаУ дзяр- 
жауных I прыватнаулаежцюх еялян можна меркаваць па дадзеных, яйя 
лрыведзены В.Мялешкам.7

Неабходна адзначыць, што мнопя скарп прымал!ся ва Увагу, асабгша 
У выпадках, Kani паведамлялася пра вымаганн< арандатарау звыш 1нвен- 
тарных нормау. Феадалы разумел  ̂што ix дабрабыт трымаецца на лла- 
цёжаздальнасц'1 сялянскай гаспадаркК

Кароль i (ншыя феадалы У адказ на скарп еялян давал! п!сьмовыя 
распараджэнн! —  универсалы, яюя пав(нны был! абмежаваць сваволь
ствы часовых трымальжкау, Аднак далёка не заусёды арандатарь* пры- 
мал» гэтыя дакументы да увап. У шшых, больш сур'ёзных, выпадках у 
маёнтак наироувауся т.зв. KaMicap, якому сяляне выказвал» свае крыу- 
ды i лрэтэнзп да арандатарау i адмнготрацьн.

Звычайна кашеары вырашаш лытанн! на месцы. Был< выпади, кал" 
уладальшю адхшял'1 ад улады ceaix улрауляючых i спаганял! six егграты, 
прычыненыя гаспадарцы. Так, у 1720 г. да суда быу прыцягнуты аранда- 
тар крычаускага староства Уладзюлау Пятров!ч, яю быу абв!кавачаны у 
вымаганн! у сяпян звыш «нвентара грошай, збожжа, пянью, мёду, у грабя- 
жы падданых i бязлггасным абыходжанн) з ImL У  арандатара патраба- 
вал! аплацЩь, нанесеныя страты у памеры 3500 талерау. За так!я ж 
дзеянн'1 у 20-х гадах Ганна Радз‘ш1Л адхшша ад пасады намеснйса гэтага 
ж староства Лукашэв1ча. Прычым KaMicapy, што быу присланы у сгаро- 
стаа, было загадана не адпускаць яго з маёнтка, пакуль не аплац«ць усе 
страты.

У 1781 г. сяляне вёсю Стараселле падал! скаргу з просьбай вызвалщь 
ix ад паборау, паколью вёска згарэла. Князь Радз!в1л загадау не браць з 
еялян чынша. KaMicap Качынсю, прыбыушы у маёнтак СуХл^чы Клецкага 
княства у снежж 1780 г., склау там наступны дакумёнт: ”Па расларад- 
жэнню кн. Юзэфа Радз|вша, яю разглядзеУ скаргу падданых СухлИскай
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воласц! вызвал яю... ix з 1 студзеня 1781 г. ад пятага дня паншчыны з 
чвэрц'1 цяглай валокГ.

Зразумела, што далёка не усе скарп сялян задавальнялюя. Kani у скар- 
гах закранал!ся 1нтарэсы буйных землеуладальжкау, яны не мел! мяюх 
шансау на поспех.

Злоужыванн! арандатарау таксама нярэдка праходзМ беспакарана i 
перш за усё, дзякуючы шырока распаУскэджанаму сярод чыноунжау Рэчы 
Паспал1тай хабарнщтву. Камюары, што прыязджал1 у маёнтак з 
!нспекцыяй, звычайна брал! хабар у арандатарау i не звяртал! увап на ix 
злоужыванн!.

Кал! арандатары не магл! падкутць камюарау, яны pa6ini усё, каб не 
дапусц|‘ць да ix сялян са скаргам!— запалохвал!, затрымл!вал1 ix, каб не 
дапусцщь да камюарэу. Нават Kani сяляне i атрыданвалг падтрымку з 
боку кам1сарау у выглядзе пюьмовых распараджэнняу аб абароне ад 
самавольства, пасля ад’езду чыноунга арандатары нярэдка анулявап! 
Усе ix npaflnicaHHi. Арандатары нават ужывал'| па^лог i замест сапраУд- 
нага камюара выкарыстоувал! падстауных асоб.

Таюм чынам, скарп нярэдка бьш5 малаэфектыуным сродкам бараць
бы. Аднак гэта я форма супрац«улення садзейн!чаяа пэунай 
арган!заванасц!, згуртаванасц! сялян, выхоувала неабходнасць сумес- 
ных выступленняу супраць узмацнення эксппуатацьн. Невялюая 
вынжовасць ад падачы скаргау падштурхоувала сялян да больш актыу- 
ных формау супрацулення. Мной з найбольш распаусюджаных i тра- 
дыцыйных з ix 6bmi уцёк1.

Уцёк! як форма сацыяльнага пратэсту Meni месца па усёй тэрыторьн 
Беларуа i ва ycix Biflax валоданняу.Найбольш раслаусюджанай сярод 
1ншых формау барацьбы уцёш был! на усходзе i пауднёвым усходзе 
краЫы. На думку В.Мялешю, гэта тлумачыцца шэрагам прычын. Гэтыя 
земл! знаходзтюя у непасрэднай бл5зкаай да раайсшх межау, што аб- 
лягчала мажгавасць уцёкау у гэтую дзяржаву, асабл!ва на левабярэжную 
Украшу, Думаецца, што больш пераканаучым з’яуляецца эканам«чны 
фактар— пераважанне грашовай формы рэнты на гэтай тэрыторьн. Гра
шовая рэнта стварала для сялян большую гаспадарчую самасгойнасць 
i садзейжчала больш актыуным рыначным сувязям сялянскай 
гаспадарш.А гэта у сваю чаргу прыводзша да большай рухавасцг 
насельм'цтва, чым ва умовах паншчыннай састэмы эксплуатации Акра- 
мя тага ва Усходняй Benapyci пражывала значная колькасць сялян, яюя 
уцяш з ’1ншых месцау. Мнопя уцекачы уцякал'г ужо не аднойчы. Атры- 
маушы на новым месцы шьготы i адсядзеушы льготныя гады, яны звы
чайна здымал'юя i пераходзш! У мшыя валоданнь

Гавораны пра сялянсюя уцёю, на нашу думку, трэба адрозн'юаць гэ
тую з“яву як форму сацыяльнага пратэсту ад уцёкау, выкл!каных 
разарэнняш, голадам, эпщэм!ям1 у час войн сярэдзЫ'ы XVII— пачатку 
XVIII стст.
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Прычыны уцёкау был! самыя разнастайныя. Гэта i рост пав!ннасцей, 
свавольствы феадальнай адмМстрацьй, арандатарау, грабяжы вайско- 
вых атрадау, Kani яны был! на nacroi. Так, у 1715 г. сяляне маёнтка lye 
Лщскага павета заявт\, што з-за прыгнёту арандатара i “крайняга раза- 
рэння” яны вымушаны паюнуць свре старыя бацькоусюя кутю i icni прэч, 
шукаючы ратунку, у чужыя краГ. Уцёю еялян з Быхаускага графства 
тлумачып1ся злоужыванням1 юраунжа (дыспазпгара) графства i аранда
тара. Сяляне nicani у сваёй скарзе: «У прыгоне вягйкае абцяжарванне 
маем... цяжюя экзекуцьн цергам, пансюя cnyri нас грабяць i здекуюцца 
над нам!, арандатар i адмУстратар зб'шаюць людзей, заб^раюць коней”. 
У Жукаускай волаац Любав1цкага графства сяляне скардзтгся у другой 
палове XVIII ст., што Эканом ix прыгнятае так, што яны “не ч етах выка- 
наць усёй сям'ёй нетолью прыгон, але i штотыднёвыя згоны, зб!вае (хда 
смерц!, чаму мнопя ужО разышлюя*.12

Масавыя Уцёю' еялян мел! месца у першай палове XVIII ст., асабл!ва 
на Усходзе Беларус!. Сяляне Маплёускай эканом!! У скаргах каралю У 
1715 г. сцвярджал:, што “яшчэ некалью год таму было некалью тысяч 
еялян, то цяпер усяго13некалью соцен знойдзецца, таму што мнопя 
памёрп!, !ншыя сашлГ.1 У Крычаусюм старостве толью- У 1727 г. уцяюй 
179 еялянейх сем'яу, а У 30-я гады — 116.1

Уцякал! сяляне i на Захадзе Беларус!. Я. Мараш усва!м даследаванн! 
прыводз!ць прыклады, як у 1717 г. у Гродзенсйм павеце у валоданнях 
каталщкага манастыра “сяляне узнял! бунт супраць паноу ceaix .. а по- 
тым разышлга па розных валоданнях”; у 1726 г, “шмат еялян уцякло, ды 
яшчэ больш зб1ралася уцячы” У сувяз! са злоужыванням! эканомау маён- 
ткау вшенскага бкжупа; на працягу першай паловы XVIII ст. уцякал! ся
ляне з фальварка Л|'хнщы В^лкавыскага павета, яй належыу гродзенс- 
каму манастыру св.Брыпты.

Уцёю як форма сялянскага супрац!улення мел! месца i у другой пало
ве XVIII ст. Але сярод псторыкау няма адзмай думю адноена ix машта- 
бау. Д.Л.Пах!лев1ч Л1чыць, што уцёю еялян у^эты час был! менш 
распаусюджаньш, чым у першай палове XVIII ст.1 На думку В.Мялешю, 
у заходняй частцы Benapyci, наадварот, уцёю еялян быта больш масавьш 
У другой палове стагоддзя. Ен пры гэтым спасылаецца на далейшае 
разв!ццёфальварачна-паншчыннай с!стэмы, павел!чэннетаварнасц| пан- 
скай гаспадарю, што прыводзша да павел!чэння адработачнай рэнты, а 
таксама да пераводу еялян з грашовай рэнты на паншчыну. Усё гэта 
вышкала сулра^уленне еялян, у тым л!ку i у выглядзе уцёкау. Па дадзе- 
ных Д.Л.Пах!лев1ча за 1765-1780 гг. з Брэсцка-Кобрынскай эканомй уцяк
ло 340 семя’у17. П.Г.Казлоусю адзначае, што у другой палове XVIII ст. 
назьраецца значная колькасць уцёкауз магнацюх валоданняу. 3 Друйс- 
кай латыфундыг Сапегау на працягу 1784-1793 nr. сяляне уцякал» амаль 
штогод. У валоданн! Высокае-ЛтоУскае у 1794 т- нал!чвалася 314 уцека- 
чоу, што складала 9,8% ад ycix еялян. У Ружансюм графстве Сапег у
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1762 г. ва Уцйках знаходз!лася 36 толью сямейных сялян-гаспада- 
роу— 5,4%.

ВЛ.Мялешка анал!зуе ды^ам1ку сялянсюх уцёкау у Гродзенекай i Брэс-
цка-Кобрынскай эканош, За 15 год 3 J765 па 1780 г. з Гродзенскай 
эканомй уцякло 7,6% усяго насельнЩтва .

У цэнтральных раёнах Беларуа уцёк1 сялян мел! нязначны характер. 
Гэта можна патлумачыць як аддаленнасцю гэтых зямель ад межау дзяр
жавы, так 1 тым, што тут не было, у адрозненне ад захаду масавага пе
реводу сялян на паншчыну.

Працягвалюя у другой палове стагоддзя уцёю сялян на усходзе i пауд- 
нёвым усходзе Беларуа. 3 лшеня 1763 па кастрычнш 176{5г. толью з Кры- 
чаускага староства уцякло 39% вясковага насепьнщтва.21

Трэба ладкрэслщь, што большасць уцекачоу наюроувалася да !ншых 
феадалау, у каралеусия i царкоуныя уладанж. Тыя вельм! неахвотна 
выдйвал! уцекачоу. Шматлдая крынщы адзначаюць, што збеглыя сяляне 
жывуць па суседству, у Ышага феадала, але вярнуць ix вельм! цяжка.22

Цркава, што сяляне перасялялюя не толью да 1ншых феадалау, але i у 
гарады i мястэчй. ёсць звесго прауцёю сялян у прыватнауласнщйя га
рады Дуброуна, Зэльву, Глуск, Ракау, Стаубцы, у каралеусия гарады 
Маплёу, ЛюбпН Гданьск.

Зразумела, што улады прымаго меры супраць уцёкау сялян. У 1718 г. 
спецыяльны дэкрэт Галоунага ТрЫбунала ВКЛ абавязау ycix 
землеуладальшкау не прымаць, а затрымл1ваць збеглых сялян.24 
Шматлшя сеймавыя пастановы тычылюя спрашчэння i паскарэння раз- 
гладу судовых спраУ абзбеглых сялянахдзеля звароту ix ранейшым гас- 
падарам: Гэта тлумачыцца тым, што, як ужо адзначалася, феадалы 
вепьм» неахвотна вяртал1 збеглых. Таюя паста новы прымалюя у 
1664,1667,1671,1683,1685,1717,1764 гг. Сама колькасць тагёх закана- 
даучых актаУ сведчыць аб тым, што уцёю спын!'ць не Удавалася.

Сялянсйя уцёк! прыводзот да зшжэння прыбытку феадалау, таму яны 
усяляйм чынам супрацьдзейшчал! уцёкам. Амаль паусюдна сялян 
прымушага сачыць адзи за адным, каб не уцякал! з маёнткау. У вышку 
неданашэння аднавяскоуцау падвяргал!' цялесным пакаранням, 
вымушаш" адбываць за збеглых павЫнасцК

Аднак рэпрэс‘|уныя меры далёка не заусёды прыност! пажаданыя 
выти, \ таму землеуладальнм вымушаны был! 1сц! на уступи, змжаць 
павЫнасц!. Уладальнж Дубравенскага графства, баючыся адыходу ceaix 
падданых, у 1684 г. прыняу рашэнне зменшыць пав!ннасць сялян па 
нарыхгоуцылеса. Ва уставе валодання Дав|д-Гарадка за 1753п Рздз!в1лы 
sanpaiuani ycix збеглых сялян вярнуцца, гарантуючы sm вярганне ix зя
мель i сядз!б, а таксама прадстаулял! уцекачам аялшя шьготы у 
павшнасцях, тайя ж гаранты! тьгот (слабод) для тых збеглых, што 
вярталюя, ёсць ва уставе Глускай воласц! 1772 г. Генеральны камгсар
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Слуцкага княства у 1753 г. прапанавау князю Радз{вшу зменшыць панш- 
чыну, падатю i !ншыя плацяжы. Радзют быу вымушаны пайсц» на гэга, 
каб скарацпдь уцёщ ceaix падданых. Тое ж саше ён зраб»у i у адноанах 
Крычаускага староства, icani пераканауся у значным падзенн! прыбьгг- 
кау у вьмку уцёкау значнай части сялян.

Уцёю як форма сацыяльнага супрац»ву был» давол» значным рухам. 
Але ён быу наюраваны не супраць феадальнага прыгнёту наогуп, а толью 
супраць найбольш цяжюхяго праяуленняу. Таму феадалы адносна рэд- 
ка 1шл1 на усгупк» сялянам i у асноуным сх!лял»ся да рэпрэай. Гэта У 
сваю чарту стварала глебу для больш актыуных формау сялянскага руху.

У адказ на узрост эксплуатацьн, розныя злоужыванм сяляне нароУи з 
падачай скаргау, нярэдка зн!жал| вытворчасць сваёй працы на паншчы- 
не, адмаулялюя ад выканання павшнасцей. Так, у 1700 г. сяляне Шклоу- 
скага графства узнял! бунт i адмовшюя выконваць натуральную 
пав'|ннасць. У Крычаусюм старостве, кал'| яго арандаваУ Храптов»ч, ся
ляне адмовии'ся ад платы грашовага пабору. яю быу размеркаваны звыш 
Ывентара. У 1719 n сяляне засожсюх вёсак не выканал! загаду дзяржау- 
цы i не прывезл» у замак Hi пал»ва, hi сена, а пасланага да ix замкавай 
адмшстрацыяй пана Мядзведскага пабш». У старостве, nicay Радзгвт у 
1727 г., “так многа упартых, яюя не жадаю^» ллацщь грашовыя паборы, 
што на ix не хапае салдат для экзекуцый".

У cnoHiMcidM старостве сяляне яшчэ у канцы 90-х гг. XVIII ст., скарыс- 
таушыся тым, што яны раней атрымал» каралеусия граматы аб замене 
некаторых натуральных пав!ннасцей грашовай рэнтай, адмов'шюя вы
конваць ранейшыя паншчынныя павмнасц1 У 1700 г. сяляне некалыах 
вёсак гэтага ж староства “без всякого повода к обиде подняли бунт и не 
захотели выполнять в дальнейшем никакой повинности’ . Са скаргай 
на ixy суд звярнулася Ганна Сапега. Сяляне дамагапюя сгварэння ка**ай, 
яюя разглядаго узаемныя прэтэнзН i не дапусцт! упаунаважаных Caneri 
да абмеру зямель, яюя знаходзтгся у карыстанм сялян. У 1702 г. Сапега 
атрымала каралеускую грамату, згодна з якой сяляне павЫны 6bmi вы
конваць павЫнасцК Але i на тэты раз сяляне не падпарадкавал!ся. Толью 
праз год, кал! у Слон!мскр староства был! пасланы войсю, выступление 
сялян было падаулена.2

У 1720 г. зноу у гэтым старостве сяляне, яюя атрымал» ад каралля 
пацвярджэнне ранейшых тьготау, выступт! супраць павышэння сгара- 
стам павмнасцей, асабл!ва паншчыны. Яны адмовтюя выконваць па- 
лявыя работы, не плацМ грашовыя i натуральныя падат»«, не пасгартп 
падвод i коней. Толью У 1721 г. пасля таго, як каралеусю рэферэндарсю 
суд абавязау ix выконваць усе павмнасц! па жвентарах, супрац»Уленне 
сялян было зломлена.

Аб сулращуленн1 сялян выконваць феадальныя пав!ннасц1 можна 
знайсц» упам»н У цэлым шэрагу крьмц. У скарзе нясв!жскага эканома Ф.Ду- 
шэУскага Радз(вту У 1729 г. гаворыцца, што “крестьяне совершенно не
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слушаются его и не хотят отбывать барщину”. У мвентары Капысскага 
графства 1732 г. рэв!зоры зрабш! запгс аб тым, што мнопя сяляне гэтага 
валодання карыстаюцца зямлёй, а кал1 прыйдзе час плацщь, чынш, зы- 
ходзяць.
, У адказ на павел1чэнне павЫнасцей сяляне нярэдка 3Hi»ani вытвор
часць на паншчыне. Так, у валоданн» Вязынь Мжскага ваяводства у 
70-я гады XVIII ст. яны “притворялись лентяями”, дрэнна працавал1 на 
пансюм ворыве, знарок зацягвал! тэрммы выканання палявых работ.31

Заможныя сяляне нярэдка адкупалгся ад паншчыны. Звестю аб гэтым 
можна знайсц! у (нвентарах Дуброунмскага валодання за 1775 г., маёнт
ка “Радз1вшмонты” за 1791 г. i у мшых крынщах. Аб ухшенн! еялян ад 
паншчыны паведамляюць гаспадарчыя Ыструкцьн па Быхаускаму граф
ству за 1761 г. 1ншы раз у час уборю замест выхццу на панскае поле яны 
нафоувалюя на базар або сядзел! па карчмах.

Разам з удалением ад паншчыны сяляне ухтядая i ад уплаты грашо- 
вага \ натуральнага чыншу. Прычым мнопя з неплацельшчыкау мел! маг- 
чымасць разл1чыцца, але знарок зацягвал! плацяжы. Сяляне проста не 
жадал! выконваць гэту паЫннасць.

Таюм чынам, атрыманне ад еялян феадальнай рэнты адбывалася ва 
умовах несупыннай барацьбы пам1ж феадальнай адмшютрацыяй i 
еялянам!, яюя уеяляк супрац!улял!ся феадапьнаму прыгнёту.

§ 2. Узброеныя выступленш еялян
Побач са скаргам!, уцёкам‘|, адмовам1 ад выканання пав!ннасцей мел! 

месца i паходы еялян на панск!я сядз1бы, захопы ix  маёмаецц 
падпальваннг фальваркау, патравы. Гэтыя выступленж нярэдка 
заканчвалюя збщцём, а часам i забойствам шляхты, пансюх слуг, 
адмМстратарау.

Разам з тым нельга усе узброеныя выступленн! адноа'ць да антыфеа- 
дальнай барацьбы, як гэта часта робщца у пстарычнай лггаратуры. Ня
рэдка да праяуленняу сацыяльнага пратэсту адносяць разбор 
рабаунщтвы, aca6niea распаусюджаныя у часы вайны. Так, у якаоц! прык- 
лад класавай барацьбы прыводзяць разарэнне i падпальванне панейх 
маёнткау, забойствы адмМстрацьн у Гродзенскай эканом!!, яюя набыл! 
так!я памеры, што вышкал! сцецыяльную пастанову надзвычайнага 
Варшаускага сейму у 1662 г. Але у гэтым дакуменце гаворыцца: 
“Паколыа розныя жыхары не толью Гродзенскага, але i 1ншых паветау 
спасылаюцца на вял1ка!я страты, што прынесены iM пад час маскоуска- 
га нашэеця, а таксама нашьш падданым) з Гродзнескай эканом», яшя 
Учыняп! злачынствы, заб|‘вал1 шляхту, катавал! розных людзей, нападал! 
на касцёлы, цэрквы, шляхецюя двары! рабавал), мы crasiM у абавязак 
тым жа кам1сарам, каб яны... папярэдне расследаваушы скарп, сцвердзМ
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правасуддзе i злачынцау, пры наяунасц) пераканаучых доказау, 
прыгаворвал! да смергнай кары на падстав§ закону, спасылаючыся на 
пастановы аб рабаунжах 1652 i 1659 гадоу”.

Адным зпрыкпадау узброенага выступления оялян супраць сваволь- 
ства шляхты был1 хваляванн! у маёнтку Радз1в*лаДрачкаве. Аднойчы, Kani 
у ноч на 28 сакав!ка 1748 г. у вёску прыехау спужэбнж пан! Ментыцкай 
Арамов)ч з 12 чалавекам! слуг i шляхты i пачау “звязваць i катаваць люд
зей”, сяляне узбунтавалюя. За гадшну сабралася звыш 100 еялян з гэ
тай i 1ншых вёсак i напал! на шляхту. Тая ад крыла агонь, парамушы трох 
еялян, аднак сяляне не адстугол), i Арашдач з паплечнкамг вымушаны 
был! здацца. Сяляне жорстка ix зб[л(, а пасля гэтата павезт шляхту у 
Слуцкда Радз1В'ша. Гэтыя падзе) выоткал1 пагрозу гвалтаванняу па усам 
MiHcidM ваяводстве, шмат службовых аеоб збегла у М!нск. Па дарозе у Слуцк 
еялян, яюя вял) палонных, перахашу атрадхарунжага Ляекоускцга i вызвал(У 
шляхту, а чацвярых важакоУ адвезл! у Слуцк I юнуго у замак.

Нярэдка ва узброеныя выступленн! перерастала барацьба еялян за 
Угоддз!. Так, у студзеж 1732 г. жыхары КазадаУскай воласц! Попацкага ва- 
яводства, дазнаушыся, што радшв1лауею служачы Ян Слязсю арган!зуе лоу 
рыбы на возеры CiHiM, якое яны л)чыл1 сва!м, з’яв(л!ся на возера пад 
юраунщтвам шляхцща Вольбека. Яиы был! утроены стрэльбам!, рагацтат, 
к!ям1 i цапамК Опечатку яны спрабавал! пераканаць радз1в1лаусмх слуг 
епынщь лоулю. кал) гэта не прынеела выншау, сяляне напал» ̂ а  ix i 
разагнал!. Слязсю быу паранены, захоплены i закаваны у кайданы.

Сур’ёзныя хваляванн) адбывалкя У першай палове XVIII ст. у Глусгём 
графстве Радз!вшау. У 1нвентары 1756 г. гаварылася, што сяляне I laroc- 
кага войтауства раней уздымат “бунт i паустанне”, выходзгл! з пакорнасц!, 
учынял) разбойныя дзеянн)-. АдмМсгратару маёнт^ ад !мя Радз!вша было 
прапанавана “Уц(хам|’рыць бунты i свавольствы.”

Цмсава, што псторык В.Мялешка, напэуна каб прьщаць дакументу 
больш выразную антысялянскую наюраванасць, цытуючы яго, словы “роз- 
ныя жыхары” замян1у на “ровный паны-шляхта", а словы “катавал! роз
ных людзей" наогул апуа#

Таксама, на нашу думку, нельга, як гэта робщь В.Мялешка, адноещь 
да захадау па барацьбе з выступлениям! прыгоннага сялянства паста- 
нову Варшаускага сейма 1658 г. Пастанова, яксведчыць яе змест, была 
наюравана супраць бандытау, "которые как под предлогом военой служ
бы, так и под видом сбора продовольствия, покинув хоругвь или, что 
еще чаще случается, идя вслед за хоругвью  ̂ нападают на деревни и 
усадьбы наши, духовные и шляхецкие, и оные грабят, взимают стацию, 
наносят различный ущерб и творят насилия”.

Зразумела, гэта не азначае адмаУлення узброеных выступленняу як 
формы пратэста супраць феадальнага прыгнёту. У якасц! прыклада мож
на прывесц! выступление еялян у 1748 г. у вёсцы Дамашаны МЫскага 
павета, Драчкаускага валодання Радз!вшау. Маёнтак знаходз!уся У
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трым8нн1 пан! МенТыцкай. Яна прымушала сялян выконваць пав!ннасц! 
значна вышэйшыя, чым тыя, што ф1ксавалгся швентаром. Зб1раючы па- 
дымнае, напрыклад, з сялян 6pani звыш нормы^е менш 500 злотых, 
што на працягу 10 гадоу складала 10 тыс. злотых. Прыгонныя абавяза- 
ны был! утрымл!ваць наглядальнгау nani Ментыцкай, пансюх паляунгчых, 
выходз!ць на талою больш 60 дзен (замест 12). Kani у час аблавы селяню 
не даглядау звера, у яго забирал» вала ui карову.

У канцы другога дзесяц!годдзя XVIII ст. у памежных раёнах Полацкага 
ваяводства дзеймчал! атрады у некалью сот чалавек. Дзеянн! гэтых ат
радау выклжал! масавыя уцёю шляхты са сва!х маёнткау. Сеймж вая
водства у 1718 г. звярнууся у сейм з просьбай аднавщь харугвы казакоу, 
яюя раней юнавал! прь^Невельсюм i Себежсюм замках дзеля лшщацьй 
“свавольных атрадау”.4

Адной з вельм! цяжюх сялянск!х пав!ннасцей была так званая ста- 
цыя ~  абавязак утрымл!ваць войск! У час пастою. Салдаты не 
абмяжоувалюя толью кармленнем. Яны бязлггасна рабавал! сялян. Гэта 
выкл!кала абурэнне, якое нярэдка перерастала ва узброенае 
супрац1уленне. У 1690 к сяляне вёсак Дубейцы i Крывая Hisa Крычаус
кага староства выступш! супраць жаунерау харугвы ВКЛ, прысланых да 
ix на пастой. УзбрЫушыся косам! i мушкетам!; яны ноччу напал! на сап- 
дат, яюя слал! у хляве. “Узбунтаваныя хлопы nynsni ix дубовым! калам!, 
рушмцам! у бок, у шыю i сп!ну штурхал!...” Праз некалью дзён у вёсю быу 
наюраваны новы конны атрад харугвы. Але сяляне зноу не далусцш! ix 
на пастой i npamani,4

Значнае выступление супраць феадальнага войска адбылося у 
Крычаусюм старостве у лютападзе 1696 г. Яно таксама было выклЕкана 
злоужыванням! салдат харугвы харунжага ВКЛ Р.АИнскага. Яшчэ перад 
прыбыццём салдат камандаванне харугвы запатрабавала ад сялян i мяш- 
чан 3 тыс. злотых. Грошы у жыхароу спаганялюя стай. Станов!шча 
насепьнщтва яшчэ больш пагоршылася, кал) у Крычау увайшло на пас
той усё войска харугвы. Мяшчанам было загадана на працягу трох дзён 
карм!ць i пащь гарэлкай жаунерау. Любое непаслушэнства жорстка ка- 
ралася. Затым салдаты наюроувалгся на пастой у вёсю ! староствы. 
Сяляне был! вымушаны поунасцю ix утрымл!ваць. Але жаунеры займалгся 
рабаун!цтвам, зб|вал1, здзеква^ся з сялян. Даведзеныя да адчаю мяш- 
чане i сяляне у л!стападзе 1699 г. узнялгся на барацьбу супраць салдат- 
рабаунжоу. У Крычаве адбылася сапраУдная бггва, у вын>ку якой харугва 
бьша разгромлена.

Значным 6btni узброенныя выступленн! сялян у час м!жусобнай ба
рацьбы памЬк атрадам! Сапегау i ix прац|ун!кау у канцы XVII— пачатку 
XVIII ст., якая несла насельжцтву бедствы i разарэнне. Сутычю сялян з 
войскам! адбылюя у 1695 г. у Слуцюм княстве. На падауленне хваляван- 
няУ было шуга некалью харугвау. Са зброяй у руках у 1701 г, выступи 
сяляне Дубровенскага графстваАршанскага павета. АлеУдадзеным вы-
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падку абурэнне еялян было выкарыстана Сапегам! у ceaix маггах. Яны 
стварыл! ва усходн'̂  раёнах казацка-еяляншя атрады для барацьбы са 
ceaiMi прац1ун1кам1

Давол! буйное выступление еялян, якому фактычна супрацьстаяла 
узброеная сша, адбылоея у 1718 г. у Крычауеюм старостве пад 
юраужцтвам мешчашма-рамеенжа 1вана Карнача, Яно было наюравана 
супраць адм1нютрацы1 Крычаускага замка. Аднак гараджане не 
падтрымал) еялян i наваг, узбр^ушыся, выступай у падтрымку гарадсюх 
уладау. Выступление скончылася Н1чым.

Не слынялюя узброеныя выступленш i у другой палове XVIII ст. У 1751 г. 
для падаулення супрац1улення еялян был! пасланы вайсковыя атрады у 
Чачэрскае староства, у 1752 г. —  у Прапойскае.

У 70— пачатку 80-х гг. XVIИ ст. звыш 5 гадоу працягвалася узброенае 
выступление еялян у Любашцюм i Сталгашчанеюм староствах Рэчыцка- 
га павета. Новы уладальн!к ЛэНцю павыйу 1снуючыя павмнасц! i увёу 
новыя, не прадугледжаныя (нвентаром. АдмМстрацыя абкладвала ея
лян шматлдам! фашовым! i натуральным! падаткам!, праводзша рэкшзщьй 
i экзекуцы'| i т.д.

У лютым 1776 г. са зброяй у руках сяляне выступМ супраць свайго 
пана. Яныперастал! выконваць павмнаец! не толью панеюя, але i дзяр- 
жауныя, пераетал! падпарадкоувацца адмМстрацьй, з&вал! елужбовых 
аеоб, раб':л'1 патравы, выеякалГ ланей лес, грамий корчмы. Узброеныя 
косам! i агняетрэльнай зброяй сяляне неаднаразова нападал! на 
фальварк!, захопл1вал| панскую жывёлу.

Нельга не адзначыць, што адной з прычын выступления еялян был! 
лерашкоды для ix гандлю, што чынИ арандатары, стараста i яго служ- 
бовыя аеобы. Таюм чынам, сацыяльная барацьба еялян вышкапася ужо 
не топью традыцыйным супрасйуленнем феадальнаму прыгнёту, але i 
супярэчнасцям!, народжаным! тавариа-фашовым адноанамь

Толью пасля умяшапьн'щтва дзяржаунай улады хвапяванн! был1 па- 
даулены. Да еудовай адказнасц! прыцягнута 27 чалавек, з яюх 3 был! 
прыгавораны да емяротнага пакарання. Аднак суд быу вЫмушаны так
сама абавядаць пана Лэнцкага кампенсаваць еялянам звышюентарныя 
пав'шнасц!.

Але узброеныя выступленн! еялян Hacmi лакальны, стыхМны харак
тар, у большай частцы падаулял1'ся уладам! i заканчвал^ся для еялян 
безвынжова.

§ 3. Паустанне у Крычауеюм старостве
Найбольш буйным еялянеюм выступлением У XVIII ст. было паустан

не у Крычаусюм старостве 1740— 1744 г. Разам з тым гэтая з’ява вельм1 
супярэчл«ва ацэньваецца петорыкамК
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Крычаускае староства знаходз'шася у той час у пажыццёвым валоданн! 
Радз)В1лау. Кароль СТан!слау Радз1в1л атрымау гэтыя земл! за заслуп у 
вайне 1654-1667 гг. Пасля яго смерц! у 1719 г. крычаусюя войтауствы 
перайшл! да яго жоню Ганны Радз'ш'ш, але яна не здолела адна юраваць 
yciMi вел1зарным! валоданням'|; староства пачынае здавацца У арэнду.

Гаспадарка Крычаускага староства мела пэуныя асабгавасц!. Шыро- 
кае развщцё тут атрымал! промыслы, амаль поунасцю адсутжчала пан- 
скае заворванне. Асноунай групай насепьнщтва з’яупял!ся чыншавыя 
сяляне, аднак пастаянна узрастала прамысловае насепьнщтва, доля 
якога скпала у 1747 г. 18,4%, доля чыншавага зменшылася да 81,6%.4

Амаль полная адсутнасць паншчыны давала сялянам давол! знач- 
ную гаспадарчую самастойнасць. Сялянская гаспадарка у значнай ступенг 
была звязана з рынкам.

АсноУнай пав(ннасцю сялян бь^ грашовы чынш. Памеры яго пастаян
на узрастал1. В.1.Мялешка прыводзщь наступныя л'мбы: у 1682 г. чынш 
складау 30 злотых з валога, у 1727 г. ~  99 злотых 22 гроша, а разам з 
дзяклом, якое было да таго часу пераведзёна на грошы -— 115 злотых, 
да сярэдз(ны XVJH ст. — 120 злотых. На гзтай падставе роШцца выснова 
аб значным росце чыншавай crayid. Але той жа самы даследчык заува- 
жае, што за гаты час вартасць гроша упала у 1,5 раза, а натуральны 
пабор збожжа {ссыпка) уз^дс ц̂ля заможнай части сялян у 4, для най- 
бяднейшай —  у 2 разы. Простая падлш сведчаць аб тым, што 
павел1чэнне чыншу было далёка не так!м значным.

Трэба улИваць, што сярод сялянства было шырока распаусюджана 
Утойванне сялянам! ворных пазанадзельных зямель, каб наогул не ад- 
бываць за ix н!яюх павмнасцей. У вёсцы Ахор Крычаускага староства 
сяляне сплачвал! чынш з 3 валок, але праверка выявила яшчэ 5 “закрадзе- 
ных” валок. У вёсцы Камаров1Чы У 1727 г, аказалася 34 “пустых” валою —  
болей чымэ762 га— што на працягу некальюх гадоу употай апрацрувалюя 
сялянам)'. Прычым сяляне адмаулялгся прымаць гэтую зямлю на чынш 
пасля выкрыцця. Рабшася гэта не таму, што прыгонныя не змагл! яе ап- 
рацаваць, а каб i далей пазбягаць выплаты падаткау.

Сяляне шырока карыстал1ся i так званым! слабсщам1-прьшшеям1 на 
вызваленне або значнае змяншэнне павЫнасцей сялян, яюя толью 
займете жыхарства ва уладанне ц|' узял! для раслрацоук! пустуючыя земл!. 
На слабодах у Крычаусюм старостве у 1714-1727 гг. знаходз'шася каля 
39% ycix сялянсюх гаспадарак.

Разам з тым сяляне, як паказвае В.Шялешка, вельм« пакутавал! ад 
свавольства арандатарау. Яны, як правша, не прытрымл^валюя 
жвентарных нормау i эксплуатавал! сялян— брал! большы, чым прадуг- 
леджвалася мвентаром, чынш, абкладага розным! трашовьм! наборам», 
прымушал!' без аплаты працаваць на будах i ва Уласных гаспадарках, 
абмяжоувал! гандаль, прымушал! адбываць надводную павшиасць, 
В.Шялешка прыводзщь дадзеныя, у адпаведнаом з яюм за час сваёй
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арэнды (1731-1740 гг.) арандатары, браты 1цкав1чы, еабрал! з еялян i 
гараджан звыц^нвентарных норм 1 298 909 злотых, 120 270 коп пянью, 
30 вазоУ мёду.

Самавольства i жорсткасць арандатарау, на думку Мялешю, як i 
большасц! псторыкау, crani галоуным! прычынам! хвапяванняу на Кры- 
чаушчыне.

Але 1снуюць i «ншыя погляды. Ёсць меркаванне, што прычынай еялян- 
скага руху стала «мкненне мясцовай дробнапамеснай шляхты незаконна 
авалодаць зямельным! уладанням! Геран!ма Радз!вша у Крычауеюм ста
ростве. На чале гэтай барацьбы стаяу род Валовмау— найбольш уплы- 
вовы з усёй крычаускай шляхты. Яшчэ у 1718 г. К.С.Радз1в!л атрымау 
Х1слаускае староства (цяпер у екпадзе Смаленскай вобласцО, якое ра
ней было уладаннем Марина ДамМка Валов1ча. Некал! Валов!Ч быу ста
ростам Крычауеюм, пасля Пауночнай вайны Валов1чы ni4bini сябе 
абдзепеным) зямлёй. Пасля смерц! К. Радз1в!ла У1719 г. Марц|'н Валов!ч 
раагачвау, што кароль лерадаець яму крычаусюя уладаннь Але войтау- 
етвы аггрымала Ганна Радз1в1Л, якая карыеталася вялшм аутарытэтамЦ 
пасля гэтага Валов1'чы не спыню\ епробаУ вярнуць былыя валоданм. 
Гэты фактар нельга Л!чыць галоуным, але таксама бясепрзчна, што ён 
аказаУ значны УплыУ на падзе!.

В.Мялешка л!чыць пазбауленым падстау ецвярджэнне польекага 
псторыка М.Содбшьскага аб тым, што паустанне з’явшася вынйсам пад- 
бухторвання еялян супраць Радз1в1лау з боку руейх sMicapay. Але крыху 
н1жэй ён жа зауважае, што у пачатку хваляванняу у краеав)ку 1740 г, у 
старостве шырока ^>спаусюдз1л'1ся “маскоусюя ун'шереалы", яюя был! 
“уеюды развешаны”. Пазней, у красав!ку 1741 г. КереноускЬ яю прыбыу 
у Крычау у якасц! намеенжа старосты, даноау Радз(в!лу, што “У старо
ства щуць сяляне з шляхецюх уладанняу i з-за мяжы”. Керсноусю уп^лЬнае 
таксама пра дружбу Вашчылы, шраунка руху, з руеюм фарпостам. Сам 
Вашчыла Удзень знаходз!уся у Хоц!меку i Радзеве, а на ноч ад’язжау у
в.Ольшава, што знаходзшася на тэрыторы» Pacii. Дарэчы, Вашчыла 
некапыа под жыу у Pacii. Усё гэта сведчыць пра еувяз! юраужкоу паусган- 
ня з пагран!чнай рускай адмМстрацыяй. Зразумела, што раа'йсюя ула- 
ды б ы т зацжаулены у дэстабМзацьй унутранага етанов1шча У Рэчы 
Паспалггай, каб пад лозунгам абароны праваслауных умешвацца у яе 
справы. Таму i гэты фактар нельга не улИваць,

Памылковым л>чыць В.Мялешка думку псторыка В.Шчарбакова, яй 
Л1чыу, што паустанне выбухнула У вымку антысемщкай прапаганды, якую 
вяло сярод еялян праваслаунае духавенства. Аднак i арандатары, i 
шматпЫя л«хвяры i карчмары, супраць яюх быу наюраваны гнеу ̂ устан- 
цау, быта яурэям1

Хваляванн! У старостве пачалюя вясной 1740 г. Спачатку сяляне не 
стал! выконваць загады арандатарау i замкавай адм1н1страцы1. У пачат
ку мая з'яв!’Уся першы узброены атрад еялян. Адным з аргажзатарау пау-
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стання сгау ВасШь Вашчыла. ён  нарадз!уся У в.Лобжа Крычаускага ста 
роства, аднак бацька яго быу родам са Старадубскай зямл!, якая 
Уваходзша у склад Pacii. У 1734 г. В.Вашчыла перайшоу мяжу з Рааяй i 
nacflniycfl у «. Вандзадава каля Старадуба. Пажыушы тры гады у Pacii, 
ён зноу вяртаецца на Крычаушчыну i пасялявцца у в. Селшча. (Больш 
падрабязна гл. лрацу В.Мялешю). Менавпз Вашчыла Узначал1у народ
ны рух на Крычаушчыне.

Першым дзеяннем паустаушых быу напад на буды, яюя был! асноуньпм 
прамысловым-! прадпрыемствам!. Чаму менавла сюды быу наю'раваны 
першы Удар? На ix разам з сялянам!, як!я адпрацоувал! мвентарную 
павмнасць замест паншчыны, працавалг i наёмныя работн!ю-буднМ, час- 
цей за усё сяляне, яюя не пажадал! браць у прыём зямлю. Мапстрат 
Крычаускага староства выкарыстоувау буджкау для навядзення парад
ку у старостве. Менавта з дапамогаю буднкау у мш-чзрвен! 1740 г. у 
раёне Хоц!мсКа быу разагнаны атрад паплечнжа Вашчылы —  Косц!.

Быу створаны новы атрад, узначалены caMiM Вашчылам, яю працяг- 
вау нападаць на буды. Вашчыла забаран(у магистрату Крычаускага ста
роства наймаць на буды новых работншау альбо дапускаць тых, што 
працавалГ раней. Паустае пытанне: якая карысць была буднюам, таюм 
жа працоуным, як сяляне, ад таго, што у вынжу таюх дзеянняУ яны 
страчвал! працу?

Пасля таго, як арандатары пауцякал! са староства, Вашчыла i яго 
паплечнм сам узял! у свае руш арэнду гётным! установам! i лрамысловым! 
прадпрыемствам!. Больш 20 арзндных дагаворау было падпгсана з кан
ца 1740 г. па чэрвень 174.^3 ix умовам! i зместам можна пазнаёмг'цца у 
KHise В.Мялешкн ПЛойю. Сцвярджаецца, што умовы дагаворау 6bmi 
сюраваны на абмежаванне эксплуатацьй сялян арандатарамь Але ра
зам з тым нават у савецюя часы псторыю зауважал!, што Вашчыла i |'ншыя 
яго лаплечнЫ мел) на увазе i свае карысл!выя мэты.

Неузабаве сам Вашчыла прыдбау маёнтак у Казелл! пабп!зу цяпераш- 
няга Краснаполля. Kani у eepacHi 1740 г. Раддат наюравау на Крычауш
чыну сваю давераную асобу Пнтаута для высвятлення падзей, Вашчы
ла адмов'фся ад сустрэчы з iM па наступнай прычыне: Трошай пбернавых 
у мяне няма, i таму бакзся трашць у турму”. Магчыма менавта на гзггьщ 
грошы, яюя ён 36ipay н!быта ад 1мя Радз!вта Вашчыла набыу маёнтак.57 
Таму заслугоувае увал выснова В.Шчарбакова, што Вашчыла 1 не ду- 
мау аб nacnaineHHi эксгшуатацы! сялян, а «мкнууся толью абаранщь свае 
мтарэсы, !нтарэсы яго прыхшьмкаугандляроу i купцоу”, crasiy задачам 
“выцюнуць з Крычаускага староства купца Гдаля з тым, каб г^та старо
ства забраць у свае рук! i прадоужыць эксплуатаваць сялян”. 8

В.Мялешка жа сцвярджае, што арзидную плату важаю сялян сабе не 
браЛ1‘, арандатары уноеМ яе напасрэдна кнцжаскаму KaMicapy; усе 
nacrynneHHi ад падаткау адсыла^ся Радз!вшу5 Гэта сведчыць аб тым, 
што сяляне не «мкнулюя поунасцю адмовйдца ад выканання феадаль-
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ных павмнасцей, а змагалгся супраць паборау i свавольствау арандата- 
рау i адмУстрацы! староства. Пад уплывам сялянскага руху Радз1вт 
адмов'|уся ад арандатарау 1цкавнау i перадау у чэрвеж1741 г. староства 
у 2-х гадовую арэнду шляхцщу Хратчдачу. У валоданне crani вяртацца 
раней збегпыя дробныя арандатары. Частка з ix зноу брала у арэнду 
корчмы, млыны, фалюшы. Шэраг сялянсюх важакоу хутка знайшл! узае- 
маразуменне з новым арандатарам. Стась Бачко, напрыклад, браууяго 
у крэдыт грошы, узяу у арэнду карчму. Вааль Вецер па зговару з 
Храптов'мам запалохвау, з&вау арандатарау, пагражау iM забойствам. 
Залалоханыя арандатары iuini да Храптовма за дапамогай i несл! яму 
падарунм.

На друНм годзе арандатарства Хралтовша сгановшича у старостве зноу 
абвастрылася. Арандатар пачау абкладаць еялян фашовым! падаткамг, 
браць з ix йяжя штрафы i г. д. Сяляне адмаулится плацщь падатю, падавал‘1 
скарп Радз1вту, npae'mi яго не здаваць староства болей у арэнду.

Радз'т'т зноу пайшоу на Уступи. У канцы чэрвеня 1743 г. Храптов1ч 
пайнуу староства. Але спакою усё роуна не было. Сяляне нападал на 
дамы багатых купцоу i л1хвяроУ, адйрал! У ix дакументы i нават усю ма- 
ёмасць; не прызнавал1 прадстаунжоу княжацкай адмМстрацьн, дасла- 
ныя Радз(вшам ун!версалы.

Дзеянн! важакоу еялянаах атрадау актыуна падтрымл1вала мясцовая 
шляхта, аб чым ужо узгадвалася. Выкарысгоуваючы хваляванн1 еялян, 
шляхта здолела пашырыць свае валоданн! за кошт зямель староства. У 
таюх абегавжах рэвЫя уладання непазбежна выкрыла б незаконна прыб- 
раныя земл!. Таму шляхта падбухгорвала еялян Их йраУн!коу бунтаваць.

Найбольш уплывовыя уладальнМ —  Крыштоф Валов1ч i Марцж 
Цеханавецю— распаусюджвал! чутга, штобылы арандатар Гдаль 1цкав1Ч 
зёирае войска Радз^вша i мае намер ia4i на Крычаушчыну, каб зжшчыць 
ycix падданых, а на месцы спуетошанага уладання стварыць новыя 
пасяленн'гз прышлых людзей. Таксама шляхта пераконвала еялян, што 
усе службовыя асобы, яюя прыяэджаюць у староства бы т не ад князя, а 
ад Ышага былога арандатара Шмуйлы 1цкав'ма.

У таюх абстав!нах шляхта адкрыта рабавала дробных арандатарау, 
наюроуваючы у староствы ceaix падданых. Так, падданы шляхц)ца 
KasiMipa Гайко Фёдар Юсялёнак, прыбыушы у в.Вщуйцы, разам з шшым1 
еялянам! абрабавау i прагнау мяецовага арандатара, нарабаванае пры- 
вёз свайму пану. Пану Цеханавецкаму яго падданы Данка Казлоуею пры- 
вёз больш за 80 вазоу рознага дабра, якое ён забрау у мшаспавщкага 
арандатара.

Той жа Цеханавецю за дапамогу еялянскгм важакам атрымау ад ix 
цзлы маёнтак, якога xanina прыкладна на 200 сялянсюх гаспадарак, i 
заснавау на гзтых землях фальварак.

Агульным 1'мкненнем мясцовай шляхты было стаць гаспадарам1 ста
роства. На ix думку, бунты еялян пав'мны был! прымуйць Радавтааль-
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бо зус!м адмовщца ад крычаусйх валоданняу, альбо аддаць ix у арзнду, 
Асабгтеа на гэта спадзявауся ВаловИ. Пры сустрэчы з сялянаам'1 важакам! 
Вашчылам, Ветрам i Карначом у nineHi 1743 г. ён сказав што зробщь усё, 
кабстаць гаспадаром Крычаушчыны, што кал! не у Радз!вйш, дыку са- 
мога караля даб’ецца арэнды.60

У другой палове 1743 г. !.Радз»вт наюравау у Крычау давераных асоб, 
каб правесц) paBi3ito ceaix валоданняу. Зразумела, што гэта напал охала 
як мясцовую шляхту, так i юраунжоу бунтау. Менавта пасля гэтага 
выступленм у старостве прынят характар адкрытых узброеных дзеян- 
няу. Атрады паустанцау нападал! на дамы купцру, аргашзатарау, шлях
ты, заможных сялян i рабавагй ix. Так, нейК5 Данка (дарэчы, прышлы з 
Чаус) адабрау усю маёмасць у мтаслав!цкага арандатара. У заможнага 
селян»на Галойды ён жа адабрау маёмасць на суму не меней 10 тыс. 
злотых. Пачалюя забойствы купцоу, арандатарау, яурэяу.

Удзел у naycraHHi прынял! i праваслауныя святары. Радз!В(п паведам- 
ляу праваслаунаму етскаму Ваучанскаму у лютым 1744 г.:"... пресвите
ры некоторые, с своевольным многолюдством збунтовався, нискольким 
тысячам крестьянства волю дали и лоблагоспавили их на такое дело, 
чрез которое больше 1000 чел. смертно погибли, и, присутствие свое 
имея при разбойниках, разные рухледи и деньги людские кровавым дей
ством к себе позабрали и оных же крестьян к дальнейшим непотребным 
делам, нещадя и домом божьим побудили”; некалью святароу “сами для 
нападения на людей моих, в замке обретающихся, с своевольним мно
голюдством крестьянства совокупилися и больше 10 чел., позастреля- 
ли... На всякое зло подговаривали, как и нападение учиня, людей ти- 
рански побили и тех же убогих людей убщьрс и потопленных забраные 
вещи у помянутых пресвитеров осталися”.

У пстарычнай л!таратуры юнуе думка, што у Вашчылы быу план да- 
лейшых дзеянняу, выкладзены у т.зв. “мамфэсце”. Вашчыла абвяеду 
сябеунукам Б-Хмяльмцкага, гетманам войскау па абароне хрыарянства 
i зн1шчэння “народу жыдоускага”. Вашчыла быццам збирауся пашырыць 
маштабы дзеянняу, намячау паход “на Маплёу i Шклоу” i наваг на Вйчьню, 
Барысау, Шклоу. Аб гэтым “мамфэсце* Раденвту паведам{у KaMicap ВКЛ 
ТАпнсю, яю у пачатку 1744 г. быу у Крычаусюм старостве. В.Мялешка 
адмауляе !снаванне такога дакументу.

У такой сгтуацьн Радз'1вш наюравау на падауленне паустання сваё пры- 
ватнае войска. Атрад Радавта увайшоу 15 студзеня 1744 г. у Крычау. 
Камандз!р войска Пястжэцй адразу ж распаусюдзгу “ушверсал* Радз!вша 
да насепьжцтва староства, уяюм зашкау падданых да паслушэнства i 
прапанаваУ yciM войтам неадкладна прыйсц! у Крычау. Аднак войты не 
паслухалюя.

У гэтай спуацьй паустанцы вырашьш! атакаваць горад. “И помянутой 
Василий Вощило, видя свое нещастие, принудил простонародных этого 
владения* чтобы по человеку с двора для отпору оного войску были в
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готовности, и пошли к показанному полковнику встречю с разным руч
ным боем, с рогатинами и с пищалями, и с дубьем и с прочим, при кото
ром случае людей его пушечною стрельбою и из мелкого ружья разби
ли..." — - сведчыць сучаснш. Атрады Вашчылы бьий разбгты. Месцам 
дыслакацьн паУстанцау стала вёска Царков!шчы, што калясамай мяжы 
з Рааяй. ПалкоуикПястжэцюнеаднаразовазвяртауся да1хсазваротам1, 
наюравау туды бурм!страу i папоу. Аднак гэта поспеху не прынесла.

26 студзеня атрад Пястжэцкага колькасцю у 100 пехацмцау, 110 каза
коу i 50 гусарау наюравауся у Царковничы, дзе знаходз!лася звыш 4 тыс. 
паустанцау, i атакавау ix лагер. Паплечжй Вашчылы не здолеШ 
аргам'заваць абароны, t паустанцы быт разбпы. Сам Вашчыла уц|к у 
свой маёнтак Казелле, а адтуль праз Латакоусю фарпост на Украину.

Да пачатку лютага 1744 г. паустанне было падаулена. У Крычау пры
быу 1.Радз1в!л. 22 лютага 1744 г. адбыуся суд. У пастанове мапстрацкага 
суда сцвярджалася, што бунтаУшчыю “...губернаторов, комиссаров и от 
них поставленных людей по фольварках подстарост изгоняли: некото
рых били, мордовали имущество их забирали на свой пожиток обраща
ли, евреев, евреек и детей малых били, убивали мордовали, топили, 
добро их забирали и им пользовались, купцов в месте Иеронимове про
живающих, по имени Михайло Белавитеня и Семена - тестя его убили и 
тела их в Соже утопили и иных тамошних мещан также били, калечили, 
мордовали, имущество их движимоое, деньги готовые, серебряные вещи, 
олово, медь и другое имущество забирали, грабили и в свою пользу об
ращали...” 16 чалавек судо&| был) прыгавораны да пакарання смерцю, 
14 —- да (ншага пакарання. Усе астатн!я был! адпушчаны.

Улады ВКЛ звярнулгся да Pacii з просьбай вьщаць Вашчылу для суда 
над !м. Аднак справа зацягнулася папрычыне высвятлення паходжання 
Вашчылы. У час спедства ён памёр.

Так скончыуся амаль 4-х гадовы сялянсю рух на Крычаушчыне. £н 
прынёс пэуныя вын1й.Радз1вш замяму работы на будах грашовым пабо- 
рам, зняу шэраг абмежаванняу на сялянси гандаль, адмов|‘уся ад здачы 
староства у арэнду.

§ 4. Сацыяльная барацьба у гарадах
Сацыяльныя супярзчнасц) iCHaeani i у гарадах Benapyci. Усё 

насепьнщтва гарадоу у цэлым змагалася супраць феадалау, за вызва- 
ленне ад феадальнай залежнасц). Мяшчане вял! пастаянную барацьбу 
супраць захопнщгах дзеянняу ! самавольства феадалау i каралеускай 
адмМстрацьн, за прыцягненнё да уплаты гарадшх падаткау жыхароу ix 
юрыдык,

Разам з тым i сярод сам!х гараджан таксама юнавал! супярэчнасц! 
пам!ж гарадшм* вярхам! i асноунай масай мяшчанства.
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Сацыяльная барацьба гараджан, на думку А.П.Грыцкев1ча, разгортва- 
лася у розных формах i вялася у двух галоуных напрамках: 1. Супраць 
феадальнагё S рэлИйнага Уцюку выступала Усё мяшчанства у цэлым. 2. 
Асноуная маса мяшчан выступала супраць заможных гарадсюх вярхоу67 
1снаваЛ1 супярэчнасц! i памЬксярэдн1м! слаям1 гараджан i гарадской бед- 
натой.

Найбольш распаусюджанымг формамг барацьбы гараджан супраць фе
адалау былЛндывщуальная або калектыуная падача рознага рода скар
гау i заяу у судовыя мстанцьн, магнатам-уладальжкам гарадоу i непас
рэдна каралю. Мяшчане прыватнауласництх гарадоу скардзш'юя на маг- 
нацкую адаИнютрацыю, зборы непаальных падаткау. Гараджане (мкнулюя 
дамагчыся ад магната або ад органау дзяржаунай улзды замацавання 
тых ц|' |'ншых льгот або прывшеяу або ix пацвярджзння.

Сацыяльная барацьба унутры гарадскога асяроддзя таксама адбыва- 
лася У розных формах —  асобныя пратэсты супраць злоужыванняу 
гарадсюх вярхоу, пратэсты супраць дзеянняу мапстрата i цэхавай стар
шины, скарп на дзеянн! прадстаун'жоу гарадской адмМстраЦьй. У асоб- 
ных выпадках сацыяльныя супярэчнасц! даходзт1 да Узброеных выс- 
тупленняу.

Скарыстаушыся упадкам i разарзннем гарадоу у вын!ку войнау другой 
паловы XVII - пачатку XVIII ст., магнаты i Шляхта захаплял! гарадскую 
маёмасць i земгё, neparmapani гараджан ycsaix падданых. У скарзе м!нсюх 
мяшчан пачатку XVIII ст. было названа звыш 50 феадалау, яюя незакон
на! 3axanini гарадскую маёмасць. У 1724 г, магистрат i жыхары М)нска 
скардзи-нся каралю на службовых асоб ваяводства, яйя “ гарадския дома 
и земли во владения свои вечные превращают... к имениям своим при
соединили” . У адказ на скаргу кароль nicay м!нскаму старасце, што ён 
з'яуляючыся гарадсмм войтам, “привилие от нас и предков наших ло
мит, мещан минских под свою юридику берет, урожденным Володкеви- 
чам и другим заинтересованным лицам городские дома отдал (которые 
обратили их в земские), гиберну и другие подати на город положил и 
бесправия чинил”.

Пашырэнне уласнасц! i юрысдыкцьн феадалау у гарадах пагаршала 
станов*1Шча асноунай масы насельн!цтва. Розным! шляхам> феадалы 
умлялгся ад платы падаткау з захопленых iMi зямепь i валоданняу. Яны 
таксама змагапюя, каб мяшчане, яюя сялш'юя на ix землях, плац'ш! падатю 
не мапстрату, а толыа iM. Гэта прыводзша да узмацнення падатковага 
прыгнёту. Аслабпенне мапстратау суправаджалася узмацненнем сва- 
вольствау i наалля над мяшчанам! з боку феадалау i каралеускай ула- 
ды, прымусу плацщь iM падатю i адбываць павинасщ'. У Ывентары Баб- 
руйскага староства аб павмнасцях мяшчан Бабруйска за 1684 г. указва- 
лася, што жыхары naeiHHbi “нести сторожевую охрану, когда приезжает 
пан староста, а также давать подводы на расстояние 5 миль... пан под- 
староста должен содержать 2 казаков, которым город обязан давать
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ежегодно 2 отреза на жупаны. Мещане должны цомогать волости в по
чинке плотины на мельнице и насыпе шлюза. ” . У !нвентары за 1692 г. 
падрабязна растсваюцца даходы бабруйскага падсгарасты: “...от каж
дой городской волоки, а также и от пустой —  по 15 гр., от городских уча
стков: прентов удобренных, огородных моргов пахотных и сенокосных - 
по 3 гр. от морга, от оседлого прента —  по 4 гр., от породного прента —  
по шелягу, от лавок —  по 6 гр., записного. При извещении о прибытии 
купца— Згр. от купеческого воза. Мясникам от каждого животного долж
на быть дана грудинка. Кроме того, от тех же мясников —  по 3 камня 
жира или деньгами по 5 гр. за камень".

У 1689-1693 гг. старостам у Mipbi быу пан Ябпаноуск!. Ягозлоужываннг 
дасягнул! таюх памерар, што MipcKi гараджчы Я.Юсель падау скаргу 
Радз1вту, у якой перал!чвау шматлМя злоужыванж старосты. Падрабяз
на свавольствы феадалау у Слуцку перал1'чваюцца у дакладной запюцы 
прадстаужка адмкжстрацы! Валян. Генеральны эканом горада 
Незабггоуси сам трымаУ гарапачную арэнду, прымушаючы гвалтам яе 
купляць, i трымаУ таксама спуцкую арэнду ycix даходау, што imni у кара- 
леускую казну i за кошт “бедных людей для собственной наживы в три 
раза больше берет за год” 1 Аб парушэнн! прау гараджан Слуцка гава- 
рылася i у прыв/ле! караля Аугуста II Слуцкуад 11 лтеня 1715г.."Законы 
тоже с привилегиями, в течение нескольких сот лет разными князями 
пожалованные, остаются в пренебрежении, доходы, принадлежащие 
городу, как то четвертая доля питейного и прочего, милостью вотчинных 
господ утвержденные и привилегиями укрепленные, к рукам шляхепгного 
Слуцкого Магдебурга не доходят...”

Узмацнялася самавольства феадалау пры перадачы гарадоу ix 
уладальн!кам! У часовае валоданне !ншым магнатам. За 18 гадоу ула
дання Койданавым (1760-1778), якое было лерададзена князем 
Варанецюм, часовыя дзяржауцы толью пры ^Сюры падымнага падатку 
дадаткова сабрал! больш 54 тыс.злотых. Яшчэ больш настля, 
рабаунщтва, здзекау дапускалася, кал! у вын1'ку м1жусобнай барацьбы 
магнацюх груповак на тыя ц! !ншыя гарады накладауся секвестр, i 
яны переходам да пал'ггычных пра^унтау «хуладальн^кау. Так, у 1764
г. 6bmi секвеофаваны валоданм Караля Радела. Яго прац!умй за 
тры гады Упраулення Слуцкам нанеся! насельмцтву горада страты 
на 960 тыс.злотых; Несв1ж i Нясв«жскае княства пацярпел» больш 
чым на 1 млн.злотых/4

Вельм! цяжюм! для гараджан был! паборы на утрыманне войска, 
асабл:ва у час войнау. Можна прывесц1 мноства шматл!к!х прыкладау 
рабаУнщтва I наа'лля з боку са^дат. У час вайны 1654-1667 гг. толью Mip 
двойчы pa6aeani харугвы ВКЛ.5

Гараджане аказвал'1 супра1#ленне увядзенню надзвычайных вайско- 
вых падаткау, паборау. Здарал'юя выпадй, Kani гэтая барацьба прынос!ла 
вын!К!. Так, у 1768 г. сейм вызвал!У жыхароУ Слуцка i Копыля ад надзвы-
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чайнага падатка i ад угрымання слуцкага гарнизона. У 1775 г. Сцуцк i 
ЛяхавНы таксама был! вызвалены на 10 гадоу ад платы падаткау .

Разарэнням падвяргалюя беларуск'т гарады, i Kani ix  займал! 
(ншаземныя войсю, яюя усё часцей не толыа у ваенны, але i у м1рны час 
знаходзтгся на тэрыторьн Беларуа.

Як ужо адзначалася, звычайнай легальнай формам сацыяльнага пра
тэсту был!' скарп гараджан. Гэта не заусёды было беспаспяховым. На 
сейме 1655 г. быу зацверджаны каралеусю лрывшей Старому Быхаву аб 
вызваленн! горада ад падаткау i пошлЫ на 20 гадоу. Гэты прывшей пад- 
цвярджауся у 1661,1668,1699,1676,1677 гг. ПраУда, само частае пац- 
вярджэнне каралеусюх прывтеяу i пастаноу сеймау сведчыць аб тым, 
што гэтыя пастановы часта нарушатся.

3 мэтай больш паспяховага супрацьстаяння феадалам мяшчане 
Вщебска у 1757 г. стварыл! асобны “саюз'’, У канцы 60-х гадоу мапстрат 
наперекор распараджэнням войта, як!м з'яуляуся ваявода, займауся 
разглядам дробных судовых icxay i зб!рау cecii без удзепу лентвойта, не 
прызнаваУ войта як апеляцыйнай знстанцьн па рашэннях мапстрацкага 
суда у аДнос!нах да членау мапстрата.

У барацьбе супраць эканам^чнага i юрьщычнага падпарадкавання фе
адалам мяшчанства дзейжчала не толью легальным! метадам!, але пры- 
бягалада адкрытага супрац|Улення, якое часам даходз!ла да узброеных 
выступлениям У 1661 г. у Сдуцку адбылюя хваляванн) гараджан пасля 
увядзення магнатам у горадзе новага падатку з гандпёвага абароту. У 
1667 г. адбыуся бунт жыхароУ г. Глубокае, выкл1каны рабаунщтвам! i 
насУтлям’! салдат, яюя праходз’ш! праз горад. Гараджан© 3Mami пасля 
жорсткай сутычю прымуаць салдат пак!нуць горад, У канцы XVI!—  па
чатку XVIII ст.ст. адбывал'гся хваляванн! у Слуцку, звязаныя з м«жусобнай 
барацьбой феадальных груповак за права валодання Слуцюм княствам, 
а таксама самавольствам войскау, яюя знаходзтгся у горадзе у час Пау
ночнай вайны, У студзеш 1705 г. у Слуцку адбылгся сутычю пам!ж 
гараджанам!, абуранымГ наборам» лто^сюх харугвау i салдат. Атрад 
лггоускага войска панёс значныя страты.

Давол! значным было узброенае выступление мяшчан Маплёва у 1739 г. 
Яно стала вынжам працяглай барацьбы пам'гж гараджанам! i буйным 
землеуладальншам шляхцЩам Ю.Зянков»чам за зямельныя валоданж 
Любужа, Стрыжава i «ншыя.

22 снежная 1733 г. Ю.ЗянковК сабраушы узброены атрад, напау на 
горад. У час паходубыл! забпы тры гараджашны i паранены 5. Зянков1ч 
i яго людз! разагнал! мяшчан, што сабралгся каля ратушы. Абураныя жы
хары горада ycrynini У схватку, у якой Зянков!ч быу забпы. Пасля працяг- 
лага судовага разбору жыхары Маплёва был! вызвалены ад адказнасц! 
за забойства. Аднак горад быу вымушаны заплацщь значную суму 
родичам забтага, аплац!ць судовыя выдатк^Спрзчныя seMni быта пера- 
дадзены былой жонцы Зянков1ча i яго сыну.
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У 1751 г. абдыуся канфл1‘кт паашж жыхарам! MiHCKa i адмМстрацыяй 
гарадскога замка з-за прыналежнасий млыноу, пабудаванах на р. Свгслач. 
Мяшчане ni4bini aeMni, на яюх знаходзМся млыны, гарадсвам. Kani ста- 
раста пабудаваУ млын i плаиуну замест разбуранай, войт сшкау каля 
1000 чалавек. Яны, узброг/шыся пшам!, сгрэльбам!, дзщам!, разбурыш 
млын. У сутыкненнгз гарнк^нам замка некалью салдат былi ладегрэле- 
ны, ишыя, збгты камяням).

3 ростам маёмаснай i сацыяльнай дыферэнцыяцьй узмацняецца унут- 
раная барацьба у cawsiM гарадоом асяроддзК Найбольш вострыя 
сутыкненн! адбывалюя пам>ж асноунай масай мяшчан i гарадской вяр- 
хушкай, Мапстрат выб(рауся пераважна з заможных купцоу, цэхавых 
майстроу. Выкарыстоуваючы сваю уладу у гарадск!м самаюраванж, 
мапстрацга'я службовыя асобы прысвойвал! сабе земл$, грошы з гарадс
кой казны, брал» у арэнду на льготных умовах даходныя стацьн гарадс
кой гаспадарю, набывал1 па знгжаных цэнах гарадсюя уладанж, 
перакпадвал! на Мяшчан цяжар падаткау. У пастанове В!цебскага вая- 
водскага сейм1ка 1721 г., напрыклад, адзначалася, што у В!цебску адбы- 
ваецца “абкладанне падаткам!, цяжйм! для бедных людзей”. Па скарзе 
мяшчан MiHCKa У канцы 60-х гадоу у рашэнн)' асэсарскага суда адзначалюя 
незаконный дзеянм мапстрата У зборы падаткау, у абкладанн! ix тайм 
чынам, “што людз1 бедныя i н^аможныя цярпел!»церпяць, а багатыя 
розным! спосабам! ухтяюцца.”8

Службовае становшча члены Maricrparray нярэдка выкарыстоувал! для 
асабгстага узбагачэння. MiHCsd 6ypMicrp яузовн быу выкрыты У прысваенм 
2000 злотых з гарадской казны. Больш 3 тысяч злотых гарадшх грошай 
прысво1'у маплёусю радца Хамятоусю, якога паслал! у Варшаву да ка
раля для рашэння гарадск!х спрау, а ён набыу у Брэсце таварау на 
каля 2 тыс. злотых, на астатнюю суму ж прадстав1у ф!ктыуныя справаз- 
дачы, дзе эдзнцналася, што гарадсюя грошы расходаваны на утрыман- 
не пасольства.

Супраць злоужыванняу мапстратау гараджане змагалк?я шляхам уз- 
мацнення кантролю за ix дзейнасцю, ладачы скаргау, а часам выходзм
з падларадкаванння мапстрату. У Минску у 1776 г. члены кавальскага i 
гарбарнага цэхау праяшл! “непаслушэнсгва’’ пры зборы з ix падаткау, на- 
значаных магистратам.

Узмацненне эканам(чных супярэчнасцей сярод рамеснйсау прыводз1ла 
да барацьбы як унутры цэхау, так (пам!ж асобным! цэхам!. Так, у сакав«ку 
1663 г. маплёусю цэх кушняроу i сырамятншау падау скаргу на цэх крау- 
цоу i шапачшкау, члены якога абшывал! футрам шалю i адзенне i 
лрадавал! ix на рынку, чым перашкаджал1 рамесн!кам кушнерскага цэха 
i прыносш} iM вялМя страты, нягледзячы на прывшей, яю забараняу гэта 
рабщь.84

Нярэдка абвастрал!ся адносЫы пам«ж цэхавай вярхушкай i !ншым! 
членам!' цэха. Справа даходзша да прамых сутыкненняу. У чзрвем 1682 г.
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цэхм!стры слуцкага кушнерскага цэха nacnani ceaix падмайстроу да май- 
стра-кушнера Пятра Нщончыкава»загадал! вывесц! яго падмайстра i вучня 
з цэху. Цэхм!стры адпомсц!л! майстру за тое, што ён паскардз$ся на 
1ншага майстра не 1м, а уладам замка. У сакав1ку 1683 г. цэхмгстры ка- 
вальскага цэха па той жа прычыне прыйиш да майстра Ц1моха 
Саламахов1ча, забрал часткуягоных прылад працы, а 1ншыя пашкодзМ. 
Сусгракаюцца i калектыуныя скарп майстроу-раместмкау на цэхавую сгар- 
шыну. У лютым 1680 г. суд эканомау разгпедзеу скаргу мяшчан-рамешкау 
шэрагу цэхау Слуцка i Копыля на дзеянн! цэхмклрау, яш  нарушал! цэ- 
хавыя статуты i прыгнятал! рамеснжау. У снежм1683 г. сес!я мапстрата 
разглядела скаргу на цэхмютра Яна Бутол1ча, яю рабавау i разарау май
строу, зб!вау ix i саджау j  турму без суда. Магистрат прызнау 
абвмавачванне правшьным.

Часам барацьба Унутры цэха даходзта да таго, што частка цэхавых 
майстрау аддзялялася ад астатняга цэха. Так, у 1776 г. цэхм!стры ммскага 
цэха муляроу скардзтгся на тшых цэхмютрау, яюя аддзялМся i зработ 
нават свой цэхавы сцяг. Аднак мапстраты не дапускал1 зацвярджэння 
таюх парушэнняу цэхавых статутау.

АсабЛ1‘ва напружанным! 6bmi адноаны пам^ж цэхавам1 майстрам! i 
чаляднжам! i вучням!, яюя бязлтасна эксплуатавалгся. Дагаворы, яюя 
заключал 1ся памЬк майстрам! i падмайстрам!, наши кабальны характер. 
Падмайстар не мог пайсц! ад майстра да сканчэння тэрм)ну дагавора. 
Работа на тандляра магпа працягвацца з 5 г. ран!цы да 8 г. вечара. Звы- 
чайным было зб|'ццё вучняу. У жн1ун« 1790 г. сходка м!нскага слясарнага! 
кавальскага цэха разглядала скаргу вучня Кажанеускага на свайго май
стра Чамяндроускага аб неаднаразовым i бесгащстауным зб!цц!, У вын!ку 
разбору майстар быу прысуджаны да штрафу.

У 1771 г. Полацю мапстрацю суд разглядау скаргу чаляднша гарбарна- 
га цэха АМашко. За пераход ад адного майстра да другога на цэхавай 
сходцы ён быу жорстка пакараны б!зунам1 У гэтым выпадку суд стау на 
бок майстроу i выключыу Машко з цэха як “мяцежнага тупьтая i спакуснжа*. 
Такое рашэнне было звязана з тым, шт£ расправа майстроу з Машко 
выткала хваляванн! сярод чалядншау.

У цэлым сацыяльная барацьба мяшчан не была наюравана супраць 
гарадскога ладу i яго аргаизацьй, форм самаюравання, а толью супраць 
пэуных асоб, за больш поунае ажыццяуленне права на самак!раванне, 
л1квздацыю злоужыванняу i насшля, вызваленне ад ггадаткавага прыгнёту.

Таюм чынам, для другой паловы XVII —  XVIII стст. характэрна наяу- 
насць вострых сацыяльных супярэчнасцей як у вёсцы, так i у горадзе. 
Аднак сацыяльная барацьба адбывалася у рамках феадальнай астэмы. 
Яна не ставша мэты лжвщацьн феадальных парадкау, а была наюравана 
супраць тых Ц1 |'ншых праяуленняу феадальнай эксплуатацьн. Сяляне 
змагал1ся супраць свавопьства, рабаумцтва, наалля з боку асобных дзяр- 
жаУцаУ маёнткаУ, арандатараУ, феадальнай адммютрацьн.
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Пэуны уплыу на абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей аказвала 
развщцё таварна-грашовых адноан, рыначныя сувяз! сялянства. Рынак 
нараджау у сялянЫа зацжауленасць у захаванн! ва уласнай гаспадарцы 
як мага больш вынжаусваёй працы, чаму супрацьдзейн'мат гаспадары 
i арандатары. Пры пераважна грашовай форме рэнты сяляне востра 
рэагавал! на спробы павел1чэння плацяжоу, аброка, таму што гэта пе- 
рашкаджала пашырэнню рынкавых сувязей i павел'мэнню даходау ся
лянскай гападарм. Гэтыя фактары асабл)вую ролю адыгрывал1 на усход
зе i пауднёвым усходзе Беларус!, дзе сацыяльная барацьба набыла боль- 
шы размах у параунанн1 з захадам.

Разам з тым нельга не адзначыць, што Беларусь у гэты перыяд не 
ведала таюх шыроюх масавых рухау, як сялянсюя войны у суседняй Pacii. 
BbicrynneHHi сялянства заставался лакальным!, стыхШньш, для ix ха
рактерна вера У добрага караля або магната. Тым не менш, у асобных 
выпадках сацыяльны пратэст вымушаУ феадалау мяняць формы 
эксплуатацьн, !сц| на пэуныя уступи сялянам.

Таксама i у горадзе сацыяльная барацьба была наюравана супраць 
злоужыванняу асобных феадалау, гарадской адмМстрацьн, гарадсмх вяр- 
хоу. Жыхары гарадоу змагалгся за свае саслоуныя !нтарзсы, правы i 
iльготы. Гарадсюя pyxi Meni лакальны характар, был1 разрозненым1 i 
непрацяглымК

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Раадаел V

У К Л Ю Ч Э Н Н Е  Б Е Л А Р У С 1 
У С К Л А Д  P A C II

§1. Абвастрэние падиычнага крызгсу у Рэчы Паспалггай 
у 60-х~пачатку 70-х гадоу XV III ст. Першы падзел яе

, У апошняй трэц1 XVIII ст. у дзярнсауна-паптачным становЁшчы Бела- 
/pyci адбылгся рэзю'я змены -  яна была уключана у склад Раййскай iwine- 
jpbii. Гэта стала магчымым у субяз! з паДзелам! Рэчы Паспалггай, у якой 
‘.беларусюя земл1 знаходзтгся пасля Люблшскай уна 1569 года. Таюх пад- 
зелау, як мы убачым, было тры. Першы адбыуся у 1772, друг! -  у 1793 i 
(грэЦ!“ У 1795 г.
V Паустае пытанне: чамужбыл! праведзены падзелы Рэчы Паспалтай, 
у чым ix прычыны? Хоць на гэта пытанне адназначнага адказу няма, боль
шасць псторыкау звязваюць ix з тым палгтычным крызгсам,у яйм яна 
апынулася у другой палове XVIII ст Прычым гэты крыйс меу караж у 
еа:м!м дзяржауным ладзе Рэчы Паспзлпгай i быу абумоУлены не толью 
барацьбой магнацюх груповак за уладу, алестау агульным вын«кам раз- 
в̂ цця т. зв. «златых шляхецюх вольнасцей», панаваушых у ёй.

Рэч Паспал1тая, як вядома, была манарх!чнай дзяржавай. Але яе га- 
лава —  кароль —  не меу рэальнай улады у крайне, таму што яго правы 
быт' велыш абмежаваныя. Так, ён не распараджауся падапгкам!, вайско- 
Вымг cmaMi, не меу заканадаучых правоу. Да таго ж кароль Рэчы Паспа- 
лтай быу асобай выбарнай i не мог перадаваць сваю Уладу у спадчыну. 
СапраУдньщ) гаспадарам! крамы з’яуляяюямагнаты —- буйный землс- 
уладзльнш Аднак яны менш за усе клапацМся аб лёсе дзяржавы яе 
умацаванн! \ развцц!, праследавал! свае асайстыя, вузка класавыя мэты, 
а мнопя з ix увогуле вял! паразгтычны вобраз жыцця, трацм вел!зарныя 
сродк! на усяю'я увесяленн!, забавы, бал! it. п. Напрыклад, Кароль Р ад ж л , 
гадавы прыбытак якога складау 20 млн. злотых i у 1,5 разы перавышау 
паступленж у казну Рэчы Паслалпгай, на 6ani сш кау па некалью тысяч 
чалавек, а каб ix пазабавщь, летам ездму у Hacsim на санях па шляху, па- 
сыпаным соплю. А копью грошай прашвалася i прайгравалася у карты?!

Не вельм! кпапацМся аб 1'нтарзсах дзяржавы i мнопя з шляхты. Хоць 
шляхта i была вельм» шматлжай (скпадала да 10% усяго насепьнщтва, 
дарэчы, гэта больш, чым у якой кране ЕУропы), самастойнай папггыч-
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най рол! яна не адыгрывала I , як правила, (шла за той ц( 1ншай групоукай 
магнатау, падтрымлюаючы ix у барацьбе супраць караля, Барацьба ж 
гэта, па-сутнасц!, была узаконена правам магнатау i шляхты ствараць 
канфедэрацы» i т. зв. рокашы, г. зн. ваенна-папггычныя саюзы, яюя не 
тольи ажыццяулял! цюк на вярхоУную уладу, але i падымал! узброеныя 
паустанн! з мэтай прыняцця неабходных рашэнняу. I таюя паустаннг ад- 
бывалюя не раз, у тым niKy i у другой палове XVII! ст.

Аднак аслаблена была не толью каралеуская улада. Практычна бязд- 
зейшчау i Сейм —  вярхоуны заканадаучы орган Рэчы Паслал1'тай. Яго 
работу парал1завала права «либерум вето» (свабодна забараняю), якое 
прадугледжавала прыняцце пастаноу на аснове зподы fa x  дэпутатау. Але 
такую згоду атрымаць было вельм! цяжка, асабл(ва тады, кал! у Сейме 
разгладат'ся пастановы, нездавальняючыя магнатау i шляхту/У сувяз! з 
чым пасяджэнн! Сейма зрывалюя, станавМся без вын!кау. Напрыклад, 
за перыяд з 1652 года, Kani упершыню было выкарысгана права «либе
рум вето» (гэта 3pa6iy дэпутат Утцкага павета В. С'щынсй) па 1764 год з 
яго дапамогай была сарвана работа 42 Сеймау Рэчы Паспалггай.1

Паколью пасяджэнн! Сейма зрывал1‘ся новыя законы не прымал!ся, 
i рэформы не праводзшюя. Наадварот, раб(лася усе, каб не парушыць 
палггычны парадакрк! склауся, захаваць шляхецюя вольнасц», штопа- 
раджал! безуладдзе. Так, яшчэ у 1669 годзе Сейм Рэчы Паспалиай пры- 
няу слецыяльную пастанову, найраваную супраць рэформау, новаувя- 
дзенняу, таму што «усялякае новаувядзенне у Рэчы Паспалггай можа 
быць небяспечным i прывядзе да вялЫх хваляванняу». «Неабходна Сей
му, —  гаварылася у той пастанове,— сачыць за тым, каб шчога не пад- 
вяргалася змяненням».2

Пал1тычны крыз!с, яй перажывала Рэч Паспал!тая, ускладняуся p ini- 
пйным( супярэчнасф?м|, канфесгйнай барацьбой. Усе гэта аелабляла Рэч 
Паспалпую як дзяржаву, адмоуна адйвалася на яе развцц!, у прыват- 
Hacui, на яе ваеннай магутнасц!. Так, вярхоуная улада не мела сродкау, 
каб утрыйлл!ваць пастаянную, рэгулярную apMiio, i яе не было. Узброе
ныя алы Рэчы Паспалггай фарм'|равалгся ишяхам набору i складалйя 
са шляхецкай коннщы i пяхоты. У выключных выпадках скго'калася усе- 
агульнае шляхецкае апалчэнне («рушэнне»), але па ceaix баявых якас- 
цях яно уступала рэгулярнай армН, ды i сабраць яго не заусёды Удавала- 
ся. Супраць ваеннай рэформы выступала ф>еадальная знаць, i такая 
рэформа не праводзшася. Вось чаму, кал/ над крашай нав'юла пагроза 
пазбаулення сашстойнаад, дык яна не “магга сябе абаранщь.

Уенав!та палггычны крызгс i стау галоунаи прычынай распаду Рэчы 
Паспалггай, яе падеепау, Гэта разумел! i сучаси!» i псторыю, яйя займа- 
лгся дадзеным пытаннем. Сучастию паюнул! шэраг скаргау, адмоуных 
характарыстык той шляхецкай свабоды, якаяпанавала у Рэчы nacnani- 
тай. Петр Скарга —  вядомы каталщй дзеяч, напрыклад, назвау яе «чор- 
тавай вольнасцю».3 Беларусй г!сторык У. 1гнатоУсй, анал!зуючы прычы-
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ны падзелу Рэчы Паспагатай, указвау, што яны стал! вышкам разлажан- 
ия гэтай дзяржавы4.

Таюм чынам, само унутрыпапалпычнае развщцё стварала Умовы, яюя 
аслаб1л'| Рэч Паспалггую, прывял! да лжвщацьн' яе як дзяржавы.

Але тэта не усе. Быу i яшчэ адз1н фактар, яю мы лавины ул^чваць пры 
вызначэнн! прычын падзелу Рэчы Паспалггай, фактар зняшняга харак
теру. Гаворка щзе аб умяшанн! у справы Рэчы Паспалггай суседн!х дзяр- 
жау i, у прыватнасм', Pacii, Прусн, Аустрьш, ды i некаторых мшых, ix зац- 
шауленасць у яе аслабленн! i нават гаквщацы! . Ужо з пачатку XVIII ст. 
Рэч Паспалггая, па сутнасцК пазбавшася самастойнага палпычнага кур
са, ён стау вызначацца яе суседзям‘1, яюя уважл’»ва сачыл1 за развадём 
падзей пиш утся не дапусц!ць правядзення рэформау* Так, раайска- 
прусюсаюзны дагйвор, падшсаны у 1764 годзе, меу сакрэтны артыкул, 
паводле якога баю абавязвал!ся захоуваць у Рэчы Паспалтай шляхец- 
юя вольнасц!, раней прынятую Канстытуцыю, тберум вета, свабоду вы- 
баракараля.5

Умяшанне Pacii i Прусй ваунутраныя справы Рэчы ПаСпа^ай асаблн 
ва актыв!завалася у другой палове XVIII ст., кал! f  ей стал! праводзщца 
пэуныя рэформы. Яны, як мы убачым, был! сарваны.

Трэба зауважыць, што гэтыя дзяржавы(занепакоша не толью магчы- 
масць умацавання Рэчы Паспалггай, але i тое, што рэфарматарская дзей
насць у ей стала набываць (асабл)ва пасля Французскай буржуазией 
рэвалюцы!) антыпрыгоннщк! характар. Псторык! адзначаюць, што 
Французская рэвалюцыя аказала вялМ уплыу на грамадскую думку у 
Рэчы Паспалггай ( тут было шмат прыхшьнжау яе щэй). Беларуси ricro- 
рыкА Грыцкев!ч п!ша, што у 90-я гады XVIII ст. на берагах Вюлы I Нема
на утварыуся новы рэвалюцыйны ачаг, яю i !мкнул!'ся шюшдаваць кансер- 
ватыуныя алы пры падтрымцы Padi, Прусн i АустрыК6

Умяшанне cyceflHix дзяржау ва унутраныя справы Рэчы Паспалггай 
яшчэ больш умацоувала анархйо i беспарадю, характэрныя для гэтай 
кра!ны, aca6niea у час т. зв, «бескоролевья», г. зн. тады, кал! стаяла пы
танне аб выбрани! новага караля. Так было у пачатку 30-х гадоу XVIII ст. 
пасля таго, як памёр Аугуст II, так адбылося i у 60-я гады пасля смерц< 
Аугуста III. Менавта у 60-я гады XVI!! ст. i пачалюя падзе!, яюя Урэшце 
рэшт прьшял! да падзелу Рэчы Паспал!тай.

Таюм чынам, ёсць падставы сцвярджаць, што падзелы Рэчы Паспал
ггай, яюя адбыл!ся у 70-90-я гады XVIII ст., не был! выпадковасцю. Яны 
был! абумоулены як унутраным1, так»знешш'М! абстав^ам!.

Як жа разв1вал!ся падзе!? Кал! i як был! праведзены падзелы Рэчы 
Паспалгай?

Перш за усе трэба адзначыць, што падзе! гэтыя пачал«ся У 60-я гады
XVIII ст. пасля смерцг Аугуста III. Як только не стала караля{ а было гэта 
У1763 годзе), адразуж разгарнулася барацьба пам!ж розным! магнацка- 
шляхецюм! гругюУкам! I, у прываргнасц!, тым!, што Узначальвался Чарта-
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рыйсюм! \ Патоцкм, прычым апоших падтрымау вядомы»Уплывовы тады 
дзеяч ВКЛ Кароль Радз1в1п.

Як i трэба было чакаць, у тэту барацьбу умяшалася Раая, якая пад- 
трьмала Чартарыйсюх. У 1764 годзе на Benapyci i у Летве прыхтьмкамГ 
Чартарыйсюх была створана Генеральная Канфедэрацыя, удзепьнга якой. 
звярнулюя да Кацярыны II —  раайскай «мператрыцы —  за ваеннай да
памогай. Пачалюя ваенныя дзеянн!, i працфнш Чартарыйсюх пацярпелй 
паражэнне.

Неабходна зауважыць, што, абагораючыся на сярэднюю шляхту, Чар- 
тарыйсю'я яшчэ да выбрання новага караля паспрабавалг правесц! нека
торыя рэформыз мэтай умацавання цэнтральнай улады. Так, было аб- 
межавана выкарысганне на пасяджэннях Сейма npasina «либерум вето», 
дэпутаты Сейма не абавязаны был! прытрымл(вацца (нструкцый мясцо- 
вых сейм|'кау, Kani тыя разыхцдзшюя з думкай большасц! Сейш, ажыц- 
цяулял!ся таксама меры i па Уладкаванню фмансау, судзебнай йстэмы, 
паЕелмэнню армЛ.

У гэтым жа годзе пры падтрымцы Pacii (на яе баку была i Пруая) Чар- 
тар ыисыя Узвяп» на трон свайго ставленника Стан1слава Панятоускага, 
пляменнка канцлера ВКЛ Mixaina Чартарыйскага, былога фаварыга Ка
цярыны !1, яю стау каралём Рэчы Паспашай пад iutM  Стаыслава-Аугу- 
ста. Так вось закончыуся першы этап барацьбы, якая разгарнулася у 
Рэчы Паспалпвй пасля смерц'| Аугуста III.

Трэба зазначыць, што новы кароль працягвау рэформы i у сваёй пагй- 
тыцы прытрымл!вауся прарускай арыентацьп (прауда, ён запатрабавау 
выведу з краты русюх войскау). Аднак Раая«Пруая мкну^ся абмежа-< 
ваць яго рэфарматарскую дзейнасць i працягвал) умешвацца ва Унугра- 
ныя справы Рэчы Паспалггай. На гэты раз яну выкарысгал! т. зв. дый- 
дэнцкае пытанне, г. зн. пытанне аб ураунавадан хрькздян-некатолЫаУ (пра- 
васпауных i пратэстантаУ) у правах з катанкам!, якое i было пасгаулена 
перад Сеймам.

Kani праект вырашэння гэтага пытання быу адхтены Сеймам, русюя 
войск! зноу увайшл! на тэрыторыю Рэчы Паспал'тай. У канцы 1765 года 
яны занял! шэраг беларусюх гарадоу (Няаэлж, Слуцк), i тады ж пры пад
трымцы рускага пасла М.В. Рапшна 6bini створаны дзве канфедэрацы!. 
Адну cxnani прыхшью'ю праваслауных, яюя з'ехалюя у Слуцк, у другую 
увайшл! тыя, што трымал1 бок пратэстантау. Яны сабралюя yTopyHi. Ад- 
начасова была аб’яулена канфедэрацыя i у м. Радаме на чале з Каро
лем, Радз'1в’шам, у якую увайшла частка даталщкай шляхты, што падт- 
рымл!вала праваслауных i пратэстанцюх канфедэратау.

На баку канфедэратау (а яны pasrapHyni барацьбу супраць караля, 
цэнтральнай упады) был! Раая i Прус1я. Таму з i х патрабаванням! нельга 
было не лмыцца, I Сейм у 1768 годзе пагадз!"Уся вырашыць дысщэнцкае 
пытанне, Хрысц1яне-некатолна лашырал! свае правы, !м цяпер дазваля- 
лася займаць дзяржауныя ласады, уступаць у шлюб з католжам! .Больш
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таго, Сейм прыняу т. зв. Кардынальныя правы, гарантаваныя Рас*яй, 
яюм)' захоувалюя старыя прынцыпы дзяржаунага ладу Рэчы Паспал1- 
тай i не паэвзлялася праводзщь яго рэфармаванне. У прыватнасц!, 
гарантавалася ажыццяуленне права «либерум вето», выбарнасць ка  ̂
раля.7

У адказ на гэта працгумю Pacii, незадаволеныя рашднням! Сейма (а 
гэта была у асноуным каталщкая шляхта), арган1завал( сваю канфедэ- 
рацыю у м. Бары, што на Украше, i пачал‘1 узброеную барацьбу з афщый-̂  
ным1 уладам!. Неузабаве барсюх канфедэратау падтрымала i частка бе- 
ларускай шляхты, некаторыя лгсоусюя магнаты, у прыватнасц!, на ix бок 
перайшоу гетман ВКЛ Mixan Апнсю. Але узяць верх у гэтай барацьбе, у 
якой актыуны Удзел прынял! i русюя войсю, барсюя канфедэраты не зматг. 
Хоць яна зацяпнулася на доуп час (працягвалася больш за тры гады), 
атрады канфедэратау был! разбта. Вынжам ycix гэтых падзей стала ас- 
лабленне Рэчы Паспалггай i яе падзел пам!ж Рааяй, Пруаяй i Аустрыяй, 
яй адбыуся у 1772 годзе.

Нельга не адзначыць, што Мцыятарам падзелу Рэчы Паспалггай фан- 
тычна стала Пруая, яна неаднаразова падымала гэтае пытанне яшчэ з 
часоу Пятра I. Пруая [мкнулася Далучыць да сябе тыя польсюя тэрыто- 
pwi, яюя дазволй-н б з'яднаць усходнюю яе частку з астатн'ш землям!. 
PycKi Урад спачаггку не згаджауся на падзел Рэчы Паспалтай, але усе 
ж прыняу прапанову прускага караля Фрыдрыха II i у жн1ун11772 года у 
Пецярбургу з удзелам прадстауншоу гэтых дзвюх дзяржау была падп- 
гсана сакрэтная канвенцыя, да якой у далейшым далучылася Ауст- 
рыя. На падставе гэтай канвенцьн адбыуся першы падзел Рэчы Пас- 
naniraft. У некоторых выданнях яго, як i !ншыя, называюць падзелам 
Польшчы, але гэта не зуам правшьна, бо Польшча тады разам з ВКЛ 
уваходзта у склад менавта Рэчы Паспалггай, створанай у 1569 г. у 
вымку Любт'нскай yHii. Таму дзялт! тады не Польшчу, а Усю Рэч Пас- 
палпую.

Па падшсанай канвенцьн да Pacii адышл1 земл! паУночна-усходняй Be
napyci, у прыватнасц!, частка Полацкага ваяводства, амаль усё Вщеб- 
скае ваяводства, Мсцюлаускае ваяводства i усходняя частка Рэчыцкапа 
павега M iH ocara ваяводства (з Рагачовам, Прапойскам, Чачэрскам i Го
мелем), некоторый (ншыя тэрыторьн ВКЛ. На усе гэтыя земл! адразу ж 
была распаусюджана раайская адмМстрацыя, яны был! уключаны у 
склад Пскоускай i Магшёускай губерний. Некалью пазней, у 1776 годзе, 
бепарусия i латгальсюя павегы был1 вылучаны з Пскоускай губерн), i была 
створана Полацкая губерйя. У 1778 годзе Маплёуская i Полацкая гу- 
6epHi был! пераутвораны у намесн)цтва.

Пруая у выИку першага падзелу Рэчы Паспалтай атрымала яе пау- 
ночна-заходн1‘я земл!, Аустрыя —  паУднёвую частку Польшчы i частку 
Заходняй Укражы са Львовам.® У цэлым Рэч Паспалпгая страцша 30 пра- 
цэнтаУ сваей тэрыторьн I каля 35 працэнтаУ насельм'цтва.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



§2. Узмацнение рэфарматарскай дзейнасц! 
у Рэчы Паспалггай у 80-90-я гады XVIII ст.

Друп надоел гэтай дзяржавы
Пасля першага падзелу Рэч Паспалтая як дзяржава яшчэ больш ас~ 

лабела. Яна фактычна апынулася пад пратэктаратам Pacii. Не спыняла- 
ся тут i барацьба за уладу пам1ж розным! магнацка-шляхецюм! фупоУ- 
кам1 Разам з тым тут усе больш актыУнай сганавЫася дзейнасць тых 
прздстаумкоу прафэауна насгроенай шляхты, яйя «мкнушся не тольй 
захаваць краму, але ! рэфармаваць яе палИычна-дзяржаУны лад, паско- 
рыць сацыяльна-эканамчнае разв'щцё.

Так, ужо у 1775 годзе у Рэчы Паспалпгай ствараецца новы вышзйшы 
орган улад ы —  Пастаянная Рада, куды увайшл! кароль, 18 сенатарау i 18, 
дэпутатау сейма. Тады ж з’явтася i Адукацыйная кам!с!я (дарэчы, пер
шая падобнага роду установа У Европе), якая распачала рэформу у ra
nine асветы. Быупрыняты шэраг рашэнняу, наюраваных на Уздым пра- 
мысповасц!, гандлю, падтрымю гарадоу.®

Але асабйва важным'1 был» рашэнИ т. зв. ЧатырохгадовагаСвйма. яю 
пачау працаваць у 1788 годзе.10 Яны зашШГ юрыдычную аснову для 
аггыунай дзейнасц! па дзяржаунай i палгтычнай перабудове Рэчы Пас
палггай. Першым значным крокам у гэтым напрамку стала прыняцце у 
студзен! 1791 года акта, вяш»1а1а-.я1сДравы. ..К̂ар̂аьицщдылыяк,-, На думку 
псторыкау, ён i па сутнасц! i па форме, меу значэнне дэкларацьн аб прын- 
цыпах !снавання Рэчы Паспалгтай. Кардынальныя правы аб’яулял'1 Рэч 
Паспалпую «единым и неделимым целым», «вольной i не от кого не за
висимой» дзяржавай, пры верхавенстве яе законау на Усёй тэрыторы!. 
Яны ж закранул! i шэраг пытанняУ, яюя Meni дачыненне да рэлЫйны) i 
грамадзянсюх правоУ насапьн!цтва. Так, пануючай рэлтяй абвяшчапась 
«вера святая римско-католическая обоих обрядов» (арт,1), г.зн, каталщ- 
кая i ун)яцкая panirii. Разам з тым гаварылася i аб рэл^йнай цярп!масц! i 
свабодзе У адноанах да «всякого иного обряда» (apr.IV). У арт. IX Кар- 
дынальных правоу праводзшася 1дэя аб роунасц! перад законам ycix 
абывацелей Рэчы Паспалггай, як шляхецкага саслоуя, так i усякага Ышага 
грамадскага стану. Тут жа i гаварылася аб свабодзе слова i друку, цэнзу- 
ра мата быць толью у рэлйчйных пытаннях11.

У тым жа годзе был! ажыццяулены меры i у адноанах i да адм!н!стра- 
цыйна-тэрытарыяльнага падзепу Рэчы Паспалгтай, у тым л!ку i Benapyci. 
Тут, у прыватнаед, была павял1чана колькасць павегау— да 20 з агупь- 
най KonbKacui у 34 на тэрыторы! «Лгтоускай правшцы!». Змяненн! такога 
ж характеру былi праведзены i у 1793 годзе, пасля другога падзелу Рэчы 
Паспалггай, прауда яны у асноуным тычьигмся адммстрацыйна-тэрыта- 
рыяльнай астэмы заходняй части Беларуа, дзе з’явтгся два новыя вая- 
водствы —  Браслаускае i Гродзенскае, створаныя на базе аднайменных
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паветау. Адначасова был! л!кв!даваны пяць раней кжаваушых ваявод- 
стваУ —  MiHCKae, Мсц|'спаускае, Полацкае, В!цебскае i Смаленскае, тз- 
рьгторьй яю х адышл! да Pacii. У сакав|'ку 1791 г. Сейм прыняу закон аб 
сеймжах, паводле якога беззямепьная шляхта была лазбаулена выбар- 
чых правоу, а у KpacaeiKy —  закон аб гарадах. I тады ж, дакпадней у 
чэрвен'1 1791 года, Сейм стварыу дзве дэпутацю'я кам1'сй (у Польшчы i 
ВКЛ) для выпрацоую асноу кадыф'шацым крыммальнага i грамадзянскага 
права на базе Статута ВКЛ 1588 года.

Прыняцце ycix гэтых мер сведчыла аб тым, што Сейм !мкнууся выра- 
шаць пытаннй яюя naycrani перад дзяржавай, на аснове прававых прын- 
цылау. Далейшае развщце таюя падьищы да рэфармавання дзяржау
нага ладу Рэчы Паспалтай знайияи у Канстытуцьн, якую Сейм зацверда'У
З мая 1791 года. (Яе лраект быу падрыхтаваны ПКалантаем —  лидерам 
патрыятычнйй парты!') Не будзе перабольшаннем сказаць, што з ycix 
рашзнняу Чатырохгадовага Сейма менавта гзты дакумент меу найболь- 
шае значэнне. На думку псторыкау; ён давау магчымасц! не толыа для 
спынення феадальнай анархи, палпычнага разброду, уласирвых Рэчы 
Паспалггай, але i рэфармавання яе эканомМ, сацыяльныхадноанау, ад- 
крывау шлях для буржуазнага разв!цця краЫы. Невыпадкова навукоуцы 
ставяць Канстытуцыю 3 мая 1791 года, прынятую тады у Рэчы Паспаль 
тай, уадз!н рад з амерыканскай Канстытуцыяй 1787 года i Французскай 
Канстытуцыяй 1791 года (дарэчы, Канстьггуцыя Рэчы Паспалггай была 
прынята на чатыры месяцы раней французскай).

Падрабязны анализ Канстытуцьн 3 мая 1791 гада, яе ацэнка зробпены 
у спецыяльнай литаратуры.11 Таму мы отымемся толью на некаторых най- 
больш важных момантах. На наш погляд, значэнне гэтай Канстытуцьн 
заключалася перш за усё у тым, што яна «стогна магла б змянщь сам 
дзяржаУна-палггычны лад Рэчы Паспалтай. Так, ёю прадугледжвалася 
адмена выбарнасц! караля (прауда, выбарнасць дынастьн захоувала- 
ся), права магнатау i шляхты ствараць канфедэрацьй, выкарыстоуваць 
«либерум вето» на пасаджэннях Сейма. На падставе Канстытуцьн 3 мая 
1791 года роль Сейма Увогуле пав!нна была узрасцЬ а яго рашэнн! магл! 
прымацца большасцю галасоу. Сейму Канстьггуцыя адводз'ша закана- 
даучыя функцьй i вызначыла як яго структуру, так! паунамоцтвы. Скла- 
дауся ён з дзвюх палат: м'жняй палаты —  палаты дэпутатау (паслоу) i 
верхняй палаты —  сената, у яю уваходз!Л1 катался бкжупы, ваяводы, 
кашталяны i некаторыя вышэйшыя Урадавыя асобы (М1н!стры) —  усяго 
132 чалавею'. Палата депутатау нал1чвала 204 чалавею. У Сейм упершы- 
ню уводзшюя i прадстаун|'ю гарадоу (21 чалавек) з правам дарадчага го- 
ласу, што, безумоуна, пашырала яго сацыяльную базу. Вырашальную 
ролю у прыняцц! законау адыгрывала палата дэлутатау, але Усе яны пе- 
радавалгся У Сейм, яю мог ix ухвалщь або адклаау да паУторнага пасяд- 
жэння Сейма. Утаим выпадку абедзве палаты зб(ралюя разам, i рашэнн! 
прымалюя простай большасцю галасоу’3.
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Канстытуцыя вызначала таксама склад i камлетэнцыю Урада, ят ажыц- 
цяуляу выканаучую уладу. Ва Урад (ён называуся «Стража прав») ува- 
ходзмгн кароль як старшыня, юраушк каталщкай царквы —  прымас—  i 
пяць MiHicrpay: палщьй, унутраных спрау, замежных спрау, ваенны MiHicrp,
Mi'HiCTp ф!нансау.

Для належнага функцыянавання выканаучай улады прадугледжвала- 
ся стварэнне пастаянных камгай пры урадзе, яюя у асноуным вы©рал'|- 
ся Сеймам.

Усе гэтыя новаувядзенн! магл! б змян1ць i характар дзяржаунай будо- 
вы Рэчы Паспалггай, яна пераутваралася ваунтарную дзяржаву. Рэштю 
аутаномн ВКЛ павшны был! зншнуць, а за сам!м галавою яе цяпер захо- 
увауся толью адзм тытул —  Кароль польш.

Важна адзначыць i той факт, што у Канстытуцьн 3 мая 1791 года за- 
мацоувауся прынцып народнага суверэнтату i падзелу улады. У артыку- 
ле 5 Канстытуцьн было запгсана, што «усякая улада у чалавечым гра- 
мадстве бярэ свйй пачатак у вол! народа» i павшна скпадацца «з трох 
уладау— заканадаучай, выканаучай i судовай»14. У само ж паняцце «на
род» уключалася не толью шляхта, як гэта было раней, але мяшчане i 
сяляне. У Канстытуцы! падкрэсгавалася неабходнасць збп1‘жэння шлях
ты з мяшчанствам, дазвалялася шляхце займацца гандлем, а мяшча- 
нам —  набываць зямельныя уладанн! па-за межам! гарадоу, займаць 
цывшьныя i ваенныя пасады.

Значная увага у Канстытуцьн' адводз(лася сялянству, падкрэсл!- вала- 
ся важная роля яго у жыцц> дзяржавы. Вось як зал1сана было у артыкуле
4 Канстытуцьн : «Сяляне, з-пад рук як!х цячэ вялжая крыыца багаццяу 
кра1ны, яюя складаюць у народзе самую шматл1кую частку насепынцтва 
I, значыць, з’яуляюцца самай дзейнай С1лай кра1ны, па справядл(васц1, з 
пачуцця чалавечнаоц) i хрысцянскага абавязку, а таксама угпчваючы наш 
уласны, правтьна зразуметы Ытарэс, мы бярэм пад ахову права i наша- 
га урада...» 15.

Гэты артыкул, на думку псторыкау, давау магчымасць адмигстрацый- 
ным) судовым органам умешвацца у адноаны памвк феадалам! i пры- 
roHHbiMi, а значыць, абмежаваць феадальныя самавольствы.

Акрамя гэтага, Канстытуцыя абавязвала паноу заключаць спецыяль- 
ныя пагадненн! з сялянамг Ондывщуальна ц! калектыуна), у яйх ф1кса- 
валюя вщы i памеры пав«ннасцяу, час ix выканання. Кантраляваць 
ажыццяуленне таюх пагадненняу Mami прадстаунш! дзяржаунай ад- 
мМстрацьн.

Анал)зуючы гэтыя I шшыя артыкулы, псторыю Л1‘чаць, што Канстыту
цыя 3 мая 1791 года магла б прывесц! да карэнных змен у разввд Рэчы 
Паспалггай, ycix яе зям ель, у тым лшу i да лшщацьн лрыгоннага права. 
Такой думи прытрымл(вал1ся i мнопя прадсгарнМ еррапейскай грам адс- 
каа$ XIX ст., як!я займ ал!ся «польсйм  пытаннем», напрыклад, К. Маркс 
(дарэчы, у яго, як i У Ф. Энгельса, ёсц ь шмат арпгыкулау, прысвечаных
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Польшчы, i няма падстау ix не угёчваць). К. Маркс вельм1 высока цаЩ  
Канстытуцыю, прынятую у Рэчы Паспалггай 3 мая 1791 года. Ен nicay: 
«При всех ее недостатках эта Конституция предстаёт перед нами на фоне 
русско-прусско-австрийского варварства как единственное проникнутое 
духом свободы творенье, которое когда-либо самостоятельно создава
лось Восточной Европой. И она исходила исключительно от привилеги
рованного класса, от шляхты. Мировая история не знает другого приме
ра подобного благородства благородного сословия»16.

Аднак Канстытуцыя 3 мая 1791 года, як i мшыя ранейшыя рашэнж 
чатырохгадовага Сейма, не была рэал'юавана. Супраць яа.выступ!л1 не 
толью кансерватыу'на настроеныя колы магнатау, але i частка шляхты, у 
прыватнасщ", беззямельиая шляхта, якая была пазбаулена выбар^ых 
правоу. У Рэчы Паспагатай зноу разгарнулася барацьба магнацка-шля- 
хецюх груповак, i сюды, як i раней, адразу ж были уцягнуты Раая i Пруая. 
Гэтыя феадальна-манарючныя дзяржавы Уважл1ва Hasipani за падзеямй 
у Рэчы Паспалггай i не магт дапусцщь усталяванныя у ёй кансгытуцый- 
нага ладу. Як тольй прадстаунМ рэакцыйных колау з т. зв. старашляхец- 
кай партьй (С. Ржэвусю, С. Патоцю.Ф. Бранщю) звярнулюя за дапамогай 
да Pacii, такая дапамога ш была аказана. Пры гэтым пад асабютым кан- 
тролем (мператрыцы Кацярыны быу складзены акт Канфедэрацьй, яю 
14 мая 1792 года быу аб’яулены ва укра!нск!м мястэчку Таргав!ца. У im 
прама гаварылася, што Сейм Н1быта «парушыу Кардынальныя правы, 
адмян!у усе шляхецюя вольнасц!, аЗ мая, учышушы рэвалюцыйную эмову, 
устанав^у новую форму улады пры дапамозе мяшчан, салдат, уланау... 
Рэспубт’ку ператварыу у манаржю, беззямельную шляхту ад роунасц! i 
свобод адхт1у»17.

Таргавщюя канфедэраты (a ix падтрымала i значная частка беларус- 
кай шляхты) i русюя войсю пачал! ваенныя дзеянш супраць тых, хто пад- 
трымлшау центральную Уладу i увогуле рэформы. Некалью пазней на 
тэрыгорыю Рэчы Паспалггай са згоды Раей был! уведзены i прусюя войсю. 
Па-сутнасц1, гэтыя дзве дзяржавы здзейенш! тады мтэрвенцыю у Рэч 
Паспалпгую. Урадавыя войсю стал! цярпець паражэнне, чаму у значнай 
ступен! садзейн)чал1 тыя абставшы, што да таргавщюх канфедэратау 
далучыуся i кароль. У пачатку верасня 1792 года npauiyHiKi рэформ 
аб’яднагося у г. зв. «Найсвятлейшую канфедэрацыю абодвух народау» 
i saxanmi уладу у свае рую. Рашэнн! Чатырохгадовага Сейма, у тым 
л!ку Канстытуцыя 3 мая 1791 года, был адменены, а неузабаве, у студ- 
зеж 1793 года, адбыуся друг! падзел Рэчы Паспалггай, праведзены 
Рас|яй I Пруаяй.

Да Padi па гэтаму падзелу адышл! Цэнтральная Беларусь (земл! па 
лУ ! Друя-П!нск), Правабярэжная УкраЫа i частка Лствы. На усе гэтыя 
земл|'была распаусюджана раайская адммстрацыя, у прыватнасц», на 
Беларуа з’явитася яшчэ адна губерн!я —  Минская. Пруйя захагаяа новыя 
польсюя тэрыторьн’ з гарадам; Торунь, Гданьск, Познань.
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Трэба адзначыць, што Райя i Прусяя не толью распрацавал1 план пад
зелу Рэчы Паспал|тай, але даб!лгся i таго, каб падзел гэты быу зацвер- 
джаны яе Сеймам. Сейм пачау працаваць у чэрвен! 1793 года У Гродне, 
i яго нярэдка называадць «нямым», маушвым, таму што адно з яго па- 
сяджэнняу (кал! разгпядауся праект дагавора з Пруаяй, якая прэтэнцца- 
вала на польсюя земл!) лрайшло без выступления дэпутатау, пры ix пол
ным маучанж. Яго (маучанне) прынягп за згоду, хоць гэта было не так. 
Не адрозшвапася асабгавай актыунасцю i абмеркаванне лраекта дага
вора з Рааяй, але i ён быу ратыфжаваны. 3 Рааяй, акрамя гэтага, быу 
заключены > яшчэ адз!н «Саюзны» дагавор, лаводле якога яна мела пра
ва уводзщь i трымаць свае войсю на тэрыторы! Рэчы Паспалггай.

На Гродзёнсюм Сейме, дарэчы, апоимм Сейме Рэчы Паспал!тай, был» 
разгледжаны i гншыя пытаннК Так, Сейм аб’яв1у аб роспуску Таргавндкай 
канфедэрацы! i стварэнн! новай, Гродзенскай канфедэрацы!, у якасц! якой 
ён i выстулау. На Сейме таксама афщыйна была адменена Канстыту
цыя Рэчы ПаспалЬай 3 мая 1791 года i прынята новая Канстытуцыя18. У 
адпаведнасц! з ёй аднаулял’гся ранейшыя кардынальныя законы! шля- 
хецюя прывте!, а таксама выбарнасць каралёу. Узнаулялася дзейнасць 
Пастаяннай Рады, !ншых дзяржауных органау. Вышэйшым заканадаУ- 
чым органам крамы заставаусяСейм, якi павшей быусклгкацца коясныя 
чатыры гады на восем тыдняу. Рашэнн! у Сейме прымалгся большасцю 
галасоу, а кароль меу права вета на сеймавыя рашэнн!, як!я тычыл!ся 
асноуных законау19. Як бачым, Канстытуцыя 1793 года адрозн!валася ад 
ранейшай, але i яна фактычна засталася на паперы, таму што далей- 
шае разв!ццё падзей прывяло да канчатковай Л1квщацы1 Рэчы Паспал!- 
тай як дзяржавы.

( г "х § 3. Паустанне Тадзвуша Касцюшш.
 ̂ Трэц! падзел Рэчы Паспалггай

У вын!ку двух падзепаУ Рэч Паспал!тая практычна страцта незалеж- 
насць. Усе асноуныя пытанн! у краше вырашалгся пры удзеле ра- 
айскага пасланн!ка, пад насекам знешн!х cm. Безумоуна, такое ста- 
нов!шча не м ато не хваляваць патрыятычна настроенью колы, як!я 
{мкнулюя не топыа захаваць Рэч Паспалпую, аднавщь яе ранейшыя 
межы, але \ правесц! тут неабходныя рэформы на аснове Канстыту
цьн 3 мая 1791 г.

Менав!та прадстаунш гэтых колау crani ствараць тайныя аргатацьн 
якзамяжой (у эм!гранцшм асяроддз!), так! натэрыторьн Польшчы, Л!твы 
i Benapyci. Неузабаве, у 1794 г. пачапося паустанне, вядомае у лтарату- 
ры як паустанне Тадэвуша Касцюшю. Неабходна зауважыць, што пра- 
цяглы час нашы айчынныя псторык! падыходзш! да паустання Т. Кас
цюшш як да з’явы, што меладачыненне тольй да польскай гкггоры!. Яно
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ацэньвалася, галоуным чынам, як праяуленне нацыянальна-вызвален- 
чай барацьбы палякау, !х (мкнення аднав'щь сваю дзяржаву. У цяпвраши 
час адноаны да усей гэтай праблемы змяншюя, i мы маем магчымасць 
больш аб’ектыуна разгледзець усе асноуныя пытанн! паустання Т. Кас- 
цюшга. Так, даследаванн! алошмх гадоу паказваюць, што хоць галоунай 
пал» тычнай мэтай паустання i было аднауленне Рэчы Паспалггай у ме
жах 1772 года, забеспячэнне яе незалежнага развщця, яго нельга, як 
гэта рабтася раней, адрываць ад псторьй Беларуа, таму што У iM ста- 
в!л»ся пытанн!, яюя мелкзначэнне i для беларускага народа. Ды i адбыва- 
лася яно не толью на тэрыторьн Польшчы i Лггвы, але i на землях Бела
руа, насепьнщтва якой таксама прымала Удзел у iM. Не трэба забываць 
i той факт, што ( сам юраунйс паустання —  Андрэй Тадэвуш Касцюшка —  
быу выхадцам з Беларуа, паходз!у са сгарадауняга беларускага шля- 
хецкага роду. Невыпадкова у сучасных праграмах па псторьн Беларуа 
для сярэджх навучальНых устаноу IВНУ паустанне Т. Касцюшю вылуча- 
ецца у якасц! асобнага пытання.

Падрыхтоука паустання патрыятычнымг дзеячам1 пачалася адразу ж 
пасля другога падзелу Рэчы Паспалггай. Аднак не усе яны прытрышива- 
лкя аднолькавых поглядау, сярод ix склал^ся дзвегрупоукк 1) памяркоу- 
ная, умераная, прыхтьнм якой iMKHynicfl рэал1заваць рэформы Чаты
рохгадовага Сейма i Канстытуцьн 1791 года; 2) больш радыкальная, якая 
займала левыя паз!цьй (яе нярэдка называюць якаб(нскай). Кал! прад- 
стаунм першай арыентавал1ся на дапамогу Францы! i !ншых еурапейсйх 
KpaiH у аднауленн1 Рэчы Паспал'лгай, дык левыя craemi задачу падняць 
шырокае узброенае паустанне, уцягнуць у яго не толыа шляхту i ̂ ляш- 
чан, але i дробную гарадскую буржуазш, гарадсшя н>зы i сялянства, пра
вее^ глыбошя рэформы у дзяржаве. Лозунгам» гэтай групоую был» «Сва- 
бода, Роунасць, Брацтва». Да гэтай групоую належыу i Т. Касцюшка, яю 
адразу заяв1у, што «толыа за шляхту ваяваць не буду. Жадаю свабоды 
для усяго народа i толью для яго патовы ахвяраваць жыццём»20.

Трэба сказаць, што i адны, i друпя, г. зн. па- 
мяркоуныя i радикальна настроеныя, мел'| ceaix 
лрыхшьнкау як у самой Рэчы Паспалтай (на яе 
землях), так i у эм1гранцмх колах. Усе яны пагад- 
зтюя з тым, каб юраунгсом паустання стау Тадэ
вуш Касцюшка—  шырока вядомы тады грамадсю 
i ваенны дзеяч. Практычна усе псторыю адзна- 
чаюць, што Т. Касцюшка адыграу выключна важ
ную ролю у naycraHHi 1794 года, прауда, боль
шасць навукоуцау звязваюць яго Дзейнасць тольк! 
з польсюм нацыянальна-вызвалвнчым рухам. 
Але няма падстау Игнараваць гэту знакампую асо-

Тадэвуш Касцюшка бу' пры вывучэнн! лсторы! нашай радзшы. Ен, як 
■ ужо адзначалася, быу ураджэнцам Беларуа, па-
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ходз!у са старадауняга беларускага шляхецкага роду, прадстаУнМ якога 
доуп час был» праваслауньш (род Касцюшкау па крын!цах праследжва- 
ецца з 1458 года). Толью у XVII ст. яны стал! катажам! i паступова апа- 
лячылюя.; НарадаУся Т. Касцюшка у 1746 годзе у фзльварку Сяхнов^чы 
Кобрынскага павета (Жабмкаусю раён Брэсцкай вобласцО21. У 1766 год
зе закончыу Варшаусю кадэцм корпус, потым займауся у Парыжы. Яго 
светапогляд, як i палпычныя паз!цьм, у значнай ступем сфарм'фавал^ся 
пад уплывам французских асветншау, з творам! яюх ён быу знаёмы. Вялю 
уллыу на Т.Касцюшку аказала Французская рэвалюцыя, а таксама вайна 
ЗША за незалежнасць, удзельншам якой ён быу; Т. Касцюшка адыграу 
важную ролю у гэтай вайне, выступау на баку рэспубшанцау. Ен нават 
даслужыуся да звання генерала амерыканскай apMii, стау ганаровым 
грамадзянЫам гэтай тады яшчэ маладой дзяржавы. У 1784 годзе Т. Кас
цюшка вярнууся на радз')му, атрымау пасаду камандз^ра брыгады у 
польскай армН, удзельннау у барацьбе з Рааяй у час падзей 1791— 1792 
гадоу, а потым эмнгравау у Саксон1ю, дзе Устанав1У сувяз! з розным! пат- 
рыятычным! колам! i разгарнуУ працу па падрыхтоуцы паусгання.

Пачалося ж паустанне 12 сакавша 1794 года у Кракаве (хоць сам акт 
аб 1м быу аб’яулены некалью пазней— 24 сакавжа). Яго юраунгсом адра- 
зуж быу прызначаны Т. Касцюшка. I тады ж, у самым пачатку, быу ство- 
раны паустанцй Урад —  Найвышэйшая Нацыянальная рада, якую так
сама узначал(у Т. Касцюшка.

Трэба адзначыць, што фаун iw паустання не абмежавал1ся толью чы~ 
ста ваенным) дзеянням!, але i выдал! цалы шэраг мажфестау, закл1кау 
да розных слаёу насельшцтва, духавенства, армн, жанчын. Сярод ix не- 
абходна вьшучыць там важны дакумент, як Паланецй уншерсал ад 7 мая 
1794 года, я й  тычыуся еялян. У адпаведнасц! з !м сяляне аб’яулялюя 
аса&ста вольным!, падначапеным'! толью дзяржаве (iM гарантавалася 
апека урада), а г.зн. прыгоннае права адмянялася, прауда, земл1 заста
вал icn за шляхтай, за селянам! прызнавалюя толью тыя надзелы, яюя 
яны апрацоуваш. Абмяжоувалюя i пав1ннасц'1 еялян на карысць феада
лау. Псторыю адзначаюць, што Т. Касцюшка быу прац!ун1'кам прыгоннщ- 
тва, а Паланецю ушверсап давау магчымасць icrorHa змяжць тэту cicra- 
му, адкрыць шлях да буржуазных пераутварэнняу у сельскай гаспадар
цы. «Гзты акт быу безумоуна прагрэауным, хоць i палавгнчатым, —  гёша 
Я. Юхо. —  ён паслабляу эканам!чны стан памешчыцюх маёнткау, абмя- 
жоувау паншчыну i падрывау значэнне шляхецйх прывшееу»22. Погляды 
Т.Касцюшш у адноанах да прыгоннага права падзялял! i не каторыя мшыя 
юраунм паустання. Так, у адозве да народа, выдадзенай у 1794 г. Ф. Гаж- 
коусюм, абвящчапася, што Усялякая прыгонная залежнасць i панаванне 
скасоуваюцца: «Усе людз|, яюя жывуць у краЫе, з’Уляюцца роуньш i сва- 
бодным!' братам). 3 сенняшняга дня кожны будзе працаваць тольгё на 
сябе самога I на агульны дабрабыт нацьй».23 Апе праграма паустання па 
сялянскаму пытанню не была рэал!завана. I не толью з-за сабатажу шлях-
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ты, але i недаверу caMix сялян, яш  У асноунай сваёй 6ольшасц1 застал- 
юяабыякавым1 да заклшау KipayHiKoy паустання,

1 тым не менш, паустанне стала разрастац-
т а  a v n n n i » a u 4 j i _ i  u o  т л г а . 1 л  T ^ m . t r n n L i m  П л т . н п п . . 1  Л * *  \

няты «Акт Паустання Народу Вялшага Княства Лпгоускага», у ямм был1 па- 
дадзены мэты паустання. Адначасова ажыццяулялгся меры i па арган1за- 
1ДЫ1 паустанцкага руху на усёй тзрыторы! ВКЛ, стварэнню вышэйшага i мяс- 
цовых органау упады. Гэтаму быу прысвечаны «Ун!версал для ваяводстваУ 
) паветау Правшцьа Вялкага Княства ЛтоУскага j гарадоу вольных», ё н  
абвяшчауся ад 1мя «Найвышэйшай Рады Лггоускай», якая стала не толью 
асноуным органам юравання паустаннем, але i вышэйшай уладай. У яе 
Увайиий як члены тайных арганюацый, так i прадстаУнМ з месцау, усяго 66 
чалавек24.

Пры вывучэнн1 дакументау, што был! распаусюджаны у Вшьн!, трэба 
звярнуць увагу на асабл!васц1, яюя стау набываць паустанцю рух у ВКЛ. 
Так, з самага пачатку тут паустання яго мраунМ, хоць i был! салщарныя 
ca ceaiMi паплечмкам! у Польшчы I выказалгся за неабходнасць аб’яд- 
нання сш i сродкау, тым не менш iMwynicn дзейшчаць самастойна, неза- 
лёжна ад Найвышэйшай Нацыянальнай Рады, створанай у Кракаве. На 
гэта указвае сам факт з’яулення у ВКЛ ceaix органау упады i, у прыват- 
насц|, Найвышэйшай Рады Вягакага Княства Лгтоускага, характар яе дзей- 
насцГ Больш радыкальньнш быт i патрабаванн! паустанцау ВКЛ. Яны 
(мкнушся, як гэта бачна 3 Вшенскага акта, не тольк! да набыцця «воль- 
насцЬ, але i «роунасц1 грамадзянскай»25. Для параунання трэба сказаць, 
што у КракаУсим акце, абвешчаным Т. Касцюшкам, слова «роунасць» 
адбутчала. Таюх поглядау прытрымтвалася левая, якабмская група у 
юраунщтве паустаннем на чале з Я. Яйнсюм, якога стал! папракаць у 
сепаратызме i урэшце рэшт адхшт! ад йраунщтва паустаннем у ВКЛ.

Kani праанал1заваць ход паустання на Беларус!, дык можна вылучыць 
два асноуныя этапы ц| перыяды у яго развщц). Першы axonnieay кра-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



caeiK— чэрвень 1794 года. Гэта быу час найбольш актыуных дзеянняу 
паустанцау, кал! яны устанав1л! сваю уладу у мнопх павегах заходняй i 
пауночна-заходняй Беларуся, у тым тку у тагах буйных гарадах, як Брэст, 
Навагрудак, Слонм, Ваукавыск, Кобрын, Ашмяны, Браслау, Л'ща i нека
торых !ншых. Прымалюя меры i па распаускэднсани паустання на цэнт- 
ральныя i усходгоя раёны Benapyci, але туг яно так i не атрымала раз- 
в|Цця. Трэба зауважыць, што на ycix вызваленых ад расяйсюх войскау 
тэрыторыях стваралгся паустанцюя органы улады, т. зв. грамадзянска- 
вайсковыя парадкавыя камсн, яюя праводзМ набор у армйо, аргажзоу- 
вал! мясцовыя атрады для барацьбы з русюмГ войскам!, займауся «ншым1 
справам!. Тады паустанне падтрымап! давол! шыроюя масы народа - -

Уключэнне Беларусi jp склад P acii (1772— -1795 гг.)
1 -  Рааиская 1мперыя. Земл», што увайшл) у склад Рас» паводпе падзелау 

Рэчы Паспалтай: 2 -  у 1772 г..; 3 - у  1793 г.; 4 -  Польсюя зешй, яюя адышн 
паводпе падзелау Рэчы Паспаллай да: 5 -  npycii; в -  АУстрьн. Гранщы: 7 -  
Рэчы Паспал!тай; 8 -  падзелау Рэчы Пасепалггай; 9 -  губерняу, устаноуленых 
адмМстрацыйным падзелам 1843 г.; 10-сучасный границы БССР; 11 -цэнтры  
губерняУ; 12 -  цэнтры паветаУ; 13 -  !ншыя населения пункты.
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шляхта, частка гараджан, сялян. Псторык У. Емяльянчык л(чыць, што пау- 
станцю'я атрады, яюя дзейжчал! на Беларус!, амаль на адну трэць скпада- 
л1ся з сялян. Усяго ж у ix было задзейж'чана тым ц! !ншым чынам больш за
30 тыс. прадстаушкоу розных станау грамадства. Пры гэтым паустанне пад- 
трымал! i католм, i умяты, i праваслауныя. Асабл1вае значэнне KipayHiKi 
па?стання надавал! таму, каб прыцягнуць на свой бок праваслаунае на- 
сельшцтва Benapyci, якое заусёды схтялася да рускага цара. Т. Касцюшка 
нават 3pa6iy слробу аднавщь у Рэчы Паспаптай незалежную ад Pacii пра- 
васлауную царкву са ceaiM мпрапалгтам i етскапам.

Аднак замацаваць першапачатковыя nocnexi hi у Польшчы, Hi у ВКЛ пау- 
станцам не Удалося. S на друпм этапе, яю прыходз'щца на лшень-вераснь 
1794 года, Мцыятыва стала пераходзщь да раййскага камандавання, а тэ- 
рыторыя паустання на Беларуа! звужаецца. Гэта тлумачыцца розным! пры- 
чынам!'. Перш за усе тйм, што паустанне Т. Касцюшм не атрымала напежнай 
падтрымю з боку асноунай масы насельИ|цтва —  сялян, вызвалщь яюх ад 
прыгону магнаты i шляхта так i не пажадал!. Нават тое, што было абвешчана 
Т. Касцюшкам у Паланёцш универсале, 1не было рэал!завана, i гйта недаз- 
Bonina перарасц! паустанню ваусенародны рух. На гэта указвалн caMi KipayHiKi 
паустання, напрыклад, Ю. Нямцэв1'ч — адз|'н з паплечжкау КасцюшкР.

Не было адзЫства, належнага узаемадзеяння пам!ж Варшавай i 
В|льняй —  гэтым! двумя асноуным! цэнтрам! к!раун1цтва паустаннем. 
Больш таго, ужо у пачатку чэрвеня 1794 года пад нацюкам кансерватыу- 
ных sin Т. Касцюшка адхт')у Я. Яйнскага як сепаратиста, радыкала ад 
пасады галоунакамандуючага л!тоуск!м войскам. Яно было падзелена 
на тры «галоуныя дыв1з1}» са ceaiMi начальном!, што адмоуна адбшася 
на баявых дзеяннях. Была лжвщавана i Найвышэйшая Рада ВКЛ, за- 
мест яе была створана Цэнтральная Дэпутацыя Вял1кага княства Л|’тоу- 
скага з больш умераных элементаУ i з абмежаваным'| паунамоцтвам!, а 
гэта скоувала жщыятыву мясцовых юрауншоу, не спрыяла прыняццю 
хугю'х i рацыянальных рашэнняу. Сепаратызм втенсюх паусганцюхдзе- 
ячау занепаки'У Варшаусю'я улады таму, што ён, на думку псторыка, «не 
ушсвауся у новую канцэпцыю цэнтрал|'заванай дзяржавы», якая мелася 
аднавщца на падставе Канстытуцьн 3 мая 1791 года»27.

Не на карысць паустанцау складавалюя i агульныя суадносаны ваен- 
ных с(л. На барацьбу з паустанцам! былГюнуты буйныя раайсюя, а по- 
тым аустрыйсюя i прусия войсю, у тым niicy i корпус на чале з праспауле- 
ным русйм палкаводцам А. Суворавым. Паустанцы стал! цярпець пара- 
жэнне як на тэрыторьн ВКЛ, так i на тэрыторьн Польшчы. Асабшва цяжйм 
для ix стала паражэнне пад Варшаваю 10 кастрычмка 1794 года. Дарэ- 
чы, у час бгтвы тут заттнуу першы юраун!к паустання у ВКЛ Я.Яйнш. Т. Кас
цюшка быу цяжка паранеиы, узяты у палон « юнуты потым у Петрапау- 
лаускую крэпасць у Пецярбургу. Толью пасля смерц| КацярыныН ён быу 
вызвалены i адпушчаны за мяжу. У цэлым паустанне працягвалася каля 
паУгода, з сакав!ка па Л1стапад 1794 года.
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Як жа ацанщь гэта паустанне? Яй быу яго характар? У чым яго зна
чение для Беларуа? На усе пастауленыя пытанн! г1сторыкам1 давалкзя, 
ды i цяпер даюцца розкыя адказы. Прычым некаторыя навукоУцы яуна 
перабольшваюць вызваленчую ролю паустання, 1мкнуцца падаць яго як 
нацыянапьны беларусю рух. Такую думку, напрыклад, праводзщь у апош- 
н(я гады у ceaix публжацыях ведомы беларусю псторык А. Грыцкев1ч. 
Так, у арты- куле, ям быу змешчаны у 1994 годзе у «Беларусюм пстарыч- 
ным часопюе», ён зазначае, «што вызваленчае паустанне 1794 года мела 
вялгкае значэннв упсторьн Benapyci. Гэта было нацыянальнае паустан
не, наюраванае на узнауленне незалежнасц! Беларуска-ХНтоускай дзяр
жавы»28. А ц| было ж узнауленне незалежасц! беларуска-л'ггоускай дзяр
жавы палпычнай мэтай паустання? Аб’ектыуны анализ фактычнага ма- 
тэрыялу паказвае, што такая мэта не ставтася. Нават Я. Яансю i яго 
прыхшьнш, яюя займал) сепараггысцюя пазщьн у час гэтага паустання, 
не мелГ распрацаэанай i ясна сфармуляванай праграмы абвяшчзння 
дзяржаУнай сашстойнасц« i суверэннасц! ВКЛ. Яны, як i !ншыя Удзепьнм 
паустання, спадзявалЬя вярнуць Канстытуцыю 3 мая 1791 года, а гэта 
значыць, прызнаеал! унгтарнасць, непадзельнасць Рэчы Паслап^тай. 
«Таму, —  справядл1ва адзначае беларусю псторык Я, Аишчанка, —  пау
станне у ВКЛ не магпо мець рыс нацыянал ьна-вызвапенчага руху у якасц1 
самастойнага беларускага»29. Галоунай мэтай паустання 1794 года было 
аднауленне Рэчы Паспалггай у межах 1772 года, тэту мзту падзялял! усе 
яго фаунМ. Што ж тычыцца сепаратызму Я. Яа'нскага, то няма падстаУ 
яго пераацэньваць, як гэта робяць некаторыя навукоуцы. Для Беларуа 
паустанне 1794 года мела не столью нацыянальна-вызваленчае, колью 
сацыяльнае значэннв. Прычым яно наста буржуазныя рысы i у гэтых 
адноанах было цесна звязана з |дэям1 Французскай рэвалюцьй, таму 
што стварыла рэальную пагрозу феадальна-манарх^чным рэжымам Pacii, 
Прусн i АустрьГ). Паустанне Тадэвуша Касцюшю, нягледзячы на паражэн- 
не, з’явшася Ударам па гэтым рэжымам, яно безумоуна спрыяла распау- 
сюджанню щэ! свабсщы i вольнасм! на уам еурапейсюм кантыненце, i у 
гэтым яно мела сусвегна-пстарычнае значэнне. Больш падрабязна аб 
паустанн! 1794 года, аб падзеях, яюя разв’шалюя тады на Беларуа мож
на даведацца з навуковай л!таратуры. Рэкамецдуецца, у прыватнасц), 
азнаём!цца з працам! беларуск’ис псторыкау Я. Юхо, К. Емяльянчыка, А. 
Грыцкев^ча, Я. Ажшчаню i iwubix.

Паустанне Т. Касцюшй, як мы ужо адзначалг, было жорстка ладауле- 
на30, пасля чаго Раая | яе саюзнМ правял! трэц! падзел Рэчы ПаспалЬ 
тай. Гэты падзел адбыуся на аснове дагавора 1795 гада. Па гэтым 
дагаворы да Pacii адыишп' заходняя Беларусь, Лтеа, Заходняя частка 
Валын! i Курпяндыя. Так, у вымку трох падзелау Рэч Паспалггая як 
дзяржава перестала (снаваць, а Беларусь з некаторым'! ншым! зем
лям! ВКЛ апынулася у складзе Раайскай амперы! (гл. карту) i у яе псто
ры! лачауся новы перыяд31.
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§4. Стаковпдош беларуевах зямель.у складзе Pacii' 
у канцы XVIII - пачатку XIX ст.ст.

Уключэнне Беларус! У склад Padi, якое адбывалася па меры падзелау 
Рэчы Паспалтай, прывяло да миопх змен у яе развщц!. Перш за усе 
змян!уся сам прававы статус жыхароУ беларусюх зямель. Кати раней яны 
был! грамадзянам! Рэчы Паспалггай, дакладней падданым! караля Рэчы 
Паспалтай, дык цяпер пав!нны был! прысягаць на вернасць рускаму цару. 
Тыя ж, хго адмов!Уся даць такую прысягу, мети права утрохмесячны тэрм!н 
выехаць за мяжу з магчымасцю на працягу гэтага часу прадаць сваю 
нерухомасць. I la заканчэнн! трох месяцау нерухомасць пераходз!ла у 
казну PaciF. Трэба зазначыць, што насепьнщтва Беларуа давол! спа- 
койна аднеслася да тых перамен, яйя адбыл!ся у ix дзяржауна-права- 
вым станов!шчы, i якога-н0удзь масавага выезду за межы свайго пра- 
жывання тады не адбылося. Пакщал) земл1 Беларуа тольй некаторыя 
магнаты i шляхта, але I ix было мала. ,

Змяншася на Benapyci ! астэма адмшгстрацыйна-тэрытарыяльнага 
иравання. Пры гэтым яна неаднаразова удакладнялася i канчатковую 
форму атрымала у пачатку XIX ст. па рэформе IQ OIjpfla, праведзенай 
пры Аляксандры I. У адпаведнасир з гэтай рэформай беларусюя земл! 
был! уключаны у склад пяц! т. зв. Пауночна-Заходмх ц! Заходах губершй 
Pacii —  В'щебскай, МаплёУскай, МЫскай, Гродзенскай 1 Вшенскай, яюя у 
сваю чарту падзяяялюя на уезды, а апошнт —  на воласцк Разам з тым 
царызм прыняу меры па узбуйненн! губерний i сгварыу генерал-губерна- 
тарствы. Так, Вшенская i Маппёуская губерн! склал! Беларускае гене-' 
рал-губернатарства, а Ммская, Гродзенская i Вшенская— Лтоускае (Bi- 
ленскае) генерал-губернатарства. Тага адмМстрацыйна-тэрытарыяльны 
падзел з невялмм! зменам! праюнаваУ на Беларуа на працягу усяго 
XIX —  пачатку XX стст.*33

Па padftCKiM узоры перабудавана было таксама i юраванне гарадам!. 
На беларусюя гарады (губернсюя i павятовыя) распаусаодзтася «Жало
ванная грамота городам России», выдадзеная у 1785 годзе. Магдэбург- 
скае ж права, яюм карыстал(ся раней бепарусйя гарады, было скасава- 
на, разам з тым адмянялася ! юрысдыкцыя феадалау у адноанах да 
гараджан, што пражывал! на ix землях. Усе правы беларуаах гарадоу 
ахлУвал! гарадск!я маИстраты. Прычым на Беларус! ix паУнамоцтвы был! 
больш шыроюя, чым у padftcidx гарадах. Мап'страты беларусюх гарадоу 
займал'юя не толып судовым! справам!, аднесеным! да ix кампетэнцы!, 
але i пытанням! кшравання, вырашал! вялжае кола гаспадарчых спрау. 
Апе гарадсюя органы Benapyci знаходзйтся пад птьным наглядам мяс- 
цовых упад i не Meni неабходнай самастойнаа». Абмежаванай была i 
дзейнасць гарадскога самаюравання, яюя прадугледжвалгся рэформай 
1785 г. — ■ агупьных гарадсюх дум! шаодгпасных гарадсюх дум. Aca6ni-
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васцю гарадсюх дум на Benapyci было тое, што яны спачатку уводзМся У 
буйных] губернсюх гарадах, а у (ншых ix функцьй выконвал! маНстраты i 
ратушы. Так, у канцы XVIII —  пачатку Х1Хст. гарадсюя думы дзейн1чал« у 
Вщебску, Мозыры, MiHCKy, Оршы, Белще, Дрыссе! некаторых (ншых па
радах.34 У далейшым агульная колькасць гарадсюх дум На Беларуа знач- 
на павял)чылася, i яны crani выконваць больш актыуную ролю у гарадсюм 
самаюраваннк Трэба дадаць, што гарадская рэформа 1785 г. рэгпамен- 
тавала i рамеснщкую дзейнасць беларусюх гарадоу, разввдё гандлю.

Важным мерапрыемствам царсюх улад у адноанах да Беларуа' стала 
Увядзенне тут раайскага заканадауства \ права. Аднак адбылося гэта не 
адразу. У гэтым працэсе псторыю вылучаюць тры этапы: 1) першы (1772—  
20-я гады XIX ст.) характарызавауся !мкненнем прысгасаваць мясцовае 
права да дзяржауных патрэб Pacii. Галоунай крынгцай права тадызаста- 
вауся, як i раней, Статут ВКЛ 1588 года, яю быу перакпадзены на рускую 
мову; 2) на друпм этапе (сярэдзша 20-х гадоу— пачатак 30-х гадоу
XIX ст.) рабш1ся спробы злучыць мясцовае права з агульнараа'йсйм. Так, 
разам з падрыхтоукай звода законау Раайскай iMnepbii прадпрымалюя 
меры па стварэнн'! звода мясцовых законау, яю меркавалася уключыць у 
агульны звод; 3) трэц| этап быу звязаны са зменам! у дзяржаунай пал1ты- 
цы Pacii пасля паустання 1830— 1831 гадоу, у вьмку чаго мясцовы звод 
законау (яго рыхтавала група спецыял1стау пад к!раун!цтвам вядомага 
вучонага-юрыста 1гната Дантов!ча) так i не быу укпючаны у агульна- 
рас!йсй.35 Пасля гэтага паустання на Benapyci цалкам уводзшася сЬэма 
раайскага суда i заканадауства, а Статут ВКЛ быуадменены, спачатф у 
Вщебскай i Магёлёускай губернях (з 1 студзеня 1831 года), а пасля i на 
астатняй тэрыторы! (з 1840 года).36 На бепарусйя земл! был1 распаУскэд- 
жаны таксама расяйская падатковая, рэкруцкая астэма, дзяржауныя i 
грамадсюя падатю.

Цэлы шэраг мерапрыемствау з боку царсюх улад тычыуся рзпюйных 
пытанняу, царквы. Русю урад не мог не утчваць рэлИйнага станов1шча 
на Беларуа, дзейнасць тых-канфесм, яюя з’явтюя тут раней. А асноу- 
ным! з ix былс тры: праваслауная, уьняцкая i каталщкая. У аднойнах да 
праваслаунай царквы у царызма не было жяюх праблем, ёй нават аказ- 
валася дзяржауная падтрымка. Не забаронена была i дзейнасць катал i- 
цкай царквы, апе яе паставш! пад кантроль дзяржавы, яю ажыццяулял1 
спецыяльныя органы. Так, у 1774 годзе была створана Бепаруская ката- 
л!цкая enapxia з центрам у Маплёве. Некальй пазней, у  1782 годзе, у 
Магтёве з'яв1лася катал!цкае apxienicKancma, падпарадкаваушае усе 
касцёлы, кпяштары, каталЦшя ордэны. Трэба сказаць, што Кацярына II 
захавала на Benapyci ордэн езу̂ тау, нягледзячы на тое, што у 1773 годзе 
папа Кл!менц|й XIV абвяа# аб паУсюдным роспуск гэтага ордэна, Яго 
дзейнасць падтрыштеал! i Павел, i Аляксандр I У 1812 годзе у Полацку 
на базе калепума нават была створана езукдеая акадэм1я. Правда, пас
ля вайны 1812 года палНыка царызму У адноанах да каталщкай царквы
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рэзка змяншася. У 1815 годзе езуггы был! высланы з Санкг-Пбцярбурга» 
а у 1820 годзе— - з Pacii у цэлым. У гэтым жа годзе была зачынена i 
Полацкая езу'щкая акадзм!я. У час лраулення Мжалая I адноаны да ка- 
талщкай царквы на Беларусь на думку псторыкау, был! хаподна-нейт- 
ральныш.37

Зус!м 1ншыя адноаны был! да унвдцкай царквы: яе не толью паставин 
пад кантроль С1нода, як! ведау справам! праваслаунай царквы у Padi, 
але i абмежавал! агульную дзейнасць. Больш таго, ушятау стал! схшяць 
да пераходу у правэсЛауе. Так, пасля першага i другага падзелау Рэчы 
Паспалтай на беларусюх I укрансюх землях у праваслауе было пера- 
ведзена амаль 1,5 млн. унгятау, праваслауным! тады стал! 2603 ун!яцкэя 
царквы.38 У 1794 годзе Кацярына !! выдала запад, каб шхто з шляхты ц1 
духоуных, а таксама урадавых асоб не pa6iy перашкоды пры пераходзе 
каго-небудзь з ун!1 у праваслауе. Усяляюя спробы стаулення перашкрдау 
пагражал! канфюкацыяй маёнткау i судовай карай39. Пры Пауле! адбыл- 
гся пэуныя змены у адносЫах да ун!ятау, але заняпад гэтай царквы пра- 
цягвауся. У 1800 годзе унщкая царква на Беларуа канчаткова страцИа 
сваю незалежнасддь яна стала падпарадкоУвацца каталщкай царкве, 
а У 1839 годзе, пры Мшалае 1, яна i увогуле была лже!давана. ,

Неабходна адзначыць, што упалггыЦы расгйсюхулад ул'мвалася i тое, 
што на тэрыторы! Беларус! пражывала шмат яурэяу. 1х агульная коль
касць, па розных дадзеных, складала ад 100 да 200 тыс. чалавек.40 У 
цэлым яны захавал! свае правы, але у 1794 годзе па Указу Кацярыны II 
была установлена т. зв, «черта оседлости», якая вызначала месца пра- 
жывання яурэяу. У яе уваходзта Бесараб!я i Увесь Заходи! край, у тым 
л!ку i тэрыторыя Benapyci. За межам! гэтай «черта» яУрэ! не мел! права 
пастаяннага пражь|вання. Разам з тым i у месцах пастаяннага пражы- 
вання iM забаранип знаходз!цца у сельскай мясцовасц|, i ужо з канца 
XVIII ст. стал! гвалтоуна перасяляць у парады i мястэчю. Вось чаму ix тут 
было вельм! многа. У сярэдзже XIX ст. удзельная вага яурэйскага на- 
сельицтва гарадоу i мястэчак Беларус! дасягнула 60— 70 %-

3 далучэннем да Pacii пачауся новы этап i у сацыяльна-эканам!чным 
развод беларусюх зямель. Эканомша Беларус! давал! хутка была уцяг- 
нута у агульнараайскую гаспадарчую сгстэму! стала яе неад’емнай час- 
ткай. Беларусь, як мыбачып'|, увайшла у склад Раей разбуранай у вышку 
розных канфл!ктау I войнау, у сувяз! з чым pyctd урад у першыя гады пас
ля Уключэння яе тэрыторьн у склад Pacii вымушаны быу прыняць меры 
па паляпшэнн! становшча мясцовага насельн!цтва!, у прыватнасц!, выз* 
вал!ць яго ад уплаты падаткау ц( ix змяншэння. Так, у снежн! 1772 года 
было аызвалена ад уплаты падаткау на паугода насепьнщтва Усходняй 
частю' Беларус!. Па Указу Кацярыны II ад 17 красашка 1773 года падатю з 
насельмцтва беларусюх губернМ был! зменшаны У 2 разы. У 1793 годзе 
насельнпцтва беларусюх зямель, далучаных у час другага падзелу Рэчы 
Паспалггай, было выэвалена ад уплаты падаткау на 2 гады41.
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! (рымал)ся меры, яюя спрыял) i гаспадарчаму развццю benapyci: 
л1кв!дацыя шмашпх унутраных мытных пошган, адшна noumiH на бы- 
ваз сельскагаспадарчых прадуктау з Benapyci, увоз прамысловых тава- 
рауз Рып, Польшчы, забарона самавольнага знадчэння лясоу, увядзен
не pacfficKix мер вап, грашовай астэмы i 1нш. Усе гэта станоуча адбшася 
на эканам1чным жыцц1 беларусюх губернм —  яно актьтазавалася.

Але сацыяльныя адноаны на Benapyci не змянотся: тут захавауся фе~ 
адальна-прыгонжцю лад. Што ж тычыцца палгтыю царызму у гэтай сфе
ры, дык яна наста класавы характар i праследвала, перш за усе, пал1- 
тычныя мэты —  замацавацца на далучаных землях.

Папоунай апорай царызму на Беларуа стал! феадалы, як мясцовыя, 
так i русюя. Большасць магнатау i шляхты, што знаходзшася у гэтым 
кра!, захавала свае зямельныя уладанн!. Але праведзены был! i канфю- 
кацьи, пэунае пераразмеркаванне зямель. Канф1ск0§?вал1‘ся земл» у пер
шую чаргу у тьщ магнатау i шляхты, яюя адмовМся прыняць прысягу на 
вернасць цару. Так, да 1800 года на тэрыторы! Беларуа было канф)ска- 
вана каля 20 маёнткаУ*2. У распараджэнне раайейх улад nepawtuni так
сама былыя каралеусюя эканош i староствы, земл!, адабраныя у цер
ковных устаноу.

Усе гэтыя земл! цяпер раздавался рушм дваранам, царсюм саноунь 
кам, прадстаун1кам ваенна-бюракратычнай праслойю.Так, князь Пацёмгён 
атрымау Крычаускае староства з 11 тыс. еялянемх душ, графу Румянце
ву дасталася Гомельскае староства з 14 тыс. прыгонных, графу Черны
шову —  Чачэрскае староства i г. д. 3 1773 па 1796 гады Кацярына II 
падаравала ceaiM прыбл1жаным 180550 беларусюх еялян. Пры Пауле I 
(з 1796 па 1801 гг.) было падаравана яшчэ каля 2800043.

У замацаванн1 новай структуры землеуладання на Benapyci важную 
ролю адыграла «Генеральное межевание», якое праводзтася у Mari- 
пёускай i В|'цебекай губернях у 80-90-я гады XVIII ст.

Значна падарвау пазщьн мясцовых феадалау i т. зв. «разбор шлях
ты», уходзе якога тыя, хто не npaflcraeiy адпаведных дакументау аб ceaiM 
шляхецюм паходжанж, бы т пазбаулены ранейшых правоу i прывшеяу, 
пераводзтюя у новыя cacnoyi i, у прыватнасцй у аднадворцы.

Класавы характар наста палпыка царызму i у аднос№ах да еялян. 
Усе яны застал!ся прыгонным! i працягвал! эксплуатавацца дваранам'1, 
прычым асноунай формай эксплуатацьп засталася паншчына, колькасць 
паншчынных еялян нават узрасла.

Тайм чынам, руск! царызм !мкнуУся ул!чваць асабп!васц| далучаных 
зямель Бёларус!, але ён так i не прадстав1У 1м нгякай аутаномй. Галоунай 
мэтай палгтыю раайеюх улад тады было {нтэграванне беларусюх зямель 
у мперыю i зра&цыэта трэба было па магчымаец! спакойна, без гвалту, 
з тым, каб «покорить сердце в оных живущих добром, порядочным, пра
восудным, снисходительным, кротким и человеколюбивым управлени
ем, а не силою оружия».44 Для рэал̂ зацы» такой мэты выкарыстоУвал1ся
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розныя сродк!, i не толый эдмМстрацыйныя. Узрос агульны !нтарэс да 
далучаных зямель як з боку дзяржауных органау, так i грамадскасц!', на- 
вуковых устаноу. Ужо у канцы XVIII ст. на Беларусь был! наираваны се- 
нагарсюя рэв!3й рнспекцьн), навуковыя экспедыцьн. Першую такую испек- 
цыю здзейснш! у 1786 годзе сенатары А. Варанцоу i Н. Нарышюн. Наве
дала Беларусь у Mai 1780 года i раайская !млератрыца Кацярына I!, а 
потым i яе пераемнж Павел I. У лютым 1773 года РасШская Акадэм^я 
навук приняла рашэнне аб пасылцы ва усходнюю частку Бепаруа дзвюх 
навуковых экспедыцый: астранам^чнай, лад юраушцтвам ад'юнкта 
Мсленева i ф!31чнай, на чале з выдатным русюм вучоным I. Ляпёх»ным. 
У 1783 годзе праз Беларусь на Валынь праязджау вядомы м1неролаг i 
хМк акадэмж Севярпн. У час гэтых экспедыцый i паездак быу сабра- 
ны вялМ i цжавы матэрыял аб прыродных умовах Беларуа, аб яе на- 
сельнщтве, пстарычных ломнжах i быце народа. У 1800 годзе у Mari- 
лёускай i Вщебскай губернях пабывау вядомы русш пазт i дзяржауны 
дзеяч Г.Р.Дзяржав!н. Ен паюнуУ зал!ск1, у яюх агасана становшча ся
лян, адноаны да ix памешчыкау,45 ; i

Пэуны клопат раайсмя улады праявш! i аб развщц! асветы, аказвага 
дапамогу мясцовым органам у адкрыцц! на Беларуа вучэбных устаноу, 
выданн'1 неабходнай для ix л(таратуры, падручнжау. Так, ужо да канца 
70-х гадоу XVIII ст. у павятовых гарадах Усходняй Benapyci было адкры- 
тазвыш 20 невялмх русюх школ. На Беларусь распаусюдзшася i школь
ная рэформа, якая праводзтася у 80-90-я гады XVIII ст. уРасй. Менавгга 
тады тут crani з’яуляцца народныя вучылиичы, дастулныя ydM спаям 
гарадскога насепьнщтва. Напрыклад, з 1789 па 1793 гады на Беларуа (у 
Маплёве, Полацку, Вщебску, Оршы, Копью, Чэрыкаве, Чавусах i Mcqicna- 
ве) было адкрьгга два галоуных (чатырохкласныя) i шэсць малых (двух- 
класных) народных вучылшчау48.

Павял1чылася на Benapyci i колькасць ©бтятэк, друкарняу. Б1бтятэк1 
сгваралгся у асноуным пры народных вучылшчах за кошт прыказау фа- 
мадскай алею, яны мел! значныя фонды рознай лтаратуры як русйх, так 
i заходнееуралейсих аутарау.

Безумоуна, палпыка царызму мела i руаф!катарскую нагараванасць. 
Гэты момант мы не можам 1гнараваць. I для афщыйных улад, i для фа- 
мадскасц!, у тым л!ку i навукоуцау, Беларусь з’яулялася русюм краем, 
«испорченным влиянием Польши», I рабШася уев, каб наблйщь гэты край 
да Pacii. Але у канцы XVIII— пачатку XIX ст. палпыка руафжацьн была 
выражана вельм! слаба. Расая тады не мела магчымасцей для яе ажыц- 
цяулення Таму руафжацыя была асцярожнай, яна толью яшчэ зарад- 
жалася як тэндэнцыя. Акрамя таго, царызм не страну надзе» лерацяг- 
нуць на свой бок палашзаваную беларускую шляхту, таму не прымалася 
шяюх мер, каб спынщь працэс апалячвання насепьнщтва Беларуа, i ён 
првцягваУся. Выцюканне польскай культуры у ЗаходиЬс губернях пача- 
л ося толыа пасля разгрому паУстання 1830-31 гадоу.

по
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Як ужо адзначалася, з далучэннем benapyci да Pacii начался новы пе
рыяд у ricropbji беларускага народа. Аднак навукоУцы вельм! супярэчл!- 
ва i неадназначна ацэньваюць гэта далучэнне, а таксама становшча 
Benapyci У скдадзе раайскай дзяржавы, Прычым спрэчю выклжае само 
паняцце, яюм у пстарычнай л'ггаратуры вызначаюцца змены, што адбы- 
лгся тады у развщц) Benapyci. Так, у савецкай пстарыяграфй укпючэнне 
Benapyci У склад Pacii разглядвалася як уз’яднанне беларускага народа 
з русюм, i гэта уз’яднанне ацэньвалася вепьм) высока, станоуча. Вось як 
аб гэтым гаварылася у «Истории Белорусской ССР. Том 1», выдадзенай 
у 1961 годзе пад рэдакцыяй Л. Абэцэдарскага, У. Перцава, К.Шабунг. 
«Воссоединение Белоруссии с Россией было крупным поворотом в ис
торических судьбах белорусского народа. После шестисотлетнего на
сильственного отрыва от великого русского народа он снова воссоеди
нился с ним в едином государстве. Исторический акт воссоединения 
Белоруссии с Россией отвечал кровным интересам широких масс бело
русского народа» его вековому стремлению соединиться с родственным 
ему по происхождению, языку, культуре и историческому прошлому ве
ликим русским народом»47 Такая ацзнка адпюстравана i у акадзм!чным 
выданн‘| 5-томнай гкягоры! Benapyci, якая выйшла у 70-я гады, мшых аба- 
гульняючых працах савецкага часу.

Але быта, да i цяпер #сць, (ншыя ацэнгё дадзенай падзе!. Напрыклад, 
давол! стрымана падыходзот да гэтай праблемы мнопя псторым нацыя- 
нальна-дэмакратычнала наюрунку (В. Ластоусю, А  Цв1кевК У. 1гнатоуск1). 
Яны не толью не падкрэсгйвал! прагрэаунасць далучэння Benapyci да 
Pacii, але I адмаулял! факт паляпшэння станоашча беларускага народа 
у новай дзяржаве. «Доля працоуных мае Benapyci, —  nicay У. 1гнатоуск5,—  
не палепшылася ад пал!тычнай перамены»48. У працах гзтых Псторыкау 
пры ацэнцы зменау, што адбылюя у дзяржауна-прававым становшчы 
Беларуа у вытку падзелау Рэчы Паспалггай выкарыстоувалюя паняццi 
«присоединение», «включение» i нават «захват».

Яшчэ больш негатыуную ацэнку далучэння Benapyci да Pacii даюць 
некаторыя сучасныя беларусюя псторыю. Яны л^чаць, што гэта далучэн
не было рэакцыйным актам, што шбы у складзе Рэчы Паспал1тай бепа- 
русам было лягчэй. Гэтыя псторыю яуна щэагазуюць становшма бела- 
рускага народа у складзе Рэчы Паспалггай, больш таги, яны 1мкнуцца 
супрацьпастав1ць два вельм! блЫ я i роднасныя усходнеславянсюя на
роды, яюя, на ix думку «прадстаулял! дзве розныя цывийзацьм».

Аднак таюя крайнгя, аднабаковыя ацэню не могуць быць прыняты, таму 
што яны не адпавядаюць рэча с̂насад. Да разтяду беларуска-русих ад- 
HociH, а таксама i да ацэнй становшча Benapyci у складзе Рэчы Паспаль 
тай, трэба падыходзгць больш узважана, аб’еетыуна, з уликам ydx фак- 
тау. Хоць Рэч Паспалгтая i адрозжвалася ад Pacii па ceaiM дзяржауна- 
палИычным ладзе, становкыча беларусау у ей было нялёгем i не толью 
таму, што тут панавал! феадальна-прыгонн1цюя парадй. Правячыя колы
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Рэчы Паспал1тай увогуле непрызнавал1 беларусау за асобны народ, 1гна- 
равал! яго правы, адкрыта праводзМ лал1тыку палан1зацьн, 1'мкнул!'ся 
лжвйаваць аутаномнае станов!шча ВКЛ, з яюм было звязана развщцё 
дзяржаунасц! на Benapyci на працягу шэрагу стагоддзяу.

Нават прагрэауна настроеная польская шляхта, выступаушая за рэ
формы, не ул(чвапа штарэсы беларусау. Так, аб правах беларусау н!чога 
не гаварылася у Канстытуцьн 3 мая 1791 года, наадварог, тут была за- 
мацавана щэя унггарнай дзяржавы, прадугпеджвалася лквщацыя астат- 
кау аутаношВКЛ. Фактычна не угачвал! (нтарэсы беларусау i KipayHiw 
паустання 1794 года, члены тайных а{эган'1зацый, створаных пасля пад
зелау Рэчы Паспалггай, напрыклад, члены В'тенскай асацыяцьн 1796—  
1997 гадоу. Невыпадкова асноуная маса беларускага насельжцтва —  
сяляне, мяшчане— спакойна i нават абыякава успрыняла падзелы Рэчы 
Паспалггай. Як niiua беларусю псторык П. Лойка, «жыццё у гэтай няш- 
часнай, прагн!ушай дзяржаве не давала спадзяванняу на нейкЗя змены»49.

Што ж тычыцца станов1шча Benapyci у складзе Pacii, дык пры яго ацэн- 
цы трэба уп!чваць ж  станоучыя, так адмоуныя моманты. Так, пасля да- 
лучэння беларусюх зямель да Раей тут адбылася пэуная палпгычная ста- 
бш(зацыя, быупакладзены канец ваенным сутычкам, феадальнай анархн, 
характэрнай для Рэчы Паспалггай. Паскорылася i зканаммнае разв»ццё 
Benapyci, з канца XVIII ст. ажыв!лася i сельская гаспадарка, i прамысло- 
васць, i гандаль, актыв1завауся рост кат"тал1стычных аднаеЫ, пэуны 
Уздым наз[рауся i у культуры. НеЛьга забываць i той факт, што у сваей 
ментальнаау, духоунасц! беларусы i русюя як усходнеславянсюя наро
ды мелг шмат агульнага, i знаходжанне у адной дзяржаве спрыяла ix 
далейшаму збл!жэнню, узбагачэиню ix культур.

Разам з тым |'стотных змен у матэрыяльным станов!шчы народа, асабгй- 
ва сялян, не адбылося! у складзе Pacii. Больш таго, у некаторых аднос- 
жах яно нават пагоршылася (рэкрутчына, рост паншчыны i падаткау i 
г. д.). Не адлавядала итарэсам Benapyci i нацыянальная палпыка руска
га царызму. Хоць царызм i не разглядау беларусау як мародцау, ён не 
прызнавау ix i у якаецг самастойнага этнасу i pa6iy усе, каб набтзщь да 
русюх, руафжаваць насельжцтва далучаных зямель. Вось чаму на бе- 
ларуейх землях захавалася глеба для узмкнення i разв»цця не толью 
сацыяльнага, але i нацыянальна-вызваленчага руху. Пры гэтым спачат- 
ку ставится пытанне аб узнауленнг ВКЛ, потым з’явтася щэя аутаномН Be
napyci у рамках Раайскай 1мперьп, у далейшым была пастаулена мэта —  
дабщца стварэиня незалежнай беларускай дзяржавы.Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



СПАСЫЛК1
УСТУП

1. Дзмтрткоу П.Ф. Старзжытная петорыя Benapyci. Вучэбна-метадычны 
дапаможнк -  Маплёу, 1999; ён жа. Беларусь 1. Дзм'трдмкоу П.Ф. Старажыт- 
ная петорыя Benapyci. Вучэбна-метадычны дапаможнж. -  МаНлёй 1999; ён жа. 
Беларусь у IX-першай палове XIII стагоддзяу. -  Маплёу, 1994; ён жа. Беларусь 
у складзе Вял'жага княства Лгтоускага (другая палова Xlll-лершая палова XVII 
ст.). Частка першая. -  Маплёу, 1996; Частка другая. -Маплёу, 1997.

, , РАЗДЗЕЛ I
1. История БССР. -  Мн., 1954. -  Т. 1. -  С. 139.
2. Статут Вял(кага Княства Лгтоускага 1588 г. Тэксты. Даведнйс.Каментарьи. -  
Мн., 1989. С. 113, Гл. таксама; Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства 
Беларуси (XV-XVI вв.). -  Мн., 1993. -  С.137-161.
3. Цыт.па кн.: Игнатенко А Л . Борьба белорусского народа за воссоединение с 
Россией. -  Мн.,1 9 7 4 -С.32.
4. Петорыя Беларускай ССР у 5-щ тамах. -  Мн.,1972. ~ Т, 1. -  С.295.
5. Нарысы псторы! Benapyci, У 2-х частках.- Мн., 1994. -  Частка 1.
6. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главных деятелей. -  
М.,1991. -  Т.1. -  С 228.
7. Цыт.па кн.; Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII в. -  М., 1974. -  
С. 10.
8. Энцыклапедыя псторы*! Беларуа. -  Мн., 1994. -  Т.2. -  С.396. Гл. таксама: 
Саганов!я Г. Да праблемы асвятлення казацка-еялянскай вайны у Benapyci (1648- 
1649 гг.) (I Псторя Беларуа; новае f  даспедаванш i выкладаннг. Матзтыялы 
рэспублжанскай навукова-практычнай каиферэнцык 27 сакавка 1999 года. -  
Ч .1.-С .61.
9. Падрабяз.гп. Абэцздарсю Л. У святле неабвержаных фактау. -  Мн.,1969. -  
С.69.
10. Костомаров ИМ. Русская история в жизнеописаниях её главных деятелей. -  
М. ~T.ll. -С .243.
11. Народная газета. -1992 . -  21 л1стапада.
12. Падраб.гл.; Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 
1917года.-М н., 1972. -  С.107-108.
13. Падраб.гл.: Сонм А. Пра пшею бунт, «страшную камету» i казацкую пал1тыку// 
Беларуская м!нуУшчына. -1997. -  №3. -  С.20-26.
14. Гл.: Звязда. -1993. -2 3  студзеня.
15. Падзе! на Беларуа 5?час вайны 1654-1667 гадо? у той yi Ышай cryneHi знайшл1 
адлюстраванне 9 шматтомным выданж С.Сала?ёва «История России с

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



древнейших времен» (М., 1961. -  kh.V. -  с.620-685), у друпм томе работы
H.Паулшчава «Польская анархия при Яне Казимире и вайна за Украину» 
(Выданне 2. -  Ч. Mil. -  СПб., 1887), 5 томе «Истории России» ДзЛлавайскага, 
манаграфП М.Кастамарава «Богдан Хмельницкий», жшых працах 
дарэвалюцыйнаш часу. Неабходна таксама вылучыць артыкул расШскага 
Псторыка М.Багаслоускага «Приказы великого Княжества Литовского и 
Княжества Смоленского в Московском государстве», яга быу апублкаваны у 
«Журнале народного просвещения» за жн!вень 1906 г. У гэтым артыкуле маецца 
шмат каштоунага матэрыялу аб структуры рускага мравання на занятай 
тэрыторы'1 Беларуа i Смаленшчыне.У л!ку работ паслярэвалюцыйнага часу трэба 
назваць манаграфЯо 1.Лочмеля «Очерк истории борьбы белорусского народа 
против польских панов» (М., 1940), пубш'кацьй Н.Рубмштэйна «Классовая борьба 
на Украине в XVIIb.» // Борьба классов., 1936, №4; А.Сав1ча, 0.Вайнштайна, 
Л.Абэцэдарскага, А.Сав1ча, А.П'янкова i Ыш. Падраб. гл.: Мальцев А.Н. Россия 
и Белоруссия в середине XVII века. -  С.7-11.
16. Ткачоу М. Вайна Pacii з Рэччу Паспалггай 1654-1667гг. // Беларуси пстарычны 
часоп'гс. -1993. -  №1 -2, Саганов(Ч Г.Невядбмая вайна (1654-1667т). -  Мн.,1995,
17. Сагамов(ч Г.Невядомая вайна (1654-1667гг.). -  С.7.
18. Ткачоу М. Вайна Раей з Рэччу Паспалпай // Беларусю пстарычны часопю.-
1993.-№ 1.-С .83.
19. Саганов»ч Г. Невядомая вайна (1654-1667гг.) // Спадчына. -1993. -  №3. -  
С.91.
20. Энцыклапедыя псторы! Беларуа. -  Т.2. -  С. 189.
21. Русско-белорусские связи. Сб.докум. -  Мн., 1963. С.288-289.
22. Белоруссия в эпоху феодализма. -  Мн.,1960. -  Т.П. -  С.64.
23. Там жа, -  С.73.
24. Гл.: Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII в. -  С.63.
25-Там жа. -  С.30.
26. Падраб. т . :  Мелешко В.и. Могилёв в XVI -  середине XVII ва. -  Мн., 1988. -  
С.230-236. Пздзе1, як1я адбывэлюя у час вайны на Маплёушчыне, разглядаюцца 
i У шшых працах: Рыбакова С.Б.Бялыжцк! край у часы руска-попьскай вайны 
(1648-1667гг.) II МаНпёушчына. VU зборжк. -  Маплёу, 1997. -  С. 15-19; Марзалюк
I.A. Marinsy у вайне з Рэччу Паспал1тай (1654-1667) Зборн!к матэрыялаУ 
магшёусих чытанняу «Траф'м Сурта i яго час». -  Маплёу, 1993. -  С. 63-72. 
Фдарэнка Б. Цжавая крышца аб Маплёве часоу вайны Рэчы Паспалгай i 
Раайскай дзяржавы (1654-1667пг.) II Магшёуская даУн!на. -  1996. -  Маплёу.,
1996. -  С.83-86.
7. Сагановм Г. Невядомая вайна (1654-1667m). -  С.42.
28. Там жа. -  С.47.
29. Падраб. аб хедзе перамоу т .: Саганов̂ ч Г. Невядомая вайна (1654-1667гг.). -  
С 49.
30. Там жа. -  С.62.
31. Трэба зауважыць, што дзеянж Д.Мурашк! у пстарычнай лп-аратуры 
ацэньваюцца неадназначна. Савецюя псторыю, напрыклад, звяртал> увагу перш

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



за усё на антыфеадапьныя, антышляхецюя дзеянн! паустанцау, ангары 
пубяжацый апошшх гадоу робяць акцэнт на антырасмйскую найраванасць 
дзейнаар атрадау Д.Мурашю.
32. Нарысы псторы! Benapyci. У 2-х частках. -  Частка 1. -  С.227.
33. Саганов1ч Г. Невядомая вайна (1654-1667гг.). -  С. 103-104.
34. Падраб. аб умовах АндрусаУскага пагаднення гл..Белоруссия в эпоху 
феодализма.-Т.Н.-С.171-175.
35. Саганов'м Г. Невядомая вайна (1654-1667rr.). -  С.129.

РАЗДЗЕЛ И
1. Белоруссия в эпоху феодализма.-Т.Н. -  С. 181-185.
2. Корпачев А.М., Козловский П.П Динамика численности населения Белоруссии 
во второй половине XVll-XVili вв. // Тезисы докладов и сообщений, и секций 
симпозиума по аграрной историй Восточной Европы. -  М., 1968. -  С.99.
3. Саганов1Ч Г. Невядомая вайна (1654-1667гг.), -  0.130.
4. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. -  Мн., 1975, 
-  С.223.
5. Гэтай думю, напрыклад, прытрымл!вауся польсю псторык Ю.Можы. Гл. 
таксама: Грицкевич В.П. Социальное значение голода и эпидемий в Белоруссии 
и Литве в XI-XVIII вв. // Тезисы докладов и сообщений седьмой сессии 
симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. -  Кишинев, 1964.
6. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. -С . 17.
7. Эканам)чная гкяорыя Беларуа. Выдакне 2-е, дапоуненае i перапрацаеанае. ~ 
Мн., 1996.-С . 105.
8. Петорыя Беларускай ССР у 5-ui тамах. -Т.1. -  С.338.
9. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII-XV1II вв (по 
материалам магнатских вотчин). -  Мн., 1969. -  С.194-198.
10. Падраб.гл: Мелешко В.И. Основные черты развития аграрных отношений в 
Восточной Белоруссии в XVII-XVIII вв.(до воссоединения с Россией) // Ежегодник 
по аграрной истории Восточной Европы.1964 год. -  Кишинев, 1966. -  С.249.
11. Козловский П.Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине 
XVIII в. -  Мн., 1974. -  С.112.
12. Петорыя Беларускай ССР у 5-Ц1 тамах.-Т.1. -  С.336.
13. Там жа. -  С.337.
14. П.Казпоусю л(чыць, што поунае аднауленне сельскай гаспадарю у гэтых 
рэпёнах Беларуа f  асноуным закончылася да еярэда'ны XVIII ст. На усходзе 
Беларуа,на думку В.Мялешю, гэта адбылося да пачатку 70-х гадоу XVIII ст. (ншай 
думю наконт гэтага лрытрымл^вауся псторык Дз.Пахшев(ч, ён л1чыу, што у цзлым 
па Беларус! аднауленне сельскай гаспадарю «фактически так и не закончилось 
до самого падения Речи Поспопитой», гл.:Похилевич Д,Л.Крестьяне Белоруссии 
и Литвы в XVI-XVIII вв. Львов, 1907. -  С. 116. На наш погляд, больш абгрунтаваны 
пункт гледжання псторыкау П.Казлоускага i В.Мялешй.
15. Эканам!чная петорыя Беларуа. -  С.107.
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16. Игнатенко А.П. Ремесленное производство в городах Беларуси. -  Мн., 1963. -  
С.13.
17. Петорыя Беларускай ССР у 5-ui тамах. -  Т. 1. -  с.343.
18. Там жа. -  С.349.
19. Эканам1чная петорыя Беларуа. -  С. 109.
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21. Там жа. -  С.355.
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23. Козловский П.Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине 
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половине XIX вв. Н Ежегодно по аграрной истории восточной Европы. -1964. -  
С.351,
26. Козловский П.Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине 
XVIII в.. -  С.127. Гл.таксама: Карпачев А.М. О пойменении наемного труда в 
помещичьем хозяйстве Белоруссии во второй половине XVIII в. // Ежегодник по 
аграрной истории Восточной Европы. - 1962., Мн.,1964. -  С.285; Мялешка B.I. 
Сялянская гаспадарка Усходняй Беларуа i рынак у другой палове XV1I-XVIII ст. 
// Весц! АН БССР. Серия грамадск1х навук, 1969. -  №1.
27. Козловский П.Г, Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине 
XVIII в.-С .127.
28. Эканам!чная Нсторыя Беларуа. -  С.114.
29. Там ж а .-С . 115.
30. Козловский П.Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине 
X VIIIb.-C .169.
31. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. -  С.219.
32. Петорыя Беларускай ССР у 5-ц» тамах.-Т. 1 .-  С.361. Гл.таксама: Петорыя 
сялянства БёларускАд старажытнасц! да 1861г. -  Мн., 1997. -  Т.1.
33. Петорыя сялянства БеларуаАд старажытнасц» да 1861г. -Т.1. -С.200.
34. Адна запрэжка складалася з двух валоу ц5 аднаго каня. У крышцах такая 
адз!нка называлася сахой.
35. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVHS в. -  С.189. 
Гл.таксама: Петорыя сялянства Беларуа.Ад старажытнаау да 1861г. -  Т.1. -  
С. 191-193.
36. Похилевич ДЛ. Поместье Белоруссии и Литвы во второй половине XVIIIb. / 
/ Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1964г. -  С.392.
37. Лойка П А  Прыватнауласшцюя сяляне Беларуа: Эвалюцыя феадальнай 
рэиты у другой палове XV1-XVIII стст. -  Мн., 1991. -  С.105-106. Неабходна 
адзначыць, што праца П.Лойю базуецца на вывучзнн< 451 шентарнага апюання 
па 220 уладаннях усей Benapyci, пагзтаму вынжг яго даспедавання маюць 
шырокае значэнне i тычацца уладанняу ycix катэгорый землеуладальншау i ycix 
рэпёнаУ Benapyci.
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соиск.уч.ст.канд.ист.наук. -  Мн., 1965. -  С.16.
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43. Там жа. -  С. 201. Гл. таксама: Мялешка B.I., Каралёва А.Г. Маёмасная 
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палове XVIII ст. // Весщ' АН БССР Сер.грамадзян.навук. ~ 1989, №4.
44. Игнатенко А.П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в XVII-
XVIII вв.-С.15-17.
45. Лютый А.М. Генезис капитализма в промышленности Белоруссии (вт. попов.
XVIII-первая половина XIX вв.). Учебно-методическое пособие. -  Мн., 1991. С.7-9.
46. Псторыя Беларускай ССР у 5-ц! тамах. -  Т.1. -  С.380.
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49. Там жа, -С .31,
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псторыя Benapyci».-С.410„
51. Лютый А.М. Социально-экономическое развитие Белоруссии во второй 
половине XVItl-первой половине Х1Хв, (к проблеме генезиса капитализма). 
Автореферат дис. на соиск.степ.докт.ист.наук. -  Мн., 1990. -  С.26,
52. Эканам(чная псторыя Benapyci. -  С. 112.
53. Псторыя Беларускай ССР у 5-ц! тамах. -  Т.1. -  С. 375.
54. Белоруссия в эпоху феодализма. -  Т.Н. -  С.354-356.
55. псторыя Беларускай ССР у 5-Ц1 тамах. -  т.1. -  е.383.
56. Там жа. -  С.385.
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1. Эканам1чная псторыя Benapyci- -  Мн., 1993. -  С.66,
2. Шафиров П.П. Рассуждение, какие законные причины е.в. Петр Первый к 
начатию войны против короля Карла XII Шведского 1700 г. имел. СПб., 177; 
Голиков И.И. Деяния Петра Великого. -  М., 1788-1797.
3. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. VII, VIII, IX. -  М., 1991-1993г.
4. Тарпе Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. -  М.,1952., 
Тельпуховский Б,С. Северная война 1700-1721, -  М., 1946.; Кафенгауз Б.Б. 
Северная война и Ништадский мир (1700-1721).-М ., 1944; Павленко Н.И. Петр 
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Птенцы гнезда Петрова. -  М., 1985.; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. -  
М., 1984; Бобылев B.C. Внешняя политика России эпохи Петра I. -  М., 1990;
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Очерки истории СССР: Период феодализма. Россия в первой четверти XVIIIb. 
Преобразования Петра I, -  М., 1854; История Северной войны 1700-1721.-М ., 1987.
5.Konopczunski W.Dzieje Polski nowozytne]. -  Warszawa. 1986-T.ll.; бнжа: Polska 
a Szwecja. 1660-1795. -Warszawa, 1924; Fieldman J. Polski vudobic wielkiej wojnu 
pilnocnej 1704-1709. -  Krakiw, 1925; ён жа: Polska a sprawa wschodnia. 1704- 
1709. -  Krakrw, 1928.
6. Гп.:Арггамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709- 
1714).-М ., 1990.-С . 11-13.
7. Петорыя Беларускай СССР у 5-ui тамах. -Т.1. -  Мн., 1972; Нарысы пстарыг 
Беларуа. У 2-х частках.- Мн., 1993. -  Частка 1. -  С.228-229; 231-233.
8. Прыбытка Г.Барацьба магнацюх фуповак у XVIII ст.// Спадчына. -1996. -  №1; 
Пашкев'1ч У ВКЛ у Пауночнай вайне (1700-1721 r.r.) II Беларуская м1нуУшчына. -  
1995.-NS3.
9. Соловьев С.М.Сочи^ения.-K h.VII.- тт. 13-14.-М., 1991.-С.32.
10. Нарысы псторы! Беларуа. Частка 1, -  С.231-232.
11. Jasienica P. Rzeczpospolita obojga Narodiw. Dzieje agonii. -  Warszawa, 1992. -
C.45: :
12. Письма и бумаги Петра Великого. -  СПб., 1887. т.1. -С.304-310. (далей - 
П.Б.)
13. Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы. -  С. 7-8.
14. Бильбасов В.А.История Екатерины Второй. -  Бертин 1900. -  Т.2. -  С.417.
15. Павленко Н.И. Петр Великий. -  С.127.
16. Гл.: Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая, -  С.11-12.
17. Jasienica P. Dzieje agonii. -  С.51-55.
18. Павленко Н.И. Петр Великий. -  С.137.
19. Дансюх С, Войска, якое не мог разб|'ць Карл XII. -  С.25
20. ПаижевМ У. ВКЛ у Пауночнай вайне. -  С.165; Jasienica P. Dzieje agonii. -  
С.58.
21. Jasienica Р. Там жа.
22. Петорыя Беларускай ССР. -Т.1. -  С.395.
23. История Северной войны. 1708-1721. -  С.45-49.
24. Соловьев С М . Сочинения. -Kh.VII. -  Т. 13-14. -  С.606.
25. Тарпе Е.В. Северная война. -  С.67.
26. Дансюх С. Войска, якое не мог разбгць Карп XII. -  С.25-26.
27. Пашкевгч У. ВКЛ у Пауночнай вайне. -  С.165.
28. Jasienica P. Ozieje agonii. -  С.67.
29. Прыбытка Г. Барацьба Магнацюх груповак у XVIIIct. -  С.83.
30. П.Б. Т.2. -  СПб, 1989. -  С.367-368.
31. Пашкев!ч У. ВКЛ у Пауночнай вайне. -  С.166.
32. Jasienica P. Dzieje agonii. -  С.73.
33. Там жа.
34. Дансюх С. Войска, якое не мог разб1ць Карл XII. -  С.27.
35. Записки игумена Ореста // Археографический сборник документов, 
относящихся к истории северо-западной Руси. -  Вильня, 1867. -  Т.2. -  С.ХХХН.
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36. Там жа.
37. Беларусюя летагйсы i xpoHiid. -  Мн., 1997. -  С.317.
38. Бяспанск! C.I. Маплёу пад пратэктаратам Бонч-СМцкага у 1701-1704 // 
Маплёушчына. VI вып. -  Mating, 1995. -  С.48.
39. Дансюх С. Войска, якое не мог раз(Иць Карл XII. -  С.26.
40. Очерки истории CCCR Россия в первой четверти XVIIIa. -  С.479
41. П.Б. т.2. — С.184-193.
42. Там жа.С.300-305.
43. Г1ашкев1ч У. ВКЛ у Пауночнай вайне. -С.167.
44. Соловьев С.М. Сочинения. -  Kh.VIII. -  Т.15-18. ~ С.29. Очерки истории СССР. -
С.481.
45. Павленко Н.И. Петр Великий. -  С.160, Тельпуховский Б.С. Северная война. -  
С.54.
46. П.Б.-Т.З.-С.1054.
47. Там же. -  С.135-136.
48. Павленко Н.И. Петр Великий. -  С. 185.
49. Соловьев С.М. Сочинения. -  Kh.VIII. -Т.15-16. -С.123.
50. Петр 1 1 святары И Беларуская ммуУшчына. -1993. -  №56. -  С.39-42.
51. Очерки истории СССР. -  С. 482.
52. Тарпе Е.В. Северная война. -  С. 93.
53. Очерки истории СССР. -  С.481; Павленко Н.И. Петр Великий. -  С.201.
54. Бобылев B.C. Внешняя политика России, -  С, 43.
55. Там жа. -  С.44;
55. Дансгах С. Войска, якое не мог разб|ць Карл XII. -  С.27; Пашкев1ч У, ВКЛ у 
Пауночнай вайне. -  С. 169,
56. Тельпуховский Б. С, Северная война. -  С. 58.
57. Очерки истории СССР. -  С, 488.
58. П.Б. -  Т. VII. -  Вып. 1. -  С. 143.
61. Беларусюя летап!сы i хронУ. -  С. 339.
62. Там жа. -  С. 340.
63. Там жа. -  С. 346.
64. Там жа. -  С.362-363.
65.Тамжа.-С.365.
66. Тарле Е.В. Северная война. -  С. 164-167.
67. Беларусюя летатсы i xpoHixi. -  С.366.
68. Там жа. -  С. 370; Записки игумена Ореста. -  С. X.
69. Там жа. -  С. XIII; Беларусюя леташсы i хронУ. -  С.372.
70. П.Б. -  т.VIII. -  Вып.1. -  С.72, 73, 118.
71. Записки игумена Ореста. ~ С. VII, П.Б. -  Т. V III. -  Вып. 2. -  С.634.
72. Дансюх С. Войска, якое не мог разб!ць Карп XII. -  С.28.
73. Цыт. па: Артамонов В.А. Россия и Речь Поспопитая. ~ С.161.
73. Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. -  Т. 16. -  С. 164.
74. Жукович П.Н. Полтавская битва и Польша //Журнал Министерства народного 
просвещения 1909г. июнь. -  С. 366; Нарысы псторьй Беларуа, ч. 1 .-С . 229.
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75. Жукович П.Н. Полтавская битва и Польша. -  С . 383.
76. Н ары сы ricropbii Беларусь - 4 . 1 . -С .2 2 9 ,
77. Прыбытка Г. Барацьба магнацк!х груповак у XVIII ст. -  С.93.
78. Там жа. -  С. 100.
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века. -  Вильнюс, 1966. -  С. 184.
17. Там жа. - С . 1 7 9 , 184.
18. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии. -  С . 17 1 -1 7 2 .
19. Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С. 109.
20. Там жа. С. 108.
2 1. Мелешко В.И. Классовая борьба. — 0 -112 .
22. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии. -  С . 172.
23. Там жа.
24. Псторыя Беларускай ССР. -  Т.Н. -  С.404.
25. Мелешко В.И.. Классовая борьба. -  С . 124; Б ЭФ. -  Мн., 1959. - Т . 1 .  -  С.402.
26. Псторыя Беларускай ССР. - Т . 1 .  - С.406.
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30. Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С .128 .
3 1. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии. -  С. 169.
32. Там жа, - С .  169-170.
33. Мелешко В.И, Классовая борьба. -  С .144-143.
34. В Э Ф .~ Т .Н .-0,374.
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35. Там жа. -  С.395.
36. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией 
(вторая половина XVII-XVIIIb.). -М н ., 19 7 4 .-С .10 0 -10 1 .
37. Козловский П.Г. Крестьяне Белоруссии. -  С .174.
38. Мялешко В., Лойка П. I узня^ся люд просты. -  С.38.
39. Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С .14 5; БЭФ. -  Т.Н. -  С .373.
40. Мялешка В., Лойка П. I ^зняуся люд просты. -  С.41.
4 1. История Белорусской С С Р  -  Мн., 1961. - Т . 1 .  -  С .2 2 1
42. Петорыя Беларускай ССР. -  T.I. -  С.407.
43. Мялешка В., Лойка П. I узня^ся лкщ просты. -  С.44-45.
44. Петорыя Беларускай С С Р .-Т .  1 . -С .4 0 8 -4 0 9 .
45. Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С .15 7 -16 2 .
46. Там жа. -  С. 163-169.
47. Там ж а , - С .  175.
48. Там жа. -  С .17 5 ; Мялешка В., Лойка П. I рнярся лкщ просты. -  С .16 .
49. Там жа. -  С .12 .
50. Народная воля, 19 9 7 ,12  Л1стапада.
5 1. Мялешка В., Лойка П. 15?зня?ся люд просты. -  С.20.
52. Народная вопя, 19 9 7 ,1 3  лгстапада.
53. Мелешко В.И, Классовая борьба. -  С. 179.
54. Петорыя Беларускай ССР, -  Т. 1. -  С .4 10; Игнатенко А. П. Борьба белорусского 
народа, -  С .118 .
55. Мялешка В., Лойка П. I Узняуея люд просты.
56. Петорыя Беларускай ССР. -  Т.1. -  С .4 11; Мелешко В.И. -  С . 193.
57. Народная воля, 1 9 9 7 ,13  л1стапада.
58. Цыт.па;Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С .1 92-193,
59. Там жа.
60. Мялешка В., Лойка П. I узня^ся люд просты .-С .61-62; Народная вопя,1997,13
л’кяапада.
6 1. Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С.203.
62. БЭФ.-Т.Н. - С.393-394.
63. Народная воля, 19 9 7 ,13  лкггапада; История Белорусской С С Р .-Т .1 . -С .2 2 3 ;  
Мелешко В.И. Классовая борьба. -  С.208.
64. БЭФ. — Т.1. — С.390.
65. Народная воля, 1 9 9 7 ,1 3  лютапада.
66. Хрестоматия по истории БССР. От древнейших времён до 1 9 17г. -  Мн. , 1977. 
- С . 15 6 -15 7 .
67. Грицкевич А.П. Социальная борьба горожан Белоруссии (XVI-XVIIIbb .). -  Мн., 
1 9 7 9 . - С . 1 5 .
68. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа. -  С.34.
69. БЭФ. -  Т. II. -  С.299-300.
70. Там жа. ~ С,309.
7 1. Грицкевич А.Л. Социальная борьба. -  С.23-24.
72. Там жа. -  С.25.
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73. Там жа. -  С.28.
74. Там жа. -  С.2Э,
75  Там жа. -  С .3 1-3 2 .
76. Там жа. -  С.38.
77. Псторыя Беларускай ССР. -  Т.1. -  С .377.
78. ГрицкеЫч А.П. Социальная борьба. -  С .76-77.
79. Б Э Ф .Т Н ,-С . 384-388.
80. Там жа. -  С.398-399.
81. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа. -  С.39, Псторыя Беларускай 
ССР. -  T.I. -  С .377-378.
82. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа. -  С.39.
83. Псторыя Беларускай ССР, -  T.l. -  С.378.
84. БЭФ. -  Т.Н. -  С.287-288.
85. Грицкевич А. П. Борьба белорусского народа. -  С.94.
86. Там жа. -  С.94-95.
87. БЭФ. -  Т.Н. -  С .3 18 -3 19 .
88. Там жа. -  С.326.
89. Псторыя Беларускай ССР. -  Т.1. -  С.378.
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1.Ю хоЯ. Кароти нарыс ricropbii дзяржавы i права Беларус!.— Мн., 1 9 9 2 .-С .2 1 2 .
2. Нарысы ricropbii Benapyci. У  2«х частках. -  4.I. -  С.233.
3. Доунар-Запольсю М.В. Псторыя Беларус!. -  Мн., 1994. -  С ,162.
4 . 1гнатоУсю У. Каротю нарыс ricropbii Беларуа. — Мн., 19 9 1, -  С. 3 0 ,15 9 .
5. Нарысы лсторьн Benapyci. У 2-х частках. Ч. 1. -  С. 233.
6. ГрыцкеЫч А. Паустанне 1794 г.: перадумовы, ход i вынм // Беларуси пстарычны 
часопю. -  1994. -  № 1 . -  С.39.
7. Падраб.гп.: Ф1латава А. Тры падзелы Рэчы Паспалггай II Крыжовы шлях: 
Даламожш'к для вывучаючых псторыю Беларуа. -  Мн., 1993. -  С.99-100. 
8-Трэба зауважыць.што яшчэ у 1769 г. Аустрыя стала захоги-йваць земл1 Рэчы 
Паспаллай, заняла, у  прыватнасц!, Закарпацце i устанавта «санггарны» заслон 
з csaix войскау -  пад в!дам абароны ад пран1кнення эпщэм'й. На насггупны год 
пад гэтым прадлогам прусюя войсю занял1 т.зв. Вял'|кую Польшчу i’ Паморра. 
Падгасаная канвенцыя Усе гэта узаконша.
Э.Псгорыя Беларускай С С Р  у 5-iji тамах -  Т. 1. -  С . 400.
10. Сейм складауся са 17 7  дэпутатау, мнопя з яюх адноалгся да прыхшьнжау 
рэформ. У  1790 г. ён прыняу рашэнне аб падоУжанж csaix паунамоцтвау i 
правядзенн! новых выбараУ дэпутатау. Дададкова было выбрана 182 дэпушта, 
з я ш  112  был! прыюльшкам! рэформ. Таюм чынам, агульная колькасць дэпутатау 
гэтага сейма складала 359 чалавек, большасць з яюх (18 1) был! прадстаушкам> 
шляхецка-буржуазнага блока («патрыятычная партыя»}. Падраб. гл.: Юхо Я. 
КЭрото нарыс ricropbii дзяржавы i права Беларуа. -  С .218.
11.Падраб.гл.:МакароваТ.И. Конституция Речи Посполитой 3 мая 17 9 1 г. (к200- 
летию принятия) // Веснж БГУ (мя У.ЬЛенжа. -  Сер.З. - 1 9 9 1 .  -  №2. -  С.55-56.
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12. Гл.;Юхо. Я. Kapcmd нарыс псторы! дзяржавы i права Беларус!. -  С.218 -224.; 
Макарова Т.И. Конституция Речи Посполитой 3  мая 17 9 1  г. (к 200-летию  
принятия) II Беснк БГУ !мя У.1.Лен!на. -  Серия 3. ~  19 9 1. -  №2; Грыцкев!ч В. 
Наша першая Канстытуцыя // Народная газета. - 1 9 9 1 .  -  3  мая; Рэкамецдуецца 
таксама азнаёмЩца з артикулам!: Шапькев!ч В.Ф. Ацэнка Кансгытуцы! 3  мая 
1791 г. у грамадска-пал'ггычнай думцы Benapyci XIX ст. //ВеснжБГУ $мя У.ЦПениа. -  
Сер.З. -  1991 г. -  №3; Юхо Я., Сажына В. Канстытуцыя Рэчы Паспалггай 3  мая 
17 9 1  г. 1 Канстытуцыя Францы! 3 верасня 17 9 1г .: вопыт параунальнага 
даследавання II Грамадская альтэрнатыва. - 1 9 9 2 .  -  №2,
13 . Юхо Я. Каротю нарыс псторы» дзяржавы i права Benapyci. -  С. 222.
14  .Там жа. -  С  .221.
15. Там жа.
16. Цытую па арт. Макарова Т. И. Конституция Речи Посполитой 3 мая 17 9 1 г. (к 
200-летаю принятая) II BecHiK БГУ 1мя УЛЛенша. -  Сер.З. - 1 9 9 1 .  -  №2. -  С.58.
17.Ю хо Я. Каротю нарыс псторы! дзяржавы i права Беларуа. - С .  224.
18. Падраб. аб рабоце Гродзенскага сейма гл.; Энцыклапедыя псторы! Беларуа'. -  
Т .З .-С .1 4 0 -1 4 1 .
19. Юхо Я. Kapcmd нарыс псторьн дзяржавы i права Беларуа'. -  С.224. Юхо Я. Цытую 
па кн.: Юхо Я., Емельянчык У. «Нарадз!Уся я л'щвшам...». -  Мн., -1 9 9 4 . -С .28 .
2 1 . Некаторыя даследчыю л!чаць, што месцам нараджэння Т.Касцюшк! 
з'яуляецца маёнтак Марачоушчына каля мястэчка Косава Слошмскага павета 
(цяпер (вацэицю р-н). Але нЬсго з псторыка? не адмауляе той факт, што радз!май 
Т.Касцюшм была Беларусь, г.зн. яго беларускае паходжанне. Падраб.гл.: 
Бензярук А. Загадка Тадэвуша Касцюшк1 II Беларусая м!нуушчына. -  1998. -  
№ 1. ~  С.33-36,
22. Юхо Я. Каротю нарыс псторы! дзяржавы i права Benapyci. -  С.230.
23. Цыт. па арт.: Юхо Я.,Сажына В, Канстытуцыя РЭчы Паспалггай 3 мая 17 9 1 г. 
! Канстытуцыя Францьм 3 верасня 179 1 г.: вопыт параунальнага даследавання /  
/  Грамадзянская альтэрнатыва. - 1992. -  №2. -  С .35.
24. Падраб. аб падрыхтоуцы i ходзе паустання у BinbHi i увогуле у ВКЛ, у тым 
лису i на Беларуа, гл.: ЕмельянчыкУ. Паланез для каанерау (3 падзей паустання 
1794 г. пад юраун!цтвам Т.Касцюшк! на Беларуа). -  Мн.,1994; Грыцкев!ч А. 
Паустанне 1794 г.: перадумовы, ход I вынШ / /  Беларуси пстарычны часоп!с. -
1994. — № 1. -  С.39-47.
25. Аб тым, яю сэнс укладваУся у паняцце «роунасць», «незалежнасць» 
гл.:Ан!шчанка Я. Яны баяпюя беларускага народа... // Беларуская миуУшчына. -  
1997. -  №6. -  С.26-29.
26. Гл.: Юхо Я.,Емельянчык У.»Нарадз1Уся я лщ в|нам ...»- С.ЗЗ.
27. Емельянчык У. Паланез для каанерау (3 падзей паустання 1794 г. пад 
ю'раунщтвам Т.Касцюшй на Беларус!). -  С.62.
28. Грыцкев1Ч А. Паустанне 1794  г.: перадумовы, ход i вын!ю I I  Беларусю
пстарычны часогос. - 1 9 9 4 .  -  № 1 С.46.
29. АнНичанка Я. Яны баялгся беларускага народа // Беларуская мшуУшчына. -
1 9 9 7 . - 1 6 . - С . 2 9 .
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30. Неабходна адзначыць, што пасля падаулення паустання пачапося следства 
па справах яго актыуных удзельн^кау. (м займалася спецыяльная кам1с!я У 
Смаленску, дзейнасць якой працягвалася да мая 1795 года. Матэрыялы следства 
был! наюраваны у Пецярбург, у Тайную экспедыцыю вышэйшы орган палпычнага 
вышуку у Pacii. Пасля гэтага Кацярына II загадала сгварыць «асобы камггэт», 
HKi разгледзеу вынМ следства па справе паустання i прадстав1у 1мператрыцы 
лраект свайго рашэння. Згодна з !м,трынаццац! паусганцам была вынесена 
смяротная кара, a астатмх, за выключэннем шаснаццац! чалавек, ягая был! 
вызвалены ад абвжавачвання, прапанавалася выслаць у Ci6ip. Але Кацярына 
II смяротны прыгавор, па палггычных матывах, не зацвердзша, i усе вжаватыя, 
на яе погпяд,»бунтаУнш», 6bini наюраваны у бестэрамновую высылку у Ci6ip i на 
Камчатку. Падраб. аб следствен пакаранм Удзельнжау паустання 1794 г. гл.: 
Емельянчык У.Паланез для касшерау (з падзей паустання 1794 г. пад 
ираужцтвам Т.Касцюшю на Benapyci). -  С .14 8 -15 4 . Ажшчанка Я. Сакрэты 
Смаленскага следства II  Беларуси пстарычны часотс. - 1994.-№ 1 , - С . 5 3 -5 6 .
31. Аб тым, як адбывал!ся падзелы Рэчы Паспалггай гл.: Фтатава А. Тры падзелы 
Рэчы Паспалпгай //  Крыжовы шлях:Дапаможн!К для вывучаючых псторыю 
Benapyci. ~  С. 96-116; Больш падрабязйыя матэрыялы па ycix гэтых пытаннях 
можна знайсц! таксама У працах: Соловьев С. История падения Польши,1863; 
Костомаров Н. Последние годы Речи ПосполитЬй. -  СПб., 1870.
32. Аб гэтым гаварылася, у лрыватнасц!, у М аж фесце генерал-анш эфа  
КрэчзШкава абдалучэнм зямель да Padi па другому падзелу Рзчы Ласпаятай 
ад 27 сакавжа 1793 г. Гл.: Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших 
времен до 1917г. -  С . 174 -176 .
ЗЗ.Энцыклапедыя ricropbii Benapyci. -  Мн., 1993, -  Т.1. -  С. 55.
34.Атрушкев1Ч М.М. Правядзенне гарадской рэформы 1785г. на Беларус! II 
П сторы я Benapyci: новае У д аслед аван н ! i выкладаннК М атэрыялы  
Рэспублжанскай навукова-лрактычнай канферэнцьн.27 сакав!ка 1999 г. Частка
1. -  С .12 -13
35.П!чукоу В.П., Сычоу B.S. Палггыка царызму на Benapyci у першай палове XIX 
ст. -  Гомель, 1994. -  С . 6.
36. Юхо Я. Каротга нарыс ricropbii дзяржавы i права Benapyci. С . 247.
37.Падраб.гл.: Смяхов1ч М.У. Узаемаадносшы самадзяржауя з каталщкай 
царквой на Беларус! (177 2 -18 6 7  гг.) // Беларуш  пстарычны часотс. - 1 9 9 5 .  -  
№1... -  С. 45-50.
38. гачукоу В.П., СычоУ В.Шаттыка царызму на Benapyci у першай палове XIX
с т - С . 1 4
3 9 .1льяшэв!ч М. Расейская пал1тыка на землях былога Беларуска-Лтоускага 
гаспадарства за панавання Кацярынай II i Паулы I (177 2 -18 0 1 гг.). -  Втьня. -  
1 9 3 3 . -С .1 7 .
40. Войцех Т.В., Шкуцько Л.Л. Яурэ( на Benapyci У апошняй чвэрц! XVIII ст. И 
Псторы я Benapyci: новае у даследаванн! i вы кладанньМ атэры ялы  
Рэспублжанскай навукова-практычнай канференцьн.27 сакав!ка 1999г. -  
Частка I. -  С, 19.
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41. Белоруссия в эпоху феодализма. -  Т. III. -  С. 35, 36, 68.
42. Трэба зауважыць,што канф^скацьн працягвал'юя i у наступныя гады, але 
дакладныя гачбы канфюкаваных маёнткау цяжка вызначыць з-за наяунасц) такой 
з’явы як накладанне секвестра (свайго рода часовай канф1скацьн) i вяртання 
раней канфкжаваных маёнткау ix уладальмкам па розных прычынах (лаяльнасць 
царсюм уладам i шш). Напрыклад, на працягу 1795 года i пачатку 1796 года 
Кацярынай II было вернута больш за 2/3 уладанняу, секвестраваных у заходжх 
землях Pacii. Гл.: П!чукоу В.П., Сычоу B.I. Палпыка царызму на Беларуау першай 
палове XIXct. -  С.8.
43. Нарысы ricropbii Беларус!. У 2-х частках. -  4.1. -  С .269.
44. Там жа. -  С. 267.
45. Петорыя Беларускай ССР у 5-Ц1 тамах. -  Т.1. -  С.456.
46. Нарысы псторьн народнай асветы i педагапчнай думю Беларуа. -  Мн., 1968. -  
С. 90-92.
47. История Белорусской ССР. -  Мн., 1961. -  Том I. -  С. 269.
48.1гнатоуск1 У.М. Каротю нарыс Псторьн Беларусь -  С.166.
49. Лойка П.А. Петорыя Беларуа. Вучэбны дапаможнж для 7 класа еярэдняй 
школы. -  Мн., 1993. -С.142.
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