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Сосна У.А. 

Беларускае сялянства пад час паўстання 1794 г. 

 

 У сакавіку 1794 г. патрыятычныя колы шляхты і гараджанаў на чале з ураджэнцам 

Беларусі Тадеушам Касцюшкам узнялі паўстанне, каб адстаяць незалежнасць і 

тэрытарыяльную цэласнасць Рэчы Паспалітай. Быў створаны паўстанцкі ўрад Літвы і 

Беларусі — Найвышэйшая Літоўская Рада на чале з інжынерам-палкоўнікам Якубам 

Ясінскім, які спрабаваў праводзіць самастойную палітыку. Лёс паўстання залежаў ад пазіцыі 

асноўнай масы насельніцтва—сялянаў, якія спадзяваліся на ліквідацыю прыгоннага права і 

перадачу ім зямлі, што ў сапраўднасці не адбылося. Выдадзены Касцюшкам 7 мая Паланецкі 

універсал абяцаў сялянам асабістае вызваленне і некаторае змяншэнне феадальных 

павіннасцяў. Аднак стараннямі памешчыкаў універсал застаўся на паперы і фактычна не 

дайшоў да сялян. Літоўская Рада абмежавалася агульным і няпэўным абяцаннем "вольнасці". 

 Відаць, характэрны прыклад прыцягнення сялян да ўдзелу ў паўстанні дэманструюць 

падзеі 1794 года ў латыфундыі Дзярэчын Слонімскага павета, што належала аднаму з 

вайсковых кіраўнікоў паўстання Францішку Сапегу. У маі  месяцы па распараджэнні 

адміністрацыі гэтага ўладання ва ўсіх валасцях рамантавалі старыя карабіны і палашы для 

ўланаў, кавалі дзіды, сяляне ўзбройваліся косамі. Сяляне пасылаліся рамантаваць дарогі з 

лапатамі і зброяй на выпадак бою. Згодна загаду паўстанцкага камандавання, пад 

кіраўніцтвам  аканомаў і дзесятнікаў усе сяляне ва ўзросце ад 18 да 40 гадоў праходзілі 

вайсковую падрыхтоўку. Францішак Сапега, які размясціўся з корпусам каля Слоніма, 25 

мая загадаў сяланам трох сваіх вёсак зявіцца да яго ў лагер з агнястрэльнай зброяй. Але  

падымаючы сялан на паўстанне, уладальнік  схаваў ад іх Паланецкі універсал.  Копіі 

універсала былі перасланы адміністратарам вотчын толькі 8 чэрвеня, прычым апошнія былі 

папярэджаны, каб не абвяшчалі дакумент сялянам, а толькі зменшылі паншчыну на траціну. 

Скарачэнне паншчыны замянялася абавязковай працай паводле устаноўленых расцэнак. 

Адміністратары падавалі гэтае мерапрыемства сялянам як міласць вотчынніка за іхні ўдзел у 

паўстанні. Пра асабістую свабоду і зямельны надзел нічога не гаварылася1 

 Барацьба за сялянскія душы набыла шырокі размах. Касцюшка, Ясінскі, іншыя 

радыкальна настроеныя кіраўнікі былі гатовыя да кардынальнага вырашэння сялянскага 

пытання, аж да поўнага скасавання прыгонніцтва. Аднак асноўная маса шляхты, і асабліва 
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землеўладальнікі, да такіх кардынальных крокаў былі яшчэ не падрыхтаваны, што і 

абумовіла абмежаванасць Паланецкага універсалу і тым больш магчымасці яго рэалізацыі. 

Царскія ж генералы давалі сялянам дэмагагічныя абяцанні і найстройвалі іх супраць 

паўстанцкай шляхты, што зявілася адной з прычын абмежаванага ўдзелу сялян у паўстанні і 

нейтральна-пасіўнай пазіцыі іх асноўнай масы. 

 Так, брыгадзір Л.Л.Бенігсен рапартаваў 2 мая 1794г. генерал-маёру Б.Ф.Кнорынгу з 

Ашмянскага павета:"...Преклонивши чернь к непослушанию владельцев своих, обнадеживал 

их вольностью по всем местам следования моего и здесь, в Беннице, нашел я отраду их в 

полном изъяснении своей радости, а тем больше мстителями за безчеловечные  налоги ко 

всему имению шляхтичей, чему доказательством, что они по первому спросу приготовлен-

ные уже оружия отдали мне тотчас, больше же доказали грабежем их имения, понеже неща-

дя ни украшения, ни драгоценности домов, все разорили до основания..."2 Аб паддобрыванні 

да сельскага насельніцтва сведчыць загад ад 26 верасня генерал-паручыка Ферзена, каб " об-

ращение наших войск не заставляло противу их воли брать оружие и защищать более свою 

безопасность". Таму "со всеми обывателями, кои найдутся живущими в своих селениях, при-

казать ласково и дружественно обходиться и ничего от них не брать и  посыланными для фу-

ражирования командами найстрожайше о том предписывать, но брать оное...( перш за ўсё - 

У.С.)  из добр королевских и таких помещиков, кои причастны к бунту"3 

 Расійскі ўрад выкарыстоўваў нацыянальна-рэлігійны чыннік, мяркуючы, што сама 

розніца ў веравызнанні  землеўладальнікаў і іх падданых ва ўсходніх рэгіёнах Рэчы 

Паспалітай забяспечыць паатрымку ўкраінскага і беларускага сялянства. Вось што пісала 

імператрыца Кацярына II у гэты час генерал-губернатару мінскаму, ізяслаўскаму і 

брацлаўскаму  Ц.І.Туталміну: " Черный народ, обитающий в областях наших, а паче нам еди-

новерный, поляков господ своих ненавидит, что самым делом доказано многими доселе про-

изшествиями, а потому нетрудно будет иметь оный в свою пользу, ободряя покровительст-

вом от единоверных ему"4 Нельга сцвярджаць, што такая палітыка не мела пэўнага поспеху, 

асабліва ў праваслаўнай вёсцы Украіны і Беларусі. 

 У барацьбе з касцюшекаўскім паўстаннем Кацярына ІІ палічыла патрэбным 

умацаваць пазіцыю праваслаўнай царквы на далучаных землях шляхам пераводу уніятаў у 

праваслаўе, аб чым быў дадзены ўказ 22 красавіка 1794 г.5 Украінскае і беларускае сялянства 

раптам стала аб’ектам масавага націску афіцыйных уладаў. Губернская адміністрацыя, 

паліцыя былі скіраваны на дапамогу праваслаўнаму духавенству. Але, з іншага боку, на 

сялянаў уздзейнічалі і мясцовыя памешчыкі, якія праз залежных ад іх уніяцкіх святароў у 

некалькіх месцах арганізавалі супраціўленне ўладам. Пазіцыя духоўных пастыраў шмат 
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значыла для сялянаў, якія, апынуўшыся ў эпіцэнтры барацьбы двух сацыяльна чужых ім 

палітычных сілаў, імкнуліся захаваць рэлігійна-абрадавыя традыцыі сваіх продкаў. 

 Колькасна вынікі "ўз’яднання" выглядалі даволі ўнушальна  у праваслаўе перайшло 

каля паўтара мільёна уніятаў. Аднак афіцыйнае праваслаўе тады яшчэ не змагло  давесці 

пачатую справу да канца, тым больш што імпэт урада да яе неўзабаве пасля падаўлення 

паўстання Касцюшкі астыг. Многія з "уз’яднаных" вярнуліся да уніі. 

 Для уплыву на настроі сялан былі выкарыстаны секвестр і канфіскацыі маёнткаў, што 

належалі шляхецкім удзельнікам паўстання. Сяляне звычайна былі рады пазбавіцца ад 

прыватных уладальнікаў, тым больш, што становішча іх, прынамсі прававое, пад апекай 

казны, хоць у большасці выпадкаў і часовай, паляпшалася. Імкнучыся ізаляваць паўстанне ад 

сялянскіх мас, царскія генералы дапускалі рэверансы ў адносінах да сялян аж да адабрэння 

выступленняў супраць памешчыкаў, "приставших к бунту", і да абяцанняў перадаць у іх 

карыстанне секвестравыя маёнткі. Туталмін атрымаў распараджэнне "в деревнях, которые в 

казенное управление взяты быть могут", адхіляць "поселянам ненавистных настоящих 

управителей", як людзей палітычна ненадзейных. 19 красавіка 1794 г. Кацярына ІІ 

прадпісвала "к имениям сим приставить верных и честных смотрителей, облегчая жителей 

елико возможно в повинностях, чем сердца народные совершенно к себе привлечь можно,  в 

исторжение изменников и возжигателей неустройств"6  Зрэшты, гэтыя крокі мелі  не столькі 

практычны, колькі рэкламны, прапагандысцкі характар; яны спыняліся і аддаваліся забыццю 

па меры змяншэння паўстанцкай небяспекі. Калі небяспека паўстання прамінула, Кацярына 

ІІ даравала многім знатным арыстакраткам іх "заблуждения", а Павел І выдаў указ аб 

агульнай амністыі паўстанцаў. 

 Са свайго боку, кіраўніцтва паўстаннем  рабіла  контркрокі, каб нейтралізаваць 

дзеянні царскіх улад. У адмысловым звароце Найвышэйшага народнага савета ад 17 чэрвеня 

1794 г. да "польскіх і літоўскіх жыхароў", між іншым, сцвярджалася: "Россия не может 

обещать Вам лучшее состояние, когда в свете нет пущей неволи, в которой она земледельцев 

своих содержит, позволяя продавать оных как скот, на площадях... Не прельщайтесь ни 

щляхтичи, ни поселяне ложною надеждою российских деклараций." Польское правление 

всякого состояния  людям плод трудов их и хозяйственное управление единожды навсегда 

желает обеспечить7.  Касцюшка імкнуўся выбіць у царызму і рэлігійна-праваслаўную карту, 

спецыяльна заклікаючы праваслаўнае  жыхарства да сумеснай барацьбы за вольнасць і 

адстойваючы роўнасць іх правоў. У адозве да жыхароў  Валынскага ваяводства ад 5 верасня 

ён заклікаў: "...оставьте в покое людей, имеющих с вами неодинаковое исповедание, 
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соединитесь с ними любовию к отечеству и вольности народной, отыщите свободу вашу и 

сделайте народное восстание"8. 

 Аднак, прыгонніцтва не было знішчана. Таму ўдзел беларускіх сялянаў у паўстанні 

пераважна абмежаваўся прымусовай іх мабілізацыяй. Пры першай магчымасці, асабліва з 

набліжэнннем рускіх войскаў, яны разбягаліся дамоў. У той жа час расійскі ўрад умела 

праводзіў палітыку аддзялення сялянаў ад шляхты і, маючы ваенную перавагу, разам з 

Прусіяй да пачатку лістапада падавіў паўстанне.   
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