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В.Ф. ГОЛУБЕЎ 

СЯЛЯНСКАЯ АБШЧЫНА Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІІ ст. 
Исследуется состояние сельской общины в Беларуси во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Показано, что в

годы войн и послевоенного восстановления экономики функции сельской общины значительно расширились. Установлено, что
община в государственных владениях организовывала совместное пользование землей. Приведены факты продажи земли
сельскими общинами. 

The condition of the rural community of Belarus in the second half of XVII – the first half of XVIII centuries is investigated. It is 
shown, that during the years of wars and restoration of economics the functions rural community largely extended. It is stated that the 
community in state possession organised join use of land. Some facts of selling lands to rural community are also given. 

Дзейнасць абшчыны аказвала вялікі ўплыў на
фарміраванне гаспадарчых, прававых і культур-
ных традыцый беларусаў. Аднак яе роля ў жыцці
грамадства ў розныя часы была неаднолькавай. 
Заўважана, што ў ходзе гістарычнага развіцця на
абшчыну адначасова дзейнічалі разбуральныя і
кансалідуючыя фактары – эканамічныя, геагра-
фічныя, дэмаграфічныя, прававыя, якія, у сваю
чаргу, таксама бесперапынна трансфармавалі-
ся1. Лічыцца, што найбольш разбуральны ўплыў
на сялянскую абшчыну ў Беларусі аказала валоч-
ная памера сярэдзіны ХVІ – першай паловы
ХVІІ ст. і звязаная з ёй палітыка індывідуалізацыі
сялянскага землеўладання. Разам з тым роля
абшчыны, яе сацыяльныя і гаспадарчыя паўна-
моцтвы звычайна ўзмацняліся ў складаныя гіста-
рычныя перыяды, калі для выхаду з крызісаў
патрабавалася кансалідацыя сіл і сродкаў. Кры-
ніцы сведчаць, што падобная сітуацыя склалася
на беларускіх землях у другой палове ХVІІ – пер-
шай палове ХVІІІ ст. Указаны перыяд у гісторыі
Беларусі характарызуецца эканамічным і палі-
тычным заняпадам у выніку войнаў, што адбыва-
ліся на яе тэрыторыі. Але менавіта ў межах гэта-
га часу ішло і гаспадарчае аднаўленне, у ходзе
якога шырока быў выкарыстаны і гаспадарчы па-
тэнцыял сялянскай абшчыны. 

Гэты перыяд быў, напэўна, самым цяжкім у
гісторыі беларускага народа. Казацка-сялянская
вайна 1648–1667 гг., вайна Маскоўскай дзяржавы
з Рэччу Паспалітай за Беларусь і Украіну  
1654–1667 гг. і Паўночная вайна 1700–1721 гг. 
прывялі да значных людскіх2 і матэрыяльных
страт, парушылі эканамічную і палітычную ста-
більнасць, адмоўна паўплывалі на сацыяльнае, 

этнаканфесійнае і культурнае развіццё Беларусі. 
Сельская гаспадарка Беларусі ў другой палове
ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст. двойчы перажыла
разбурэнне і двойчы пачынаўся працэс узнаўлен-
ня. Аднаўленне перыяду 1667–1700 гг. і гаспа-
дарчае адраджэнне пасля заканчэння Паўночнай
вайны мелі падабенства. 

Кірунак эканамічнага развіцця ў гэты час
залежаў у першую чаргу ад ступені разбуранасці
ўладання і тых мер па выхаду з крызіснага
становішча, якія прымяняліся да канкрэтнага
маёнтка. Заўважана, што ў маёнтках усіх відаў
феадальнага землеўладання як усходу, так і за-
хаду Беларусі ўсё больш значнае месца пачала
займаць грашовая рэнта, а не паншчына. Вы-
шэйзгаданае не магло не адбіцца і на становішчы
сельскай абшчыны. 

У час вайны і пасляваеннай адбудовы экано-
мікі феадальныя землеўласнікі, і ў першую чаргу
дзяржава, вымушаны былі шукаць кампраміс па-
між пастаяннай патрэбай у грошах і разуменнем
неабходнасці стварэння ўмоў для аднаўлення
гаспадаркі селяніна – асноўнага падаткапла-
цельшчыка. Таму яны ішлі на ўвядзенне значных
ільгот для сялянства. Найбольш ярка такая палі-
тыка праяўлялася ў дзяржаўных уладаннях. Ад-
ным з галоўных прынцыпаў аднаўлення гаспа-
даркі ў каралеўскіх сталовых эканоміях стаў пра-
цяг распачатай яшчэ ў 1630–1640-х гг. палітыкі – 
адмовы ад фальварка і паншчыны і пераводу
сялян на грашовую рэнту (ачыншаванне) у тых
мясцовасцях, дзе фальваркі эканамічна сябе не
апраўдалі. Прыкладам правядзення такой палі-
тыкі можа паслужыць Гарадзенская эканомія, для
пераводу якой на чынш у 1679 г. была выдадзена 
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спецыяльная інструкцыя караля Яна ІІІ. У ёй тлу-
мачылася неабходнасць усталявання простых і 
зразумелых для сялянства правілаў збору і вы-
платы падаткаў3. Кароль рэкамендаваў улічыць і 
пажаданні сялянства, бо некаторыя валасныя 
абшчыны Гарадзенскай эканоміі звярталіся да 
яго з просьбамі аб адмене паншчыны і пераводзе 
сялян на голы чынш4. 

У другой палове ХVІІ – першай палове 
ХVІІІ ст. адбылося павышэнне ролі абшчыны не 
толькі ў зборы падаткаў і сумесным адбыванні 
павіннасцей, але і ў арганізацыі сялянскага зем-
лекарыстання. Ва ўмовах гаспадарчага разбурэн-
ня землеўласнікі імкнуліся выкарыстаць усе 
даступныя магчымасці, накіраваныя на апрацоў-
ку пустуючых зямель і атрыманне з іх феадаль-
най рэнты. Ім было выгадна, каб пусткі, дадатко-
вае ворыва і сенакосы бралі не сяляне паасобку, 
а сялянская абшчына і каб іменна абшчына 
несла адказнасць за выплату чыншу з гэтай зям-
лі. Напрыклад, у 1742 г. у большасці сёл Берас-
цейскай і Кобрынскай эканомій абшчыны забралі 
ў сваё распараджэнне ўсе пустуючыя землі5, та-
му інвентар эканомій змяшчаў прамое ўказанне 
аб тым, каб усе павіннасці «накладаліся на гра-
маду»6. Адміністрацыя ўладанняў пазбаўлялася 
праблемы спагнання чыншу з кожнага члена ся-
лянскай абшчыны паасобку, так як звычайна пад-
даныя былі звязаны кругавой парукай. 

Напэўна, у дзяржавы не было лепшай магчы-
масці адрадзіць у гэты час на дадзенай тэрыто-
рыі панскую і сялянскую гаспадарку, як дазволіць 
сялянам свабодны выбар форм землекарыстан-
ня, прызначыўшы толькі агульныя платы за зям-
лю. Сялянства Берасцейскай і Кобрынскай экано-
мій, як сведчаць дакументы, гэтым скарысталася 
і зрабіла выбар на карысць абшчыны. Дзяржава, 
у сваю чаргу, такі выбар прызнала, таму гаспа-
дарчыя і павіннасна-падатковыя адносіны кара-
леўскай адміністрацыі і вяскоўцаў у гэтым рэгіёне 
ў другой палове ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст. 
ішлі ў асноўным праз грамаду. 

Крыніцы сведчаць, што ў гэты час грамадой 
(сумесна) карысталіся зямлёй і разам адбывалі з 
яе павіннасці і плацілі падаткі сяляне абсалютнай 
большасці сёл Берасцейскай і Кобрынскай экано-
мій. Так, у сяле Цевялі Чараваціцкага ключа Коб-
рынскай эканоміі падчас рэвізій 1721, 1722, 1723, 
1724, 1726, 1729 гг. камісары запісвалі, што ўсю 
зямлю трымае «грамада Цевялоўская ў адпавед-
насці з законам (у арыгінале “podług prawa”. – В. Г.) 
па тынфаў 22»7. У «рэвізіях валок» 1722, 1723, 
1724, 1726, 1728 і 1730 гг., праведзеных у Гара-
дзецкім ключы Кобрынскага павета, у які ўваходзі-
лі вёскі Бярэзна, Грушавая, Худлін, Вуглы, Це-
ляшэвічы і Камень, адзначаецца не толькі наяў-
насць грамады, але і пералічваецца колькасць 
зямлі, якая належала грамадзе кожнай вёскі8. 

На падставе матэрыялаў рэвізій Чараваціцка-
га і Гарадзецкага ключоў Кобрынскага павета 

можна абгрунтавана сцвярджаць, што ва ўсіх пе-
ралічаных вёсках існавала абшчына, якая да таго 
ж выступала перад уладай як калектыўны земле-
карыстальнік і плацельшчык падаткаў. Дадзены 
вывад можна праілюстраваць некалькімі прыкла-
дамі аб распараджэнні зямлёй з боку грамады. 
Так, у рэвізіі 1721 г. адносна вёскі Пяскі ўказана, 
што валоку Жукаўскую атрымаў пан Урбанскі «за 
прывілеем і з дазволу грамады» («włoka Zu-
kowśka Jm. P. Urbański za Przywileem z Gromady 
pozwalenia»)9. Аналізуемыя дакументы пацвяр-
джаюць існаванне практыкі, калі сельскія абшчыны 
выдзялялі зямлю пабочным людзям: «…з папару, 
што пастароннім выдзялілі» («co postronnym 
pozawodzili»)10 – вёска Літвінкі (1721 г.). Абшчыны 
давалі зямлю нават шляхце: у 1723 г. у вёсцы 
Востраў грамада валоку Козіч выдзеліла пану 
Рушчыку («Gromada Jm P. Ruszczykowi za-
wiodła») і іншым асобам11. Зямля прадастаўляла-
ся ў тым ліку і ў заставу. Напрыклад, у 1723 г. у 
вёсцы Сухаўчыцы валоку Сямёнаўскую грамада 
заставіла панам Радамыскаму і Залескаму, вало-
ку Віхрэвіч – пану Багуслаўскаму12. Цікава, што 
гэтыя факты фіксавалі дзяржаўныя рэвізоры і 
ўспрымалі іх як належнае.  

Удалося выявіць матэрыялы яшчэ аб некаль-
кіх выразных фактах продажу або здачы ў арэнду 
зямлі як сялянамі, так і цэлымі сялянскімі абшчы-
намі ў дзяржаўных уладаннях, што дагэтуль не 
адзначалася ў беларускай гістарыяграфіі. Най-
большае распаўсюджанне такая з’ява атрымала 
якраз на захадзе Беларусі, у Берасцейскай і Коб-
рынскай эканоміях. Сярод матэрыялаў Коб-
рынскай эканоміі за 1723–1724 гг. знойдзены 
аўтарам дакумент пад назвай «Пералік ворыва і 
лугоў, якія былі перададзены ў заставу ад грамад 
Кобрынскага ключа іх міласцям панам шляхце…» 
яшчэ больш сведчыць на карысць вываду аб 
шырокіх правах, якія мела грамада ў справе зем-
леўладання і землекарыстання ў гэтым рэгіёне. У 
пераліку змяшчаецца інфармацыя аб дванаццаці 
вёсках Кобрынскага ключа (Быстрыца, Лушчыкі, 
Зосімы, Косішча, Харкі, Шчэрашава, Легаты, Ду-
бава, Плоскія, Рухавічы, Лохчыцы і Баршчы), 
грамады ў якіх здавалі ўчасткі абшчыннай зямлі ў 
заставу шляхце. Прычым у дакуменце пазначана, 
які менавіта ўчастак, каму і на якіх умовах грама-
дой быў перададзены. Так, грамада вёскі Косічы 
заключыла здзелку аб здачы зямлі пану Міхалу 
Ласкоўскаму, у якой указана, што «чынш ён пла-
ціць грамадзе»13. Дакумент паведамляе аб апе-
рацыях па заставе сельскімі грамадамі абшчын-
най зямлі шляхце прымяняльна да ўсіх вышэйпе-
ралічаных вёсак Кобрынскага ключа. Напрыклад, 
у вёсцы Легаты «грамада Легатаўская аддала ў 
заставу 30 гадоў таму ўсе валокі над ракой Сеў-
няй на 100 вазоў сена за 1000 злотых пану Бек-
леўскаму… потым, 4 гады таму, дасталіся яны 
пану ляснічаму»14. 
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Дамовы аб арэндзе складаліся ў асноўным на 
год, што пацвярджаецца фактамі змены прозвіш-
чаў шляхціцаў-трымальнікаў валок. Відаць, зак-
лючыць такія дамовы было не цяжка, як і вярнуць 
зямлю ў грамаду. Так, у 1729 г. у вёсцы Востраў 
усе валокі, якія раней здаваліся шляхце, пазнача-
ны ўжо ў грамадзе15. З аналізу крыніц вынікае, 
што такія факты назіраліся і ў іншых вёсках.  

У некаторых выпадках рэвізоры запісвалі ў 
дакуменце, якім чынам грамада брала зямлю. 
Так, у вёсцы Палятычы для пазбягання магчы-
мых крыўд сяляне, «парахаваўшыся паміж сабой, 
пагадзіліся ўзяць зямлю агулам за 143 тынфы»16. 
У тэксце хоць і не раскрываецца парадак размер-
кавання зямлі ўнутры грамады, затое прыво-
дзяцца прамыя сведчанні аб тым, што менавіта 
грамада выступала ў якасці правамоцнага суб’ек-
та падчас перагавораў з рэвізорамі, а таксама аб 
агульным прыманні рашэнняў пасля абмеркаван-
ня праблемы на сходзе грамады. 

Такім чынам, дакументы сведчаць аб тым, 
што ў чыншавых вёсках дзяржаўных эканомій 
былі выпадкі (нават шматлікія), калі дзяржава 
давала магчымасць сялянам (грамадзе) здаваць 
зямлю ў арэнду староннім людзям толькі з умо-
вай поўнай выплаты з гэтай зямлі чыншу і пры 
неабходнасці адбывання іншых павіннасцей. Да-
кументы, на падставе якіх аўтарам зроблены гэ-
тыя вывады, напрамую пацвярджаюць, што 
сельскія абшчыны ў Берасцейскай і Кобрынскай 
эканоміях распараджаліся (прадавалі, перадава-
лі, застаўлялі) ворыўнымі землямі, прычым такія 
здзелкі ў некаторых выпадках учыняліся не толькі 
з ведама, але і з гарантыяй іх правамоцнасці з 
боку прадстаўнікоў улады. Пры гэтым нельга 
сцвярджаць, што права распараджэння зямлёй 
сельскімі абшчынамі было неабмежаваным. 
Наадварот, дакументы сведчаць аб тым, што 
такія аперацыі павінны былі праводзіцца толькі 
пад кантролем і з ведама ўладаў. Для дзяржавы 
як землеўласніка было важна, каб падобныя 
аперацыі з зямлёй ажыццяўляліся з ведама, а то 
і пад кантролем яе адміністрацыі.  

Прыведзеныя прыклады кардынальна мя-
няюць усталяванае ў беларускай гістарыяграфіі 
меркаванне аб пазбаўленні пасля сярэдзіны 
XVI ст. абшчыны ў беларускай вёсцы ўсялякіх 
правоў, а то і аб спыненні яе існавання. Удзел 
абшчыны ў землекарыстанні, наяўнасць абшчын-
нага зямельнага фонду і распараджэнне ім, хаця 
б і з ведама дзяржаўнай улады, – важная прыме-
та высокай ролі грамады ў жыцці беларускай 
дзяржаўнай вёскі ў другой палове XVII – першай 
палове XVIII  ст. 

Але разам з аднаўленнем гаспадаркі, пачы-
наючы прыблізна з 40-х гг. ХVІІІ ст., такое права 
сялянскай абшчыны на распараджэнне зямлёй 
уладай паступова стала абмяжоўвацца. Так, у 
дэкларацыі, унесенай у інвентар Берасцейскай і 

Кобрынскай эканомій за 1742 г., ужо канстатава-
лася, што «хлопства… са злосці і сваволі сваёй 
грунты эканамічныя пастароннім людзям прада-
ваць, застаўляць і заводзіць звыклі». У тэксце 
дэкларацыі ўказвалася, што з моманту яе выдан-
ня ні адзін селянін «прадаваць, застаўляць і нія-
кім іншым спосабам заводзіць грунтаў эканаміч-
ных не павінен»17. Больш за тое, сялянам рэка-
мендавалася выкупляць назад зямлю, якую яны 
раней здалі ў заставу. У большасці выпадкаў гэ-
тую зямлю здавала грамада, таму яна і павінна 
была яе выкупляць. 

Нягледзячы на тое што ўлада стала забара-
няць абшчынам прадаваць і застаўляць зямлю з 
зямельнага фонду каралеўскіх эканомій, абшчын-
нае землекарыстанне падтрымлівалася і нават 
стымулявалася. Вельмі выразна арыентацыя 
скарбу на ўмацаванне ролі сельскай абшчыны ў 
арганізацыі землекарыстання ў каралеўскіх ста-
ловых эканоміях вынікае са зместу інвентару Бе-
расцейскай і Кобрынскай эканомій 1742 г. Рэвізо-
ры не проста аддавалі зямлю ў распараджэнне 
сельскіх абшчын, а прапаноўвалі ўзяць яе на 
льготных умовах. Так, пры апісанні Кобрынскай 
воласці было прама адзначана, што пры ўмове, 
калі воласць забярэ «пад сябе» ўсе пустыя зямлі, 
то рэвізіі тут праводзіцца не будуць18. У далей-
шым, напрыклад, пры апісанні сёл Дубава, Ко-
сішча, Лушчыкі Кобрынскага ключа рэвізоры 
адзначылі: «усе грунты пад сябе забіраюць», ці, 
як каля сяла Сялец – «ад рэвізіі вольная», у сяле 
Рымкі – «усё пад грамадой» і да т. п.19 Цалкам на 
грамаду рэвізоры Берасцейскай і Кобрынскай 
эканомій ускладвалі абавязкі выплаты феадаль-
най рэнты і тады, калі ў сяле было вельмі многа 
людзей, якія былі не ў стане выплаціць падаткі. У 
прыватнасці, на аркушы інвентару 1742 г. з апі-
саннем павіннасцей сяла Патрыкі запісана: «Так 
як тая вёска ў убоства ўпала – падаткі павінны на 
грамаду раскладвацца»20. 

Грамада несла адказнасць за сваіх членаў не 
толькі ў выпадку невыканання імі павіннасцей, а і 
за розныя супрацьпраўныя ўчынкі, грашовыя і 
матэрыяльныя пазыкі і г. д. Напрыклад, у дэкла-
рацыі для Кобрынскага ключа 1742 г. прадпісва-
лася, што крэдыторам, якія «на грамадзе… 
людзям пазычалі, а цяпер якіх у вёсцы няма, гра-
мада за іх абы плаціла»21.  

У Гарадзенскай эканоміі былую фальваркавую 
зямлю таксама раздавалі сялянскім абшчынам, 
на грамаду агулам накладваўся і чынш. Але ў 
эканоміі склалася практыка (пра гэта адзначала-
ся і ў інвентары 1708–1712 гг.), згодна з якой ся-
ляне, узяўшы фальваркавую зямлю, потым «пе-
разакладвалі» яе прыватнаўласніцкім сялянам, а 
то і шляхце за больш высокія сумы22. Рэвізоры 
прыводзілі прыклады, калі сяляне здавалі «слуп 
пашні дворнай» за 100 злотых, а самі абавязаны 
былі заплаціць з гэтай зямлі толькі 50 злотых 
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чыншу ў скарб23. Іншыя сяляне засявалі для сваіх 
патрэб зямлю «на старане», напэўна, яшчэ на 
больш выгадных умовах, чым у эканоміі. У інвен-
тары 1680 г. зафіксавана патрабаванне спыніць 
такую практыку: «…калі б хто з падданых чужыя 
грунты дзе на старане засяваў, а свае або ад 
вёскі прынятыя запусціў, той павінен будзе 
заплаціць грамадзе сваёй вёскі штраф 30 злотых 
і страчвае права на пасеянае за межамі вёскі 
збожжа»24. Такія выразы сведчаць таксама пра 
тое, што былое фальваркавае ворыва прымала 
іменна грамада, яна размяркоўвала зямлю паміж 
абшчыннікамі ці дазваляла ім «прыняць» той ці 
іншы ўчастак («слуп»). Натуральна, што абшчына 
ў гэтым выпадку выступала перад скарбам у 
якасці плацельшчыка агульнай сумы чыншу за 
прынятую ёю зямлю. 

Аналізуючы сітуацыю ў Гарадзенскай эканоміі 
ў 1712 г., Д.Л. Пахілевіч адзначыў, што сялянскія 
абшчыны часта бралі ў апрацоўку былое фаль-
варкавае ворыва і апрацоўвалі яго поўнасцю, 
нягледзячы на тое, што ў пустках ляжала многа 
сялянскіх валок. На думку вучонага, тлумачылася 
гэта наступным: «Па-першае, што дваровыя зем-
лі былі лепшымі за сялянскія (у 1563 г. яны лічы-
ліся «добрымі»), а па-другое, тым, што плату за 
іх двор збіраў з сялянскай абшчыны незалежна 
ад таго, засеяныя яны, ці не»25. Як бы там ні бы-
ло, і ў такіх выпадках плацельшчыкам перад 
дзяржавай звычайна выступаў не асобны селя-
нін, а грамада, бо ў некаторых крыніцах прама 
паведамляецца, што сяляне «разбіралі» зямлю і, 
склаўшыся, плацілі за яе. 

На ўсходзе Беларусі, дзе былі яшчэ большыя 
разбурэнні, выкліканыя войнамі, сяляне актыўна 
карысталіся дзяржаўнымі землямі, якія ляжалі ў 
пустках. Адной з найбольш распаўсюджаных 
форм супольнага землекарыстання, асабліва 
пры выкарыстанні пустак, у гэты перыяд была 
снопаўшчызна. Звычайна ў інвентарах адзнача-
лася, што грамада пагадзілася ўзяць пэўную 
колькасць валок на трэці ці чацвёрты сноп. У 
іншых выпадках паведамлялася, што за ўзятую 
зямлю сяляне будуць плаціць «агулам»26. Можна 
меркаваць, што дадатковыя землі разбіраліся 
сялянскімі гаспадаркамі ў залежнасці ад іх патрэ-
бы ў зямлі і забяспечанасці рабочымі рукамі і ця-
главай жывёлай.  

Пра існаванне абшчыны ў Магілёўскай экано-
міі сведчыць яе інвентар за 1672 г.27 Эканомія 
была падзелена на 12 войтаўстваў на чале з 
войтамі, якія адначасова з’яўляліся і прадстаўні-
камі абшчыны перад уладамі. Пры даследаванні 
зместу гэтага інвентару ўдалося выявіць прамыя 
сведчанні аб існаванні грамады ў 68 вёсках Магі-
лёўскай эканоміі. Гэта перш за ўсё трыманне 
вёскай разам ворыўных або сенажатных моргаў і 
агульная плата за іх. Ворыўныя моргі былі адзна-
чаны ў сумесным карыстанні грамады ў вёсках 
Возера, Васілевічы, Даманы, Доўгі Мост і інш.28 

У некаторых вёсках Магілёўскай эканоміі ва 
ўласнасці грамады знаходзілася нават нерухо-
мая маёмасць, найчасцей – млыны. Так, сяляне 
вёскі Здановічы Бардзілоўскага войтаўства тры-
малі млын («з млына, каторы ў той вёсцы хлопы 
трымаюць»29). Млынам валодалі і сяляне вёсак 
Гасподы («Młyn sioło trzyma»), Агеевічы, Рымінка, 
Мхінічы. У вёсцы Ханкевічы сялянам дазволілі 
пабудаваць млын разам з грамадой вёскі Хіль-
кевічы, за што ім прадпісвалася плаціць штогод 
па 16 коп літоўскіх. Прасілі дазволу на пабудову 
млына і сяляне вёскі Шастакі30. 

Некаторыя звесткі дазваляюць выказаць мер-
каванне, што даволі высокай была роля грамады 
як інстытута самаарганізацыі вясковага насель-
ніцтва падчас сялянскага выступлення ў Кры-
чаўскім старостве ў канцы 30-х – пачатку 40-х гг. 
XVIII ст. Найперш кідаецца ў вочы тое, што кіраў-
нікамі сялянскага пратэсту былі службовыя асо-
бы грамады – старац Крычаўскага староства Іван 
Бялько і сельскія войты Васіль Вашчыла (вёска 
Селішча), Косця (вёска Бярозкі), Іван Карпач, 
Стэсь Бачко і інш.31 Некалькі суплік адвозіў да 
князёў Радзівілаў як да трымальнікаў староства 
войт вёскі Селішча, кіраўнік паўстання ў Кры-
чаўскім старостве ў 1740 г. Васіль Вашчыла. Па-
даваліся яны ад імя старца і ўсёй воласці Кры-
чаўскага староства32.  

Такім чынам, можна сцвярджаць, што сялян-
ская абшчына ў Беларусі ў гады войнаў і пасля-
ваеннага аднаўлення сярэдзіны XVIІ – першай 
паловы XVIІІ ст. значна ўмацавала свае пазіцыі. 
Яна не толькі захавала свае паўнамоцтвы ў арга-
нізацыі паўсядзённага жыцця вёскі, але і значна 
пашырыла іх у сферы землеўладання і землека-
рыстання, што было абумоўлена ў тым ліку заці-
каўленасцю ў гэтым землеўласнікаў. 

Абшчыннае карыстанне зямлёй сустракалася 
пераважна ў «чыншавых» сёлах уладанняў. У 
многіх выпадках грашовыя выплаты і даніна 
аддаваліся ў іх сумесна, прызначаныя працы вы-
конваліся «агулам». Пры гэтым ясна прасочваец-
ца эканамічная зацікаўленасць землеўласніка: у 
«чыншавых» сёлах грамада гарантавала даклад-
насць і своечасовасць збору грошай і даніны. 
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