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БЕЛАРУСКІЯ СЯЛЯНЕ І ЛІКВІДАЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 

Авалоданне новымі землямі, маёнткамі і падданымі складала важны 

фактар прасоўвання расійскай дваранскай дзяржавы ў заходнім кірунку. Для 

гэтага ў міжнародным плане скарыстоўваліся ўцёкі сялян за мяжу, 

разыгрывалася рэлігійная карта, і нават дапускаліся рэверансы ў бок ніжэйшых 

саслоўяў Рэчы Паспалітай. Спробы ж, хоць у многім і сімвалічныя, 

прагрэсіўных колаў шляхты вырашаць аграрнае пытанне былі рашуча і надоўга 

перакрэслены ўнутранымі і знешнімі рэакцыянерамі. Таму палітычны крызіс і 

падзенне Рэчы Паспалітай успрымаліся сялянскімі масамі пасіўна і абыякава. 

Аднак імі спрабавалі маніпуляваць і прыцягваць на свой бок сілы, якія 

проціборствавалі, калі справа даходзіла да ўзброенай барацьбы, асабліва пад 

час паўстання 1794 г., што разгарнулася на яшчэ непадзеленых тэрыторыях. 

Упершыню беларускія сяляне былі ўцягнуты ў палітычнае жыццё ў такім 

маштабе.  

 

Праблематыка падзелаў Рэчы Паспалітай, як і звязанага з імі паўстання 

1794 г., доўгі час была практычна па-за ўвагай беларускіх гісторыкаў. 

Даследаванне палітычных падзей на беларускіх землях гэтых часоў было 

акумулявана перш за ўсё польскай і часткова расійскай гістарыяграфічнымі 

школамі. Уласна беларускія чыннікі і наступствы падзелаў для нашых зямель 

звычайна ігнараваліся. У цяперашні час, калі Рэч Паспалітая стала лічыцца 

спадчынай не толькі польскага, але і ўсіх народаў, якія яе насялялі, рэзка 

ўзрасла цікавасць да гэтай дзяржавы, прычым не толькі ў сацыяльна-

эканамічным (што прысутнічала ў савецкіх гісторыкаў), але і ў культурным, 
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канфесійным і асабліва палітычным сэнсах. Найбольш яскрава і абагулена 

“беларускі след” у палітычных падзеях апошняй трэці XVIII ст. выступае ў 

працах У.П. Емяльянчыка[1] і Я.К. Анішчанкі[2]. Стараннямі апошняга 

выяўлены і пададзены ў шэрагу кніг афіцыйна-дакументальныя матэрыялы аб 

паўстанні 1794 г., з якіх высвечваюцца паводзіны ўсіх сацыяльных пластоў 

тагачаснага грамадства[3; 4]. Нам падаецца, што паглыбіць беларускае 

разуменне гэтай эпохі, яе месца ў айчыннай гісторыі можна праз прызму лёсу 

асноўнай масы насельніцтва – сялян. Прычым узяўшы крыніцамі не толькі 

традыцыйна выкарыстоўваемыя афіцыйна-дакументальныя матэрыялы, але і 

фальклорна-паэтычныя творы, якія выяўлялі настроі мас. 

Утварэнне Рэчы Паспалітай замацавала на будучыню саперніцтва за 

панаванне ва Усходняй Еўропе паміж ёй і Расійскай дзяржавай, аж да 

ліквідацыі першай у канцы XVIII ст. Цары традыцыйна глядзелі на ўсходнія 

землі Рэчы Паспалітай, населеныя украінцамі і беларусамі, як на сваю 

спрадвеку вотчыну, арыентуючыся на ўключэнне іх у склад Расіі. У XVIII ст. з 

гэтым былі звязаны і аграрна-сялянскія праблемы.  

Афіцыйная ўрадавая дактрына аб гарантыях уладальніцкіх правоў 

памешчыкаў і абароне іх саслоўнай манаполіі на зямлю і сялян па-сутнасці 

прыкрывала экспансію рускага феадальнага землеўладання і прыгонніцтва на 

захад. Перыяд найбольшага прыросту колькасці прыгонных сялян у Расіі 

прыпадае на перыяд паміж другой (1744 г.) і чацвёртай (1782 г.) рэвізіямі, 

прычым у раёне расійска-рэчыпаспалітаўскага пагранічча актыўнасць 

памешчыцкага землеўладання была вышэйшай. Паводле падлікаў Б.У. Носава, 

колькасць памешчыцкіх сялян павялічылася тут на 50% супроць 30% у цэнтры 

краіны і склала палову ад колькасці памешчыцкіх сялян цэнтральных раёнаў. 

Жорсткая барацьба за зямлю і прыгонных, што разгарнулася ў XVIII ст., у 

Расійскай імперыі, знаходзіла сваё вырашэнне на знешнепалітычных шляхах, у 

якіх рэчыпаспалітаўскаму напрамку належала зусім не апошняя роля. Тут 

вялікадзяржаўныя дзеянні Кацярыны II і яе акружэння адлюстроўвалі 

экспансіянісцкія інтарэсы рускага памеснага дваранства [5, с. 233–235].  



 3

У XVIII ст. адносіны Расіі і Рэчы Паспалітай абвастрыла праблема ўцёкаў 

рускіх сялян і іх укрывальніцтва на землях Беларусі і Украіны. У лютым 1763 г. 

Калегія замежных спраў прадстаўляла гэта Кацярыне II у якасці галоўнай з 

“крыўдаў з боку Польшчы і Літвы расійскіх падданых”, сцвярджаючы, што 

многія тысячы сялянскіх сем’яў і вайсковых дэзерціраў там вялікія слабоды і 

сёлы засялілі. У выніку расійскія прыгранічныя паветы Смаленскай губерні, 

Пскоўскай і Вялікалуцкай правінцый амаль спустошаны, памешчыкі галеюць. 

Памежныя вобласці цярпелі і ад набегаў груп розных людзей, “якім палякі ў 

сябе прыстанак даюць”, што чынілі “разбоі, рабаўніцтвы і смяротныя 

забойствы”. Усё гэта вымушала ўлады прымаць захады па ўпарадкаванні і 

умацаванні дзяржаўнай мяжы, а праблема збеглых сялян стала прадметам 

клопатаў расійскай дыпламатыі [6, с. 88–89, 410, 530–532, 535, 539].  

Для разбору і вяртання ўцекачоў ствараліся пагранічныя камісіі. Расійскі 

бок арганізоўваў узброеныя заставы і “рэйды” у прыгранічныя вобласці 

суседняй дзяржавы. У 1765 г. упершыню была атрымана афіцыйная згода Рэчы 

Паспалітай на выдачу збеглых, для чаго адкрыта быў накіраваны ў “Літву” 

атрад пад камандай генерал-маёра Маслава. Толькі з маёнткаў Чартарыйскіх 

было вывезена на трох тысячах фурманак не менш 4 тысяч чалавек, прычым, як 

сцвердзіў канцлер ВКЛ М. Чартарыйскі, поруч з рускімі збеглымі былі 

вывезены ў Расію і мясцовыя сяляне. Іх партыямі, залічваючы памешчыкам за 

рэкрутаў ці ўплочваючы з казны грашыма, адпраўлялі на пасяленні ў Сібір[5, с. 

231]. Вяртанню ў Расію належалі самі збеглыя і нават іх дзеці, што відавочна 

стварала нямала магчымасцяў для злоўжыванняў і прамога здзеку над сялянамі. 

Расійскаму боку стала выгодным нават перабольшваць маштабы гэтай 

з’явы. У 1765 г. каралю і вялікаму князю Станіславу Аўгусту Панятоўскаму 

была пададзена ведамасць аб “уцёкшых у Польшчу рускіх” у колькасці 29877 

чалавек, якіх з 1700 г. утрымлівалі 168 землеўладальнікаў. Прычым гэта былі 

толькі зафіксаваныя пагранічнымі камісіямі звесткі. У далейшых прэтэнзіях да 

Рэчы Паспалітай лічба збеглых была павялічана да 300 тысяч. Гэта дазволіла 

царскаму ўраду ў 1772 г., калі ішла падрыхтоўка першага падзелу Рэчы 



 4

Паспалітай, прад’явіць прэтэнзіі на мільён дзесяцін “лепшай і пладаноснейшай 

зямлі, якая насільна ўтрымліваецца польскім бокам з 1523 г.”, заселена “у 

большай частцы маларасійскімі падданымі” і ў многім каланізавана “расійскімі 

падданымі збеглымі” [7, с. 60–61]. 

Умяшанне царскага ўрада ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай 

апраўдвалася і абаронай рэлігійных інтарэсаў праваслаўных сялян. Мэты гэтай 

палітыкі добра бачныя з афіцыйнага дакумента – “Тлумачэнні... аб карысці ад 

абароны Расіяй праваслаўных, якія жывуць у Польшчы”, складзенага “на 

найвышэйшы запыт” іераманахам Феафанам Леантовічам 24 лістапада 1762 г. 

У ім адзначалася, што падтрымка праваслаўных дазволіць мець у іх асобе 

паведамляльнікаў аб усіх “злокаварных” намерах магнатаў супраць Расіі, 

надзейней захаваць у Рэчы Паспалітай расійскія палітычныя інтарэсы, 

патрабаваць выканання ранейшых трактатаў і дагавораў, прэтэндаваць на 

каралеўскі трон прадстаўніку расійскай дынастыі, забяспечыць саюз з 

пратэстанцкімі дзяржавамі і “што Расійскай нашай дзяржаве можна будзе 

шэсць соцень вёрстаў самай лепшай і ўрадлівейшай зямлі з незлічоным 

праваслаўным народам, перад усім светам праведна і правільна ў палякаў 

адабраць” [8, арк. 1–5].  

У такім самым кірунку выказаўся ў сваім “Праекце па польскіх справах 

1791 г.” для Кацярыны II канцлер А. Безбародка: “Праз выкананне гэтага 

праекта набыты будуць вялізныя і пладаносныя землі, населеныя шматлікім 

адважным, з намі адзінаверным і ад Расіі толькі чакаючым выратавання свайго 

народам. Ён памножыць страшную ваенную сілу і паслужыць у патрэбным 

выпадку да замены ўнутры дзяржавы многіх надзвычайных рэкруцкіх набораў. 

Польшча перастане быць для нас пужалам, з разліку суседзяў граніцы нашы 

знойдуцца ў поўнай бяспецы”[6, с. 652].  

Зыходзячы з пададзенага, даволі своеасаблівымі і супярэчлівымі былі 

адносіны расійскага ўрада да сялянскіх рухаў на Беларусі і Правабярэжнай 

Украіне.  Афіцыйна ён асуджаў антыфеадальныя бунты і часам нават аказваў 

Рэчы Паспалітай дапамогу ў іх задушэнні, але, з іншага боку, быў зацікаўлены ў 
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існаванні царысцкіх ілюзій у масе сялян тых рэгіёнаў, якія збіраўся далучыць да 

сваёй дзяржавы. Відаць апошнім і можна вытлумачыць прысутнасць на 

каранацыі Кацярыны II і прывітальнае выступленне селяніна з Рэчы 

Паспалітай. 

Практычна блакуючы сялянскае пытанне ў сваёй краіне ва ўмовах росту 

дваранскага землеўладання і прыгонніцтва, расійскі ўрад лічыў патрэбным яго 

ініцыяваць, прынамсі да Французскай рэвалюцыі, у суседняй дзяржаве. Пад яго 

ўплывам сойм у 1768 г. прыняў пастанову, якая адбірала ў землеўласнікаў 

права жыцця і смерці над іх сялянамі, а крымінальныя справы адносна апошніх 

павінны былі разглядацца ў земскіх і гродскіх судах. Іншая рэч, што механізм 

рэалізацыі гэтай пастановы быў праблематычным. На сойме 1773 – 1775 гг. 

зноў было паднята сялянскае пытанне па настаянні Расіі. Разглядаліся праекты 

аб забеспячэнні сялянам уласнасці, спыненні ўціскаў, праве пана вызваляць 

сваіх прыгонных і увогуле паляпшэнні іх быту. Гэтыя прапановы  тады былі 

рашуча адвергнуты, хоць расійскія ініцыятывы на маглі ісці далей за 

паслабленні сялянам у рамках феадальнай сістэмы[9, с. 187–189]. 

 Знамянальна, што ў 1789 – 1790 гг. улады Рэчы Паспалітай былі вельмі 

занепакоены сялянскімі хваляваннямі, лічачы, што яны інспіруюцца расійскім 

урадам. Створаная з гэтай нагоды сеймавая камісія прыйшла да высновы, што з 

часоў Хмяльніччыны “Расія ... лашчыла польскіх падданых грэчаскага 

веравызнання і схіляла іх да прызнання над сабою чужога ўладарання, 

павялічваючы ў іх непрыязнасць да іх ўрада” [10, арк. 3 зв.]. 

На самой справе расійскі ўрад дзейнічаў вельмі асцярожна і ў звычайных 

(мірных) абставінах ніколі не рашаўся на адкрытае выкарыстанне і тым больш 

падаграванне тых унутраных канфліктаў, якія маглі б прывесці да змены 

сацыяльнага ладу Рэчы Паспалітай. Ён абмяжоўваўся ўлікам нацыянальна-

рэлігійнага чынніка, мяркуючы, што сама розніца ў веравызнанні 

землеўладальнікаў і іх падданых ва ўсходніх рэгіёнах Рэчы Паспалітай 

забяспечыць пры неабходнасці падтрымку ўкраінскага і беларускага сялянства. 

Вось што пісала Кацярына II пад час Касцюшкаўскага паўстання генерал-
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губернатару мінскаму, ізяслаўскаму і брацлаўскаму Ц.І. Туталміну: “Чорны 

народ, які жыве ў абводах нашых, а больш за ўсё нам аднаверны, палякаў паноў 

сваіх ненавідзіць, што самой справай даказана многімі дасюль здарэннямі; а 

таму няцяжка будзе мець той у сваю карысць, падахвочваючы заступніцтвам ад 

аднаверных яму[11, стб. 2289]. Нельга сцвярджаць, што такая палітыка не мела 

пэўнага поспеху, асабліва ў праваслаўнай вёсцы Украіны і Беларусі.  

Каб вывесці Рэч Паспалітую з заняпаду, захаваць яе самастойнасць і 

цэласць, патрабаваліся радыкальныя пераўтварэнні ў кіраванні і грамадскім 

ладзе краіны. Такія спробы рабіліся, але яны сутыкаліся з упартым 

супраціўленнем рэакцыйнага магнацтва, якое не жадала згубіць хаця б малую 

частку сваіх прывілеяў коштам уступак народу. Сярод часткі землеўласнікаў 

існавалі нават антыпатрыятычныя настроі пераходу пад уладу Расіі, Аўстрыі і 

Прусіі, каб толькі не вызваляць сялянаў ад падданства. Зразумела, суседнія 

дзяржавы, зацікаўленыя ў аслабленні Рэчы Паспалітай, усяляк падтрымлівалі 

такіх магнатаў.  

Рост сялянскага руху ва ўсходняй частцы Рэчы Паспалітай ва ўмовах 

падзелаў краіны вымушаў шляхецка-буржуазныя колы ўзнімаць сялянскае 

пытанне, што выявілася ў рашэннях Чатырохгадовага сойма 1788 – 1792 гг. 

Канстытуцыя 3 мая 1791 г. прадугледжвала ліквідацыю феадальнай анархіі, 

стварэнне ўмоваў для развіцця капіталістычных адносінаў. Абвяшчалася апека 

права і ўрада над феадальна-залежнымі сялянамі пры наяўнасці дагавораў і 

іншых пагадненняў з землеўласнікамі; давалася поўная свабода людзям, якія 

прыбывалі ў краіну, у тым ліку і раней выдаленым. Аднак нават шляхецкія 

радыкалы не палічылі магчымым знішчыць прыгонніцтва ўвогуле.  

Там, дзе сяляне дачуліся пра канстытуцыю, яна ўспрымалася ў плане іх 

чаканняў. У шэрагу польскіх старостваў, а таксама Шаўляйскай эканоміі на 

Жмудзі прайшлі кампаніі адмовы ад выканання павіннасцяў, прычым са 

спасылкай на становішча сялян у іншых еўрапейскіх краінах і што па 

наступіўшым часе кароль іх не абавязвае працаваць. Сяляне Гродзенскай 

эканоміі пачалі падаваць калектыўныя (дзве і больш вёскі і нават ключы) 
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просьбы каралю аб пераводзе на чынш і гарантаванае землекарыстанне, а то і 

аб перадачы асобных ключоў ва ўласнае трыманне. Суплікі 1790-х гг. паказвалі 

праявы палітычнай свядомасці сялян, калі ў іх віталіся кароль і сойм за клопат 

аб ніжэйшым саслоўі. З вёскі Добрынкі Брэсцкай эканоміі, якую перавялі з 

паншчыны на чынш, пісалі, што цяпер народ пазнаў айчыну і яе вольнасць. 

Кароль дзе універсаламі, а дзе ваеннай сілай імкнуўся трымаць сялян у 

паслушэнстве, а канстытуцыя па-сутнасці засталася амаль нерэалізаванай[12, с. 

207–210]. 

 Рэакцыйныя колы магнатаў і шляхты аб’ядналіся ў Таргавіцкую 

канфедэрацыю і пры дапамозе расійскіх войскаў дамагліся адмены канстытуцыі 

і рэформаў Чатырохгадовага сойма. Няздольнасць шляхецкага руху рашуча 

адрынуць прыгонніцтва прывяла да таго, што сялянства ў асноўнай масе 

засталося абыякавым да лёсу Рэчы Паспалітай і адказала маўчаннем на заклік 

узнімацца на барацьбу з царскімі войскамі за захаванне Канстытуцыі 3 мая.  

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

ураджэнцам Беларусі Тадэвушам 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 мас 

насельніцтва – сялянаў, якія спадзяваліся на ліквідацыю прыгоннага права і 

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

мая Паланецкі ўніверсал абяцаў сялянам асабістае вызваленне і некаторае 

змяншэнне феадальных павіннасцяў. Аднак стараннямі памешчыкаў універсал 

застаўся на паперы і фактычна не дайшоў да сялянаў. 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 



 8

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 сялянам трох сваіх вёсак з’явіцца да яго ў лагер з 

агнястрэльнай зброяй. Але падымаючы сялян на паўстанне, уладальнік схаваў 

ад іх Паланецкі ўніверсал. 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 ўстаноўленых расцэнак. 

Адміністратары падавалі гэтае мерапрыемства сялянам як міласць вотчынніка 

за іхні ўдзел у паўстанні. Пра асабістую свабоду і зямельны надзел нічога не 

гаварылася[13, с. 266–267]. 

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 землеўладальнікі, да такіх кардынальных 

крокаў былі яшчэ не падрыхтаваны, што і абумовіла абмежаванасць 

Паланецкага ўніверсалу і тым больш магчымасці яго рэалізацыі. Царскія ж 

генералы давалі сялянам дэмагагічныя абяцанні і настройвалі іх супраць 

паўстанцкай шляхты, што з’явілася адной з прычын абмежаванага ўдзелу сялян 

у паўстанні і нейтральна-пасіўнай пазіцыі іх асноўнай масы. 

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

Кнорынгу з Ашмянскага павета: “Схіліўшы чэрнь да непадпарадкавання 

ўладальнікам сваім, абнадзейваў іх вольнасцю па ўсіх мясцінах праходжання 

майго і тут, у Беніцы, знайшоў я ўцеху іх у поўным выказванні сваёй радасці, а 

тым больш мсціўцамі за бесчалавечныя падаткі да ўсяго маёнтка шляхціцаў, 

чаму доказам, што яны па першаму запытанню падрыхтаваную ўжо зброю 

аддалі мне зразу, болей жа даказалі рабункам іх маёнтка, бо не літуючы ні 
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аздаблення, ні каштоўнасці дамоў усё спустошылі ўшчэнт...” [14, с. 162–163]. 

Аб паддобрыванні да сельскага насельніцтва сведчыць загад ад 26 верасня 

генерал-паручыка Ферзена, каб “абыходжанне нашых войскаў не вымушала 

супраць іх волі браць зброю і бараніць больш сваю бяспеку”. Таму “з усімі 

жыхарамі, якія знойдуцца што жывуць у сваіх сялібах, загадаць ласкава і 

прыязна абыходзіцца і нічога ад іх не браць і пасыланымі для фуражавання 

камандамі найстражэйша аб тым прадпісваць, а браць тое... (перш за ўсё – У.С.) 

з добраў каралеўскіх і такіх памешчыкаў, якія замешаны ў бунце” [15, арк. 331–

331 зв.]. 

Ва ўмовах распачатага паўстання Кацярына II палічыла патрэбным 

умацаваць пазіцыю праваслаўнай царквы на далучаных землях шляхам 

пераводу уніятаў у праваслаўе, аб чым быў дадзены ўказ 22 красавіка 1794 г. 

[16, №17199]. 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 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 

ўніятаў. Аднак афіцыйнае праваслаўе тады яшчэ не змагло давесці пачатую 

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

паўстання Касцюшкі астыў. Многія з “уз’яднаных” вярнуліся да уніі[Гл.: 17, 

с.90–99].  

Для ўплыву на настроі сялян былі выкарыстаны секвестр і канфіскацыі 

маёнткаў, што належалі шляхецкім удзельнікам паўстання[Гл.: 18, s. 97–106]. 

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

адабрэння выступленняў супраць памешчыкаў, “прыстаўшых да бунту”, і да 

абяцанняў перадаць у іх карыстанне секвестраваныя маёнткі. Туталмін атрымаў 

распараджэнне “... у вёсках, якія ў казённае кіраванне ўзяты быць могуць”, 

адхіляць “пасялянам ненавісных цяперашніх адміністратараў”, як людзей 

палітычна ненадзейных. 19 красавіка 1794 г. Кацярына II прадпісвала “да 

маёнткаў гэтых прыставіць верных і чэсных наглядчыкаў, аблягчаючы жыхароў 

наколькі магчыма ў павіннасцях, чым сэрцы народныя цалкам да сябе схіліць 

можна, для ўстаранення здраднікаў і запальшчыкаў непарадкаў”[11, стб. 2289–

2290]. “Польскіх” упраўляючых сталі замяняць расійскімі чыноўнікамі і 

адстаўнымі афіцэрамі, якіх абавязалі пісьмовымі кантрактамі не абыходзіцца з 

дзяржаўнымі сялянамі як з уласнымі прыгоннымі. Апошнім аб’яўлялі, што 

менавіта Кацярына II загадала забраць іх з-пад прыватнай залежнасці ў казну і 

“паводле мацярынскай сваёй да народа спагадлівасці” аблегчыць у павіннасцях, 

падатках і работах. Яшчэ ўказам ад 4 лютага 1794 г. памешчыкаў далучаных 

зямель абавязалі карміць галодных сялян з панска-фальваркавых запасаў, 

прычым, з пагрозай адабрання сялян у царскую казну за яго невыкананне[19, с. 

227–228]. 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 II даравала многім знатным арыстакратам іх “памылкі”, а Павел I 

выдаў указ аб агульнай амністыі паўстанцаў. 

Са свайго боку кіраўніцтва паўстаннем рабіла контркрокі, каб 

нейтралізаваць дзеянні царскіх улад. У адмысловым звароце Найвышэйшай 

Нацыянальнай Рады ад 17 чэрвеня 1974 г. да “польскіх і літоўскіх жыхароў”, 

між іншым, сцвярджалася: “Расія не можа абяцаць вам лепшага стану, калі ў 

свеце няма горшай няволі, у якой яна земляробаў сваіх трымае, дазваляючы 

прадаваць тых як быдла на пляцах... Не спакушайцеся ні шляхціцы, ні пасяляне 

фальшываю надзеяю расійскіх дэкларацый... Польскае праўленне ўсякага стану 

людзям плён працы іх і гаспадарчае кіраванне раз і назаўсёды жадае 
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забяспечыць”[20, арк. 196–196 зв.]. 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: ... 

пакіньце ў спакоі людзей, якія маюць з вамі неаднолькавае веравызнанне, 

злучыцеся з імі любасцю да бацькаўшчыны і вольнасці народнай, адшукайце 

свабоду вашу і зрабіце народнае паўстанне”[21, арк. 508].  

Аднак прыгонніцтва не было знішчана. Таму ўдзел беларускіх сялянаў у 

паўстанні пераважна абмежаваўся прымусовай іх мабілізацыяй. Часам, пры 

першай магчымасці, асабліва з набліжэннем 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 падавіў паўстанне, што 

прадвызначыла апошні падзел Рэчы Паспалітай.  

Вобраз Касцюшкі, які захаўваўся ў беларускіх народных песнях(“Ай у 

Вільні ўво ўсе званы зазванілі, у барабаны забілі...”, “Песня пра Касцюшку”, 

“Засвісталі палячэнькі”) паўстае дадатным[Гл.: 22, с. 45–46], як і ў паданнях, з 

якіх бачна ўяўленне сацыяльных нізоў аб прычынах паражэння паўстання і 

знікнення Рэчы Паспалітай: “Касцюшка быў мілы Богу... Касцюшка заваяваў 

бы свет цэлы, каб паны яго слухаць хацелі, але паны як паны: гулялі, 

банкетавалі, Касцюшкі не слухалі, затым і Польшча прапала. Кажуць, што ў 

Касцюшкі то быў такі плашч, што кулі яго не прабівалі... Касцюшка быў надта 

адважны і храбры генерал...”[23, с. 11]. 

Эпоха падзення Рэчы Паспалітай адбілася ў народнай памяці як горшая за 

папярэднюю: “За Саса было хлеба і мяса. Настаў Панятоўскі, стаў хлеб не 

такоўскі”[24, с. 242]. Гэтая сялянская прыказка, паводле каментара польскага 

публіцыста і гісторыка С. Мацкевіча, паказвае падзенне дабрабыту ў перыяд 

праўлення апошняга караля і вялікага князя ў параўнанні з часамі прадстаўніка 

саксонскай дынастыі[25, s. 54]. З песні “Засвісталі казачэнькі ў ночы, са 

паўночы...” вынікаюць народныя ўяўленні аб тым, што са смерцю Панятоўскага 

загінула Рэч Паспалітая, а перавод у склад Расіі, што мела вайсковую перавагу, 
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з’яўляўся непазбежнасцю, да якой трэба адаптавацца: “Поўна, поўна, пан 

Панятоўскі, з масквой ваеваці, нам з масквою, нам з таскою трэба 

прывыкаці”[22, с. 46, 48]. 

Такім чынам, пад час падзелаў Рэчы Паспалітай сяляне ўбачылі толькі 

пробліскі сацыяльнай свабоды, таму ўдзел іх у адстойванні і вяртанні ранейшай 

дзяржаўнасці меў абмежаваны характар, што выявілася і ў паўстанні 1794 г. 

Новая расійская ўлада змяніла частку ўладальнікаў сялян і дапускала заляцанні 

з імі ў часы абвастрэння палітычнай сітуацыі, пры нязменнасці ў цэлым 

феадальных парадкаў. 
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