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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Асноўнай мэтай вывучэння гісторыі Беларусі з’яўляецца 

фарміраванне ў студэнтаў грунтоўных ведаў гісторыі сваёй краіны, яе 

месца ў кантэксце славянскай, еўрапейскай і сусветнай гісторыі.  

ЭВМК ―Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты: гістарычны аспект‖ 

абапіраецца на гуманістычныя, агульнагістарычныя і нацыянальна-

дзяржаўныя каштоўнасці як крытэрый ісціны і ацэнкі гістарычных падзей і 

факты.  

Вывучэнне курса звязана з адпаведнымі тэмамі вучэбных курсаў 

―Гісторыя паўднѐвых і ўсходніх славян‖, ―Гісторыя Украіны‖, ―Гісторыя 

Расіі‖, ―Гісторыя сярэдніх вякоў‖, ―Краязнаўства‖, ―Крыніцазнаўства‖, 

―Грамадска-палітычная думка Беларусі‖ і інш. 

 

Мэтай ЭВМК з’яўляецца неабходнасць даць студэнтам цэласнае 

ўяўленне аб гістарычным шляху Беларусі з сярэдзіны XVII ст. да другой 

паловы XIX ст., а таксама у гады  Першай (1914-1917 гг.) і Другой (1939-1945 

гг.) Сусветных войн.  

- разгледзець грамадска-палітычнае, сацыяльна-эканамічнае, 

духоўнае развіццѐ беларускага народа ў азначаны час; 

- асэнсаваць гістарычнае месца Беларусі ў сусветным 

супольніцтве; 

- зразумець асаблівасці палітычнага, грамадскага, эканамічнага, 

культурнага развіцця беларусаў у параўнанні з іншымі 

народамі. 

Задачамі вывучэння курса з’ўляюцца: 

- адлюстраванне войнаў сярэдзіны XVII ст., сацыяльна-

эканамічнага становішча Беларусі ў другой палове XVII ст. - 

першай палове XIX ст.; 

- аналіз падзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння беларускіх земляў 

да Расіі, падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі; 

- агляд падзей вайны 1812 г. на Беларусі; 

- высвятленне грамадска-палітычнага становішча Беларусі ў 

першай палове XX ст., адлюстраванне падзей Першай (1914-

1917 гг.) і Другой (1939-1945 гг.) Сусветных войн. 

 

Засваенне курса ―Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты: 

гістарычны аспект‖ вызначана адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі 

першай ступені. Праграма распрацавана з улікам патрабаванняў 

кампетэнтнаснага падыходу. 
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Выпускнік павінен: 

 а) ведаць: 

- прычынна-выніковыя сувязі і заканамернасці гістарычнага 

развіцця; 

- асноўныя этапы гістарычнага развіцця беларускага народа ў 

азначаны перыяд; 

- гісторыю Беларусі ў кантэксце еўрапейскай і сусветнай 

гісторыі. 

б) умець: 

- высвятляць сутнаснае і асаблівае праз параўнанне і тыпалогію ў 

гісторыі Беларусі; 

- свабодна аперыраваць фактамі гістарычнай рычаіснасці; 

- паспяхова выкарыстоўваць атрыманыя веды ў працэсе 

выкладання гісторыі Беларусі ў сярэдняй агульнаадукацыйнай 

школе. 

У працэсе вывучэння ЭВМК кожнай тэмы студэнты павінны 

навучыцца карыстацца як канкрэтна-гістарычнымі метадамі (гісторыка-

генетычным, гісторыка-параўнальным, гісторыка-тыпалагічным, гісторыка-

сістэмным і інш.), так і агульнанавуковымі (мадэліравання, ідэалізацыі, 

індукцыі і дэдукцыі, сінтэзу і аналізу, узыходжання ад канкрэтнага да 

абстрактнага і наадварот, аналогіі і інш.) гістарычнага пазнання. 

Матэрыял ЭВМК ―Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты: 

гістарычны аспект‖ пабудаваны на падставе храналагічнага прынцыпа.  

 Для дыягностыкі сфарміраванасці гістарычных ведаў і ўменняў 

рэкамендуецца выкарыстоўваць комплексныя тэсты з рознаўзроўневымі 

заданнямі. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

Лекцыі 
 

 

ЛЕКЦЫІ 1-3. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ – ХVІІІ СТ. 

1. Воины сярэдзіны – другои паловы ХVІІ ст. і іх уплыў на развіццѐ 

Беларусі. 

2. Ваина Маскоускаи дзяржавы з Рэччу Паспалітаи за беларускія землі 

(1654 – 1667).  

3. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – першай палове 

XVIII ст. 

1. Воины сярэдзіны – другои паловы ХVІІ ст. ХVІІ і іх уплыу на развіцце 

Беларусі.  

Другая палова ХVІІ ст. − пачатак ХVІІІ ст. сталі самым цяжкім часам у 

беларускаи гісторыі. Ен атрымау назву «разбуральнага», або «крывавага 

стагоддзя», паколькі у гэты перыяд усю Рэч Паспалітую ахапіла паласа 

працяглых воинау і палітычнаи смуты. Распачауся ен з казацкага паустання 

ва Украіне пад кірауніцтвам гетмана Запарожскага воиска Багдана 

Хмяльніцкага. Казацка-сялянская ваина (1648–1651). Змагаючыся за 

незалежнасць Украіны, Б.Хмяльніцкі меу на мэце стварэнне уласнаи 

дзяржавы, у межы якои хацеу уключыць і паудневыя землі Беларусі — 

Падняпроуе і Палессе. Каб заручыцца падтрымкаи мясцовага насельніцтва, 

на землях Беларусі распаусюджваліся гетманскія універсалы, у якіх 

Хмяльніцкі заклікау жыхароу уздымацца на барацьбу супраць «паноу і 

ляхау». Б.Хмяльніцкі нават пасылау на Палессе казацкія загоны, якія 

узначальвалі Галавацкі, Галота, Нябаба, Гаркуша і іншыя яго паплечнікі. 

Гэтыя атрады адыгралі ролю каталізатара у пачатку народнага руху на 

тэрыторыі Паудневаи Беларусі. 

Звесткі пра перамогі Хмяльніцкага над каронным воискам у маі 1648 г. пад 

Корсунем і Жоутымі Водамі спрыялі уцягванню ва узброеную барацьбу 

сялян і гарадскіх нізоу Беларусі, асабліва на памежных з Украінаи 

тэрыторыях. Казацка- сялянскія атрады авалодалі Гомелем, Лоевам, 

Чачэрскам, Брагінам, Бабруискам, Пінскам, Кобрынам і некаторымі іншымі 

гарадамі. 

Па сваім характары ваина у Беларусі мела яскрава выражаны 

антыфеадальны, антыкаталіцкі і антыуніяцкі характар. Дзеинасць казацка- 

сялянскіх атрадау заключалася наиперш у руинаванні і рабаванні шляхецкіх 

маенткау, а таксама пераследаванні і фізічным вынішчэнні уніятау і 

католікау, якія вымушаны былі ратавацца уцекамі углыб краіны. Не пазбеглі 
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казацкіх рэпрэсіи і прадстаунікі іудзеискага веравызнання. 

На утаимаванне паустанцау было накіравана спецыяльна сабранае воиска 

ВКЛ на чале з гетманам Янушам Радзівілам, якое у першаи палове 1649 г. 

здолела узяць пад свои кантроль поудзень Беларусі. Рашаючая бітва, у якои 

галоуныя сілы казакау былі разбітыя, адбылася 6 ліпеня 1651 г. пад Лоевам. 

Армія ВКЛ, развіваючы поспех, 4 жніуня 1651 г. уваишла у Кіеу. Паводле 

Белацаркоускага пагаднення, падпісанага у верасні 1651 г., Хмяльніцкі 

абавязвауся вывесці усе казацкія загоны з Беларусі. Гэта прывяло да 

спынення супраціулення народных мас Беларусі, якія аказаліся пазбауленымі 

арганізаванаи ваеннаи падтрымкі. 

Чатыры гады ваины адмоуным чынам адбіліся на эканоміцы і дэмаграфічнаи 

сітуацыі у Беларусі. Наибольш пацярпелі паудневыя землі, дзе спачатку 

казацка-сялянскія атрады рабавалі і знішчалі феадальныя маенткі разам з 

сем’ямі, а потым, помсцячы, воиска Радзівіла спальвала разам з 

насельніцтвам вескі і цэлыя гарады. У краіне абвастрыліся сацыяльнае 

становішча і канфесіиная сітуацыя. 

І галоунае, заклікаючы сялян да паустання, Хмяльніцкі зусім не дбау пра 

самастоинасць беларускага народа, які у тои час ажыццяуляу сваю 

дзяржаунасць у складзе Вялікага Княства і Рэчы Паспалітаи. Украінскі 

гетман хацеу уключыць (інкарпараваць) паудневую Беларусь у склад сваеи 

казацкаи дзяржавы. Каб захаваць сваю уладу і забяспечыць спадчыннае 

панаванне дынастыі гетманау Хмяльніцкіх, ен у 1654 г. заключыу з рускім 

царом пагадненне аб уваходжанні Украіны на правах аутаноміі у склад 

Маскоускаи дзяржавы (Пераяслауская рада) і яшчэ здолеу адыграць 

адмоуную ролю у гісторыі Беларусі. 

Казацка-сялянская ваина з’явілася прадвеснікам больш разбуральных 

ваенных дзеянняу, якія паклалі пачатак сапрауднаму «крываваму патопу» на 

тэрыторыі усеи Рэчы Паспалітаи. 

2. Ваина Маскоускаи дзяржавы з Рэччу Паспалітаи за беларускія землі 

(1654 – 1667).  

Ва умовах нестабільнасці унутрыпалітычнаи сітуацыі у Рэчы Паспалітаи у 

1653 г. Масква разарвала дыпламатычныя адносіны з Варшаваи, і 

непазбежнасць ваины стала відавочнаи. Яна пачалася у маі 1654 г. і стала 

самаи жудаснаи па сваіх выніках ваинои у гісторыі Беларусі. 

Дзеля дасягнення сваіх палітычных інтарэсау маскоускія улады традыцыина 

разыгралі канфесіиную карту — напярэдадні ваины у Беларусь пасылаліся 

спецыяльныя царскія граматы, мэтаи якіх была спроба пераканаць 
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насельніцтва у тым, што рускі цар Аляксеи Міхаилавіч пачынае барацьбу з 

мэтаи абароны праваслауя. Тым, хто не акажа супраціву, гарантавалася 

царская міласць, іншых чакала бязлітасная расправа. Каб далучыць 

беларускія землі да сваеи дзяржавы, рускі цар накіравау на тэрыторыю 

Беларусі 100-тысячнае воиска, на дапамогу якому Хмяльніцкі паслау 20 тыс. 

казакоу з Украіны. 

ВКЛ не было падрыхтавана да ваины, агульная колькасць воиска налічвала 

толькі 10–12 тыс. чалавек. Дзякуючы перавазе сіл, а таксама актыунаи 

агітацыі, скіраванаи да праваслаунага насельніцтва, рускаи арміі за адзін год 

удалося захапіць амаль увесь усход Беларусі. Некаторыя гарады здаваліся без 

бою ― Магілеу, Крычау, Шклоу, Новы Быхау. Іншыя аказвалі мужнае 

супраціуленне, напрыклад, Віцебск, Дуброуна, Гомель, Мсціслау. 

Няскораным застауся Стары Быхау. Рускія ваяводы атрымалі загад 

бязлітасна знішчаць гарады, якія аказвалі супраціуленне. Яскравым 

прыкладам можа служыць абарона Мсціслава, якая уваишла у гісторыю пад 

назваи «Трубяцкая разня» (1654). Пасля чатырохдзеннаи аблогі і магутнага 

штурму рускія воискі уварваліся у Мсціслаускі замак і «народ розны 

шляхецкі, мяшчан і яурэяу у пень высеклі». Паводле дакументау, у 

Мсціслаускім замку загінулі каля 15 тыс. чалавек. 

Сітуацыя ускладнялася тым, што у ваину супраць Рэчы Паспалітаи уступіла і 

Швецыя. У такіх умовах, каб выратаваць краіну, вялікі гетман ВКЛ Януш 

Радзівіл стау ініцыятарам заключэння дагавору са Швецыяи. Дагавор 

прадугледжвау аб’яднанне ВКЛ і Швецыі на роуных правах, а шведскі 

кароль Карл Х Густау прызнавауся вялікім князем ВКЛ. Ен абавязвауся 

выгнаць маскоускае воиска за межы Беларусі. Таксама дэкларавалася свабода 

веравызнання. Гэтае пагадненне, якое аутаматычна скасоувала Люблінскую 

унію, вядома у гісторыі як Кеиданскі дагавор (1655). Аднак ен не дапамог 

выратаваць Вільню ад захопу маскоускім воискам у жніуні 1655 г. Да таго ж, 

большасць шляхты захавала вернасць каралю Рэчы Паспалітаи Яну Казіміру, 

і праз год Кеиданскі дагавор фактычна страціу сваю сілу. 

У 1656 г. Рэч Паспалітая і Маскоуская дзяржава падпісалі двухгадовае 

перамір’е, і рускія воискі на акупаваных беларускіх тэрыторыях паказалі 

свои сапраудны твар захопнікау. Гэта быу жудасны час для беларускага 

насельніцтва, адбывалася сапрауднае «паляванне на людзеи», паколькі аднои 

з асноуных мэтау Маскоускаи дзяржавы быу вываз мясцовага насельніцтва. 

Служылыя рускія людзі мелі спецыяльны царскі дазвол «имать полон» 

(браць палонных). Гандаль «литовским полоном» стау важнаи крыніцаи 

даходау. Вывозіліся пераважна маладыя жанчыны, дзеці, рамеснікі, 

заможныя сяляне разам з інвентаром і цяглаваи жывелаи. Тыя, хто застауся 

на акупаваных тэрыторыях, зведалі рабауніцтва, марадзерства і гвалт з боку 
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рускіх воискау. Пераследаванням падвяргаліся католікі, уніяты, іудзеі і 

іншыя прадстаунікі неправаслаунага веравызнання. 

Рабаванні і злоужыванні рускіх воискау прывялі да пачатку і хуткаи 

актывізацыі на тэрыторыі Беларусі партызанскаи барацьбы супраць 

захопнікау. У афіцыиных дакументах Маскоускаи дзяржавы партызаны 

называліся шышамі, адзначалася іх асаблівая небяспека для разрозненых 

фарміраванняу рускіх. Шышамі былі у асноуным мясцовыя сяляне, атрадамі 

якіх звычаина камандавалі шляхціцы. Да моцнаи хвалі партызанскага руху і 

гарадскіх паустанняу супраць акупантау у 1660 г., пасля падпісання міра са 

Швецыяи, далучыліся і воискі ВКЛ і Кароны. Такім чынам, рух народнага 

супраціулення аб’яднау прадстаунікоу розных станау і канфесіи. 

Вызваленчая барацьба набыла характар усенароднаи. 

Працяглая ваина скончылася на пачатку 1667 г. заключэннем Андрусаускага 

міра. Згодна з яго умовамі, да Маскоускаи дзяржавы адыходзілі Смаленская і 

Северская землі, а таксама Левабярэжная Украіна. 

Вынікі ваины для Беларусі. Па сваіх наступствах гэта была самая стратная 

ваина для беларускага народа за усю яго гісторыю: колькасць насельніцтва 

зменшылася на 53 % – з 2 млн. 876 тыс. чалавек у 1650 г. да 1 млн. 352 тыс. 

чалавек у 1667 г. Ва уладаннях на усходзе Беларусі скарачэнне колькасці 

жыхароу дасягала 80 – 90 %. Ваенныя дзеянні, голад, эпідэміі і, галоунае, 

маскоускі палон зменшылі насельніцтва не толькі колькасна, але і якасна. 

Лепшыя беларускія рамеснікі-маистры, сяляне, моладзь, вывезеныя падчас 

ваины, заставаліся у межах Маскоускаи дзяржавы і працавалі на яе карысць 

(толькі у Маскве у 70-я г. ХVІІ ст. яны складалі 10 % ад усяго пасадскага 

насельніцтва). 

На тэрыторыі ж Беларусі наступіу глыбокі эканамічны крызіс. Звыш за 60 % 

ворыунаи зямлі ляжала у пустках, не хапала ні рабочых рук, ні цяглаваи 

жывелы для яе апрацоукі. Сялянства не мела магчымасцяу не толькі 

выплочваць феадальную рэнту, але і весці гаспадарку, неабходную для 

простага існавання сям’і. 

Важную ролю у працэсе вываду эканомікі краіны з пасляваеннага крызісу 

адыгралі гаспадарчыя мерапрыемствы, праведзеныя уладаи у дзяржауных 

маентках — каралеускіх сталовых эканоміях, староствах і дзяржавах. 

Асаблівасцю дзяржаунаи палітыкі аднауленчага перыяду другои паловы 

ХVІІ ст. стала імкненне да узнаулення патэнцыялу сялянскаи гаспадаркі. 

Адбывалася гэта праз увядзенне спецыяльна распрацаванаи сістэмы 

льготных умовау гаспадарання, у аснову якои была пакладзена палітыка 

ачыншавання — ліквідацыя фальваркау і перавод сялян з адпрацовачнаи 

рэнты на грашовую (з паншчыны на чынш). 
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Для увядзення у гаспадарчае абарачэнне як мага большаи плошчы зямель, 

павелічэння колькасці насельніцтва і цяглаваи жывелы у наибольш 

разбураных уладаннях (асабліва на усходзе Беларусі) дзяржава актыуна 

ужывала практыку «слабод» з частковым або поуным вызваленнем 

насельніцтва ад феадальнаи рэнты на тэрмін ад пяці да пятнаццаці гадоу, а 

таксама дазваляла розныя формы апрацоукі зямлі — «у наезд», «з долі 

ураджаю» і інш. 

Аб эфектыунасці аднауленчаи палітыкі дзяржавы сведчыла масавае вяртанне 

сялян у сталовыя эканоміі. Да таго ж, узважаная палітыка скарбу па 

паслабленню павіннаснага абкладання насельніцтва стала прыкладам для 

многіх (безумоуна, не для усіх) прыватных уласнікау. 

Такім чынам, не адмауляючы сутнасці феадальнаи дзяржавы, неабходна 

падкрэсліць, што пасля воинау сярэдзіны – другои паловы ХVІІ ст. яна 

з’яулялася не толькі апаратам, механізм якога быу накіраваны на 

эксплуатацыю насельніцтва. У тыя часы дзяржава выступіла у першую чаргу 

са стваральнымі функцыямі, імкнучыся не толькі атрымаць як мага больш 

прыбыткау у скарб, але і забяспечыць (заканадауча, матэрыяльна, тэхнічна і 

інш.) стабільнае развіцце гаспадаркі і абавязкова даць магчымасць для жыцця 

і аднаулення гаспадаркі селяніна — асноунаи вытворчаи сілы феадальнаи 

эпохі. Да пачатку ХVІІІ ст. эканамічны крызіс быу пераадолены і гаспадарка 

Беларусі дасягнула даваеннага узроуню. 

Змяненне канфесіинаи сітуацыі. Нягледзячы на тое, што ВКЛ здолела 

выисці з эканамічнага крызісу, агульная дэструкцыя, выкліканая 

наступствамі ваины 1654 – 1667 гг., кардынальна змяніла грамадскае жыцце 

у краіне — сацыяльную структуру насельніцтва, моуна-культурную і 

канфесіиную сітуацыі. 

У сярэдзіне ХVІІ ст. карэнным чынам мяняецца становішча праваслаунаи 

царквы у краіне — ад рэлігіинаи талерантнасці і верацярпімасці часоу 

Уладзіслава ІV і Яна Казіміра улады Рэчы Паспалітаи узялі курс на 

абмежаванне яе правоу. Звязана гэта было з тым, што праваслауная царква у 

ВКЛ мела прамаскоускую арыентацыю і нярэдка аказвала падтрымку рускім 

воискам. Да таго ж, у 1685 г. Кіеуская мітраполія афіцыина была пераведзена 

з-пад падпарадкавання Канстанцінопалю пад юрысдыкцыю Маскоускага 

патрыярхату, і маскоускія улады пачалі лічыць, што маюць «законныя» 

правы умешвацца ва унутраныя справы Рэчы Паспалітаи для «абароны 

правоу праваслауных». 

Другая палова ХVІІ ст. стала перыядам хуткага заняпаду праваслауя і 

пашырэння уніі на тэрыторыі Беларусі. У 1673 г . соим пазбавіу права 

праваслауных набываць шляхецтва, а у 1699 г. — заимаць выбарныя 
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магістрацкія пасады. Палітычныя правы фактычна станавіліся прэрагатываи 

толькі католікау. 

Праваслауная беларуская шляхта масава пераходзілі у каталіцтва, разам з 

прыняццем якога выбіралі і польскія культурныя прыярытэты, што 

непазбежна вяло да паланізацыі і заняпаду беларускаи культуры. Апагеем 

такои палітыкі стау 1696 г., калі па рашэнню соима усе справаводства у ВКЛ 

пераводзілася на польскую мову. Адпаведна польскаи станавілася і 

адукацыя, што не спрыяла з’яуленню уласна беларускаи інтэлігенцыі і на 

доугі час замарудзіла фармаванне беларускаи нацыі. 

Змяненне дэмаграфічнаи сітуацыі у гарадах. У другои палове ХVІІ – 

пачатку ХVІІІ ст. у гарадах Беларусі назірауся эканамічны і культурны 

заняпад, які быу выкліканы наступствамі папярэдніх воинау. Калі у ХVІІ ст. 

на тэрыторыі Беларусі налічвалася 37 гарадоу і 320 паселішчау местачковага 

тыпу, то у сярэдзіне ХVІІІ ст. гарадоу і гарадскіх паселішчау засталося 228, а 

колькасць жыхароу у іх зменшылася у 2,5 раза. Да таго ж, адбыліся змены у 

канфесіиным і нацыянальным складзе насельніцтва беларускіх гарадоу. Калі 

да сярэдзіны ХVІІ ст. у іх у асноуным пражывалі праваслауныя, а беларускі 

этнас складау 80 % агульнаи колькасці гараджан, то да сярэдзіны ХVІІІ ст. 

значна павялічылася колькасць яурэяу. 

Гэты працэс пачауся пасля ваины 1654–1667 г., наступствы якои негатыуна 

адбіваліся і на гандлевых сувязях паміж горадам і вескаи. Пасля увядзення 

дзяржаваи сістэмы льгот і «слабод» гараджане ахвотна перасяляліся туды, 

дзе былі свабодныя хаты і шмат пустои зямлі, за карыстанне якои яны на 

працягу ад 5 да 15 гадоу вызваляліся ад усіх падаткау і павіннасцяу. Таму 

асноунаи масаи жыхароу гарадоу сталі яурэі, якія не мелі права працаваць на 

зямлі і карыстацца льготамі. 

Такім чынам, беларускі горад з канца ХVІІ ст. па большасці насельніцтва 

стау яурэискім, палітычная эліта была прадстаулена спаланізаванаи і 

акаталічанаи шляхтаи, а беларускі этнас пачау атаясамлівацца толькі з 

сялянствам, якое складала большасць насельніцтва краіны. 

ЛЕКЦЫЯ 4. ВОЙНЫ ПАЧАТКУ XVIII СТ. – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX 

СТ. 

1. Грамадзянская вайна канца XVII – пач. XVIII ст. 

2. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700–1721).  

На пачатку ХVІІІ ст. Рэч Паспалітая аказалася уцягнутаи у жорны чарговаи 

ваины, а беларускія землі ператварыліся у асноуны тэатр ваенных дзеянняу 

да 1709 г. 
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Галоунаи прычынаи ваины стала жаданне Даніі, Саксоніі і Расіі, якія 

утварылі так званы «Пауночны саюз», абмежаваць панаванне Швецыі на 

Балтыискім моры. Да гэтых краін далучылася і Рэч Паспалітая, каралем якои 

з 1697 г. з’яуляуся саксонскі курфюрст Аугуст ІІ Моцны. 

Пачатак ваины аказауся няудалым для саюзнікау: на працягу 1700–1701 г. 

шведская армія па чарзе перамагла воискі Даніі, Расіі і Саксоніі і на пачатку 

1703 г. уварвалася на землі ВКЛ. Шведы хутка занялі Вільню, Гародню, 

крыху пазнеи ― Варшаву і Кракау, а Аугуст ІІ ратавауся уцекамі. 

Знешнепалітычнае становішча Княства    ускладнялася унутраным 

супрацьстаяннем у грамадстве: атрымаушыя паразу ад сваіх палітычных 

сапернікау 17 лістапада 1700 г. у бітве пад Алькенікамі Сапегі імкнуліся 

узяць рэванш і бачылі у асобе Карла ХІІ сваиго саюзніка, а антысапегауская 

шляхецкая партыя на чале з Агінскімі і Вішнявецкімі шукала падтрымкі у 

расіискага цара Пятра І. У ліпені 1704 г. арганізаваная Карлам ХІІ 

Варшауская канфедэрацыя выбрала каралем познаньскага ваяводу Станіслава 

Ляшчынскага. У адказ на гэта у маі 1704 г. прыхільнікі Аугуста ІІ аб’ядналіся 

у Сандамірскую канфедэрацыю і заключылі саюз з Расіяи супраць Швецыі. 

Такім чынам, на тэрыторыі ВКЛ апынуліся дзве варожыя арміі, а Беларусь да 

1709 г. стала асноунаи арэнаи, дзе Петр І і Карл ХІІ з дапамогаи зброі 

высвятлялі свае адносіны, рабавалі і знішчалі краіну і разам з тым яшчэ 

больш садзеинічалі расколу і канфрантацыі у шляхецкім стане Рэчы 

Паспалітаи. 

Як зауседы, асноуны цяжар ваины прыняло на сябе простае беларускае 

насельніцтва, у якога і руская, і шведская арміі прымусова забіралі правіянт і 

фураж, а астатняе, каб не даставалася праціуніку, спальвалі, пакідаючы 

мясцовы люд практычна без сродкау існавання. 

У 1706 г. ваенныя дзеянні складваліся не на карысць саюзнікау Аугуста ІІ. У 

студзені армія Карла ХІІ на тры месяцы блакіравала рускі гарнізон у Гродне, 

а у лютым былі разбіты саксонскія воискі. Шведы пачалі рабаунічы марш па 

землях Беларусі. Былі абрабаваны, спустошаны і часткова спалены Карэлічы, 

Клецк, Ляхавічы, Пінск, Мір, Нясвіж і іншыя гарады. У такіх умовах пад 

націскам шведау у 1706 г. Аугуст ІІ вымушаны быу афіцыина адмовіцца ад 

улады на карысць Станіслава Ляшчынскага. На бок новага караля пераишлі і 

некаторыя буиныя магнацкія роды (Радзівілы, Пацы, Вішнявецкія), але 

частка шляхты не прызнала Ляшчынскага законным каралем, і грамадзянская 

ваина у ВКЛ працягвалася. 

Ля вескі Лясная 28 верасня 1708 г. руская армія разбіла корпус Левенгаупта з 

вялікім абозам правіянту для воиска Карла ХІІ, а 27 чэрвеня 1709 г. адбылася 

Палтауская бітва, дзе шведскае воиска пацярпела сакрушальнае паражэнне, і 
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ваенная ініцыятыва пераишла да Пятра І. У 1709 г. на трон Рэчы Паспалітаи 

ізноу узышоу Аугуст ІІ. Хаця шведы былі выгнаны з Рэчы Паспалітаи і 

ваенныя дзеянні на яе тэрыторыі спынены, Петр І не спяшауся выводзіць 

свае воискі з беларускіх земляу. Прысутнасць у мірны час чужаземнага 

воиска на тэрыторыі сваеи дзяржавы не падалася шляхце небяспечнаи з’яваи, 

і яна па-ранеишаму працягвала барацьбу за першынство у краіне, чым 

бесперапынна паслабляла унутры- і знешнепалітычнае становішча Рэчы 

Паспалітаи. 

Вынікі ваины. Пауночная ваина не прынесла тэрытарыяльных зменау Рэчы 

Паспалітаи, аднак прынесла незлічоныя беды беларускаму народу, на плечы 

якога выпау асноуны цяжар ваины. Яшчэ цалкам не аправіушыся ад воинау 

сярэдзіны – другои паловы ХVІІ ст., Беларусь ізноу страціла трэцюю частку 

сваиго насельніцтва, больш за 40 % ворыунаи зямлі ляжала у пустках. Моцна 

пацярпелі і беларускія гарады. Яскравым прыкладам з’яуляецца лес г. 

Магілева, які, пасля разбурэння шведскаи арміяи, быу 8 верасня 1708 г. 

дашчэнту спалены па загаду Пятра І. У выніку некалі магутны гандлевы 

цэнтр у Беларускім Падняпроуі так і не змог аднавіць сваеи былои велічы. 

З аднаго боку, аднауленчы перыяд першаи паловы ХVІІІ ст. павінен быу 

быць лягчэишым, паколькі скарбам ужо былі распрацаваны і правераны на 

практыцы рычагі і механізмы гаспадарчаи адбудовы у другои палове ХVІІ ст. 

Аднак аб’ектыуныя эканамічныя цяжкасці, звязаныя з ваенным ліхалеццем, 

ускладняліся яшчэ і тым, што у пачатку ХVІІІ ст. разбурэнне напаткала не 

поунасцю адноуленую і умацаваную сельскую гаспадарку. Таму разам з 

выкарыстаннем ужо вядомых мер і льготау дзяржава вымушана была шукаць 

новыя дзеисныя спосабы эфектыунага гаспадарчага адраджэння. У гэты 

перыяд пашырылася сялянская каланізацыя (асабліва на усходзе Беларусі), 

узрасла роля грашовых падаткау. Аднауленчы перыяд першаи паловы ХVІІІ 

ст. быу больш працяглым па часе: калі у мінулым стагоддзі для адбудовы 

гаспадаркі спатрэбілася каля трыццаці год, то у пачатку ХVІІІ ст., нягледзячы 

на меншыя разбурэнні, эканоміка выходзіла з крызісу амаль паустагоддзя. 

Другая палова ХVІІ і пачатак ХVІІІ ст. для эканомікі Беларусі былі, бадаи 

што, самымі цяжкімі. «Страчанае стагоддзе» ― так можна ахарактарызаваць 

гэты час адносна гаспадарчаи гісторыі нашаи краіны. Калі у ХVІІ–ХVІІІ ст. у 

перадавых краінах Еуропы адбывауся працэс хуткага накаплення капіталу, а 

у 60- я гады ХVІІІ ст. у Англіі ужо пачауся прамысловы пераварот, то 

Вялікае княства Літоускае двоичы аказвалася перад неабходнасцю уздымаць 

з руінау гаспадарку, разбураную воинамі. Працяглыя і спусташальныя 

ваенныя дзеянні штучна перарвалі натуральны працэс эканамічнага жыцця, і 

гаспадарка Беларусі гэтага перыяду не развівалася, а вырашала праблемы 

хутчэишаи адбудовы. 
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Унутрыпалітычная дэцэнтралізацыя. Ваенныя дзеянні адмоуна адбіліся не 

толькі на эканамічным становішчы краіны, але і сталі прычынаи 

унутрыпалітычнаи дэцэнтралізацыі, якая выявілася у барацьбе магнацкіх 

груповак за уладу. 

Яшчэ у канцы ХVІ ст. у Рэчы Паспалітаи склауся комплекс шляхецкіх 

прывілеяу, якія утварылі так званыя «залатыя шляхецкія вольнасці». 

Галоунымі сярод іх з’яуляліся роунасць усіх шляхціцау перад законам, права 

на свабоду выбарау караля, на свабоду галасавання (liberum veto), 

недатыкальнасць асобы шляхціца і яго маентка (права імунітэту), права 

утвараць канфедэрацыі і права рокаша. 

Пасля воинау сярэдзіны – другои паловы ХVІІ ст. на фоне 

агульнадзяржаунага эканамічнага крызісу і пагаршэння матэрыяльнага 

становішча большасці сярэдняи і дробнаи шляхты палітычныя правы 

заставаліся адзіным, што рэальна магла захаваць шляхта у нязменнасці. 

Галоуную сваю задачу яна бачыла не у карпатліваи працы на карысць 

дзяржавы, а у захаванні існуючаи палітычнаи сістэмы. 

Вельмі хутка згубнасць «залатых шляхецкіх вольнасцяу» стала відавочнаи. 

Усялякія прапановы новаувядзенняу з боку улады расцэньваліся дэпутатамі 

соимау як замах на іх даунія правы і блакаваліся. Усе часцеи на пасяджэннях 

соимау паслы звярталіся да права «ліберум вета» і грэбавалі дзяржаунымі 

справамі дзеля уласных інтарэсау. Фактычна у другои палове ХVІІ ст. 

распачауся крызіс парламентарнаи сістэмы Рэчы Паспалітаи, які за стагоддзе 

ператварыу шляхецкую рэспубліку у шляхецкую анархію. 

Эканамічны крызіс другои паловы ХVІІ ст. прывеу да паглыблення 

маемаснаи дыферэнцыяцыі унутры шляхецкага саслоуя. Усе большую вагу у 

Княстве сталі адыгрываць магнацкія роды — Радзівілы, Сапегі, Пацы, 

Вішнявецкія, якія, валодаючы вялікімі зямельнымі латыфундыямі, не жадалі 

падпарадкоувацца вярхоунаи уладзе, ператварыліся фактычна ва удзельных 

князеу і называлі сябе «уладарамі Вялікага Княства». Яны абкружалі сябе 

збяднелаи у час ваины дробнаи шляхтаи, з якои утваралі уласную кліентэлу 

давалі еи зямельныя уладанні і патрабавалі за гэта вернасці і адданаи службы 

у іх прыватным воиску. 

Наибольш знакамітыя магнацкія роды вялі паміж сабои барацьбу за 

першынство у краіне. У 50-я – пачатку 60-х г. ХVІІ ст. унутрыпалітычнае 

жыцце у ВКЛ вызначалася панаваннем роду Радзівілау, у сярэдзіне 60-х – 

пачатку 70-х г. — Пацау, а у 90-я г. – Сапегау. Нашчадкі гэтага аднаго з 

самых старажытных родау ВКЛ на рубяжы ХVІІ–ХVІІІ ст. здолелі заняць 

амаль усе асноуныя дзяржауныя пасады і хацелі ператварыць у жыцце ідэю 

вялікага гетмана Яна Казіміра Сапегі, якая заключалася у разрыве уніі з 
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Польшчаи і усталяванні незалежнасці ВКЛ. Сапежынская усеуладнасць 

выклікала незадаволенасць іншых магнацкіх сем’яу , у першую чаргу 

Агінскіх і Вішнявецкіх. Складанасць унутрыпалітычнаи сітуацыі 

дапаунялася яшчэ і бескаралеуем, якое наступіла у 1696 г. пасля смерці Яна 

ІІІ Сабескага і якое імкнуліся выкарыстаць суседнія краіны, каб пасадзіць на 

трон Рэчы Паспалітаи выгадную для сябе фігуру. 

Выбраны каралем саксонскі курфюрст Фрыдрых-Аугуст ІІ (Моцны) (1697 – 

1733) імкнууся згладзіць канфлікт паміж магнацкімі родамі у ВКЛ, але 

напачатку ХVІІІ ст. канфрантацыя толькі узмацнілася і набыла характар 

грамадзянскаи ваины. 18 лістапада 1700 г. пад Алькенікамі адбылася 

рашаючая бітва паміж воискам Сапегау, якое складалася з кліентэлы, 

наемнікау і нават сялян, і паспалітым рушаннем, якое сабрала шляхта ВКЛ. 

Сапегі былі разбіты, а шляхта прыняла пастанову, па якои Сапегі страчвалі 

усе дзяржауныя пасады і уладанні у 

ВКЛ. 

Пауночная ваина не спыніла барацьбы магнацкіх груповак за уладу у 

першаи палове ХVІІІ ст., што яшчэ больш спрыяла умяшальніцтву ва 

унутраныя справы Рэчы Паспалітаи іншых дзяржау. Краіны-суседзі – Расія, 

Аустрыя і Прусія прыкладалі шмат намаганняу для таго, каб не даць 

парушыць «дэмакратычныя» парадкі у Рэчы Паспалітаи і тым самым 

замацаваць шляхецкую анархію. У 1717 г. аднадзенны «нямы» соим у 

Варшаве, пастановы якога, прадыктаваныя расіискім урадам, прымаліся без 

абмеркавання, яшчэ больш абмежавау уладу караля. Акрамя таго, у 1720 г. 

Петр І і прускі кароль Фрыдрых Вільгельм дамовіліся не дапусціць 

магчымасці палітычнага і эканамічнага рэфармавання Рэчы Паспалітаи. У 

1726 г. да гэтаи дамовы далучылася Аустрыя. 

У 1733 г . большасцю галасоу каралем Рэчы Паспалітаи быу абраны 

Станіслау Ляшчынскі, але Расія і Аустрыя пры падтрымцы расіискага воиска 

дамагліся, каб новым манархам быу абвешчаны чарговы прадстаунік 

саксонскаи дынастыі Аугуст ІІІ Прыгожы (1733–1763). 

У сярэдзіне ХVІІІ ст. на унутрыпалітычную сітуацыю у краіне аказвалі 

уплыу дзве магнацкія групоукі: 1) «Фамілія» – прыхільнікі роду 

Чартарыискіх, якія выступалі за неабходнасць правядзення эканамічных і 

палітычных рэформ у краіне; 2) «рэспубліканцы» – прадстаунікі розных 

магнацкіх родау , якіх з сярэдзіны ХVІІІ ст. узначальвау Караль Станіслау 

Радзівіл («Пане Каханку»). Пасля смерці у 1763 г. Аугуста ІІІ гэтыя групоукі 

актыуна уключыліся у барацьбу за вылучэнне сваиго кандыдата на трон Рэчы 

Паспалітаи. Больш слабая «Фамілія» для палітычнаи перамогі папрасіла 

ваенную падтрымку у Кацярыны ІІ. Такім чынам, пры дапамозе расіискага 
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ваеннага, палітычнага і фінансавага удзелу на соиме 1764 г. чарговым (і, як 

аказалася, апошнім) каралем Рэчы Паспалітаи быу абраны пляменнік 

канцлера ВКЛ Міхала Фрэдэрыка Чартарыискага ураджэнец Беларусі 

Станіслау Панятоускі (1764–1795), які пры каранацыі узяу імя Аугуст. 

Такім чынам, абранне Станіслава Аугуста Панятоускага, стауленніка 

прагрэсіунаи магнацкаи групоукі, сведчыла, што Рэч Паспалітая у другои 

палове ХVІІІ ст. выбрала новы вектар развіцця ― шлях рэформ. Разам з тым 

перамога на выбарах пры апоры на іншаземнае воиска чарговы раз адчыняла 

дзверы для умяшальніцтва замежных краін ва унутраныя справы Рэчы 

Паспалітаи, што у далеишым і прывяло да знікнення дзяржавы у выніку трох 

падзелау яе тэрыторыі паміж Расіяи, Аустрыяи і Прусіяи (1772, 1793, 1795). 

ЛЕКЦЫЯ 5. ПАДЗЕЛЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. ПАЎСТАННЕ Т. 

КАСЦЮШКІ 1794 Г.  

1. Падзелы Рэчы Паспалітай. Першы падзел (1772 г.) 

2. Спробы выратавання краіны. Другі падзел Рэчы Паспалітаи. 

3. Паустанне Т.Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітаи.  

У эканамічных рэформах, якія праводзіліся у Рэчы Паспалітаи у другои 

палове ХVІІІ ст. з мэтаи умацавання каралеускаи улады і стабілізацыі жыцця, 

не былі зацікаулены, з аднаго боку, кансерватыуныя сілы унутры самои 

краіны. Магнаты не клапаціліся пра моц сваеи краіны, а, абапіраючыся на 

сваю кліентэлу, выкарыстоувалі перыяды бескаралеуя для уласнага 

узвышэння і узбагачэння. Яны выступалі супраць абмежавання «залатых 

шляхецкіх вольнасцеи», за захаванне 

шляхецкаи дэмакратыі, якая да сярэдзіны ХVІІІ ст. ператварылася па 

сутнасці у шляхецкую анархію. У выніку непрацаздольным аказауся 

вышэишы дзяржауны орган Рэчы Паспалітаи ― вальны соим: за сто гадоу (з 

сярэдзіны ХVІІ да сярэзіны ХVІІІ ст.) з 55 яго пасяджэнняу 48 былі сарваны 

па прычыне ужывання права «liberum veto». 

З другога боку, суседнія дзяржавы ― Расія, Прусія і Аустрыя ― ужо з 

сярэдзіны ХVІІІ ст. вялі перамовы аб магчымасці падзелу Рэчы Паспалітаи. 

Як падставу для умяшальніцтва яны выкарысталі канфесіинае пытанне, 

заявіушы аб неабходнасці абароны правоу некатолікау (дысідэнтау). 

Сапрауды, праваслауныя і пратэстанты цярпелі у Рэчы Паспалітаи 

непрыкрыты уціск з боку уладау: у 1668 г. была прынята пастанова, згодна з 

якои асобы, якія пераишлі з каталіцтва у праваслауе ці уніяцтва, павінны 

былі карацца выгнаннем, а з 1732 г. пратэстанты і праваслауныя былі 

пазбаулены права выбірацца на соимы і заимаць некаторыя дзяржауныя 

пасады. Такая сітуацыя не задавальняла дысідэнтау, якія у барацьбе за свае 
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правы разлічвалі на дапамогу праваслаунаи Расіі і пратэстанцкаи Прусіі. 

1. Першы падзел Рэчы Паспалітаи. 

 У 1765 г. Кацярына ІІ узняла пытанне аб ураунанні у правах праваслауных і 

пратэстантау з католікамі, аднак соим 1766 г. адмовіуся задаволіць гэтае 

патрабаванне. Незадаволеныя дысідэнты у 1767 г. стварылі дзве 

канфедэрацыі: праваслауную у Слуцку пад апякунствам Расіі і 

пратэстанцкую у Торуні пад патранатам Прусіі. На дапамогу канфедэратам 

Расія адправіла 40-тысячнае воиска. Ва умовах прысутнасці у Варшаве 

расіискага воиска соим у 1768 г. прыняу рашэнне аб ураунанні у правах 

дысідэнтау з католікамі, а таксама пакінуу некранутымі падставовыя 

прынцыпы старога палітычнага ладу (выбарнасць караля, liberum veto, права 

стварэння канфедэрацыи і інш.). 

Праціунікі прынятых соимам пастановау у 1768 г. стварылі Барскую 

канфедэрацыю (ад назвы г. Бар ва Украіне), якая выступала за цэласнасць і 

незалежнасць дзяржавы. Да Барскаи канфедэрацыі хутка далучылася значная 

колькасць беларускаи і літоускаи шляхты, а таксама мяшчан і сялянства. Па 

сутнасці, у краіне пачалася грамадзянская ваина. У рашаючаи бітве пад в. 

Сталавічы (каля Баранавіч) 12 верасня 1771 г. прыхільнікі Барскаи 

канфедэрацыі пацярпелі паражэнне ад рускаи арміі пад камандаваннем А. 

Суворава. 5 жніуня 1772 г. у Пецярбургу манархамі Расіі, Аустрыі і Прусіі 

была падпісана таиная канвенцыя аб падзеле часткі тэрыторыі Рэчы 

Паспалітаи, паводле якои Расія анексіравала беларускія землі на усход ад 

Дзвіны і Дняпра – 92 тыс. кв. км з насельніцтвам 1 млн. 300 тыс. чалавек. 

2. Спробы выратавання краіны. Другі падзел Рэчы Паспалітаи. 

 Падзеі 1772 г. выразна паказалі, што захаваць цэласнасць і незалежнасць 

краіны можна толькі у выпадку правядзення радыкальных эканамічных і 

палітычных рэформ. З 1773 г. усе соимы пачалі праходзіць у рэжыме 

канфедэрацыи, што дазваляла пазбягаць liberum veto і прымаць рашэнні 

простаи большасцю галасоу. Пастановаи соима 1775 г. была створана 

Пастаянная рада – агульны для ВКЛ і Кароны орган выканаучаи улады, у 

які уваходзілі 18 дэпутатау соима і 18 сенатарау. Гэтая Рада знаходзілася пад 

кантролем невялікаи групы магнатау і моцным уплывам рускага пасла, а 

таму не дамагалася забеспячэння сапраудных інтарэсау Рэчы Паспалітаи. У 

выніку яна атрымала назву «рада здрады» і у 1789 г. была ліквідавана 

рашэннем Чатырохгадовага соима (1788 – 1792). 

На гэтым соиме, які пазнеи быу названы таксама «Вялікім», было прынята 

шмат пастаноу, мэтаи якіх было забеспячэнне незалежнасці Рэчы Паспалітаи. 

Сярод наибольш важных рашэнняу – павелічэнне колькасці воиска да 100 
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тыс. чалавек, стварэнне Ваеннаи камісіі, пашырэнне правоу мяшчан, дазвол 

шляхце заимацца рамяством і гандлем, вяртанне магдэбургскага права 

гарадам, якія былі пазбаулены яго у 1776 г., і інш. 

Кульмінацыинаи падзеяи Чатырохгадовага соима стала прыняцце 3 мая 1791 

г. Канстытуцыі («Урадаваи Уставы») Рэчы Паспалітаи. Гэта быу другі у 

свеце (пасля Канстытуцыі ЗША 1787 г.) і першы у Еуропе дакумент, 

прысвечаны арганізацыі дзяржаунаи улады у краіне і рэгуляванню правоу яе 

грамадзян. Па Канстытуцыі Рэч Паспалітая абвяшчалася прававои дзяржаваи 

з вяршэнствам закона і падзелам улады на заканадаучую, выканаучую і 

судовую. Да наибольш важных зменау адносіліся: 

– адмена выбарнасці каралеу і устанауленне спадчыннасці трона;  

 – адмена «залатых шляхецкіх вольнасцеи»;  

– змяненне структуры і характару дзеинасці судовых органау і 

абвяшчэнне прынцыпу ажыццяулення правасуддзя толькі судом.  

Такім чынам, Канстытуцыя 3 мая захоувала феадальна-прыгонніцкі лад, 

але адначасова стварала больш выгадныя умовы для развіцця 

мануфактурнаи вытворчасці і гандлю, надзяляла больш шырокімі правамі 

гарадскіх жыхароу. Менш за усе зменау яна уносіла у прававое 

становішча сялян, дэкларатыуна адзначыушы толькі недапушчальнасць 

самавольства паноу у адносінах да залежнага сельскага насельніцтва. 

Разам з тым відавочна, што Канстытуцыя мела прагрэсіуны характар, 

ператварала дзяржауныя органы улады у здольныя да рашучых дзеянняу. 

Але, па сутнасці, гэта была Канстытуцыя польскага народа і польскаи 

дзяржавы, паколькі яна ліквідавала федэратыуны падзел на Карону і 

Княства, адмяніла паасобныя органы дзяржаунаи улады ВКЛ і Кароны, 

абвесціла каталіцызм дзяржаунаи рэлігіяи, а Рэч Паспалітую ― унітарнаи 

дзяржаваи польскага народа. Усе гэта непазбежна вяло да паланізацыі 

беларускага народа. 

Але у поунаи меры Канстытуцыю не удалося ажыццявіць. Рэакцыиныя 

кансерватыуныя колы магнатау і шляхты звярнуліся да Кацярыны ІІ з 

просьбаи аб дапамозе у барацьбе супраць Канстытуцыі. Пад пратэктаратам 

Кацярыны ІІ вяснои 1792 г. была утворана Таргавіцкая канфедэрацыя, якая 

сваім Актам скасавала усе пастановы Вялікага соима. Упэуненасці 

канфедэратам надало 100- тысячнае расіискае воиска і пераход на іх бок 

Станіслава Аугуста. Карыстаючыся момантам, на пачатку 1793 г. свае воискі 

на тэрыторыю Рэчы Паспалітаи увяла Прусія. Завяршэннем гэтых падзеи 

стау другі падзел Рэчы Паспалітаи, дамова аб якім была падпісана 23 

студзеня 1793 г. у Пецярбургу. Згодна з еи, да Расіі адыходзілі беларускія 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 18 

землі па лініі Друя – Пінск. 

У складаных умовах у 1793 г. праходзіу «нямы» Гарадзенскі соим. 

Прыхільнікі Таргавіцкаи канфедэрацыі пры дапамозе расіискага воиска, якое 

абкружыла гарадзенскі каралеускі палац – месца правядзення соима, 

дамагліся недапушчэння на соим патрыятычных сіл, адмены Канстытуцыі 3 

мая і зацвердзілі акт другога падзелу краіны. 

3. Паустанне Т.Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітаи.  

Адказам на другі падзел Рэчы Паспалітаи і апошняи спробаи выратавання 

краіны з’явілася нацыянальна-вызваленчае паустанне, якое узначаліу 

ураджэнец Беларусі і герои ваины пауночнаамерыканскіх калоніи за 

незалежнасць (1775–1783) Тадэвуш Касцюшка. Акт паустання быу 

абвешчаны на галоунаи плошчы г. Кракава 24 сакавіка 1794 г. Мэтамі 

паустання былі аднауленне Рэчы Паспалітаи у межах 1772 г., вяртанне 

Канстытуцыі 3 мая і працяг рэформ, а дэвізам ― «Вольнасць, цэласнасць, 

незалежнасць». 

У красавіку да паустанцау (інсургентау) далучылася патрыятычная 

беларуска-літоуская шляхта. Паустаннем на землях ВКЛ кіравау палкоунік 

Якуб Ясінскі, вядомы сваімі радыкальнымі поглядамі, прыхільнік 

Французскаи рэвалюцыі і праціунік прыгону. Удзельнікау паустання у ВКЛ 

не задавальняла Канстытуцыя 3 мая, паколькі яна ліквідавала дзяржаунасць 

ВКЛ. Таму яны пачалі праводзіць палітыку з пэунымі элементамі 

незалежнасці ВКЛ ад Кароны, палітыку так званага «ліцвінскага 

сепаратызму», а саміх інсургентау сталі называць «віленскімі якабінцамі». У 

выніку створаная Наивышэишая Літоуская Рада ― выканаучы орган 

паустання у ВКЛ ― выступала з больш радыкальнымі дэмакратычнымі 

патрабаваннямі у параунанні з кіраунікамі паустання у Польшчы. 

Напачатку паустанцы мелі поспех, яны узялі уладу у Вільні, Гародні, 

Берасці, Наваградку, Слоніме, Лідзе, Пінску, Ваукавыску і іншых гарадах. Да 

паустання далучылася значная частка шляхты на чале з Міхалам Клеафасам 

Агінскім, які напісау «Марш паустанцау 1794 года». Актыуна дапамагалі 

інсургентам і узброеныя косамі сяляне (касінеры), якія спадзяваліся на 

адмену прыгоннага права. Гэтаму садзеинічау выдадзены Т.Касцюшкам 7 

мая 1794 г. «Паланецкі універсал», у якім сяляне абвяшчаліся асабіста 

свабоднымі і ім гарантавалася апека урада, але разам з тым зямля заставалася 

ва уласнасці шляхты. Т. Касцюшку палохала рэвалюцыиная праграма Я. 

Ясінскага. Ен абвінаваціу правадыра «віленскіх якабінцау» у дзеяннях, 

накіраваных супраць «уніі братніх народау», і 4 чэрвеня 1794 г. адхіліу ад 

кірауніцтва паустаннем. У тои жа час расіискія улады абяцалі амністыю 

сялянам-паустанцам і раздачу ім зямель шляхціцау, якія прымалі удзел у 
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паустанні. Да таго ж, на падауленне паустання Кацярына ІІ паслала воиска 

пад кірауніцтвам А. Суворава. У рашаючаи бітве пад Мацяевіцамі 10 

кастрычніка 1794 г. армія інсургентау была разбіта, а паранены Т. Касцюшка 

трапіу у палон. 

У Пецярбургу 24 кастрычніка 1795 г. была падпісана канвенцыя аб 

апошнім падзеле Рэчы Паспалітаи, у выніку якога некалі моцная дзяржава 

перастала існаваць. Усе беларускія землі, акрамя Беласточчыны, былі 

уключаны у склад Расіискаи імперыі. 25 лістапада 1795 г. Станіслау Аугуст 

Панятоускі падпісау у Гародні акт адмовы ад трона. Пачауся новы этап 

змагання за беларускую ідэнтычнасць, за права беларускага народа на 

дзяржауную незалежнасць. 

 

ЛЕКЦЫЯ 6. ЭКАНАМІЧНАЕ І ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ 

РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў  ХІХ СТ. 

1. Змены у становішчы беларускага насельніцтва пасля далучэння да 

Расіискаи імперыі. 

2. Беларусь у ваине 1812 г.  

1. Змены у становішчы беларускага насельніцтва пасля далучэння да 

Расіискаи імперыі.  

Пасля кожнага падзелу Рэчы Паспалітаи на далучаных тэрыторыях уводзіуся 

новы адміністрацыина-тэрытарыяльны падзел на генерал- губернатарствы, 

губерні і паветы. У 1801 г. былі створаны два генерал- губернатарствы, у якія 

уваходзілі пяць беларускіх губерняу: Літоускае генерал- губернатарства 

(Віленская, Гродзенская і Мінская губерні) і Беларускае генерал- 

губернатарства (Віцебская і Магілеуская губерні). У 1807 г. па умовах 

Тыльзіцкага міра французскі імператар Напалеон І перадау Расіі 

Беласточчыну узамен за згоду далучыцца да кантынентальнаи блакады 

Англіі. Такім чынам уся этнічная тэрыторыя Беларусі апынулася у складзе 

Расіискаи імперыі. 

Палітыка царскіх улад у адносінах да шляхты. За выключэннем сялянства, 

усе насельніцтва павінна было прысягнуць на вернасць Кацярыне ІІ. Тыя, хто 

не жадау прыносіць прысягу, у трохмесячны тэрмін маглі прадаць 

нерухомасць і пакінуць межы Расіискаи імперыі. Калі прадаць маемасць не 

удавалася, яна пераходзіла ва уласнасць расіискага скарбу. Гэтыя землі, як і 

былыя сталовыя эканоміі, староствы і дзяржавы, раздаваліся урадам 

расіискім памешчыкам, у выніку чаго на тэрыторыі Беларусі насаджалася 

расіискае землеуладанне. 
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Шляхта, якая прынесла прысягу, захавала свае маенткі, але разам з тым была 

пазбаулена некаторых правоу, якія мела у Рэчы Паспалітаи: права выбіраць 

манарха, мець замкі, трымаць узброеныя сілы для абароны сваіх вольнасцеи і 

інш. Але ідучы насустрач мясцоваи шляхце, у якасці асноунага закону на 

далучаных тэрыторыях расіискі урад захавау Статут ВКЛ 1588 г. 

У адносінах да шляхецкага саслоуя на землях Беларусі царскі урад праводзіу 

палітыку «разбору шляхты». У адпаведнасці з еи, шляхціцы павінны былі 

прадставіць дакументы на пацвярджэнне дваранскага паходжання. Дробная 

шляхта, якая у пераважнаи большасці такіх дакументау не мела, 

пераводзілася у разрад аднадворцау або мяшчан. Гэтае мерапрыемства па 

«разбору» шляхецкага саслоуя на землях Беларусі некалькі разоу 

выкарыстоувалася расіискім урадам як своеасаблівая карная палітыка, 

асабліва у часы уздыму нацыянальна- вызваленчага руху. 

Змены у становішчы сялян і мяшчан. Пасля далучэння да Расіискаи 

імперыі падаткі на насельніцтва выраслі у 4-5 разоу; замест падымнага 

падатку, які збірауся з гаспадаркі, быу уведзены падушны, якім абкладаліся 

асобы мужчынскага полу. У тои час, як у Расіі падаткі збіраліся у папяровых 

асігнацыях, беларускае насельніцтва абавязана было плаціць іх у сярэбранаи 

манеце (курс сярэбранага рубля і рубля асігнацыямі у канцы ХVІІІ – пачатку 

ХІХ ст. суадносіуся як 1:6). 

Былі ліквідаваны катэгорыі вольных сялян (зямян і баяр), а асноунаи 

павіннасцю станавілася паншчына, памер якои дасягау да шасці мужчынскіх 

і жаночых дзен на тыдзень. Да таго ж, на сялян ускладвалася рэкруцкая 

павіннасць, па якои у расіискую армію на 25-гадовую службу (з 1834 г. – 20-

гадовую) сялянам неабходна было выправіць аднаго рэкрута ад 200 душ 

мужчынскага полу (з 1820 г. – ад 125 душ). Такім чынам, распаусюджанне на 

землях Беларусі расіискаи падатковаи і павіннаснаи сістэм прывяло да 

пагаршэння становішча асноунаи вытворчаи сілы грамадства – сялянства. 

Падатковы ціск на гарадское насельніцтва таксама узрос: былі уведзены 

падаткі на утрыманне чыноуніцтва, павялічаны падаткі на рамяство і гандаль. 

У 1785 г. на беларускія гарады былі распаусюджаны прынцыпы, абвешчаныя 

Кацярынаи ІІ у так званаи «Даравальнаи грамаце гарадам». У адпаведнасці з 

еи гарадское насельніцтва дзялілася на 6 разрадау і на падставе маемаснага 

цэнзу магло удзельнічаць у выбарах у гарадскую думу, але усе важныя 

пытанні гарадскога жыцця вырашаліся выключна са згоды царскаи 

адміністрацыі (губернатарау і гараднічых). Такім чынам, самакіраванне 

гарадоу, якое мела на землях Беларусі больш чым 400-гадовую гісторыю і 

спрыяла развіццю гарадоу, было ліквідавана. 

З 1794 г. згодна з указам Кацярыны II у Расіі уводзілася «мяжа яурэискаи 
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аселасці», якая амаль супала з межамі ВКЛ і Расіі. Яурэі маглі сяліцца толькі 

на захад ад гэтаи мяжы выключна у гарадах і мястэчках, але пры гэтым ім 

забаранялася трымаць шынкі і карчмы, арандаваць маенткі, прамысловыя 

прадпрыемствы, а падаткі, ускладзеныя на яурэискае насельніцтва, былі у два 

разы большыя, чым з хрысціян. 

Канфесіинае пытанне. Каб не згубіць падтрымкі шляхты, якая у пераважнаи 

большасці была каталіцкага веравызнання, расіискі урад напачатку дазволіу 

свабоднае выкананне каталіцкіх абрадау, а таксама захавау за касцеламі іх 

маемасць. Але пры гэтым жорстка забаранялася схіляць у каталіцкую веру 

праваслаунае насельніцтва. 

Праваслауная царква, якая цярпела уціск у Рэчы Паспалітаи, атрымала 

дзяржауную падтрымку, у Расіискаи імперыі еи надаваліся землі і багацці. 

Пасля ліквідацыі уніяцтва, якое адбылося на Полацкім царкоуным саборы 

1839 г., усе уніяты былі пераведзены у праваслауе. 

Такім чынам, пасля падзелау Рэчы Паспалітаи беларускія землі апынуліся у 

складзе аднои з далека не перадавых на тои час у эканамічным развіцці краін 

Еуропы. Пагаршэнне становішча людзеи простага стану, страта шляхтаи 

рэальнаи улады у краіне, абвастрэнне нацыянальнага і рэлігіинага пытанняу 

падштурхоувалі насельніцтва ад адзінкавых пратэстау у канцы ХVІІІ ст. да 

масавага нацыянальна-вызваленчага руху у ХІХ ст. 

1. Беларусь у ваине 1812 г.  

Да 1812 г. французскі імператар Напалеон Банапарт падпарадкавау сваеи 

уладзе амаль усе краіны Еуропы (акрамя Англіі і Даніі) і прыблізіуся да 

межау Расіискаи імперыі. Руска-французскія супярэчнасці асабліва 

абвастрыліся пасля Тыльзіцкага міра 1807 г., згодна з якім Расія вымушана 

была далучыцца да кантынентальнаи блакады Англіі. Такая палітыка была 

вельмі непапулярнаи у Расіі, выклікала шырокую незадаволенасць у 

грамадстве і фактычна умовы кантынентальнаи блакады не выконваліся. З 

1809 г. Расія і Францыя пачалі рыхтавацца да ваины. 

Напалеон 12 чэрвеня 1812 г. пераправіуся праз Неман у раене Коуна і з 448- 

тысячнаи арміяи (у далеишым павялічылася да 600 тыс.) пачау рухацца па 

літоускіх і беларускіх землях. 1-я і 2-я расіискія арміі пад кірауніцтвам 

Барклая де Толі (120 тыс. чал., штаб-кватэра у Вільні) і П.І. Баграціена (49 

тыс. чал., штаб-кватэра у Ваукавыску) не маглі супрацьстаяць французам і з 

баямі вымушаны былі адыходзіць, каб злучыцца у Смаленску. 3-я рэзервовая 

армія на чале з А.П. Тармасавым (44 тыс. чал.), якая перад ваинои была 

размешчана у ваколіцах Жытоміра, на злучэнне з асноунымі расіискімі 

ваеннымі сіламі не паишла, а здзяисняла ваенныя рэиды супраць 
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напалеонаускіх воиск на Брэстчыне. 

Насельніцтва Беларусі, асабліва заходняи яе часткі, звязвала з Напалеонам 

надзеі на паляпшэнне сваиго становішча: 

• шляхта, якая страціла у Расіискаи імперыі свае палітычныя правы і уплывы, 

спадзявалася на магчымасць аднаулення ВКЛ, тым больш, што Напалеон 

пасля захопу Аустрыі і Прусіі стварыу на акупаваных імі у выніку падзелау 

Рэчы Паспалітаи землях Герцагства Варшаускае. Нягледзячы на тое, што 

Герцагства Варшаускае знаходзілася пад пратэктаратам Францыі, на яго 

тэрыторыі былі абвешчаны дэмакратычныя свабоды і ажыццяулялася 

парламенцкая форма кіравання. 

Першапачаткова частка беларускаи і літоускаи шляхты мела надзею на 

аднауленне аутаномнага ВКЛ у складзе Расіискаи імперыі. З гэтаи нагоды у 

1811 г. Міхал Клеафас Агінскі падрыхтавау і прапанавау на разгляд 

Аляксандру І праект, па якому планавалася, што адроджанае ВКЛ будзе мець 

уласны урад, а ролю Канстытуцыі будзе выконваць Статут ВКЛ 1588 г. Але 

супрацьдзеянне з боку кансерватыунага расіискага дваранства і абвастрэнне 

руска-французскіх супярэчнасцяу не дазволілі гэтаму плану ажыццявіцца. 

Таму большасць беларуска-літоускаи шляхты у 1812 г. звязвала планы па 

аднауленню дзяржаунасці менавіта з Напалеонам; 

• сяляне, знясіленыя вялікімі падаткамі і павелічэннем паншчыны, чакалі ад 

Напалеона адмены прыгоннага права, якога ужо не існавала у Еуропе. 

Вышэизгаданае тлумачыць, чаму на першым этапе ваины насельніцтва 

фактычна не аказвала значнага супраціулення французскаи арміі. 

Французскі імператар не хацеу аднаулення Рэчы Паспалітаи, але быу не 

супраць таго, каб стварыць буфернае палітычнае утварэнне паміж Расіяи і 

Польшчаи. Загадам Напалеона ад 1 ліпеня 1812 г. быу створаны Часовы урад 

ВКЛ на чале з мясцовым памешчыкам Станіславам Солтанам. Ураду 

падпарадкоуваліся Віленская, Гродзенская, Мінская губерні і Беластоцкая 

вобласць (Віцебская і Магілеуская губерні не уваходзілі у склад ВКЛ і 

падпарадкоуваліся непасрэдна французскім ваенным уладам). 

Шляхта для адстоивання незалежнасці адноуленаи краіны стварыла армію 

ВКЛ, якая налічвала каля 19 тыс. чалавек. Аднак хутка стала зразумела, што 

створаная на акупаваных землях дзяржава з’яуляецца толькі інстытутам для 

больш легкага і добраахвотнага забеспячэння французскаи арміі фуражом і 

правіянтам. Рэальная улада у краіне належала французскім генералам, якія 

узначальвалі адміністрацыиныя адзінкі – дэпартаменты, на якія па 

французскаму узору была падзелена тэрыторыя Беларусі. У весках і гарадах 

праходзілі рэквізіцыі на карысць французскаи арміі, якія усе часцеи 
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суправаджаліся марадзерствам. Рабауніцтва простага насельніцтва з боку 

французскіх салдат, неспрауджанне надзеи на аднауленне ВКЛ і адмену 

прыгоннага права, якія звязваліся з Напалеонам, выклікалі у значнаи часткі 

грамадства незадавальненне, якое хутка пачало перарастаць у адкрыты 

супраціу. 14–16 лістапада 1812 г. пры пераправе напалеонаускаи арміі праз 

Бярэзіну каля вескі Студзенкі ад «Вялікаи арміі» засталося толькі 60 тыс. 

чалавек. 

У выніку ваины 1812 г. тэрыторыя Беларусі зноу была разбурана. Па 

некаторых падліках, страты насельніцтва вызначаліся больш чым у 25 %, 

амаль напалову скарацілася колькасць жывелы, зменшыліся пасяуныя 

плошчы. На фоне гаспадарчаи разрухі узмацніуся прыгон. Вяснои 1813 г. 

паусюдна была адноулена расіиская адміністрацыя. Зыходзячы з палітычных 

меркаванняу, урад Аляксандра І аб'явіу амністыю тои шляхце, якая 

удзельнічала у ваине на баку Напалеона. 

 

НЫ. 

на і Беларусь. 

на пачалася I

– -

 інтарэсам буржуазіі і дваранства. 

 насельніцтва Рассіі як у люстэрку ад

 

таксама прытрымліваліся лозунга "абароны радзімы ад прускіх варвараў''. 

-

ну прадухіліць

ну 

грамадзянскую. 

-
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ся на лініі Дзвінск – Паставы – Баранавічы – Пінск. 

. 

ніцтва і гвалту. 

 тэр

 паласы. Прав

– нанні з 1913г. 

У цяжкім становішчы зн

-

ны зменшылася на 65%. Разам з тым 

прадпрыемствы, якія выконвалі ваенныя заказы, хутка павялічвалі прыбыткі. 

ся р

ная 

апора самадзяржауя, паступова стан . 

 і з пункту гледжання вырашэння 

нацыянальнага пытання. 

 

Лекцыі

НЫ (1939 -1945 гг.) 

1. ны. 

2. Напад Германіі на СССР. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторыі 

Беларусі. 

3. ны рэжым на тэрыторыі Беларусі. 

4. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторіі Беларусі. 

5. - . 

ны. 
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 саюзным дага

на пазбавіла жыцця каля 55 млн. чалавек, з 

іх 3 млн. – жыхары Беларусі. 

 сі

–

 – палітычных, 

эканамічных, ідэалагічных – вызначыл

жалася 6 год і 1 дзень. 

 Беларусі, занялі некаторыя яе на

 Беларусі навісла 

рэальная небяспека фашысцкага зняволення. 

- зялі п

згодненую паміж урадамі Германіі і СССР мяжу. 

28 – 30 кастрычніка 1939 г. у Бе

 БССР. 2 

лістапада 1939 г. Нечарговая V

 склад СССР і уз'яднанні яе з 

БССР. У выніку тэрыторія БССР павялічылася са 125,6 тыс.кв. км да

–

-

ская, Пінская і Беластоцкая. 

 Беларусі з БССР паскорыла 

 аховы. Пачалася

валі звыш 23 тыс. 
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сялянскіх гаспадарак. 

–

нічала 5958 агульнаад

насць і г.д. 

–

– ная сістэма. Па

, 30 верасня 1939г., былі арыштаваны, а 

потым рэпрэсірав –

120тыс. чал

–  краі. 

 сва

 Беларусі з БССР, 

ным чынам па

 

Германіі. 

2. Напад Германіі на СССР. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторыі 

Беларусі. 

нага 

камандавання германскіх узброенных сіл No

 калан

 

разгром Савецкага Саюза. 

 агресіі – ідэалагічная. 

Распачын –
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больш варожую і небяспечную для яго палітычную плынь сусветнага 

маштабу. 

 з істотных прычын, якія прывялі да савецка – 

. 

, а не 

толькі Гітлера. 

У а

-

-

там

 – славян. 

ск на Беларусі, дзе германскае камандаванне выкрыстала 

самую маг –

-

 і палкавы

 Арміі, да пачатку

–

 Арміі цярпелі адно паражэнне за другім у Прыбалтыцы і 

на Украіне. 

 межах Беларусі ? 

- -

-  СССР. 

- цы выкарысталі такія часовыя перавагі, як 

мелітарызацыя эканомікі, працяглая п

. 

-
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се каман

ны супраць 

Савецкага Саюза -

- ны». 

-

- кі і 

вызначэння магчымага тэрміну нападзення Германіі на СССР. 

 сарваны. Цяжкія 

баі на тэрытроыі Беларусі далі магчымасць арганізаваць абарону Масквы. У 

канцы 19 –

ны сур'езнае паражэнне. 

ны рэжым на тэрыторыі Беларусі. 

ны рэжым. Гало

ныя 

 

першыя месяцы акупац –

 барацьбе супраць партызан. 

мацца і 

гас

 1942 г. была праведзена зямельная 

рэформа. Усе калгасы былі ліквідаваны, а іх зямля

-

ным сродкам забеспячэння харчовых патрэб Германіі і фронту. 

–

-

, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 29 

- –

цы знішчылі сотні

 

тым ліку і Германіі. 

 

пустыні. 

 вобласці. 

ся з канца 194

 Беларусі, з якіх прымусовым шляхам было 

вывезена каля 380тыс. 

4. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторіі Беларусі. 

–

лення

 

і груп. 

 Арміі, 

якія апынуліс  тыле ворага, радавыя грамадзяне рэспублікі. 

). 

змацненні партызанскага рухау на Беларусі адыгр

ская, Пінская і іншыя падпольныя антыфашысцкія арганізацыі. 

мацаванні партызанскага руху на

. 
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сімі парызанскімі сіламі краіны пастано

 створаны Беларускі штаб парт

 другі сакратар ЦК КП(б)Б П.З.Калінін. 

 лістападзе 1942 г. –  

–

 

213 брыгад. Агульная 

 - 70 тыс. 

скіх. Імі было пушчана пад адхон 11

ляла партызанская 

разведка – збор інфармацыі аб размяшчэнні, перамяшчэнні і планах ворага. 

скаму, М.П,Шмырову, П.М.Машэраву было 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

- . 

-

 верасні 1943 г. 

–

рада

– -

. 

-  звязана

-

- -
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-

– » і сфа

 вызвалены Мінск – 

сталіца БССР. 

 сусвет

 Прусіі, што стварыла с

 

Германіі. 

 арміямі, якія 

 немінучага разгрому. 

 Германіі мела берлінская 

ваенная аперацыя (16 са –

ле

. 

знагароджаны медалямі і ордэнамі, а 70-ці з іх 

было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

 су

 капітуляцыі Японіі. 

на, якая пачалася 1 верасня 1939 г. 
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 рады 

 : 

начальнік 

скі; маршал 

-

- –

 

– знагародамі, 

443 беларусы сталі Героямі Савецкага Саюза. 

, харчовымі прадуктамі і г.д. Многія з іх 

был -

скі. 

 Сан-Францыска, скліканая

-

не. 
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ 

 

Пытанні да семінараў 

  

Тэма 1. Ваенныя падзеі ў Беларусі (1648-1651 гг.) 

 

План семінара 

 

1. Айчынная і замежная гістарыяграфія ваенных падзей у Беларусі 

(1648-1651 гг.) 

2. Перадумовы сацыяльнага выбуху.  

3. Баявыя дзеянні казацка-сялянскіх атрадаў на поўдні і паўднѐвым 

Захадзе Беларусі. Характар вайны. 

4. Белацаркоўскі дагавор 1651 г. Вывад казацкіх загонаў з Беларусі 

на Украіну. Прычыны паражэння сялянства і гарадкога плебса. 

 

Тэма 2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654-1667 гг.). 

 

План семінара  

 

1. Узмацненне каталіцкай рэакцыі і паланізацыя ў другой палове 

XVII – першай палове XVIII ст.  

2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654-1667 гг.). Гістарыяграфія 

пытання. 

3. Галоўныя прычыны і пачатак руска-польскай вайны (1654-1667 

гг.). 

4. Асноўныя этапы ваенных дзеянняў на беларускіх землях. 

Контрнаступ Януша Раздзівіла. Асада Магілѐва. Кейданская унія. 

Падзенне Вільні. 

5. Палітыка маскоўскага ўрада на беларускіх землях пад час руска-

польскай вайны. Канфісійнае пытанне. Дэпартацыя насельніцтва 

Беларусі ў Расію. 

6. Рух народнага супраціву. Антыфеадальны характар народных 

паўстанняў на Беларусі 1654-1667 гг.). 

7. Андрусава: вынікі вайны 1654-1667 гг. 

 

Тэма 3. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – 

першай палове XVIII ст. 

 

План семінара  

 

1. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам В.Вашчылы ў Крычаўскім 

старостве. Паўстанне  на Каменшчыне. Параўнальная 

характарыстыка. 
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2. Новыя рысы ў развіцці гарадоў і мястэчак у пач. XVIII ст. 

Сацыяльная барацьба гараджан. 

 

Тэма 4. Грамадзянская вайна канца XVII – пач. XVIII ст. 

План семінара  

 

1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Афармленне ідэалагічнай 

дактрыны ―залатая вольнасць‖, складванне комплекса прывелеяў 

шляхты ў канцы XVI ст. 

2. Грамадзянская вайна канца XVII – пач. XVIII ст. 

 

Тэма 5. Паўночная вайна на Беларусі (1700-1708 гг.) 

 

План семінара 

 

1. Галоўныя прычыны і пачатак Паўночнай вайны. 

2. Рускія і шведскія войскі на землях Беларусі. Канфесійная палітыка 

Пятра І.  

3. Бітва 1708 г. пад Лясной. Вынікі Паўночнай вайны для Беларусі і 

для Рэчы Паспалітай. ―Нямы‖ сойм. 

  

Тэма 6. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі 

да Расійскай імперыі. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі 1794 г. 

 

План семінара  

 

1. Абвастрэнне палітычнага крызіса ў сярэдзіне XVIII ст. Барацьба 

магнацкіх груповак. Соймы 1766-1668 гг. Пытанне аб дысідэнтах. 

Таруньская, Радамская, Слуцкая, Барская канфедэрацыі. 

2. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі (1772-1795 гг.). 

Гістарыяграфія пытання. 

3. Палітычнае становішча Рэчы Паспалітай напярэдадні першага 

падзелу. Першы падзел Рэчы Паспалітай. 

4. Унутраныя рэформы ў Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу. 

Чатырохгадовы сейм. Таргавіцкія канфедэраты. Другі падзел Рэчы 

Паспалітай. 

5. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Якуб Ясінскі. Ход 

паўстання на Беларусі. Прычыны паражэння. Месца паўстання у 

айчыннай і сусветнай гісторыі. 

6. Трэці падзел Рэчы Паспалітай і галоўныя прычыны распаду 

дзяржавы. 
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Тэма 7. Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі. 

 

План семінара  

 

1. Беларусь у вайне 1812 года. Прычыны и характар вайны. Ход 

ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі летам 1812 года.  

2. Становішча Беларусі ў час вайны. Адносіны насельніцтва да 

ваюючых бакоў. 

3. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. і вынікі 

вайны для Беларусі. 

 

Тэма 8. Беларусь у гады Першай Сусветнай вайны (1914-1917 гг.) 

 

План семінара 

 

1. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 1915 – 1916 гг.  

2. Нямецкі акупацыйны рэжым. 

  

Тэма 9. Беларусь у перыяд Другой Сусветнай вайны (1939-1945 гг.) 

 

План семінара  

 

1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Яе прычыны і характар. 

Уступленне войск Чырвонай Арміі ў западныя вобласці Беларусі і 

краіны. З’яднанне Западнай Беларусі з БССР. 

2. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Баявыя дзеянні на 

франтах. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Прычыны няўдач 

Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г.; іх маштабы і сродкі 

пераадолення. 

3. Разгром нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой. Яго ваенна-

палітычнае і міжнароднае значэнне. 

4. Акупацыйны рэжым. Калабарацыянізм (беларускія арганізацыі і іх 

дзейнасць). Партызанская барацьба. Падпольны рух. 

5. Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. 

6. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 1944 г. 

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ 

 

Пытанні да заліку  
 

1. Айчынная і замежная гістарыяграфія ваенных падзей у Беларусі (1648-

1651 гг.) 

2. Перадумовы сацыяльнага выбуху.  

3. Баявыя дзеянні казацка-сялянскіх атрадаў на поўдні і паўднѐвым 

Захадзе Беларусі. Характар вайны. 

4. Белацаркоўскі дагавор 1651 г. Вывад казацкіх загонаў з Беларусі на 

Украіну. Прычыны паражэння сялянства і гарадкога плебса. 

5. Узмацненне каталіцкай рэакцыі і паланізацыя ў другой палове XVII – 

першай палове XVIII ст.  

6. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654-1667 гг.). Гістарыяграфія пытання. 

7. Галоўныя прычыны і пачатак руска-польскай вайны (1654-1667 гг.). 

8. Асноўныя этапы ваенных дзеянняў на беларускіх землях. Контрнаступ 

Януша Раздзівіла. Асада Магілѐва. Кейданская унія. Падзенне Вільні. 

9. Палітыка маскоўскага ўрада на беларускіх землях пад час руска-

польскай вайны. Канфісійнае пытанне. Дэпартацыя насельніцтва 

Беларусі ў Расію. 

10. Рух народнага супраціву. Антыфеадальны характар народных 

паўстанняў на Беларусі 1654-1667 гг.). 

11. Андрусава: вынікі вайны 1654-1667 гг. 

12. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Афармленне ідэалагічнай 

дактрыны ―залатая вольнасць‖, складванне комплекса прывелеяў 

шляхты ў канцы XVI ст. 

13. Грамадзянская вайна канца XVII – пач. XVIII ст. 

14. Галоўныя прычыны і пачатак Паўночнай вайны. 

15. Рускія і шведскія войскі на землях Беларусі. Канфесійная палітыка 

Пятра І.  

16. Бітва 1708 г. пад Лясной. Вынікі Паўночнай вайны для Беларусі і для 

Рэчы Паспалітай. ―Нямы‖ сойм. 

17. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам В.Вашчылы ў Крычаўскім старостве. 

Паўстанне  на Каменшчыне. Параўнальная характарыстыка. 

18. Новыя рысы ў развіцці гарадоў і мястэчак у пач. XVIII ст. Сацыяльная 

барацьба гараджан. 

19. Абвастрэнне палітычнага крызіса ў сярэдзіне XVIII ст. Барацьба 

магнацкіх груповак.  

20. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі (1772-1795 гг.). 

Гістарыяграфія пытання. 

21. Палітычнае становішча Рэчы Паспалітай напярэдадні першага падзелу. 

Першы падзел Рэчы Паспалітай. 

22. Унутраныя рэформы ў Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу. 

Чатырохгадовы сейм. Таргавіцкія канфедэраты. Другі падзел Рэчы 

Паспалітай. 

23. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Якуб Ясінскі. Ход паўстання 

на Беларусі. Прычыны паражэння. Месца паўстання у айчыннай і 

сусветнай гісторыі. 
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24. Трэці падзел Рэчы Паспалітай і галоўныя прычыны распаду дзяржавы. 

25. Беларусь у вайне 1812 года. Прычыны и характар вайны. Ход ваенных 

дзеянняў на тэрыторыі Беларусі летам 1812 года.  

26. Становішча Беларусі ў час вайны. Адносіны насельніцтва да ваюючых 

бакоў. 

27. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. і вынікі вайны 

для Беларусі. 

28. Беларусь у гады Першай Сусветнай вайны (1914-1917 гг.) 

29. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 1915 – 1916 гг.  

30. Нямецкі акупацыйны рэжым. 

31. Пачатак Другой сусветнай вайны. Яе прычыны і характар. Уступленне 

войск Чырвонай Арміі ў западныя вобласці Беларусі і краіны. З’яднанне 

Западнай Беларусі з БССР. 

32. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Баявыя дзеянні на франтах. 

Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Прычыны няўдач Чырвонай 

Арміі летам-восенню 1941 г.; іх маштабы і сродкі пераадолення. 

33. Разгром нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой. Яго ваенна-палітычнае 

і міжнароднае значэнне. 

34. Акупацыйны рэжым. Калабарацыянізм (беларускія арганізацыі і іх 

дзейнасць). Партызанская барацьба. Падпольны рух. 

35. Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. 

36. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 1944 г. Вызваленне 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 38 

ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

ПРАГРАМА 

 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

№
 п

/п
 

 

 

 

Назвы раздзелаў і тэм 

 

 

 

 

Колькасць гадзін 

Аўдыторных 

у
ся

го
 

л
ек

ц
ы

і 

п
р

ак
ты

ч
н

ы
я
 

за
н

я
тк

і 

 Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты: 

гістарычны аспект 

 

34 18 16 

 Войны сярэдзіны XVII ст.  12 6 6 

1 Ваенныя падзеі ў Беларусі (1648-1651 гг.) 4 2 2 

2 Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654-1667 гг.). Рух 

народнага супраціву. Антыфеадальны характар 

народных паўстанняў на Беларусі 1654-1667 гг.). 

8 4 2 

3 Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII 

– першай палове XVIII ст. 

2  2 

 Войны пачатку XVIII ст. – першай паловы XIX 

ст. 

14 8 6 

4 Грамадзянская вайна канца XVII – пач. XVIII ст. 2 2  

 Паўночная вайна на Беларусі (1700-1708 гг.). 4 2 2 

5 Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне 

Беларусі да Расійскай імперыі. Паўстанне пад 

кіраўніцтвам Т.Касцюшкі 1794 г. 

2 2 2 

7 Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі. 4 2 2 

 Сусветныя войны ХХ стагоддзя (пачатак  – 

першая палова XX ст.)  

8 4 4 

8 Беларусь у гады Першай Сусветнай вайны (1914-

1917 гг.) 

4 2 2 

9 Беларусь у перыяд Другой Сусветнай вайны (1939-

1945 гг.) 

4 2 2 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

 

Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты другой паловы XVII - 

XVIII ст. Сацыяльна-эканамічны, палітычны і культурны заняпад 

Беларусі. 

 

Войны сярэдзіны XVII ст.  

Айчынная і замежная гістарыяграфія ваенных падзей у Беларусі ў 1648-

1651 гг. Стыхійныя выступленні сялян супраць феадалаў у 1637-1647 гг. 

Прычыны пачатку і характар казацка-сялянскай вайны 1648-1651гг. Падзеі на 

Украіне 1648 г. Баявыя дзеянні на Поўдні і Паўднѐвым Захадзе Беларусі. 

Падаўленне сялянскіх паўстанняў на Беларусі. Белацаркоўскі дагавор 1651 г. 

Прычыны паражэння сялян і гарадскіх нізоў на Беларусі. 

Пачатак вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. Ваенныя дзеянні 1654 г. 

Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам-восенню 1655 г. Палітыка 

царызму на землях Беларусі падчас вайны 1654-1667 гг. Сутыкненне 

захопніцкіх інтарэсаў казацкай старшыны і Расіі ў Беларусі. Антыфеадальны 

характар народных паўстанняў. Гадзяцкі дагавор 6 верасня 1658 г. і яго 

ўздзеянне на ваенныя падзеі ў Беларусі. Андрусаўскае перамір’е 1667 г. 

Вынікі вайны 1654-1667 гг. для Беларусі. 

 

Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – першай палове 

XVIII ст. 

Стан сельскай гаспадаркі пасля войнаў сярэдзіны XVII – пачатку XVIII 

ст. Маштабы разбурэння. Рост магнацкага землеўладання. Сельская 

гаспадарка ў другой палове XYII – першай палове XYIII ст. Феадальныя 

павіннасці і дзяржаўныя падаткі. 

Гарады і мястэчкі ў другой палове XYII – першай палове XYIII ст. 

Сацыяльная барацьба гараджан Беларусі. Барацьба сялян супраць 

феадальнага прыгнѐту. Паўстанне сялян пад кіраўніцтвам В.Вашчылы ў 

Крычаўскім старастве (1740-1744). Паўстанне на Каменшчыне ў сярэдзіне 

XYIII ст. 

 

Войны пачатку XVIII ст. – першай паловы XIX ст. 

 

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да 

Расійскай імперыі. 

Разлад дзяржаўнай сістэмы кіравання ў Рэчы Паспалітай. 

Грамадзянская вайна канца XYII – пачатку XYIII ст. Паслабленне 

каралеўскай улады і ўзмацненне феадальнай анархіі. Абвастрэнне барацьбы 

магнацкіх груповак у 20-60-я гады XYIII ст. Падзеі Паўночнай вайны на 

Беларусі. 

Дысідэнты. Таруньская, Слуцкая, Барская канфедэрацыя. 

Пецярбургская канвенцыя (5 жніўня 1772 г.). Першы падзел Рэчы 

Паспалітай. Далучэнне да Расіі ўсходняй часткі Беларусі. Сацыяльна-
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эканамічныя рэформы апошняй чвэрці XYIII ст. у Рэчы Паспалітай. 

Чатырохгадовы сейм. Прыняцце новай Канстытуцыі 3 мая 1791 г. і яе 

значэнне. Стварэнне Таргавіцкай канфедэрацыі, ліквідацыя рэформаў і 

канстытуцыі 1791 г. Другі падзел Рэчы Паспалітай (1793 г.). Далучэнне да 

Расійскай імперыі цэнтральнай часткі Беларусі. 

Паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Ход паўстання на 

Беларусі. Я.Ясінскі і інш. Трэці падзел Рэчы Паспалітай (1795 г.). Далучэнне 

да Расіі заходніх земляў Беларусі. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай як 

самастойнай дзяржавы. Гістарыяграфія пытання аб значэнні далучэння 

Беларусі да Расійскай імперыі. Аналіз новых крыніц і дакументаў. 

 

Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку 

XIX ст. 

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі. Рэформы расійскага 

урада на далучаных землях. Дзяржаўная палітыка на далучаных землях 

адносна разных слаѐў насельніцтва, уніяцкай і каталіцкай царквы. 

―Даравальная грамата гарадам‖ 1785 г. і адмена юрысдыкцыі свецкіх і 

царкоўных феадалаў ў адносінах да пражываючых на землях гараджан. 

―Мяжа яўрэйскай аседласці‖ і яе роля ў развіцці гарадоў. Сацыяльна-

эканамічныя мерапрыемствы. Палітыка царызму ў галіне духоўнай культуры 

і асветы. Праект аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. 

 

Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі. 

Грамадска-палітычнае становішча Беларусі напярэдадні вайны 1812 г. 

Пачатак вайны 1812 г. Асноўныя ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі пры 

адступленні рускіх армій. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў час 

вайны 1812 г. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г. 

Бярэзінская аперацыя. Вызваленне Беларусі ў канцы снежня 1812 г. Вынікі 

вайны 1812 г. для Беларусі. 

 

Сусветныя войны ХХ стагоддзя (пачатак  – першая палова XX ст.) 

 

Беларусь у гады Першай Сусветнай вайны (1914-1916 гг.) 

 Гістарыяграфія пытання. Пачатак вайны. Увядзенне ваеннага 

становішча ў беларускіх губернях. Мабілізацыйныя мерапрыемствы. 

Адносіны да вайны розных слоѐў насельніцтва, палітычных і грамадскіх 

арганізацый, газеты ―Наша Ніва‖. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 

1915 – 1916 гг. Нямецкі акупацыйны рэжым. Дзейнасць ―Беларускага 

камітэта дапамогі ахвярам вайны‖ на тэрыторыі, акупаванай немцамі. 

Беларускае школьніцтва, культурна-асветніцкая справа ва ўмовах нямецкай 

акупацыі ў 1915 – 1917 гг. Беларускі народны камітэт і Цэнтральны саюз 

беларускіх  нацыянальных грамадскіх арганізацый. Стварэнне Беларускай 

сацыял-дэмакратычнай рабочай групы. Заснаванне ―Канфедэрацыі Вялікага 

княства Літоўскага‖. Становішча на беларускіх землях у складзе Расійскай 

дзяржавы падчас першай сусветнай вайны. Заняпад сельскай гаспадаркі. 
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Змены ў складзе насельніцтва. Размяшчэнне войскаў і органаў іх кіравання. 

Бежанства ў Беларусі. Стварэнне ―камітэтаў дапамогі ахвярам вайны‖ і іх 

дзейнасць. Узмацненне сацыяльнай напружанасці ў 1915 – 1916 гг. 

Паўстанне салдат на Гомельскім размеркавальным пункце. Пачатак 

разлажэння арміі, рост дэзерцірства. 

 

Беларусь у перыяд Другой Сусветнай вайны (1939-1945 гг.) 

Міжнароднае становішча ў свеце ў 30-х гадах 20 ст. Спроба стварэння 

сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія 

перамовы ў Маскве летам 1939 гда. Савецка-германскія адносіны ў канцы 30-

х гадоў 20 ст. Сакрэтны пратакол да савецка-германскай дамовы аб ненападзе 

ад 23 жніўня 1939 года. Пачатак Другой сусветнай вайны. Яе прычыны і 

характар. Уступленне войск Чырвонай Арміі ў западныя вобласці Беларусі і 

краіны. З’яднанне Западнай Беларусі з БССР. Савецка-фінская вайна. 

Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана ―Барбароса‖. 

Дзенасць савецкага кіраўніцтва па падрыхтоўцы краіны да абароны: 

дасягненні і пралікі. Западная Асобая ваенная акруга. Нападзенне 

фашысцкай Германіі на СССР. Баявыя дзеянні на франтах. Абарончыя баі на 

тэрыторыі Беларусі. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 

г.; іх маштабы і сродкі пераадолення. Разгром нямецка-фашысцкіх войск пад 

Масквой. Яго ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне. Акупацыйны 

рэжым. Калабарацыянізм (беларускія арганізацыі і іх дзейнасць). 

Партызанская барацьба. Падпольны рух. Сталінградская і Курская бітвы. 

Карэнны пералом у вайне. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 

1944 г. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адкрыццѐ 

Другога фронта. Заключныя аперацыі Чырвонай Арміі ў Еўропе. Заканчэнне 

Вялікай Айчыннай вайны. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай 

Германіі. 
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