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Глава І. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ
1.1. Гістарыяграфія праблемы
(А. П. Жытко,  А. В. Касовіч, 
С. А. Талмачова, А. А. Падарожняя)

Унутрыпалітычны крызіс у Рэчы Паспалітай у другой палове
XVIII ст. прывёў да аслаблення дзяржавы. Гэту сітуацыю ў сваіх
інтарэсах скарысталі памежныя з ёй манархіі – Расійская, Аў
стра-Венгерская і Пруская. У выніку трох падзелаў (1772, 1793,
1795 гг.) Рэчы Паспалітай з карты Еўропы знікла вялікая дзяр
жава. Праблема Польшчы на працягу ХІХ – пачатку ХХ ст. была
краевугольнай у знешнепалітычных стасунках еўрапейскіх краін.
Да Расійскай імперыі была далучана сучасная тэрыторыя Бела
русі. Разам з тым, праблема новага адміністрацыйна-тэрытарыяль
нага ўладкавання краю і стварэння новых органаў улады і кіраван
ня практычна не з’яўлялася прадметам спецыяльнага вывучэння
ў айчыннай і расійскай гістарыяграфіі. У той жа час літаратура па
гісторыі саміх падзелаў Рэчы Паспалітай і іх наступствах даволі
багатая. У дарэвалюцыйнай расійскай гістарыяграфіі ў якасці га
лоўнага канцэптуальнага палажэння выступаў пастулат аб непаз
бежнасці, заканамернасці і справядлівасці далучэння беларускіх,
украінскіх і літоўскіх зямель у склад Расійскай імперыі. У пры
ватнасці, у сваёй шматтомнай працы «История России с древней
ших времен» С. Салаўёў разглядаў падзенне Польшчы з пазіцыі
нацыянальна-дзяржаўнага інтарэсу Расіі. С. Салаўёў падрабязна
прааналізаваў першы падзел 1772 г. у сваёй манаграфіі «История
падения Польши», прычыну якога ён выводзіў з унутранай шля
хецкай анархіі, а далучэнне зямель ВКЛ да імперыі лічыў перамо
гай верацярпімасці над польскім фанатызмам1.
У «Курсе русской истории» В. Ключэўскі сцвярджаў, што
прускі кароль прымусіў Расію ўдзельнічаць у гвалтоўным падзе
ле Рэчы Паспалітай замест справядлівага аб’яднання «западно
русской народности»2.
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