
 
КАНСПЕКТЫЎНЫ АГЛЯД КУРСА ЛЕКЦЫЙ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVI-XVIII стст  
 

 Уводная тэма: Образование и государственный строй Речи 
Посполитой. 

Внешнеполитические обстоятельства во второй половине XVI в. поставили 
вопрос о тесном сближении Великого княжества Литовского и Польского 
королевства. История этого сближения берёт начало ещё с 1385 г., когда они 
впервые объединились на основе личной (Кревской) унии. Но оба государства 
сохраняли свою политическую и культурную обособленность. Неоднократное 
возобновление династических уний (в 1401, 1413, 1447, 1501, 1503, 1566 гг.) 
свидетельствует о том, что они были непрочными. Вместе с тем, в XV – XVI вв. 
выявлялась тенденция: чем больше обострялись отношения Вильно с Москвой, 
тем более правящая верхушка ВКЛ склонялась к объединению с Польшей. В 
условиях Ливонской войны пришлось сесть за стол переговоров с западным 
соседом. 

Почву для заключения новой унии создавали также внутрисословные 
противоречия между магнатерией, обладавшей неограниченной властью в 
государстве, и отодвинутой на вторые роли в политической жизни шляхтой. 
Поэтому литвинскую шляхту привлекали «золотые вольности» шляхты 
польской, которая имела реальные возможности влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику правительства. Альтернативой союза с Польшей для ВКЛ 
могло быть заключение унии с Московским государством с признанием над 
собой власти Ивана Грозного или его сына. Однако это были времена опричнины 
и деспотичный режим Ивана IV отпугивал литвинскую шляхту. Вольности 
польской шляхетской республики повернули господствующий класс княжества 
на запад. 

Польша сама настаивала на унии с ВКЛ. Присоединение новых земель 
открывало возможности обогащения и занятия должностей, на что рассчитывала 
польская шляхта. Такая политика поддерживалась и католическими кругами, 
стремившимися к расширению своего влияния на восток. 

Таким образом, интерес к унии был у обеих сторон, однако условия у 
каждой из них были разные. Правительство ВКЛ хотело ограничиться военно-
политическим союзом, который сохранил бы независимость и самостоятельность 
княжества. Польские руководящие круги не принимали такой проект, предлагая 
первенство Польши и ликвидацию независимости  княжества. Окончательное 
решение предстояло выработать на общем сейме в Люблине, который собрался 
10 января 1569 г. На сейм прибыли король и около 160 послов и сенаторов от 
обоих государств. Почти шесть месяцев продолжалась драматическая борьба 
вокруг условий унии, поскольку стороны не шли на уступки. Рьяно отстаивали 
независимость ВКЛ магнаты  Николай Радзивилл (канцлер), Астафий Воллович 
(подканцлер), Ян Ходкевич и др. Делегация ВКЛ раскололась на магнатскую и 
шляхетскую группы; первая была  против, а вторая – за объединение с Польшей. 

Когда возникла угроза насильственного заключения унии на 
неприемлемых для своего государства условиях, послы княжества в ночь на 1 
марта 1569 г. тайно покинули Люблин, чтобы сорвать переговоры. Под нажимом 
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польских послов великий князь литовский и король польский Сигизмунд II 
Август, вопреки своим обещаниям и присяге о сохранении целостности 
территории ВКЛ, незаконно отторгнул в пользу Польши Подляшье, Волынь, 
Подолье и Киевщину. Ослабленное Ливонской войной, княжество было не в 
силах этому воспротивиться. Уехавшие депутаты вынуждены были вернуться в 
Люблин и 1 июля 1569 г. подписать акт унии на польских условиях. 

Согласно этому акту, Королевство Польское и Великое княжество 
Литовское образовывали одно государство – Речь Посполитую. Создавался 
общий сейм, который должен был выбирать короля и великого князя в одном 
лице одновременно представителями Польши и ВКЛ. Заседания сейма должны 
были проходить на польской земле, созыв отдельных сеймов для ВКЛ и Польши 
не предусматривался. Узаконивалось присоединение Украины и Подляшья к 
Польше, Ливония объявлялась совместным владением. Общей становилась 
внешняя политика. Между тем, княжество сохраняло отдельный 
административный аппарат, свое законодательство, войско и до конца ХVII ст. 
государственность белорусского языка. Из этого следует, что Речь Посполитая 
являлась федеративным государством, где вследствие определенных 
политических, экономических и других обстоятельств польская сторона 
получила лучшие условия для проведения выгодной для себя политики. 

В последней трети ХVI в. в княжестве сильно ощущались независимые, 
антилюблинские настроения. В 70-80-е гг. регулярно собирались отдельные 
сеймы, а в 1581 г. была создана высшая судебная инстанция - Главный литовский 
трибунал. Принятием третьей редакции Статута, в 1588 г., ликвидировались 
многие постановления Люблинского сейма, в том числе права полякам занимать 
земли и должности в Великом княжестве. Первейшая заслуга в отстаивании 
самостоятельности княжества принадлежит крупному государственному и 
политическому деятелю Льву Сапеге (1557-1633), занимавшему в этот период 
должности подканцлера и канцлера. Он добился от короля Сигизмунда III 
уважения к законам своего государства, согласования всех решений по вопросам 
княжества с канцлером. Отстаивание прав ВКЛ вплоть до  попыток отделения от 
Польши проявлялось и в последующее время, однако одновременно нарастали 
полонизационные процессы, затронувшие прежде всего шляхетские верхи. В 
1596 г. на церковном Саборе в Бресте провозглашено объединение православных 
с католиками, что привело к созданию на белорусских и украинских землях 
униатской (греко-католической) церкви. 

Формально два государства объединяли совместный монарх и сейм. 
Король польский (одновременно великий князь литовский, русский и 
жомойтский), являясь руководителем государства, имел ограниченные 
полномочия. Эпоха наследственной королевской власти закончилась в 1572 г. с 
отсутствием прямых наследников у Сигизмунда II Августа. Перед выборами 
между шляхтой и каждым новым королём заключался своеобразный контракт 
(«пакта канвента»), который определял его обязанности. Действия короля во 
внешней и внутренней политике ставились под контроль сейма, реально у него 
оставалось одно существенное право назначения на государственные должности. 
Фактически в Речи Посполитой утвердилась республиканская система власти с 
институтом слабого монарха. 
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Сейм, сосредоточивший в себе законодательную и частично судебную 
власть, состоял из сената и посольской избы (палаты депутатов). В Сенат 
входила магнатерия, представители центральной и местной администрации, 
верхи католической церкви, всего около 140-150 сенаторов. В посольскую избу  
от шляхты каждого повета избирались по два депутата (посла). Представители 
Королевства Польского составляли около 2/3 сейма. Общие (вальные) сеймы 
Речи Посполитой собирались в Варшаве, каждый третий обычный сейм с 1673 г. 
проходил в Гродно. Функции сейма расширялись по мере ограничения 
королевских полномочий. Однако эффективность его работы становилась все 
меньшей из-за столкновения интересов магнатских кланов. Постепенно 
утвердилась традиция сохранения неприкосновенности ранее принятых 
правовых норм, что было закреплено на практике использованием знаменитого 
принципа «либерум вето». С 1652 г., когда посол от ВКЛ Сицинский по воле 
Радзивиллов впервые открыто его применил, срывы сеймов стали обычным 
явлением. 

В итоге государственный аппарат Речи Посполитой приходил в 
негодность. С середины ХVII ст. «шляхетская демократия» перерождалась в 
режим магнатской олигархии. Магнатские группировки действовали уже не в 
интересах Речи Посполитой, а своих собственных. От десятилетия к десятилетию 
нарастала дестабилизация и анархизация политического строя. Для достижения 
своих целей шляхта во главе с магнатами объединялась в конфедерации, которые 
переходили в открытые мятежи. С ослаблением центральной власти крупнейшие 
земельные собственники превратились по существу в удельных князей. Они 
имели частные войска, строили замки-крепости, нередко превосходившие по 
своим достоинствам государственные. В конце ХVII – начале ХVIII вв. 
соперничество за первенство магнатских родов доходит до вооруженных 
конфликтов и втягивания в них иностранных держав. 

Изменялась и геополитическая ситуация. В начале она была на пользу Речи 
Посполитой. В 1579 г. объединенное войско под руководством короля и 
великого князя Стефана Батория вернуло Полоцк и даже зашло на русскую 
территорию. Ливонская война завершилась в 1582 г. установлением прежних 
границ между соседними государствами. В конце ХVI – начале ХVII в. были 
осуществлены сначала дипломатические, а ввиду их неудачи, потом военные 
попытки присоединения Московского царства к Речи Посполитой. 
Великокняжеские политики рассчитывали на лидирующее положение в этом 
евроазиатском государственном образовании. Однако походы Лжедмитриев на 
восток, и даже владение самой Москвой в 1610-1612 гг. не привели к реализации 
этой идеи. В середине ХVII в. доминирующая роль в Восточной Европе перешла 
к России. 

Многочисленные войны истощали Речь Посполитую. Разорения, 
вызванные шведским «потопом» (1655-1660 гг.),  казацкой войной (1648-1654 
гг.), войной с Россией (1654-1667 гг.), Северной войной (1700-1721 гг.), привели 
к демографическому и хозяйственному кризису в государстве. Дальнейшее 
превращение Речи Посполитой в объект постоянного внешнего вмешательства 
вызывало настоятельную необходимость государственных преобразований. 

Асноўны змест курса 
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1 ліпеня 1569 г. быў падпісаны акт уніі. Паводле гэтага акта, Каралеўства 
Польскае і Вялікае княства Літоўскае злучаліся ў адну дзяржаву, якая 
атрымлівала назву Рэч Паспалітая. Унія была заключана на наступных умовах: 

Злучаныя дзяржавы маюць аднаго гаспадара – караля, які носіць тытул 
"кароль польскі і вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, мазавецкі, жамойцкі, кіеўскі, 
валынскі, падляшскі і ліфляндскі. Яго пасада была не спадчыннай, а выбарнай. 
Абіраюць яго народы абедзвюх дзяржаў разам, для гэтай мэты збіраецца сойм у 
Варшаве. Каранацыя караля адбываецца ў Кракаве. Літва не мае права абраць для сябе 
асобнага вялікага князя. Для вырашэння найважнейшых дзяржаўных спраў збіраецца 
агульны сойм Рэчы Паспалітай. Ён складаецца з дэпутатаў, абраных на павятовых 
сойміках. Пасяджэнні сойма праходзяць на польскай зямлі. Скліканне асобных соймаў 
для ВКЛ і для кароны не прадугледжвалася. Усе нязгодныя з умовамі уніі ранейшыя 
пастановы ВКЛ касуюцца. Украіна (Кіеўшчына, Валынь, Падолле) і Падляшша 
аддзяляюцца ад ВКЛ і далучаюцца да Польшчы. Лівонія аб'яўляецца сумесным 
валоданнем княства і кароны. Дзяржавы праводзяць агульную знешнюю 
палітыку. 

Разам з тым, княству не адводзілася роля каланіяльнай ускраіны. Люблінская унія 
захоўвала пэўную самастойнасць ВКЛ. Яно мела сваё войска, асобнае ад Польшчы 
заканадаўства і судовую арганізацыю, захоўвала даўні адміністрацыйны апарат і сваю 
пячатку. Польшча і ВКЛ захоўвалі самастойныя назвы і да канца XVII ст. мелі розныя 
дзяржаўныя мовы. Афіцыйнай дзяржаўнай мовай ВКЛ заставалася старабеларуская, у 
Польшчы – лацінская. Нягледзячы на ўмовы уніі, у XVI – першай палове XVII стст. 
грошы ў кароне і княстве былі асобныя. Захавалася нават мытная мяжа паміж імі. 

Для іншых дзяржаў Рэч Паспалітая была адзіным цэлым утварэннем, але ўнутры 
яе існавала дзяленне на карону, або Польшчу, – у яе склад уваходзілі польскія і 
ўкраінскія землі, і княства, ці Літву, – яна складалася з зямель сучаснай Літвы, Беларусі 
і некаторых рускіх зямель. 

Большая частка пануючага класа ВКЛ у апошняй трэці XVI ст. праяўляла 
незалежніцкія, антыпольскія настроі. Вялікакняжацкія палітыкі імкнуліся вывесці сваю 
дзяржаву з таго тупіка, у якім яна апынулася ў выніку Люблінскай уніі. Насуперак акту 
уніі ў ВКЛ у 70 – 80-я гг. XVI ст. рэгулярна збіраліся агульнадзяржаўныя соймы. У 
1581 г. была створана асобная вышэйшая судовая інстанцыя для ВКЛ – Галоўны 
трыбунал. А прыняты ў 1588 г. Статут, па сутнасці, скасоўваў многія пастановы 
Люблінскай уніі. 

Барацьбітом за незалежнасць княства ў складзе Рэчы Паспалітай, які пастаянна 
дбаў пра ўмацаванне яго эканамічнай і палітычнай магутнасці, быў буйнейшы 
палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ Леў Сапега (1557 – 1633) – сакратар, потым пісар 
дзяржаўнай канцылярыі, падканцлер і ўрэшце канцлер. Сапега вёў барацьбу з 
Жыгімонтам III за поўную самастойнасць княства, імкнучыся прымусіць яго 
паважаць законы сваёй дзяржавы. Ён дамогся таго, што кароль мусіў узгадняць свае 
рашэнні па ўсіх пытаннях на тэрыторыі княства з канцлерам. 

Водгаласкі незалежніцкіх настрояў паслялюблінскага перыяду часам адчуваліся у 
XVII ст. Яны ўвасабляліся ў спробах аднаўлення дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ. 

 
*   *   * 
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Кіраўнікі праваслаўнай і каталіцкай канфесій вякамі выношвалі ідэю скасаваць 
негатыўныя наступствы царкоўнага расколу 1054 г., пераадолець загародку паміж 
цэрквамі і узмацніць хрысціянства праз яднанне. Ідэя уніі то замірала, то зноў 
уваскрасала. Была і спроба яе рэалізацыі у 1439 г. у Фларэнцыі. Тады ўпершыню 
ўдалося прымірыць грэкаў з рымскай царквою. Пад Фларэнційскай уніяй стаяў подпіс 
маскоўскага мітрапаліта. Фармальна яна пашыралася і на Вялікае княства 
Літоўскае, але фактычна не была тут ажыццёўлена. 

З XV ст. моцныя уніяцкія тэндэнцыі, якія мелі пад сабой экуменічныя і 
геапалітычныя карані, праяўляліся ў ВКЛ, якое ці не больш за іншыя дзяржавы 
адчувала негатыўныя наступствы падзелу хрысціянства. Геапалітычнае становішча 
княства паміж хрысціянскім Усходам і Захадам: паміж дзвюма ваенна-палітычнымі 
сіламі – Польшчай і Маскоўскай дзяржавай і двума сусветнымі рэлігійнымі цэнтрамі – 
Ватыканам і Канстанцінопальскім патрыярхатам – вымагала пошуку, з аднаго боку, 
кампрамісаў, а, з другога, самастойных шляхоў царкоўна-рэлігійнага развіцця сваёй 
дзяржавы.  

Арыентаваная на заняпалую, страціўшую лідзіруючае становішча у 
хрысціянскім свеце, Візантыю і яе культуру, зведаўшы моцны ўдар, нанесены ёй 
Люблінскай уніяй, Рэфармацыяй і контррэфармацыяй, беларуска-ўкраінская 
праваслаўная царква апынулася ў другой палове XVI ст. у крызісным стане, 
губляла свой аўтарытэт у грамадстве і вернікаў. Найперш яе кідала знаць – 
прадстаўнікі інтэлектуальнай і палітычнай эліты, якія не маглі задаволіць свае 
духоўныя патрэбы ў праваслаўнай царкве, кінуліся спачатку ў вір 
рэфармацыйнага руху, а потым перайшлі ў каталіцызм. Спробы мясцовай 
іерархіі рэфармаваць царкву поспеху не мелі. Шукаць паратунку ў тых умовах ад 
свайго духоўнага цэнтра – канстанцінопальскага патрыярхату, які гібеў пад 
уладай туркаў, не прыходзілася. З'явілася думка, што залежнасць ад яго 
бескарысная і нават шкодная. Выключалася і арыентацыя на створаны ў 1589 г. 
Маскоўскі патрыярхат, які прысвойваў сабе місію "трэцяга Рыма" – пасля 
спусташальнай Лівонскай вайны распаўсюджванню ўплыву Масковіі ў ВКЛ 
баяліся. 

Такім чынам, рэлігійная згода 1596 г. паўстала ў выніку збегу як комплексу 
еўрапейскіх рэлігійна-палітычных адносін 60 – 90-х гг. XVI ст., так і ўнутраных 
абставін і з'явілася спробай вырашыць выступіўшыя ў рэлігійнай форме 
грамадска-палітычныя, нацыянальна-дзяржаўныя, міжнародныя і духоўна-
культурныя праблемы і супярэчнасці ВКЛ, Беларусі і Украіны. Суб'ектамі уніі 
былі папства, Польшча і Кіеўская мітраполія, кожны з якіх меў свае інтарэсы і 
праводзіў уласную лінію ў царкоўнай сферы. Два першыя разглядалі ўнію як 
пераходную ступень у рымска-каталіцтва. Беларуска-ўкраінскі епіскапат 
дастаткова паслядоўна адстойваў мясцовыя рэлігійна-палітычныя і этнакультурныя 
інтарэсы. 

Ідэя стварэння уніяцкай царквы была падтрымана значнай часткай 
вышэйшых іерархаў праваслаўнай царквы Беларусі і Украіны, дзяржаўнымі 
дзеячамі ВКЛ (канцлер Л. Сапега, наваградскі ваявода Ф. Тышкевіч, спачатку 
кіеўскі ваявода К. Астрожскі), пэўнымі коламі феадалаў. Арганізатарамі уніі былі 
брэсцкі епіскап Іпацій Пацей, луцкі епіскап Кірыла Тарлецкі. Спачуванне і 
дапамогу яны знайшлі ў асобе караля і князя Жыгімонта Вазы і канцлера ВКЛ 
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Льва Сапегі. На працягу 1590 – 1595 гг. на саборах, нарадах і перамовах з 
прадстаўнікамі Ватыкана выкрышталізоўваліся ўмовы ўніі, агаворваліся гарантыі 
забеспячэння самабытнага аблічча, асобнасці, правоў і прывілеяў сваёй царквы. 
Былі выпрацаваны 33 артыкулы царкоўнай згоды, прызнанне якіх Папам Рымскім 
і каралём было ўмовай заключэння уніі. Яны вызначалі дагматычныя абрадава-
літургічныя, іерархічныя і юрыдычныя асновы і статус уніяцкай царквы, яе 
ўзаемаадносіны з дзяржавай, касцёлам. Артыкулы-ўмовы былі закліканы 
ліквідаваць дэзарганізацыю праваслаўнай царквы ва ўсіх сферах духоўнага, 
матэрыяльнага і культурнага жыцця і мелі выразную этнаахоўную скіраванасць. 
Яны прадугледжвалі дзяржаўныя гарантыі уніяцкай царкве, нейтралізоўвалі 
небяспеку лацінізацыі і паланізацыі, прадугледжвалі захаванне 
адміністрацыйнай самастойнасці і незалежнасці ад польскага касцёла, 
павышэнне сацыяльнага статусу епіскапата, захаванне усходняй (візантыйскай) 
традыцыі. Форма і змест артыкулаў-умоў Берасцейскай уніі абвяргаюць 
стэрэатыпы аб поўным падпарадкаванні беларуска-ўкраінскай праваслаўнай 
царквы рымскай і расчыстцы шляху для польска-каталіцкай, культурна-
рэлігійнай экспансіі. Гэта была спроба ўзгадаваць новую форму хрысціянскай 
рэлігіі на візантыйска-ўсходнеславянскай аснове з выкарыстаннем заходніх 
традыцый. 

На саборы праваслаўных епіскапаў у Берасці вясной 1595 г. была абвешчана 
дэкларацыя аб рашэнні заключыць саюз з каталіцкай царквой. Яе падпісалі 
кіеўскі мітрапаліт Рагоза і ўсе епіскапы Вялікага княства Літоўскага, акрамя 
львоўскага і перамышльскага. Сабор упаўнаважыў I. Пацея і К. Тарлецкага на 
далейшыя перамовы з каралём і Папам Рымскім, і пры дасягненні згоды – на 
правядзенне акта уніі. 

Той самай восенню Жыгімонт III звярнуўся да падданых сваёй дзяржавы з 
універсалам, у якім абвясціў рашэнне вышэйшага праваслаўнага духавенства аб 
уніі, што патрэбна Рэчы Паспалітай для ўзмацнення яе цэласнасці, і заклікаў у 
"добрай волі і любві" прыняць унію. Тады ж Пацей з Тарлецкім паехалі ў Рым, 
дзе 23 снежня на пасяджэнні калегіі кардыналаў з удзелам папы Клімента VIII 
была ўрачыста абвешчана унія. 

Царкоўны сабор 6-9 кастрычніка 1596 г. у Берасці санкцыянаваў гэты акт. 
Праціўнікі уніі правялі тады ў Берасці альтэрнатыўны сабор. Ён аб'явіў імпічмент 
уніяцкім уладыкам, адлучыў іх ад царквы і выракся царкоўнай еднасці. Ідэолагі 
кожнага з гэтых лагераў былі ўпэўнены, што менавіта яны адстойваюць праўду, 
выказваюць інтарэсы ўсяго этнасу. Каралеўскі ўніверсал 15 снежня 1596 г. 
зацвердзіў унію. Урады Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, папства пачалі 
афіцыйна лічыць яе здзейсненым фактам. 

Уніяцкая альбо грэка-каталіцкая царква ўзначальвалася кіеўскім 
мітрапалітам, які вызнаваў вяршэнства Папы Рымскага і ім прызначаўся. Рэзідэнцыя 
мітрапаліта знаходзілася ў Вільні, Наваградку, Мінску. Духавенства абіралася 
выключна з ураджэнцаў Беларусі і Украіны. Царква карысталася богаслужэбнай 
царкоўнаславянскай мовай (літургічнай), якая у XVII – XVIII стст. падверглася 
моцнай беларусізацыі, і беларускай ("рускай", паводле тагачасных крыніц), 
замацаванай рашэннем базыльянскай кангрэгацыі 1636 г. у якасці мовы казанняў. 
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Грэка-католікі прызналі каталіцкую дагматыку, але захавалі праваслаўную 
абраднасць і юліянскі каляндар. 

 
*   *   * 

На мяжы XV – XVI ст. большасць еўрапейскіх дзяржаў уступіла ў новы 
перыяд развіцця, эпоху, якая чэрпала натхненне з культуры антычнасці. Тую эпоху 
сталі называць Адраджэннем, або Рэнесансам. Гэта была эпоха найвышэйшага 
дасягнення чалавечага розуму, эпоха, якая мела патрэбу ў тытанах і якая нарадзіла 
тытанаў па сіле думкі, пачуцця і характару, па шматбаковасці і вучонасці. Тады не 
было амаль ніводнага выдатнага чалавека, які не ажыццявіў бы далёкіх 
падарожжаў, не размаўляў бы на чатырох ці пяці мовах, не вызначыўся б у 
некалькіх галінах творчасці. У кожнай краіне з'явіліся свае выдатныя вучоныя, 
мысліцелі, мастакі. Яны стварылі сапраўдныя шэдэўры ў розных галінах навукі, 
мастацтва, літаратуры. У той час грымела слава вялікіх першаадкрывальнікаў 
новых зямель Хрыстафора Калумба, Амерыга Веспучы, Фернанда Магелана, 
Васка да Гамы. У гэту эпоху тварылі найвялікшыя мастакі Рафаэль, 
Мікеланджэла, Леанарда да Вінчы, Тыцыян. Тады Еoропа пазнала імёны 
выдатных мысліцеляў Эразма Ратэрдамскага, Томаса Мора, Франсуа Рабле, 
Нікала Макіявелі, Мікалая Каперніка, Міколы Гусоўскага. 

У пачатку XVI ст. Заходнюю Еўропу ўскалыхнуў нябачны дагэтуль па 
актыўнасці рэлігійны рух, які ўвайшоў у гісторыю  пад  назвай "Рэфармацыя". Ён 
быў накіраваны супраць засілля каталіцкай царквы ва ўсіх сферах жыцця, аб'ектыўна 
меў антыфеадальны характар. Ініцыятарам і авангардам руху была буржуазія, галоўнай 
мэтай руху было стварэнне спрыяльных маральных і прававых умоў для дзейнасці і 
быту класа буржуазіі. 

У вузка канфесіянальным сэнсе Рэфармацыя азначала перагляд дагматаў 
каталіцызму і рэлігійныя пераўтварэнні, што прывялі да ўзнікнення новага кірунку 
ў хрысціянстве –пратэстантызму Ён аб'ядноўвае шэраг самастойных цэркваў і сектаў 
(лютэранства, кальвінізм, англіканская царква, метадысты, баптысты, адвентысты і 
інш.), якія некалькі адрозніваюцца культам і арганізацыяй, але звязаны агульнасцю 
паходжання і дагматыкі. Асноўныя дагматычныя палажэнні пратэстантызму 
сфармуляваны яго заснавальнікам М. Лютэрам, Ж. Кальвінам, У. Цвінглі. 

У сярэдзіне XVI ст. дух пратэстанцтва павеяў на Беларусі. Разнастайныя 
сувязі з еўрапейскімі краінамі, асабліва гандаль, вандроўкі цэхавых рамеснікаў, 
падарожжы магнатаў, навучанне літвінскай моладзі ў шэрагу ўніверсітэтаў Еўропы 
садзейнічалі пастаяннаму прытоку інфармацыі і ўспрыманню новых рэлігійных 
павеваў тагачасным грамадствам Беларусі. Рэфармацыя на Беларусі развівалася ў 
рэчышчы еўрапейскага руху, але не была яе простым водгукам. У адрозненне ад 
заходнееўрапейскай яна развівалася тут на феадальнай аснове і мела іншую 
сацыяльную базу. У вір рэфармацыйнага руху былі ўцягнуты галоўным чынам 
прывілеяваныя слаі: магнаты, частка дробнай і сярэдняй шляхты. 

У сярэдзіне XVI ст. рэлігійнымі навінкамі захапіліся магнаты (Радзівілы, Сапегі, 
Валовічы, Кішкі і інш.) – праціўнікі уніі з Польшчай. З дапамогай пратэстанцкай веры 
яны жадалі захаваць адасобленасць сваёй дзяржавы ад каталіцкай Польшчы. Шляхту і 
заможных гараджан Рэфармацыя прываблівала магчымасцю падарваць усемагутнасць 
царквы, як праваслаўнай, так і каталіцкай. Гэтыя мэты паўплывалі на магнатаў, якія 
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сталі не толькі прыхільнікамі ідэй Рэфармацыі, але і кіраўнікамі яе практычнага 
пераўтварэння ў жыццё. Шырокія народныя масы засталіся да яе глухімі, таму рух 
не меў тут такога размаху, як у Еўропе. 

Асабліва шчыраваў на ніве Рэфармацыі на Беларусі буйны магнат, віленскі 
ваявода, канцлер, тагачасны некаранаваны ўладар Вялікага княства Літоўскага 
Мікалай Радзівіл Чорны. Першай асобе дзяржавы пратэстанцтва ўяўлялася адным з 
дзейсных чыннікаў збаўлення ад згубнага для суверэнітэту ВКЛ уплыву суседзяў. 
Канцлер, які паслядоўна адстойваў незалежнасць сваёй дзяржавы не толькі 
палітычнымі, але і культурнымі сродкамі, хацеў з дапамогай новай веры 
ідэалагічна і духоўна абараніць ВКЛ і ад Польшчы, і ад Масковіі. З уласцівай яму 
дынамічнасцю ён стаў выкараняць каталіцтва ў дзяржаве. Толькі ў сваіх уладаннях 
канцлер закрыў 187 касцёлаў, разбурыў усе прыдарожныя каталіцкія каплічкі і 
крыжы і адкрыў 134 кальвінісцкія зборы. У 1553 г. ён заснаваў у Вільні першую 
пратэстанцкую абшчыну, а ў канцы 50-х гг. заклаў у Бярэсці першы на Беларусі 
збор (рэфармацкую царкву). 

Пад асабістым заступніцтвам М. Радзівіла ў сярэдзіне XVI ст. былі 
арганізаваны пратэстанцкія абшчыны ў Нясвіжы, Клецку, Іўі, Оршы і інш. У 1557 
г. у Вільні пад яго старшынствам адбыўся першы ўстаноўчы з'езд літоўскіх 
пратэстантаў. У другой палове XVI – пачатку XVII стст. у многіх гарадах і 
мястэчках ВКЛ узнікалі кальвінісцкія асяродкі. Вакол іх групаваліся выдатныя 
вучоныя, прапаведнікі, пісьменнікі, кнігавыдаўцы. Некаторыя з іх (С. Будны, В. 
Цяпінскі) сталі ўпоравень са знакамітымі еўрапейскімі мысліцелямі. Рэфармацыя 
спрыяла актывізацыі духоўнага жыцця грамадства, развіццю асветы і арганізацыі 
кнігадрукавання, распаўсюджванню рэнесансна-гуманістычных і 
рацыяналістычных тэндэнцый у беларускай культуры і пашырэнню яе 
міжнародных кантактаў. 

У другой палове XVI – першай палове XVII стст. на тэрыторыі Беларусі 
дзейнічала каля 90 кальвінісцкіх і 8 арыянскіх збораў. Большасць з іх 
размяшчалася ў заходніх і цэнтральных паветах, дзе існавалі буйныя 
прыватнаўласніцкія землеўладанні. Гэтаму спрыяў і разнародны этнарэлігійны 
склад насельніцтва рэгіёну ў параўнанні з усходняй часткай Беларусі, дзе 
пераважала праваслаўнае насельніцтва. Адчыняюцца сотні кальвінісцкіх школ, 
"шпіталі" (прытулкі для нямоглых), у буйнейшых абшчынах – друкарні. 
Большасць рэфармацыйных абшчын знаходзілася ў залежнасці ад феадалаў-
патронаў, якія забяспечвалі пратэстанцкіх міністраў (свяшчэннікаў) і казнадзеяў 
(прапаведнікаў) сродкамі на пражыццё –  зямельнымі ўладаннямі, грашовым 
утрыманнем. 

Да 60-х гг. у кальвінізм перайшла большасць беларускіх магнатаў і значная 
частка шляхты. 3 600 праваслаўных шляхецкіх фамілій Наваградскага ваяводства 
вернасць сваёй рэлігіі захавалі толькі 16. 

Пад сцягам кальвінізму спачатку аб'ядналіся ўсе слаі грамадства, якія 
прымалі ўдзел у Рэфармацыі. Да 1562 г. яшчэ не было рэзкіх разыходжанняў 
паміж рознымі сацыяльнымі групоўкамі. Між тым магнаты і шляхта, калі 
дамагліся сваіх мэтаў, рабіліся ўсё больш абыякавымі да Рэфармацыі. Яны не 
толькі ігнаравалі інтарэсы іншых саслоўяў, але імкнуліся падавіць радыкальную 
апазіцыю гараджан і сялян, якая вылучалася з кальвінісцкага лагера ў 
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самастойную плынь на працягу 1562 – 1565 гг. Яе прыхільнікі называлі сябе 
антытрынітарыямі ці арыянамі (ад імя святара Арыя, які жыў у IV ст. н. э. у 
Александрыі і адмаўляў траічнасць бажаства), а таксама літоўскімі братамі, і не 
абмяжоўвалі Рэфармацыю рэлігійна-палітычнымі лозунгамі, а патрабавалі 
сацыяльных пераўтварэнняў у грамадстве. 

Польскія і літвінскія феадалы, якія спачатку падтрымлівалі рэфармацыйны 
рух, напалоханыя прывідам сялянскай вайны, з 70-х гг. XVI ст., калі ў ім узмацніўся 
сацыяльны пратэст, сталі яго пакідаць і без ваганняў пачалі мяняць свае рэлігійныя 
погляды на карысць каталіцызму. У гэту веру вярнуліся не толькі былыя католікі. Яе 
прымалі таксама прадстаўнікі праваслаўных фамілій (Валовічы, Збаражскія, Сапегі), 
якія ненадоўга далучыліся да пратэстантызму. 

 
*   *   * 

 
У Заходняй Еўропе дзеля барацьбы з рэфармацыяй быў створаны Ордэн езуітаў. 

Пачаткам 
контррэфармацыі ў ВКЛ лічыцца 1570 г., калі першыя езуіты з'явіліся  ў Вільні. Іх 
паклікаў сюды віленскі біскуп Валер'ян Пратасевіч дзеля барацьбы з пратэстантамі і 
арганізацыі універсітэта ў сталіцы княства. Каралеўская ўлада падтрымала езуітаў, 
шчодра надзяляла іх зямельнымі ўладаннямі з прыгоннымі сялянамі, ахвяравала 
значныя грашовыя сумы на патрэбы Ордэна. Эканамічная моц забяспечыла 
ордэну магутны ідэалагічны і палітычны ўплыў. Галоўным ідэолагам 
контррэфармацыі ў ВКЛ стаў Пётр Скарга, рэлігійны дзеяч і пісьменнік. 

Першачарговай задачай езуітаў было вяртанне ў лона рымскай царквы 
спакушаных пратэстанцтвам вышэйшых пластоў і распаўсюджванне каталіцтва 
сярод праваслаўнага насельніцтва Беларусі. Галоўнымі сродкамі ажыццяўлення 
гэтых мэтаў былі палітыка, школа, літаратура, пропаведзь, набажэнства., Каб 
кантраляваць палітыку, езуіты ўвайшлі ў палацы эліты як духоўнікі, дарадчыкі, 
хатнія настаўнікі. На моладзь яны ўплывалі праз школу. У 1570 г. у Вільні Ордэн 
адкрыў свой калегіум, пераўтвораны ў 1579 г. у акадэмію. У шэрагу іншых 
гарадоў езуіты заснавалі калегіі – навучальныя ўстановы сярэдняга тыпу. У 
хуткім часе пісьменнікі, прапаведнікі Ордэна запаланілі кніжны рынак Беларусі 
сваёй друкаванай прадукцыяй, у якой дыскрэдытавалі пратэстанцкую і 
праваслаўную цэрквы і прапагандавалі каталіцкае веравучэнне.  

Тэрыторыя Беларусі пакрылася сеткай кляштараў і пышных касцёлаў, 
упрыгожаных абразамі, скульптурай, з велічнай арганнай музыкай. Праз іх 
езуіты ўздзейнічалі на шырокія масы грамадства. Добрую рэпутацыю сярод 
насельніцтва Ордэн займеў дабрачыннай дзейнасцю, аказаннем медыцынскай 
дапамогі, арганізацыяй аптэк, шпіталяў, прытулкаў для беднякоў. 

Паступова абноўленае і ўзмоцненае езуітамі каталіцтва пачало выціскаць 
кальвінізм, арыянства і іншыя пратэстанцкія секты. Асаблівым праследаванням з 
боку каталіцкай царквы і дзяржавы падвергліся прыхільнікі радыкальнай 
Рэфармацыі – антытрынітарыі (арыяне). У 1647 г. прыгаворам соймавага суда ў 
Рэчы Паспалітай зачыняліся усе арыянскія друкарні і школы, а арыян сойм 
прыгаварыў да выгнання з дзяржавы. 
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Сучасная еўрапейская гістарыяграфія адмовілася ад трактоўкі 
контррэфармацыі як феадальна-каталіцкай рэакцыі, а бачыць у ёй рух, якому 
Еўропа XVI ст. у аднолькавай з Рэфармацыяй меры абавязана сваім духоўна-
культурным уздымам. Гэта дае падставу адмовіцца ад ранейшага погляду на 
контррэфармацыю на Беларусі як на сістэму толькі рэпрэсіўных мер і убачыць яе 
шматзначную духоўна-культурную функцыю і на нашай зямлі.  

 
*   *   * 

 
З XIII – XVI стст. на этнічнай тэрыторыі Беларусі сфарміравалася 

самастойная мова са сваімі спецыфічнымі фанетычнымі і сінтаксічнымі 
асаблівасцямі і лексічным складам, якая ўжо карэнным чынам адрозніваецца ад 
старажытнарускай, рускай і украінскай моў. Беларуская мова адносіцца да 
індаеўрапейскай моўнай сям'і, якая распалася прыкладна 3 – 2,5 тысячы гадоў да 
н.э. Некаторыя даследчыкі лічаць, што важнейшыя асаблівасці нашай мовы ў той 
ці іншай меры існавалі ўжо ў ХIIІ ст. Паасобныя яе фанетычныя рысы 
адлюстраваны ў дагаворах XIII – XIV стст. Полацка, Віцебска і Смаленска з 
Рыгай і Гоцкім берагам, з якіх асабліва паказальны дагавор смаленскага князя 
1229 г. 

У часы ВКЛ гаворкі дрыгавічоў, полацка-смаленскіх крывічоў і радзімічаў, 
якія ўтваралі адну групу, канчаткова кансалідаваліся ў беларускую мову. У галіне 
фанетыкі яе асаблівасцямі сталі "дзеканне" (дзед, дзеці замест старажытных 
усходнеславянскіх дед, деті), "цеканне" (цётка, цень, маці замест тетка, тень, 
мать), "аканне" (мароз, варона), "яканне " (вясна, зямля, сястра), цвёрды гук "р" 
(крыўда, пісар, тры), "фрыкатыўнае вымаўленне "г", прыстаўныя зычныя і 
галосныя гукі ў пачатку слова (возера замест старажытнага озеро, ільняны замест 
льняны, іржа, вока г г. д.) і інш., у сінтаксісе – выкарыстанне слоў "каб", "калі, 
часціц "ці", "чы" і інш. 

Развіццю старажытнабеларускай (ці як яе называлі тады "рускай") мовы 
спрыяла тое, што ў канцы ХIV – ХVII стст. яна з'яўлялася дзяржаўнай мовай 
Вялікага княства Літоўскага з першых стагоддзяў яго існавання. На ёй размаўлялі 
вялікія князі літоўскія і літвінская феадальная знаць. На ёй працавалі княжацкая 
канцылярыя ў Вільні, судовыя ўстановы, магістраты. На ёй размаўлялі на соймах 
і ў час дыпламатычных перагавораў. У часы ад Аляксандра Ягелончыка да 
Жыгімонта III вялікая колькасць грамат, прывілеяў, лістоў, наказаў, спісаў і 
іншых актавых дакументаў пісалася на абеларушанай царкоўнаславянскай мове. 
Яе ўжыванне ў афіцыйным справаводстве было заканадаўча замацавана 
Статутам ВКЛ 1588 г. На ёй ствараліся шматлікія летапісы, мастацкія, 
публіцыстычныя і мемуарныя творы, на яе перакладалі воінскія і рыцарскія 
аповесці і раманы, гістарычныя хронікі і апакрыфічныя аповесці. Ф. Скарына, С. 
Будны, дзеячы уніяцкай царквы спрыялі увядзенню беларускай мовы ў 
сакральную (рэлігійную) сферу, што таксама з'яўляецца сведчаннем факта 
сфарміраванасці нашай народнасці. С. Будны ў 1562 г. у Нясвіжскай друкарні 
выдаў беларускамоўны (I кнігу на беларускай мове) "Катэхізіс". 

Беларуская мова з другой паловы XVI ст. паступова пачала здаваць свае 
пазіцыі пад націскам польскай. У сувязі з перайманнем шляхтай чужой мовы ў 
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сітуацыі двухмоўя наша мова пакрысе выцясняецца з ужытку. Рашэннем сойма 
1696 г. статус дзяржаўнай на тэрыторыі княства быў замацаваны за польскай 
мовай. 

Паступова складваліся агульныя абрады (Каляды, Масленіца, Купалле, 
Дзяды і інш.) і звычаі (сябрына – сумеснае карыстанне сенажаццю, пашай, 
пчоламі і г. д.; дружба і ўзаемадапамога саўладальнікаў гэтай маёмасці – сяброў; 
талака – калектыўная суседская дапамога ў гаспадарчых работах). 

Такім чынам, на працягу другой паловы XIII – XVI стст. на акрэсленай 
этнічнай тэрыторыі сфарміраваўся своеасаблівы агульнабеларускі комплекс 
традыцыйнай культуры і сістэма мовы, якія сведчылі пра нараджэнне новага 
этнасу. ХVII і XVIII стст. былі перыядам узмацнення і далейшага развіцця новых 
этнічных прыкмет. 

 
*   *   * 

 
Знешняй формай праяўлення самасвядомасці з'яўляецца назва народа – этнонім. 

У XIII – XVI стст. у дачыненні да насельніцтва Беларусі ўжываліся розныя 
этнонімы. Да XVII ст. абагульняючай для праваслаўнага насельніцтва Беларусі, 
Украіны, Масковіі і часткова Літвы, Польшчы, Латгаліі з'яўлялася назва "Русь", 
"рускія", "русіны". Хоць у іх грамадскай свядомасці захоўвалася ўяўленне аб 
асаблівай блізкасці ўсходнеславянскіх народаў, якое замацоўвала праваслаўная 
царква, насельнікі Русі Літоўскай і Русі Маскоўскай лічылі кожны менавіта сябе 
"сапраўднай" руссю, а сваіх суседзяў называлі "масквой", "маскавітамі", 
"маскалямі" ці, адпаведна, "літвой", "літвінамі", "ліцвінамі", "літоўцамі". 
Беларускія "русіны" ўжо ў ХV – ХVІ стст. адрознівалі сябе ад "маскавітаў" 
суседняй дзяржавы, іх мову называлі "маскоўскай", а сваю – "рускай". Этнонім 
"рускія людзі меў больш стабільную распаўсюджанасць сярод жыхароў усходняй 
Беларусі і Смаленшчыны. 

Украінцы, рускія, палякі і іншыя еўрапейскія народы называлі беларусаў 
"літвінамі", гэта ж паняцце было саманазвай і беларускага насельніцтва. 
Славянізаванае вызначэнне "літвіны" адрознівалася ад саманазвы ўласна літоўцаў, якая 
гучала як "lietuwis" "lietuviai" "lietuwininkas". У ХIV – ХV стст. "літвінамі" называлі сябе 
пераважна жыхары заходніх зямель Беларусі і ўсходу Летувы. У XVI і асабліва ў ХVII – 
ХVIII стст. назва распаўсюджваецца на ўвесь беларускі этнас. 

Гэта форма "нацыянальнага" самавызначэння насельніцтва Беларусі (асабліва 
шляхты) ўмацоўваецца пасля аб'яднання княства з каралеўствам у Рэч Паспалітую, 
якое разглядалася як "аб'яднанне дзвюх нацый (палякаў і літвінаў) у "адзіную нацыю". 
Мясцовыя магнаты і шляхта доўгі час падкрэслівалі, што яны менавіта "літвіны", чым 
выказвалі даволі высокі ўзровень дзяржаўна-нацыянальнай самасвядомасці. Назвы 
"літвіны", "Літва", на думку даследчыкаў, былі найбольш абагульняючай формай 
этнічнай самасвядомасці і самавызначэння беларускага насельніцтва ў ХVII – ХVIII 
стст. 

Названыя этнонімы ў залежнасці ад абставін маглі ўжывацца паасобку ці сумесна 
("літвін рускага роду", "літвін-беларусец"), але ўсе яны з'яўляліся элементамі этнічнай 
самасвядомасці беларускага народа. Аддзяліўшы ад сябе словы "Літва" і "Русь", 
мы атрымалі поўную блытаніну ў нашай мінуўшчыне – не маглі знайсці ў сваёй 
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гісторыі сябе, заблыталіся, што ў нашай культуры нашае, а што чужое, адкуль мы 
і адкуль іншыя. 

 
*   *   * 

 
Рэч Паспалітая лічылася супольнай дзяржавай абодвух народаў, г. зн. 

польскай і літвінскай шляхты. Яна вяла агульную для ВКЛ і Кароны знешнюю 
палітыку. Аднак аб'яднанне дзяржаў не прывяло да уніфікацыі іх палітычных 
сістэм. Абедзве дзяржавы захоўвалі асобную дзяржаўную адміністрацыю (з 
адпаведнымі кіруючымі пасадамі), асобныя войскі са сваім камандаваннем, свае 
фінансавыя сістэмы, скарб і манету, самастойныя судовыя і мытныя (да 1766 г.) 
сістэмы, асобнае заканадаўства. Асобнымі для ВКЛ былі канцылярыя і пячатка. 
Кожная з дзяржаў мела сваю дзяржаўную мову: Польшча – лацінскую (з канца 
XVI ст. фактычна польскую), ВКЛ – беларускую (з 1696 г. польскую, але 
афіцыйныя акты на беларускай мове захоўвалі сваю моц). 

Паны-рада ВКЛ імкнуліся ўмацаваць асновы палітычнай суб'ектнасці 
княства ў межах прынятай уніі. Асабліва важнай перашкодай на шляху уніфікацыі 
палітычных сістэм Кароны і Княства быў новы Статут ВКЛ 1588 г., які, па 
сутнасці, адмаўляў прынцыпы дзяржаўнай уніі з Каронай. У прыватнасці, ён 
адмяніў дэклараванае ў Любліне раўнапраўе кароннай шляхты з падданымі 
княства на тэрыторыі ВКЛ: палякам, якія трактаваліся у Статуце як чужаземцы, 
забаранялася займаць дзяржаўныя пасады любога ўзроўню, а таксама купляць, 
атрымліваць у спадчыну і ў падарунак нерухомую маёмасць. Палітычны лад ВКЛ 
не адпавядаў таму яго становішчу ў Рэчы Паспалітай, якое вызначыў Люблінскі 
акт. Фармальна дзве дзяржавы аб'ядноўвалі толькі супольны манарх і сойм, якія 
былі вышэйшымі органамі дзяржаўнай улады ў Рэчы Паспалітай. 

Кіраўнік дзяржавы – кароль польскі (ён жа вялікі князь Літоўскі, рускі і 
жамойцкі) – меў абмежаваныя паўнамоцтвы. У той час, калі ў краінах Заходняй 
Еўропы, найперш у Францыі, Іспаніі і Англіі з XVI ст. саслоўна-прадстаўнічыя 
манархіі пераўтвараліся ў абсалютысцкія дзяржавы з адной дынастыяй на чале, 
дык у Рэчы Паспалітай зацвердзілася рэспубліканская сістэма ўлады з інстытутам 
слабога манарха, які з 1573 г. свабодна выбіраўся. Паміж шляхтай і кожным 
новым каралём перад яго абраннем заключалася спецыяльная дамова ("пакта 
канвента"). Гэта быў своеасаблівы індывідуальны кантракт, які вызначаў абавязкі 
новаабранага манарха. 

Заканадаўчую і часткова судовую ўладу меў агульны для ўсёй дзяржавы 
сойм, які складаўся з дзвюх палат: сената і пасольскай ізбы (палаты дэпутатаў). 
Сенат складаўся з магнатаў, прадстаўнікоў цэнтральнай і правінцыйнай 
адміністрацыі (ваяводы, кашталяны і інш.) і вярхоў каталіцкай царквы (біскупы). 
У яго складзе было 140 – 150 сенатараў. У пасольскую ізбу выбіраліся шляхцічы-
дэпутаты (паслы) па два чалавекі ад кожнага павета. У сярэдзіне XVIII ст. у яе 
складзе было 236 дэпутатаў. Лічылася, што яна з'яўляецца рашаючай часткай 
сойма, але фактычна яна нічога вырашаць не магла. На тэрыторыі Кароны 
паветаў было амаль удвая больш, чым у ВКЛ; таму прадстаўнікі Кароны складалі 
каля 2/3 сойма. 
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Агульныя (вальныя) соймы Рэчы Паспалітай засядалі ў Варшаве. З 1673 г. 
кожны трэці звычайны сойм (акрамя канвакцыйнага, элекцыйнага і 
каранацыйнага) праходзіў на тэрыторыі ВКЛ у Гродне. 

 
*   *   * 

 
Адсутнасць прамых нашчадкаў у Жыгімонта II Аўгуста прывялі дзяржаву ў 

1572 г. да глыбокага палітычнага крызісу, які стаў водападзелам дзвюх эпох у 
гісторыі дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай: эпохі спадчыннай каралеўскай 
улады, якая завяршылася са згасаннем дынастыі Ягелонаў (са смерцю Жыгімонта 
II) і эпохі выбарных каралёў. Абранне ў 1573 г. новага манарха – прадстаўніка 
французскага каралеўскага дома Генрыха Валуа –суправаджалася выпрацоўкай і 
прыняццем знакамітых Генрыхавых артыкулаў, якія сталі сінонімам "залатых 
шляхецкіх вольнасцяў". Непарушным абвяшчаўся прынцып свабодных выбараў 
караля; кароль не меў права самастойна ўводзіць новыя падаткі і склікаць паспалітае 
рушанне; знешняя палітыка манарха ставілася пад кантроль сената; шляхце 
гарантавалася права адмовіцца ад паслушэнства каралю ў выпадку невыканання ім 
законаў Рэчы Паспалітай і інш. Акрамя таго, уводзіўся інстытут сенатараў-
рэзідэнтаў, якія паміж соймамі павінны былі кантраляваць дзейнасць манархаў. Так 
былі ўведзены канстытуцыйныя абмежаванні каралеўскай улады. У караля заставалася 
фактычна толькі адно істотнае права – прызначаць на дзяржаўныя пасады. 

З сярэдзіны XVII ст. "шляхецкая дэмакратыя" з непазбежнасцю перараджалася ў 
рэжым магнацкай алігархіі. Умоўнай цэзурай усталявання гэтага рэжыму можна 
лічыць пачатак праўлення караля Яна Казіміра ў 1648 г. З 60-х гг. раўнавага паміж 
шляхецкім саслоўем і каралеўскай уладай парушаецца, ад чаго ў палітычным 
выйгрышы аказаліся адны толькі магнацкія групоўкі. "Шляхецкая дэмакратыя" 
становіцца толькі прыкрыццём магнацкай алігархіі, а магнацкія групоўкі 
дзейнічаюць ужо не ў інтарэсах Рэчы Паспалітай, а сваіх уласных. Дэстабілізацыя і 
анархізацыя палітычнага ладу нарастае ад дзесяцігоддзя да дзесяцігоддзя. 

Па меры абмежаванняў каралеўскіх паўнамоцтваў пашыраліся функцыі соймаў. 
У той жа час ён пачынаў працаваць усё менш эфектыўна, таму што соймавая трыбуна 
станавілася часцей за ўсё арэнай сутыкнення своекарыслівых інтарэсаў магнацкіх 
кланаў. Паступова мацнела перакананне, што задача сойма заключаецца не ў прыняцці 
новых законаў і змене існуючага права, але толькі ў тым, каб забяспечыць захаванне 
непарушнасці і выкананне раней прынятых прававых норм. Складзеныя традыцыі 
былі замацаваны ў грамадскай свядомасці і ў палітычнай практыцы 
выкарыстаннем знакамітага прынцыпу ліберум вета, які набыў у XVII ст. 
самадастатковае значэнне і стаў разглядацца як краевугольны камень 
"шляхецкай дэмакратыі". 

Дэмакратызм дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай быў зусім нетыповай з'явай 
для новага часу. Пасля знішчальных войнаў сярэдзіны XVII ст. сярод шляхты 
пашырылася перакананне аб выключнасці і непаўторнасці дзяржаўнага ладу Рэчы 
Паспалітай. Тагачасная сістэма ўяўлялася самай дасканалай, і кожная спроба 
нешта змяніць успрымалася як імкненне да дыктатуры. Найлепшым спосабам 
прадухілення змен было блакіраванне новых соймавых пастаноў і законаў праз 
ліберум вета. З 1652 г., калі пасол ад ВКЛ Сіцынскі, які выконваў волю Радзівілаў, 



 14

упершыню адкрыта яго прымяніў, зрывы соймаў станавіліся ўсё больш частымі. З 
1652 па 1763 гт. больш за палову адкрытых соймаў (37 з 73) было сарвана. 
Менавіта зрывы соймаў выявілі цяжкую хваробу парламентарызму ў Рэчы 
Паспалітай. Сенат быў паступова падпарадкаваны кантролю ніжняй палаты сойма 
і стаў разглядацца як пасрэднік паміж шляхтай і каралём. 

Такім чынам, на працягу XVII ст. дзяржаўны апарат Рэчы Паспалітай 
прыходзіў у нягоднасць. Падзеі Паўночнай вайны і наступнае пераўтварэнне 
Рэчы Паспалітай у аб'ект пастаяннага ўмяшання звонку і палітычнага 
маніпулявання ставілі з усёй вастрынёй пытанне аб дзяржаўных пераўтварэннях. 

 
*   *   * 

 
У сярэдзіне XVI ст. на Беларусі пражывала 1,8 млн. жыхароў, якія па свайму 

сацыяльна-эканамічнаму становішчу адносіліся да трох саслоўяў: шляхты, 
сялянства, мяшчан. У сваю чаргу, шляхта, у залежнасці ад эканамічнай моцы і 
палітычнай ролі ў гаспадарстве, падзялялася на буйную (валодала звыш 500 
сялянскіх "дымоў" –гаспадарак), сярэднюю (валодала ад 20 да 500 дымоў) і 
дробную, якая складала самы шматлікі пласт (мела менш за 20 дымоў або і зусім 
не мела сялянскіх гаспадарак). Паводле прававога статусу беззямельная шляхта 
адносілася да пануючага класа, а паводле маёмаснага становішча – набліжалася 
да сялянскага саслоўя. З сярэдзіны XVI ст. роля дробнай шляхты ў палітычным 
жыцці ВКЛ павялічваецца ў выніку рэформы судовых органаў і росту ўплыву 
павятовых соймікаў. 

Самым шматлікім саслоўем феадальнага грамадства былі сяляне. На іх 
становішча вялікі ўплыў аказала аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста, званая 
валочная памера. Рэформа ўзмацніла феадальны прыгнёт сялян, завяршыла іх 
канчатковае запрыгоньванне, падзяліла на катэгорыі: цяглыя і слугі (больш 
набліжаныя да панскага двара рамеснікі, кавалі, конюхі і інш.; яны былі больш 
заможныя). Вышэйшую групу ўтваралі ваенна-служылыя людзі: баяры путныя, 
баяры панцырныя. У другой палове XVI ст. завяршылася юрыдычнае 
запрыгоньванне сялянства: Статут 1566 г. вызначыў 10-гадовы тэрмін пошуку 
збеглых сялян, Статут 1588 г. павялічыў гэты тэрмін у два разы. Пастанова 1573 
г. дала пану права караць селяніна па свайму гледжанню, праўда, сойм 1768 г. 
ухваліў пакаранне смерцю за забойства селяніна. 

"Устава на валокі" 1557 г. тычылася толькі дзяржаўных уладанняў. Паны 
сталі праводзіць яе на сваіх землях толькі ў другой палове XVI ст., калі сталі 
відавочныя поспехі ў раней рэфармаваных гаспадарках. Яны таксама 
выкарыстоўвалі інструкцыі, блізкія да "Уставы на валокі". У Падзвінні і 
Падняпроўі, дзе буйное землеўладанне развівалася слаба, а шляхта была 
малалікая, да аграрнай рэформы дайшло толькі ў канцы XVI – пачатку XVII стст. 
Аднак фальварак так і не стаў тут дамінуючай формай гаспадарання, галоўную ролю 
адыгрывала грашовая рэнта. Адносіны, якія склаліся ў беларускай вёсцы пасля 
валочнай памеры, не зведалі істотных зменаў да другой паловы XIX ст. 

Адной з яркіх асаблівасцяў эканамічнага развіцця Беларусі XVI – першай паловы 
XVII стст. стала ўрбанізацыя. На канец гэтага перыяду гісторыкі налічваюць 467 
гарадоў і мястэчак. У заходніх паветах Беларусі ступень урбанізацыі была большая, 
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чым у Падняпроўі і Падзвінні. Найбольш буйнымі былі Полацк, Магілёў, Віцебск, 
Брэст, Пінск, Слуцк (10 і больш тысяч жыхароў), Мінск, Орша, Гродна (ад 5 да 10 
тыс.). Да Лівонскай вайны самым буйным у цяперашніх межах Беларусі быў 
Полацк. Пасля разбурэння Полацка ў гады вайны другім пасля сталіцы ВКЛ стаў 
Магілёў. Большасць гарадоў мелі па некалькі тысяч чалавек, а мястэчкі – па 1,5 – 2 
тысячы. 

Статут 1588 г. дазволіў шляхце засноўваць мястэчкі на ўласных землях і яна 
пачала паспяхова выкарыстоўваць гэту магчымасць. Вялікая ўдзельная вага 
прыватнаўласніцкіх гарадоў –адна з асаблівасцяў Беларусі. Магнацкім родам, 
найперш Радзівілам, Сапегам, Хадкевічам, належала прыкладна 40% гарадоў у XVI – 
XVII стст. (Мір, Нясвіж, Быхаў, Клецк, Капыль, Талачын, Шклоў і інш.) 

Да сярэдзіны XVIII ст. усе буйныя і частка сярэдніх гарадоў атрымалі 
магдэбургскае права. Выкарыстанне гарадской вярхушкай рады ў сваіх інтарэсах, 
перакладванне цяжару падаткаў на рамесна-ганлёвы люд вяло да абвастрэння 
сацыяльных супярэчнасцяў у горадзе. У 1606 – 1610 гг. у Магілёве гараджане выступілі 
супраць злоўжыванняў членаў магістрата, зверглі раду і абралі новую раду з 
паўстанцаў. Выступленні гараджан мелі месца у Гродне у 1670 і 1700 гг., Магілёве у 
1733 г. 

Самым значным з сялянскіх рухаў XVIII ст. было ўзброенае паўстанне ў 
Крычаўскім старостве, якое знаходзілася ва ўладанні Гераніма Радзівіла, у канцы 1743 – 
пачатку 1744 г. Выступленне было выклікана бясчынствамі арандатараў братоў 
Іцкавічаў, якія завышэннем плацяжоў і адпрацовачных павіннасцяў, грабяжамі, 
насіллем і мардаваннем давялі сялян да адчаю. Паўстанне ўзначаліў войт вёскі 
Селішчы Васіль Вашчыла, які арганізаваў з сялян узброены атрад. На працягу года 
паўстанне распаўсюдзілася на большасць тэрыторыі староства, дзе сяляне ўстанавілі 
сваю ўладу. Радзівіл вымушаны быў перадаць яго іншаму арандатару. На пачатку 1744 
г. магнат накіраваў у Крычаў атрад рэгулярнага войска з артылерыяй, які разбіў 
паўстанцаў. 

 
*   *   * 

 
Пасля эканамічнага заняпаду другой паловы XVII – пачатку XVIII стст., 

выкліканага паласой разбуральных войнаў і ўнутраных міжусобіц, з сярэдзіны XVIII ст. 
пачалася нармалізацыя гаспадарчага жыцця. 

Яна знайшла адлюстраванне ў павелічэнні колькасці насельніцтва: з 1,5 млн. у 1717 
г. да 3,6 млн. у 1791 г. Большасць гарадоў выйшла са стадыі крайняга спусташэння, але 
агульная колькасць жыхароў гарадоў так і не дасягнула ўзроўню першай паловы XVII 
ст. Аднаўляецца цэхавае рамяство, але ў гэты перыяд узмацняюцца прыкметы яго 
разлажэння. 

Асобныя феадалы з мэтай павелічэння прыбытковасці сваіх уладанняў сталі на 
шлях радыкальнай перабудовы вядзення сваёй гаспадаркі, ліквідавалі паншчыну і 
замянілі яе чыншам. Працай і самаабмежаваннем сялян да 60-х гг. XVIII ст. сельская 
гаспадарка была ў асноўным адноўлена: павялічылася плошча ворных зямель, 
пагалоўе прадукцыйнай жывёлы, з'явілася тэндэнцыя да параённай спецыялізацыі 
сельскагаспадарчай вытворчасці. 
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Многія феадалы пачалі ствараць у сваіх уладаннях прадпрыемствы 
мануфактурнага тыпу. На Беларусі буйнейшымі былі Урэцкі і Налібоцкі шкляныя 
заводы князёў Радзівілаў, жалезаапрацоўчы завод графа Храптовіча (у маёнтку 
Вішнева Ашмянскага павета), фаянсавы завод князя Агінскага (Целяханы Пінскага 
павета), Нясвіжская суконная фабрыка і Слуцкая фабрыка шаўковых паясоў 
Радзівілаў. На гэтых прадпрыемствах працавала па 40 – 50 чалавек, якія выпускалі 
вырабаў на дзесяткі тысяч злотых. У канцы XVIII –  пачатку XIX стст. на Беларусі 
працавала больш за 250 падобных прадпрыемстваў (без вінакурных і піваварных). 
Комплекс мануфактур быў створаны падскарбіем ВКЛ Антоніем Тызенгаўзам у 
Гродзенскай і Брэсцкай каралеўскай эканоміях: суконная, шаўковая, палатняная, 
панчошная, капялюшная, карэтная, шаўковых паясоў і інш. На гродзенскіх 
прадпрыемствах працавала каля 1,5 тыс. пастаянных рабочых з ліку прыгонных 
сялян, але былі яшчэ і часовыя. 

На гаспадарчую дзейнасць станоўча паўплывалі рэформы 60-70-х гг.: 
стварэнне дзяржаўнай Скарбовай (казначэйскай) камісіі, якая сканцэнтравала ў 
сваіх руках кіраванне фінансамі, нагляд за гандлем і шляхамі зносін; увядзенне ў 
1766 г. адзіных для ВКЛ мер вагі, аб'ёму, даўжыні; увядзенне адзінага, 
абавязковага для ўсіх (у тым ліку шляхты і духавенства, якія раней не плацілі) 
падатку і адмена ўнутраных мытных падаткаў; абмежаванне ліхвярства. Росту 
ўнутраных і знешніх гандлёвых сувязяў спрыяла будаўніцтва новых шляхоў 
зносін. Праз палескія балоты пракладваюцца пінска-слонімскі і пінска-валынскі 
тракты. Агінскі канал злучыў Нёман з Прыпяццю, пачалося будаўніцтва Днепра-
Бугскага канала. 

Дасягнутыя ў ХVШ ст. эканамічныя поспехі вырасталі на феадальнай глебе і 
забяспечваліся ў асноўным прыгоннай працай фальварковага сялянства. А 
развіццё рамесна-прамысловай вытворчасці на фоне працэсу індустрыялізацыі 
краін Заходняй Еўропы выглядала вельмі сціпла. 

 
*   *   * 

 
У канцы XVI ст., пасля перамогі ў Лівонскай вайне, знешнепалітычныя 

пазіцыі Рэчы Паспалітай здаваліся вельмі моцнымі. Яна была адной з дзяржаў, 
якая сапернічала з Габсбургамі за лідэрства ў Цэнтральнай Еўропе. Распачатая ў 
1609 г., адкрытая ваенная інтэрвенцыя супраць Расіі прывяла да далучэння 
Смаленска і Чарнігава-Северскіх зямель да Рэчы Паспалітай. Кіраўніцтву Рэчы 
Паспалітай удалося вырашыць і праблему татарскіх нападаў. Яшчэ Жыгімонт II 
падчас Лівонскай вайны прыняў на дзяржаўную службу (ўключыў у рэестр) 
частку казацкай вольніцы. Князь Д. Вішнявецкі, буйны магнат на Украіне, 
пабудаваў на востраве на Дняпры крэпасць – Запарожскую Сеч, дзе пасяліў 
ваяўнічыя казацкія атрады. Такім чынам, разрозненыя казацкія групоўкі, якія 
раней вялі ў стэпе абарончую, партызанскую вайну супраць Крымскага ханства, 
пераўтварыліся ў добра арганізаванае, прафесійнае войска. Казакі перакрылі татарскім 
ордам шлях на Украіну і Беларусь. Крымскае ханства цяпер магло пагражаць Рэчы 
Паспалітай толькі ў саюзе з Турцыяй альбо Расіяй. 

Больш складаным былі справы на Балтыйскім узбярэжжы. Сын шведскага караля і 
польскай прынцэсы Жыгімонт Ваза ў 1588 г. стаў каралём Рэчы Паспалітай пад імем 
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Жыгімонта III. Затым ён унаследаваў карону Швецыі, стаў шведскім каралём 
Жыгімонтам I. Але лютэранская апазіцыя ў Швецыі на сойме 1599 г. дэтранізавала яго. 
Жыгімонт III Ваза не збіраўся канчаткова губляць шведскую карону і пайшоў на 
вырашэнне спрэчак сілавым метадам. З 1602 г. пачаліся актыўныя ваенныя дзеянні. 
Новы шведскі кароль Карл IX быў двойчы разгромлены войскам вялікага гетмана 
ВКЛ Яна Караля Хадкевіча. Гэты трыумф праславіў гетмана на ўсю Еўропу, але 
радыкальных перамен у вайне не адбылося. 

Упартасць амбіцыйнага Вазы ў яго барацьбе за вяртанне шведскай кароны мела 
сумныя вынікі для Рэчы Паспалітай. У выніку вайны Швецыя ўмацавалася і стала 
дамінуючай дзяржавай Балтыкі.  

Чарговая вайна Швецыі ў саюзе з Брандэнбургам і Трансільваніяй супраць Рэчы 
Паспалітай 1655 – 1660 гг., перапляталася з вайной Расіі з Рэччу Паспалітай 1654 – 1667 
гг. і вайной Расіі супраць Швецыі 1656 – 1661 гг. Вайну пачаў шведскі кароль Карл X 
Густаў нападам на Польшчу ў ліпені 1655 г. Восенню ён заняў Варшаву, Кракаў і 
вымусіў капітуляваць каронную армію. Кароль Ян II Казімір выехаў у Сілезію. На 
працягу паўгода шведы захапілі амаль усю тэрыторыю Польшчы і Жамойць. Значная 
частка магнатаў, шляхты і арміі перайшлі на бок шведаў. 

Паражэнні Рэчы Паспалітай у войнах са Швецыяй і Расіяй падштурхнулі 
"сепаратысцкую" шляхецкую групоўку ВКЛ на чале з вялікім гетманам Янушам 
Радзівілам падпісаць Кейданскі дагавор 1655 г., паводле якога ВКЛ парывала 
дзяржаўную унію з Польшчай і заключала яе са Швецыяй. Аднак большасць шляхты 
Беларусі і Літвы не падтрымала гэтай ініцыятывы, і Рэч Паспалітая захавалася. У канцы 
года раптоўна памёр Я. Радзівіл. 

"Патоп", як назавуць шведскае ўварванне, прывёў палякаў у шокавы стан. Аднак 
шок першых месяцаў змяніўся ўздымам патрыятычных пачуццяў. Акупацыя Польшчы 
шведамі выклікала шырокае народнае супраціўленне і партызанскую барацьбу, да якой 
далучылася і шляхта. 

Узнавіла ваенныя дзеянні польская армія і ў вайне настаў пералом. Галоўныя сілы 
Карла X Густава трапілі ў акружэнне ў сутоках рэк Сан і Вісла, а войска, што ішло яму 
на дапамогу, было разбіта пад Варнай. 1 ліпеня 1656 г. была вызвалена Варшава. 

Восенню шведскі кароль выступіў з першым праектам падзелу аслаблай Рэчы 
Паспалітай паміж Швецыяй, Брандэнбургам, Трансільваніяй, украінскімі казакамі і 
стрыечным братам Я. Радзівіла Багуславам, што пераўтварала Рэч Паспалітую з суб'екта 
міжнароднай палітыкі ў яе аб'ект. Праект прадугледжваў стварэнне незалежнага 
спадчыннага княства для Радзівіла, у якое павінна было ўвайсці Навагрудскае 
ваяводства і некаторыя родавыя уладанні Радзівілаў. Аднак шведаў паступова 
выцяснялі з тэрыторыі Польшчы. На бок Рэчы Паспалітай прымкнуў імператар 
Свяшчэннай Рымскай Імперыі Леапольд I і перайшоў прускі герцаг Фрыдрых 
Вільгельм. Смерць Карла X аблегчыла мірныя перагаворы, якія завяршыліся 
падпісаннем у 1660 г. Аліўскага міру (у Аліўскім кляштары пад Гданьскам) паміж 
Швецыяй і Рэччу Паспалітай. Кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ян II Казімір 
адмовіўся ад прэтэнзій на шведскі трон. Рэч Паспалітая прызнала шведскія заваяванні 
ў Ліфляндыі і Эстоніі. Курляндскае і Земгальскае княствы і Інфлянцкае ваяводства   
засталіся  ў  Рэчы  Паспалітай  як  сумеснае  валоданне Польшчы і ВКЛ. 

Рэч Паспалітая выйшла з узрушэнняў сярэдзіны XVII ст. надзвычай аслабленай ва 
ўсіх адносінах – палітычным, эканамічным і дэмаграфічным. 
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*   *   * 

 
Доўгі час сур'ёзнай пагрозай для Еўропы была Асманская імперыя, якая ўзнікла ў 

ходзе заваявальных войнаў, што вяліся туркамі-асманамі пад ідэйным ісламскім сцягам 
"барацьбітоў за сапраўдную веру супраць няверных" і да пачатку XVI ст. ператварылася ў 
мацнейшую сусветную дзяржаву. Вайна, асабліва з немусульманамі, лічылася 
нормай не толькі з пункту погляду яе права, але і складала аснову існавання 
ваенізаванай Асманскай дзяржавы. У XVI ст. яна валодала вялізнымі тэрыторыямі 
ў Еўропе (Балканскі паўвостраў і Крым), Азіі (Малая Азія, Аравія, Міжрэчча, Сірыя, 
Палесціна, Закаўказзе) і Паўночнай Афрыцы і вылучалася вайсковай магутнасцю. 
Асманская імперыя стала непасрэдна пагражаць Цэнтральнай і Заходняй Еўропе, 
аж да 70-х гг. XVII ст. ажыццяўляла заваёўніцкія паходы, у тым ліку і на землі 
Рэчы Паспалітай. Толькі к канцу стагоддзя Еўропа змагла перайсці ў 
контрнаступленне. 

Ужо ў пачатку XVI ст. для еўрапейскіх дзяржаў стаў відавочным той факт, 
што ніводная з іх не валодае дастатковым патэнцыялам дзеля таго, каб у адзіночку 
справіцца з асманскай агрэсіяй. Каралі з дынастыі Ягелонаў звярталіся да 
еўрапейскай супольнасці за дапамогай супраць турак. 

Між тым адносіны з Турцыяй складваліся для Варшавы трывожна. У 1620 г. 
праз рабаўнічыя напады казакоў на турэцкія уладанні дайшло да адкрытага 
канфлікту Рэчы Паспалітай з Асманскай імперыяй. У 1620 г. туркі ўварваліся на 
тэрыторыю Украіны. На другі год султан Асман II абяцаў спустошыць усю Рэч 
Паспалітую. Толькі гераізм абаронцаў лагера пад Хоцінам на Днястры, дзе 
злучанымі сіламі да апошняй хвіліны жыцця кіраваў 60-гадовы літоўскі гетман Ян 
Кароль Хадкевіч, скаваў велізарную турэцкую армію і дазволіў у кастрычніку 
1621 г. заключыць з Портай мір. Найбольш небяспечная вайна з асманамі 
адбылася у канцы стагоддзя. У 1672 г. яны захапілі Камянец-Падольскі, дайшлі 
да Львова і Кракава. Варшаўскі ўрад у тым жа годзе падпісаў мір, паводле якога 
аддалі туркам амаль усю Украіну, абавязваліся штогод плаціць султану па 22 тыс. 
чырвоных злотых. Умовы былі ганебнымі. Сойм не ратыфікаваў гэтага дагавора, 
устанавіў высокі падатак, і на гэтыя грошы сабралі 50-тысячнае войска. 11 
лістапада 1673 г. пад Хоцінам гетман Ян Сабескі разграміў турэцкую армію, аднак 
вярнуць страчаныя землі не ўдалося. Не было відаць і канца вайне. У 1675 г. турак 
ледзь адагналі ад Львова. 

У адзіночку адцясніць турак Рэч Паспалітая была не ў стане. У 1683 г. быў 
заключаны саюз з Габсбургамі, а хутка з аўстрыйскай сталіцы пачуліся заклікі аб 
дапамозе: Ян Сабескі, які быў ужо абраны каралём,прывёў да венскіх сцен 30-
тысячную армію. Пад яго камандаванне перайшлі аўстрыйскія палкі і дапаможны 
корпус з нямецкіх княстваў. Маючы ў агульнай колькасці да 70 тыс. чалавек – 
трохі меней, чым праціўнік, – ён 12 верасня 1683 г. даў генеральны бой. Разгром 
турак-асманаў пад Венай радыкальна змяніў абстаноўку на паўднёвым усходзе 
кантынента. Хоць Порта ўсё яшчэ заставалася грозным праціўнікам, асманскай 
экспансіі ў Еўропе быў пакладзены канец. Сабескі праславіўся на кантыненце як 
выратавальнік хрысціянскага свету ад няверных. Гэта быў апошні поспех Рэчы 
Паспалітай на міжнароднай арэне. 
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*   *   * 
Пасля перамогі ў Лівонскай вайне 1558 – 1582 гг., знешнепалітычныя 

пазіцыі Рэчы Паспалітай сталі настолькі трывалымі, што дазволілі ёй самой 
перайсці да экспансіі на Усход. 

Восенню 1604 г. пры падтрымцы караля Жыгімонта III Вазы з тэрыторыі 
Украіны на Маскву выправіўся 3-тысячны атрад на чале з быццам бы цудам 
ацалелым сынам Івана Грознага царэвічам Дзмітрыем, які лічыўся забітым у 1591 
г. (Ілжэдзмітрыем I). У лагеры самазванца быў і невялікі аддзел літвінскай 
шляхты, хоць у цэлым шляхта ВКЛ адмоўна паставілася да гэтай авантуры. 
Пасля раптоўнай смерці цара Барыса Гадунова, пры падтрымцы маскоўскага 
баярства самазванец увайшоў у Маскву і быў каранаваны там на царства. Але 
праз год у Маскве выбухнула паўстанне. Паўстанцы расправіліся з 
Ілжэдзмітрыем і яго наймітамі. Праўрадавыя колы Рэчы Паспалітай пачалі 
прапагандаваць ідэю прэвентыўнай вайны. Вясной 1607 г. у Шклове з'явіўся 
другі самазванец, які з войскам авантурыстаў рушыў на Маскоўскае царства і ў 
пачатку 1608 г. ужо кантраляваў палову яго, але быў спынены арміяй Васіля 
Шуйскага ля самай сталіцы, у вёсцы Тушын. 

Баярская апазіцыя ў Маскве, якая жадала пазбавіцца ад новага цара Васіля 
Шуйскага, патаемна прапанавала царскую карону сыну Жыгімонта III 
Уладзіславу. Насуперак волі вальнага сойма, Ваза у 1609 г. распачаў адкрытую 
вайну супраць Расіі з мэтай адваявання Смаленскай зямлі і далучэння Маскоўскай 
дзяржавы да Рэчы Паспалітай у якасці члена федэрацыі. У верасні літвінска-
польскае войска з каралём на чале ўзяло ў аблогу першакласную Смаленскую 
крэпасць. Незадаволенае палітыкай Шуйскага маскоўскае баярства звергла цара. 
Часовы ўрад – баярская рада ("сямібаяршчына") накіравала да Жыгімонта пад 
Смаленск пасольства і ў жніўні 1610 г. заключыла з ім дагавор пра саюз Рэчы 
Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай праз абранне царом 15-гадовага каралевіча 
Уладзіслава, які быў афіцыйна абвешчаны царом Расіі. У верасні 1610 г. польскае 
і літвінскае войскі занялі Маскву, а яшчэ праз год вернуты ў склад ВКЛ 
Смаленск. 

Аднак у 1612 г. у Маскве выбухнула паўстанне супраць інтэрвентаў. У 
жніўні да сталіцы падышло расійскае апалчэнне, сфарміраванае ў Ніжнім 
Ноўгарадзе старастам Кузьмой Мініным і князем Дзмітрыем Пажарскім. 
Славуты літвінскі палкаводзец Ян Хадкевіч, які перамагаў і шведаў, і туркаў, тут 
пазнаў паражэнне. У лістападзе заціснуты ў Крамлі польска-літоўскі гарнізон 
капітуляваў. Земскі сабор 1613 г. абраў царом 16-гадовага Міхаіла Раманава. У 
1617 – 1618 гг. каралевіч Уладзіслаў сам узначаліў паход на Маскву, каб вярнуць 
трон, але яе штурм вынікаў не даў. Вычарпаныя баявыя рэсурсы і значныя страты 
ў людзях вымусіў абодва бакі пайсці на перагаворы. 1 снежня 1618 г. было 
падпісана Дэулінскае перамір'е на 14,5 гадоў, паводле якога ў склад ВКЛ увайшлі 
Смаленск, Мажайск, Дарагабуж, Вязьма, да кароны – землі Чарнігаўская і 
Северская. Каралевіч Уладзіслаў захаваў тытул "цара маскоўскага і ўсяе Русі", 
але на троне застаўся Міхаіл Раманаў. 

 
*   *   * 
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Урад цара Аляксея Міхайлавіча імкнуўся да рэваншу за інтэрвенцыю Рэчы 
Паспалітай на пачатку XVII ст. Зручную сітуацыю для нанясення вырашальнага 
ўдару па Рэчы Паспалітай стварыла вайна ўкраінскіх казакаў супраць Кароны, якая 
зацягнулася і знясіліла апошнюю. Перамовы аб удзеле Расіі ў вайне з Рэччу 
Паспалітай на баку Хмяльніцкага вяліся з 1649 г. На працягу 1649-1651 гг. 
маскоўскі ўрад, хоць і заяўляў аб гатоўнасці аказаць дапамогу украінскім казакам, 
але не мог рашыцца на адкрытае ваеннае ўмяшанне на Украіне і ВКЛ. Расія яшчэ 
не была гатова да вайны. 3 сакавіка 1653 г. яна пачынае актыўна да яе 
рыхтавацца. Згода Земскага сабора 1653 г. аб прыняцці Украіны пад царскую 
"высокую руку" і абвяшчэнне гэтага рашэння на Пераяслаўскай Радзе 8 студзеня 
1654 г. азначалі пачатак вайны.  

У маі 1654 г. тры вялікія арміі – з Вялікіх Лук, Вязьмы і Бранска – агульнай 
колькасцю да 80 тысяч чалавек уварваліся ў межы ВКЛ. Ім на дапамогу Б. 
Хмяльнцікі паслаў з Украіны 20-тысячны атрад пад началам наказнога гетмана 
Івана Залатарэнкі, які павінен быў дзейнічаць у паўднёва-ўсходніх паветах 
Беларусі. Агульная задума рускага камандавання заключалася ў заняцці важных 
стратэгічных пунктаў на шляху да Вільні. На першым этапе вайны ВКЛ змагла 
выставіць супраць гэтай сілы 10 – 12-тысячнае апалчэнне мясцовай шляхты. 

За першы год вайны руская армія авалодала тэрыторыямі да Дняпра на 
ўсходзе і да Дзвіны на поўначы Беларусі. Смаленск, Віцебск і Гомель упарта 
адбіваліся. Шэраг гарадоў на пачатку вайны капітуляваў: Магілёў, Шклоў, Невель, 
Чавусы, Полацк. Некаторыя здаліся пад уплывам прапаганды беларускага 
шляхціча Канстанціна Паклонскага, які перайшоў на бок цара, стварыў мясцовы 
казацкі полк і меў даручэнне схіляць гарады да здачы. Вясной 1655 г. пачаўся 
другі паход рускай арміі, якая атрымала перамогі пад Барысавам, Слуцкам, 
Ашмянамі. У ліпені-жніўні яна авалодала Менскам, Клецкам, Слонімам, Вільняй, 
Гродна і Коўнам.  

 У 1656 г. у Немежы, пад Вільняй, паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай было 
падпісана двухгадовае перамір'е. 

Гаспадаранне маскоўскіх войскаў на Беларусі, шматлікія паборы і 
кантрыбуцыі, рабаўніцтва, гвалт і масавы вываз людзей у няволю распальвала 
тут антырускія настроі і выклікала шырокі рух народнага супраціву. Ён пачаўся 
адразу пасля з'яўлення царскага войска ва ўсходніх паветах дзяржавы, 
актывізаваўся падчас наступальнай кампаніі гетмана Я. Радзівіла зімой 1654-1655 
гг. Яго разгортванню ў 1657 г. у Мінскім ваяводстве і Падняпроўі садзейнічала 
прысутнасць казацкіх атрадаў Івана Нячая, прызначанага замест I. Залатарэнкі. У 
1658 г. загоны Нячая сталі адкрыта ваяваць супраць расійскага войска.  

Вясной 1660 г., пасля заключэння мірнага пагаднення са Швецыяй, Рэч 
Паспалітая змагла засяродзіць сілы на барацьбе з Масквой. З другой паловы 1660 
г. ваенная ініцыятыва канчаткова пераходзіць у рукі польска-літоўскага 
камандавання. З Прусіі і Ліфляндыі да Вільні былі перакінуты войскі пад 
началам вялікага гетмана П. Сапегі і С. Чарнецкага. У 1661 г. сталіца ВКЛ была 
вызвалена. Рускія войскі не змаглі стрымаць націску і адступілі ў напрамку 
Полацка. 

Абодва бакі былі знясілены ваеннымі дзеяннямі. Пасля працяглых і цяжкіх 
перамоў у 1667 г. у в. Андрусава, каля Мсціслава, паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 
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было заключана пагадненне тэрмінам на 13,5 года. Паводле яго ўмоў, Смаленскае 
і Чарнігаўскае ваяводствы і ўкраінскія землі па левы бераг Дняпра адыходзілі да 
Расіі. Тэрыторыя ВКЛ паменшылася з 370 да 312 тыс. кв. км. 

Трактат, падпісаны ў беларускай вёсцы Андрусава, стаўся найважнейшай 
падзеяй гісторыі Цэнтральна-Усходняй Еўропы. Баланс сіл ва Усходняй Еўропе 
быў канчаткова парушаны на карысць Маскоўскай дзяржавы, якая выйшла на 
першае месца па магутнасці, завалодала ініцыятывай. Рэч Паспалітая наадварот, 
ужо ў Андрусаве падпісала сабе прысуд. Прыйшоў час хуткага заняпаду Рэчы 
Паспалітай. Да замірэння 1667 г. тут аднесліся па-рознаму. Частка магнатаў і 
шляхты ўхваляла яго. Групоўка сенатараў на чале з Янам Сабескім катэгарычна 
выступіла супраць Андрусаўскага трактата і заклікала працягваць вайну. Гэта, 
зразумела, была утопія. 

Шматгадовыя ваенныя дзеянні, палітыка татальнага спусташэння зямлі і 
вываду палонных прывялі Беларусь да дэмаграфічнай і гаспадарча-эканамічнай 
катастрофы, на стагоддзе адкінулі яе назад. Па стратах і адмоўных выніках вайна 
1654 – 1667 гт. была самай трагічнай у нашай гісторыі, гэта — нацыянальная 
катастрофа. З 1650 па 1667 гг. колькасць насельніцтва скарацілася больш як удвая 
– з 2,9 да 1,4 млн. чалавек. Большасць людзей гінула не ў бітвах, а з голаду і 
эпідэмій. 

 
*   *   * 

 
У канцы XVII ст. на поўначы Еўропы склаліся эканамічныя і палітычныя 

перадумовы для перадзелу сфер уплыву паміж вядучымі дзяржавамі рэгіёну. 
Расія, Саксонія і Данія утварылі кааліцыю пад назвай "Паўночны саюз" (адсюль і 
назва вайны 1700 – 1721 гг.), паспрабавалі захапіць частку ўладанняў Швецыі. 

У жаданні вярнуць Лівонію, страчаную Рэччу Паспалітай паводле Аліўскага 
міру 1660 г. на карысць Швецыі, кароль польскі вялікі князь літоўскі Аўгуст II, які 
быў адначасова і курфюрстам Саксоніі, у 1700 г. у саюзе з Даніяй і Расіяй 
выступіў супраць Швецыі. Расія ў Паўночнай вайне імкнулася заваяваць землі, 
якія былі захоплены Швецыяй у пачатку XVII ст. і зачынялі ёй выхад у 
Балтыйскае мора. 

Вайна пачалася няўдала для саюзнікаў. Шведская армія з Карлам XII на чале 
у 1700 – 1701 гг. прымусіла капітуляваць Данію, пад Нарвай атрымала перамогу 
над расійскай арміяй, пад Рыгай разбіла саксонскае войска Аўгуста II і ў пачатку 
1702 г. уступіла на тэрыторыю ВКЛ. Беларусь стала арэнай ваенных дзеянняў. 
Падчас Паўночнай вайны ВКЛ, бадай, у апошні раз выступіла у якасці 
самастойнага фактару еўрапейскай палітыкі. У 1702 –1703 гг. паміж княствам і 
Расіяй былі падпісаны тры міждзяржаўныя пагадненні аб сумесных дзеяннях 
супраць Швецыі. Расія імкнулася выкарыстаць антышведскія настроі шляхты, каб 
уцягнуць Рэч Паспалітую ў вайну, надоўга затрымаць шведскія войскі на яе 
тэрыторыі, што дало б магчымасць самой лепш падрыхтавацца да вайны. 
Расійскі ўрад абяцаў ваенную і фінансавую дапамогу і нават распрацоўваў праект 
пераходу ВКЛ пад вярхоўную ўладу цара. 

Грамадства ВКЛ раскалолася на праціўнікаў і прыхільнікаў шведаў. У гэты 
ж час у дзяржаве разгарэлася "магнацкая" вайна за ўладу паміж Сапегамі, 
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Агінскімі, Вішнявецкімі, Радзівіламі. Сапегі шукалі падтрымку ў Карла XII, а 
прадстаўнікі антысапегаўскай шляхецкай партыі (Агінскія і Вішнявецкія) 
дамаўляліся з Пятром I. Прыклад палітычнай беспрынцыповасці паказаў кароль 
Аўгуст II. Ён кідаўся то да Пятра I, то да Карла XII. У імкненні заключыць 
сепаратны мір са Швецыяй ён не спыняўся нават перад магчымасцю частковага 
падзелу Рэчы Паспалітай. Шведскі кароль лічыў Аўгуста II несумленным 
палітыкам і задумаў пазбавіць яго каралеўскай пасады. Кандыдата ў каралі шукалі 
нядоўга. У 1704 г. шляхта на чале з апальнымі Сапегамі, якая непрыязна ставілася 
да Аўгуста II, пры падтрымцы шведскіх штыкоў абрала новым манархам ваяводу 
Станіслава Ляшчынскага. 

У Рэчы Паспалітай утварылася двоеўладдзе: адны падтрымлівалі Фрыдрыха-
Аўгуста II, другія – Станіслава Ляшчынскага. Чарговая канфрантацыя вяла да 
трагедыі –прыцягнення знешніх сіл для вырашэння ўнутраных супярэчнасцяў. 

Восенню 1704 г. у Беларусь уступіла амаль 60-тысячнае расійскае войска 
пад камандаваннем Рапніна, усе выдаткі па утрыманні яго неслі мясцовыя 
жыхары. Расійская армія ачысціла тэрыторыю ВКЛ ад шведскіх войскаў і 
атрадаў Сапегі. Шведы перайшлі Нёман, разбурылі ваколіцы Гародні. Па 
беларускай зямлі пачаў гуляць смерч спусташэння. 

На працягу амаль усяго папярэдняга Палтаўскай бітве перыяду тэрыторыя 
Беларусі была асноўным тэатрам ваенных падзей і базай забеспячэння як рускага, 
так і шведскага войскаў, а таксама войска Рэчы Паспалітай. За кошт мясцовага 
насельніцтва яны забяспечвалі свае патрэбы у правіянце, фуражы, транспарце. Збору 
кантрыбуцый спадарожнічалі самавольствы і рэпрэсіі. У выпадку нявыплаты яе ў 
тэрмін накіроўваліся ўзброеныя атрады для "экзекуцыі" – прымусовага спагнання. 

Па меры прасоўвання шведскай арміі на ўсход, Пётр адводзіў войска да сваёй 
мяжы, вымотваў праціўніка, падрываў яго баяздольнасць. Ён хацеў даць рашучы бой 
на беларускай зямлі. 28 верасня 1708 г. пад вёскай Лясная ля Прапойска (сучасны 
Слаўгарад) руская армія разграміла шведскі корпус генерала Левенгаўпта, які ішоў з 
Рыгі на дапамогу Карлу XII. 

Разгром шведаў пад Палтавай (27 чэрвеня 1709 г.) рэзка памяняў палітычную 
сітуацыю ў краіне. Расійскае і польскае войскі ачысцілі ад шведаў і іх прыхільнікаў 
Беларусь, Жамойцію і Польшчу, ваенныя дзеянні перакінуліся на тэрыторыю Швецыі і 
ішлі далей пры поўнай перавазе Расіі. Трон Рэчы Паспалітай пры падтрымцы 
саксонскага войска зноў заняў Аўгуст II, прыхільнік цара Пятра, які разам з прускім 
каралём устанавіў над Рэччу Паспалітай палітычны кантроль. Шляхта, знявераная ў 
былым манарху, усё ж пагадзілася аднавіць яго на пасадзе. Хоць межы Рэчы Паспалітай 
пасля Паўночнай вайны засталіся некранутымі, але яна згубіла свой суверэнітэт і усё 
больш пападала ў залежнасць ад палітыкі расійскага манарха. Паўночная вайна 
эканамічна зруйнавала Рэч Паспалітую, асабліва яе ўсходнія рэгіёны. Яна была 
адной з найбольш драматычных старонак беларускай гісторыі. Вялікае княства 
Літоўскае зноў было адкінута на дзесяткі гадоў назад у сваім гаспадарчым развіцці. 
Ваенныя дзеянні, грабяжы, пастоі войскаў, непасільныя кантрыбуцыі давялі 
Беларусь да страшнага спусташэння, нанеслі вялікі ўрон яе эканоміцы. Сотні 
населеных пунктаў ляжалі ў руінах. Былі спалены Нясвіж, Ляхавічы, Магілёў, 
Віцебск, Мсціслаў і шмат іншых гарадоў. 
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Ваенныя спусташэнні ўзмацніліся засухай, што спасцігла сельскую 
гаспадарку. Вялікім цяжарам для разрабаванага і збяднелага народа была эпідэмія, 
якая лютавала з 1708 па 1711 гг. і выклікала вялікую смяротнасць. У Наваградку 
пасля яе засталася толькі палова жыхароў. Эпідэмія ў Гародні ў 1710 г. прыняла 
такія памеры, што "ўвесь горад застаўся пустым". Сельская гаспадарка, гарады, 
рамяство, гандаль прыйшлі ў глыбокі заняпад. Вялікай цаной заплаціў беларускі 
народ у гэтай вайне. Агульныя страты насельніцтва склалі каля 30%, а гэта больш 
за 700 тыс. чалавек (за гады вайны яго колькасць знізілася з 2,2 млн. да 1,5 млн. 
чалавек). 

 
*   *   * 

 
У XVI – XVII стст. асвета на Беларусі развівалася ва ўмовах барацьбы паміж 

праваслаўем, каталіцтвам і рэфармацыйнымі рухамі. Пры падтрымцы ўрада езуіты 
адкрывалі школы, якія спрыялі ўмацаванню пазіцый каталіцкай царквы і 
вынішчэнню рэфармацыйнага руху ў ВКЛ. У 1579 г. яны заснавалі Віленскую 
акадэмію – першую у ВКЛ вышэйшую навучальную ўстанову. Першым рэктарам 
акадэміі быў ідэолаг контррэфармацыі Пётр Скарга. Акадэмія мела філасофскі і 
тэалагічны факультэты, з 1641 г. – юрыдычны. Яна рыхтавала служыцеляў культу, 
педагогаў, палітычных дзеячаў, дыпламатаў. Мела багатую бібліятэку, 
астранамічную абсерваторыю. Акадэмія адыграла вялікую ролю ў пашырэнні 
асветы на Беларусі, знаёмстве беларускага грамадства з дасягненнямі 
заходнееўрапейскай навукі, фармаванні інтэлігенцыі і адначасова спрыяла 
ўмацаванню пазіцый каталіцкай царквы. Паводле прыблізных падлікаў, за 1583 – 
1781 гг. акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам 4076 вучоных ступеняў па 
філасофіі, праву, тэалогіі. Сярод яе найбольш вядомых выпускнікоў – Мялецій 
Сматрыцкі, Сімяон Полацкі, Альберт Каяловіч. 

У найбольш значных гарадах Беларусі (Полацку, Нясвіжы, Оршы, Брэсце, 
Пінску, Гродне, Наваградку, Віцебску, Мінску, Слуцку, Слоніме і інш.) езуіты 
адкрылі свае калегіі – навучальныя установы сярэдняга тыпу, якія мелі 
антыпратэстанцкі, а потым і антыправаслаўны характар. У калегіях выкладаліся 
граматыка, рыторыка, этыка, багаслоўе, фізіка, матэматыка. Гуманітарна-рэлігійная 
адукацыя, якую давалі гэтыя школы, напачатку адпавядала патрэбам духоўных і 
свецкіх феадалаў, спрыяла пашырэнню кругагляду шляхецкага саслоўя. Але да 
сярэдзіны XVIII ст. езуіцкія школы перасталі адпавядаць гаспадарчым і 
палітычным патрабаванням кіруючых колаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай з-за 
фармалізму і абмежаванасці   вучэбных   праграм,   недахопу  рэальных  ведаў  па  
прыродазнаўстве і грамадазнаўстве. Акрамя езуітаў свае школы стварылі таксама 
бернардзіны і іншыя каталіцкія манаскія ордэны. 

На ніве адукацыі паспяхова канкурыравалі з езуітамі піяры. Запрошаныя у 
1641 г. у Рэч Паспалітую з Іспаніі каралём Уладзіславам IV з мэтай пазбавіцца 
манаполіі езуітаў у галіне адукацыі, а ў 1722 г. – у ВКЛ, яны пакрылі дзяржаву 
шырокай сеткай сваіх калегіумаў (у Шчучыне, Воранаве, Геранёнах, Расонах, 
Віцебску, Драгічыне). Піярскі калегіум узначальвалі рэктар (займаўся 
адміністрацыйнымі справамі) і прэфект (загадваў вучэбнай часткай). Вучэбны 
курс быў разлічаны на 7 класаў. Выкладчыкі 1 – 5 класаў мелі званне магістраў, а 
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6 – 7 – прафесараў. Навучанне было бясплатнае, плата бралася толькі за інтэрнат. 
Вучні збяднелых сем'яў утрымліваліся за кошт ордэна, але павінны былі 
выконваць шэраг прац па школьнай гаспадарцы. Падабенства вучэбнай праграмы 
піяраў на езуіцкую і менш строгая дысцыпліна рабіла іх навучальныя ўстановы 
папулярнымі ў Рэчы Паспалітай. Езуіты бачылі ў піярах сваіх канкурэнтаў і 
чынілі значныя перашкоды стварэнню сеткі піярскіх школ, дамагліся закрыцця 
шэрагу з іх. 

Адказам праваслаўнай царквы на каталіцкую экспансію апошняй трэці XVI ст. 
было адкрыццё брацкіх школ у Вільні, Брэсце, Магілёве, Мінску, Пінску, Оршы, 
Шклове і інш. У іх вывучаліся граматыка, рыторыка, арыфметыка, свяшчэннае 
пісанне, геаграфія, астраномія, мовы (беларуская, польская, грэчаская і лацінская). 
У навучальным працэсе выкарыстоўваліся элементы класна-ўрочнай сістэмы. 
Выкладчыкамі брацкіх школ працавалі выдатныя педагогі і царкоўна-культурныя 
дзеячы канца XVI – першай паловы XVII стст.: Васіль Цяпінскі, браты Зізаніі, 
Мялецій Сматрыцкі, Лявонцій Карповіч. 

Пасля заключэння ў 1596 г. Берасцейскай царкоўнай уніі пачалі адкрывацца 
уніяцкія школы, што утрымліваліся, кіраваліся і забяспечваліся педагагічнымі 
кадрамі манаскім ордэнам базыльян, які ў 1613 г. атрымаў ад караля Жыгімонта III 
Вазы, а ў 1615 г. ад Папы Рымскага права на заснаванне школ. Шмат зрабілі для 
заснавання базыльянскіх школ і удасканалення ў іх вучэбнага працэсу ўніяцкія 
мітрапаліты Іпацій Пацей і Іосіф Руцкі. Першыя такія школы ўзніклі ў першай 
чвэрці XVII ст. у Барунах, Жыровічах, Мінску, Наваградку, Чарэі. Настаўнікаў 
для базыльянскіх школ рыхтавалі ў езуіцкіх калегіумах, у Віленскай акадэміі і 
замежных універсітэтах (Германіі, Італіі, Чэхіі). Пазней большасць настаўнікаў 
рыхтавалі самі базыльянскія навучальныя ўстановы. У іх вучылася моладзь 
розных веравызнанняў, у асноўным шляхецкага паходжання і дзеці духавенства. У 
ваенных падзеях сярэдзіны XVII ст. і Паўночнай вайны значная колькасць 
базыльянскіх школ была знішчана, іншыя прыйшлі ў заняпад. У другой палове XVIII 
ст. пачалося іх адраджэнне, узрасла колькасць навучэнцаў і настаўнікаў На хвалі 
Асветніцтва і дзейнасці Адукацыйнай камісіі ўзмацнілася свецкая плынь у дзейнасці 
базыльянскіх школ і прыкладны характар навучання. 

 
*   *   * 

 
Другая палова XVIII – пачатак XIX стст. вядомы на Беларусі, у ВКЛ і Рэчы 

Паспалітай у цэлым як эпоха Асветніцтва. Тэрмін уключае ў сябе некалькі значэнняў: 
1) антыфеадальная, буржуазная паводле сацыяльна-палітычнай сутнасці ідэалогія 
перыяду станаўлення капіталізму, якая прапаведавала прыярытэт асветы, навукі і 
розуму ў жыцці асобы, грамадства і дзяржавы і была ідэйнай зброяй буржуазіі ў 
барацьбе супраць феадальна-царкоўнага светапогляду, схаластыкі, цемрашальства, 
абсалютызму і феадальнага ладу; 2) плынь культуры, грамадскай думкі, якая 
адлюстроўвала супярэчнасці феадальнай сацыяльна-эканамічнай фармацыі ў эпоху 
буржуазных рэвалюцый. 

Ідэйныя вытокі Асветніцтва на Беларусі ідуць ад творчасці і дзейнасці 
прагрэсіўных мысліцеляў канца XVII – пачатку XVIII стст. Казіміра Лышчынскага, 
Сімяона Полацкага, Іллі Капіевіча. Значны ўклад у падрыхтоўку Асветніцтва зрабілі 
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выхаванцы Кіева-Магілянскай духоўнай семінарыі сярэдзіны XVIII ст. Лазар 
Барановіч, Георгій Каніскі, Феафан Пракаповіч і інш. Ідэі Асветніцтва на Беларусі 
былі таксама звязаны з французскім, рускім, польскім, украінскім і літоўскім 
Асветніцтвам. Яны знайшлі адлюстраванне у філасофіі, сацыялогіі, гістарычнай 
навуцы, літаратуры і мастацтве. Час Асветніцтва змяніў грамадскія ідэалы: на змену 
чалавеку набожнаму, забабоннаму, суроваму, ненавісніку ўсяго чужога і хавальніку 
старашляхецкіх традыцый прыйшоў ідэал разумнага, адукаванага, рацыяналістычнага, 
але адначасова і касмапалітычнага чалавека. Зразумела, гэтыя рысы адносіліся 
найперш да сацыяльнага партрэта шляхты і магнатаў. 

Да сярэдзіны XVIII ст. сістэма адукацыі, што склалася ў папярэдні перыяд, 
перастала адпавядаць наспелым патрабаванням грамадскага развіцця.  Найбольш 
радыкальным крокам у галіне асветы была школьная рэформа, ажыццёўленая 
Адукацыйнай камісіяй –установай па кіраўніцтву народнай асветы ў Рэчы 
Паспалітай, заснаванай сеймам 1773 –1775 гг. Гэта першая такая ўстанова ў 
Еўропе. Першым старшынёй быў I. Масальскі Адукацыйная камісія ажыццявіла 
рэформу школ і універсітэтаў у духу ідэй Асветніцтва. Правядзенню рэформы 
спрыяў роспуск у 1773 г. Папам Рымскім ордэна езуітаў, у руках якога на 
працягу XVII – XVIII стст. фактычна знаходзілася манаполія на адукацыю ў Рэчы 
Паспалітай. Школы і маёмасць ордэна былі перададзены ў распараджэнне 
Адукацыйнай камісіі. 

У 1783 г. камісія зацвердзіла статут для акадэміі і школ Рэчы Паспалітай. Ёй 
падпарадкоўвалася Галоўная школа Вялікага княства Літоўскага (так з 1781 г. 
называлася Віленская езуіцкая акадэмія), якая з'яўлялася вышэйшай ступенню і 
галоўным навучальным цэнтрам у княстве. Яе рэктарам камісія прызначыла 
беларускага матэматыка і астранома Марціна Пачобута-Адляніцкага, які, 
займаючы гэту пасаду каля 20 гадоў, правёў у школе рэформу і надаў ёй амаль 
свецкі характар. 

Сярэднюю ступень адукацыі складалі акруговыя і падакруговыя школы. На 
тэрыторыі цэнтральнай і заходняй (усходняя ўжо была ў складзе Расіі) Беларусі 
такія школы камісія адкрыла ў Брэсце, Гродне, Наваградку, Жыровічах, Пінску, 
Барунах, Ваўкавыску, Паставах, Бабруйску, Мазыры, Мінску, Нясвіжы, Слуцку, 
Лідзе, Шчучыне. Ніжэйшай ступенню адукацыі павінны былі стаць парафіяльныя 
вучылішчы, адкрыццё якіх прадугледжвалася ў мястэчках і гарадах. 

Вынікам рэформы было павелічэнне колькасці пачатковых і сярэдніх школ 
на Беларусі, набыццё навучаннем усё больш свецкага характару. Але ў 1794 г. 
Таргавіцкая канфедэрацыя адмяніла статут, адукацыйная камісія была 
распушчана. Створаныя камісіяй школы існавалі на Беларусі да пачатку XIX ст. 

Напярэдадні школьнай рэформы, якая ў 1803 – 1804 гг. праводзілася ў 
Расійскай імперыі, на Беларусі існавала каля 130 пачатковых, 33 сярэднія і 
няпоўныя сярэднія школы, значная колькасць яўрэйскіх рэлігійных школ, каля 40 
школ розных каталіцкіх ордэнаў. Агульная колькасць навучэнцаў у канцы XVIII 
ст. ва ўсіх школах (за выключэннем яўрэйскіх) не перавышала 4 тысяч чалавек. 
Школьная адукацыя была даступна дзецям шляхты, духавенства, заможных 
гараджан. 
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Заключная тэма: Разделы Речи Посполитой и включение Беларуси в 
Российскую империю  

Во второй половине XVIII ст. Речь Посполитая переживала период 
политического упадка. Феодально-крепостнический строй и шляхетская анархия 
сдерживали хозяйственное развитие страны. Положение усложнялось 
национально-религиозными и социально-классовыми конфликтами. 
Внутреннюю слабость страны использовали правительства соседних государств 
– Пруссии, Австрии и России, которые беспрестанно вводили свои войска для 
достижения собственных политических целей. Эти государства вынашивали 
планы расчленения Речи Посполитой, стремились расширить свои пределы за 
счет ее территории. Ради этого, к примеру, российский царизм использовал и 
религиозный вопрос, выдавая себя за защитника интересов православных 
крестьян и горожан. 

Для выведения Речи Посполитой из упадка, сохранения ее 
самостоятельности и целостности требовались радикальные преобразования в 
управлении и государственном строе страны. Такие попытки делались, но они 
встречали упорное сопротивление реакционного магнатства, которое не желало 
избавиться даже от части привилегий за счет уступок народу. Понятно, соседние 
государства, заинтересованные в ослаблении Речи Посполитой всячески 
поддерживали таких магнатов. 

В 1764 г. на трон Речи Посполитой при военной и дипломатической 
поддержке российской императрицы Екатерины II был возведен Станислав 
Август Понятовский, который оказался сторонником буржуазно-
демократических реформ и поддержал их осуществление. Чтобы нейтрализовать 
противодействие Екатерины II, король предложил уравнять в правах 
некатоликов с католиками, что и удалось провести на сейме в 1768 г. 
Противники этого решения, как и вообще политики России, а также других 
прогрессивных реформ организовали вооруженную конфедерацию в Баре (на 
Подолии). Для борьбы с конфедератами на Правобережную Украину и в 
Беларусь были введены российские войска. Австрия и Пруссия также заняли 
смежные с ними территории. Разгром Барской конфедерации привел к первому 
разделу Речи Посполитой (1772 г.). Конвенцию об этом подписали в Петербурге 
Пруссия, Россия и Австрия. Россия присоединила к себе восточную часть 
Беларуси – до Западной Двины, Друти и Днепра. 

После этого буржуазно-демократические устремления передовой части 
шляхты и горожан Речи Посполитой усилились, что воплотилось в решениях 
Четырехлетнего сейма 1788 - 1793 гг. Исторической заслугой сейма было 
принятие Конституции 3 мая 1791 г., которая предусматривала ликвидацию 
феодальной анархии и создание условий для развития капиталистических 
отношений. Провозглашалась опека правительства над феодально-зависимыми 
крестьянами. Вместе с тем объявлялось о полном слиянии Великого княжества 
Литовского с Польшей в единое государство, что могло привести  к 
уничтожению остатков его самостоятельности. Реакционные круги магнатов и 
шляхты объединились в Тарговицкую конфедерацию и при помощи российских 
войск домоглись отмены Конституции и других реформ Четырехлетнего сейма. 
В 1793 г. Россия и Пруссия осуществили второй раздел Речи Посполитой, по 
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которому к России отошла центральная часть Беларуси по линии Браслав – 
Пинск. 

В марте 1794 г. патриотические круги шляхты и горожан во главе с 
уроженцем Беларуси генералом Тадеушем Костюшко подняли восстание, чтобы 
отстоять независимость и территориальную целостность Речи Посполитой. Из 
Польши восстание перебросилось на земли Западной Беларуси и Литвы. 
Повстанцам удалось овладеть Вильной, Гродном, Брестом и другими городами. 
Было создано повстанческое правительство Литвы и Беларуси – Найвысшая 
литовская рада во главе с инженер-полковником Якубом Ясинским, который 
пытался проводить самостоятельную политику. Судьба восстания зависела от 
позиции основной массы населения – крестьян, которые надеялись на 
ликвидацию крепостного права и передачу им земли, чего не практике не 
произошло. В то же время российское правительство умело проводило политику 
отделения крестьян от шляхты. Оно имело военное преимущество и вместе с 
Пруссией к началу ноября подавило восстание. Россия, Австрия и Пруссия в 
1795 г. оформили третий раздел Речи Посполитой. В Российской империи 
оказались почти все земли западной части Беларуси. 

На территорию Беларуси были распространены общероссийские 
административные органы и учреждения. В крае начали действовать 
наместнические, а затем губернские управления, царские судебные органы и т.д. 
В начале ХIХ в. отлученные от Речи Посполитой белорусские земли с более чем 
трехмиллионным населением вошли в состав Витебской, Могилевской, 
Минской, Виленской и Гродненской губерний. В соответствии с Тильзитским 
миром 1807 г. между Францией и Россией к последней отошла Белосточчина, 
включенная в 1843 г. в Гродненскую губернию. В политическом отношении 
Беларусь была разделена на два генерал-губернаторства: Литовское (Виленская, 
Гродненская и Минская губернии) и Белорусское (Витебская, Могилевская и 
Смоленская губернии). Царское правительство, вынужденное считаться с 
существенными особенностями государственно-правового положения 
присоединенных земель, в качестве основного законодательного кодекса 
оставляло для них Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. Местные 
жители могли занимать второстепенные должности в губернско-уездной 
администрации. Что касается тех чиновничьих кресел, хозяева которых 
участвовали в выборе и реализации политической линии правительства, то в них 
попадали, за редким исключением, только представители имперского центра. 

Проводя сословную политику, правительство стремилось прежде всего 
задобрить шляхту. Для этого ей даровались права российского дворянства; за 
шляхтой сохранялись, при условии принесения присяги на верность России, 
поместья с крестьянами. Чтобы не допустить распространения идей французской 
революции, создать опору в захваченном крае и удовлетворить желания русского 
дворянства и чиновников, царизм проводил в Беларуси политику насаждения 
русского землевладения, расширения помещичьего сектора. Собственностью 
русских землевладельцев становились крестьяне бывших королевских экономий 
и староств, конфискованных поместий светских и церковных феодалов, 
эмигрировавших за границу или выступивших против новой власти. Всего на 
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территории Беларуси Екатерина II и Павел I подарили в частное наследственное 
владение более 200 тыс. ревизских (мужских) душ. 

Белорусское крестьянство, как и другое налоговое население, интересовало 
власти Российской империи прежде всего как объект феодальной эксплуатации и 
пополнения доходов казны. Из-за слабой платежеспособности и необходимости 
постепенного приучения крестьян к русской налоговой системе им некоторое 
время предоставлялись льготы по уплате подушных денег, после чего население 
белорусских губерний было подведено под общий во всей империи тип 
налогообложения. Но денежная рента и государственные налоги собирались в 
Беларуси до 1811 г. не ассигнациями, как это было в русских губерниях, а 
звонкой монетой, реальный курс которой был намного выше. Кроме ежегодного 
подушного налога, размер которого в конце XVIII в. мог достигать одного рубля 
серебром, существовали в зависимости от местных условий земские, 
«общественный»  и «мирской» сборы, натуральные удержания (квартирное, 
дорожное и др.). Вводилась неизвестная до сих пор рекрутская повинность. 

В Беларуси упразднялось магдебургское право, а на города, имевшие его, и 
местечки, признанные центрами уездов, распространялись принципы русского 
городского самоуправления в соответствии с жалованной грамотой городам 1785 
г. Жители ряда местечек, не получившие таких прав, приравнивались к 
крестьянам и даже раздавались частным владельцам. Это вызывало их упорную, 
правда безрезультатную, борьбу за возвращение мещанского статуса. Для  
еврейского населения, проживавшего в городах, указом 1794 г. определялась 
граница еврейской оседлости, включавшая белорусские и часть украинских 
губерний. 

Присоединение к империи включало Беларусь в общероссийскую 
хозяйственную систему, оказало влияние на развитие всех отраслей экономики, 
во многом определило направления ее дальнейшей хозяйственной 
специализации. В скором времени были созданы новые мануфактуры 
(полотняные, парусиновые, канатные, суконные и др.), основана судоверфь в 
Кричеве для строительства легких судов Черноморского флота. Увеличивались 
посевные площади, в основном под технические культуры. Сбыт 
сельскохозяйственной продукции стимулировался отменой пошлин на ее 
продажу, ликвидировались внутренние таможни. Расширялись торговые связи с 
русскими и украинскими губерниями, увеличивался вывоз товаров из Беларуси в 
порты на Балтике, принадлежавшие России. 

Российскими властями было организовано изучение белорусского края. 
Сюда направлялись научные экспедиции (астрономическая во главе с И. 
Исленьевым и физическая во главе с И. Лепехиным), сенаторские инспекции 
(миссия Г.Р. Державина). Беларусь также открывала для себя Россию. В 
губернских и уездных городах начинают работать русские школы, вводится 
преподавание географии и истории России, распространяются русские 
периодические издания.  

Чтобы успокоить местную католическую знать, в целом сохранялась 
конфессиональная ситуация, сложившаяся ранее. Даже запрещенный папой 
римским орден иезуитов нашел здесь до 1820 г. пристанище. Только официально 
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не разрешалось католическому и униатскому духовенству склонять в свою веру 
православных. 

 
*   *   * 

 
У наступную эпоху, XIX – пачатку ХХ ст., на беларускіх землях адбываўся 

пераход ад феадальных да буржуазных (капіталістычных) адносін, праходзілі 
паўстанні і рэвалюцыі, грымелі баявыя дзеянні вайны 1812 г. і Першай сусветнай 
вайны. Ва ўмовах польскага і расійскага ўплываў ішоў працэс фарміравання 
беларускай нацыі, выспявала і афармляліся беларуская нацыянальная ідэя, 
культурны і палітычны рух. 

Будзем жа спасцігаць урокі нашай мінуўшчыны, авалодваць багатай 
спадчынай продкаў, каб годна працягваць іх справу ў наш час. 


