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У С Т У П
У ricTopbii Беларуси важнае месца займае перыяд, xani яе земл1 

знаходзтюя у складзе Вялкага княства Лпоускага (ВКЛ). Гэта быу 
велы\/н працяглы перыяд -  ён доужыуся больш за пяцьсот гадоу. 
Прычым беларусюя земл'г, як мы убачым с таял! ля вытокау станау- 
лення ВКЛ, аказвал1 значны уплыу на ус<3 яго жыццё: дзяржауны 
лад, сацыяльна-эканам1чную сферу, к ультурнае развщцё. Восьчаму 
псторыя Беларус! таго часу прыцягвае вял1Кую увагу навукоуцау, i 
ёй прысвечана шматлкая лпгаратура. Анал1з гэтай лтаратуры па- 
казвае, што ролю беларусюх зямель у стварэнн1 i развщц] ВКЛ прыз- 
навал1 ужо мнопя рас'|йск'|я дарэвапюцыйныя вучоныя. Прауда, ricTO- 
рыя Беларус1 тады разглядалася з пазщый т.зв. “заходнеруазма”, а 
Вялкае княства Лп'оускае ацэньвалася iMi як лтоуска-руская дзяр- 
жава (pycKiMi у ей лГчылюя усе усходнеславянсюя землГ, у ты'М л1ку i 
беларусюя). Таю падыход да ricTopbii ВКЛ прасочваецца у працах 
У.Антанов1ча, М.Дашкев1ча i асабл1ва М.Любоускага.

На глебе расмсюх канцэптуальных падыходау узн1кла i бела- 
руская пстарыяграф|я ricTopbii ВКЛ. У яе распрацоуку значны уклад 
унесл1 псторыю М.Доунар-Запольсю, В.Ластоусю, У.1гнатоусю, 
У.П|Чэта, некаторыя шшыя навукоуц,ы 20 -  30-х гадоу мЫулага ста- 
годдзя. Усе яны разглядал! ВКЛ як л тоуска - бел арус кую дзя ржа ву.

Аднак у савецю час нацыянальна-беларусю падыход да ricro- 
pbii ВКЛ не атрымау развщця, больш за тое, ужо у пасляваенныя 
гады у айчыннай пстарыяграф'н намеийуся адыход нават ад тых 
напрацовак, яюя бьи\\ звязаны з дарэвалюцыйным1 даследаван
иям!.

Шыроюя магчымасц1 для аб’ектыунага i больш паглыблёнага 
вывучэння псторьн ВКЛ, раскрыцця той poni, якую адыгрывал1 у 
гэтай дзяржаве беларусюя земл1, склалюя з канца 80-х -  пачатку 
90*х гадоу мЫулага стагоддзя. Мёнавта гады з’явшюя публкацьн, 
аутары яюх не толью адкрыта заявт!' аб важнасц1 вывучэння гюто- 
рьп ВКЛ, але i стал] адмауляцца ад ранейшых схем i уяуленняу, 
абгрунтоуваць новыя падыходы. Асабгива актыуна у гэтым наюрунку 
дзейН1чал1 беларусюя псторыю, яюя 1мкнулюя распрацаваць сваю 
нацыянальна-беларускую канцзпцыю утварэння i развщця ВКЛ. 
Так, вял1'ю рэзананс у навуковым асяроддзЬ ды i у грамадскасцК 
мел! работы М.Ермалов|'ча, у яюх ён спрабавау даказаць, што BKJI 
з самага пачатку было беларускай дзяржавай.1 Канцэптуальныя
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абгрунтаваннГ змяшчалюя i у працы беларускага даследчыка 
А.Крауцэв1ча.2 Актыуна займалюя i займаюцца вывучэннем пето- 
рьн Беларуси часу знаходжання яе зямель у екдадзе ВКЛ псторыю
А.Грыцкешч, Г.Галенчанка, Я.Юхо, М.Ст'рыдонау, П.Лойка, В. Насе- 
вич, Г.Саганов1ч, Ышыя беларуеш даследчыю.

Неабходна адзначыць, што перагляду старых схем i падыхо- 
дау да псторьи ВКЛ спрыял1 i навуковыя дыскусН у час “круглых 
сталоу” , сустрэчы псторыкау, навуковыя канферэнцы!, яюя адбыт- 
ся у 90-я гады. Першая такая дыскуая была аргажзавана у 1990 г. 
беларускай газетай “Звязда”. У ей прынял|' удзел i псторыю, што 
займалюя вывучэннем ВКЛ.3 Другая важная дыскуая у выглядзе 
“круглага стала" адбылася у пачатку красавка 1992 г. у MiHCKy i 
поунасцю была прысвечана праблеме “Беларусь у Вял1юм кня- 
стве Л1тоусюм” . Яна мела м1жнародны характер. Праблемы 
узнкнення i развщця ВКЛ был! разгледжаны i на сустрэчы бела- 
русюх i л1тоусю'х псторыкау, якая прайшла у м. Гервяты Астравец- 
кага раёна Гродзенскай воблаецк I, нарэшце, трэба вылучыць “круг
лы стол” , аргашзаваны у 1993 г. расмсюм навукова-папулярным 
пстарычным часопюам “Родина”. Гэты круглы стол быу даврл1 
прадстаужчы, бо у iM узял1 удзел 16 псторыкау, у т.л. з расмскага 
боку -  3, лтоускага -  8, беларускага -  4 i польскага -  1.3 У тыя ж 
гады розным1 ВНУ нашай кра1ны быу арган|'заваны шэраг навуко- 
вых канферэнцый, прысвечаных ВКЛ ui праблемам псторьп Бела- 
pyci еярэдневяковага перыяду. Гэта ж праблематыка знайшла 
шырокае асвятленне i на старонках навуковых I  навукова-папу- 
лярных часопюау, асабл1ва таюх, як “Спадчына”, “Беларуская м!нуу- 
шчына” , “Беларуси пстарычна часопю". Вельм1 важна было i тое, 
што публкавалюя дакументальныя матэрыялы.6

Як бачым, щ'кавасць да ricTopui ВКЛ у апошн!я гады icTOTHa 
узрасла, i з ’явтюя магчымасц‘1 для нагйсання абагульняючай пра
цы па асноуных пытаннях псторьи' Беларуа таго часу, кал1 яе земл! 
знаходзтюя у складзе ВКЛ, а потым i Рэчы Паспалггай, часткай 
якой стала Княства пасля Любл|’нскай ун» 1569 г. Такая праца 
патрэбна перш за усё студентам пстарычных факультэтау, хоць 
ёю могуць карыстацца i настаужю, а таксама усе, хто цкавщца 
м1нулым нашай кра1ны.

Менав1та на гэтых чытачоу разл’маны дадзены дапаможжк. У 
яго аснову пакладзены матэрыялы, раней апублкаваныя аутарам, 
Але яны пашыраны, па MHorix пытаннях абноулены i ужчваюць праг- 
раму па псторьп Беларуси для ВНУ. Храналапчна дапаможжк ахоп- 
л1вае другую палову XIII -  першую палову XVII стст. Гэта быу той 
час, кал1 беларусюя земл1 не толью был! уключаны 9 склад ВКЛ, 
але i дасягнул1 значных поспехау у пал1тычным, грамадсюм, сацы- 
яльна-эканам1чным i культурным развщщ'. Прычым беларусы ужо
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тады выступал! як самабытны этнас i адыгрывал| асноуную ролю 
у кансалщацьн усяго насельн'щтва Княства, вырашэнж як унутра- 
ных, так i знешжх задач, што стаял'1 перад дзяржавай. 3 уткам 
гэтага пабудавана i структура дапаможжка, вызначаны яго раз- 
дзелы. Яны адлюстроуваюць комплексны праблемна-храналапч- 
ны падыход да выкладання айчыннай псторьм, неабходнасць вы- 
лучэння пстарыяграф[чных аспектау, дыскус!Йных момантау. У су- 
вяз! з гэтым аутар |'м.кнецца азнаёмщь чытачоу з розным1 падыхо- 
дам1 да тых, ui Ышых пытанняу, указаць адпаведную л1таратуру.

Безумоуна, аутар ул1чвае той факт, што псторыю ВКЛ нельга 
звесц'| тольк'| да вызначаных храналапчных рамак. Княства юнава- 
ла i у складзе Рэчы Паспал1тай на працягу другой паловы XVII i 
амаль усяго XV!!! стст., але па гэтым лерыядзе ужо быу выдадзены 
вучэбны дапаможн|'к.7
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Раздзел I
УТВАРЭННЕ ВКЛ,

УКЛЮЧЭННЕ У ЯГО СКЛАД 
БЕЛАРУСК1Х ЗЯМЕЛЬ

§ 1. Вытою ВКЛ, яго этшчная аснова, 
прычыны утварэння

Вывучаючы псторыю ВКЛ, трэба перш за усё спыш'цца на 
пытаннях, яюя маюць дачыненне да яго генезюу, вытока^, той 
этжчнай асновы, на якой яно складвалася i разв!валася, а так- 
сама прычын яго утварэння. Трэба адразу сказаць, што мена- 
в!та гэтыя пытанж з ’я^ляюцца найбольш спрэчным!, i адказ на 
ix у значнай ступен! вызначыу змест тых навуковых канцэпцый, 
як|'я скпалюя у пстарыяграфп псторьп ВКЛ. Так, доуп час не 
толью у нашай айчыннай, але i у замежнай пстарыяграфн па- 
навала думка, што ВКЛ -  вынк сацыяльна-палпъ1чнага раз
вщця старажытналаоусюх плямёнау, яюя адыграл! галопную 
ролю за утварэнн! гэтай дзяржавы. Такой думю прытрымл!ва- 
люя мнопя ра а й ш я , у т.л. i савецюя псторык!, а таксама боль- 
шасць польских i л!то9сюх навукоуцау. “Вялкае княства ЛтоУс- 
кае, -  адзначай выступаючы у час круглага стала, праведзена- 
га 9 1993 г. рэдакцыяй расШскага часопюа “Родина” , лггоуск! 
псторык Згмунтас Кяупа, -  утварылася у першай палове ХШ ст. 
шляхам аб’яднання балцюх плямёнау. Гэта была дзяржава 
лгго^сюх князёу i баяр” .1

Неабходна зауважыць, што псторыю, яюя звязвал! генезю 
ВКЛ з балцюм'| плямёнам! i л‘)чыл'| Княства этнгчна л'ио^скай 
дзяржавай, не тольк'1 не ул1чвал1 рол1- беларусюх i Ышых усход- 
неславянсюх зямель ва утварэнж ВКЛ, але i, па сутнасц!, im apa- 
вал'1 ix, смкнулюя падаць яго у якасц! дзяржавы, чужой для бела- 
русау, якая захапта i прыгнятала беларусю народ. Так, еядомы 
paciftcKi савецю псторык У. Пашута, ацэньваючы станов1шча 
Беларуа у складзе ВКЛ, nicay, што яна “была падначаленай i 
эксппуатуемай л'ггоускай знаццю кра1най” .2
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Аднак названы падыход не з ’я^ляуся i не з ’яуляецца адзн 
ным. Ужо у дарэвалюцыйнай Pacii пачал1 з ’яуляцца публкацьй, 
аутары яюх у стварэннг ВКЛ ул!чвал1 як балцюя, так i ^сходнес- 
лавянсюя земли Сярод гэтых аутарау у першую чаргу трэба 
вылучыць псторыка М. Любаускага. У нарысах, прысвечаных 
ВКЛ (яны был! выдадзены У 1915 г.), ён падкрэсл1вау, што “дзяр- 
жава гэтая з самага пачатку была не проста лгто^скай, а л1тоу- 
ска-рускай” .3 Пад тэрмтаМ русю М. Любаусю разумеу усход- 
неславянокае насел ьнщтва былых земляу Старажытнай Pyci, 
што апынулюя у складзе ВКЛ. Пэунае значэнне усходнесла- 
вянсгам землям у стварэнн! i развщц,! ВКЛ надавал! i некато- 
рыя польсюя навукоуцы, напрыклад, Г. Пашкев!ч, яю у адной са 
ceaix прац адзначыу, што нельга“недаацэньваць рол1 рускага 
элемента у пабудове лтоускай дзяржавы” .4

Актыуна займалюя i займаюцца пытанням! утварэння ВКЛ, 
вызначэння яго вытокау, этжчнай асновы i беларусюя даслед- 
чыю. Для ix у гэтых пытаннях галоуным было высветл!ць ролю 
беларусюх земляу ва узнкненж i развМцг ВКЛ. У гэтай сувяз1 
наибольшая увага iMi звярталася на летапюную Лкву i Новага- 
родскае княства, яюя стал! ядром новай дзяржавы, яго першапа- 
чатковай этн(чнай i тэрытарыяльнай асновай. Менавта на важ
ную ролю гэтых утварэнняу указвал! яшчэ М. Доунар-Запольсю 
i М. Шкялёнак. Значна больш грунтоуна дадзенае пытанне раз- 
глядаецца беларусюм даследчыкам М. Ермалов1чам. Праанал1- 
заваушы детапгсныя, тапан1М1'чныя i некаторыя шшыя звестю; 
М.Ермалов1ч прыйшоу да высновы, што Л гаа (а яна упершыню 
упам|'наецца упюьмовых крынщах пад 1009 г.5) знаходзшася не 
на балцюх, як гэта л1чыла большасць даследчыка^, а на бела- 
pycKix землях, з ’я^ляецца адной з гютарычных абласцей Бела- 
pyci. Ён вызначыу i границы той Лтеы, л1чыу, што яна была раз- 
мешчана у раёне пам1ж Пблацюм, Турава-ПЫсюм i Новагародсюм 
княствамI. Што ж  тыныцца насельн!цтва летапюнай Лп-вы, дык 
М. Ермалов^ч не адмауля^ яго балцкага паходжання, але яно, на 
яго думку, у значнай ступен! ужо было аамшявана славянам). 3 
гэтай Лтоы i паходз^ князь Мждоуг (яго л!чаць заснавальнкам 
ВКЛ), яю потым йпынууся 9 Новагародку. Удалейшым Лггва была 
заваявана Новагародсюм княствам, але не толью захавала сваю 
назву, а нават распа^сюдзта яе i на ^ласна балцюя земл;1 i 9во- 
гуле на дзяржаву, што фарм!равалася.

Трэба зауважыць, што пункт гледжання М. Ермалов1ча стау 
шырока вядомы у нашай кра!не у 90-я гады мннулага стагоддзя,
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але яго прынял! не усе навуко^цы. Ёсць i мшыя ацэню як мес- 
цазнаходжання леталюнай Лггвы, так i яе этн1чнага характеру, 
рол'1 у псторьи утварэння ВКЛ. Так, беларусю псторык Г. Шты- 
ха9 л1чыць, што тэрмм Лква  р XII -  XIII стст. ужыва^ся у двух 
асноуных сэнсах: этшчным i тэрытарыяльна-геаграф!чным. У 
этн'нным сэнсе Лавой, на яго думку, называл! трупу плямёнау 
лета-лпчэускага, а магчыма, часткова i усходнеславянскага па- 
ходжання. Л (твой маглГтады называць i пэуную тэрыторыю, 
пачатковае месца размяшчэння якой дакладна не вызначана.6

Геаграф1чнае i уласна этн1чнае значэнне тэрмЫа Л т а  прыз- 
нае i беларусю даследчык А. Рогалеу. Прычым першае з ix, на 
яго думку, было дамгнуючым, больш устойл1вым, i яно магло 
аднос1цца i да частю тэрыторьп сучаснай Беларусь Разам з 
тым А. Рогалеу л1чыць, што назва Лава мела тады i зборны, 
абагульняльны характар i адностася да ycix су се дн1х славя
нам балцюх плямёнау. “Лпва у этичным сэнсе, -  адзначае ён, -  
гэта абагульняльнае найменне сукупнасц! балцюх плямёнау, кал! 
не ycix, дык вельм1 буйной ix гал1ны, прычым як раз той, якая 
больш за усё непасрэдна кантактавала з ycxoflHiwi славянам!” .7

Ёсць i 1ншыя падыходы адносна летапюнай Лтзы. Увогуле 
гэта пытанне закранал! амаль усе даследчыю, яюя вывучал! 
генезю ВКЛ, i большасць з ix прызнаваги яе б1этн1чны характар, 
разглядал! як тэрыторыю, складзеную з эттчна балцюх i этн1ч- 
на усходнеславянсюх (беларусюх) земляу. Дыскусн вялюя га- 
лоуным чынам аб канкрэтных межах гэтай Л!твы, яе лакал(за- 
цьн, а таксама аб тым значэнж, якое укладвалася у сам тэрмш 
“Лава” . Выключна балцкай яе л!чаць толью польсю псторык 
Г. Ла^мяньсю i некаторыя сучасныя лаоусюя навукоуцы. На 
думку anomHix, Л т а ,  якая была ля вытокау Е'КЛ, -  гэта па^днё- 
ва-усходш раён Лаоускай рэспублш, вядомы як Дзуюя. “Мена- 
BiTa тут, -  адзначае лпгоусю псторык Э. Гудзяв1чус, -  размяшча- 
ецца дамен МЫдоуга. I менавпга тут калыска лаоускага пле
мен! i лаоускай дзяржавы’’.8

Найбольш падрабязна усе гэтыя пытанн! разгледжаны у 
манаграфн беларускага псторыка А. Крауцэв!ча “Стварэнне 
Вял'жага княства Лаоускага” (раздзел 2.2, с. 99). Прычым а^та- 
ру удалося прасачыць i !ерарх1чна-храналапчную эвалюцыю 
тэрмЫа “Л!тва” , зрабщь абгрунтаваную выснову, што ён набыу 
у ходзе гэтай эвалюцы! тры сэнсавыя значэннк1) этнон!м, Лава 
у сэнсе этнаграф!чным (этнаграф!чна балцюм); 2) харожм, ц '1 
“Лава у вузюм сэнсе” (тэрмЫ уведзены М. Любаусюм) -  пета-
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рычны цэнтр дзяржавы, яю складауся з балцкай i усходнесла- 
вянскай (беларускай) частак; 3) пал'пошм, ц'| абазначэнне усёй 
дзяржавы ВКЛ. “3 утварэннем ВКЛ у 13 ст., -  адзначае
А.Крауцэв(ч, — на першае месца выступав xaponiM “Л1тва” , яюм 
абазначалася центральная вобласць дзяржавы, утвораная як з 
усходнеславянскай, так i балцкай тэрьпорый. Этн1чнае значэн- 
не названага тэрм'та у гэты час адступае на друп план”9 (гл.кар
ту). На наш погляд, таюя падыходы да ацэню тэрмЫа “Лпгва” 
досыць пераканаучыя, добра абгрунтаваныя.

ЛАКАЛ13АЦМЯ СЯРЗДНЯВЕЧНАЙ Л1ТВЫ

ПрыблЬнш» лшкмЫша* Jltauu то 10—12 стст. (ш м але А. Крауиэы'ча) 

М с ж м  Jlh f iw  ?  11— 13 с т с т .. я к р э с я е к н я  М . Ермаг;оЫ чам

JlWd$CUUL ЭЯММН UCT. <ля«41ле Г-JllL̂MSHbCIUini)
П в У д н ё м у  i у сх о д н я я  м еж ы  xtp o iiiM a  « Л Ь » » *  (На п адставе л а с л е д « м н - 

'/ / / / • '' нЯу  м .  С т р ы д о н а ж а )

ПТП Зад1лй й ск«л«,-1 б сг.-(п лш адяе 3 . Вайтклюисл)
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Нельга не зауважаць, што арыпнальную думку аб этшчным 
паходжанш летапюнай /Итвы выказау I. Ласкоу. Гэта пюьменнк, 
яю нарадз!уся на Беларуси але до^п час жыу у Якуци (памёр у 
1994 г.). Ён цкав^ся псторыяй старажытнай Беларусгi надру- 
кавау некалью артыкулау, у тым л!ку i па пытаннях летапюнай 
JliTBbi. На яго думку, яна -  ф!на-угорскага паходжання” .10

Як бачым, пытанне аб этжчным паходжанж i размяшчэнн! 
старажытнай JliTBbi давол! складанае. 1 тым не менш ёсць дас- 
татковыя падставы сцвярджаць, што гэта утварэнне мела не- 
пасрэднае дачыненне да тэрыторьп Беларусь знаходзшася на 
балцка-славянсюм памежжы. Разам з тым (i аб гэтым гаво- 
рацв мнопя даследчыю^ нельга i перабольшваць ролю летапи 
Снай JliTBbi ва утварэнш ВКЛ. Больш важнай была роля Нова- 
гародскага княства. У сярэдз!не XIII ст. гэта княства выступала 
ужо у якасш давол1 буйнога дзяржаунага утварэння i сюды 
перамясц1уся цэнтр пагнтычнага жыцця усяго заходняга рэпё- 
на Pyci. Не выпадкова яно разам з Лавой г стала ядром ВКЛ, 
што добра раскрыта у працах М.Ермалов!ча. “Вял1кае княства 
Лао^скае, -  niuja ён, -  у другой палове XIII i пачатку XIV стагод- 
дзяу юнавала перш за усё як Новагародская дзяржава” .11

Таюм чынам, нягледзячы на усе спрэчю i рознагалосс! ву- 
чоных, у пстарычнай навуцы фактычна замацавалася думка (ва 
Усяляюм разе яе падзяляе большасць беларусюх даследчы- 
кау), што вытою, пстарычныя Kapani, а таксама этжчна-тэрыта- 
рыяльную аснову ВКЛ трэба шукаць не толью на балта-лтоусмх 
землях. 3 самага пачатку, як мы убачым далей, у працэс утва
рэння гэтай дзяржавы б ы т уцягнуты як балцюя, так i усходнес- 
лавянсюя землк Як справядл!ва зазначыу беларусю псторык
В.Насев1ч, ВКЛ -  гэта “ ...амбнёз, жыццёва неабходны абодвум 
бакам” .12 TaKi падыход да праблемы утварэння ВКЛ мае шмат 
прыхшьжкау, ён дакладней адлюстроувае пстарычную рэчаю- 
насць. Вялкае княства Лаоускае узжкла i разв*валася на шы- 
рокай тэрытарыяльна-этычнай аснове i было б няправтьна, як 
гэта робяць некаторыя сучасныя лаоусюя псторык!, !гнараваць 
беларусюя земл1 у яго утварэнж. Увогуле вядучай тэндэнцыяй 
пстарычнага развщця ВКЛ стала узмацненне рол1 менаваа 
беларусюх i Ышых усходнеславянсюх земляу, што знойдзе ад- 
люстраванне як у дзяржауна-палпычным ладзе Княства, так i у 
яго сацыяльна-эканам1чнай i культурнай сферы.

Больш аб’ектыуна i глыбока распрацоуваецца цяпер пы- 
танне i аб прычынах або перадумовах стварэння ВКЛ. Раней

ю
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гэтыя прычыны большасць псторыкау звязвала у асноуным 
толью з узнкненнем дзяржаУнасиу У балцюх плямёнау, асобна 
вылучаючы пры гэтым захопнщюя дзеянн! лпоусю'х князёу. Та- 
кога погляду прытрымл1валася большасць навукоуцау як 
расмсюх (у тым л ку  i савецюх), так i польеюх, а таксама i бела
русюх, i лпюусюх. Напрыклад, расгйсю савецю псторык У. Па- 
шута л'мыу, што яшчэ да узнкнення ВКЛ на землях, населеных 
балцюмг плямёнам!, утварылася раннелтоуская дзяржава у 
форме канфедэрацьн, а потым i саюза, якая i стала асновай 
ВКЛ. Шляхам захопу суседжх усходнеславянсюх (перш за усё 
беларусюх тэрыторый) гэтае балцкае дзяржаунае утварэнне, 
паводле У, Пашуты, пераутварылася у ВКЛ. Гэту щэю ён вык- 
лау так: “Захоп Беларус1 л!тоусюм1 феадалам! паклау пачатак 
пераутварэнню невялкай Лаоускай дзяржавы у Лаоускаё Вя
лкае княства” .13

Трэба зауважыць, што менаваа на таюм пастулаце грунта- 
валася уся канцэпцыя утварэння ВКЛ, якая панавала тады у 
савецкай пстарыяграфи.' Але яе можна лi4ыць застарэлай. Ужо 
у 90-я гады мЫулага стагоддзя у яе был! унесены ютотныя 
карэктывы, пачал1 абгрунтоувацца (ншыя падыходы да вызна- 
чэння прычын узнкнення ВКЛ. Прауда, намецтася новая край- 
насць: цяпер некаторыя навукоуцы адхшяюць дзяржаунаутва- 
ральныя працэсы У этжчна лаоусюм асяроддз1, магчымасць 
палiTbi4нага аб’яднання балцюх плямёнау i захопнщюх дзеян- 
няу ix князёу. На наш погляд, падстау для гэтага няма. Матэры
ялы, яюя ёсць у распараджэны псторыкау, сведчаць, што Да 
сярэдзЫы XIII ст. доугую эвалюцыю у сва'|м развщш прайшл! i 
балцюя плямёны, у тым л ку  i старажытная Лггва. Гэтыя плямё- 
ны у значнай ступеш ужо пераадолел! лад жыцця, характерны 
для першабытнага грамадства, i дасягнуги стадьн, кал1 стала 
магчымым узнкненне дзяржауных утварэнняу. Фактычна усе 
даследчыю прызнаюць, што у балцюх плямёнау ужо у пёршай 
палове XIII ст. мелася не толью свая мясцовая арыстакратыя, 
дакладней знаць, але i княз1, т.зв. “кунгасы", яюя мел1 больш 
высою статус. Менаваа яны i вял1 барацьбу за узмацненне 
сваей улады, пашырэнне зямель. I тады ж лйтоусюя княз! па- 
чал! рабщь паходы на суседжя земл1, (мкнучыся падпарадка- 
ваць ix. Аб гэтых паходах ёсць звестю у розных пюьмовых кры- 
нщах -  хронках, летапюах. 3 ix вынкае, што толью за перыяд з 
1201 па 1236 гг. лаоусюя дружыны ажыццяв1л1 22 паходы на 
уладаннг Л1вонскага ордэна, 4 -  на Польшчу i 14 разоу -  на
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9сходнеславянсюя земл1, у тым Л1ку на Полаччыну i Смаленш- 
чыну.14Можна меркаваць, што не аслабела ваенна-палггычная 
дзейнасць л|‘тоуск|'х князёу i у сярэдз!неXIII ст., кал! Л)тва стала 
яшчэ больш магутнай стай. Пры гэтым лтоусюя княз! магл\ 
удзельн'наць i у м!жусобнай барацьбе, якая адбывалася тады 
на старажытнарусюх землях, i мець запрашэнн! у тое ц! жшае 
мясцовае княства. У л!ку таюх князёу мог быць i МЫдоуг (“Мен- 
дог” ). У 30-я гады XIII ст. ён здолеу выйсц1 на першае месца i 
узначалщь Л1тву (“Лггва Мендога” упамжаецца у летапюах пад 
1235 г.). 3 1пацеускага летапюу вядома, што прыкладна у 1240 г. 
яго улада пашыралася на усе лтоусюя земли “пачау княжыц1 
адзЫ ва усёй зяши лггоускай". Крыху пазней М1ндоуг падпа- 
радкавау i памежныя тэрыторьп Беларусь у прыватнасц!, узна- 
чал^- Новагародскае княства i тым самым паклау пачатак ства- 
рэнню ВКЛ. Усе гэтыя факты, безумоуна, мы не можам imapa- 
ваць, кал’| жадаем аб’ектыунаразабраццау пытаннях, яюя ма- 
юць дачыненне да утварэння ВКЛ. Разам з тым нельга i пера- 
большваць захопнйдю характар паходау л'тоусюх князёу, ix рол! 
у тых працэсах, што прывял! да узнкнення ВКЛ. Разв1ццю гэтых 
працэсау спрыял1 тыя м1рныя адносжы, яюя гютарычна склал!- 
ся пам1ж балтам1 i славянам! у Панямонн1. Яны (i гэта добра 
раскрыта А. Крауцэв1чам) у значнай ступеж вызначыл! i пал|- 
тычнае узаемадзеянне дзяржауных утварэнняу, што y3Hiwii у
XIII ст. у дадзеным рэпёне.

Не меншае значэнне для утварэння ВКЛ мел1 i лрацэсы, 
што разв1валюя на усходнеславянсюх землях -  землях былой 
Старажытнай Pyci. Гаворка щзе не толью аб узвышэннг Нова- 
гародскага княства, але i аб умацаванн'1 агульнай тэндэнцьй, 
звязанай з пал1тычнай кансалщацыяй ycix раздробленых кня
ствау i земляу, што юнавал! тады на тэрыторы'| Старажытнай 
Pyci, у тым л'1ку i на тэрыторьп Беларуси Гэтая раздробленасць 
адмоуна адб1валася як на унутрыпалпычным, так i знешнепал!- 
тычным станов1шчы княствау, разв1цц1 самой дзяржаунасц!, якая 
зарадзтася тут яшчэ у раннм сярэднявеччы. Раздробленыя 
княствы (a ix толью на тэрыторьп' БеларуЫ было некалью дзе- 
сяткау), як адзначау М. Доунар-Запольсю, фактычна “страцш! 
характар дзяржавы, пераутварылюя у маёнтю, часам вельм! 
дробныя” .15 Аб’ектыуна наспявала неабходнасць у аб’яднанн! 
ycix гэтых княствау, i такому аб’яднанню садзейжчал1 л1тоусюя 
князи На думку мнопх псторыкау, яны у той час выконвал! функ- 
цьи зб^ральнкау раздробленых земляу Pyci, яе захоДжх i
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пауднёва-заходнЫ раёнау. “!мкненне л!тоусюх князёу пашырыць 
свае уладанн!, -  адзначае раайсю псторык С. ДумЫ, -  аб’ек- 
тыуна адпавядала рэальнаму !мкненню усходнеславянсюх зем
ляу да аб’яднання. Таму у дадзеным рэпёне лаоусюя княз! 
узял|' на сябе функцыю, якая у гншых частках Pyci выконвалася 
тамтэйшым1 Рурыкав'намГ’.16 А

Кансалщуючую ролю ВКЛ у аднос'шах да земляу былой 
Старажытнай Pyci прызнавал'| i прызнаюць i шшыя гкггорыю. 
Больш за тое, у навуковай лааратуры была выказана думка аб 
тым, штс ВКЛ стала i пераемнщай сацыяльна-палаычных па- 
радкау i традыцый Старажытнай Pyci. Адным з першых На гэта 
звярнуу увагу раайсю псторык М. Любаусю'. У нарысах псто- 
ры'! ВКЛ, выдадзеныху 1915т., ён адзначау, што “псторыя Ляоу- 
ска-рускай дзяржавы (так ён называу ВКЛ -  f  f  ~) з ’яуляецца 
у пэуным сэнсе прамым працягам, далейшым развщцём псто- 
pbii Юеускай Pyci” i што у ёй “можна зауважыць значна больш 
традыцый, apxai4Hbix рыс юеускага перыяду, чым у жыцц|' Суз- 
дальскай Pyci” .17

Вывучаючы працэс утварэння ВКЛ, псторыю звярнул1 ува- 
гу i яшчэ на адзш важны момант: а як успрымалася узнкненне 
ВКЛ i уваходжанне у яго склад усходнеславянсюх зямель су- 
часн'жам!, у прыватнасцЬ насельн!цтвам Беларусь Г эта пытан не 
было разгледжана даследчукам I. Марзалюком, i ён адзначае, 
што дзеянн! лтоусюх князёу у аднос!нах да усходнеславянсюх 
земляу у летапюах, Ышых пюьмовых крыжцах XIV -  XVI стст. 
характарызуюцца вельм1 станоуча, а ВКЛ трактуецца як леп- 
тымная правапераемн!ца ЮеУскай Pyci, як “свая дзяржава” . 
Паказальна пры гэтым разумение MipHara далучэння усход- 
неславянск/х зямель да Л'пвы у асяроддз'| пал1тычнай эл!ты, 
наб'т'ггэту гэтага княства, аб чым сведчыць “Размова Паляка з 
Л1цв!нам” . У ёй сцвярджаецца, ш го “Русь" добраахвотна, пасля 
nepaMori л1тоуцам1 татарау, уступта у падданства да Лпгвы. “Гэта 
тэза, -  nitua I. Марзалюк, -  была надзвычай важная у першую 
чаргу для лрадстаункоу pyeiHeKara набшпгэту княства, бо даз- 
вал ял a i м сцвяр джаць, што !хземл1 не заваяваныя правЫцьй, а 
часцЫа шырэйшай дзяржавы”.18

Як бачым, i псторыю, i сучасжю адзначаюць важную ролю 
усходнеславянсюх зямель i тых працэсау, яюя разв(валюя тут, 
для утварэння ВКЛ. 1мкненне мясцовай знац! адцацца пад уладу 
л'ггоУсюх князёу, агульны настрой насельнщтва былых ста- 
ражытнаруеюх земляу, узаемаадносшы, яюя склалюя пам!Ж
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балтам1 i славянам! у BepxHiM i Сярэдн1м Панямонн! -  усё тэта 
i абумовша давол1 хутю i м1рны характар узжкнення ВКЛ, дава
ла магчымасць яго стваральжкам пазбегнуць канфрантацьй, 
дасягнуць кампрамюау, палггычных пагадненняу. На аснове таюх 
пагаднення^ i пачалося фарм1раванне ВКЛ у сярэдзше XIII ст. 
Яго пачаткам, паводле А. Крауцэв1ча, стау палпычны саюз дзвюх 
галоуных cm рзпёна -  усходнеславянсюх гарадоу-дзяржау з 
некаторыл/й найбольш моцным1 правадырам! балцюх плямёнау. 
Kani ж гаварыць яшчэ больш канкрэтна, дык гэтым пачаткам 
быу саюз Новагародка з мацнейшым з суседжх кужгасау 
Мшдоугам.’9 Практычна усе сучасныя навукоуцы, яюя вывучал! 
ricropbiio утварэння ВКЛ, адзначаюць, што усходнеславянсюя 
(перш за усё беларусюя землг) без асабл1вага супрац^улення 
прызнавал'| уладу вялгах князёу лтоусюх, а гэта якраз i абвяр- 
гае той факт, што заваёвы, захопы адыгрывал1 вызначальную 
ролю у стварэнж ВКЛ. “Давайце зададз1мся элементарным 
пытаннем, -  гаварыу лтоусю псторык М. Ючас у час дыскуси, 
аргаьйзаванай расмсюм часопюам “Родина” у 1993 г., ~ яюм 
чынам лтоуцы (1/ 12 тэрыторьн ВКЛ) Mami выключна стай  да- 
лучыць да сябе астаткпя 11/ 12-х, г.зн. славянсюх зямель? Цапкам 
вщавочна, што мелася зуам безумоуная цяга заходнерусюх 
земляу да Ливы” .20

Таюм чынам, можна сцвярджаць, Што утварэнне ВКЛ -  гэта 
не выпадковая з'ява, не выжк заваёу, а заканамерны працэс, у 
яюм адлюстравалюя цэнтра1мкл1выя тэндэнцьй, што выслявал! 
як на уласна балцюх землях, так i на тэрыторьн усходнесла- 
вянеюх i, у прыватнасц!, заходнерусюх княствау.

Давол1 складаным з ’яуляецца пытанне: а што ж паслу- 
жыла штуршком да пачатку працэсу дзяржаваутварэння, у 
вы тку  якога i узжкла ВКЛ? На гэтае пытанне няма адназ- 
начнага адказу, але можна пагадзщца з тым1 псторыкам!, яюя 
звязваюць перамены у атуацьй на балцка-славянсюм памеж- 
жы у BepxHiM i Сярэджм Панямонж з пагрозай з боку кры- 
жаносца^ i татара-манголау. Знешняя пагроза, на ix думку, 
паскорыла як працэс утварэння ВКЛ, так i уключэнне у яго 
склад старажытнарусюх земляу i княствау. Яшчэ М. Любаусю 
указвау, што знешняя пагроза ui, як ён niuja, “агульны цюк з 
ycix бакоу павжен быу спаяць Л!тву i Заходнюю Русь, аб ’яд- 
наушы ix у адзшы палпычны саюз пад вярхоунай уладай 
вялшх князёу лтоусю х” .21 Такой думю прытрымл!ваюцца i 
мнопя сучасныя ricTopbiKi. Пры гэтым яны звяртаюць увагу i
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на той факт, што вонкавы цюк i асаблгва нашэсце татара- 
манголау napyujbmi усю ( 'ст эму палпычных дамЫантау i суп- 
рацьваг, яюя юнавал!' раней за Усходняй Еуропе, а гэта спры- 
яла дзейнасцг вял1юх княз*^-лпгоусюх па пашырэнж сваёй 
улады на усходнеславянсюя земль

Падсумоуваючы усё выкладзенае, адзначым наступнае;
1. Вытою ВКЛ, яго этн|'чная аснова вызначылюя да сярэдз-

!ны XIII ст. у басейне Верхняга i Сярэдняга Панямоння у тым 
памежжы (паводле А.Крауцэв1ча, м1жкантактнай зоне), дзе ужо 
дауно усталявалюя м!рныя адносжы двух буйных этжчных ма- 
с!вау ■— балцкага i усходнеславянскага. Менав!та тут узнкл! 
дзяржауныя утварэнHi, яюя i стал! ядром ВКЛ, яго першапачат- 
ковай тэрытарыяльнай асновай. ;

2. Сам ход пстарычнага разв!цця, змены ва унутраным i 
знешн!м жыцц1 балцюх i усходнеславянсюх земляу спрыял! утва- 
рэнню ВКЛ, а палаыка кансал'щацьм, якая праводзтася вялМм! 
князям1 лтоусюШ у рэпёне, адпавядала !нтарэсам як самой 
дзяржавы, так i яе насельжцтва. Прычым з самага пачатку ВКЛ 
фарм1равалася як пол1этн!чная дзяржава, у якой беларусюя земл! 
i тэрытарыяльна, i этнаграф!чна займал! важнае месца, што па- 
в!нна была утчваць i вярхоуная упада. Яна, як мы убачым да
лей, у сваёй пал1тыцы будзе прытрымлшацца прынцыпу “мы 
старины не рухаем и новины не уводим” i у значнай ступеш 
захавае традыцы! грамадскага, сацыяльна-эканам!чнага i куль- 
турнага жыцця.

§ 2. Узшкненне i развщцё ВКЛ, 
фармйраванне яго тэрыторьм

Пры вывучэнж ricTopbii утварэння ВКЛ асобна трэба вылу- 
чыць пытанн! узнкнення ! развщця гэтай ;дзяржавы. Кал! i як 
праходзу працэс аб’яднання беларусюх зямель у складзе.ВКЛ? 
Як фарм!равалася яго тэрыторыя? Трэба адзначыць, што у ву- 
чэбнай л!таратуры гэтыя пытанн! асвятляюцца недастаткова, 
таму неабходна больш падрабязна ix разгледзець.

Даследаванн!, праведзеныя псторыкам1, сведчаць, што ВКЛ 
як дзяржава пачало фарм^равацца з сярэдзичы XIII ст.22, i пер- 
mbiMi у яго складзе апынупюя пауночна-заходжя земл! Бела- 
pyci, яюя у больш познгх крынщах называюцца Чорнай Руссю. 
Новагародскае княства; якое склалася тут, разам з землям!
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старажытнай Л1твы стала ядром ВКЛ, яго першапачатковай тэ- 
рытарыяльнай асновай. Неабходна зэуважыць, што i У далей- 
шым Новагародскае княства адыгравала зажную ролю у развщц! 
гэтай дзяржавы. М.Ермалов1ч нават вылучае асобны Новага- 
родсю перыяд у ricTopbii ВКЛ i увогуле у псторьн’ Беларуси пад- 
крэсшваючы тым самым значэнне Новагародскага княства.

Узмацненне i пашырэнне 
Новагародскага княства ricro- 
рык1 звязваю ць з асобай 
МИндоуга, яю упершыню упам- 
(наеццау 1219 г. сяродудзель- 
нгкау валынска-лтоускага па- 
гаднення,якое падп'юал1 Лтза 
i Жамойць. Практычна Hixro з 
ix не сумняваецца, што ён вый- 
шау з Л1твы i узначальвау 
саюз лтоусюх князёу i зямель, 
вядомы па крынщах як «Л1тва 
Мендога». Гэты саюз мог ужо 
быць агульналтоускай ваен- 
на-пал1тычнай арган!зацыяй. 
Аднак вучоныя разыходзяцца 
у пытанж аб тым, яюм чынам 
Мждоуг апынууся у Новага- 
родку. У пстарычнай лггара- 

туры замацавалася думка, што ён гвалтоуна 3axaniy Новага
родскае княства. Але М.Ермалов1ч давол! пераканауча пака- 
зау, што гэта было не так. Заваяванне Жтвой Новагародка ён 
назвау м1фам. 3 яго пункту гледжання, МЫдоуг збег сюды, па- 
юнуу /Птву з-за нейюх сварак, усобщ i узначал1у Новагародскае 
княства са згоды мясцовай знац1.23 Не выключаецца i атры- 
манне МЫдоугам Новагародка у спадчыну ад свайго бацьк! 
Рынгальта, яю ужо валодау гэтым1 землям^ аб чым ёсць зап!с у 
«XpoHiubi Быхауца». Але як бы там Hi было, ужо у 1248 г. МЫдоуг 
стаяу на чале Новагародскага княства i пачау барацьбу не толью 
за захаванне ранейшых уладанняу, але i за пашырэнне тэры
торьп дзяржавы i яе уплыву у гэтым рэпёне. Прычым Мшдоуг 
паказау сябе вопытным пал1тыкам, яю выкарыстоувау самыя 
розныя сродю для дасягнення CBaix мэтау. Так, яму удалося 
устанавщь свой кантроль i над Лпгвой, з якой ён выйшау. У кан- 
цы 40-х гг. XIII ст. МЫдоуг ажыццяв1у паход на Л1тву. Летапюец

Мтдорг -  вялМ князь 
(каля 1240- 1253, 1260- 1263 гг.), 

кароль Штвы
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ПЛЧЛТКХ В51Л1КАГА КНЯСТВА ЛГГОУсКАГА

адзначыу, што М1ндоугам была «поймана вся земля литовс
кая». У палаычных мзтах ён выкарыстау i рэлИйныя стасуню -  
у 1252 u,i 1253 гг. прыняу каталщкую веру (раней хрь сфуся па 
усходн!м абрадзе). Гэта паспрыяла таму, што МЫдоуга падт- 
рымау рымск1 папа (абвясшу яго каралём), палепшылюя яго 
адноаны i з JliBOHCKiM 
ордэнам.

Аднак узвышэнне 
новай дзяржавы пра- 
х о д з та  у складаных 
умовах. Супраць М'ш- 
доуга  вы ступал! не 
толью мясцовыя лтоу- 
сюя княз1, яюя нярэдка 
звярталюя па дапамо- 
гу да крыжаносцау, але 
i гал щ ка-вал ы нск(я  
кн я з i . Яны таксам а 
(мкнулю я а б ’яднаць 
с т а р а ж ы т н а р у с ю я  
земл1 пад сваёю ула- 
даю i рабш! усё магчы- 
мае, каб не дапусцщь 
умацавання Новага- 
родскага княства. Кры- 
нщы сведчаць, што га- 
лщка-валынсюя княз1 
толью у 50-х гг, Xlii ст.
3pa6mi тры паходы на 
Н овагародак. Аднак 
працэс утварэння ВКЛ 
працягвауся, не быу пе- 
рапынены. «Княжэнне 
М|'ндоуга, nicay М.Доу- 
нар-Запольсю,-закла
ла асновы дзяржавы,
складзенай з Лавы i суседых pycKix абласцей».24

Палаыку пашырэння тэрыторьи Новагародскага княства 
працягвау старэйшы сын Мнщоуга -  Войшалк, яю прыйшоу да 
улады з дапамогай галщка-валынсюх князёу у сярэдз|'не 50-х 
гадоу XII! ст. МЫдоуг жа быу заб!ты разам з дв^мажахюдшьш11™<«™.

Б £Л:ЯТЭКА 
Магтёускагй/ 
дзяржаунага 
у>в!вератэта
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сынам1 у 1263 г. у вывку змовы, падрыхтаванай налынчансюм 
князем Даумонтам, Транятам жамойцюм i Тауц1втам полацюм 
(княства тады узначалгу Транята, апе ён i сам хутка быу 3a6i- 
ты). Шэраг псторыкау л'|чыць, што менав'иа Войшалк быу сап- 
раудным заснавальн(кам ВКЛ, таму што яму удалося не тальк; 
утрымаць земл^. яюм1 валодау МЫдоуг, але i уключыць у склад 
фарм1руемай дзяржавы новыя балта-лтоусюя тэрыторьп i, у 
прыватнасц!, Налыичаны i Дзяволтву, а таксама уцягнуць у сферу 
свайго уплыву Полацка-Вщебсю'я земл1. М.Ермалов|'ч у сувяз! 
з гэтым nima: «Аб’яднанне Войшалкам Новагародекай, Jliroyc- 
кай, Нальщчанскай, Дзеволтаускай i Полацка-Вщебскай зем
ляу, было фактычна пачаткам утварэння ВКЛ. У гэтым i заклю- 
чаецца нaйвaжнeйaJaя пстарычная заслуга гэтага князя»25. 
Прычым ужо тады асноуную частку б1этжчнай дзяржавы скла- 
дал|' усходнеславянсю'я, г.зн. беларусюя, земл1 Панямоння i 
ПадзвЫня.

Пераемнкам Войшалка стау князь Шварн -  сын галщка- 
валынскага князя Данты Раманав1ча, якому ён перадау уладу, а 
сам пайшоу ва Угорсю манастыр на Падляшшы (у 1267 г. Вой
шалк быу 3a6iibi паводле загада князя Льва Дантав1ча. На im 
род МЫдоуга абарвауся). Але узначальвау дзяржаву гэты князь 
зус1м нядоуга. У 1268 L,i 1270 гг. ён памёр. Летапюец адзначыу: 
«Шварнови в Литовской земле княжив лет немного и тако пре- 
ставися». Большасць псторыкау Л1чаць, што вял1юм князем 
лтэусюм пасля c:Mepu,i Шварна стау Трайдзень. Але М.Ерма- 
лов1ч у новай сваёй працы, прысвечанай ВКЛ, выказау Ышую 
думку -  пераемжкам Шварна быу князь Вщ, як! паходз^у з по- 
лацкай дынастьм26. Вща змян1у Трайдзень i з гэтага часу у ВКЛ 
усталявалася дынастыя славянская паводле паходжання. Аднак 
гэтую думку падзяляюць не усе псторык'1. Ёсць меркаванне, што 
Трайдзень быу яцвяжсюм князем -  уладаром княства Дайнава, 
якое знаходзтася абапал Нёмана на поунач ад Гродна.27

Неабходна зауважыць, што у пюьмовых крынщах змяшча- 
ецца мала звестак аб палпыцы Трайдзеня, хоць ёсць падставы 
сцвярджаць, што ён працягвау умацоуваць Новагародска-Л1тоу- 
скую дзяржаву, актыуна змагауся з яе BoparaMi i, у прыватнасц1, 
з галщка-валынсюм1 князям1, феадалам1 Польшчы, крыжансс- 
цамь Так, буйныя сутыкнены з крыжаносцам1 адбылюя у 1277, 
1278, 1279 i 1281 гг. Псторыю адзначаюць, што у найсклада- 
нейшых умовах Трайдзень змог утрымаць сваю дзяржаву прак
тычна. у тых самых межах, у яюх атрымау, i пры гэтым, як niuua
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B.HaceBin, «не пастутцца Hi палтачнай незалежнасцю, Hi ве- 
рай продкау».28

У далейшай псторьм ВКЛ, асабл1ва у першыя гады пасля 
смерц! Трайдзеня (памёр ён у 1282 г.), шмат няяснага, невядо- 
мага‘. Мы нават не можам дакладна сказаць, хто змяыу Трай
дзеня на вялкакняжацюм прастоле, яго пераемнка не на- 
зываюць Hi русйя, Hi крыжацюя, Hi польсюя крыищы. Аднак можна 
меркаваць, што у 80-я гады XIII ст. разв!ццё ВКЛ запаволтася.

Ажыуленне паЛ1тычнага жыцця у ВКЛ, актыв!зацыя яго дзей- 
насц! прыходзщца на 90-я гг. XIII ст., кал1 вялМм князем стау 
Вщень. Ад куль ён узяуся, якога паходжання -  псторыкам невя- 
дома. Ёсць некалью версм  па гэтым пытана, прычым, адны ву- 
чоныя л!чаць Вщеня праДстаунком лтоускай дынастьи, друпя -  
яцвяжскай, трэц!я -  славянскай (полацкай), а некаторыя увогу- 
ле адмауляюць яго княжацкае паходжанне (на ix думку, ён быу 
канюшым Трайдзеня).29

Як бы там Hi было, менавгга В1цень у пачатку 90-х гг. XIII ст. 
узначалгу ВКЛ i давол! хутка пераадолеу той заняпад, у яюм апы- 
нулася маладая дзяржава у папярэджя гады. Пры гэтым ён iMKHyy- 
ся перш за усё забяспечыць незалежнае развщцё ВКЛ, актыуна 
супрацьстаяу яе ворагам. Псторыю падл^чыгн, што за гады свайго 
праулення (а ён узначальвау ВКЛ да 1316 г.) Вщень зраб!у 11 
паходауу Прусю супрацьтэутонцау, 5 -  у AiBoniio i 9 - у  Польшчу.30 
Пры !м у складзе ВКЛ канчаткова замацавалгся тэрыторьн, яюя 
кантралявал!ся яго папярэднкам1, у тым лку i Полаччына. Гэта 
адбылося, верагодна, на падставе дагавора, яю гарантавау пала- 
чанам захаванне мясцовых законау, суда i забяспечвау аутаном- 
нае станов!шча полацюх зямель, што ул1чвалася i удалейшым (на 
полацю трон быу пасаджаны ВЦенеу браг -  BoiH).

Яшчэ больш узмацншася ВКЛ як дзяржава пры пераемнку 
Вiценя -  Гедымже. Кал1 ён стау вял |'юм князем, таксама дак
ладна невядома (у пстарычнай лггаратуры часцей за усё пры- 
водзщца 1316 г), але практычна усе псторыю л1чаць яго цэнт- 
ральнай ф1гурай у родзе вял1юх князёу лпгоусюх, адной з най- 
больш вядомых асоб у псторы! ВКЛ.31 Менав1та пры Гедымже 
да ВКЛ была далучана большая частка этьична беларускай тэ- 
рыторьн, а яго межы прыкметна пашырылюя, набыги контуры, яюя 
амаль супадаюць з сучасным-! межам1 Лггвы i Беларуа (гл. кар
ту). Пстарычныя крын1цы не змяшчаюць падрабязных дадзеных 
аб тым, як адбывалася гэта далучэнне, але можна меркаваць, 
што MipHa, хоць не выключающая чыста ваенныя акцьн. Так, ВЦебсюя
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земл1 был\ далучаны да ВКЛ праз шлюб сына ГедымЫа Альгер- 
да у 1318 г. з Марыяй -  дачкой апошняга князя Яраслава Ва- 
сшьев1ча, -  i кал! у 1320 г. той памер, княства засталося Апьгерду 
Гедым1нав1чу. Берасцейсюя земл1 увайшт у склад ВКЛ таксама 
у пачатку княжання ГедымЫа у вынку перамоп над галщка-ва- 
лынсюм .князем, У сферу уплыву ВКЛ была уцягнута i Валынь 
праз шлюб сына ГедымЫа Любарта (Дзмтрыя) з дачкой апош
няга валынскага князя Льва Юр’ев1ча. Прыкладна у сярздз1не 
20-х гг. XIV ст. уладу лаоускага князя прызнал1 i цэнтральныя 
земл1 Беларусь У далейшым бькж далучаны Палессе, Турава- 
ГПнсюя землК i адбылося гэта, вщаць, на добраахвотнай аснове.

ВФ1те%нясгптЛтс̂ скаеуУЗи~першайпалоееЩст:

Тэрытврмя, м якуаэ расла?с*аджа»л«сй в*р»о?- 
н*я уллл* jlToycnix кияз^у-папнрчдшкау MiH-

Tjpwropui, HKift »й'ндмал[С» з Л]твию у сяралзЫе- 
2-Ц паяовеХШ сг.
ГУрмададкяи зона лрдынскзй juhihu у 2-А »м(Ме

, . ________Х11| сг.
ЛШОНШ ■ .«ежы амрж»? у  сярэдзже XIV ст. i  ix моим . . . Г~ I Т»рыгоры«. далучаны* дг Вял|*зг# кнвсгм ^ ir o j ’-
г '“ "  И I_____________ 1 еквгиу t-ft пажле XIV м .

. Центры земель i уладзнняу асобны* кив*ацх|к
О FUHCK дыяаоый Hi Pyci К«п*р>дадп1 макгольским иаШ'кив

. ; ' ) 1-И 1PSUB ХШ СТ.>
М4Л0ШЯ • H«i#w |-ft п»лове Х1Ц и .

ЖАМОШЬ . ЯйЗви мям!}» y h f i  titAOvx K ill ст.

Межи кнча«уf  у i -й палсве Х1|1

бгаэн , ..............  ...... JT'1 и
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3 прыходамда улады Гедымша, 
на думку вучоных, закончыуся першы 
перыяд псторьн ВКЛ, яю бярэ пача- 
так з сярэдзЫы XIII ст., з часу МЫдоу- 
га. М.Ермаловгч назвау яго новага- 
родсюм, таму што тады вядучую ролю 
адыгрывала гэта княства i сталщай 
дзяржавы быу Новагародак. Гёдымт 
жа заснавау новую сталщу -  Втьню 
(яна была перанесена сюды у 1323 г.), 
таму i новы перыяд называюць 
втенсю'м.32

Новагародск1 перыяд працягвау- 
ся амаль сто гадоу. За гэты час у 
асноуным склалюя тэрыторьм ВКЛ, Гедьш/н-вялМ князь nimoycKi 
яно ужо у значнай ступен1 сфарм1- гг''
равалася як славянская дзяржава, а гэта азначала, што бела- 
pycKi, ц!, як тады называл!, pycKi этн1чны элемент станав1уся да- 
м1нуючым.

1стотна умацавалюя i м1жнародныя пазщьи ВКЛ. Яно, у пры- 
ватнасц!', здолела выйграць у барацьбе з Галщка-Валынсюм 
княствам, абысц1 яго, стаць асноуным цэнтрам аб’яднання за
ходах i пауднёва-заходых земляу Pyci. Паспяхова змагалася 
ВКЛ 13 крыжаносцам!, татарам!, актывгзавалася таксама i яго 
усходняя пал!тыка. Ужо Гедымш пачау адкрыта умешвацца у 
справы Маскоускага княства, у яго адноаны з Цвер’ю, Ноуга- 
радам, Псковам.

Па так!х жа наюрунках як унутранага, так i знешнепалпыч- 
нага жыцця працягвала разв1вацца ВКЛ i у наступныя гады, 
кал( вялвдм князём стау Альгерд. Прауда, адбылося гэта не 
адразу пасля смерц1 Гедымша. CeaiM пераемшкам ГедымЫ 
абрау не старэйшага сына, а аднаго з малодшых -  Яунута. Ад
нак Яунут на вялкакняжацюм стале пратрымауся нядоуга, у 1345 г. 
ён страну вярхоуную уладу у вынку змовы двух ceaix братоу -  
Альгер да i Кейстута.Тэта быу, па сутнасц1, дзяржауны перава- 
рот, у вын1ку якога у ВКЛ склалася як бы двоеуладдзе, дзяржа- 
вай началi мраваць два княз|‘ -  Альгерд i Кейстут. Альгерд узяу 
сабе усходнюю палову княства з цэнтрам у Binbui. Цэнтрам 
уладанняу Кейстута стал! TpoKi, яму ж належал! Жамойць, Га- 
родня, Ваукавыск, Берасцейсюя земл1, Падляшша з Бельскам, 
некаторыя шшыя землГ.
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Альгерд -  вялткнязь 
nimoycKi (1345- 1377 гг.)

TaKi падзел сфер юравання 
дзяржавай адб)уся на палпъщы ВКЛ. 
У заходим яе напрамку дзейжч'ау 
Кейстут, а на усходзе -  Альгерд, 
Аднак адмоуных выжкау гэта не 
мела, ВКЛ працягвала умацоуваць 
свае пазщьи як пал1тычна, так i тэ- 
рытарыяльна. Менаваа час прау- 
лення Кейстута i Альгерда (50 -  60-я 
гады XIV ст.) працэс уваходжання 
белapycKix земляу у склад ВКЛ быу 
практычна завершены. Разам з тым 
уладавял1к1х князёу Л1тоусккпашь|- 
рылася i на шшыя усходнеславянс- 
к1я землк Ноугарад-Северскую, Чар- 

нгаускую, Бранскую, частку Смаленск!х земляу, асноуныя земл1 
УкраЫы -  Валынь, Падолле, Юеушчына. Тэрыторыя ВКЛ, так!М 
чынам, павял!чылася больш чым у 2 разы.

Усё гэта яшчэ больш узмацнта славянсю характар ВКЛ, 
забяспечыла перавагу «рускага» этшчнага кампанента над 
лаоусюм. Псторык 1.Б.Грэкау nicay: «Кал1 у канцы XIII -  пер- 
шыя дзесяц!годдз1 XIV стагоддзяу юнавала у рамках гэтага 
княства своеасабл1вая раунавага пам1ж яго лаоускай i рускай

часткаю, пам1ж л1тоуск1м1 i pycKiMi 
феадалам!, дыкпры Альгердзе гэта 
раунавага была, вщаць, парушана. 
XyTKi тэрытарыяльны рост ВКЛ за 
кошт pycKix земляу стварыу тут 
новы расклад cm, павял1чваючы 
пал1тычны патэнцыяЛ; Pyci i памян- 
шаючы удзельную вагу лгтоусщ 
элементау».33-

Пал!тыку умацавання В КЛ , 
пашырэння яго тэрыторы! пра- 
цягвал! княз1 Я га йл а  (1377 -  
1392) i B iT a^r (1392 -  1430), Так, 
Ваауту удалося замацаваць сваю 
уладу у Смаленску i у так званых 
«вярхоуск1Х» княствах, далучыць 
да ВКЛ Жмудзь, Межы ВКЛ на- 
столы а паш ы рь 1л 1ся, штО на

Bimayrri -  вялт князь nirhoyCKi 
(1392 -- 1430 гг.)
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лоудж яно атрымала выхад да Чорнага мора (ад вусця Дняп- 
ра да вусця Днястра), а на усходзе дасягнула раёнау Аю 
(гл. карту). У час юравання Вгтаута ВКЛ было адной з най- 
буйнейшых i самых магутных дзяржау, якая, па сутнасць адыг
рывала ролю гегемона ва Усходняй Еуропе. Невыпадкова 
тады было пастаулена пытанне аб прынядш Вггаутам кара- 
леускага тытула, гэта магло б прывесц1 да пераутварэння 
Вял'|кага княства у каралеуства.
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Ж

« о Р д э нО Клкснг»̂,,

Уцям»*

О П С КО У\ j “
Во*Г!(»у V *  МАУГАРОДСК.АЯ ЗЯМЛЯ

‘'псковская \ oXJ i___.Тярж̂ Г̂ Т ВЯЛ1КАЁ /
ЗЯМЛЯ Ч - - Г Л  \  /  0UBEP J

/
/ К ш ь

{ Уи*н* я  1 ЛПОЛАЦК

Юр«арк\ввлен».Ц, ■ • ^Кернам» S*l|>- у~'ткщт тт1
/ ^ / г ? * ! * * . л , , * ,
I  - О) . “ БлрЫслуA •[г.род», O M . r l^ '

^ujKiinMCK t* Нопнг.чролдк I "  О «Прапойск

'  '•  ■ - ос^Г“° op«o,’ ;|
i О • 4 i 4»j>ck

,______ - ■ ™JIII(AE
> -Г \  '

ОАпочкн f  JnpiWu A, •-----• I . | m s
I  VASJ \  '‘“’l (МВЯРСКОЕ

I ™ '” Е '" ~ Ш л с к №

!^ня=тГк»»/
I МЫул)№ <y

ЭЛАЦКАЯ

. Bi Ц E БСКф A&$7Зямля .
i Луиомль ,
1 - -1 АМлмм f- У*y«h

Meittc.nV

CjkwIm Клсик>'Д(>лг|чй11|—< j  .ПАДЛЯиШ1Л™МС|'
^  ^ ^ 3 v O K,,flp“ Ktn »»«* o 'К№«ир.йсклЗ!Г~-

. ЙЯЛ1КАЕШНЯСТВА 
/чЧ. М*яаЙскЬ■ •МА<ахчЧ ГоО*р>*J^NVV,.' MACK О0?скле 
ВмьмлА, Бароус*

Ч С М А Л Б Н С К ^  W W o T w y c
* и  *А .. Парагмнск

0 .  Т̂ МЯСЗЛЬСК

ЛГТ,„,«Ж
> _ К««дь«»$

Тур*#
тамл:

rypiJu. Р»чыця*
^М.алыр

ОГпмсль! CiB'dii.lyO 

Ноугарад.Сеаерсн!

Люблж ~VJ? $ к ; :
о \  /  Чокмиршя •  

XMMlLv.w.-uiwip# .

САРАЛБУСГ* 
‘ BF.HfPbW

. OflyfipoBii 

OCiicn.tHh

О̂ -ру»

Люйеч 
О

■,оЧяри1гауО
Чернобыль

Л У Ц К * СА Л Ы Н С К А Я

|кр»мснщ
\^(Ьр1>ж

Aoptvr ф Кор»и

зямля
киахкля зямля.

Жыго*«ф •

Kawfу •

Пи,., -i t

. ••••Л'

1 /™ Долле
0Кам«мс«

- -

jTahick

f BI,TbHfl Cra.iiua Bs л<хаг:> нхясгня Jlitt' 
ПОЛЛЦК Ц»|ф.ы юяналс'1'itiijr I.» W13 r,j i 

. aytiiH!>M»twx H'M.ieJ ■ . :
9 И>«фМ.11Ир»Я;1^Нил H»4fCHiUIWy (XV с
P  Ufipw буЙЧМ* кмвжлики ИОГЧЫН (XV С

. . Межы Вяливши квчсшя Л1гоуск;и» о 
------— Л .т с р д к к ^ 7 г.)
jg S ’J-^T-ipivt ic ipu i. Ч К 1ЧИ

Kimcnwm Лп«уск(и у х«и<|ы XIV ci.

CZ3I:
н_лзярж,»у у'ызог.
М«>рыя Rmik»i ;i м

\
л  -\

% чБвлг.чрнлО
Л1В0НСК1тэрыюрмя.каич» 1ко«л етр»чян»я ОРДЭМ Малиы лаяртауШ-У У НЖГ, • ■

fT-c-r-ст Т,»рыгорм1 Вял(*»п> киястид Jliio f- J*f ГоА ныч час гак НяЫшиа н< 
|\,\\1 СК»Г!>.«К1Я ЯЛМШЛ1 .m i.il.yj, . • rt.u Л)Г«^С«»ГЗ- •. сит Мяскоускагя. < N94 г '

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Таюм чынам, ВКЛ утварылася шляхам паступовага палаыч- 
нага аб’яднання славяна-балцюх зямель. Гэты працэс, як мы 
бачыл1, пачауся у сярэдзше XIII ст. i быу давол1 працяглым. 
Беларусюя земл1 стаял1 ля вытокау ВКЛ, i менав1та за кошт ix, а 
таксама шшых усходнеславянсюх земляу, пашыралася тэрыто- 
рыя дзяржавы. Адбывалася гэта па-рознаму. Некаторыя з бе
ларусюх зямель фактычна добраахвотна прызнал1 упаду вялмх 
князёу лаоусюх, заключыл1 з iMi пэуныя пагадненн1; некаторыя 
6bmi захоплены прымусова у вынку ваенных паходау, выкары- 
стоувалюя i шлюбныя сувяз'|. Аднак у цэлым далучэнне бела- 
pycKix i 1ншых усходнеславянсюх зямель да новай дзяржавы 
праходзта у давол1 мяккай форме, м1рна, з захаваннем мясцо- 
вых законау, ды i caMix княствау, яюя склалюя тут раней i атры- 
мал1 у ёй щырокую аутаномю. Вось чаму мног1я сучасныя псто
рыю нё прызнаюць тэзю прадстаункоу аф1цыйнай дарэвалю- 
цыйнай раайскай i савецкай пстарыяграфн аб захопе былых 
старажытнарусюх зямель лаоусюм! князям1 як адзЫым шляху 
утварэння гэтай дзяржавы i ужываюць пры разглядзе лытан- 
няу фарм1равання яе тэрыторьм тэрмшы «далучэнне», «уваход- 
жанне», «зб1ранне».

Таю характар узнкнення i развщця ВКЛ знайшоу аддюст- 
раванне i у яго дзяржауна-пал!тычным ладзе (Княства фактыч
на стала федэрацыяй уваходзячых у яго зямель). i у самой на- 
зве дзяржавы, тытуле вялшх князёу лаоусюх. Ужо у XIV ст. на- 
зва ВКЛ вызначалася формулай, якая уключала тры кампанен- 
ты: Лпгва, Жамойць (Жмудзь), Русь. Так, з пюьмовых крын!ц вщаць, 
што «на Великом князестве Литовском, Жамойтском и Русском» 
был1 В1цень, Гедым1н i яго nepaeMHki. Пазней гэта формула 
змянтася у тым напрамку, што слова «Русь» стала ужывацца 
адразу пасля Лпгвы, а Жамойць адступта на трэцяе месца ц! 
зус1м не ужывалася. Слова «Русь» прысутн1чала i у тытуле вялк!х 
князёу лаоусюх.

Усё гэта сведчыла аб той важнай рол1, якую адыгрывал'1 
усходнеславянсюя земл1 у новай дзяржаве. Прауда, суадиосЬ 
ны розных частак ВКЛ, кал1 мець на увазе ix этшчны характар, 
не был|‘ аднолькавым1 на розных этапах яго псторьи. Так, пер- 
шапачатковую тэрыторыю ВКЛ (а тады яна складала каля 114 
тыс. кв.км.) на 80% займал1 балцюя земл1 i толью 20% пры- 
ходзшася на долю усходнеславянсюх. У сярэдзте XIV стагод- 
дзя ВКЛ ахопл1вала ужо амаль 300 тыс. кв.км., аднак земл1 эт- 
ычнай Лггвы складал1 менш чым 30% яго тэрыторьм. Пры вял1юм
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князю Альгердзе тэрыторыя ВКЛ дасягнула 630 тыс. кв.км., а 
доля этжчнай Л1твы зш зтася да 14%. У XV стагоддзГ, калi тэ
рыторыя ВКЛ была макамальнай па ceaix памерах -  687 тыс. 
кв.км., земл» сучаснай Лавы Займал1 у iM каля 10%, Беларусь -  
прыкладна 30%, астатжя -  гэта земл! Украны (33%), Pacii (23%), 
Падпяшша (1,8%). У канцы XV -  першай палове XVI стст. каля 
7 3 тэрыторьм ВКЛ адышгн да Маскоускай дзяржавы, у сувяз1 з 
чым яе памеры скарацшюя да 496 тыс. кв.км. Тады на земл1 
сучаснай Лавы прыходзшася -  14%, Benapyci -  45%, УкраЫы -  
38% i Падляшша -  3%. Пасля ЛюблЫскай yHii 1569 г., кал1' ВКЛ 
апынулася у складзе Рэчы Паспалаай, яго тэрыторыя зноу змен- 
шылася -  да 292 тыс. кв.км, тады этжчна лаоусюя земл1 зай- 
мал* 23%, а б е л а р у с ю я 77%.34

Як бачым, нягледзячы на усе змены у дзяржауных межах 
ВКЛ, беларусюя земл! разам з iHiubiMi землям! былой Стара
жытнай Pyci, складал\ большасць яго тэрыторьм, фактычна стап\ 
асновай гэтай дзяржавы. Высокаразвпым1 6bmi яны i у сацы- 
яльна-эканам1чных, i у культурных адносЫах, нават афщыйнай 
дзяржаунай мовай Княства з ’яулялася беларуская, дакладней, 
старабеларуская мова, якую у той час называл! рускай. Таму 
не выпадкова некаторыя псторыю л!чаць ВКЛ беларускай дзяр- 
жавай.

Аднак больш абгрунтаваны |'ншы падыход, а менавпга той* 
што ВКЛ нельга назваць Hi чыста беларускай, Hi чыста лаоус- 
кай дзяржавай. Гэта была дзяржава пол1этжчная, шматнацыя- 
нальная, калГгаварыць па-сучаснаму, дзяржава, якая склалася 
на славяна-балцкай этжчнай аснове i у якой беларусюя земл1 
адыгрывал! найважнейшую, можна сказаць, вызначальную ролю. 
На пол1’этн!чны характар ВКЛ указвал! мнопя псторыю. Так, 
М.Любаусю называу яго лаоуска-рускай дзяржавай, У. 1гнатоусю 
i y.ni43Ta -  лаоуска-беларускай, у сучаснай пстарычнай лаа- 
ратуры яно часцей за усё называецца беларуска-лаоускай 
дзяржавай. Так! падыход да ацэню эттчнага характару ВКЛ 
знайшоу адлюстраванне у MHorix даследаваннях па псторьм 
гэтай дзяржавы, яюя праведзены у нашай краже у 80 -  90-я гг. 
мгнулага стагоддзя. Так, аутары працы «Беларусь у Вял|'к|'м кня- 
стве Лаоусюм», выдадзенай у 1992 г. у Минску, адзначал!, што 
«усе народы, яюя прынял! удзел у палаычным, эканам1чным i 
культурным жыцш Вялкага княства, а найперш беларусю i 
лаоусю, з ’яуляюцца спадкаемцамг гэтай дзяржавы. Таму ёсць 
падставы ужываць тэрмЫ для вызначэння дзяржаунасц! Вял!-
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кага княства Лаоускага, Рускага, Жамойцкага: Беларуска-Лаоу- 
скае гаспадарства».35 Дадзены пункт гледжання падзяляюць i 
аутары такой найноушай калектыунай працы, як «Энцыклапе- 
дыя псторьи Беларуси Рэкамендуецца карыстацца гэтай пра- 
цай пры самастойным вывучэнж розных пытанняу ricTopbii 
узнкнення i развщця ВКЛ.36

У заключэнне зазначым, што у пра- 
цэсе фарм1равання ВКЛ склалюя не 
толью яго тэрыторыя, межы, але i так] 
важны смвал ni атрыбут дзяржаунасц1, 
як герб. 1м, як вядома, стау герб «Па- 
гоня» -  рыцар на каш з паднятым мя
чом у правай руцэ i шчытом у левай. 
IcHye шмат розных верс!й аб паход- 
жанж гэтага герба. Але большасць 
навукоуцау сыходзяцца у тым, што герб 
«Пагоня» спалучыу у сабе уплы^ як 
грэка-в1зантыйсюх, хрысц!янеюх трады
цый i культы святых Дзмарыя i Геор- 
пя, адаптаваных на мясцовай глебе, так 
i некаторыя трэдыцьи заходнееура- 
пейекай геральдыю i дзяржауным 

с!мвалам ВКЛ стау не адразу. Няма адзЫай думю i аб выкары- 
станн! “naroHi” у якасш дзяржаунага герба ВКЛ. Так, паводле 
польскага xpaHicra Мацея Стрыйкоускага, першым хто прыняу 
“Пагоню” за дзяржауны герб, быу М1ндоуг. Але пстарычныя 
крынщы не пацвярджаюць тэту выснову. Некаторыя даслед- 
чык! звязваюць увядзенне “flaroHi” у якасц1 дзяржаунага герба 
з iMeM новагародскага князя Нарымонта Раманав1ча, жбыта ён 
"уделал герб -  челавека на кони з мечом, а то знаменуючы 
через гот герб пана дорослого, хто мог боронити мечом отчиз
ны своее”37. Анал1з жа летагпсных звестак паказвае, што Нары- 
монт -  асоба м161чная. Hi тагачасныя дакументы, Hi нямецюя 
xpOHiKi, Hi руссюя летапюы не ведаюць такога князя (магчыма, 
як Л1чыць В. Чаропка, яго прататыпам быу niHCKi князь Нары- 
мунт Гедым1нав!ч, яю мог ужываць “Пагоню”). Трэцяя верая 
звязана з iMeM вялкага князя Вщеня. Яна зыходзщь з паве- 
дамлення Густынскага летапюу: “У год 6786 (1278). Пачау 
княжць у Лаве Вщень, учыжу сабе герб i усяму княству Лаоу-с- 
каму пячатку: узброены рыцар на каж з мячом, што цяпер на- 
зываюць Пагоня”38. Аднак гэта паведамленне не абгрунтавана,

Герб ВКЛ.
3 KHisi Себасцяна Мюнстара 
«Универсальная касмаграф/я» 

(Базёль, 1545 г.)
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fyctbiHCKi летапю проста выказау сваю лпотэзу, выдаушы яе 
за пстарычны факт. Больш дакладна аб з ’яуленнй “ flarOHi” у 
якасц|' дзяржаунага герба ВКЛ мы можам казаць пра 1366 г., 
выява вершнка мелася на пячатцы на грамаце Альгерда Але 
яна не захавалася. На думку В. Чаропю, “Пагоня” трывалаувай- 
шла у дзяржауную сфраггстыку ВКЛ з часоу Ягайльк Больш 
падрабязныя матэрыялы па гэтаму пытанню можна знайсш у 
працы В: Ц'това “Наш амвал -  Пагоня”, Шлях праз стагоддзГ (Мн., 
1993), у артыкуле В. Чаропю “амвалы роднага краю” (Беларуская 
м'туушчына, 1997, № 5) \ Ышых працах.

Таюм чынам, ВКЛ фарм|'равалася на працягу некальк1х ста- 
годдзяу. Прычым у псторыг яго узнкнення i развщця можна 
вылучыць два перыяды. Першы можна назваць як пачатак утва
рэння яго i станаулення.Тэты перыяд axomiiBae сярэдзЫу XIII -  
першую палову XIV стст. Менав'гга у гэты час у складзе ВКЛ 
апынулася асноуная частка сучаснай тэрыторьм Беларусь Зас- 
наваная лтоусюм князем МЫдоугам, пры Гедым1не (яго прау- 
леннем заканчваецца першы перыяд) яно ужо разв1валася як 
буйная балцка-славянская дзяржава, а яе ю'раунк быу вялМм 
князем « /итоуцау i русюх». flpy ri перыяд пачынаецца з прау- 
лення Альгерда f працягвауся да часу В1таутавага княжання, г.зн., 
прыходзщца у асноуным на другую палову XIV -  30-я гг. XV стст. 
У гэты перыяд тэрыторыя ВКЛ яшчэ больш пашырылася, галоп
ным чынам за кошт украЫсю'х i pyCKix зямель, у сувяз! з чым 
славянсюя рысы дзяржавы асабл^ва стал1 прыкметным), а яе межы 
працягвалюя «ад мора да мора». У час Втаута ВКЛ уключала у 
сябе Л'иву, Беларусь, УкраЫу, Падляшииа, а таксама сучасныя земл1 
Смаленшчыны, Брапшчыны i некаторыя |'ншыя. Прауда, на раз- 
вщцё ВКЛ ужо тады пэуны уплыу пачал! аказваць яго сувяз1 з 
Польшчай, я ш  был! аформлень! на падставе Крэускай уни.

§ 3. Дзяржауна-палпгычны лад ВКЛ, 
раз в щцё за ка надауства

Трэба адразу падкрэслщь, што па CBaiM дзяржауна-палн 
тычным ладзе Вялкае княства Л1тоускае ютотна не адрознва- 
лася ад большасц1 еурапейсюх Kpain, хоць i мела пэуныя асаб- 
л1васц1. Гэта была феадальная слабацэнтрал|'заваная манар- 
х|'я, i уся сгстэма органау улады i суда у ёй будавалася на агуль- 
ных прынцыпах феадальнага права.39
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Манарх1чны лад ВКЛ увасабляуся юраунком дзяржавы -  
вялк1м князем ui гаспадаром, як яго тут называли Прауда, нека
торыя з князёу niMbmi сябе каралям1 Так, першым таю тытул 
пачау насщь князь МЫдоуг, (у грамаце 1254 г. ён названы «ка- 
роль Лавы»); гэты тыгул ён атрымау у 1252 або 1253 гг. ад 
рымскага папы, кал! перайшоу у каталщтва. Называу сябе ка- 
ралём i ГедымЫ, дамагауся гэтага тытула таксама Вааут. Але 
пераважнай была назва KipayHka дзяржавы -  вялк! князь ц! 
гаспадар.

Па-рознаму называлася i сама дзяржава. Па пюьмовых 
крын'щах вядомы такт  яе назвы, як вялкае княства, гаспадар- 
ства, Ышы раз называл! дзяржаву панствам, рэччу паспалаай. 
Як адзначае Я.Юхо, у кожную гэту назву укладвауся пэуны сэнс 
i яны мел! свае адценнк Так, у назве «вялкае княства» падк- 
рэсл1валася вел1чыня тэрыторьн i форма улады у дзяржаве. У 
назве «гаспадарства» раб1уся акцэнт на тое, што гэта aca6i- 
стае валоданне вялкага князя-гаспадара. У тэрмине «панства» 
адлюстроувалюя уладарныя паунамоцтвы магнатау i шляхты 
(паноу), яюя сумесна з вялтом князем 6bmi гаспадарам1 дзяр
жавы. У тэрмж «рэч паспалаая» укпадвалася разумение дзяр
жавы як агульнай справы, агульных жтарэсау i агульнага даб- 
рабыту. Гэты тэрмн з ’яуляуся даслоуным перакладам на бе- 
ларускую мову лащнскага паняцця “рэспублка” . Рэч паспал1- 
тая, адзначаюць псторык!, ужывалася у той час i у значэнн! “гра- 
мадства” , аднак выкарыстоувалася гэта назва тады рэдка. Най- 
больш пашыраиым1, распаусюджаным! 6bmi назвы дзяржавы -  
вялкае княства i гаспадарства.40

Вялкаму князю як юраунку дзяржавы належал! шыроюя пра
вы як у сферы унутрыпалпычнага, так i знешнепалпычнага жЬщ- 
ця. Ён узначальвау усё юраунщтва дзяржавай, з ’яуляуся найвы- 
шэйшым суддзёй, галоунакамандуючым узброеным! cinaMi кра!- 
ны. Аднак, i гэта трэба падкрэсл!ць, улада вялкага князя л!тоуска* 
га не была абсалютнай, яна абмяжоувалася вярхам! феадальнага 
класа, прычым вялЫ князь выб!рауся з прадстаункоу пэунага роду 
i нават мог быць запрошаны або уступщь на княжанне па спад- 
чыне (пачынаючы з Гарадзельскага прывшея 1413 г. пасада вя
лкага князя стала толью выбарнай, а не спадчыннай).

Вучоныя ужо дауно звярнул! увагу на тое, што хоць ВКЛ, як 
i Маскоускае княс'тва, i стала пераемн!кам дзяржауна-права- 
вой с’ютэмы, якая склалася у старажытнарусю перыяд, на пра- 
цягу XIII -  XVI стст. у iM усталявауся палпычны рэжым, яю ютотна
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■ щрозывауся ад Маскоускага, дзе панавала самауладдзе цара, 
Готы рэжым мнопя псторыю называл! канстытуцыйным, пад- 
I рзсгнваючы тым самым важную ролю у княстве права, закона, 
л 1аксама тых дзяржауных устаноу u,i органау, яюя дзейычал! 
I у г i абмяжоувал!' уладу вялкага князя.

У л ку  TaKix органау перш за усё трэба назваць гаспадарс- 
кую Раду або паны-раду. На першым часе свайго юнавання 
I аспадарская Рада выступала у якасц! дарадчага органа пры 
нчлмм княз!, «была, -  як адзначау М.Доунар-Запольсю, -  яго 
кияжацкай думай, такой самай радай, якая была пры удзельных 
князях i якая дзейычала У найстаражытнейшы перыяд з сама- 
га пачатку складвання рускай дзяржавы».41 Але паступова зна- 
чэнне Рады у справе юравання дзяржавай узрастала, i ужо у
XIV ст. яна пераутварылася у цэнтральны дзяржауна-палаыч- 
ны Ыстытут, яю у далёйшым у значнай ступеж абмяжоувау i 
Уладу самога вялкага князя.

Аб узрослай рол1 Рады сведчыць той факт, што менав1та 
яна вырашала пытанж, звязаныя з выбраннем вялкага князя. 
Так, са згоды паноу-радных Вщень стау вялМм князем лтоусюм, 
з ix згоды пасля смерц! Альгерда на Езялкакняжацю прастол 
ycTyniy Ягайла, Узмацненню рол! Рады садзейн!чал! i caMi княз!, 
яюя выдал! шэраг прывтеяу, юрыдычна замацаваушых яе пра
вы, удзел у заканадаучай дзейнасц!. У гэтых аднос!нах асобна 
трэба вылучыць прывте! Апяксандра Каз!м1рав!ча 1492 г. i Жып- 
монта Старога ад 1506 г. Напрыклад, згодна з прывтеем 1506 г., 
усе дзяржауныя пастановы M am i выдавацца вялМм князем 
толью пасля ix абавязковага абмеркавання з гаспадарскаю Ра- 
даю. Увогуле кампетэнцыя Рады была давол! шырокай i разам 
з тым не 3yciM акрэсленай.

Хто ж уеаходз1у у склад Рады? Прававых актау, яюя рэгуля- 
вал1 гэты склад, не было. I тым не менш, тут 6bmi прадстаулены 
асобы, яюя займал! вышэйшыя дзяржауныя пасады з л ку  буй
ных феадалау i бл!жэйшых родз1чау вялкага князя. Гэта -  кан
цлер ВКЛ, ваяводы i кашталяны в [пенею, троксю, некаторыя !ншыя 
ваяводы, старасты жамойцю i луцю, гетман, падскарб! земсю, 
маршалак земск!, друпя дзяржауныя урадауцы, а таксама 
вшенсю каталщю 6icKyn ! некаторыя Ышыя каталщюя бюкупы 
(жамойцю, KieycKi, луцю). У рабоце Рады магл! прымаць удзел i 
буйнейшыя княз! па запрашэнн! гаспадара.

Трэба зауважыць, што колькасць паноу-радных не была пас- 
таяннай. Так, пры Гедымже яна нал!чвапа прыкладна 20 чалавек, у
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XV -  першай палове XV'I стст., да рэформы 1565 г., у яе уваходзта 
45 чалавек, а пасля гэтай рэформы, кал\ бып\ утвораны новыя вая- 
водствы, паноу-радных стала 65.42 Усе яны сядзел1 на т.зв. лавщах, 
ад першай да апошняй, у адпаведнасц! з важнасцю займаемай па- 
сады. Дарэчы, так было i у Баярскай думе, якая дзейичала у Pacii.

Анал1з дзейнасц) гаспадарскай Рады паказвае, што у по- 
уным складзе яна зб1ралася рэдка, толью для вырашэння най- 
важнейшых спрау, а усе бягучыя справы вялМ князь звычайна 
вырашау з удзепам найбольш б/изюх саноункау, яюя знаходз!- 
люя побач з iM. Менавта з ix утварылася т.зв. Найвышэйшая 
або Тайная рада.

У сваю чаргу з Найвышэйшай (Тайнай) рады вылучылася 
Пярэдняя рада («першая лавща»), у склад якой уваходз1ш толью 
шэсць найбуйнейшых i найбольш уплывовых саноункау, у тым 
л ку  вшенсю 6icKyn, вшенсю ваявода i кашталян, троцю ваявода 
i кашталян, жамойцю староста. Менаваа яны i аказвал1 вызна- 
чальны уплыу на вырашэнне пытанняу як унутранай, так i знеш- 
няй пал1тыю ВКЛ.

Паустае пытанне: наколью шырока был] прадстаулены у 
гаспадарскай Радзе феадалы беларусюх земляу? Вывучэннем 
гэтага пытання спецыяльна займауся псторык А.П.Грыцкев1ч. 
Ён праанал1завау склад паноу-радных з улкам ix зтшчнага па- 
ходжання i рэлИйнага веравызнання i склау таблщы, у яюх пры- 
ведзены адпаведныя Л1чбы. 3 iMi можна азнаёмщца у яго ар- 
тыкуле, змешчаным у кжзе «Спадчына Скарыны. Зборнк матэ- 
рыялау» (Мн., 1989. С. 23-25). Анал1з гэтых л1чбау паказвае, што 
на долю беларусюх фэадалау прыпадала больш як адна трэ- 
цяя частка паноу- рады, прычым колькасць ix да 60-х гадоу XV! ст. 
узрасла з 37 да 45. Гэты рост адбывауся i у складзе Найвы
шэйшай рады.

Гаспадарская Рада была найбольш уплывовай у пачатко- 
вы перыяд узнкнення i развщця ВКЛ. У далейшым яе роля 
некалью аслабла, а кампетэнцыя звузшася, таму што з ’яв!уся 
новы агульнадзяржауны орган -  Вальны Сойм (Сейм). У не- 
каторых выданнях узнкненне Сойма тлумачыцца польсюм уп- 
лывам. Але гэту думку падзяляюць далёка не усе псторыю. 
Вытою Сойма, як i Рады, яны бачаць у вечавых традыцыях Ста
ражытнай Pyci. Псторык М.Доунар-Запольсю, падкрэстваючы 
гэты факт* адзначау, што хоць гэтыя установы i супадал! з ана- 
лапчным1 польсюм1 установам1, яны не 6bmi «мехажчна запа- 
зычанымг з польскага дяржаунага права, таму што абедзве
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гл ы я  установы вырасти аргажчна з асноу старажытнарускага 
нрава i нават назва ix не з ’яуляецца запазычаннем з польскага 
права».43 Думку М.Доунар-Запольскага падзяляюць i сучасныя 
псторыю права, напрыклад, беларусю вучоны Я.Юхо. Ён, у пры- 
ватнасц1, nima: «Сойм, як вышэйшы заканадаучы орган Вялкага 
княства Лпгоускага, бярэ пачатак ад старажытных вечавых схо- 
дау, яюя пры феадал!зме, ператварылюя у саслоуна-класавыя 
органы феадалау».44 Менавта ртаражытнарусюя традыцьй па- 
радзт! як мясцовыя соймы, так i Вальны, г.зн. агульнадзяржау- 
ны сойм. Мясцовыя соймы (ц1 соймк!, як ixTaflbi называл!) дзей- 
Н1чал! ва ycix княствах i землях, яюя прызнал1 уладу вялкага кня
зя лтоускага, i выра шал\ найболыи важны я пытаны земскага 
жыцця, займалюя яны i некаторым1 агульнадзяржауным1 спра
вам!. На аснове гэтых соймау паустау i агульны ui Вальны сойм 
ycix земляу ВКЛ. Прауда, дакладны час узнкнення Вальнага 
сойма не установлены (гэта пытанне застаецца спрэчным), але 
мнопя даследчыю л!чаць, ш го Вальны сойм у ВКЛ дзейжчау ужо 
у XV ст. i тады ж ён стау набываць характар саслоуна-прад- 
стауи!чага органа. У пасяджэннях сойма (а ён склкауся вял'|юм 
князем ц| Радай) удзельжчал! як прадстаунш дзяржауных орга- 
нау, так i прадстаунк! магнатау i шляхты ycix земляу Княства. 
Пры гэтым на першым часе сютэма прадстаужцтва не юнавала, 
юрыдычна не была устаноулена i любы шляхц1ч мог прысутн!- 
чаць на сойме. Аднак у 1511 г. Жып'монт Стары упершыню зага- 
дау выб!раць па 2 прадстаужю ад кожнага павета для удзелу у 
соймах. Паступова гэта практыка замацавалася, хоць i тады, да 
рэформ 1560-х гг., не забаранялася магчымасць асабютай пры- 
сутнасц|' на соймах ycix жадаючых шляхц|'чау. Такое бывала ня- 
рэдка, асабл!ва, кал1 трэба было выраш&ць пытаны паспалтага 
рушання (усеагульнай маб1тзацьп.).

Псторыю адзначаюць, што тэрмЫы.склкання сойму зака- 
надауча не рэгулявалюя i зб1ралюя яны па меры патрэбы. Не 
было i пастаяннага месца для ix пасяджэнняу. Яны, як правша, 
праводзшюя у сталщы княства -  Вгпьы, але вядомы выпадю, 
Kani соймы зСиралюя i непасрэдна на беларусюх землях -  у 
Бярэсце, Новагародку, Гародт. Прауда, на усходзе Беларуси не 
адзначана тводнага сойма, вщаць, сказвалася не толью адда- 
ленасць гэтых земляу ад сталщы, але i прыгражчнае становш- 
ча з Рааяй, з якой Княства канфлктавала.

Анал1зуючы дзейнасць соймау, вучоныя прыйиш да высно- 
вы, што яны не толью удзельжчал1 у выбрани! вялшх князёу,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



але i вырашал1 практычна усе найважнейшыя дзяржауныя пы- 
танж i справы, яюя тычылюя вайны i Mipy, аргажзацьй абароны 
кражы, унутранай палаыю, увядзення надзвычайных падаткау, 
прыняцця заканадаусгва i г.д. Прычым кампетэнцыя сойма 
пашыралася i да сярэдзжы XVI ст. ён пераутварыуся у вышэй- 
шы заканадаучы i кантралюючы орган, пачау выступаць, па сут- 
насц1, у якасщ феадальнага парламента.45

Таюм чынам, асноуным! цэнтральным1 органам! дзяржау- 
най улады у ВКЛ з ’яулялюя гаспадарская Рада i Вальны сойм. 
Гэтыя органы дзейьичал! сумесна з юра^нком дзяржавы, але ix 
роля была вельм1 значнай, таму Што яны абмяжоувал1 уладу 
вялкага князя лаоускага. Менавпга гэта i надавала манарх!ч- 
наму ладу княства пэуныя асабл1васц1.

Неабходна таксама адзначыць, што важнае месца у сютэ- 
ме дзяржаунага юравання займал1 урадауцы (ураднк'О -  служ- 
бовыя асобы, яюя загадвал1 пэуным'| гал1нам1 цэнтральнай ад- 
мЫютрацьй ц1 узначальвал1 мясцовыя органы юравання. У ix 
л ку  перш за усё трэба назваць к а н ц л е р а  ВКЛ. Ён стаяу на 
чале дзяржаунай канцылярьи i каардынавау дзейнасць ycix 
органау юравання у ВялМм княстве Л'ггоусюм. Аб рол! гэтай 
службовай асобы гаворыць той факт, што пастановы i распа- 
раджэнж гаспадара i паноу-рады уступал! у сшу толью тады, 
кал1 да ix была прыкладзена пячатка, якая знаходзтася у канц
лера, i пастаулены яго подпю. Намесн|'кам канцлера быу пад- 
канцлер,такая пасада з ’яв'шася з 1566 г.

Не менш важнай па значэнж была i пасада п ад скар б 1я  
з е м с к а г а . Спачатку ён выконвау абавязю галоунага дзяржау
нага Kacipa, яю прымау i выдавау па распараджэнж гаспадара 
i паноу-рады грашовыя сродю, што паступал!- у цэнтр з месцау. 
Але ужо у XVI ст. падскарб! земсю пераутварыуся у сапрауд- 
нага MiHicTpa фжансау. Яго намеснкам быу падскарб1 надвор- 
ны, яю адказвау за грашовыя i матэрыяльныя сродю, што iumi 
на патрэбы вялкакняжацкага двара.

У л ку  найважнейшых службовых асоб трэба вылучыць i 
г е т м а н а  ВКЛ, г е т м а н а  н а й в ы ш э й ш а га , як яго называл!. Спа
чатку ён быу толью галоунакамандуючым узброеным1 стам! 
падчас ваенных кампан!й, а ваенныя справы знаходзтюя вык
лючив у кампетэнцьм гаспадара i паноу-рады. У XVI ст. гетман 
атрымау больш шыроюя правы i фактычна выконвау функцьц 
ваеннага мНстра. Намеснкам гетмана з ’яуляуся гетман двор- 
ны ni польны.
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Белым значнай была у Княстве i такая дзяржауная асоба, 
як маршалак зем ск! Ён старшынствавау на пасяджэннях Сой
ма i Рады, юравау прыёмам замежных паслоу, дапускау да вяли 
кага князя прасщеляу са CKapraMi i чалабтылт, сачыу за па
радкам i этыкетам пры двары i падчас афщыйных аудыенцый, 
займауся некаторым! iHUJbiMi пытаннямк Дапамагау яму мар
шалак дворны, ён з ’яуляуся непасрэдным юраунком ycix гас- 
ладарсюх дваран, яюя выконвал! разнастайныя даручаннк i за- 
тады вялкага князя i паноу-рады.

Неабходна зауважыць, што службовыя асобы цэнтральна- 
га юравання напачатку не былГ аддзелены ад дварцовай адм1- 
нютрацьп, выступал! як памочыю вял'!кага князя па тых ui iHiitbix 
пытаннях, ведалi яго гаепадаркай. Але у сувяз\ з пашырэннем 
самой сферы дзяржаунага юравання ix роля узраопа, i яны узна- 
чалш! самастойныя агульнадзяржауныя органы Княства. Што 
ж тычыцца прыдворных пасад, дык яны стал! пачэсным!' тыту- 
nam  i ix займал1 выключна шляхц!чы.46

Давол! складанай, асабл1ва на першых этапах фарм1раван- 
ня ВКЛ, была сютэма мясцовага юравання. Яна склалася i раз- 
в!валася на базе адмЫютрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу 
дзяржавы i адлюстроувала яго асабл1васц1. У XII! -  XIV стст. 
гэты падзел быу звязаны са старым! межам!, яюя склалюя пам!ж 
княствам1 яшчэ да утварэння ВКЛ, a caMi гэтыя княствы мел1 
вялкую аутаном1ю i выступал! як суб’екты дзяржауна-права- 
вых адност.

Вярхоуная улада першапачаткова не (мкнулася парушаць 
усталяваных традыцый i дзейн!чала з улкам гэтых традыцый. 
«Прынцып даунасць -  адзначау М.Любаусю, -  глыбока пранкау 
ва усе жыццёвыя адноакы Л|'тоуска-рускай дзяржавы у пер- 
шыя часы яе !снавання, знаходз'|у прымяненне i у дзяржаунасц!, 
i у грамадсю'м яе побыце».47 Безумоуна, гэта не магло не адб'щ- 
ца як на дзяржаунай будове Княства, так i на сютэме к1равання 
iM. Значную частку сваёй ricTopbii, ва усяюм разе на працягу 
другой паловы XIII -  у XIV стст., яно разв!валася як федэратыу- 
ная дзяржава, у якой мясцовыя княствы карысталюя значнай 
самастойнасцю.

Аднак паступова гэтыя княствы i звязаныя з iMi мясцовыя 
органы 6bmi лквщаваны ц1 зменены, i у ВКЛ склалася цэнтра- 
л!заваная сгстэма юравання, чаму спрыял1 мерапрыемствы, пра- 
ведзеныя вярхоунай уладай. Так, ужо пры Альгердзе далуча- 
ныя да княства земл! пачал! перадавацца яго намеснкам, а
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потым з ’явтюя i ваяводствы. Першыя ваяводствы -  Втенс- 
кае i Трокскае -  таксама был1 створаны пры Альгердзе. Арга- 
жзацыя ваяводствау асабл1ва актыуна праводзтася у XVI ст 
Так, у 1503 г. ствараецца Вщебскае ваяводства, у 1504 г. - 
Полацкае, а у 1507 г. -  Новагародскае. Усяго на тэрыторы 
ВКЛ у XVI ст. было створана 8 ваяводствау, болыиасць яюх цал- 
кам або часткова ахогктвала земл1 Беларуа'. Колькасць паве- 
тау даходзта да 30, 15 з ix знаходзтася у межах сучаснай дзяр- 
жаунай тэрыторьп нашай рэспубл1ю. Паветы пры гэтым стал1 
асноуным звяном мясцовага юравання, цэнтрам шляхецкага 
жыцця. У склад паветау уваходзш! воласцЗ. Таю адмн-йстра- 
цыйна-тэрытарыяльны падзел ВКЛ вызначыла рэформа 1564 -  
1566 гг., ён быу потым замацаваны Статутам 1588 г. i npaicna- 
вауда канца XVIII ст. Больш нагляднае уяуленне аб гэтым можа 
даць таблща 1 .48

Таблща 1
АдмМстрацыйна-тэрытарыяльны

падзел беларусюх зямель у XVI ст.

Ваяводствы -v. Щаветы, яюя уваходзш1 У ваяводствы
, Брэсцкае Брэсцю, niHcki

Вщебскае Вщебсю, Аршанскг

Мшскае MiHCKi,- Рэчыцк1, Мазырсю (да 1569 г. ваходз1у у 
склад Юеускага ваяводства)

Мсц1спаускае Мсцюлаусю
Новагародскае HosarapoflCKi, Ваукавысю, Слонимсга ,

Втенскае Ашмянсю, Браслаусю (асггашя паветы аднрсшюя 
да тэрыторьп JliTBbi) '

Трокскае Гродзенсю, Лщсю (астатнт адноеш1Ся да 
тэрыторьп ГПтзы)

FiCTopbiKi адзначаюць, што утварэнне ваяводствау i паве
тау было прагрэс1уным крокам, яно дазволша вярхоунай ула- 
дзе, не закранаючы маёмасных правоу феадальнай знац!, icTOTHa 
абмежаваць яе пал1тычную ролю, умацаваць цэнтральнае юра- 
ванне праз CBaix прадстаужкоу на месцах.

Найжнейшым з гэтых прадстаушкоу быу ваявода. Ён стаяу 
як бы на вяршыж жрамщы мясцовай адмЫютрацьп i валодау 
iJubipoKiMi правам! па вырашэнж ycix дзяржауных, ваенных i у 
значнай ступен! судовых спрау на падначаленай яму тэрыто- 
рьм. Прызначалюя ваязоды з лку  буйных феадалау вял!юм кня
зем i радаю, прычым абавязкова з ураджэнцау ВКЛ. Прауда, у 
таюх землях, як Полацкая i Вщебская, кандыдатуры ваяводау

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



MHJiiKi князь павшей быу узгадняць з мясцовым баярствам. 
i .опьш за тое, i пасля прызначэння ваяводау у гэтыя земл1 мяс- 
ипная знаць мела права ix змены. Сам! ж мясцовыя спразы, у 
1ым лку i судовыя, ваяводы тут вырашал! не асабюта, а п удзе- 
м.!м гутэйшых баяр i мяшчан. Таю парадак, напрыклад, быу выз- 
I мчаны у вялкакняжацюм прывше!' Полацкай зямл)' ад 23 лще- 
ич 1511 г. У артыкуле 15 прывтея запюана: «А ваяводе наше
му Полоцкому мещан одному не судити; а судити ему с бояры 
и мещаны».49 Увогуле, i гэта трэба падкрэогйць, полацкае ш цеб- 
< кае баярства мела значную пал1тычную самастойнасць. Шы- 
(«жа яно было прадстаулена i у цэнтральных органах Княства, 
til го тлумачыцца у асноуным трыма абставшамк Па-першае, 
ним, што яны увайшл1 у склад ВКЛ на умовах т.зв. «ряда» (да- 
| .-жору), па-другое, тут был1 вельм! трывалыя удзельныя трады- 
цьм, i па-трэцяе, угичвалася ix прыгражчнае станов!шча адносна 
рускай дзяржавы.

KipayHiKaMi адмшютрацьн у паветах бытн старасты (старо
сты). Прызначалюя яны, як i ваяводы, вялМм князем i панами 
радай з л ку  буйных феадалау i павшны б ы т забяспечыць пра- 
еаларадак на падначаленай /м тэрыторьм, наз'1раць за гаспа- 
даркай у дзяржауных фальварках, клапацщца аб замках i шшых 
дзяржауных пабудовах, разглядаць некаторыя судовыя справы, 
выконваць пастановы вышэйшых судовых шстанцый.

Неабходна адзначыць, што ваяводы i старосты абап1рал1ся 
у сваёй дзейнасц! на цэлы шэраг урадауцау i слуг, з дапамогай 
яюх яны i ажыццяулял! юраванне. Разам з тым яны ул!чвал! i 
рашэнн!', яюя прымалгся на ваяводсюх i павятовых соймах ui 
соймках мясцовай шляхтай.

Н1жэйшай адзшкай адмшютрацыйна-тэрытарыяльнага па- 
дзелу ВКЛ , як ужо адзначалася, была воласць. Ёю юравау сельсю 
войт або стараста. Тут жа дзейжчал!, галоуным чынам у тых 
мясцовасцях, дзе жыл1 дзяржауныя сяляне i не было замкау i 
дзяржауных маёнткау (двароу), органы сялянскага самаюра- 
вання -  сялянсюя сходы. Органы самаюравання мелгся i у боль- 
iiiacui гарадоу ВКЛ. Такому самаюраванню садзейн!чала i сама 
вярхоуная улада, якая прадстауляла гарадам магдэбургскае 
права.

У завяршэнне адзначым, што мясцовыя органы юравання у 
ВКЛ карысталюя шыроюм1 паунамоцтвам! i мел! значную са- 
мастойнасць. у вырашэны ycix асноуных пытанняу. Прычым ix 
дзейнасць не толью вызначалася заканадауствам, але i грунта-
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валася на старых традыцыях, яюя склалюя яшчэ у папярэды 
час. Значны уплыу на сгстэму мясцовага юравання Эказвала i 
развщцё вялкакняжацкай гаспадарю, прыватнага землевладен
ия. Так, у тэрыторьп мнопх паветау i ваяводствау уклЫьвалюя 
вялкакняжацюя ц1 каралеусюя эканомн, яюя ivieni свой падзел 
на воласил што у сваю чаргу складалюя з войтауствау (у кож- 
нае з ix уваходзта 4-6 i больш сёл), староствы (яюя таксама 
дзялтюя на воласц'О, дзяржавы, графствы, намеснлцтвы. У гэ 
тым, на думку псторыкау, рэальна адлюстроувалася няздоль- 
насць вярхоунай улады справщца з ладам; яю яна атрымала у 
спадчыну ад удзельных часоу. Разам з тым вял1юя княз1 л1тоу^ 
сюя, увасабляючы вярхоуную уладу у краЫе, 1мкнулгся да таго, 
каб сярод прадстаункоу мясцовых родау, яюя займал! вышэй- 
шыя юруючыя пасады на беларусюх землях, не было нашчад- 
кау ранейшых удзельных князёу. Г эта не выпадкова, вярхоуная 
упада Вялкага княства адцясняла ад юравання былым1 стара- 
жытнарусюм! землям! мясцовую знаць (былых носьбтау пал1- 
тычнай улады), сярод якой был1 адчувальным1 сепаратысцюя 
настрой i уводзша у яе ранг баярства, што паднялося пры вялк!х 
князях i таму абараняла ix штарзсы, Такая пал!тыка вяла да 
кансалщацьн пад эгщай вярхоунай улады “ гаспадара” юрую- 
чай вярхушю феадалау Вялкага княства.50

Трэба таксама зазначыць, што у канцы XIV -  першай пало- 
ве XVI стст. на беларусюх землях захавалюя невял!юя княствы- 
вотчыны: Давыд-Гарадоцкае, Клецкае, Кобрынскае, Капыльскае, 
Мсцюлаускае, Слуцкае, ПЫскае. Валодал1 iMi у асноуным прад- 
стауыю вялкакняжацкай сям’!. Яны падначальвалюя ваяводам 
толью у ваенных адноанах, мел1 поуную унутраную аутаномю. 
Апарат мясцовага юравання у названых княствах-вотчынах прак
тычна не адрозн1вауся -  тыя ж намеснЫ, ц1вуны i Ышыя ураднк! 
наб1ралюя, як правша, з мясцовых феадалау.

Паступова разв1валася i станавтася усё больш дасканалай i 
судовая с1стэма Вялкага княства Лпгоускага. Яна таксама абапь 
ралася як на старажытнае звычаёвае права, так i на законы, рас- 
працаваныя на працягу XIII -  XVI стст. Анал1з гэтай сютэмы па- 
казвае, што яе функцыянаванне забяспечвал1 два асноуныя вщы 
судоу: агульныя суды для усяго насельнщтва i саслоуныя суды 
толью для шляхты. Акрамя таго, дзейычал! i суды для асобных 
груп населы-йцтва -  духавенства, мяшчан, сялян, татар, яурэяу.

Самай вы шэйшай судовай iHCTai-щыяй для усяго населы-п- 
цтва з ’яуляуся в я л ш а к н я ж а ц ю  ц5 г а с п а д а р с к !  с у д , а таксам а
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суд паноу-рады i як ix разнавщнасць -  каынсарск) суд. Ад- 
как у далейшым, у прыватнасц|', у 1581 г. быу створаны новы 
судовы орган -  Галоуны суд (Трыбунал) ВКЛ, яю абмяжоу- 
нау судовую уладу вялкага князя i рады. На гэты суд усклада- 
лася задача апеляцыйнага перагляду спрау i разгляд некато- 
рых спрау па першай (нстанцьн.

Сярод мясцовых судоу даследчыю вылучаюць замкавы qi 
гродсю суд. Я.Юхо адзначае, што у гэтым судзе галоуная роля 
належала прадстаункам мясцовай адмЫютрацьи Княства -  ва- 
яводам, старостам, дзяржауцам i ix намеснкам. Замкавы суд 
дзейн1чау у двух саставах -  вышзйшым i ыжэйшым -  i разгля- 
дау справы па абвЫавачванн! шляхты, мяшчан i сялян у крымн 
нальных злачынствах. У некаторым сэнсе ён быу усесаслоуным 
судом, аднак поунасцю не быу адцзелены ад адммстрацьй.

Незалежным i разам з тым выбарным саслоуным судом 
для шляхты быу земсю павятовы суд, яю узнк  у першай па- 
лове XVI стст. Таюм жа, г.зн. аддзеленым ад органау дзяржау- 
нага юравання, стау i падкаморск! суд, яю займауся справам! 
па зямельных спрэчках (суддзя называйся падкаморый).

На новых прынцыпах выбарнаси', незалежнасцг будавауся 
i войтауска-лаужчны суд у гарадах. У сялянсюм асяроддз1 
працягвау тады дзейычаць старажытны копны суд, але ён мог 
разглядаць i справы, яюя закранал! Ытарэсы паноу, шляхты, асаб- 
л!ва тады, кал! яны бы т зацкаулены у гэтым.51

Таюм чынам, у ВКЛ склалася i !снавала давол! развтая сютэ- 
ма юравання i суда, якая давала магчымасць прадстаункам ycix 
яго земляу, у тым лку i беларусюх (пры перавазе лпгоускай 
знац!), удзельшчаць у вырашэнн! як мясцовых, так i агульна- 
дзяржауных спрау. Вядома ж, гэта сгстэма забяспечвала перш 
за усё Ытарэсы шляхты i не толью яе арыстакратычнай частю. 
Але дзяржауна-палпычны лад ВКЛ, нельга звесц! да усеулад- 
дзя шляхты. Мнопя сучасныя даследчык! л1чаць, што ён меу 
больш шырокую сацыяльную аснову, а шляхецкая дэмакратыя, 
якая тут складвалася i разв!валася (пры ycix яе xi6ax i недахо- 
пах), дазваляла пазбегнуць крайжх форм бяспрауя i тэрору, 
далучала да грамадзянскай i пал!тычнай дзейнасщ усю шлях
ту, а часткова i тшыя ела! насельнщтва, асабл1ва мяшчан. Ра
зам з тым у ВКЛ, як i у жшых еурапейеюх кражах, у тыя часы 
фактычна не ажыццяуляуся прынцып выбрання у дзяржауныя 
органы, не было, па сутнасц!, жякай змейнасц! асоб. Усе паса- 
ды звычайна л!чылюя пажыццёвым1, пазбауленне пасады магло
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быць праведзена толь» судом за учыненне цяжкага крымЫаль- 
нага злачынства. Пры гэтым у ВКЛ вельм1 шырока была рас- 
паусюджана i такая практыка, кал1 адна i тая ж асоба зай- 
мала адначасова некалью дзяржауных пасад. Напрыклад,
А.1,Хадкев1'ч у 1534 г. займау тры пасады: старосты берасцей- 
скага, маршалка дворнага, дзяржауцы вткейскага, астрынскага 
i кнышынскага. Ян Радз1вт у 1535 г. з ’яуляуся кашталянам 
вшенсюм, гетманам найвышэйшым, старастам гродзенсюм, мар - 
шалкам дворным, дзяржауцам лщсюм i белщюм, г.зн. займау 
пяць пасад.52 Таюя прыклады можна было б працягваць. Ня- 
рэдка дзяржауныя пасады пераходзт! толью да прадстаункоу 
таго ц! |'ншага феадальнага сямейства i амаль па спадчыне.

3 другога боку, у ВКЛ важнае значэнне надавалася aca6i- 
стай адказнасц1 у выкананш дзяржауных абавязкау, дысцыпль 
не, неабходнасий своечасовага з ’яулення на праводз!мыя па- 
сяджэнн) дзяржауных органау, асабл1ва сойма. Напрыклад, каб 
пазбегнуць шкоды, я кую можа прычынщь Вальнаму сойму спаз- 
ненне яго удзельнкау, была прынята пастанова (сам'1м жа сой
мам у 1566 -  1567 г.г.), што кал! хто з паноу-рады без уважль 
вых прычын не прыедзе на трэц1 дзень пасля адкрыцця сойма, 
той пазбауляецца на столью дзён права голасу, на колью спаз- 
жуся, i без пярэчання павЫен прыняць тое, што было прынята 
на сойме у яго адсутнасць. Хто з астатжх (г.зн. не паноу-рады) 
не прыедзе на сойм у той жа тэрмш i таксама без уважл!вых 
прычЫн, той трацщь права голасу на усю ceciio, не маючы, ад
нак, права ад’езду з сойма. Вызначаны 6bmi таксама штрафы 
за спазненне i няяуку на павятовыя сойм кк53

Нельга не адзначыць i той факт, што усе асноуныя пытант 
дзяржауна-прававога характару у Княстве рэгулявалюя зака- 
надаучым1 актами Так, навату пачатковы перыяд, кал! фарм!ра- 
валася Княства, кожная з яго абласцей юравалася не толью 
звычаем, але i пюаным правам, законам i, у прыватнасцг, «Рус- 
кай праудай» i мясцовым!' устауным! граматам!. Ka/ii ж склала
ся дзяржава, у якасц1 заканадаучых актау пачалг дзейжчаць 
вялкакняжацюя граматы (n p b iB m e i). Потым з ’явтюя i агульна- 
дзяржауныя прававыя акты, першым з яюх можна Л1чыць Су- 
дзебнк Ka3iMipa, прыняты у 1468 г.54

Новы этап у развщц1 заканатворчай дзейнасц! у ВКЛ псто
рыю звязваюць з распрацоукай статутау. У 1529 г. быу скла- 
дзены першы Статут ВКЛ, яю афщыйна быу прызнаны агульна- 
дзяржауным заканадаучым актам. Ён стау галоуным прававым
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документам дзяржавы i меу перавагу над iHuibiMi юрыдычным! 
актам!. У 1566 г. з ’явтася другая рэдакцыя Статута, а у 1588 г. -  
фэцяя. Юрыдычныя нормы гэтых рэдакцый таксама мел! агуль- 
падзяржауны характар i распаусюджвалюя на усе caonoyi, усе 
нобласц1 ВКЛ. Анал1з зместу Статутау паказвае, што ужо у пер- 
шым выданж Статут ВКЛ уяуляу з сябе дакумент, яю адлюст- 
равау давол! высою узровень развщця прававой думю, права- 
вой тэорьп. Ён ахопл!вау нормы дзяржаунага, крымшальнага, 
цывтьнага i працэсуальнага права. Яшчэ больш дасканалай 
Стала другая i асабл!ва трэцяя рэдакцыя Статута. Статут 1588 г., 
як адзначау М.Доунар-Запольсю, паюнуу далёка за сабою су
часныя яму славянсюя i заходнееурапейсюя кодэксы, ва усяю'м 
разе, стаяу непамерна вышэй за тыя сц1плыя спробы кадыфи 
кацьй, яюя был! зроблены прыбл:зна у той час у Полыичы. Гэты 
Статут, па сутнасц!, з ’яв1уся першым усебакова распрацаваным 
кодэксам феадальнага права у Еуропе, своеасабл1вай кансты- 
туцыяй, якая рэгулявала усе баю жыцця ВКЛ, а значыць, i бела
русюх зямель. Важна пры гэтым адзначыць i той факт, што як 
Судзебнк Ka3iMipa, так i Статуты ВКЛ, ды i шмат яюя з кня- 
жацк!х прывтеяу, был! нап!саны на беларускай мове. У !х асно- 
ве ляжал! не толью дасягненн! у развщц! прававой тэорьн, думю, 
але i вопыт народа, набыты у папярэднмя часы. Увогуле (i гэта 
трэба падкрэстць) пал!тычна-прававая сютэма ВКЛ складва
лася i разв1валася пад значным уплывам традыцый i дабйгнен- 
няу усходнеславянсюх земляу.

У завяршэнне трэба падкрэсл!ць, што працэс утварэння 
ВКЛ адлюстравау глыбоюя змены як у сацыяльна-эканам!ч- 
ным, так i у палпычным разв!цЦ! беларусюх i 1ншых зямель, яюя 
увайшл\ у яго склад. Хоць гэтая дзяржава, як адзначалася ра
ней, i не з ’яулялася чыста беларускай, яна паюнула значны след 
у нашай псторьн. Утварэнне ВКЛ паскорыла развщцё вытвор- 
чых cm на беларуск!х землях, узмацн!ла тут этн!чныя працэсы, 
садзейжчала культурнаму развщцю. 3 Вял!к!м княствам 
Лтоусюм звязаны i !ншыя станоучыя змены на Беларуси Больш 
падрабязныя матэрыялы па ricTopbii утварэння i развгцця ВКЛ 
можна знайсц! у вучэбнай i навуковай л!таратуры.Эл
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Раздзел I!
ЭКАНАМ1ЧНАЕ РАЗВ1ЦЦЁ 

I САЦЫЯЛЬНЫЯ АДН0С1НЫ 
НА БЕЛАРУС1 У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII -  

ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI стст.

§ 1. Змены у сельскай гаспадарцы. 
Далейшае развщцё феадальных адносш

Эканам1чнае развщцё беларусюх зямель, як i усяго Княства, 
праходзша у складаных умовах. Яны вызначалгся не толью пры- 
родным1 фактарамЬ але i падзеям1 палаычнага i сацыяльнага 
характару. Прыродныя умовы у цэлым 6bmi спрыяльным1 для 
працоунай дзейнасщ насельнщтва ВКЛ. Разам з тым не мала 
было тады i анамальных з ’яу, яюя HaHOcmi вялМя страты лю- 
дзям, заб1рал'1 тысячы жыццяу (голад, эпщэмн i iHLU.). Як вщаць 
з леталюау, Ышых пюьмовых крынщ, голад i звязаныя з iM oni- 
дэми здаралюя у тыя часы давол1 часта.

Вял1юя матэрыяльныя страты HaHOcmi сялянам i жыхарам 
гарадсюх паселшчау набеп татар Залатой Арды, а потым i 
Крымскага ханства, рэйды крыжаносцау, ваенныя канфл1кты ВКЛ 
з Маскоускай дзяржаваю, а таксама i м1жусобныя войны пам|'ж 
магнацка-шляхецюм! групоукам1.

I тым не менш, экаиам1чнае жыццё на беларусюх землях не 
зам1рала, наадварот, станавшася усё больш актыуным. Нягле- 
дзячы на частыя войны i унутраныя канфлкты, павял1чвалася 
колькасць насельнщтва. Так, кал1 у канцы XV ст. сярэдняя шчыль- 
насць насельжцтва у ВКЛ не перавышала 5 чалавек на 1 кв.км., 
дык у першай палове XVI ст. яна дасягнула 7 чалавек на тую ж 
а д з т к у  плошчы. Паводле падл кау  польскага псторы ка 
Г. Лаумяньсксга, агульная колькасць жыхароу Вялкага княства у 
1528 г. магла ра^няцца 2,5 млн. чалавек, з яюх на Беларусь i 
Л1тву прыходзшася каля 2 млн. Да 1569 г. колькасць насель
нщтва у межах ВКЛ узрасла да 3,5 млн. жыхароу. 3 ix больш за
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1,8 млн, пражывал! на землях цяперашняй Беларуси1 Трэба 
зауважыць, што ужо у тыя часы акрэсличгся пэуныя адрознены 
як у шчыльнасц1 насельжцтва, так i у эканам!чным развщц! 
Усходшх i 3axoflHix раёнау Беларуси больш спрыяльныя умовы 
сжладвалгся на захадзе.

Паступова змяняуся i сацыяльны уклад жыцця, вытворчыя 
адносты. Прычым i на Беларусь i у ВКЛ у цэлым сацыяльна- 
эканам1чныя працэсы вызначалюя феадальным спОСабам выт- 
ворчасц1, яю стау пануючым на усёй тэрыторьм дзяржавы.

Асбл!васцю феадальнай эканом'1Ю, як вядома, з ’яуляецца тое, 
што яе аснову складае сельская гаспадарка. Яна адыгрывала 
вядучую ролю, была галоунай матэрыяльнай базай грамадства. 
Гэта характэрна для ycix феадальных KpaiH, у тым лку i для 
ВКЛ. Што ж новага можна вылучыць у сельскай гаспадарцы? 
Яюя змены тут адбывалюя?

Даследаванн1, праведзеныя псторыкам! паказваюць, што 
развщцё сельскай гаспадарю Беларуа праходзта па тых жа 
напрамках, яюя вызначылюя ужо у папярэдн! час. Так, на Бела- 
pyci, як i у 1ншых частках ВКЛ, працягвалася асваенне зямель, 
занятых лесам, але прыгодных для земляробства, розных пус- 
так. Ёсць усе падставы сцвярджаць, што плошчы сельскагас- 
падарчых угоддзяу да сярэдз!ны XVI ст. пашырылгся, асабж'ва у 
цэнтральных i заходНх раёнах Беларуси У гэтым был! зацкау- 
лены i caMi землеуладальЫю, яюя розным! льготам! заахвоч- 
вал'1 распрацоуку сялянам1 лясных участкау.

Як i раней, большасць сягянсюх паселшчау на тэрыторьм 
Беларуа называл 1ся «сёлам1» «пагостам!», «весям!». Разам з 
тым у крынщах XV -  XVI стст. сустракаюцца i так!я назвы пасе- 
лшчау, як «слабада», «воля», «засценак», «аколща» i нават про
ста «селшча». Усе гэтыя назвы адлюстроувал! асабл!васц! 
узнкнення паселшчау, ix агульную ролю або месца у сютэме 
населеных пунктау таго часу.

Найбольш буйным! паселшчам! был! «сёлы» i «пагосты». 
Яны юнавал1 у большасц! раёнау Беларуа на дауно асвоеных 
землях i, як правша, з ’яулялюя цэнтрам! тжэйшых адмтютра- 
цыйна-тэрытарыяльных адз!нак -  валасцей або рэлИйнымг 
цэнтрам! (тады яны называлюя пагостам!).

Больш дробным! у параунанн! з «сёлам!» бы т вёсю, i 3yciM 
невял к!м'| пасел1шчам! з ’яулялюя засценю, яюя пачал! узнкаць 
ужо у першай палове XVI ст. у вынку аграрных пераутварэн- 
няу. Спачатку засценкам! называл! адрэзю ворнай ц| сенакоснай
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зямль а потым гэта назва замацавалася за пасел1шчам1, засна- 
ваным! на таюх адрэзках. Першапачаткова засценю бы т пасе- 
nimnaMi пераважна прывшеяванай i свабоднай частю сялян, 
аднак у далейшым яны стал1 пасел1шчам1 дробных служылых 
саслоуяу -  шляхты, зямян, путных баяр, баяр панцырных. Жыха- 
ры паселшчау з назваю «слабада», «воля», мел1 льготы i правы, 
яюм! ix надзял!л1 на пэуны тэрм|'н феадалы.2

Сельсия населеныя пункты складвалюя з т.зв. «дымоу”  i 
«дворышчау». «Дым» -- гэта двор, у яюм пражывала сялянская 
сям’я са сваею уласнасцю, адначасова «дым» быу i адз1'нкай 
падаткаабкладання, жыхары «дымоу» пав!нны 6bmi таксама несц! 
пав!ннасц1 i на карысць землеуладальнка, г.зн. выконваць фе- 
адальныя павЫнасцй

«Дворышчы» -  больш складаная гаспадарчая адзЫка. Па- 
шыраны яны 6bmi на пауднёвым захадзе Беларуси У ix увахо- 
д зта  па 5-10 i нават больш сваяцюх сем’яу, а у некаторых вы- 
падках да ix далучалюя i прышпыя людзг -  прымаю, дольнкг, 
сябры. Дворышчы карысталюя агульным 1нвентаром, сумесна 
вяп '1 гаспадарку i пароуну дзялЫ ураджай, хоць сем’!, яюя ува- 
ходзш1 у ix, i жыл! асобным1 дварамК

Трэба аднак зазначыць, што дворышчы не 6bm i устойл!вым( 
аб’яднанням!. Унутры ix разв1валася iндывщуалгзацыя вытвор- 
часш, у BbiHii<y якой яны распадалгся на «дымы». Менавгга «дымы» 
з ’яулялюя асноунай ячэйкай сельскагаспадарчай вытворчасцк

Значную ролю у сялянсюм жыцц! адыгрывала абшчына (гра- 
мада). Яна складалася з аднаго або некальюх сельсюх пасе- 
лшчау i займалася пытанням! сялянскага землекарыстання, за- 
бяспечвала выкананне дзяржауных i феадальных пав|'ннасцяу, 
вырашала тшыя пытанн), мела органы самаюравання (сельсю 
сход, выбарных асоб). Аднак па меры развщця феадальных 
адноЫн дзейнасць абшчыны, яе органау усё больш абмяжоува- 
лася уладальнкам1 зямл1, асабл1ва г эта было бачна на захадзе 
Беларуси дзе y3Hiwii фальварю.

Паступова удасканальвалася i культура земляробства. Так, 
у разглядаемы перыяд на большай частцы Беларус1 ужо пана- 
вала папаравая астэма земляробства, асновай якой стау трох- 
польны севазварот. Прауда, у гэты час у некаторых раёнах 
выкарыстоувалася i двухполле, i нават лясны пералог (галоу- 
ным чынам на Палесс! i у некаторых раёнах Падняпроуя).

Аднак icTOTHa не змянтюя да сярэдзЫы XVI ст. прылады 
працы сялян. Асноуным! земляробчым1 прыладам1 заставалгся
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д|Шуляная двухзубая саха з жалезным сашнком i барана. У 
шаец! цяглавай с1пы на захадзе Беларуси выкарыстоувалюя 
пираважна валы, а на усходзе -  кош.

Ворыва, сяуба, баранаванне. Малюнак з твентару маёнтка Бранчыцы

Y6ipani ураджай, як i раней, сярпам!, касой-гарбушай, снапы 
малац1ш драуляным1 цапам!, а зерне малол1 у ручных жорнах, 
выкарыстоувалюя таксама ручныя i нажныя ступы. 3 канца 
XV ст., кал! пашырылюя гандлёвыя сувяз! з заходнееурапейсю'м!' 
дзяржавам!, на Беларуа пачал! з ’яуляцца (галоуным чынам пры 
буйных гаспадарках) ветраныя i вадзяныя млыны.

Асноунай галшою сельскай гаспадарю на Беларуа заста- 
валася расшнаводства, а галоунай збожжавай культу рай было 
тады жыта, прычым найбольш высявалася аз1мае жыта. На зем
лях дзяржауных i буйных феадальных гаспадарак шырока прак- 
тыкавалася пшашца (як яравая, так i аз1мая), якукхнават экс- 
партавал1 разам з жытам за мяжу. Але ураджайнасць збожа- 
еых культур была шзкай: у сярэдшм складала сам-3, юпьк\ на 
угноеных палетках яна даходзша да сам-4, сам-5 (гэта азнача- 
ла, што зб!рал1 у 3-4 альбо 5 разоу больш, чым сеял!).3

Вырошчвал! на Беларуа таксама авёс, ячмень, проса, грэч- 
ку, бабовыя, лён, канопл1, хмель i г.д. Сярод агародных i садовых 
культур был1 распаусюджаны капуста, морква, бураю, цыбуля, 
часнок, рэпа,рэдзька, мак, BiiiiHi, сл\вы, яблын», грушы i iHuu.

Другой важнай raniHoso сельскай гаспадарю з ’яулялася жывё- 
лагадоуля. Галоунае месца у ёй займала буйная рагатая жывёла, 
акрамя таго, ва ycix гаспадарках разводзии коней, св!ней, авечак, 
коз, свойскую птушку. Як бачым, тутасабл1вых змен не адбылося.

Як i раней, у разглядаемы перыяд сельскагаспадарчая 
праца спалучалася з разнастайнай прамысловай дзейнасцю
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сялян i xaTHiM рамяством. Кожная сялянская сям’я звычайна 
уласным1 cLnaMi вырабляла палатно, грубае сукно, вопратку, 
абутак i г.д. Разам з тым было тады i шмат сельсюх рамеснкау, 
для яюх земляробства стйнавтася ужо другарадным заняткам. 
Гэта кавал1, цесляры, калёснк!, caHHiKi, бондары, ганчары, муля- 
ры, жарноушчыю, кушняры, га|3бары, крауцы, шауцы i 1нш. До- 
сыць шырока разв1вал1ся таксама бортжцтва, паляуычы i ры- 
балоуны промыслы, зб!ральнщтва. Аднак сялянсюя промыслы 
у асноуным мел1 дапаможнае значэнне. 4

У цэлым грамадск! падзел працы у сельскай гаспадарцы 
быу неглыбою, што стрымл1вала развщцё рынкавых таварна- 
грашовых адносш. I тым не менш, таюя адносЫы пашыралюя, 
асабл1ва з другой паловы XV ст., кал1 феадалы пачал1 уцягвац- 
ца у м1жнародны гандаль збожжам, iHLUbiMi сельскагаспадар- 
HbiMi прадуктам1 i сыравЫай.

Трэба адзначыць, што кал1 у папярэдн1 час яшчэ шмат яюя з 
сялян Беларусь был1 свабодным1 i выконвал1 пав1ннасц1 толью 
на карысць дзяржавы, дык у сувяз1 з развщцём феадальных ад- 
hocih узрасла колькасць тых, хто ужо залежау ад землеуладаль- 
нкау. Пры гэтым сяляне страчвал1 права уласнасц1 на зямлю, 
яна пачала канцэнтравацца у руках ц1 самой дзяржавы, ш пры- 
ватных асоб, яюя onyxbmi дзяржаве, г.зн. у руках феадальнага 
класа.

Аднак суадноаны пам1ж дзяржауным1 i прыватнауласжцюм! 
землям! па ix колькасц1 не 6bmi пастаяннымк Псторыю падлн 
чыл'|, што больш за усяго дзяржауных зямель у ВКЛ, у тым л ку  i 
на тэрыторьм Беларуси было у другой палове XIII -  у XIV стст., з 
канца ж XIV ст. ix колькасць стала змяншацца, таму што вялШя 
княз! раздавал! гэтыя земл1 феадалам за службу, а таксама i 
царкве. Так, кал1 у канцы XIV ст. на дзяржауных землях пражы- 
вала большая частка насельнщтва, дык у першай чвэрц1 XVI ст. 
толью 'Д .5

Дзяржауныя земл1 пераважал1 на усходзе ВКЛ, таму што 
феадалы не вельм! !мкнулюя атрымаць там уладанн! з-за час
тых войнау з Рас!яй, ды i земл! там 6bmi неурадгивыя.

Галоунай тэндэнцыяй развщця феадальных адноснч таго 
часу быу рост прыватнай зямельнай уласнасц!. Менав1та на 
аснове гэтага працэсу склалюя асноуныя групы феадальнага 
класа, яюя адрозывалюя памерам! зямельных уладанняу.

Сярод таюх груп трэба перш за усё вылучыць невялкую па 
колькасц1 праслойку найбуйнейшых землеуладальнкау, т.зв
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машатау. Яны складал1 арыстакратычную часткуфеадальна- 
ia  класа ВКЛ I валодал! не толью вял(зным1 зямельным1 Maci- 
HuMi, але i гарадам1, мястэчкам1, займал1 асноуныя дзяржауныя 
насады у княстве. Шмат хто з ix Haciy княжацюя тытулы ui 
н,иулы “паноу” (тытул «князь» меу старажытнарускае паход- 
+аине, а тытул “пан” -  польскае, ён пачау выкарыстоувацца з 
пачатку XV ст. у дачынены да тых феадалау, яюя займал1 важ
ным пасады у дзяржауным апараце). Да ix л ку  трэба аднесц1 
прадстаункоу таюх шырока вядомых тады сем’яу, як Pafl3iBi- 
<1Ы, Caneri, Гаштольды, Глебав1чы, Галыиансюя, Друцюя, Алель-
I-. 1М1чы i iHLU,

Буйных феадалау, як ужо адзначалася, было не вельм! мно- 
I а. Прауда, па гэтым пытаны у л1таратуры прыводзяцца роз- 
ныя л1чбы, таму што ricTopbiKi карыстаюцца неаднолькавым! 
I рытэрыям! вызначэння катэгорый землеуладальнкау у ВКЛ. 
Апе галоунай крыжцай ycix падлкау з ’яуляюцца дадзеныя пе- 
panicay (“nonicay” ) войска ВКЛ 1528, 1565 i 1567 гадоу. Гэтыя 
иорапюы, хоць i няпоуныя, даюць магчымасць ахарактарыза- 
наць структуру феадальнага землеуладання у ВКЛ, у тым лку 
i на БеларуЫ, разгледзець суадносты розных груп феадалау. 
Гак, па падлках А.Грыцкев!ча, у nepanice 1528 г. зафксаваны 23 
магнаты, яюя мел! зямельную уласнасць на Беларуа, а у 1567 г.— 
29. Гэтай невял кай  групе феадалау (да ix А.Грыцкев1ч ад- 
nocii4b тых, хто меу больш за 1000 сялянсюх дымоу) належала 
17,2%, а у 1567 г. -  больш за 40% зямельных уладанняу феа
далау.6

TicTopbiK М.Стрыдонау у якасц! крытэрыя вызначэння груп 
землеуладальнкау выкарыстау колькасць коней, яюх выстау- 
лял! яны у войска ВКЛ i, на яго думку, на Беларуа у 1528 г. 
было 14 магнатау, а у 1567 г. -  16.7 Ёсць i 1ншыя л!чбы, аднак 
усе псторыю аднадушныя у тым, што у структуры феадальнага 
землеуладання Беларус1 тады вельм! значнай была удзельная 
вага буйных, латыфундаваных уладанняу.

Немалая колькасць зямель знаходзшася таксама i у руках 
сярэджх i дробных феадалау. Гэта была асноуная частка феа
дальнага класа Беларусь ваенна-служылае саслоуе. 1х галоу- 
ным абавязкам была служба на карысць вялкага князя або 
буйных землеуладальнкау. Яны назывался па-рознаму: бая- 
ры, зямяне, шляхта. Аднак паступова за гэтым1 землеуладальнн 
KaMi замацавалася назва «шляхта». Гэта назва, на думку наву- 
коуцау, прыйшла на Беларусь з Нямеччыны праз Чэхю i Польшчу
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разам з еурапейсюм1 рыцарсюм1 традыцыям1 i геральдыкай.5 
Таю тэрмш упершыню упамшаецца у Гарадзельсюм прывте! 
1413 г., а потым ён стау асноуным. У шыроюм сэнсе назва 
«шляхта» адносшася да ycix феадалау ВКЛ, а пасля 1569 г. -  i 
Рэчы Паспалаай.

Трэба падкрэслщь, што роля шляхты пастаянна узрастала, 
i псторыю гавораць аб працэсе шляхтызацьп ВКЛ, Фарм1ра- 
ванне шляхты як прывтеяванага феадальнага саслоуя пача- 
лося ужо у часы старажытнай Pyci (тады гэта было баярства), а 
канчаткова юрыдычныя правы яго 6bmi аформлены у XVI ст. 
Статутам! ВКЛ.

Колью ж зямель знаходзшася ва уладаннях сярэдшх i дроб
ных феадалау? Кал! да такой катэгорьн аднесц1 тых, каму нале
жала не больш чым 18 валок зямлг, дык ix на Беларусь у 1528 г. 
было 81% ад ycix землеуладальнкау i яны валодал1 прыклад- 
на 53% агульнага зямельнага фонду.9

Неабходна, аднак, зауважыць, што маёмаснае становшча 
беларускай шляхты было велы\/и неаднародным, i сярод яе 
мелася значная колькасць малазямельных i нават беззямель- 
ных. Мнопя прадстаунк1 шляхецкага саслоуя не мел1 i сялян i 
у адрозненне ад заможных («можных») л1чылюя «галотай», г.зн., 
не заусёды з ’яулялюя феадалам1 у поуным сэнсе гэтага па- 
няцця. Напрыклад, у 1528 г. больш за 41% дробных землеула
дальнкау не мел1 сялян.10

Як ужо адзначалася раней, у пстарычнай лааратуры па- 
даюцца розныя крытэрьн i л!чбы, яюя характарызуюць сацы- 
яльную структуру феадальнага землеуладання у ВКЛ, у тым 
л ку  i на Беларуси Найбольш сютэматызавана яны выкла- 
дзены у працах псторыкау А.Грыцкев!ча, М .Стрыдонава,
В.Мянжынскага. Прыводз1м матэрыялы таблщ, складзеных iMi. 
Яны могуць зацкавщ ь тых, хто жадае паглыбщь i пашырыць 
свае веды па гэтым пытанж. Так, таблща 2, падрыхтаваная 
А. Грыцкев1чам (яна змешчана у кжзе «Псторыя Беларускай 
ССР у 5-4i тамах». -  T.I. -  Мн., 1972. -  С .194), не толью рас
крывав структуру феадальнага землеуладання у Беларусь але 
i дазваляе разглядаць дынамку яе развщця. 3 дадзеных, яюя 
прыведзены у  табл.2, мы бачым, што кал1 у 1528 г. буйным 
феадалам (звыш 1000 дымоу на кожнага) належала 1.7,2% 
сялянсюх гаспадарак, дык у 1567 -  1568 гг. -  42,5%. Таюм 
чынам, да сярэдзшы XVI ст. буйныя феадалы значна умаца- 
вал1 свае эканам1чныя пазщьи у дзяржаве.
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Табгйца 2
Структура феадальнага землеуладання у Беларус!

Вел1чыня фёа- 
дальных 

уладанняу

Коль
касць 

уладалfe
rn кау

Да 
агульна- 
га л1ку %

Кольк.
ся-

лянсмх
дымоу

Да 
агульна- 
га лжу %

Колькасць ся
лянсюх дымоу у 
сярэдтм на 1 
уладальжка

1528
Зныш 1000 23 0,8 30648 17,2 1333
'>01-1000 32 1,1 23496 13,2 734
101-500 224 7,3 52170 29,2 233
25-100 .478 15,6 43992 <. 24,6 92
Да 24 уключна 1176 38,4 28224 15,8 - -
Феадалы, яюя 
не мел1 сялян 
(конныя бая-
ры)

1127 36,8 - - -

1567 -1568
Звыш 1000 29 0,7 96220 42,5 3318

501-1000 17 0,4 13360 5,9 786

101-500 125 3,1 25920 11,4 207
21-100 518 12,9 27640 12,2 53
Да 20 уключна 3174 79,3 63480 28,0 -
Феадалы, яия 
не wiefli сялян 
("пешая шпях- 
ia)

. 142 3.6 -

Усяго 4005 юоГо 226620 100,0

Псторык М.Сгнрыдонау л1чыць, што больш дакладным па- 
казчыкам вел1чын1 зямельных уладанняу з ’яуляецца колькасць 
конных вайскоуцау, яюх пастаулял1 феадалы Беларусг i, зыхо- 
дзячы з гэта га крытэрыя, вылучыу пяць асноуных катэгорый зем- 
леуладальнкау (таблща З).11

Табп'ща 3
Катэгорьп феадалау па колькасц! коней, 

яюя пастаулял!ся iMi у войска ВКЛ у 1528 -  1567 гг.

Катэгоры!
феадалау

Колькасць
коней

Вел|чыня зямельных уладанняу '
1528 г. ... 1567 г.

у службах у дымах у службах^ у дымах
Найдрабнейшыя 1 0-15 0-31 0-19 0-39
Дробныя 2-10 16-87 32-175 20-109 40-219
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Катэгорьи
феадалау

Колькасць
коней

Вел1чыня зямельных уладанняу ■ 3 |
1528 г. 1567 г.

у службах у дымах у службах у дымах
Сярэджя 11-50 88-407 176-815 110-509 220-10191
Буйныя 51-100 408-807 816-1615 510-1009 1020-

2019
Найбуйнейшыя
(магнаты)

101 i 
больш

808i 
больш

1616 i 
больш

1010 i 
больш

2020 i ; |  
больш

Таблща, складзеная В, Мянжынсюм, (таблща 4) паказвае раз- 
меркаванне феадалау па рэпёнах ВКЛ i ступень канцэнтрацьм 
леуладання у ix, а таксама суадноаны рэпёнау naiviix сабою па 
гэтых паказчыках.12

Таблща 4
Структура феадальнага землеуладання у ВКЛ

Тэрыторыя Феадалау коннжкзу Зямл!
Абс. % Абс. % У валоках %

Беларусь 2526 25,2 3873 19,5 69714 19,5
JliTBa 4722 46,4 5739 29,0 103302 29,0
Укра|‘на (Валынь) 274 2,7 820 4,1 14760 4,1
Падляшша 2328 22,9 1540 7,8 27720 7,8
Уладанж, размешчаныя 
па усёй тэрыторьп ВКЛ 2920 2,8 7845 39,6 141210 39,6

Усяго: 10178 100 19817 100 356706 100

Як сведчыць таблща 4, характар землеуладання ( ступень 
канцэнтрацьн яго у Беларуси (25,2% феадалау i 19,5% зямл)) i 
Л!твы (46,4% феадалау i 29% зямл!) 6bmi прыбл1зна аднолька- 
выя. Аднак неабходна ул1чваць не толью непаунату nepanicy, 
але i тое, што тэрыторыя Беларус'| была намнога большай за 
тэрыторыю этжчнай Лпгвы. Таму дадзеныя таблщы 4 не 3yciM 
дакладна адлюстроуваюць рэальную карцщу размеркавання 
феадальнага землеуладання у ВКЛ. Псторык М.Оирыдонау 
л!чыць, што у сярэдзте XVI ст. агульная колькасць феадалау, 
яюя мел1 зямельныя уладанж на Беларусь складала каля 162 
тыс. чалавек, або 46% ад ycix феадалау ВКЛ (прыкладна 350 
тыс.чалавек).13 Пераважная большасць ix была беларускага 
паходжання, але у далейшым яны у асноунай масе пёрайиш у 
каталщызм i апалячылюя, ва усяюм разе ix нашчадю ужо л!чыл1 
сябе палякамЬ14

Таюм чынам, структура феадальнага землеуладання на 
Беларусь як i ва yc iM  ВКЛ, была давол1 складанай, а феадальны
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к лас сацыяльна неаднародным. Асноуны зямельны фонд, як 
f ндчна, знаходзгуся у руках буйных феадалау. Аднак суадносЫы 
розных труп земле^ладальжкау у валасцях i паветах не был1 
пднолькавыя. Даследаванж гэтага пытання дазволш псторы- 
fcitM вылучыць на тэрыторьм Беларуси некалью аднатыпных рэ- 
нёнау, Так, у пауночна-заходняй, заходняй i цэнтральнай Бела- 
pyci пераважал1 уладанж буйных i сярэджх феадалау, тут была 
1х самая высокая канцэнтрацыя, ва усходняй жа i часткова пау- 
днёва-заходняй Бел ару ci, наадварот, дам|'навала землеуладанне 
дробных i найдрабнейшых феадалау.15 ,

Асноунай формай феадальнай зямельнай уласнасц1 на 
Беларуа з ’яулялася тады вотчына («отчина» q,i «отчизна»). Так 
называлюя маёнтю, яюя пераходз1ги у спадчыну ад бацью ui 
fibmi падараваныя вялМм князем «в отчину», г.зн., з правам 
мерадачы у спадчыну без абмежаванняу. Бл1зюя па CBaiM ста- 
tyce да вотчынных был! маёнтю, што лераходз1ш у спадчыну ад 
дзеда, дзядзью, мац1 ui Ышых сваякоу. Правы на усе гэтыя вот- 
чыны, як i Ышыя прывше! ix уладальжкау, 6bmi юрыдычна афор- 
мленыя i замацаваныя вялкакняжацюм1 граматамь а потым i 
Статутам'! 1529, 1566 i 1588 гг.

Па спосабе набыцця i па аб’ёме правоу на распараджэнне 
ад вотчын адрозжвал1 “куплР’ -  маёнтю, набытыя за грошы з 
правам неабмежаванага распараджэння. Распаусюджанай 
формай уладання зямлёй была таксама “застава” , г.зн., набыц- 
цо маёнткау у часовае уладанне у якаащ закладу на тэрмЫ да 
выплаты пазык'| крэдыту.16

1стотную ролю У пашырэнж зямельнай уласнасц1 феада- 
лау адыгрывал1 вялкакняжацюя падараванж земляу. Крыжцы 
называюць два асноуныя в!ды TaKix падараванняу: у часовае 
(«дочасное») i у пастаяннае (на «вечнасць») уладанне. 3 тэк- 
стау вял1'какняжацк1‘х даравальных грамат вщаць, што ва ула- 
данж феадалау перадавалгся як цэлыя воласц'|, маёнтю, вёсю з 
ix насельнщтвам, так i ворыуныя земль луп, лясы, рэю, азёры i 
IIIIU . угоддз'|.

Аднак прынцып часовага уладання не мог задаволщь феа
далау, i яны 1мкнулюя ператварыць ix ва уладанж пастаянныя, у 
сваю поуную уласнасць. I гэта iM удавалася. Так, ужо у канцы
XV ст. скарацтася удзельная вага часовых дараванняу i павя- 
л1чылася колькасць дараванняу на “’’вечнасць” . У першай па
лове XVI ст. друп вщ дараванняу стау на Беларуа' найбольш 
распаусюджаным. Прычым. прыкладна да канца XIV ст. пада-
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раванж у пастаяннае карыстанне атрымл|вал1 выключна ката- 
лщюя феадалы ВКЛ, яюя займал1 большасць пасад у вышэй- 
шых органах дзяржаунай улады.17

Але вялшя княз1 раздавал! дзяржауныя земл! не толью 
магнатам i шляхце. Гэтыя земл1 раздавался i царкве i, у пры- 
ватнаси,!', яе карпаратыуным аб’яднанням: праваслауным i ка- 
тал'щюм епюкапствам, манастырам i асобным цэрквам, АсаблЬ 
ва хутка расло землеуладанне каталщкай царквы на Беларусь 
якую падтрымл!вала вялкакняжацкая улада з часоу Ягайлы. 
Так, буйнейшым уладальнкам земляу стала Вшенскае епюкап- 
ства., створанае у 1387 г. Ужо тады князь Ягайла перадау яму у 
Bi/ibHi шэраг уладанняу, а потым i шмат валасцей. У 1539 г. 
В1пенекае егйскапства валодала ужо 29 валасцямь 20 з яюх зна- 
ходзтюя на тэрыторы( Беларуси 18

Раб\п\ся падараваннГ i праваслаунай царкве, але яны не. 
iiuni Hi у якое параунанне з падараванням! каталщкай. У ся- 
рэдзте XVI ст. зямельныя уладанж каталщкай царквы больш 
чым у два разы перавышал1 памеры зямельнай уласнас!_и пра 
васлаунай царквы.19

Царкоуныя зямельныя уладанж расл! i за кошт 1ншых крынщ, 
аднак у любым выпадку яны выступал! у якасц! феадальных 
уладанняу, таму што у ix эксплуатавалюя залежныя сяляне.

Як бачым, феадальная уласнасць на Беларуа у другой па- 
лове XIII -  першай палове XVI стст. юнавала у трох асноуных 
вщах: 1) дзяржаунай; 2) магнацка-шляхецкай; 3) царкоунай, 
Прычым да сярэдзЫы XVI ст. дзяржауны зямельны фонд змен- 
шыуся, што дало магчымасць пашырыць прыватнае i царкоу- 
нае землеуладанне.

Акрамя гэтага, у ВКЛ мелюя земль уласн!кам яюх з ’яулялгся 
гараджане, але гэты вщ зямельнай уласнасц1 не атрымау шы- 
рокага распаусюджання i не адыгрывау ютотнай рол1 пры фар- 
MipaeaHHi i развщц1 феадальных адност на Беларус!,

Могуць узнкнуць нытанн1: а цг был! на тэрыторьп Беларус! 
у той перыяд сялянсюя зямельныя уладанж? Ц! распаусюдж- 
валася права зямельнай уласнасц! на сялян? Гэтыя пытанн1 
бы т пастаулены псторыкам! дауно i большасць даследчыкау 
прыйшла да высновы: сялянскай зямельнай ynacHacni у ВКЛ 
не юнавала, ды i caMi прававыя акты, у тым лку i Статуты Кня
ства, яе не прадугледжвал!. Больш за тое, яны забаранял! асо- 
бам нешляхецкага паходжання валодаць землям!. Аб гэтым 
гаворыцца у 26 артыкуле раздзела III Статута ВКЛ 1588 г..
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«простого стану чоловек, не осегнувши первей от нас, господа
ря, вольности шляхетское имений и кгрунтов шляхетских ни 
которим обычаем поседати, ани куплею своею держати не 
можеть».20 , ■■■. . ' ■•

Беларусюя сяляне, як i сяляне Ышых феадальных краж, вы
ступал! не у рол! уласнкау зямлг, а у якасц1 землекарыстальж- 
кау. Яны не ваподал1 зямлёй, а толью карысталюя тым! зямель- 
нымг участкам'|, яюм1 ix надзялш1 феадалы ui сама дзяржава i 
за гэтае карыстанне сяляне несл1 павмнасц! на карысць зем- 
пеуладальнкау. Прычым яны замацо^валюя за гэтым! землям! 
i не мел1 права без дазволу феадалау паюнуць землi. Менавпга 
■/ гэтым i; заключаецца сутнасць феадальных вытворчых ад- 
HOciH. . ' ■ - •

Феадальная гаспадарка зауеёды i ва ycix кра!нах разв!ва- 
пася на аснове сялянскай працы, i гэтая праца была галоунай 
«рынщай прыбавачнага прадукта, як! забяспечвау генавание не 
голью феадальнага класа, але у значнай ступеж i самой дзяр
жавы з яе апаратам, войскам, а таксама i царквы. Невыпадкова 
зямельныя уласжю 1мкнулюя удасканальваць феадальную сютэ- 
viy гаспадарання перш за усё шляхам узмацнення эксплуата- 
дьй сялян, выкарысто'уваючы тую ui |'ншую форму рэнты.

Як вядома, самай старажытнай формай рэнты, якая узнкла 
ia Беларус'1 яшчэ у час фарм!равання першых дзяржауных ут- 
зарэнняу-княствау, была «дажна», ui, дакладней кажучы, нату- 
эальны аброк. Гэта форма рэнты захавалася на Беларуси i у 
другой палове XIII, XIV i нават у XV стст., асабл1ва у ПадзвЫж i 
1адняпроуГ, дзе пераважал1 гаспадарсюя уладанж. Што сяля- 
te ynocmi дан'|ну землеуладал ьнкам, сведчаць шматлк1я крыж- 
ды таго часу, i яна называлася па-рознаму. Так, дажна жытам, 
~>шажцай, аусом, сенам вядома была як «дзякло», а мясам, яй- 
caMi, прадуктам! бортн!цтва i палявання -  «мезлева».21

У асобную групу данжкау вылучалюя сяляне-“дольжю", га- 
юунай павЫнасцю яюх была дажна чацвёртай части («долi») 
/раджаю. У ПадзвЫж, напрыклад, сяляне-дольжю у сярэдзже 
<Vi ст. был! адной з асноуных катэгорый феадальназалежнага 
насельнщтва. Так, у рэв!зн Полацкага ваяводства 1552 г. зафи 
хаваны 4121 дым сялян-дольжкау* або 53,5% ycix сялянсюх 
аспадарак Полаччыны.22

Аднак ужо у XV ст. у развщц! феадальнай гаспадарю Бела- 
jyci намецтюя новыя моманты: яна стала уцягвацца у тавар- 
(а-грашовыя адноаны, што адразу ж адбтася i на характары
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феадальнай рэнты, пав!ннасцях сялян. Менав1та тады на Бела- 
pyci з ’явтю я сяляне-чыншавк!, яюя павшны б ы т уносщь зем- 
леуладальнкам грашовы аброк -  чынш.

Найбольш раншя звестю аб грашовым аброку адносяцце 
да першай паловы XV ст. Так. у 1443 г. “датну сярэбраную’ 
брау з сялян князь Ю. Мсц1слаусю. “Данша грашовая” упамЫа- 
ецца у 1492 г. сярод прыбыткау феадалау Полацкай зямл! 
Разнавщнасцю грашовага аброку была “куычная данЫа” (а,л 
старажытнарускага слова “куна” -  грошы).231 тады ж, спачатк\ 
епарадынна, а потым усё больш шырока, стал1 з ’яуляцца нз 
Беларус! двары i маёнтю з панскай ворнай зямлёю, у яюх сяля- 
не лераводзтюя на паншчыну, а гэта значыць, разв1валася ад- 
працовачная рэнта. Паступова за таюм1 гаспадаркам1 замаца- 
валася i новая назва -  фальварю. Паншчына, якую выконвал 
сяляне фальваркау, у крынщах называецца па-рознаму- “дзе- 
лам”, “работай” , “прыгонам” (пераважна у ПадзвЫн!); “паншчы- 
най” , але часцей за усё - “службай цяглай” . Таму i сяляне, штс 
выконвал1 такую службу, пачал1 называцца “людзы\/и цяглым1” ,

Праца на фальварку: Дроварыт XV! ст.

Ёсць падставы сцвярджаць, што упершыню феадальная 
гаспадарка -  фальварак з ’яв'шася на Беларус'| у Панямонн! 1 
ПадзвЫнь паколью яны мел1 цесныя рыначныя сувяз! з еура- 
пейсюмГ KpaiHaMi. Ужо у 1450 г. так называлася гаспадарка у 
маёнтку Менедыкаусюм Новагародскай зямлк24 У далейшым 
фальварю узнкл1 i на 1ншых землях. Да сярэдзЫы XVI ст., на 
думку псторыкау, фальваркавая с1стэма на адпрацовачнай

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



рэнце зацвердзшася у пауночна-заходняй частцы Беларуси 
Аднак пануючае становшча гэтая Сгстэма набыла некалью паз- 
Ней -  у другой палове XVI ст., кал1 была праведзена аграрная 
рэформа, вядомая як «валочная памера».25

Трэба падкрэагщь, што змена формау феадальнай рэнты не 
толью узмацнта эксплуатацыю сялян, але i паскорыла працэс ix 
запрыгоньвання. Гэты працэс таксама пачауся яшчэ раней, але 
найболыи выразна ён праяв1уся у разглядаемы перыяд, што не- 
пасрэдна было звязана з эвалюцыяй феадальнай гаспадарю.

Запрыгоньванне сялян разв1валася па двух напрамках: па- 
поршае, замацаваннем ix за зямлёю, якая належала феадалам, 
аабаронай пераходу з маёнткау адных феадалау у маёнтю друпх; 
па-другое, (статным абмежаваннем асабютых правоу сялян, лквща- 
цыяй, па сутнасц|, ix юрыдычнага статусу, што прывяло да пераут- 
варэння ixyaco6Hbi клас-саслоуе феадальназалежных сялян, яюя 
не Mami мець Hi сродкау вытворчасц1 (зямл!), Hi юрыдычных пра
воу -  сяляне станавтюя прыгоннымг Пры вывучэньн праблемы 
запрыгоньвання сялян Беларуа (а гэта велыуй важная праблема) 
иеабходна карыстацца не толью вучэбнай лтаратурай. Трэба 
звярнуць увагу i на спецыяльныя навуковыя даследаванн!, у пры- 
натнасц!,на манаграфю псторыка М. Cnipbidonaea «Закрепощение 
крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.)», (Мн., 1993).

М.Стрыдонау, як i Ышыя вучоныя, л1чыць, што ужо у XV ст. 
fee сяляне Беларуа апынупюя у залежнасц1 ад феадалау, але 
ступень гэтай залежнасц1 была не аднолькавая. У гэтай сувяз1 
яны могуць быць падзелены на чатыры асноуныя катэгорьм:
1) “челядь невольная»; 2) «закупы»; 3) «люди непохожие» або 
«отчизные» («отчичи»); 4) «люди похожие», або «вольные». Та- 
юя катэгорьп прыводзяцца у п1сьмовых крынщах. «Челядь не
вольная» не вяла сваёй уласнай гаспадарю, жыла пры дварах 
феадалау i была самай бяспраунай часткай сялян. Гэта катэ- 
горыя сялян мела шмат агульнага з xanonaMi Рускай дзяржа
вы. Яны мел! агульныя пстарычныя караы i ютотна не адрозн- 
1валюя па CBaiM юрыдычным i фактычным становшчы ад ста- 
нов!шча рабоу. Аднак у XVI ст. «челядь невольную» стал1 на- 
дзяляць зямлёю i тым самым пераутвараць у звычайных пры- 
гонных сялян. На думку псторыкау, «челядь невольная» з'явта- 
ся адной з асноуных крынщ фарм!равання класа-саслоуя пры- 
гоннага сялянства Беларуси Сама ж гэта «челядь невольная» 
складвалася галоуным чынам з палонных. Але 6bmi i шшыя 
шлях1 яе папаунення. Напрыклад, нявольжкам мог стаць
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злачынец, якому пакаранне смерцю са згоды пацярпелага за- 
мянялася выдачай яго у  няволю гэтаму пацярпеламу.26

У разглядаемы перыяд, асабл!ва у XII! -  XIV стст., шырокае 
распаусюджанне на Беларус мела i закупжцтва. Сяляне-заку- 
пы упамшаюцца у мнопх крынщах. Гэта тычыцца i радоз1чау 
(аб ix таксама ёсць звестю у крынщах), але ix залежнасць на
рта  часовы характар.

Кал1 «челядь невольная» паступова зшкала, а закупы i ра- 
дов(Чы мел1 магчымасць стаць незалежнымь дык «люди непо
хожие» ui «отчичи», «отчизные люди» у колькасных адноЫнах 
пастаянна павял1чвал!ся. Гэта былi ужо запрыгоненыя сяляне, 
яюя страцЫ права пераходу ад аднаго феадала да другога.

Але на Беларус] тады был'| сяляне, яюя такое права мел!, ix 
называл! «людьми похожими». Прауда, ix колькасць змяншала- 
ся, да канца XVI ст. i нават раней магчымасць для пераходу 
была, як мы убачым, лквщавана.

Акрамя вышэй названых асноуных катэгорый феадальна- 
залежных сялян, як на прыватнауласнщюх, так i дзяржауных 
землях працаваж' i т.зв. сяляне-слуп. Гэта была прывтеява- 
ная частка сельскага насельнщтва, якая выконвала спецыяль- 
ныя работы у маёнтках землеуладальнкау. Да ix адносшюя 
конюх'|, лоучыя рыбы, рамесн'|ю, млынары, а таксама ваенна-два- 
ровыя слуп. Апошыя па CBaiM становшчы прымыкал'| да шлях
ты, а часам i пераходзт '1 у гэта саслоуе, аднак у XVI ст. таю'я 
пераходы 6bmi ужо немагчымыя.

Да феадальна залежных трэба аднесц; i збяднелых сялян, 
яюя не мел1 ворнай зямл1, а тш ы  раз агародау i нават хат. У 
крынщах яны называюцца кутнкамь халупнкамь каморнкамь 
людзьм'| лёзнымь гультаямк

Як бачым, сяляне Беларуа у разглядаемы перыяд не з ’яулял!- 
ся аднароднай масай: па сацыяльна-эканам!чных i прававых прык- 
метахяны падзялялюя на некалью груп, катэгорый, яюи адлюстро- 
увал! розную ступень феадальнай залежнасцй Разам з тым ужо 
тадь;, асабл1ва у першай палове XVI ст., разв1вауся працэс збл1жэння 
гэтых груп у напрамку да фармавання адносна адз!нага класа-сас
лоуя феадальнага грамадства -  прыгоннага сялянства.

Гэтаму садзейжчала i заканадауства ВКЛ, якое юрыдычна 
аформта прыгоннае права, ютотна абмежавала праваздоль- 
насць сялян ва ycix сферах жьщця. Першым заканадаучым ак
там ВКЛ, яю паклау пачатак юрыдычнаму афармленню прыгон
нага права на Беларус!, на думку псторыкау, з ’яв1уся Прывтей

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1447 г. караля польскага i вялкага князя л!тоускага Ka3iMipa. 
Ужо тады начала складвацца сютэ.ма заканадаучых мер не 
толью па абмежавант i лквщацыГ права сялян пакщаць CBaix 
уладальнкау i пераходзщь да Ышых, але i па забеспячэнн1 вяр- 
тання уцекачоу.

Асабл1вую ролю у гэтым адыграл1 Статуты ВКЛ г, у прыват- 
Hacni, Статут 1529 г., яю прадугледжвау працэдуру пошукау, вы
дач ы i вяртання сялян, што збеггн ад землеуладальнкау, а так
сама меры пакарання за розныя парушэнш tMi дзеючага зака- 
надауства. Далейшае развщцё юрыдычных нормау прыгоннага 
права на Беларуси звязана было са Статутам! 1566 i 1588 гг., 
пэуны уплыу у гэты працэс унесла i заканадауства, распрацава- 
нае у сувяз! з_правядзеннем аграрнай рэформы 1557 г.27

'Таюм чынам] разглядаемы перыяд быу часам Ытэнаунага 
развщця феадальных адносЫ на Беларуси Галоуным вынкам 
гэтага развщця стала умацаванне феадальнай зямельнай улас- 
насц1 i фармаванне прывтеяваных саслоуяу свецю'х i духоуных 
феадалау, пераход ад натуральна-аброчнай сютэмы эксплуа- 
тацьн сялян да фальваркава-паншчыннай i чыншавай, юрыдыч- 
нае афармленне прыгоннага права.

Усё гэта прывяло да рэзкага пагаршэння як матэрыяльнага, 
так i прававога становшча сялян, абвастрэння сацыяльных супя- 
рэчнасцей у грамадстве. Невыпадкова тады пачала нарастаць 
незадаволенасць сялянства, актыв|’завапася яго барацьба. Яна 
праяулялася у розных формах. Гэта i скарп- сялян на землеула
дальнкау, на ix дзеяннь адказ ад выканання павп-жасцей, кап\ яны 
узрастал!; уцёк!, выступлены разбойнщкага характеру i нават пау- 
станн!. Канкрэтны матэрыял аб становшчы сялян, сацыяльна-кла- 
савых канфлктах можна знайсцг у навуковай лтаратуры, рэка- 
мендуецца,у прыватнасць KHira «Псторыя сялянства Беларуси Ад 
старажытных часоу да 1861 г. Том першы». (Мн., 1997).

§ 2. Узрастанне рол1 гарадоу,
Развщцё рамёствау i гандлю

Ажыуленне эканам!чнага развщця беларусюх земляу, якое 
адбывалася па меры фарм1равання ВКЛ, знайшло адлюстра- 
ванне i у жыцц1 гарадоу. На працягу XIII -  першай паловы XVI стст. 
узрасла агульная колькасць гарадоу, павял1чылгся ix памеры. 
Ёсць падставы л)чыць, што у сярэдзЫе XVI ст. на тэрыторыг 
Беларуа было каля 40 гарадоу28 i усе яны выконвал1 самыя
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розныя функцьп, выступаючы ужо у якааи самастойнага сацы- 
яльна-эканам1чнага фактару феадальнага грамадства. Асабл1- 
ва значнай была роля так!х старажытных гарадоу Беларусь як 
Полацк, Bine6cK, Брэст, Новагародак, М!нск, Слуцк. Менавта яны 
был! названыя у грамаце вялкага князя лаоускага Каз!м!ра 
1441 г. у л ку  «лепшых гарадоу» ВКЛ. Да сярэдзшы XVI ст. узрас- 
ло таксама значэнне Маплёва, Оршы, Быхава, Ашмян, Лщы, Баб- 
руйска, некаторых 1ншых.

Гарадское насельнщтва расло галоуным чынам за кошт 
сялян, але дакладных дадзеных аб яго агульнай колькас;ц1 няма. 
Крынщы дазваляюць зрабщь прыбл1зны .падпк гарадскога на
сельнщтва толью па асобных гарадах. Так, у Брэсце у канцы
XIV ст. жыло каля 2 тыс.чалавек. Насельнщтва Минска, Гродна, 
Новагародка магло складаць 3-4 тыс. чалавек. Найбольш буй
ным быу Полацк, колькасць яго насельнщтва у сярэдзЫе XVI ст. 
даходзта да 50 тыс.чалавек.29

Тады ж на Беларус! узжкл1 i мястэчю -  невялк!я пасяленн1 
гарадскога тыпу, але яны у асноуным належал! магнатам. Асоб- 
ныя магнаты валодал! i гарадамг, таюх прыватнауласнщюх га
радоу станавтася усё больш на Беларус!.

Узрастанне рол1' гарадоу вызначалася розным! фактарам!, 
але асноуным было развщцё рамяства i гандлю. Практычна 
Усе гарады Беларус] выступал! тады як рамесна-гандлёвыя 
цэнтры i дасягнуги у эканам1чнай сферы значных поспехау.
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Што ж новага з ’явтася у гарадсюм рамястве у разглядае
мы перыяд? Пры вывучэнн! гэтага пытання перш за усё неаб
ходна звярнуць увагу на тую глыбокую спецыял1зацыю, якая 
склалася у рамястве. Па падгмках псторыкау, у гарадах Бела- 
pyci у сярэдзже XVI ст, нал!чвалася больш за 100 рамесных 
прафеай.30 Так, вельм1 разнастайным быу асартымёнт вырабау 
рамеснкау, яюя займал1ся апрацоукай металау i, у прыватнаси], 
кавальскай i ювел1рнай справай. Глыбока спецыял1заванай 
была таксама дрэваапрацоука, ганчарнае, гарбарнае, рымар- 
нае i шавецкае рамёствы.

Паступова удасканальваяася i тэхьн- 
ка, аргаызацыя рамёств^у, Псторыю ад- 
значаюць, што хоць у большасц1 гарадсюх 
рамёствау выкарыстоувалюя ранейшыя, 
старажытныя дасягненш i традыцыГ, усё 
большае распаусюджанне атрымл'|вал'| 
новыя, прагрэс!уныя тэхналоги, яюя даз- 
валял1 беларусюм майстрам вырабляць 
якасную прадукцыю, што карысталася по- 
пытам не толью у мясцовага насельтцт- 
ва, але i за межам! Беларус!. Важную 
ролю у гэтым адыгрыват рамесныя цэх!, 
асабл'ша у XVI ст., калг яны з ’явтюя у 
мноп* гарадах Беларус]. Падрабязны 
матэрыял аб значэннГ цэхау як прафе- 
смна-карпаратыуных аб ’яднанняу га- 
радсюх рамеснкау можна знайсц1 у на- 
вуковай л1таратуры. Рэкамендуёцца, у 
прыватнаси], азнаёмЦца з работам! псто

рыкау З.Капысскага i А.Грыцкев1ча, прысвечаных гарадам Бе
ларус].31

Другой важнай рысай гарадскога рамяства было тое, што 
яно ужо у значнай ступеж разв1валася як таварная вытвор- 
часць. Прычым гарадское рамяство абслугоувала не толью 
патрэбы гараджан i жыхароу навакольных вёсак. Пастаянна 
пашыралюя i м1жгарадсюя гандлёвыя сувязь у тым л ку i сувяз1 
з гарадам!' iHujbix KpaiH. Гэтаму садзейычала будаунщтва да- 
рог-гасцшцау, яюя звязвал1 буйныя гарады. Так, у канцы XV -  
першай палове XVI стст. такая дарога праходзша пам]ж По- 
лацкам, Вщебскам i Смаленскам. Праз усю Беларусь з усходу 
на захад праходз1утасцшец з Оршы на M ihck, Слон1м, Брэст.

Сярэбраная чаша 
работы навагрудсмх 

майстроу. XVI ст.
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3 XV ст. упамшаецца шлях, яю злучау Гродна з Вшьняй. Ажыу- 
леным1 был! дароп, звязаушыя П тск з Мазыром, Кобрынам, 
Клецкам, Слуцкам, Брэстам. Яшчэ у пачатку XV ст. крынщы упа- 
мЫаюць i «вял!ю шлях Лагойсю»32. Гэтыя i Ышыя дароп, безу- 
моуна спрыял! гандлёвым сувязям гарадоу,

У гандлёвых мэтах шырока выкарыстоувалгся таксама i рэю, 
яны звязвал1 не толью беларусюя гарады, але давал! магчы- 
масць весц! гандаль 3 iHLiibiMi кражам!, давал! выхад беларусюм 
купцам на знешн! рынак. Так, праз Полацк, буйнейшы гандлёвы 
цэнтр ВКЛ, ш оу гандаль з Рыгай, расмсюм! гарадам! Ноугара- 
дам, П сковам, Масквою. Брэст гандлявау з Варшаваю, Торунем, 
Гданьскам, Познанню, ЛюблЫам, Кракавам, Львовам. Гродзенс- 
кгя купцы падтрымл!вал! пастаянныя сувяз! з Польшчай, Чзхгяй, 
Валах!яй, Венгрыяй. Некаторыя беларусюя купцы даб!рал!ся да 
Bi3aHTbii, гарадоу Усходу.

Безумо^на, у якасц! таварау выступалi не тольк! рамесныя 
вырабы, але i шмат яюя сельскагаспадарчыя прадукты, сырав!- 
на (збожжа, мёд, воск, паташ, лён, льняное семя i г.д.), аднак у 
любым выпадку гарады был! асноуным! пунктам! гандлёёых 
сувязей, што павышала ix агульную ролю у жыцц! дзяржавы

Трэба зазначыць, што гандлёвую дзейнасць гараджан пад- 
трымл'шала i вярхоуная улада, таму што пошл!нныя зборы был! 
важнай крынщай папаунення дзяржаунай казны. У пачатку XV! ст. 
адзш Полацк давау дзяржаве тольк! пошл!ннага збору ад ган
длю воскам i соллю штогод 3936 коп грошау, ц1 20% збору па 
гэтай крынщы даходу з ycix гарадоу ВКЛ.33

Гандлёвыя сувяз( гарадоу мел! важнае значэнне не толью 
для развщця рамёствау, промыслау, але садзейычал! i фарм!- 
раванню унутранага рынку. Прауда, гэты рынак тады не склау- 
ся, але м енавта f  працэсе гандлёвай дзейнасц! гарадоу раз- 
в!валюя яго элементы, новыя арган!зацыйныя формы гандлё
вых адноан. Напрыклад, ужо у той перыяд на базе некаторых 
буйных беларусюх гарадоу праводзшюя ярмарю ц|‘ ю'рмашы, на 
як!я прыбывал! не толью мясцовыя купцы, але i купцы з больш 
аддаленых раёнау, замежных Kpain.

Усё больш дасканалай станав'шася i сютэма грашовага 
абарачэння, якая паступова выцясняла натуральны абмен. Ра
зам з тым i тады у якасц1 экв!валенту тавару, плацёжнага свод
ку выкарыстоувалюя не толью грашовыя адзжю, але i зл!тю- 
грыуны пэунай Bari (100, 160, 200 г.). Найбольш разв!тай у той 
перыяд, на думку псторыкау, была полацка-вщебская грашова-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



вагавая сгстэма, на аснове якой у
XV ст. усталявалася адзЫая агуль- 
надзяржауная грашова-вагавая 
сютэма. Некалью пазней замест 
гэтай сютэмы была уведзена новая, 
л!чбавая грашовая астэма (гэта 
адбылося прыкладна з пачатку
XVI ст.). Аднак у той перыяд у гра- 
шовы ужытак i гандлёвую дзейнасць 
насельнщтва Беларусь як i на усёй 
тэрыторьм ВКЛ, шырока уваходзш1 
манетныя адзмю розных еурапейск/х 
KpaiH -  прыбалтыйская, л'щонская 
манета, пражсю грош. Апошн! доуп 
час увогуле складау фундамент гра- 
шовай гаспадарю дзяржавы. Але па- 
чынаючы з XVI ст., як адзначае В.Раб- 
цэвГч, асноунай манетай Вялкага кня
ства Лггоускага становщца грашовы 
знак унутранай вытворч'асф 
л1тоусю паугрош. Ён чакажуся на 
манетным двары у Вты-й, яю пачау 
працаваць з 1492 г.34

Актыв1зацыя гандлёвай дзей- 
насц! гарадоу спрыяла i таму, што 
у  ВКЛ; узнкла i крэдытная сютэма, Грашы Вялказа княсша
Яна давала магчымасць купцам ат;- ттоускааа xvi ст.:
рымл!ваць пазыку у больш багатых 1 ~ паугрош, 1595 г.; 2 -  деаяк, 
кампаньёнау ui феадалау для пра- ^ ^ ч щ в е р Л к ^ т ^ '’ '
вядзення той або шшай гандлёвай 5 _ двд0ны д'энарыа ’
аперацьм. Крэдыторам1 станавтюя 
i л!хвяры, яюя у гэты час таксама
з ’явшюя на Беларусь ..................

Таюм чынам, гарады станавтюя цэнтрам1 фарм1равання но
вых сацыяльна-эканам1чных адносЫ, яюя хоць i не выходзш за 
межы феадальнага ладу, усё ж не укладвалюя у яго традькцьй.

Усё гэта стварала аб’ектыуныя умовы для таго, каб перад 
гараджанам!' узнкла пытан не аб пашырзньп ix правоу,пазбау- 
ленн) самавольства феадалау i адмЫютрацыйных асоб, пред
ставления з боку дзяржавы саслоуных гарантый; !■ такое пы- 
танне, як сведчаць пстарычныя крынщы, сапрауды ставшася у
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тых скаргах, яюя наступал! ад жыхароу гарадоу на iwa вялкага 
князя. В ял^я  княз1 i увогуле вярхоуная улада не магш не 
ул1чваць Ытарэсы гараджан, таму што яны 6bmi зацкауленыя у 
развщц] гарадоу, бо гарады давал) немалыя прыбытю у дзяр- 
жауную казну. Сведчаннем таму служыць з ’яуленне прававых 
актау, яюя слрыял! развщцю рамеснай i гандлёвай дзейнасщ 
гарадскога насельнщтва. Таюя акты 6bmi выдадзены ужо у 
другой палове XV ст. Заканадаучае прызнанне саслоунай са- 
мастойнасц! гарадскога насельнщтва знайшло адлюстраван- 
не i у Статутах ВКЛ . Напрыклад, Статут 1529 г. разглядвау га- 
радское насельнщтва як саслоунае у дзяржаве, што вщаць з 
першага артыкула раздзела I. Артыкул дзевяты 111 раздзела 
Статута у вядомай ступен'| нават урауноувау мяшчанскае сас- 
лоуе з iHLUbiMi саслоуям) феадальнага грамадства, прызнаючы 
за iM «яко княжата i панове хоругвные, шляхта», права спадчын- 
насц'| маёмасц'! бацькоу.35

Псторыю адзначаюць, што ужо у сярэдневяковы перыяд у 
шэрагу еурапейсюх кра!н скла^ся своеасаблгвы саюз naMix 
вярхоунай уладай (у асобе манарха, караля, князя i г.д.) i гара- 
дамь у вынку чаго апошн1я, г.зн. гарады, атрымая! права на са- 
мак!раванне, вядомае яе Магдэбургскае права (па найменж 
горада Магдэбурга, у яюм яно было выпрацавана). Першы прыв!- 
лей на самаюраванне паводле Магдэбургскага права у 1387 г. 
атрымала Втьня, а ужо у 1390 i 1392 гг. ён быу выдадзены 
Брэсту i Гродна. У XV ст. магдэбургскае права было дадзена 
яшчэ тром беларусюм гарадам -  Слуцку (1441), Полацку (1498) 
i M iHCKy (1499). Да сярэдзшы XVI ст. магдэбургскае права мел! 
амаль што усе больш ui м ент  значныя гарады Беларуси Нават 
магнаты-уладалы-iiKi гарадоу i мястэчак таксама давал! гэта 
права ix жыхарам.

У адпаведнасц1 з магдэбургсюм правам вырашалюя мно- 
пя пытаны жыцця гарадоу. Так, гарады, яюя атрымал\ такое 
права, замест шматшюх натуральных павЫнасцяу плацтг на 
карысць дзяржавы адзЫы грашовы падатак. Яны таксама выз- 
валял'юя ад суда i улады вялжакняжацюх намесыкау i ваявод. 
Г арадскую упаду цяпер фарм1равал! caMi гараджане, яюя Bbi6i- 
рал1' органы самаю'равання -  раду i лаву, яю'я часам зл(валюя у 
адну установу. Рада складалася з бурмютрау i радцау, загад- 
вала гаспадаркай горада, яго добраупарадкаваннем i разгля
дела цывтьныя справы гараджан (колькасць яе членау у роз
ных гарадах была розная i вагалася ад 6 да 24). Лава -  судовая
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калепя, складалася з войта i прысяжных лаужкау, яюм належау 
суд па крымжальных справах.

Апе роля войта не зводзСпася толью да старшынства на 
пасяджэннях лавы. Войт узначальвау гарадское самаюраван- 
не, па сутнасц!, ен быу гарадсюм галавою. Прауда, войт не вы- 
б!рауся гараджанам! (гэтага яны дабтюя пазней), а прызна- 
чауся вял!юм князем з лжу шляхты, прадстаужкоу феадальнага 
класа, прычым гзта пасада давалася у пйжыццёвае ui нават у 
спадчыннае валоданне.36

I тым не менш устанауленне самаюравання -  гэта важная 
з ’ява у жыцц! беларусюх гарадоу, яно, безумоуна, адыгрывала, 
нягледзячы на абмежаванж, станоучую ролю у разв!цц1 гарадс- 
кой гаспадарю, аслабляла залежнасць гараджан ад феадалау.

Аднак i у гэтых умовах феадалы !мкнулюя пранжнуць у га
рады, выкарыстаць магчымасц1 гарадскога жыцця у aca6icTbix 
мэтах. Так, яны набывал1 у гарадах участю i дамы i перасялял! 
туды ceaix сялян, яюя i займалюя рамеснай або гандлёвай дзей- 
насцю. У вын1ку у гарадах Беларус! з ’явшюя прыватныя ула
данж, т.зв. юрыдыю u,i юрысдыю, жыхары яюх не был! падулад- 
ныя органам гарадскога самаюравання i не плац!л1 падатю, 
шшыя зборы у бюджэт горада.

Першыя звестю аб юрыдыках у гарадах Беларус! утрымл!- 
ваюць граматы Брэста, яюя адносяцца да XV ст.37. У далейшым 
сведчанн! аб ix маюцца у мнопх крышцах: малстрацюх KHirax, 
уставах рамесных цэхау, судовых i падатковых распараджэннях 
вял!какняжацкай адмжютрацьп i !ншых. Ва ycix гэтых крынщах 
юрыдыю разумеюцца як штосьц! звычайнае, паусядЗённае. 
Трэба сказаць, што юрыдыю узн!кл! з ведама вярхоунай улады, 
у 1563 г. яны афщыйна был! зацверджаны вягнюм князем.

Пэуную ролю у сацыяльна-пал!тычным жыцц|' гарадоу Бе
ларус! адыгрываш таксама цэхавыя аргажзацьй рамесжкау, 
купецюя п'льды!, праваслауныя рэлИйныя брацтвы. Яны з ’яу
лялюя формам! i сродкам! праяулення саслоунай сапщарнасц'| 
гараджан. Рамесныя цэх|' i купецюя пльдьн вырашагн гэтую 
задачу у сферы эканом1ю i сацыяльным жыцЦ|, брацтвы -  у 
щэйнай вобласц), якая знаходзшася у феадапьную эпоху цал- 
кам пад уплывам paflirii i царквы.

У цэлым, аднак, працэс саслоунай кансалщацьн гараджан 
працякау у складаных умовах i застауся незавершаным. CaMi 
ж гарады у сваёй асно^най масе заставал!ся у становшчы 
пауаграрным, паугандпёвым з невял кай колькасцю рамесжкау.
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Таи узровень гарадскога жыцця бы? характэрны для большасц! 
еурапейсюх KpaiH.

У заключэнне неабходна адздачыць, што сацыяльна-эка- 
нам!чнае разшццё беларусюх земляу другой паловы XIII -  пер
шай палрвы WICTCT. адлюстррувала асабл!васц1, уласц!выя 
феадальнай с1стэме. Менавта тады канчаткова склалюя га- 
лоуныя рысы гэтай сютэмы, i яна забяспечвала рост вытвор- 
чых с т . Таю рост, хоць i павольна, адбывауся, як мы бачыл!, i у 
сельскай гаспадарцы, i У прамысловай дзейнасц1, якой займапи- 
ся сяляне i жыхары гарадоу i мястэчакау.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Раздзел III
УНУТРЫПАЛНЫЧНАЁ СТАН0В1ШЧАУ ВКЛ ' 

(СЯРЭДЗША XIII -ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVI стет,)

§ 1  Абвастрэнне унутрыпал!тычных супярэчнасцяу 
у  ВКЛ у 40 -  80-я гады XVI ст. Крэуская ушя 

i яе упл ыу на становшча у Княстве
Даследуючы псторыю ВКЛ, вучоныя ужо дауно звярнул! 

увагу на той факт, што хоць гэтая дзяржава i была адной з 
буйнейшых у Еуропе, яна не адрозывапася, асабл^ва на пер- 
шых этапах развщця, Hi цэнтрал1зацыяй у юраванн!', Hi трыва- 
ласцю свайго пал!тычнага ладу. Наадварот, у ёй ужо у працэсе 
станаулення стала складвацца напружанасць, ва умовах якой 
узнкал! розныя канфлкты, разгортвалася вострая барацьба, што 
набывала падчас рысы грамадзянскай вайны.

I гэта тлумачыцца не толью асабютым! амбщыям! тых щ 
1ншых дзеячау, яюя вял! барацьбу за уладу. Мелюя ( больш 
глыбоюя прычыны i, у прыватнасц!, адб!валюя агульныя асаб- 
л!васцг ВКЛ як дзяржавы, якая склалася на шырокай этшч- 
най аснове, уключала не тольк! балцюя, але i мнопя усход- 
неславянсюя земль вядомыя як русю'я. Гэтыя земль як мы 
ужо адзначал!, займал1 большую частку тэрыторьп ВКЛ, вы- 
GOKapasBiTbfMi был! яны як у эканам!чных, так i у культурных 
адносшах. Аднак пал!тычныя амбщьп знац1 гэтых земляу па 
меры умацавання улады вялшх князёу лтоусюх не заусёды 
ул1чвал!ся, а падчас проста ^наравалюя. Вял!юя князг лаоу- 
сюя пры вырашэнж дзяржауных спрау (мкнулюя абатрацца 
перш за усё на лтоускую  арыстакратыю, выхадцау з балцюх 
земляу, а гэта, безумоуна, выкгнкала незадаволенасць усход- 
неславянсюх князёу, у прыватнасщ, выхадцау здынасцьм Ру- 
рыкавиау, Таюм чынам, можна гаварыць аб наяунасш пэу- 
ных супярэчнасцяу, унутры самога пануючага класа ВКЛ, яюя 
ускладнял! пал!тычнае становшча у дзяржаве.
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Гэтыя супярэчнасии яшчэ больш абвастрыла рэлИйнае 
пытанне, якое узн!кла у сувяз1 з распаусюджаннем у Княстве 
ужо з канца XIV ст. каталщызму. Новую рэл1пю прынял1 перш 
за усё лтоусюя феадалы, яюя раней был! язычн!кам!, прычым 
яны атрымагп пэуныя прывшек Феадалы ж беларусюх i !ншых 
усходнеславянсюх земляу заставалюя праваслауным1 i был! 
пазбаулены мнопх правоу. Усё гэта прывяло да таго, што у 
ВКЛ паступова склал'юя як бы дзве пал|'тычныя групоую: лтоу- 
ска-каталщкая i славянска-праваслауная, пам1ж яюмГ, як мы 
убачым, пачнецца вострая барацьба.

Вял!ю уплыу на унутрыпалпгычнае становшча у ВКЛ i, у пры- 
ватнасц'1, на тую барацьбу, якая праходзта пам!ж названым! 
вышэй групоукам1, аказвал! знешнепалпычныя фактары. У гэ- 
тым плане трэба асобна вылучыць адносЫы ВКЛ з Маскоусюм 
княствам i Польшчай. Абедзве гэтыя дзяржавы уважл!ва са- 
чыги за падзеямь яюя адбывалюя у Княстве, i (мкнупюя выкары- 
стаць ix у ceaix паштычных мэтах. Так, Маскоускае княства (яно 
стала узмацняцца у другой палове XIV ст.) спадзявапася аб’яд- 
наць пад сваёю уладаю усе былыя старажытнарусюя земл!, у 
тым л'жу i тыя, што знаходзшюя у складзе ВКЛ, i таму умешва- 
лася у яго справы. Пры гэтым яно аказвала усебаковую падт- 
рымку праваслауным жыхарам ВКЛ, яюя па меры узрастання 
рол! каталщкай царквы гатовы 6bmi nepancui пад уладу Маск- 
вы. Асабл'ша гэта аднос'щца да праваслауных князёу i баяр.

Што ж тычыцца Польшчы, дык яна падтрымлгвапа катол!- 
кау i рабта усё, каб ВКЛ не пераутварылася у магутную пра- 
васлауную дзяржаву ва Усходняй Еуропе i не збл|'зтася з Мас- 
квою. Моцны цюк вытрымл!вала ВКЛ i з боку крыжаносцау, 
Залатой Арды, што таксама трэба ул!чваць.

Анал1з падзей, яюя праходзт! у Княстве, сведчаць, што пер
шы унутрыпалтачны Kpbi3ic яно перажыло ужо у самым па
чатку свайго станаулення у сувяз'| з забойствам князя Ммдоу- 
га. Змест гэтага крызюу вызначыла барацьба за уладу, за вяли 
какняжацю прастол. Такая барацьба мела месца i у далей- 
шым. Так, востры характар яна набыла у пачатку 40-х гг. XIV ст., 
калi памёр князь Гедымж. Тады улада апынулася у руках князя 
Яунута (малодшага сына Гедымжа), якога не прызнал! браты i 
Ышыя сваяю. Да таго ж  ВКЛ пачау пагражаць Ордэн, яю за- 
xaniy Жамойць. Аднак да адкрытай грамадзянскай вайны у той 
час не дайшло, уладу здолел! узяць у свае рую княз! Альгерд i 
Кейстут, яюя, па сутнасц!, ажыццяв'т* дзяржауны пераварот.
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Прычым у KpaiHe усталявалася як бы двоеуладдзе: дзяржаваю 
стал! юраваць два князг-браты -  Альгерд i Кейстут. Альгерд 
атрымау у валоданне усходнюю палову Княства з Втьняй, Кей
стут жа юравау яго заходам! землям ’1 -  Жамойць, Трою, Гродна, 
Падпяшша з Бельскам i Берасцейская зямля.

Новыя разлады i М1'жусоб1цы; ^ ВКЛ пачалюя пасля cwepui 
Альгерда у канцы 70-х -  пачатку 80-х гадоу XIV ст. Гэты князь, як 
ужо зазначалася, зраб19 вельм1 многа для умацавання кра1ны, 
пашырэння яе тэрыторьп. Пры гэтым ён праводз1у «прарускую» 
пал1тыку, абатраючыся перш за усё на праваслауных феадалау 
(i сам, на думку псторыкау, быу праваслауным). Пры iM асабл!- 
вых унутрыпал|'ты,чных канфлктау у ВКЛ не наз!ралася.

Станов‘1шча у Княстве рэзка змянтася, як толью памёр Аль
герд. Адбылося гэта у 1377 г., Kani Альгерду было 83 гады. 
Трэба зауважыць, што Альгерд паюнуу надзвычай вялкае па- 
томства -  12 сыноу (5 ад першага шлюбу з в1цебскай князёу- 
най Мэрыяй j сем ад другой жоню -  цвярской князёуны Улля- 
ны) i не менш uiacui дачок. Такая колькасць сыноу, безумоуна, 
тата пагрозу смуты, узнкнення барацьбы за уладу, што i адбы
лося, як толью вялкакняжацю прастол заняу Ягайла -  старэй- 
шы сын Альгерда ад другога шлюбу.

Супраць Ягайлы выступ^ старэйшы сын Альгерда ад пер
шай жоню -  полацю князь Андрэй. Даследчыю адзначаюць, што 
гэта быу выдатны дзяржауны дзеяч, таленавны палкаводзец, 
яю меу усе правы на вялкакняжацкую пасаду. Але Андрэй По
лацю бараЦьбу за уладу прайграу. 3'1мою таго ж года ён з 
дружынаю i сынам! уцёк у Пскоу, дзе быу прыняты на княжанне, 
а потым апынууся у Маскве (ён паюнуу Полацк, кал1 Ягайла ужо 
зняу аблогу горада).1 Аднак палачане не прынял1 i ста^ленка 
Ягайлы -  князя Сюргайлу -  фармальна за тое, што ён не бы? 
праваслауным, заставауся язычнкам. Крын1цы сведчаць, што 
палачане пасадзт! Сюргайлу на каня задам наперад i з гань- 
баю 'выправадзтгз горада. У 1381 г., у Полацку адбыуся сап- 
раудны бунт, яю падтрымал! смаленсю'я i маскоусюя княз1, на 
бок Полацка стау схтяцца i Ноугарад. Аднак выступление па- 
лачан Ягайлу Удалося падавщь.2 Тады ж паюнуу Княства i пе- 
райшоу набок Масквы i Дзмггры Апьгердав1ч, яю валодау Бран- 
скам i Трубчэускам. Фактычна не прызналг Ягайлу княз1 Ва- 
лын1 i Падолля. Усё гэта пагражала распадам дзяржавы.

Абвастрылюя супярэчнасц1 таксама пам1ж Ягайлам i Кей- 
стутам, якому належала заходняя частка Княства i за яюм
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стаял! уплывовыя пагн'тычныя сшы. Псторыю адзначаюць, што 
пасля смерц! Альгерда у ВКЛ фактычна працягвала юнаваць 
двое^ладдзе ui дыумв!рат, Аднак Кейстут, хоць i падтрымау 
рашэнне Альгерда аб перадачы вялкакняжацкай пасады Ягайлу, 
быу незадаволены дзеянням! апошняга, у прыватнасц!, сувя- 
зя.мгЯгайлы з крыжакам! (ix Ягайла паспрабавау выкарыстаць 
у барацьбе з палачанам! у 1381 г). Ён быу не супраць у вогуле 
заняць вядучае месца у дзяржаве, Сутыкненне гэтых двух кня
зёу было непазбежным, i яно неузабаве адбылося, у вышку чаго 
Ягайла быу зведзены з вялкага княжання. За !М, па просьбе 
Birayra (а ён быу на баку Кейстута) захавауся толью замак 
Крэва i Вщебск.

Галавою дзяржавы стау Кейстут. Але юравау ён не доуга, 
прыкладна каля года. Супраць Кейстута выступи мнопя княз! 
на чале з Ягайлам i яго братам! Сюргайлам i Карыбутам. У 
Княстве тады пачалася страшэнная усобща, яно стаяла на па- 
розе грамадзянскай вайны. Вынкам усобщы з ’явшася пера- 
размеркаванне палггычных cm на карысць втенскай групоук!, 
на якую абашрауся Ягайла. Кейстут i шмат хто з яго прых!льн1- 
кау запнул1 ui вымушаны был! з ’ехаць у шшыя кра!ны. Ягайла 
зноу стау вялмм князем. Аднак i пасля гэтай усоб!цы у дзяр- 
жауна-пал^ычным ладзе Княства ютотных змен не адбылося; 
яно па-ранейшаму заставалася, па сутнасц!, расшчэпленым на 
удзелы.

Як ужо адзначалася, на унутрыпал!тычнае станоз1шча у В К/] 
пзуны уплыу аказвал'| знешшя фактары. Вял!к!м князям Лтсуск!м 
прыходз!лася не тальк! ул!чваць знешнепалпычныя умовы, але 
i шукаць падтрымю у суседшх дзяржавах, icui з iMi на пагад- 
HeHHi. Так, у час ycobiu, як!я адбылюя у Княстве у канцы 70 -  
пачатку 80-х гг. XIV с т ., ! Ягайла, i Кейстут спрабавал! выкары
стаць дапамогу Тэутонскага ордэна. Прыкладна у той жа час 
Ягайла устанав!у сувяз! з Залатой Ардой i, у прыватнасц'!, дамо- 
Biyca з ханам Мамаем удзельшчаць у сумесным з татарам! па~ 
ходзе на Маскву, намечаным на восень 1380 г.

Але ад Кулкоускай б!твы, у якой сустрэлюя войск! маскоу- 
скага князя Дзмггрыя i хана Мамая, Ягайла yxmiyca. Чаму? На 
гэта пытанне няма адназначнага адказу. Разам з тым даклад- 
на вядома, што пасля Кулкоускай бггвы намецтася збж'жзнне 
ВКЛ з Маскоуск!м княствам праз шлюб Ягайлы з дачкою 
Дзм!трыя Данскога Соф’яй. Был! нават праведзены спецыяль- 
ныя перамовы, аднак шлюб, а значыць, i магчымае збл1жэнне
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дзвюх дзяржау, не атрымалюя, таму што, як было афщыйна за
явлена, маскоусю князь патрабавау ад Ягайлы прызнаць ва- 
сальную залежнасць.

Такое патрабаванне сапрауды магло сыграць адмоуную 
ролю. Але справа не толью у гэты м. Саюз з Масквою тады не 
адбыуся па Ышых, больш глыбоюх прычынах. Як адзначаюць 
мнопя псторыю, збл!жэння з Масквою не хацел1 i нават баялюя 
мнопя лтоусюя феадалы празаходняй арыентацьП. 1х больш 
задавальняу саюз з другой суседняй дзяржавай -  Польшчай, з 
якой у жш ут 1385 г. i было падпюана пагадненне, вядомае у 
пстарычнай л!таратуры пад назвай «Крэуская ужя». Пагаднен
не naflnicani Ягайла i яго браты княз! Ск!ргайла, Карыбут, В!таут, 
Лугвен.

Трэба адразу зазначыць, што Крэуская ун!я з ’явтася знач
най падзеяй у пстарычным развщц! ВКЛ. Яна аказала вял!ю 
уплыу як на яго унутрыпалпычнае жыццё, так i на м1Жнароднае 
станов|'шча, звязала Княства з Польсю'м каралеуствам. На як|’х 
жа умовах была падп!сана гэта ун(я?* Перш за усё неабходна 
адзначыць, што у аснове Крэускай ynii ляжала шлюбная здзел- 
ка: Ягайла пагадзуся жан'щца з польскай каралеунай Ядзв1гай 
i стаць каралём Полыичы. Але Крэускае пагадненне нельга 
звесц! толью да шлюбу Ягайлы i Ядзв1п, таму што гэты шлюб 
быу абгавораны умовам! з далёка щучымг мэтам!. Так, Ягайла 
пав!нен быу перайсц! у катал1цтва i садзейн'наць распаусю- 
джанню гэтай рэл!п! ва yciM Княстве. Ён абяцау таксама пера- 
даць на патрэбы Польшчы дзяржауную казну ВКЛ, заплац'щь 
200 тыс. флорынау Вшьгельму Аустрыйскаму (з дома Габсбур- 
гау) за адмову ад шлюбу з Ядзв1гай (таю шлюб павшен быу 
адбыцца). Акрамя гэтага, Ягайла абяцау i гарантавау “уласным 
коштам i ста раннем вярнуць каралеуству польскаму усе кра!, 
юм бы яны ад яго не адарваны i забраны» i вызвал!ць з палону 
(мелася на увазе з турэцкага палону -  П.Дз.) хрысц!ян,яюя там 
знаходзш!ся. Нарэшце, той жа вял!ю князь Ягайла абяцау земл! 
лтоусюя ! руск!я на «вечныя часы да кароны каралеуства 
польскага далучыць».3

Вось яюм! умовам! быу абстаулены шлюб Ягайлы з Ядзвн 
гай. Гэтыя умовы, як слушна зауважыу Я.Юхо, нагадвал! акт 
безагаворачнай капггуляцы!. «Асабл!ва, -  п!ша ён, -  здз!уляе 
абяцанне перадаць казну на патрэбы Польшчы, заплацщь 200 
тыс.флорынау В!льгельму Аустрыйскаму, г.зн. суму, на якую у 
той час можна было купщь цэлую дзяржаву, i л!кв!даваць
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Вялкае княства ЛКтоускае, далучаючы яго да Польшчы толью 
за гонар зрабщца прымаком ЯдвИ.»4

Чаму ж Ягайла пагадз1уся на таюя цяжюя умовы? Псторыю 
ужо дауно спрабуюць даць адказ на гэтае пытанне, i мнопя з ix 
прыйшл! да высновы, што таюх умоу увогуле не магло быць, 
што акт Крэускай ynii быу надроблены, сфальЫфкаваны у 
Польшчы пазней складальнкам! хрон1к або зменены польсюм! 
феадалам!. На такую думку наводзяць наступныя абставЫы:
1) няма арыпналу тэкста, а той дакумент, што падаецца як Акт 
Крэускага пагаднення (у польскай пстарыяграфи ён названы 
«Актам Ягайльй братоу яго аб саюзе Штвы з Польшчай»), Hi па 
форме, Hi па зместу нельга Л1чыць дагаворам. Гэта, як справяд- 
л1ва адзначае псторык С. ЦярохЫ, -  «тыповае камюнке, аф'ь 
цыйнае паведамленне аб м!ждзяржауных перамовах.»5 Пры
чым тэкст Крэускага пагаднення стау вядомым толью пасля 
CMepu,i Ягайлы, ён быу апублкаваны у xpoi-iiubi Яна Длугаша;
2) дакумент не мае неабходных i абавязковых рэкв!з!тау, г.зн. 
подпюау i пячатак, без як|’х м1жнародныя пагадненн! не маюць 
юрыдычнай моцы; 3) звяртае на сябе увагу i той факт, што 
тэкст Крэускага пагаднення захоувауся не у дзяржауным схо- 
Biiu4bi, дзе утрымалюя усе дзяржауна-прававыя акты, а у apxise 
Кракаускай капсулы.

Сумненн1 аб праудз1васц1 дакумента, яю падавауся як «Акт 
Крэускай yHii», не раз выказвал! у XV! ст. i caMi прадстаунк! 
ВКЛ, Аспрэчвауся ён i на ЛюблЫсюм Сойме у 1569 г., кал! вы- 
рашалася пытанне аб аб’яднанш Польшчы i ВКЛ. Тады прад- 
cTayHiKi ВКЛ прама заявт‘|, што зап!сы, на яюя спасылауся польск] 
бок, наогул HiKoni не !снавалк Магчыма, як адзначае Я.Юхо, пад- 
роблены быу не увесь акт унн, а толью асобныя месцы, выгад- 
ныя для Польшчы.

Таюм чынам, ёсць падставы сцвярджаць, што дакумент, як! 
юрыдычна замацоувау Крэускую ун'по пам'1Ж Польшчай i ВКЛ, 
не мог быць сапраудным прававым актам. Тым не менш такая 
ужя была абвешчана. Паустае пытанне: чаму яна стала магчы- 
май?

На гэтае пытанне псторыю давал'| розныя адказы, а нека- 
торыя з ix л!чыл! Крэускую унш  выпадковай з ’явай. Так, польсю 
псторык 1.Фтев!ч nicay, што барацьба пам!ж Польшчай i Вялк'1м 
княствам завяршылася «niKiM не прадбачнай выпадковасцю -  
шлюбам Ягайлы i ЯдзвИ. Hi4biM не падрыхтаванае, а таму не- 
даступнае розуму, бяспрыкладнае у ricTopbii шчасце заззяла
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цяпер на сцьмелым польсюм даляглядзе».в Аднак большасць 
навукоуцау адмауляюць выпадковасць Крэускай унн i адзнача
юць, што у ёй 6bmi зацкаулены не толью пэуныя пал1тычныя 
сты  кожнай з дзяржау, але i caivti гэтыя дзяржавы. Прычым 
шщыятыва Крэускай уни зыходзта з польскага боку.7 Справа у 
тым, што Польскае каралеуства у 80-я гады XIV ст. перажыва- 
ла цяжю перыяд i вытрымл!вала моцны цкж з боку суседжх 
KpaiH, у тым л ку  i з боку ВКЛ, якое неаднаразова рабта паходы 
на яго земл!. Напрыклад, у 1376 г. войсю Вялкага княства спу- 
стошыл!' значную частку Польшчы i 3axanmi 23 тысячы палон- 
ных. Спусташальным быу i паход Ягайлы на Цэнтральную 
Польшчу у 1383 i 1384 гг. Безумоуна, усё гэта павЫна было 
прымус'щь урадавыя колы Польшчы шукаць прым'!рэння з ВКЛ.

Яшчэ большая пагроза Польшчы зыходзта з боку крыжа- 
носцау. Апошжм удалося не толью 3ctxaninb мнопя польсюя 
тэрыторьм (С тезю , Гданьскае Памор’е, Дабжынскую i ХелмЫс- 
кую земл1), але i пашырыць свой уплыу унутры краны праз 
выхадцау з Нямеччыны, яюя узял1 пад кантроль мнопя галЫы 
эканом1ю, гарадское самаюраванне, гандаль. Больш таго, сам 
польсю прастол апынууся у руках асобы, якая негатыуна была 
настроена да усяго польскага -  у 1380 г. венгерсю i польсю 
кароль Людв1к nacraBiy на чале Польшчы немца (мужа сваёй 
старэйшай дачю) СИзмунда Люксембургскага. Па сведчанж 
польск!х псторыкау, той нават не хавау сваю непрыхтьнасць 
да палякау i с!мпатыю да крыжаносцау. Такое станов1шча не 
магло не непакощь патрыятычна настроеныя колы польск1х 
феадалау, i яны пачал\ шукаць выйсце, у прыватнасц(, стап\ да- 
магацца скасавання шлюбнага пагаднення з Габсбургам! i, як 
сцвярджае летап!с, «вымыслам вял!кага князя Ягайлу гаспада- 
ром на каралеуства узяць, кал! ён ахрысцщца у хрысц1янскую 
веру рымскага закона i каралеву Ядзв1гу у жоню возьме».8 Аб 
тым, што Ядзв!га зведала тады моцны цюк з боку пэунай частк! 
прадбачж'вых польск!х феадалау i б|‘скупау, гаворыцца у xpoHi- 
цы Яна Длугаша. Пры гэтым ул'нвал'юя i рэлИйныя ннтарэсы, 
звязаныя з распаусюджаныем каталщтва на землях ВКЛ. Ян 
Длугаш зауважае: «Каралева польская Ядзв|‘га на узмоцненыя 
просьбы i угаворы прэлагау i польсюх паноу, яюя даказвал! ёй, 
што заключаныя з эрцгерцагам Аустрьм Втьгельмам у час яе 
дзяц!нства пагадненн! аб шлюбе нкол! яе не звязваюць, змяк- 
чылася !, адюнуушы ранейшыя дамовы, як не маючыя сты , зга- 
дзтася на шлюб з князем л'1тоусюм Ягайлам ужо не па прычыне
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яе асаб'ютых жаданняу, а для пашырэння i умацавання хрысц'|- 
янскай веры».9 Нельга таксама не ул1чваць той факт, што у 
Польшчы было шмат i таюх паноу, яюя 1мкнулюя выкарыстаць 
унш з ВКЛ у захопнщюх мэтах, спадзеючыся пашырыць тэры- 
торьи каралеуства за кошт зямель ВКЛ.

Але Крэуская унт  стала магчымай не толью таму, што яна 
была выгадная Польшчы. У ёй было зацкаулена i Вялкае кня
ства Л1тоускае, у тым л ку  i сам Ягайла. Псторыю адзначаюць, 
што значным аргументам на карысць уни было давол1 хюткае 
становилча Ягайлы, яю ужо быу звергнуты з вялкакняжацкага 
прастола Кейстутам. На гэты прастол мел1 тады прэтэнзп мно
пя сваяю Ягайлы (Ягайла меу, апрача сясцёр, адз|'наццаць род
ных i каля сарака стрыечных братоу). Усё ж галоунай прычы- 
най таго, што Ягайла дау згоду на yniio з Польшчай, з ’яв!уся 
м1жкародны, знешнепалпычны фактар, у прыватнасць пагроза 
з боку крыжакоу. Яны уя^лял! значную небяспеку як ВКЛ, так. i 
Польшчы. Аб’яднаным1 стам ! было б лягчэй супрацьстаяць 
гэтай пагрозе.

бы? Сюргайла -  родны брат Ягайлы). Аднак рэал1заваць Ышыя 
умовы Крэускай унн аказалася не так проста, i яна хоць i заха- 
валася, але, як убачым, далёка не у тым выглядзе, як таго хаце- 
лася яе шщыятарам.

Таюм чынам, аб выпадко- 
васц! Крэускай унп гаварыць не 
даводз1цца: i адзЫ, i друп бок 
был1 зацкауленыя у ёй, хоць i 
лраследвал1 яны розныя мэты.

Ягаапа, 
вялт князь nimoycKi 

(1377 -  1392 гг.)
/ пароль лольст (1386 -  1434 гг.)

Трэба падкрэслщь, што рэ- 
ал1зацыя yHii пачалася адразу, 
як толью яна была падпюана. 
Ужо у лютым 1386 г. Ягайла 
прыбыу у Кракау i лтаральна 
праз два дн'| прыняу каталщт- 
ва, а разам з гэтым 1мя змяыу 
Якау на У.падз1слау. 18 лютага 
ен абвянчауся з Ядзв1гай, а 4 
сакавка адбылася яго карана- 
цыя -  Ягайла стау польсюм ка- 
ралём, адначасова узначальва- 
ючы i Вялкае княства Л1тоус- 
кае (яго намеснкам да 1392 г.Эл
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Справа у тым, што супраць Ягайлы i яго унптарнай палггыю 
пачалася барацьба. Спачатку яе узначал!л1 полацю князь Анд- 
рзй Альгердав!ч i смаленсм князь Святаслау 1ванав1ч, за яюм! 
стаял1 тыя праваслауныя сты , што не бачыш жяюх пераваг у 
збхмжэнн! з Польшчай i арыентавалюя на самастойнае раз- 
в!ццё ВКЛ, а магчыма, i на саюз з Масквою. Е5ыступленне Анд- 
рэя Полацкага i Святослава Смаленскага адбылося у 1386 г. 
Яно было падтрымана Л1вонсюм ордэнам, з яюм быу заключе
ны саюз. Асноуныя падзеь звязаныя з гэтым выступлением, 
разгарнулюя у раёне Полацка, В'щебска, Оршы, Мсщслауля, але 
Ягайлу усё ж удалося падавщь бунт i умацаваць свае пазщьп у 
дзяржаве.10 На працягу 1386 -  1387 гг. большасць удзельных 
князёу ВКЛ прысягнула каралю Уладз'юлаву-Ягайлу без асаб- 
Л1вых канфл|'ктау.

Тады ж Ягайла, выконваючы узятыя на сябе абавязацель- 
ствы, пачау хрышчэнне Л1твы у катал1цтва. У сувяз1 з гэтым 
трэба звярнуць увагу на npbiBinei, яюя ён выдау у 1387 г., у пры- 
ватнасц!, на прывьпей ад 20 лютага 1387 г. (ён змешчаны у Хрэс- 
таматьн па псторьм Беларус для студэнтау ВНУ. -  Мн., 1977. -  
С..24-25). У адпаведнасц! з гэтым прывтеем княз\ i баяры, яюя 
пераходзЫ у каталщтва, атрымл1вал! тыя ж правы у ад cinax 
да зямельных уладанняу i маёмасц!, яюм1 карысталася i гэльская 
шляхта. На феадалау жа праваслауных гэтыя правы не рас- 
паусюджвалюя! Менав|'та прывшеМ387 г. адкрыл1 шырою пра- 
стор для экспансн каталщкай царквы на Беларусь Яны ж рэз- 
ка абвастрыл|‘ унутрыпал1тычнае становшча у ВКЛ, y6mi кл1н ва 
унутрыпал1тычнае адзжства гэтай дзяржавы. Псторыю адзна
чаюць, што з выданнем гэтых дакументау адбылася пераары- 
ентацыя ваунутранай пал!тыцы вял1ю'х князёу лтоусюх ад «пра- 
рускай» наюраванасги з апорай на праваслауных феадалау да 
пракаталщка-птоускай.11 TaKi паварот не мог не выкткаць не- 
задаволенасц! тых феадалау, яюя застазалюя праваслауным1 i 
адстойвал1 незалежнае развщцё ВКЛ, i у 'im зноу1 распачапася 
барацьба супраць Ягайлы. На гэты раз яе узначал1у BirayT.

Неабходна зауважыць, щто BiTayT спачатку быу на баку 
Ягайлы i разам з iM падпюау дакументы Крэускай ynii, актыуна 
удзельн!чау ён i у хрышчэш-й Лггвы. Тым не менш менавп-а гэты 
вядомы тады князь узначал!у барацьбу супраць Ягайлы. Пры
чым В1таут (гэту думку падзяляюць практычна усе псторыю) 
праследвау не асабютыя, а дзяржауныя жтарэсы, !мкнууся за- 
хаваць самастойнасць ВКЛ, не дапусцЦь яго злщця з Польшчай.
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«Пасля унн лтоуска-беларускай дзяржавы з Польшчай 1386 г., 
кал1 прад В1таутам ва усёй гразе стала щэя Ягайлы, !дэя iHKap- 
парацьй -  nicay А.Станкев1ч, -  ён у ва усёй красе i славе про- 
UicTaBiy ей сваю щэю, щэю самабытнасц1 нашага краю.»12

Барацьба В1таута з Ягайлам працягвалася з 1389 па 1392 гг. 
На баку В1таута стаял! шыроюя cnai насельнщтва, перш за усё 
усходнеславянсюх земля? Княства. Яго падтрымала i Маскоу- 
скае княства, умацаванню сувязей з яюм садзейычау шлюб 
маскоускага князя Васшя Дзмггрыев1ча з дачкой В!таута Со- 
ф’яй, а таксама i крыжаю. Прауда, апошжм В'|таут вымушаны 
быу уступщь Жамойць. Абап'|раючыся на шырокую падтрымку 
як унутры Княства, так i па-за яго межам'|, В'ггаут у 1392 г. нанёс 
Ягайлу i яго прыхтьнкам некалькг паражэнняу, i той, не жадаю- 
чы дапусцщь канчатковага аддзялення ВКЛ ад Польшчы, прыз
нау яго перамогу. Яе вынкам стала пагадненне, падпюанае у 
1392 г. у м.Востраве (каля горада Лща).

Гэта пагадненне наста кампрамюны характар i рэзка ра~ 
зыходзтася з KpaycKiMi дакументамк У iM, у прыватнасui, ужо 
н1чога не гаварылася аб т.зв. iHKapnapaubii ВКЛ, яго злщц1 з 
Польшчай. Ягайла фактычна прызнау В1таута юраунком ВКЛ 
(прауда, пакуль што без тытула «вял1ю князь», а з тытулам князя 
JliTBbi), а той, у сваю чаргу, абавязвауся захоуваць вернасць Ягай
лу як польскаму каралю (па сутнасць ён прызнау сябе васалам 
Ягайлы)13. Таюм чынам, хоць ун1я пам1ж ВКЛ i Польшчай ласта- 
лася, захавалася, у яе был'| унесены ютотныя змены, яна стала 
персанальнай (асабютай). Галоуны вынк ycix гэтых падзей -  
забеспячэнне самастойнага развщця ВКЛ, але цяпер гэта раз
вщцё так ц1 жакш было звязана з псторыяй Польшчы. Крэус
кая утя, як адзначае В.Насев(ч, «на доуп час звязала польскую 
псторыю з псторыяй Вялкага княства у адзшае рэчышча», i 
гэтыя дзве дзяржавы «стал1 як бы пал1тычным1 пабрац1мамЬ>.14

§ 2. Княжанне Birayra. 
Барацьба феадальных груповак 

за уладу у 30-я гады XV ст.
3 прыходам да улады В|‘таута адкрываецца новая старон- 

ка у развщщ ВКЛ. Перш за усё тады удалося пераадолець су- 
р ’ёзны унутрыпал1тычны крызю, у яюм апынулася Княства пас
ля падпюання Крэускага пагаднення. Разам з тым з ’явшася 
магчымасць далейшага умацавання ВКЛ, забеспячэння яго
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самастойнага развщця. Менавта у гэтым напрамку i дзейжчау 
В1таут на працягу свайго амаль 38-гадовага юравання (ён быу 
на вялкакняжацкай пасадзе з 1392 па 1430 гг.),

I сучасн!ю J  псторыю адзначаль што гэта быу буйны i тале- 
навпы дзяржауны дзеяч, яю 3pa6iy вельм! многа для умацаван- 
ня В КЛ .15 Невыладкова летап'юцы называл! яго BirayraM Вялкгм, 
i таюм ён увайшоу у псторыю беларуска-лтоускай дзяржавы. 
Пры iM Вялкае княства дасягнула сваёй найбольшай магут- 
насц!, а яго тэрыторыя пашырылася да макамальных памерау, 
«ani не л1чыць часовай страты Жамойц! i Падляшша. BiTa?T, як 
мы ужо адзначаль нават хаце? пераутварыць ВКЛ у каралеу- 
ства i зрабщца гегемонам усёй Усходняй Еуропы.

Але унутрыпалпычнае становшча у Княстве заставалася 
складаным, таму што працягвал! дзейн!чаць тыя супярэчнасцГ, 
яюя ysHiicni у !м яшчэ да Крэускай уни. Пасля Крэускай унп аб- 
вастрылася рэлтйнае пытанне, з'явтася шмат праблем на Гле
бе узаемаадноа'н з Польшчай, не спынялюя канфлкты дынас- 
тычныя, групавыя. Усё гэта не магло не адбщца на пал!тыцы 
Втаута, i тым не менш яна адрозжвалася мэтанаюраванасцю i 
актыунасцю.

Сярод мерапрыемствау, яюя был} ажыццёулены Втаутам 
ужо у пачатковы перыяд княжання, трэба вылучыць яго рэфор- 
му па умацаваннг цэнтральнай улады, аслаблены уплыву мяс
цовых князе?. Гэтая рэформа была звязана з лквщацыяй шэ- 
рагу удзелау i пераутварэннем ix у намеснщтвы, яюя ?значаль- 
валюя прадстаункам1 вялкага князя. Таюя прадста?н1ю 6bmi 
наюраваныя у Вщебск, Друцк, Оршу, а потым i y Юеусюя, Галщ- 
ка-Валынсюя, Ноугарад-Северсюя i Смаленсюя земл'1. Прауда, 
не абышлося без канфлктау, але узнятыя мецяжы 6bmi давол! 
хутка лквщаваныя. Толью асобныя земль у прыватнасцг, По- 
лацкая i Вщебская, працягвал! карыстацца унутранай самас- 
тойнасцю, захоуваць мясцовыя законы t звыча!, аднак i у гэтых 
землях агульнадзяржауныя Ытарэсы прадстаулял! намесн1ю 
вялкага князя.

На умацаванне ВКЛ 6bmi наюраваныя i знешнепал(‘тычныя 
крою В!таута. Так, яму удалося узмацнщь свае пазщьн уадносн 
нах з Маскоусюм княствам, значна пашырыць уплыу у Ноуга- 
радзе i Пскове, актыв!заваць пал1тыку у пауднёвым напрамку. У 
BiTayra нават узнк  план выкарыстаць у CBaix пал1тычных мэтах 
Залатую Арду, якая перажывала цяжкасц! з-за унутраных кан
флктау. Вядома, што ён не толью дау прытулак хану Тахтамышу
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з яго двума Сынам'! i шматшкай раДнёй, яюя 36em i у ВКЛ, але i 
прыняу удзел сумесна з im у паходзе супраць правщеля Зала- 
той Арды хана Ц|мур-Кутлука. В1таут меу намер атрымаць ад 
Тахтамыша ярлык на юраванне yciMi pycKiMi землям!, як TbiMi, 
што ужо бь\г\'\ далучаны да ВКЛ, так i тым'|, што знаходзшюя у 
складзе Вялкага княства Уладз1м!рскага. Паход гэты (а у im 
удзельжчала амальуся феадальная знаць ВКЛ, мнопя польсюя 
арыстакраты, падтрымау паход i рымсю папа, абвясц1ушы яго 
чарговым крыжовым паходам) павЫен быу увогуле прадэман- 
страваць незалежны характар пал^ыю BirayTa, узмацнщь яго 
м!жнародныя паз1цьй.

Аднак планы BiTayra не збылюя, войска, якое ён узначаль- 
вау з Тахтамышам, пацярпела цяжкае паражэнне у б!тве на 
р.Ворскле у 1399 г. Гэтае паражэнне, па аднадуиинай думцы 
псторыкау, не толью падарвала аутарытэт Втаута як юраунжа 
дзяржавы, але унесла пэуныя змены i у яго адноаны з Польшчай. 
3 Польшчай Втаут вымушаны быу падпюаць новыя пагадненж, 
яюя пацвердзт! саюз абедзвюх дзяржау i разам з тым яшчэ 
больш ускладнтг унутрыпатнтычнае жыцце у ВКЛ. Умовы пер- 
шага такога пагаднення был1 выпрацаваныя у BrnbHi на з ’езд
зе найбольш уплывовых феадалау-католкау ВКЛ i з ’ездзе прад- 
стаункоу польсюх феадалау у горадзе Радоме, яюя адбышся 
адпаведна у студзен! i сакавку 1401 г. У пстарычнай лпгарату- 
ры гэтае пагадненне вядома як Втенска-Ра дамская ужя. Прав
да, прынцыпова новага у адносЫы дзвюх дзяржау яна не уне
сла, пагадненне 1401 г. тольй пацвердзша заключаную райей, 
16 гадоу таму, Крэускую уню  з улкам тых змен, яюя был! зафг- 
ксаваны у Востраусюм пагадненж 1392 г. Тым не менш сувяз1 
ВКЛ з Польшчай працягвал! умацоувацца, што станоуча адб|- 
лася на ix барацьбе з крыжакам1 (у 1410 г. Польшча i ВКЛ ат- 
рымал! важную перамогу над крыжакам1 пад Грунвальдам).

У 1413 г., ужо пасля Грунвальдскай б!твы, у замку Горадл! 
над Бугам, адбыуся яшчэ адз!н з ’езд прадстаункоу Польшчы i 
ВКЛ, на гэты раз сумесны (ад Княства на iM прысутжчала 47 
феадалау-католкау). На гэтым з ’ездзе 6bmi прынятыя даку- 
менты, яюя не толью разв1вал1 сувяз1 пам!ж дзвюма дзяржа- 
вамг, але i яшчэ больш прывязвал! ВКЛ да Польскага каралеу
ства. Прычым у прывте'|, выдадзеным ад !мя Ягайлы i BiTayra, 
з ’явшюя словы пра уключэнне Вял!'кага княства у склад 
Польшчы. Так, у артыкуле першым сцвярджалася, што з таго 
часу, як была прынята польская карона «з мэтай пашырэння
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хрысщянскай веры», дзяржавы i земль злучаныя у Вялшм кня
стве, был! «прысвоены, уключаны, злучаны, перададзены» 
Польскаму каралеуству са згоды князёу, паноу, шляхты, служ- 
бовых асоб i баяр Вялкага'Княства (мелася на увазе Крэускае 
пагадненне 1385 г.). Далей гаварылася ад !мя Ягайлы i BiTayTa, 
што земл!', яюя заусёды да гэтага часу яны мел! i маюць у поу- 
ным уладанн! на падставе права наследавання як законныя 
гаспадары, са згоды i вол! паноу, шляхты, баяр друг! раз шкар- 
паруюць, далучаюць, уз’ядноуваюць у Каралеуства Польскае, 
прысвойваюць яму, злучаюць i аб’ядноуваюць з !м, звязваюць i 
назаусёды замацоуваюць».16

3 гэтага запгсу вщаць, што i на тэты раз пэуныя пал1тычныя 
сшы Польшчы ставили пытанне аб лквщацьп самастойнасц! ВКЛ, 
зл1цц1 дзвюх дзяржау. Але такога злщця i на тэты раз не адбы
лося -  саюз ВКЛ i Польшчы заставауся юнаваць у форме пер- 
санальнай ynii. Аб гэтым сведчыць артыкул 11 Гарадзельскага 
прывтея 1413 г. У iM гаварылася, што «паны i шляхц|'чы пасля 
CMepuj Аляксандра Втаута, цяперашняга князя, нкога не бу- 
дуць мець або выб1раць вялМм князем i гаспадаром /Итвы, як 
толью каго кароль польсю i яго наступнкг, пара1ушыся з прэла- 
там'1 i панам! Польшчы i зямель Л'/твы, пал1чаць за неабходнае 
выбраць i паставщь. Гэтаксама i прэлаты, паны i шляхта кара
леуства Польскага, кал! памрэ польсю кароль, не паюнуушы 
нашчадкау i законных наследнкау, не павжны выб!раць сабе 
караля i гасудара без ведама i парады нашай, г.зн. вялкага 
князя Аляксандра, паноу i шляхты названых вышэй зямель 
Лггвы».17 3 гэтага артыкула вщаць, што пытанне аб выбрани! 
KipayHiKoy дзяржау павшна было вырашацца феадаглам! 
Польшчы i ВКЛ на ра^напраунай аснове. Таму, нягледзячы на 
усе словы аб далучэннь злщц! i г.д., ВКЛ захоувала сваю сама- 
стойнасць.

Разам з тым дакументы Гарадзельскага з ’ езда яшчэ больш 
узмацнш! ? ВКЛ пазщьй феадалау-католкау, абмежавал! пра
вы праваслаунай знац'|, пастав^ушы яе у вельм! нязручнае, па 
сутнасць дыскрымЫацыйнае становшча. Так, у адпаведнасц! з 
артыкулам 9 Гарадзельскай пастановы толью катол!ю магл) 
займаць вышэйшыя дзяржауныя пасады у ВКЛ; артыкул 12 
пазба^ляу праваслауных феадалау права выбрання вялкага 
князя, гэтым правам карысталюя тольк! «паны i шляхц!чы зямл! 
Лтоускай... прыхтьжю хрысц!янскай рэлки, Рымскай царкве 
падуладныя, не cxi3M aTbiK i ц1 !ншыя няверуючыя.»18. Пацвяр-
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джалюя забарона на шлюбы пам1ж католкам1 i праваслаунымь 
а таксама эканам1чныя npbiemei i падараваннь яюя атрымал1 
феадалы-католМ раней ад вялкага князя лтоускага i караля 
польскага. Пры гэтым феадалы-католМ ВКЛ магл! карыстац- 
ца гербам! польсюх феадалау i за гэта абяцалася ад !мя шлях
ты, баяр, паноу i ycix грамадзян Княства (хоць ix HixTO не упау- 
наважвау на гэта, а праваслауныя княз1 i баяры ВКЛ, яюя прад- 
стаулял! щтарэсы насельнщтва Pyci, у гарадзельсюм з ’ездзе 
увогуле не удзельжчалО Himni не паюдаць польсюх паноу, прэ- 
латау i шляхты ва ycix ixHix справах, памагаць iM супраць уся- 
ляюх непрыяцеляу, захоуваць вернасць Ягайлу, BiTayTy i ix наш- 
чадкам.19

Безумоуна, усё гэта падрывала адзжства феадальнага класа 
ВКЛ i не магло не ускладнщь унутрыпал!тычнае жыццё у дзяр- 
жаве. Гарадзельская пастанова, як слушна зауважыу псторык 
П.Лойка, «...была ужо далёка не кланам, укалочаным пам1Ж дзвю- 
ма часткам! Вялкага Княства, а пагрозл!вым дынам!там, зак- 
ладзеным пад федэратыунае адзЫства гэтага дзяржаунага 
утварэння».201 дынамп гэты у хутюм часе дау выбух, яю адбыу- 
ся у 30-я гады XV ст. пасля смерц1 Вта^та, кал1 у ВКЛ рас- 
пачалася сапраудная грамадзянская вайна.

Смерць BiTayTa (а адбылося гэта у 1430 г.) адразу ж паста- 
вта  пытанне аб выбранж новага вялкага князя. Прапаноу было 
некалью. Так, польсюя саноужю хацел! паюнуць вялкакняжацк! 
пасад за каралём Ягайлам i тым самым здзейснщь свае планы 
па далучэнж ВКЛ да Польшчы, аб’яднанж дзвюх кра!н. 1х зада- 
волта б i кандыдатура В1таутавага брата -  Жыпмонта Кейсту- 
TaBi4a.

Аднак гэтыя прапановы не атрымал! падтрымю з боку ас- 
ноунай частк! беларусюх i Ышых, т.зв. «русюх» праваслауных 
феадалау, яюя адстойвал! незалежны шлях развщця ВКЛ , был1 
npauiyHiKaMi уключэння яго у склад Польшчы. Яны выбрал! (ды 
самастойна, без узгаднення з каралём Ягайлам) вял'!юм кня
зем свайго стауленжка -  70-гадовага брата Ягайлы, былога 
вщебскага князя Свщрыгайлу Альгердав!ча. Менав1та ён стау 
у 1430 г. пераемнкам Вггаута.

Прыход да улады Свщрыгайлы не мог не адбщца на у н у т -  
рыпалггычным курсе Княства. Так, Свщрыгайла пачау абагнрацца 
на праваслауных князёу i баяр, прыцягваць ix да вырашэння 
дзяржауных спрау. Цяпер праваслауныя княз! i баяры апынули 
ся у акружэнж вялкага князя, увайцш у склад гаспадарскай
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Рады, займал! шшыя пасады. Псторык М.Любаусю у cBaix на- 
рысах па псторьи ВКЛ прыводзщь вытрымку з люта кракауска- 
га 6icKyna Збкнева Алясн'идкага кардыналу Юл1яну Цэзарын1, 
як! датаваны студзенем 1432 г., аб тым, што Свщрыгайла ва 
yciM слухаецца русюх сжматыкау i параздавау iM усе галоу- 
ныя замю i пасады, чаго не было пры нябожчыку Втауце.21

З м я н Ш ся  ад носж ы  i да 
Польшчы. Так, адразу ж пасля ка- 
ранацьп' Свщрыгайла заяв1у Ягай- 
лу, што разрывав ун1ю з Польшчай 
i не зб!раецца прысягаць яму на 
вернасць, прызнаваць васальную 
залежнасць ад яго, таму што ён -  
«князь Лгтоусю воляю Божаю i па 
спадчыне ад продкау».22

Таю паварот у палиыцы вялка
га князя лаоускага вызвау незада- 
воленасць Польшчы, i вясной 1431 г. 
яна фактычна пачала ваенныя де- 
ЯНН1 СупраЦЬ ВКЛ". захапша шэраг СвВрыгайла вялМкнязь
гарадоу на Падолл1 i запатрабава- т т о у с к ц и з о -ш г  га.)
ла уступи ВалbiHi. Супраць Свщры
гайлы выступт! феадалы-католк!,
яюх было нямала у Княстве, жшыя княз!, незадаволеныя яго nani- 
тыкай. Менавта абап!раючыся на ix, Ягайла вырашыу сюнуць 
Свщрыгайлу з вялкакняжацкай пасады. Знойдзена была i заме
на: вя^юм князем прапанавал! стаць брату Втаута -  Жыпмонту 
Кейст^гав!чу, яю i згадз!уся узначалщь ВКЛ. 3 гэтага часу, па сут- 
насцЬ i пачалася грамадзянская ц'| феадальная вайна у Княстве, 
таму што Жыпмонт Кейстутав1ч са CBaiMi узброенымг npbixuibHi- 
KaMi распачау адкрытую барацьбу супраць Свщрыгайлы. Ужшум 
1431 г. з польсюм атрадам ён таемна уступу на земл! ВКЛ i 
неузабаве заняу Втьню. Пры гэтым Жыпмонт пайшоу на пад- 
ман: абвясц!у, што Свщрыгайла памёр. Праз некаторы час нова- 
га вялкага князя прызнал! Трою, Коуна, Жамойць, Гродна.

Неабходна зауважыць, што Свщрыгайла апынууся у вельм! 
цяжюм становшчы, ад яго адмовшюя мнопя княз!, нават тыя, 
хто падтрымл!вау раней. Больш таго, супраць яго была пад- 
рыхтаваная змова з мэтай забойства. Замах на яго жыццё ад- 
быуся у ноч на 1 верасня 1432 г. у Ашмянах, але беспаспяхова. 
Свщрыгайла уцёк i схавауся у Полацку, дзе знайшоу падтрымку
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з боку мясцовых праваслауных феадалау, яюя па-ранейшаму 
л!чыш яго вялМм князем.

Тут жа Свщрыгайла абвясцгу аб стварэнн! незалежнага Вя- 
Л1'кага княства Рускага. Яго сталщай стау Полацк. Аб юнаванн! 
такога княства адзначана у летапюе: «Литва же посадиша ве- 
ликаго князя Жигимонта Кесьтутевичь на великое княжение на 
Вилии и на Троцех месяца сентября 1 день. И приде Швитри- 
гайло на Полотескь и на Смоленскь, и князи руськыи и бояре 
посадиша князя Швитрыгайла на великае княжение на Руское».23 
Уладу Свщрыгайлы прызналк Вщебская, Смаленская, Чарнка- 
ва-Северская, Юеуская земл|, частка Валын1 i Падолп.

Тайм чынам, ВКЛ у пачатку 30-х гадоу XV ст. распалася на два 
самастойныя дзяржауныя утварэнж -  Вялкае княства Лгоускае i 
Вялкае княства Рускае, Гэта яшчэ больш распалша грамадзянс- 
кую вайну, i яна доужылася амапь да канца 30-х гадоу XV ст.

Аднак абставЫы склалюя так, што Свщрыгайла не змог ат- 
рымаць перамогу. Гэтаму ? значнай ступе Hi садзейн!чал! вы- 
дадзеныя Ягайлам \ Жыпмонтам у 1432 i 1434 гг. npbiBmei, яюя 
пашырыл! правы праваслауных феадалау, у некаторых адноа- 
нах ураунял! ix з феадалaMi-катол kaMi, таму яны стал! адыходз!ць 
ад Свщрыгайлы.

Б!тва, якая вырашыла ход вайны, адбылася у 1435 г. пад 
Втькам 1рам. Войска Свщрыгайлы пацярпела тут паражэнне, а 
сам ён збег у В'щебск, а потым наюравауся на УкраЫу. Пасля 
гэтай б!твы яго яшчэ падтрымл!вал|‘ некатОрыя земль але зы- 
ход барацьбы, ды i лес самога Свщрыгайлы ужо былi вызнача- 
ныя. У 1437 г. Жыпмонт заняу Полацк i Вщебск i, якадзначаец- 
ца у «Хромцы Быхауца», «...пачау... княжыць у ВялМм княстве 
Лтоусюм i PycKiM». Прауда, польсю кароль Уладзюлау (ён за
няу карале^скг пасад летам 1434 г. пасля смерц1 Ягайлы) пасп- 
рабавау пам!рыць Свщрыгайлу з Жыпмонтам. У 1437 i 1438 гг. 
улада Свщрыгайлы распаусюджвалася на Юеушчыну, некато- 
рыя раёны Падолля i Валыы. Аднак працягвалася гэта нядоуга, 
у канцы 30-х г. XV ст. уцёк у Малдову.

Так закончылася грамадзянская вайна 1431 -  1437 гг. у 
Вялк'|м княстве .ГНтоусюм. На думку псторыкау, паражэнне 
Свщрыгайлы не было выпадковым. Яно адлюстравала слабасць 
тых пал^ычных колау, яюя 6bmi прыхтьнкам! незалежнага раз
вщця ВКЛ. У асноуным гэта был! прадстаушю праваслауных 
феадалау беларусюх, украЫсюх i Ышых т.зв. «русюх земляу» 
Княства, незадаволеных сва1м прын!жаным становшчам.
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ripbiemei 1432 i 1434 гг. некалью палепшыл1 гэтае станов!шча, 
але поунага уравнавання правоу феадалау-праваслауных i фе
адалау- католкау усё ж не адбылося. У ВКЛ не быу адменены 
артыкул 9 Гарадзельскага прывтея 1413 г., а г.зн., што пра
васлауныя феадалы па-ранейшаму не Mami удзельшчаць у ра- 
боце вышэйшых органау улады.
, Вось чаму унутрыпал1тычнае станов!шча у ВКЛ заставала- 

ся напружаным, няустойл!вым, што праявшася i пасля грамад- 
зянскай вайны 30-х гадоу XV ст., у час юравання Жыпмонта 
Кейстутав1ча. Хоць гэты князь i !мкнууся утчваць Ытарэсы ycix 
феадальных груповак ВКЛ як лггоускага, так i усходне-славян- 
скага паходжання, яго пал(тыка не карысталася шырокай падт- 
рымкай. Асабл1ва незадаволеныя был! арыстакратычныя круп, 
яюя ён нярэдка imapaeay. Псторык М.Доунар-Запольсю, a6ani- 
раючыся на старажыт.ных летапюцау, адзначау, што «Жыпмонт 
вылучауся крайняй жорсткасцю у адноанах да усяго шляхецт- 
ва, князёу i баярства ycix зямель як русюх, так i л1тоусюх, што 
Жыпмонт нават задумау зншчыць ycix высакародных, пралщь 
ix кроу i на ix месца падняць «род хлопсю», г.зн. сялянсю».24 
Магчыма летапюец, на якога спасылауся М.Доунар-Запольсю, 
перабольшвау прасялянскую наюраванасць пал!тыю Жыпмон
та, але менавгта у арыстакратычным асяроддз] узжкла змова 
супраць яга, У 1440 г. у ВКЛ адбыуся дзяржауны пераварот, 
падрыхтаваны з удзелам прадстаунко^ праваслаунай знац1 на 
чале з валынсюм1 князям! Iванам i АпяксЭндрам Чартарыйсюмк 
Жыпмонт быу заб1ты, а вялМм князем пры падтрымцы лтоусюх 
феадалау стау сын Ягайлы -  13-гадовы Ka3iMip, пазней польсю 
сейм выбрау яго каралём. Трэба зауважыць, што са смерцю 
Жыпмонта на вялкакнясюм пасадзе абрывалася лЫя Кейсту- 
тавага роду. Заставалюя Апьгердав!чы, але з ix толью нашчадю 
Ягайлы' сцвердзт! сваю дынастыю -  дынастыю ЯгайлаЫчау.

§ 3. Унутрыпал1тычнае станов1Шча у ВКЛ 
у другой палове XV -  першай палове XVI стст. 

Паустанне М. Глшскага
Анал1зуючы княжанне KaeiMipa Ягайлав1ча, псторыю ужо 

даун о звярнул! увагу на тое, што яно было найбольш працяг- 
лым у ВКЛ -  гэты князь знаходз!уся на прастоле больш за 50 
гадоу, з 1440 па 1492 гг., прычым з 1447 г. ен адначасова узна- 
чальвау i Польскае каралеуства. Аднак не толью гэтым стау
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вядомы Ka3iMip. Псторыю давол!' высока ацэньваюць яго Kipa- 
ванне у цэлым, i у прыватнасцЬ унутраную пал!тыку. Хоць Ka3iMip 
i прыйшоу да улады дзякуючы падтрымцы лиоусюх феадалау, 
ён дзеймчау, асабл!ва на першых парах, велым асцярожна, не 
адмауляуся ад кампрамюау, (мкнууся ул!чваць Ытарэсы розных 
груповак i перш за усё мясцовых князёу. Так, ён пацвердз1у 
абласцям устауныя земсюя граматы, дадзеныя яшчэ В1таутам, 
некаторым з князёу бытн нават вернуты удзелы, адабраныя 
Жыпмонтам (напрыклад, князю Алельку Уладз1м1рав1чу быу ад- 
дадзены яго KieycKi удзел).

Але агульным напрамкам унут- 
ранай пал1тыю Ka3iMipa стала пад- 
трымка цэнтрал!затарсюх тэндэн- 
цый у Княстве, абмежаванне пра- 
воу феадальнай арыстакратьй, уз- 
вышэнне шляхецтва, людзей «про- 
стага стану». Аб гэтым сведчаць тыя 
прававыя акты, яюя бькш выдадзе
ны пры Ka3iMipbi, i у прыватнасц), 
прывшей 1447г.25 Ён тычыуся жыц- 
ця ycix земляу Княства i забяспеч- 
вау правы як асобы, так i маёмасц! 
князёу, баяр, служылай шляхты, а 
таксама мяшчан. На думку псторы
кау, прывтей 1447 г. садзейжчау 

Вятю князь л/торсю Каз/Mip умацаванню не тольк! эканам!чных,
(1440- 1492 гг.) але i пал!тычных пазщый феадалау

ВКЛ. Пры гэтым значна пашырылн 
ся прававыя магчымасцг феадалау 

у адноанах да сялян. Менав|'та гэты прывтей паклау пачатак 
юрыдычнаму афармленню феадальнай залежнасц! сялян.

Звяртаюць на сябе увагу тыя артыкулы прывтея 1447 г., 
яюя аберагалГ ВКЛ ад пасяганняу з боку польских феадалау на 
яго суверэнныя правы i адасобленасць, нягледзячы натое, што 
Ka3iMip у чэрвен! 1447 г. стау каралём Польшчы. Так, прывтей 
забараняу ураду раздаваць дзяржауную маёмасць i пасады 
Ышаземцам. Гэтая норма якраз i была наюравана супраць пра- 
нкнення польсюх феадалау у Вялкае княства Лтоускае.26

Яшчэ больш шырокае значэнне меу Судзебнк Ka3iMipa, 
выдадзены iM у 1468 г. Гэты Судзебнк паклау пачатак новаму 
этапу у развщц1 як прававой тэорьй, так i практыю заканадаучай
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дзейнасц1 ВКЛ. Ён з ’явг/ся першай спробай npaeecui кадыф1- 
кацыю права у княстве; усталяваць на усёй яго тэрыторьп адзи 
ныя прававыя нормы, абмежаваць самавольства суддзяу i за- 
бяспечыць абарону правоу не тольк! феадалау, але i тшых 
слаёу насельнщтва.

3 прыходам да улады Казй\тра узрасло i значэнне найвы- 
шэйшага урадавага органа ВКЛ -  гаспадарскай Рады ц| па- 
ноу-рады. Паны-рада практычна юравала дзяржавай у мала- 
летства KaeiMipa (яму, як вядома, было 13 гадоу, кал1 ён стау 
вял1к!м князем). Як вышэйшы урадавы орган, яна выступала i у 
час працяглых ад’ездау Ka3iMipa з Вялкага княства пасля таго, 
як ён у 1447 г. быу абраны польсюм каралём.

Але i у гэты перыяд пал1тычныя правы праваслауных феа
далау заставалюя абмежаваными Яны па-ранейшаму не мел1 
шырокага доступу на вышэйшыя дзяржауныя пасады, у тым 
л ку  i у гаспадарскую Раду. Ля штурвала дзяржаунай улады 
Вялкага княства стаялi прадстаунш л’тоускай арыстакратьм, 
феадалы-катошю, яюя не вельм1 спяшалюя падзялщьяе з прад- 
стаун1кам1 усходнеславянсюх зямляу, што уваходзи-ii у склад ВКЛ. 
Не 3Hiwii i |нц]ыя ?нутрыпал!тычныя супярэчнасц!'. Усё гэта ства- 
рала умовы для незадаволенасць хваляванняу, адкрытых бун- 
тау i змоу, наюраваных супраць вялкага князя. Так, у 1440 г. 
адбылося паустанне у Смаленску. Смаляне не прызнал1 вял1- 
какняжацкага намеснка Андрэя Саков1ча i 3anpac'mi у горад 
мсцюлаускага князя Юрыя Лугвенав'на, яю быу праваслауны. 
Новы смаленсю князь, на думку некаторых псторыкау, быу на
строены сепаратысцю, пасадз1у у вязнщу пралтоускае баяр- 
ства i стау зносщца з Полацкам ды Вщебскам (маскоусю'я i 
ноугарадсюя летапюы адзначыл'|, што ён нават княжыу у гэтых 
гарадах). Мсц1слаусю князь, магчыма, хацеу ажыццявщь даун1 
план Андрэя Альгердав['ча -  адарваць ад Лгтвы пауночна-ус- 
ходмя земл'| Княства i стварыць самастойную дзяржаву. Трь; 
разы хадзш1 вялкакняжацюя войск! на Смапенск i толью у 1442 г. 
падпарадкавал1 горад i зноу пасадзш! намеснкам вялкага князя 
Андрэя Саков1ча, смаленцы ж атрымал! устауную грамату з 
пэуным! прывшеям1 i аутаном1яй.27 У 1481 г. (у некаторых пуб- 
лкацыях называюць 1480 г.) некалью праваслауных князёу 
(Mixam Апелькав1ч, яго стрыечны брат Фёдар Бельсю,1ван Галь- 
шансю i Ыш.) аргажзавал! змову супраць Ka3iMipa у Юеве. Яны 
хацел1 сюнуць Ka3iMipa i захапщь уладу у Княстве, а у выпадку 
няудачы -  перайсц1 на службу да Маскоус ка га князя. Сафмсю
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летагис так паведамляе аб гэтай змове: «восхотеша вотчичи -  
Ольшанский да Олелькович, да князь Федор Вельский по Бе- 
резыну реку отсести на великого князя (Московского).28 Змо
ва аднак не удалася, некаторыя яе удзельжи был'| пакараныя 
смерцю, а князь Ф.Бельсю уцёк у Маскву. Неабходна заува- 
жыць, што апазщыйныя, прамаскоусюя настрой сярод правас
лауных феадалау асабл1ва шырока был1 распаусюджаны ва 
ycxoAHix раёнах ВКЛ, яюя непасрэдна прымыкал! да межау 
Маскоускага княства. Менавта з гэтых раёнау пачасцтюя тады 
пераходы мясцовых князёу да маскоускага князя. Напрыклад, 
з 1487 па 1493 гг. на бок Масквы перайияи княз! Варатынсюя, 
Бялеушя, Мярэцк‘1я, Вяземеюя.?9

1стотна не палепшылася унут- 
рыпалтычнае становшча у ВКЛ i 
у канцы XV -  пачатку XVI стст., кал! 
вялтом князем быу абраны Аляк- 
сандр сын Ka3iMipa. Адбылося 
гэта у 1492 г. (дарэчы Апяксандр 
быу абвешчаны вялшм князем 
л1тоуск1м, як i яго бацька, без уся- 
ляк!х узгадненняу з палякам!). 
Новы вялш князь працягвау л!н1ю 
на умацаванне дзяржавы, пашы- 
рэнне правоу феадалау. Так, у 1492 
г. Аляксандр Ka3iMipaBi4 выдау 
прывшей канстытуцыйнага харак- 
тару. Такую ацанку гэтаму прывь 

„ . лею давал! мнопя rictopbiKi. На-
ВттТ Л 2 т1У5 о е Т СаИдР прыклад, М.Доунар-Запольск! на-

звау яго першай агульнадзяржаУ* 
най канстытуцыйнай хартыяй шляхецюх вольнасцяу у ВКЛ. На 
думку сучаснага беларускага псторыка Я.Юхо, прывтей 1492 г, 
стау «своеасабл1вай феадальнай канстытуцыяй, якая замаца- 
вала асновы грамадзянскага i дзяржаунага ладу Вялкага кня
ства Лаоускага, пануючага станов(шча класа феадалау i яго 
вярхоу— паноу».30 Выключнае дзяржауна-прававое значэнне 
гэтаму акту надавал! сучастю , называючы яго «генеральным 
прывтеем». Прыв!лей 1492 г. не толью пацвердз!у усе правы i 
вольнасц!-, яюя феадалы ВКЛ атрымалг раней, але i даравау 
новыя. Разам з тым, у iM больш выразна был! выкладзеныя 
асноуныя прынцыпы грамадзянскага, сямейнага, крымжальнага
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i адмЫгстрацыйнага права. Прычым абмяжоувалася улада са- 
мога вялкага князя на карысць гаспадарскай Рады, роля якой 
пры Аляксандры KasiiviipaBiHbi ?зрасла.

Канстытуцыйны характар меу i агульназемсю прывтей 1506 г. 
3 выданнем гэтага прывтея закончыуся першы этап развщця 
дзяржаунага права у ВКЛ. Далейшая яго кадыфкацыя i сгстэ- 
матызацыя была звязана з распрацоукай Статутау, з ’яуленнем 
соймавых пастаноу (ухвал i канстытуцый). Штожтычыцца пры- 
втеяу, дык яны або пацвярджал1 законнасць раней выдадзе- 
ныХ| або насит больш абмежаваны характар. Працягвала раз- 
в!вацца i мясцовае права. Аб гэтым сведчыць выданне шэрагу 
абласных, валасных i гарадсюх лрывшеяу. Так, у пачатку XVI ст. 
был\ выдадзены прыв1лей В1цебскай (1503 г.,1509 г.), Полац- 
кай (1511 г.), Смаленскай (1505 г.); Юеускай (1507 г.), Валынс- 
кай (1507 г., 1509 г.), Драпчынскай землям, Бельскаму павету 
(1501 г.).

Адн^часова лрымалюя меры i па умацаванн1 сютэмы мяс
цовых органау. Ужо у пачатку XVI ст. у Княстве пачалося пра- 
вядзенне рэформы адм|'н1страцыйна-тэрытарыяльнага юраван
ня на аенове стварэння ваяводствау. Усё гэта, безумоуна, ума- 
цоувала ла/йтычна-прававыя i сацыяльныя асновы ВКЛ, але 
станов1Шча тут заставалася напружаным, иестабтьным, таму 
што па-ранейшаму заставалася нявырашаным т.зв. «рускае 
пытанне», звязанае з абМежаваннем па л тнн ы х  правоу бела
русюх, украшсюх i 1ншых праваслауных феадалау.

Працягвал! аказваць уплыу на унутрыпал1тычнае жыццё 
Княства i знешнепал!тычныя фактары, у прыватнасць абваст- 
рэнне адноан з Масквою. 3 канца XV ст. гэтыя дзве дзяржавы 
уступшг у паласу войн, яюя адбывалюя амаль на працягуусяго 
наступнага XVI ст. Прычым ваенныя канфлкты пам1ж iivti ня- 
рэдка правакавалюя праваслауным! феадалам1 прыграычных 
земляу ВКЛ, яюя пераходзшг на бок Масквы. Так, у канцы 90-х 
гадоу XV ст. перайиш пад упаду Маскоускага князя Сямён 
Бельсю. Сямён i 1ван Мажайсюя, Васшь Шамяц1ч, у вынку чаго 
ад Вялкага княства адышло шмат зямель з гарадам! Ноуга- 
рад-Северсю, Чарнкау, Старадуб, Гомель i ihuj. Такое развщцё 
падзей не магло не прывесц! да вайны, i яна неузабаве адбы- 
лася пам!ж ВКЛ i Маскоусюм княствам.

Сведчаннем напружанасц1 i нестабтьнасц1 унутрыпал1тыч- 
нага жыцця у ВКЛ у гэты час з ’явтася ] такая падзея, як пау- 
станне М.Пгинскага. Яно адбылося у 1508 г. i ахапша значную
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тэрыторыю Княства, галоуным чынам беларусюя i украЫсюя 
земл!. Ёсць падставы сцвярд>каць, што паустанне М.Пшнскага -  
самае буйнае ваенна~пал(тычнае выступление у ВКЛ пасля 
феадальнай вайны 30-х гадоу XV ст.

Хто ж таю М.ГлЫсю, яю узначал1у паустанне? Чаму яно ад
былося? Mixain ГлЫсю быу тады вядомы дзяржауны дзеяч i, як 
адзначае М.Доунар-Запольсю, адзЫ з самых адукаваных лю- 
дзей свайго часу.31 Гэтую адукацыю ён атрымау, пабыушы за 
мяжою, у еурапейсюх кражах (там ён знаходз1уся 12 гадоу). У 
Княстве М.ГлЫсю не толью займау высок/я дзяржауныя паса- 
ды, але i карыстауся асабютай дружбаю вялкага князя Атак- 
сандра Ka3iMipaBi4a, да якога быу прыбл1жаны. Тады ён прак- 
тычна быу юраунком дзяржавы, першай асобай у Княстве. 
Жыпмонт Герберштэйн нават л'ныу, што манарх «усе склада - 
ныя справы вырашау паводле яго меркавання».32

Аднак пасля смерц1 Аляксандра М.Ггйнсю быу адхшены ад 
вялкакняжацкага двара i ipaniy у нямшасць да новага гаспа
дара, што, як л1чаць некаторыя псторыю, i стала прычынай яго 
незадаволенасць а значыць, i паустання, якое ён узначату.

Безумоуна, асабютыя крыуды адыграл1 сваю ролю (акрамя 
гэтага трэба мець на увазе i канфлкт М. Глшскага з Янам За~ 
бярэз1нсюм -  троксюм ваяводам). Але прычыны паустання 
нельга звесц1 толью да гэтага, яны знаходзшюя глыбей i звяза- 
ны был! з TbiMi супярэчнасцям‘|, яюя ужо дауно юнавал! унутры 
пануючага класа ВКЛ, перш за усё супярэчнасцям! пам1ж феа- 
далам!-праваслауным! i феадалам-католкам!. М .Гтнсю доб
ра ведау HacTpoi праваслауных феадалау т.зв. «русюх земляу» 
Княства i разл!чвау, што яго выступление будзе падтрымана 
iMi, ды i не толью iMi, але i больш шыроюм! слаям‘| насельнщтва 
гэтых земляу (ёсць звестю, што Гл!нск! распаусюджвау у ВКЛ 
чутк1, што ycix праваслауных зб‘|раюцца перахрысцщь у каталi- 
цтва). Разл!чвау ён i на дапамогу Маек вы, з прадстаункам1 якой 
ycTyniy у перамовы.

Ужо cy4acHiKi адзначал!, што М.Глнсю задумау стварыць 
самастойнае княства на былых старажытиарусюх землях, яюя 
уваходзш! тады у склад ВКЛ, i узначал'щь яго. Польсю хранют 
XVI ст. Мацей Стрыйкоусю nicay, што М.ГлЫсю спадзявауся 
«узнавщь Вялкае княства ад Лггвы да Pyci i адрадзщь Юеускую 
манарх1ю».33 Па сутнасц1, ставшася мэта, якой даб1вал1ся i 
прыхтьнк! князя Свщрыгайлы у 30-я гады XV ст. у час гра- 
мадзянскай ui феадальнай вайны, аб якой гаварылася раней.
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Паустанне пачалося на поудн1 Беларусь дзе у Глжскага был1 
буйныя маёнтю. Цэнтрам яго стау горад Турау. АдсюльГлЫсю 
са свшм атрадам пайшоу да Мазыра i, як паведамляе «Хрон1ка 
Л!тоУская i Жамойцкая», «Мозыр взял своими людми осадил». 
У хутюм часе на бок М.Глжскага перайиш мнопя княз! паУднё- 
ва-усходн‘1х i усход^х раёнау Беларус!. Летапюец адзначыу, што 
«пристали те ж до него княжата Друцкие и князь Михаил Мстис
лавский з замков своим, той з Друцким, а сей Мстиславский, 
тактеж и оршанцы, Кричев, Гомель поддались яму».34 Потым 
М.Птнсю, сумесна з маскоусюм войскам, узяу у аблогу Мжск, 
распачалюя ваенныя дзеянж пад Слуцкам, Новагародкам i 
1ншым1 гарадам!.

Аднак гэтыя nocnexi Hacmi часовы характар, М.Глжскаму 
так i не Удалося здзейснщь пастауленыя мэты. Ён пацярпеу 
няУдачу, вымушаны быу паюнуць ВКЛ i перайсцГ на службу да 
маскоускага князя.

Трэба Эауважыць, што у пстарычнай лтаратуры выступление 
М.Глжекага ацэньваецца вельмг неадназначна, а У савецкай 
пстарыяграфн яно увогуле щэал!завалася, падавалася як най
больш яскравы прыклад барацьбы беларускага народа суп
раць лтоускага прыгнёту, за уз ’яднанне з Рааяй.

У сучасных пстарычных працах пры анал1зе паустання 
М.Глжекага вылучаюцца два моманты. Па-першае, у паустант 
Глжскага адлюстравалася унутрыпал!тычная барацьба, якая 
была характэрна для ВКЛ. Па-другое, у iM сапраУды прасочва- 
юцца i нацыянальна-вызваленчыя рысы, знайшла адлюстра- 
ванне незадаволенасць не толью феадалау, але i больш шы- 
poKix мае насельнщтва беларусюх i жшых усходне-славянсюх 
земляу этннчнай няроунасцю, каталщкай экспанаяй. «Паустан
не Гл'жскага, -  nicay беларусю псторык М.Доунар-Запольсю, -  
было паднята У жтарэсах рускай дзяржаунасц!, народнасц1 i 
культуры. Гэта быу апошж акорд нацыянальнай барацьбы у 
дзяржаве, запознены водгук пытанняу, яюя хвалявал!' грамад- 
ства на стагоддзе раней».35

Неабходна падкрэслщь, што паустанне М.Глжекага, як i Усе 
жшыя папярэджя канфлкты, не было безвынковай з ’явай. Вяр- 
хоуная улада усё больш усведамляла неабходнасць вырашэн- 
ня пытанняу, яюя узн'|малюя праваслаунай знаццю усходне-сла- 
вянею'х земляу Княства. Вось чаму яна не абмежавалася толью 
пакараннем удзельжкау паустання М.Глжекага, але i прыняла 
меры па дзяржауна-пал!тычнай кансал'щацьй грамадства,
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лквщацьн каранёу сепаратызму у Княстве. Гэта асабл1ва ста
ла актуальным, вщавОчным у сувяз1 з абвастрэннем супернщтва 
з Маскоускаю дзяржаваю.

Анал1з пал1тыю вялкакняжацкага урада з канца XV— па
чатку XVI ст., зроблены псторыкам1, паказвае, што менав!та з 
таго часу ён актыуна садзейжчау умацаванню як эканам1чных, 
так i пал'ггычных пазщый феадалау рускай частю дзяржавы. 
Так, з канца XV ст. значна пашыраюцца зямельныя уладанм 
гэтых феадалау, асабл1ва знац1, галоуным чынам за кошт вялн 
какняжацюх падараванняу. Яе прадстаунш пачал1 шырэй пры- 
цягвацца i да юравання дзяржавай, у прыватнасць да удзелу у 
рабоце вышэйшага органа дзяржэунай улады -  гаспадарскай 
Рады. У першай палове XV ст. ix колькасць, па падлках А.Грыц- 
кев!ча, фактычна зраунялася з колькасцю лтоусюх феадалау, а 
у сярэдзже XVI ст. дасягнула дзвюх трэцей ад агульнага скла
ду паноу-рады.36 ПрадстаунМ усходжх земляу Княства мелюя 
нават у складзе найвышэйшай ц1 пярэдняй Рады, этычную i 
каталщкую чысц1ню якой асабл1ва ахоувала лтоуская арыстак- 
ратыя. У канцы XV -  першай палове XVI стст. сярод пал1тыч- 
най эл1ты Княства мы знаходз1м прадстаункоу таюх вядомых i 
буйных феадальных родау беларускага краю, як Глебав(чы, 
1лл1н!чы, Caneri, Зяноуев1чы, Храптов1чы, Друцюя, Солтаны, Бага- 
в1ц1нав1чы, Адз1нцэв1чы i (ншыя.

Выхадцы з беларусюх i 1ншых усходне-славянсюх зямель 
стал1 займаць важныя адмжютрацыйныя парады у Княстве. 
Напрыклад, вядомы тады праваслауны князь К.Астрожск! з 1522 
па 1529 гг. займау пасаду трокскага ваяводы, што дазволта 
яму сесц! на першае месца раднай «лавщы». У пстарычнай 
лтаратуры прыводзщца i таю факт, што з 20 назначэнняу на 
вышэйшыя дзяржауныя пасады праваслауных феадалау, яюя 
адбылюя за перыяд з канца XIV ст. па 1569 г., 14 прыходзшася 
на час пасля 1500 г.37

Так што вялкакняжацю урад 3pa6iy неабходныя вывады з 
паустання М.Гл1нскага, а гэта значыць, што працяглая бараць
ба, якую вял1 праваслауныя феадалы «русюх» земляу ВКЛ за 
палпычнае раунапрауе з лтоуска-каталщкай арыстакратыяй, 
закончылася ix перамогай. Гэта перамога была замацавана i 
юрыдычна вялкакняжацюм прывтеем 1563 г., яю адмяму ар
тыкул 9 Гарадзельскай пастановы. Хоць дадзены артыкул i 
раней ужо фактычна не дзеймчау, з выданнем прывтея 1563 г. 
6b.mi лквщаваныя фармальна-прававыя абмежаванм паппычных
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правой феадалау па этн1чна-рэлИйных прыкметах. У npbmmei 
адзначалася, што з гэтага часу «достоинства и преложеньства 
всякие, и до рады нашое на урады дворные и земския, не толь
ко подданые костелу римскому... обираны и прекладаны быти 
мають, але одинаково и заровно вси рыцерского стану з наро
ду шляхетского люди и годности своее, от нас, гоподаря, на 
месца зацные и преложеньства з ласки нашое браны быти 
мають...».38

Таюм чынам, унутрыпал1тычнае станов1шча у Княстве на 
працягу усяго разглядаемага перыяду было складаным. Яно 
вызначалася асабЛ1васцям1 ВКЛ як дзяржавы, рэлИйна-этн1ч- 
ным1 i iHLUbiMi супярэчнасцям1,юнаваушым1 пам!ж розным1 гру- 
поукам1 пануючага класа. Аднак супярэчнасц1 гэтьт не з ’яуля
люя антаган!стычным1 i паступова был1 пераадолены, а само 
грамадства, на аснове прынятых прававых актау, у значнай сту- 
neHi кансалщавалася.
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Раздзел IV
ЛЮБЛ1НСКАЯ УН1Я 

ВКЛ У ПАЛ1ТЫЧНАЙ С1СТЭМЕ 
РЭЧЫ ПАСПАЛ1ТАЙ

§ 1. Перадумовы ЛюблЫскай yHii
ЛюблЫская ун|'я, як вядома, была падпюана naMix ВКЛ i 

Польшчай у 1569 г. i стала переломным момантам у гютарычным 
разв'1цц1 Беларуск Гэта утя  змянта caMi дзяржа?на-прававыя 
умовы, у як!х знаходзтюя беларусюя землк Кал1 да ЛюСшнскай 
yHii Беларусь была у складзе ВКЛ, дык цяпер разам з Княствам 
яна апынулася ? новай дзяржаве -  Рэчы Паспалтай.

Натуральна паустае пытанне: чаму стала магчымай гэтая 
унт?  Хто быу зац(каулены у ёй? Як ацанщь гэтую ушю? 
Праанал1заваушы адпаведныя крынщы, ricTopbiKi прыйшл! да 
высновыг што Любл1нская утя , па сутнасц!, была непазбежнай i 
супраць яе не выступал'| hi ВКЛ, hi Польскае Карале?ства, хоць 
яны хацел'| падпюаць яе на розных умовах.

Галоунай перадумовай ЛюблЫскай унП стал) тыя бл1'зюя 
адносшы, яюя пачал! складвацца пам'ж дзвюма дзяржавам1 з 
канца XIV ст. пасля падпюання Крэускай унн. Менавтш гэтая 
у тя  палпычна звязала ВКЛ i Польшчу, i у далейшым яна неад- 
наразова удакладнялася, дапаунялася. Прауда, утя  наста тады 
у асноуным асаб1сты, персанальны характар i юнавала, як адз- 
начау У.П1чэта, “больш намщальна, чым рэальна” . Вось чаму ВКЛ 
i Польшча, нягледзячы на унпгарныя адносЫы, заставалюя 
самастойным1 дзяржавамь кожная з яюх мела свае органы улады, 
адмЫютрацыю, фЫансы, законы, войска i г.д. i праводзта неза
лежную пая!тыку, хоць падчас i узначальвалюя адной i той жа 
асобай -  вял1юм князем лп-оушм i каралём польсюм.

Разам з тым сувяз1 пам1ж ВКЛ i Польшчай пастаянна 
умацоувалюя, пашыралюя i да часу падпюання унн у палпычным 
i сацыяльным ладзе гэтых дзяржау было шмат агульнага. Асаб- 
л1ва збл!зш1 ВКЛ i Польшчу рэформы сярэдзшы 60-х гг. XVI ст.
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Цяпер па польсюм узоры была перабудавана уся сютэма як 
цэнтральнага, так i мясцовага юравання ВКЛ, яго ваенная арга- 
н)зацыя. Мала адрозывалюя таксама грамадсюя структуры i 
станов')Шча асноуных сацыяльных груп i саслоуяу. Так, вельм'| 
важным! был! для падпюання новай yHii змены, яюя адбылгся 
унутры самога феадальнага класа ВКЛ, у прыватнасц1, узрас- 
танне рол1 шляхты. Прауда, беларуска-л!тоуская шляхта не мела 
таго дам!нуючага значэння пры вырашэнн! дзяржа’уных спрау, 
якое было у Польшчы. Наадварот, у ВКЛ дамЫавал! магнаты, 
арыстакратычныя колы. Зразумела, што гэта не задавальняла 
беларуска-лггоускую шляхту, яна !мкнулася да такога становшча, 
у яюм знаходзтася шляхта Польшчы i падтрымл1вала збл1жэнне 
дзвюх KpaiH, “Сярод лпоуска-беларусю'х шляхе цюх колау -  ад- 
значау УЛгнатоусю, -  выИкла 3yciM правильная думка, што ат- 
рымаць верх над C BaiM i магнатам! яны здужаюць куды лягчэй, 
кал1 ix гаспадарства утворыць рэальную ужю з Польшчай. Пры 
дапамозе yHii беларуская шляхта думала зрауняцца У правах i 
прывшеях з польскаю шляхтай” .1 У.1гнатоусю i Ышыя псторыю 
л1чаць, што пазщыя беларуска-лгтоуекай шляхты адыграла вы- 
раш альную ролю у п а д тс а н н ! Лю блЫ скай yHii, а тыя 
супярэчнасць яюя мелгся у стане пануючага феадальнага кла
са ВКЛ, умела был! выкарыстаны польсюм бокам.2

Аднак навукоуцы па-рознаму ацэньваюць адноаны да унн 
лтоусюх магнатау. Так, у пстарычнай лтаратуры пануе думка, 
што магнаты i увогуле буйныя феадалы выступал! супраць но
вай yHii з Польшчай таму, што не хацел! губляцЬ уладу, юруючую 
ролю у дзяржаве. Але у апошжя гады стал! з “яуляцца працы, 
аутары яюх некалью па-!ншаму тлумачаць гэта пытанне. Яны 
падкрэсл!ваюць той факт, што пры анал!зе паз!цы| шляхты i 
магнатау ВКЛ у вырашэнн! унггарнага пытання трэба мець на 
увазе два моманты: па-першае, ix адиосжы да саюза дзвюх 
дзяржау на' аснове yHii i, па-другое, ix адноаны да умоу такога 
саюза, у прыватнасц!, да умоу, як!я был! вылучаны польсюм бо
кам пры падрыхтоуцы Любл!нскай ун». Дык, вось, л!чаць гэтыя 
псторыю (тут трэба перш за усё назваць беларускага псторыка 
Я.Юхо), щэю саюза з Польшчай на умовах раунапрауя 
падтрымл!вала большасць феадалау ВКЛ (i магнаты,! шляхта) 
таму, што ён быу выгадны для ВКЛ перш за усё па 
знешнепал!тычных меркаваннях. Кал1 б л!тоусюя магнаты, адз
начае Я.Юхо, был) супраць униз Польшчай, яны наогул не паехал! 
б у Любл!н на агульны сойм, нягледзячы на усе угаворы i
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абяцаннн польсюх прадстаункоу i карал я. Разыходжанн! naMix 
шляхтай i магнатам! у пытаны аб yHii з Польшчай, на думку 
Я.Юхо, тычылюя толью умоу yHii, а саму яе щэю падтрымл!вала 
большасць феадалау ВКЛ -  яны бачыл! у ёй магчымасць ума- 
цаваць сваё становшча унутры KpaiHbi i атрымаць ваенную да- 
памогу у барацьбе з Рааяй.3

Трэба, аднак, за^важыць, што шляхта ВКЛ была больш ак- 
тыунай у вырашэнн!' пытанняу, звязаных з умацаваннем сувя- 
зей з Польшчай i, як мы ?бачым, у 60-я гады XVI ст. настойл!ва 
даб1валася падпюання новай yHii з Польшчай.

Яшчэ большую зацкауленасць у новай yHii nawix дзвюма 
дзяржавам! праявт! правячыя колы Польшчы, яюя фактычна 
стал! яе Мцыятарамк Псторыю адзначаюць, што пытанне аб 
унИ з ВКЛ займала вельм! важнае месца ва усёй знешне- 
пал1тычнай дзейнасц1 польскага у рада, i ён не прапуска? 
Н1воднага выпадку, каб не узняць яго. Падл1чана, што з канца 
XIVст., г.зн. з часу Крэускага пагаднення, пытанне аб yHii з ВКЛ 
ставтася польсюм бокам больш за 10 разоу.

Пры гэтым Польшча 1мкнулася змян!ць характар ужо !сна- 
ваушай з ВКЛ уни, пераутварыць яе з персанальнай, асабютай, 
у такую, якая змагла б прывесц! да злщця абедзвюх дзяржа?, а 
значыць, да лквщацьй ВКЛ, далучэння яго да Польскага кара- 
леуства. У гэтым была сутнасць да-штыю Ыкарларацьй, право- 
дз1май польсюм! юруючым1 колам! у адносЫах да Вял!кага кня
ства Лтоускага.

У аснове такой палгыю ляжагн як эканам!чныя, так i пал'пыка- 
щэалапчныя Ытарэсы польскай шляхты, ды i самога Польскага 
каралеуства. Перш за усё польская шляхта разл'нвала на пашы
рэнне cBaix зямельныхуладанняу, на новыя багацц), пасады i г.д., 
таму што ёй, як трапна зауважыу М.Доунар-Запольсю, было ужо 
цеснау самой Польшчы. “Бел1зарныя малазаселеныя земл1 Л1твы 
i Pyci, i асабл!ва aewmi пауднёвай Укра!ны -  niiua ён, -  раздражнял! 
шляхецюя апетыты".4 Гэтыя апетыты, да таго ж, мел! щэалапчную 
афарбоуку. Размова щзе аб iMKHeHHi пэуных cm, у тым лку i 
шляхецюх, не тольк! замацаваць на зямл! ВКЛ каталщкую рэл!пю, 
але i распаусюдз!ць яе далей на Усход, на што Польшчу падштур- 
хоувау Ватыкан, яга разглядау гэтую дзяржаву у якасц! бастыёна 
хрысщянства i еурапейскай цывт'юацьн на Усходзе. Безумоуна, 
аб'яднанне Польшчы i ВКЛ спрыяла б вырашэнню гэтай задачу.

Пры вывучэнн! прычын i перадумоу ЛюблЫскай yHii трэба 
звярнуць увагу таксама i на знеш тя, М1Жнародныя абставЫы,
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яюя складвалюя з пачатку XVI ст. ВКЛ тады апынулася у вельм! 
цяжюм становшчы, ускладнтюя яго адносшы з Маскоускай 
дзяржаваю, павял1чвалася пагроза з боку Крымскага ханства, 
узмацнша ц!ск на Княства i сама Польшча. Справа дайшла да 
таго, што пытанне аб ахове заходж х гр а ж ц  i абароне 
насельнщтва ад разбойных нападау польсюх феадалау неад- 
нойчы узн!малася на сойме Вял1кага княства. Вялкакняжацю 
урад не мог не угнчваць гэтыя абставжы i (мкнууся знайсц1 
са ю зж ка , як! здолеу бы дапам агчы  яму у вы раш энж  
знешнепал1тычных праблем, забяспячэнж тэрытарыяльнай 
цэласнасц,! i незалежнасц! дзяржавы. Таюм саюзнкам магла б 
стаць i Маскоуская дзяржава, якая таксама была не супраць 
yHii з ВКЛ, i па гэтым пытанн'| нават вялюя тайныя перамовы, 
але яны аказалюя безвытковым!. Саюз з Масквою не зада- 
вальняу беларуска-л1тоускую шляхту па мнопх прычынах, у тым 
л ку  i па палпычных -  яна баялася страцщь свае вольнасц! i 
прывше!, яюм1' ужо карысталася. Вольнаси} шляхецкай рэспубл'|ю, 
адзначае беларусю псторык П.Лойка, павярнулг пануючы клас 
беларусюх земляу у бок Польшчы, прымус!ушы стаць спиной да 
Масквы.5

М(жнароднае становшча ВКЛ асабл!ва ускладнтася з канца 
50-х г. XVI ст., кал! пачалася Л1вонская вайна. Ёсць усе падста- 
вь! сцвяржаць, што Л1вонская вайна (а у яе у хутюм часе было 
уцягнута i ВКЛ, таму што стала на бок Л|'вонн) паскорыла 
падпюанне Любл!нскай yHii. Аб гэтым гаварыл1 caMi прадстаун1ю 
Вялжага Княства, кал! прыбыл! у Люблж на перамовы з 
Польшчай. Вось словы втенскага ваяводы Мкалая Радз!вша, 
удзельнка гэтых перамоу: “На нашым храбце быу вораг, кал! 
мы ехал! сюды, жадаючы пастанавЦь з вам! унно, якая б аб’яд- 
нала нас узаемнаю любоую i, кал1 казаць прауду, мы пачал! 
!мкнуцца да яе амаль бегам, тады як продю нашыя iumi да яе 
вельм! пац!ху.”6 Важную ролю м!жнародных прычын, i у прыват- 
насц1, аслабленне ВКЛ у сувяз|' з войнам! з Маскоускай дзяр
жаваю, прызнаюць i польсюя, да i Ышыя псторыю. Так, Е. Ах- 
маньсю у адной з CBaix прац, прысвечаных г!сторы! ВКЛ, адзна- 
чыу, што “войны «Литвы» с Москвой с конца XV в. заставили 
ВКЛ искать сближения с Польшей” .7

Таюм чынам, перадумовы ЛюблЫскай yHii складвалюя пас- 
тупова, г!старычна. Гэта ужя не была выпадковасцю ва 
узаемаадносжах ВКЛ i Польскага каралеуства. Яна была 
ладпюана iMi пад уплывам шэрагу унутраных i знешн!х абстав!н i
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разам з тым стала вынкам збл!жэння, якое пачалося пам!ж гэтым! 
дзяржавам! з моманту падп!сання Крэускага пагаднення.

§ 2 Падрыхтоука yHii. 
Люблжсю сойм 1569 года

Даслед&ванн! псторыкау паказваюць, што падрыхтоука но
вай yHii пам!ж Польшчай i ВКЛ праводзтася з пачатку 60-х г.
XVI ст. Ужо тады польсю бок прадпрыняу пэуныя захады у гэ
тым напрамку, Пры гэтым был! ул!чаны не толью цяжкае 
становшча Княства у сувяз1 з Л!вонскай вайною, але i прапольсю 
настрой шляхты ВКЛ, якая стала адкрыта патрабаваць 
падп!сання уни з Польшчай. TaKi настрой праяв!уся, у 
прыватнасц!, на Вшенсюм сойме 1561 г., на яюм вырашауся 
лёс Л1ВОн!1. Яшчэ больш востра пытанне пра унто было пас- 
таулена беларуска-лтоускай шляхтай у 1562 г. у час працы 
т. зв. Лагернага сойма, як! npaxofl3iy каля Вщебска. Менав!та 
тут шляхта ВКЛ пастанавша паскорыць заключэнне yHii з 
Польшчай, прызначыушы для гэтага агульны польска-лтоусю 
сойм. Тут жа был| выказаны i прапановы аб умовах yHii. Яны 
зводзтюя да таго, каб шляхта ВКЛ i Польшчы мела аднолька- 
выя правы, сумесна выб1'рапа галаву дзяржавы, разам соймавал!, 
г. зн,, каб у аб’яднанай дзяржаве быу адзты  сойм, разам 
абаранял! яе. Патрабаванне аб неабходнасц! заключэння yHii з 
Польшчай было выказана шляхтай ВКЛ i у 1563 г.

Трэба зазначыць, што жаданне беларуска-лтоускай шляхты 
з ’яднаць абедзве дзяржавы у адну на аснове новай yHii адразу ж 
было падтрымана польсюм каралём Жыг!монтам-Аугустам, як! ад- 
начасова з “яуляуся ! вял!юм князем Лггоусюм. Прычым ён абяцау 
машмальна ул!чваць !нтарэсы як катал!цкай, так i праваслаунай 
шляхты i у 1563 г. выдау прывтей аб ypayneHHi !х правоу.

У хутюм часе пачалюя непасрэдныя перамовы аб yHii. Пры 
вывучэнн! гэтага пытання перш за усё трэба звярнуць увагу на 
работу Варшаускага сойма 1564 г., дзе абмяркоувал!ся умовы 
yHii. Прапановы ВКЛ аб умовах yHii тут абвясц!у втенсю ваяво- 
да i канцлер ВКЛ Мкалай Радз!вт Чорны, як! узначальвау дзяр- 
жауную дэлегацыю. Анал1з гэтых прапаноу праведзены у мнопх 
пстарычных працах i, у прыватнасц!, у артыкуле беларускага 
гюторыка В.Чаропю (змешчаны у першым нумары 4aconica 
“Беларуская м!нуушчына” за 1995 г.)8 На думку В.Чаропю, яны 
зводзтюя да наступнага:
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1.Польшча i  ВКЛ маюць аднаго уладара, але яго сумесна 
аб!раюць лпвЫы i паляю;

2.Каранацыя уладара адбываецца спачатку у Кракаве у 
прысутнасц! дэлегатау ад ВКЛ, а пасля у Вшьж абранага 
гаспадара узводзяць на вялкае княжанне;

3. Перад каранацыяй галава з ’яднаных дзяржау пацвярджае 
правы i прывшег ix шляхты i увогуле усяго насельн(цтва;

4 .Карона i Княства павжны заусёды дапамагаць адзЫ ад- 
наму у цяжюя часы i узгадняць знешнюю палгсыку;

б.Дзейжчае агульны Сойм, але на iM вырашаюцца толью 
справы, яюя тычацца абедзвюх дзяржау, усе унутраныя 
пытанж разглядаюцца на ceaix соймах;

6.1 у Польшчы, i у ВКЛ застаюцца ранейшыя структуры ула- 
ды -  свае соймы, канцылярыя, сенаты* адасобленыя узбро- 
еныя алы, казна, заканадауства.

На таюх вось умовах дэлегацыя ВКЛ згодна была eecui 
перамовы аб падпюанж новай yHii з Польшчай. Неабходна зау- 
важыць, што яны 6bmi вызначаны у пастанове Втенскага сой
ма 1563 г., яю зацвердз!у спецыяльную Ыструкцыю ui наказ 
для дэлегацьи ВКЛ, i шмат у чым пераклкалася з пастановай, 
прынятай шляхтай пад Вщебскам. Аб наюраванж дэлегацьи' у 
Варшаву таксама настаяла шляхта. Разам з тым прадстаужю 
ВКЛ не жадал! поунага злщця сваёй дзяржавы з Польшчай, 
яны прапаноувал! ун'но, хоць i заснаваную на уладзе агульнага 
для Польшчы i ВКЛ уладара, але з захаваннем самастойнасц'| i 
адасобленасц! ВКЛ.

А яюя ж был! прапановы польскай дэлегацьи? Не спыняю- 
чыся падрабязна на гэтым пытанж, трэба сказаць, што польсю 
бок унёс прапановы, яюя icTOTHa адрозжвал!ся ад прапаноу 
прадстаункоу ВКЛ, ажыццяуленне яюх павшна было прывесц! 
да лквщацьм незалежнасц! ВКЛ, далучэння яго да Польшчы. 
Пры гэтым польсюя дэлегаты спасылалюя на раней падпюаныя 
з ВКЛ yHii, у прыватнасць на Крэускую ужю 1385 г. i Мельнщкую 
ужю 1501 г., а таксама на некаторыятншыя прававыя акты, у 
яюх, на ix погляд, прадугледжвалася злщцё абедзвюх дзяржау.

Аднак юраунк дэлегацы] ВКЛ Мкалай Радз1вт Чорны рас- 
крыу беспадстаунасць таюх падыходау да вызначэння умоу 
новай у н и з  Польшчай i абверг юрыдычную законнасць для 
Княства актау, названых у выступление прадстаункоу. Польшчы. 
Не дапусц!у M.Pafl3iBm i таго, каб шляхц1чы ВКЛ, на устуагшасць 
яюх спадзявалюя паляю, вял1 самастойныя ад друпх паслоу
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перамовы з iMi. Ён заяв!у, што дэлегацыя Княства прыехала у 
Варшаву дзеля агульнай справы i выступав ад !мя ycix яе земляу.

Псторыю' адзначаюць, што польсюм прадстаункам на 
Варшаусюм Сойме так i не удалося навязаць дэлегацьм ВКЛ 
свае умовы yHii, якая цвёрда адстойвала дзяржаунасць Кня- 
ства. Прауда, некаторыя уступю палякам 6bmi зроблены I кан- 
чатковы лггвжсю праект yHii некалью адрозжвауся ад раней 
прапаназанага. Так, дэлегацыя ВКЛ згадзшася з неабходнас- 
цю мець агульны сойм, яки Bbi6ipae галаву дзяржавы i нават не 
пярэчыла супраць таго, каб абранага гаспадара асобна не 
узводзЫ на вялкае княжанне. Аднак у TaKiM прынцыповым 
пытанн'г, як тытул агульнага уладара Польшчы i Лгтвы (польсю 
бок прапаноувау яго змянщь) прадстаун|'ю Княства заставалюя 
цвёрдым'|. “Скасаванне тытулу вялкага князя Лтоускага i Рус- 
кага, як прапанавал! паляю, ~ niiua В.Чаропка, -  азначала б i 
юрыдычную смерць Вялкага княства Л1то?скага i Рускага.”9 Не 
пагаджалюя прадстаужю ВКЛ i на скасаванне асобнай струк
туры улады у Л^тве, уласнай канцылярь», пячатю, гетманскай 
булавы, скарба. Па словах М.Радз1вта, гэта пацягнула б за са
бой страту вел)чы дзяржавы.

Адстойваючы самастойнасць ВКЛ, яго дзяржаунасць на 
Варшаусюм сойме, дэлегацыя княства пэуныя спадзяванн! 
ускладала на Жып м онта- Аугуста -  караля пальскага i вялкага 
князя л'1тоускага, але ён заста^ся на баку палякау, -  бо ён ба- 
чыу ун!Ю як з ’яднанне Польшчы i ВКЛ у адну дзяржаву пад 
уладаю аднаго гаспадара. Жыпмонт-Аугуст нават заяв^, што 
адмауляецца ад ceaix спадчынных правоу на земл! Вялкага 
Княства, добраахвотна адракаецца ад ix на карысць польскага 
Каралеуства. Акрамя гэтага* адтмя Жыпмонта-Аугуста быу вы 
дадзены фальшывы дакумент -■ “Рэцэс” Варшаускага сейма, -  
у яюм абвяшчалася, што прадстаумю абедзвюх дзяржау, няг- 
ледзячы на некаторыя рознагалоса, дамовшюя аб злщц1 “двух 
народау, польскага i л!тоускага, у адз!н народ, адно цела, а таму 
целу устанаугйваецца адна галава i адзш гаспадар кароль, так
сама адна агульная рада” .10

Таюм чынам, пытанне аб yHii з ВКЛ, як паказау Варшаусю 
сойм, Польшча вырашала аднабока, з пазщьп Ыкарпарацьн, прас- 
ледуючы свае (нтарэсы. Прадстаумю Польшчы не толью не 
ул!чвагм прапаноу ВКЛ пры распрацоуцы умоу новай yHii, але i 
аказал1 моцны цюк на яго дэлегацыю, даб'таючыся лквщацы! 
Княства, яго самастойнасцк
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Гэты uie« працяпзауся i у наступныя гады. Аднак ВКЛ цвёрда 
адстойваяа сваю незалежнасць. Так, палякам не удалося, няг- 
ледзячы нават на падтрымку Жыпмонта-Аугуста, схшць л1тв1нау 
падпюаць Варшаусю рэцэс (пытанне аб гэтым стаяла на сой
мах у Брэсце у 1565 г. i У ЛюблЫе у 1566. г.). На захаванне 
незалежнасц! i цэласнасц! Княства был1 наюраваны i мнопя 
артыкулы новага Статута ВКЛ, зацверджанага 1 лтеня 1564т. 
i уведзенага у дзеянне у  1566 г.

Прадстаужю ВКЛ пастаянна падкрэошвал!, што яны згодны 
на yniio з Польшчай толью пры умове захавання сваёй дзяржа
вы, “роунага злучзння” Таюя умовы ставтюя i у час сустрэч з 
Жыпмонтам-Аугустам, яю абяцау ахоуваць правы i Мтарэсы 
Княства. У грамаце, выдадзенай Ж ыпмонтам-Аугустам у 
кастрычжку 1568 г., было заяулена, што саюз абедзвюх дзяр
жау будзе заснаваны на “милосци, згоды братэрское, который 
бы был однако и заровно во всем пожиточный обеюм тым пан- 
ствам” .11 Аб гэтым жа гаварылася i у грамаце Жыпмонта-Аугу- 
ста, выдадзенай у снежж 1568 г., незадоуга да Люблшскага 
сойма, на яюм павЫны 6 bmi працягвацца перамовы аб yHii. У 
ёй кароль, у прыватнасц!, абяцау не прымушаць ВКЛ на унто, 
вырашыць усё на аснове згоды, а у выпадку, кал! не будзе да- 
сягнута узаемнае згоды, гарантавау, што кожны з яго 
прадстаункоу “мает i MeTi будет вольное, y4TiBoe, Hi от кого 
н!ч(м не затрудненное i спокойное отъехаже с того сейму” .12 
Запэужвау Жыпмонт-Аугуст ВКЛ i ва узмацненж яму ваеннай 
дапамоп, а гэта было BenbMi важна.

У рэшце рэшт баю дамовшюя аб склканж яшчэ аднаго 
агульнага сойма для канчатковага вырашэння пытання аб yHii. 
Ён быу прызначаны на 23 снежня 1568 г. Аднак прадстаужю 
ВКЛ , нягледзячы на усе абяцанж i угаворы караля, неепяшалгся 
прыбыць на сойм* як n iim  У.1гнато>/сю, “зб(ралюя памалу i як бы 
нехаця” .13 Толью да 10 студзеня 1569 г. сабралася неабходная 
колькасць дэпутатау i тады ж адбылося яго афндыйнае адк- 
рыццё (дэлегацыю ВКЛ узначалЫ М калай Радз1вш Руды i 
Я.Г. Хадкев1ч).

Трэба зауважыць, што захавалася шэраг пюьмовых крыжц 
аб рабоце гэтага сойма, у тым л ку  i “Д зённк Любл!нскага сей
ма” невядомага аутара. Усе яны ужо дауно уведзены у навуко- 
вае абарачэнне, усебакова праанал1заваны вучонымг Шэраг 
прац прысвечана таму, як праходзЫ  пасяджэнж сойма, 
абмяркоувалгся умовы унн. Псторыю адзначаюць, што i на гэтым
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сойме разгарнул'юя вострыя спрэчю, а дэлегацыя Княства цвёр- 
да адстойвала незалежнасць сваёй дзяржавы. Яна прапанава- 
ла таю праект yHii, яю грунтавауся на роуных правах кожнага з 
бакоу. Але, як i трэба было чакаць, польсюя сенатары i паслы 
не пр ы н ял г niToyCKi праект. П рад стауш ю  Польшчы 
прытрымл1валюя ранейшых умоу: Польскае каралеуства i 
Вялкае Княства злучаюцца у адну дзяржаву з адным галавою, 
яюм павЫен стаць польсю кароль. Таюя умовы змяшчалгся у1 
спецыяльным дакуменце, яю i прапанавалг дэлегатам ВКЛ 
падпюаць без жякага абмеркавання, спасылаючыся на тое, што 
у iM ёсць запюы, яюя 6bmi у мнопх ранейшых актах. Змест даку- 
мента быу удакладнены i з Жыпмонтам-Аугустам у час тайных 
сустрэч з iM.

М'шалай Радз/вт Руды (1512 -  1584 гг.) i Ян Хадкев1Ч (1537 ~ 1584 гг.) 
на Люблтсшм сойме.

3 наюдау Яна Матэйю да карцты «Любл'тская ушя»

Жыпмонт-Аугуст, на думку псторыкау, не толью парушыу 
свае клятвы i абетцанж, яюя ён выказау лггвтам раней, у тым 
л1ку i у час работы Люблжскага сойма, але пайшоу, па сутнасц!, 
на адкрытую здраду жтарэсам Княства, Больш таго, ён прыбег 
да сшавых метадау i, як тольк! лившская дэлегацыя паюнула 
Люблм (адбылося гэта 1 сакав!ка 1569 г.), выда? уыверсал аб 
далучэнн1 да Польшчы земляу, што уваходзт! у склад ВКЛ. У 
вынку ад Вялкага княства Лтоускага на працягу сакавка-чэр- 
веня 1569 г. гвалтоуна был1 адарваны i далучаны да польсюх 
уладанняу значныя тэрыторьп -  Падляшсюя земл) з гарадам! 
Драпчын, Мельнк, Бельск i некаторым1 iHiubiMi, а таксама Ва- 
лынь, Падолле i Юеушчына (тольк! шляхецю соймк Мазырскага
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павета, яю уваходз!у у Ю'еускае ваяводства, не прыняу уключэн- 
ня у карону i, як усе астатн(я земл! Беларуси застауся у складзе 
ВКЛ). Безумоуна, усе гэтыя дзеянм 6bmi незаконныя: фактыч
на адбывалася анеш я земляу ВКЛ. Аднак пачынаць вайну з 
Польшчай (а пытанне аб гэтым абмяркоувалася на пасяджэннг 
паны-рады) яно тады не адважылася. I не тольк! таму, што Кня
ства ужо было аслаблена, знястенае Л'1Вонскай вайною. 
Заупарцтася шляхта, якая патрабавала працягваць перамовы 
з палякамк Гэта вельм1 важны момант, i яго трэба мець на ува- 
зе, каб зразумець, чаму ВКЛ тады фактычна павжна было 
каттуляваць i падпюаць а кт -yHii на умовах, падрыхтаваных 
польсюм бокам. Характарызуючы пазщыю шляхты на той час, 
Я.Юхо адзначае, што значная частка яе “была запалохана паг- 
розай канфюкацьй маёнткау i дзеля асабютых Ытарэсау пасту- 
палася Ытарэсам! дзяржавы” .14 Патрыятычныя сты  ВКЛ, яюя 
супрац1улялгся нацюку польсюх феадалау, на яго думку, был1 
аслабленыя наяунасцю у Княстве моцнай каталщкай агентуры, 
якая дзейннала па указцы з Ватыкана. Невыпадкова у ЛюблЫ 
прыбьи-н спецыяльныя паслы рымскай курьи' -  катал щю фана
ты к i цемрашал кардынал Гоз1й i папсю легат В.Порцкус, а так
сама паслы ад германскага (мператара МакамМяна. “1х дзей- 
насць не адлюстравана у афщыйных дакументах сейма, -  niuia 
Я.Юхо, -  аднак можна не сумнявацца, што npbiexani яны ? Любж'н 
не у турысцкае падарожжа i не абараняць Ытарэсы насельнщтва 
Вял1кага княства Лтоускага або Польшчы.”15

Угнчваючы усё гэта, паны-рада ВКЛ вырашыла працягваць 
перамовы з Польшчай i л!тв1нская дэлегацыя на чале з Янам 
Хадкев)чам вярнулася у Любл'|н -  сойм працягвау сваю дзей- 
насць. Прадстаумю Княства усё яшчэ спадзявалюя хоць неяк 
змякчыць умовы yHii на карысць ВКЛ, дамовщца з палякам!' аб 
“братэрскай любовГ’. Прычым i на тэты раз яны спрабавал! 
уздзейжчаць на Жыпмонта-Аугуста. Ян Хадкев1ч сустрэуся з iM 
1 чэрвеня i npaciy ад '|мя паноу-рады прыслухацца да прапаноу 
Княства, ул!чыць яго Гнтарэсы, вярнуць забраныя палякам! землк 
Такое запатрабаванне дэлегацыя ВКЛ выказала i у час суст- 
рэчы з Жыпмонтам-Аугустам 6 чэрвеня.

Ыеаднаразова юраунк л!тв!нскай дэлегацьи выступау i на 
пасяджэннях сойма. Вострыя спрэчю праходзш/ таксама i пам/ж 
caMiMi дэлегацыям!. А 27 чэрвеня 1569 г., у дзень, кал! павжна 
было адбыцца заключэнне yHii, Ян Хадкев!ч са слязам! упау на 
кален'! перад Жыпмонтам-Аугустам i, спрабуючы вымалщь у яго
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“ласку” для ВКЛ, npaciy змякчыць умовы яе на карысць л тЫ а у . 
“ flpociwi пана Богу, -  гаварыу ён, -  успомнще нашу Службу, нашу 
вернасць табе i нашу кроу, я кую прал!вал1 дзеля твае справы. 
Учыж так, каб yciM нам бы^ гонар, а не здзек i прыжжэнне. 
Дзеля Бога npociM памятаць сваю прысягу нам.”16

Але hi просьбам)', Hi довадам! прадстаужю ВКЛ не змагш' 
угаварыць палякау змяжць прапанаваныя iMi умовы yHii. Аб- 
меркаванне яе праекта. вырашана было працягваць наступным 
днём. 1, нарэшце, дэлегацыя ВКЛ пад ц'юкам Жыпмонта-Аугус- 
та "на усё згадзтася” i падпюала акт Люблмскай yHii. Ён быу 
аформлены у выглядзе прывтею-дагавора, зацверджанага 
паетановай ЛюблЫскага сойма 1 лтеня 1569 г. Тэкст акта быу 
падрыхтаваны у двух экземплярах -  адзж змацаваны польскай 
пячаткай, друп -  пячаткай ВКЛ. Гэты парадак, на думку 
псторыкау, naeiHeH быу прыкрыць гвалтоуны i нераунапрауны 
характар yHii, надаць ёй бачнасць добрааХвотнай згоды бакоу. 
Канчаткова акт Люблжскай yHii быу зацверджаны Жыпмонтам- 
Аугустам 11 жжуня 1569 г.

§ 3. Умовы Люблжскай yHii. 
Ацэнка яе псторыкамг

Анал!зуючы умовы Люблжскай yHii, трэба перш за усё звяр- 
нуць увагу на арт.2 (усяго тут 26 артыкулау), у яюм зафксаваны 
факт утварэння новай дзяржавы пад назвай Рэч Паспалтая. Гэта 
гапоуны BbiHiK Люблжскай yHii. У акце, зацверджаным Люблжсюм 
соймам, 3anicaHa, што “Каралеуства Польскае i Вял|'кае княства 
Лтоускае уяуляюць сабою ужо адно непадзельнае i неаддзель- 
нае цэлае, а таксама не асобную, а адну агульную рэспубл|ку, 
якая злучылася i зл1валася у адзЫы народ з дзвюх дзяржау i 
народау.”17 Як бачым, ВКЛ j Польшча не проста аб'ядноувалюя, а 
злучалюя у адну дзяржаву, прычым павЫны 6bmi злучыцца, злЦца 
i народы падпгсаушых унто дзяржау. Менавгга такога характару 
yHii i даб!вауся польсю бок. Фактычна ставтася задача ства- 
рыць унитарную дзяржаву, лквщаваць ВКЛ, супраць чаго выступал! 
яго прадстаужю на Люблжсюм сойме.

У гэтым жа артыкуле гаварылася аб утварэнж новых органау 
улады. Так, узначальваць Рэч Паспал'пую naeiHeH быу адзжы 
юраунк ui уладар, яюнаау тытул караля Польскага, вялкага князя 
Лггоускага, Рускага, Прускага, Мазавецкага, Жмудскага, Юеускага,
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Валындкага, Падляшскага i 1нфляндскага. Як бачым, тытул вялкага 
князя л1тоускага захавауся у якасц1 састаунОй частю тытула агуль- 
нага юраунка дзяржавы, разам з тым было лквщавана сПадчын- 
нае права лтоусюх князёу на Штву, усе гэтыя правы перадавалюя 
Кароне. Паводле акта ЛюблЫскай yHii, кароль Рэчы Паспалнай 
выб(рауся на агульным сойме у Варшаве, а яго каранацыя адбы
валася у Кракаве. Асобнае выбранне яго у Княстве i узвядзенне 
на вялкакняжацю пасад, як гэтага спачатку дамагапася дэлега
цыя ВКЛ, не прадугледжвалася. Пасля абрання кароль пацвяр- 
джау усе правы i вольнасц1 абодвух народау.

Аб’яднанне ВКЛ i Польшчы ? адну дзяржаву павшна было 
прывесц! i да спынення дзейнасц! асобных соймау, стварауся 
агульны сойм («спольны» -  «абодвух народау»). Ён меу дзве 
палаты: сенат, у яю уваходзтГ магнаты, прадстаужю цэнтраль- 
на й ! мясцовай адмжгстрацы!, вярхг каталщкай царквы, i пасоль- 
скую i36y, у якую выб|‘рал1ся па 2 дэпутаты (паслы) ад кожнага 
павета. Сойм станав1уея вышэйшым органам улады у Рэчы 
Паспалггай, яе парламентам. Павжна была дзейжчаць i адна 
Рада.! кароль, i сойм, града прымаш рашэнж, яюя был! абавяз- 
ковым! для выканання на усёй тэрыторьп дзяржавы.

Актам Любл!нскай yHii прадугледжвалася таксама скасаванне 
дзяржаунай мяжы пам!ж ВКЛ i Польшчай. Дазваляуся свабод- 
ны гандаль на усёй тэрыторьп Рэчы Паспалтай. Усталёувалася 
адзшая макетная сютэма. Правда, манета чаканшася асобна у 
Княстве i Польшчы, але яе вага i найменне был1 аднольхавыя. 
Падданыя караля Рэчы Паспалтай м аш  набываць маёнтю i ва- 
лодаць iMi ва ?cix яё частках: паляю ? ВКЛ, жыхары ВКЛ у Польшчы. 
Усе ранейшыя законы [дагаворы, што был! наюраваны супраць 
адной з частак новай дзяржавы ц! пярзчыл! агульнаму злучэн- 
ню, “узаемнай братэрскай любов! i yHii”, мякайЫлы ужо не пав!нны 
быж' мець. АдзЫай станавтася i знешняя пал!тыка. Дагаворы i 
саюзы з !ншым'| кра!намг заключался толью з агульнага ведама 
i згоды абодвух народау.

Як бачым, Люблинская ушя па ceaix умовах ютотна 
адрозн!валася ад тых, яюя был! падпюаныя раней, i (гэта была 
рэальная унт) рэал!зацыя яе умоу магла б сапрауды прывесц! 
да лкв'щацьм ВКЛ, злщця яго з Польшчай. Такую ацэнку Люб- 
л!нскай ynii давал! мног!я навукоуцы. “Вялкае княства, -  адзна
чае Я.Юхо, • пав|'нна было перастаць юнаваць адразу пасля 
падп!сання yHii...”18 Аднак гэтага не адбылося, ВКЛ усё ж заха- 
вала пэуную аутаном!ю, абмежаваны суверэжтэт, а Рэч
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Паспалггая пераутварылася, па сутнасц1, у федэратыуную дзяр
жаву. Прычым за захаванне гэтай аутаномн, дзяржаунасц1 ВКЛ 
выступал! не толью магнаты, але i шляхта, якая даб'шалася 
аб'яднання з Польшчай. Аб тым, як успрынял1 Люблжскую уню  
у ВКЛ, якая была рэаюдыя на яе умовы досыць грунтоуна рас
крыта у працах беларускага псторыка П.Лойю. Ён niuja, што 
«уражанж для пануючай эл!ты ВКЛ ад перадлюблжскай пал!- 
тыю Польшчы i зместу ужйнага акту былг шокавымк Прычым 
як для магнацтва, так i для шляхты, якая у свой час дамагалася 
злучэння з Каронай».19 П.Лойка i жшыя беларусюя навукоуцы 
адзначаюць, што найвышэйшай уплывовай знац! ВКЛ (i яна гэта 
зразумела) Люблжская ун!я пагражала стратай былога палн 
тычнага вяршэнства, бо у агульны сенат Рэчы Паспал1тай (а 
яго склад быу вызначаны паетановай Люблжскага сойма «Па
радак Рады Кароннай i Лтоускай») шмат былых паноу радных 
проста не траплял'1. Тое ж самае адбывалася i на Вальным 
сойме, дзе са 180 выбраных на соймках па уеёй Рэчы nacnani- 
тай паслоу толью 46 прыходзшася на ВКЛ (з ix 34 з беларусюх 
паветау).20 Палгтычная дыскрымжацыя элггы ВКЛ дапоунтася i 
эканам1чным! стратам! у сувяз1 з далучэннем да Польшчы най- 
багацейшых зямель Валын|', Падляшша, Падолля i Юеушчыны. 
Ды i жшыя умовы Люблжскай yHii 6bmi не у жтарэсахВКЛ, вось 
чаму урад Княства пры падтрымцы мясцовых улад !мкнууся па 
магчымасц|‘ самастойна вырашаць узж'каючыя праблемы, за- 
хоуваць ранейшую структуру выканаучых i судовых органау. I 
трэба адзначыць, яму гэта у значнай ступеж удавалася. Так, i 
пасля утварэння Рэчы Паспалгтай у ВКЛ працягвал!- дзейжчаць 
уласная сютэма дзяржауных пасад, ранейшае заканадауетва, 
судовыя установы, узброеныя сты . Рэгулярна 36ipaniCH такса
ма i агульнадзяржауныя соймы, а у пачатку 80-х г. XVI ст. быу 
створаны i стау дзейжчаць Галоуны трыбунал Вялкага княства -  
вышэйшы судовы орган дзяржавы. На захаванне самастойнасц-! 
ВКЛ 6bmi наюраваны i шмат яюя прававыя акты, прынятыя у 
Княстве ужо пасля Люблжскай yHii. Сярод ix у першую чаргу 
трэба вылучыць Статут 1588 г. Работу па яго падрыхтоуцы 
ажыццяуляла спецыяльная кам1ая, створаная яшчэ да 
Люблжскага сойма. Пасля сойма яе склад змяжуся (дарэчы, 
прадстаужю Польшчы туды не Tpan'mi, узначалгу камгсш Леу 
Сапега), i яна naeiHna была прывесц1 заканадаучыя нормы ВКЛ, 
дакладней, нормы Статута 1566 г., у адпаведнасць з польсюм 
правам i з угпкам Люблжскай унн, што магло б скасаваць законы
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Княства. Аднак гэтага не адбылося. Падрыхтаваны кам1аяй 
Статут не толью не зл1у права ВКЛ з польсюм, але i разыходз1уся 
з умовам'1 yHii. Ён фактычна ад|у1яняу мнопя пастановы 
Люблжскага сойма i юрыдычна замацоувау адасобленасць i 
суверэннасць ВКЛ. У Статуце нават не упамжауся акт 
Любл!нскай унй, рашэнне сойма 1569 г. аб утварэнж Рэчы Пас- 
пал тай. Акрамя таго, у артыкуле 4 раздзела трэцяга выкладзе- 
на была праграма' вяртання раней адарваных тэрыторый i ад- 
наулення старых межау Княства (гэта пытанне неаднаразова
ставшася i на мясцовых соймках).21

Статут 1588 г. адмяняу i таю 
важны i прынцыповы для сама- 
стойнасц! ВКЛ пункт ЛюблЫскага 
сойм а 1569 г., як набы ццё 
1ншаземцам1, у тым л1ку ураджэн- 
цам| Польшчы, зямельнай улас- 
насц1, на тэрыторьй ВКЛ, права зай- 
маць дзяржауныя пасады, чыны i 
званнк У артыкуле 12 раздзела 
трэцяга Статута запюана было:
“Так же мы, гасподар, обецуем и 
шлюбуем под присягою нашою, 
которую учинили есмо Великому 
князеству Литовскому и всим ста
нам, обывателям его ... достойно- 
стей духовных и светских городов, 
дворов, грунтов, староств, держав, 
врядов земских и дворных посе- 
СЫЙ або В Держанье И ПОЖИВанье Леу Сапега (1557-  1633)
И вечностей жадных чужоземцам ешенсю ваявода I вял/ю гетман
и заграничником, ани суседом того
паньства не маем, але то все мы и потомки наши великие кня
зи литовские давати будем повинны только литве, руси, жмой- 
ти, родичом старожитным и уроженцом Великого Князства...’’22

Мнопя псторыю падкрэсл1вал1, што у ВКЛ па-ранейшаму 
Статут разглядал! як асноуны закон дзяржавы, яю павЫен быу 
служыць яе Ытарэсам. Гэту думку вельм1 дакладна сфармуля- 
вау дарэвалюцыйны раайсю псторык 1.Лапо. Ён nicay: “Вып- 
рацоуваючы трэц! Л iToycKi статут, шляхецю народ Вялкага кня
ства Лтоускага стварыу свой звод законау у таюм выглядзе, 
каб яго дзяржава магла iM юравацца, захоуваючы яго у значэнж
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дзеючага права, так i пражываючы без уступлення у якую б там 
нг было федэрацыю” .23

Трэба адзначыць, што прыняцце Статута ВКЛ у рэдакцьй, 
якая гстотна разыходзтася з умовам1 Люблжскай yHii, стала 
магчымым у значнай ступеы дзякуючы намаганням Льва Caneri, 
яю узначальвау KaMiciio. “Статут Лтоусю -  справа Льва Caneri” , -  
nicay польсю псторык XIX ст. KaeiMip Туркоусю.24 Нашчадак 
полацюх баяр, князь Леу 1ванав!ч Сапега, падканцлер, а потым i 
канцлер ВКЛ не толью! добра аргаНзавау работу KaMicii, але i 
дапрацоувау Статут i выдау яго уласным коштам у 1588 Г. у 
BmbHi. “Выдаючы новы статут, -  адзначау М.Шкялёнак, -  Леу 
Сапега зламау пастановы Люблжскага Сойму У двух найгалоу- 
нейшых KipyHKax: фармальным i матэрыяльным.”25

Таюм чынам, ёсць падставы сцвярджаць, што i на гэты раз 
польсюм юруючым колам не Удалося л'жвщаваць Вялкае кня
ства Лтоускае, ажыццявщь жкарпарацыю яго зямель. Прауда, 
польсю бок не адмов1уся ад такой мэты i pa6iy усё, каб скаса- 
ваць аутаномнае станов1шча Княства; зрабщь Рэч Паспалпую 
унпгарнай дзяржавай. Аднак адбылося гэта толью у канцы XVIII ст., 
кати была прынята Канстытуцыя 3 мая 1791 г., але тады Рэч 
Паспал1тая дйжывала свае апошжя днь

Нельга не угмчваць i той факт, што р ВКЛ, як ужо адзначалася 
вышэй, было шмат прыхтьжюау самастойнага разв1цця дзяржа
вы, тых, хто выступау супраць узмацнення польскага уплыву. Больш 
за тое, неаднойчы рабшюя спробы змяыць умовы Люблжскай yHii 
i нават разарваць яе. Першая такая спроба была зроблена у 1572 г., 
кагн памёр Жыпмонт-Аугуст -  anoLUHi прадстаунк роду Ягайлав!чау 
(з яго смерцю закончылася дынастыя Ягайлав1чау па мужчынс- 
кай л1н!1). Тады, у час т.зв. першага безгаспадарства, мнопя маг
наты i шляхта ВКЛ не толью адвярнулгся ад Польшчы, але пачали 
схтяцца да саюза з Маскоускай дзяржавай. Яны прапанавал1 
выбраць каралём Польшчы i Вял'!кага княства спачатку сына мас- 
коускага цара 1вана IV— Фёдара, а потым i самога 1вана IV. Цюк 
на Польшчу ажыццяуляуся i у далейшым.26

Невыпадкова кируючыя колы Рэчы Паспалггай !мкнулюя 
пашырыць правы беларуска-лтоускай шляхты, зрабщь яе га- 
лоунай апорай вярхоунай улады. I гэта iM у пзунай ступен уда- 
лося. У ВКЛ, як i ва ^сёй Рэчы Паспал!тай, пачал1 разв1вацца 
ш ляхецмя вольнасц1, акты уна п р а в о д з та с я  пал1тыка 
акатал!чвання мясцовага насельнщтва, што павшна было пры- 
цягваць яго да Польшчы.
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Як жа ацэньвал! ЛюблЫскую уню  1569 г., стварэнне Рэчы 
Паспалтай ricTopbiKi? На гэтым пытаны таксама трэба спынщца. 
Перш за усё неабходна адзначыць, што унггарнаё пытанне, 
г. зн. пытанне аб аднос!нах ВКЛ i Польшчы на аснове icHaBayuibix 
пам1ж iMi пагадненняу, увогуле займала важнае месца як у 
польскай, так i у раайскай пстарыяграфи. Гэтым пытаннем, у 
тым л ку  i ЛюблЫскай уыяй, займалюя таюя вядомыя псторыю, 
якС.Кутшэба, О.Галецю, А.Прахаска, М.Караман, М.Устралау, 1.Бе- 
ляеу, С.Сапауёу, М.Каялов1ч, Млавайсю, КЛапо, М.Любаусю, М.Доу- 
нар-Запольсю, М.Грушэусю, У.П1чэта, У.1гнатоусю, Ф.Уманец, 
В.МякоцЫ мнш. Безумоуна, падыходы да Любл!нскай yHii не 
6bmi аднолькавыя i ацэньвалася яна з розных пазщый. Так, 
фактычна усе псторыю указвал! на важнае агульнаеурапейс- 
кае значэнне ЛюблЫскай yHii. Hixto не можа адмауляць таго 
факта, што на карце Еуропы пасля ЛюблЫскай уни з ’яв'тася 
новая давЬл! буйная дзяржава (гл. карту), з якой павЫны был[ 
л!чыцца усе 1ншыя краЫы. Гэта, якгаворыцца, бясспрэчны факт.

Аднак гэтая дзяржава (такой думю лрытрымл!валюя мнопя 
псторыю) не адрозжвалася адзЫствам, трываласцю свайго 
д зярж ауна -пал !ты чна га  ладу, раздз1ралася глы бом м! 
сацыяльны-vii i нацыянальна-рэл1пйным1 супярэчнасцямм, што 
аДмоуна адб!валася i на развщцг Беларусь Як адзнача? 
У.1гнатоусю, Беларусь у 1569 г. “увайшла у дзяржауны арган1зм 
такога гаспадарства, каторае ужо пачало хварэць i пал1тычна, i 
сацыяльна. Разумеецца, гэта хвароба перадалася i БеларусГ’.27

Большасць навукоуцау пры ацэнцы Рэчы Паспалпгай 
зыходз1ш з таго, што гэтая дзяржава стала федэратыунай, што 
i пасля ЛюблЫскай yHii ВКЛ захавала свой дзяржауна-пал1тычны 
аргамзм, што яно не з ’яулялася, як гэта сцвярджал!' некаторыя 
польсюя i расмсюя дварансюя ricTopbiKi, звычайнай правЫцыяй 
Польшчы. “Рэч Наспал ггая не была дзяржавай уытарнага тыпу, -  
nicay У.П!чэта. -  Пры адзЫстве улады каралеускай i закана- 
даучай Вялкае княства Л тоускае i Польскае каралеуства 
захоувал1 поуную унутраную самастойнасць i працягвалг жыць 
ceaiM унутраным палпычным жыццём, адносячыся з вядомым 
недаверам адзЫ да аднаго” .28 Такога ж пункту гледжання 
прытрымл1вал'|ся псторыю 1.Лапо, М.Любаусю, М.Доунар- 
Запольсю i некаторыя Ышыя. Аднак у расмскай пстарыяграфи 
як каНеёрватыунага, так i л!беральнага напрамкау шырока была 
распаусюджана думка аб гвалтоуным далучэнж ВКЛ да 
Польшчы. Прычым большасць раайсюх псторыкау л!чыла, што
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Люблшская уЫя адбылася па польсюм плане i не умацавала 
ВКЛ, а толью прывязала яго да ПОльшчы, якая 1мкнулася выка- 
рыстоуваць Княства са ceaiMi мэтам1 “Уыя— nicay М.Доунар- 
Запольсю, -  зменшыла межы Вялкага Княства i не дала яму 
тых даброт, на яюя яно магло б разл1чваць, i ублытала яго у 
складаную сетку уласнапольскай пал1тыю” .29 Толью некаторыя 
з гэтых псторыкау адзначал1 узаемавыгаднасць Люблжскай унн, 
створанай на яе аснове федэратыунай дзяржавы (Ф.Уманец, 
В.МякоцЫ, М.Любаусю)30.

Неадназначна падыходзяць да ацэню Люблжскай yHii i ства- 
рэння Рэчы Паспалтай i сучасныя беларусюя ricTopbiKj. Боль
шасць беларусюх навукоуцау указваюць на кампрамюны ха
рактар yHii, разглядаюць Рэч Паспал!тую як дзяржаву федэра- 
тыуную i нават канфедэратыуную, у якой ВКЛ не толью здоле- 
ла захаваЦь сваю самастойнасць, але i даб!валася ул!ку яе жта- 
рэсау пры вырашэнж як унутраных, так i знешжх спрау. Падк- 
рэсгпваецца высокая палпычная i прававая культура Рэчы Пас
палтай, назапашаны вопыт парламентарызму, панаванне тут 
шляхецкай дэмакратьи, умацаванне сувязей беларусюх зямель 
з Польшчай, заходнееурапейсюм1 KpaiHaMi.

Разам з тым, мнопя навукоуцы адзначаюць, што юруючыя 
колы Рэчы Паспалтай праводз1гн вялiкадзяржауную naniTbiKy У 
адносжах да ВКЛ, !мкнулюя пашырыць польсю уплыу ва ycix 
сферах i на усе cacnoyi грамадства. Асабл!ва глыбокае уздзе- 
янне палпыю палажзацьн адчула беларуская шляхта, па меры 
поспехау гэтай палпыю яна усё часцей атаясамл1вала сябе з 
усёй шляхтай Рэчы Паспалггай, нарывала з мясцовым! куль- 
TypHa-MoyHbiMi i канфесмным! традыцыям!. Пры гэтым у Рэчы 
Паспалптай складвалася асобная разнавщнасць шляхецкай 
«сармацкай» культуры, для якой была характэрна щэал!зацыя 
паштычнага ладу ВКЛ, Рэчы Паспалггай, усхваленне стану жыц- 
ця i «залатых вольнасцей», «истинной» каталщкай веры i зус!м 
недастаткова звярталася увага на неабходныя рэформы, пра- 
вядзення яюх патрабаЕ5ау час.31

Аднак не усе баларусюя псторыю ул1чваюць гэтыя негатыу- 
ныя моманты, ('мкнуцца прыхарошыць сацыяльна-пал)тычныя 
парадю, што юнавал1 у Рэчы Паспалпвй, станов1шча у ёй бела
рускага народа i, у прыватнасц!, сялянства. A MenaBiTa сяляне 
складал1 асноуную частку насельнщтва Беларуа (на шляхту ВКЛ 
прыходзтася 8-10%), i для ix утварэнне Рэчы Паспалггай мала 
што змянша у лепшы бок. “Цяпер мужыку, -  nicay У.!гнатоусю, -
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стала яшчэ горш. На Беларусь прыйшла рэспублка паноу, яюх 
HixTd йе Мог устрымаць. Уся упада была у ix руках. Яны мел1 у 
ceaix руках Сойм, соймМ, карал я, цэнтральную i мясцовую 
адмЫютрацыю i узброеную cmy. 1х “злата вольнасць” была цяж- 
кай няволяй для гаротнага простата народу, каторы лав)нны быу 
кармщь гэтую юруючую клясу дармаедау белай коси,!, нягледзя- 
чы на тое нават, што сам быу у цяжюм эканам1чным палажэннР’.32 
Усё гэта таксама трэба ул(чваць, ацэньваючы Люблинскую унто i 
Рэч Паспал1тую, у якой апынулюя беларусюя землг пасля 1569 г. 
Што ж тычыцца шляхецкай дэмакратьн, дык i яе нельга щэал1за- 
ваць, бо яна паступова вырадзшася у анархш. А апошняя, як вя- 
дома, i загубта Рэч Паспал1тую.
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Раздзел V
АГРАРНАЯ РЭФОРМА 1557 ГОДА. 

СТАНАУЛЕННЕ I РАЗВ1ЦЦЁ ФАЛЬВАРКАВА- 
ПАНШЧЫННАЙ ГАСПАДАРЮ НА БЕЛАРУС! 

(другая палова XVI -  першая палова XVII стст.)

§ 1. Прычыны рэформы, яе вытом
Аграрная рэформа 1557 г. займае важнае месца у псторьи 

Сацыяльна-эканам1чнага развщця Беларуси Яна увайшла у на- 
вуковую лтаратуру пад розным! назвам1 i вядома як аграрная 
рэформа Жыпмонта-Аугуста, “валочная памера” ui проста “аг
рарная рэформа 1557 года” .

Вывучэннем гэтай рэформы займалюя мнопя вучоныя, як 
дарэвалюцыйныя, так i савецюя. У той ui !ншай ступеж яе зак- 
ранал! у ceaix працах М.Доунар-Запольсю, М.Любаусю, А.Гру- 
шэусю, М.Улашчык, Д.Пах1лев!ч, Б.Капысю, М.Шрыдонау, П.Лойка, 
Б.Голубеу i жшыя псторыю. Але найбольш грунтоуна i глыбока 
праанал1завау усе асноуныя пытанж рэформы вядомы савецю 
псторык У.ГПчэта. Яшчэ у 1917 г. выйшла яго манаграф1я “Аг
рарная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском го
сударстве. Ч. 1”, якая з ’явтася найбольш буйной працай, прыс- 
вечанай дадзенай праблеме. У далейшым пытанж, узнятыя у 
ёй, разв1валюя i удакладнялюя i у Ышых яго працах.1

Практычна усе навукоуцы, яюя вывучал! рэформу, адзначаюць, 
што яна адлюстравала важныя змены у разввд сельскай гаспадарю 
Беларус! i у сваю чаргу аказала icTOTHbi уплыу на яе далейшую 
эвалюцыю. Галоуным выжкам рэформы стала усталяванне на 
Беларуа фальваркава-паншчыннай астэмы феадальнай гаспадарю, 
замацаванне новых прынцыпау землекарыстання i эксплуатацьп 
сялян, што дазволта землеуладалы-нкам павысщь свае прыбытю, 
лелей прыстасавацца да новых сацыяльна-эканам'нных умоу.

Разглядаючы становшча У сельскай гаспадарцы у папя- 
рэджя часы, мы ужо адзначал!, што вядучай тэндэнцыяй яе

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



развщця быу рост таварнасш, пашырэнне сувязяу з рынкам. 
Г эту з ’яву не магл! не ул^чваць феадалы, асабл1ва тых уладан
няу, яюя размяшчалюя вакол буйных гарадоу i гандлёвых шля- 
хоу i рэк. Менавна пад уздзеяннем рыначных адносм ужо у XV ст. 
на Беларуа пачал1 з ’яуляцца двары i маёнтю з феадальнай 
ворыунай зямлёю, за яюм1 замацавалася назва фальварю.

Упершыню таюя фальварю был! створаны у Панямонж i 
ПадзвЫж -  раёнах, яюя мел1 выхад на знешн! рынак. Так, у 1450 г. 
фальваркам называлася панская гаспадарка у маёнтку 
Менедыкаусюм на Новагародскай зямлК Фальварю упамЫаюцца 
таксама у sanicax Браслаускага земскага суда за 1481 г. у ма
ёнтку Вщзы, а у 1490 г. -  “подле реки Дисны” , у 1499 г. -  у маён- 
тках “Нясвиж, Холхла Менскага павета” . Яшчэ больш звестак 
аб фальварках утрымл1ваюць пюьмовыя крынщы першай па- 
ловы XVI ст.2 Як бачым, колькасць фальваркавых гаспадарак на 
Беларуа узрастала, павял!чвалася, а гэта -  сведчанне 
устойл'юасц'| працэсау, яюя разв'шалюя 9 аграрным сектары 
эканом т беларусюх зямель.

Чым жа адрозжвалюя фальварю аД ранейшых пансюх ц|‘ 
гаспадарсюх двароу? Галоунае адрозненне у тым, што фаль- 
варкавая гаспадарка арыентавалася на рынак, яе асноуная мэта -  
не у задавальненж асабютых патрэб землеуладальжка, а у 
павел1чэнн1 даходнасщ шляхам продажу сельскагаспадарчай 
прадукцьй. У сувяз! з гэтым у фальварках пачалГ змяняцца i 
павшнасш сялян: на першы план тут выходзщь паншчына, ад- 
работная рэнта. Аб росце сувязей феадальных гаспадарак з 
рынкам, укараненж ? ix новых формау рэнты у той час адзна- 
чаецца у мнопх даследаваннях. Аутары гэтых даследавання? 
падкрэсл!ваюць, што “пад уздзеяннем спрыяльнай рыначнай 
кан’юнктуры на прадукцыю сельскай гаспадарю i промыслау 
ужо у другой палове XV ст. i асабл1ва у XVI ст. значнае развщцё 
атрымала адработачная рэнта у выглядзе разнастайных сель- 
скагаспадарчых работ сялян у панскай гаспадарцы: узорвання, 
баранавання, сяубы, жжва, касьбы, малацьбы i 1нш.”3

Далейшае развщцё фальваркава-паншчынная сютэма на 
Беларуа атрымала з сярэдзжы XVI ст. Прычым асабл1ва хутка 
яна замацавалася на гаспадарсюх, вялкакняжацюх землях, i гэта 
не выпадкова. Упрауленне гаспадаркай вял ка га  князя 
лггоускага (т.зв. “скарб” ) не магло не ушчваць новыя тэндэнцьй 
у рззвщш сельскагаспадарчай вытворчасц! i пачало прымаць 
меры па паляпшзнж юравання вялкакняжацюмг маёнткам!,
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больш рацыянальнай ар га ж зац ы ; ix д зе й насц 1 . Гэтага 
патрабавал!' i тыя фжансавыя цяжкасц1, яюя меу юраунк дзяр
жавы у сувязе са шматшюм! войнам!, iHLUbiMi расходам!.

Так!м  чынам, прычыны рэф армавання феадальнай 
гаспадарю тлумачацца эканам!чным! працэсам! i, у прыватнасц1, 
ростам яе таварнасц!, лашырэннем сувязей з рынкам, перш за 
усё знешн!м. “Рост знешняга рынку, вялк! попыт на прадукты 
сельскай гаспадарю, -  nicay УТКчэта, -  падштурхоувал! зямель
ных уласнкау -  вялкага князя, паноу i шляхту да уздыму як 
вытворчасц!, так i даходнасцг Свайго феадальнага маёнтка” .4 
Пры гэтым землеуладалы-ш 'мкнулюя змян'щь у першую чаргу 
саму с'ютэму землекарыстання i абкладання сялянства павЫ- 
насцям!, якая стала адной з асноуных перашкод далейшага 
павел1чэння маёнткау. Гэтая сютэма абатралася на разнас- 
тайныя аДзЫю абкладання (дымы, службы, дворышчы, жэрабО i 
недастаткова поуна i дакладна ул!чвала рэсурсы сялянскай 
гападарю, перш за усё памеры зямельных надзелау. “Таму рэ~ 
аргажзацыя арха1чнай сютэмы землекарыстання i абкладання 
з мэтай павышэння даходау землеуласнгкау, -  падкрэсл'тау 
М.С. Сп!рыдонау, -  стала важнай задачай эканам1чнай палтаю 
пануючага класа” .5 Гэтая задача i была вырашана у ходзе рэ
формы, шляхам правядзення комплексу разнастайных мерап- 
рыемствау.

Як адзначалася, усталяванне фальваркавай гаспадарю на 
Беларус! пачалося ужо у XV ст. Аднак напачатку яно мела спа- 
радычны характар. Устойл!вае значэнне двары з панскай вор- 
най зямлёй, г.зн. фальваркавыя гаспадарю, пачал! набываць у 
першай палове XVI ст. Прычым наибольшая актыунасць у 
стварэнн! таюх фальваркау была праяулена у гаспадарсюх ула- 
даннях. Так, першыя крою па рэаргажзацьй ceaix гаспадарак 
вялно князь лтоусю 3pa6iy у 1514 i 1529 г. г. 3 канца 40-х г. XVI ст. 
пачынаецца рэаргажзацыя гаспадарю ва уладаннях каралевы 
Боны (мац'| вялкага  князя лаоускага i караля польскага 
Жыпмонта-Аугуста) ~ Ковенсюм, Кобрынсюм, Гродзенсюм ста- 
роствах, а у 1552 -  1555 г.г. у ПЫсюм i Клецюм княствах.13

Прыкладна у гэты час на аснове асобнай Ыструкцы! (“Ус
тавы” ) пачау праводз|'ць такую рэаргажзацыю i яе сын -  
Жыпмонт-Аугуст. Да сярэдзЫы XVI ст. працэс рэаргажзацьй у 
асноуным быу завершены у мнопх уладаннях заходняй частю 
ВКЛ. Псторыю адзначаюць, што мерапрыемствы таго часу CTani 
не толью штуршком для аграрных пераутварэнняу ва ycix
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вялкакняжацю'х гаспадарках, але i выклкал! неабходнасць вы- 
рашэння новых пытанняу, удакладнення caMix прынцыпау аг- 
рарнай рэформы. 3 улкам гэтага у 1557 г. быу распрацаваны 
яшчэ адз1н дакумент -  «Устава на валою», на аснове якога па- 
чауся новы этап аграрных пераутварэння? у ВКЛ.

§2. “Устава на валом” 1557 г.
Асноуныя палажэнн» аграрнай рэформы

Трэба адзначыць, што “Уставу на валою” 1557 г. анал|’завал1 
мнопя псторыю, але найбольш усебакова i падрабязна гэта 
apa6iy у сва!х працах У.П|чэта.7 Перш за усе ён звярнуу увагу 
на тое, што артыкулы Уставы (a ix 49) был! выкладзены 
бесс!стэмна i слаба звязаны адзж з друпм па змесце. Акрамя 
гэтага, у ёй адсутмчаюць уводз(ны, не указаны мэты, дзеля яюх 
яна уводзтася, “ ...быццам бы, -  niu/a У.П|'чэта, -  намеры урада 
быт yciM вядомы i не патрабавал1 жяюх дадатковых тлумачэн- 
няу, i толью з 1ншых дакументау мы даведваемся, што рэформа 
была задумана Жыпмонтам-Аугустам для “примножения гос- 
подарских пожитков”.8 Таюя дакументы выйшл1 20 кастрычн!ка 
1558 г.

! тым не менш у адрозненне ад !ншых, раней выдадзеных 
гаспадарчых Ыструкцый i палажэнняу, «Устава на валою» 1557 г. 
мела агульнадзяржаунае значэнне. Менав1та у ёй змяшчалюя 
прынцыпы, на аснове як!х павтна  была пёрабудо?вацца 
вялкакняжацкая гаспадарка на усёй тэрыторьп ВКЛ, хоць опе
чатку яна тычылася толью заходняй частю Княства. Гапоунай 
мэтай рэформы было стварэнне фальваркау. Аб гэтым гаво- 
рыцца у артыкуле 20 “Уставы на валою” . У iM, у прыватнасц|, 
запюана: “Фольварки хочем мети, абы везде становены, яко 
набольшы быти могуть, при каждых замках и дворех нашых..,” .9

Анагиз “Уставы на валою”, дапауненняу да яе, сведчыць, што 
для стварэння фальваркавых гаспадарак прадугледжвауся цэлы 
комплекс тэхжчных i сацыяльна-экайам!чных мер, у л ку  яюх у 
першую чаргу трэба вылучыць землеупарадкавальныя работы 
на аснове увядзення новай адзЫю вымярэння зямл! i аб’екта 
абкладання сялян павЫнасцям!, т.зв. валою -  зямельнага учас
тка памерам 21, 36 га. Гэта было асноуным, цэнтральным ме- 
рапрыемствам аграрнай рэформы (правты вымярэння зямл! 
на валок! выкладзены у арт. 29). Невыпадкова яе называюць 
“валочнай памерай” .10
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На валою разб1валася уся зямля маёнтка, i тая, якая 
адыходзша непасрэдна пад фальваркМ тая, якой карысталюя 
сяляне. Пры гэтым прадугледжвалюя суадносжы зямельных 
валок 1:7, г.зн. на адну валоку фальваркавай зямл1 павшна 
было лрыпадаць сем валок сялянскай зямл1 (гэтыя валок! 
знаходзшюя, як правша, пабл1зу ад гаспадарскага двара i яго 
ворыуных зямель). На думку шщыятарау рэформы, менавка 
таю'я суадносжы дазвалял! уладальжкам фальваркау рацыя- 
нальна весц! свае гаспадарю (парадак аргажзацьп фальвар
кау вызначал! арт. 20 -  25).

У адпаведнасц! з “Уставай на валою” , кожная сялянская 
сям’я мела права атрымаць адну валоку зямл! ui яе частку, i 
гэтая зямля л1чылася спадчынным утрыманнем, аднак паюнуць 
в алою селянт мог толью са згоды гаспадара фальварка. Кал! 
ж ён пакщау яе самавольна, яго л1чыл1 уцекачом i Mami вяр- 
нуць.

Пры размеркаванж зямель утчвалася i ix якасць. У гэтых 
аднос!нах земл! падзялял1ся на “добрыя” , “сярэджя” , “дрэнныя” 
i “вельм! дрэнныя” , што уплывала на павжнасц! сялян, да «лад
ней, на нормы павжнасцяу. Але добрыя земл!, як правша, 
адводзшюя пад фальварю (кал! таюх зямель не было, дык фаль- 
варк не заводз1уся, гл. арт. 20), сялянам заставалгся валою з 
дрэннай зямлёй. Прычым яны павЫны был! абавязкова раз- 
мяшчацца у трох палях, што забяспечвала прымусовы трох- 
пОльны севазварот, лпсвщацыю цераспалосщы, стракатасц'| у 
размеркаванж сялянсюх зямельных надзелау, як гэта было ра
ней. Прадугледжвалася таксама i акругленне гаспадарсюх зя
мель за кошт прыватнауласнщюх, за яюя аддавалюя участю у 
жшых месцах, кал! уладалы-пю мел! законнае права на гэтыя 
участю.

На аснове новага землеуладкавання вызначалюя i 
пав!ннасц1 сялян. Па характеры гэтых пав!ннасцей усе валою 
размяркоувалгся на “цяглыя” , “асадныя” ! “вольныя” . Галоунай 
павЫнасцю сялян з цяглай валок! (таюх сялян пачал‘| называць 
цяглым!) была паншчына па 2 дн! на тыдзень на працягу 49 
тыдняу, г.зн. на працягу амаль усяго года. Акрамя гэтага, цяг
лыя сяляне абавязвалюя выконваць ! т.зв. талок! ui гвалты па 4 
дж у час летжх работ (сенакос, уборка ураджаю ! г.д.), а такса
ма плацщь чынш ад 6 да 21 гроша з валою у залежнасц! ад 
якасц! глебы, аддаваць уладальжку фальварка некаторыя на- 
туральныя прадукты ц'| выплочваць за ix грошы.
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3 асадных валок прадугледжвауся грашовы чынш, ён быу 
галоунай павЫнасцю для сялян таюх валок, ix называл! сялянам! 
асадным! ц! чыншавым!. Сума чыншу была установлена у па- 
меры 30 грошау з валою. Разам з тым i асадныя сяляне павЫны 
был! выконваць дадатковыя павшнасц|' -  адбываць талок! ui 
гвалты (гвалт -  тэрм!новыя работы у час стыхмных бедствау: 
пажары, паводю i г.д.) або плац!ць за ix грошы -  па 12 грошау 
за талою i 10 -  за гвалты. Агульная сума ycix грашовых 
павжнасцяу для асадных сялян складала, як бачым, 52 грошы. 
Гэта давол! значная сума па тым часе, за яе можна было купщь, 
л!чаць псторыю, 1 вала, 6 бараноу, i свйнню, 20 курэй i 4 гусей 
(павшнасц! сялян вызначаны у арт. 15-19).

Праца на фальварку. Дрэварыгп XVI ст.

Але i гэта не усе павшнасц! сялян. Акрамя асн6?ных, сяля
не як цяглыя, так i асадныя, абавязаны был1 выконваць i шэраг 
дадатковых павжнасцей: перавозщь (ceaiMi транспартнымг 
сродкам!) грузы для фальваркау, будаваць ш рамантаваць 
пансюя двары, вартаваць ix i г.д. Не вызвалялюя яны i ад упла
ты дзяржаунага падатку -  “серабшчыны" незалежна ад якасцг 
глебы (гл. арт. 18), Больш нагляднее уяуленне аб павЫнасцях 
сялян можа даць таблща, якая змешчана у манаграфм 
М.Сшрыдонава “Закрепощение крестьянства Беларуси (XV -  
XVI вв.). Прыводз!м яе цалкам (гл. табл.5).
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| Таблща 5 
Вщы i нормы асиоуных павшнасцяугрялян 

з цяглых i асадных валок ( 
па Уставе на валою 1557 г.

Нормы павЫнасцяу
цяглыя сяляне асадныя сяляне

якасць зямл1
Вщы

пав|ннас-
Ця?

АдзЫю
вымярэн

ня
до

бр
ая

j 
ся

рэ
дн

яя

I 
др

эн
на

я к  Е <и 
-11 ^  
® о. до

бр
ая

I ’

ся
рэ

дн
яя

I Г
др

эн
на

я ос 
S Я л X 
С 1<5 8

1. Панш- 
чына

дзён 
(на тыд- 2 2 2 2

2. Талок! 
Ц1 грошы

зень) 
дзен (на 
год)гро 4 4 4 4 12 12 12 12

3. Асада
ша?
-//- 30 30 30 30

4.3а
гвалты:
жыта бочю 1 : 1 i 1
Ц1 грошы грошау - - - .-V'. 10 10 10 10
5. Чынш 21 12 8 6 ... 21 12 . ■у-в.,;: 6
6. Дзякла; 
авёс бочю :' 2 ■ 2 ■■ 2 /■ т2 ^ '.У--.' .
Ц( грошы грошау 10 Ю i \  5 - ' 10 10 5 -

задас -//- ' 10 10 5 1° 10

"'■-1

5та?^
сена вазы 1 1 1 -1 1 „
ui грошау гроша? 3 3 3 - 3 3 3 -
за дас- -//- 2 2 2 2 2 2тауку
ryci штую 1 1 1 1 1 1 1 1
Ц1 грошы гроша? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
куры штук| 2 2 2 2 2 2 2 2
i4i грошы гроша? 1,6 1,6 ’ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ЯЙК1 штук) 20 20 20 20 20 20 20 20

грошы гроша? 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 : 0,4 0,4
7. На -//- " 2 . . : 2 2 2 2.-.. 2 2 2невады 
8, Стацьн -//- 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ялавщы гало? 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
бараны гало-? 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
куры штук 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЯЙК1 Штук 10 10 10 10 10 10 10 10
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ВЁДЫ
павЫнас-

цяу

Адзжю
вымярэн-

ня

Нормы павжнасцяу
цяглыя сяляне асадныя сяляне

якасцьзямль

до
бр

ая

| 
ся

рэ
дн

яя
 

j

др
эн

на
я

ве
ль

м!
 

]
др

эн
на

я 
i i

до
бр

ая

ся
рэ

дн
яя

| 
др

эн
на

я

ве
лы

ш
др

эн
на

я

Кошт Грошау У
чыншу,
дзякла, 54 45 31 14 54 45 31 14нева-
доушчын
ы i стацьн
Кошт ycix -11-
павшнас- (106) (97) (83) (66) 106 97 83 66
цяу

Заувап: 1. Цяглыя сяляне за чатыры дж талок вызвал ялюя ад 
шасц! дзён паншчЫны на працягу трох тыдняу з1мовых i вяснавах 
рэлИйных святау. 2. Дзяклавы авёс сяляне павшны быт адвозщь 
на адлегласць да 20 м'тяу (каля 160 км), а сена -  да 15 м'тяу (каля 
120 км). 3. Акрамя павЫнасцяу, указаных у таблицы, сяляне павшны 
был! таксама касщь фальваркавыя загоны, перавозщь розныя грузы, 
будаваць i рамантаваць маеты, вартаваць двары. 4. Спагнанне пла- 
цяжоу натурай u,i грашыма вызначалася гаспадаром.

Неабходна адзначыць, што аграрная рэформа закранула i 
такую катэгорыю сялян, як “чэлядзь нявольная” . Яны надзялял!ся 
невялМм! участкам! зямл! на 3 Mopri i павтны 6bmi выконваць 
паншчыну на 1 дзень мужчынскай i 6 дзён жаночай працы у 
тыдзень. Кал! ж яны атрымл1вал! зямл! больш за 3 морп, дык 
адпаведна павял!чвал!ся i ix павжнасцК Гэтых сялян пачал! на- 
зываць “агароджкамГ (гл. арт. 16).

Што ж тычыцца сялян-слуг, дык i пасля рэформы яны 
захавал! сваё асобнае, прыв^яванае становшча, выконваючы 
спецыяльныя работы, за што атрымл!вал! па 1-2 валок! зямл!. 
Ад шшых павш насцей, у тым л!ку i ад паншчыны, яны 
вызвалялюя.

Таюм чынам, у ходзе рэформы вырашалюя два асноуныя 
пытанж, яюя непаерэдна закрануж адносжы сялян i уладальжкау 
фальваркау -  зямельнае пытанне i пытанне павжнасцей сялян.
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Зямельнае пытанне, можна сказаць, вырашалася без асабл!вых 
праблем, i сяляне мел! рэальную магчымасць атрымаць неаб- 
ходную колькасць зямлГ -  поуную валоку на сям’ю. Прауда, та
кую магчымасць выкарыстоувал1 далёка не усе сяляне i валоку 
зямл\ нярэдка апрацоувал! па 1 -2 i нават больш сем’яу. Больш 
за тое, у ВКЛ тады было шмат i пуставаушых валок. Яны утва- 
рал1 рэзерв зямельнага фонду. У цэлым землеупарадкаванне, 
якое праводзшася у час рэформы 1557 г., можна ацанщь ста- 
ноуча. “Аграрная рэформа, -  nicay У.П!чэта, -  цяжка ударыла 
па селянму, пазбавта яго старадаун!х форма^ землекарыстання 
i землеуладання, але яна не пры вяла яго да абеззямельвання. 
Вал очны надзел быу дастатковым для адной працоунай 
гаспадарю” .11

Другое пытанне было звязана з павЫнасцям! сялян. Як 
станоучае у гэтым пытанн! трэба адзначыць, па-першае, дак- 
ладную вызначанасць вщау i норма^ пав!ннасцяу, па-другое, 
упершыню ушчвалюя асабл'шасш сялянскай гаспадарю, а так
сама колькасць i якасць зямл1, якую яна атрымл1вала. Але 
павжнасш сялян не стал! лягчэйшым1, да таго ж, як мы убачым, 
яны да сярэдз'жы XVII ст. узрасл1 ва ycix уладаннях.

Мерапрыемствы, звязаныя з ажыццяуленнем аграрнай рэ
формы, кантралявалюя прадстаужкам! вял|'какняжацкай 
адмж'ютрацьп -  “ураджкам'|” i 1ншым'| службовым! асобам1 
(скарбавым! рэв|'зорам|', MepHiKaMi). Разам з тым уностюя пэу- 
ныя змены i у.агульнае юраванне гаспадарсюм! валасцямк Гэ- 
тыя воласц! падзялялюя на войтауствы, цэнтрам! яюх з ’яулялюя 
самыя вялшя вёсю, дзе знаходзтюя гаспадарсюя двары ц! 
фальварю. На чале войтауствау стаял! войты, яюя выб!ралюя 
рэв'13орам'|, мел'юя тут i лаунш. За сваю службу войт атрымл!вау 
вольную ад усяляюх плацяжоу i павЫнасцей адну валоку зямлЬ 
У яго абавязю уваходзта зб 1раць сялян на паншчыну, наз1раць 
за выкананнем работ сялянам! свайго войтауства, адвозщь у 
“двор” сабраныя з сялян подац!, сачыць за захаваннем зямель
нага фонду i непарушнасцю межавых знакау, не дапускаць са- 
мавольнага захопу сялянсюх i дзяржауных зямель, прысутннаць 
на судзе i аказваць садзеянне у вынясенж правшьнага рашзн- 
ня (арт. 7).

Новым было i тое, што у ходзе рэформы фактычна 
лквгдавалася сельская i валасная абшчыны, таму што 
уводзшася падворнае землекарыстанне. Прауда, i пасля 
рэформы усе яшчэ давол'| шырока был'| распаусюджаны
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зямельныя уладанн! аб ’яднаных сваяцюх сем'яу, а у мнопх 
выпадках i сем ’яу, не звязаных сваяцтвам; У.Пгчэта, напрык
лад, л!чыу, што у ждывщуальным карыстанж знаходзшася не 
больш за 1/3 валок.12

Закранула рэформа таксама i гарады, яюя не мел! магдэ- 
бургскага права. Пры памеры тут ул1чвалася плошча як caMix 
гарадоу, так i тых зямель, яюм! карысталюя гарадсюя жыхары. 
А таюх зямель было шмат i усе яны перамервалюя на валою. 
3 кожнай валою жыхары гарадоу павшны был|' уносщь “пла
ты” : за валоку добрай зямл1 -  50 грошау, сярэдняй -  40, дрэн- 
най -  30 i яшчэ 12 грошау за валоку, незалежна ад якасц! 
глебы.13

Анал1зуючы аграрную рэформу 1557 г., трэба сказаць, што 
мерапрыемствы па яе рэал1зацьй найбольш поуНа был! ажыц- 
цёулены на землях, яюя належал1 вялкаму князю у цэнтры i 
на захадзе Беларус!. На поуначы ж i усходзе Беларус! рэ
форма мела палавшчаты характар i зацягнулася амаль да 
сярэдз!ны XVII ст. У.П!чэта i !ншыя псторыю адзначаль што да 
правядзення аграрнай рэформы у тым выглядзе, у яюм яна 
была ажыццёулена У цэнтры i на захадзе, на усходзе Беларуси 
не было адпаведных умоу. Вось чаму, уш'чваючы асабя'тасц! 
гэтага рэпёна, урад ВКЛ пры правядзенн! тут аграрна- 
эканам!чных мерапрыемствау, пай.шоу жшым шляхам. Першыя 
з гэтых мерапрыемствау тут был! праведзены у пачатку 50-х г.
XVI с т . ! не закранул! самой вялкакняжацкай гаспадарю. Урад 
толью абмежавауся “поравнением грунтов и установлением 
платов” . Непасрэднае ж правядзенне аграрнай рэформы на 
усходзе Беларус! пачалося у канцы XVI ст., кал! была прыня- 
та “Устава повинностей, вольностей и волочной померы во
лости Могилёвской” (1594 т.). У Бабруйсюм старостве рэ
форма пачалася з 1611 г. Аднак ва ycix гэтых рэпёнах фаль^ 
варкау было мала, прычым яны мел1 не земляробчы, а пра- 
мысловы характар. Асноуным вытворцам сельскагаспадар- 
чай прадукцьм ва Усходняй Беларус! з ’яулялася сялянская 
гаспадарка, якая пераводзтася з дажны на чынш. Была i яшчэ 
адна асабл!васць: у адрозненне ад заходжх раёнау, тут 
гаспадарсюя воласцг не 6bmi падзелены на войтауствы, 
захавал! свае ранейшае юраванне. На чале воласц! стаял! 
старцы i заказж'ю, яюя выб|рал|'ся насельнщтвам. Працягва- 
ла юнаваць i сялянская абшчына.14

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



§3. Уплыу аграрнай рэформы 
на далейшае развщцё феадальнай гаспадарк! 

на Беларуси, яе значэнне
Аграрная рэформа, як ужо адзначалася, стала пэунай мяжой 

у развщц! феадальнай гаспадарю Беларуси Прычым яе нельга 
3B ecu,i толью да мерапрыемствау, яюя праводзш ю я на 
вялкакняжацюх землях. Псторыкам!'даказана, што асноуныя прын- 
цыпы рэформы, вопыт яе ажыццяулення бып\ выкарыстаны i 1ншым1 
землеуладальнкам!'. Аб гэтым свёдчаць крыы'цы i, у прыватнасш, 
мвентарныя anicaHHi, а таксама спецыяльныя Ыструкцьн, выда- 
дзеныя уладальнкам! маёнткау, як!я рэгламентавал! правядзенне 
рэформ.15 Менавта з гэтых часоу фальварак становщца галоу- 
най формай аргаызацьп феадальнай гаспадарю на ycix землях 
Беларуси дзяржауных, магнацка-шляхецюх, царкоуных.

1стотна не адрозывалюя фальварю (у крынщах яны падчас 
выступаюць пад назвай “двароу” , але гэтыя паняцц1 адназнач- 
ныя) i па CBaiM укладзе жыцця, фармавалюя з адных i тых жа 
звенняу. Вось як апюваюцца фальварю у этнаграф!чнай 
л!таратуры: “Фальварю у той час уяулял1 комплекс жылых i 
гаспадарчых пабудоу, вакол яюх размяшчалюя агароды, вор- 
ныя земл1, сенажащ, лясы. У фальварках будавалюя дробныя 
прамысловыя прадпрыемствы (цагельн!, кузы, лесапшю, млы- 
ны), трымаць яюя меу права толью феадал. Звычайна пры фаль
варках 6bmi naceKi, сажалKi (для развядзення рыбы), карчма. 3 
усталяваннем фальваркава-паншчыннай сютэмы на Беларуа 
слова “фальварак” значна пашырыла сваё значэнне i стала 
назвай пэунага тыпу пасел'пичау, што узнкл'| побач з маёнткам'| 
феадала ц|- на яго землях. Жыхары такога фальварка -  сяляне -  
абслугоувал1 феадальную гаспадарку.”16

Трэба зазначыць, што гаспадарча-эканам|'чныя магчымасц|' 
фальваркау, узровень ix развщця у значнай CTyneHi вызначалюя 
колькасцю i якасцю зямель, як!я належал! ix уладальнкам i яюя 
апрацоувалюя сялянамК Вось чаму феадалы 4мкнулюяадвесц1 
пад фальварю найбольш ура/ушыя, добрыя землГ; аднак агуль- 
ная колькасць таюх зямель залежала ад характеру землеула
дання, памерау фальваркау. Так, у вялкакняжацюх уладаннях 
пад фальварю было адведзена 12-13% усёй ворнай зямлг, у 
прыватна-уласнщюх яе было больш -  да 25%, але да сярэдзжы 
XVil ст. гэтыя паказчыю змянтюя у бок павел1чэння ва ycix 
уладаннях, адпаведна да 30-35%, а у некаторых месцах да 50%.17
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Са з ’яуленнем фальваркау, як ужо адзначалася, змяжлюя i 
naeiHHacui сялян, прычым значную ролю пачала адыгрываць 
паншчына. Яе памеры таксама да сярэдз'шы XVII ст. узрасли 
Так, калi па Уставе на валою 1557 г. паншчына устанаул!валася 
для цяглых сялян на 2 дн1 з валою, дык у сярэдзже XVII ст. яна 
дасягала 4 i больш дзён. На думку псторыка П.Лойю, рост пан- 
шчыны пачауся ужо у другой палове XVI ст. Г1раанал1заваныя 
iM крын'/цы сведчаць, што у канцы XVI ст. для прыватнауласнщюх 
сялян выключэннем з правша стала двухдзённая паншчына. 
Правшам жа была 3-4-дзённая, а то i болей.18 У першай палове
XVII ст. адзначаецца далейшае павел1чэнне нормау паншчы- 
ны. Прычым больш высокая паншчына зафксавана у дакумен- 
тах па маёнтках дробнай i сярэдняй шляхты, якая тады склада- 
ла большасць феадальнага класа.19 Псторыю указваюць i на 
той факт, што асабл1ва хутка павял'нвалася паншчына у Заход- 
няй i Цэнтральнай Беларусь тут яна выраела да сярэдз1ны XVII ст. 
у параунанж з сярэдз1най XVI ст. прыкладна у 2-3 разы.20 
Адбыл!ся пэуныя змены i у вызначэнн!' паншчыны. Кал '1 у дру
гой палове XVI ст. яна у асноуным вызначалася колькасцю ра- 
бочых дзён з валою щ яе частю, дык у першай палове XVII ст. 
пачало выкарыстоувацца i падымнае яе вышчэнне.21

Паншчыну, як вядома, выконвал|‘ цяглыя сяляне, аднак коль
касць сялян цяглых i асадных не заставалася нязменнай. Яна 
залежала ад вол1 землеуладальн1ка. Кал|' ён л1чыу неабходным 
пашырыць ворыуныя земл1, ён пераводз!у асадных сялян на 
цягло, г.зн., на паншчыну, i таюя пераводы мел1 месца у мнопх 
гаспадарках, таму колькасць сялян, яюя выконвал1 паншчыну, да 
сярэдз1ны XVII ст. узрасла на усёй тэрыторьм Беларуа. Прауда, 
суадносЫы надзелау з адработнай рэнтай i грашовым чын- 
шам не был1 аднолькавым! як па вщах уладанняу, так i па 
геаграф1чных раёнах. Напрыклад, у дзяржауных уладаннях пе- 
раважау грашовы чынш. На захадзе i у цэнтры Беларусь па- 
водле падгнку В. Голубева, больш за 65% сялян дзяржауных 
фальваркау был1 на чыншавых надзелах. Фальваркавая гаспа- 
дарка з адработнай рэнтай зацвердзшася толью у дзяржауных 
уладаннях, яюя размяшчалюя у раёнах з урадп1вай глебай, каля 
гарадоу, транспартных шляхоу для вывазу збожжа за мяжу. 
Асабл!ва шырока чыншавыя надзелы был\ распаусюджаны у 
дзяржауных фальварках на усходзе Беларусь ix было там да 
70,7%.22 У магнацк!х i шляхецюх уладаннях пераважал! валоч- 
ныя надзелы з адработнай рэнтай. Яны складал1 да 65%, нават
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на усходзе Беларуа ix было да 50%. Яшчэ больш шырока была 
распаусюджана адработная рэнта у царкоуных уладаннях.23

Неабходна адзначыць, што памер грашовага чыншу, як i 
колькасць паншчынных дзён для цяглых i асадных сялян, 
землеуласж'к вызначау асабгста з улкам якасц|- глебы (чаго, 
дарзчы, не было пры вызначэнж адработных павЫнасцей). Але 
i ён не заотавауся нязменным, таксама павял!чвауся. Дынамка 
такога павел1чэння паказана у шэрагу прац беларусюх дас- 
ледчыкау, у прыватнасц!, у работах П. Лойю. Пры вывучэнж гэ
тага пытання ён ул1чвау як рэальнае, так i намЫальнае выяв
ление i прыйшоу да высновы, што у прыватнауласнщюх сялян 
усходу Беларуси памер грашовага чыншу з сярэдз!ны XVI ст. 
да сярэдзЫы XVII ст. узрастаУ як рэальна (з угмкам пан1жэння 
вартасц1 фоша), так i у намЫальным выл1чэнн1. У заходи ix жа i у 
цэнтральных раёнах карцЫа была некалью1ншай -  у чынша- 
вых сялян гэтых раёнау у адных маёнтках ён практычна не мя- 
няуся, а у 1ншых нязначна павял1чыуся. 1стотна не змяжуся за 
гэты час у прыватнауласнщю'х сялян i натуральны аброк, разам 
з тым шырокаё распаусюджанне тады атрымал! гвалты, талою, 
згоны, |'ншыя дадатковыя павжнасцг, яюя ускладнял1 становшча 
сялян.

Кал1 даваць агульную ацэнку тых змен, што адбылюя у 
павЫнасцях сялян да сярэдзшы XVII ст., дык трэба зазначыць, 
што яны стал! больш цяжюм1 ва ycix уладаннях i гэта было звя- 
зана у першую чаргу з ростам адработнай рэнты.

Анал'13 пЮьмовых крынщ дазвол'|у г1сторыкам выявщь i зме- 
ны, яюя адбыл1ся да сярэдзш ы  XVII ст. у сялянсю м  
землекарыстання Фактычна усе навукоуцы указваюць на агуль
ную тэндэнцыю да змяншэння зямельных надзелау сялян 
Беларус!. Да такой высновы прыйиогн, у прыватнасць Д.Пахшев1ч, 
Я.Мараш, З.Капысю, Б.Капысю, В.Голубеу. Так, на думку В.Голу
бева, на большай частцы тэрыторьм Беларус! пераважал1 у той 
час надзелы менш за валоку зямл1 на сялянсю двор (“дым”). 
Напрыклад, сярэдж надзел дзяржауных сялян у другой палове
XVI ст. складау 0,7 валою на захадзе i у цэнтры, 1,3 валою на 
усходзе Беларусь а да сярэдзЫы XVII ст. ён зменшыуся адпа- 
ведна да 0,5 i 0,6 валою. Лепей 6bmi забяспечаныя зямлёй у 
той перыяд прыватнауласнщюя сяляне. Сярэдж зямельны над
зел ix, паводле падлкау В.Голубева, склау у другой палове XVI -  
першай палове XVII ст. 0,62 валою на захадзе i 0,99 валою на 
Усходзе.24 Змяншэнне зямельных надзелау адбывалася i у
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царкоуных сялян. Так, кал1 у другой палове XVI ст. сярэдн1 на- 
дзел царкоуных сялян складау 0,88 валою на захадзе, 0,78 валою 
у цэнтры i каля валою на усходзе, дык у першай палове XVII ст. 
ён бы^ толью 0,54 валок! ва ycix рэпёнах Беларуси25

Таюм чынам, асабл1васцю феадальнай гаспадарю БеларуЫ 
стала тое, што так ui Ыакш яна аказалася пад уздзеяннем аг
рарнай рэформы 1557 г. i стала разв1вацца як гаспадарка фаль- 
варкавая ва ycix уладаннях. Прычым у выжку рэаргажзацьн 
ранейш ай Ы стэмы  эксплуатации сялян на БеларуЫ  
зацвердзтася, па сутнасц!, два тыпы феадальнай гаспадарю: 
фальваркава-паншчынная, якая пераважала у цэнтры i на за
хадзе, i чыншавая -  характэрная для ус;ходн!х раёнау. Прауда, 
па асобных вщах зямельных уладанняу таюх рэзюх адрознен- 
няу не было -  можна гаварыць аб змешанай рэнце пры вяду- 
чай рол1 паншчыны у большасш гаспадарак.26

Усё гэта у цэлым станоуча адбшася на эканам|‘чных паказ- 
чыках, спрыяла павел1чэнню прыбытку землеуладальнкау. Ад
нак было б няправшьна перабольшваць значэнне аграрных 
пераутварэнняу, звязаных з рэформай 1557 г. як для развщця 
вытворчых cm, так i для змен сацыяльнага характеру. Гаспа- 
дарчая дзейнасць у феадальнай гаспадарцы тады сапрауды 
ажывтася, але адбылося гэта у асноуным за кошт узмацнення 
феадал ьнайэксплуатацьн сялян. Пашырыл1ся i сувяз1 феадаль
най гаспадарю з рынкам, больш выразнай станавтася таксама 
сацыяльная i маёмасная дыферэнцыяцыя сялян,27 аднак няма 
падстау сцвярджаць, што аграрная рэформа мела буржуазныя 
рысы. Менавта з таюх пазщый падышгн да ацэню аграрнай 
рэформы 1557 г. аутары аднаго з артыкулау, змешчанага у ву- 
чэбным дапаможнку “Крыжовы шлях" (Мн., 1993). Яны прама 
пшуць, што “гэта была першая буржуазная рэформа ва Усход- 
няй Еуропе” (с .15). На думку аутарау артыкула, “Устава на 
валою” разбурала сельскую абшчыну i перадавала зямлю у 
прыватную уласнасць сялян” , i у гэтым сэнсе яны парауноува- 
юць яе з рэформай, праведзенай Сталытным у Pacii у 1906 г. А 
Ui ж так гэта? U,i была уведзена на Беларуси у BbiHiKy рэформы 
1557 г. прыватная уласнасць сялян на зямлю? На нашу думку, 
шякай зямельнай уласнасц) сяляне Беларус!, як i усяго ВКЛ, 
тады не атрымалк Яны мел1 права толью  карыстацца 
зямельным! валокам1, яюм1 ix надзялял1 уладальнк1 фальваркау, 
перадаваць ix у спадчыну, прычым паюнуць землГбез дазволу 
свайго гаспадара было нельга. У артыкуле 29 “Уставы на валою”
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становшча селяжна характырызуецца наступным! словами 
“Кгдыж кмет и вся его маетность наша есть...” . Большасць 
псторыкау хоць тадкрэсл1вае важнае значэнне рэформы 1557 г. 
у эвалюцьи аграрнага ладу Беларуси тым не менш адзначае, 
што яна не выходзта за рамю феадальна-прыгоннщюх адносж. 
Такой ацэню рэформы, напрыклад, прытрымл!вауся У.ГУчэта, яю 
шмат 3pa6iy для яе вывучэння. Ён адзначау, што рэформа 1557 г. 
“умацоувала паншчынна-прыгонжцкую гаспадарку i разам з 
тым садзейжчала масаваму запрыгоньванню  сельскага 
насельнщтва вялкакняжацюх маёнткау” .28 Думку У.ГКчэты па- 
дзяляюць i жшыя псторыю, у тым л ку  i сучасныя.

Рэаргажзацыя феадальнай гаспадарю, рост эксплуатацьй 
сялян стал! пэуным штуршком i для завяршэння працэсу юры- 
дычнага афармлення прыгоннага права на Беларуси што знай- 
шло адлюстраванне у Статуце ВКЛ, яго другой i трэцяй рэдак- 
цыях. Так, у Статуце ВКЛ 1566 г. был1 прадугледжаны меры па 
узмацненж барацьбы з беглым1 Ц1 выкрадзеным! сялянамк ён 
уводз1у Ю ^гад овы  т э р м ж  адш уквання таю х сялян i 
адмЫютрацыйныя пакаранж тых, хто ix хавау. Забаранялася 
хаваць сялян i у гарадах. Трэц1 Статут ВКЛ (1588 г.) падоужыу 
тэрмш адшуквання беглых сялян да 20 гадоу. Ён канчаткова 
пазбав1у сялян права пераходу i зал'ныу у стан “непахожых 
людзей” тых, хто пражыу на землях феадала 10 гадоу. Прауда, 
чыста тэарэтычна селяшн мог адкупщца, заплашушы пану 10 
коп грошау, а таксама усе пазыю i дапамоп, яюя ён атрымау ад 
феадала, аднак выплацщь таюя грошы было вельм1 цяжка (у 
80-я г. XVI ст. 10 коп грошау каштавала палова апрацаванай валою 
зямл1). Але абмяжоувал'юя не толью асабютыя правы сялян, iM 
забаранялася арандаваць земл1, распараджацца сваёй маёмас- 
цю, яны фактычна 6bmi пазбаулены юрыдычнага статусу i 
з ’яулялюя аб’ектам!, а не суб’ектам1 феадальнага права.29

Так што аб буржуазных рысах аграрнай рэформы 1557 г. 
гаварыць не даводзщца. На Беларуси як i у жшых частках ВКЛ, 
працягвала панаваць i развГвацца феадальна-прыгоннщкая 
сютэма гаспадарання, а становшча сялян i пасля рэформы не 
палепшылася, наадварот, пачала пагаршацца. Вось чаму 
актыв!завалася ix барацьба, асабл1ва у форме уцёкау, 
павял1чылася таксама колькасць скаргау, т.зв. суплк. У некато
рых месцах нават адбылюя адкрытыя бунты, паустанж з пры- 
мяненнем 36poi. Таю характар, напрыклад, мела выступление 
сялян былой гаспадарскай вёсю Багушэв1чы Свюлацкай воласц!',
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якое адбылося у 1561 -  1569 г.г.30 Жыхары Беларус'| падтрым- 
л!вал1 i паустанн1 запарожсюх казакау, дзеянж ix атрадау, яюя 
прыходзш1 з Укршны. У складзе гэтых атрадау было шмат вы
хадцау з Беларуси некаторыя псторыю увогуле л|'чаць, што 
менав'гга уцекачы з беларусюх зямель палажыл1 пачатак Запа- 
рожскай Сечы.

Таюм чынам, аграрная рэформа 1557 г. стала значнай з ’я- 
ваю у псторьп Беларус'|. Яна паюнула глыбою след у жыцш 
вёсю, развщц! сельскай гаспадарю. Не ул1чваючы гэту рэфор- 
му, мы не можам даць адказы на мнопя пытаны, яюя тычацца 
сацыяльна-эканам1чных праблем не толью другой паловы XVI -  
сярэдз!ны XVII ст., але i далейшага разв!цця Беларусь
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Раздзел VI
ГАРАДЫ БЕЛАРУС! 

У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI -  
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII стст.

§ 1. Колькасць i в'щы гарадсмх паселшчау..
Крынщы росту гарадскога насельнщтва

У сацыяльна-эканамгчных працэсах, яюя разв1валгся на 
Беларуси у другой палове XVI -  першай палове XVIi стст., важ
ную ролю адыгрывал'| гарады. Хоць феадальна-прыгонн'щкая 
сютэма i не спрыяла ix росту, ёсць падставы сцвярджаць аб 
ажыуленж гарадскога жыцця ва ycix частках ВКЛ, асабл'та на 
беларусюх землях, дзе знаходзтася асноуная колькасць 
гарадсюх паселшчау. П pay да, такога пункту гледжання у 
адноанах да гарадоу таго часу прытрымл'|вал'юя не усе наву- 
коуцы. У дарэвалюцыйны перыяд, напрыклад, шэраг псторыкау 
(В,Антанов1ч, М.Уладз1м1рск1-Буданау, В. Стукал1ч) сцвярджал!, што 
у XVI — XVII стст. гарады Беларусь ui, як яны называл! ix, гарады 
Заходняй Pyci, не толью не разв'шалюя, але i перажывагн заня- 
пад. Прычыны гэтага заняпаду адны з ix тлумачыгп заменай 
ранейшых вечавых вольнасцей магдэбургсюм правам, друпя -  
развщцём саслоУнага ладу, трэц!я зводзш! ix да гэтых абе
дзвюх з ’яу. Але у працах тых псторыкау не прыводзшася колью- 
небудзь пераканаучых фактау, пацвярджаючых заняпад гарад
скога жыцця i, у прыватнасць заняпад рамеснай i гандлёвай 
дзейнасц1 гараджан, скарачэнне гарадскога насельнщтва.1

Вось чаму таю пункт гледжання пратрымауся нядоуга: ужо 
у другой палове XIX ст. з ’яуляюцца працы, у яюх гаварылася не 
пра заняпад гарадскога жыцця на Беларус! у '5 М ^ П ^ р ш а й ’ 
палове XVII стст., а пра яго ажыуленне, далейшае разв1ццё. 
Асабл1ва шмат было зроблена для абгрунтавання канцэпцьп 
аб паступальна-прагрэауным pa3Biuui гарадоу псторыкам! 
савецкага часу. Так, ужо у 20 -  30-я гады м!нулага стагоддзя У 
нашай рэспублщы выйшла шэраг прац, прысвечаных гарадам.
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Гэта 6bmi працы псторыкау У.ГПчэты, М.Доунар-Запольскага,
A.Бурдэйю, В.Дружчыца, Л.Даугялы, Ф.Забелы, К.Кернажыцкага, 
У.1гнатоускага i (ншых. У адрозненне ад раа'йсюх псторыкау 
дарэвалюцыйнага перыяду, беларусюя псторыю 20 -  30-х га
доу значную увагу удзялгш сацыяльна-эканам1чным праблемам 
развщця гарадоу.

Новы крок у распрацоуцы псторьп беларусюх гарадоу быу 
зроблены у пасляваенны перыяд, у прыватнасц!, у 50 -  70-я 
гады XX ст. У той ц! шшай ступен1 жыццё беларусюх гарадоу 
anoxi феадалгзму знай шло адлюстраванне у працах Л.Абэцэ- 
дарскага, Ф.Адашчыка, А.1гнаценю, А.Карпачова, С.Шчарбакова,
B.Мялешю. Тады ж з ’явтюя даследаванж абагульняльнага 
характару, у яюх быу дадзены Усебаковы i глыбою анал(з 
эканам1чнага i сацыяльна-палпычнага абл1чча ycix тыпау гара
доу i гарадсюх паселшчау Беларуст XVI -  XVIII стст. У лку  гэтых 
даследаванняу у першую чаргу трэба вылучыць манаграфи 
З.Ю.Калыскага i А.П.Грыцкев1ча.2

Таюм чынам, у нас юнуе дастаткова навуковых прац, 
абатраючыся на яюя можна раскрыць усе асноуныя пытаны 
станаулення i развщця гарадоу Беларус! у другой палове XVI -  
першай палове XVII стст.

Разгледз1м перш за усе пытанне аб колькасц1 гарадоу, тых 
зменах, яюя адбылюя тут да сярэдзжы XVII ст. Трэба зазна- 
чыць, што гэта пытанне не такое простае, як здаецца. Справа у 
тым. што у пстарычнай л1таратуры аб колькасш гарадоу на 
Белар/Ci таго часу падаюцца розныя л['чбы i меркаваннй Так, 
павсдле ладлкау З.Капыскага, у сярэдзте XVII ст. на тэрыторьп 
Беларус! было 39 гарадоу.3 Псторык А.Грыцкев1ч называв |'ншую 
л1чбу -  42., да л ку  гарадоу ён аднёс яшчэ тры паселшчы -  
Талачын, Горы, Горю.4 У першым томе акадэм)чнага выдання 

' “Псторыя Беларускай ССР” , яю выйшау у 1972 г, прыводзщца 
яшчэ адна л1чба -  375, а у ’’Нарысах псторьй Беларуси, яюя 
выйшл! у 1994 г., гэта пытанне увогуле абышл!, тут прыводзяц- 
ца л'шбы аб агульнай колькасц1 гарадсюх паселиичау без па- 
дзелу ix на вщы i тыпы.

Нёабходна зазначыць, што caMi пстарычныя крынщы не 
дазваляюць даць дакладную л!чбу аб колькасш гарадоу на 
тэрыторьп Беларуси ды i разумение горада у тыя часы было 
1ншым. I тым не менш, можна сцвярджаць, што (стотных змен у 
колькасц) гарадоу на тэрыторьп Беларус! да сярэдз!ны XVII ст. 
у параунаннг з першай паловай XVI ст. не адбылося -  на
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беларусюх землях было каля 40 гарадоу. Безумоуна, усе гэтыя 
гарады не был'| аджэлькавыя » па значэнж, i па колькасц! 
насельнщтва. Таму гюторык! падзяляюць ix на тры асноуныя 
групы:

1. Буйиыя гарады -  з насельн'щтвам 10 тыс. чалавек i больш 
(Брэс^олацкТШ Щ ГВ1цебакГШ гтлеу Слуцк);

2. Сярэджя гарады, у як!х пражывала ад 3 да 10 тыс. чала- 
век. (M ih c k , Орша, Гродна, Быхау, Mcuicnay).

3. Малыя гарады. Да ix псторыю адносяць паселшчы з коль- 
касцю ад 1,5 да 3 тыс. чалавек. Такая колькасць насельнщтва 
пражывала у Бабруйску, Барысаве, Шклове, Слон^ме, Кобрыне i 
некаторых 1ншых гарадах.6

Гаробня. Фрагмент гравюры XVI ст.

Але прыведзеныя вышэй л1чбы аб колькасц! гарадоу i ix 
вел!чыж не поунасцю адлюстроуваюць працэс урбажзацьи, як! 
адбывауся тады на Беларус!. Вось чаму у асобную групу 
псторыю вылучыл) пасел!шчы, яюя называюцца мястзчкам. Што 
ж гэта такое? Большасць навукоуцау мястэчк! адносяць да па- 
сел^шчау гарадскога тыпу, хоць у цэлым яны з ’яулялТся 
прамежкавым! пам!ж сельсюм1 населеным1 пунктам! i уласна 
гарадам!. Мястэчю адрозжвалюя ад гарадоу перш за усё коль-_ 
касцю свайго насельнщтва -  менш за 1,5 тыс. чалавек ц! менш 
за 300 “дымоу” , як л^чыу З.Ю.Капысю. Сапрауды, мястэчю -- 
невялГюя пасел1шчы. Другое адрозненне тычыцца рол1 рамя- 
ства i ran длю у ix жыцц1. Kani у гарадах рамесна-гандлёвая
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дзейнасць з ’яулялася вызначальнай, галоунай, дыкжыхары мя
стэчак у асноуным займалюя сельскай гаспадаркай, але пэу: 
ную ролю j тут адыгрывал1 рамяство, гандаль, i у гэтых адноанах 
мястэчм адрозжвал'юя ад вёсак. Вось як характарызуе 
асабл!васщ' эканам1чнага укладу мястэчак псторык З.Капысю: 
“У эканам!чным абл1ччы мястэчак рамяство i асабл!ва гандаль... 
был!’ асновай жыцця i дзейнасц1 невялкай часто жыхароу. Га- 
лоуную ролю у мястэчках адыгрывал! сельскагаспадарчыя 
занятю... Тым не менш, мястэчю з моманту свайго узжкнення 
з ’явтюя вщам гарадскога, а не сельскага пасялення ужо таму, 
што рамяство i гандаль складал1 неад’емную частку яго 
эканам1чнага жыцця, чаго не ведала прыгонная вёска” .7

Мястачкк на думку псторыкау, з ’явщюя на Беларус! у асно^- 
ным.у XV -  XV! стст. у працэсе разв!цца феадальнай гаспадарю 
i ^зрастання~р_6л1 таварна-грашовых адностн. Яны, як правда, 
б ы л ! ц э н т р а м Г y3Hiwii на аснове 
гаспадарсюх двароу i фальваркау.

Таюм чынам, пры вывучэнн) гарадоу мы павтны мець на 
увазе усе паселшчы гарадскога тыпу -  уласна гарады i мястэчю. 
Колью ж ix было у сярэдзЫе XVII с т .? ' Па гэт^ШПтытаннг у 
пстарычнай л!Таратуры таксама прыводзяцца розныя л1чбы. 
Так^адны аутары лнаць, што тады на Беларус! было 414 гарадсюх 
п ^с ш Ш ч а ^Т Г Й ^Т ку  3? гарадоу i 377 мястэчкау,8 друпя -  462, 
у тым л1ку 37 гарадоу i 425 мястэчак,9 трэц1я -  530 гарадсюх 
паселгшчау.10 Як бачым, на Беларус у той час пераважал1 
м ястэчк! i агульная колькасць  гарадсю х пасел(ш чау 
павял!чвалася за ix кошт. Усяго у гарадах i мястэчках пражыва 
ла тады прыкладна 350-370 тыс. чалавекц! .12% насельнкл ва

1 рэба адзначыць, што хоць колькасць гарадсШ  пасел!шчау 
I узрастала, у цэлым яны разв(валюя у складаных умовах. Ва 
усяюм разе феадал)зм не вельм'| спрыяу урбажзацьн грамад- 
ства, росту гарадоу. Не выпадкова тады пераважал! дробныя 
гарадсюя пасяленн'|, i гэта было характэрна не толью для ВКЛ, а 
i для 1ншых феадальных дзяржау.

Уздзеянне панаваушых у той час феадальна-прыгонн!цю'х 
аднос!н на працэс урбан1'зацьй знайшло адлюстраванне i у тым, 
што на Беларус», як i ва yciM Княстве, значная колькасць гара
доу належала феадалам, магнатам. Гэта был! прыватна- 
уласнщюя гарады, яны складал!, паводле падткау псторыкау, 
да 40% ycix гарадоу Беларус!.12 Сярод ix трэба назваць таюя 
давол! буйныя гарады, як Слуцк, Нясв1ж, Mip, Клецк, Друя, Шклоу,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Стары Быхау. Што ж тычыцца мястзчак, дык практычна усе 
яны знаходз!Г|‘ся ва уладаннях феадалау, мнопя 'мястэчй был! 
цэнтрам! так1Х уладанняу. Падрабязныя матэрыялы аб 
прыватнауласнщюх гарадах Беларус! выкладзены у манаграфн 
А.П.Грыцкев!ча, i яе неабходна выкарыстаць для больш паг- 
лыбленага анализу гэтага пытання.

Але [ тыя гарады, як!я з ’яулялюя вялкакняжацюм!, u,i 
каралеусюм^ таксама апынул!ся у сферы уплыву феадалау. У 
гэтых гарадах iM належал! дамы i нават_цэлыя вулщы, жыхары 
яюхнебыл! падначаленыя органам гарадскога самаюравання, 
выпадалГз-пад юрыдычнага"кантролю Торада, яго лрававбга 
статусу. Яны атрымал! назву юрыдык ц! юрысдык. “Юрыдыю. -  
адзначау З.Капысю, ~ становяцца, так бы мов!ць, пастаянна дэе- 
ючым фактарам эканам!чнага i пал!тычнага жыцця феадальна
га горада галоуным чынам таму, што пануючы клас уключае 
мясцовыя рыню, дробнатаварную вытворчаець у тыя сферы, 
выкарыстанне яюх садзейн!чае росту яго прыбыткау. У гэтым 
перш за усё сутнасць такой з ’явы, як юрыдыю” .13 З.Капысю i 
!ншыя псторыю' адзначаюць, што с!стзма гарадсюх юрыдык не 
лакал!завалася толью у межах Усходняй Еуропы i, у прыватнасц!., 
Вялкага  княства Л тэуска га . Яна была добра вядомая i 
заходнееурапейсюм кра!нам, хоць там мела свае асабл|'васц|\

Першыя звестк! аб юрыдыках у гарадах Беларус! змяшча- 
юць граматы Брэсту i адносяцца да XV ст. У далейшым яны 
з ’явил'юя i у Ышых гарадах, стал1 давол! распаусюджанай з ’я- 
вай. У 1563 г. яны был|' аф(цыйна зааверджаны вял!юм князем. 
З.Ю.Капысю, як! вывучау матэрыяль! аб юрыдыках, указвае, што 
хоць крынЦы не даюць неабходных дадзеных аб часе з ’яулен- 
ня юрыдык, ёсць дастаткова падстау Л1'чыць XVI -  першую па
лову XVII стст. перыядам няуюльнага росту ix у беларусюх га
радах. Прычым большасць псторыкау ацэньваюць юрыдыю са 
станоучага боку, бо, на ix думку, яны садзейн1чал| працэсу 
урбажзацьн.

Аднак распаусюджанне юрыдык мела i адмоуныя вын1ю, таму 
што яны не толью аслаблял! саслоуныя пазщьи гараджан, але i 
супярэчыл! фюкальным Ытарэсам вярхоунай улады. I кал! на 
працягу XVI ст. яна падтрымл!вала юрыдыю, то з канца гэтага 
стагоддзя узыкла |'мкненне увесц! ix у пэуныя юрыдычныя межы, 
яюя б выключал! поуную аутанам!зацыю ix насельнщтва у 
фюкальных, а потым i юрыдычных аднос!нах. У пстарычнай 
лггаратуры, прысвечанай гарадам ВКЛ, у тым лку i бедарусюм
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гарадам, адзначаецца, што з канца XVI -  пачатку XVII стст. у 
граматах вялЫх князёу лтоусюх усё часцей падкрэсш'валася 
прадпюанне, якое абавязвала жыхароу юрыдык выплачваць 
падатю, што спаганялюя з гарадоу, Hecui гарадсюя павЫнасц'!. 
Гэта палажэнне зацвердз1ла у якасц! агульнадзяржаунай нор
мы соймавая пастанова 1611 г. Яно было пацверджана i у 1651 г., 
а у 1659 г. рашэннем Сойма Рэчы Паспалл'ай было указана, 
каб V  р юрыдыю б ы ^ 'зы шчаны'птёЩцадзены пад гарадскую 
юрьТс ь кцыю*.14 Трэба зазначьщь,цпо’у7пкв1дацы1 юрыдык был! 
зацкауленыя Гсам! гараджане.

Феадал ьна-прыгоннидкая сютэма, як ужо адзначалася, уск- 
ладняла развщцё гарадскога жыцця на Беларуси аднак працэс 
урбан!зацьн меу аб’ектыуны характар i, нягледзячы на усе 
цяжкасц! i перашкоды, роля гарадоу працягвала узрастаць, a ix 
насельнщтБа павял[чвацца. I гэтае павел!чэннёадбывалася у 
першую чаргу за кошт сялянства, якое розным! шляхамi трап- 
ляла у гарады. Ёсць падставы сцвярджаць, што вярхоуная Ула- 
да не тольк! не перашкаджала перасяленню сялян у гарады, 
але i заахвочвала, падтрымл1вапа ix, даючы пэуныя льготы ад- 
носна падаткау i у Ышых сферах.

Не спын!уся прыток сялян у гарады i пасля усталявання на 
Беларус! ф альваркавЗ^аш ш ннай гаспадарю, юрыдычнага 
афармлення прыгоннага права. Тады да вол i шырокае распау- 
сюджанне атрымала такая з ’ява, як уцёю сялян. Беглыя сяляне 
знаходзт1 прытулак у гарадах i нават дапамогу з ix боку. Накольк1 
масавым! был! уцёю у гарады, сведчаць шматлшя дакументы: у 
прыватнасць рашэнне Сойма Рэчы Паспагнтай, прынятае у 1641 г. 
У !м адзначалася, што у Вял!юм княстве Лтоусюм “шляхецкае 
саслоуе мае вялЫ урон з-за таго, што гарады магдэбургскага 
права не выдаюць сялян-уцекачоу” .15

БыУ i яшчэ адз!н шлях, яюм сяляне траплял1 у гарады -  гэта 
перасяленш феадалам! csaix прыгонных з мэтай павел!чэння 
уласных прыбыткау. Менав1та на гэтай аснове узн|ют юрыдык!, 
аб яюх ужо гаварылася.

Насел ьшцтва. беларус!х гарадоу папаунялася i за кошт 
жыхароу Ышых, галоуным чынам суседих. дзяржау: Польшчы, 
Л1твы, Pacii, УкраЫы. Значную групу сярод гараджан складал! 
таксама яурэ! (у XVI ст. ад 2 да 10% гарадскога насельнщтва).1® 
3 канца XIV ст. у беларусюх гарадах з ’явт  сч татары. Некато
рыя г1сторыю л!чаць, што у XVI ст. на тэрыторьп ВКЛ пражывала 
ад 100 да 200 тыс. татар, галоуным чынам выхадцау з Залатой

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Арды.17 Крынщы упамЫаюць i прадстаункоу жшых народау, 
аднак у складзе гарадскога насельнщтва пераважал! белару- 
сы (да 80 %).

TaKiM чынам, у папауненж гарадскога насельн1цтва тады 
галопную ролю адыгрывал1 знешн!я крынщы. Не выключайся, 
безумо^на, i натуральны прырост, за л к  сам)х гараджан, але ён 
быу нязначны.

Па меры развщця гарадоу, узмацнення ix значэння у жьщц! 
дзяржавы, расла i самасвядомасць гараджан, разумение таго, 
што яны з ’яуляюцца асобным саслоуем са ceaiMi iHTapacawi i 
правами Гэта знайшло адпюстраванне i у тым найменнь якое 
замацавалася за жыхарам! гарадоу. 1хусё часцей пачал'! назы~ 
ваць “мя шчанам i” . ТакГ тэрмТ^ ужо у другой
палове XVI ст. як у штодзённым жыцц1, так i у заканадаучых 
актах, у тым Л1ку i у Статутах ВКЛ.

Аднак гарадское саслоуе не было аднародным. У сацы- 
яльнай структуры гарадскога насельнщтва ужо тады вылучалюя 
тры групы: 1) багатыя вярхк куды уваходзт'| буйныя купцы i 
цэхавыя майстры, (яны склада^ не менш як 8-10%); 2) сярэдн1 
слой (гэта асноуная колькасць рамеснкау i гандляроу); I ЩТа- 
радская бедната (у тым л ку  i тыяГхто'нюТисрэдншТЖ'^ваходз!^ 
у саму гарадскую абшчыну, г.зн. плебейская частка гараджан). 
Пам1ж гэтым!. трупам) u,i слаям! icнaвaлi глыбоюя супярэчнаси,!, 
якТя стварал|‘ аб’ектыуную аснову для розных канфлктау, су- 
тыкненняу i нават барацьбы. Такая барацьба праходзша перш 
за усё унутры самой гарадской абшчыны пам1ж Hi3aMi i гарад- 
ской вярхушкай { дярэдка пе^арастала у адкрытыя бунты, 
паустаннй Нап^Ы1д е д Г *^ % ы  канфлкт на глебе сацыяльных 
cynRp34Hac4efTafl8i5^ci“|fT60B" г. у Магтёве. Ён працягвауся 
да 1610 г. Шмат хто з псторыкау называв яго паустаннем-18 
Актыунай была i агульнасаслоуная барацьба гараджан. Яна 
была наю'равана у першую чаргу супраць феадалау, ix умяшан>- 
ня у гарадск'|я справы. Менавпга у BbiHiKy гэтай барацьбы боль
шасць беларусюх гарадоу дабшася права на самаюраванне.

Разам з тым гараджане працягвал1 змагацца i супраць “юры
дык” , iMKHynica да таго, каб усе жыхары выплочвал!' падат;<а у 
гарадскую казну, выконвал1 шшыя naBiHHacni. Канфжкты тако 
га характеру мел1 месца у 1590 г. у М1нску, у 1бТб~г. у Пояацку, 
жшых гарадах.

3 канца XVI ст. LUbipoKi размах атрымау сацыяльна- 
палаычны pyx гараджан на глебе рагипйных супярэчнасцей.
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Так, пэунае распаусюджанне у беларусюх гарадах атрымала рэ- 
фармацыя. Абшчыны кальвЫютау, напрыклад, юнавал1 у НясвБкы, 
Клецку, Полацку, ЕИцебску, М1нску, iHLUbix гарадах. У 70-я гады
XVI с т . / ix агульная колькасць перавышала 160. Актыуна 
супрац1улял1ся гараджане i мерапрыемствам рэпИйных улад у 
сувяз1 з распаусюджаннем на Беларуа каталщызму i уыяцтва. 
Напрыклад, у П1нску антыуыяцю рух распачауся на наступны год 
пасля Брэсцкай yHii i працягвауся доуп час. Сапрауднае па\/станне 
супраць уьйяцтва адбылося у 1623 г. у Вщебску. Пад час гэтага 
паустання быу заб!ты ужяцю apxienicKan 1асафат Кунцэв|ч, яю здзек- 
вауся з праваслауных. У мнопх гарадах Беларус! 6bmi створаны i 
т.зв. брацтвы, яюя адстойвал1 жтарэсы праваслауных жыхароу.19

Як бачым, гарады Беларус! разв1вал|'ся ва умовах глыбоюх 
сацыяльных i Ыииых супярэчнасцей, уласц^вых феадальнаму 
грамадству.

§2. Эканам!чнае развщцё гарадоу
Узрастаиню рол1 гарадоу у жыцц1 дзяржавы i грамадства у 

значнай ступеы садзейн1чал1 nocnexi у эканам1чнай сферы i, у 
прыватнасц!, у развщц! рамяства. Гарады Беларус! па-раней- 
ujaMy выступал! у якасц! асноуны х цэнтрау рамеснай 
вытворчасц1, пры гэтым рамясуво стала яшчэ.больш спецыяль 
заваным. У сярэдзже XVII ст., паводле падлкау З.Ю.Капыскага, 
у гарадах Беларуа нал1чвалася каля 200 рамесных прафеай, 
urro амальу два разы больш, чым гэта было у сярэдзже XVI ст.20 
Г эта давол1 вузкая спецыял1зацыя, якая адлюстравала важныя 
nocnexi у развщц1 гарадской рамеснай вытворчасц!. Такая 
спецыял1зацыя была харакгэрна для мнопх вщау рамяства. 
Напрыклад, з прафесн каваля да сярэдзты XVII ст. утварылася 
25 спецыяльнасцей. Асабл1ва шырокую дыферэнцыяцыю у га- 

, радах Беларус1 мела гарбарнае рамяство. Тут спецыял1зацыя 
irnna як па в'щах вырабау, так i па этапах вытворчасци У сярэдз|не
XVII ст. вузкаспецыял1заваныя прафесП складал1 да 25% ycix 
вядомых тады рамёствау.

У разглядаемы перыяд, як i раней, найбольш важным'| был'| 
рамёствы, звязаныя з апрацоукай металау. У гэтай сферы была 
вядома вялкая колькасць прафесм (не менш як 25), у тым л|'ку 
кавал!, слесары, кацельшчыю, меднМ, лудзтьшчыю, Ышыя. Яны 
выраблялГсамыя розныя патрэбныя людзям прылады працы, 
гаспадарчыя прадметы, зброю.
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Шырокае распаусюджанне у гарадах i мястэчках Беларус! 
атрымала у той час апрацоука дрэва. Без вырабау з дрэва 
чалавек проста не мог юнаваць, весц| гаспадарку. Невыпадко- 
ва гэтыя рамесныя лрафеси был1 самым! шматл!юм1 i разна- 
стайнымГ, усяго ix нал1чвалася да 27.

Высокага узроуню развщця дасягнул* Ышыя рамёствы; ган- 
чарная справа, ткацтва, рамёствы, звязаныя з апрацоукай скур, 
вытворчасцю прадуктау харчавання, розных напояу i г.д. Больш 
нагляднае уяуленне аб рамесных спецыяльнасцях i ix Biflax 
можна атрымаць з таблщы 6, якая складзена на аснове дадзе- 
ных, змешчаных у манаграфн З.Ю.Капыскага.

Табл/'ца 6
Структура

рамеснай вытворчасщ у гарадах Беларус) 
у другой палове XV! -  першай палове XVII стст.

№
п/п 'Bifl рамеснай вытворчасц)' Колькасць 

прафеа'й;
1 Металаздабываючая i металаапрацоучая вытворчастъ ■ ■ 25 :
2 Выраб i рамонт збро! . 16 ■
3 Дрэваапрацоучая вытворчасць "" 27-' -

■"4:1 Гарбарная i футравая вытворчасць ' : 25
5 Апрацоука валзкнютай сырав1'ны i шавецкая вытворчасць 26
6 Вытворчасць прадуктау харчавання i напоя^ 21
7 Апрацоука мшеральнай сыравшы1 : 12
8 1ншыя вщы вытворчасц! . 7
9 Занята у сферы абслуго^вання ■■у:; 30
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Прыкладна такой была структура рамеснай вытворчаец1 i у 
прыватнауласнщюх гарадах. Яна праанал1завана у манаграфи
А,П.Грыцкев|ча. Паводле яго падлкзу, у гэтых гарадах у 
<:ярэдз!не.Х\/|| ст. нал!чвалася 123 рамесныя прафесн, яюя дас- 
лсэдчык разб!'у на 7 груп.21

З.Ю.Капысю i А.П.Грыцкев1'ч адзначаюць, што структура 
рамеснай вытворчасц! залежала у першую чаргу ад попыту на 
тыя цИншыя вырабы, але пэуны уплыу на яе фарм1раванне 
аказвал! i Ышыя фактары: наяунасць сыравЫы, зручныя ганд- 
лёвыя шлях!', традыцьп. Пры гэтым у прыватнауласнщюх гара
дах давол! многа было рамесн!кау, яюя абслугоувал!' феадалау- 
уладальнкау гарадоу, працавал! над ix заказам!.

Неаднолькавай была i сту
пень канцэнтрацьл рамяшва у 
гарадах. Найбольшг буййым! 
paMecHbiMi цэнтрам! да сярэ- 
дзЫы XV!i ст. стал‘| Брэст, Грод- 
на, Слуцк., MiHCK, Магшёу, nincK. 
РШШтватут/б'ыло прадстауле- 
на некальммт д зе сяткам г 
прафесм. У сярэдтх i дробных 
гарадах ix было менш.

Важную ролю у развищ! ра
меснай вытворчасц!, абароне 
iнтарэсау рамеснкау адыгры- 
валь цэхЦ Першы упамн-i аб ix 
ёсць у к а  ра л е ус ка й г р а м аце 
Мгнску ад 1552 г. Дзеймчал! ра

месныя цэх1 i у 1ншых гарадах._Усяго ёсць.звестю аб 116 цэхах 
у 18 гарадах Беларуси22 Рамесныя цэх'| можна падзялщь на 
тры в:ды: 1) спецыял!заваныя (у ix уваходзкгн рамеснш адной 
прафес!!); 2) аб’яднаныя (у ix 6bmi рамеснш дзвюх i больш бл\зк\х 
прафеай); 3) зборныя (уваходзии paMecHiKi розных прафеай).

Некаторыя псторыю (М.Уладз!м!рсю-Буданау) л|'чыл1‘, Што 
цэхавая аргаьнзацыя у гарадах ВКЛ была з ’яваю штучнаю, звя- 
занай з нямецюм правам, занесеным сюды з Польшчы. Але 
таю пункт гледжання не знайшоу падтрымю з боку большаcu,i 
навукоуцау, i яны яго адхшшй Матэрыялы, яюя вывучал! псторыю, 
дазваляюць сцвярджаць, што цэхавая аргаызацыя беларусюх 
гарадоу мела свае каран! i традыцьп. Карпарацьй рамесшкау 
тут icHaeani ужо у першай палове XVI ст. пад розным! мясцовым!
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назвамг: c o t h 'i у Г родне, брацтвы у Полацку, MiHCKy, староствы у 
М агтёве, яюя потым да канца XVI ст. был! заменены назван 
“цэх”.

Рамесныя цэх1 беларуск1х гарадоу аргажзоувал1 сваю дзей- 
насць на прынцыпах, характэрных i для гарадсюх цэхау краЫ 
Заходняй Еуропы. Аб гэтым сведчаць ix статуты. Таюя статуты 
мел] Усе рамесныя цэх1. Некаторыя з ix захавалюя i да нашага 
часу (псторыкам вядомыя статуты 31 цэха, па часу яны адно- 
сяцца да канца XV -  першай паловы XVII стст.). Тэкст аднаго з 
статутау (“Из устава цеха золотых дел мастеров, кузнецов, ко
тельщиков, латунщиков, слесарей, часовщиков, оружейников и 
ножевщиков) апублкаваны у Хрэстаматьи па псторьй БеларусГ 
(Мн., 1977. -  С.48), i з im можна азнаёмЦца у працэсе самас- 
тойнай работы.

Са статутау вщаць, што у uaxi уваходзша розная колькасць 
рамесжкау, у некаторых з ix яна дасягала 130-150 чалавек. На 
чале цэхау стаял'| майстры, яюя адыгрывал! вядучую ролю, был1 
гаспадарам1 майстэрань i дасканала валодал) прафео'яй. У якасц! 
падручных працавал! рамесн1ю, яюя не прайшл1 курс навучання 
i не мел1 ceaix прылад працы (ix называл! чаляджкамО- У кожным 
цэху был! таксама вучж (“хлопцы”). ТэрмЫ ix навучання доужыу- 
ся 3-4 гады, пасля чаго трэба было здаць спецыяльны экзамен, 
на яю прадстауляуся адпаведны выраб (“штука” ).

У пстарычнай лп-аратуры адзначаецца, што хоць рамесныя 
цэх1 у беларусюх гарадах i аформтюя некалью пазней, чым у 
заходнееурапейсюх, у цэлым яны адыграл1 станоучую ролю у 
разв!цц! рамеснай вытворчасцг Прычым у ix дзейнасц1 склалюя 
i пэуныя асабл!васць Напрыклад, рамесныя цэх! беларусюх га
радоу не ведал! той строгай рэгламентацьй, якая была у сярэд- 
невяковых цэхах гарадоу Еуропы. Беларусюя рамесжю был1 
больш свабодным! у сваёй дзейнасц'к I гэта не выпадкова, б.о 
цэх! у беларусюх гарадах узнкл! тады, Kani рамяство развгвалася 
ужо як таварная вытворчасць.23

Таварна-грашовыя адноаны аказвал! прыкметны уплыу на 
рамяство, i яно не тольк! было цесна звязана з рынкам, але усё 
больш станавтася сферай дзейнасц! скупшчыка-пасрзджка. 
Гэтую ролю выконвау тады галоуным чынам купец-заказчык, 
нярэдка у такой якасц1 выступау i рамесны майстар. Тады ж у 
гарадах Беларус! узжкала i усталёувалася давол|' разгал!наваная 
с!стэма крэдыту i л'|хвярства, што увогуле характэрна для ранн!х 
стадый развщця таварна-грашовых аднос!н. /Ихвярсюя аперацьп
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у I арадах Беларуси у той перыяд 6bmi давол'| распаусюджанай 
ч’явай, што, безумоуна, аказвала уплыу на эканам1чнае 
<:гапов!шча рамеснкау, садзейжчала, у прыватнасц1, маёмас- 
иай дыферэнцыяцьи у ix асяроддзи Усё гэта выходзта за paMKi 
uAiiociH, яюя складвалюя у цэхавых аб ’яднаннях. Аднак 
магчымаси) рамесных цэхау яшчэ не был! вычарпаныя.

Узрастанне эканам1чнай рол1 гарадоу знайшло адлюстра- 
ванне i у сферы гандлю. Да сярэдзжы XVII ст. выразна 
вызначылюя асноуныя напрамю гандлёвых сувязей беларусюх 
гарадоу. 1х можна звесц‘| да наступнага: па-першае, гандлёвая 
сувязь горада з вёскай; па-другое, м1жгародн1 гандаль; па-трэ- 
цяе, удзел гарадоу у гандл1 з 1ншым'| KpaiHaMi. Безумоуна, 
адбывапюя гандлёвыя аперацьй i унутры сам1х гарадоу, жыха- 
ры яюх ажыццяулял! пастаянны абмен ceaiMi вырабамк

Трэба зазначыць, што кал! гандлёвыя сувяз1 гарадоу з вёс
кай мел! мясцовы, лакальны характар, дык м!жгародн! гандаль 
меу больш шырокае значэнне i спрыяу фарм|раванню унутра- 
нага рынку, але да сярэдзЫы XVII ст., на думку большасц'| 
псторыкау, так! рынак на тэрыторьй Беларус!, як i усяго Княства, 
яшчэ не склауся, мы можам гаварыць тольк! аб яго элементах.

Важную ролю адыгрывал! i знешн!я гандлёвыя сувяз! 
беларусюх гарадоу, яюя не толью садзейычал! пашырэнню рынку 
збыту таварау, што выраблялюя мясцозым1 рамеснкам), але i 
забяспечвал! жыхароу Беларус! неабходным! матэрыялам!, 
прадметзм'| хатняга ужытку, прыладам! працы. Па меры развщця 
гандлю удасканальвалюя i формы таварнага абарачэння. Гэта 
асабл!ва тычыцца юрмашоу. Кал1 раней к!рмашы был|’ вядо- 
;v!ь;я тольк! буйным гарадам, дык у разглядаемы перыяд права 
на !х правядзенне атрымал! усе гарады ! шмат яюя з мястэчак. 
Практычна ва ycix гарадах i мястэчках дзейннчал! тарп (1-3 разы 
на тыдзень), а у некаторых гарадах ажыццяуляуся штодзённы 
крамны гандаль. Крамы мел1 як рамесныя цэх1, так i асобныя 
paMecHiKi. Агульнай тэндэнцыяй развщця гандлю стала узрас
танне тых формау яго дзейнасц)', яюя мел! пастаянны харак
тар.24

Трэба звярнуць увагу на тое, што у працэсе развщця гандлю 
у гарадах Беларус! сфарм!равауся давол1 шматтю слой купецт- 
за. Так, паводле дадзеных мытных KHir Брэста, Гродна, Вщебска 
за 1605 г. толью замежным! гандлёвым1 аперацыям! тут займалюя 
каля 300 купцоу з 30 гарадоу Беларус!.25 Шмат было i тых, хто 
гаидлявау у межах ВКЛ. Увогуле роль купецтва да сярэдз!ны
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XVII ст. прыкметна узрасла ва ycix гарадах, гэта была ужо даво^г 
уплывовая с т а . Прычым купцы, як i рамесжкг, мел1 сва | 
прафесмныя аб’яднаны тыпу рамесных цэхау, яюя называлгсй 
брацтвам1, ц1 гшьдыям!. Характэрнай асабл1васцю дзейнасц1 куп- 
цоу стала спецыял!зацыя, якая склалася у шмат яюх гарадах. У 
Брэсце, П1нску, напрыклад, адны купцы лрадавал! скураныя, друпя -  
кушнерсюя, трэц!я -  футравыя, чацвёртыя -  шавецюя вырабы. 
Был'| купцы, што гандлявал! жывёлай, збожжам i г.Д.26

Нельга не адзначыць i той факт, што асаблгвай актыунасцю 
у гандлёвай дзейнасц! на Беларуа таго часу выдзялялюя яурэ!, 
яюя пражывал! у мнопх гарадах i мястэчках. Яны прымал! ак- 
тыуны удзел як ва унутраным, так i у знешн!м гандги. Напрык
лад, буйных памерау дасягнул! на рыжсюм рынку таваразварот 
i прыбытю маплёускага купца Афраша Рахмаелов1ча-аднаго з 
найбольш вядомых яурэйсюх гандляроУ ВКЛ канца XV! ст. Ак- 
тыунай гандлёва-камерцыйнай дзейнасцю займалюя яурэ! 
Полацка, Вщебска, М!нска, Шклова, Оршы, Konbici, Шнека. Вядо- 
мы раайею г!сторык М.Любаусю адзначау: “Яурэ! вял1 свае 
гандлёвыя аперацьм кампан!ям1, складал! буйныя сумы з 
маленьюх узносау. Вось чаму каля мытняу жыла цэлая яурэйс- 
кая каложя. Найбольш багатыя яурэ! заключал! кантракты з 
казной... Яурэ1 тым 6bmi i моцныя, што прынеош з сабою на 
Л!тву умение выконваць тыя самыя функцы^ як!я выконваюць 
цяпер баню i акцыянерныя таварыствы” .27

Было б, аднак, няправтьна звесц! занятю гараджан гэтага 
часу толью да рамесна-гандлёвай дзейнасц'1. Значнай тады 
была i роля сельскагаспадарчай працы. Фактычна усе жыхары 
беларусюх гарадоу i мястэчак мел1 агароды, зямельныя надзе
лы. Г1адл!к, яю правёу З.Ю.Капысю на аснове анал1зу дадзеных 
аб зямельных надзелах 37 гарадоу i мястэчак, паказау, што з 
12264 уладальнкау дамоу i сядз1б, г.зн. галоу сем’яу, перал1чаных 
у Ывентарах, ворыуным! участкам! валодал! 3129 ц! 25,5% ycix 
галоу сем’яу. У ix карыстанж знаходзтася 2169 валок ворыу- 
най зямлг.28

Разам з тым мы не можам сцвярджаць, як гэта pa6mi нека
торыя псторыю, аб аграрным характары гарадоу Беларус! таго 
часу, Сельскагаспадарчыя занятк! гараджан адыгрывал! дапа- 
можную ролю i далёка не забяспечвал! гараджан неабходным1 
для ix прадуктам!, у прыватнасц!, збожжам. На думку З.Ю.Ка- 
пыекага, гэта забяспечанасць складала толью 30-35% гадаво- 
га спажывання. Трэба ул1чваць i той факт, што у гарадах
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пражывал! не толью рамесжю i гандляры, але i баяры, шляхта, 
царкоунаслужыцел1, прадстаужю вялкакняжацкай адммстрацьй, 
асобы (ншага статусу, г.зн., што сацыяльная структура гарадоу 
была давол! складанай, а гэта адлюстроувалася i у гаспадар- 
чыад жыцщ ix жыхароу.

§ 3. Сютэма гарадскога самамравання
Па меры узрастання эканам1чнай рол! гарадоу працягвала 

разв!вацца i сютэма ix самаюравання, якая начала складвацца 
у папярэджя часы. Яна, як ужо адзначалася, фарм1равалася на 
нормах i прынцыпах магдэбургскага права, узжкшага у XIII ст. у 
Заходняй Еуропе. Але на Беларус! пры аргажзацьм гарадскога 
самаюравання ул1чвалюя i мясцовыя асабл1васцг, ранейшыя 
традыцьи. На думку MHOrix псторыкау, яшчэ да увядзення маг
дэбургскага права у гарадах Беларуа юнавала свая сютэма 
самаюравання, звязаная з вечавым ладам.29 Чаму ж гэта сютэма 
была заменена? Адказваючы на пастауленае пытанне, псторыю 
выдзялял! перш за усё той факт, што традыцыйная сютэма 
самаюравання ужо не адпавядала дасягнутаму узроуню 
развщця беларусюх гарадоу. Гэта разумел! i caM i гараджане, 
яюя !мкнулюя пашырыць свае правы, актыуна змагалюя суп
раць умяш ання у ix  справы  ф еадалау, пр а д стауж коу  
вялкакняжацкай ц|' каралеускай адм|'нютрацьи'. "Прадастауленне 
гарадам самаюравання, -  адзначае З.Ю.КапыскЦ -  было, не- 
сумненна, прызнаннем за iMi пэунай грамадскай сты , важнай 
рол! у лёсе дзяржавы. Яно склала цэлы этап яе сацыяльна- 
палпычнай псторьи.”30 У развщщ гарадскога самаюравання была 
зацкаулена i вярхоуная улада, якая зыходзта з агульнадзяр- 
жауных жтарэсау, ул!чвала значэнне гарадоу у выраииэнж 
фтансава-фюкальных праблем. Агульнадзяржауныя Ытарэсы 
вельм! выразна сфармуляваны у граматах Маплёву, Мазыру за 
1557 г, i Вщёбску за 1597 г. Першыя дзве граматы, па сутнасцЬ 
змяшчаюць щэнтычны тэкст, у яюм гаворыцца, што прадастау
ленне гораду прывтеяу дапаможа “павял!чыць даход казны 
Вялкага княства Лпгоускага... Не падлягае сумненню, што дзе 
мяшчане бяднеюць, там змяншаюцца даходы i прыбытю, а дзе 
мяшчанам забяспечаны вял|'ю'я правы i больш справядшва па- 
радак, у так] го рад зцякаюць людзь у !м лепш жывецца, таю 
горад абаронены i даходы растуць”.31 Клопатам аб росце дабра- 
быту дзяржавы матывавалася прадастауленне магдэбургскага
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права Вщебску, Дзюне, Нясв1жу, жшым гарадам. У некаторых 
граматах выдача прывшеяу гарадам тлумачыцца жаданнем 
абаранщь ix жыхароу ад самавольства шляхты i вялкакняжацкай 
адм1нютрацьй, на што гараджане часта скардзтюя, u,i проста 
просьбай caMix гараджан.

Прыватнауласнщгая гарады i мястэчю атрымл1вал1 магдэ
бургскае права не толью ад юраунщтва дзяржавы, але i ад маг- 
натау. Яны 1мкнул1ся выкарыстаць гэта права у ceaix як 
эканам1чных, так i палпычных мэтах.

Варта зазначыць, што прадастауленне магдэбургскага пра
ва гарадам ВКЛ не з ’яулялася аднаразовым актам ui этзодам, 
гэта была цэлая сютэма мерапрыемствау, ажыццяуленне яюх 
пачалося ужо у канцы XIV ст. Прычым нормы магдэбургскага 
права падвяргалгся зменам зугнкам мясцовых умоу, часу, агуль- 
най палпычнай атуацьн у KpaiHe, жшых фактарау.32 Асабл1ва 
актыуна праходзта развщцё гарадскога самаюравання на ас
нове магдэбургскага права у XV -  першай палове XVII стст., 
кал! гарады Беларуси як i усяго ВКЛ, дасягнуги найбольшых 
поспехау у сацыяльна-эканам1чным разввд. Да сярэданы XVII ст. 
вялкакняжацюя граматы на магдэбургскае права атрымал'! 
практычна усе беларусюя гарады i шмат яюя з мястэчак. Так, у 
другой палове XVI -  першай палове XVII стст. ужо карысталюя 
правам на самаюраванне Магтёу, В'1цебск, Мазыр, Нясв^ж, Орша, 
Чавусы, Mcuicnay, Чэрыкау, ПЫск, шэраг Ышых гарадоу i мястэ- 
нак (гл. таблщу 7).

Таблща 7

Гарады i мястэчю БеларуЫ, 
яюя мел1 магдэбургскае права 

У другой палове XVI -  першай палове XVII ст.

Гарады 
i мястэчю

Год выдання 
граматы на 

магдэбургскае 
права

Гарады 
i мястэчю

Год выдання грамать! 
на магдэбургскае права

Брэст 1390 Мазыр 1577
Гродна 1391-няпоунае HiHCK 1581

1496- поунае Нясв1ж 1586
Слуцк 1441 Кобрын 1589
Полацк 1498 Вщебск 1597
MiHCK 1499 Доуя 1618
Браслау 1500- няпоунае Орша 1620
Ваукавыск 1503 ■ Чавусы 1634
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Гарады 
i мястэчю

Год выдання 
граматы на 

магдэбургскае 
права

Гарады 
i мястэчю

Год выдання граматы 
на магдэбургскае права

Навагрудак 1511 Бешаиков1чы 1634
Сложи 1531 Мсцюлау 1636
Рэчыца 1561-няпоунае Ружаны 1637
Marine^ 1577 Чэрыкау 1641

Крынщы, яюя ёсць у распараджэнж псторыкау, не заусёды 
даюць магчымасць дакладна устанавщь дату прадастаулення 
гораду ц1 мястэчку магдэбургскага права, але ёсць ускосныя 
звестк! аб тым, што такое права дзейшчала не толью у тых з ix, 
яюя прыведзены у таблщы 7, але i у 1ншых гарадах i мястэчках 
Беларус!: Бабруйску, Быхаве, Давыд-Гарадку, Копыа, Крычавё, 
Лщзе, Тураве.33

Прадастауленне гарадам права на самаюраванне значна 
пашырала правы гараджан як у сферы фшансавай, так i у 
адмЫгстрацыйна-судовай дзейнасц'|. Так, гарады, яюя атрыма/и 
магдэбургскае права, замёст шматлвдх натуральных павЫнасцей 
пачал! плацщь адзЫы грашовы падатак (дарэчы, ен быу давол! 
значны). Напрыклад, у 1551 г. больш за 100 коп грошау yHOcmi у 
дзяржауную казну таюя гарады, як Брэст, Полацк, M ihck, Маплёу, 
Вщебск, niHCK, ад 60 да 30 коп плацт1 Бабруйск, Клецк, Кобрын, 
Мазыр, OiOHiM, Слуцк, некаторыя Ышыя. Самую меншую стауку -  
да 30 коп. -  уност! астатжя гарады i мястэчю.34

Гарады, яюя атрымал! магдэбургскае права, вызвалялгся 
таксама ад улады i суду вялкакняжацю'х ui каралеусюх 
чыноункау i феадалау. Яны стварал1 свае органы -  органы 
самаюравання -  гарадсюя рады або мапстраты (назва 
“мапстрат” , на думкуА;ГрыЦкев1ча, ужоуХУН ст. выцеснта пер- 
шапачатковую назву органа гарадскога самаюравання -  Раду, 
замацавалася на усей тэрыторьп Беларуа i праюнавала да 
канца XVIII ст.)35

Псторык! адзначаюць, што колькасны склад гарадсюх рад у 
агульна-дзяржауным маштабе не рэгулявауся. Ён быу розным: 
большы у гарадах вялкакняжацюх, ц1 каралеусюх, меншы у 
прыватнауласнщюх (на думку А.Грыцкев1ча, у anoiui-iix колькасць 
сяброу рады даходзша да 12).

Практычна ва ycix граматах на магдэбургскае права у лку 
тых, хто уваходз1у у органы гарадскога самаюравання, названы
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войт, лентвойт, бурмютры, радцы, лаужю. Але асобнае месца у 
гэтай сютэме займау войт, якому была дадзена найвышэйшая 
адмЫютрацыйная i судовая улада, нярэдка большая, чым гэта 
прадугледжвалася магдэбургсюм правам. Невыпадкова нека
торыя ricTopbiKi увогуле выводзяць войта за межы гарадскогё 
сам аю равання. На ix д ум ку , ён стаяу над гарадСюм 
самаюраваннем. Напрыклад, беларусю псторык В.Дружчыц 
л1чыу, што войт не уваходз'|у у маг'ютрат, а прадстауляу сабой 
асобны орган улады. Сучасныя беларусюя псторыю не падзя- 
ляюць таю пункт погляду. Разам з тым яны указваюць на вельм! 
шыроюя паунамоцтвы войта i не выключаюць таго, што у нека- 
торых гарадах (Вщебск, Магшёу, Брэст,1ншыя) войты юнавалГ/ 
яшчэ да атрымання магдэбургскага права. Аднак у працэсе 
развщця гарадскога самаюравання войт стау яго неад’емнай 
часткай.

Анал1з грамат на магдэбургскае права сведчыць, што войт 
часцей за усе прызначэуся вялиам князем з л ку  буйных феа
далау, але бы т i выключэнн1 з гэтага правша. У некаторых га 
радах caMi жыхары ui Bbi6ipani войта са свайго асяроддзя, ц! 
прапаноувал! яго кандыдатуру вялкаму князю. Але у любым 
выпадку войт зацвярджауся юраунком дзяржавы i павЫен быу 
прадстауляць i абараняць щтарэсы гараджан. “Ад таго, што 
войтам, як правша, быу феадал, -  niuia З.Капысю, -  мяняуся 
характар тых або Ышых яго дзеянняу, але не сутнасц'! самой 
установы як пэунага звяна гарадскога самаюравання. Войт, 
заступаючы на пасаду, прыноау прысягу, прадугледжаную 
магдэбургсюм правам. Яна абавязвала ва yciM садзейНчаць 
дабрабыту горада. Зуам вщавочна, што войт заставауся част
кай гарадской адмшютрацыйна-пал^ычнай аргаызацьп, а не 
чужой ёй уладаю.”36

Што ж тычыцца лентвойта, яю таксама упам1наецца у 
KpbiHinax, дык гэта быу намеснк войта. Ён прызначауся caMiM 
войтам i прыноау яму прысягу, але гэтыя прынцыпы (прызна- 
чэнне i прысяга) на працягу другой паловы XVI -  першай пало- 
вы XVI! стст. не раз парушалюя i был! у рэшце рэшт змененыя -  
лентвойта пачалгвыб1раць гараджане.

Важную ролю у сютэме гарадскога самаюравання ады
грывал! лауыю, бурмютры, радцы; у адных выпадках яны 
выб1ралюя ui прызначалюя войтам, Ышыя выб1ралюя caMiMi 
гараджанам!. Асабл1ва значнай была ix роля пры вырашэнн! 
судовых спрау. Тады у гарадах фактычна дзейжчал! дзве судовь!Я
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установы: войтауска-лаужчная i бурмютарска-радцаУская. Ад
нак падзел судовай дзейнасму не азначау поунай аутаноми 
вышэйназваных устаноу, у прыватнасци аутаномнасц1 войтауска- 
лаужчнага суда. Паасобнае функцыянаванне двух судоу больш 
прыкметнае у буйных гарадах i менш -  у малых гарадах i мяс
тэчках. ДатычЫлася яно у асноуным рзал!зацьм судовых прэ- 
рагатыу i кампетэнцьн. Апошжя 6'bmi больш высоюм! у войтау- 
ска-лаушчнага суда. У цэлым жа гэта 6bmi частю адной 
адм|'н1етрацыйна-судовай установы -1 гарадской рады.

Анал1з пюьмовых крынщ, праведзены гюторыкамп, дазваляе 
зрабщь вывад, што хоць самаюраванне знаходзтася у руках 
гарадсюх вярхоу, органы i асобы, яюя яго ажыццяулял), павЫны 
6bmi ул1чваць 1нтарэсы ycix слаёу гарадскога насельнщтва. 
Высокую актыунасць праяулял1 i caMi гараджане, кал! праходзт1 
выбары у гарадсюя'органы. Яны не толью !мкнулюявылучыць у 
гарадскую раду тых, каму давярал^ але i патрабавал1 ад ix 
ул1чваць i адстойваць агульныя жтарэсы горада. Аб актыуных 
адносшах гараджан да выбарау сва!х прадстаункоу у органы 
гарадскога самаюравання сведчаць матэрыялы па MHorix га
радах. Вядомы i факты, кал! гараджане патрабавал1 перавыб- 
рання рады, замены яе складу. Так было, напрыклад, падчас 
паустання 1606 года у Магшёве.

Неабходна адзначыць* што у развщц1 гарадскога сама
юравання ужо у XVI ст. намёцтюя дзве тэндэнцьй. Першая пра- 
яулялася ва узмацненж паз^цый войта, яю гмкнууся адыгрываць 
вызначальную ролю у гарадсюм самаюраванж. Такая л1шя 
знаходзта падтрымку i з боку вярхоунай улады, вялк1х князёу 
л!тоусюх i каралёу польсюх. Яны 1мкнулюя замацаваць прын- 
цып прызначэння войта з л ку  феадалау, сумясцщь з iM пасаду 
нам есж ка^ старосты , ваяводы ц! ш ш ага прадстауш ка 
вялкакняжацкай адмМстрацьн.

Другая тычылася дзейнасц1 гарадсюх рад, яюя npbiMani меры* 
наюраваныя на тое, каб не толью захаваць правы i прывте» 
гарадоу, але i пашырыць ix. Рады паетаянна звярталюя да 
в я л к а га  князя з розным!- просьбам ц  хадайнтчалт аб 
прадастауленж льгот па падатках, скардзтюя на незаконный 
дзеяннГ ваявод, старост, замкавай адмтютрацьп, войтау. 
Ул1чваючы усё гэта, вялгюя княз1 лтоусюя i карал! польсюя 
пав!нны был] неаднаразова ui пацвярджаць ранейшыя грама
ты, ui выдаваць гарадам новыя граматы. Паводле падлкау З.Ка- 
пыскага, Тродна за перыяд з 1496 па 1633 г.г. атрымала 40
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грамат, Брэсту з 1390 па 1603 г.г. было выдадзена 14 грамат.37 
Предметам пастаянных клопатау гарадсюх рад было распау- 
сюджанне ix юрысдыкцый на ycix гараджан, лквщацыя т.зв. 
юрыдык. Гарадскгя рады займалюя таксама гандлёвым1 
справам!: устанаул1вал1 цэны на хлеб, адзжыя.меры продажу 
збожжа на рынку, ажыццяулял1 збор падаткау, розных паборау, 
загадвал1 гарадск1м1 даходам! i зямельным1 участкам!, 
устанаул1вал! нормы i пр а вты  унутрыгарадскога жыцця, 
займалюя iHiiibiMi пытанням1. Як вщаць, гарадсюя рады был'! 
дзеючым1 не толью судовым!, але i адмжютрацыйным1, 
распарадчым1 органам^38

Усе гэтыя факты трэба ул^чваць, ацэньваючы гарадское 
самаюраванне, яго развщцё у другой палове XVI -  першай па
лове XVII стст. На думку большасщ навукоуцау, самаюраванне, 
якое атрымал! беларуск1я гарады i мястэчю, у той перыяд з ’яу- 
лялася актыунай i важнай стай , што супрацьстаяла феадаль- 
наму самавольству i садзейнгчала умацаванню саслоуных 
пазщый гараджан. Прычым некаторыя псторыю бачыл! у 
гарадсюм самаюраванж таго часу праяуленне дэмакратьн, на- 
родауладдзя. . -

Але ёсць i 1ншыя ацэню сютэмы гарадскога самаюравання, 
якая склалася тады на Беларусь Напрыклад, беларусю псторык- 
правазнавец Я.Юхо у гэтай сютэме не бачыць сапрауднага 
самаюравання. Яно, на яго думку, было вельм1 абмежаваным. 
“Пад самаюраваннем” -  niuia ён, -  мы разумеем таю парадак, 
пры яюм мясцовае юраунщтва ажыццяуляецца органами 
выб1раемым1 сам!м насельн1цтвам i залежным ад яго. У выву- 
чаемы перыяд пераважная большасць насельнщтва гарадоу 
Беларуа не прымала удзелу у стварэнж органау юравання у 
гарадах i не аказвала прамога уздзеяння на ix дзейнасць” . I 
далей ён адзначае: “Устанауленне войтауска-бурмютарскай 
улады у горадзе не вяло да сапрауднага самаюравання, а толью 
змяняла яго формы, Замест улады! суда стараст або намесжка 
улада пераходзта у pyKi войта, бурмютрау i радцау. Прычым 
перастаюць осгнкацца ранейшыя агульныя сходы жыхароу го- 
рада (веча, соймы i копы), дзе раней вырашалюя усе найбольш 
важныя справы. Таму няма падстау судовую i адмЫютрацыйную 
уладу войта i бурмютрау называць самаюраваннем.”39

Ui можна пагадзщца з думкаю Я.Юхо? Шмат у чым ён мае 
рацыю, але нельга выпускаць з-пад увап самае галоунае: дзя- 
куючы магдэбургскаму праву мяшчане 6bmi выведзены з-пад
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непасрэднай улады i суда вялкакняжацкай адмЫютрацьн i 
прадстаункоу магнатау, атрымал! рэальную магчымасць, няхай 
i не 3vciM  дэмакратычную, ствараць свае гарадсюя органы 
самаюравання, яюя вырашалi ix справы.

Кал1 зраб'щь агульны вывад па пытаннях, яюя был! разгле- 
джаны, то трэба адзначыць, што другая палова XVI -  першая 
палова XVII стст. стала перыядам далейшага узмацнення га
радоу, узрастання ix агульнай poni У жыцц1 ВКЛ. Яны выконвал1 
тады розныя функцьн, выступал! цэнтрам) рамяства i гандлю. 
Прычым гарадское рамяство набыло рысы разв^тай дробната- 
варнай вытворчасцК Пашырылюя i гандлёвыя сувяз1 гарадоу, 
што садзейн!чала разбурэнню натуральнасц1, характерней для 
феадальнай гаспадарю, развщцю рыначных адносЫ. Аб узрос- 
шай poni гарадоу сведчыць i прадастауленне 1м магдэбургска
га права. I тым не менш гарадское саслоуе яшчэ не стала са- 
мастойнай грамадскай стай  i не аказвала сур’ёзнага уплыву 
на палпыку вярхоунай улады. У далейшым развщцё беларусюх 
гарадоу ускладнтася з-за войнау, яюя пачалюя у сярэдзЫе XVII ст. 
i доужылюя на працягу многих гадоу.
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Раздзел VII
РЭЛ1Г1ЙНА-КАНФЕС1ЙНАЕ СТАН0В1ШЧА

НА БЕЛАРУС!. 
БРЭСЦКАЯ ЦАРКОУНАЯ УН1Я

§ 1. Станов|'шча праваслаунай царквы. 
Распаусюджанне каталщтва на Беларус

Рэл!пя г звязаныя з ею канфесп заусёды адыгрывал! важ
ную ролю у жыцц1 людзёй, развщцГ грамадства i дзяржавы. 
Пры гэтым доуп час ратпя  фактычна была асноунай формай 
грамадскай свядомасц! i панавала ва ycix сферах духоунага 
жыцця. Вось чаму, вывучаючы псторыю ВКЛ, мы павЫны спы- 
Hiuua i на пытаннях, яюя тычацца рэлИйна-канфеайнага ста- 
новшча на Беларус! i, у прыватнасц'|, высветлщь ролю правас
лаунай царквы.

Праваслауная царква, як вядома, з ’яулялася адной з асноу
ных хрысц'тнсюх канфесм. Яна пачала сваю дзейнасць на усход
неславянсюх землях, у тым л ку  i на землях Беларус!, з часу Ста
ражытнай Pyci i Ужо тады сфармавалася яе аргажзацыйная 
структура. На чале гэтай царквы стаяу мгграпал1т, рэзщэнцыя 
якога знаходзтася у Юеве, а у iepapxi4Hbix адносЫах яна падпа- 
радкоувалася КанстанцЫопальскаму (в^зантыйскаму) патрыяр- 
ху. Юеуская праваслауная мгграпол'1я была тады адной з най- 
буйнейшых у хрысц!янсюм свеце i у сваю чаргу падзялялася на 
enapxii ц1 епюкапн (у пачатку XIII ст. ix было не менш за 15). 
Тэрыторыя Беларус! уваходзта у той час у Полацкую, Тураус- 
кую i часткова у Смаленскую i некаторыя !ншыя enapxii.1

Пануючае станов1ШЧа за праваслаунай царквой на бела
русюх землях захавалася i у другой палове XIII -  XIV стст., кал1 
яны увайиш у склад Е5ялкага княства Лаоускага. Прауда, яе 
арган1зацыйна-1ерарх1чная падначаленасць змянтася, таму што 
месцазнаходжаннем юеускага мпрапагнта з другой паловы XIV ст. 
стауУладз1м1р-на*Клязьме, а потым Масква, дзе стварыуся цар- 
коуны цэнтр усяе Pyci.
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У крынщах таго часу няма дакладных звестак аб агульнай 
колькасц1 праваслауных цэрквау на Беларус!, але яны дзейн!- 
чал1 паусюдна, ва ycix гарадах i шмат яюх сельсюх населеных 
пунктах, абатраючыся на давол1 разгалЫаваную прыходскую 
сютэму. Праваслауным! был1 тады i сяляне, i гараджане, i мяс
цовыя княз!,1 баяры, i вялМя княз! лпт>усюя. Вядома, напрыклад, 
што у 1246 г. праваслауе прыняу заснавальнк ВКЛ князь 
МЫдоуг. Гэтай жа веры прытрымл!вал!ся i яго пераемнМ князь 
Войшалк, магчыма, праваслауным! был! княз|' Трайдзень i В!цень. 
Ёсць падставы л!чыць, ,што праваслауную веру спавядал! так- 
сама княз! ГедымЫ i Альгерд, ix жоню, сыны i дочю, нейю час 
спавядал! яе княз! Ягайла i BiTayT. Праваслауная царква у той 
час адыгрывала важную ролю ва yciM жыцц| ВКЛ, была част- 
кай яго грамадс,ка-пал1тычнай сютэмы. Прычым яна не тольк! 
падтрымл!вала палтаку вялМх князёу лтоусюх, але i асвячала 
тыя сацыяльныя адноаны, я ш  складвалюя у дзяржаве па меры 
развщця феадал1зму. Трывалым! был! i эканам’нныя паз'щьи 
праваслаунай царквы -  яна валодала значным! землям!, за- 
лежным! сялянам1,iHLUbiMi багаццямк

Усё гэта пашырала магчымасц1 для будаунщтва правее- 
лауных цэрквау у тых раёнах, дзе ix было нямнога ц! яны syciM 
адсутшчал!, спрыяла росту царкоуных прыходау. Так, у XIV ст. 
праваслауныя цэрквы з ’явшюя у Лагойску, Слуцку, Браславе, 
Троках, Мазыры, Вщебску, Клецку, !ншых гарадах. Буйным! цэн- 
TpaMi духоунасц! был1 таксама манастыры, створаныя правас
лаунай царквою. Да сярэдзжы XV! ст. на тэрыторьн Беларус! 
было заснавана каля 40 манастыроу, некаторыя з ix знаходзи 
л!ся пад асобнай апекай м1тралал!тау i уплыврвых князёу i баяр.

Важную ролю у духоуным i грамадсюм жыцц1 ВКЛ адыгры- 
зал! метрапалпгы. Пры гэтым вял!к!я княз1 л1тоусюя даб1валюя 
стварэння сваёй, незалежнай ад Масквы,. Mhpa.mxnii.i пасля 
вырашэння гэтага пытання, пачынаючы з другой паловы XV ст., 
м!трапал!там! у ВКЛ начал! выб|'рацца, як правша, выхадцы з 
беларуск!х земель.

Неабходна зазначыць, што давол1 шырокай была i юрыс- 
дыкцыя праваслаунай царквы у ВКЛ, замацаваная у шэрагу 
прававых актау, у прыватнасц!, у зводзе вядомым як “Свиток 
Ярослава” (ён быу складзены у пачатку XV ст.). Тэты звод, ак- 
рамя усяго жшага, вызначау i адносты праваслаунай царквы 
са свецкаю уладаю, якая абатралася на праваслауных iepap- 
хау пры вырашэнш дзяржауных спрау. Вядома, што прадстауьню
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праваслаунай царквы з л ку  вышэйшага духавенства уваходзт1 
у княжацюя рады, удзельжчал! у з ’ездах мясцовай феадальнай 
знац1, падгнсвал1 адпаведныя дакументы. У юрысдыкцыю пра
васлаунай царквы уваходзт! i некаторыя судова-прававыя спра
вы, звязаныя з парушэннем царкоуных канонау, нормау сямей- 
на-шлюбных аднос!н i марал!. !ншым/ словамi, паз/цьн правас
лаунай царквы у ВКЛ з моманту яго утварэння бы т трывалымь 
i яна тады выступала у якасц1 адзжай цэнтрал1заванай аргаж- 
зацьй, прызнанай i падтрымл1ваемай дзяржаунай уладаю. I так 
працягвалася да таго часу, пакуль тут не з ’явтася каталщкая 
царква.2

Каталщкая царква, як вядома, аргажзацыйна аформтася 
пасля расколу хрысц|янства у XI ст., i яе галава -  Рымсю Папа, 
рэзщэнцыя якога знаходзтася у Ватыкане, pa6iy усё, каб яе 
пашырыць уплыу ва ycix кражах, у тым л ку  i у тых, дзе ужо 
дзейжчала праваслауная царква. Так, у распараджэнй! рсто- 
рыкау маюцца факты, яюя сведчаць, што першыя опросы рас- 
паусюдзщь каталщкую веру на беларусюх землях был! распа- 
чатыя ужо у XI ст. яшчэ да афщыйнага расколу хрысц1янства. 
Гэтым займауся у Тураве Калабжэгсю епюкап Рэйнбернг, яю 
прыехау разам з дачкою польскага караля Баляслава, з якой 
жажуся князь Святаполк. Псторыю не выключаюць, што у гэты 
час у Тураве узнкла каталщкая царкоуная кафедра, пазней 
яна прыгадваецца у KieBa-Пячэрсюм пацерыку пад 1105 г. С.Та- 
расау адзначае, што ужо тады рымская царква разгарнула ак- 
тыуную дзейнасць па пашырэнж свайго уплыву на славянсюя 
земл|'. Толью за перыяд з 960 па 1000 гг. Kiey наведала шэсць 
MicM, аргашзаваных гэтай царквой.3

Яшчэ больш актыв1завалася дзейнасць па распаусюджанн! 
каталiu,TBa ва Усходняй Еуропе з пачатку XIII ст. Тады насадзщь 
каталщызм на беларусюх землях 1мкнул'юя самыя разнастай- 
ныя сты  -  JliBOHCKi ордэн, Рыжскае арх'юп1скапства, Польскае 
каралеуства i, безумоуна, сам Ватыкан. I, трэба сказаць, што ix 
дзейнасць не была безвынковай. Каталщюя мю1янеры з ’явт!- 
ся не толью на тэрыторьй Лггвы, але i на Беларус1 i, у прыват- 
насц1, у Новагародсюм княстве. У сярэдзже ХШ ст. (у 1252 ц! 
1253 г.) па пал1тычных матывах каталщкую веру прыняу князь 
МЫдоуг, i тады ж у Новагародку быу адчынены каталмдю кас- 
цёл. У пачатку XIV ст. групы католкау з ’явтюя у Полацку, а пры 
Гедымже у ВКЛ разгарнуш дзейнасць запрошаныя im каталщ
юя Manaxi з дамжканскага i францысканскага ордэнау. Ёсць
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пэуныя звестю аб тым, што князь Гедымж нават абяцау Ваты- 
кану хрысцщь усё насельнщтва княства па каталщк!м абрадзе. 
Аб гэтым сведчыць яго пасланне рымскаму папу 1аану XXII ад 1 
чэрвеня 1324 г. Як л1чыць М.Ермалов1Ч, тады гаворка iuina не 
толью аб хрышчэнн1 язычнкау, яюх было шмат у ЛГгве, але i аб 
перахрышчэнн! праваслауных у католкау.4 У адказ на паслан
не Гедым!на рымсю папа наюравау у ВКЛ CBaix прадстаункоу, 
аднак хрышчэнне насельнщтва так i не адбылося. Яно сарва- 
лася не тольк1 таму, што супраць яго выступи жамойты, але i у 
вын1ку пазщьй праваслауных, якая, на думку М.Ермалов1ча, была 
галоунай прычынай, бо праваслауныя складал1 у кра!не боль
шасць, i Гедымш не мог з гэтым не л1чыцца.5

У пстарычнай лтаратуры anouiHix гадоу з ’явтгся звестк! 
аб тым, што Гедымж спрабавау хрысц1ць насельнщтва Л1твы па 
катал щюм абрадзе i у пачатку 40-х гадоу XIV ст. На тэты раз ён 
Hi быта звязауся з Чэх1яй, якая i наюравала у ВКЛ ксяндзоу. Але 
i на гэты раз хрышчэння не адбылося. Дзейнасць катапщюх 
святароу была сарвана з-за смерц1 Гедым!на (ён быу атруча- 
ны). Як адзначаецца у адной з чэшсюх xpoHiK, “свае парадз1ушы- 
ся, самога князя атрутаю атруцтГ’.6

Як бачым, ужо на першых этапах фарм1равання ВКЛ з роз
ных бакоу на яго ажыццяуляуся моцны уц!ск з тым, каб насадзщь 
тут катапщызм. 3 гэты Mi мэтам1 выкарыстоувапюя розныя сродю, 
у тым л ку  i дзеянж крыжаносцау, катал щюх MiciflHepay, спецы- 
яльных nanckix пасланнкау, абяцанн! дапамоп i нават подкуп 
правщеляу. Тым не менш новая рэлИя тады не была прынята 
Hi феадальным класам, Hi простым! жыхарам1 ВКЛ, i Княства у 
другой палове XIII -  XIV стст. заставалася у асноуным правас
лаунай хрысц1янскай дзяржавай, прауда, значная частка насель
нщтва этн!чна лкоусюх зямель па-ранейшаму прытрымл!вала- 
ся язычнщюх вераванняу. Прычым у ВКЛ панавала у той час 
атмасфера верацяртмасцй што знаходзта адлюстраванне i у 
дзейнасц! яго князёу як у адносЫах да хрысц1ян, так i да языч
нкау. Вельм! яскрава гэту верацяртмасць выраз1у Гедым1н< 
Ён казау: "Няхай хрысц1яне шануюць бога свайго па-свойму, 
русюя па-свойму, паляк! па-свойму, а мы шануем бога па-на- 
шаму звычаю” .7

РэлИйнае становшча у ВКЛ, у тым лку i на беларусюх зем
лях, пачала ускладняцца пасля Крэускай уни. Гэтая ун|'я з ’явн 
лася своеасабл!вай мяжой у ricTopbii распаусюджання каталi- 
цызму на тэрыторьп ВКЛ, ycix яго частак. Не будзе пераболь-
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шаннем сказаць, што Полыича, за сптай  якой стаяу Ватыкан, 
аддала Ягайлу каралеускую карону менавгга у абмен на аката- 
л!чванне зямель ВКЛ, умацаванне свайго уплыву у гэтым рэпё- 
не. Пасля Крэускай yHii падтрымл1ваць катагнЦкую царкву па- 
чала сама вярхоуная улада, i яна заняла прывтеяванае стано- 
вшча, пачала набываць характар дзяржаунай panirii,

Аб тым, як адбывалася акатал1чванне насельнщтва ВКЛ 
пасля Крэускай уни.сведчаць шматшюя крынщы. ix анал!з па
казвае, што найбольш шырою размах гэтая акцыя набыла на 
уласна лтоусюх землях, дзе панавала язычнщтва. Хрышчэнне 
па каталщюм абрадзе тут пачалося ужо у 1387 г., прычым яно 
мела гвалтоуны характар. У тым жа 1387 г. Ягайла абавязау ycix 
жыхароу ВКЛ перайсц! у катал1цтва i забаран!у iM шлюбы з пра- 
васлауным!. Некалью пазней быу выдадзены прывшей, як! аба- 
вязвау перахрысцщь у каталщтва ycix праваслауных, што пара- 
дншюя з католками У адпаведнасц! з граматай Ягайлы ад 20 
лютага 1387 г. феадапьная знаць катапщкага веравызнання, якая 
была у большасц! лтоускага паходжання, атрымлввала неабме- 
жаваныя правы валодання i распараджэння ceaiMi вотчынам!, а 
таксама вызвапялася ад выканання шэрагу дзяржауных пав'|н- 
насцей. На праваслауных феадалау, што вял1 сваю радаслоу- 
ную з усходнеславянсюх зямель, гэтыя правы не распаусюджва- 
люя.8 Новыя npbiBmei феадалы-католк! атрымал! i у 1413 г., кал! 
быти выдадзены дакументы Гарадзельскага з ’езда.

Пры падтрымцы вярхоунай улады пачала стварацца i ар- 
гажзацыйная структура катал щкай царквы у ВКЛ. Так, прывте- 
ем Ягайлы ад 17 лютага 1387 г. была заснавана Вшенская 
каталщкая епаржя (6ici<yncTBa), якая ахапта амаль усю тэры
торыю Беларус!. Частка беларусюх зямель увайшла у Луцкае 
б|'скупства, у межах ВКЛ дзейтчал] таксама Жмудская i Kieyc- 
кая катал!цк!я enapxii, усе яны непасрэдна падначальвалюя 
прымасу польскай каталщкай царквы. Трэба зазначыць, што 
найвышэйшая iepapxifl каталщкай царквы ВКЛ фарм!равапася 
У асноуным з прадстаункоу лтоускай знац! магнацкага паход
жання i адыгрывала значную ролю ва ycix дзяржауных спра
вах. Напрыклад, Вшенсю каташцю eniCKan уваходз!у у паны-раду, 
якая дзейжчала пры вялШм княз!.

Шырок! размах набыло будаунщтва каталщюх касцёлау. Так, 
ужо у канцы X IV  ст. у ВКЛ юнавала 12 касцёлау, у тым л ку  6 на 
Беларус!, да 1430 г. ix колькасць узрасла да 27 (на Беларус! -  
да 12), а у сярэдэже XVI ст. на тэрыторьп княства дзейн!чала
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ужо 259 касцёлау, з ix 170 знаходзшася на беларусюх землях.9 
Большасць каталiUKix касцёлау размяшчалася на захадзе I пау- 
ночным захадзе Беларус!, тэрыторыях памежных з Л1твой i 
Польшчай (амаль 90% ад агульнай колькасцО. Ва усходн!х ра
ёнах Беларус! ix амаль не было. Напрыклад, у Аршансюм, Mari- 
лёусюм i Мсцюлаусюм паветах да пачатку XVI! ст. не было жвод- 
нага касцёла i тольк! па адным мелася у Вщебску, Полацку, 
Абольцах, Слуцку. Большая частка касцёлау размяшчалася на 
захад ад лЫП Браслау-Паставы-В!леЙ!ка-М!нск-Нясв!ж-ГПнск. 
Псторыю адзначаюць, “што сфармаваная у сярэдзже XVII ст. 
параф!яльная сетка на пауночна-заходым абшары Беларус! у 
асноуным адпавядала патрэбам рыма-каталщкага касцёлу. 
Прауда, i пазней яна удасканальвалася шляхам стварэння ад- 
ных i лквщацьм Ышых параф!й, але ix агульная колькасць заста
валася на дз1ва стабшьнай: у 1781 г. тут функцыянавала агу
лам 167 параф!й, г.зн., толью на 2 больш, чым у 1669 г.”10 Што ж 
тычыцца пауднёва-усходн!х зямель Беларус!, тут сетка каталщюх 
параф!й да пачатку 80-х гадоу XVIII ст. icTOTna пашырылася.

3 канца XIV ст. на Беларус! i у Лггве пачал! узнкаць i ката- 
лщюя манашсюя ордэны, непасрэдна падначаленыя Рымскай 
курьи i незалежныя ад мясцовых епюкапау. Гэта был! у асноу
ным т.зв. “жабрацюя” ордэны францысканцау, аугустыян, бер- 
нардзЫау. Яны 6bmi заснаваныя у Лщзе (1397 г.), Старых Аш- 
мянах (у 90-я гады XIV ст.), ПЫску (Першая чвэрцьXVст., дарэчы 
гэта быу адз!н з найбуйнейшых манастыроу), Быстрыцы (1390 г.), 
Брэсце (у пачатку XV ст.), Полацку (1498 г.). Хутка расла i зя- 
мельная уласнасць каталщкай царквы, галоуным чынам за кошт 
вял!какняжацк!х падараванняу. Так, самым буйным зямельным 
уласнкам у ВКЛ стала Вшенскае епюкапства; ужо у 1387 г. 
Ягайла перадау яму некалью уладанняу з 50 -  60 вёскамЬ дзе 
нал!чвалася 600 “дымоу” (акрамя гэтага, 50 “дымоу” знаходзша- 
ся у BmbHi). Усе гэтыя уладанн! займал1 тэрыторыю на 90 кв км. 
На Беларуси еп1скапству належала 11-15 вёсак са 160 сялянсюм! 
дварам!, што складала каля 25% вёсак i 27% двароу ад ix агуль
най колькасц!. Зямельныя уладанн! Вшенскага епюкапства 
працягвал1 павял!чвацца i у наступныя гады у вынку новых па
дараванняу Ягайлы, а таксама яго пераемнка BiTayra. Тольк! у 
1399 г. епюкапства атрымала ад Втаута Стрэшынскую воласць 
(цяперЖлоб!нсю р-н) з 10 вёскам!! 100 “дымамГ, у 1430 г. Втаут 
падаравау яму 1гуменскую воласць з 15-20 вёскам1 i 350 ды
мами- Усяго ж за гады свайго княжання BiTayT падаравау Вшен-
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скаму еп1скапству 50 вёсак, у яюх нал!чвалася каля 600 сялянсюх 
двароу.11 Неабходна зазначыць, што Вшенскае епюкапства па 
прывшею Ягайлы ад 22 лютага 1387 г. атрымала поуны фюкаль- 
ны i юрыдычны iMyHiTOT у ceaix уладаннях, у 1430 г. гэты !мунпэт 
распаусюджвауся i на тыя уладанн!, яюя могуць з ’явщца у бу- 
дучым. Але Вшенскае епюкапства атрымгивала земл1 не толью 
ад вялмх князёу л1тоусюх, ix дара вал! яму i буйныя феадалы 
(Гаштольды, HeMipoBi4bi i Ыш.), займалася яно i купляй новых 
зямель. Паводле падлкау псторыка Е.Ахманьскага, у сярэдзь 
не XVI ст. ва уладаннях Вшенскага епюкапства знаходзшася 
300 вёсак i 16 мястэчак з 6 тыс. сялянсюх дамоу, у яюх пражы- 
вала каля 40 тыс. чалавек ui 1,5% насельнщтйа дзяржавы.12

Таюм чынам, за давол1 каротю тэрмЫ гтасля Крэускай уни 
каталЦкая царква, дзякуючы падтрымцы вярхоунай улады, ютот- 
на умацавала свае пазщьи у ВКЛ, асабл1ва на этшчна лтоусюх 
i прымыкаючых да ix усходнеславянсюх землях. Яна стала уплы- 
вовай канфеаяй, дзейнасць якой ускладнша усё грамадска- 
пал1тычнае жыццё Княства i непасрэдна закранула Ытарэсы 
праваслауных.

Яюя ж  6bmi адноаны да праваслаунай царквы у Княстве 
пасля Крэускай yHii, актыв'1зацьн дзейнасц! катал коу? Гэта пы
танне у пстарычнай лтаратуры асвятляецца па-рознаму, але 
мнопя сучасныя навукоуцы адзначаюць, што рэзюх змен у ста- 
нов1шчы праваслаунай царквы у ВКЛ i, у прыватнасц1, на Бела- 
pyci не адбылося амаль на працягу усяго XV i першай палове 
XVI стст. Асноуная частка населы-щтва Беларуа па-ранейша- 
му прытрымл1валася праваслаунага веравызнання. Каталщкае 
насельнщтва складала у той час значна меншы працэнт i пра- 
жывала у асноуным у заходых раёнах Беларуа -  у шырокай 
зоне беларуска-лтоускага памежжа.13

Захавауся у асноуным i аргажзацыйна-тэрытарыяльны па
дзел праваслаунай царквы. У ВялМм княстве Л^тоусюм дзейнн 
чал! тыя ж enapxii, яюя з ’явшюя яшчэ у час Старажытнай Pyci. 
Прычым праваслауная царква i у ВКЛ, i у Маскоускай Pyci вы
ступала як адзЫая аргажзацыя, якая дзейжчала у рамках Kiey- 
скай мпраполн. Але такое становшча не задавальняла юрую- 
чыя колы ВКЛ i яны стал1 даб1вацца утварэння на тэрыторьп 
Княства самастойнай мпраполи, незалежнай ад Масквы. Пы
танне аб гэтым неаднаразова ставшася вял'1юм 1 князям1 
лиоусюм1 яшчэ з часу Вщеня, i ёсць пэуныя падставы сцвяр- 
джаць, што лпоуская праваслауная мгграпол!я была заснавана
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у 1316 ui 1317 гг. (такой думю прытрымл'шауся вядомы цар- 
коуны псторык Е.ГалубЫсю), прауда, !мя першага мгграпалгга 
ВКЛ не захавалася, магчыма гэта быу Феафан. У далейшым 
барацьбу за захаванне такой, незалежнай ад Масквы, правас
лаунай мгтраполи, актыуна падтрымл!вал! вялМя княз! Альгерд, 
Ягайла i BifayT. Канчаткова раскол рускай праваслаунай царк
вы на дзве л/нтраполи -  Маскоускую i Л1тоускую (Л!тоуска-Но- 
вагародскую) адбыуся у сярэдзше XV ст., i быу ён паскораны ! 
замацаваны Маскоусюм царкоуным саборам, на яюм у 1459 г. 
было прынята рашэнне аб стварэнн! сваёй аутакефальнай цар
квы.14 Неабходна зазначыць, што вял|'какняжацкая улада звяла 
да мЫ'1муму i залежнасць мясцовай праваслаунай царквы ад 
Канстанц!нопальскага патрыярха, актыуна умешвалася f  выба- 
ры мгграпалгга i увогуле у справы праваслаунай царквы. У XV -  
XVI стст. у праваслаунай царквы ВКЛ юнавала наступная iepap- 
жчна-тэрытарыяльная аргаызацыя: 1) Юеуская М1трапол1я (юра- 
вау сам мпграпал1т), куды уваходзш! земли Вшенскага, Трокска- 
га, Новагародскага i Юеускага ваяводствау, г.зн. большая част- 
ка Беларусь Укра!ны i Лггвы; 2) Полацкая епарх1я на чале з 
арх'юп'гскапам, у я кую уваходз'т'| тэрыторьм Полацкага, В[цебс- 
кага i Мсцюлаускага ваяводствау, праваслаунае насельнщтва 
Рып; 3) Турауская i Шнская enapxii; 4) Уладз1М|'рска-Брэсцкая 
епарх1я (частка Валынскага ваяводства, Брэсцкае ваяводства, 
Падпяшша). 1снавал! таксама Смаленская, Чаршгауская, Луцка- 
Астрожская enapxii i тры enapxii, яюя належал! Гaniubii (Галщкая, 
Холмекая, Перамышльская).15 Псторыю адзначаюць, што кал! у
XIV -  )<V стст. еярод iepapxay праваслаунай царквы значную 
удзельную вагу складал! грэю ui балгары, дык у XVI ст. Mirpa- 
naniTaMi i enicKanaMi становяцца мясцовыя ураджэнцы, яюя па- 
водле паходжання был1 феадалам1 беларусюх i украЫсюх зя
мель, Рэзщэнцыям! м1трапал1та праваслаунай царквы ВКЛ 6bmi 
розныя гарады -  Новагародак, MiHCK, радзей Вшьня ui Kiey.16

1стотна не змянтася пасля Крэускай yHii i колькасць пра
васлауных цэрквау i манастыроу на тэрыторьм Беларусь як i 
усяго ВКЛ. Прауда, у 1481 г. была прынята пастанова, паводле 
якой забаранялася будаунщтва новых праваслауных храмау на 
тэрыторьм Вял!кага княства. Адмаулялася i перадача зямель 
праваслауным цэрквам i манастырам у якасц! падараванняу ui 
завяшчанняу. Аднак (i гэта таксама варта зазначыць) дадзе- 
ная пастанова не выконвалася, дакладней, яе абыходзш!, Аб 
гэтым сведчаць факты. Напрыклад, пры Жыпмонце Старым у

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Княстве з ’явтася каля 90 праваслауных храмау, яны дзейн!чал! 
ва ycix гарадах, мнопх мястэчках, буйных вёсках, ix было больш, 
чым каталщюх цэрквау.17 Як niiiia А.П.Грыцкев1ч, яшчэ нямёцю 
дыпламат В. Герберштэйн у 1517 г. у час наведвання ВКЛ ад- 
значау перавагу праваслауных цэрквау над касцёлам! у Вшы-й. 
У Новагародку на 1 касцёл прыходзтася 10 цэрквау, у Полацюм 
i Вщебсюм паветах было толй>ю па адным касцёле, а усходн1я 
раёны Беларус! (Маплёушчынк, Мсцюлаушчына, Аршаншчына) 
не мел! каталщюх культавых збудаванняу да пачатку XVil. ст.18 
Не перапынтася i будаунщтва праваслауных манастыроу. У 
канцы XIII -  сярэдзЫе >0/1 стст. на тэрыторьп Беларус1 было 
заснавана, як мы ужо адзначалг, каля 40 новых праваслауных 
манастыроу.19 На думку псторыкау, абмеЖаванж па будаунгцт- 
ве праваслауных цэрквау i манастыроу дзейн1чал1 у асноуным 
на тэрыторьй эт^чнай Лп-вы i прыграшчных з ею беларуск!х 
землях, асабл1ва у першай tpaui XV ст. у перыяд умацавання 
пазщый каталщкай царквы.

Працягвалюя j зямельныя падараванн'| праваслауным ус- 
тановам. Паводле падлкау А.П.Грыцкев'на, на працягу XIV -  
XVI стст. (да 1569 г.) у актавых дакументах ВКЛ зафксавана 76 
даравальных грамат.20 Аднак памеры i колькасць зямельных 
падараванняу праваслаунай царкве был‘| нязначным!, яны гстотна 
уступал! тым падараванням, ягая атрымл!вала ад вярхоунай 
улады i феадалау каталщкая царква.

Нельга не адзначыць i той факт, што праваслауную царкву 
працягвала падтрымл!ваць большасць феадалау усходнесла- 
вянсюх зямель. У 1518 г., напрыклад, на Беларуси праваслау- 
ныя феадалы складал! 78,5%, на усходзе i noyflHi Беларус -  
больш за 90%.21 Праваслауныя пераважал! i сярод простага 
люду -  гараджан, сялян. Дзяржауная улада не магла гэтага не 
утнчваць i, каб паслаб!ць антыкаталщюя настрог, на працягу XV -  
XVI стст. !мкнулася урауняць у правах праваслауных i католкау, 
лквщаваць тыя абмежаваннЬ яюя 6bmi прынятыя у канцы XIV -  
пачатку XV стст., а д р а з у  пасля падпюання Крэускай унн. Так, 
граматамг 1432 i 1434 гг., выдадзенымг Уладзюлавам у час 
грамадзянскай вайны у ВКЛ, былгпашыраны правы правас- 
лауных землеуладальнкау. У 1457 г. KaeiMip падпюау дакумент 
аб роунасц! з палякам! мнопх праваслауных саслоуяу, !м yciM 
даравал!ся “права тые, зволенства, твердости, яко ж имеють 
прелаты, княжаты, рытери, шляхцичы, бояре, месцичы Коруны 
Польское” .22 У 1499 г. Аляксандр Ka3iMipaBi4 пацвердз'!у
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“Свитак Яраслава” , што змяшчау вольнасц! i юрыдычныя прэ- 
рагатывы усходняй царквы. Правы i прывше1 “царкоуныя як 
лацшскага, так i грэцкага абрадау” замацаваны бып\ Статутам 
1529 г. Раунапрауны падыход да абедзвюх канфеай адпюст- 
роувауся i у друпм Статуце ВКЛ, выдадзеным у 1566 г. Канчат- 
кова праваслауныя княз| i баяры ураунялюя у правах з катсш- 
кам1 у 1563 г. граматай Жыпмонта-Аугуста.

Як бачым, i пасля Крэускай унй, асабл1ва у другой палове
XV -  першай палове XVI стст., вял1юя княз1 лтоусюя у рэл!пй- 
ных пытаннях павЫны был1 дзейн1чаць асцярожна i ул1чваць не 
толью жтарэсы католкау, але i праваслауных. Тады рэл1пйная 
пал1тыка у ВКЛ была талерантнай, цяртмай i яе прытрымл1ва- 
л1ся мног1я вял1к1я княз1, зыходзячы з формулы, якую выказау 
яшчэ BirayT: “Каторы б pyciH ... хацеу бы па сваёй вол1 хрыс- 
ц1цца, няхай хрысцщца, а каторы б не схацеу, хай будзе у сваёй 
веры.”23 .

Таюм чынам, хоць праваслауная царква усё яшчэ працягва- 
ла адыгрываць важную ролю у духоуным жыцц1 ВКЛ i нават 
атрымала самастойнасць у арган1зацыйна-1ерарх!чных аднос1- 
нах, яе агульны уплыу пачау аслабляцца па меры распаусю- 
джання катал!цызму. У гэтым распаусюджанн!' был|' зац|'кауле- 
ныя, як мы ужо адзначал1, пэуныя пал1тычныя i рэл1пйныя с1лы 
як у сам1м ВКЛ, так i за яго межами Практычна усе псторыю 
указваюць, што асабл1вую актыунасць у гэтай справе праяв1у 
Ватыкан. Ён, як вядома, быу асноуным щэалапчным i арган1за- 
цыйным цэнтрам катал1цкага свету i выкарыстоувау любыя 
сродк1 для пашырэння свайго уплыву не толью у Заходняй, 
Цэнтральнай, але i Усходняй Еуропе, i у гэтых адносжах вялкая 
увага адводзшася ВКЛ -  новай дзяржаве, што з ’явшася у рэп
ёне.

Не без удзелу Ватыкана была падрыхтавана Крэуская ун1я, 
якая стала, як ужо адзначалася, своеасабл1вай мяжой у распау
сюджанн! каталщтва на тэрыторы! ВКЛ. Значную актыунасць 
праяв!у Ватыкан пры заключэнн1 ЛюблЫскай унп. Пасля Люб- 
л!нскай унй i утварэння Рэчы Паспалтай, па сутнасц1, пачауся 
новы этап у псторьи распаусюджання катал1цызму на Бела pyci. 
Прычым змянтася сама пал1тыка, звязаная з гэтым распау- 
сюджаннем. Кал1 раней галоуным «лопатам Ватыкана i яго 
прыхшьнкау было усталяванне катал1цкай царквы на тэрыто- 
pbii ВКЛ, у тым л ку  i на яго усходнеславянсюх землях, дык ця- 
пер, кал! склал1ся новыя дзяржауна-палггычныя умовы, печалься
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сапраудная каталщкая экспансия, мэтай якой стау канчатковы 
падрыу пазщый праваслаунай царквы на Беларуа i Украше. 
Больш за тое, ужо тады выношвалюя планы акатал1чвання Рус- 
кай дзяржавы, з тым, каб уцягнуць i яе у сферу палпычнага i 
щэалапчнага уплыву Ватыкана, а плацдармам пав1нна была 
стаць тэрыторыя ВКЛ.24

3 утварэннем Рэчы Паспалггай, на землях Беларусь як i |'ншых 
частках ВКЛ, актыв!завал1 сваю дзейнасць не толью каталщюя 
святары, але i шматлМя манасюя ордэны, непасрэдна паднача- 
ленныя Рымскай курьн. Найбольш важную ролю у ажыццяу- 
ленж ceaix планау Ватыкан адводз!у ордэну езу1тау. Хоць ез-yi- 
ты заявтюя на тэрыторьн ВКЛ пазней |'ншых ордэнау (першая, 
невялжая група езу!тау у колькасц113 чалавек -  “чортава семя” , 
як назвау ix С.Будны, з ’явшася у В тьж  у другой палове 60-х г. 
XVI стст.), iM удалося дабщца найбольшых поспехау. Пры гэ 
тым юраун'щтва ордэна асабл'юую увагу надавала Беларуси Па 
падлках Я.Мараша, на працягу XVII -XVIII стст. езу!ты стварыл1 
153 апорныя пункты у ВКЛ, з ix больш паловы (79) знаходзша- 
ся на тэрыторьн Беларуа. У разглядаемы перыяд тут дзейж- 
чала пяць езущюх калепй: Полацкая (1582), Нясв!жская (1584), 
Аршанская (1612), Брэсцкая (1623), ПЫская (1638), некапью паз
ней был1 створаны МЫская калепя (1657), Гродзенская (1664), 
Вщебская (1682) i Ыш. Услед за езу1там1 актыв1завал! сваю 
дзейнасць i тшыя каталщюя манасюя ордэны, усяго на працягу 
XVI -  XVIII стст. на тэрыторьй Беларус! было заснавана 18 муж- 
чынсюх i 7 жаночых манашсюх ордэнау. Працягвауся таксама 
рост каталщюх плябанм, каталщюх касцёлау. У сярэдэ1'не XVIII ст. 
на Беларус1 дзейжчал! 164 каталщюя плябанн.25 Быу праве- 
дзены i яшчэ шэраг мерапрыемствау аргажзацыйнага, экана- 
м1чнага i щэалапчнага характару, наюраваных на далейшае ума- 
цаванне пазщый каталщкайцарквы, акаталнванне насельжцт- 
ва ВКЛ.26

Усё гэта прывяло да рэзкага абвастрэння рэл!пйных супя- 
рэчнасцяу у Княстве. У ВКЛ, асабл!ва на яго “русюх" землях, 
разгарнулася адкрытая барацьба пам!ж дзвюма асноуным'| 
канфес1ям1 -  праваслаунай i каталщкай, у якую был! уцягнуты 
не толью' царкоужю, рэлМйныя дзеячы, але i прадстаужю феа
дальнага класа, iHuubix слаёу насельнщтва. Фактарам, яю яшчэ 
больш ускладжу рэлМйную атуацыю у краЫе стау рэфарма- 
цыйны рух, яю прывёу да з ’яулення у ВКЛ, у тым л ку  i на Бела- 
pyci, яшчэ адной канфесп -  пратэстанцкай.
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§ 2. Рэфармацыйны pyx на ''Беларуси,- яго уплыу 
на рэлтйна-канфеснйнае станов1шча

Рэфармацыйны рух паюнуу глыбою след у пстарычным 
развщц1 ycix еурапейсюх крат. Гэта быу самы масавы сацы- 
яльна-палггычны pyx XVI ст., наюраваны супраць рымска-ката- 
лщкай царквы, якую узначальвау Ватыкан. Прычым яго удзелыш 
патрабавал!' не толью секулярызацьн яе зямельных уладанняу, 
лквщацьн застля у духоуным жыцц1 ceaix KpaiH, але i стварэн- 
ня новай, больш простай, бл1зкай народу царквы. Такая царква 
i узткла у MHorix кражах Еуропы на аснове пратэстантызму, яю 
быу прадстаулены дзвюма асноуным1 плыням! -  лютэранствам 
i кальв1жзмам.

Узн1'кшы у KpaiHax Заходняй i Цэнтральнай Еуропы у пер
шай палове XVI ст., Рэфармацыя пераюнулася потым i на тэры- 
торыю Вялкага княства Л!тоускага, у тым лку i на беларусюя 
землКТут таксама склалюя пэуныя сацыяльна-эканам1чныя i 
щэапапчныя перадумовы для узнкнення рэфармацыйнага руху. 
Глебу для гэтага руху стварыл!' тыя змены, яюя адбылюя у эка- 
номщы, сацыяльных адносшах, грамадска-пал1тычным i куль
турным жыцц1 ВКЛ, а яго вытою -  у крызгсе каталщкай, а такса- 
ма i праваслаунай царквы, распаусюджанн! у кра!не рэнесан- 
сава-гуманютычных, рацыяналютычных щэй, вальнадумства, яюя 
выходз]л! за межы сярэдневяковай схаластыю i увогуле хрыс- 
ц!янскай щэалогм; падрывал1 ix.

Узнкненню рэфармацыйнага руху спрыяла i пашырэнне 
М1‘жнародны х сувязей ВКЛ. Таюя сувяз|' яно мела з мнопм!' еу- 
рапейсюмп кр а та м и  у тым л ку  i з тым1, дзе нарадзшася Рэфар
мацыя. Псторыю адзначаюць, што распаусюджанню рэфарма- 
цыйных |дэй у Княстве у значнай ступени садзейнгчала моладзь, 
якая пабывала за мяжой, вучылася у еурапейсюх утверстотах 
Ui знаходзшася пры еурапейсюх каралеусюх дварах. Пэуны 
уплыу на узнкненне рэфармацыйнага руху на Беларус1 ака- 
зал! таксама i перадавыя iflai, яюя зарадзшюя /у Pacii. У гэтых 
адносМах перш за усё трэба вылучыць дзейнасць выдатнага 
рускага вальнадумца, рацыяналюта Феадоая Касога (ён уцёк 
на Беларусь у 1555 г.). Ф.Касы выказау цэлы шэраг палажэн- 
няу, яюя падтрымл|'вал|', развгвал!' ( беларусюя рэфарматары 
левай плыш. Так, ён выступау супраць конашанавання, неаб- 
ходнасцг цэрквау, л1чыу непатрэбным мальвы i малебны, назы- 
вау папоу 1лжь1вь(М1 HacTayHiKaMi, закл1кау нёпадпарадкоувацца
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свецюм i царкоуным уладам, асуджау войны, адмауляу ства- 
рэнне свету i усяго жывога , абвяшчаючы “самабыцмнасць”, 
г.зн. яго вечнае юнаваине. Казанью ФеадоЫя Касога, на думку 
псторыкау, мел! вялк! поспех на Беларуси Аб чым сведчыл! i 
сучасн!к1. Адз1н з апанентау левых у пратэстантызме ней'кГ^а- 
нах 3iHOBi Отэнсю nicaiy: “И ужо восток весь разврати Бехме- 
том, Запад же Мартином немчином, Литву же Косым.”27

Таюм чынам, узжкненне Рэфамацьи на Беларус! мы пав!н- 
ны разглядаць у рэчышчы агульнаеурапейсюх з ’яу i працэсау.

Разам з тым Рэфармацыя на БёларуЫ мела асаблщасць 
яюя тыпалапчна адасаблял! яе ад жшых рэпёнау Еуропы. Яна 
узнкла на базе пануючых феадальных аднос!н пры слабым 
pa3Biu,ui катталютычных элементау. Менавпга таму найболь- 
шую актыунасць у ёй праявш1 не буржуазный ела! з т.зв. трэ- 
цяга саслоуя, а выхадцы феадальнай знац1 i шляхты. Псторык! 
адзначаюць, што з дапамогай пратэстантызму яны хацелг не 
толью умацаваць свае палтачныя i экаНам1чныя пазщьй, але i 
захаваць адасобленасць ВКЛ ад каталщкай Польшчы, прадухшщь 
умяшанне у справы Княства МаскоуСкай дзяржавы, якая засту- 
палася за праваслауных. Новая царква, на 1х думку, пав!нна была

стаць як бы дзяржаунай. Невыпад- 
кова у ВКЛ было мала лютэрансюх 
абшчын: яны узнкл1 у асноуным 
еярод гараджан тншаземнага па~ 
ходж ання, галоуны м  чынам у 
Лпгве.28 Найбольш шырокае рас- 
паусюджаннё на Беларус! атрымау 
кальв(Н13м, як! прызнал'1 мнопя буй- 
ныя феадалы i шляхта.

Сярод ix у першую чаргу трэба 
вылучыць втенскага ваяводу, кан
цлера ВКЛ Mixama Радз1в1ла Чор- 
нага„ якога называюць галоуным 
пратэктарам Рэфармацьй у ВКЛ. 
Падтрымкай М. Ра дз! в! л а Чорнага 
карысталюя тады мнопя вядомыя 
прадстаун!ю Рэфармацы] на Бела- 
pyci i Л1тве. У рэфармацыйным руху 
ён адыгрывау ролю не толью ме- 

цэната, але i з ’яуляуся адным з яго щэолагау i аргажзатарау. 
Менав!та пры яго непаерэдным удзеле у 1553 г. у BinbHi была

М'тапай Pad3iem Чорны 
(1515- 1565), вял'т канцлер 

i втенсю ваявода
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заснавана першая кальвЫюцкая абшчына (збор). Потым яны 
з ’явтюя у Брэсце, Нясв1жы, Клецку, Слуцку, МЫску. Вщебску, 
Полацку, Заслау! i Ышых гарадах i мястэчках. У XVI -  першай 
палове XVII стст, на Беларус1 юнавала каля 85 кальвЫюцюх 
цэрквау,29 а усяго у Вял1к1м княстве Лпгоусюм толью да канца 
XVI ст. было створана каля 190 кальвМсцюх абшчын.30 Усе яны 
дзейн1чал|' у межах т.зв. лггоускай правЫцьп -  адной з трох 
правшцый, на яюя была падзелена Рэч Паспалтая. На думку
С.Падокшына, гэтая правжцыя’складалася з шасц1 дыстрыктау 
(раёнау): Новагародскага, Рускага, Брэсцкага, Вшенскага, Жмуд- 
скага i Завтейскага. Першыя чатыры ахопл1вал! тэрыторыю 
сучаснай Беларус1 i часткова Л1твы. Новагародсю дыстрыкт быу 
размешчаны, напрыклад, на землях аднайменнага ваяводства; 
PycKi ахопл|'вау земл|' МЫшчыны, Полаччыны i частку П ад няп- 
роуя; Брэсцю -  тэрыторьп Брэста, Сломма, Шнека; Вшенсю уклю- 
чауземл! з гарадам! Втьна, Трою, Ашмяны, Лща i Браслау.31 Як 
бачна з геаграфн i назвау, кальвЫюцюя дыстрыкты стваралюя 
на аснове не толью адмЫютрацыйна-^эрытарыяльнай apraHi- 
зацы! насельнщтва, але i паводле эттчнага прынцыпу. Kipa- 
ванне кальвшюцюм! дыстрыктам1 ажыццяулялася праз супер- 
(нтэндантау i ещод (першы устаноучы с|нод п а д  стар ш ы н ств ам  
М.Радз!вта Чорнага адбыуся у 1557 г, у Вшы-п).

TaKiM чынам, кальвшюцкая царква за даволг каротю тэрмЫ 
змагла стварыць у ВКЛ шырока разгал|наваную аргаы зацы .й- 
ную структуру, якая axanma i тэрыторыю Беларуси У вын1ку узн1кла 
значная i уплывовая щэалапчная i сацыяльна-пал1тычйая с1ла, 
апазщыйная перш за усё катапщызму, Пратэстанты-кадьвМсты 
(а тэта был! у асноуным прадстаужю феадальнай знац1, магна
ты) не толью пачал1 ажыццяуляць секулярызацыю зямель ка- 
тал1цк!х манастыроу i цэрквау, але i закрываць caMi гэтыя цэрк- 
вы. Так, па загаду М.Радз1вта Чорнага у яго уладаннях было 
закрыта 187 каталщюх цэрквау.32 Значны урон нанесла прапа- 
ганда капьвУзма i праваслаунай царкве. АдзЫ толью С.Будны 
npbi падтрымцы мясцовай шляхты, прыня^шай кальв1н1зм, у MiTpa- 
пал'ннай Новагародскай enapxii разбурыу 650 праваслауных цэр
квау.33 Як адзначау раайею псторык царквы М.Карташоу, пра- 
васлауныя увогуле не супрац1улялгся капьв1нютам, яны nepaxoflsm i 
у пратэстанцкуЮ веру з-за пагрозы акатал1чвання (“опротес- 
тантимся, чтобы не облатиниться и не ополячиться” ).

Пэуны нац1ск кальв1нюты 3pa6mi i на вярхоуную уладу Вяль 
кага княства, якая вымушана была урауняць ix у правах з като-
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якал/й, унесцг карэктывы у рэлИйную пал1тыку i, у прыватнасць 
аб’явщь свабоду веравызнання, што было замацавана актам 
Варшаускай Канфедэрацьй, абвешчаным у студзеж 1573 г. 
Вельм1 хутка гэты акт быу прыняты i у ВКЛ. Ужо у Mai 1573 г. 
пад iM 6bmi пастаулены 206 пячатак арыстакратау, сярод яюх 
был! i пратэстанты. Акт канфедэрацьй, пацверджаны Бальным 
соймам у Втьж , скгмканым пасля C M ep u i караля Стэфана Бато- 
рыя у 1587 г., быу потым даслоуна уведзены у III Статут ВКЛ 
1588 г.34 Прадстаужю кальвинютау пачал1 прымаць удзел так
сама i у дзейнасц1 дзяржауных органау, уваходзш1 у склад гас
падарскай рады, Ышыя органы. У 1551 — 1569 гг., напрыклад, 
сярод членау рады было 23 кальвЫюты, што складала каля 
17% ад ix агульнай колькасць мелюя яны i у Найвышэйшай радзе 
(10 чалавек).35 Пасля ЛюблГнскай унй, i у сувяз1 з актыв1зацыяй> 
дзейнасц1 esyiTay кальвЫгсты ажыццявш! меры, наюраваныя на 
збл1жэнне з праваслаунай царквою. У 1599 г. у ВшьнНм уда- 
лося стварыць канфедэрацыю, якая брала пад абарону шляхту, 
духавенства i гараджан абодвух веравызнанняу.3*5

Неабходна адзначыць i той факт, што дзейнасць кальвМ- 
стау не абмяжоувалася толью чыста рэл'|пйным1 пытаннямГ. Пры 
кальвЫюцюх зборах адкрывапюя школы, uinrrani (“прытулю”), 
друкарж. Адна з першых таюх школ з ’явшася на новагародчы- 
не ва уладаннях жмудскага старасты Яна Юшю. Рэктарам гэ
тай школы быу вядомы гуман1ст Ян Лщыжй Намыслоусю, аутар 
арыпнальных падручжкау для пратэстанцюх Школ. У канцы XVI ст. 
был1 зроблены спробы нават стварыць рэфармацыйную Ака- 
дэм ю  на базе пратэстанцкай школы у Bm bH i, аднак процщзе- 
янне катал щюх колау перашкодзша рэал1зацьй гэтай задумы.

Значны след паюнул1 беларусюя рэфарматары i у псторьи 
ю-йгадрукавання, развщц! педагапчнай i грамадска-пал1тычнай 
думю. У 1553 г. пад апекай М.Радз1в1ла Чорнага у Брэсце была 
створана першая на тэрыторьй Беларус] друкарня. КальвЫюц- 
юя друкарж дзейн1чал1 таксама у Нясв1жы, Лоеве, Любчы. У ix 
выдавалася самая разнастайная л1таратура не толью рэл!г!й- 
нага, але i свецкага характеру. Паводле падлкау псторыкау 
рэфармацыйныя выданж у ВКЛ складал1 каля 27% агульнай 
колькасци 3 рэфармацыйных друкарняу Беларус1 выйшла звыш 
170 выданняу, або 12% усёй выдадзенай лтаратуры.37

Як бачым, рэфармацыйны рух, кальви-йзм, яю стау яго асно- 
вай, унесл1 шмат новага, нават нечаканага У жыццё ВКЛ. Гэта 
быу шырою рух. ГалОунай сацыяльнай апорай кальвЫютау на
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Беларуси'як ужо адзначалася, стала феодальная знаць, магна
ты. Падтрымл[вала рэфармацыйны pyx i частка сярэдняи i дроб- 
най шляхты, у пэунай ступен! у яго был! уцягнуты гараджане i 
сяляне. У цэлым аднак склад удзелы-нка</ рэфармацыйнага руху 
на Беларус вызнача^ся складанасцю, сацыяльнай неаднарод- 
насцю, што не магло не адбщца на поглядах кальвшютау, ix 
патрабаваннях. Хоць капьвЫюцюя абШчыны i праявш! вял!кую 
актыунасць, у ix асяроддз1 разгарнул(ся вострыя спрэчю, дыс- 
Kycii як па царкоуна-рэлмпных, так i сацыяльна-палпгычных 
пытаннях. Гэтыя спрэчк! прывял! да таго, што ужо у 60-я гады 
XVI ст. у кальв!нюцюм руху Беларуси як i ва yciM ВКЛ, адбыуся 
раскол -  у iM вылучылася асобная, давол1 раДыкальная плынь 
пад назвай антытрынггарыяу ui арыян (па прозв1шчы святара 
Арыя, яю жыу у IV ст: н.э. у Александры!). У Беларуси Л|тве 
яны звалюя братам1 л1тоусюми а у Польшчы -- польсюм!.38

Антытрыжтарьн (сярод ix лщэрау

глядау антытрын1тарыяу С.Будны -  выдатны рэл1пйны дзеяч, 
мыслщель, асветн1к, таленав!ты прапаведык рэфармацыйных 
щэй. Пра С.Буднага ведалi у той час не толью на Беларус! i 
Л!тве, але i у Польшчы, Чэхи, Галандьн, Англп, Германн, Швейца
ры!, Рас!!. Ён быу аутарам цэлага шэрагу творау (каля 30), не
каторыя з яюх (“Катэжзгс” , “Апрауданне грэшнага чалавека пе- 
рад богам” ) был! выдадзены на беларускай мове. Вялгкай зас- 
лугай С.Буднага з ’яуляецца ! тое, што ён, можна сказаць, 
упершыню дау навуковы i крытычны анал!з “Вбли", дакладней,

Сымон Будны (1530 -  1593)

найбольш вядомым! был! С.Будны,
В .Ц ятнск! i некаторыя шшыя) не 
толью выступал! за рэфармаваннё 
рымска-катал щкайцарквы, але i кры- 
тыкавалг асноуныя догмы хрысц!ян- 
скай panirii, у тым л!ку i вучэнне аб 
адзжасутнай Tpoiu,bi (адсюль ix на
зва). Так, Богам яны прызнавал! 
толью “Бога-айца” , a Icyca Хрыста 
л!чыл1 простым чалавекам, таленав!- 
тым прапаведн!кам новай рэлИи 
Став!л!ся пад сумненне таксама ар- 
тадаксальныя уяуленн! пра Heywipy- 
часць душы; замагшьны свет, !ншыя 
хрысщянсюя уяуленн!. Асабл!ва ак- 
тыуным быу у распаусюджанж по-
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Новага Запавету, Ышых рэлИйных творау. Пры гэтым ён a6ei- 
нарац1у катал щюх i праваслауных царкоуыкау, а таксама пратэ- 
станцюх багасловау у свядомай, наумыснай фальс1фжацьн 
б1блейсюх тэкстау. С.Будны, л1чаць сучасныя даследчыю, не 
став1у задачу дыскрэдытацьп зместу Б\бт, а!мкнууся аднавщь 
яго сапрауднае гучанне, але крытычны падыход да б1блейсюх 
тэкстау падрывау аутарытэт “Священного писания” , а значыць 
i саму веру у бога. Гэта добра разумел! сучастю. Як адзначау 
Ян Горсю (каталщю прафесар Кракаускай акадэми), С.Будны 
“да такой ступеж пюанне змяжу, што разам з im скасавау i/ 
веру".39: . ] /

У мэтах прапаганды арыянскай щэалогн, абароны ceaix nq- 
глядау С.Будны брау актыуны удзел у спрэчках, вёу перапюку з 
MHoriMi вядомым1 тады у Еуропе рэл1пйным1 дзеячамГ! ву- 
чоным]. Вельм1 актыунай была яго дзейнасць i па распау- 
сюджанж рэфармацыйных щэй на тэрыторьм ВКЛ, асабл!ва на 
беларусюх землях.40

Антытрыжтарьй аднак не абмяжоувалюя толью абмерка- 
ваннем рэлИйна-фтасофсюх пытанняу. 3 канца 60-х г. XV! ст. 
у дзейнасц1 беларусюх i лтоусюх антытрыжтарыяу на першы 
план пачал1 выходзщь сацыяльна-пал1тычныя праблемы. Най
больш актыуна ix ставт! прадстаужю левага, плебейска-сялян- 
скага крыла антытрынггарыяу Пётр з Ганёндза, Марц1н Чаховщ, 
Павел з Bi3Hbi, Якуб з КалЫаую. Менав1та яны вы ступ^ з рэз- 
кай крытыкай асноуных апорау феадал1зму i нават патраба- 
Bgmi лквщацьй прыгоннщтва у ВК/1 41

Але сацыяльны радыкал1зм у беларуска-лггоусюм антыт- 
рынгтарызме не атрымау развщця, бо у 80-я г. XVI ст. рэфар- 
мацыйны рух ВКЛ yciyniy у новую фазу, звязаную з выступлен
ием Фауста Соцына, яю 3pa6iy спробу прым1рыць погляды ле
вага i правага крыла, выпрацаваць кампрамюныя падыходы. 
Псторык! адзначаюць, щто да пачатку XVII ст. сацыян!зм ужо 
стау афщыйным вучэннем як у польсюм, так i беларуска- 
лтоусюм антытрын1тарызме.42

Таюм чынам, рэфармацыйны рух на Беларусь як i ва yciM 
ВКЛ, прайшоу некалью этапау у CBaiM развщц1 i паступова па- 
чау затухаць. Гэ га тлумачыцца розным!' прычынамг, у прыват- 
насць тым радыкал!змам, што узжк у народным асяроддзк Ён 
напалохау магнатау] шляхту/ i  тыя пачал! адмауляцца ад пра- 
тэстантызму, пераходзщь у лона каталщкай царквы. Ужо у 70-я г.
XVI ст. сацыяльная база рэфармацыйнага руху на Беларус!
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пачапа звужацца. Яшчэ больш негатыуныя тэндэнцьй у iM пра- 
явт'гся у канцы XVI -  першай палове XVII стст. Да сярэдзЫы 
гэтага стагоддзя пратэстантызм на Беларус1 фактычна страну 
сваё значэнне; прычым у найбольш цяжк1м становшчы апыну- 
люя прадстаужю радыкальнага крыла кальвЫютау -  антытры- 
н1тары1 ц1 арыяне, яюх пачалг праследаваць. Асабл1ва актышза- 
вал1ся гэтыя ганенн1 у 30 -  40-я г. XVII ст. Так, у 1647 г. прыга- 
ворам соймавага суда р Рэчы Паспалтай закрывался усе ары- 
янсюя друкары i школы. У 1648 г. каталщкая рэакцыя аб’явта 
аб выключэнн1 арыян з л1ку дысщэнтау, г.зн., з-пад апею вар- 
шаускай канфедэрацьй 1573 г. Заключным актам арыянскай 
трагедьн стал1 падзе! 1658 г. Сойм, яю адбыуся у гэтым гОдзе, 
прыняу рашэнне аб выгнанн1 арыян з Рэчы Паспал1тай. 1м было 
дадзена тры гады на уладкаванне маёмасных спрау (наступны 
сойм скарац1у гэты тэрмж да 2-х гадоу). Пасля гэтага тэрмша, 
кожны, хто асмел1уся спавядаць ц1 распаусюджваць антытрынн 
тарызм, падлягау смяротнаму пакаранню.43

Па меры аслаблення рэфармацыйнага руху актыв!завала- 
ся дзейнасць каталщкай царквы. Яна не толью здолела выста- 
яць у барацьбе з пратэстантам1, але перайшла у наступление, 
вядомае як Контррэфармацыя. Kani раней, на працягу амаль 
усёй другой паловы XVI ст., Рэч Паспал1тая л1чылася найбольш 
верацярп1май дзяржавай, дык з канца гэтага стагодцзя стано- 
В1цца арэнай жорстюх ганенняу i пагромау вальнадумцау. I тады 
ж Ватыканам была пастаулена задача канчаткова уцягнуць у 
сферу свайго уплыву i праваслауную царкву ВКЛ праз заклю- 
чэнне з ёй уни. Такая утя  была, аформлена на Брэсцк1м цар- 
коуным саборы у кастрычн1ку 1596 г. 3 таго часу на Беларус1 
начала дзейн1чаць яшчэ адна царква -  уыяцкая, што яшчэ больш 
ускладн1ла рэл1г|йна-канфес1йнае становшча.

§ 3. Брэсцкая царкоуная ун!я. 
Абвастрэнне рэл1пйных супярэчнасцяу 

на БеларуЫ у канцы XVI -  пачатку XVII стст.
Псторыю, яюя вывучал1 Брэсцкую царкоуную ун(Ю, нягле- 

дзячы на розныя ацэню яе, ужо дауно 3pa6mi выснову, што яна 
не была выпадковай з ’яваю. У гэтай yHii быу зацкаулены перш 
за усё Ватыкан, рымская катал1цкая царква. У планах Ватыкана 
ун1я разглядалася не толью у кантэксце пал1тыю, наюраванай
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на аднауленне былога адзшства хрысщянсюх цэрквау, але i як 
спроба уцягнуць у сферу сваёй дзейнасц! праваслауныя наро
ды Усходу, у тым л ку  i народы Усходняй Еуропы, паступова 
лац1н1заваць ix, перавесц! у каталщызм. Г эта была галоуная мэта, 
ажыццяуленне якой пачалося ужо у XIII ст., кал1 адбыуся друп 
.Шёнсю сабор. У пстарычнай лкаратуры адзначаецца, што ун1я, 
абвешчаная на гэтым саборы у 1274 г., стала прататыпам ycix 
наступных спроб рэл1пйнай экспанси Рыма.44

Пасля няудачы з Л1ёнскай ун1яй самай значнай з ’яваю ва 
усходняй пал1тыи,ы Ватыкана была Фларэнц1йская ужя 1438 -  
1439 г.г. Але i яна не прынесла жаданых вынкау, ужо непас- 
рэдна на саборы супраць яе выступ mi некаторыя прадстаунгю 
праваслаунай царквы. Не знайшла падтрымю ун1я i на землях 
ВКЛ i Маскоускай Pyci.

I тым не менш Ватыкан не адмов1уся ад унитарных планау 
у адноанах з праваслаунай царквою. Пры гэтым ён ул1чвау не 
толью тыя агульныя цяжкасц1, з яюм1 сутыкнулася праваслау
ная царква пасля заваявання Канстанцшопаля у 1453 г. Ас- 
мансюм султанатам, але i становшча у кражах Усходу, у пры- 
ватнасц1, у Вял'|юм княстве Л!тоуск!м. У гэтай дзяржаве пасля 
падгпсання ёю Крэускага пагаднення з Польшчай пачал! склад- 
вацца абставшы, яюя спрыял1 ажыццяуленню планау Затыка
на па рэал1зацьн царкоуна-рэлюйнай yHii i менав1та тады, яшчэ 
да Фларэншйскай yHii, 6bm i зроблены захады па злучэнн! цэр
квау. Так, у 1396 г. Ягайла разам з м1трапал1там Юпрыянам 
прапанавау канстанцЫопальскаму патрыярху склкаць ужяцю 
сабор у “русюх землях” ВКЛ i вырашыць усе пытаны, звяза- 
ныя з аб’яднаннем каталщкай i праваслаунай цэрквау. Пры- 
х\льнгкам царкоунай унИ быу i вялш князь лтоусю В|'таут, а 
таксама яго пераемнк князь Свщрыгайла. У час барацьбы з 
Жыпмонтам Кейстутав1чам яму нават удалюся схтщ ь M iTpa- 
пал1та Гераама прыняць царкоуную ужю, падпарадкавацца 
рымскаму папу. У 1434 г. repaciM наюравау пюьмо папу Яуге- 
ну IV i атрымау станоучы адказ. I тады ж папа падзякавау 
Свщрыгайлу за яго рупл1васць па умацаваны сувязей з Ваты- 
канам. Аднак да заключэння yHii справа не дайшла. Свщры
гайла абвшавашу TepaciMa у сувязях з ворагам1 i загадау 
спалщь яго. У летапюе, апублкаваным Даншов1чам, аб гэтым 
зап1сана так: “На третие лето к.в. Свщригайло созже митро
полита Герасима... и за то Бог не пособи князю Свидригайлу, 
что созже митрополита Герасима” .45
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Далеишая актыв1зацыя спроб рэал1зацьн ужяцкай щэ1 у ВКЛ 
прыпадае на канец XV -  пачатак XVI стст. Тады пытанне аб 
царкоунай уни было узнята асаб1ста вялк!м князем л1тоусюм 
Аляксандрам i м!трапал1там1ос1фам Булгарынов1чам. Апагеем 
ix дзейнасц1 у справе yHii было пасольства, наюраванае з BmbHi 
у Рым у 1500 г. Яно дамаглося таго, што папа пацвердз1у адпа- 
ведныя рашэнж Фларэнцмскага сабора i дау дазвол не пе- 
рахрышчваць праваслауных пры пераходзе пад вяршэнства 
Рымскага прастолу, а таксама захоуваць сваю абраднасць.46

Новы этап у pa3Biuui ун'тцкай ifloi даследчыю адносяць да 
80 -  90-х гг. XVI ст., кал1 ужо была створана Рэч Паспалггая i 
актыв!завалася уся дзейнасць каталщкай царквы, абвастрыл1- 
ся яе адносшы з праваслаунай царквою. Менавта тады щэо- 
лап каталщызму прыйшл! да высновы, што гвалтам, прымусам 
насадзщь каталщкую рэлюю у ВКЛ немагчыма, што трэба мя- 
няць тактыку, ул1чваць рэальныя абставжы, настрой шыроюх 
слаёу праваслаунага насельнщтва Княства. Гэтага патрабава- 
ла i агульнае аслабленне каталщкай царквы у час Рэфарма- 
цьм: неабходна было кампенсаваць страты, яюя яна панесла 
тады.

Змянтася у гэты перыяд у адноанах да царкоунай yHii i 
пазщыя праваслауных iepapxay, у тым л ку  i М1трапал1та. Яны 
не Mami не ул1чваць тое цяжкае станов!шча, у яюм апынулася 
праваслауная царква ВКЛ. Па ёй, як адзначау У.1гнатоусю, был! 
нанесены тры удары. “Адзш удар па царкве, -  nicay ён, -  зрабн 
ла рэформацыя. Друп Удар -  каталщтва i трэц1 удар -  палпыка- 
сацыяльны польсю уплыу.”47 Да канца XVI ст. праваслауная 
царква у ВКЛ, як i ва усёй Рэчы Паспал1тай, перажывала глы
бою заняпад, яна была адсунута на друп план i не мела неаб- 
ходнай падтрымю Hi з боку дзяржавы, hi з боку магнатау. Яе 
падтрымл1вал1 у той час толью асобныя уплывовыя дзеячы 
(К. Астрожсю i некаторыя Ышыя). Пад нацюкам Контррэфар- 
мацьи праваслауную царкву паюнуш мнопя князь у прыватнасць 
Слуцюя, Заслаусюя, Сангушю, Пронсюя, Саламярэцюя, Галаучын- 
сюя, Масальсюя, Горсюя, СакалЫсюя, Лукамсюя, Пузыж, а такса
ма магнацка-шляхёцюя дамы Хадкев1чау, Глябов1чау, Сапегау, 
К!шкау, Валов1чау, КорсакаУ i мнопх тншых заможных правас
лауных родау. Аслаблг сувяз1 праваслаунай царквы ВКЛ i з 
КанстанцЫопальсюм (Царградсюм) i Маскоусюм патрыярхатамк 
Разам з тым, пэуная частка праваслаунага духавенства 
усходнеславянсюх зямель Рэчы Паспалггай падпала пад уплыу
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заходнеурапейскай культуры, у значнай ступеж была Ытэгра- 
вана у яе, як тады гаварыл'| «лацЫзавана», i таму падтрымл1ва- 
ла дыялог пам1ж Усходам i Захадам, у тым л ку  i щэю царкоу- 
най yHii у яе рэпянальным варыянце. На аснове такой yHii пра
васлауныя iepapxii ВКЛ спадзявалюя не толью стварыць кан- 
фесю, якая ул1чвала б этна-рэлИйныя асабл1васц| Княства, але 
i умацаваць свае агульныя пазщьн у дзяржаве, атрымаць палн 
тычныя выгады, у прыватнасци статус каталщкага духавенства, 
яю дазваляу бы im  прымаць удзел у вырашэнж дзяржауных 
спрау. Аднак праваслауныя iepapxi дзейн!чал1 за сжной асноу- 
най масы веруючых, тайна ад народа, па сутнасци ycTynmi у змову 
з прадстаункам1 Ватыкана i каталщюм! дзеячам '1 Польшчы.

Нельга не адзначыць i той факт, што да уни тады схшялюя i 
юруючыя колы ВКЛ, частка магнатау i шляхты. Яны л1чыш, што 
аб’яднанне цэрквау будзе садзейжчаць спыненню рэлИйных 
спрэчак, умацаванню дзяржауна-пал1тычных асноу Княства, пас- 
лаб'щь уплыу маскоускай патрыярхн, якая была створана у 1589 г., 
i наогул станоуча адаб’ецца на развщц1 ВКЛ. У асяроддз! маг- 
натау ужо дауно выношвалася щэя аб неабходнасц! мець сваю, 
незалежную ад Польшчы i ад Масквы, царкву. Некаторыя пра- 
паноУвал1 зрабщь такой царквою кальв1жзм, тшыя вырашыл! 
падтрымаць ужяцкую царкву.

Таюм чынам, у канцы XVI ст. скпалюя неабхОдныя пераду- 
мовы да рэал1зацы1 царюоунай yHii, i яе нельга звесцг толью да 
польска-езущкай iHTpbiri, л1чыць вынкам дзейнасц! катал щюх 
колау, як гэта даводзьт некаторыя савецюя псторыю. Не вык- 
лючаючы рол1 знешжх cm, усё ж трэба мець на увазе i тое, што 
ужя мела караж i у сам1м грамадска-рэлИйным жыцц1 ВКЛ, 
пстарычнай рэчаюнасц!: у ёй был1 зацкаулены пэуныя уплы- 
вовыя свецюя i духоуныя сты  дзяржавы. Пры гэтым з ’явшюя 
фактары, яюя паскорыл! уню. Г эта перш за усё рэфармацыйны 
рух, што axaniy Княства, а таксама падзе> царкоунага жыцця у 
Маскоускай дзяржаве. Ёсць падставы сцвярджаць, што ство- 
раная тут патрыярх1я намагалася падпарадкаваць усе правас
лауныя мпраполн, у тым лку Гтую, што знаходзтася на тэрыто
рьп ВКЛ, а гэтага епюкапы Беларуа i Укра1ны не жадалк

Кал1 ж i як была аформлена царкоуная ужя? Перш чым ад- 
казаць на гэта пытанне, трэба адзначыць, што ужяцкай прабле- 
матыцы прысвечана шматлкая лтаратура i на яе мы павнны 
абажрацца. Пры гэтым трэба мець на увазе найноушыя публ1- 
кацьи, а таксама дакументальныя матэрыялы, яюя з ’явшюя у
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нашай Kpaine у 90-я гады мшулага стагоддзя. Беларускае ужя- 
знауства тады папоуншася працам1 В. Грыцкев1ча, Л. Льна, 
М. XaycTOBi4a, У. Сосны, В. Грыгор’евай, А. Фтатавай, Ю. Драгу
на, В, Цяпловай, Я. Трашчонка, С. Падокшына, (ншых навукоуцау. 
У тыя ж гады адбыуся шэраг навуковых канферэнцый, прысве- 
чаных Брэсцкай унй, апублкаваны ix матэрыялы, зборнга арты
кулау.48 Важнай падзеяй стала таксама выданне зборнка крын!ц 
“Уния в документах” (Склад. В. Цяплова, 3. Зуева. Мн., 1997). У 
гэтым ункальным выдана комплексна прадстаулены пгсьмовыя 
крын!цы, яюя ахопл1ваюць усю псторыю уыяцкай царквы ад яе 
узнкнення да канца 30-х гадоу XIX ст., кал1 яна была скасавана.

Анагнз крынщ, ycix апубл1каваных матэрыялау, паказвае, што 
падрыхтоука уни праходзта з пачатку 90-х гадоу XVI ст. i яна 
“была прынята не паспешна i бяздумна, а пасля працяглых 
роздумау i шматтюх сустрэч” прадстаункоу каталщкай i пра
васлаунай цэрквау.49

Асабл1ва актыуным! i настойл1вым| у вырашэнн1 пытанняу, 
як!я тычацца унп был1 каталщюя дзеячы. Сярод гэтых дзеячау у 
першую чаргу, трэба вылучыць Пятра Скаргу, вядомага тады 
багаслова, рэктара Втенскай езущкай акадэмп, i каталщкага 
дыпламата, езу!та Антошя Пасевша. Яны не толью абгрунта- 
вал1 i распрацавал1 план заключэння царкоунай уни, але i ува- 
co6mi яго у жыццё.

Што ж тычыцца праваслаунай царквы, дык яе iepapxi упер- 
шыню зрабш1 заяву аб уз’яднанж з катал 1цк1м касцёлам на ciHo- 
дзе 1590 г., cecii якога праходзш1 у Белзе i Брэсце. Пры гэтым 
найбольшую актыунасць у вырашэнн1 пытанняу аб неабходнасц1 
такога уз’яднання праявта невял!кая група праваслауных дзея- 
чау на чале з епюкапам Уладз1м1рсюм i Брэсцюм 1пац1ем Паце- 
ем i еп1скапам Луцюм Kiрылам Цярлецюм. Згаджауся на цар- 
коуную ун(Ю i мгграпал^т KieycKi, Галщю i усея Pyci Mixain Рагоза, 
хоць на першых этапах яе падрыхтоую ён дзейжчау асцярожна.

Анал1з дакументау, праведзены у сучасным1 даследчыкам1, 
сведчыць, што перамовы аб царкоунай унм доужылюя амаль 
шэсць гадоу i за тэты час было падрыхтавана, як л1чыць псто- 
рык С.Марозава, восём варыянтау артыкулау, яюя был( пакла- 
дзены у аснову Брэсцкай уни 1596 г. Першы -  гэта праект 
князя КанстанцЫа Астрожскага 1593 г. з васьм1 пунктау; друг1 -  
дзесяць артыкулау на старабеларускай мове, выпрацаваных eni- 
скапам1 у Новагародку; трэц! -  артыкулы-просьбы мгграпалгга 
Mixama Рагозы , складзеныя тады ж i там жа; чацвёрты -
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галоуны i самы поуны варыянт з 33-х артыкулау, падрыхтаваны 
у 1595 г. на польскай i лацЫскай мовах. Гэты праект, аднак, 
вырашана было падзялщь на дзве асобныя зборю. У першай, 
прызначанай для перадачы у Рым папу было сабрана 19 пунк- 
тау, яюя складаюць пяты варыянт. Другая утрымл1вала 18 пат- 
рабаванняу, вырашэнне яюх знаходзшася у кампетэнцьй кара- 
ля i дзяржауных улад. Артыкулы у гэтых cnicax паутораны не 
даслоуна, а сфармуляваны у больш дасканалай стылютычнай i 
юрыдычнай форме. Ix адносяць да шостага варыянта. Сёмы 
варыянт артыкулау, таксама створаны на аснове галоунага cnica, 
меу 12 пазщый i быу прадметам перамоу з каталщюм духавен- 
ствам. АдзЫ з ватыкансюх сакратароу, яю у 1595 г. знаём1уся з 
гэтым! артыкулам!, 3pa6iy з ix каротюя вынятю на 1тальянскай 
мове ~ яны i складаюць восьмы варыянт.

Трэба зазначыць, што практычна усе гэтыя матэрыялы уве- 
дзены беларусюм! даследчыкам1 у навуковы абарот, а тэксты 
cnicay 5 i 6 варыянтау -  да папы рымскага i да караля -  перак- 
ладзеныя даследчыкам С.Марозавай на беларускую мову, змеш- 
чаны был '1 (уневял)к)м скарачэнн!) на старонках часопюа “Бела- 
руская мЫуушчына” (1996, N9 4. С. 5-7), i з iMi можна азнаёмщца.

Падрыхтаваныя артыкулы стал!, па сутнасц!, праектам yHii i 
был] прадстаулены 1.Пацеем i К.Цярлецюм у Ватыкан, дзе быт 
прызнаныя слушнымй справядшвым1 i, акрамя 10-га пункта, яю 
тычыуся прызначэння м1трапал1та i епюкапау, зацверджаны 
папскай “Канстытуцыяй аб уз ’яднанн! Рускай нацьи з Рымскай 
царквой” ад 23 снежня 1596г. Што ж да 10-га пункта, то рымсю 
папа KlniMeHT VIII выдау 23 лютага 1596г. асобную булу, згодна 
з якой iepapxi4Hae пытанне вырашалася з улжам штарэсау унв- 
яцкай царквы.50 Адобрыу i абяцау выканаць залежныя ад яго 
артыкулы i польсю кароль. Трэба дадаць, што Ватыкан настолью 
быу упэунены у рэалгзацьн унИ, на im адобраных умовах, што 
выпуску спецыяльны медаль з надпюам: “На уз ’яднанне русюх” .

Але пасля вяртання ЬПацея i К.Цярлецкага з Рыма, кал1 
стал! вядомыя умовы царкоунай yHii, ix дзеянн! выкл]кал\ неза- 
давальненне праваслаунага насельнщтва. Народ абвжаващу 
епюкапау у тым, што тыя самачынна, без згоды духавенства, 
шляхецтва i простага люду, падпарадкавал! праваслауную цар
кву рымскаму папу, napyiubmi чысцжю яе веравучэння. Узн1кл1 
сумненн1, пачалюя ваганн!' i у прыхты-жау уни. Таму да канчат- 
ковага зацвярджэння yHii было вырашана склкаць царкоуны 
сабор, яю i адбыуся у кастрычнку 1596 г. у Брэсце.
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На сабор былi запрошаны найвышэйшае духавенства, прад- 
стаун!ю магнатау, шляхты, гарадоу, як праваслауныя, так i ка- 
толш, i naMix iMi адразу ж распачалася барацьба. Пры гэтым 
адбыуся раскол удзельнкау сабора на прыхшы-мкау ynii i яе 
прац1ункау. Фактычна тады працавал1 два саборы, яюя пры- 
нял! розныя рашэннк Так, тыя, хто выступау супраць yHii, не толью 
не прызнал! яе, але вырашьц-п звольнщь, зняць з пасады i па- 
збавщь enicKancKara i Ышага духоунага сану мдрапалiTa Раго- 
зу i яго прыхшьн!кау.

На д рупм  жа саборы (яго работа працягвалася да 
10.10.1596 г.), дзе прысутжчал! прыхты-мю yHii, у тым л ку  i сам 
м!трапал1т М.Рагоза, 6bmi прыняты умовы, прывезеныя з Рыма, 
а праваслауныя еп’юкапы, што не пагадзтся  з ун1яй, был\ так
сама пазбаулены духоунага сану.51

I тыя, i друпя наюравал1 свае пастановы на зацвярджэнне 
каралю, але ён, як i трэба было чакаць, адобрыу пастанову толью 
ужяцкага сабора. У кастрычнку 1596 г. кароль выдау унЛвер- 
сал, яюм a6’flBiy yciM праваслауным Рэчы Паспалггай, што ця- 
пер адз1ным! правамоцным1 ix царкоуным '1 юраункам’! будуць 
мпрапал^ i еп!скапы, прызнаушыя уню. 3 гэтага часу ун!яцкая 
царква на Беларус! i на усёй тэрыторьн ВКЛ атрымала дзяр
жауныя правы i поуную падтрымку караля Рэчы Паспалтай i 
яго урада. Праваслауная ж царква, па сутнасць апынулася па
за законам, яе прыхтьнкау начал! праследаваць, а маёмасць, у 
тым л ку  i саMi царкоуныя будыню, перадаваць ун!ятам. Усё гэта 
рабтася з ведама i са згоды рымскага папы, яю таксама лад- 
трымау рашэнн! ужяцкага сабора.

Так вось у 1596 г. была арган(завана ун^я, што увайшла у 
псторыю, як Брэсцкая, ц'| Берасцейская царкоуная ун'|я. Менав'ь 
та на яе аснове на Беларусь а таксама i на Украше узжкла i 
пачала дзейжчаць яшчэ адна канфес1я -  ужяцкая ui грэка-ка
талщкая.

На яюх жа Умовах была аформлена царкоуная ужя? Пры 
вывучэннг гэтага пытання трэба выкарыстаць матэрыялы, апуб- 
лкаваныя у часопюе “Беларуская мЫуушчына” , аб яюх ужо га- 
варылася i у зб. “Уния в документах” . 1х анал13 сведчыць, што 
адной з галоуных умоу, яюя вызначьцн узнкненне ужяцкай цар
квы, стала прызнанне ею вяршэнства папы рымскага (сувязь з 
Канстанцтопальсюм патрыярхам павЫна была спыжцца) i ас
ноуных дагматау каталщкага веравучэння, у прыватнасцг зы- 
ходжання Святога духа не толью ад Бога-Айца, але i ад Бога-
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Сына. У той жа час захоувал'гся ранейшыя праваслауныя аб- 
рады, богаслужэнне i казаны на царкоунаславянскай мове, а 
не на лацЫе, ужяцюя святары M a m i уступаць у шлюб, мець ся- 
м ’ю. Як бачым, на першым плане тут стаяла пытанне аб падна- 
чаленасц! Ватыкану i згодзе з каталщюм тлумачэннем хрысцн 
янства. Гэта было галоуным. Абрадавы бок аргажзатарау цар
коунай yHii менш за усё uiKaeiy, гэта неабходна было для про
стых людзей, пры таюх умовах ix лягчэй можна было б схтщ ь 
да ужяцкай царквы.

Але праваслауныя Беларус!, як i усяго ВКЛ, не хацел1 прыз- 
наваць царкоуную уню , i яе давялося навязваць гвалтам, пры- 
мусам. “Толью невялкая колькасць асоб з духавенства i яшчэ 
менш з народа выказвае жаданне далучыцца да yHii..., -  адзна
чалася у адной з ватыкансю'х тструкцы й. -  Няма жякага 
спадзявання, што гэтыя ганарл1выя i упартыя людз1 калнне- 
будзь масава пяройдуць да yHii”.52 У распараджэнж псторыкау 
ёсць шматшюя факты, яюя сведчаць аб тым, што народ Бела- 
pyci i Украшы не толью адмоуна пастав!уся да ушяцкай царквы, 
але i аказау ёй моцнае супращуленне. Яно выражалася у са
мых розных формах: падача скаргау i пратэстау, непрызнанне 
ужяцкага духавенства, байкот набажэнства, якое яны праводзтг, 
нападзенне на ун!яцюя цэрквы i манастыры, ф!з!чная расправа 
з ужятам! i ix пасобжкам'[. Так, псторыкам С.Папуцкай па даку- 
ментальных крынщах выяулена 24 факты ф!з1чнай расправы 
беларусюх сялян i гараджан з ужяцюм духавенствам у канцы
XVI -  першай палове XVII стст. Яна ж прыводзщь i так! факт, 
што да сярэдзжы XVII ст., паводле няпоуных падлкау епюкапа 
Я.Сушы, на Беларус! i УкраЫе было забка каля 100 ужяцюх свя- 
тароу.53 CaMi аргажзатары yHii здз!улены был! таюм! адносЬ 
нам1‘ да новай царквы, не прадбачыл! такога моцнага супраць- 
дзеяння, арган!заванага праваслауным! святарам!. Як nicay 1пац) 
Пацей, «вместо подякаваня i вдячнасти за старане нашо, у ве
ликую ненависть и в неласку до своих же прышли. Также не 
только слов у!ипливых письма вшетечного насмотрелися есмо 
и наслухались, але наконец и погрозок и небезпечность здо
ровья нашего увезде полно».54

Адмоуныя адносЫы праваслауных да yHii у значнай cryneHi 
6bw i выклканы тым1 метадамь яюм1 яна праеодзшася у жыццё. 
Карыстаючыся падтрымкай улад, ун!яты не тольк! не yni4Bani !нта- 
рэсы праваслауных, але i здзеквалюя з ix, зневажал'1 ix рэл!пй- 
ныя пачуцц! i нават заб'юал!. У гэтых адноанах асабл!ва вызна-
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чауся полацю ужяцю apxienicKan 1ясафат Кунцэв1ч, яю у рэшце 
рэшт сам быу заб!ты у час паустання у Вщебску у 1623 г.

Ыцыятары yHii став!гн на мэце кансалщаваць грамадства, 
зняць рэл1пйныя канфлкты у iM, а атрымалася наадварот: ад
быуся раскол грамадства, узжкгн разлады, CBapKi, вострая ба
рацьба, якая ахапьпа лтаральна усе сла\ насельжцтва. Вось як 
ацэньвау негатыуны уплыу царкоунай унн, жорстюя метады яе 
распаусюджання вядомы дзяржауны дзеяч ВКЛ, удзельжк Брэс- 
цкага царкоунага сабора 1596 г. Леу Сапега у ceaiM пюьме да 
1.Кунцэв1ча ад 12 сакавка 1622 г. “ ...Мы жкол! не бачыл1 у на- 
шай айчыне TaKix неуладкаванняу, яюя пасеяла сярод нас гэта 
добрапрыстойная ужя... Замест радасць праславутая ваша ужя 
нарабша нам столью клопатау, турбот i разладаш i так нам 
апрац)вела, што мы жадал1 б лепей застацца без яе: так шмат, 
па яе мтасцЬ мы цержм турбот, смутку, дакук. Вось здабытак 
вашай славутай унн! Кажучы прауду, яна набыла вядомасць 
толью смуткам i разладам!, яюя натварыла у народзе i у цэлым 
Kpai. Кал! -  пазбау Божа -  айчына наша узрушыцца (вы сваёю 
суровасцю пракладваеце да таго уезджаны шлях), што тады 
будзе з вашай ужяй?..” I на заканчэнж свайго паслання Л-Са- 
пега падкрэсл!у: “Мы не хочам, каб гэта, такая згубная для нас 
ужя да канца загубша нас!”55

Барацьба, якая разгарнулася тады на Беларус! супраць yHii, 
была наюравана не толью на абарону правоу праваслауных, 
яна мела нацыянальна-патрыятычны характар. Такой думю 
прытрымл!ваюцца мнопя псторыю. Яны указваюць, што лквща- 
цыя праваслауя у ВКЛ (а гэта было асноунай мэтай Ыщыята- 
рау царкоунай yHii) аб’ектыуна “азначала духоунае забойства 
беларусау i украЫцау.”66

• Пасля падпюання Брэсцкай yHii праваслауная царква ВКЛ, 
як i усёй Рэчы Паспал1тай, апынулася у велым цяжюм станов^ 
шчы. Надышоу самы цяжю перыяд у яе псторьи. Аднак правас- 
лауе не зжкла, барацьба, якая разгарнулася тады на Беларуа i 
Украте, прывяла да таго, што Урад Рэчы Паспал1тай быу выму- 
шаны прызнаць яе дзейнасць. Гэтаму спрыял1 т. зв. артыкулы 
прым1рэння, зацверджаныя Варшаусюм соймам 1633 г. (пра
васлауная м!трапол1я у Kieee, падначаленая канстанцЫопальс- 
каму патрыярху, была адноулена у 1620 г.). Разам з тым pa6i- 
лася усё, каб падтрымаць ужяцкую царкву, i яна давол1 хутка 
стварыла сваю мпраполю, аргажзавала шырокую сетку цар- 
коуных прыходау па усёй тэрыторьн Рэчы Паспалтай, Прычым
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гэта было зроблена у вынку захопау праваслауных enapxin. Да 
пачатку XVIII ст. у руках ун!ятау апынул1ся амаль усе праваслау
ныя enapxii Беларус1, Валыни Гал1ччыны i Холмшчыны. Уыяцюя 
MiTpananiTbi (першым з ix быу М.Рагоза) xbrni у асноуным у Нова- 
гародку i BmbHi i займал! лтоуска-новагародскую мпраполто. Яны 
HacLni тытул м^рапалтау “юевских, галицких i всея Руси.” Спачат- 
ку было аргаызавана 8 уыяцюх епарх!й; м1трапал1чая (тэрыторыя 
Втенскага, Трокскага, Навагародскага, MiHCKara i Юеускага вая
водствау i Жмудз1 з цэнтрам у BmbHi), Полацкая, ГНнская, Луцкая. 
Уладз1м1ра-Брэсцкая, Холмская, Львоуская i Пярэмышльская, а у 
1625 г. i Смаленская. У канцы XVII -  пачатку XVIII стст. на тэрыто
рьй гэтых епархм нал'мвалася да тысячы ун)яцюх цэрквау.57

Неузабаве (ужо у пачатку XVII ст.) быу створаны i утяцю 
манасю ордэн -  ордэн базыл!ян. Яго цэнтрам стау Вшенсю 
Трощю манастыр. Аднак ужяты пабудавал! вельм1 мала сва!х 
манастыроу, асноуная ix колькасць была захоплена у правас
лауных. У канцы XVIII ст., пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспаль 
тай i далучэння Беларус! да Pacii, базылянам належал! 83 ма- 
настыры, непасрэдна на тэрыторьй Беларус! знаходзшюя 52 
таюя манастыры, астатн!я был! на Укра!не.58

Паступова расла ! колькасць паслядоункау новай веры, 
спачатку яна была нязначнай, але з цягам часу пашыралася. 
Даследчыю адзначаюць, што паварот да уни адбыуся ужо у 
30-я г. XVII ст., чаму спрыяла дзейнасць м!трапал!тау Язэпа 
Руцкога i Антошя Селявы (яны правял! шэраг рэформ па ума- 
цаванж ужяцкай царквы). У далейшым ужяцкая царква яшчэ 
больш умацавала свае пазщьй i стала масавай. Так, у 1790 г., 
паводле дадзеных псторыка Я.Мараша, у беларуск!х паветах 
ВКЛ (без усходняй частю) колькасць ужяцюх прыходау (пля- 
бан!й) дасягнула 1199 (73,7%), астатжя прыпадал! на катал1цюх 
вернкау (283 ц| 17,4%i) i праваслауных (143 ui 8,8%).59 Ёсць 
дадзеныя i па Усходняй Беларус!, у прыватнасц!, па Маплёус- 
кай губёрнн. Тут у 1777г. удзельная вага ун!яцюх цэрквау i ма
настыроу складала 68,4%, каталщюх -  10%, астатжя прыходзь 
люя на праваслауныя цэрквы -  21,6%.60 TaKiM чынам, нягледзя- 
чы на усе цяжкасц!, да канца XVIII ст. ужяцтва здолела кансал!- 
даваць вакол сябе больш за 70% насельнщтва беларусюх зя
мель, у асноуным сялян, частку мяшчан, дробнай i сярэдняй 
шляхты. Тады на тэрыторьй Беларуси а практычна i усяго ВКЛ, 
юнавала тольк! адна праваслауная епарх!я -  Маплёуская (ц! 
Маплёуска-Мсц!слауская) з цэнтрам у Магшёве.
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Безумоуна, гэтыя факты трэба угйчваць пры агульнай ацэн- 
цы ужяцкай царквы, яе месца у псторы! i жыцц1 беларускага 
народа. Хоць уыяцкая царква i сапрауды насаджвалася гвал- 
там, яна у рэшце рэшт заняла пануючае становшча на Бела- 
pyci i 1мкнулася адыгрываць самастойную ролю, унесла пэуны 
уклад у развщцё культуры, духоунасц!', этн|'чнай свядомасц! бе
ларусау. Некаторыя псторыю увогуле ушяцкую царкву л1чаць 
нацыянальнай, беларускай, i станоуча адносяцца да Брэсцкай 
ynii 1596 г. Такога погляду, напрыклад, прытрымл1ваецца шэраг 
сучасных беларусюх псторыкау нацыянальна-радыкальнага 
наюрунку.

Аднак у навуковай лтаратуры выказваюцца i Ышыя ацэню 
царкоунай yHii. Шмат яюя з псторыкау, у тым л ку  i беларусюх, 
не толью не прызйавал! станоучае значэнне гэтай yHii, але i 
раз гл я дал! яе як рэакцыйны акт, што меу перш за усё пал1тыч- 
ныя мэты, звязаныя з акатал1чваннем i апалячваннем беларус
кага i украЫскага народау, яюя знаходзтюя у складзе Рэчы 
Паспалггай. Гэтую думку вельм! яскрава выказау беларусю 
г1сторык У.1гнатрусю. “Акт Берасцейскай ByHii, -  nicay ён, -  мае 
не так царкоунае, як нацыянальна-пал1тычнае значэнне. Гэта 
вужя ёсць проста працяг вунп ЛюблЫскай” .61 3 таюх пазщый 
ацэньвала Брэсцкую царкоуную уню большасць савецюх, у тым 
л ку  i беларусюх псторыкау.

У цэлым жа у пстарычнай навуцы у адносЫах да Брэсцкай 
yHii, вызначэнн! рол! i значэння ужяцкай царквы у пстарычным 
лесе беларускага i укра!нскага народау склалюя два дыямет- 
ральнапроцтеглыя погляды: адмоуны i стано^чы. Яны прасоч- 
ваюцца i у сучасных публкацыях, колькасць яKix павял1чылася у 
апошжя гады у сувяз! з 400 -  годдзем Брэсцкай yHii.62

У той жа час у найноушых даследваннях робщца спроба 
пераадолець крайнасц! у падыходзе да Брэсцкай царкоунай 
праблематыю, больш спакойна, разважл!ва i аб’ектыуна разаб- 
рацца ва ycix пытаннях, яюя тычацца яе. Практычна H ix io  з на- 
вукоуцау не апраудвае той гвалт, яюм суправаджалася устал я- 
ванне ужяцтва на Беларус! i УкраЫе. Мнопя пагаджаюцца. i з 
тым, што на дзейнасц1 ун!яцкай царквы адмоуна адбшася умя- 
шанне у яе справы палпычных i рагнпйных колау Рэчы Паспа
лггай, Рускай дзяржавы, Ватыкана, яюя не ул)чвал1 нацыяналь- 
ныя Ытарэсы беларусауi украЫцау. А менавгга гэтыя Ытарэсы 
тады адстойвала шмат дзяржауных дзеячау ВКЛ, i яны глядзел! 
па царкоуную уню  як на сродак умацавання незалежнасц1 Кня-
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ства, звязвал1 з захаваннем рэлИйных звычаяу яго насел ьж'цт- 
ва. ricTopbiKi, яюя з таюх пазщый падыходзт! да Брэсцкай yHii, 
3yciM пераканауча адзначаюць, што “гэта была спроба узгада- 
ваць новую форму panirii на спрадвечнай в!зантыйска-усход- 
неславянскай глебе з выкарыстаннем заходжх традыцый” .63

Але такая спроба не ажыццявшася, i не толью таму, што у 
справы ужяцкай царквы умешвалюя розныя пал1тычныя i рэ- 
лИйныя сты , яюя перашкаджал1 яе нармальнай дзейнасц!. 
Царкоуная ужя, адзначау apxienicKan А.Мартас, аутар KHiri “Бе
ларусь в исторической, государственной и церковной жизни” , 
была справай штучнай, створанай для пераводу праваслау
ных у лацЫскую, каталщкую веру. “Яна уяулялася, -  niuia ён, -  
нявызначаным i няясным, як бы прамежкавым веравызнан- 
нем, няздольным задаволщь рэлМйныя патрэбы ceaix воль
ных i нявольных паслядоужкау”64. Вось чаму мы не можам 
пагадзщцаз.тым! г1сторыкам1, яюя разглядаюцьужяцкую цар
кву у якасц1 ужкальнай рэлИйнай i культурна-нацыянальнай 
з ’явы беларускай псторьи, якая адпавядала менталиэту бе- 
ларускага народа, яго духоунасц!. Такой з ’яваю ужяцтва не 
было, бо менташтэт беларусау, ix духоунасць пстарычна фар- 
м!равалюя на npaeaonayi, усходнеславянскай культуры. Невы- 
падкова просты народ Беларуа жяк не жадау пераходзщь у 
новую рэлИю, а тыя ж, хто прызнау яе, абаранял! свой стара- 
жытны грэка-усходж абрад i гатовы был! пры кожным зруч- 
ным выпадку паюнуць ужю, навязаную iM гвалтам i перайсц! у 
роднае праваслауе. Таюх было шмат нават у XVII ст., асабл1'ва 
на усходзе Беларус!.

Ужяцкая царква не з ’яулялася ун!кальнай з ’яваю i таму, што 
па сваёй дагматычнай сутнасц1 яна не адрозжвалася ад рым- 
ска-каталщкай царквы, была як бы яе “ф ^ялам, замасюрава- 
ным рэшткам праваслаунай абраднасц!” .65 Ды i сам! каталщюя 
дзеячы, ужяты з апалячанага шляхецкага асяроддзя i духавен
ства, iMKHynicR вщазмяжць усходжя царкоуныя абрады, увесц1 
каталщкую практыку у набажэнства i увогуле злщца з каталщ
кай царквою. Такое (мкненне знаходзта падтрымку не тольк! 
сярод найвышэйшых ужяцюх колау, але i у самога Ватыкана, 
хоць ён i быу зацкаулены у самастойнасц1 ужяцкай царквы. 
Так, у 1720 г. пад старшынствам папскага нунцыя у г. Замосце 
адбыуся унгяцю сабор, предметам абмеркавання на яюм стала 
лквщацыя слядоу «схизмы» у спавяданж веры, царкоуных уж 
яцюх абрадах i рэлипйных KHirax. Тут было вырашана увесц!
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поунасцю каталщюя дагматы, была узаконена адмена мнопх 
праваслауных абрадау i выданне KHir для набажэнства, вып- 
рауленых у катал щю'м духу. Пастанова гэтага сабору уводзша- 
ся У практыку ycix унтцюх цэрквау i манастыроу. Услед за ла- 
ть1н1зацыяй царкоунай абрадавасц1 быу зменены i знешн! выг- 
ляд ун!яцюх святароу. У 1747 г. iM было загадана стрыгчы ва- 
ласы, галщь бараду, насщь адзенне на узор польска-каталщюх 
ксяндзоу. Пасля гэтага ун!яцю святар амаль не адрозжвауся 
ад кататцкага.66-:

Таюм чынам, ужяцкай царкве не удалося зберагчы свае 
асабл'1васц\, з самага пачатку яна была пастаулена у цяжкае 
станов'нича. На ушяцкую царкву у Рэчы Паспалтай глядзел1 як 
на другарадную, яна не атрымала належнай падтрымю Hi з боку 
урада, Hi ад магнатау i шляхты. Псторыю ужо дауно звярнул1 
увагу на той факт, што беларуекая шляхта не спяшалася пры- 
няць ужяцтва, а тыя, хто стау ужятам , пераходзт! у каталщызм. 
Ул1чваючы гэта, папа Урбан VIII у 1624 г. выдау спецыяльную 
пастанову аб забароне таюх пераходау. Был! абмежаваныя у 
Рэчы Паспалкай правы мпрапалгга i епюкапау ун^яцкай царк
вы. Нягледзячы на абяцанн!, дадзеныя папам рымсюм Кгнмен- 
там VIII у час перамоу 1595 г. з прадстаун1кам1 праваслаунай 
царквы ВКЛ, яюя пагадзтюя на царкоуную yHito, ужяцю MiTpa- 
палгг i епюкапы так i не атрымал! месцау у сенаце. Ужо пасля 
падпюання Брэсцкай yHii найвышэйшае ужяцкае духавенства 
неаднойчы ставша гэтае пытанне на соймах, але заусёды бес- 
паспяхова. Толью у 1792 г. за ужяцюм м!трапал1там было прыз- 
нана права удзелу у рабоце сената Рэчы Паспалп-ай, але ска- 
рыстацць яго ён так i не змог.67 Ды i сам Ватыкан, яю быу Мцы- 
ятарам yHii, дзейжчау непаслядоуна У адностах да ужяцкай 
царквы. “Стауленне касцёла Рэчы Паспал1тай да yHii, -  nima 
С. Марозава, -  эвалюцыянавала ад паблажл1васцн пагарды да 
пераследу. Для касцёла ужяцю пбрыд сам па сабе не быу 
патрэбен, a uiKaBiy толью як шлях да папаунення паствы. Ужяц- 
тва трактавалася у рыма-каталщюм лагеры як вера недаска- 
налая, нават зло, якое можна цярпець толью дзеля таго, каб 
пазбегчы большага зла -  праваслаунай сх1змы”.68 Вядома, што 
у ватыкансюх колах i сярод вышэйшага польскага кл!ру вы- 
ношвалюя нават планы скасавання yHii. Пытанж аб гэтым ста
вшая у 1620, 1717 11786 г.г.

Ускладняла станауленне i развщцё ужяцкай царквы i аб- 
вастрэнне унутрыпал|'тычных супярэчнасцей, характэрных для
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Рэчы Паспал1тай, аслабленне гэтай дзяржавы з-за войнау, 
розных канфлктау, таго крызюу, яю axaniy яе з XVIII ст. Падзе- 
лы Рэчы Паспал'ггай i уключэнне Беларус! у склад PaCii пры- 
вял1 да таго, што дзейнасць ужяцкай царквы увогуле начала 
абмяжоувацца, а яе уплыу звуз1уся, таму што ужяты добра- 
ахвотна ц1 пад прымусам пераходзш1 у праваслауе. Так, у 1781 -  
1783 гг., скарыстаушыся царсюм дазволам, уж'ю паю'нул! ад 
100 да 120 тыс. яе нястойюх паслядоункау ва усходняй Бела- 
pyci. У 1794 -  1795 гг. ад yHii адыцш i был! далучаны да пра- 
васлауя больш за 200 тыс. вернкау. Яшчэ больш узмацжуся 
уц(ск царсюх улад на уж'ятау у 30-я гады XIX ст. За перыяд з 
1833 па 1839 гг. у праваслауе было пераведзена паутара 
мтьёна ужятау.69 Канчаткова ужяцкая царква на Беларуа была 
лквщавана у лютым 1839 г. на падставе рашэння Полацкага 
сабора, якое падт'сал! 1305 ун'/яцюх святароу i магнатау. 25 
сакавка 1839 г. Свяцейшы СЫОд зацвердз!у гэтае рашэнне I 
афщыйна узакожу уз ’яднанне ужяцкай i праваслаунай цэрк
вау. Некалью пазней спын'ша сваю дзейнасць ужяцкая царква 
i на Укpaine.

У завяршэнне трэба зазначыць, што у апошжя гады i на 
Беларус!, i на Украже робяцца спробы узнавщь дзейнасць уж- 
яцкай царквы. Асабл!ва актыуныя меры у гэтым напрамку пры- 
маюцца у заходжх абласцях УкраЫы, дзе ужяцкая царква на- 
была шырою уплыу, прычым аднауленне ун!яцтва тут супра- 
ваджалася ганенням! праваслауных, г.зн., гвалтам, як гэта было 
у канцы XVI ст. На Укра!не ад 4 да 5 млн. чалавек л!чаць сябе 
ужятам!.

Ha. Беларус! ужяцюх абшчын не вельм1 многа, хоць i тут 
ажыццяуляюцца меры па узнауленж дзейнасц! ужяцкай царк
вы у агульнарэспублкансюм маштабе. Асноуным! канфеаям!' 
тут застаюцца праваслауная i каталщкая. Па стану на 1 сту- 
дзеня 2002 г. у нашай краже был! зарэпстраваны 2774 рэл|'- 
пйныя су полю, у ix л!Ку — 1224 праваслауныя, 432 каталщюя i 
толью 14 -  грэка-католкау (ужятау).70

Таюм было рэлкмна-канфеайнае становшча на Беларус! 
у другой палове XIII -  першай палове XVII стст. Яго можна аха- 
рактарызаваць як даволг складанае. Але трэба мець на увазе i 
тое, што на беларусюх землях, i у цэлым у ВКЛ ды i у Рэчы 
Паспалп-ай, рашпйная барацьба нкол1 не прымала таюх жорстюх 
формау, як у Заходняй Еуропе. Ва усяляюм разе тут не было 
таюх падзей, як, напрыклад, Варфаламееуская ноч у Парыжы,
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кал! католМ выразал! дваццаць тысяч пратэстантау i развязал! 
рэлИйную вайну, якая працягвалася два дзесяц1годдз1, ц1 
беспрэцэдэнтны учынак юпанскага караля Фишпа II, яю аб’яв1у 
ерэтыкам1 усё насельнщтва Нщэрландау. Нават у суседняй Мае- 
коускай Pyci рашп'йныя ганенж был! вельм1 жорстю'я. На Бела- 
pyci ж, як мы бачыль cyicMaBani тады некалью канфеай, не толью 
хрысц1янсюх. Тут быш i 1удзе1, i мусульмане. Але падчас Контр- 
рэфармацьй i пасля узнкнення ужяцкай царквы рэлИйныя су- 
пярэчнасцГ абвастрылюя.
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Раздзел VIII
ЗНЕШНЯЯ ПАЛ1ТЫКА 

ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА Л1Т0УСКАГА,
ЯГО М1ЖНАРОДНАЕ СТАНОВ1ШЧА

§ 1. Усходняя палпыка Княства
Знешняя палпыка ВКЛ, як i |'ншыя пытанш' яго псторьи', ужо 

дауно прыцягнула увагу вучоных, i ёй прысвечаны шматгйюя на
вуковыя працы. Яны представлены даследаванням! як айчын- 
ных, так i замежных псторыкау, a ix тэМатыка закранае не толью 
розныя аспекты знешнепалггычнай дзейнасц! Княства, але i агуль- 
ныя г.раблемы м!жнародных адноан ва Усходняй Еуропе акрэс- 
ленага HaMi перыяду. Значна узрасла у апошн!я гады цкавасць 
да знешняй naniTbiKi ВКЛ i з боку беларусюх навукоуцау. Аб 
гэтым сведчаць публкацыг А. Грыцкев\ча, М. Ермаловма, У. Ка- 
нанов!ча, Г. Саганов!ча, Б. Сщарэню, У. Снапкоускага, В. Чаропю,
А. Яноускага, В. Бобышова, Л. Мкалаевай i !ншых.1

Распрацоуваючы гэтую праблематыку, беларусюя псторык! 
зыходзяць з таго, што “знешняя паж'тыка любой дзяржавы зна- 
ходзщца пад уплывам шматлМх фактарау i у спалучэнн! з асаб- 
л1васцям1 унутрыпалпычнага развщця з ’яуляецца крынщай 
фарм!равання м1жнарожнага жыцця. У сваю чаргу, падзе1 м!жна- 
роднага жыцця павжны разглядацца у дынамщы, узаемауплы- 
ве i узаемаабумоуленасцк2 Гэтае важнае метадалапчнае па- 
лажэнне мы павЫны мець на увазе, вывучаючы i знешнюю па- 
л1тыку ВКЛ, яго м1жнароднае становшча.

СВялкае княства Лтоускае як вядома, было одной з буйней- 
шых KpaiH Усходняй Еуропы i перад iM пауставал! самыя роз
ныя знешнелалпычныя праблемы, вырашэння яюх патрабавал1 
Ытарэсы як дзяржавы, так i яе жыхароу. Характар гэтых праб- 
лем у значнай ступен1 вызначауся сам!м геапал1тычным стано- 
вшчам Княства, аднос1'нам1' з cyceflHiMi крахам! i землям!. Пры 
гэтым ВКЛ у першую чаргу (мкнулася абаранщь сваю тэрыто
рыю ад знешжх пагроз, забяспечыць MipHae жыццё насел ьн!цтву]
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Безумоуна, ставтюя i Ышыя мэты, у тым л ку  i захопнщюя, зйя- 
■маныя з пашырэннем сфер уплыву, ды i caMix дзяржауных ула- 
да) 1няу.

Анал1з знешнепал1тычнай дзейнасц! ВКЛ, праведзены псто- 
puKaMi, еведчыць што яна ажыццяулялася па некаяьюх асноу- 
ных напрамках. Найважнейшым з гэтых напрамкау быу усходни 
як! тычыуся адност з княствам! Пауночна-Усходняй Pyci, за
лежным! ад Залатой Арды. Спачатку сапернкам1 ВКЛ был1 тут 
таюя буйныя пал|'тычныя цэнтры, як Ноугарад, Пскоу, Цвер, Сма- 
ленск, а потым i MacKBav Значэнне Маеквы пачало узрастаць 
ужо з сярэдзЫы XIV ст., кал! яна разгарнула барацьбу за па
шырэнне свайго уплыву у рэНёне i узначалгла Вялкае княства, 
якое фарм!равалася тут. Менав1та у адностах ВКЛ i Маскоус- 
кага княства завязауся тады востры вузел супярэчнасцяу, у 
асноье яюх ляжал! не тольк! чыста палпычныя, але i тэрыта- 
рыяпьныя спрэчю: Сутнасць гэтых спрэчак зводз!лася да аднаго -  
да прэтэнз!й на земл! былой Юеускай Pyci. Фактычна ужо у той 
час пачало вырашацца пытанне: каму з гэтых дзяржау, што 
фарм1равап!ся тады, быць пераемн!цай К1еускай Pyci, здзейснщь 
аб’яднанне раздробленых усходнеславянсюх зямель?

3 боку ВКЛ таюя прэтэнзп стал! вщавочным1 ужо у палпы- 
цы яго першых князёу, яюм удалося пашырыць свае уладанн! 
не толью за кошт балцюх, але i беларусюх, а потым i укражсю'х 
зямель. I тады ж у тытуле вялМх князёу niTOyCKix з ’явтюя да- 
датю: “ кароль Литвы i далучанай Руси” , “вялики князь Литвы и 
далучаных зямляу” , “Уладар Литвы и дзедзич Руси” i г.д. Яшчэ 
больш выразна свае прэтэнзи на земл! былой К1евскай Pyci 
выказау вялк! князь Альгерд. У час гутарю з паслом германс- 
кага iMnepaTapa Карла IV у 1358 г. ён заяв1у: “Уся Русь павшна 
належаць Л!тве” .3

Прыкладна у гэты ж час аб ceaix прэтэнз1ях на земл1 Pyci 
пачал1 заяуляць i маскоусюя князи Псторык 1.Грэкау адзначау, 
што “агульнаруская” праграма вызначала усю дзейнасць мас- 
коусюх князёу, пачынаючы з сярэдзжы XIV ст. Асабл1ва актывг- 
звалася яна пры 1ване III. Адказваючы рымскаму папу, Kani той 
спрабавау умешвацца у барацьбу пам!ж Маскоусюм княствам 
i ВКЛ у канцы XV -  пачатку XVI ст.ст., 1ван III nicay: “Надеюсь, 
папе хорошо известно, что король Владислав и Александр име
ют дедичные права от своих предков на Польское королев
ство и литовские земли, а Русская земля от наших предков 
издавна наша отчина». Аб гэтым было заяулена i у час перамоу
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з прадстаункал/п вялкага князя лаоускага у 1504 г.: «Не толь
ко то наша отчина -  то города, что тяжой у нас, и вся русская 
земля: Киев, Смоленск и иные города, которые он (Александр -  
П.Дз ) имеют у себя».4 Як бачым, маскоусюя княз! л1чыл! усе 
русюя, усходнеславянсюя земл! CBaiMi вотчынным! уладанням! 
i зыходзш1 з таго, што менавта Масква з ’яуляецца пераемн!- 
цай Юеускай Pyci. Прэтэнзи маскоусюх князёу на усе былыя 
старажытнарусюя земль у тым л1ку i тыя, што апынулюя у складзе 
ВКЛ; знайшл1 адлюстраванне i у ix афщыйным тытуле, яны па- 
чал! называць сябе ужо з часу Гвана 111 “государями всея Руси”, 
щто, дарэчы, прызнау вял'|ю князь л!тоусю Аляксандр Ka3iMipaBi4. 
I тады ж з ’явтася i щэалагема “Масква -  трэц! Рым” , якая аб- 
грунтоувала 1мкненне Маскоускага княства стаць пераемнщай 
Рымскай i В1зантыйскай 1мперый.

Тэрытарыяльныя спрэчю i прэтэнзи, вядома ж, ускладнял) 
адносшы ВКЛ як з Маскоусюм, так i iHiubiMi княствам1 Пауноч- 
на-Усходняй Pyci. Разам з тым у гэтых аднос|'нах ужо з канца 
XIV ст. узнк  яшчэ адзй-« фактар -  рэлтмны, звязаны з распау- 
сюджаннем каталщкай рэл)г!! на усходнеславянсюя земл! ВКЛ 
пасля Крэускай уни. Маскоусюя княз1 был! незадаволены гэ
тым, ]мкнулюя падтрымл1ваць праваслауную царкву, умешвалн 
Ся ва унутраныя справы ВКЛ, абатраючыся на м!трапал1тау i 
патрыярхау.

Таюм чынам, у адносйнах ВКЛ з Маскоусюм княствам узн]кгй 
праблемы, яюя ! вызначал1 характар усходняй пал1тыю, раб!л! 
яе адным з найважнейшых напрамкау ва усёй знешне-пал1- 
тычнай дзейнасц1 вялiKix князёу л!тоусюх.

Даследаванн!, праведзеныя псторыкамь сведчаць, што ак- 
тыв1зацыя усходняй пал!тыю ВКЛ адбылася у другой палове 
XIV ст. з прыходам да улады Альгерда. Як ужо адзначалася, 
менавка гэты князь адкрыта заяв1у аб cBaix прэтэнз1ях на усю 
Русь i не толью замацавау за сабой беларусюя земл1, яюя был1 
уключаны у склад ВКЛ раней, але i здолеу распаусюдзщь сваю 
уладу на УкраЫу (пасля перамоп у б1тве каля CiHix Вод). Адна- 
часова ён актыв!завау свае дзеянш ва усходжм напрамку. Пры 
гэтым Альгерд [мкнууся адарваць ад Масквы суседн!я княствы, 
яюя так u,i т а к т  6bmi звязаны з ёю. Так, у 1341 г. ён дапамог 
смаленскаму князю у канфлкце з Масквою, яю разгарнууся 
з-за Мажайска. Падтрымау ён Смаленск i у 1352 г., прадухт^- 
шы уварванне маскоускага войска у Смаленсюя землк Увогуле 
уплыу Альгерда у Смаленску прыкметна узрос, хоць непасрэдна
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падпарадкаваць яго яму не удалося. Узмацнщгся тады i сувяз1 
ВКЛ з Цвер’ю, чаму спрыяу шлюб Альгерда з дачкою цвярско- 
га князя Mixama Апяксандрав1ча Ульянай. Цвярскому князю 
Альгерд неаднаразова аказвау i ваенную дапамогу. Так, па яго 
просьбе ён аргажзавау тры ваеннуя паходы на Маскву -  у 
1368, 1370 i 1372 гг. Прауда, Цвер Альгерду не удалося утры
маць у сферы свайго уплыву, яна трапта пад кантроль Масквы.

Шасля смерц1 Альгерда (1377 г.), кал! разгарнулася барацьба 
Ягайлы i Кейстута, усходняя паляыка ВКЛ некалью аслабла, 
юруючыя колы Княства пайшл! на збл1жэнне з Польшчай i пад- 
пюал! з ёй Крэускую ужю. Аднак з прыходам да улады Втаута 
(1392 г.) гэта паляыка зноу актыв1завалася. Втаут, як i яго па- 
пярэджю, !мкнууся уцягнуць у сферу свайго уплыву як мага 
больш pycKix княствау i не толью тых, што межавал! з яго ула- 
даннями але i больш аддаленых: Так, Втауту удалося канчатко- 
ва уключыць у склад ВКЛ Смаленсюя земли У 1427 г. ён арга
жзавау вялк! ваенны паход у Суздальскую зямлю. У выжку у 
залежнасць ад ВКЛ Tpanmi некалью княствау гэтага рэпёна -  
Пераяслаускае, Пронскае, Адоеускае, Варатынскае i некаторыя 
Ышыя, a ix княз! прызнал1 BiTayra ceaiM апекуном, заступжкам.

Прыкладна у гэты ж час В1таут хадз1у паходам i на Ноуга- 
рад. Псторыю адзначаюць, што у першай палове XV ст. прак
тычна усе асноуныя русюя княствы у той ui Ышай ступе Hi апы- 
нулюя у пал1тычнай залежнасц! ад BiTayra, ад ВКЛ. Працягва^ 
ся цюк i непасрэдна на Маскоускае княства, нягледзячы на тое, 
што Втаут параджуся з Вастём Дзм!трыев1чам -  гаспадаром 
Княства.5

Значна пашырылюя пры Втауце межы ВКЛ на усходзе: 
яны праходзт! недалёка ад Масквы, прыкладна за 100 км. ад 
яе. У таюм выгдядзе яны захавалюя амаль да канца XV ст. 
Прауда, документа, яю б дакладна вызначау тады гражцы пам!ж 
дзвюма дзяржавами фактычна не было. Таюм дакументам можна 
л!чыць пагадненне, падпюанае вялМм князем Лтоусюм Ka3iMi- 
рам i маскоусюм князем Вастём И у 1449: г. Паводле гэтага 
пагаднення 6aKi абавязвалюя не прэтэндаваць на тэрыторьп 
кожнага з княствау, захоуваць стабтьнасць устаноуленых ме- 
жау: “А в вотчину ся, брате, у тваю... во всё у твое великое 
княженье, ни у Смоленск... ни в Любужеск, ни во Мьценск... ни 
во вси у твои в краиньные места... не вступатисе. Атобе Кази
миру... не вступатисе в мою отчыну, ни во все мое Великое 
княжение... такеж в Новгорд Великий, и во Пъсков... тобе,
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королю и великому князю... не вступатисё.” У пстарычнай лта- 
ратуры пагадненне 1449 г. вядомае як “великий акт падзела 
Руси между Масквой и Вильно” .6

Але значэнне пагаднення 1449 г. не толью у гэтым. Яно 
вызначыла i сферы уплыву ВКЛ i Маскоускага княства у адно- 
ciHax да Ышых pycKix княствау. Так, у зону уплыву ВКЛ увахо- 
дзша Цвер i т.зв. Вярхо^сюя княствы, а пад уплывам Масквы 
засталюя Ноугарад, Пскоу, Разань. Псторыю адзначаюць, што 
сярэдзЫа XV ст. стала пэуным рубяжом ва усходняй пглггыцы 
ВКЛ. Тады, па сутнасць склалася як бы раунавага n a M ix  гэтым1 
асноуным! цэнтрам! аб ’яднання Pyci.7

Новы перыяд ва усходняй пал!тыцы ВКЛ адносщца да дру
гой паловы XV -  першай паловы XVI стст. У гэты час раунавага 
у адноанах пам'йс ВКЛ i Маскоусюм княствам пачала парушац- 
ца на карысць Масквы, i ВКЛ давялося не толью абараняць свае 
палпычныя пазщьй, але i дамагацца вяртання страчаных зямель, 
прадухтення новых тэрытарыяльных захопау Масквой, выкары- 
стоуваючы як сродю дыпламатьн, так i ваенную с'ту. Адначасова 
прымалюя меры па умацаванж усходжх межау ВКЛ, тых замкау 
i крэпасцяу, што знаходзшюя у раёне Падняпроуя i Пасожжа.8

Узмацненню Масквы спрыял1 тады розныя фактары, у пры- 
ватнасш, лквщацыя самастойнасц1 Ноугарада i Цверы, пашы- 
рэння на ix улады маскоускага князя. На бок Масквы пачал1 
пераходзгць i праваслауныя княз! памежных раёнау ВКЛ, неза- 
даволеныя паллыкай князёу лггоусюх, што падтрымл1вал! у пер
шую чаргу феадалау-католкау. Так, у 80 -  90-я г. XV ст. таю 
пераход ажыццявта група праваслауных князёу з “вярхоусю'х” 
зямель, што стала адной з прычын вайны 1492 -  1494 гг. пам!ж 
ВКЛ i Маскоусюм княствам. У 1494 г. была зноу падпюана 
м1рная дамова, у адпаведнасц! з якой лтоусю бок прызнау усе 
ад’езды названых вышэй князёу, далучэнне да Масквы ix ула
данняу, а таксама адмауляуся на “вечныя времена” ад прэ- 
тэнзм на Ноугарад, Пскоу, Цвер i Разань. ВКЛ афщыйна прыз- 
нала новы тытул 1вана III -  “государь всея Руси” .9 Маскоусю 
князь 1ван III, у сваю чаргу, пацвердз1у абавязацельствы свайго 
папярэднка Вастя II не “вступать в Смоленск” . Умацаванню 
MipHbix адносш пам1ж дзвюма дзяржавам'| павшен быу садзей- 
жчаць шлюб вялкага князя лтоускага Аляксандра Ka3iMipaei4a 
з дачкой 1вана I I I -  Аленай.10

Аднак таюя адносЫы працягвалюя нядоуга, прыкладна шэсць 
гадоу^У 1500 г. пачалася новая вайна пам1ж ВКЛ i Маскоусюм
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княствам, якая працягвалася да 1503 г. Перамагла Масква, лпгоу- 
скае войска было разбп-а на р.Ведрашы недалёка ад Дарага- 
бужа, што на СмаленшчЫне. Прычым у палон да маскав1тау 
Tpaniy К.Астрожсю, яю узначальвау л!тоускае войска] У вынку 
гэтай няудалай вайны ВКЛ страцта 19 гарадоу, утым л ку  Чар- 
Hiray, Курск, Ноугарад-Северсю, Гомель, Бранск, Пуц1уль, Стара- 
дуб, Мцэнск, 70 валасцей i шэраг вёсак, што складала ад 1/ 4 да 1/ 3 
яго дзяржаунай тэрыторьп.11

Новае сутыкненне ВКЛ з Маскоускгм княствам адбылося у 
1507 г. Але на гэты раз поспех быу на баку ВКЛ, i маскоусю 
князь Васшь III вымушаны быу падпюаць з im  MipHae пагаднен
не, даушы згоду вызвалщь з палону К.Астрожскага; пам1ж дзвю- 
ма дзяржавам1 зноу абвяшчауся “вечны Mip” , прауда, тэрыта- 
рыяльных змен тады не адбылося. ^

Але “вечный мир” i на гэты раз не атрымауся.Су 1512 г. 
пам!ж ВКЛ i Маскоусюм княствам пачалася новая вайна. Гэта 
было ужо трэцяе ваеннае сутыкненне пам1ж iMi з канца XV ст. 
Найбольш буйныя б1твы тады адбылюя пад Смаленскам i Ор- 
шай. Смаленск быу здадзены маскавяам, аднак у б1тве пад 
Оршай у 1514 г. маскоускае войска было разбп-а. I усе ж Сма
ленск ВКЛ вярнуць не удалося! Пачалюя перамовы, яюя пра- 
цягвал)ся некальк! гадоу i не аднойчы перапынялюя ваенным! 
дзеянням!. Толью у 1520 г. баю пагадзт1ся на пяц1гадовае зам1- 
рэнне i часовае прызнанне межау 1508 г. Пытанне ж аб Сма- 
ленску засталося адкрытым, тым не менш ён так i не быу ад- 
дадзены ВКЛ.

Трэба зазначыць, што пасля гэтай вайны узжкла новая, т.зв. 
“смаленская гранща” пам1ж ВКЛ i Маскоуск1м княствам, якая з 
невял'|юм! зменам1 захавалася i на наш час на беларуска-русюм 
напрамку.

f Апошняя вайна ВКЛ з Маскоускай дзяржавай у першай 
палове XVI ст. адбылася у 1534 -  1537 гг., але ютотных змен у 
становшча Княства яна не унесла^яно страцта тольк1 невял1- 
кую тэрыторыю на поуначы з г.Себежам.12

Наступны перыяд ва усходняй пал1тыцы ВКЛ ахопл!вае 
другую палову XVI -  першую палову XVII стст. Асабл1васцю гэ
тага перыяду было тое, што цяпер ВКЛ ужо не выступала у 
якасц1 суб’екта м1жнароднага права, а праводзта сваю знеш- 
нюю пал1тыку сумесна з Польшчай, разам з якой яно утварыла 
Рэч Паспал1тую. Як адзначае А.Грыцкев1ч, цяпер знешняя пал1- 
тыка Беларуска-Л1тоускай дзяржавы вызначалася з Варшавы i
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у значнай меры з улкам польсюх Ытарэсау. Прауда, i у гэты 
час ВКЛ 1мкнулася да самастойнага вырашэння 1\/ижнародных 
лраблем, асабл1ва ва усходжм наюрунку i у адносЫах са Швё- 
цыяй. “У складзе Рэчы Паспалггай, -  niuia У. Снапкоусю, -  пам1ж 
Каронай i Княствам склалася давол! выразнае размеркаванне 
знешнепал1тычных абавязкау... АдносЫы з Турцыяй, Крымсюм 
ханствам, Пераяй, Ватыканам, еурапейсюм! дзяржавам! знахо- 
дзшюя у руках Кароны. Да кампетэнцьи Княства належал! дып- 
ламатычныя справы з Маскоускай дзяржавай i часткова Шве- 
цыяй” . На думку У. Снапкоускага, самастойная знешнепалпыч- 
ная дзейнасць ВКЛ захавалася да канца XVII ст. 13

1.Самай буйной падзеяй у адноанах ВКЛ з Рускай дзяржа
вай у гэты перыяд была Л1вонская вайна. Яна пачалася у 1558 т. 
i прывяла да рэзкага абвастрэння аднос!н пам!ж бакамi. Фак- 
тычна адбывалюя ваенныя дзеянж, яюя ахапш! i тэрыторыю 
Беларусь Так, у 1562 г. руск1я войск! захапш! мсцюлаусюя земл!, 
а у 1563 г. дабралюя да Шклова, Дуброуны, Оршы, Вщебска. У 
гэтым жа годзе быу узяты Полацк, што асабл!ва занепакоша 
урад ВКЛ i паскорыла перамовы аб yHii з Польшчай. !ван IV, яю 
распачау Л!вонскую вайну, адразу ж пачау называць сябе 
“вялЫм князем Полацюм”]  Больш за тое, ён адкрыта заявку, 
што пав!нен вярнуць усю “Манамахаву спадчыну” -  да Валыж 
i Падолля, г.зн. з боку Масквы яшчэ раз был! выказаны прэ
тэнзи на былыя старажытнарусюя земл!.14

( Аднак Л1вонская вайна не прынесла поспехау 1вану IV, ва
енныя дзеянж зацягнулюя, а новаму каралю Рэчы Паспалаай 
Стэфану Баторыю удалося вярнуць Полацк, а потым узяць Вя- 
лМя Лую i аблажыць Пскоу, пасля чаго русю урад пайшоу на 
перамовы, яюя прывял! да падп!сання MipHara пагаднення/- 
яно было аформлена у гарадку Яма-Запольсюм (каля Пскова). 
Але гэтае пагадненне не унесла ютотных змен у межы пам|'ж 
ВКЛ i Рускай дзяржавай, хоць Княству усе ж давялося уступщь 
г. Вел!ж з воласцю.

Л'|вонская вайна, як ужо адзначалася, з ’явшася важным фак- 
тарам, паскорыушым Любл!нскую ун!ю, на аснове якой утвары- 
лася новая дзяржава -  Рэч Паспал!тая. Рэч Паспалггая такса
ма праводзта актыуную усходнюю палпыку, што праявшася 
яшчэ у час праулення С.Баторыя, яю !мкнууся не толью ад- 
навщь тэрытарыяльныя страты, панесеныя раней ВКЛ у войнах 
з-Масковтй, але i падпарадкаваць гэту дзяржаву, разграм!ць 
яе. Гэты пункт гледжання падзяляюць мнопя сучасныя ricro-
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рык!. Галоунай мэтай знешняй палпгыю Баторыя ва усходшм 
напрамку, адзначае Ю.Шауцоу, быу поуны разгром i падпарад- 
каванне Маскоускай дзяржавы .15 Але здзейснщь свае планы 
Баторый не паспеу, бо у снежж 1586 г. памёр.

Пасля смерив С.Баторыя усходняя пал1тыка Рэчы Паспалн 
тай некалью аслабела, яе актыв1зацыя адбылася на рубяжы XVI -
XVII стст., прычым у гэтай пал1тыцы з ’явтюя i новыя моманты. 
Так, ужо у час т.зв. трэцяга безгаспадарства, адразу пасля 
смерц1 С.Баторыя, было пастаулена пытанне аб “злучэннГ ВКЛ 
з Маскоусюм княствам ui аб выбранн1 каралём Рэчы Паспал1- 
тай рускага цара Фёдара 1ванав!ча. Цар нават наюравау у 
Втьню ceaix паслоу Ржэускага i Св1зяева з прапановай аб уни.16

Гэтае ж пытанне абмяркоувалася i у 1600 г., кал1 у Маскву 
прыбыло спецыяльнае пасольства на чале са Львом Сапегам, 
якое прапанавала раайскаму ураду цара Барыса Гадунова 
заключыць саюз пам1ж Рэччу Паспаляай i Рааяй на аснове 
пал1тычнай унн. Рэал1зацыя гэтай прапановы Магла б прывесц1 
да аб’яднання трох славянсюх дзяржау, але пад эгщай Варша
вы i BmbHi. Маскоусю цар aflxmiy прапанову.

Пасля гэтага кароль Жыпмонт i група магнатау i шляхты 
прапанавал1 далучыць Маскоускае царства да Рэчы Паспал!- 
тай як трэцяга удзельнка федэрацьн, але i гэтая прапанова не 
была прынятая.17

Яшчэ больш актыв1завалася усходняя пал1тыка Рэчы Пас- 
палтай у т. зв. “ смутны час” у пачатку XVII ст., калi у Pacii 
праходз1ла грамадзянская вайна. Магнаты i шляхта Рэчы Пас- 
пал!тай падтрымал1 тады 1лжэдз|м1трыя I i 1лжэдз1м1трыя II (да- 
рэчы, апошы быу выхадцам з Беларуси ц1 то з Маплёва, ui то 
са Шклова). Больш за тое, у 1609 г. Рэч Паспал!тая адкрыта 
умяшалася ва унутраныя справы Pacii, здзейснта штэрвен- 
цыю супраць яе i не тольк! захапша Смаленск i Северсюя земли 
але i узвяла на царск! трон свайго стауленка -  сына караля 
Уладзюлава. Аднак юраванне Уладзюлава працягвалася толью 
два гады: у 1612 г. Маскву вызвалша апалчэнне K.MiHiHa i 
Дз. Пажарскага. У 1617 г. польскае войска каралев1ча Уладзи 
слава паспрабавала зноу заняць Маскву, але беспаспяхова. 
Прыкладна праз год (снежань 1618 г.) пам1ж маскоусюм ура- 
дам i прадстаункам! Рэчы Паспаляай было падпюана Дзяул- 
!нскае зам1рэнне на 14 з паловай гадоу. У вынку да ВКЛ 
адышл1 земл1 Смаленшчыны (апроч Вязьмы), а да Польшчы -  
Чаржгава-Северсюя землК
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Аднак знаходзтюя яны у складзе гэтых дзяржау нядоуга. 
ПавОдле Андрусаускага зам!рэння 1667 г., яюм закончылася 
вайна Pacii з Рэччу Паспал (тай, яны зноу был! уключаны у склад 
Pacii. Закпючным момантам у вырашэнж тэрытарыяльных пы
танняу пам1ж гэты Mi дзвюма дзяржавам! у XVII ст. стау “вечны 
мир” 1686 г. У падпюаных тады дакументах был1 замацаваны 
юнаваушыя naMix Рааяй i Рэччу Паспалтай межы (у таюм выг- 
лядзе яны захавалюя да 1772 г., да падзелу Рэчы Пас пал тай).

Вось TaKiMi асноуным! падзеям! характарызуецца усходняя 
палпыка ВКЛ, а потым i Рэчы Паспалтай, у цэнтры якой стаял! 
аднос1ны з Маскоускай ui, дакладней кажучы, Рускай дзяржа
вай. Як бачым, палпыка гэта была вельм! актыунай, але змест 
яе, мэты змянялюя. Так, спачатку, кал! iuJjrjo фарм1раванне ВКЛ, 
вял1к1я княз! лтоусюя !мкнулюя пашырыць свае уладанш за кошт 
уключэння yr ix ycix усходнеславянсюх зямель, то з канца XV ст. 
паустала задача утрымаць хоць бы тое, што было раней набы- 
та, бо гэтых зямель дамагалася Маскоускае княства. Аднак 
вырашыцьтэту задачу поунасцю не удалося, мнопя усходнес
лавянсюя земл! был1 страчаны. У цэлым адноаны ВКЛ з Мас
коускай ui Рускай дзяржаваю можна ахарактарызаваць як да- 
вол|‘ складаныя, напружаныя, прычым адмоуны уплыу на ix аказ- 
вал1 войны, асабл1ва у XVI ст. (тады яны пам1ж iMi працягвалюя 
амаль 35 гадоу).

Неабходна зазначыць, што псторыю па-рознаму ацэньва- 
юць характар гэтых войн. Так, большасць савецюх даследчыкау 
называла ix вызваленчым! (з боку Pacii). Аднак у апошжя гады 
гэты пункт гледжання адхтяецца, крытыкуецца. Разам з тым 
намецтася другая крайнасць, зроблены крэн у супрацьлеглы 
бок. Kajli раней щэал!завалася роля Pacii у канфлктах з ВКЛ, 
апраудвалюя яё дзеянн! як вызвалщельшцы беларусюх, ук- 
paiHCKix i ншых усходнеславянсюх зямель, дык цяпер, наадва- 
рот, щэал!зуецца ВКЛ i Рэч Паспалтая, яюя падаюцца мерным] 
дзяржавам^ што не мел! н1яюх захопнщюх гтанау, а толью аба- 
ранялюя ад агрэси усходняга суседа.

Але гэта не 3yciM так. У войнах, яюя адбывалюя тады naMix  
ВКЛ i Рускай дзяржавай, перапляталюя як захопн!цк!я, та к ! аба- 
рончыя мэты. Яны вынкал! перш за усе з-за прэтэнзм на ста
ражытнарусюя земл!. Кожная з дзяржау !мкнулася, як мы ба- 
чыл1, не толью утрымаць гэтыя земль але i па магчымасц! па
шырыць свае уладанн1, зыходзячы з inrapacay пануючага феа
дальнага класа. Народ жа ад гэтых войнау Hi4ora не меу, наад-
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еарот, яны нести яму толью бедствы i разбурэнни Разбуралюя 
як беларусюя гарады i вёсю, так i русюя гарады i вёсю .I з 
гэтага пункту гледжання мы не можам апраудваць Hi дзеянш 
русюх войскау, Hi дзеянн1 беларуска-лпоускага войска, у скла- 
дзе якога нярэдка выступал! польсюя i 1ншыя наёмжю. Не трэ
ба, на наш погляд, узносщь, усхваляць бггвы пам1ж pycKiMi i бела- 
руска-лпюусюм! войскам!, напрыклад, 61'тву пад Оршай (1514 г.), 
як гэта робяць некаторыя сучасныя псторыю.

Мы павЫны падыходз!ць узважана да ацэню адност ВКЛ i 
Рускай дзяржавы. Пры гэтым нельга звесц1 гэтыя адноаны толью 
да войнау, ваенных канфлктау i падаваць ix толью як варожыя. 
Пам1ж дзвюма дзяржавам! разв!вал!ся i гандлёва-эканам1чныя, i 
культурныя сувяз1, iHT3HciyHbiMi был! таксама пал!тычныя кантак- 
ты. Больш за тое i у ВКЛ, i у Рускай дзяржавы было нямала 
прыхшьнкау збл!жэння i нават аб’яднання шляхам заключэння 
yHii, Ул!чвалюя не толью агульныя !нтарэсы, але i бл!зкасць сла
вянсюх народау гэтых дзяржау. “Мы з вам! славяне, адзиы на
род. Бога хвал!м адзЫага. I адну чэсць, хвалу яму а д д а ё м ка - 
зау Леу Сапега у час перамовау з прадстаункам1 Масквы аб 
заключэнж yHii.> Xi6a гэтага мала, каб не паразумеЦца? ”18 Але 
псторыя распарадзшася так, што аб’яднання ВКЛ з Рускай дзяр- 
жавай не адбылося. Больш падрабязныя матэрыялы па ycix гэ
тых пытаннях можна знайсц! у спецыяльнай л!таратуры, у пры- 
ватнасци у кнгае: П.Чигринов. Белорусско-российские отношения: 
история и современность (Мн., 1999).

§2. Адносжы Вялкага княства ГПтоускага 
з Тэутонсюм i ГНвонсшм ордэнамн

Разглядаючы знешнюю пал!тыку ВКЛ, неабходна вылучыць 
i пауночна-заходт напрамак. Тут княству прышлося мець справу 
з Тэутонсю'м i Л|'вОнсюм ордэнамй яюя 6bmi створаны крыжа- 
носцам! у XIII ст - Гэтыя дзяржавы аказвал! тады вялк|' уплыу на 
станов!шча у Еуропе, удзелы-нчал! амаль ва ycix буйных еура
пейсюх канфлктах таго часу, ажыццяуляючы ваенны i дыпла- 
матычны цюк на многг'я краЫы, асабл1ва сусеДнга.

Таю цюк адчувала з моманту свайго утварэння i ВКЛ, на 
якое крыжаносцы pa6Lni пастаянныя спусташальныя набеп. 
Галоунай арэнай барацьбы з крыжаносцам1 ужо у XIII ст. стал1 
гродзенсюя i полацюя земли першым стварал] пагрозу тэутон- 
цы, друпм -  л1вонцы. Асноуным плацдармам для паходау на
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продзенсюя земл! i Жамойць стал! замю, пабудаваныя тэутон- 
цам! у канцы XIII ст. у жжжм цячэнн! Немана. Першы налёт на 
Гродна, л1чаць псторыю, адбыуся у 1284 г., за iM быу набег 1295 г. 
Асаблiва узмацн|'уся нацюк на ВКЛ з боку тэутонца^ з пачатку
XIV ст: тады яны нападал! на княства у 1305 г., 1306 г. (двойчы), 
1311 (тройчы), 1314, 1328 гг .19 Усё болей актыуным! станавтюя 
i дзеянн! л1вонцау. Усё гэта прымушала вял!к!х князёу лтоусюх 
не толью прымаць меры па абароне сва\х зямель, але i ажыц- 
цяуляць паходы на уладанн! крыжаносцау. Падгнчана, што з 1298 
па 1313 гг. л'поусю князь Вщень 3pa6iy адзЫаццаць паходау на 
Прус!ю, а яго сын неаднаразова xafl3iy у Л!вон!ю.20 Не прыпынь 
люя напады крыжаносцау на земл! ВКЛ i у другой палове XIV ст. 
Дастаткова сказаць, што тольк! у 40 -  70-я гг. XIV ст., а даклад^ 
ней за перыяд з 1345 па 1377 гг., на ВКЛ было зроблёна 70 
ваённых паходау тзутонцау i 30 паходау лГвонцау.21 Псторыю 
адзначаюць, што у XIV ст. склалася такое становшча кал! фак- 
тычна вырашалася пытанне, будуць !снаваць лтоуцы i белару- 
сы як самастойныя народы ui ix зншчаць або анямечаць, як 
гэта адбылося з прусам!. Нямецш крыжаносцы, як вядома, 6bmi 
добра узброеныя, падрыхтаваныя у ваенных адносшах i давол! 
часта npaHiKani у глыб!ню тэрыторьп ВКЛ, разбурал! цэлыя яго 
раёны. Яны увогуле выношвал! планы лквщацьп ВКЛ, падзелу 
яго зямель пам!ж сабою i некаторым! суседжм! дзяржавам!. 
Таюя прапановы, напрыклад, прадстаунк '1 Тэутонскага ордэна 
з раб mi у 1392 г. Венгры!', абяцаючы ёй пауднева-заходнюю 
Украшу i Брэсцюя земл1, Ордэн жа пав!нен быу атрымаць усе 
земл! Л1твы i астатнюю частку Беларусь

(ТНеабходна адзначыць, што вял!к!я княз1 лтоусюя разумел! 
пагрозу з боку крыжаносцау i актыуна супрацьдзейн!чал1 за- 
хопнщюм планам i Тэутонскага, i Л1вонскага ордэнау, неадна
разова pa6mi свае паходы на ix уладаh h L У гэтых аднос!нах 
асабл!ва вылучадася дзейнасць князёу В!ценя, Гедым!на, Аль
герда, Кейстута! Дарэчы, !мя апошняга князя увекавечана на 
мануменце “Тысячелетие России” , устаноуленым у Ноуга- 
радзе. Выдатным палкаводцам з ’яуляуся i князь Давыд, як! быу 
намеснкам Гедымжа у Гродне, знакам1ты Давыд Гродзенск!. 
Усе яны не тольк! паспяхова адб!вал! напады крыжносцау на 
беларуск!я землЬ але i неаднаразова pa6mi рэйды на тэрыто
рыю сам!х Ордэнау, атрымл!вал! перамогу у мнопх бггвах. Вя
дома, напрыклад, што у 1326 г. Давыд Гродзенсю 3pa6iy вельм! 
удалы паход у Прусю, на Брандэнбург, дзе разграм!у тэутонцау,
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.KixaniyiDb! звыш 6000 палонных. Г эта быу anouiHi паход вядо- 
мага тады ваеннага дзеяча ВКЛ : у час вяртання ён быу заб|ты 
мазавецюм рыцарам Андрэем па прозвшчы ц1 то Госць, ц! то 
ГасцЫсюСПаспяховым быу паход на Прусю у сакавку наступ- 
нага 1327 г., што узначал^ сын Гедымша -  Альгерд, яю дайшоу 
аж да Франкфурта-на-Одэры i таксама вярнууся з багатай 
эдабычай.22 У пюьмовых крынщах вылучаецца таксама бггва з 
крыжаносцам! на рацэ Стрэве,якая адбылася у 1348 г. Павод
ле звестак л1вонскага хранюта, у ёй удзельжчала больш за 40 
тыс. рыцарау на чале з мапстрам тэутонскага ордэна. Аснову 
войска ВКЛ скяардт дружыны i апалчэнне з Полацка, Вщебска, 
Смаленска, Брэста, Уладз1м1рагВалынскага -  ix было таксама 
не менш за 40 тыс. Узначальвал! беларуска-лпчэускае войска 
княз! Альгерд i Кейстут. На думку псторыкау, 6iTBa на Стрэве 
была адной з найбуйнейшых. Прауда, для ВКЛ яна аказалася 
не зусгм паспяховай: яго войска нанесла цяжк\я страты (зап- 
нула больш за 10 тыс. лтоуцау i рус!нау, у тым л ку  i брат Аль
герда князь Нарымунт). Аднак перамога у Стрэускай бяве до- 
рага абышлася i крыжаносцам, яны таксама панесл! значныя 
страты i не адважылюя пайсц1 у глыб краты, пачал! увогуле 
мяняць сваю тактыку-7“У бачыушы марнасць спадзяванняу на 
хуткую перамогу вял!кай вайсковай стай, -  адзначае М.Ерма- 
лов1ч, -  крыжаносцы вырашыл! перайсц1 да доугатэрмЫовай 
аблоп шляхам нападу на Вялкае княства шматлЫх дробных 
крыжацюх атрадау. Гэтым! набегам!, ц!, як яны назывался, рэй- 
дам!, i меркавалася знястщ ь i у канчатковым вын!ку заваяваць 
Княства.”23

(Безумо^на, аднос!ны ВКЛ з крыжаносцам! нельга звесц! 
тольк! да ваенных канфлктау. Вялк1я княз! Лтоусюя заключал!' 
з iMi i м!рныя пагадненнь нават уступал! у саюзныя аднос!ны, 
прычым абодва баю дамагалюя выкарыстаць гэтыя саюзы з 
найбольшай карысцю для сябе. Так, пэуныя сувяз! з крыжа
носцам! меу князь Мшдоуг, кал1 змагауся за уладу. Звярталгся 
па дапамогу да ix i Гедым!н, i Альгерд, i Ягайла i Ышыя княз!. 
Давол! актыуным! был! сувяз! з Тэутонсю'м ордэнам i у BiTayra, 
ён нават хрысщуся у каталщтва i ycTyniy ордэну частку Жа- 
мойц!. Разам з войскам ВКЛ атрады крыжаносцау брал1 удзел 
i у паходзе BiTayra на Залатую Арду у 1399 г. Тым не менш 
аднос!ны ВКЛ з Ордэнам! у цэлым был! напружанымй варо- 
жым!. Ордэны, як ужо адзначалася, пагражал! мнопм кра!нам, у 
прыватнасц>, Польшчы. Вось чаму ужо у XIV ст. барацьба ВКЛ з
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крыжаносцам! усё часцей вялася сумесна з гэтай дзяржаваю. 
Асабл1ва узмацнтася узаемадзеянне пам!ж ВКЛ i Польшчай 
пасля Крэускай yHii. Так, Польшча уступтася за В!таута, кал! 
той падтрымау паустанне насельнщтва Жамойц1 супраць Ор- 
дэна, яна ультыматыуна запатрабавала ад Ордэна спынщь ва- 
енныя дзяннК У адказ на гэта мапстр Ульрых фон Юшнген аб- 
вясц1у вайну Польшчы i 3axaniy у яе Добжынскую зямлю. Па- 
чалася т.зв. вялкая вайна з Ордэнам, якая працягвалася да 1411 г. 
Як вядома, зыход гэтай вайны быу вырашаны Грунвальдскай 
бп-вай 1410 г., у якой актыуны удзел прыняло i войска ЕМтаута 
(40 харугвау з зямель ВКЛ, у тым л ку  28 непасрэдна з бела
русюх). Менав1та сумесныя дзеянж польсюх i беларуска- 
лтоусюх войскау забяспечыл! перамогу над нямецю'м1 рыца- 
рамГ]Прауда, некаторыя польсюя псторыю яуна прыжжаюць 
ролю беларусюх дружын у разгроме крыжаносцау у Грунваль
дскай бггве i усяляк узвял1чваюць дзеянж польскага войска, 
Ягайлу, яю ix узначальвау. 3 таюх пазщый, напрыклад, выкпада- 
люя падзе! Грунвальдскай б1твы у “Псторьи Польшчы” Яна Длу- 
гаша, шырока вядомай працы С.Кучынскага “Вялiкая вайна з 
ордэнам крыжакоу у 1409 -  1411 г.г.” , раМане класка польскай 
лп-аратуры Г.Сянкев!ча “Крыжаю”, 1ншых творах.24 Увогуле роля 
pyciHay, жыхароу усходнеславянсюх зямель ВКЛ кнаравалася 
MHoriMi замежным! псторыкам). I гэта тычыцца не толью Грун
вальдскай б1твы, але Гусёй барацьбы з крыжаносцамг, Л'тонсюм 
i Тэутонсюм ордэнам!'. Яе разглядаль адзначае Г. Саганов!ч, 
звычайна “як барацьбу аднаго тольк! лаоускага народа, г.зн. 
Лгтвы этжчнай, а не Л1твы як дзяржавы -  Вял!кага княства Лцоу- 
скага, аб’яднаушага л'1тоуцау, руЫнау (продкау сучасных бела
русау i украЫцау) i жамойтау” .25 Крын!цы ж сведчаць аб !ншым: 
у войнах Ордэна супраць Л1твы крыжаносцы пастаянна суты- 
калюя i з Руссю, pyciHaMi. Пры гэтым, Русь, як мы бачыл!, была 
не толью тэатрам ваенных дзеянняу, але i сама брала актыуны 
удзел у паходах Л!твы на уладанж Ордэна, ды i сам Ордэн, аб 
чым сведчаць нямецюя xpoHki, бачыу i вылучау Русь як свайго 
прац|унка -  поруч з Л1твою. “Не толью дэмаграф!чная i гаспа- 
дарчая, але i непасрэдная ваенная дапамога Pyci, -  зауважае 
Г. Саганов!ч, -  мела важнае значэнне для поспехау Вял!кага 
княства Лаоускага у барацьбе з Ордэнам” .26 ^

Не будзе перабольшваннем сказаць, штс(_Грунвальдская 
б1тва стала переломным момантам у адностах ВКЛ з крыжа- 
носцамЬ Гэтая 6iTBa icroTHa падарвала не толью ваенныя сты ,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



але i агульныя м1жнародныя пазщьй Тэутонскага ордэна, i у 
далейшым ён быу вымушаны прызнаць сябе васалам Польшчы. 
ВКЛ жа у вын1ку вайны 1409 -  1411 гг. вярнула Жамойць (кан- 
чаткова яна была вызвалена ад крыжаносцау у 1422 г.), i у 
далейшым ужо не вяло антыордэнскай палпыю) наадварот, яно 
1мкнулася выкарыстаць Тэутонсю ордэн у сва!х мэтах. Так, Тэу- 
тонск) ордэн дапамагау Свщрыгайлу, кал\ той змагауся з 
Польшчай у час грамадзянскай вайны 30-х гадоу XV ст.

/ Што ж тычыцца Л^вонскага ордэна, то i яго роля у м1жна- 
роднай пал1тыцы пачала слабець, асабл1ва пасля вайны 1558 -  
1583 гг., якую вяла Раая. Пасля гэтай вайны ён фактычна пе- 
растау юнаваць/ быу падзедены naMix Рэччу Паспалггай i Шве- 
цыяй (яго пауночная частка паводле Яма-Запольскага пагад- 
нення засталася за Шведсюм каралеуствам).27

Таюм чынам, ёсць усе Падставы сцвярджаць, што ВКЛ пас- 
пяхова вырашала задачы, яюя паустал! у той час на яго пау- 
ночна-заходжх межах. Яму Удалося сарваць захопжцюя планы 
як Тэутонскага, так i Л1вонскага ордэнау, вярнуць захопленыя 
крыжаносцам! земль забяспечыць незалежнае развщцё. Прау
да, пагроза з боку ордэнау звязала Княства з Польшчай ужяй, 
але ВКЛ заставалася самастойнай дзяржавай яшчэ на праця
гу доугага часу.

§3. Пауднёвы намрунак у знешняй палпыцы ВКП
Не менш важныя знешнепалпычныя задачы прыйшлося 

вырашаць Княству i у пауднёвым напрамку. Тут яго асноуным 
сапернкам 6bmi Арда (Залатая Арда), а потым i Крымскае хан
ства, якое у далейшым пачала падтрымл1ваць ТурцыяГ/

Залатая Арда, як вядома, была створана у другой палове 
XIII ст. пасля нашэсця манголау на Русь i некаторыя жшыя еу- 
рапейсюя кра1ны. Гэта была буйная i давол1 моцная дзяржава, 
якая адыгрывала важную ролю у м1жнародных адностах Ус
ходняй Еуропы. Пры гэтым Залатая Арда актыуна умешвалася 
ва унутраныя справы не толью пауночна-усходняй Pyci, над якой 
было установлена яе панаванне, але i у справы Pyci Галщкай, а 
таксама Вялкага княства Лаоускага, спрабуючы распаусюдзщь 
сваю уладу на яго землЬ Менавпга на гэта 6bmi наюраваны 
паход залатаардынцау на ВКЛ у 1259 г., яю узначал1у хан Бу- 
рундай. “Того ж лета, -  гаворыцца у летапгсе, -  взяша татарове 
всю землю Литовскую и со многим полонам и богатством идоша
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в свояси.”28 Буйны паход на земл! ВКЛ, i перш за усё на бела
русюя земл|', быу зроблены залатаардынцам!' у 1275 г., затым 
ён быу паутораны у 1277 г. Таюм чынам, Залатая Арда з самага 
пачатку свайго узжкнення, стварала пагрозу ВКЛ з поудня, ра- 
ёнау, яюя вядомыя 6bmi тады як “Великая Степь” .

Не спынялася гэта пагроза i у XIV ст., паходы золатаар- 
дынцау на ВКЛ адбывалюя амаль на працягу усёй першай па- 
ловы XIV ст. Толью з сярэдзМы 40-х гадоу XIV ст. настау пэуны 
спад знешнепал1тычнай актыунасц1 Арды у пауночна-заходжм 
наю'рунку.

Але адносшы ВКЛ з Запатой Ардой не перапынялюя. Пры
чым усё больш актыуным1 станав1л1ся i дзеянн1 caMix вял!юх 
князёу лггоусюх, яюя 1мкнул1ся пашырыць межы сваёй дзяржа
вы не толью на усходзе, але i на поуднй дзе было шмат зямель, 
належаушых старажытнай Pyci. Таюя мэты меу яшчэ ГедымЫ, 
Вядома, иггоу 1324 г. ён авалодау Юевам i пасадз!у там свайго 
брата Фёдара. Значная увага была звернута i на пауднёва- 
заходжя земл1 УкраЫы, у прыватнасць на Падолле. Асабл!ва 
актыуна у гэтым напрамку пачау дзейжчаць Альгерд. Так, Аль
герд падтрымау Новагародсюх князёу Карыятав1чау, аргашза- 
ваушых у 40-я гг. XIV ст. паход на т.зв. Малое Падолле, якое 
кантралявал'1 ардынцы. У “Хрожцы Быхауца” аб гэтым паходзе

Вывад папону татарамi
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утрымл1ваецца таю запю: “ I тады тыя княз1 Карыятав1чы, прый- 
шоушы у Падольскую зямлю, увайшгп у прыязнь з атаманам! i 
пачал! баранщь Падольскую зямлю ад татарау i баскакам пе- 
растал1 даваць дажну” .29

Неабходна зазначыць, што Альгерд, як i |'ншыя княз), не толью 
ваявау з Залатой Ардой, але i 1мкнууся выкарыстаць яе у якасц1 
саюзжка у час барацьбы з крыжакамь а таксама з Масквою i 
Польшчай. Вядома, напрыклад, што у сярэдзЫе 40-х гг. XIV ст. 
ён наю'равау у Арду спецыяльнае пасольства на чале са сва1м 
братам Карыятам Гедым1нав1чам, каб дамовщца аб сумесных 
дзеяннях супраць Масквы. Аднак паездка прадстаункоу ВКЛ у 
Сарай -  сталщу Залатой Арды -  закончылася беспаспяхова: 
хан Джан1бек не тольк! не падтрымау прапанову, але i выдау 
паслоу маскоускаму князю Сямёну Ганарл1ваму. Больш паспя- 
ховай тады аказалася спроба прыцягнуць татара-мангольск!я 
войсю на барацьбу з польсюм каралём Каз1м|'рам за галщка- 
валынск!я земл1, i гэтыя земл1, дзякуючы падтрымцы Арды, у 
1342 г. был1 падзелены пам!Ж Польшчай i ВКЛ: першая атры- 
мала земл1 Любл'мскую, Галщкую, ада Княства адьишн Уладз1м1р 
i Луцк, Белз, Холм, Брэст.30

АлеГтрывалых саюзных адноан пам1ж ВКЛ i Залатой Ар
дой не магло быць, i яны працягвал1ся нядоуга. У 60-я гг. XIV ст. 
Альгерд актьтзава^ свае дзеянш па пашырэнш тэрыторьн 
Княства на поудж i ажыццяв'|у у раён Падолля яшчэ адз1н па
ход. У час гэтага паходу (а ён праходз1у у 1362 ц1 1363 гг.), 
пры Cinix Водах (мяркуецца -  на рэчцы Сжюзе, прытоку Пауд- 
нёвага Буга) адбылася б)тва, у якой Альгерд атрымау перамогу 
над золатаардынцам!, дакпадней, над татарсюмГ царэв1чам1, што 
уладкавалюя на Падолл1 i адкалол1'ся ад Арды. Гэта перамога 
мела важныя вынш, бо дазволша уключыць у склад ВКЛ не 
толью Валынь i Падолле, але i Ышыя земл1 Украины, у тым лку 
Юеушчыну i Чаржгава-Северсюя земл£7

Трэба зазначыць, што працяглы час бтза пры CiHix Водах 
не толью замоучвалася у савецкай пстарычнай лтаратуры, але 
i разглядалася у адмоуным плане, звязвалася з захопнщюм1 
дзеянням1 лтоусюх князёу, яюя прыгнятал1 беларусю i укра1нсю 
народы, Вось як апювалюя падзе1 таго часу у “Истории Украи
ны” , выдадзенай у 1982 г.: “Пазбауленыя палггычнага адзЫ- 
ства, акружаныя з ycix бакоу eoparaMi, прыгнечаная ардынсюм1 
феадалам! Юеушчына, Чартгаушчына i Падолле не змаглг даць 
адпор лтоусюм захопжкам.”31
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Аднак у 90-я гг. мшулага стагоддзя беларусюя ricTopbiKi 
надрукавал! шэраг артыкулау, прысвечаных бяве каля CiHix Вод, 
дзе 3yciM панншаму ацэньваюцца гэтыя падзек Аутары гэтых 
публкацый падкрэ&тваюць, што менавгга у вынку атрыманай 
тут перамоп стала магчымым вызваленне украшсюх зямель 
з-пад залатаардынскай улады i што гэтая перамога увогуле 
паклала пачатак такому вызваленню ycix усходнеславянсюх зя
мель. “Б'ггва каля С'тяй Вады, -  п'ша В.Чаропка, -  аб ’ектыуна 
спрыяла вызваленчаму руху зняволеных народау супраць та- 
тара-мангольскага ярма, натхнта pycKi народ на перамоп у 
б|’твах на Вожы i Кулкоусюм полк” I далей В.Чаропка адзначае, 
што гэтай бггвай “быу пакладзены пачатак разгрому манголь- 
скай агрэсп у Еуропе.”32 На наш погляд, такая ацэнка бтаы 
каля Сшяй Вады адпавядае пстарычнай рэчаюнасц! i яе па- 
дзяляюць практычна усе беларусюя псторыю. Гэтая (жва сап- 
рауды падрывала пазщьн Залатой Арды, i сфера яе уплыву ва 
усходняй Еуропе звужалася.

Яшчэ больш адчувальны удар па Залатой Ардзе быу нанесе
ны у час Кулкоускай бпгвы 1380 г. Гэтую б'|тву мы пав'|нны такса
ма утчваць, разглядаючы адносЫы ВКЛ з Залатой Ардой, тым 
больш, што у саюзе з залатаардынсюм ханам Мамаем тады выс- 
тупау i л!тоусю князь Ягайла.29 Прауда, ад удзелу у самой бггве 
Ягайла лп-арапьна у arioiUHi момант ухт!уся. Чаму? Некаторыя 
псторыю адзначаюць, што Ягайла проста спазн^ся, не разл!чыУ 
час i таму не змог злучыцца з Мамаем, яю чакау яго ва устаноу- 
леным месцы цэлы тыдзень. Аднак ёсць i Ышыя, больш абгрунта- 
ваныя тлумачэнн! гэтага пытання. Справа тут не у маруднасц! 
Ягайлы. На думку мнопх псторыкау, ён свядома не падтрымау 
тады Мамая, таму што яго дзеянн1 Mami б выклкаць не тольк! 
незадаволенасць праваслаунага насельн!цтва Княства, але i ana- 
зщыю у войску, у яюм таксама было шмат праваслауных, а яны не 
жадал! перамог! татар над Руссю. Немалаважным быу i той факт, 
што на баку маскоускага князя Дзм!трыя 1ванав!ча выступал! не
каторыя лноусюя княз!, у прыватнасц!, браты Апьгердав!чы -  Анд
рэй Полацю i Дзм!трый Брансю, а таксама ix стрыечны брат 
Дзм!трый Баброк-Валынсю. Першы узначальвау полк “правай рую”, 
друп -  запасны полк, а Дзмпрый Баброк-Валынсю стаяу на чале 
засаднага палка, яю, дарэчы, вызначыу зыход бтаы на карысць 
русюх войскау. Ягайла не мог гэта не утчваць.

Перамога Дзм1трыя 1ванав1ча на Кулковым пол! пасадзей- 
н!чала новаму раскладу cm ва Усходняй Еуропе, умацаванню
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пазщый Масквы як галоунага цэнтра аб’яднання русюх зямель 
i разам з тым актыв1завала прамаскоусюя, антыягайлаусюя на- 
crpoi у ВКЛ. “Поуная перамога Масквы на Кулковым поли -  
адзначау польсю псторык Калянкоусю, -  была не толью знач- 
ным паслабленнем пазщый Ягайлы, але i магла стаць проста 
катастрофай для прэстыжу Лтоускай дзяржавы на Pyci.”33

Пасля Кулкоускай б1твы ускладншася i пазщыя Мамая, яю 
у рэшце рэшт быу пазбаулены Улады, а на чале Арды стау хан 
Тахтамыш. Новы залатаардынсю юраунк уважл!ва наз1рау за 
Унутрыпалпгычным жыццём у ВКЛ i падтрымау Ягайлу, кал! той 
быу выгнаны з BmbHi. Больш за тое, Тахтамыш у 1393 г. на- 
юравау Ягайлу ярлык на вялкае княжанне у лпгоусюх i русюх 
землях, чым садзейжчау умацаванню яго становшча (у 1382 г. 
Ягайла зноу стау вял!юм князем). Увогуле адноаны ВКЛ з Ар- 
дой тады палепшыл!ся. Але хан Тахтамыш неузабаве сам быу 
пазбаулены улады i вымушаны збегчы у ВКЛ, дзе знайшоу пад- 
трымку з боку BiTayra. BiTayT вырашыу скарыстаць хана Тахта- 
мыша не толью з мэтай лашырэння свайго уплыву ва усей Pyci 
(той выдау яму ярлык на княжанне ва ycix русюх землях), але i 
дзеля умацавання пауднёвых межау ВКЛ, юрыдычнага прыз- 
нання ix Залатой Ардой. Некаторыя даследчыю л1чаць, што пам!ж 
В^таутам i Тахтамышам юнавала дамоуленасць пра саюзныя 
адноаны (таю саюз з ВКЛ патрэбен быу i Тахтамышу, яю вёу 
вайну з уладаром Сярэдняй A3ii Ц!мурам (Тамерланам), i яго 
стаулен!кам у Крыме ханам Цем!р-Кутлуем). Рэал1зуючы гэтую 
дамову, BiTayT фактычна распачау вайну з Залатой Ардой i 
здзейсн1у некалью паходау на поудзень у раён Дона i Крыма 
(ёсць падставы гаварыць пра два паходы -  у 1397 i 1398 гг.). 
Але гэтым падзе! тут не скончылюя, BiTayT вырашыу працяг
ваць сваю барацьбу за умацаванне пауднёвых межау Княства, 
у прыватнасцг на тых землях Залатой Арды, яюя ужо увайшл! у 
склад дзяржавы, i з гэтай мэтай у Mai 1399 г. аргаызавау яшчэ 
адзЫ ваенны паход (разам з Тахтамышам), на Залатую Арду (у 
!м удзельжчал1 атрады MHOrix еурапейсюх KpaiH i нават крыжа- 
носцы, усяго каля 25-30 тыс.чалавек, некаторыя псторыю пры- 
водз!л1 л'нбу за 70 тыс.чалавек, яго падтрымау i папа Рымсю), 
але у б!тве на р.Ворскле войсю BiTayTa i Тахтамыша пацярпел'| 
паражэнне i ix планы не здзейсншюя.34

Тым не менш i пасля гэтых падзей агульныя паз1цьй ВКЛ 
на поудж не был'| паслаблены, яно працягвала пашыраць сваю 
тэрыторыю у гэтым рэпёне. Так, у пачатку XV ст. да яго 6bmi
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далучаны земл! naiviix Днястром i Дняпром, у вынку чаго ВКЛ 
на пэуны час атрымала выхад да Чорнага мора, устанавша су- 
вяз! з Малдовай.

С'Новы этап у пауднёвай пал!тыцы ВКЛ быу звязаны з распа
дам Залатой Арды на шэраг ханствау i улусау. Трэба зазна
чыць, што сваю ролю у стварэнн! таюх ханствау адыграл! i лггоу- 
сюя князь Яны, у прыватнасц1, падтрымал1ханаХаджы-Прэя, яю 
змагауся за самастойнасць Крыма, спадзеючыся наюраваць 
крымсюх татар супраць Маскоускай дзяржавы. Але праз нека- 
торы час Крымскае ханства пераутварылася з саюзнка у во- 
рага.] Ацэньваючы гэтыя дзеянж вялшх князёу лтоусюх, бела- 
pycKi псторык А.Грыцкев1ч nima, што “з гледзшча пэрспектывы 
дапамога крымсюм татарам у стварэнж сваёй дзяржавы была 
стратэпчнаю памылкаю вялМх князёу л1тоуск!х” .35

( Крымскае ханства стварыла для ВКЛ нямала праблем, перш 
за усё тых, што 6bmi звязаны з аргажзацыяй набегау на яго 
землЬ Таюя набеп стал'| звычайнай i пастаяннай з ’яваю. Толью 
за перыяд з 1474 па 1569 гг. крымсюя татары 3pa6mi 75 набе- 
гау на ВКЛ. Дзесятю тысяч палонных жыхароу ВКЛ, у тым л ку  i 
жыхароу Беларус!, бьт\ захоплены крымцам! i прададзены у 
няволю у Турцыю ! 1ншыя краЫы УсходуГ)

ГПсьмовыя крын!цы сведчаць, што нападам крымсюх татар 
падвяргалюя мнопя гарады, нават адцаленыя ад пауднёвых 
межау ВКЛ. Напрыклад, у 1482 г. крымск! хан М енглШ рэй пры- 
вёу сваё войска пад Kiey. Татары уварвалгся у горад, разраба- 
вагн цэрквы ! вывезл! гараджан разам з юеусюм ваяводаю 1ва- 
нам Хадкев!чам у няволю. У 1500 г. Менгл!-Прэй, яю выступау 
тады яксаю знк маскоускага князя 1вана III, паслау пятнаццац!- 
тысячиы атрад у набег на пауднёвыя земл1 Вялкага княства. 
Як смерч пранеслася татарская конн'ща па Падолл!, Валыж i 
Галщьй, дайшл'| яны i да Брэста. Толью водкупам жыхарам уда- 
лося уратаваць свой горад. У 1502 -  1505 гг. крымсюя татары 
напал! на Слуцк, Нясв!ж, Клецк, Новагародак, даходзт! амаль да 
BmbHi. У гэтым жа наюрунку яны дзейжчал! i у 1506 г. Але у 
бпве каля Клецка (жжвень1506т.) крымсюя татары пацярпел! 
цяжкае паражэнне ад войска ВКЛ, якое узначальвау дворны 
маршалак Mixam Пшнсю. Не менш за 27 тыс. крымцау запнула 
у час гэтай б!твы, 3 тыс. Tpanmi у пал он, тых жа татар, што 
36emi, перанял1 пад Капылём i Пятров^чам!. Толью невял кай 
частцы ix удалося дайсц! да Крыма.36 Аднак i пасля гэтай б!твы 
набеп татар на земл! ВКЛ не спынялюя, прычым крымчую усё
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часцей пачал1 выступаць сумесна з Турцыяй; в^салам якой з 
1475 г. стала Крымскае ханства. Усё гэта нельга было не 
утпчваць, i урад ВКЛ не толью умацоувау свае пауднёвыя межы, 
але i шукау зам!рэння з Турцыяй i Крымсюм ханствам. Псто- 
pbiKi адзначаюць, што у 40-х гг. XVI ст. адносЫы пам!ж гэтым! 
дзяржавам! прыкметна палепшылюя.

3 утварэннем Рэчы Паспал!тай пауднёвая пал]тыка ВКЛ 
лраводзшася на аснове сумесных дзеянняу з Польшчай. Пры
чым пашырыл'юя сувяз! з еурапейсюм! KpaiHaMi, яюя таксама 
змагал!ся з турэцка-крымскай пагрозай. Вядома, што Рэч Пас- 
палгая была актыуным удзельн!кам мнопх антытурэцюх каали 
цый, а беларуска-л!тоускае войска разам з польсюм не раз 
атрымл!вала перамоп над туркам'1. Толью у канцы XVII ст., пас
ля вайны 1683 -  1699 гг., турэцкая пагроза для Рэчы Паспал|- 
тай была практычна лквщавана. Гэтаму спрыял! змены i на 
паляычнай карце Балкан, у прыватнасц!, пашырэнне гранщ Ау- 
стрьм, якая далучыла да сябе Венгрыю, ТранЫльваню i значную 
частку Серб», тым самым Турцыя адстутла ад межау Польшчы.

§4. Устанауленне i умацаванне сувязей ВКЛ 
з Польшчай

Важнае месца у знешняй пал1тыцы Вялкага княства Лтоус- 
кага займал! адноаны з Польшчай. Гэтыя адноаны таксама за- 
вязалюя дауно, ужо у пачатку фарм1равання ВКЛ, г.зн. у XIII ст., i 
у цэлым яны был! складаным! i супярэчл!вым!. Скдаданасць 
заключалася у тым, што Польскае каралеуства не тольк! не ха- 
цела умацавання ВКЛ, але i прэтэндавала на земл!, яюя зна- 
ходз!л!ся у сферы уплыву Княства. Гаворка щзе аб Брэсцюх 
землях, Падляшшы, землях Падолля, Валын!', Галщьн". Менавпа 
з-за гэтых зямель адбывалюя неаднаразовыя ваенныя сутык^ 
ненHi пам|'ж дзвюма дзяржавам!, яюя зафксаваны у летатсах, 
пстарычных хронках.

Але у Польскага каралеуства i ВКЛ мелгся i агульныя праб- 
лемы, яюя павтны был! садзейн!чаць ix збл!жэнню, устаЛяван- 
ню пам!ж iMi саюзных адносш. Такой праблемай стала пагро
за з боку крыжаносцау , у прыватнасц!, з боку Тэутонскага Ор- 
дэна. “Крыжацю ордэн, -  адзначае М.Ермалов1ч, -  быу аднача- 
сова i ворагам Вялкага княства ! Польшчы. А гэта, натуральна, 
не магло не прывесц! да ifloi адзЫства суседых дзяржау для 
сумеснай барацьбы са смяртэльна небяспечным пращункам.”37
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На збл1жэнне з ВКЛ польсюя юруючыя вярх1 1шл! i яшчэ па 
адной прычыне -  з мэтай пашырэння каталщызму, на што ix 
падштурхоувау Ватыкан. М.Ермалов1ч i Ышыя псторыю указ- 
ваюць, што Ыщыятыва збл1жэння дзвюх дзяржау належала 
Польшчы. I гэтае збл1жэнне пачалося ужо у першай палове XIV ст. 
пры ГедымЫе. Невыпадкова пры Гедымже каталщюя манах! 
атрымал1 права на свабодную дзейнасць у ВКЛ i тады ж у Но- 
вагародку i В ть ж  паявтю я першыя касцёлы. Умацаванню 
м1ждзяржауных аднос!н спрыял1 i шлюбныя справы. Так, польсю 
кароль Уладзюлау Лакетка у 1325 г. ажажу свайго сына кара- 
лев1ча KaeiMipa на дачцэ Гедыл/мна Альдоне. У гонар гэтай па- 
дзе! ён нават устанав’|у спецыяльную узнагароду -  ордэн Бе- 
лага Арла.38 Псторыю адзначаюць, што менав1та шлюб Гедым- 
iHayHbi з нашчадкам польскага караля паклау пачатак саюзнщюм 
адносмам Польшчы i ВКЛ, што было выгадна перш за усё 
польскаму боку. Уладзюлау Лакетка выкарыстау гэты шлюб не 
толью для умацавання свайго унутрыпал1тычнага становшча, але 
i для барацьбы з крыжаносцамЬ Ужо у 1325 г. пам1ж Польшчай 
i ВКЛ была падпюана дамова, якая мела антыкрыжацкую на- 
юраванасць, а у наступным, 1326 г., аб’яднанае польска-лтоус- 
кае войска на чале з Давыдам Гродзенсюм зрабта паход на 
Бранденбург, дасягнуушы Франкфурта-на-Одэры.

Далейшае развщцё дзяржауна-пал Зычных адносж пам!ж 
Польшчай i ВКЛ працягвалася i паглыблялася у 80-я гады XIV ст., 
калi была падтсана Крэуская ун1я. Гэта ужя адкрыла новую 
старонку у сувязях дзвюх дзяржау. Мнопя псторыю л'наць, што 
яе |'н1цыятарам было Польскае каралеуства, якое праз уню спад- 
зявалася не толью умацаваць свае пазщьн у барацьбе з Ордэ
нам, але i далучыць да ceaix уладанняу земл1 ВКЛ, ажыццявщь 
т.зв.жкарпарацыю гэтых зямель, распаусюдзщь на ix катаги- 
цызм.

, Аднак злщця ВКЛ ( Польшчы тады не адбылося, таму што 
супраць пал1тыю жкарпарацьй выступт! мнопя уплывовыя як 
лтоусюя, так i беларусюя княз1 на чале з Вггаутам. Барацьба, 
якую узначал|у BiTayT, прымуста Ягайлу пайсц1 на уступKi, у 
вын1ку чаго з ’явтася Востраускае пагадненне 1392 г. Ана/из 
гэтага пагаднення сведчыць, што яно |'стотна разыходзтася з 
актам 1385 г. Так, у iM ужо ычога не гаварылася пра жкарпара- 
цыю ВКЛ, Ягайла прызнавау В!таута вялМм князем лтоусюм, а 
той у сваю чаргу павтен быу “H im n i не паюдаць каралевы i 
кароны пол ьскай” , г.зн. пагадзщца з васальнай залежнасцю ад
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яго. Востраускае пагадненне гарантавала ВКЛ аутаномны дзяр- 
жауны рэжым i, як адзначау УЛ. Шчэта, “нават не без некаторай 
выгады, таму што Княства у асобе Польшчы набывала моцнага 
саюзжка” .39 Што ж тычыцца унн, дык з падпюаннем Востраус- 
кага пагаднення яна захавалася, але пачала насщь персаналь- 
иы, асаб1сты характар.

А м!ж тым польсю бок !мкнууся змянщь ун(ю, надаць ёй больш 
шырокае значэнне, аб’яднаць праз яе дзве дзяржавы, дабщца 
ix злщця. Вось чаму у далейшых адносЫах пам1ж Польшчай i 
ВКЛ пытанне аб yHii было адным з галоуных i умовы yHii неад
наразова пераглядалюя, дапаунялюя. Прычым пры вырашэнж 
гэтага пытання польсю бок !мкнууся выкарыстаць у ceaix мэтах 
як знешнепйлпычныя умовы, у яюх аказвалася ВКЛ, так i na3i- 
цыю лтоуска-беларускай шляхты, яе жаданне зра^няцца у пра
вах з польскай шляхтай. Так было, напрыклад, у канцы XIV ст., калi 
BiTayr пацярпеу паражэнне ад татар у б"|тве на р.Ворскле. Як- 
раз тады Польшча i прапанавала ВКЛ унесц! змены у раней 
падпюаныя пагадненж (Крэ^скае i Востраускае), абашраючы- 
ся на рашэнж з ’езда прадстаункоу феадалау-католкау ВКЛ, 
яю адбыуся у студзеж 1401 г. у BmbHi, i з ’езда польсюх феада
лау у сакавку таго ж  года у Радаме. Яны 6bmi аформлены 
спецыяльным актам, вядомым як Втенска-Радамская ужя 1401 г. 
Гэтая ужя nasiHHa была яшчэ больш умацаваць сувяз1 пам1ж 
ВКЛ i Польшчай. I сапрауды, BiTayT i яго князь i баярства абя- 
цал! Ягайлу i польсюм феадалам аказваць усялякую дапамогу, 
выступаць yciMt cinaMi супраць любых ворагау, ахоуваць польсюя 
!нтарэсы, як свае уласныя, а пасля смерш вялкага князя лпгоу- 
скага, не шукаць 1ншага гаспадара, акрамя польскага караля. 
Таюя ж абавязацельствы давалИ польсюя феадалы у адносн 
нах да ВКЛ: без згоды л'щвЫау i ix вялкага князя не выб1раць 
новага караля у выпадку смерцг Ягайлы. Але i новая ужя не 
лквщавала самастойнасц! ВКЛ: яна па-ранейшаму мела пер- 
санальны характар, а гэта значыць, што ВКЛ i Польшча працяг- 
вал! знаходзщца толью у саюзных адносЫах пад вяршэнствам 
аднаго юраунка, у якасц1 якога тады выступау Ягайла.40

Нельга не адзначыць.што саюзныя адносшы, яюя усталя- 
валюя тады пам1ж ВКЛ i Польшчай, станоуча адбтюя на ix знеш- 
непалпычнай дзейннасцГ, у прыватнасць на барацьбе з крыжа- 
кам!, аб чым яскрава сведчыла славутая перамога пад Грун- 
вальдам у 1410 г. Разам з тым гэтая перамога узвыста м!жна- 
родны аутарытэт ВКЛ, узмацнта агульныя пазщьн BiTa^Ta, што
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занепаксила польсюя юруючыя колы, яюя зноу узнял1 пытанне 
аб yHii з ВКЛ. Яно было разгледжана на сумесным з ’ездзе 
(1413 г.) прадстаункоу польсюх феадалау i 47 феадалау-ка- 
толкау ВКЛ у замку Г'орадл! (над Бугам). Прапановы з ’езда 
был1 угпчаны Ягайлам i Вяаутам i знайиш адлюстраванне у 
трох граматах (прывшеях), пакладзеных у аснову Гарадзельс- 
кай yHii 1413 г. На гэты раз ужтарнае пытанне больш шырока 
увязвалася з iHTapocaMi каталщкай шляхты ВКЛ. Яна атрымль 
вала гербы польсюх феадалау, надзялялася правам! i прывше- 
ями яюм! тыя карысталюя, за што абяцала быць з iMi у вечнай 
дружбе i саюзе, захоуваць вернасць польскаму каралю Ягайлу 
i вялкаму князю лтоускаму BiTayry.41 Безумоуна, таюя абавя- 
зацельствы павЫны был! умацоуваць су вяз i пам|'ж дзвюма дзяр
жавам!. Больш за тое, у Гарадзельсюм прывше! 1413 г., выда- 
дзеным ад !мя караля польскага ! вял!кага князя лтоускага, 
з ’явт!ся словы аб далучэнн!, уключэнн! ВКЛ у склад Польшчы, 
але яны, на думку псторыкау, не мел! юрыдычнай с!лы, гаму што 
змест прывшея, Ышыя яго артыкулы супярэчыл! гэтым словам.

лея 1413 г., яю юры- 
Польшчай, беларусю 

выя фразы аб злщцй

Анагмзуючы тэкст Гарадзельскага прывк 
дычна афармляу новую ун!ю пам!ж ВКЛ 
псторык Я.Юхо ninja, што “усе напышлГ 
злучэнж, далучэнн! i уключэнж ВКЛ у склад Польшчы не мел! у 
той час рэальнага значэння, бо традыцыя узаемаадносЫ пам1'ж 
Польшчай i ВКЛ, якая склалася на аснове асабютай (перса- 
нальнай) уни, не мянялася.”42

TaKiMi ж засталюя гэтыя адносЫы i у далейшым. Але ун!я 
1413 г., як i папярэджя пагадненн! ВКЛ з Польшчай, не была 
трывалай. Феадальная знаць Княства, асабл!ва праваслауныя 
княз1 ! баяры усходнеславянскай часто дзяржавы, не хацел! 
збл!жэння з Польсюм каралеуствам нават на аснове персаналь- 
най yHii i пасля смерц! BiTayra, кал! вялМм князем стау Свщры
гайла, яна фактычна была скасаваная. Толью пасля выдання 
прывшеяу 1432 i 1434 гг., яюя пашырыл! правы праваслауных 
князёу i баяр, адносЫы з Польшчай наладзтюя: вялМм князем 
ляоусюм Жыпмонтам Кейстутав!чам зноу было падпюана унь 
тарнае пагадненне (адбылося гэта у Гродне). FicropbiKi адзна
чаюць, што у параунанн! з умовам! yHii 1413 г. новая дамова 
была менш выгадная ВКЛ, таму што яна яшчэ больш прывязва- 
ла яго да Польшчы. Прычым адкрывалася магчымасць тэрыта- 
рыяльных змен у Княстве, у прыватнасц!, паляю пачал1 прэтэнда- 
ваць на Валынь i Падолле. Аднак смерць Ягайлы пры вял а да
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таго, што у 1434 г. уьня з Польшчай зноу была скасавана, Вось 
гэтым! падзеям! i закончыуся першы этап саюзных адноан ВКЛ 
з Польшчай, пачатак я кому дала Крэуская уыя 1385 г.

Друп этап саюзных сувязяу Вял]кага княства Лаоускага з 
Польшчай пачынаецца з абрання у 1447 г. на польсю трон вя- 
лкага князя л!тоускага Каз!м1ра (сына Ягайлы i Соф’] Гальшан- 
скай). Адбылося гэта па Ыщыятыве польскага боку, яю раз- 
л 1чвау на узнауленне ynii з ВКЛ на умовах пчкарпарацьп'. Аднак 
характар yHii i на гэты раз змяжць не удадося, яна зноу заста- 
лася персанальнай. Прадстаунк! ВКЛ у час перамоу а детая л i 
свой дзяржауны самабытны рэжым i атрымал! права пасля 
смерцг Ka3iMipa выб|раць (асобна ui з палякам1) вял]кага князя, 
што было вяртаннем да пагаднення аб yHii 1413 г. Прауда, як 
адзначау М,Любаусю, гэты sanic не быу пацверджаны паля- 
KaMi i з iM яны нкол1 не л!чыл!ся. Адстойвала ВКЛ i сваю тэры- 
тарыяльную цэласнасць. Так, яно адхшша прэтэнзи Польшчы 
на Падолле i Валынь, аб яюх тая заявта раней. I увогуле лтоу- 
ская знаць пачала болыи актыуна супрацьстаяць пал!тыцы iHKap- 
парацьн, праводз!май Польшчай. Невыпадкова менав]та тады 
был! прыняты новыя меры па пашырэнн1 правоу шляхты ВКЛ, 
на што быу наюраваны прывшей Ka3iMipa, выдадзены у 1447 г. 
Польск!я юруючыя колы разумел! важнасць паз!цьн л!тоуска- 
беларускай шляхты у вырашэнн! ун!тарнага пытання i !мкнул!- 
ся прыцягнуць яе на свой бок, абяцаючы забяспечыць ёй таюя 
правы, яюм! ужо карысталася польская шляхта. “Прывшей 2 
мая 1447 г., -  адзначау У. П1чэта, -  меу аграмаднае значэнне i 
для пал!тычнага ладу Л!твы, i для yHii... Цяпер шляхта рэзка 
станов!цца на бок yHii у !нтарэсах поунага ураунення з папя- 
кам! i паслаблення уплыву л'|тоуск!х магнатау. Апублкаваннем 
прыв'шея 1447 г. была зараней выйграна справа yHii.”43

Тым не менш i пры Каз!м!ры адноаны ВКЛ i Польшчы iCTOTHa 
не змянтюя, ун!я заставалася персанальнай, а пасля яго смерц'| 
у 1492 г. увогуле была скасаваная. Выкарыстаушы момант, л!тоу- 
ск!я магнаты узвял! на трон без ведама папякау сына Ka3iMipa- 
Аляксандра. Прауда, напружанасць у аднос!нах дзвюх дзяржау 
працягвалася нядоуга: у 1499 г. ВКЛ i Польскае каралеуства 
ладпюал! новае пагадненне, i ix сувяз! был! адноулены прык- 
ладна на тых жа умовах, што !снавал! раней.

Асобнае месца ва узаемааднос!нах ВКЛ i Польшчы займае 
Мельн!цкая ун!я 1501 г. Па сва'|м змесце яна адр0зн1валася ад 
ycix папярэдн!х пагадненняу, таму што прадугледжвала зл'щцё,
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аб’яднанне дзвюх дзяржау. Адна!< ун1я не была ажыццёулена: 
вальны Сойм у 1505 г. не зацверДз1у Мельнщю акт, i ён не 
набыу алы.

Аб’яднанне ВКЛ i Польшчы, як нам ужо вядома, адбылося 
толью у 1569 г. на аснове Любл1нскай yHii, у вынку якой была 
створана новая дзяржава -  Рэч Паспал'!тая. Прычым ВКЛ стра- 
цшатады шэраг ceaix зямель (Падляшша, Валынь, Падолле, Kiey- 
шчыну); але у складзе Рэчы Паспаляай яно мела пэуную аута* 
номю. Разам з тым знешнепалгтычная дзейнасць Княства была 
icTOTHa абмежавана, яно фактычна не выступала у якасц| суб’е- 
кта м1жнароднага права.

Як бачым, ВКЛ з моманту свайго узнкнення праводзта 
актыуную знёшнюю палггыку. Безумоуна, яе нельга звесц1 толью 
да тых наюрункау, яюя 6bmi разгледжаны, ~ знешнепал[тычная 
дзейнасць Княства была больш складанай i разнастайнай. Ак- 
рамя пытанняу, што тычылюя адноан з cyceflHiMi дзяржавам!, 
у раду ВКЛ прыходзтася вырашаць i Ышыя, у прыватнасц!, ад- 
стойваць свае Ытарэсы на агульнаеурапейскай арэне. Ды i 
еурапейсюя краЫы павшны 6bmi л!чыцца з ВКЛ, а потым i з 
Рэччу Паспалтай, у складзе якой яно апынулася. Прауда, з ут- 
варэннем Рэчы Паспал1тай “Карона Польская (мкнулася мана- 
пал1заваць зносты  з Захадам i пачала кантраляваць заход- 
нюю палтаку ВКЛ,”44 але цалкам 1заляваць Княства ад е^ра- 
пейскай пал!тыю не удалося, таму што у гэтай пал(тыцы был! 
вузлы супярэчнасцяу, яюя так ц1 Ыакш закранал! i ВКЛ.
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Раздзел IX
РАЗВЩЦЁ ЭТН1ЧНЫХ ПРАЦЭСАУ НА БЕЛАРУС1 

У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХШ -  
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст. 

УТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦ1

§1. Узмацненне этшчных працэсау у сувязг 
з утварэннем ВКЛ. Умовы i фактары 
узж'кнення беларускай народнасц1

Kani мы гаворым аб этжчных працэсах, дык маем на увазе 
тыя якасныя змены, што адбываюцца у жыцц! людзей, ix матэ- 
рыяльнай i духоунай культуры, свядомасц!, на аснове яюх фар- 
м1руюцца, складваюцца пэуныя супольнасц!, у тым л1ку i народ
насц!.1 На тэрыторьй Беларуа таюя працэсы разв!валюя ужо у 
старажытнасц!, кал! адбывалася засяленне чалавекам тэрыто- 
рьн нашай KpaiHbi. Яшчэ больш прыкметным! яны стал! у раннем 
сярэднявеччы, тады этжчную карту Беларус! вызначал! усход- 
неславянсюя плямёны, як!я замацавалюя на беларусюх землях 
у асноуным на працягу VI -  IX стст. Аднак беларуская народ- 
насць,на думку большасц! даследчыкау, сфарм1равалася паз- 
ней, у межах XIII -  XVI стст. Менавта у гэты перыяд узжкш 
фактары, яюя паскорыл'| разв'щцё этн'|чных працэсау, прывял! 
даузнкнення беларускай народнасц!. Прауда, вучоныя па-роз- 
наму ацэньваюць ролю i значэнне гэтых фактарау i увогуле 
тыя змены, што адбывалюя на беларусюх землях.

Так, pacincKi археолаг В.Сядоу i яго прыхтьжю вырашаль- 
ным фактарам у фарм!раванж беларускай народнасц! л!чаць 
калажзацыю славянам! тэрыторьй на поунач ад Прыпяц1, заня
тую баптам1, с!нтэз ix культур, дакпадней, уплыу балтау на мову 
i культуру усходнеславянсюх плямёнау, што рассялял|'ся на тэ- 
рыторы! Беларус! у VI -  IX стст. Гэтыя даследчыю яуна пера- 
большваюць балцю Уплыу i разам з тым адмауляюць уздзеян- 
не шшых фактарау, у прыватнасц!, пал!тычных i эканам!чных.
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Праблему узнкнення беларускай народнасц1 яны, па сутнасць 
разглядаюць з чыста этжчнага пункту гледжання. “Магчыма, -  
niuia В. Сядоу, -  стварэнне i фарм]раванне беларускай моунай 
i этнаграф1чнай супольнасц1 знаходзщца не у прамой залеж- 
Hacu,i ад пал1тычнай псторьи i эканам!чнага развщця. Пераду- 
мовы утварэння асобнай усходнеславянскай адзЫю, вщаць, трэ
ба шукаць глыбей, перш за усе у ранняй этжчнай псторьи' Вер- 
хняга Падняпроуя i Беларус!” .2

1ншыя псторыю, наадварот, на першы план ставяць пал!- 
тычныя i эканам1чныя фактары, недаацэньваючы фактары эт- 
нагенетычныя. У апошжя гады з ’явтюя публкацьй, аутары яюх 
вырашальную ролю ва узнкненж этнасау прыпюваюць нават 
фактарам касм1чным, пазапланетным. Такой думю прытрымлн 
вауся вядомы раайсю вучоны Л.Гумшёу. Яе падзяляе i бела- 
pycKi даследчык А.Рогалеу -  аутар шэрагу прац па этжчнай 
праблематыцы. Ён nima: “Узнкненне беларусау было прадвыз- 
начана натуральна-пстарычным развщцём Усходняй Славп 
(Старажытнай Pyci), але адбылося гэта у пэунай частцы яе тэ~ 
рыторы'|, дзякуючы пазапланетарнаму 'импульсу” .3 Як бачым, icny- 
юць розныя падыходы да пытанняу, звязаных з утварэннем 
беларускай народнасщ, вызначэннем тых фактарау i абстав:'н, 
пад уздзеяннем яюх яна фарм!равалася.

Трэба, аднак, зазначыць, што далёка не усе сучасныя наву- 
ко^цы прытрымл1ваюцца аднабаковых тлумачэнняу гэтага пы- 
тання. Большасць з ix разглядаюць праблему утварэння бела
рускай народнасш комплексна i л1чаць неабходным вывучаць 
розныя фактары, у тым л ку  i палпычныя. Так, пэуным штурш- 
ком для этнаутваральных працэсау, яюя прывял1 да узнкнення 
беларускай народнаец], стау распад той паляычнай сютэмы. 
якая трымалася пад уладай KieycKix князёу. Менавта тады змя- 
нтася сама дзяржауна-тэрытарыяльная прастора, на якой раз- 
в1валюя гэтыя працэсы. Цяпер яна вызначалася межам1 новай, 
найбуйнейшай ва Усходняй Еуропе KpaiHbi -  Вялкага княства 
Лаоускага. Г эта Княства паюнула глыбою след у псторьи на- 
шай Бацькаушчыны, i няма падстау недаацэньваць яго ролю у 
этжчнай кансалщацы'г насельнщтва беларусюх зямель. Ство- 
ранае на славяна-балцкай этжчнай аснове, ВКЛ стала калыс- 
кай узнкнення як цяперашжх беларусау, так i лтоуцау. Яго 
значэнне было не толью у тым, што яно спынта працэс драб- 
лення беларусюх зямель, але i узмацнта жтэграцыйныя з ’явы, 
садзейжчаючы тым самым этжчнай кансалщацьй насельнщтва.
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f л ам у спрыяла i тое, што у межах ВКЛ мнопя земл1 i княствы 
Finjiapyci, узнкшыя раней, мел1 аутаномш, здолел1 дабщца за
мшами я “даужны” , самабытнасщ i увогуле шмат чаго, што 
ужо з даужх часоу аб’ядноувала усходнеславянскае насельж- 
цмш, якое апынулася у новай дзяржаве. 3 другога боку, у 
rwutsiuui ВКЛ паступова вызначылася i тэндэнцыя палггыка- 
мрававой цэнтрал!зацьн, чаму садзейжчал) умацаванне вярхоу- 
пай улады, рэформа тэрытарыяльна-адммютрацыйнага i<ipa- 
п.шня, увядзенне адзЫага заканадауства, сютэмы суда. Прауда, 
умовы для этжчных працэсау на Беларус! ускладжлюя пасля 
Утварэння Рэчы Ласпалгтай, але працэсы гэтыя не был! спынё- 
ныя.

Пачал1 пашырацца тады i гаспадарча-эканам1чныя сувяз1 як 
у межах усяго ВКЛ, так i на уласнабеларусюх землях. Яны раз- 
в(валюя на аснове паглыблення грамадскага падзелу працы, 
росту таварна-грашовых знос!н, яюя уцягвал1 розныя cnai на
сельнщтва у гандлёвы абмен, Ышыя кантакты, што было велыуп 
важным для пераадолення лакальнай замкнёнасц), !запяванасци 
Значную ролю у гэтым адыгрывал1 гарады i мястэчю, ix коль
касць да пачатку XVI ст. павял1чвалася на усёй тэрыторьп Бела- 
pyci, разам з тым разв!валюя i сувяз1 пам1ж iMi. На значэнне 
эканам1чных фактарау у развщц1 этжчных працэсау, кансалща- 
цыГ насельнщтва, указвал1 Мнопя навукоуцы. “Рост эканам1чных 
сувязяу пам1ж аддаленымГ абласцям1, -  адзначау У. Шчэта, -  
разбурау 1заляванасць асобных раёнау i садзейжчау развщцю 
уяулення аб этжчным адзмстве “рускага народа”, што складау 
большую частку насельнщтва Вялкага княства Лтоускага.”4

3 утварэннем ВКЛ больш спрыяльныя магчымасц1 склаль 
ся i для развщця культуры, невьгпроую у ёй рэпянальных ад роз- 
ненняу. У навуковай л ггаратуры адзначаецца, што “у XVI ст., i 
асабл!ва у яго апошжя дзесяцгоддз1, мы не знойдзем жводна- 
га ютотнага элемента народнай культуры, яю не меу бы пэуна- 
га распаусюджання ва ycix рэпёнах Беларус1.”5 Сама ж культу
ра беларусюх зямель пачала набываць этжчна выяулены ха
рактер, што знайшло адлюстраванне ва ycix сферах духоунага 
жыцця. Пры гэтыМ паступова вызначылюя асноуныя асаблн 
васц| i рысы, уласц!выя беларускай мове, -  важнейшему кам- 
паненту культуры, адной з галоуных прыкмет народнасцК Боль
шасць навукоуцау падзяляе той пункт гледжання, што беларус- 
кая мова склалася на аснове агульнаусходнеславянскай мовы 
i яе адрозненж ад ичшых славянсюх моу, як л1чыу акадэмк
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Я.Карсю, выявимся ужо у XIII ст.6 У далейшым гэтыя адрозненн 
яшчэ больш павял1чылюя, i беларуская мова ужо у XIV -  XV стст 
разв1валася як самастойная, самабытная. Менав1та у гэты час 
яна пачала адрозывацца як ад рускай, так i ад укра1нскай моу 
набыла характэрныя рысы, як1я захоуваюцца i па сёняшн! дзень 
аканне i я канне, дзеканне i цеканне, зацвярдзелае “р” , перахо/: 
зычных “в” i “л” пасля галосных у нескладовае “у” , афрыкать 
“дж” i “дз” i 1нш. Усе больш аддалялася ад агульнаусходнесла- 
вянскай i беларуская лгтаратурна-п'юьмовая мова, якая такса
ма мела свае арфаграф1чныя I лекс!чныя рысы.7 Важна адзна- 
чыць i той факт, што беларуская мова (яна тады называлася 
«рускай») мела у той час давол! высою дзяржауны i сацыяль- 
ны статус, выступала у якасц1 афщыйнай мовы ВКЛ. На ёй вя- 
лося справаводства, выдавал 1ся заканадаучыя акты, у прыват- 
насц1, на беларускай мове напюаны усе тры Статуты ВКЛ. Прау
да, некаторыя польсюя вучоныя адмаулял! гэты факт, спраба- 
вал1 даказаць, што Статуты з ’яуляюцца помнкам1 польская 
пюьмовай i юрыдычнай культуры. Але такое сцвярджэнне былс 
адхтена большасцю вучоных, яюя займал1ся псторыяй ВКЛ, 
Так, вядомы знауца Статута ВКЛ 1529 г. лтоусю псторык С.Ла- 
зутка, падводзячы вын1ю шматгадовага вывучэння гэтага Ко- 
дэкса адзначау, што ён (Статут) быу “напюаны на старажытна- 
беларускай мове, якая, можна сказаць, пераважала у той час  ̂
дзяржауным апараце Вялкага княства Л1тоускага i з гэтагг 
пункту гледжання, бузумоуна, ён перш за усе з ’яуляецца по- 
мнкам беларускай культуры.”8 Нельга не адзначыць, што пры- 
ярытэт беларускай мовы, яе дзяржаунасць был1 замацаваны 
caMiMi Статутам!. Ва ycix трох рэдакцыях Статутау ёсць арты- 
кулы, як1я патрабуюць, каб беларуская мова выкарыстоувалася 
у адм1н1страцыйных i судовых установах ВКЛ. Так, у Статуце 
1588 г. 3anicaHa: “А писарь земьский маеть по руску литерам! 
словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не ин- 
шимъ езыкомъ и словы.”9 На беларускай мове стварал1ся 
выдавалюя летап'юы, л'|Таратурныя творы. Вельм1 бл^зкай да 
беларускай мовы была i мова KHir, яюя 6bmi надрукаваны Ф.Ска- 
рынам. Гэта значыць, што беларуская мова адыгрывала камун!- 
катыуную ролю як у межах этн1чнай тэрыторьн Беларус1, так 
усяго Вял1кага княства Л1тоускага. Падкрэстваючы значэнне 
гэтай акал1чнасц1, Я.Карею nicay: “Пры таюх спрыяльных умо
вах адбылося аб’яднанне ycix заходнеруск1х плямёнау i выпра- 
цоука адной агульнай для ix мовы. 3 таго часу пакладзень
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i pi .шалы пачатак той рускай народнасць якая да гэтага вядо- 
м.1Я пад назвай беларускай.”10

Анал!зуючы фактары, з як!м! было звязана узжкненне бе- 
плрускай народнасц1, трэба мець на увазе i з ’явы сацыяльныя, 
шму што народнасць, гэта не проста супольнасць людзей, але 
i ■ к'.обны этнасацыяльны аргажзм. TaKi аргажзм мае сваю сас- 
поуна-класавую структуру, дзяржауныя !нстытуты, адрозываецца 
i юуным характерам сацыяльных адноЫн, яюя вызначаюцца па- 
иуючым спосабам вытворчасць На Беларус1 тады разв1вауся 
феадал1зм i менавгга на яго аснове складвалася сацыяльна- 
класавая структура беларускай народнасцьТак, самай шмата- 
кай часткай насельнщтва Benapyci было у тыя часы сялянства, 
яго удзельная вага даходзша да 80-85%. Трэба падкрэслщь, 
што менав-1та сялянства, сельсюя жыхары захоувал'| i разв'|вал'| 
усё тое, што было уласц1ва беларусам як этнасу, ix культуры, 
менталтату. Важнае месца у сацыяльнай структуры беларус
кай народнасш займала шляхта, яна мела найбольшыя правы i 
адыгрывала вядучую ролю у пал|'тычным жыцц|' ВКЛ, у дзяр
жауных справах, уноста свой уклад у развщцё культуры, асве- 
ты, Аднак этн1чны склад шляхты Беларус'1 быу неаднародны. 
Такая неаднароднасць асабл1ва характэрнай была для магна
тау, арыстакратычнай частю шляхты, сярод яю'х был)' выхадцы 
як з балта-л1тоусюх, так i з усходнеславянсюх зямель. Напрык
лад, з 29 буйных землеуладальнкау Беларус!, у маёнтках яюх у 
1567 г. нал1чвалася звыш 1000 сялянсюх двароу (“дымоу” ) на 
кожнага (а гэта уладанн'| магнацюя), 13 был'| лтоускага пахо- 
джання (у тым л ку  6 Гедым1нав1чау), 9 -  беларускага (у тым 
л ку  2 Рурыкав1чау), 5 -  украЫскага i 2 рускага (выхадцы з Мас
коускага княства). Гэта паводле падлкау псторыка А.Грыцкев- 
i4a.11 Ён жа праанал1завау таксама i этжчны склад сярэдняй i 
дробнай шляхты i 3pa6iy агульную выснову, што “на Беларусау 
XVI ст. сярод феадалау пераважную большасць складал'| феа
далы беларускага паходжання.”12 Л1тоусюя феадалы жыл1 га
лоунымчынам у пауночна-заходжх раёнах Беларусь Гэта было 
звязана з тым, што пауночна-заходшя раёны у XIV -  XV стст. у 
значнай частцы захоувал] лтоусю этн1чны элемент, як! падвяр- 
гауся беларуазацьн у працэсе этнагенезу беларусау. Ды i з 
пал1тычнага пункту гледжання, адзначае А.Грыцкев1ч, гэтыя ра
ёны был1 цясней, чым шшыя, звязаны з уласна лпчэускай тэры- 
торыяй. У астатжх жа раёнах Беларус1 дтоусюя феадалы был1 
прадстаулены л1таральна адзшкамь Беларусюя феадалы з
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сярэдняй i дробнай шляхты складал! ва усходых раёнах Бела- 
pyci большасць. Толью сярод магнатау л1тоусю этнмчны эле
мент быу значным.13

Трэба, аднак, зазначыць, што мнопя прадстауьню феадаль
ных саслоуяу аказалюя няустойл1вым сацыяльным элементам 
у беларускай народнасц!, былi падвергнуты палан1зацы'| i не 
працягу XIV -  XVI стст. “усё больш i больш аддалялюя ад свай- 
го народа, што вяло да частковай i нават поунай ix (заляванасщ 
страты характэрных этн!чных прыкмет, а у вын!ку -  да aciMura- 
цьн.”14 Менавгга яны папаунял! т. зв. “шляхецю народ польсю» - 
своеасабл'1вую супольнасць, якая складвалася у межах Рэчь 
Паспалгщй.

Важную ролю у жыцц1 грамадства адыгрывала тады на- 
сельн!цтва гарадоу i мястэчак Беларуси Яго колькасць такса
ма узрастала, прауда, у этжчных адносЫах гарадское насель
нщтва было больш складаным, чыМ сельскае, хоць i там пера- 
'важат беларусы (у канцы XVI -  першай палове XVII стст. янь 
складал! не менш за 80%).15

Анагпз заканадаучых актау, выдадзеных у ВКЛ, сведчыць, штс 
да пачатку XVII ст. у асноуным завяршыуея працэс юрыдычна- 
га афармлення правоу i абавязкау саслоуных груп дзяржавы. 
Разам з тым у грамадзянска-прававых нормах дзеючага зака- 
надауства усе больш выразным! станавтгся агульнасаслоуныя 
прынцыпы. Адначасова актыв'юавалася агульнадзяржауная 
дзейнасць саслоуяу, узмацнялюя кантакты як унутры ix, так i 
пам1ж iMi. Гэтаму у значнай ступенГ садзейн'нала барацьба а 
крыжаносцам!, залатаардынцам'| i з yciMi тым!, хто пагража^ 
незалежнасц1 ВКЛ. Знешж фактар, на думку псторыкау, адыг- 
рывау немалаважную ролю у кансалщацьй насельн'щтва бела
русюх зямель. У.1.ГПчэта, вылучаючы гэты фактар, nicay: “Ня- 
мецкая агрэая, з аднаго боку, I развщцё эканамчных сувязей 
пам!ж асобным! абласцям1, з другога, был! найважнейшым] 
фактарам!, яюя паскорыл! утварэнне беларускай народнасцГ’.1Е

Важныя змены адбывалюя i у дэмаграф|'чных працэсах, ха
рактеры i шчыльнасц! насельн!цтва, яго агульнай колькасц!. 
Праведзеныя даследаванж пацвярджаюць, што агульны дэмаг- 
раф!чны Maciy насельнщтва Беларус! нал'нвау на сярэдзшу -  
другую палову XVI ст., як ужо адзначалася раней, больш за 
1,8 млн.чалавек, а яго шчыльнасць узрасла да 5 чалавек на 1 
км.кв. (ёсць i Ышыя дадзеныя). Наибольшая шчыльнасць на
сельнщтва была у Цэнтральнай Беларуси Паиямонн1, Падняпроу

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



(.1сабл|'ва у яго левабярэжнай частцы -  Аршанска-Магшёускай 
|),п/н!не}, наймемш заселеным заставауся шэраг раёнау Падз- 
н1ння, а таксама Палесся. Тады ж склалюя тыя паселшчы, ix 
ifiji чча i культурныя ландшафты, яюя стал! тыповым1 ва ycix 

f»:>ci онах Беларус!, што грунтоуна адлюстравана у працах бела
рускага даследчыка В.Цггова.17 У этичным аспекце асноуную 
мостку насельнщтва беларусюх зямель складал! усходжя сла- 
мяне, на аснове яюх i фарм!равалася беларуская народнасць.

Даследчыю адзначаюць, што арэал распаусюджання бела
русау быу увогуле цэльны, а у межах Беларус! -  кампактны. На 
точных працэсах, складванк! новага комплексу культуры, адб>- 

налюя перасяленн!' розных груп насельжцтва, ix змешванне.
Таюм чынам, пстарычныя умовы, у яюх разв[вал1ся этшчныя 

працэсы на Беларусь з утварэннем ВКЛ ютотна змянтюя. У цэ- 
)!ым яны был! спрыяльныя для фарм!равання беларускай народ- 
imclu, яе узнкнення. Цяпер пачал1 дзейжчаць фактары, з яюм! была 
шязана кансалщацыя розных этичных i сацыяльных груп насель- 
| ш два, што пражывала на беларусюх землях. Як мы бачыл'|, ix было 
пскалью i роля ix не была аднолькавай на розных этапах пста- 
рычнага развщця беларусюх зямель. Так, у XIII -  XIV стст., ды i у
XV ст. вядучай была роля фактара пал'пычнага аб’яднання бела
русюх зямель у складзе ВКЛ, потым пачала узмацняцца значэнне 
§канам!чных, культурных, сацыяльных i некаторых Ышых факта- 
рау. Безумоуна, мелгся i фактары, яюя ускладнял1 эттнчныя працэ
сы. Да ix л|'ку трэба аднесц!’ слабае развщцё таварна-грашовых 
адной н, абмежаванне свабоды, кантактау людзей у сувяз1 з пана- 
ваннем прыгоннага права, феадальнага ладу. Пэуную асабл|'васць 
надавала этичным працэсам i рэлНйна-канфеайнае становшча, 
йкое складвалася на Беларус! з канца XIV ст., асабл!ва пасля 
Утварэння Рэчы Паспагмтай, кал! пачала праводзщца пал!тыка 
палан1зацьн, распаусюджання каталщызму. Шмат яюя з катопкау 
не тольк! адмаулялюя ад веры сва!х продкау, але i ад беларускай 
Мовы, нацыянальных традыцый, звычаяу. Пра таюх тады гаварылк 
“Родам-pyciH, нацыянальнасцю -  паляк,’ На сувязь рэл!пйных i 
этн1чных з ’яу, уплыу каталщызму ка этичную самасвядомасць бе
ларусау указвал! мнопя псторыю.18 Але гэта яшчэ не азначала, 
што усе катол|'ю перастал! быць беларусамь што да беларусау 
трэба адносщь тольк! праваслауных. Далёка не усе, хто прыняу 
каталщкую веру, сапрауды апалячылгся: гэта характэрна было для 
шляхты, некаторай частю гараджан. Таму можна пагадзщца з 
высновай М.Грынблата, што “каталщкая вера не унесла прык-
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метных перамен у быт i культуру беларускай народнасц!.’’19 У 
сваёй асноунай большасц! каталщкае насельнщтва Беларус! пра- 
цягвала захоуваць этн!чныя рысы, характэрныя для усходнесла- 
вянскага народа, заставалася беларусам!'. Няма падстау выклю- 
чаць з лку беларусау i тых, хто прытрымл(вауся ун^яцкага вера- 
вызнання. Беларуская народнасць, як ! мнопя !ншыя, была полн 
канфес'|йнай, бо яе прадстаулял1 i праваслауныя, i KaroniKi, i ужяты -- 
людз1 розных рэлИйных поглядау.

§2. Этшчная i тэрытарыяльная аснова 
беларускай народнасц]

Кожная народнасць мае як свае пстарычныя караж, так i 
этичную i тэрытарыяльную аснову, на якой яна фарм1руецца. 
Г эта адносщца1 да беларускай народнасц. Аднак калг У адно- 
cinax да вызначэння пстарычных каранёу беларусау у вучоных 
няма асабл[вых разыходжанняу (усе яны л1'чаць беларусау на
родам Ыдаеурапейскай этнаязычнай групы i бачаць ix караж 
менавта у гэтай супольнасцО, дык пытанне аб этжчнай i тэры- 
тарыяльнай асновэ беларускай народнасц! застаецца дыску- 
айным, канчаткова нявырашаным.

Так, у дарэвалюцыйны перыяд у Pacii давол! шырока была 
распаусюджана думка, што беларусы выйшл1 з крыв1чоу, што 
менавяа крыв1чы склад! этжчную аснову беларускай народ
насц!. Гэтага погляду, напрыклад, прытрымл!валюя М.Кастама- 
рау, (.Бяляеу, М.Любаусю, П.Мтюкоу, (ншыя навукоуцы. “Цяпе- 
рашняе рассяленне беларусау, -  адзначау П.Мтюкоу, -  амаль 
цалкам адпавядае ceaiMi межам'| распаусюджванню крывИоу 
паводле нашага старажытнага летапюу...”20 Асабл1ва актыуна 
падтрымл!вал! крывщкую тэорыю паходжання беларусау прад- 
стаужю беларускай !нтэл‘|генцьм, вядомыя удзельнш нацыяналь- 
на-вызваленчага руху на Беларус!' у пачатку XX ст., у прыват- 
иасц1, браты A. i 1.Луцкев1чы, В.Ластоусю, А.Шлюбсю i 1ншыя. 
Выказвалася нават прапанова адмов'щца ад назвы “Белая Русь” , 
“беларусы” , карыстацца тэрм!нам “Крыв!я” , а беларусау адпа- 
ведна называць “крывгчам!” . Да гэтай тэорьм прымыкала i т.зв. 
волатауская тэорыя, якую падтрымл1вал1 таксама некаторыя 
прадстаутю беларускай !нтэл!генцы! (напрыклад, Я.Леек, М.Кас- 
пяров!ч). Яны л1чыл1, што этжчнай асновай беларусау, ix пред
кам! был! плямёны неймх волагау (велетау), яюя насялял! 
тэрыторыю Беларус! у старажытнасц!.
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Аднак названыя тэорь/i не замацавалгся у навуцы. Анализ 
ап-йчных працэсау, яюя разв1валгся на беларусюх землях, прывёу 
нучоных да высновы, што этнагенез беларусау вызначауся не 
юлью KpbisinaMi, але i iHLUbiMi усходнеславянсюм1 плямёнам!, яюя 
и;юялял1 тэрыторыю Беларуа у VIII -  IX стст., у прыватнасц!, дры- 
(; JtiinaMi, радз1м1чам1, некаторым! iHLUbiMi ix суседзямк Такой думю 
мрытрымл1валюя Я.Карею, А.Багданов1ч, У. Шчэта, шэраг жшых 
пидомых у Pacii навукоуцау. “ПадзвЫсюя i падняпроусю'я крывн 
чы, дрыгав1чы, часткова драуляне, -  nicay У. ГИчэта, -  склал! ас- 
коунае этнаграф!чнае ядро беларускай народнасц!.21

Думка аб тым, што беларуская народнасць склалаея на усход- 
нсславянскай этн'пнай аснове, па сутнасц'1, стала пануючай ужо у 
дарэвалюцыйны час. Разам з тым тады ж у навуковай л'|таратуры 
начал! выказвацца меркаванн! аб неабходнасц1 пры распрацоуцы 
нраблем этнагенезу беларусау ул1чваць i TaKi фактар, як узаема- 
дзеянне усходн1х славян з ЫшымГэтнасам'! ц'| плямёнам‘|, што нася- 
mirii тэрыторыю Беларуси У гэтай сувяз! асабл1вае значэнне нада- 
палася уплыву балцюх плямёнау. На яго указвал! у ceaix працах 
ricTopbiKi П.Галубоусю, М.Пагодзш, М. Фасмер. 1х погляды атры- 
мал\ развщцё i у савецю перыяд. Сярод савецюх вучоных пытанне 
аб уздзеяны балтау на этнагенез беларусау найбольш абгрунта- 
вана разгледзеу расмсю псторык, археолаг В.Сядоу -  аутар тэо- 
pbii т.зв. “балцкага субстрату” як вырашальнага фактару склад- 
вання этналЫгвютычных i Ышых асабл!васцей беларусау. Паводле 
Сядова, Kani гаварыць сц^сла, беларусы -  тэта аславяненыя бапты.

Безумоуна, узаемадзеянне славян i балтау нельга imapa- 
ваць, яно прасочваецца нават па антрапалапчных дадзеных. 
Але нельга i перабольшваць ролю балтау у этнагенезе бела
русау, недаацэньваць славянскую аснову беларускай народ
насц!. На нашу думку, больш абгрунтаваная пазщыя тых наву
коуцау, яюя мяркуюць, што уплыу балтау адчул1 не беларусы, 
яюх тады яшчэ i не было, а усходнеславянсюя плямёны крыв1- 
чоу, радз!м1чау i дрыгав1чоу. Як п!ша археолаг П. Траццякоу, 
“усходнеславянская культура “увабрала” асабл1васц! мясцо
вых субстратных адзшак яшчэ да з ’яулення на пстарычнай арэне 
беларусау”22. Гэтую думку падзяляюць М. Грынблат, У. Жуч- 
кев1ч, Г. Хабургаеу, Р. Загарульсю, М. П опенка i Ышыя.

Не знайшла падтрымю у навуковай лтаратуры i “ляшская 
тэорыя” , прыхшьшю якой вызначальную ролю у этнагенезе бе
ларусау надавал! заходнеславянсюм плямёнам польскага 
паходжання. Да ix, у прыватнасц!, некаторыя вучоныя (А. Шах-
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матау, Н. Дзяржав|'н) адносггн радз1м!чау. Нельга не адзначыць 
i той факт, што ужо у наш час была выказана думка i аб уплыве 
на працэс фарм1равання беларускай народнасш плямёна^ 
ф та-угорскага паходжання.23

Усходнеславянскую зтьнчную аснову беларускай народнасц 
прызнал1 i савецюя вучоныя. Разам з тым у гэтую праблему 
был1 унесены ютотныя змены i дапаунены. Праанал1заваушь 
этычныя працэсы, яюя разв!валюя ва усходжх славян у paHHisv 
сярэднявеччы, савецюя вучоныя прыйшл! да высновы, што гэ
тыя працэсы прывял'| не толью да фарм'[равання ва усходнЬ 
славян мясцовых, лакальных супольнасцей, але i да з ’яуленн? 
больш шырокага этжчнага утварэння. Таюм утварэннем, на !> 
погляд, стала старажытнаруская народнасць, якая склалася \ 
межах Юеускай Pyci у !Х -  ХПстст. Менавта яна i была папя- 
рэджцай беларусау, а таксама pycKix i укра!нцау. Па сутнасцг 
была распрацавана новая канцэпцыя аб паходжанш усходнес
лавянсюх народау i яе падтрымл1вал! фактычна усе навукоуць 
(тэарэтычна яе абгрунтавау С.Токарау), у тым л ку  i беларусюя. 
Сярод даследаванняу беларусюх вучоных трэба перш за усё 
вылучыць манаграфю этнографа М.Грынблата «Белорусы. Очерке 
происхождения и этнической истории» (Мн., 1968).

Аднак у канцы 80-х -  пачатку 90-х гг. XX ст. начал! з ’яуляц- 
ца працы (галоуным чынам на Беларус'1 i Украте), аутары яю> 
nacTaemi пад сумненне факт юнавання старажытнарускай на- 
роднасць Яны фактычна падтрымл1вал1 погляды тых псторы
кау, яюя выводзш! беларусау непаерэдна з усходнеславянсюх 
плямёнау Kpb!Bi4oy, дрыгав1'чоу i радз1м!чау. Прауда, ix разгля
даюць не проста як плямёны ui саюзы плямёнау, а як новыя 
этжчныя утварэнж, яюя склалюя пад уплывам балтау. Менавггс 
гэтыя этнаутварэнж i стал!, на ix погляд, этжчнай асновай бела
рускай народнасц!. Taxi пункт гледжання, напрыклад, актыунс 
адстойвае беларусю псторык Г. Штыхау. Ацэньваючы крыв!- 
чоу, дрыгав!чоу i радз'|м!чау, ён зазначае: «Гэта 6bmi якасна но- 
выя прабеларусюя утварэнж, у як!х пераважал! славянсюя рысь 
i яюя займал! своеасабл!вае месца сярод шшых усходнесла- 
вянсюх этнасау. Увабрзушы у сваю культуру шэраг балцюх эле
ментау, яны адрозжвалюя спецыф!чным! рысам! славянская 
культуры, што узнкл! пад уздзеяннем балтау.» ! далей ён пад- 
крэствае: «Тры пранароднасц! -  крыв1чы-палачане, дрыгав1чы, 
радз1м!чы -  паступова уцягвалюя у працэс фарм!равання бе
ларускай народнаецг»24
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Фактычна таюх пазщый прытрыкшваецца i беларусю дас- 
индчык М. Ермалов1ч. Ён таксама адмауляе старажытнарускую 
народнасць, а беларускую -  выводзщь непасрэдна з палачан. 
«Палачане, -  nicay ён, -  бьц-ii першым на тэрыторьп Беларуа 
мышкам дрыгавщка-крывщкага зрашчэння i аамшяцьн гэтым! 
плямёнам! балтау. Яны з ’явшюя першай па часе мадэллю бе
ларусау».25 Трэба зазначыць, што вучоныя, яюя не прызнаюць 
старажытнарускую народнасць, не проста адмауляюць факт яе 
(снавання: яны прыводзяць i шэраг давол|' пераканаучых аргу
мента^, выкарыстоуваючы пэуныя х!бы, спрошчаныя тлумачэнж 
^знжнення такой супольнасцЬ26

I тым не менш старажытнаруская канцэпцыя аб паходжанж 
беларусау, як i !ншых усходнеславянсюх народау, не страцта 
сваёйI навуковай каштоунасц! i мае нямала прыхтьнкау. Так, 
яе актыуна ,адстойвае вядомы беларусю археолаг, псторык 
Э. Загарульсю. Не адмауляюць працэс яе складвання i бела
русюя вучоныя А. Рогалёу, М. Пш1пенка i Ышыя.. Прауда, у ix 
сеаё разумение гэтай складанай праблемы, якое адрозжваец- 
ца шэрагам аспектау ад ранейшых тлумачэнняу. Так, А. Рога
лёу разглядае усходнеславя некую старажытнарускую народ
насць у выглядзе своеаеабл!вага суперэтнаса, на аснове якога 
i у межах якога сфарм1равал1ся тры субэтнасы -  беларусы, ук- 
paiHUbi i русюя.. Яшчэ больш грунтоуна пытанн!, яюя тычацца 
старажытнарускай народнасц!, распрацаваны М. Шгнпенкам. 
Перш за усё ён адзначае, што агульнаусходнеславянсю народ 
i яго этычная тэрыторыя пачал! фарм1равацца па-за межам! 
Беларус!, у мясцовасцях, размешчаных на поудзень i по^нач ад: 
яе -  у Сярэджм Падняпроуг i Паволхауг у IX -  X стст. Першым! 
у гэтую новую супольнасць кансал щавал юя паляне, заходн1я 
севяране, славене i пауночныя крыв(чы, яюя знаходзтюя у гэ
тых рэпёнах. Паступова у  яе был( уцягнуты i астатн1я крыв1чы, 
радз1м1чы i дрыгав1чы, але этычнай асновай беларускай народ
насц!, на яго думку, стал! не яны, а насельнщтва, што пражывала 
у дзвюх дыялектна-этнаграф!чных зонах Старажытнай Pyci 
падзвшска-падняпроускай i папрыпяцкай ц| палескай. Гэта былi 
старажытныя беларусцы, яюя сфарм1равал|'ся у працэсе транс- 
фармацьи' i змешвання крыв!чоу, вяц1чау i пауночнай части ра- 
дз!м1чау (назва паходзщь ад наймення падзвшска-дняпроуска-' 
га рэпёна -  Белая Русь), i палешук!, яны склалюя у вынку змеш
вання дрыгавгчоу, драулян i пауднёвай частю радз1м1чау (назву 
вызначыу тэрмж “Палессе” ). М, П1гипенка сцвярджае: “Стара-
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жытныя “беларусцы” i старажытныя “палешук'Г i 6bmi непао 
рэдныК/ii продкам1 беларускага этнасу, а старажытная Белая 
Русь* старажытнае Палессе -  тым! тэрыторыям!, з яюх утвары- 
лася этжчная тэрыторыя БеларусГ’.27 Неабходна адзначыць, што 
пазщыя М .Попенка дастаткова абгрунтаваная канкрэтна-пста- 
рычным! i этнаграф1чным1 матэрыялам!.

Як бачым, i А. Рогалёу, i М. Пктпенка этжчную аснову бе
ларусау не адрываюць ад агульнаусходнеславянскай стара- 
жытнарускай супольнасц1 i прызнаюць юнаванне такой су- 
польнасц!. Пры гэтым яны, як i ix прыхты-ню, зыходзяць з таго, 
што усходжя славяне ужо у момант свайго рассялення па 
тэрыторьн Усходняй Еуропы уяулял1 фактычна адзты  народ, 
яю меу агульнае паходжанне, агульную мову (не выключаю- 
чы наяунасць дыялектау), культуру, веравызнанне. Адрознь 
валюя толью назвы i некаторыя моуныя асабл1васц|, яюя скла
люя у вынкуузаемадзеянняз мясцовым населы-нцтвам. Яшчэ 
больш умацавалася адзЫства усходжх славян з утварэннем 
на ix землях дзяржавы Pyci (Юеускай Pyci). Няхай гэта дзяр
жава была нетрывалая, юнавала каротю час, тым не менш 
яна спрыяла этжчным працэсам. Невыпадкова яе жыхары 
называл! свае земл! pycKiMi, а сябе “русичами” , “русинами” , 
усведамлялг сваю агульнась. Ранейшыя ж племянныя назвы 
пачал1 зжкаць (сярэд зта  -  другая палова XII ст.). Спачатку 
гэтыя назвы, як i caMi тэрмЫы “Русь” , “руская зямля” , aflHOci- 
л'юя да Сярэдняга Падняпроуя, а потым распаусюдзшюя i на 
!ншыя усходнеславянсюя землг. Так, аутар “Слова о полку 
Игореве” pycKiMi назвау ycix, што запнул1 у бггве на рацэ 
Ням1зе, уключаючы i дружыну Усяслава Полацкага. У дагаво- 
ры Смаленска з Рыгаю (1229 г.) да “русюх зямель” аднесе- 
ны Полацкая i Вщебская. Агульнасць усходжх славян усве- 
дамляу i аутар “ Повести временных лет” тут словы “русь” , 
“руськие” , “руская зямля” упамшаюцца больш за 270 разоу. 
Само паняцце “народ руский” упершыню было выкарыстана 
м1трапал1там Гларыёнам у творы “Слово о законе и Благодати” 
(XI ст.). Тэрмж “ Русь” захавауся i пасля распаду Старажыт- 
нарускай дзяржавы i выкарыстоувауся у дачыненж да ycix 
яе частак нават у XIII, XIV, XV стст. i пазней. Увайшоу ён i у 
назву ВКЛ (“ Вялкае княства Лггоускае, Рускае i Жамойцкае” ), 
тытул яго князёу. «Руская народная маса, -  nicay Б.Грэкау, -  
дзе б яна Hi знаходз'тася, якой бы уладзе Hi падпарадкоува- 
лася, не забывала HiKOfli сваёй этжчнай агульнасц1».28
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Думку аб юнаванш усходнеславянскай старажытнарускай 
народнасщ падзяляюць i мнопя сучасныя раайсюя навукоуцы. 
Аб ix падыходах да праблемы узнкнення гэтай народнасц! свед- 
чаць публкацьн anoiiiHix гадоу. У сувяз! з гэтым трэба звярнуць 
увагу на матэрыялы, яюя змешчаны у часопгсе “Родина” i, у пры- 
ватнасц!, на матэрыялы дыскусй, што адбылася на яго старон- 
ках у 2002 г. (№ 11-12). “Этнамоунае, палтачнае i культурнае 
адз!нства славян Усходняй Еуропы X -  XII стст., -  адзначау
В. Сядоу у час гэтай дыскусй', -  даё падставу гаварыць аб склад- 
ванн! у Старажытнай Pyci асобнага славянскага этнаса -  ста
ражытнарускай народнасцГ. Пры гэтым В. Сядоу (як i шшыя 
удзельн!ю дыскусй) падкрэсл1вал1, што “Старажытная Русь уяу- 
ляла агульнасць, згрунтаваную у значна большай ступеы, чым 
некаторыя еурапейсюя пал1тычныя утварэны, напрыклад, дзяр
жава КаралЫгау” . УдзельнМ дыскусй адзначал1 таксама, ШТо 
“юнуючыя у сучаснай лтаратуры сцвярджэнж аб станауленнг 
украЫцау, беларусау i русюх непасрэдна з праславянскай агуль- 
насц1 трымаюцца не на усёй сумме дадзеных, яюя ёсць у рас- 
параджэнн! сучаснай навую, а на асобных момантах, спецыяль- 
на падабраных “пад канцэпцыю” i пагэтаму... не з ’яуляюцца 
навуковымГ’29.

Усе гэтыя факты нельга !гнараваць, вывучаючы працэс уз- 
нкнення беларускага этнасу, вызначэння яго этычнай i тэры- 
тарыяльнай асновы. 3  другога боку, неЛьга i пераацэньваць 
ступень этн)'чнага адз1нства населы-йЦтва Старажытнай Pyci. 
Нават тыя навукоуцы, яюя прызнаюць агульнаусходнеславянс- 
кую старажытнарускую народнасць, адзначаюць, што яна была 
супольнасцю давол1 адноснай, бо у яе развщц! перапляталюя 
супрацьлеглыя тэндэнцьй. Так, першая з ix адлюстроувала пра
цэс кансалщацьп населы-нцтва Старажытнай Pyci, чаму спрыя- 
ла развщцё дзяржау насц! i распаусюджанне улады KieycKix кня
зёу на усе усходнеславянсюя земл1, i прыняцце хрысц!янства, а 
другая была звязана з дыферэнцыяцыяй, узмацненнем мясцо
вых асабл1васцяу, яюя станавшюя усё больш выразным1 пасля 
распаду Старажытнарускай дзяржавы. Менавгта тады, у т.зв. 
удзельны перыяд i пачал! складваЦца перадумовы для узнкнен- 
ня новых супольнасцяу, у тым л ку  i беларускай народнасцк 
Тады ж пачала акрэсл1вацца тая тэрыторыя, на якой фарм!ра- 
ваЛася беларускай народнасць. Прауда, па пытаны, дзе было 
ядро Гэтай тэрыторьп таксама няма агульнай думю. Так, У. Шчэта 
выдзяляу у межах Беларус! пяць “этычных ядзер’7 ц| цэнтрау,
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на аснове яюх разв1вауся этнагенез беларусау: 1) Пауднёвы -  
у басейне Прыпяф, што сфарм1равауся на дрыгавщкай аснове 
з уключэннем драулянсюх, валынсюх i яцвяжсюх элементау; 
2) Падзв!нск| -  у басейне Заходняй Дзвны , часткова БярэзЫы 
i BLnii да вярхо^яу Нёмана на захадзе (склауся на базе по- 
лацюх крыв1чоу, пауночных дрыгав1чоу лгоуска-латышсюх i ф1на- 
угорсюх элементау); 3) Верхняе Падняпроуе -  зона рассялен- 
ня крыв1чоу i радз!м1чау; 4) Так званая Чорная Русь -  басейн 
верхняга Нёмана* “дзе сустрэлюя полацюя крыв!чы, прыпяцю'я 
дрыгав1чы i лтоусюя плямёны” ; 5) Брэсцкая зямля -  зона вшен- 
ска-дрыгавщкай калажзацьй з гг. Брэст, Бельск, Мельнк, Драп- 
чын, Кобрын i Камянец. М. Грынблат звязвау этжчную тэрыто
рыю беларусау з заходняй часткай Старажытнай Pyci. А. Рога- 
лёу бачыць ядро этжчнай тэрыторьм беларусау на землях Верх
няга Панямоння i прылеглых да яго раёнау, дзе з ’явтюя, на яго 
думку, так званыя “ генетычныя беларусы ” . На погляд  
М. ПЫпеню, фарм!раванне этжчнай тэрыторьн беларусау ад- 
бывалася, як ужо адзначалася вышэй, у межах двух дыялектна- 
этнаграф!чных зон, уключаушых падзвЫска-дняпроусюя i па- 
лесюя земли яюя потым пашырылюя за кошт зямель цэнтраль- 
най Беларус! i Панямоння.

Не ужкаючы у падрабязнасц1 навуковых спрэчак па гэтым 
пытанж, трэба сказаць, што этжчная тэрыторыя беларускай 
народнасц! акрэслтася у працэсе фарм1равання у асноуным у 
XIII — XVI стст. Прычым пстарычна яна была звязана з землям! 
Старажытнай Рус!, дзе раней пражывал! крыв1чы, дрыгав!чы, 
радз!м1чы i некаторыя !ншыя суседжя з iMi усходнеславянсюя 
плямёны. Разам з тым трэба у^чваць i т.зв. калажзацыйныя 
працэсы, яюя разв1валюя ужо у перыяд утварэння ВКЛ, кал! на
сел ьжцтва Беларус! пачало пражкаць i у памежныя раёны, за- 
сяляць ix, пашыраючы тым самым межы сваёй этжчнай тэры
торьн. У XVI ст., кал1 у асноуным завяршыуся працэс фарм!ра- 
вання беларускай народнасц!, яе этжчная тэрыторыя знаходз!- 
лася у межах ВКЛ i дасягала прыкладна 260 тыс. кв. км. Пры
чым яна у 3 разы перавышала уласналтоусюя тэрыторьн. На 
этжчна беларусюх землях пражывала тады каля 2 млн. чала
век. Аднак беларусы i у XVI ст., i пазней пражывал1 не толью на 
тэрыторьн свайго асноунага рассялення. Давол1 вялтя групы 
беларускага насельнщтва мелюя i на тых землях, што адыиш 
ад ВКЛ -  на Смаленшчыне, Чаржгаушчыне, Падпяшшы, у Лат- 
галн, некаторых |ншых.
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Нельга не адзначыць, што вучоныя не раз спрабаваж' скласш 
навукова абгрунтаваную карту рассялення беларусау, вызна- 
чыць межы ix этжчнай тэрыторьн. Таюя спробы рабт'гся у XIX ст. 
пры.падрыхтоуцы этйаграф1чных атласау Pacii. Першым1 аута- 
рам'| гэтых карт был1 вучоныя этнограф ы Р .Ф .Э ркерт i 
А.Ф.Рыц1х. Яны вызначал1 этжчны склад насельнщтва Бела- 
pyci, зыходзячы з веравызнання жыхароу. У далейшым ул)чва- 
люя этналжгвютычныя i нават антрапалапчныя крытэрьп. На ix 
абажралюя таюя вядомыя навукоуцы, як Я.Кгркор, О. Кольберг, 
Ю. Талька-Грынцэв1'ч, Я. Мал1'шэусю, А. Карею. Наибольшую вя- 
домасць у пачатку XX ст. i у першыя гады Савецкай улады ат- 
рымал! этнаграф!чныя карты, складзеныя Я. Карсюм i М. Доу- 
нар-Запольсюм.30

Вывучаючы жыццё i быт беларусау, ix рассяленне, псто
рыю звярнул! 'увагу на тое, што этжчная тэрыторыя, на якой 
сфарм1равалася беларуская народнасць, выдзялялася сваёй 
цэльнасцю, кампактнасцю, знаходзтася у рэпёне, выразна аб- 
межаваным натуральна-геаграф1чным1 межам!- у выглядзе рэк 
Заходж Буг, Сож, Неман, Заходняя Дзвжа, Прыпяць. Менав|та 
у гэтым рэпёне Усходняй Еуропы склауся комплекс культу
ры i гаспадарча-бытавога укладу, носьб1там якога i стау новы 
этнас -  беларуская народнасць, яю узж к на працягу XIV -
XVI стст. у складзе ВКЛ. Аднак i гэты комплекс быу неадна- 
родным, ён меу мясцовыя асабл!'васц'|, лакап\заааныя у шэ- 
рагу рэпёнау. Аб тснаванж таюх этнакультурных рэп'ёнау на 
тэрыторьн' Беларуа' было вядома яшчэ у еярэдневяковы пе
рыяд. Так, у XVI ст., а магчыма i раней, на тэрыторьй Беларуси 
вылучалюя тры этнакультурныя рэпёны ui вобласц'1: 1) пау- 
ночна-усходж (менавта яго перш за усе пачал1 называць 
Белай Руссю); 2) пауночна-заходж {за iM замацавалася на
зва «Чорная Русь»); 3) пауднёвы, яю часцей за усё называл! 
Палессем (таю тэрмж упершыню згадваецца у 1пацьеусюм 
летапюё пад 1274 годам). У далейшым пры больш паглыб- 
леным вывучэнж' мясцовых асабл!васцей колькасць этнакуль
турных рэпёнау на тэрыторьм Беларуа была павял1чана да 
шасц’|, i яны у навуковай л1таратуры называюцца Падзвтнем 
(ui Паазер’ем), Падняпроуем, Цэнтральнай Беларуссю, Ус- 
ходжм Палессем, Заходжм Палессем i Панямоннем. Асаблн 
Bacui гэтых рэпёнау падрабязна вывучаны В.Цповым i вык- 
ладзеныя у яго працах, яюм1 трэба карыстацца пры самас- 
тойнай рабоце;31
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§3. Рост этжчнай самасвядомасщ насельнщтва 
беларуст зямель, формы яе вызначэння

Па меры фармГравання беларускай народнасц усе больш 
выразна пачала праяуляцца i этичная самаСвядомасць на- 
сельыцтва, якое складала яе аснову. Гэта вельм1 важны мо- 
мант у развщц1 этн!чных працэсау, адз'ш з галоуных паказчы- 
кау узроуню кансалщаванасц1 розных тэрытарыяльных, этнаг- 
раф!чных i сасло^на-класавых груп насельнщтва. Яму пры 
вывучэны этн!чнай псторьй беларусау навукоуцы заусёды 
надавал'! вялжае значэнне. «Кал! беларуская маса, -  nicay 
А.Цв1кев1ч, -  адчувае сябе асобнай ад таго, што яе акружае, 
кал1 яна унутрана свядома, што яна не тое, што паляю, рас1йцы, 
лявЫы -  значыць беларусю народ юнуе як нацыянальна асоб- 
ная адз!нка».32 Псторыю адзначаюць, што этычная самасвя- 
домасць грунтуецца на бЫарнай апазщьн «Мы -  Яны», г.зн. на 
усведамленж народам сябе як асобнага этнаса, яю «адрознн 
ваецца ад тш ы х народа^ пэуным1 pbicaMi, прыкметам!', пста- 
рычным лесам, тэрыторыяй юнавання. Сюды уключаецца так
сама уяуленне аб адзжстве паходжання ycix, з каго складаец- 
ца асноуная маса народа».33

Знешняй формай этж.чнага самавызначэння народа, як вя
дома, з ’яуляецца пэуная назва ц1 этножм, яю замацоуваецца за 
насельн'щтвам i яюм яно карыстаецца. Аднак на Беларус! та
кая назва вызначылася не адразу, навагу XVI ст., кал) у асноу
ным склалася беларуская народнасць, у адноанах да яе прад- 
стаунжоу выкарыстоувалася некалью этношмау як агульнага, 
так i лакальна-зямляцкага тылу. Сярод першых найбольш рас- 
паусюджаных, устойл1вым! был( «русины», «рус^чы», «русьш», 
«лгтвшы», «л iTBi н ы - pyci ны». Этножм з каранём «рус-» («руаны», 
«рус!чы», «русьюя» i г.д.) -  старажытнага паходжання, узнк яшчэ 
у часы Юе^скай Pyci. Ён адноауся да насельжцтва, якое пра- 
жывала на усходнеславянсю'х землях, галоуным чынам да пра
васлауных. Гэтыя земли у складзе ВКЛ назывался «Русью», 
маюцца на увазе перш за усё земл1 Падняпроуя i ПадзвЫня, а 
таксама некаторыя тэрыторьй цэнтральнай i пауднёвай частю 
ВКЛ. Прауда, шэраг псторыкау (М. Ермалов1ч, В. Чаропка) сцвяр- 
джае, што пасля Люблжскай уни 1569 г. тэрмЫ «русюй» адно- 
ciyca н1бы толью да украЫсюх зямель Рэчы Паспалп-ай. Але 
гэта сцвярджэнне, як паказал1 Даследаванж В. Насев!ча i 
М.Сп!рыдонава, беспадстауныя. М.Стрыдонау, у прыватнасц!, 
на аснове анал1зу канкрэтных фактау давол!' псраканауча даказау,
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што у XVI ст. да Pyci у складзе ВКЛ адностю я Вщебсю павет, 
усходняя частка МЫскага, Мазырсю павет, Мсц1слаускае вая
водства, усходняя частка Новагародскага павета, Аршансю па
вет, усходняя ускраЫа Ашмянскага павета, Полацкае ваявод
ства i Рэчыцю павет.34

Этноым «литвины» таксама мае тэрытарыяльнае пахо- 
джанне. Да «Литвы» сучаснМ адносш!-, як гэта даказау M.Cnipbi- 
донау, перш за усё этжчна лтоусю я (балцюя) В тенсю ., 
Вшькам1рсю, Ковенск!, Троксю i Упщю паветы, а таксама гю- 
унасцю ui часткова «беларусюя» паветы ВКЛ: Браслаусю, 
Вшенсю, Ваукавысю, Гродзенсю, Лщсю, заходнюю частку МЫ'ска- 
га, большую частку Новагародскага, амаль увесь Ашмянсю i 
Слоымсю паветы. У найбольш агульным выглядзе умоу ну ю 
мяжу naMix «Русью» i «Литвой», гэты Mi асноуным! рэпёнам! 
ВКЛ, на думку М. Стрыдонава, можна правесц! па 28 меры- 
дыяне ад Грынв1ча35 (гл. карту). Разам з тым тэрм]н «дщвЫы» 
меу iтншы сэнс, выступау у якасц! вызначэння грамадзянства 
Ui падданства жыхароу ВКЛ, г.зн. яго можна разглядаць як 
палпошм. Такая назва, напрыклад, адностася да беларускага 
першадрукара Ф.Скарыны, <ani ён займауся у Кракаусюм унг- 
вератэце i студэнтау Ышых заходнееурапе йсюх ужвератэтау -  
выхадцау з ВКЛ. Паводле падлкау С.Александровиа, у даку- 
м ентах К р а ка уска га  уж 'верс(тэта  канца XV -  пачатку
XVI стст. 46 студэнтау з Беларус! i Л1твы (ад агульнай коль- 
касц! каля 150) вызначал1 сябе словам «л)тванус», некалью -  
«рутэнус», а астатж'я па месцы паходжання -  з Вшьн!, Коуна, 
Трокау, Пжска, Брэста i г.д.36 У XVI ст., асабл!ва пасля утварэн
ня Рэчы Паспалггай, левшам! часцей за усё называл! сябе прад
стаужю феадальных слаёу -  магнаты i шляхта, яюя усяляю 
раз 1мкнул)ся падкрэслщь, што з ’я^ляюцца «л1цвжамь>, чым 
выказвал1 давол'| высою узровень дзяржаунай самасвядомасць 
Так, ад iMH лщв1нау выступала дэлегацыя ВКЛ на Люблтсюм 
сойме, кал1 вырашалася пытанне аб стварэнн1 Рэчы ПаспалЬ 
тай; такая ж назва ужывалася i у шмат яюх пюьмовых даку- 
ментах таго часу. «Мы i паляю, хоць брацця, але ayciM адмен- 
ных звычаяу», -  nicay у канцы XVI ст. кацлер Л .Сапега да К.Ра- 
A3iBma.37 Абагульненай назвай «лидеры» 1менавал1 жыхароу 
ВКЛ суседз1 -  русюя, украмцы, паляю. Нярэдка гэтая назва 
выступала у больш складаных этнан1м1чных вызначэннях: «лит
вины рускага роду», «литвин руски па паходжанню», «русюя 
княз1 лаоускага роду» i г.д.
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Тады ж, дзесьц1 у канцы XVI -  XVII стст., на землях Полач- 
чыны, Маплёушчыны, Вщебшчыны, часткова Смаленшчыны з ’я- 
вьпюя i этнон'1мы «беларусцы», «беларусы».38 Яны таксама мел1 
тэрытарыяльную аснову i паходзЫ ад назвы «Белая Русь». 
Але кал '1 узжкла такая назва, нам невядома, на гэта пытанне 
няма адназначнага адказу, бо вучоныя выказвал'1 розныя мер- 
каванн!. Так, вядомы раайск! псторык В.Тацшчау л1чы^, спа- 
сылаючыся на некаторыя летапгсы, што назва «Белая Русь» 
вядомай была ужо у XII ст. i адносшася яна да Растова-Суз- 
дальсюх зямель. Аднак сцвярджэнне В.Тацшчава аспрэчвал1 
мнопя ricTopbiKi, таму што не захавалюя тыя летапюы, надюя 
ён спасылауся. Увогуле старажытнарусюя летапюы i йават 
летап1сы пазнейшага часу не ^трымл!ваюць такой назвы. Толью 
у 1пацьеуск1м летап'юе пад 1305 г. змяшчаецца такая назва 
(некаторыя даследчыю адзначаюць, што фраза, у якой ynaMi- 
наёцца назва «Белая Русь», была далгсана тут пазней, у пачат
ку XVII ст.); ёсць яна I у Густынсюм леташсе. У XV ст. назва 
«Белая Русь» з ’явтася i у маскоуск1х крын1цах. У цэлым жа у 
сярэдневяковы перыяд ва усхоДнеславянсюх крын!цах тэрм1н 
«Белая Русь» сустракаецца вельм1 рэдка. Вось чаму мнопя 
г1сторыю прыходзяць да высновы, што назва «Белая Русь» хут- 
чэй за усе не мясцовага, не \/сходнеславянскага паходжання, 
што яна была уведзена у абарачэнне шшаземным! аутарамг, у 
прыватнасц!, еурапейсюм!. Да нядауняга часу л1чылася1 што 
упершыню у еурапейсюх крын1цах назва «Белая Русь» з ’яв1- 
лася у другой палове XIV ст. (у хронщы польскага псторыка 
Яна з Чарнкова). Але у 1979 г. амерыкансюм даследчыкам 
Коркерам у 1рландьи быу знойдзены пюьмовы дакумент на 
лац1нскай мове -  «Пачатак апюання свету» (яго назвал! 
«Дублшсюм рукап!сам»), як1 змяшчау назву «Белая Русь». Ён 
аднос'щца да другой паловы XIII ст., г.зн. што гэтая назва з ’я- 
втася на 100 гадоу раней.39

TaKiM чынам, ёсць падставы сцвярджаць, што назва «Белая 
Русь» вядома была ужо у XIII ст. Гэта прызнавал1 мнопя наву
коуцы, у прыватнасц!, Б.Лаумянсю. Разважаючы над сэнсам i гюто 
рыяй паходжання гэтай назвы, ён прыйшоу да высновы, што “яна 
больш старажытная, чым эпоха Альгерда i нават Гедымша, што 
яна юнавала У канцы i нават у сярэдз'ше XIII ст” .40 А беларуск! 
даслёдчык А.Рогалеу, спасылаючыся на працы М.Стрыйкоуска- 
га, сцвярджае, што такая назва была вядомай ужо у X ст., але 
гэтае сцвярджэнне практычна не абгрунтаванае.
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Няма адзжай думю i аб тым, кал! ж тэрмшам «Белая Русь» 
упершыню пачал! называць тэрыторыю нашай дзяржавы: тут 
таксама прыводзяцца розныя дадзеныя, ад X -  XI стст. (Рога- 
леу) да XVII ст. (Юхо). Але агульнапрызнаным з ’я^ляецца той 
факт, што гэтая назва мела спачатку не этжчны, а лакальна- 
геаграф|'чны сэнс. Наваг у XVI ст., кал1 у асноуным завяршыуся 
працэс фарм1равання беларускай народнасц1, назва «Белая 
Русь» не ахопл1вала усёй этн1чнай тэрыторьй беларусау. Час- 
цей за ^сё тады «Белай Руссю» называйся раён Падзвшня i 
Падняпроуя, куды уваходзкт' земл1 пауночна-усходняй i усход
няй Беларус1, а таксама некаторыя суседн1я украшсюя i русюя 
земли Аб гэтым сведчаць не толью пюьмовыя крынщы, але i 
старажытныя карты Еуропы.41

Аднак у далейшым назва «Белая Русь» пашырылася i на 
!ншыя рэпёны беларусюх зямель, пачала набываць этжчнае 
значэнне. Так, у XVII ст. пад «Белай Руссю» разумел! ужо не 
толью Полацкае, Вщебскае, Смаленскае ваяводствы, але i 
Мсцюлаускае i нават больш заходжя раёны. Напрыклад, у пра- 
цы 3. Капысценскага “Палинодии” (1621 г.) змешчаны таюя 
словы: “ ...напрод в Берестю, в Пинску, в Красном Ставе и инде, 
а потом пришло до Вильня, до ПолоЦка, до Витепска, до Орши, 
до Могилёва и до инших мест Белоруских” . Як бачым, назва 
“Белая Русь” тут адносщца да усёй этн!чнай тэрыторьй нашай 
краЫы. Аб гэтым сведчыць таксама i распаусюджанне назвы 
“беларусцы” , якую ужывал! у тыя часы не толью жыхары Ус
ходняй, але i Заходняй Беларус!': “родом литвин белорусец 
Шмянского повету... белорусёц Лицкого повету”.43 Таюм чы
нам, назва “Белая Русь” ужо у XVII ст. давол! стабтьна звязва- 
лася з тэрыторыяй нашай крашы. Аб гэтым сведчаць i крынщы 
XVIII ст.У другой палове XIX -  пачатку XX стст. гэтая назва ужо 
трывала замацавалася за тэрыторыяй, на якой сфарм1равала- 
ся беларуская народнасць. Тэрмш «Белая Русь» увайшоу по
тым i у афщыйную назву дзяржау, што утваралюя на этжчнай 
тэрыторы1 беларусау -  ВНР, БССР, Рэспублка Беларусь. Тэрм1н 
жа «Л(тва» 3HIK, а дакладней, замацавауся за этн'нна л1тоусюм! 
землям'|, яюя раней называлюя Жамойц!яй, Аукштайц1яй i нека- 
торым1 МшымК

Трэба, аднак, зазначыць, што некаторыя навукоуцы адмау
ляюць генетычную сувязь тэрм1на «Белая Русь» з беларусюм 
этнасам , яго тэрыторыяй. На ix думку, новы этнас называуся 
«Л1твой». «Литвины», -  адзначае А.Рогалеу, -  гэта прадстаун1ю
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новага усходнеславянскага этнасу.»44 Этножм жа «беларусы», 
«беларусцы», на яго погляд, меуэтжчна недыферэнцаванае 
значэнне, адноауся да т. зв. «негенетычных беларусау» -  ру- 
с!нскага насельнщтва усходжх раёнау сучаснай Беларус!. Та
юя ж меркаванж выказваюць М,Ермалов1ч, Б.Чаропка i(некато
рыя Ышыя навукоуцы. Але аргументацыя гэтых цучоных не 
вельм! пераканаучая, больш за тое, яна тэндэнцыйная. «Дас- 
таткова адзначыць тое, -  nitua М.Стрыдонау, -  што Чаропка 
назву «Литва», якая шырока ужывалася у крынщах для каротка- 
га абазначэння усяго ВКЛ, неправамерна адносщь толью да 
беларусюх зямель, зусЛм 1гнаруючы факт абазначэння усход
няй Беларус! тэрмЫам «Русь».45

Па-рознаму вучоныя тлумачаць i паходжанне самой назвы 
«Белая Русь», яе сэнс, прапаноувалюя i прапаноуваюцца самыя 
розныя тлумачэнж. Гэта тычыцца перш за усё паняцця «белы», 
хоць i лексема «Русь» таксама застаецца няяснай. Найбольш 
простае тлумачэнне грунтуецца на тым, што назва «Белая Русь» 
паходзщь ад знешняга выгляду жыхароу тых рэпёнау, у аднос!- 
нах да яюх яна упершыню пачала ужывацца (маюцца на увазе 
жыхары падзвжска-падняпроускага рэпёна). Гэтыя жыхары, на 
думку некаторых псторыкау, Hacmi тады у асноуным белае ад- 
зенне. Да гэтага тлумачэння бл!зкая ( думка акадэмка Я.Карс- 
кага, яю адзначау, што беларусы увогуле як антрапалапчны тып 
у сваёй большасц! з ’яуляюцца бялявымГ бландз!нам! з блают- 
ным! або светла-шэрым! вачыма, адсюль ix назва.

Але з таюм тлумачэннем не згодныя Ышыя навукоуцы. На 
ix думку, слова «белы» ужывалася тады хутчзй не у прамым, а у 
пераносным сэнсе i магло быць сЫожмам слоу «свабодны», 
«вольны», « незалежны». «Белая Русь», л1чаць яны, гэта тыя ста- 
ражытнарусюя земль яюя пэуны час захоувал'| незалежнасць i 
не падпарадкоувалюя н! залатаардынцам, Hi лтоусюм князям 
або ме/ii у складзе ВКЛ асобны статус, займал! аутаномнае 
становшча. Гэта тычыцца менав!та пауночна-уеходжх i, у пры- 
ватнасцг, Полацка-Вщебсюх зямель. У гэтым сэнсе назва «Бе
лая Русь» процтастаулялася назве «Чорная Русь» (усходнес
лавянсюя земл'|, на яюя ужо у XIII ст. распаусюдзтася улада 
л’поуск'к князёу).

Ёсць i щшыя тлумачэнн! назвы «Белзя Русь». Так, асобныя 
вучоныя (А. Рогалеу) спрабуюць звязаць яе з паняццем «цэнт- 
ральная, галоуная, самая значная зямля, пал1тычны цэнтр». У 
таюм сэнсе, на ix думку, гэта назва выступала або у якасш с!на-
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i-пма назвы Вялкая Русь, або бачаць у ёй прасторава-геагра- 
ф1чны сэнс (Белая Русь -  значыць, Заходняя Русь). Неккторыя 
навукоуцы укладваюць у назвы «Белая Русь» рашпйны сэнс. 
Напрыклад, беларусю пюьменнк К.Тарасау Л1'чыць, што Белай 
Руссю тады называл! тыя опавянсюя земл!, дзе ужо да XIII ст. 
зацвердзшася хрысц1янства, а Чорная Русь -  гэта той рэпён, у 
яюм яшчэ побач з хрысц1янам! жыл1 лтоуцы i яцвяп-язычнкг. 
Больш падрабязныя матэрыялы па ycix гэтых пытаннях можна 
знайсц'| у зборн!ку «1мя тваё Белая Русь» (Мн., 1991 ),i у дасле- 
даванн1 псторыка А  Белага “Хромка Белай Pyci” (Мн.,2000).

Таюм чынам, этножм «беларусцы», «беларусы» паходзщь ад 
назвы «Белая Русь». Аднак у той час ён толью пачау распау- 
сюджвацца i не меу этн1чнага характару. Формай этн!чнага 
самавызначэння насельнщтва беларусюх зямель, па сутнасцг, 
стау этнон1м «русшы», «руачы», «русьюя», «людз1 рускай зямл1» i 
т.п. Толью у XVII ст. гэты этнон1м пачау трансфармавацца у 
назву «беларусцы», «беларусы», якая спалучалася з назвай 
«л1цв!ны» («лщвЫы-беларусцы»). Пры гэтым “беларусцамР’ тады 
называл! галоуным чынам праваслауных жыхароу ВКЛ, у гэтае 
найменне укладвауся канфеа'йны змест. Такое разумение дад* 
зенай назвы зафксавана у мнопх крынщах таго часу. У ix да- 
вол! шырока сустракаюцца таюя паняцц! як “беларуская вера” , 
“беларусцы хрютьянскае веры” С1нан1м!чныя “праваслаую” , “пра
васлаунай веры”46. Што ж тычыцца этнон1ма «лщвшы», дык ён, 
як ужо адзначалася, быу саманазвай жыхароу заходжх, пауноч- 
на-заходых зямель Беларус! i усходу Л1твы, пераважна каталщ
кай веры. Ён жа выступа^ i як палпгожм i \/ гэтым сэнсе адыг- 
рывау абагульняючую ролю. Шырока тады выкарыстоувалюя 
таксама назвы зямляцкага, мясцовага тыпу -  «палачане», «вщеб- 
ляне», «маплёуцы», «niH4yKi», «палешую» i г.д.

Этичная самасвядомасць, як ужо адзначалася, найважней- 
шая прыкмета народнасц!. Яна уласц!вая як асобе, так i народу 
у цэлым ц! яго частцы. Пры гэтым яна цесна звязана са свядо- 
масцю пал!тычнай, грамадзянскай, рэл!пйнай i знаходзша ад- 
люстраванне не толью у этн!чнай самащэнтыфкацыг насель
нщтва. 1стотнай рЫсай самасвядомасц! беларусау, яюя склад- 
валгся у асобны народ, станавтгся патрыятычныя пачуцц!. Псто
рыю адзначаюць, што развщцё таюх пачуццяу стымулявалася 
сам1м працэоам фарм1равання ВКЛ як дзяржавы, п а л т к а й  
палажзацьн, якую праводзш! пэуныя колы Рэчы Паспал!тай пасля 
ЛюблЫскай уни, а таксама барацьбой са знешняй пагрозай.
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Рост патрыятычных пачуццяу знайшоу адлюстраванне у мнопх 
помнках грамадска-фшасофскай думю, творах мыслщеляу i 
асветнкау XVI -  першай паловы XVII стст. У ix ужо давол! часта 
выкарыстоувалюя паняцц! “отчизна” , “радз1ма” . Ёсць падставы 
сцвярджаць, што гэтыя паняцц1 як фтасофска-этычныя катэ- 
горьн у беларускае пюьменства увёу Ф. Скарына, На думку 
A. Kayxi, у скарынавых творах паняцце радз1мы разглядалася 
не у вузюм, маёмасна-уладальнщюм значэнн! (“имение его от- 
чизное” , “добра отчизно и дедизного” i да т.п.), а як асноват- 
ворны элемент патрыятызму: “в добрых делах и в любви от
чизны” , “для высвобождения отчизны” i так далей. Сваё разу
мение патрыятызму Ф.Скарына выклау простым! i зразуме- 
лым1 кожнаму чалавеку словам!: «Понеже от прирожения зве
ри, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по 
возьдуху ведають гнёзда своя; рибы, плывающие по морю и в 
реках, чують виры своя; пчёлы и тым подобная боронять ульев 
своих, -  тако ж  и люди, игде зродилися и ускормлены суть по 
бозе, к тому месту великую ласку имають».47 Вялкае значэнне 
патрыятызму, любв! да Радз1мы надавау М. Гусоусю -  бела- 
pycxi паэт-лац!нют. Ён л1чыу, што у чалавека «пачаткам пачат- 
кау сэнсу жыцця i пачуцця святога -  радз'1ма».48 3 гэтага зы- 
ходз!у i В. Цятнсю. Прызнаючы асноунай мэтай жыцця чала
века служэнне Айчыне, В.ЦяпЫсю заяуляу: «Абых был готов, если 
она до конца згинет, з нею згинуть, або если... будеть выдвиг- 
нена... з нею выбринуть» 49 BbicoKiMi патрыятычным! пачуццям1 
6bmi наполнены творы мнопх !ншых нашых асветжкау. Прычым 
ужо тады яны павял1 рашучую барацьбу супраць палажзацы! i 
акатал1чвання нашага краю, клапацшюя аб развщц1 беларус
кай мовы, духоунасщ народа, выхаванн! яго самасвядомасц'1.50

Безумоуна нельга перабольшваць узровень развщця этжч
най самасвядомасш беларусау у тыя часы, асабл1ва людзей 
простых, i у прыватнасщ, сялян (а яны складал! асноуную част
ку беларускага народа). Г эта тычыцца i патрыятызму: для се- 
ляжна ён быу звязаны перш за усё з т. зв. малой радз!май, 
родным кутам, TbiMi мясцтамь дзе ён нарадз1уся i жыве. Ды i 
усведамленне селянЫа (а таксама i жыхароу малых мястэчак) 
аб сваёй нацыянальна-этжчнай прыналежнасц! было разв!та 
вельм! слаба. Гэта адносщца не толью да XVI ст., a i нават да 
стагоддзя XIX, кал! мнопя сельсюя жыхары называл! сябе “ту- 
тэйшымГ’. Неакрэсленасць этжчнай самасвядомасц!, на думку 
мнопх навукоуцау, -  адна з рыс менталтату беларусау, як!
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фарм1равауся у працэсе станаулення народнасц!. Для белару- 
сау был\ характэрныя i таюя духоуныя якасцК як нацыянальная 
i рэлИйная талерантнасць, памяркоунасць, гасцтнасць, шчод- 
расць, добразычл'1васць, працав!тасць. На усе гэтыя якасц| указ- 
вал! этнографы, вывучаючы жыццё беларусау у XIX ст., але ка- 
раних у далёкай мЫуушчыне, у прыватнасц!, у той эпосе, кал'| 
фарм!равалася беларуская народнасць.

§4. М1жэтн1чныя кантакты i сувязк 
1х уплыу на фарм’фаванне беларускай народнасц!

Беларуская народнасць, як мы ужо адзначал!, склалаея на 
тзрыторы!, якая гютарычна звязана з землям! Старажытнай Pyci 
i аднос1цца да усходнеславянсюх этжчных супольнасцяу. Але 
гэта яшчэ не азначае, што этнагенез беларусау не быу падвер- 
гнуты уздзеянню шшых этжчных груп i народау. Такому уздзе- 
янню спрыяла некалью абставЫ: па-першае, сам факт склад- 
вання беларускай народнасц у межах такога пол1этжчнага 
дзяржаунага утварэння як Вялкае княства Штоускае; па-дру
гое, уключэнне Княства у склад Рэчы Паспалтай, што адкрыла 
магчымасць не толью для умацавання сувязей з польсюм на
родам, але i з MHOriMi крашамг Цэнтральнай I Заходняй Еуропы 
(на думку псторыкау, Польшча стала с:воеасабл1вым мастом, 
яю злучыу заходнеёурапейсю свет з усходнеславянсюм); па- 
трэцяе, ВКЛ, у тым лису i Беларусь па сутнасф не мела абмежа- 
ванняу для пасялення на ix тэрыторьй людзей Ышага этжчнага 
паходжання, i тут жыл1 выхадцы з мнопх кра!н. Таюм чынам, 
аб’ектыуна беларускаму народу даводзтася узаемадзейжчаць 
з розным насельн1цтвам як у межах ВКЛ, так i з яго суседзямк 
Безумоуна, гэта не магло не адбщцца i на этжчных працэсах, 
развщц1 культуры, духоунай творчасцЬ panirii, мовы беларусау. 
Некаторыя навукоуцы л1чаць нават, што Ышаэтжчныя, няусход- 
неславянсюя групы насельжцтва можна разглядаць у якасц1 
дадатковага кампанента беларускай народнасц'!, яю трэба мець 
на увазе пры вывучэнж псторьй яе фарм!равання.51

Таюм кампанентам з ’я^ляюцца, напрыклад, розныя групы 
балцкага насельжцтва. Хоць мы не падзяляем пункт гледжан- 
ня, што менавгга балты вызначыгл асабл1васц1 беларусау як 
этнаса (у гэтым сутнасць тэоры'| «балцкага субстрату»), нельга 
i адмауляць ix уплыу. Гэты уплыу перш за усё зведал'| тыя усход- 
неславянсюя плямёны, яюя замацавалюя на тэрыторьй Бела-
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pyci. Яшчэ больш шыроюя магчымасщ для кантактау i сувязя^ 
беларуса'у з розным1 rpynaMi балцкага насельнщтва адкрылю? 
з утварэннем ВКЛ. На тэрыторьн Беларус! тады па розны> 
прычынах апынулюя прусы, яцвяп, жамойты, латыгола, лггоуцы, 
Аб гэтым сведчаць не толью пюьмовыя крынщы, але i назвь 
мнопх населеных пунктау ва ycix рэпёнах Беларус!. Вось нека
торыя з ix: ПрусЫава (Уздзенсю раён), Прусав!чы (Латойею раён). 
(1pyciHi4bi (Талачынсю раён), (IpyciHa (Касцкжовщю раён), Ят- 
вязь, Ятвеск (на Гродзеншчыне), Дайнова (Лщсю, Ашмянсю, Минск 
раёны), Жамойск (Докшыцю раён), Жамойдзяю (1вацэв1чсю раён), 
Латголы, Латыгал1чы i 1нш. (на Вщебшчыне), Л1тва, Лтоушчына, 
Лтоуцы (Маладзечаншчына, Стаубцоусю, Сложмсю, Браслаусю, 
Глыбоцю, Докшыцю раёны).52 М .П ттенка , яю прыводзщь усе 
гэтыя факты, адзначае, што асабл1ва многа балцюх назвав на
селеных пунктау знаходзщца у заходам арэале усходнесла- 
вянскай этжчнай тэрыторьн -  больш за 200.

Балцю уплыу на беларусау пацвярджаюць i дадзеныя ант- 
panaHiMiKi. Ужо у XV -  XVI -  пачатку XVII стст. на Беларус! былс 
вядома больш за 100 балцюх прозвшчау.53 Шмат яюя з балцш 
слоу увайшгп i у беларускую мову. На гэта звярнуу увагу яшчз 
у 1903 г. акадэмк Я.Карею. Аб наяунасц1 балтызмау у бела
рускай мове |дзе гаворка i у працах Ышых навукоуцау.54 На
прыклад, балцю Mi паводле паходжання з ’яуляюцца таюя вядо- 
мыя мнопм словы, як араты, дойлщ, жпукцщь, клуня, куль, кумпяк, 
лайдак, пастка, CBipaH, сц1рта, швагер, шула i щшыя.

Яшчэ большы уплыу зведал! беларусы з боку бл!зкага iivi 
заходнеславянскага насельнщтва польскага паходжання. Гэ
таму уплыву садзейжчала збл'|жэнне Вялкага княства Л!тоус- 
кага з Польсюм каралеуствам, якое пачалося пасля падпюання 
у 1385 г. Крэускай yHii i Утварэння iMi у 1569 г. новай дзяржавы -  
Рэчы Паспалтай. На тэрыторьн Беларус з ’явтюя цэлыя пася- 
ленш, яюя складалюя з польсюх перасяленцау, галоуным чынам 
са служылых людзей, дробнай шляхты. Усе яны мел! польсюя 
назвы, напрыклад, Ляхавщы, Ляхав1чы, Ляхчыцы i т.п. З ’явтюя 
на Беларус! i польсюя прозвшчы. У выжку паступовай аамшя- 
цьн гэтыя назвы i прозвшчы увайиш у склад беларускай та- 
naHiMiKi i антрапажмМ. Польсю уплыу наз1раецца i у беларус
кай мове, асабл1ва у яе лекс'щы. У яе слоужк увайшло шмат 
лексем, яюх раней не было ва усходнеславянскай мове. Гэта 
таюя словы, як «мова», «мовщь», «змова», «вымова», «моц», «ме- 
навп~а», «згода», «зараз», «абавязак», «будаваць», «быдла» S
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г.д. Асабл1ва узмацжуся польсю Уплыу на беларускую мову 
пасля утварэння Рэчы П аспалп-ай , xani пачал1 звужацца рамю 
ужывання мовы у якасц! дзяржаунай у справаводСтве, наву- 
чальных установах, л!таратуры. Не выпадкова ужо пад канец
XVII ст. яна так спалан1завалася, што, якадзначау Я.Карею, «па 
свайму лекЫчнаму складу пачала мала адрозжвацца ад 
польскай мовы. «55 Трэба зазначыць таксама, што праз польскую 
мову у беларускую прат'кла многа нямецюх слоу: «рада», 
«бурмютр», «шляхта», «кляштар», «бгскуп» i Ышыя. Пад польсюм 
уплывам апынулася культура, побыт беларусау, асабл1ва ката- 
лщкага веравызнання. 3 Польскага каралеуства быу запазы- 
чаны таксама i адмшютрацыйна-тэрытарыяльны падзел, новы 
каляндар. Неабходна угичваць i тое, што праз Польшчу на Бе
ларусь пранкала i заходнееурапейская культура. Польшча стала, 
як ужо адзначалася, своеасабл1вым мастом, яю злучау Захад i 
Усход, пасрэдн1кам у перадачы мнопх дасягнення’у еурапейсюх 
народау беларускаму, украшскаму i рускаму.

У распараджэнн1 вучоных ёсць факты, яюя сведчаць i аб 
тым, што на этнагенез беларусау, фарм1раванне беларускай 
народнасц! пэуны уплыу аказал1 фжа-угры, асобныя групы 
цюркскага насельнщтва. Так, на думку I.Ласкова, ф1на-угорска- 
га паходжання было племя Л1тва, мнопя прозв1шчы лпоусюх 
князёу, назвы пасяленняу i рэк, i у першую чаргу тыя словы, яюя 
заканчваюцца на «ва». Як л1чыу 1.Ласкоу, гэты элемент азначае 
«вада». На тэрыторьй Беларусь 1.Ласкоу нал1чыу трыццаць шэець 
назвау рэк з элементам «ва» -  Зэльва, Прорва, Лахва, Маства i 
Ыш. Цюрксю уплыу ажыцця^ляуся галоуным чынам праз татар, 
яюя з ’явтюя на Беларус! У XIV ст. Гэта быш не толью палон- 
ныя, захопленыя л1тоусюм1 князям1 у час ваенных сутыкненняу 
з Залатой Ардой i Крымсюм ханствам, але i перасяленцы, на- 
ёмныя BOiHbi, яюя служыш у войску ВКЛ. Некаторыя вучоныя 
л!чаць, што агульная колькасць татар даходзша да 100-200 тыс. 
чалавек. Большасць татар была аамтявана беларусам1, пера- 
няла ix мову, карысталася ёю, нават свае рэлюйныя KHiri яны 
nicani арабсюм! л1тарам1 на беларускай мове («Апь-Ютабы»). У 
сваю чаргу татары аказал1 пэуны уплыу на культуру i мову бе
ларусау. Ён досыць прыкметнЫ, напрыклад, у тапан1мщы i ант- 
рапан1мацы Беларусь пра што сведчаць назвы населенЫх пунк- 
тау (Татарская, Татаршчына, Татарка, Татар’я), прозвшчы (Та- 
тарчук, Татаронак, Татарэнка I некаторыя Ышыя). У беларускай 
мове ёсць таксама многа слоу цюркскага паходжання: «атаман»,
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«улан», «ямшчык», «армяк», «баклага» i Ышыя. Больш падрабяз- 
ныя фактычныя звестю пра беларусюх татар можна знайсц! у 
этнаграф1чных i пстарычных працах.

На тэрыторьн Беларуа жыгн у той перыяд i 1ншыя этжчныя 
трупы, з яюм! было звязана мясцовае насельнщтва. У першую 
чаргу русюя (маскавпы, як ix тут называл!) i украинцы, яюя был! 
вельм! 6ni3KiMi да беларусау па ceaiM паходжанн1, мове, культу
ры i ужо у друпм -  трашм пакаленнях амаль не адрозжвалгся 
ад ix. Параунауча значнай этжчнай групай на Беларус! был! 
яурэ!. Яны пражывал‘| галопным чынам у гарадах i мястэчках i 
займалюя рамёствам!, гандлем, дробным прадпрымальнщтвам, 
л!хвярствам. Агульная колькасць ix у XVI ст. даходзта да 2 -10%  
ад ycix жыхароу гарадсюх паселшчау. Разам з тым я^рэ! вяп\ 
давол! !заляваны спосаб жыцця i прыкметнага уплыву на бе
ларусау, ix культуру, мову не аказалй Гэта тычыцца i цыганок, 
яюя з ’явтю я на Беларус-! У XV ст.

Антрапалаг'ыныя тыпы АнтрапалагЫныя тыпы
жыхароу Беларуси жыхароу Беларуси

мужчына-селятн з-пад жанчына-гараджанка са
Пды XVI ст. Слон/му. Канец XVII -

пачатак XVIII стст.

Таюм чынам, няусходнеславянскае населы-нцтва рознага 
паходжання безумоуна трэба ушчваць, каб больш глыбока рас- 
крыць працэс фарм!равання беларускай народнасцк Так Ц1 
Ыакш яно было уцягнута у гэты працэс i аказала уплыу на 
культуру, побыт i нават ф!з!чнае абл!чча беларусау, вызначыла 
!хантрапалапчныя асабл1васцК Трэба зазначыць, што антрапа-
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лопя беларусау таксама добра распрацавана, юнуе цэлы шэ- 
раг даследаванняу. Зроблена абгрунтаваная выснова, што у 
антрапалапчных адностах насельнщтва Беларус1 можа быць 
аднесена да двух асноуных тыпау: верхнедняпроускага, да якога 
належыць насельнщтва пауночна-заходшх, пауночных i пауноч- 
на-усходн1х раёнау рэспублЫ i палескага, што уключае жыха
роу Палесся, пауднёвых раёнау Беларус!. Першы характарызу- 
ецца сярэдн1м ростам, светлым колерам скуры, адносна свет
лым! вачыма i валасам1, сярэднешыроюм Hi3KiM тварам з пра- 
мой або увагнутай сшнкай носа i сярэднегустой барадой. Друп 
тып адрозн1ваецца больш цёмным колерам вачэй i валасоу, 
радзей сустракаецца увагнутая cniHKa носа. Прычым супас- 
тауленне выкапнёвых рэштак шктетау насельнщтва XI -  XIV i
XVIII -  XIX стст. сведчыць аб пераемнасц! ф1з1чнага тыпу у па- 
каленнях. Сучасныя навукоуцы адносяць беларусау да усход- 
неславянскага варыянта еурапеощнай расы.66 Прауда, у напрам
ку з пауднёвага захаду на пауночны усход наз1раецца нязнач- 
нае паслабленне еурапеощных рыс. Разам з тым нельга i пе- 
рабольшваць уздзеянне шшаэттчных груп на этнагенез бела
русау. Беларуская народнасць склалася на усходнеславянс- 
кай этн!чнай аснове i, як л1чыл! некаторыя даследчыю (У. 1гна- 
тоусю, М.Янчук), увогуле з ’яуляецца найбольш «чыстым» тыпам 
славянскага племенк57 Шмат хто з навукоуцау адмауляе i суб
стратны характар паходжання беларусау. На ix думку, Hi адна з 
няусходнеславянсюх груп насельнщтва не адыграла вызначаль- 
най рол1 у складванж асабл1васцей, характэрных для беларус
кай народнасц1.
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Р а з д з е лX
КУЛЬТУРА БЕЛАРУС! 

У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII -  
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII стст.

§ 1. Пстарычныя умовы развщця культуры 
Рэнесанс на Беларуси яго асабл1васцЬ 

уплыу на духоунае жыццё
Пры вывучэнн! культуры Беларус'!, як i любой Ышай кражы, 

мы заусёды павтны ул!чваць тыя пстарычныя умовы, у ягах яна 
разв'|валася. Гэтыя умовы могуць спрыяць прагрэсу ц!, наадва- 
рот, стрымл1ваць яго, ускладняць развщцё самой культуры. Kar,i 
гаварыць аб пстарычных умовах развщця культуры Беларус!.. 
разглядаемага нам\ перыяду, то яны был1 syciM спрыяльныя. 
Асабл1ва гэта адносщца да XVI ст., якому нават даследчык! дал! 
назву “залаты век” . Безумоуна, гэта паняцце вобразнае, але 
яно якраз i адлюстро^вае асабл!васц! самой эпохи з якой быу 
звязаны уздым у развщщ культуры, а таксама жшыя важныя 
змены у духоуным жыцц1 Беларуси як i усяго Вялкага княства 
Лпчэускага.

У цэлым гэта эпоха была складанай I супярэчл1вай, « у ёй 
можна вылучыць два асно^ныя перыяды. Першы храналапчна 
звязаны з Сярэднявеччам i ахопл^вае другую палову XIII -
XV стст. Друп ужо адносщца да Новага часу, яго пачатковага 
этапа i прыпадае на XVI -  першую палову XVII стст. Хоць гэтыя 
перыяды мел'! пэуныя адрозненн1, на працягу усяго разглядае
мага часу дзейжчалГ фактары, яюя станоуча адб1валюя на 
разв1цц1 матэрыяльнага i духоунага жыцця. Так, з утварэннем 
ВКЛ на тэрыторьн Беларус1 паступова была пераадолена раз- 
дробленасць зямель, узмацншгся Ытэграцыйныя сувязй адбы- 
лася этн1чная кансалщацыя насельнщтва, актыуна шло фармн 
раванне беларускай народнасц!, новай сацыяльнай структуры 
грамадства. У гэты ж час паскорыуся i агульны рост вытворчых
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с in, узрасла роль гарадоу, гандлю, пэуныя дасягнены мелюя i у 
сельскай гаспадарцы. Вялкае княства Л1тоускае, у складзе якога 
апынулюя земл1 Беларус!, адрозн1валася таксама добра раз- 
в!тай прававой культурай, рэшпйнай цярпл!васцю, талерантнас- 
цьо. Спрыяльным! был! у ВКЛ i умовы для развщця асветы, 
п!еьменнасц!. Прычым на працягу усяго разглядаемага часу 
яны 6bmi звязаны з беларускай, дакпадней, старабеларускай ц!, 
як яе тады называл'!, “руськай мовай” . Тады яе статус быу вельм1 
высок!: яна выконвала у ВКЛ функцьм мовы дзяржаунай, адыг- 
рывала шырокую камункатыуную ролю.

Таксама !стотныя 3pyxi адбылюя i у пстарычным развщц! 
еурапейсюх K p a iH , з яюм1 ВКЛ было звязана. Крейны Еуропы, i 
перш за усё Заходняй Еуропы, уступ mi тады у перыяд, вядомы 
як эпоха Адраджэння, ц|‘ Рэнесанса. Гэта быу якасна новы пе
рыяд у псторьм еурапейскай культуры, як! характарызавауся 
не тольк! агульным ажыуленнем усяго духоунага жыцця, але i 
зменам! светапогляду людзей, фарм!раваннем новай щэалогП, 
новых уяуленняу аб лрыродзе, грамадстве, ды i аб сам!м чала- 
неку. У аснове гэтай !дэалог!'| ляжау гумаызм, таму еурапейс- 
кае Адраджэнне нярэдка называюць эгюхай гуман!зму.

Дасягнены onoxi Адраджэння у той ui Ышай ступен! знайаш 
адлюстраванне ва ycix еурапейсюх краннах, у тым лку i у куль
туры Беларус!. Прауда, беларускае Адраджэнне, кал1 так мож
на казаць, не мела тых клас'нных формау, яюя был! характэр- 
ныя для заходнееупарейах KpaiH. Некаторыя навукоуцы л'ныл'/, 
што Беларусь увогуле мшупа этап еурапейскага Адраджэння, 
яны гаварыл! аб праяуленн! тут тольк! адраджэнсюх тэндэн- 
цый у асобных сферах духоунага жыцця, галоуным чынам у л1та- 
ратуры, асвеце, грамадскай думцы.

Аднак пазней ixHi пункт погляду быу перагледжаны i зроб- 
лена выснова аб наяунасц! Адраджэння i на Беларус!. На гэта 
указвае той факт, што культура Бела pyci, як i пншых еурапейсюх 
KpaiH, начала набываць усё большую адметнасць, нацыяналь- 
на-этычную своеасабл1васць, уб!рала у сябе гуманютычныя i 
рацыяналютычныя !дэ!, новыя маральныя i эстэтычныя погля- 
ды, крытычны падыход да раней усталяваных уяуленняу. Для 
гэтага был! перадумовы, i не толью унутраныя. Беларусюя земл! 
ад самых старажытных часоу мел1 шыроюя i усебаковыя сувяз! 
i кантакты з еурапейсюм1 KpaiHaMi, яюя яшчэ больш узмацнтюя 
у XV -  XVI стст. Гэтаму спрыяла само геапал!тычнае становш- 
ча, а таксама i тыя абставты, што пасля Крэускай yHii ВКЛ
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палпычна была звязана з Польшчай. Апошняя стала сваеа- 
сабл1вым мастом, яю злучыу Заходнюю Еуропу з Усходняй, ад- 
крыу шляхГ пранкнення сюды дасягненняу заходняеурапейс- 
кай культуры. Ды i у ВКЛ, у тым л ку  i на Беларус!, узрастала 
зацкауленасць да усяго таго, што адбывалася у духоуным жыцц! 
народау Цэнтральнай s Заходняй Еуропы. Менавгга у гэты час 
пашырылюя паездю моладз1 ВКЛ у Польшчу, Чэх!ю, Швейца- 
рыю, Нямеччыну, 1тално, !ншыя кра!ны. Прытым шмат хто з ix 
займауся у еурапейсюх умверйтэтах, яюя был1 рассаднкам1 
новых щэй, народжаных эпохай Адраджэння, Теаграф1чнае 
стайОв!шча В ял i ка га княства Лаоускага, адносна высою узро- 
вень беларускай культуры, -  адзначае Л. Лыч, -  абумовт! да- 
вол1 ранняе пранкненне у яе щэй Адраджэння i Рэфармацьн, 
Бл!зка да сэрца узяла ix беларуская моладзь, што вучылася ва 
ужверсаэтах Кракава, Г1рап, Кёьйгсберга, Лейпцыга, Базеля, Па- 
ду» i Ышых еурапейсюх гарадоу” .1

Таюм чынам, беларускай культуры не была уласц1вая тэры- 
тарыяльная замкнёнасць i пры яе вывучэнн1 мы пав!нны ул1чваць 
еурапейсю уплыу, у прыватнасц!, тыя !дэ!, што нарадзта эпоха 
Адраджэння.

Разам з тым у беларускай культуры названай 3noxi мел'юя 
i свае асабл1васщ: генетычныя, рэпянальныя, храналапчныя. 
Эпоха Адраджэння на Беларуси як i у Ышых Kpainax, i у CBaix 
вытоках i, у ceaiM абл!ччы, i у часе не з'яулялася якойсьц! адна- 
роднай паласой, бо у ёй можна вылучыць некалью стадый ц! 
ступеняу. Напрыклад, беларусю лтаратуразнауца А.Лойка у 
беларусюм Адраджэнн бачыць тры стадьп: першую -- скары - 
наускую (10 -  40-я гг. XVI ст.); другую -  на хвалях яго сувязяу з 
Рэфармацыяй (дзейнасць Сымона Буднага i Вастя Цяп!нскага 
(50 -  70-я гг.) i трэцюю -  позняе беларускае Адраджэнне, звя- 
занае з дзейнасцю Льва Caneri, Андрэя Рымшы, аутарау польска- 
моунага эпасу Беларус1 канца XVI ст. -  Пельгрымоускага, 
Я. Радвана i 1ншых (80 -  90-я гг. XVI ст.).2

Кожная з гэтых стадый мела пэуныя асабл(васи,и што, безу- 
моуна, знаходзта адлюстраванне у культуры, i у ёй на працягу 
усяго XVI -  першай паловы XVII стст. юнавал1 i перапляталюя 
самыя розныя iflai i плын1 як прагрэауныя, так i кансерватыу- 
ныя. Гэта было абумоулена не толью складанасцю i супярэчлг- 
васцю самой onoxi (яна. мела пераходны характар, i>juma эвалю- 
цыя ад Сярэдневечча да Новага часу), але i тым, што на Бела- 
pyci сутыкнулюя два магутныя культурна-щэалапчныя naTOKi -

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



(!р«1наслаунага Усходу з яго в1зантыйсюм! традыцыям! i ката- 
шцкага Захаду, як| абатрауся на традыцьп Рыма. Прычым, кат 
У МРУГ0И палове XIII -  XIV стст. вызначальную ролю у духоуным 
уыцц! Ьеларуа адыгрывала праваслауная царква, дык ужо з 
,<V c l . па чага пашырацца сфера дзейнасц) каталщкай царквы 
У XVI ст. на Беларус! разгарнууся рэфармацыйны рух, а потым 
»'явтася i контррэфармацыя, перамога якой прывяла да абва- 

■. I рэння этнарэлМйных адноан. 1стотна пауплывала на рэл!г!й- 
нае становшча у Беларус1 Бресцкая царкоуная утя  1596 г. Усё 
i j i a  таксама трэба мець на увазе, анал!зуючы стан культуры 
светапогляду людзей, ix духоунасць. I наогул не трэба забы- 
наць той факт, што культура -  сютэма дынам!чная, а яе раз
вщцё мае дыялектычны характар, адбываецца праз барацьбу i 
«нтэз супрацьлеглых з ’я* i тэндэнцый, уласц!вых эпосе, у якой 
яна фарм!руецца.

Але культура Боларус! узбагачалася не толью дасягнен- 
ням! свайго часу, KpaiH, з яюм1 нашы земл1 мел1 сувяз!. Важным! 
был| для яе разв1цця. i здабытк1 папярэдняга перыяду, усяго 
таго, што было створана да XIII ст., г.зн. у Старажытнай Pyci. 
Пераемнасць ~ гэта заканмернасць пстарычнага, у тым л ку  i 
купьтурнага прагрэсу. Культура, як i любая !ншая пстарычная 
j  яза, узнкае не на 1устым месцы, яна уяуляецца як вынк дзей
насц! мнопх пакаленняу, кожнае з як!х ста!ць на плячах сва!х 
папярэдн!кау. Гэтае палажэнне адносщца i да культуры Бела- 
pyci разглядаемага перыяду. Яна мела ппыбоюя пстарычныя 
каран!, увабраяа у сябе шмат чаго з старажытнарускай спад
чыны, з таго, што захавалася на «русгах» землях ВКЛ. Тым больш 
што гэтыя земл! ахопл!вал! амаль 80-90% тэрыторы! Княства i 
адыгрывал! значную ролю ва yciM яго жыцц!. Без улку стара
жытнарускай спадчыны мы не можам не толью растлумачыць 
nocnexi у развщц! культуры Беларус! другой паловы XIII -  пер
шай паловы XVII ст., але i зразумець яе характар, роднасць i 
бл!зкасць з культурай вялкарускага i маларускага (укра1нска- 
га) народау, сувяз! з яюм! не перарывал!ся i з утварэннем ВКЛ. 
Аб важнай рол! сгаражытнарускай спадчыны у пстарычым лесе 
трох брацюх усходнеславянск!х народау гаворыцца у мнопх 
даследаваннях, гэты факт вщавочны i прасочваецца ва ycix т а 
либах духоунай ! матэрыяльнай культуры беларусау.3

Таюм чынам, акрэслены нам1 перыяд, у яюм складвалася i 
разв1валася культура Беларуси меу свае асабл!васц!. Яны 6bmi 
абумоулены самой пстарычнай эпохай. Гэта эпоха, як мы ужо
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адзначал!, мела пераходны характар, але вядучай тэндэнцыяй 
у культуры Беларуа стала пераадоленне старых сярэдневяко- 
вых традыцый i фарм1раванне тыпалапчна новых рзнесанса- 
ва-гуманютычных з ’яу. Пры гэтым культурна-пстарычны пра
цэс на Беларус! развгзауся пад уздзяннем розных фактарау: 
геапалпычных, дзяржауных, сацыяльна-эканам!чных, рэлюйна- 
канфесмных, Ышых i, безумоуна, меу усходнеславянскую ста- 
ражытнарускую аснову.

§ 2. Народная творчасць б е л а р уса у
Адначасова у культуры Беларуа узмацнялюя i иацыяналь- 

на-этн|'чныя рысы, адыход ад агульных усходнеславянсюх тра
дыцый. Менавта тады закладвауся фундамент, на яюм раз- 
в!валася самабытнасць беларусау, ix менталтат, духоунасць.

Значную ролю у гэтым адыгрывала народная творчасць. 
Ад самых paHHix ceaix вытокау яна непасрэдна была звязана з 
жыццём, працо^най дзейнасцю чалавека i адлюстроувала яго 
iMKHeHHi, погляды, щэалы, мастацюя каштоунасц! i здабытю. Kajii 
мы гаворым аб народнай творчасц'|, то маем на увазе усе вщы 
непрафесмнай дзейнасц! простых людзей, жыхароу сельсюх i 
гарадсюх пасяленняу i, у прыватнасц)', сялян, яюя склада/ii тады 
асноуную масу насельнщтва беларусюх зямель. Да яе трэба 
аднесц1 перш за усё вусна-паэтычную творчасць ui фальклор, 
прадстаулены песнями творам! казачнага i этжчнага эпасу, ся~ 
мейна-абрадавай i календарна-абрадавай паэз!яй, iHiiibiMi тво- 
рам! i жанрам!. Увогуле беларусю фальклор вельм1 складаная 
пстарычная з ’ява i у гэтых адносшах ён мала у чым адрозжва- 
ецца ад рускага i украшскага фальклору, таму што меу агуль- 
ную усходнеславянскую аснову. Аднак у беларусюм фалькло- 
ры ужо у ранн'|м сярэднявеччы вызначылюя i свае асабл1васцк 
“Пры захаванн! прыкметнай супольнасци аргажчнай сувяз1 з 
паэз1яй рускага i украЫскага народау бёларусю фальклор, -  
адзначау М. Грыиблат, -  набывае у той перыяд мнопя са ceaix 
адметных рыс, яюя надал1 яму самабытны характар i нацыя- 
нальную сваеасабл1васць” ,/1 Так, у iM слабей прадстаулены necHi 
i абрады, звязаныя са святкаваннем Масленщы (у Беларуси 
паводле наз1ранняу Я.Карскага, святкаванне Масленщы адбы- 
валася “бледна” ), але больш шырока бытавал) валачобныя i 
купальсюя necHi. Валачобнщтва найбольш пашырана было у 
пауночнай, усходняй i цэнтральнай частках Беларусь У Pacii ж
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яно было вядома толью у сумежных з Беларуссю раёнах, што 
уваходз1л1 у склад ВКЛ, а на Украше яно зуа'м невядомае. На 
Беларусь як л'ныл( мнопя даследчыю, не атрымау развщця бы- 
Л1нны эпас, разам з тым ужо з XIV ст. тут распаусюджвалюя 
розныя легенды, пстарычныя necni i паданж, у як1х адлюстро- 
увалюя важныя падзеь услаулялюя гера1чныя справы I учыню, 
барацьба з !ншаземным|' захопнкам)'.5 3 ycix славянсюх наро
дау найбольш багатыя 6bmi беларусы на казю. “Па маляун^ 
часц] i хараству апавядання, -  адзначау раайсю даследчык 
С.Саучанка, -  беларусюя казю не маюць роуных сабе” .6 Аб тым 
што казю был! пашыраны на Беларуа ужо у сярэднявеччы, свед- 
чыць i Юрыла Тураусю, яю у ceaix “павучэннях” да л ку  грэшн!- 
кау зал1чвау людзей, што “басьн|' бають" (нярэдка казю тады 
называлюя байкам1, басням1). Нямала казачных матывау увай- 
шло i у нашы летапюы, xpoHki.

Важнае месца у беларусюм фальклоры займал! культ хле
бал зямл'|, своеасабл1вае стауленне да прыроды. Сяляне-зем- 
ляробы заусёды тонка i глыбока адчувал1 прыгажосць i магут- 
насць cm прыроды, ушаноувал! яе i пакяанялюя ёй. Беларусам 
уласц1вая i павага да продкау, ix ушанаванне, што замацавала
ся у шэрагу свят i абрадау, яюя дайшл1 i да нашага часу. Такса
ма шырокае распаусюджанне на Беларус! мел|' замовы (яны 
увогуле з ’яуляюцца найбольш старажытным жанрам i ix нека
торыя даследчык! ставяць на першае месца у храналапчна- 
тэматычнай структуры беларускага фальклору). Замовы звя- 
заны з разнастайным! мапчным! дзеянням! i наюроувагися на 
забеспячэнне поспеху у працоунай дзейнасц! чалавека, асабл|'- 
ва у паляванн), пчалярстве, жавёлагадоуль земляробстве, на утай- 
маванне або падпарадкаванне розных cm прыроды, а таксама 
на ахову чалавека i жывёлы ад звышнатуральных уяуных ieroT, 
што Marni прынесц! шкоду. Хоць у асноунай сваей большасц! 
замовы узнкл! у старажытнасц!, творы гэтага жанру шырока 
бытава/ii i пазней, wami узнкнуць i новыя творы, яюя адлюстроу- 
вал1 змены у жыцць у сацыяльных адносмах.

Неабходна, аднак, зауважыць, што вывучэнне працэсу фар- 
м!равання беларускай вусна-паэтычнай творчасц!' ускладняецца 
абмежаванасцю крынщ, яюя адносяцца да таго часу. Пэуныя 
звестк! аб ёй мы можам знайсцг тольк! у летапюах, хронках, 
некаторых ап'юаннях шшаземцау, што вандравал! па ВКЛ, у тым 
л ку  i па Беларус!, ui пражывал! тут. Разам з тым, пры вывучэнн! 
псторы! станаулення i развщця беларускага фальклору выка-
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рыстоуваецца i рэтраспектыуны метад, яю дазваляе рэканст- 
руяваць, аднавщь розныя элементы духоунага жыцця насель- 
жцтва беларусюх зямель у другой палове XIII -  першай палове
XVII стст. Пры гэтым даследчыю адзначаюць, што у вусна-паэ- 
тычнай TBOpsacui беларусау значным быу уплыу м1фалога, языч- 
нщтва. “Беларусь, -  nicay А. Юркор, -  багацей ycix славянсюх 
зямель м|'фалапчным1 паданн!м|' i necHiMi, яюя спяваюць тысячы 
гадоу, хоць некаторыя ужо з хрысц!янсюм адценнем, але змест 
яюх i пераважна нават caMi выразы адносяцца да часоу языч- 
жцтва. Не толью паданж i necHi пераконваюць нас у гэтым, 
але i абрадавыя звычаь што захоуваюць у сабе многа жтачак, 
яюя звязваюцВ сучаснасць з далёюм мшулым” .7

У XVI -  першай палове XVII c t c t . у народную вусна-паэтыч- 
ную творчасць шырэй пачал! пражкаць сацыяльна-класавыя ма- 
тывы. Разам з тым узмацняецца уздзеянне i хрысц1янскай царк^ 
вы, якая !мкнецца не толью прыстасаваць народныя звыча1 i аб- 
рады да ceaix мэт, але укаранщь сваю сютэму культау i свят. Ме- 
навп-а у той час ужо склалюя ui працягвал1 складвацца культы 
мясцовых беларусюх святых i праваслауйых ЕфрасЫж Полацкай, 
Юрылы Тураускага,Таана, Антожя i Яустаф1я Втенсюх i inm.

На багатых традыцыях i у цеснай сувяз1 з вусна-паётычнай 
творчасцю разв1валюя на Беларус! i народна-тэатрагмзаваныя 
вщов!шчы, харэаграф^я, музыка. Так, харавыя спевы i элементы 
драматурги был|' уласц1выя масавым народным гульням, караго- 
дам. Вельм! папулярным! был! тады выступленж скамарохау. 
Скамароства на ycix усходнеславянсюх землях вядомае ужо у XI -  
XIII стст., а у XIV -  першай палове XVII стст. яно стала звычайнай 
з ’явай на усёй тырэторьп ВКЛ. Не забаранягн ix i улады, скама- 
poxi у ВКЛ мелi нават свае прафесмныя суполю i паводле ха
рактеру ix дзейнасць прыроужвалася да рамесжкау. У Ывен- 
тары Маплёва за 1640 г., напрыклад, пры ператчэнж прэфеай 
гараджан упамшаецца 13 скамарохау. Скамарох1 пераважна 
вандравалг, некаторыя з ix пасялялюя пры пансюх маёнтках. Ак- 
рамя аселых мясцовых гарадсюх i местечковых скамарохау, на 
Беларусь як i ва yciM ВКЛ, выступал! тады i прышлыя вандроу- 
ныя акцёры з Польшчы, Венгрьи, npycii, iHUJbix KpaiH.8

У XVI ст. не толью з ’яв1уся, але i стау вельм1 папулярны 
лялечны тэатр -  батлейка. Даследчыю л1чаць, што гэты тэатр 
нарадз1уся у Заходняй Еуропе i праз Полыичу npaniK i на Бела
русь. Вялкую ролю у гэтым адыграл1 каталщюя манасюя ордэ
ны, яюя мел1 добра аргажзаваную сютэму тэатрал1зацьм
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царкоуных абрадау. Першапачаткова батлеечны тэатр у сва1м 
рэпертуары выкарыстоувау б1блейсюя сюжэты, потым з ’явтюя 
i сюжэты з народнага жыцця.9

Давол! разнастайным1 бы т тады i музычныя инструменты, 
яюм1 карысталюя скамарох1, вандроуныя артысты, лялечнЫ, -  
бубны, сурны, Св!рэл1, свютулью, дуды, трубы i pori. У XV -- 
XVI стст. з ’явтюя на Беларус1 цымбалы, скрыпщы, флейты i 1нш.

Важнай гал1ной народнай творчасц1 стала дэкаратыуна-прык- 
ладное гвыяуленчае мастацтва. Яно уключала у сябе вырабы 
па-мастацку аформленых прылад працы, хатняга начыння, быта- 
вога абсталявання, транспартныхсродкау, посуду i inui. Даслед
чык! адзначаюць, што у яго аснове было “гарман1чнае спалучэн- 
не утыл1тарных, практычных функцый вырабау з дэкаратыуным1, 
мастацюм! задачам!, яюя дасягаюцца умелым выкарастаннем 
дэкаратыуных магчымасцей матэрыялу, прастатой кампаз1цы1, 
яснасцю мастацкай мовы”.10 Найбольш пашыраным1 вщам1 на
роднага дэкаратыуна-прыкладнога i выяуленчага мастацтва на 
Беларуа у той час, як i пазней, был1 разьба па дрэве i па косц1, 
ганчарства, ткацтва, вышыука, пляценне, размалёука, кавапьства. 
Так, ужо тады стал1 вядомыя, нават за межам1 ВКЛ, беларуск1я 
народныя майстры, яюя займалюя разьбой па дрэве. Яны удзель- 
н1чал1 у будаун|цтве i афармленн1 штэр’ерау як культавых бу- 
дынкау, так! палацау, сядз1б, а таксама i мэбл!. Найбольш пашы- 
рана у XIV -  XVI стст. на Беларус1 была н1зкарэльефная разьба, 
якая у XVII ст. развтася у аб’ёмна- ажурную (“беларуская рэзь”).

Новыя рысы пачау набываць i народны побыт, лад жыцця. 
На Беларуа з ’явтю я i новыя пасел1шчы, невядомыя раней 
(фальварк!, засценю, мястэчю), новыя вщы i тыпы адзення.

Як бачым, народная творчасць на Беларуа разв1валася па 
самых розных напрамках. Яна была давол1 разгал1наванай сютэ- 
май i пастаянна узбагачалася, адлюстроуваючы асаблюасц! на
роднага жыцця, тыя змены, што адбывалюя на беларусюх землях.

§ 3. Развщцё асветы i адукацьп. 
Пачатак i распаусюджанне на Беларус1 

кшгадрукавання
Народная творчасць, як ужо адзначалася, была найважней- 

шай i неад’емнай часткай усёй культуры Беларуа. Але якой бы 
Hi была значнай роля народнай творчасц1, культурны прагрэс 
на беларусюх землях мы не можам звесц1 толью да яе развщця.
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Паступова фармравалася на Беларус!' i прафеаиная культура, 
яна таксама йнтэзавала, уб|'рала у сябе лепшыя дасягненн/ як 
айчыннай, так i сусветнай практыю, у тым л ку  i дасягненж, што 
мелгся у народнай творчасць атрымл!вала яе уздзеянне.

Развщцё прафестйнай культуры (часам яе называюць эл1- 
тарнай культурай) забяспечвалася выхадцагуп з розных сас- 
лоуяу i у першую чаргу з асяроддзя шляхты, купецтва, духа- 
венства. Асабл!ва шыроюя магчымасщ' у культурней сферы 
мела у тыя часы беларуска-лтоуская арыетакратыя. Сярод 
яе было шмат пюьменных, адукаваных асоб, яюя не толью сам! 
займалюя творчай дзейнасцю, але i падтрымл1вал! таленав1- 
тых людзей з 1ншых саслоуяу, rpynaeajii вакол сябе вучоных, 
пюьменжкау, мастакоу, у тым л!ку i выхадцау з еурапейсюх 
краж. У гэтым праяулялася так званае мецэнацтва -  з ’ява, 
характэрная для XVI стагоддзя i наступных перыядау. Усё 
больш узмацнялася уздзеянне на культуру з боку гараджан, 
купецтва. Гарады Беларуа станавтюя цэнтрам! рамяства i 
гандлю, новых формау i прынцыпау грамадскага жыцця, ка- 
лыскай новых гуман'гсгычных 1дэй. Вядома, напрыклад, што 
падтрымку кжгавыдавецкай дзейнасц1 Ф. Скарыны аказал! 
заможныя ела! втенскага i полацкага мяшчанст,еа i купецтва. 
I у далейшым гараджаие был| важнай стай , на я кую a6anipa- 
люя мнопя беларусюя асвеТтю. Адб|уся уплыу на разв1ццё 
культуры i самой дзяржавы, а таксама царкоуйых канфеЫй. 
Нягледзячы на тое, што у культуры Беларус! !шоу працэс се- 
кулярызацьй, узмацнялася яе свецкасць, ролю царквы, духа- 
венства трэба ул!чваць.

Для фарм‘|равання прафеайнай культуры i увогуле для куль- 
турнага прагрэсу важнае значэнне мела разв|'ццё асветы i аду- 
кацьп. Яны заусёды складал! аснову, падмурак культуры. Дас- 
ледаванн!, праведзеныя навукоуцагум, паказваюць, што на Бела- 
pyci тады юнавала цэлая сетка самых розных навучальных уС- 
таноу, стваральжкам1 яюх 6bmi праваслауныя, катал|цюя, пратэ- 
станцюя, а потым i ун!яцюя царкоуныя аргажзацьй. Праваслау
ныя школы з ’явтю я на Беларус1 яшчэ у X -  XI стст., кал! начало 
распаусюджвацца хрысцтнства, i ix колькасць паступова павя- 
л'|чвалася. У XVI ст. узжк новы тып праваслауных навучальных 
устаноу -- брацюя школы. Першая такая школа (з дазволу улад) 
была адчынена у 1564 г. у BmbHi -  сталщы ВКЛ. Потым яны 
з ’явтюя i у iHiiibix беларусюх гарадах, у прыватнасц!, у Брэсце, 
ПЫску, Слуцку, Магтёве, Оршы, MiHCKy.
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Неабходна зазначыць, што хоць брацюя школы i будавал! 
’ сваю дзейнасць на аснове традыцый праваслаунай царкоуна- 
манастырскай сютэмы адукацьп, яны давал! вучням нядрэнныя 
па тым часе веды. У цэлымтэта б ы т бессаслоуныя навучаль- 
ныя установы, але пераважал! у !х дзец! гараджан. Давол1 пра- 
думанай была i аргажзацыя навучальнага працэсу: яна адроз- 
жвалася дэмакратызмам, гуманютычным падыходам да выра- 
шэння педагапчных задач, разнастайнасцю метадау навучання, 
!мкненнем выкарыстоуваць еурапейсю педагапчны вопыт. Не
каторыя з праваслауных школ паводле узроуню падрыхтоую 
вучняу набл!жал!ся да вышэйшых навучальных устаноу. Так 
ацзньваецца, напрыклад, дзейнасць грэка-лацЫа-рускай шко
лы, створанай праваслауным брацтвам пры Свята-Трощюм 
манастыры у BmbHi, яе неафщыйна называл! акадэм^яй. Пры 
актыуным удзеле праваслаунай царквы у 30-е гады XVII ст. 
быу створаны Юева-Маплянсю калепум, як! таксама называл! 
акадэм!яй (у далейшым ён, сапрауды, быу пераутвораны у яе). 
Выкладанне тут вялося на узор заходнееурапейсюх навучаль
ных устаноу. Тут шмат было вучняу з л ку  праваслаунай мо- 
ладз! Беларус!, |'ншых славянсюх KpaiH. Ёсць усе падставы сцвяр- 
джаць, што брацк!я школы, як i 1ншыя праваслауныя назучаль- 
ныя установы, не тольк! унесл! важю уклад у разв'|ццё асветы 
на Беларус!, але i адыграл! значную ролю у кансалщацьн пат- 
рыятычных cm беларускага народа, умацаванн! нацыянальных 
асноу беларускай культуры. п

Прыкметны след у псторы! асветы Беларус!, разв1цц|' школь- 
най справы пак!нула i катал!цкая царква. Асабл1ва актыуна у 
гэтай сферы дзейтчау ордэн езутау. Як толью яго прадстаужю 
з'явтюя у ВКЛ, дык адразу пачал! ствараць свае калепумы. 
Першы таю калепум быу адчынены у BmbHi у 1570 г., а ужо у 
1579 г. ён быу пераутвораны у акадэм!ю -  вышэйшую наву- 
чальную установу духоунага тыпу (яна стала першай ВНУ на 
тэрыторьй Усходняй Еуропы). Гэта была давол! буйная навуко- 
вая установа, якая мела два факультэты -  багаслоусю i фша- 
софсю, некалью пазней (у пачатку 40-х г. XVII ст. тут быу адчы
нены i яшчэ адз'ич факультэт -- юрыдычны). У акадэмй займа- 
люя да 700-800 студэнтау, у л ку  яюх было шмат выхадцау з 
беларусюх зямель, некаторыя прадметы тут нават выкладалюя 
на беларускай мове. У сценах Втенскай акадэмм працавал! 
мнопя вядомыя у той час вучоныя, у тым лку i выхадцы з еура
пейсюх кра!н (першым яе рэктарам быу езущю дзеяч, багаслоу
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Пётр Скарга), i яна, безумоуна, адыграла станоучую ролю у 
развщц1 асветы, адукацьп i навую як Лгтвы, так i Беларусь Пры 
акадэмй юнавала i друкарня, якая выпусцта значную колькасць 
не толью тэалапчнай, але i фтасофскай, прававой i вучэбнай 
л1таратуры. Дарэчы, Втенскую акадэмю падтрымл1вал1 не толью 
катал щкае духавенства, але i мнопя мясцовыя беларусюя маг
наты -  Валовны, Корсаю, Caneri. Так, сын Льва Caneri -  Ka3iMip 
Сапега адыграу асноуную ролю у стварэнн! юрыдычнага фа- 
культэта, ён выдаткавау для гэтага 12,5 тыс.злотых, перадау 
акадэмп багатую б|бл!ятэку.12 Каталщюя навучальныя устано
вы, галоуным чынам калепумы, у XVI ст. был1 адчынены яшчэ у 
двух беларусюх гарадах -  Полацку (1583 г.) i Нясв(жы (1584 г.). 
У XVII ст. таюя установы дзейжчал1 у Оршы, Брэсце, Гродне, 
М1йску, Бабруйску, Шнеку, Вщебску, Магшёве, Слуцку i у некато
рых iHLUbix гарадах i мястэчках. Безумоуна, каталщкая царква, 
як i 1ншыя канфеси, пры арган1зацьм навучальных устаноу став- 
1ла перш за усё свае м1с1янерсмя мэты. I тым не менш гэтыя 
установы давал! вучням добрую падрыхтоуку, садзейн1чал1 ука- 
раненню у сютэму адукацьп Беларус1 еурапейсюх прынцыпау з 
гумаытарнай арыентацыяй навучання.

Яшчэ больш ую ролю У разв'щ ц! гэты х прынцы пау, 
зацвярджэнн! новай сютэмы адукацьп у ВКЛ, у тым л ку  ! на 
Беларусь адыграл! прыхтьнк! Рэфармацьн, добра знаёмыя з 
еурапейсюм1 адукацыйНым!' i навучальным1 цэнтрам!. Тут пер- 
шынство належала кальв1н'ютам, бо яны раней ажыццявт1 шэраг 
мерапрыемствау у школьнай справе i адчынт1 свае навучаль- 
ныя установы. Кальвжюты нават спрабавал1 стварыць сваю 
акадэмю, але ix абыйшгн у гэтай справе езу1ты. Аднак i тыя на
вучальныя установы, яюя яны адчыншг, не уступал! каталщюм hi 
паводле аргаызацьй вучэбнага працэсу, hi па csaix праграмах. 
Так, псторыкау нашага часу уражвае шырокая разгалЫаваная 
праграма гумажтарнай адукацьп, распрацаваНая педагогам! 
Слуцкага кальвгнюцкага лидэя, заснаванага у 1617 г.13 Актыуна 
дзейн'нала у сферы адукацьп i ун1яцкая царква, ёй таксама уда
лося адчынщь шэраг ceaix школ.

Неабходна адзначыць, што, нягледзячы на канфеайныя 
адрозненн! ! асабл1васц1 аргашзацьй вучэбнага працэсу, усе 
царкоуныя навучальныя установы адыграл! станоучую ролю у 
развщц1 культуры Беларусь Менавта яны 6bmi тады асно^най 
крынщай ведау для моладз1 рознага веравызнання i сацыяль- 
нага статуса. Але для сялян Беларус! гэтыя навучальныя уста-
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новы 6t>mi не даступныя, яны абслугоувал1 у асноуным шляхту, 
гараджан, духавенства. Дзещ гэтых саслоуяу, асабл1ва з маг- 
нацка-шляхецюх сем’яу, мел1 магчымасць атрымаць адукацыю i 
у прыватных школах, вучыцца за мяжой, у еурапейсюх 
ушверЫтэтах. Гэтыя абстав'1ны таксама трэба ушчваць пры 
вывучэнж асветы i адукацьп Беларус!. Праз еурапейсюя 
ужвератэты прайшл1 coTHi, а магчыма, i тысячы выхадцау з 
беларусюх земляу, у тым л|'ку i таюя вядомыя aceeTHiKi, мыслщелг, 
п1сьменн1ю, як Ф.Скарына, С.Будны, АБолан, Ф.1яулев1ч, С.Рыансю, 
а таксама мнопя дзяржауныя дзеячы ВКЛ (Л.Сапега, Я.Валовн, 
!ншыя). У Кракаусюм ужверспгэце, напрыклад, толью у XV -  
XVI стст. (да ЛюблЫскай уни) займалася каля 400 шкаляроу з 
Беларус! i Лпгвы, а агул ьная колькасць «лщвжау», яюя наведвал) 
замежныя ужвератэты набл1жалася у той час да 600.14 Усё 
гэта не толью станоуча адб^валася на разв1цц1 культуры, але i 
дазваляла ВКЛ паступова вырашаць кадравую праблему, што 
таксама было вельм1 важна. «Ун1верс1тэцкая адукацыя, -- адз
начае беларусю псторык Г.Галенчанка, -  спрыяла прыдворнай, 
службовай кар’еры шляхты, умацоувала таварысюя i саслоу- 
ныя сувяз!, дазваляла адукаванай пануючай эл|'це дасканала 
арыентавацца у розных праблемах 
унутранай i знешняй палпыю».15

Таюм чынам, хоць сютэма адукацьи 
у той час разв'юалася у асноуным на 
царкоуна-рагппйнай аснове, яна мела 
шырокае агул ьнадзяржаунае значэнне 
i у ёй усё больш выразньш станавтюя 
еурапейсюя прынцыпы. Прауда, саслоу- 
на-класавая абмежаванасць стрымл1ва- 
ла дэмакратызацыю гэтай сгстэмы. Але 
у Беларуа ужо тады нямала было дзе- 
ячау, яюя 1мкнулюя пашырыць сферу 
асветы, распаусюдщь яе i на «люд про
сты», «паспалпы».

Валкую ролю у развщц1 асветы, 
усёй культуры адыграла кнгадрука- 
ванне. Яно, як вядома, упершыню 
з ’явтася у Нямеччыне (1440 г.) i вельм1 хутка распаусюджвалася 
па усяму еурапейскаму кантыненту. Дастаткова сказаць, што у кан- 
иы XV ст. друкарн1 дзейн1чал1 ужо )/ 246 еурапейсюх гарадах, у яюх 
выдадзена было каля 40 тыс. кн г агульным тыражом 12 млн.экз.16

Францыск Скарына
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Паступова кнГгйдрукаванне пашыралася i на славянсюя 
земл1, спачатку на Чэхю, потым на Польшчу, а некалью пазней i 
на ВКЛ, у тым л1ку i на Беларуо^Заснавальнкам беларускага i 
усяго усходнеславянскага кнкадрукавання стау знакамггы наш 
асветн!к Францыск Скарына, яю нарадауся у Полацку (каля 1490 г.). 
Гэта быу высокаадукаваны чалавек, ужо у Полацку ц) у BmbHi 
ён закончыу мясцовую школу, а потым (1504 г.) nacryniy у 
Кракаусю ун'терс1тэт на фтасофсю факультэт, дзе атрымау 
ступень бакалавра. Пасля заканчэння Кракаускага ун!верс1тэта 
Ф.Скарына вандравау па еурапейсюх кра!нах, далей вывучау 
фшасофто (магчыма, ён займауся у гэты час у Капенгагенск;м 
умвератэце), стау доктарам фтасофй, а у 1512 г. паспяхова 
здау экзамены у Падуансю'м ун1верс1тэце (1тал1я) на ступень 
доктара медыцыны. Як вучоны, высокаадукаваная асоба, .фран
цыск Скарына не мог не ацанщь кн!гадрукаванне i зраб!у усё, 
каб авалодаць друкарскай справай; ! распаусюдзщь яе на 
усходнеславянсюя земл|, найперш сваю радз'му -  ВКЛ. Але 
пачау ён гэтую справу за межам! ВКЛ, у сталщы Чэхн -  Празе, 
дзе у 1517 г. заснавау друкарню i выдау (6 жн^ня) першую 
друкаваную KHiry -  Псалтыр -  адну з KHir Ь\Ът. Потым был! 
надрукаваныя i Ышыя б1блейсюя KHiri, усяго 23, так званы стары 
Запавет (ёсць пэуныя падставы сцвярджаць, што Скарына на- 
магауся надрукаваць усю Б‘|блго, аб чым сведчыць агульны ты- 
тульны лют i некаторыя Ышыя факты). У 1520 г. Скарына пера- 
ехау у Втьню i заснавау новую друкарню. Менавна гэтая дру- 
карня i стала першай на тэрыторьй Усходняй Еуропы, у якой ён 
выдау Малую падарожную кжжку (каля 1522 г.) i Апостал у 
1525 г. Верагодна, Ф. Скарына наведау i Маскву у другой па
лове 20-х -  пачатку 30-х гг. XVI ст. з мэтай распаусюджвання 
там ceaix выданняу.

Псторыю адзначаюць, што KHiri, выдадзеныя Ф.Скарынам, i па 
ceaix тэхжчных характарыстыках, i па мастацюм афармленм) не 
уступал! еурапейсюм Быданням, а у некаторых момантах i 
пераузыходзм ix. Г эта мае дачыненне, у прыватнасц^ да шрыфту, 
бо л!чыцца, што ён не быу запазычаны, а асабюта вынайдзены, 
прыдуманы Ф.Скарынам. Выданы Скарыны вылучаюцца i cBaiwi 
гравюрам!. Напрыклад, у пражсюх выданнях было размешчана 47 
гравюр, 4 гравюры мелся у втенсюх выданнях. Гравюры з ’яулял!с.я 
с80еасабл1вым1 шюстрацыям!, яны лавЫны был( дапамагчы чыта- 
чам глыбей зразумець гэксты. Звяртае на сябе увагу i той факт, 
што у б1блейсюх KHirax змешчаны партрэт Ф. Скарыны, а таксама
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яго выдавецкг знак -  злучэнне сонца i месяца з чалавечым тва- 
рам, усётэта было незвычайнаё, наватарскае.17

Так!'м чынам, дзякуючЫ дзейнасш  Ф .Скарыны i яго 
паплечнкау (на жаль, ix прозвшчы невядомыя) i пачалося бе- 
ларускае i усё усходнеславянскае кжгадрукаванне. Безумоуна, 
гэта была вялкая падзея у нашай айчыннай ricTopbii. Значэнне 
кн|'гадрукавання заключалася не толью у тым, што з ’явшася 
рэальная магчымасць паскорыць выпуск KHir i !ншых выданняу, 
але ( стварыць на Беларус!, як i у Ышых еурапейсюх KpaiHax, 
новую ка/иункацыйную сютэму адноан у грамадстве, што ака- 
зала станоучае уздзеянне на увесь культурны прагрэс. Разам 
з тым падрывапася манапол1я царквы у гэтай сферы, што так
сама было важным, бо спрыяла развщцю свецкага напрамку у 
культуры.

Трэба зазначыць, што Ф.Скарыну прысвечана шматлкая 
Л1таратура, вывучэннем яго жыцця i дзейнасц1 займагися i зай- 
маюцца самыя розныя навукоуцы, Склауся нават цэлы напра- 
мак у навуцы -  скарыназнауства, якое мае i беларусы аспект. 
Пачатак яму паклал) Я. Карск! i В. Ластоусю. У далейшым ска- 
рына^ская тэматыка актыуна распрацоувалася i iHLUbiMi бела
русюм! даследчыкамь у прыватнаси], У. Пнэтам, М. Шчакац!х1ным, 
М. Алексютов!чам, А. Коршунавым, В. Шматавым, С. Падокшы- 
ным, В. Дарашкев1чам, В. Чамярыцюм, Г. Галенчанкам, У. Кона
нам i iHuibiMi. У канцы 80-х -  пачатку 90-х гг. мтулага стагод- 
дзя беларуская скарын1яна узнялася на новы узровень, што было 
звязана не тольк! з актыв1зацыяй навуковай дзейнасш у сувяз1 
з 500-годдзем з дня нараджэння нашага слыннага асветнка. 
Важным стала утварэнне у 1991 г. спецыяльнай установы -  
Навукова-асветн!цкага цэнтра iMa Ф. Скарыны, яю узначал1у 
вядомы беларусю навуковец А. Мальдзю. Тут был! сканцэнт- 
раваны скарыназнаучыя i !ншыя найбольш актуальныя 
псторыка-культурныя даследаваны у белару-сютыцы. Фунда
ментальным юбшейным выданнем з ’яв!уся энцыклапедычны 
даведнк «Скарына i яго час» (Мн., 1988). 3 л ку  выданняу 
раЫ йсюх вучоных, прысвечаных Ф. Скарыне, што 6bmi 
апублкаваны у 1980 -  1990-я г.г., трэба вылучыць працы 
Ю. Лабынцава, А. Каую, Я. HeMipoycKara.18

Практычна усе даследчык!' адзначаюць, што хоць выдавец- 
кая дзейнасць Ф. Скарыны i прайшла за межам! Беларусь 
менавгга яна падрыхтавала той уздым кыгадрукавання, яю ад
быуся на усходнеславянсюх землях у другой палове XVI ст.
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Безумоуна, гэтаму спрыягн i тыя змены, яюя адбылюя у 
эканам1чным, грамадска-палпычным, сацыяльным i культурным 
развщ ц '1 беларусюх зямель. П ераемжкамг выдавецкай i 
асветнщкай дзейнасць традыцый Ф.Скарыны перш за усё стал! 
друкарнг, створаныя у час Рэфармацьн удзельнкам1 рэфарма
цыйнага руху. Так, першая такая друкарня з ’явшася у 1553 г. у 
Брэсце, дзякуючы намаганням канцлера ВКЛ, втенскага вая- 
воды Мкалая Радз|'вта Чорнага, а узначалЬ/ яе вядомы тады 
вучоны-гуманют, вучань Эразма Ратэрдамскага Бернард Вая- 
вудка (з Кракава). Прауда, дзейшчала яна не доуга, ужо у 1554 г. 
была зачынена, але неузабаве (у 1558 г.) у Брэсце ствараецца 
новая друкарня, таксама пры падтрымцы М.Радз1вша. Усяго тут 
было надрукавана больш за 40 выданняу на польскай i лац(нскай 
мовах.

Другой па часу стварэння i па важнасц! выдавецкай 
дзейнасц! стала друкарня, адчыненая у Нясв1жы у 1562 г. Яна 
была створана С. Будным разам з нясв^жсюм старостам Ма- 
цеем Кавячынсюм i прапаведнкам Лаурэнц1ем Крышко'/сюм 
пры фжансавай падтрымцы М. Радз'1в'|ла i Я. Валов1ча. Гэта 
была першая на Беларус1 друкарня, якая выдавала KHiri 
юрыл1чным шрЫфтам на беларускай мове. TaKiMi KHiraMi стал1 
«Катэжзю» i «Аб апрауданнггрэшнага чалавека перад Богам» 
С.Буднага (апошн'| твор не захавауся).

Вялкае значэнне як усяму ю-нгадрукаванню, так i выданню 
KHir на мове, зразумелай народу, надавау В. Цяп1нсю -  небага- 
ты шляхцщ з Лепельшчыны. Аднак захавалася толью адно яго 
выданне — Евангелле, надрукаванае паралельна на дзвюх мо
вах: царкоунаславянскай i беларускай. Выдадзена яно было У 
70-я гады XVI ст., але невядома, дзе знаходзтася тая друкарня.

Важнае месца у псторыг выдавецкай дзейнасиу на Беларус! 
займае друкарня, адчыненая у канцы 60-х г. XVI ст. у м.Заблу- 
дава, якое належала Р.Хадкев(чу. Друкарня вядомая i тым, што 
акгыуны удзел у яе стварэнт прынял11. Фёдарау i П.Мсшславец, 
яюя раней займалюя друкарскай справай у Маскве (ёсць пэу- 
ныя звестю, што яны выхадцы з Benapyci). Аднак i Заблудаус- 
кая друкарня дзейжчала недоуга, па невядомых прычынах яна 
хутка зачыншася (наДрукаваныя у ёй был! толью Евангелле, 
Псалтыр, магчыма, i Апостал). Пасля таго I. Фёдарау пераехау у 
Львоу, дзе  паклау пачатак украш скам у друкаванню , а 
П. Мсцюлавец апынууся у Втьнь тут ён адчыыу (на сродю куп- 
цоу Мамоычау) новую друкарню, якая пра'юнавала амаль 50 гадоу
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(зачынена была у 1623 г.)- В!ленская друкарня адыграла знач- 
ную ролю у культурным i грамадсюм жыцц1 ВКЛ, у ёй, у 
прыватнасц!, быу надрукйваны Статут ВКЛ.19 \

Адкрыццё друкарняу прывяло да значнага пашырэння 
апублкаванай лтаратуры  як у ВКЛ, так i непасрэдна на 
беларусюх землях. Паводле падлка^ рас(йскага г i сто рыка 
А. Анушюна, за перыяд з 1525 па 1599 гг. тольк! у друкарнях 
BmbHi i Еуя, без улку прадукцьп друкарняу Брэста, Нясв!жа, Лоска, 
Любчы i (нш., было выдадзена больш за 320 KHir, у тым лку KHir 
богаспужэбна-тэалапчнага характару -  77, палем'шных творау -  83, 
панепрыкау- 137, натэмы маральна-этычныя -  16, палпычных- 
18, эканамчных -  3, юрьщычных -16, медыцынсюх ~ 2, пстарычных -
2, навукова-вучэбнай л|'таратуры -  31, апюанняупадарожжау -
3, розных !ншых свецюх выданняу -  15. Прауда, большасць з 
гэтых выданняу была надрукавана на польскай i лацЫскай мо- 
вах, адпаведна 114 i 151; на старабеларускай мове было вы- 
дадзенэ 50 KHir i на лтоускай -  3. Як бачым, тады у выдавецкай 
справе панавал! польская i лацжская мовы. Аб гэтым сведчаць 
i даследаванн!, праведзеныя польсюм! псторыкам!, у прыватнасц!, 
М. Тапольскай. Паводле яе падлкау, (яны ул!чваюць i прадук- 
цыю шэрагу друкарняу, што дзейжчал! на тэрыторьн Benapyci) 
з агульнай колькасц! KHir, выдадзеных у ВКЛ у XVI -  першай 
палове XVII стст., 46% 6bmi на польскай мове, 38% -  на лацжскай 
i 10% -  на царкоунаславянскай i старабеларускай.^

У л ку  друкаваных выданняу таго часу трэба вылучыць ву- 
чэбную лтаратуру, якая выкарыстоувалася у навучальных ус- 
тановах. Таю характар, напрыклад, меу «Катэмзю» С. Буднага, 
выдадзены, як ужо адзначалася, на старабеларускай мове. 
Вучэбным! дапаможнкам! был! таксама «Азбука» ! «Граматыка 
славенская» Л. 3!зажя. У 1619 г. у Eyi выдадзена «Граматыка», 
я кую склау М.Сматрыцю. На працягу двух стагоддзяу яна слу- 
жыла асноуным падручнкам па царкоунаславянскай мове i ею 
карыстал!ся не толью у навучальных установах ВКЛ, але i у 
Ышых славянсю кражах. (Дарэчы, па ёй спасцгау грамату i вялк1 
раайсю вучоны М.В. Ламаносау, яю назвау гэтую працу “вра
тами своей учёности” ).

У 30-х г. XVII ст. з ’яв1уся яшчэ адзж вучэбны дапаможнк -  
«Буквар», выдадзены маплёусюм асветнкам С.Собалем. Мнопя 
даследчыю л1чаць, што менавта С.Собаль увёу ва ужытак саму 
назву «Буквар», да гэтага KHiri для пачатковага навучання 
называлюя «Азбуками» ц! «Аз бу коу н i ка м i».21
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Безумоуна, кнггадрукаванне не змагло адразу выцярнщь 
р ука тсн ы я  творы , бо яны таксама выкарыстоувалюя i 
адыгрывал!' значную ролю у развщц! асветы. Гэта, у прыватнасц!', 
адносщца да юрыл!чных рукап!сау, яюя шырока был! распау- 
сюджаны на усёй тэрыторьй ВКЛ i разам з друкаваным! 
выданням! складал! аснову беларускага пюьменства. На думку 
польскай даследчыцы М.Тапольскай, у першай палове XVI! ст. 
на Беларус! мелася некалью соцень тысяч рукашсных i друка
ваных KHir, сярод яюх апощшя складал! каля 200 тысяч.22 !ншыя 
даследчыю таксама адзначаюць, што кн!жнасць Беларус! у тыя 
часы i у колькасных, i у вщавых, ! у тэматычнына-жанравых 
адносжах перавышапа шмат чыю з суседжх народау, у тым л!ку 
i рускага, у якога, напрыклад, друкаваных KHir за усё XVI i пача- 
так XVII стст. (прыбл)зна да 1614 г.) было выдадзена толью 
больш за 30 тысяч.23

Вялкую ролю у захаванн! ! распаусюджванн! як pyKanicnbix, 
так i друкаваных KHir адыгрывал! б1бл!ятэю. ПераваЖная боль
шасць KHir тады знаходзтася у б!бл!ятэках, яюя гснавал! пры 
царкоуных саборах i манастырах. Найбольш старажытнай на 
Беларус! з ’яуляецца б|'бл1ятэка Полацкага Саф!йскага сабора: 
яна дзейжчала з XI ст. i па 1579 г., кал\ падчас Л!вонскай вай
ны, была разрабавана. У б!бл!ятэцы захоувашся рукап!сныя KHir! 
пераважна рэлИ йнага зместу. Ящчэ больш багатай была 
б1бл!ятэка Супрасльскага Благавешчанскага манастыра, зас- 
нава’нага у 1498 г. маршапкам ВКЛ Аляксандрам Хадкев!чам 
сумесна з епюкапам смаленсюм 1ос(фам Солтанам (цяпер гэта 
у Беластоцюм ваяводстве, на усходзе Польшчы). Па кольскасц! 
KHir i ix разнастайнасц!, як л!чаць даследчыю, гэтая б1бл!ятэка на 
той час не мела сабе роуных на усходнеславянсюх землях. 
Першы воп'ю, складзены у 1557 г., зафксавау у б!бл'|ятэиы Суп- 
расльскага манастыра 209 KHir, у тым л!ку «KHir 6iTbtx» {друка
ваных) -  5. Да канца 1557 г. колькасць друкаваных кшг 
павялгчылася да 7, а у 1645 г. у б!бл|'ятэцы мелася ужо каля 600 
KHir* сярод яюх пераважал! друкаваныя на лацшскай (212 кн.) i 
польскай (152 кн.) мовах. Тут было нямала выданняу ! Ф. Ска
рыны, ункальны экземпляр «Евангелля» В. Цяпжскага, выданы 
К Фёдарава i П. №сц!слауца. Буйныя кжжныя зборы мел! i !ншыя 
манастыры, a ix тады на Беларус дзейжчала не адзж дзесятак. 
Важна пры гэтым адзначыць той факт, што, як значныя культур- 
ныя цэнтры anoxi сярэднявечча, манастыры не тольк! зберагал!, 
але i множыл! K H iri. Практычна пры ycix манастырах б ы т свае
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так званыя скрыпторьп, дзе спецыяльныя групы манахау ста- 
ранна перапювал! KHiri як для унутраных патрэб, так i для пат- 
рэб прыходсюх цэрквау, а таксама i на продаж^

3 канца XV -  пачатку XVI стст. на Беларус! вядомыя i пры- 
ватныя б!бл!ятэю, найбольш буйным! з яюх был! б!бл1ятэю 
Радз1В1'лау у Нясв('жы, б|'бл!ятэка Сапегау, i б!бл1ятэка Храптсшчау, 
слуцюх князёу Алелькав1чау, магнатау Солтанау i iHiu. У гэты ж 
час ствараюцца б 1бл1ятэю пры навучальных установах, у 
прыватнасц!, пры Вшенскай катал!цкай акадэми (у 1579 г. яна 
нал!чвала 4,5 тыс.асобнкау).24

Таюм чынам, у развщц|' асветы i адукацьм на Беларуа у тыя 
часы адбылгся ютотныя змены. Асаблгва яны прыкметныя у 
другой палове XVI -  першай палове XVII стст., i вызначальную 
ролю тут адыграла кн!гадрукаваннё. Яго узнкненне было не- 
пазбежным, таму што для гэтага склалюя пэуныя перадумовы. 
«Беларусь, -  адзначае Г. Галенчанка, -  была самай падрыхта- 
ванай (для узнкнення кнкадрукавання -  П.Дз.) кражай i па свай- 
му гeaпaлiтычнaмy i «геакультурнаму» становшчу i па асноу- 
ных параметрах свайго духоунага i сацыяльнага разв!цця».25

§4. ГНтаратура i мастацтва
Новыя магчымасц! складвалюя i для развщця лтаратуры, 

значэнне якой у духоуным жыцц! грамадства пастаянна узрас- 
тала. Аднак станауленне уласнабеларускай л!таратуры 
праходзта  давол! марудна i запаволена. Нават у XV ст. 
л \таратура Беларуси усё яшчэ цесна была звязана са 
старажытнарусюм1 традыцыям! як у жанравых, так i моуных 
ад ностах . Новы этап у развщ ш беларускай л1таратуры 
даследчыю адносяць да XVI ст. кал! адбыуся агульны уздым у 
культурным жыцц!. Новыя пстарычныя умовы патрабавал! i 
новых л/таратурных творау, адпаведнага абгрунтавання i мас- 
тацкага асэнсавання рзчаюнасцк «Неабходны был! творы, -  
адзначае В.Чамярыцю, -  яюя больш адпавядал1 б духу часу, 
адлюстроувал'| новае г!старычнае жыццё беларускага народа, 
тыя юготныя змены, што адбывалгся на беларусюх землях у 
перыяд лквщацьн федальнай раздробленасц'|.26

Адыход ад старых кн!жных традыцый наз1раецца i у бела
рускай мове, яна пачала набываць новыя рысы i асабл'|васц!. 
На думку даследчыкау, у ВКЛ, нягледзячы на пэуныя цяжкасц!', 
склалюя вельм1 спрыяльныя умовы для развщця беларускай
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мовы i перш за усё таму, што яна была дзяржаунай мовай i на 
ёй напюаны был1 разнастайныя дакументы i актавыя матэрыя
лы як агульнага, так i мясцовага значэння. Паступова беларус
кая мова пражкла i у рэлИйную сферу, канфеайныя тэксты, 
чаму спрыяу пераклад на яе KHir Бгблн i iHmbix царкоуных тво- 
рау. Разам з тым усё большае значэнне беларуская мова па- 
чала набываць i у свецка-мастацюх творах, выступаць у якасц1 
лтаратурнай мовы.

Аднак лтаратура Беларус'! разв1валася не толью на аснове 
уласна беларускай, дакладней, старабеларускай (рускай) мове. 
Значную ролю па-ранейшаму адыгрывала i царкоунаславянс- 
кая мова, якая выкарыстоувалася галоуным чынам у спецыяль- 
ных Л1турпчных творах, прызначаных для набажэнства (псалты- 
ры, евангелль часасловы, служэбжю i Ыш.).

3 другой паловы XVI ст. у ВКЛ, у тым л ку  i на тэрыторьй 
Бела pyci, начала шырока ужывацца i польская мова. Менавта 
у той час у беларускай л!таратуры з ’яуляюцца першыя польска- 
моуныя творы, прычым польская мова як лтаратурная мова на 
тэрыторьй Беларус! i Л1твы робщца больш папулярнай, чым у 
самой Польшчы, дзе у лтаратуры панавала лацжская мова. 
Гэтаму у значнай ступеж спрыяу рэфармацыйны рух, мовай 
Рэфармацьм у Беларуа i Лггве стала польская мова. Яшчэ больш 
узмацн'тася роля польскай мовы пасля Люблжскай yHii 1569 г., 
кал'| яна зраб'тася па сутнасц'1 ужверсальнай мовай зноан пам!ж 
розным1 народам! Рэчы Паспалifай, хоць i не мела статуса дзяр
жаунай мовы Hi у ВКЛ, Hi у Кароне (дзяржауным! woaaMi там 
бы т адпаведна старабеларуская i лацжская. Лац!нская мова 
давол!' шырока выкарыстоувалася i у ВКЛ, у тым л ку  i на 
тэрыторьй Беларуа i яе таксама можна л1чыць лтаратурнай. 
TaKiM чынам, асабл!васцю л!таратуры Беларуа таго часу быу 
яе полтж газм  ui шматмоунасць.

Другой асабл!васцю лтаратуры Беларус! таго часу можна 
л'|чыць разнастайнасць яе вщау, жанравую i сть!лёвую неадна- 
роднасць, пры гэтым лтаратура чыста мастацкая была прад- 
стаулена слаба, хоць патрэба у ёй пастаянна узрасгала. Най- 
большае значэнне i распауаоджанне атрымал! тады творы 
царкоуна-рэлИйнага характеру. Так, па-ранейшаму вялтм  по- 
пытам розных слаёу насельжцтва карысталюя творы, звязаныя 
з павучальна-разумовым тлумачэннем KHir Старога i Новага 
Запаветау. Гэты жанр быу прадста^лены розным1 па зместу i 
памеры pyKanicHbiMi зборнкам!, а найбольш значныя з ix
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надрукаваны: «Казанне Юрылы...» С.31зан1я (1596 г.), «Евангелле 
вучыцельнае» (1616 г.), i «Духоуныя гутарю» Макарыя Еппецкага 
(1627 г.), «Псторыя пра Варлаама i 1асафа» (1637 г.). Шмат 
помн'|кау, што дайихш да нас, адносяцца да апяграф1чных тво
рау -- ап'юанняу жыцця i дзейнасш святых. Тады ж з ’явтюя i 
некаторыя новыя рэл!пиныя творы, яюя узыкл! у ходзе вострых 
спрэчак пам1ж праваслауным! i католкам!, у сувяз! з Брэсцкай 
царкоунай утяй, а таксама пам1ж щэолагам1 Рэфармацы! i яе 
прац!ункамК У большасц! сваёй яны анажмныя, але нам вядо- 
мыя i прозвшчы аутарау некаторых палем1чных творау. Гэта -  
С. 31зан1й, С, Будны, В. Цятнсю, Л. Карпов1ч, М. Сматрыцю,
A. 0 m in o B i4 , П. Скарга, !. Пацей i Днш. Трэба падкрэслщь, што 
хоць царкоуна~палем!чная л!таратура была неаднародная i па 
форме, i па змесце, i па моуным афармленж, яна мела вострую 
публщыстычную наюравансць i таму паюнула глыбою след не 
толью у riCTOpbii л'|таратуры, але i у грамадска-пал'|тычнай дум
цы Беларус!. Такая лтаратура тады карысталася шырокай па- 
пулярнасцю , асабл1ва гэта мае дачыненне да творау 
пюьменжкау-палемютау дэмакратычнага напрамку, у яюх ад- 
люстроувалюя ттар эсы  праваслауных ВКЛ \ усёй Рэчы 
Паспалп'ай.

Своеасабл1вае месца у царкоуна-рэлИйнай лтаратуры 
займал1 творы Ф. Скарыны. Гаворка щзе аб прадмовах i пас- 
ляслоуях да яго друкаваных выданняу. Яны з ’я^ляюцца 
арыпнальным-! аутарсюмг TBopaMi i у гэтай сувяз! мы павтны 
разглядаць нашага знакам1тага асветнка не толью як першад- 
рукара, перакладчыка, але i як тсьменшка.

Разам з тым у развщц! лтаратуры усё больш выразным 
станав|уся свецю напрамак. Вядучае месца тут займал1 
пстарычныя творы, у прыватнасць летапюы. Як асобны жанр, 
летагпсанне на Беларуа узжкла ужо у эпоху К!еускай Pyci, правда, 
тады яно мела лакальнаы, мясцовы характар. Так, ёсць пэуныя 
падставы сцвярджаць аб юнаванн! Полацкага летапюу. Нека
торыя беларусюя даследчыю (А. Чарняцоу; напрыклад) л1чыць, 
што i Радз'1В'таусю летапюны звод пачатку XIII ст. таксама быу 
укладзены у Полацку. У асноуным падзе1 рэпянальныя адлюс- 
траваны i у Смаленсюм летапюе XIV -  пачатку XV стст. Як свед- 
чыць Галщка-Валынсю летапю, запюы пстарычных падзей Marni 
весцюя у ГПнску. У апошы час выказвалюя меркаванж аб юна- 
BaHHi таксама Новагародскага летапюу. Новы этап у развщц1 
летапюання быу звязаны з утварэннем ВКЛ i уключэннем у яго
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склад тэрыторьй Беларусь таму яго можна аднесц! да XV -  
XVI стст. У гэты перыяд узнкаюць агульнадзяржауныя летапюы 
(у навуковай л'|таратуры ix называюць беларуска-л1тоуск1м1 
летапюамг), як1я напюаны з новых, як мастацюх, так i палпычных 
пазщый. Найбольш p a n H iM i творам1 такога характару даследчык! 
л^чаць «Детапюец вялМх князеу Лггоусюх» i Беларуска-лтоуск! 
летапю 1446 г. Першы з гэтых творау яшчэ нельга назваць 
летат'сны м  зводам , ён уяуляу з сябе дакументальную 
пстарычную повесць-хрон!ку i храналапчна ахоатвау падзе! з 
дня смерц! князя Гедымжа (1341 г.) i да канца XIV ст., што 
адбывалася у той час у Лпгве, Беларус! i часткова на Укра|'не. 
Сапраудным летапюным зводам з ’яв!уся Беларуска-л!тоуск! 
летапю 1446 г, як! вядомы у чатырох cnicax i дзвюх рэдакцыях. 
Агульнадзяржауным летапюным зводам псторык! л!чаць «Хро- 
HiKy Велкага княства Лп-оускага и Жамойцкага», першая рэ
дакцыя якога, вщаць, была складзенау 20-е гады XVI ст. Потым 
з ’явтюя i новыя рэдакцьй, у ix зроблены запюы аб падзеях у 
ВКЛ канца XV -- першай паловы XVI с т с т , i, нарэшце, трэц!м, 
самым поуным беларуска^летапюным зводам стала «Хронка 
Быхауца», апублкаваная гюторыкам Т. Нарбутам у 1846 г.27

Есць падставы сцвярджаць, што менав!та у летап!сным жан
ры найбольш яскрава i плённа праяв!лася тэндэнцыя да 
развщця, творчага пераадолення старых лтаратурных трэды- 
цый. Аднак i caM i летапюы як жанр пстарычнай лтаратуры не 
заставалюя нязменнымь ужо у другой палове XVI ст. яны пачап! 
страчваць сваё значэнне, на змену iM прыйшл) псторыка- 
хранкальныя i мемуарныя творы. Прыкладам да сказанага можа 
быць «Хронка польская, л!тоуская, жамойцкая i усяе Рус!» Ма- 
цея Стрыйкоускага. Прауда, не усе даследчык! адносяць аута- 
ра гэтай xpOHiKi да айчыных псторыкау, л!чаць М. Стрыйкоуска
га польсюм петорыкам, хоць значную частку свайго жыцця ён 
правёу у ВКЛ. У гэты ж час з ’яуляюцца i так!я пстарычныя 
творы, як пратаколы-дзённ!ю соймау Рэчы Паспалтай, зап!сы 
асобных дзеячоу (дыярыушы), пюьмы, успам!ны, у яюх не тольк! 
фксавалюя факты, падзе!, што адбывалюя у дзяржаве ui 
асаб!стым жыцц!, але i раб1уся ix анал!з, асэнсаванне, пры гэтым 
усе яны лтаратурна апрацаваны. Вось чаму таюя творы з ’яу
ляюцца адначасова помнкам! пстарыяграфп i л!таратуры. Ся
род ix вылучаецца «Дзённк Фёдара Еулашоускага» (самы ранн! 
помьж мемуарнага жанру), “Дзённк Любл!нскага сейма, “Дзённк 
падзей, яюя адносяцца да Смутнага часу” , Люты аршанскага
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старосты Ф тона  KMiTbi-Чарнабыльскага, “Дыярыуш” Самута 
i Багуслава Маскев!чау, Ыш. Да л ку  таюх творау трэба ад- 
несц'г i Баркулабаусю летапю mi Баркулабаускую хрошку, як 
яго называюць некаторыя даследчыю. Аутар гэтай xponiKi не- 
вядомы, але ёсць падставы сцвярджаць, што гэта быу мясцо- 
вы жыхар, з!даць. з праваслаунага духавенства. Яго успамжы 
напюаны жывой, сакавтай, каларытиай мовай, багатай народ- 
най фразеалоп'яй.

Аиал(зуючы пстарычную лтаратуру, трэба адзначыць, што 
прыкметнае месца у ёй займал! перакладныя творы. Так, чыта- 
чам Беларус! таго часу вядомы был! таюя помшю еурапейскай 
антычнай i сярздневяковай лггаратуры, як “Траянская псторыя” , 
“Александрыя” , “Аповесць праТрышчана” , “Аповесць пра Баву” , 
“Псторыя пра Атылу” , “Аповесць пра Скандэрберга” i i'h u i .

У асобную групу трэба вылучыць лп-аратурныя творы юры- 
дычнага характеру. Найбольш значным помжкам такой лггара- 
туры з ’яуляюцца знакам!тыя Статуты ВКЛ. (х па праву называ
юць найбольш ярюм дасягненнем беларускага Адраджэння. У 
гэтых адносжах вылучаецца Статут ВКЛ 1588 г., яю найбольш 
поуна увабрау у сябе гуманютычныя падыходы да чалавека, 
народа, мовы. Даследчыю адзначаюць, што Статут 1588 г. (да- 
рэчы, ён быу друкаваны) адлюстравау “найвышэйшую ступень 
разощця старабеларускай канцылярска-юрыдычнай мовы” .28

Важнай падзеяй у л1таратурным жыцц1 Беларус! стала раз- 
в!ццё паэтычнай творчасш. Яе карат таксама уваходзяць у 
старажытныя часы, аднак як асобны i новы вщ пюьмовай мас- 
тацкай лггаратуры паэз1я на Беларус! узшкае у канцы XV -  
пачатку XVI ст.ст. Важную ролю у гэтым адыг pay Ф. Скарына, 
ён; можна казаць, паклау пачатак паэзн у нашай краше. Маком 
Гарэцю у сваёй кжзе “Псторыя беларускай лтаратуры” аб гэ- 
тым nicay так: “Ён жа першы у нас дау спробу пюаць вершам, у 
як.1х то перакладау месцы з Б1блИ, то выкладау свае уласныя 
думю” .29 Так, у прадмовах да выдадзенай Ф. Скарынам “Б1бл!1” 
змешчаны тры невялк'т вершы. Ён, у прыватнасц!, пераказау 
вершам дзесяць запаведзяу, аб яюх расказваецца у кжзе “!сход” . 
Вершы, нап1саныя Ф.Скарынам, на думку псторыкау л Марату- 
ры, маюць значны уплыу чэшсюх i польсюх узорау, у гэтых i<pai- 
нах у пачатку XVI ст. лаэз1я ужо дасягнула значнага развщця.

Далейшае разв'щцё паэтычная творчасць на Беларус! ат- 
рымала у XVI ст. i гэтаму у значнай ступен'| спрыяла дзейнасць 
пазтау-лацтютау, у прыватнасц!', М|‘колы Гусоускага i Яна
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Вюлщкага. На жаль, нам доуп час невядомыя был! прозвшчы 
гэтых выдатных паэтау arioxi Адраджэння, аб ix ui syciM не пюаль 
Ui пюал1 толью як аб прадстаунках польскай л1таратуры. Але 
цяпер пачншаму ацэньваецца ix творчасць. Яна разглядаецца 
у кантэксце развщця беларускай лацЫамоунай лп'аратуры. 
Сярод творау М,Гусоускага асобна вылучаецца яго паэма “Пес
ня пра зубра” , напюаная у Рыме у 1521 -  1522 гг. i апублкава- 
ная у Кракаве у 1523 г. Напрыканцы 60-х гадоу XX ст. паэма 
была перакладзена на рускую, а потым i на беларус кую мову. 
Л'|таратуразнауцы адзначаюць, што “Песня пра зубра” твор 
глыбока патрыятычны, у iM М. Гусоусю не толью услав!у хара- 
ство беларускай прыроды, але з захапленнем расказау чыта- 
чам аб csaiM мужным i працавпым народзе, яго гера!чным м!ну- 
лым, аб яго занятках, норавах i звычаях. Патрыятычны характар 
меу i друп буйны твор М. Гусоускага -  паэма “Новая i слауная 
перамога над туркам!” . Вельм! близкая да творчасц! М.Гусоус
кага Л1татарурная дзейнасць другога буйнога паэта-лацщюта 
Яна Вюлщкага, аутара паэмы “Пруская вайна” , якая прысвеча- 
на Грунвальдскай б1тве. Больш падрабязна з творчасцю 
М. Гусоускага, Я. Вюлщкага, Ышых паэтау-лац'щютау можна аз- 
наёмщца па спецыяльных выданнях.30

Яшчэ больш шырокае развщцё па- 
этычная творчасць на Белар'/c i, як i ва 
yciM ВКЛ, атрымала у другой палове XVI -  
пачатку XVI! стст. ДасТаткова сказаць, 
што толью у друкарнях Вшьн! за апош- 
ную чвэрць XVI ст. бь!лi выдадзены 44 
вершаваныя KHiri i 66 KHir з асобным] 
вершаваным'| творамь У асноуным гэта 
был'| творы гер01ка-эп!чнага характару, 
аутарам1 яюх з ’яулялюя вядомыя у той 
час паэты Ф. Градоуск!, А. Рымша, 
Я. Радван, Г. Пелырымоусю, некаторыя 
Ышыя.31 Як i ix папярэдшю, М. Гусоусю i 

Шола Гусоуск/ Я.. Bion'nyd, яны aniceajii рэальныя пета-
рычныя падзе!, усхвалял! ваенныя спра

вы князёу, простых вайскоуиау, што удзельн|'чал1 у ix паходах. 
Шырокае распаусюджанне тады, асабл1ва у канцы XV! -  пер
шай палове XVII стст., атрымал'| i вершаваныя этграмы, прыс- 
вечаныя у асноуным дзяржауным дзеячам, прадстаункам арыс- 
такратычных радоу - Радз)втау, Сапегау, Валов1чау, Хадкев!чау,
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1ншых. Прауда, юнавал1 эп1грамы i imuara зместу, але усе яны 
мел! панегерычиы, хвалебны характар.

Своеасабл1вым1 был! вершы, яюя змешчалюя у кн!гах з пра- 
за!чным1 тэкстамь звязаныя з iMi тэматычна i 1дэйна. Як прыклад 
можна прывесц! верш Яна Ka3iMipa Пашкев!ча “Полска квитнет 
лациною”, апублкаваны у адным са cnicay першай рэдакцьн Ста
тута ВКЛ (1529 г.), Гэты верш таксама можна разглядаць як узор 
грамадзянскай, латрыятычнай na93ii. У im, у прыватнасц!, падкрэс- 
л'ваецца важная роля беларускай мовы у жыциц дзяржавы. Цка- 
вым гэты гвор з ’яуляуся i па форме, туг вщаць ужо адыход ад 
стаб!чнай сютэмы, якая панавала у тагачаснай паэзн.

Як бачым, да сярэдзщы XVII ст. у развщш лтаратуры адбы- 
люя важныя змены, узрасла i яе агульная роля у жыцц1 грамад
ства. Больш разнастайным! стал! вщы, формы i жанры л1тара- 
турных творау, был! закладзены асновы вершаскладання. Пры
чым героям! гнтаратурных творау станавтюя не толью князь 
прадстаужю арыстыкратычных колау, але i людз1 сярэджх сас- 
лоуяу з л ку  службовай шляхты, а гэта значыць, што разв!вауся 
працэс секулярызацьн i дэмакратызацьн лтаратуры. Пры гэ- 
тым у мнопх творах услаулялюя рэальныя асобы, адлю- 
етроувалюя падзе1 з псторьи Беларусь ВКЛ. У лггаратуры 
Беларусь як i iHLUbix еурапейсюх кра!нах, паступова замацавалюя 
таксама новыя щэйна-мастацюя прынцыпы, характэрныя для 
anoxi Адраджэння.

Важныя змены адбывалюя i у мастацтве Беларуси Гэта 
перш за усё адносщца да арх1тэктуры, развиццё якой было звя
зана не толью з традыцыям! папярэдняга часу. З ’явтася i шмат 
новага, таго, што вызначалася жыццём, петарычным! абставжамь 
уплывам еурапейсюх K p aiH . Так, ужо у другой палове XIII ст. на 
тэрыторьн' Беларус! 6 b m i узведзены буйныя пабудовы, яюя мел1 
ваенна-абарончае значэнне. Адной з першых таюх пабудоу 
можна л1чыць шырока вядомую Камянецкую вежу (Камянецю 
стоул). Да.кладная дата збудавання гэтага арх1тэктурнага 
помн1ка невядомая, але, як л1чаць псторык М. Ткачоу, вежу 
узводзт1 недзе пам1ж 1276 i 1288 гг., г.зн. у другой палове XIII ст. 
3 пстарычных крынщ вядома, што абарончыя вежы, падобныя 
да Камянецкай, мелюя у Брэсце, Тураве, Полацку, Гродна i Но- 
вагародку. Да нашага часу захавалася тольк1 Камянецкая вежа 
(каля г.п.Камянец Брэсцкай вобласц1).

Яшчэ большае развщцё на Беларуа' атрымала ваеннае 
дойлiдетва у XIV -  XV стст. Тады на тэрыторьн ВКЛ, у склад
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якога уваходзт1беларусюя зем/ii, узнкла цэлая сютэма замка- 
вых збудаванняу з абарончым значэннем, Асабл1ва шырокай 
яна была у заходнмх i пауночна-заходжх раёнах Беларуа i у 
Штве, дзе прыходзшася змагацца з крыжаносцамк Велгчныя, 
мураваныя замю-крэпасц!, узвёдзеныя тут, стал1 па сутнасц! 
новым тыпам архитектурных помнкау Беларуси

Крэусюзамак

Найбольш paHHiMi з гэтых помнкау з ’яуляюцца Новагародсю, 
Гродзенсю, JliflcKi i Крзусю замю, яны Mexii агульнадзяржаунае 
значэнне i был1 пабудаваны у асноуным у XIV ст. Некалью паз- 
ней на Беларус1 з ’явтюя i прыватнауласнщюя замю -  MipCKi, 
Нясв1жск'|, Гальшансю, Быхаусю, замюу Любчы, Геранёнах, Сма- 
лянах, iH iub ix  месцах. Трэба адзначыць, што хоць усе гэтыя замю 
i адрозн1вал1ся ceaiMi памерамь арх|'тэктурным абл1ччам, у цэ
лым яны был1 давол1 складаным! i трывалым! збудаваиням!, што 
мел1 не толью магутныя сцены, але i вежы, брамы, !ншыя эле
менты. Пры гэтым, пачынаючы з другой паловы XV ст., як л|чыць 
псторы к М. Ткачоу, «у мясцовым замкавым дойл1дстве 
вызначыл1ся дзве характэрныя тэндэнцьм. Першая сведчыла 
пра далейшае развщцё мясцовых будаун1чых традыцый (замк: 
у М1ры, Геранёнах, Любчы i in u i. ) , з уласнай жтэрпрэтацыяй \ 
вы кары станнем  найноуш ых д асягненняу еурапейскай  
фартыф1кацы1. Другая тэндэнцыя адлюстроувала выразную цягу 
да узорау еурапейскага замкавага будаунщтва (замю у Заслау!,
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Нясенж ы , Ляхав!чах i Ыш.), праламляючыся у даун!х традыцыях 
тутэйшага манументальнага дойлщства».32 У далейшым мнопя 
з замкавых збудаванняу трансфармавалюя у палацава-замка- 
выя комплексы.

Як граней; развщцё арх1тэктуры непасрэдна было звязана 
з горадабудаунщтвам. I гэта мае дачыненне не толью да ваен- 
нага дойлщства. У беларусюх гарадах з ’явтгся мнопя !ншыя 
пабудовы самага рознага прызначэння са своеасабл1вай 
арх!тэктурай. Да ix л ку  у першую чаргу трэба аднесц! ратушы. 
Яны з ’явшюя пры беларусюх гарадах, яюя атрымат магдэбург
скае права i ^ ix размяшчалюя органы самаюравання -  рады ц| 
магистраты. Адной з самых старажытных на Беларуа была 
Нясв!жская ратуша, пабудаваная у канцы XVI ст. У XVII ст. рату- 
шы з ’явтюя i у !ншых гарадах.

Працягвалася на Беларуа i цар- 
коунае будаунщтва. Прычым пра
васлауныя храмы узводзгл!ся i 
афармлялюя на аснове старажыт- 
на-русюх традыцый з захоуваннем 
в!зантыйсюх архтактурных стыляу i 
формау, а каталщюя -  у стыл! 
заходнееурапейсюм, гатычным. Ра
зам з тым у некаторых раёнах 
Беларус! з ’ я в Ы с я  царкоуны я 
збудаванш своеасабл1вага, арып- 
нальнага тыпу, яюя ул!чваш не толью
ix культавае, але i абарончае прыз- 
начэнне. Таюя збудаванн! (цэрквы, 
касцёлы, кляштары i ciHarori) мел1 
высоюя i тоустыя сцены, вежы з 
разнастайным! байнщам! i нагадвал! 
невялМя, але добра умацаваныя 
замю. Дарэчы, падобныя збудаванн! 
6bmi характэрныя i для некаторых 

заходнееурапейсюх KpaiH -  Германи, Францы!, Англи, Польшчы, 
Чэхн, там яны б ы т ужо у XII —  XV стст. Асноунай прычынай 
1нкастэляцьм, г.зн. пераутварэння царкоуных збудаванняу у 
збудаванн! абарончага тыпу, была пагроза знешняй бяспею. 
Невыпадкова яны з ’явш ся у заходжх рэпёнах ВКЛ, яюм 
пагражал! крыжаносцы. Прыкладам могуць быць Супрасльс- 
кая, Сынкавщкая, Маламажэйкауская i некаторыя !ншыя цэрквы.

у  я г

ЙВВрУвЙ

Ш :

шшшшш

Нясвтская ратуша XVI ст. 
(фрагмент)
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Прыстасоувалюя, як ужо адзначалася, да абароны i манасты
ры, кальвЫюцюя пабудовы, а таксама асобныя c iH a ro r i.

У цеснай сувяз! з архпэктурай 
разв1валася выяуленчае мастацтвй! 
Практычна усе важныя збудаванж 1 
замю, палацы, саборы i храмы, цэрквы -  
мел1 дэкаратыунае афармленне з 
ужы ваннем  скульптурнай  ле'ггк1| 
разьбы па дрэве i камен'1, насценнаг| 
pocnicy галоуным чынам на б1блейсюя 
i евангельсюя тэмы. Важнае месца f  
выяуленчым м астацтве займ ау 
iKaHanic, ц! 1канаграф1я. Тут таксама 
прасочваецца уплыу ранейшых тра- 
дыцый, але ужо у XIV -  XVI стст. на 
Беларус! склалася i свая мясцовая 
школа iKaHanicy, рысы якой найбольш 
выразныя у коне «Параскева», таму 

Абарончы храм у Cynpacni яе вельм1 вы сока ацэньваю ць
спецыял1сты, а датуецца яна другой 
паловай XVI ст.

Свецк!' наюрунак у мастацтве прадстаулены партрэтам, гра- 
вюрай, кыжнай м1н1яцюрай. Менавгга у гэты час упершыню 
был! створаны вобразы канкрэтных пстарычных асоб: парт- 
рэты князёу Альгерда, Аляксандра Алелью, Юрыя Лунгвеныв1ча 
i )нш. На больш высоюм мастацюм узроуж пачал'г афармляц- 
ца рукатсныя KHiri, летап!сы, а з узшкненнем кн1гадрукавання 
паскорылася развщцё графш. У гэтых адносшах вылучаюцца 
KHiri Ф.Скарыны. У ix шырока выкарыстоувалюя не толью добра 
размаляваныя застаую, вжьетю, але i гравюры (ix больш за 
50). Кожная гравюра была звязана са зместам KHiri, яна з ’яу- 
лялася як бы шюстрацыяй да таго, аб чым гаварылася у K H ise . 
У выдадзеных б1блейсюх KHirax, як ужо адзначалася раней, 
змешчаны быу i партрэт Ф.Скарыны.

Але граф1чнае мастацтва абслугоувала не толью друкарс- 
кую справу. У пачатку XVII ст. нясв1жсю гравёр Томаш Макоусю 
нават стварыу карту ВКЛ, на якой 6bmi паказаны населеныя пун
кты, рэю, азёры. Г эта карта была вядомай i у еурапейсюх краЫах, 
у 1613 г., напрыклад, яна была выдадзена у Амстэрдаме.33

Кал1 гаварыць аб музычным мастацтве, дык трэба адзна- 
чыць, што яно было звязана як з народнай творчасцю, так i з
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рэлИйным жыццём, разв!валася розным! канфес1ям1, яюя 
дзейн!чат на Беларуа. Так, у лоне праваслаунай царквы вы- 
сокага узроуню дасягнула мастацтва харавых спевау. Да на- 
шых дзён захавалюя некаторыя помнк! праваслаунай музыю 
XV! ст. -  так зеаныя ipManoi -  рукап!сныя зборнк! царкоуных пмнау.

Вялкае уздзеянне на працэс станаулення прафеайнай 
музычнай культуры аказвала каталщкая царква. Яна спрыяла 
развщцю не толью вакальных, але i жструментальных вщау 
музычнай практыю, менавта з дзейнасцю каталщкай царквы 
звязана было з ’яуленне на Беларус! арганау.

Сваю ролю у развщц! музычнай культуры адыграла i пра- 
тэстанцкая царква, узн!кшая у ходзе Рэфармацьн. Найбольш 
важным вын!кам яе дзейнасц! у гэтай сферы было развщцё 
харавога выканальтцтва i распрацоука нотадрукавання. Так, 
пратэстантам удалося наладзщь выданне так званых канцыя- 
налау -  зборн!кау нотадрука^, яюя складалюя з мал!твау i ды- 
дактычных спевау як на царкоуна-евангельск!я,- так i свецюя 
тэмы. Самым ранн!м з гэтых нотадрукау быу канцыянал Яна 
Зарэмбы, выдадзены у Брэсце у 1558 г. на сродю вядомага 
апекуна рэфарматарау Радз!вша Чорнага.34 Важнай з ’явай у 
псторьн мастацтва Беларус! стала таксама узнкненне школь- 
нага тэатра. Ён вырас з тых тэатральных гурткоу, што стваралюя 
езу!там! пры катал!цк!х навучапьных установах у XVI ст. i у да
лейшым атрымау шырокае распаусюджанне на усёй тэрыторы! 
Беларус'1.

§ 5. Развщцё навуковых ведау, грамадскай думю
Пры вывучэнн! культуры неабходна вылучыць i пытанн! аб 

развщц! навуковых ведау, грамадскай думк1. Безумоуна, аб на- 
вуцы у сучасным яе разуменн! у дачыненн! да другой паловы 
XIII -  першай паловы XVII стст. мы не можам гаварыць. Але i 
тады, як i раней, !шло назапашванне ведау аб навакольным свеце, 
прыродных з ’явах, грамадсюх працэсах, раб1л!ся спробы асэн- 
саваць атрыманыя веды, зраб!ць адпаведныя высновы i 
абагульненн!, а гэта значыць, што закладвал!ся асновы навую, i 
навуковыя веды станав!лася важнейшай часткай усёй культу
ры. Адначасова разв!валася i грамадская думка, фарм!равауся 
пэуны светапогляд людзей, чалавек заусёды !мкнууся «познать 
природу сущего», самога сябе, абгрунтаваць нейюя маральныя
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прынцыпы i духоуныя щэалы, свой погляд на сацыяльныя, 
палггычныя, эканам!чныя '| жшыя пытаны.

Важным у гэтых адносшах быу i акрэслены перыяд. Няг- 
ледзячы на абмежаванасць крынщ, фрагментарнасць звестак, 
мы маем магчымасць прасачыць, па яюх напрамках разв1валюя 
тады навуковыя веды на Беларус!, яю быу стан грамадскай думю, 
што новага з ’явтася тут, яюя праблемы хвалявал! людзей. Па 
ycix гэтых пытаннях ёсць шэраг публкацый, у тым л ку  i аба- 
гульняльных. Сярод апошжх трэба назваць «Нарысы ricTopbii 
навую i культуры Беларус!», падрыхтаваныя групай навукоуцау 
у канцы 90-х гадоу мжулага стагоддзя, ёсць i тшыя працы.35

Праведзеныя даследаванн! паказваюць, што ужо у сярэд- 
нявеччы вял!кую цкавасць жыхароу Беларуа выклкала мжулае, 
псторыя тых зямель, на яюх беларусы пражывалк 1х уяулены аб 
гэтай мжуушчыне адлюстроувалюя як у фальклорных матэры- 
ялах, так i тсьм овы х дакументах, пстарычных творах. У 
беларусюм фальклоры, як ужо адзначалася раней, было шмат 
творау эп1чнага, repaiHHara цыклау (легенд, паданняу, пстарычных 
песень, бал ад i жш.), што склалюя яшчэ раней, у старажытнарусю 
перыяд i у ix, акрамя агульнаславянсюх сюжэтау, зафксаваны 
был! таксама мнопя падзеь яюя адбывалюя на беларусюх зем
лях. Таюя творы захавалюя i пазней, пры гэтым асноуным! тэмам! 
у XIII -  XVI стст. заставалюя барацьба са знешжм! ворагам! 
(мангола-татарам1, крыжаносцам1), канфл|'кты з Маскоускай дзяр
жавай, услауленне гера1чных падзей мжулага. Напрыклад, у 
канцы XVI -  першай палове XVII стст. у беларускай песеннай 
творчасц( знайшла адлюстраванне казацкая тэматыка. Так, 
перам.озе запарожсю х казакоу Севярына Нал1вайк1 над 
«ляшсюм» войскам у 1595 г. прысвечана песня «Ой, у горадзе 
Маплёве дымам пацягнула». У гэты ж час у творах вуснай на- 
роднай творчасц! гучал1 i сацыяльныя матывы, паказвалюя 
цяжюя умовы жыцця народа.36

Важную ролю у разв'|цц| пстарычных ведау, фарм!раванн! 
пстарычных уяуленняу адыграл! летапюы. Ix з ’яуленне можна 
л1чыць новым этапам у гэтым працэсе. Падзе1, яюя адбывалюя 
на беларусюх землях у другой палове XIII ст. знайшл! адлюст
раванне ужо у некаторых летапюах старажытнарускага часу 
(Галщка-Валынсю летапю), але асабл1ва важнае значэнне для 
нашай псторьп мел1 летапюы, што з ’явтюя у ВКЛ. Летапюы 
V t jo ry re  -  гэта не тольк! n o M H k i лтаратуры, пюьмовыя крын!цы, 
але 1 своеасабл!выя пстарычныя творы, Адметнай рысай
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летап'юау таго часу (перш за усё летапюных зводау) было тое, 
што у цэнтры апюанняу стаяла псторыя ВКЛ, усе асноуныя ас
пекты гэтай ricTopbii i, безумоуна, падзе1 на Беларусь Прычым 
аутары падаюць нам сваё разумение ВКЛ як дзяржавы, пры- 
чын яе узнкнення, услауляюць дзейнасць вялЫх князёу лггоусюх 
па зб!ранж ycix усходнеславянсюх зямель у складзе ВКЛ. 
Летапюы, адзначаюць даследчыю, давал! пал'иыка-щэалапчнае 
i пстарычнае абгрунтаванне правоу вягшх князёу лтоусюх на 
гэтыя земль У летапюах {асабгАва у ApyriM летапюным зводзе) 
была зроблена спроба раскрыць i паходжанне лтоускай знац|', 
luto naeiHHa было узмацнщь яе дынастычныя i паж’тычныя 
пазщьй. У летапюах XV -  XVI стст. знайшл! тлумачэнне i мнопя 
Ышыя пытаны беларускай псторьм, псторьй ВКЛ, у тым л ку  i 
падзе! мясцовага значэння (Баркулабауская xpoHiKa i |‘нш.).

Для развщця пстарычных ведау, 
станаулення псторьп як навую, важ
нае значэнне мел1 творы, аутарам! яюх 
был! замежныя вучоныя. Так, першым 
псто р ы ка м  ВКЛ можна ж 'чыць 
М. Стрыйкоускага, яго xpoHiKa карыста- 
лася папулярнасцю на ycix усходне- 
славянсюх землях, г.зн. на Беларус!,
Украине, Pacii i служыла крынщай для 
мчопх навукоуцау. Вядомай была у
XVI ст. i «XpoHiKa Еурапейскай Сар
маты!» А.Гваныы. Г эта быу першы твор, 
што знаём|‘у заходнееурапейцау з 
псторыяй ВКЛ, ён быу вядомы i на 
Беларусь На тэрыторьй нашай краЫы 
мел! тады распаусюджанне i храна- 
лапчныя зводы аб падзеях усеагуль- 
най псторьй, творы перакладзеныя з 
iHUibix моу (Псторыя аб Траянскай вайне, “Псторыя 1удзейскай 
вайны” 1ос!фа Флав1я, iHLU.). Пстарычныя аспекты знайшл! так
сама адлюстраванне i у творах грамадска-пал!тычнай i цар- 
коуна-рэл1пйнай публщыстыю, гэтыя творы узымал1 вострыя 
дыскус!йныя пытаны i тым самым спрыял! абуджэнню грамад
скай актыунасц1 беларускага народа, фарм1раванню яго 
п'старычнай ! эты'чнай свядомасц!, распаусюджанню на Беларус! 
рэнесансавых, гуманютычных тэндэнцый у псторыка-культур- 
ным працэсе.

Xpanicm 
Мацей Стрыйкоуст 

(1547- 1592)
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Паступова назапашвалюя i узбагачалюя веды па археалоги, 
крынщазнаустве, этнаграфн, краязнаустве. Так, пэуныя звестю 
аб помнках старажытнасць побыце i культуры, розных баках 
жыцця жыхароу селbCKix i гарадсюх пасел1шчау Беларуа змяш- 
чалюя не толью у летатсах i хронках, але i запюках сучаснкау, 
шщаземцау, яюя пражывал! на тэрыторьн ВКЛ ц! праязджап! па 
ёй. Напрыклад, першыя этнаграф |чныя матэрыялы аб 
насельнщтве беларусюх земляу з ’явтюя у старажытнарусюх 
летагнсах; летапюы XIV -  XVI стст. адлюстроуваюць ужо больш 
шырокую як пстарычную, так i этычную с1туацыю у Беларуси 
Давол1 разнастайныя звестю мы можам знайсц! у «Записках о 
московтсюх делах» (СПб., 1908; першая публкацыя у 1549 г., у 
Вене) пасла Рымскай |мперьп С.Герберштэйна (яго шлях пра- 
лягау праз Беларусь). Звестю аб побыце жыхароу Заслауя, 
Радашков1ч, Дуброуны i прылеглых да ix мясцовасцей змешча- 
ны у кн1зе польскага псторыка i этнографа Яна Ласщкага (1534 -  
1600 гг.) «О религии, жертвоприношениях, свадебные, похорон
ные обряды русинов, московитов и татар. Из трудов разных 
писателей...» (1582). Аутар каля 30 гадоу працавау настаункам 
ва уладаннях Я. Глебав1ча у Заслауь Зборнк беларусюх пры- 
казак i прымавак XVI -  пачатку XVII стст. (на польскай i лацнскай. 
мовах, дарэчы, гэта быу першы таю зборнк) выдау Саламон 
Рысшсю, яю працавау настаункам у Дзяляц1чах i Любчы.37

Высокага узроуню развщця дасягнула у той перыяд 
педагапчная думка. Яна узбагачалася сам!м народам i перш за 
усё праз фальклорныя творы. Народная педагапчная мудрасць 
(К. Ушынск1 назвау народ педагапчным геыем) знаходз'та сваё 
адлюстраванне у мнопх помнках вусна-паэтычнай творчасц11, у 
прыватнасць У прыказках, прымауках, песнях, казках. Усе яны 
з ’яулялюя у той перыяд сродкам1 не тольк1 развщця мовы, мыс
ленна дзяцей, але мел1 i вялкае выхаваучае значэнне, бо 
фарм1равал1 у ix павагу да старэйшых, бацькоу, уяулены пра дабро 
i зло, ролю працы, розныя прадметы i з ’явы прыроды.

Яшчэ большае уздзеянне на педагапчную думку аказала 
развщцё на Беларус! школьнай справы i асветы. Адкрыццё 
навучальных устаноу паставта на парадак дня шэраг пытан
няу як па аргаызацьм вучэбнага працэсу, так i па забяспячэны 
яго настаушкамь праграмам1, падручнкамь дапаможнкамк 
Даследаваны, праведзеныя беларусюм! навукоуцам1, сведчаць, 
што усе гэтыя пытаны вырашалюя не толью на аснове мясцо- 
вых традыцый, але i з улкам еурапейскага вопыту, щэй i прын-
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цыпау, яюя з ’явтюя у эпоху Адраджэння i Рэфармацыг. Як мы 
ужо адзначаш раней, беларусюя земл1 не бы т !заляваныя, тэ- 
рытарыяльна замкнёныя, i дасягнены еурапейскага Адраджэн
ня i Рэфармацьм атрымал1 тут распаусюджанне. Гэта мае да- 
чыненне i да педагапчных щэй. Так, з шырокай праграмай 
асветнщтва на гуманютычнай аснове выстуту Ф. Скарына. Ён 
першы з нашых мыслщеляу зразумеу неабходнасць даць ас- 
вету «простым людзям паспалпым», гэта значыць самым роз
ным слаям насельн1цтва, а не толью шляхецюм саслоуям. Пры
чым з гэтым! мэтам1 ён выкарыстоувау Б!блш, рэлкмныя KHiri. 
Ф. Скарына разглядау Б!блю як крынщу самых розных ведау i 
рэкамендавау яе у якасц! дапаможнка па вывучэнн! не тольк! 
«сям! свабодных навук», але таксама ricTopbii, геаграфП, меды- 
цыны, права, этыю, фшасофн. У выказваннях i каментарыях 
Ф. Скарына праводз1у думку, што кожны чалавек можа сам на- 
быць веды, мудрасць з дапамогай KHir. Ён нават рэкамендавау 
пэуны парадак, паслядоунасць у вывучэны KHir Б!блн.

Важны уклад у развщцё педагапчнай думю, тэорьи i npaKTbiKi 
навучання унёс Сымон Будны -  адзЫ з найбольш актыуных 
удзельнкау рэфармацыйнага руху на Беларус!. Ён разам са 
CBaiMi пры хтьш кам ! Лаурэнщ ем Крыш коусюм, Мацеем 
Кавячынсюм, Янам Намыслоусюм не тольк! разгарнуу актыу- 
ную дзейнасць па заснаваны навучальных устаноу на Беларусь 
але i наладз!у выпуск KHir, л!таратуры, неабходнай для навучан
ня. Яго «Катэх!зю», яю быу выдадзены у 1562 г., стау па сутнасц! 
першым школьным падручнкам на беларускай мове. С. Будны, 
як i Ф. Скарына, быу прыхтьнкам асветы для усяго народа i 
шмат 3pa6iy у гэтым напрамку. Ён клапац!уся аб тым, каб на
родная асвета стала справай усяго грамадства, ycix сацыяль- 
ных слаёу, у тым л ку  i самой дзяржавы. «Каждый господарь, -  
nicay ён, -  цар ли, княз ли, воевода ли, или боярин, или мещанин, 
што бы только мел подданных... повинен, мовлю, им ене три 
речи: напервей выхованнье, потым науку, а третье наказанье».38 
С.Будны першым выстуту супраць манаполи царквы у галне 
адукацьп, рашуча пратэставау супраць адарванай ад жыцця 
царкоуна-манастырскай сютэмы навучання, якая давала вуч- 
ням м!зэрныя, абмежаваныя веды. Моладзь, л1чыу ён, пав!нна 
атрымл!ваць свецкую адукацыю i «промежки людей жити», а не 
«по кельям... дремати, або блудити». Школы, яюя 6bmi адчыне- 
ны удзельнкам! рэфармацыйнага руху на Беларус! (кальвмсцюя, 
арыянсюя), паводле аднадушнай ацэню псторыкау, выдзялялюя
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добра прадуманай аргажзацыйнай струкТурай вунэбнага пра- 
цэсу, методыкай выкладання, давалг ceaiM вучням не толью веды 
але ii выхоувал! у ix вальнадумства, рэлИйны скептыцызм, пава- 
гуд а  чалавечага розуму.

Актыуна займауся пытанням1 асветы i Васть Цяжнсю, так
сама адз1н з найбуйнейшых прадстаужкоу рэфармацыйнагс 
руху на Беларусь яго рады кальнага крыла. Заслугам
В.Цяп1нскага, л1чаць даследчыю, было тое, што ён абгрунтава} 
неабходнасць стварэння нацыянальнай школы, з патрыятыч- 
ных пазщый 1мкнууся вырашаць пытанж асветы i адукацьи. «Я* 
асветжк-гуманют, -  адзначае А. Коршунау, -  Цяпшсю у свао 
грамадска-пал1тычных i асветн1цюх поглядах пайшоу значнг 
далей, чым Скарына i Будны. Ён досыць шырока разв1вау думк^ 
аб значэнж асветы на роднай мове, пераканауча i смела ставК 
пытанне аб аргажзацьп школ для дзяцей простага люду 
узн1мауся да разумения неабходнасщ шляхам адукацы! абу- 
джаць i разв1ваць у народзе пачуццё самасвядомасцЬ У сувяз 
з гэтым Цятнсю шырэй i смялей* чым яго папярэджю, уводз!у \ 
мову ceaix творау элементы жывой гутарковай мовы беларус
кага народа. Прауда, яго мова, хоць i не была яшчэ чыста на- 
роднай, але значна далей, чым мова Скарыны, адышла а f. 
арханчнай i малазразумелай для простых людзей мовы цар
коунаславянскай пюьменнасц1 культавага прызначэння».33

Трэба падкрэслщь, што значнук 
ролю у развгцш i дэмакратызацы 
школьнай асветы адыграл1 праваслау^ 
ныя брацтвы  i вядомыя тадё 
рэл!пйныя дзеячы, педагоп Лаурэнцш 
31зажй, Мялецм Сматрыцю, Стрыдон 
Собаль i iH in . У школах, яюя был/ ад- 
чынены брацтвамг, Mami займаццг 
выхадцы з розных саслоуяу, хОць боль
шую частку вучняу складал! дзец 
сярэджх саслоуяу, галоуным -чынаго 
гараджан, праваслаунага духавенства 
дробнай шляхты. Сацыяльны 1 маё- 
масны стан ул1чвауся i пры аплаце зе 

Лаурэнцш з'танш навучанне; мел1 месца, i гэта трэбг
падкрэслщь, спробы стварэння клас- 

на-урочнай сютэмы навучання (Втенская школа). У гэтых шко
лах, як i у Ышых чавучальных установах, праграмы навучанн5
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абагиралгся на еурапейсюя прынцыпы i у ix аснову был1 пак- 
ладзены так званыя «сем свабодных мастацтвау». Асабл|'вая 
увага у брацюх школах адводзтася царкоунаславянскай, грэ- 
часкай мовам, вывучал!ся лацшская i польская мовы, а таксама 
i «руская», г.зн. тагачасная беларуская мова. Заслугай брацт- 
say было i тое, што яны наладжвал! выпуск вучэбнай лтаратуры, 
у тым л ку  i ra K ix  важных выданняу; як «Азбука» i «Грамматика 
словенская» Л. 31зан1я, «Грамматика словенская» М. Сматрыц- 
кага. 3 1590 да 1654 гадоу беларусюя друкарш Bbinycuj.ii 16 
буквароу(з ix  8 брацюх), больш за палову yc ix аналапчных вы- 
цанняу, ажыццяулёных у той час на усходнеславянсюх землях.40 
Вось чаму было б прыкра недаацэньваць ролю брацюх наву- 
чальных уетаноу, як тэта робяць у апошьпя гады аутары некато
рых публкацый. Мы падзяляем думку тых навукоуцау, яюя л1чаць, 
што ва умовах, Kani узмацктася палажзацыя i акатал1чванне 
насельнщтва Беларус!, раб11тся спробы разбурыць i знйичыць 
/сяляюя napacTKi нацыянальнай культуры i асветы, дзейнасць 
эрацюх школ, як i caM ix праваслауных брацтвау, мела не тольк! 
асветнщкае, але i грамадска-пал1тычнае значэнне.

Разам з тым нельга не ул1чваць i тую 
цзейнасцьу raniHe асветы, адукацьп', я кую 
1 раводзта на Беларуа катал щкая цар- 
<ва. Яе заслуга не толью у тым, што яна 
зтварыла давол! шырокую сетку наву- 
нальных устаноу, у тым лку i першую ва 
/сходняй Европе вышэйшую навучаль- 
ную установу, але i у тым, што са- 
цзейжчала усталяванню тут заходнееу- 
эапейскай сютэмы адукацьп. Невыпад- 
сова каталщюя калепумы, Втенская ду- 
соуная акадэм1я л1чылюя лепшым1 на той 
нас навучапьным! установамь прычым, 
акрамя католкау, у ix навучалася шмат 
дзяцей праваслауных i пратэстантау i з
х выйияи мнопя выдатныя беларусюя мыслщель напрыклад, 

Сматрыцю, К. Лышчынсю, Ыш. Трэба мець на увазе i той 
Ьакг, што у каталщюх калепумах вывучалася беларуская мова 
Полацюя езупы, напрыклад, у 1584 г., каб прывабщь у сваю кале- 

беларусау “стали обучать их детей русским письменам”). 
Таюм чынам, другая палова XIII -- першая палова XVII стст. 

зтала важным перыядам у развщш як педагапчнай думю, так i

Мотец/'О Сматрыцш
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школьнай сютэмы, усёй асветы на Беларуси Менавтатады з ’я- 
в!лася шмат; розных навучальных устаноу, адукаваных настау- 
жкау, быу выдадзены шэраг падручнкау, сфарм!равалася пэу- 
ная аргажзацыйная структура вучэбнага працэсу, методыка 
выкладання, тым самым закладвауся добры падмурак для да- 
лейшай дзейнасц! па ycix гэтых напрамках.

1стотиыя змены адбылюя у той час у развщш юрыдычных 
ведау, прававой культуры. Пры вывучэнж гэтага пытання,трэ
ба звярнуць увагу на тое, што давол! доуп час, амаль на праця- 
гу XIII -  XV стст., юрыдычная судовая практыка у ВКЛ была 
звязана са звычаёвым правам, якое склалася яшчэ у стара- 
жытны час. Аднак ужо з канца XV ст. узмацн1уся працэс заме
ны звычаёвага права правам пюаным, з юрыдычна абгрунта- 
ваным ’1 нормам^ замацаваным1 у спецыяльных актах агульна- 
дзяржаунага характеру.

ПершымГ таюмг актамг стал1 вялкакняжацюя граматы ui 
прывтег, у яюх давол1 поуна i грунтоуна был1 выкладзены не 
толью правы шляхты, але i некаторыя прынцыпы крымЫальна- 
га, грамадзянскага i дзяржаунага права. Неабходна зазначыць, 
што прававыя прынцыпы i прававыя нормы на Беларуси як \ у 
iHmbix краЫах, выпрацоувалгся пад уздзеяннем сацыяльна-эка- 
нам!чных, палпычных, культурных працэсау, а гэта значыць са- 
мога жыцця. Разам з тым на ix аказвала уплыу царква, у пры
ватнасц!, праваслауная царква, якая была звязана з в1зантыйсюм 
правам, а таксама i каталщкая царква, прававая культура якой 
была заснавана на рымсюм праве. Безумоуна, трэба ул1чваць i 
уплыу еурапейскага Адраджэння i Рэфармацьп.

Аднак прававая культура ВКЛ не толью не уступала праву 
заходнееурапейсюх краЫ, але i шмат у чым стала больш удас- 
каналенай. Развщцю права, усёй прававой культуры ВКЛ са- 
дзейжчала кадыфкацыя заканадауства, якая адбылася на асно
ве Судзебжка 1468 г. Менавгга гэты Судзебжк усталявау адна- 
стайнасць прымянення прававых нормау на усёй тэрыторьн кра!- 
ны, унёс некаторыя новыя паняцщ у крым'жальнае права.

Найбуйнейшым дасягненнем у развщц! прававой думк1 
ВКЛ , Беларус! стала распрацоука Статутау. Як вядома, было 
тры рэдакцьп гэтых Статутау.41 Найбольш дасканалым з ix 
з ’яуляецца Статут ВКЛ 1588 г. Анал1зуючы Статуты, перш за 
усё трэба падкрэслщь той факт, што яны з ’явтю я першым у 
Еуропе выданнем законау, яюя 6bini створаны на аснове ка- 
дыфкацьи мясцовага права. МенаЫта у ix найбольш поуна,
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найбольш прыкметна праявтаея прававая культура беларус
кага народа. Такую ацэнку Статутау ВКЛ даюць практычна 
усе даследчык!. Важная i яшчэ адна асабл1васць -  Статуты 
был! напюаны на беларускай мове, гэта цяпер агульнапрыз- 
наны факт. Дарэчы, большасць закона^ крагн феадальнай 
Еуропы была напюана на лащнскай мове. Пры распрацоуцы 
Статутау], у прыватнасц!, Статута 1588 г., складальнкам уда
лося вырашыць шэраг складаных тэарэтычных i практыяных 
задач, зыходзячы як з ранейшых традыцый, так i з уткам  щэй, 
народжаных эпохай АДраджэння i Рэфармацьн. 1дэг гуманиз
му, напрыклад, адбтю я на нормах крымЫальнага i цывтьна- 
га права. Так, у пэунай ступеж гарантавалюя маёмасныя i 
асабютыя правы мяшчан. Кожны вольны чалавек мог пры 
жаданж выехаць за мяжу, кал'| гэта рабтася не на шкоду сваёй 
краше. Уводзшюя нормы, сюраваныя на абарону простага 
чалавека ад самавольства прадстаужкоу прывтеяванага 
саслоуя. Цяпер шляхта за наумыснае забойства сяляжна не 
магла адкупщца толью грашовым штрафам, а прыцягвалася 
да крымжальнай адказнасцк Ужо першьгСтатут ВКЛ абмя- 
жавау рабства ui няволю, дакладна вызначыу яго прычыны i 
KpbiHiubi. Трэц1 Статут у гэтым напрамку пайшоу далей. За- 
мест чатырох прычын нявол! у першым i трох -  у друпм, трэц1 
Статут паюнуу толью адну -  ваенны палон, i то з выключэн- 
ням! (арт. 21, раздзел XII). У гэтым жа Статуце нават вы дал е- 
на сама назва “нявольнк” , загадана нявольнкау у будучым 
называць “дворная чэлядь” .

Аднак нельга !дэал!заваць Статуты ВКЛ, у тым л ку  i Статут 
1588 г. Ён быу кодэксам сваёй эпох! i абараняу штарэсы маг- 
натау i шляхты, узмацняу ix пануючае становшча у дзяржаве, 
канчаткова запрыгожу сялян. Для больш падрабязнага азна- 
ямлення са Статутам ВКЛ 1588 г., прававой сутнасцю яго нор- 
мау рэкамендуецца звярнуцца да комплекснага выдання, пад- 
рыхтаванага у нашай краше i апублкаванага у 1989 г.42

Усё большую увагу у той час прыцягвал1 да сябе фтасоф- 
сюя i сацыяльна-пал!тычныя праблемы. Фтасоф1я як пэуная 
cicT3Ma поглядау, паняццяу i катэгорый фарм!равалася на усход- 
неславянсюх землях ужо у ранжм сярэднявеччы, эпоху Стара
жытнай Pyci. Прауда, у той час яна яшчэ не вылучылася у са- 
маетойную форму ведау i разумелася як “мудрость вообще”. 
Але i тады айчынныя мыслщел! узжмал1 самыя розныя пытанж 
жыцця людзей, ix светапогляду, развщця грамадства.
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Распрацоука гэтых пытанняу працягвалася i у другой пало
ве XIII -  першай палове XVII стст. Прычым фшасофская думка 
Беларуа разв1валася у агупьнаеурапейсюм рэчышчы i узбага- 
чалася тым|' дасягненням!', яюя нарадзта эпоха Адраджэння i 
Рэфармацьи. Гаворка щзе, у прыватнасц!, аб щэях гуман!зму. Яны 
прасочваюцца ужо у дзейнасц1 Ф.Скарыны. Менав!та ён стаяу 
ля вытокау гуманютычнага напрамку у разв!цц1 грамадскай думю 
Беларуа i адным з першых “(мкнууся перагледзець артадак- 
сальна-хрыадянскае тлумачэнне праблемы чалавечага юнавання, 
згодна з яюм зямное жыццё чалавека не мае самадастатковагэ 
значэння. Ён рэабш1туе зямное быццё, усталёувае самавартасць 
чалавечага жыцця, не адхтяючы У той жа час i веру у замапль- 
нае жыццё”.43 1дэалам для Ф.Скарыны з’яуляецца высокама- 
ральная, грамадска актыуная асоба, якаятмкнецца не толью да 
самапазнання, але I да самаудасканалення, разв1цця. 3 таюх па
зщый Ф.Скарына разглядау i сваю ю-игавыдавецкую дзейнасць. 
Б1блейсюя KHiri, яюя 1м был'| надрукаваны, прызначал'гся шыроюм 
слаям насельнщтва, людзялл простым, каб “братия моя Русь, люди 
посполитые, чтучи могли лепей разумети”.44

Усё больш шырокае распаусюджанне на Беларусг атрымлн 
вал1 i i f la i  рацыянал!зму, матэрыялi3 M y , што мел1 нават атэютыч- 
ную наюраванасць. Гэтаму у значнай ступен!' спрыяу рэфарма^ 
цыйны рух. Вынкам Рэфармацьи ва y c ix  еурапейсюх кражах стала 
не толью нараджэнне верацярп!масц1, рэл!пйнае абнауленне, але 
i кардынальныя змены у чалавечым светаадчуванн!, светаразу^ 
менн'|, у тым л'1ку i новае разумение i бога, i чалавека. Даслед
чыю адзначаюць, што тады адбыуся як бы падзел веры, розуму i 
прыроды. У лку беларусюх мыслщеляу, погляды яюх разв1валюя 
у таюм наюрунку, мы павЫны вылучыць перш за усё С.Буднага -  
аднаго з щэолагау т.зв. антытрынтарыяу, найбольш радыкаль- 
най плыш рэфармацыйнага руху на Беларуси. С. Будны не толью 
крытычна адносгуся да б!блейсюх KHir, але i n a c T a e iy  пад сум- 
ненне асноуныя дагматы хрысшянства. Увогуле прынцып сум- 
нення ён разглядау як важную метадалапчную перадумову паз- 
нання, а крынщай пазнання л!чыу чалавечы розум. У CBaix творах 
i выступлениях С. Будны неаднаразова падкрэатвау; што чала
век не павшей спадзявацца на веру, а абавязаны дамагацца 
усяго розумам, абап1раючыся на жыццёвы вопыт.'55

Не абыияи нашы айчынныя мыслщел1 i праблемы, яюя мел1 
дачыненне да становшча асобы у дзяржаунай сютэме, яе пра- 
воу i свабоды дзейнасц!, рол1 закона i права. Фактычна тады
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давол1 дакладна была сфармулявана i абгрунтавана щэя пра
вавой дзяржавы, неабходнасц! рэгулявання грамадскага жыц
ця на аснове закона, абмежавання самаупрауства i сваволь- 
ства феадалау i улад, у тым лку i самога манарха. Гэта щэя 
была выказана Ф. Скарынам i атрымала далейшае развщцё у 
другой палове XVI -  першай палове XVII стст. у працах М. Тыш- 
кев1ча (М. Л1тв1на), А. Волана, Л. Caneri, яюя прадстаулял1 свецю 
напрамак у сацыяльна-пал!тычнай.думцы Беларуа. Трэба заз
начыць, што яна знайшла пэунае адлюстраванне у дзеючым 
заканадаустве ВКЛ i, У прыватнасцi, у Статутах Княства. Так, 
ёсць пэуныя падставы сцвярджаць аб мажл1вым удзеле Ф.Ска
рыны у распрацоуцы i падрыхтоуцы Статута ВКЛ 1529 г,46 Пад- 
рыхтоукай i выданнем Статутау ВКЛ 1566 i 1588 г.г. непасрэд- 
на займалгся вядомыя тады дзяржауныя дзеячы А.Валов1ч i 
Л. Сапега. Актыуна выступал'! за правядзенне адпаведных рэ- 
формау у ВКЛ М. Тышкев1ч, А. Волан i Ыш.

Безумоуна, грамадская думка Беларуа разв1валася не толью 
паводле вьшучаных нам1 наюрункау. Гэта была шырокая сфе
ра творчай дзейнасц, якая закранала усе гумантарныя навую, 
i ва ycix ix беларусюя мыслщелi паюнул1 свой след. Пры гэтым 
найважнейшым кампанентам духоуна-культурнага развщця 
Беларуа з’яв'|лася станауленне нацыянальна-этычнай самас- 
вядомасць што знайшло адлюстраванне у грамадска-фтасофс- 
кай думцы, творах Ф. Скарыны, М. Гусоускага, В. Цятнскага,
С. 31зан1я, С. Буднага, А. Волана, Л. Caneri i 1ншых. Дзякуючы ix 
намаганням ужо тады был1 сфармуляваныя i абазначаныя ас
ноуныя щэ‘| самасвядомасц! беларусау, у прыватнасць щэ! дзяр- 
жаунага i нацыянальна-культурнага суверэнггэту (у межах ВКЛ), 
захавання i развщця роднай мовы, назапашаных духоуна-рэл1- 
пйных каштоунасцей у сувяз! з дыскрымшацыйнай палпгыкай, 
якую праводзт! юруючыя колы Рэчы Паспалпгай.47

Вось тыя асноуныя матэрыялы, яюя, на наш погляд, трэба 
мець на увазе, вывучаючы культуру Беларуа' другой паловы XIII -  
першай паловы XVII стст. Вядома ж, гэтыя матэрыялы не мо- 
гуць даць по’унага уяулення пра усё яе багацце. Але бясспрэч- 
нае адно -  культура Беларус! разв1валася У той час Ытэнауна 
i да сярэдзшы XVII ст. набыла якасна новы змест, новыя рысы, 
увабрала у сябе дасягненж не толью народау ВКЛ, усёй Рэчы 
Паспаж'тай, але i |'ншых еурапейсюх краш. Прычым амаль што 
для ycix сфер культуры Беларуа быу характэрны антэз еура
пейсюх тэндэнцый i мясцовых традыцый. У цэлым культурна-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



пстарычны прагрэс на Беларус! разв1вауся на рэненсансава- 
гуманютычнай аснове, адлюстроуваючы своеасабл!васц1 як 
самой anoxi, так i рэпёну, дзе знаходзшюя беларусюя землг 
Значным дасягненнем таго часу было кыгадрукаванне, развщцё 
лтаратуры на роднай мове, распаусюджанне новых мастацюх 
формау, светапогляду, зарыентаванага на чалавечую асобу як 
найвышзйшую каштоунасць зямнога быцця, навуковых ведау, 
звязаных з щэям1 матэрыял1зму i рацыянал1зму. Новыя з ’явы у 
культуры Беларуа' прасочваюцца у асяроддз1 ycix сацыяльных 
груп, уключаючы i “простых людзей”, але найбольш успрымаль- 
HbiMi да ix былг шляхта i гараджане. Менавгга з ix асяроддзя 
тады выйшла асноуная частка адукаваных людзей, пюьменж- 
кау, вучоных, грамадсюх i рэгнпйных дзеячау, фарм'1равапася Ытэ- 
лгенцыя. Прауда, пасля утварэння Рэчы Паспалтай мясцовая 
шляхта, ды i гарадсюя вярхь пачал! страчваць нацыянальнае 
абл1чча, апалячвацца i толью асобныя дзеячы (В. Цятнсю, не
каторыя (ншыя) заставалюя верным! традыцыям беларускай 
культуры, вялi барацьбу за !х захаванне i развщцё. У гэты час, 
асабл1ва пасля Брэсцкай yHii 1596 г., ускладнтася i рэлИйна- 
канфеаянал ьнае становшча на Беларус!, щэалапчную арыен- 
тацыю яе культуры пачал! вызначаць каталщызм i ун!яцтва.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ
Не будзе перабольшаннем сцвярджаць, што сярэдзЫа XIII ст. 

стала своеасабл1вай мяжой у пстарычным развщц1 беларусюх зя
мель. 3 гэтага часу ва усёй Усходняй Еуропе паскорылюя працэ
сы, звязаныя з пал т̂ычнай кансалщацыяй раздробленых княствау, 
узмацненнем цэнтрал^затарсюх тэндэнцый. Менавта на гэтай ас
нове стала магчымым узнкненне у рэпёне новых дзяржау, у тым 
лку i Вялкага княства /Птоускага. Гэта княства, як мы npaca4bmi, 
пачало фарм1равацца у другой палове XIII ст. на балцка-славянсюм 
памежжы i паступова увабрала у свой склад як земл1 Лпгвы, так I 
мнопя княствы Старажытнай Pyci. Таим чынам, ВКЛ узнкла i раз- 
в!валася як пол1этжчная дзяржава. Аднак больш высою узровень 
пал'пычнай, сацыяльна-эканам1чнай i духоунай культуры усходне- 
лавянсюх земляу, i перш за усё земляу Беларуси дазвол1у iM не 
толью захаваць сваю самабытнасць, але i аказваць icTOTHbi уплыу 
на усе сферы жыцця ВКЛ, у тым лку i на яго дзяржауны лад.

Матэрыялы, яюя 6bmi праанал1заваны у дапаможнку, сведчаць, 
што прадстаужю беларусюх зямель мелi рэальную магчымасць, 
асабл1ва на першых этапах юнавання ВКЛ, браць удзел у вырашэж 
як агульнадзяржауных, так i мясцовых спрау, чаму спрыяла сама 
палпычна-прававая сютэма, што усталявалася у Княстве. Гэтая 
сютэма у мнопх аднойнах аформтася на старажытнарусюх асно- 
вах i традыцыях i адпюстроувала мясцовыя асабл('васц|. Аднак мы 
не можам щэал!заваць яе, перабольшваць “беларусю” характар ВКЛ . 
Факты, яюя пададзены у дапаможнку, дазваляюць зрабщь вывад, 
што развщцё дзяржаунасщ на беларусюх землях, а значыць, i удзел 
прадстаункоу насельнщтва гэтых земляу у палпычным жыцц1, вы- 
рашэнж дзяржауных спрау (нават з княска-баярскага асяродзя) 
ускладншюя не тольк1 з-за дзеянняу вял1юх князёу л1тоусюх, яюя 
|'мкнулюя абатрацца перш за усё на лтоускую знаць, але i у сувяз1 
з рэл1'пйным1 абмежаванням!, што з'явшюя ужо пасля Крэускай 
yHii. У ВКЛ завязауся тады туп вузел супярэчнасцяу, узнкл1 вос- 
трыя Унутрыпалпычныя канфлкты, што ускладжл1 развщцё Кня
ства, ycix яго земель. I хоць гэтыя канфлкты вярхоунай уладзе 
удавалася лквщаваць, становшича у Кнйстве заставалася напру- 
жаным. Увогуле збл1жэнне з Польшчай, а потым уключэнне ВКЛ у 
склад Рэчы Паспалпай наклал1 адбтак на усю дзяржауна-пал1- 
тычную сютэму Княства -  яго органы улады i юравання, ваенную
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аргатзацыю, грамадсюя структуры, а гэта адмоуна адбтася i на 
беларускай дзяржаунасць бо яе элементы не атрымал! развщця.; 
Глыбокае уздзеянне польска-катал!цкага уплыву адчула беларус
кая шляхта, якая фактычна пераходзта у польскую этнакультур- 
ную супольнасць, адрывалася ад народа. Што ж тычыцца “златых 
шляхетских вольнастей” Рэчы Паспалпгай, то яны не умацавал! 
дзяржаунасц1 Hi у Польшчы, Hi у ВКЛ, наадварот аслабии' кра!ну, 
стал; галоунай прычынай яе пбель

Ёсць усе падставы сцвярджаць, што утварэнне ВКЛ станоуча 
адбтася на эканам'|чным разв'щц! беларусюх земляу. Аб гэтым 
сведчаць змены як у сельскай гаспадарцы, так i у сферы прамыс- 
ловай i рамеснай дзейнасць якой займалюя перш за усё жыхары 
гарадоу i мястэчак. Сельская гаспадарка БеларуЫ да сярэдзшы 
XVII ст. дасягнула значных поспехау, хоць умовы для яе развщця 
ускладнтюя па прычыне запрыгоньвання сялян. I усё ж сельская 
гаспадарка паступова шырэй i глыбей уцягвалася у таварна-гра- 
шовыя аднос!ны. Менавгга' пад уздзеяннем гэтых адносж у ВКЛ 
была праведзена аграрная рэформа, якая паскорыла развщцё сель
скагаспадарчай вытворчасц! на Беларус!, хоць яна i не парушыла 
феадал ьн а - п ры го н н i цюя адносшы. Развщцю эканом!ю спрыял! i 
гарадсюя пасяленн], колькасць як!х павял!чвалася (галоуным чы
нам за кошт мястэчак) ва ycix рэпёнах Беларусь Гарады выкон- 
вал! самыя розныя функцьи: выступал! не толью цэнтрам! рамя- 
ства, але i гандлю, прычым развщцё апошняга садзейжчала разбу- 
рэнню натураЛьнасць характэрнай для феадальнай гаспадарю, уз- 
мацненню рынкавых аднос!н. Жыхары беларусюх гарадоу ужо усве- 
дамлял! сябе асобным саслоуем, здолел! дабщца самаюравання 
на аснове магдэбургскага права (да сярэдз1ны XVII ст. яго атры- 
малг практычна усе беларусюя гарады i шмат яюя з мястэчак).

Кал! пал^ычнае i сацыяльна-эканам1чнае развщцё беларусюх 
земель на працягу усяго разгледжанага перыяду было звязана з 
феадальным ладам, дык духоунае жыццё людзей вызначал1 хрыс- 
ц1янсюя рэлМйныя уяуленн! i каштоунасць Матэрыялы, праанал!- 
заваныя у дапаможжку, сведчаць, што асноунай канфеаяй на Бе
ларус! была праваслауная царква. Доуп час гэтая царква займа- 
ла манапольнае станов1шча i на яе абашралюя як мясцовыя князь 
так i вярхоуная улада. Але пад цгскам пэуных знешшх i унутраных 
cm пазщьн праваслаунай царквы да сярэдз!ны XVII ст. был! ютот- 
на падарваныя, беларускаму народу начал] навязваць спачатку 
каталщызм, а потым i ужяцтва. Безумоуна, тэта не магло не 
ускладнщь развщцё беларуск!х зямель, адбщца на пал^ыцы вял!к!х 
князёу лпгоусюх, у тым лку ьзнешняй.

Як мы бачыль ВКЛ праводзта давол1 актыуную знешнюю riani- 
тыку i яе м1жнародныя пазщьн найбольш трывалым! был! у XV ст.:
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яно тады, па сутнасц1, адыгрывала ролю гегемона ва Усходняй Еу- 
ропе. Аднак захаваць спрыяльнае становшча Княства не здолела, 
i паступова у гэтым рэпёне пачау складвацца новы парадак, абва- 
стрылюя адносжы ВКЛ з Маскоускай дзяржавай. Гэта 1мкнулюя 
выкарыстаць у ceaix мэтах шшыя кражы, у прыватнасц, Польшча. 
Польсюм юруючым колам удалося не толью прадухЫць збл1жэнне 
ВКЛ з Масквою, але i уцягнуць яго у арбпу сваёй палтаю i у рэш- 
це рэшт з’яднацца з iM. Як бы мы Hi ацэньваж' утварэнне Рэчы 
Паспалпай, няма падстау щэал1заваць ролю гэтай KpaiHbi у нашай 
псторьи. Хоць ВКЛ i карысталася пэунай аутаном1яй у складзе 
Рэчы Паспалпай, яго дзяржаунасць была абмежаванай, а у далей
шым развщц1 ВКЛ магло б пераутварыцца У йдну з правжцый 
Польшчы, яе “крэсы всходния”. Але справа не толью у гэтым. У 
Рэчы Паспалпай адкрыта праводзшася палпыка палаызацьм, ака- 
тал!чвання, а гэта падрывала саму цывт^зацыйную аснову, на якой 
узыкла i разв1валася ВКЛ, усе яго землк

3 сярэдзЫы XII! ст., актыв1завалася развщцё i этичных працэ- 
сау на беларусюх землях. 3 узшкненнем ВКЛ стваралася новая 
дзржауна-тэрытарыяльная прастора, на якой фарм1равалася бе
ларуская народнасць, пачал1 разв1вацца фактары, яюя акрэслт!' 
асабл|'васц|‘ i адметнасщ беларускага этнасу.

Усё гэта станоуча адбтася на культуры Беларус!, яна разв1ва- 
лася на аснове старажытнарусюх традыцый i узбагачалася дасяг- 
ненням! не толью беларускага народа, але i шшых народау ВКЛ, 
Рэчы Паспалпай. Прычым культурна-пстарычны прагрэс на Бе- 
napyci адчуу уплыу еурапейскай рэнесансава-гуманютычнай i рэ- 
фармацыйнай думю, с1нтэзавау цывт'1зацыйныя, асабл1васц! Усхо- 
ду i Захаду.

Таюм чынам, другая палова Xill -  першая палова XVII стст . 
з’явтюя найважнейшым перыядам у псторьи нашай KpaiHbi. На 
працягу гэтага часу у развщц| беларусюх зямель адбылюя карэн- 
ныя змены, яюя вызначалюя заканамернасцям1, уласц1вым1 феа- 
дальнаму грамадству i абумоуленыя з TbiMi працэсамК што адбы
валюя у Вял(К('м княстве Лтоусюм, а потым i Рэчы Паспалтай.
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Уступ

1. Гл.: ЕРМАЛ0В1Ч МЛ. Па слядахаднаго м1фа. -  Мн., 1989; Вы- 
данне 2-е дапоуненнае: -  Мн, 1991; Ён жа. Старажытная Бе
ларусь: Полацю i Новагародсю перыяд. -  Мн., 1990; Ён жа. 
Старажытная Беларусь: Втенси перыяд. -  Мн., 1994; Ён жа. 
Беларуская дзяржава Вялкае княства /Птоускае, -  Мн., 2000.

2. Абгрунтаванне канцэпцьп утварэння ВКЛ было зроблена
А. Крауцэв1чам у доктарскай дысертацьй (абаронена у 1998 г.). 
а яе асноуныя палажэнн1 раскрыты у манаграфп “Стварэнне 
Вялкага княства Лтоускага” (Мн., 1998, другое выданне ) 
2000 г.). Аднак гэта канцэпцыя атрымала не адназначную 
ацэнку псторыкау, дыскусй разгарнулюя ужо пры абароне 
дысертацьй i працягвалюя на старонках часопюа “Беларуск 
пстарычны агляд", дзе апублкавау крытычную рэцэнзю на 
працу А. Крауцэв]'ча псторык В.Насев1ч (БГА, Т. 5., сш, 1 (8). 
С. 210-226). Адказ А. Крауцэв!ча i заключная рэплка В. На- 
сешча 6bmi апублкаваны у наступным нумары БГА (БГА, Т. 5, 
сш. 2(9), С. 455-456).........

3. Матэрыялы гэтага круглага стала был! апублкаваны у зб.: 
“На скрыжаваны думак: Вучоныя аб “белых плямах” псто- 
рьй Беларусь -  Мн., 1990.

4.3 матэрыялам1 дыскусй можна азнаёмщца па кн.: “Беларусь 
у Вялшм Княстве /Птоусюм: Стэнаграмма пасяджэння$ 
М1жнароднага круглага стала, яюя адбылюя у Минску 6-7 кра
савка 1992 г. -  Мн., '1992.

5.Выступление удзельнкау гэтага круглага стала был! змеш- 
чаны у часопюе “Родина” № 3 за 1993 г. (С. 81-93).

6 .Гл.: ГАНЦОВА С.К., ЧАМЯРЫЦК1 В.А., ШТЫХАУ Г.В. Сведк 
беларускай мЫуушчыны (36. дакументау i матэрыялау па 
псторьй БеларуЫ VI -  XV стст.) -  Мн., 1996; Уния в докумен
тах: Сб. Составители В.А. ТЕПЛОВА, З.И. ЗУЕВА. -  Мн., 1997; 
В1ШНЕУСК1 А.Ф., ЮХО Я.А. Псторыя дзяржавы i права Бела- 
pyci у дакументах i матэрыялах. -  Мн., 1998; История Бела
руси в документах и материалах. Авторы-составители КУЗ
НЕЦОВ И.Н., МАЗЕЦ В.Г. -  Мн., 2000.
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7.ДЗМ1ТРАЧК0У П.Ф., МАРАЗЕВ1Ч В.Л. Беларусь у другой па
лове XVII -  XVIII стст. Вучэбны дапаможнк. -  Мн., 2000.
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радавод вял!ю'х внязёу л1тоусюх / /  Беларуск1 г1старычны ча- 
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36. Падраб. аб гарадсюм самак1раванш гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. 
Магдебургское право в городах Белоруссии//Советское 
славяноведение. -  1972. -  № 5. -  С. 28; Ен жа. Социально- 
политическое развитие городов Белоруссии XVI -  первой 
половине XVII вв. -  С. 78-140; ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновла
дельческие города Белоруссии в XVI -  XVII вв. -  С. 86-124.

37. КОПЫССКИЙ З.Ю. Социально-политическое развитие го
родов Белоруссии XVI -  первой половине XVII вв. -  С. 31.

Раздзел III

1. Больш падрабязна аб узнкшай тады барацьбе у ВКЛ гл.: 
HACEBI4 В. Пачатю Вялкага княства Лпгоускага. - С. 117.
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2.Трэба адзначыць, што Сюргайла, хоць i з вялтом! цяжкасцям!, 
усё ж заняу-таю месца Андрэя Полацкага, прауда, яму прый- 
шлося хрысцщца i змянщь сваё !мя (пасля прыняцця пра- 
васлауя ён стау 1ванам).

3.Акт Ягайлы i яго братоу аб саюзе Лтаы з Польшчай / /  Бела
руская мЫуушчына. -  1995. -  № 3 . -  С. 10.

4. ЮХО Я. Крыжцы беларуска-лтоускага права. -  С. 179.
5. ЦЯРОХ1Н С. Таямнщы Крэускай yHii / /  Беларуская М1нууш- 

чына. -  1995. -  № 3. -  С. 9,
6 .Цыт. па кн.: ЮХО Я. Крынщы беларуска-лтоускага права. -  

С. 177.
7. Прауда, у польскай пстарыяграфП сцвярджаецца, што miu,bi- 

ятыва шлюбу выказана была упершыню акружэннем Ягай
лы. Аднак, як л1чаць мнопя сучасныя ricTopbiKi, гэта мерка- 
ванне не мае пераканаучага фактычнага абгрунтавання. Ча- 
стка польсюх даследчыкау дапускае магчымасць адначасо- 
вага узжкнення iflai у Польшчы i ВКЛ. Аб гэтым i перамовах, 
яюя папярэджчал! Крэускаму пагадненню гл.: ЦЯРОХ1Н С. 
Таямнщы Крэускай yHii / /  Беларуская мЫуушчына. -  1995. ~ 
№ 3. -  С. 8.

8. Цыт. па: ЦЯРОХ1Н С. Таямнщы Крэускай yHii / /  Беларуская 
мЫуушчына. ~ 1995. -  № 3. -  С. 8.

9.Хрестоматия по истории Белоруссии. -  Мн., 1977. -  С. 23.
10. Гэгыя na ,̂3ei знайиш адлюстраванне у шэрагу летапюау. 

Гл.: “Летапю вял1юх князёу Лтоусюх” / /  Спадчына. -  1991. -  
№ 2. -  С. 61-63.

11. Гл.: ЛОЙКА П.А. Пал1тычная барацьба у Вялшм княстве 
Лтоусюм, Рускгм, Жамойцюм у XIV -  першай палове XV ст.: 
вытою i BbiHiKi / /  Староню ricTOpbii Беларусь -- Мн., 1992. -  
С. 76-77.

12. CTAHKEBI4 А. Втаут Вялк! i беларусы / /  Спадчына. -  1990. -  
№ 4. С. 17.

13. Падраб. гл.: Востраускае пагадненне 1392 г. / /  Энцыкла- 
педыя псторьй Беларусь Т. 2. -  С. 361.

14. HACEBI4 В. Пачатю Вялкага княства Лппускага. Падзе! i 
асобы. С. 125, 138.

15. Трэба, аднак, зазначыць, што псторык! неадназначна ацэнь- 
вал1 Втаута, яго пал!тыку, метады дасягнення мэты. Гэтаты- 
чыцца як польскай i раайскай дарэвалюцыйнай, так i савец- 
кай пстарыяграфП. Але таленавтасць BiTayra як дзяржауна- 
га дзеяча, як! здолеу утрымл!ваць уладу амаль на працягу 38 
гадоу i адстойваць, без асабл!вых унутрыпал!тычных канф- 
лктау, незалежнае развщцё ВКЛ, практычна nixTo не адмау- 
ляе. Аб княжанш BiTayTa, яго асобо i пал!тыцы падраб. гл.:
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КРАУЦЭВН а . Вял1ю князь BiTayT. -  Мн., 1996; ЧАРОПКА В. 
1мя у летапюе. -  Мн., 1994; ЧАРОПКА В. В|таут Вялк1//Бела- 
pycKi пстарычны часопю, -  2000. -  № 4. -  С. 80-84.

16. Хрестоматия по истории Белоруссии. -  С. 26.
17. Там жа. -  С. 28.
18. Там жа.
19. Там жа, -  С. 26-27.
20. Нарысы па псторьп' Беларусь Ч. 1, -  С. 123.
21. Там жа. -  С. 124.
22. ЧАРОПКА В. Заз1рнем у дакументы / /  3 псторыяй на “Вы”. 

Публщыстычныя артыкулы. Выпуск друп. -  Мн., 1994. -  
С. 139.

23. Цыт па: ЛОЙКА П.А. Палтычная барацьба у Вял|'юм княстве 
Лтэусюм, Русюм, Жамойцюм у XIV -  першай палове XV ст.: 
вытою i вынк! / /  Староню псторьи Беларуси -  С. 79.

24. ДОУНАР-ЗАПОЛЬСК! М.В. Псторыя Беларуси -  С. 95.
25. Некаторыя псторыю л1чыл1, што гэты прывшей быу выда

дзены у 1457 г. Таю пункт гледжання знайшоу адлюстра- 
ванне i у зборнку дакументау для студэнтау, яю быу anydrii- 
каваны у савецю час. Гл.: Хрестоматия по истории Белорус
сии. -  С.63-66. На думку сучасных псторыкау, прывелей Ка- 
siMipa быу выдадзеньиу 1447 г.

26. Юрыдычны анал1з артыкулау прывшея 1447 г., яго значэння 
зроблены у працах псторыка Я. ЮХО. Рэкамендуецца, у пры- 
ватнасци азнаёмщца з адпаведным1 раздзелам1 манаграфм: 
ЮХО I.A. Крын1цы беларуска-ляоускага права. -  С. 37-40.

27. САГАНОВ1Ч Г. Нарыс ricTopbii Беларус1 ад старажытнасц! 
да канца XVIII ст. -  С. 100-101.

28. Нарысы псторьм Беларуси Ч. 1. -  С. 127. Падраб. аб кня- 
жанн1 Ka3iMipa гл.: ФРАНЦУЗАУ A. Ka3iMip Андрэй Ягайлав1ч / /  
Беларусю пстарычны часопю. -  2001. -  № 6. -  С. 59-64; 
САГАНОВ1Ч Г. Нарыс ricTopbii Беларус1 ад старажытнасиу 
да канца XVIII ст. -  С. 100-107.

29. Нарысы псторьп' Беларуси У 2-х частках. Ч. 1. -  С. 127.
°0. ЮХО I.A. Крыжцы беларуска-лтоускага права. -  С. 42.
3 I . Род ГлЫсюх татарскага паходжання i быу вядомы у XIV ст. 

Ужо тады вызначылюя дзве галоуныя гал1ны князёу Гл1нсюх -  
Л1тоуская i Чаркаска-Смаленская. Mixam Львов1ч Глжсю на- 
лежау да старэйшай, Л!тоуекай гал1ны. Больш падраб. гл.: 
ВОЛЬФ Ю. Княз1 на абшарах Вялкага княства Лпгоускага ад 
канца XIV ст. / /  Спадчына. -  1993. № 2. -  С. 102-105. -
№ 3. -  С. 82-86; УРБАН П. Хто панавау у Вялк1м княстве? / /  
Беларуская мшуушчына.1995. -- № 6. -  С. 21.
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32. ШЭЙФЕР В. Мяцеж ui паустане? Выступ М|хала ГлЫс-.'па 
падчас вайны Маскоускай дзяржавы з ВКЛ у 1507 -  
1508 гг. / /  Пстарычны альманах. Т. 2. -  Гродна, 2001.
С. 153. -

33. Цыт па кн.: Скарына i яго эпоха. -  С. 51.
34. Там жа. -  С. 52.
35. ДОУНАР-ЗАПОЛЬСК! М.В. Псторыя Беларус!. -  С. 65. Гиэ- 

ба зазначыць, што некаторыя сучасныя навукоуцы (Шэйфер р . 
Саганов1ч Г.) ацэньваюць выступление Глшскага як “авг-шу- 
ру вельм! амбщыйнага магната”. На наш погляд, таю пункт 
гледжання не адпавядае рзчаюнасць

36. ГРЫЦКЕВ1Ч А.П. Палпгычнае станов'нича Беларус! у эпоху 
Скарыны //Спадчына Скарыны. 36. матэрыялау. -  Мн., 1989. -  
С. 22.

37. Больш падраб. гл.: МЯЛЕШКА B.I., КАПЫСК! З.Ю., ЛОЙКА 
П.А. Беларусь у канцы XV -  сярэдз!не XVI ст. / /  Скарына ! 
яго эпоха. ~ С. 37, 38, 53.

38. Там жа. - С. 54.

Раздзел IV
1.<ГНАТОУСК1 У.М. Каротю нарыс псторьй Беларусь -  

Мн.,1991, -  С. 111.
2. Найбольш падрабязна пазщыя беларуска-л1тоускай шляхты 

у пытанн! аб ynii ВКЛ з Польшчай выкладзена у працах лсто- 
рыка У.1. П'шэты !, у прыватнасц!, у яго артыкулах «Литовско- 
польские унии и отношение к ним литовско-русской шлях
ты», «Польша на пути к колонизации Украины и Белоруссии. 
Люблинская; уния и ее политические последствия», апублн 
хаваных у 1909 г. 3 iMi можна азнаёмндца па кн.: Пичета
В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  М., 1961.

3.ЮХО Я.А. Каротю нарыс п'сторы! дзяржавы i права Бела- 
pyci. -  С. 129.

4.ДОУНАР-ЗАПОЛЬСК! М.В. Псторыя Беларусь -  С. 95.
5.НАРЫСЫ Г1СТОРЫ1 БЕЛ АРУ CI: У 2-х частках. Ч. 1. - С. 134.
6. Цыт. па: ЛОЙКА П. Незалежнасць пасля Любл!нскай ynii, або 

магнацка-шляхецоя «беларуазацыя» / /  Спадчына. -  1991. -  
№ 5. -С .  12.

7 .Цыт. па: БОБАШЕВ В., ЯНОВСКИЙ О. Международные отно
шения в Восточной и Центральной Европе XV! в интерпре
тации польской историографии / /  Белорусский журнал меж
дународного права и международных отношений. -  1999. -  
№ 2. -  С/42.
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8.ЧАРОПКА В. «Братзрская любоу» / /  Беларуская мЫуушчы- 
на. -  1995. - № 1. -  С. 7.

9. Там жа. -  С. 8.
10r ПИЧЕТА В. И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 548.
11. ЧАРОПКА В. «Братэрская любоу» / /  Беларуская м1нуушчы- 

на. -  1995. -  № 1 -  С. 8.
12. Цыт па кн.: ЮХО Я. Крынщы беларуска-л'1Тоускага права. -  

С.196.
13. Там жа. -  С. 196.
14. 1ГНАТОУСК1 У.М. Каротю нарыс псторьп Беларус1. -  С. 113.
15. ЮХО Я. А. Крыжцы беларуска-лггоускага права. -  С. 200.
16. Там жа. -  С. 196.
17. ЧАРОПКА В. ЛюблЫская ужя / /  Беларуская мЫуушчына. -

1995. -  № 2. -  С. 33.
18. Цыт. па кн.: ЮХО Я. А. Каротю нарыс псторьп дзяржавы i 

права Беларус!. -  С. 134.
19. Там жа. -  С. 135.
20. ЛОЙКА П.-А. Рэал1зацыя акта Люблжскага сойма 1569 г. у 

пстарычнай рэчагснасц1 другой паловы XVI -  пачатку XVII ст. / /  
Выбраныя навуковыя працы БДУ. -  Мн., 2001. -  С. 52.

21. Там жа. Гл. таксама: ЛОЙКА П.А. Незалежнасць пасля Любли
на, або магнацка-шляхецкая “беларутазацыя” / /  Спадчына. -
1991. -  № 5. -  С. 13.

22. СТАТУТ ВЯЛЖАГА КНЯСТВА ЛГГОУСКАГА 1588 г. -  С. 114.
23. Цыт. па кн.: ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV - XVI вв. -  

С. 501.
24. Цыт па: БОРОВИКОВ В. Разделенное государство, К 420- 

летию Люблинской унии / /  Родник. -  1989. -  № 5. -  С. 11.
25. ШКЯЛЁНАК М. Леу Сапега / /  Спадчына. -  1991, -  № 1. -  

С. 63; Больш падраб. аб гэтым выдатным дзеячы ВКЛ гл.: 
САВЕРЧАНКА I.B. Канцлер Вялкага Княства: Леу Сапега. -  
Мн., 1992.

26. Падраб. гл.: ЧАРОПКА В. Першае безгаспадарства / /  Бела
руская М1нуушчына. -  1996. -  № 1. -  С. 4; Ен жа. Другое 
безгаспадарства / /  Беларуская мЫуушчына. -  1996. -  № 2. -  
С. 5; Ён жа. Трэцяе безгаспадарства / /  Беларуская мЫууш- 
чына. 1996. -  № 3. -  С. 2; Аб станов1шчы у ВКЛ, барацьбе, 
якая адбывалася паумж розным1 палпычным1 групоукам!' гл. 
таксама: ШАУЦОУ Ю. “Л1тоуск! сэпаратызм “канца
XVI ст. / /  Спадчына. -  1995. -  № 2. -  С. 42-136.

27. 1ГНАТОУСК1 У.М. Каротю нарыс псторьи Беларусь -  С. 115.
28. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. - С. 562.
29. ДОУНАР-ЗАПОЛЬСК! М.В.Псторыя Беларусь -  С. 103; Ра

зам з тым Доунар-Запольсю л1чыу, шго ВКЛ i пасля уни
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захавапа сваю дзяржаунасць. “Kani аставщь у баку страту Вшы-й 
i Укра1ны, -  nicay ён у адной з ceaix прац, -  то трэба сказаць, 
што дастойнасць Л1тоускай дзяржавы была абаронена”.

30. Падраб. гл: КРУЧКОВСКИЙ Т.Т. Люблинская уния в оценке 
русской дооктябрьской историографии / /  Усебеларуская 
канферэнцыя псторыкау. MiHCK. 3-5 лютага 1993 г. Тэзюы 
дакладау i паведамленняу. Частка (I. Сусветная псторыя. ~ 
Мн., 1993. -  С, 118; ШЭЙФЕР В. Дзяржауныя ynii Вялкага 
княства Лггоускага у ацэнцы расейскай пстарыяграф'й 19 -  
першых дзесяц!годдяу 20 ст. / /  Пстарычны альманах. На- 
вукова-гютарычны i крыт'цазнаучы 4aconic. Т. 5, -  Гродна, 
2001.- С . 123-134.

31. Падраб гл.: ГАЛЕНЧАНКА Г. “Шляхецкая демократия” в Ве
ликом княжестве Литовском XVI -  XVII! вв. / /  Белоруссия и 
Россия: общество и государство. Вып. 2. -  Мн., 1998. -  
С. 31-56; ЛЕСКИНЕН М.В. Мифы и образы сарматизма. Ис
токи национальной идеологии Р.П. -  М., 2002.

32. (ГНАТОУСК! У.М. Кароти нарыс псторьй Беларус!. -  С. 137.

Раздзел V
1.Гл.: ПИЧЕТА В.И. История сельского хозяйства и землевла

дения в Белоруссии (до конца XVI в.). Мн., 1927; Ён жа. Аг- 
рарная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском 
государстве. -  М., 1958. 11нш.

2. ЛОЙКА П.А. Прыватнауласнщюя сяляне Беларуси Эвалюцыя
феадальнай рэнты у другой палове XVI -  XVIII ст. -  Мн., 1991. -  
С. 24." ■ '

3 .СПИРИДОНОВ М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси 
(XV -  XVI вв.). С. 63.

4 .ПИЧЕТА В,И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 634.
5.СП1РЫДОНАУ М. Аграрная рэформа сярэдзшы XVI ст. / /  

Псторыя сялянства Беларус!. Ад старажытнасщ да 1861 г. 
Т. I. -  С. 77.

6. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XV! вв. -  С. 21.
7.3 артыкулам1 «Уставы на валою» можна азнаёмЦца па: «Хре

стоматия по истории Белоруссии». (Мн., 1977 .С. 34-41) .Гл.: 
таксама: Спадчына..-№  4. -  С. 65-78.

8. ПИЧЕТА В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Ли
товско-русском государстве. -  С. 184-185.

9. Спадчына. 1993. № 4. С. 70.
10. Новая зямельная адз|'нка, на думку псторыкау, была запа- 

зычана з Польшчы, дзе яна называлася ланам. У ВКЛ тады
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aciifj/iiRaciii. П т ч  ■ <> ■ ■, ......  i i..h »* - л ii .и t Чш.м, гэта
прыамапау i M Дму if ! .................. . нт/пе--i'" мсркаиан-
няу. папою п.i uiri.i|" i.i.M i " ч *mi> ■' i !| >. -I M.iM'.ip iMi и i арадсюх 
зямоль.а!! I M*>|ii in' i-i т . i i|ii.ii 1 1 ivu.iiui'.M у носках.. V П!чэта 
Л1чыу, mm при 1ч 1ммр ним M.ui-.ini.o iumujil аыхидамм у асноу
ным з 33-ми|и.пии намою, а/ю был! Г валою меншыя у за- 
лежнасц! ад яксшц! глебы, ка/ii у 3-х палях не хапала зямл1 па 
33 морг! (Падрабязней гл.:Пичета В. И. Аграрная реформа 
Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. С.215, 
216.). Трэба таксама адзначыць, што раней надзелы сяляне 
не толью называл! па-рознаму (службы, дворышчы, дымы, 
жарэб’О, але i утрымл1вал1 розную колькасць зямл!. Павш- 
Hacui ж спаганялюя роуныя, што выкл!кала незадаволенасць 
i сялян, i земле^ладальткау. Вось чаму было вырашана стан- 
дартызаваць адзЫю абкладання, гэта неабходна было i з гас- 
падарчым'| мэтам!

1. ПИЧЕТА В. И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Ли
товско-Русском государстве. -  С. 543.

2. ПИЧЕТА В. И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 635.
3. ПИЧЕТА В. И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Ли

товско-Русском i осударствп. С. 203, 204; УЛАШЧЫК М. 
Валочная памера// Боларуг.кая шнуушчынм. 1996. № 1. -
С. 53.

14. ПИЧЕТА В.И. Аграная реформа ОигиумундгьАнгуста в Ли
товско-Русском государств. С. 201.

15. КОПЫССКИЙ З.Ю. Источникоиодонио аг рарной истории Бе
лоруссии. -М н ., 1978..С. 20.

16. Этнаграф'1Я Беларусь Энцыклапедыя. -  Мн. ,1989. -  С. 508.
17. Псторыя Беларускай ССР у 5-ц1 тамах. Т. 1. -  С. 185.
18. ЛОЙКА П.А. Прыватнауласжцюя сяляне Беларус!. Эвалю- 

цыя феадальнай рэнты у другой папове XV -  XVI ст. -  С. 28.
19. Там жа. С. 30, 32.
20.. КАПЫССКИЙ З.Ю. Источниковедение аграрной истории 

Белоруссии.- С. 110.
21. Там жа. -  С. 36.
22. ГОЛУБЕУ В.Ф.Сялянскае землеуладанне ! землекарыстан- 

н<3 на Беларус!Х1У - XVIII ст. -  Мн., 1992. - С. 153.
23. Там жа. -  С. 156, 160.
24. ГОЛУБЕВ В.Ф. Землевладение и землепользование крес

тьян Белоруссии во второй половине XVI ~ XVIII вв. Авто- 
реф. диссертации. -  Мн., 1987. -  С. 13, 14.
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25. Там жа. -  С. 16. Больш падрабязныя дадзеиыя аб сялянсюм 
землекарыстанн] прыводзяцца у вь!шэй названай манаграфп 
В:Ф.Голубева.

26. СПИРИДОНОВ М.Ф. Закрепощение крестьянства Бел ч’\-  
си. -  С. 82.

27. Падраб.гл.: КАПЫСК1 3., КАПЫСК1 Б. Беларусю селяжн на 
; гарадсюм торгу у канцы XVI -  першай палове XVII ст. / /  Бе

ларуси пстарычны saconic. -  1994. -  № 3. -  С. 47-52.
28. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV ~ XVI вв. -  С. 152.
29. Падраб; гл.: Эканам1чная псторыя Беларус!. -  Мн., 1996. -  

С. 93-94; СПИРИДОНОВ М.Ф, Закрепощение крестьянства 
Беларуси. -  С. 154-162.

30. Нарысыпсторы! Беларуси У 2-х частках. Ч. 1, -  С. 159.

Раздзел VI
1. Падраб.гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Города Белоруссии во вто

рой половине XVI -  первой половине XVII в. Автореф. дис
сертации. -М н ., 1967. -  С. 5-13.

2. КОПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие городов Бело
руссии в XVI -  первой половине XVII вв.; Ён жа. Социально- 
политическое развитие городов Белоруссии в XVI -  первой 
половине XVII в.; ГРИЦКЕВИЧ А.ГЪ Частновладельческие 
города Белоруссии в XVI -  XVIII вв.; Ёй жа. Социальная борь
ба горожан Белоруссии (XVI -  XVIII вв.) -  Мн., 1979.

3. КОПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие городов Бело
руссии в XVI -  первой половине XVll в. -  С. 32-33.

4 .ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновладельческие города Белоруссии 
в XVI -  XVII вв. -  С. 38.

5. Псторыя Беларускай ССР у 5-ц| тамах. Т. 1. -  С.199.
6.Такая клас1ф|'кацыя была прапанавана З.Ю. Капыск!м. Паз- 

ней ён удакладжу свае крытэрьи i паклау у аснову падзелу 
гарадоу колькасць дымоу,т.зн. двароу ц1 сядз!б. У сувяз1 з 
гэтым гарады Беларус! был! падзелены iM на 4 катзгорыг. 
1 -я -  звыш 10ОО дымоу, 2-я -  больш за 500 дымоу, 3-я -  звыш 
300 дымоу, 4-я -  менш 300 дымоу. Да апошняй катэгоры! ён 
аднёс мястэчю.

7. КОПЫССКИЙ З.Ю.Города Белоруссии so второй половине
XVI -  первой половине XVII в. Автореф. дисссертации. -  
С. 15-16.

8. История БССР. Часть 1. С древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции, -  Мн. ,1981. -  
С. 84.
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9.КОПЫССКИЙ З.Ю. Социально-политическое развитие го- 
родов'"Белоруссии в XVI - первой половине XVII в, -  С. 10.

10. Нарысы псторьй Беларуси У 2-х частках. Ч. 1. -  С. 159; Ёсць 
л1чбы аб агульнай колькасц1 гарадсюх пасяленняу у ВКЛ. 
Так, на карце, якую склау польск1 псторык С.Але1<сандров1ч 
абазначаны: 10 "буйных гарадоу”; 16 “сярэдн1х гарадоу”, а 
таксама без дакладнага падзелу 787 “малых гарадоу i мяс
тэчак” а -  813 пасел1шчау гарадскога тылу. Большасць з ix 
(489 ui 60,1%) было размешчана на тэрыторьп Беларуа. 
Падрабгл.: Спиридонов М.Ф. Беларусь XVI на историчес
ких картах / /  Пстарыяграфгя псторьй Беларуси стан i перс- 
пектывы развщця: Матэрыялы навуковай канферэнцьй прыс- 
вечанай 70-годдзю 1нстытута псторьй НАН Беларуси (Мгнск, 
6-7 кастрычжка 1999 п). -  С. 92.

11. Псторыя Беларускай ССР у 5-ц! тамах. Т. 1. -  С. 199.
12. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновладельческие города Белоруссии 

в XV! -  XV!!! в. -  С. 38.
13. КОПЫССКИЙ З.Ю.Социально-политическое развитие го

родов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII в. -  С. 31.
14. Там жа. -  С. 51.
15. МЯЛЕШКА B.I., КАПЫСК! З.Ю., ЛОЙКА П.А. Беларусь у канцы

XV -  сярэдзше XVI ст. / /  Скарына i яго эпоха. -  С. 38.
Н>. Гроба адзначыць, што яурэ1 не уваходзт! у склад гарадской 

абтчыны, а стварал1 асобныя нацыянальна-рэл'!ПЙныя аб’- 
яд!iaHMi (кагалы). Падраб. гл.: ЮФЕ Э. Яурэ1 на Беларус! / /  
Бомирусю пстарычны часопю. -  1996. -  № 1, 3. Гл. таксама: 
ИОФФП Э. Страницы истории евреев Белоруссии. -  Мн.,
1966..:.'

17. Гл.: ЛАКОТКА А. Стала iM роднай зямля беларуская / /  Спад
чына. 1991. N4 3. С, 64-73; КАНАПАЦК11. Беларуая тата
ры: М1нуушчына i сучаснасць / /  Там жа. -  С. 74-77; КАНА- 
ПАЦК1 I. Б.. СМОЛ1К А.!. Псторыя i культура беларусюх та
тар. -  Мн., 2000.

18. Дакументы аб гэтым паустанж гл.: Хрестоматия по истории 
Белоруссии. С древнейших времен до 1917 г. -  С.87-99.

19. Падраб. аб барацьбе гараджан гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Соци
ально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI -  
первой половине XVII вв. -  С. 168-186; ГРИЦКЕВИЧ А.П. 
Социальная борьба горожан Белоруссии (XVI -  XVIII вв.).

20. КОПЫССКИЙ 3. Ю. Экономическое развитие городов Бе
лоруссии в XV) -  первой половине XVII вв. -  С. 79.

21. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновладельческие города Белоруссии 
в XVI -  XVIII в. -  С. 65.
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22. КОПЫССКИЙ З.Ю. Города Белоруссии во второй полови
не XVI -  первой половине XVII в. Автореф. канд. диссерт. -  
С. 30.

23. Падраб. аб узжкнент цэхау, ix значэнж, дзейнасц! гл.: КО
ПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие городов Белорус
сии в XVI-первой половине XVII в, -  С.87-119.

24. Падраб. гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие 
городов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII вв. -  
С. 145, 159; Эканам1чная псторыя Беларуа. -  С. 98-99.

25. КОПЫССКИЙ З.Ю. Города Белоруссии во второй половине
XVI -  первой половине XVII вв. Автореф. канд. диссерт. -  
С. 24.

26. Там жа. -  С. 152.
27. Цыт. па.: ЮФЕ Э. Яурэ1 на Беларуа / /  Беларусю пстарыч

ны часопю. -  1996. -  № 3. -  С. 57,
28. Падраб. гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие 

городов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII вв. -  
С. 54-60.

29. Падраб. гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Социально-политическое 
развитие городов Белоруссии в XVI -  первой половине
XVII вв.. -  С. 73-78; Трэба дадаць, што у ricTopbii вялкакня- 
жацюх гарадоу 6bm i не толью вечавы i магдэбургсю этапы, 
але i этап “устаунога” самаюравання. Таю тэрмп! прапанава- 
ны быу г1сторыкам! на той падставе, што уводзтася яно час- 
цей за усё каралеусюм1 або рэв1зорсюм1 уставам!. Мел1 яго 
у XV - XVI стст. як буйныя па тым часе гарады, таюя як На- 
вагрудак, Шнек, Драпчын, Сложм, так i меншыя i толью утво- 
раныя, як Высокае, BariH, Здзнау, Кобрын, Кнышын i некато
рыя ншыя, галоуным чынам у заходняй часю ВКЛ у вялкак- 
няжацюх уладаннях. Падраб. гл.: СТРЭНКОУСК1 С.П. Воль- 
насш i n p b iee /ie i гарадоу заходняй частю Вял!кага княтсва 
Лггоускага. Вучэбны дапаможнк. -  Мн., 1997.

30. Там жа. -  С. 83.
31. Цыт. па кн.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Социально-политическое раз

витие городов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII в. -  
С. 22.

32. У псторыкау няма агульнай думю аб суадноа'нах нормау 
магдэбургскага права i мясцовых традыцый пры аргажза- 
цьй гарадскога самаюравання. Напрыклад, В. Антанов'н сцвяр- 
джау, што з магдэбургскага права была узята толью знеш- 
няе, вонкавае уладкаванне гарадоу, усё ж унутранае жыццё 
гарадоу вызначалася мясцовым1 звычаям1 i нОрмамГ. 
М. Уладз!м|рск1-Буданау, наадварот, л!чыу, што мясцовыя тра- 
дыцы'| был! поунасцю выцеснены чужаземнай крыжцай. Мы
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падзяляем пунктгледжанпи >к н . и * I ииысскага i А. Грыц- 
кев1ча, яюя jiiMaub, што дпч i.,,uin»v* ► >|»мдальнага города 
было характэрна спалучэнт-. мшд iuypu.Kai а права з нормам! 
мясцовага гарадскога пршм I 1рычим арган1зацыя гарадско
га самаюравання не застгтамасм пчзмоннай 'з таго моманту, 
кал! такое самаюраванне начамо ажыццяуляцца на аснове 
магдэбургскага права, у яго уностюя дапауненш.

33. Магдэбургскае права на Беларуа было лквщавана пасля 
далучэння яе да Pacii на падставе указа Кацярыны II у Mari- 
лёускай губерИ у лютападзе 1775 года, М1нскай чу Mai 1795 
года, у заходжх губернях ~ у снежн'| 1795 года.

34. Нарысы псторьи Беларуа: У 2-х частках. Ч. 1;' С. 160.
35. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновладельческие города Белоруссии 

в XVI -  XVIII вв. -  С. 196.
36. КОПЫССКИЙ З.Ю.Социально-политическое развитие горо

дов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII в. -  С.93-94.
37. Там жа. ~ С. 122.
38. Больш. падраб. аб дзейнасщ органау гарадскога самаюра

вання гл.: КОПЫССКИЙ З.Ю. Социально-политическое разви
тие городов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII в. -  
С.116-140; ГРИЦКЕВИЧ А.П. Частновладельческие города 
Белоруссии XVI -  XVIIi вв. — С. 190-201. _

39. ЮХО Я. Крынщы беларуска-лггоускага права. -  С. 62-63.

Раздзел VII
1. Полацкая епюкатя была першай па часе узнкнення на тэ- 

рыторьн БеларусгЯна заснавана у 992 г., з 1411 г. полацюя 
епюкапы часта назывался apxienicKanaMi. Да гэтай eniCKanii 
належыл1 праваслауныя жыхары зямель Вщебскай, МЫскай, 
Мсщслаускай i Магшёускай. Турауская етскатя была ство- 
рана кн. Уладз1м1рам у пачатку XI ст. (1005 г.). Яе межы 
прасц1ралюя далёка на захад, ахошшаючы амаль усю За- 
ходнюю Беларусь без Вшеншчыны, а таксама некаторую ча
стку ВалынК У 1440 г. кафедра епюкапау тураусюх была пе- 
ранесена у r.niHCK. Што ж тычыцца Смалеискай enapxii, дык 
яна была вылучана з Пераяслаускай у 1137 г. кн. Расщсла- 
вам Мсц'юлавав/чам. Гл.: МАРТОС А. Белорусь в историчес
кой государственной и церковной жизни. Книга в 3-х час
тях. Буэнос-Айрэс. Аргентина. 1966. -  Мн., 1990. -  С. 69-70.

2.Падраб ги : ДЗЯН1САВА А.Р. Прававое станов|'шча правас
лаунай царкиы па fienapyci у XV -  XVI стст. / /  BecHiK Бе- 
ларару<>кам Дчиржаум.'на утверсизта. Сер. 3, 1998. -  № 1.
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3.ТАРАСАУ С. Адкуль прыйшло хрысщянства на Беларусь / /  
3 псторыяй на «Вы». Публ1цыстычныя артыкулы. Выпуск друп. -  
С. 84; Гл.: таксама: ТАРАСАУ С. Хрышчэнне Полацкай зямл1 / /  
Спадчына. -  1991 . - №  3 . -  С. 44-46.

4.ЕРМАЛОВ1Ч М. Старажытная Беларусь. BmeHCKi перыяд. -  
Мн.,1994. -  С. 26.

5.Там жа: -  С. 27.
6.Там жа. -  С. 29.
7.Там жа. С. 28.
8 .Белоруссия в эпоху феодализма,Сб.'документов и^матери

алов в 3-х томах. Т.1,'. -  Мн., 1959, -  С. 101-102.
9. ГРИЦКЕВИЧ А. П. Католическая церковь в Белоруссии в 15 -  

16 веках / /  Франциск Скорина и его время. -  С. 366. Трэба, 
аднак, зазначыць, што у лггаратуры прыводзяцца i Ышыя Л1чбы 
аб колькасщ каталщюх парафм на Беларусь Так, псторык 
Ю. Туронак сцвярджае, што з часоу хрысц1ян1зацьи Жтвы да 
1500 г., г.зн. на працягу Tpoxi больш чым ста гадоу, на Бела- 
p yc i паустала 90 каталщюх парафа. Яшчэ больш 1нтэнс1у- 
ным будаун!цтва касцёлау было у першай палове XVI ст:, у 
вытку чаго на 1550 год агульная л!чба касцёлау вырасла да
152. Гл.: ТУРОНАК Ю. Фарм1раванне сетю каталщюх пара- 
ф1яу / /  Беларуа' пстарычны агляд. Т. 2. -  1996. -  С. 176.

10. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Православная церковь в Белоруссии в 15 -  
16 веках / /  Франциск Скорина и его время. -  С. 472.

11. Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии. -  
Мн., 1971. -  С. 110.

12. Там жа. -  С. 112.
13. Такую выснову 3pa6iy беларусю этнограф М. Грынблат, Гл.: 

ГРЫНБЛАТ М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этни
ческой истории. -  Мн., 1968. -  С. 158-161. Рэкамендуецца 
таксама азнаёмщца з артыкулам: БАРДАХ Ю. Дачыненж 
пам1ж католп<ам1 i праваслауным! у Вялшм княстве Лггоусюм 
(канец XIV-XVII ст.) / /  Беларусю пстарычны агляд.Т.1. Сш.1. 
1994. -  С. 69.

14. Падраб. аб барацьбе за стварэнне самастойнай Лпт>ускай 
(штраполн гл.: МАРТОС А. Беларусь в исторической государ
ственной и церковной жизни. Книга в 3-х частях. Глава II. — 
С. 84-110.

15. ГРИЦКЕВИЧ А. П. Православная церковь в Белоруссии в
15 -  16 веках / /  Франциск Скорина и его время. -  С. 472.

16. ХОРОШКЕВИЧ А.А. О международных аспектах религиоз
ной политики Великого княжества Литовского времени пер
вого Статута 1529 года / /  Первый Литовский Статут 1529 г. 
Вильнюс, 1982. -  С. 32-33.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



17. МЯЛЕШКА В.I., КАПЫСК1 З.Ю., ЛОЙКА П.А. Беларусь у канцы
XV -  сярэдзпне XVI ст.'// Скарына i яго эпоха. -  С.69.

18. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Белоруссия во времена Ивана Федорова / /  
Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. -  Мн., 
1984. -  С. 56.

19. Нарысы псторьи Беларусь У 2-х частках. Ч. 1. -  С. 167.
20. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Православная церковь в Белоруссии в 15 -

16 веках / /  Франциск Скорина и его время. -  С. 472.
21. Там жа. -- С.473.
22. Белоруссия в эпоху феодализма. Сб. документов и мате

риалов: В 3-х томах. Том. 1. -  С. 125.
23. Цыт. па кн.: Скарына i яго эпоха. -  С. 69.
24. Падраб.гл.: МАРАШ Я.Н.Ватикан и католическая церковь в 

Белоруссии. - С. 39.
25. Там ж а .-  С. 102-103.
26. Тамжа. -  С. 101. Гл. таксама: БЛИНОВА Т. Иезуиты в Бело

руссии. -  Мн., 1990. ЦЯРОХ1Н С.Ф. Мнопя прыйдуць пад 
iMeM MaiM (езу1ты на Беларуа). -  Мн., 1995.

27. Цыт. па кн.: Псторыя Беларускай ССР у 5-Ц1 тамах. Т. 1. -  
С. 282.

28. Першым прапаведнкам лютэранства у ВКЛ быу Аурам Ку~ 
лева (ui Аураам Кульма). Ён родам з Лгтвы, чалавек адукава- 
ны i вучоны, навучанне прайшоу у ГepMaHii, дзе атрымау сан 
рымска-каталщкага святара. Кал! вярнууся у Вшьню, пачау 
рапаусюджваць тут не катал'щкае вучэнне, а лютэранства, 
адкрыу тут школу. Але шырокай ладтрымю Кулева не атры
мау i павпнен быу пак!нуць горад. Пасля яго ад’езду лютэ
ранства прапаведвау у Втьы Ян ВЫклер ui Вклер, яго слу
хачам! был|' у асноуным немцы, няма н!якага сведчанкя, што 
лютэранствам цкав!уся хто-небудзь з мясцовай шляхты. Гл.: 
МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и 
церковной жизни. Книга в 3-х частях. - С. 228.

29. IBAHOBA Л.С. Рэфармацыя на Беларус! у другой палове XVI -  
першай палове XVII ст. / /  Актуальныя пытана ricTopbii Бела- 
pyci. Зб.арт. -  Мн., 1992. -  С. 74.

30. Этнаграфт беларусау: Гicтapыягpaфiя, этнагенез i этн!чная 
псторыя: - Мн., 1985. -  С. 100.

31. ПОДОКШИН С.А. Реформация и общественная мысль Бе
лоруссии и Литвы (вторая половина XVI -  начало XVII вв.) ~ 
Мн., 1970. -  С. 46.

32. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 628, 721.
33. МАРТОС А. Белоруссия в исторической государственной и 

церковной жизни. Книга в 3-х частях. -  С . 230.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



34. БАРДАХ Ю.Дачыненьж пам1ж католкам1 i праваслауным! у 
ВялМм княстве Лпчэусюм (канец XIV -  XVII ст.) / /  Беларусю 
пстарычны агляд: Т. 1, Сш. 1 . 1 9 9 4 .  -  С. 69-70.

35. ГРЫЦКЕВН А.П. Палггычнае станошшча Беларуси у эпоху 
Скарыны / /  Спадчына Скарыны. 36. матэрыялау. -  С. 23, 25.

36. ПОДОКШИН С.А. Реформация и общественная мысль Бе
лоруссии и Литвы (вторая половина XVI -  начало XVII вв.). -  
С. 48;

37. IBAHOBA Л.С. Рэфармацыя на Беларуа у другой палове XVI - 
першай палове XVII ст. / /  Актуальная пытанж ricTopbii Бела- 
pyci. 36. артыкулау.С. 80.

38. Псторыю адзначаюць, што апорным!' пунктам! антытрынла- 
рыяу на Беларус! стал! lye, Лоск, Любча, Новагародак, Клецк, 
Нясв1ж. У канцы XVI ст. на тэрыторьп Рэчы Паспалпгай на- 
л!чвалася прыбл!зна 20-30тыс. антытрынпгарыяу, Гл.: ПАДОК- 
ШЫН С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии 
и Литвы (вторая половина XVI -  начало XVII вв.). С. 77.

39. Цыт. па кн.: ПОДОКШИН С.А. Реформация и общественная 
мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI -  начале
XVII вв.). - С. 145.

40. Падраб. аб жыцц! i дзейнасц! С.Буднага гл.: ПАРЭЦК1 ЯЛ. 
Сымон Будны. -  Мн.,1975; ПОДОКШИН С. А. Скорина и Буд
ный. -  Мн., 1974; ТАРАСАУ К. Памяць пра легенды: Постац! 
беларускай мЫуушчыны. -  Мн,, 1990.

41. Падраб. гл.: ПОДОКШИН С.А. Реформация и обществен
ная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI -  на
чало XVII вв.). - С. 83-96.

42. Там жа. -  С. 95.
43. Там жа.
44. ГРИГОРЕНКО А. Уния в истории Украины -  Руси. Краткий 

исторический очерк. -  Новосибирск .1991. -- С, 7.
45. МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и 

церковной жизни. Книга в 3-х частях. -  С. 108.
46. BAPOHIH В. «Народ нам верны, але у веры сх1зматык» //  

Беларуская мЫуушчына. -  1996. -  № 4. ~ С. 23.
47. 1ГНАТОУСК1 У.М. Каротю нарыс псторьй Беларуа. -  С. 121.
48. 3 псторьй уж'яцтва у Беларус! (да 400-годдзя Брэсцкай yHii). 

Пад рэдакцыяй М.В. Б1ЧА i П.А. ЛОЙК1. -  Мн., 1996; Мате
риалы научно-богословской конференци, посвященной па
мяти преподобного мученника Афанасия игумена Брестс
кого и 400-летию Брестских церковных соборов. Брест, 16-
19 сентября 1996 г. -  Мн., 1997.

49. МАРОЗАВА С. «Каб было нам вольна, згодна з нашим звы- 
чаям...» / /  Беларуская мжууиичына. -  1996. -  № 4. -  С. 4.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



50. Падраб. гл.: MAPALU Я.Н. Роль Ватикана в подготовке и
утверждении Брестской церковной унии 1596 года / /  Воп
росы истории, религии и атеизма. Т. XI,.С. 233-235.

51. Аб тым як праходз1у царкоуны сабор у Брзсце падраб. гл,: 
МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и 
церковной жизни. Книга в 3-х частях. -  С.164-169.

52. Белоруссия в эпоху феодализма. Сб.документов и мате
риалов в 3-х томах. Т. 1. -  С. 388.

53. ПАЛУЦКАЯ С.В. Брестская церковная уния 1596 года и борь
ба народных масс Белоруссии. Автореф. диссерт. -  Мн., 
1983. -  С. 18.

54. Цыт. па: МАРОЗАВА С. Берасцейская ужя i этжчная свядо- 
масць беларусау / /  Беларусю пстарычны Агляд. Т. 3. Сш. 2.
1996, снежань. -  С. 161.

55. Цыт. па кн.: ГРИГОРЕНКО А. Уния в истории Украины -  
Руси. Краткий исторический очерк. -  С. 42-43.

56. ТРЕЩЕНОК Я.И. Брестская уния и историческая судьба 
Белоруссии / /  7 дней. -  1996. - № 20. -  С. 12.

57. МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и
церковной жизни. Книга в 3-х частях..С. 214-215.

58. Там жа. -  С. 218.
59. MAPALU Я.Н. Ватикан и Белоруссия. Автореф. диссерт. -  

Мн., 1968. - С. 35.
60. ГРИЦКЕВИЧ А.П. Социальная борьба горожан Белоруссии 

(XVI -  XVIII вв.). С. I I I .
61. 1ГНАТОУСК1 У.М, Каротю пары с псгорьм Беларусь -  С. 125.
62. Марозава С.В. Фарм1рлванж; канцг)гт,1 .м Брэсцкай уни у бе

ларускай гюгарияграфп / /  Погарыяграфт ricropbii Беларусь 
стан i перспектива разглцця. Матэрыялы навуковай канфе- 
рэнцьи, прысвечанай 70-годдзю 1нстытута ricTopbii НАН Бе
ларус! (MiHCK, 6-7 кастрычжка 1999 г.) -  С. 105.

63. МАРОЗАВА С. «Каб было нам вольна, згодна з нашым звы- 
чаем...» / /  Беларуская мшуушчына. -  1996. -  № 4. ~ С. 7.

64. МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и 
церковной жизни. Книга в 3-х частях. - С. 210.

65. ТРЕЩЕНОК Я.И. Брестская уния и историческая судьба 
Белоруссии / /  7 дней. -  1996. -  № 20. -  С. 11.

66. МАРТОС А. Беларусь в исторической государственной и 
церковной жизни. Книга в 3-х частях. -  С. 211.

67. МАРОЗАВА С. «Каб было нам вольна, згодна з нашым звы- 
чанм. .» / /  Беларуская мжуушчына. -  1996. - № 4. -  С. 7.

68. MAPCX iABA С, Берасцейская ужя i этжчная свядомасць бе-
ларуоау / /  Беларусю пстарычны Агляд. Т. 3. Сш. 2. 1996, 
спожиш. ('• Н>;‘ 163.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



69. СОСНА У. «...С благочестивым свирепством всекал униат в
православие» / /  Беларуская мЫуушчына. -  1996. - № 4. -  
С. 9. Аб станов'ничы ужяцкай царквы на Беларуа у складзе 
Pacii гл.таксама: 1ЛЬЯШЭВ1Ч М. Рассекая пал!тыка на зем
лях былога Беларуска-Лгтоускага гаспадарства за панаван- 
ня Кацярыны li i Паулы I (1772 1801). -  Вишня. 1933; П!НЧУ-
КОУ В.П., СЫЧОУ B.I.- naflitbiKa царызму на Беларус! у пер
шай палове XIX ст. -  Гомель. 1994.; ХАУСТОВ1Ч М.Скасаван
не yHii / /  3 псторыяй на «Вы». Публщыстычныя артыкулы. 
Выпуск друн. -  С. 107-117 i |'нш.

70. Беларуси пстарычны часопю. -  1995. -  № 1. -  С-. 125.

Раздзел VII!
1.Падраб. гл.: БОБЫШЕВ В., ЯНОВСКИЙ О. Международные 

отношежя в Восточной и Центральной Европе XVI в. в ин
терпретации польской историографии / /  Белорусский жур
нал международного права и международных отношений. -  
1999. -  № 2. -  С. 40-43; Яны ж. Международные отношения 
в Восточной Европе XVI в. в парадигмах польской и россий
ской историографии / /  Пстарыяграф1я ricTopbii Беларусм: 
стан i перспектывы развщця: Матэрыялы навуковай канфе- 
рэнцы!, прысвечанай 70-годдзю (нстытута ricTOpbiii НАН Бе
ларус! (6-7 кастрычнка 1999 г.). -  Мн., 2000. -  С. 95-101.

2. БОБЫШЕВ В., ЯНОВСКИЙ О. Международные отношеня в в Во
сточной и Центральной Европе XVI в. в интерпретации польской 
историографии / /  Белорусский журнал международного права 
и международных отношений. -  1999. -  № 2. -  С. 40.

3.HACEBI4 В. Пачатю Вялкага княства Л|тоускага. Падзе! i 
асобы. - С. 98.

4. ГРЕКОВ И. Б. Очерки по истории международных отноше
ний Восточной Европы XIV -  XVI вв. -  С. 202-203.

5. ГРЫЦКЕВН А. Псторыя геапалпыю Беларус! / /  Спадчына. -  
1994. - № 1. -  С. 88.

6. ГРЕКОВ И. S. Очерки по истории международных отноше
ний Восточной Европы XIV -  XVI вв. -  С. 140.

7 .ГРЫЦКЕВН А. Псторыя геапалпыю Беларуci //Спадчына. -  
1994. -  № 1. -  С. 88.

8. Падраб. гл.: СЩАРЭНКА Б. Усходняя палпыка ВКЛ у першай 
грэц! XVI ст. / /  Беларусю пстарычны часопю. -  2000. -  № 3. -  
С. 40-45.

9. ГРЕКОВ И.Б. Очерки по истории международных отноше
ний Восточной Европы XIV -- XVI вв. .С. 201-202.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



10. Падраб. гл.: РУДЗК1 Э. Алена Маскоуская -  жонка Вялкага
князя Лаоускага Аляксандра Ягелончь(ка / /  Спадчына. -  1994. -  
№ 1. -  С. 55-64. •

11. Падраб. гл.: ГРИЦКЕВИЧ А.П. Внешняя политика Великого кня
жества Литовского в первой половине XVI (восточное направ
ление) / /  Франциск Скорина и Вильнюс. -  Вильнюс, 1991; СА- 
ГАНОВ1Ч Г,М. Вайна Маскоускай дзяржавы з Вялмм княствам 
Лпгоусюм 1500 -  1503 гг. / /  Энцыклапедыя гюторьм Беларус!. 
Т.2. -  С. 186; KAHAHOBI4 У. Змаганне за спадчыну Рурыкав1чау / /  
Беларуская мжуушчына. -  1997. -  № 5. -  С. 2-7.

12. Трэба зауважыць, што некаторыя даследчыю, у прыватнасц!, 
К. Базтев1ч, А. Харашкев1Ч выдзеляюць як асобныя войны 
1487- 1492, 1512- 1517, 1517 -  1518 гг. Гл.: БАЗЫЛЕВИЧ К. 
Внешня политика русского централизованного государства. 
Вторая половина XV в. -  М., 1959; ХОРОШКЕВИЧ А. Русское 
государство в системе межгосударственных отношений кон
ца XV - начала XVI вв. -  М,, 1980.

13. ГРЫЦКЕВ1Ч А. Псторыя геапал!тыю Беларус! / /  Спадчына. -  
1994. -  № 1. -  С. 41. Падраб. гл.: СНАПКОУСК1 У. Пра кап'т 
знешнепал!тычных Ытарэсау Польскай Кароны i Вялкага 
Княства у складзе Рэчы Паспалпай / /  Спадчына. -  1995. -  
№ 3. -  С. 189-200.

14. ГРЕКОВ И.Б. Очерки по истории международных отноше
ний Восточной Европы XIV -  XVI вв...С. 370-371,

15. ШАУЦОУ Ю. Батарыянская партыя / /  Спадчына. -  1996. -  
№ 2. - С. 89.

16. ЧАРОПКА В. Трэццяе безгаспадарства / /  Беларуская мчнуу- 
шчына. -  1996. -  № 3. -  С. 2-3.

17. Падраб.аб праекце yHii з Маскоусюм княствам i пасольстве 
Льва Caneri гл.: ЧАРОПКА В. Царсю тытул -  за славянскае адз!н- 
сгва / /  Беларуская мЫуушчына. —1996. -  № 4. -  С. 12-15.

18. Там жа. -  С. 14. Трэба дадаць, што у лгтоуска-маскоусюх вой
нах ад пачатку XVI ст. прымал! удзел i польсюя збройныя сты, 
так што гэтыя войны, як спавядл1ва зауважыу А.Грыцкев1ч, у 
пэунай меры становяцца i войнам! польскай дзяржавы.

19. HACEBI4 В. Пачатю Вялкага княства Лаоускага: падзе! i 
асобы. -  С. 72.

20. Там жа. -  С. 75. Гл.таксама: АС1НОУСК1 С. Сумленна пры- 
пмн! спой лес... / /  Беларуская мЫуушчына. - 1995. -  № 3. -  
С. X

21. i КА1 lev м ннпоуиыя сто гадоу - сто сорак крыжацюх
пдаядлу" / /  ( :м,|дчыпа. 1991. -  № 2. - С. 9. Гл.таксама:
Сплдчын.! I1»1)', N" I О, 93-95; САГАНОВ1Ч Г. Ад Крэва 
да M.itni .1 /У ( '.1 ЫДЧ1 .ШЛ ^000. № 1. С. 102-115.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



22. ЕРМАЛ0В1Ч М. Старажытная Беларусь. В!ленсю перыяд. - 
С. 32-33.

23. Там жа. -  С. 51,
24. Падраб;аб падзиях, звязаных з Грунвальдскай б!твай гл.: 

АС!Н0УСК1 С, Сумленна прынял1 свой лёс... / /  Беларуская 
Мжуушчына. -  1995. -  № 3. -  С. 2-6; ЧАРОПКА В. Удзел 
войска ВКЛ у Грунвальдскай б|тве / /  Беларусю пстарычны 
часопю. -  2G00. ~ № 2.

25. ГРЫЦКЕВН А. Псторыя геапалпыю Беларус! / /  Спадчына. -
1994. -  No 1. -  С. 89; Ён жа. Барацьба ВКЛ з Тэ^тонсюм 
ордэнам у канцы XIV -  першай палове XV ст. / /  Адраджэн
не. Пстарычны альманах. Вып. I. -  Мн., 1995. -  С. 36-59.

26. Цыт.па кн.: Псторыя Беларус! у 5-щ тамах. Т. 1. -  С. 121.
27. САГАНОВ1Ч Г.М. Роля Рус! у вайне ВКЛ з Нямецюм ордэ

нам: пстарыяграф'т супраць крынщау / /  Пстарыяграф'гя псто- 
ры! Беларуси стан i перспектыва. Магэрыялы навуковай кан- 
ферэнцы!, прысвечанай 70-годцзю 1нстытута ricTopbii НАН 
Беларус! (Мшск, 6-7 кастрычжка 1999 г.). -  С. 87.

28. Там жа. С. 89
29. ГАНЦОВА С.К., ЧАМЯРЫЦК! В.А., ШТЫХАУ Г.В. Сведю бе

ларускай м!нуушчыны (36. дакументау па псторьи' Беларус! VI -
XV ст.). -  С. 118.

30. ГРЕКОВ И.Б; Очерки по истории международных отноше
ний Восточной Европы XIV -  XVI вв. -  С. 45. Трэба адзна
чыць, што ВКЛ не спынта барацьбы за былое Галщка-Ва- 
лынскае княства з Польшчай i Венгрыяй. У 1376 г. Кей- 
стут з братам Любартам i пляменн!кам1 Нарымонтавгам! i 
Карыятав!чам! зноу паспрабавал! цалкам далучыць да ВКЛ 
спрэчныя тэрыторьй. Аднак яны пацярпел! паражэнне, пдсля 
чаго Галщкая Русь канчаткова замацавалюя за Польшчай. 
Гл.: HACOBI4 В. Пачатю Вял!кага Княства Лтоускага. Падзе! 
i асобы. -  С. 114-115.

31. Цыт.па: ЧАРОПКА В. Бтаа ля Оняй Вады / /  Спадчына. -  
1990. -  № 3. -  С. 48.

32. Там жа. Гл.таксама: ПАСТАЛ1ЦА В. Бггва на CiHix Водах / /  
Беларуск! пстарычны часопю. - 1993. -  № 3. -  С. 70-75. 
Думку беларусюх навукоуцау у адноанах да б1твы ля Оняй 
Вады падзяляюць i сучасныя украЫсюя ricTopbiKi. Напрык
лад, Ф.Шабульда назвау перамогу, атрыманую тут Альгер- 
дам, «прологом к Куликовской битве». Гл.: ШАБУЛЬДО Ф.М. 
Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества 
Литовского. -  Киев, 1987.

33. Псторыю адзначаюць, што вялЫ князь лпт>усю Ягайла пай- 
шоу на саюз з Мамаем таму, што не хацеу умацавання

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Маскоускага княства пасля перамоп над татарам! на р. Вожы 
(жшвень 1378 г.) «Перамога на Вожы, -  nicay I.Грэкау, -  свед- 
чыла аб таюм умацаванн! вял! ка га Уладз1м1рскага княжання, 
з як!м не Mami пагадз!цца Hi у Ардынсим царстве, Hi у Вял!юм 
княстве ЛГтоускгм». (ГРЕКОВ И.Б. Очерки по истории меж
дународных отношений Восточной Европы XIV -  XVI вв. -  
С. 60-61.)

34. Цыт. па кн.: ГРЕКОВ И.Б. Очерки по истории международ
ных отношений Восточной Европы XIV -  XVI вв. -  С. 62.

35. Падраб гл.: ЧАРОПКА В. Бпгва на рацэ Ворскле: перадумо- 
вы, ход, BbiHiKi / /  Беларуси пстарычны часопю. -  1999. -  
№ 3. -  С. 33-40.

36. ГРЫЦКЕВН А. Псторыя геапалпыю Беларуси// Спадчына. -
1994. -  № 1. -  С. 90.

37. Аб падзеях, звязаных з б|'твай пад Клецкам, падрабязней 
гл.: Л1ТВ1Н В. Клецкая 6iTBa / /  Беларуская м^нуушчына. -
1995. -  № 2. -  С. 17-18.

38. ЕРМАЛОВ1Ч М. Старажытная Беларусь. Вшенсга перыяд. -  
С. 32.

39. Там жа. -  С. 32.
40. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 527.
41. Там жа. -  С. 527-528.
42. ЮХО Я. Крынщы беларуска-лп-оускага права. -  С. 185-186.
43. ЮХО Я. Гарадзельсю прывтей 1413 года / /  Энцыклапедыя 

ricropbii Беларус!. Т.2 -  С. 470. 3 тэкстам Гарадзельскага 
прывшея можна азнаёмщца па дакументу, якг змешчаны у 
зборнку «Белоруссия в эпоху феодализма. Сб. Документов 
и материалов. В 3-х томах.» Т. 1. -  С. 115-118.

44. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  С. 535.
45. ДЗЯРН0В1Ч А. Адносщы Вялкага княства ЛгГоускага з ня

мецюмi дзяржавам! у канцы XV -  першай палове XVI ст. / /  
Беларуская мЫуушчына. -  1994. - № 2. -  С. 7.

Раздзел IX
1.3 поглядам! вучоных на станауленне этнасацыяльных гра- 

мадствау, на заканамернасц/ ix узнкнення, паняццях, яюя ты- 
чацца 3THi4Hbix працэсау, больш падрабязна можна азнаё- 
м!цца па артыкулах; “Этнас”, «Этнасацыяльныя i этжчныя пра- 
цэсы», «Этьмчная самасвядомасць», «Этжчная тэрыторыя i 
iHm.», змешчаных у знцыклапедьп «Этнаграф1я Беларус1» (Мн., 
1989). Гл.таксама.: БРОМЛЕЙ Ю.В. Очерк теории этноса. -  
М., 1983; Ён жа. Этнос и этнография..М., 1973; Ц1ТОУ B.C.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Этнаграф'шная спадчына. Беларусь. Кража i людз1'. Вучэб- 
на-метадычны дапаможнк. -  Мн., 2001.

2.СЕДОВ В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. - 
М., 1970. - С. 182.

3. РОГАЛЕВ А.Ф. Белая Русь и белорусы (в поисках истоков). - 
С. 97.

4. ПИЧЕТА В.И. Белоруссия и Литва XV -  XV! вв. -  С. 621.
5.4AKBIH 1.У. Этнаграф1я беларусау anoxi Скарыны: сямейны

грамадск! побыт, матэрыяльная i духоуная культура //Ска
рына i яго эпоха. -  С. 72.

6. Неабходна зауважыць, што некаторыя вучоныя даказвал 
паходжанне беларускай мовы непасрэдна з праславянскаР 
(П., Бузук, I. Лучыц-Федарэц). Апошнг nicay, што «ужо  ̂
VIII ст.н.э. у асноуным тэрыторыя Беларус1 па мове была 
беларускай». Цыт. па кн.: ЛЫЧ Л..НАВ1ЦК1 У. Псторыя куль
туры Беларус!. -- С. 12,

7. Падраб. гл.: ЛЫЧ Л., НАВ1ЦК1 У. Псторыя культуры Беларус!. - 
С. 24-30,

8. Первый Литовский Статут 1529 г. -  Вильнюс, 1982. - С. 152-
153.

.9. Статут Вялкага княства Лпеускага 1588 года. -  С. 16.
10. КАРСКИЙ Е.Ф. Белорусы. Т. 1. Введение в изучение языке 

и народной словесности. -  Варшава, 1903. -  С. 114.
11. ГРИЦКЕВИЧ А. П, Распределение магнатских и шляхетски* 

владений в Белоруссии по их величине и этнической при
надлежности владельцев (XVI в.) / /  Вопросы истории. Меж
ведомственный сборник. Вып. V. -  С. 101.

12. Там жа. -  С. 104.
13. Там жа.
14. Этнаграф1я беларусау: пстарыяграф!я, этнагенез, этжчная 

псторыя. -  С. 83-84.
15. КОПЫССКИЙ З.Ю. Экономическое развитие городов Бе

лоруссии в XVI -  первой половине XVII в. -  С. 51.
16. ПИЧЕТА В. Образование белорусского народа / /  Вопросы 

истории. — 1946. -  № 5-6, -  С. 9-20.
17. Гл.: ТИТОЕ5 B.C. Историко-этнографическое районирова

ние материальной культуры белорусов. -  Мн., 1983; Ён жа. 
Народная спадчь’на: Матэрыяльная культура у лакальна-ты- 
палапчнай разнастайнасц!. -  Мн., 1994.

18. Вядомы раа'йсю псторык М. Кастамарау з гэтай нагоды 
nicay так: «Понятие о вере тесно сливалось с понятием с 
народности. Кто был католиком, тот был уже поляком, кто 
считал себя и назывался русским, тот был православным, и 
принадлежность к православной вере была самым наглядным

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



признаком принадлежности к русскому народу». Падраб. 
гл.: КОСТАМАРОВ Н. И. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей. Книга 1. -  М ,1990. -  С. 537.

19. ГРИНБЛАТ М. Я. Белорусы. Очерки о происхождении и 
этнической истории. -  С. 253.

20. Цыт. па кн.: 3 псторыяй на «Вы». Публщыстычныя артыку
лы. Выпуск друп. -  С. 103.

21. П1ЧЭТА У. Псторыя Беларусь Ч. 1. -  М., Л. 1924. -  С. 24.
22. ТРЕТЬЯКОВ П.Н. Восточные славяне и балтский субстрат / /  

Советская этнография. -  1967. -  № 4. -  С. 110.
23. Гл.: ЛАСКОЙ I. Племя пяц! родау. Летатсная Лпгва; сваяцт- 

ва i лес. / /  Л1М. -  1989. 18 жжуня; Ён жа. Нашчадю таямнь 
чае Лпъы / /  Полымя. -  1991. -  № 8. -  С. 204-228; Ён жа. Да 
пытання аб этнагенэзе беларусау//Беларус[ка. Кн.2. -  Мн.,
1992. -  С. 78-84.

24. ШТЫХАУ Г.Насельнщтва зямель Беларус1 У IX -  XIII ст. (вы- 
тою беларускай народнасц'!) / /  3 глыб! вякоу. Наш край. 
Псторыка-культуралапчны зборжк. ~ Мн. ,1992. -  С. 34. Ён 
жа. Народнасць, якую прыдумал! псторык? / /  Беларуская 
м1нуушчына. -  1997. -  № 1. -  С. 35.

25. ЕРМАЛОВ1Ч М.Старажытная Беларусь. Полоцк'| i Новага- 
родскг перыяд. -  С. 80.

26. ШТЫХАУ Г. Народнасць, якую прыдумалг ricTopbiKi / /  Бела
руская мЫуушчына. -  1997. -  № 1. -  С. 35.

27. Беларусы. Вытою i этн1чнае развщцё. Т.4 -  Мн.. 2001. -  
С. 36; Гл. таксама: ПИЛИПЕНКО М.Ф. Возникновение Бело
руссии. Новая концепция. С. 128. Гл. таксама: Ён жа. «Скуль 
i якога мы роду» / /  Беларуская м1нуушчына. -  1993. -  № 1. -  
С. 5-8.

28. ГРЕКОВ Б.Д. Киевская Русь. -  М., 1953. -  С. 9.
29. Круглый стол: Древнерусское единство: парадоксы вос- 

приятия//Родина. -  2002. -  № <1-12. С. 7, 13.
30. Падраб. гл.: НАСЫТКА Я. «Тыя ж беларусы...» Этжчныя межы 

беларусау у XIX -  пачатку XX ст. / /  Беларуская мнуушчына. -
1994. -№  4. -  С. 11-15.

31. В. Цтоу, у прыватнасць адзначае, што псторыка-этнагра- 
ф1чныя рэпёны, яюя был] вылучаны на Беларусь адлюстро- 
уваюць складаную псторыю фарм1равання этжчнай тэры- 
торьм беларусау i лакал1зуюцца у раёнах з бл1зк1м( пста- 
рычным! i эканам1чным1 умовамьЛмкнучыся да басейнау 
вял1юх рэк. Падраб. гл.: ЦГТОУ B.C. Народная спадчына: 
Матэрыяльная культура у лакальна-тыпалапчный разнас- 
тайнасць Ышыя яго працы.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



32. ЦЫ31КЕВ1Ч А. Да лытання аб незалежнасщ / /  Беларуская 
мЫуушчына. -  199V - № 5-6. -  С. 11.

33. 4AKBIH 1.У. Да пыта ння аб этжчнай самасвядомасц! бела
русау у часы Скарыж1 / /  Спадчына Скарыны. Зборнк матэ- 
рыялау. -  С. 41.

34. Падраб гл.: HACEBI4 В..СП1РЫДОНАУ М. «Русь» у складзе 
Вялкага княства Лппускага у XVI ст. / /  3 глыб1 вякоу. Наш 
край: псторыка-культуралапчны зборнк. Вып. I. -  Мн., 1996. -  
С. 4-19. Неабходна зауважыць, што pyciHawii сябе л1чыл1 мнопя 
жыхары беларусюх зямель нават XIX ст. Вядомы беларуска- 
польсю дзеяч У. Сыракомля у 1856 г. выдау KHiry пад назвай 
“Кароткае даследванне мовы i характеру русшау МЫскай 
правтцьм”. У той жа час этножмам “руаны" карыстауся i
А. Мщкев1ч. “3 ycix народау славянсюх, -  nicay ён, -  русины, 
г.зн. сяляне Пинскай, часткова Мшскай i Гродзенскай губер- 
няу захоувал1 найбольш славянсюх традыцый...” Цыт.па кн.: 
ЛЫЧ Л., НАВ1ЦК1 У. Псторыя культуры Беларусь -  С. 46.

35. СПИРИДОНОВ М.Ф. «Литва» и «Русь» в Беларуси / /  Наш 
радавод. Матэрыялы м!жнавук. канф. Кн. 7. -  Гродна, 1996. -  
С. 208.

36. АЛЕКСАНДРОВ1Ч С. KHiri i людзь -  С. 15-17.
37. Цыт.па кн.: 4AKBIH 1.У. Формы этжчнага i нацыянальнага 

самавызначзння беларускага насельжцтва XIV -  XVIII стст. 
(да праблемы станаулення нацыянальнай самасвядомасц 
беларусау) / / Усебеларуская канферэнцыя псторыкау. MiHCK. 
3-5 лютага 1993 г. Тэзюы дакладау i паведамленняь Частка 1. 
Псторыя Беларус!. -  С.49. Гл. таксама: ПАУЛА УРБАН. Да 
пытаньня этжчнай прыналежнасц! старажытных л1цьв|'нау. - 
Мн., 1994; Ёнжа. Яшчэ раз да пытаньня этжчнай прыналеж- 
насц1 старажтных лщьвЫау / /  Спадчына. -  1995. -  № 2-3.

’ 38. Этнаграф1я беларусау: пстарыяграф1я, этнагенез, этжчная 
псторыя. - С. 70.

39. ЧАМЯРЫЦК! В. , ЖЛУТКА А. Першая загадка пра Белую 
Русь -  XIII ст. / /  Адраджэнне. Пстарычны альманах. Вып.1. - 
С. 143.

40. Цыт. па кн.: РОГАЛЕВ А. Белая Русь и белорусы (в поиска> 
истоков). -  С. 81-82.

41. Гл.: Першыя карты Белай Pyci//noMHii<i ricropbii i культуры 
Беларуа. -  1980. -  № 4. -  С. 31-32; ШИРЯЕВ Е.Е. Русь Белая; 
Русь Черная и Литва в картах. -  Мн., 1991; СПИРИДОНОВ М.Ф 
Беларусь в XVI в. на исторических картах / /  Пстарыяграф!  ̂
псторьи Беларуа: стан i перспектывы раза годя: Матэрыяль 
навуковай канферэнцьи, прысвечанай 70-годдзю !нстьпута ricTo
pbii НАН Беларуа (MiHCK, 6-7 кастрычнка 1999 г.). -  С. 90.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



42. Цыт. па: МАРЗАЛЮК I. Пстарычная самащэнтыфкацыя 
насельнщтва Беларуа у 11 -  17 стст. / /  Пстарычны альма
нах. Т. 5. 2001. Навукова-пстарычны i краязнаучы часотс. -  
Гродна. -  С. 20.

43. Руска-беларусюя сувяз! (1570 -  1667). Зб.дак. -  Мн., 1963. -  
С. 95,131.

44. РОГАЛЕВ А. Белая Русь и белорусы (в поисках истоков). -  
С. 101.

45. СПИРИДОНОВ М.Ф. «Литва» и «Русь» в Беларуси XVI в. / /  
Наш радавод. Матэр. м1жнар. навук. канф. Кн. 7. -  С. 207.

46. Гл.: БАГДАНОВ1Ч А.Б. Да пытання аб канфеайным кампа- 
нёнце у вызначэнж этжчнай самасвядомасц1 усходнесла- 
вянскага насельжцтва Беларуа перыяду сярэдневякоуя / /  
BecniK Беларускага дзяржаунага ун1верс!тэта. Сер. 3. -  1998. -  
№ 3; МАРЗАЛЮК I.A. Да пытання аб выкарыстанж тэрмЫа 
“Белая Русь” насельжцтвам пауночна-усходняй Беларуа' у
XVII ст. / /  Этжчныя супольнасц1 у Беларусь псторыя i сучас- 
насць. Навуковая канферэнцыя (MiHCK, 6-7 снежня 2001 г.). -  
Мн., 2001.-С .  66.

47. СКАРЫНА Ф. Творы: Прадмовы, сказанж, пасляслоуь ака- 
фюты, пасхал1я. -  Мн., 1990. -  С. 45.

48. ГУСОУСК! М. Песня пра зубра. -  Мн., 1980. -  С. 112.
49. Из истории философской и общественно-политической 

мысли Белоруссии.- Мн., 1962. -  С. 90.
50. Падраб. гл.: БОЛБАС В. С. Педагапчная думка эпох! Ад

раджэння аб выхаванж этжчнай самасвядомасц1 / /  Нацыя- 
иальная самасвядомасць i выхаванне моладз'ь -  Мн., 1996. -  
С. 5-13.

51. Гл.: ПИЛИПЕНКО М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая 
концепция. -  С.98-103.

52. Там жа. -  С. 101.
53. Там жа. -  С. 102.
54. Лекачныя балтызмы у беларускай мове (матэрыялы для 

абмеркавання) Мн., 1969; ЛА’У'ЧУТЭ. Словарь балтизмов в 
славянских языках. -  Л., 1982.

55. Цыт. па кн.: ЛЫЧ Л.у НАВ1ЦК1 У.Псторыя культуры Беларусь -  
С. 72.

56. Этнаграф1я Беларусь Энцыклапедыя. -  С. 32.
57. Трэба, аднак, зауважыць, што некаторыя даследчыю (Ф. Вол- 

кау) л1чыл'| «чыстым» славянсюм тыпам украЫцау, а Ю. Таль- 
ка-Грынцэв1ч -  палякау. Гл.: ЦЯГАКА Л.1. Антрапалапчныя 
даследаванн1 на тэрыторьй Беларуа / /  Becuj АН БССР. Сер. 
грам. навук. -  1969. -  № 3. -  С. 85.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Раздзел X
1.ЛЫЧ Л., НАВ1ЦК1 У. Псторыя культуры Беларуа. -  С. 38-39.
2. ЛОЙКА А. Дзеля чаго icHye Адраджэнне / /  Адраджэнне. Пста

рычны альманах. Вып. I. -  С. 88. Што ж тычыцца першай 
паловы XVII ст., дык яе мнопя сучасныя даследчыю не звяз- 
ваюць з эпохай Рэнесансу у Беларус'|. Гэта быу якасны новы 
сацыяльна-палпычны 1духоуны перыяд, яю юпытау уздзеян
не Контррэфармацьп.

3 .Падраб. гл.: МАЛЧАНОВА Л.А. Очерки метариальной куль
туры Буларуси XVI -  XVIII вв. -  Мн., 1981; ПАШУТО В.Т., ФЛО- 
РЯ Б.А., ХОРОШКЕВИЧ А.Л. Древнерусское наследие и ис
торические судьбы восточного славянства. -  М., 1982; ИСА
ЕВИЧ Я.Д. Традиции Киевской Руси в культуре славянских 
народов XIV -  XVII вв. / /  Славянские культуры и мировой 
культурный процесс. Материалы международной научной 
конференции ЮНЕСКО. ~ Мн., 1985; ДОРОШКЕВИЧ В.И. 
Становление белорусской культуры и традиции Киевской 
Руси. Там жа.

4. Цыт па кн.: Псторыя Беларускай ССР. У 5-ц1 тамах. Т. I. -  
С. 255.

5. Пытанне аб распаусюджанж был1н на Беларус'1 застаецца 
спрэчным. Як вядома, зараджэнне I роскв1т былш ва усход
неславянсюх народау прыпадае на эпоху Меускай Pyci, але 
гэтыя храналапчныя межы пашыралюя як у глыбшю стагод- 
дзяу, так i у больш бл1зю нам час. К.П. Кабашжкау, напрык
лад, л!чыць, што “тэматыка мнопх был!-н прама ui ускосна 
звязана з Беларуссю, што творы гэтага жанру бытавал1 тут i 
6bmi давол! знаёмых беларусам”, што яны “з’яулялюя важ
ней, арган!чнай часткай духоунай культуры беларусаупры- 
HaMci да канца XVI -  сярэдзЫы XVIII ст.” Гл.: КАБДШНIКАУ К.П. 
Беларуска-русюя фальклорныя сувязи -  Мн., 1988. -  
С. 83. Аб юнаванж адзшай былннай традыцьп на былых зем
лях Старажытнай Pyci гавораць i Ышыя навукоуцы. Больш 
падраб. аБ гэтым гл.: ФЛОРЯ Б.Н. Древнерусские тради
ции в общественной жизни восточных славян XV -  XVIbb.h 
обьединительная политика Русского государства / /  ПАШУ
ТО В.Т., ФЛОРЯ Б.Н;, ХОРОШКЕВИЧ А.Л. Древнерусское на
следие и исторические судьбы восточного славянства. -  
С.152-163.

6. Цыт. па кн.: ГАРЭЦК1 М. Псторыя беларускай лггаратуры. -  
Мн., 1992. - С. 72.

7. Цыт. па кн.: Беларуская фалькларыстыка. -  Мн., 1989. -  С. 20.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



8. Падраб. гл.: МИСКО С. Скоморохи в Белоруссии / /  Нёман. -  
1962. -  № 1. -  С. 152.

9.Так л1чыу, напрыклад ак. Я. Карею. Паводле яго словау, “бат- 
лейкавая драма зарадзшася на Захадзе, дасягнула значнага 
развщця у Польшчы, з якой трапта у пауднёва-заходнюю i 
заходнюю Русь.” Гл.: Беларусы. Вытою i этжчнае развщцё. 
Т. 4. -  С. 169.

10. Этнаграф1я Беларуси Энцыклапедыя. -  С. 340.
11. Падраб. гл.: ЯЛ1НСКАЯ М. Школы праваслауных брацтва^ у 

еярэднявечнай Беларус1 / /  Спадчына. -  1992. -  № 1. -  
С. 51-55; АКЙНЧИЦ И.И. Братские школы Беларуси / /  Ма
териалы научно-богословской конференции, посвященной 
памяти преподобного мученика Афанасия игумена Брестс
кого и 400-летию Брестских церковных соборов. -  Брест, 
16-19 снежня 1996 г. -  С. 62.

12. Энцыклапедыя псторьй Беларусь Т.2. -  С. 287.
13. Нарысы псторьй народнай асветы i педагапчнай думю у 

Беларуа. -  Мн., 1968. -  С. 21-22.
14. Беларусь на мяжы тысячагоддзяу. -  Мн., 2000. -  С. 84.
15. Там жа. -  С. 85.
16. СВЯЖЫНСК1 У.М. Слова Скарыны. -  Мн., 1984. -  С. 11-12.
17. Аб мастацюм афармленж KHir Скарыны у рэчышчы еура  ̂

пейеюх i уласна беларусюх традыцый падраб гл.: ШМАТА^
В.В. Беларуская кжжная гравюра XVI -  .XVIII стагоддзяу. -  
Мн.L1984.; Искусство книги Франциска Скорины. -  М., 1990.

18. КАУКА А. Тут мой народ: Франщшак Скарына i беларуская 
лпвратура XVI -  пачатку XX ст. -  Мн., 1989; ЛАБЫНЦАУ1 Ю.А. 
Пачатае Скарынам: Беларуская друкаваная л Марату ра эпох! 
Рэнесансу. -  Мн.,1990; Ён жа “Зерцало жития...” -  Мн., 1991; 
НЕМИРОВСКИЙ Е. Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятель
ность белорусского просветителя. -  Мн., 1990; У лку прац 
беларусюх даследчыкау трэба вылучыць манаграфи ПАДОК- 
ШЫНА С.А. “Францыск Скорина” (М ., 19.81) КОНАНА У. “Бос- 
кая” i людская мудрасць. Франщшак Скарына: “жыццё, твор
часць, светапогляд” (Мн., 1990); ГАЛЕНЧАНКАГ.Я. “Францыск 
Скарына -  беларусю i усходнеславянсю першадрукар”. (Мн., 
1993).

19. Падраб. гл.: БЯРОЗК1НА Н. Псторыя кжгадрукавання Бела- 
pyci (XVI -  пачатак XX стст.). -  Мн., 1998.

20. АНУШКИН А.А. На заре книгопечатания в Литве. -  Вильнюс, 
1970. -  С. 13.

21. Энцыклапедыя псторьй Беларусь Т.6 Кн. 1. -  С. 374; Пад
раб гл.: БОТВИННИК М.Б. Откуда есть пошел букварь. -  
Мн., 1983.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



22. Падраб. гл.: ЛАБЫНЦАУ Ю.А. Пачатае Скарынам. Беларус
кая друкаваная лтаратура anoxi Рэнесансу. -  С. 83-84.

23. Там жа. -  С. 84, 260.
24. Падраб. гл.: Энцыклапедыя ricTopbii Беларусь Т. 2. -  С. 35, 

37,38,39,40.
25. ГАЛЕН ЧАН КА Г.Я. Францыск Скарына -  беларусю i усход- 

неславянсю першадрукар. -  С. 25.
26. История белорусской дооктябрьской литературы. -  Мн.,

1997. -  С. 49.
27. Падраб. гл.: УЛАШЧИК Н.Н. Введение в изучение белорус

ско-литовского летописания. -  М., 1985; ПСРЛ Т. 32. (Бело
русско-литовские летописи). -  М., 1975; ЧАМЯРЫЦК1 В.А. 
Беларусюя летапюы як noM HiKi лтаратуры. -  Мн., 1969; Бе
ларусюя летала i xpOHiKi. -  Мн., 1997.

28. Беларусь на мяжы тысячагоддзяу. -  С. 54.
29. ГАРЭЦК1 М. Псторыя беларускай лггаратуры. -  С- 120.
30. Больш падраб. з творчасцю М. Гусоускага, Я. BioniUKara, 

жшых лазтау-лацжютау Беларусг можна азнаёмщца па спе- 
цыяльных выданнях. Рэкамендуецца, у прыватнасц!, кн.: ДО- 
РОШКЕВИЧ В. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы. 
Первая половина XVI в. -  Мн., 1979.

31. КАВАПЁУ С.В. Геро1ка-эп'1чная пазз1я Беларус1 i Лп’вы. -  
Мн., 1993. -  С. 5. Гл.таксама: САВЕРЧАНКАI.В.Старажытная 
паэз1я БеларускХУ! -  першая палова XVIIct. -  Мн., 1992.

32. ТКАЧОУ М. Замю Беларусь -  Мн., 1977. -  С. 11.
33. Падраб. гл.: ШМАТАУ В.Ф. Беларуская ю-нжная гравюра XV! -

XVIII вв.; Ён жа. Мастацтва беларускай KHiri XV -  сярэдзшы 
XVI ст. Ц  Скарына i яго эпоха. -  С. 443-468.

34. ДАД31ЁМАВА В.У. Псторыя музычнай культуры Беларусь 
Дц старажытнасцг да канца XVIII ст. -  Мн., 1994.

35; Очерки истории науки и культуры Беларуси. X -  начало 
XX вв. /  П.Т. Петриков^Д.В. Карев, А.А. Гусак и др. -  Мн., 1996.

36. Падраб. гл.: ПЕРЦАУ В.Н. Пстарычная думка на тэрыторьн 
Беларус! паводле творчасц1 i летапюау (са старажытных ча- 
соу да XVI ст.) / /  Becuj АН БССР. Сер.грамад. навук. -  1956. -  
№ 3. -  С. 5, 14; САЛАВЕЙ Л.М. Беларуская пстарычная ба- 
лада / /  Becui АН БССР. Сер.грамад. навук. -  1972. -  № 4. -
С. 123-133. Яна ж. Беларуская народная бал ада. -  Мн., 1978.

37. Очерки истории науки и культуры Беларуси. X -  начало 
XX вв. -  С. 61.

38. ЦЬгг. па кн.: Нарысы псторьи народнай асветы i педагапч- 
най думю у Беларус!. -  С. 20.

39. Там жа. - С .  61 -62.
40. ПАРАШКОУ С.А. Псторыя культуры Беларуа. -  Маплёу, 2001. -

С. 57.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



41. Трэба адзначыць, што юнуюць розныя меркаванж пра уза-
емаадносЫы Першага, Другога i Трэцяга Статутау ВКЛ. Адны 
даследчыю л1чаць ix трыма рэдакцыя Mi аднаго i таго ж зво- 
да закона у, друпя асобным1 прававым! кодэксам!, яюя 6bmi 
народжаны розным! пстарычнам! эпохам'1. На наш погляд, 
больш абгрунтаваны першы пункт гляджання. Аб гэтым i 
шшых пытаннях ricTopbii падрыхтоую i увядзення Статутау i, 
у прыватнасц!, Статута 1588 года, ix нормау. Гл.: ЛАЗУТКА С. 
Лтоусю'я статуты (1529, 1566,1588), ix стваральжю i эпоха 
(пераклау з л!тоускай мовы Вктар Люкев1ч) / /  Край. Рэдак- 
тар Я. (гаакоу. -  Мн.. 2001. -  С. 9^; Рэкамондуем таксама 
азнаёмщца з арт,- ЮХС Я. Статуты Вялкага киятсии Лппус- 
кага / /  Полымя. -  1966. №11; БАРДАХ К) Лиммн.щи i м
туты -  памятники права пприода lln ipotJinnir.i / /  !■ уммур 
ные связи народов йосгочпми I проны и /\/| и м Im / i .

42. Статут Вял1кпг.'1 кнж нм/1поум .ii . 1 ('wwi Ми Iwcj
43. Очерки ипприи ii.iym и гуимуми I.>i mi -v>h ■ им,м.,  

XX вв. - С 101.
44. СКАРЫНА Ф. 11 tc i[ и.{ I Ifi.i/iMiiiii.i, < i-.i Миш. п.п ii-.M n.i,/,, 

сты, naoxanivi. С. 'М.
45. Гл.: ПАДОКШЫН С.А. Фи1;п:пф1 ,кля думы .niu«i Л,пр'Л.+ щ 

ня у Беларуси Ад Франциска Скирмиы д. 1  Cimvkhi.i I Iuimilkm 
га. -  Мн., 1990. Ён жа. Реформации и ибщиипнмщ.-ш mucjii. 
Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI -- начало XVII в.). 
Мн., 1970.

46. Верс'|я аб тым, што Ф. Скарына мог браць удзел у распра- 
цоуцы Статута ВКЛ была выказана i абгрунтавана беларусюм 
ricTopbiKaM Я. Юхо. Гл.: ЮХО Я. Грамадсюя i прававыя по- 
гляды Скарыны / /  Полымя. -  1967. -  № 6. -  С. 175-180. 
Рэкамендуецца таксама кн.: СОКОЛ С.Ф. Социологическая 
и политическая мысль в Белоруссии во второй половине 
XVI в. -  Мн., 1974.

47. Падраб гл.: СТАРОСТЕНКО В.В. Общественно-философс
кая мысль и национальное самосознание белорусов XVI -  
XVI! вв. Очерки истории. -  Могилев, 1999; Он же. Становле
ние национального самосознания белорусов: этапы и ос
новополагающие идеи (X -  XVII вв.) -  Могилев, 2001; Ён жа. 
Развитие идей национального самосознания в ренесансно-гу- 
манистической мысли Беларуси второй половины XVI века / /  
Веснк Маплёускага дзяржаунага ужверотэта !мя А.А. Куля- 
шова. -  2001. -  № 4. -  С. 10.Эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



РЭКАМЕНДУЕМАЯ Л1ТАРАТУРА

I. ГНсьмовыя крышцы

Apxiy ужяцюх мптрапалгау. Дакументы да псторьп царквы у 
Беларус! XV -  XVI стст. т Мн., 1999.

Еэеларусюя летапюы i xpoHki. -  Мн., 1997.
Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. докум. и матер.: В 4 т. -  

Мн., 1959. -  Т.1.
В|'шне$ск1 А.Ф., Юхо Я.А. Псторыя дзяржавы i права Бела- 

pyci у дакументах i матэрыялах. -  Мн., 1998.
Ганцова С.К., Чамярыцкй В.А., Штыхау Г.В. Сведю бела

рускай мшуушчыны. (35. дакум. i матэр.па ricTopbii Беларус!). -  
Мн., 1996.

Псторыя Беларус'| у дакументах i матэрыялах. -  Мн., 1936. -  
Т.1. ' '

История Беларуси в документах и материалалах. Авт.-сост.: 
Кузнецов И.Н., Мазец В.Г. -  Мн., 2000.

Р’усско-белорусские связи. Сб. документов. (1570 -  1667 гг.). -  
Мн., 1963.

Социально-политическя борьба народных масс Белоруссии: 
конец XIV в. -  1648 г.: Сб.документов и материалов: В 3 т. (сост.
З.Ю . Копысский и др.). -  Мн., 1988.

Статут Вялкага княства Лаоускага 1588: Тэксты. Даведжю. 
Каментарьп. -  Мн., 1984.

Унмя в документах. (Сб. сост. В .А. Теплова, З.И. Зуева). -  
Мн., 1997.

Францыск Скарына. Зборнк дакументау i матэрыялау. -  Мн., 
1988.

Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен 
до 1917 г. -Мн. ,  1972.

II. Навуковыя i вучэбныя выданж

Басау А.Н., Куркоу I.M. Флап Беларус! Учора i сёння. -  Мн.,
1994.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Беларусы: У 8 т. Т 1. Прамысловыя i рамесныя занято. -  Мн., 
1995; Т. 3. Псторыя этналапчнага вывучэння. -  Мн., 1999; Т 4. 
Вытою i этжчнае развщцё. -  Мн., 2001.

Беларусь у Вялмм княстве Л'ггоусюм: Стэнаграма пасяджэн- 
няу м1жнароднага круглага стала, яюя адбылюя у Минску 6-7 кра
савка 1992 г. -  Мн., 1992.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяу /  Адказ. рэд. Хаурато- 
в!ч 1.П. -  Мн., 2000,

Белорусы /  Отв.ред.: В.К.Бондарчик, Р.А. Григорьева, 
М.И.Пилипенко. -  М., 1998.

Белы А. Хронка “Белай Pyci”. Нарыс; псторьи адной геагра- 
ф'тнай назвы. -  Мн., 2000.

Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии. -  Мн., 1990.
Бярозкша Н. Псторыя ю-пгадрукавання на Беларус! (XV! -  

пачатак XX стст.). -  Мн., 1998.
Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына -  беларусю i усходнес- 

лавянск! першадрукар. -  Мн., 1993.
Голенченко Г.Я. Идейные и культурные сзязи восточносла

вянских народов в XVI -  середине XVII вв. -  Мн., 1989.
Голубе^ В.Ф. Сялянскае землеуладанне i землекарыстанне 

на Беларус! XVI -  XVIII стст. -  Мн., 1992.
Псторыя Беларус!: У 2-х частках. Ч. 1. С а старажы тных часоу 

да конца XVI!! ст. Аут. кал.: I П. Крэнь, 1.1. Ко^кель, С.В. Маро- 
запэ I iniu. Мн., 2000.

I iciopuw Беларус!: У дзвюх частках. Частка 1 /  Пад рэд. пра- 
фосарну Я„К.Нов1ка i Г.С.Марцуля. 2-е выданне, перапрацава- 
нае ! дапоуненае. -  Мн., 2000.

Псторыя Беларускай ССР: У 5 т. -  Мн., 1972. -  Т.1.
Псторыя беларускай л!таратуры: У 2-х т. Т. 1. -  Мн., 1987.
Псторыя беларускага мастацтва: У б-ui т. Т. 2. -  Мн., 1988.
Псторыя беларускага тэатра: У 3-х т. Т. 1. -  Мн., 1983.
Псторыя сялянства Беларус!. Ад старажытнасц! да 1861 г.: 

У 3-х т. Т.1 -  Мн., 1997.
Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на 

рубеже X!V -  XV вв.) -  М., 1975.
Греков Щ.Б. Очерки по истории международных отношений 

Восточной Европы X!V -  XVI вв. -  М., 1963.
Гринблаит М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этни

ческой истории. -  Мн., 1968.
Грицкевич А.П. Социальная борьба горожан Белоруссии (XVI -

XVIII вв.). -  Мн., 1979.
Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в 

XVI-XVIII вв.-Мн. ,  1975.
Дадзйёмава В.У. Псторыя музычнай культуры Беларус!. Ад 

старажытнасц! да канца XVIII ст. -  Мн., 1994.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Дзм 1трачкоу П.Ф. Аб паходжанж беларуса'у, фар№йраванж i 
развщцг беларускай народнасць -  Маплёу, 1992.

Дорошкевич В, Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы. 
Первая половина XVI в. -  Мн., 1979.

Доунар-Запольск! М.В. Асновы дзяржа^насщ Беларусь -  
Мн., 1994.

До^нар-Запольсю М В. Псторыя Беларусь -  Мн.,1994.
Ермалов1ч М. Беларуская дзяржава Вялкае княства Л1тоус- 

каё. -  Мн., 2000.
Ермалов1Ч М. Старажытная Беларусь. BLnencxi перыяд. -  Мн.,

1994.
Ермалов1Ч М. Старажытная Беларусь. Полацю i Новагародсю 

перыяд. -  Мн., 1990.
3 псторьй ун’тцтва у Беларус! (да 400-годцзя Брэсцкай yHii). -  

Мн., 1996.
3 mbi6iHi вякоу. Наш край: псторыка-культуралапчны зборшк, 

Вып. I. -  Мн., 1996.
Иоффе Э. Страницы истории евреев Белоруссии: краткий 

научно-популярный очерк. -  Мн., 1996.
(гнатоуск! У.М. Каротю нарыс псторьй Беларус!. -  Мн., 1991.
Идеи гуманизма в общественно-политической и философс

кой мысли Белоруссии (дооктябрьский период). Мн., 1977.
1мя тваё Белая Русь. -  Мн, 1991.
Кавалёу С.В. Геро!ка-эп[чная паэз1я Беларус! I Лтаы. -  Мн.,

1993.
Канапацю 1.Б., Смолж АЛ. Псторыя i культура беларусюх 

татар. -  Мн., 2000.
Конан У. Боская i людская мудрасць. Франц!шак Скарына: 

жыццё, творчасць, светапогляд. -  Мн., 1990.
Копысский З.Ю . Источниковедение аграрной истории Бе

лоруссии. -  Мн., 1978.
Копысский З.Ю . Социально-политическое развитие горо

дов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII вв. -  Мн., 1975.
Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белорус

сии в XVI -  первой половине XVII вв. -  Мн., 1966.
Крауцэв1ч А.К. Тэутонсю ордэн: Ад Ерусал!ма да Грунваль- 

да. -  Мн., 1993.
Крауцэв1Ч А.К. Стварэнне Вял i ка га княства Л'поускага. -  Мн., 

1998.
Криштапович Л.Е., Котляров И.В. Брестская церковная уния 

(прошлое и настоящее). -  Мн., 1996.
Кром М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в си

стеме русско-литовских отношений конца XV -  первой половины
XVI в . -М. ,  1995.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Лабынцау Ю. Пачатае Скарынам: Беларус.друк.лп\эпох1 Рэ- 
несансу. -  Мн., 1990.

Лю А.С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусау. -  Мн.,
1998.

Лойка П.А. Прыватнауласжцюя сяляне Беларус!: Эвалюцыя 
феадальнай рэнты у другЬй палове XVI -  XVIII стст. -  Мн., 1991.

Лыч Л . ,  Навщк: У. Псторыя культуры Беларус1. -  Мн., 1996.
Mapaui Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии 

(1569 -  1795). -  Мн.. 1971.
Марзалюк I.A. Псторыя panirii Беларусь Вучэбны дапаможнк. -  

Магшёу, 1997.
Марзалюк I.A. Людз! дауняй Беларуа: этнаканфеайныя i 

сацыякультурныя стэрэатыпы (X -  XVII стст.). -  Маплёу, 2003.
Марозава С. Ужяцкая царква у культурна-пстарычным 

развщьу Беларус! (1596 — 1839). -  Гродна, 1996.
Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и цер

ковной жизни. Кн. в 3-х частях. -  Буэнос-Айрес, 1966. Мн., 1990
М|'кул1'ч Т.М. Мова i этжчная самасвядомасць. -  Мн., 1996.
М!кул!ч Т.М. Псторыя развщця этжчнай самасвядомасц1 бе

ларусау. -  Гродна, 1998.
Молчанова Л.А. Очерки материальной культуры белорусов

XVI -  XVIII вв. -  Мн., 1981.
На скрыжаваннп думак. Вучоныя аб “белых плямах” псторьп 

Benapyci. -  Мн., 1990.
Нарысы псторьи Беларус!': У 2-х ч. 4.1. -  Мн., 1994.
Насса:ч В. Пачатк! Вял/кага княства Лаоускага: Падзе! i асо

бы. Мн., 1993.
Нсмировский Е.Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность 

белорусского просветителя. -  Мн., 1990.
Очерки истории науки и культуры Беларуси. IX -  начало 

XX вв. (П.Т.Петриков, Д.В.Карев, А.А.Гусак и др.) -  Мн., 1996.
Падокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белорус

сии и Литвы (вторая половина XVI -  начало XVII в.). -  Мн., 1970.
Падокшын С.А. Ужя. Дзяржаунасць. Культура. (Фшасоуска- 

пстарычны анал1з). -  Мн., 1998.
Падокшын С.А. Францыск Скарына. -  М., 1981.
Парашко$ С.А. Псторыя культуры Беларуа: Вучэбны дапа- 

можн1к. -  Маплёу, 2001.
Парэцю ЯЛ. Сымон Будны. -  Мн., 1975.
Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. -  М., 1959.
Пашуго В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерус

ское наследие и судьбы восточного славянства -  М., 1982.
Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: новая концеп

ция. -  Мн., 1991.
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Ли 
товско-русском государстве. -  М., 1958.

Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV -  XVI вв. -  М., 1961.
Похилевич Д ./ I .  Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI -

XVII вв. -  Львов, 1957.
Рогалев А.Ф. Белая Русь и белорусы (В поисках истоков) - 

Гомель, 1994.
Рогалев А.Ф. Этнотопонимия Беларуси {на фоне этничес

кой истории). -  Гомель, 1993.
Рукапюная KHira на Беларус] у  Х -  XVIII стст. -  Мн., 1993.
Саверчанка I.B. Канцлер Вялкага Княства: Леу Сапега. - 

Мн., 1992.
Саверчанка 1.В. Старажытная паэз1я Беларус1: XVI -  перша; 

палова XVII ст. -  Мн., 1992.
Саверчанка I.B. Сымон Будны -  гуман'ют i рэфарматар. - 

Мн., 1993.
Саганов1ч Г. Нарыс псторьй Беларус! ад старажытнасц1 д£ 

канца XVIII ст. -  Мн., 2001.
Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказани^ пасляслоу'!, акаф:сты 

пасхал1я. -  Мн., 1990.
Скарына i яго эпоха. -  Мн., 1990.
Сокол С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белорусом!-

XVI -  первой половине XVII в. -  Мн., 1984.
Спадчына Скарыны: Зб.матэр.першых Скарынаусюх чытання  ̂

(1986).-Мн. ,  1989.
Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV -

XVI вв.). -  Мн., 1993.
Старостенко В.В. История общественно-философской мыс

ли Средневековья и Возрождения в Беларуси: Учеб. пособ. -  Мо
гилев, 1996.

Старостенко В.В. Становление национального самосозна
ния белорусов: этапы и основополагающие идеи (X -  XVIS вв.). - 
Могилев, 2001.

Ткачоу М.А. Замю Беларуа'. -  Мн., 1987.
Ткачоу М.А. Замю i людзь -  Мн., 1991.
Трещенок Я.И. История Беларуси. Часть 1. Досоветский 

период. -  Могилев, 2003.
ТрусаУ О .А. Памятники монументального зодчества Бело

руссии XI -  XVII вв. -  Мн., 1998.
Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского 

летописания. -  М., 1985. i
Урбан П. Да пытання этжчнай прыналежнасцгстаражытны:» 

л1цьв!нау. -  Мн., 1994.
Франциск Скорина и его время: Энцикл.справочник. -  Мн., 

1990. -
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Церашчатава В.В. Старажытнабеларусю манументальны 
жывапге XI -  XVIII стст. ~ Мн., 1985.

Ц|то$ А. Наш спивал -  Пагоня. Шлях праз стагоддзь -  Мн.,
1993.

U iro f B.C. Народная спадчына: Матэрыяльная культура у 
лакальна-тыпалапчнай разнастайнасць -  Мн., 1994.

Щтоу B.C. Этнаграф1чная спадчына. Беларусь. KpaiHa i людзк 
Вучэб.-метад. дапам. -  Мн., 1996.

Цярохж С.Ф. Мнопя прайдуць пад 'шем ма'|м (езу1ты на &е- 
ларусЛ). -  Мн., 1995.

Чамярыцю В.А. Беларусюя летапюы як noMHiKi лггаратуры. -  
Мн., 1969.

Чаропка Вггаут. Псторыя нашага iMfl, -  Мн., 1995.
Чигринов П. Белорусско-русские отношения: история и со

временность. -  Мн., 1999.
Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в 

картах. -  Мн., 1991.
Эканам|'чная псторыя Беларусь Курс лекцый. 2-е выд.дапоун-i 

дапрац. -  Мн., 1996.
Энцыклапедыя псторьи Беларусь У 6 т. -  Мн., 1993 -  2001.
Энцыклапедыя лггаратуры i мастацтва Беларусь У 5 т. -  Мн., 

1982 . 87 гг.
Эгнаграф|я беларусау: Пстарыяграф1я, этнагенез, этжчная псто

рыя. -  Мн., 1985.
Этнография восточных славян. Очерки традиционной культу

ры /’ Отв. ред. К.В. Чистов. -  Мн„ 1987.
Юхо Я.А. KapoTKi нарыс псторьи дзяржавы i права Беларусь 

Вучэб.дапаможник. -  Мн., 1992.
Юхо Я.А. Крыжцы беларуска-лiToycKara права, -  Мн., 1991.
Юхо Я.А. Правовое положение населения Белоруссии в

XVI в. -  Мн.. 1978.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ЗМЕСТ
у с т у п ........... ..... ........................... ....................... ............. ..... ............. з

Раздзел I. УТВАРЭННЕ ВКЛ, УКЛЮЧЭННЕ У ЯГО СКЛАД
БЕЛАРУСЮХ ЗЯМЕЛЬ................................................. ..........6

§ 1. Вытою ВКЛ, яго этжчная аснова, прычыны утварэння..................... 6
§ 2. Узжкненне i развщцё ВКЛ, фармнраванне яго тэрыторьп....... .....15
§ 3. Дзяржауна-пал1тычны лад ВКЛ, развщцё заканадауства...............27

Раздзел И. ЭКАНАМ1ЧНАЕ РАЗВЩЦЁ I САЦЫЯЛЬНЫЯ АДНОС1НЫ 
НА БЕЛАРУС1 У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII -
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI стст.................................... ..... ..........40

§ 1. Змены у сельскай гаспадарцы. Далейшае развщцё
феадальных аднбсж...................................... .............................40

§ 2. Узрастанне рол! гарадоу. Развщцё рамёствау i гандлю ................ 55

Раздзел III. УНУТРЫПАЛ1ТЫЧНАЕ СТАНОВ1ШЧА У ВКЛ
(еярэдз'жа XIII -  першая палова XVI стст.)..............................63

§ 1. Абвастрэнне унутрыпалпычных супярэчнасцяу
у ВКЛ у 40 -  80-я гады XVI ст. Крэуская ушя i яе уплы̂
на становкича у Княстве........... ................................... ..... ...... ....63

§ .2. Княжанне Bira r̂a. Барацьба феадальных груповак
за уладу у 30-я гады XV ст...... ............... .... ........ ..... ...................72

§ 3. Унутрыпалпгычнае станов'нича у ВКЛ у другой палове XV -
першай палове XVI стст. Паустанне М. Глшскага......................... . 79

Раздзел IV. ЛЮБЛИНСКАЯ УН1Я ВКЛ У ПАЛ1ТЫЧНАЙ С1СТЭМЕ
РЭЧЫ ПАСПАЛ1ТАЙ............................................................88

§ 1. Перадумовы Люблжскай унН................................ ..... ...................88
§ 2. Падрыхтоука уни. Люблжсю сойм 1569 года..................................92
§ 3. Умовы Люблжскай ун». Ацэнка яе псторыкам!.............................. 98

Раздзел V. АГРАРНАЯ РЭФОРМА 1557 ГОДА.
СТАНАУЛЕННЕ I РАЗВЩЦЁ ФАЛЬВАРКАВА-
ПАНШЧЫННАЙ ГАСПАДАРЮ НА БЕЛАРУС1
(другая палова XVI -  першая палова XVII стст.)............. .....106

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



§1.11рычыны рэформы, яе вытою...... ............................... .............106
§ 2. “Устава на валокГ 1557 г. Асноуныя палажэнн'|

аграрнай рэформы ................................ ,..... ..... .......................109
§ 3. Уплыу аграрнай рэформы на далейшае развщцё

феадальнай гаспадарю на Беларуа, яе значэнне................ ......116

Раздзел VI. ГАРАДЫ БЕЛАРУСИ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI -
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII стст.................................. ..............122

§ 1. Колькасць i в!ды гарадсшх паселшчау. Крынщы росту
гарадскога насельнщтва................................. .................. ..... . 122

§ 2. Эканам1'чнае развщцё гарадоу....................................................129
§ 3. Сютэма гарадскога самаюравання....................................... .... 135

Раздзел VII. РЗЛ1Г1ЙНА-КАНФЕС1ЙНАЕ СТАНОВ1ШЧА
НА БЕЛАРУС1. БРЭСЦКАЯ ЦАРКОУНАЯ УН1Я.......... .......142

§ 1. Становшча праваслаунай царквы.
Распауооджанне каталщтва на Беларуа.....................................142

§ 2. Рэфармацыйны рух на Беларуа, яго уплыу
на рэлтйна-канфеайнае становшча..........................................153

§ 3. Брэсцкая царкоуная ужя. Абвастрэнне рэлтйных
супярэчнасцяу на Беларуа у канцы XVI -  пачатку XVII стст.........159

Раздзел VIII. ЗНЕШНЯЯ ПАЛПЫКА ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА
Л1ТОУСКАГА.ЯГО М1ЖНАРОДНАЕ СТАНОВ1ШЧА..... .......174

§ 1. Усходняя пал!тыка Княства ......................................................... 174
§ 2. Адноаны Вялжага княства Лаоускага з Тэутонсюм

i Л«вонсюм ордэнам!....................................................................183
§ 3. Пауднёвы наюрунак у знешняй пал1тыцы ВКЛ............................ 187
§ 4. Устанауленне i умацаванне сувязей ВКЛ з Польшчай................. 193

Раздзел IXj/рАЗВЩЦЁ ЭТН1ЧНЫХ ПРАЦЭСАУ' НА БЕЛАРУС1
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII -  ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.
УТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦ1..........................199

§ 1. Узмацненне этжчных працэсау у сувяз1 з утварэннем ВКЛ.
Умовы i фактары узн1кнення беларускай народнасц1.................... 199

§ 2. Этн1чная i тэрытарыяльная аснова беларускай народнасц1.........206
§ 3. Рост этн1чнай самасвядомасц1 насельн1цтва беларусюх

зямель, формы яе вызначэння..................................... ............. 215
§ 4. М1жэтн1чныя кантакты i сувяз‘|. Ix уплыу на фарм|'раванне

беларускай народнасц1............................................................... 223

Раздзел Ш <УЛЬТУРА БЕЛАРУС1 9 ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII —
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII стст..................................................228

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



§ 1. Пстарычныя умовы развщця культуры.
Рэнесанс на Беларуа, яго асабл1васцЬ уплыу
на духоунае жыццё.....................................................

§ 2. Народная творчасць беларусау...................................
§ 3. Развщцё асветы i адукацьп. Пачатак i распаусюджанне

на Беларуа шгадрукавання.......................................
§ 4. ГНтаратура i мастацтва ............................... .................
§ 5. Развщцё навуковых ведау, грамадскай думю...............

ЗАКЛЮЧЭННЕ ........................................................................

ЗАУВАП.................................................................... ..............

РЭКАМЕНДУЕМАЯ Л1ТАРАТУРА

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Дзмпрачкоу Пётр Фролаз1ч

БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ 
ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА Л1ТОУСКАГА 

Другая палова XIII -  першая палова XVII стст.

Вучэбны дапаможш'к

Тэхжчны рэдактар Г.М. Гладун 
Камп’ютэрная вёрстка А. Л. Пззнякоу 

Карэктар А. А. Чорная

Л1цэнз1я ЛВ № 384 ад 02.05.2003.
Здадзена у набор 07.04.2003. Падпюана да друку 11.08.2003, 

Фармат 60х841/16- Папера афсетная № 1. Гаржтура Pragmaticav 
Ум.-друк, арк. 17,9. Ул.-выд. арк. 18,9. Тыраж 530 зкз. Заказ

Установа адукацьп “Магшёусю дзяржауны ужверспчэт 
iMA А.А. Куляшова” , 212022, Маплёу, Касманаутау, 1

Надрукавана на рызографе пал)граф1чнага аддзела 
МДУ \т  А.А. Куляшова. Л1цэнз1я ЛП № 281 ад 07.02.2001 

212022, Маплёу, Касманаутау, 1

ISBN 985480011-3

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




