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УВОДЗІНЫ 
 
Грамадская і навуковая запатрабаванасць дысцыпліны. 

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі — гэта новая вучэбная і наву-
ковая дысцыпліна ў беларускай гістарычнай навуцы і навучальным 
працэсе вышэйшай школы. Сваім нараджэннем гэта гістарычная і 
«палітычная» па свайму зместу (паколькі вывучае палітыку) дысцып-
ліна абавязана найважнейшай палітычнай падзеі ў гісторыі Беларусі 
XX ст.: абвяшчэнню незалежнасці Беларусі як новай еўрапейскай 
дзяржавы з глыбокімі гістарычнымі традыцыямі дзяржаўнасці, у тым 
ліку і знешнепалітычнай дзейнасці. 

Пэўныя традыцыі навуковага вывучэння знешнепалітычнай гіс-
торыі Беларусі (на прыкладзе Беларускай ССР) былі закладзены бела-
рускімі гісторыкамі і правазнаўцамі ў 1960-я гг. У гэты час былі аба-
ронены першыя кандыдацкія дысертацыі па знешнепалітычнай дзей-
насці БССР перыяду 1940-1960-х гг. і міжнароднай правасуб'ектнасці 
рэспублікі і апублікаваны першыя навуковыя манаграфіі па гэтай тэ-
матыцы. У 1970-1980-я гг. беларускія гісторыкі і правазнаўцы абара-
нілі 3 доктарскія і каля 20 кандыдацкіх дысертацый аб знешнепаліты-
чнай актыўнасці і міжнародных сувязях БССР у пасляваенныя гады. 

Нягледзячы на пашырэнне кола даследчыкаў і тэматыкі гіста-
рычная спецыялізацыя ў галіне вывучэння знешнепалітычнай дзейна-
сці і замежных сувязей БССР заставалася абмежаванай і хранала-
гічна, і тэматычна, і метадалагічна. Даследавання гісторыі знешняй 
палітыкі Беларусі перыяду, які папярэднічаў выхаду Беларускай ССР 
на міжнародную арэну ў 1945 г., не праводзілася. Ні вучэбных курсаў, 
ні спецкурсаў па гэтай праблематыцы, уключаючы знешнепалітычную 
дзейнасць БССР, не чыталася. 

Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, прызнанне навуковым су-
польніцтвам глыбокай гістарычнай традыцыі беларускай дзяржаўна-
сці і замацаванне гэтага тэзіса ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
стварылі неабходныя грамадска-палітычныя, навукова-метадалагіч-
ныя, а потым і вучэбна-арганізацыйныя падставы для легітымізацыі 
прадмета «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» як вучэбнай і 
навуковай дысцыпліны. 

Канстытуцыйнае палажэнне аб «шматвяковай гісторыі развіцця 
беларускай дзяржаўнасці» азначае прызнанне цяперашняй Беларус-
кай дзяржавай, яе палітычнымі, навуковымі і адукацыйнымі інсты-
тутамі новай канцэпцыі гісторыі Беларусі, якая была сфармулявана 
беларускімі гісторыкамі ў пачатку 1990-х гг. З гэтага вынікае прыз-
нанне факта існавання гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці ў 



выглядзе Полацкага, Тураўскага і іншых дзяржаў-княстваў старажыт-
най Беларусі, а таксама Вялікага княства Літоўскага як Беларуска-
літоўскай дзяржавы. Тэзіс аб глыбокіх гістарычных традыцыях дзяр-
жаўнасці беларускага народа напоўнены багатым і разнастайным 
знешнепалітычным зместам. Беларускія дзяржавы перыяду сярэдне-
вякоўя, што знаходзіліся ў геапалітычна важным усходнееўрапейскім 
рэгіёне, праводзілі актыўную знешнюю палітыку. 

Зварот да гістарычнага вопыту знешняй палітыкі Беларусі адпа-
вядае не толькі наспелай патрэбнасці ў яго вывучэнні і абагульненні. 
Гэта мае і важнае грамадскае і палітычнае значэнне. Новыя незалеж-
ныя дзяржавы, якія ўзніклі на постсавецкай прасторы, у тым ліку ўсе 
суседнія з Беларуссю краіны, звяртаюцца да гістарычных традыцый, 
падзей і фактаў мінулага, каб абгрунтаваць ці ўмацаваць сваю 
гістарычную, знешнепалітычную і міжнародна-прававую легітымна-
сць і ідэнтычнасць. Аднак пры гэтым часам закранаюцца гістарыч-
ныя, тэрытарыяльныя, дзяржаўныя правы Рэспублікі Беларусь як 
законнай спадкаемніцы дзяржаўных утварэнняў, якія існавалі на 
этнічнай тэрыторыі Беларусі. Гістарычныя канцэпцыі і ўяўленні 
гісторыкаў некаторых суседніх дзяржаў ставяць пад сумненне ці 
ўвогуле адвяргаюць наяўнасць беларускай дзяржаўнасці ў мінулым, а 
значыць, і яе знешняй палітыкі.  

Усё вышэйадзначанае выклікае неабходнасць падрыхтоўкі наву-
ковых, вучэбных, папулярных выданняў па гісторыі знешняй палітыкі 
Беларусі з пазіцый нацыянальнай канцэпцыі гісторыі Беларусі. 

Вучэбны курс «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» чытаецца з 
1993 г. на факультэце міжнародных адносін БДУ. Курсы па гісторыі 
знешняй палітыкі Беларусі і міжнародных адносін уключаны ў наву-
чальныя праграмы шэрага дзяржаўных і недзяржаўных універсітэтаў 
Беларусі. Па гэтай спецыялізацыі выконваюцца курсавыя і дыплом-
ныя працы. 

Беларускія даследчыкі пачалі распрацоўваць гісторыю знешняй 
палітыкі Беларусі і тых дзяржаў, у склад якіх яна ўваходзіла, асабліва 
знешнепалітычную і дыпламатычную актыўнасць ВКЛ, знешнепалі-
тычныя праекты і планы суседніх і іншых еўрапейскіх дзяржаў ад-
носна Беларусі. На новым узроўні вядзецца даследаванне знешняй 
палітыкі Беларусі XX ст. Вучонымі прызнана актыўная роля дыпла-
матыі БНР. Дасягнуты значны прагрэс у выданні дакументаў па гісто-
рыі знешняй палітыкі Беларусі XX ст. Рыхтуюцца і абараняюцца до-
ктарскія і кандыдацкія дысертацыі па знешнепалітычнай гісторыі 
Беларусі. Створаны цэнтры міжнародных даследаванняў і як сама-
стойныя даследчыя адзінкі і ў структуры некаторых беларускіх ВНУ. 



Росквіт знешнепалітычных даследаванняў патрабуе іх каардынацыі, 
арганізацыі і, што ўяўляецца нам асабліва важным і неабходным, 
вызначэння аб'екта і прадмета навуковай і вучэбнай дысцыпліны 
«Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». 

Аб'ект і прадмет курса. Разуменне сутнасці і спецыфікі наву-
ковай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» немагчыма 
без вызначэння яе аб'екта і прадмета. 

Аб'ект пазнання — гэта ўсё тое, на што накіравана дзейнасць да-
следчыка, што супрацьстаіць яму ў якасці аб'ектыўнай рэальнасці. 
Прадметам даследавання канкрэтнай навукі ці навуковай дысцып-
ліны з'яўляецца тая частка аб'ектыўнай рэальнасці, якая вызначаецца 
спецыфікай дадзенай навукі ці навуковай дысцыпліны. Прадмет на-
вукі — гэта адлюстраванне эмпірычнай рэальнасці на абстрактным 
узроўні шляхам выяўлення найбольш значных з пункту погляду гэтай 
навукі заканамерных сувязей і адносін дадзенай рэальнасці. У гнасеа-
лагічным сэнсе супрацьпастаўленне прадмета і аб'екта навуковай ды-
сцыпліны з'яўляецца адносным. Асноўнае структурнае адрозненне іх 
заключаецца ў тым, што ў прадмет навуковага вывучэння ўваходзяць 
найбольш істотныя з пункту погляду дадзенага даследавання 
прыкметы і ўласцівасці. 

Аб'ектам навуковай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі Бе-
ларусі» з'яўляецца даследаванне гісторыі міжнародных адносін у 
рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, да якога геаграфічна, 
геапалітычна і цывілізацыйна належыць Беларусь; знешняй палітыкі 
дзяржаў як гэтага рэгіёна, так і іншых еўрапейскіх і нееўрапейскіх 
уплывовых актораў (удзельнікаў) міжнароднай палітыкі і дыпламатыі. 

Прадметам навуковай дысцыпліны «Гісторыя знешняй палітыкі 
Беларусі» з'яўляецца даследаванне знешнепалітычнай дзейнасці бела-
рускіх дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў у розныя гістарычныя перы-
яды, а таксама знешнепалітычных праектаў беларускага нацыяналь-
нага руху ў ХІХ-ХХ ст. 

Адзначым найбольш важныя састаўныя элементы (навуковыя 
кірункі), якія складаюць прадмет дысцыпліны: 

1) вывучэнне знешняй палітыкі беларускіх дзяржаў у розныя 
гістарычныя перыяды (старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў, Вя-
лікага княства Літоўскага, Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларус-
кай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, Рэспублікі Беларусь); 

2) даследаванне знешнепалітычнага працэсу і механізму беларус-
кіх дзяржаў, асабліва ў кантэксце ўзаемаадносін «цэнтр — перыфе-
рыя» ў час іх знаходжання ў складзе федэратыўных дзяржаў з іншаэт-
нічным дамінаваннем (Рэч Паспалітая і Савецкі Саюз); 



3) вывучэнне знешнепалітычных праектаў беларускага патры-
ятычнага, вызваленчага руху ў час барацьбы за адраджэнне дзяр-
жаўнасці Беларусі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, у савецкія і 
постсавецкія часы — у выглядзе беларускай палітычнай эміграцыі; 

4) даследаванне міжнароднага асяроддзя, у якім разгортваліся 
знешняя палітыка беларускіх дзяржаў і беларускі нацыянальна-вызва-
ленчы рух. У гэтай сувязі асабліва важнае значэнне мае разгляд пла-
навання і рэалізацыі знешнепалітычных праграм і ўстановак адносна 
Беларусі з боку галоўных знешнепалітычных актораў усходнееўра-
пейскага рэгіёна (Русі — Маскоўскай дзяржавы — Расіі — СССР, 
Польшчы, крыжацкіх дзяржаў, Арды, Крыма, Турцыі, Швецыі, 
Германіі, Украіны, балтыйскіх дзяржаў і інш.); 

5) аналіз асаблівасцей акупацыйнай палітыкі дзяржаў, якія за-
хоплівалі, анексіравалі, дзялілі тэрыторыю Беларусі (Расійскай імпе-
рыі, напалеонаўскай Францыі, кайзераўскай і гітлераўскай Германіі, 
міжваеннай Польшчы); 

6) улік геапалітычных і культурна-цывілізацыйных асаблівасцей 
развіцця Беларусі як тэрыторыі і дзяржавы Усходняй Еўропы, раз-
мешчанай на стыку культур і цывілізацый, скрыжаванні геапалітыч-
ных і геаэканамічных інтарэсаў вялікіх, сярэдніх і малых дзяржаў, як 
суседніх, так і аддаленых. 

Перыядызацыя гісторыі знешняй палітыкі Беларусі. Як 
гістарычная дысцыпліна «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» патра-
буе выдзялення ў храналагічнай паслядоўнасці асноўных перыядаў 
знешнепалітычнай актыўнасці беларускіх дзяржаў. У адпаведнасці з 
гістарычнымі формамі беларускай дзяржаўнасці гісторыю знешняй 
палітыкі Беларусі можна падзяліць на наступныя перыяды: 

Першы перыяд — знешняя палітыка старажытнабеларускіх дзяр-
жаў-княстваў (ІХ — сярэдзіна XIII ст.). Ужо ў першым перыядзе гісто-
рыі беларускай дзяржаўнасці вызначыліся геапалітычныя мэты і зне-
шнепалітычныя інтарэсы Беларусі. Па-першае, гэта адносіны з усход-
неславянскім светам, з дзяржавамі-княствамі Кіеўскай Русі (усходні 
вектар). Па-другое, гэта адносіны з дзяржавамі і народамі Цэнтраль-
най, Заходняй і Паўночнай Еўропы (Польшчай, Нямецкім ордэнам, 
народамі Балтыі). Тады ж у асноўных рысах сфарміравалася і геапалі-
тычная традыцыя беларускай дзяржаўнасці. Яе сутнасць — баланса-
ванне паміж Усходам і Захадам, недапушчэнне празмернага крэну ні 
да аднаго з бакоў. Неабходнасць геапалітычнага і цывілізацыйнага ба-
лансу для беларускай дзяржаўнасці вызначалася і ўнутранай струк-
турай беларуска-літоўскага грамадства і дзяржаўнасці (пасля ўзнік-



нення ВКЛ), для якога былі ўласцівыя поліэтнічнасць і 
поліканфесіянальнасць. 

Другі перыяд — знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага 
(сярэдзіна XIII — канец XVIII ст.). Гэты перыяд падзяляецца на два 
падперыяды: І) знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ ад стварэння 
дзяржавы да Люблінскай уніі 1569 г.; 2) знешнепалітычная дзейнасць 
ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай (1569-1795 гг.). Галоўны змест знеш-
непалітычнай дзейнасці ВКЛ на працягу больш чым пяці стагоддзяў 
яго гісторыі — гэта станаўленне, тэрытарыяльная экспансія, росквіт, 
заняпад і знікненне Беларуска-літоўскай дзяржавы як аднаго з 
найбольш актыўных і ўплывовых удзельнікаў міжнародных адносін ва 
Усходняй Еўропе. 

Трэці перыяд — знаходжанне Беларусі ў складзе Расійскай 
імперыі (канец XVIII ст. — 1917 г.). Беларусь, пазбаўленая пасля 
падзелаў Рэчы Паспалітай сваёй дзяржаўнасці, з'яўлялася ў гэты 
перыяд не суб'ектам, а аб'ектам знешняй і ваеннай палітыкі іншых 
дзяржаў. Геапалітычнае становішча Беларусі вызначалася яе месцам і 
роляй заходняга фарпосту велізарнай еўраазіяцкай імперыі. Беларускі 
нацыянальна-вызваленчы рух вылучаў знешнепалітычны кампанент у 
сваіх праектах адраджэння дзяржаўнасці Беларусі. 

Чацвёрты перыяд — знешнепалітычная дзейнасць Беларускай 
Народнай Рэспублікі і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспуб-
лікі як наваствораных беларускіх дзяржаў (1918-1991 гг.). Паколькі ні 
БНР, ні БССР у выніку неспрыяльнага збегу ўнутраных і знешніх фак-
тараў не пераўтварыліся ў паўнавартасныя (суверэнныя і незалежныя) 
сучасныя дзяржавы, то яны не праводзілі сапраўднай знешняй 
палітыкі ў класічным разуменні гэтага паняцця. Дадзены перыяд 
міжнародна-палітычнай дзейнасці Беларусі падзяляецца на некалькі 
этапаў. Знешнепалітычная актыўнасць БНР праяўлялася пераважна ў 
дыпламатычнай сферы і ахоплівала кароткі гістарычны адрэзак 1918-
1925 гг. Знешнепалітычная дзейнасць БССР падзялялася на тры 
этапы: І) 1919-1923 гг.; 2) 1923-1944 гг.; З) 1944-1991 гг. Гістарычная 
роля Беларускай ССР заключаецца ў тым, што, праіснаваўшы больш 
за 70 гадоў, яна стала аўтэнтычнай тэрытарыяльнай, эканамічнай і 
этнічнай базай для незалежнай Рэспублікі Беларусь. 

Пяты перыяд — знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь як новай 
незалежнай дзяржавы (з 1991 г. па сённяшні дзень). Больш чым 10-
гадовы вопыт самастойнага існавання суверэннай Беларусі паказвае, 
што Рэспубліка Беларусь у значнай ступені здзейснілася як еўрапей-
ская дзяржава з уласнымі геапалітычнымі традыцыямі, нацыяналь-
нымі інтарэсамі і знешнепалітычнымі прыярытэтамі. Разам з тым 



пагрозы і выклікі сучаснага свету патрабуюць захавання і ўмацавання 
суверэнітэту і незалежнасці дзяржавы. 

Задачамі навуковай і вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешняй 
палітыкі Беларусі» з'яўляюцца вывучэнне і даследаванне: 

• гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх дзяржаў і 
дзяржаўных утварэнняў; 

• планаў і палітыкі іншых дзяржаў адносна Беларусі; 
• знешнепалітычнага працэсу і механізму беларускіх дзяржаў, а 

таксама федэратыўных і унітарных дзяржаў, у склад якіх уваходзілі 
беларускія дзяржавы і тэрыторыі; 

• знешнепалітычных праектаў беларускага вызваленчага руху і 
беларускай палітычнай эміграцыі; 

• геапалітычных і культурна-цывілізацыйных фактараў, якія 
ўплывалі на міжнароднае становішча, знешнюю палітыку і 
дыпламатыю Беларусі. 

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі — гэта арганічная састаўная 
частка гісторыі беларускага народа, якая налічвае не адно тыся-
чагоддзе і з'яўляецца неад'емным фактарам еўрапейскай і сусветнай 
гісторыі. Вывучэнне знешнепалітычнай гісторыі Беларусі заклікана 
садзейнічаць фарміраванню нацыянальнай свядомасці, дзяржаўна-
палітычнага мыслення беларускага народа, выхаванню ў грамадзян 
Рэспублікі Беларусь пачуцця гордасці за багатыя і слаўныя традыцыі 
беларускай дзяржаўнасці і знешнепалітычнай актыўнасці. 

Вучэбны курс па гісторыі знешняй палітыкі Беларусі разлічаны 
на тое, каб дапамагчы студэнтам, аспірантам, аматарам гісторыі дып-
ламатыі і міжнародных адносін засвоіць гістарычны вопыт беларускай 
дзяржаўнасці ў галіне знешняй палітыкі і міжнародных адносін. Гэты 
курс вучыць знаходзіць прычынна-выніковыя сувязі гістарычных 
працэсаў і падзей у дадзенай галіне грамадскага і дзяржаўна-
палітычнага жыцця, вызначаць геапалітычныя, эканамічныя, этніч-
ныя, ідэалагічныя, культурныя, рэлігійныя і іншыя фактары, якія 
ўплывалі на міжнароднае становішча і знешнюю палітыку Беларусі у 
той ці іншы гістарычны перыяд. 

Сувязь дысцыпліны з іншымі гістарычнымі, сацыяльнымі 
і гуманітарнымі дысцыплінамі і навукамі. Гісторыя знешняй палі-
тыкі Беларусі — гэта частка «Гісторыі Беларусі» як вучэбнага прадмета 
і навуковай спецыяльнасці. Раздзелы і главы аб знешнепалітычнай 
дзейнасці беларускіх дзяржаў, перш за ўсё ВКЛ, БССР і Рэспублікі 
Беларусь, з'явіліся ў падручніках і дапаможніках па гісторыі Беларусі 
для сярэдняй і вышэйшай школы. У апошнія гады сярод некаторых 
аўтараў вучэбных кніг і папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі 



перыяду XIII-XVIII ст. назіраецца тэндэнцыя празмерна захапляцца 
апісаннем вельмі прывабных для чытача знешнепалітычных і дыпла-
матычных сюжэтаў. Логіка развіцця навуковых ведаў і адукацыйнай 
практыкі вядзе да выдзялення прадмета «Гісторыя знешняй палітыкі 
Беларусі» са складу больш шырокай па тэматыцы і храналогіі наву-
ковай і вучэбнай спецыяльнасці «Гісторыя Беларусі». 

Курс знешнепалітычнай гісторыі Беларусі мае шмат агульнага з 
такімі новымі гістарычнымі дысцыплінамі, як «Палітычная гісторыя 
Беларусі» і «Ваенная гісторыя Беларусі». Яны таксама знаходзяцца ў 
стадыі фарміравання і крышталізацыі ўласнага прадмета, аб'екта і 
метадаў даследавання. 

Вучэбны курс «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» цесна 
звязаны з выкладаннем дысцыплін «Гісторыя міжнародных адносін» і 
«Асновы дыпламатыі», якія чытаюцца на факультэтах і аддзяленнях 
міжнароднага профілю беларускіх універсітэтаў. 

Сярод сацыяльных і гуманітарных навук «Гісторыя знешняй 
палітыкі Беларусі» як гістарычная вучэбная і навуковая дысцыпліна 
найбольш звязана тэматычна з юрыдычнай і палітычнай навукай. 
Такая сувязь існуе з курсамі «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» і 
«Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі», якія выкладаюцца 
для студэнтаў юрыдычных і паліталагічных спецыяльнасцей нашай 
краіны. Шэраг агульных сюжэтаў і падыходаў звязвае наш курс з 
прадметам «Эканамічная гісторыя Беларусі», які выкладаецца для 
студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей. 

Вывучэнне знешнепалітычнай гісторыі Беларусі забяспечана 
крынічнай базай, якая знаходзіцца ў архівах і публікацыях дакумен-
таў і матэрыялаў. Ёсць пэўная навуковая традыцыя даследавання 
знешнепалітычнай гісторыі Беларусі, якая склалася дзякуючы працам 
расійскіх, польскіх, літоўскіх, украінскіх, нямецкіх, заходнееўрапей-
скіх і паўночнаамерыканскіх (ЗША і Канада) даследчыкаў. Існуе і 
ўласнабеларуская традыцыя вывучэння знешнепалітычнай гісторыі 
Беларусі, пакладзеная М. В. Доўнар-Запольскім, У. М. Ігнатоўскім, В. 
Ю. Ластоўскім, У. І. Пі-чэтам і іншымі беларускімі гісторыкамі. 

Усё вышэйсказанае (дзяржаўная, грамадская і навуковая запат-
рабаванасць дысцыпліны, існаванне аб'екта і прадмета даследавання, 
наяўнасць пэўнай навуковай традыцыі вывучэння знешнепалітычнай 
гісторыі Беларусі, забяспечанасць знешнепалітычнай тэматыкі даку-
ментамі і матэрыяламі) дае ўпэўненасць у тым, што «Гісторыя знеш-
няй палітыкі Беларусі» як новая вучэбная і навуковая дысцыпліна 
зойме важнае і годнае месца ў гістарычных даследаваннях вучоных 
Беларусі і іншых краін, у навучальным працэсе сярэдняй і вышэйшай 



школы, прафесіянальнай падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне міжна-
родных адносін. 

Структура дапаможніка. Навучальны дапаможнік «Гісторыя зне-
шняй палітыкі Беларусі» з'яўляецца першым у беларускай і замежнай 
гістарыяграфіі вопытам сістэматычнага выкладання гісторыі знешняй 
палітыкі Беларусі ад пачаткаў беларускай дзяржаўнасці да канца XX ст. 

Выданне складаецца з дзвюх частак. У першай частцы дапаможніка 
разглядаюцца пытанні міжнароднага становішча і знешнепалітычнай 
дзейнасці першых гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці: стара-
жытнабеларускіх дзяржаў-княстваў і Вялікага княства Літоўскага, якія 
існавалі на працягу доўгага гістарычнага перыяду: з ІХ да канца XVIII ст. 
У другой частцы асвятляюцца падзеі, з'явы і працэсы, звязаныя з 
міжнародным становішчам Беларусі і знешнепалітычнай дзейнасцю 
беларускіх дзяржаў (Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускай 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, Рэспублікі Беларусь) з канца XVIII 
да канца XX ст. 

У першай частцы дапаможніка поруч са знешняй палітыкай бела-
рускіх дзяржаў аналізуюцца праблемы, звязаныя з эвалюцыяй сістэмы 
міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе, і паказваецца іх уплыў на 
змест і характар міжнароднай актыўнасці першых форм беларускай 
дзяржаўнасці. Характарызуюцца геапалітычныя і знешнепалітычныя 
фактары, якія аказалі ўплыў на станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 
выглядзе спачатку старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў, а потым 
Вялікага княства Літоўскага. Асвятляюцца змены ў дзяржаўна-прававым 
і міжнародна-палітычным статусе ВКЛ на працягу больш чым 500-
гадовага існавання Беларуска-літоўскай дзяржавы, якія прывялі між 
іншым да стварэння Рэчы Паспалітай як федэратыўнага аб'яднання 
Вялікага княства і Польскага каралеўства. 

Разглядаюцца спецыфіка знешняй палітыкі і дыпламатыі ВКЛ у 
складзе Рэчы Паспалітай, падзел знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж 
Княствам і Каронай. Паказваецца аслабленне і заняпад міжнародных 
пазіцый і знешнепалітычнай актыўнасці ВКЛ у другой палове XVII-XVIII 
ст., усё большае падпарадкаванне знешнепалітычных інтарэсаў Княства 
інтарэсам Польшчы, якая выступала на міжнароднай арэне як выразніца 
інтарэсаў усёй Рэчы Паспалітай. У заключных главах кнігі апісваюцца 
падзеі, якія прывялі да падзелаў Рэчы Паспалітай як агульнай дзяржавы 
двух народаў і знікнення ў канцы XVIII ст. з палітычнай карты Еўропы 
Польскай і Беларуска-літоўскай дзяржаў. 

Вучэбны дапаможнік разлічаны на студэнтаў, аспірантаў і вык-
ладчыкаў факультэта міжнародных адносін. Адрасаваны шырокаму колу 
чытачоў, тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. 



ГЛАВА І 
 

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА І ДЫПЛАМАТЫЯ 
СТАРАЖЫТНАБЕЛАРУСКІХ ДЗЯРЖАЎ-КНЯСТВАЎ (ІХ — першая 

палова XIII ст.) 
 
1.1. Узнікненне беларускай дзяржаўнасці 
Гісторыя і геаграфія. Вытокі беларускай дзяржаўнасці. 
1.2. Знешняя палітыка Полацкага княства 
Палітычны трыкутнік: Кіеў — Полацк — Ноўгарад. Палітыка Бра-

чыслава. Знешняя палітыка Усяслава. Дыпламатыя нашчадкаў Уся-
слава. Глеб Менскі. Працяг барацьбы Полацка з Кіевам. Аднаўленне 
самастойнасці Полацкай дзяржавы. 

1.3. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця іншых беларускіх 
зямель 

Тураўскае княства. Землі і княствы беларускага Панямоння, 
Пабужжа і Пасожжа. 

1.4. Асаблівасці знешняй палітыкі княстваў Кіеўскай Русі 
Адносіны паміж цэнтрам і правінцыямі ў Кіеўскай Русі. 

Знешнепалітычныя наступствы прыняцця хрысціянства. 
1.5. Сувязі беларускіх зямель з замежнымі краінамі і 

народамі 
Сувязі з дзяржавамі і народамі па-за межамі Русі. Знешні 

гандаль. Знешнепалітычны механізм беларускіх дзяржаў-княстваў. 
Першыя міжнародныя дагаворы старажытнай Беларусі. 

 
1.1. УЗНІКНЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 
 
Гісторыя і геаграфія. Гісторыя народа пачынаецца з геаграфіі 

яго краіны. Народ жыве на зямлі, якая з'яўляецца адметнай пры-
роднай адзінкай. Геаграфічныя асаблівасці краіны ў вялікай меры да-
юць кірунак гістарычнаму развіццю народа, асабліва ў старажытныя 
часы, калі гісторыя і геаграфія выступаюць у надзвычай шчыльнай 
сувязі. Гэта тлумачыць неабходнасць кароткага апісання істотных ры-
саў тэрыторыі Беларусі як асобнай геаграфічнай супольнасці і іх су-
вязі з гістарычным, асабліва знешнепалітычным развіццём краіны і 
народа. 

Беларусь займае тэрыторыю на захадзе Усходне-Еўрапейскай 
раўніны, знаходзіцца ў геаграфічным цэнтры Еўропы, на водападзеле 
Чорнага і Балтыйскага мораў. Сярэдзіннае становішча рабіла Бела-
русь месцам, дзе сустракаліся, супрацоўнічалі і ўваходзілі ва ўзаемную 



варожасць і барацьбу інтарэсы спачатку Поўначы і Поўдня, а пасля — 
Захаду і Усходу, што істотна абцяжарвала гістарычны лёс беларускага 
народа. Са старажытных часоў па ўсім перыметры рассялення 
продкаў беларусаў жылі ваяўнічыя суседзі, а потым сфарміраваліся 
моцныя дзяржавы. Гэта вяло да пастаянных ваенна-палітычных 
канфліктаў, ад якіх цярпела Беларусь. 

Паверхня Беларусі мае своеасаблівы рэльеф. Спадаючы на захад 
і часткова на поўдзень, яна ў пераважнай большасці пакрыта 
марэннымі ўзгоркамі і толькі ў Палессі з'яўляецца нізінай. 
Разнароднасць і разнастайнасць краявідаў на самых невялікіх 
адлегласцях — адметная рыса знешняга вобліку Беларусі. Гэтага няма 
ні ў аднастайным украінскім стэпе, ні ў прыбалтыйскіх нізінах, ні ў 
бязмежных прасторах плоскіх узвышшаў Расіі. 

Беларусь мае свае кліматычныя межы. Яе заходні рубеж ляжыць 
на ўскраіне вільготнага клімату захаду, а за ўсходняй мяжой рэзка 
пачынаецца зона кантынентальнага клімату. Сваёй памяркоўнасцю 
клімат Беларусі адрозніваецца ад халоднай поўначы і цёплага поўдня. 

Істотным фактарам прыроды і геапалітычнага становішча 
Беларусі з'яўляюцца лясы і балоты. Займаючы вялікія прасторы, яны 
паасобку ці ў сукупнасці ў вялікай меры вызначылі натуральныя 
межы Беларусі. На поўдні ад суседзяў яе аддзяляюць лясы і балоты 
Палесся, на захадзе — лясныя пушчы, на поўначы — лясы, балоты і ў 
значнай ступені азёры, на ўсходзе — лясы. 

Але з усіх геаграфічных фактараў найбольшае значэнне ў 
гісторыі Беларусі мелі рэкі. Яны звязалі ў адзінае цэлае паасобныя 
часткі краіны і вызначылі жыццёвую прастору яе народа. Беларусь 
займае верхнюю частку Падняпроўя і большыя часткі Падзвіння і 
Панямоння. Вялікія водныя артэрыі праз шматлікія прытокі і валокі 
злучаліся паміж сабой у адзіную рачную сетку. 

Беларусь як адзіны геаграфічны, этнічны, эканамічны і 
палітычны комплекс склалася ў вельмі даўнія часы. Прычым зраслася 
яна настолькі трывала, што нягледзячы на стагоддзі разбуральных 
войнаў, нашэсцяў і іншых ваенна-палітычных канфліктаў нязменна 
захоўвала сябе. 

Вядомы беларускі гісторык М. І. Ермаловіч, канстатуючы драма-
тызм гісторыі беларускага народа, пісаў ў сваёй кнізе «Старажытная 
Беларусь: Полацкі і Навагародскі перыяды»: «Лёс не быў шчодры і 
літасцівы да нас. Ён не даў нам непрыступных гор, якія маглі б адга-
радзіць і схаваць нас ад ворагаў. Не надзяліў ён нас ні ўрадлівымі гле-
бамі, ні багатымі выкапнямі. Замест гэтага даў нам лёс непраходныя 
пушчы, якія хоць і давалі спажыву, але стагоддзямі іх трэба было це-



рабіць, і велізарныя топкія балоты, якія хоць і ратавалі часамі, але і 
разгароджвалі нас. Праўда, лёс даў нам некалькі буйных рэк (не 
кажучы ўжо пра нязлічныя малыя), якія саслужылі нам добрую 
службу. Але бяда была ў тым, што яны цяклі ў розныя бакі і таму былі 
сімваламі нашай долі. Як гэтыя рэкі, так сіла, багацце і здабыткі 
нашы плылі ў іншыя краі». 

Вытокі беларускай дзяржаўнасці. На беларускай тэрыторыі 
Верхняга Падняпроўя і Падзвіння ў VIII-X ст. сфарміраваліся некалькі 
аб'яднанняў усходніх славян, якія далі пачатак узнікненню беларускай 
дзяржаўнасці. У гэты перыяд вакол Полацка складваецца аб'яднанне 
крывічоў як самастойная тэрытарыяльная, палітычная і эканамічная 
адзінка. Полацк упершыню прыгадваецца ў летапісах у 862 г. як адзін 
з важнейшых гарадоў Усходняй Еўропы. 

Дзяржаваўтваральным працэсам на тэрыторыі паўночнай 
Беларусі садзейнічалі прыродна-геаграфічныя фактары. Сярод іх 
трэба назваць адзінства тэрытарыяльна-геаграфічных умоў лясной 
зоны пражывання крывіцкіх плямён, іх размяшчэнне ў сутоцы рэк 
Балтыйскага і Чорнага мораў, на скрыжаванні традыцыйных 
гандлёвых шляхоў, этнічнае змяшэнне з папярэднімі жыхарамі гэтага 
рэгіёна — балтамі. Асабліва важную ролю ў дзяржаўным, 
эканамічным і культурным развіцці Полацкай зямлі адыгралі водныя 
гандлёвыя шляхі, што звязвалі Паўднёвую Русь, Візантыю і арабскі 
Усход з Паўночнай Руссю, Прыбалтыкай і Скандынавіяй. 

Месца заснавання Полацка было выключна выгодным. Заходняя 
Дзвіна, паблізу якой ён размясціўся, была часткай шляху міжна-
роднага гандлю Хазарыі і Арабскага халіфата з усходне-славянскімі 
плямёнамі і скандынаўскімі краінамі. Гэтая рака, стаўшая першай 
жыццёвай артэрыяй Полацка, вызначыла кола геапалітычных 
інтарэсаў будучага Полацкага княства. 

Водны шлях «з варагаў у грэкі» злучаў праз сістэму рэк Дняпра, 
Заходняй Дзвіны, Ловаці і Волхава поўдзень еўрапейскага кантынента 
з поўначчу, усход з захадам. Гэта важная магістраль, па якой у 
асноўным ішоў міжнародны гандаль і ажыццяўляліся паходы на 
Візантыю, была як воссю дзяржаваўтваральнага працэсу ва Усходняй 
Еўропе, так і арэнай барацьбы за першынство ва ўсходнеславянскім 
свеце. Гэтая барацьба разгарнулася паміж трыма палітычнымі 
цэнтрамі Усходняй Еўропы — Ноўгарадам, Полацкам і Кіевам. 

Калі Ноўгарад засланяў шлях «з варагаў у грэкі» з поўначы, то 
Кіеў — з поўдня. Паміж імі ўзнікла саперніцтва ў аб'яднаўчай 
палітыцы, у фокусе якой апынуліся беларускія землі. Менавіта ў той 
час выявілася выключнасць іх становішча: размяшчэнне на 



скрыжаванні водных шляхоў і ўкліньванне паміж землямі Паўночнай і 
Паўднёвай Русі. Абшары крывічоў і дрыгавічоў ляжалі ўздоўж вялікай 
воднай магістралі. Праз дрыгавіцкую зямлю таксама пралягаў пры-
пяцка-бугскі шлях, што вёў у Заходнюю Еўропу. Важнае эканамічнае і 
стратэгічнае значэнне крывіцкай і дрыгавіцкай зямель аб'ектыўна 
рабіла іх прадметам барацьбы паміж Кіевам і Ноўгарадам. Без падна-
чалення гэтых тэрыторый нельга было думаць пра першынство ў 
справе аб'яднання ўсходнеславянскіх зямель. 

Імкненне племянной знаці да валодання гэтай воднай артэрыяй 
было грунтам для ўзнікнення Усходнеславянскай дзяржавы, ці 
Кіеўскай Русі, як пазней яе сталі называць. Невыпадкова, што 
ўтварэнне дзяржавы супала з канчатковым фарміраваннем гэтага 
шляху ў канцы ІХ ст. Распад Кіеўскай дзяржавы ў пачатку XII ст. 
супаў з часам, калі водны шлях «з варагаў у грэкі» страціў сваё 
эканамічнае і палітычнае значэнне. 

Полацкае княства паводле сучаснага адміністрацыйнага падзелу 
Рэспублікі Беларусь уключала ў свой склад Віцебскую вобласць і 
паўночную палову Мінскай. Да пачатку XIII ст. пад яго пратэктаратам 
знаходзілася Ніжняе Падзвінне (тэрыторыя сучаснай Латвіі — да 
Рыжскага заліва). Полацкае княства з'яўлялася адной з буйных і 
магутных дзяржаў на тэрыторыі Усходняй Еўропы і сапернічала з 
Кіевам і Ноўгарадам у аб'яднанні ўсходнеславянскіх зямель. 

Полацкае княства — першая беларуская дзяржава, якая на 
працягу некалькіх стагоддзяў валодала неабходнымі атрыбутамі 
суверэнітэту і дзяржаўнасці. Яно мела заканадаўчую ўладу ў выглядзе 
веча, выканаўчую ўладу ў асобе князя, уласную княжацкую дынастыю 
Рагвалодавічаў — Усяславічаў, стабільную тэрыторыю, магутнае 
войска. Полацкая дзяржава праводзіла самастойную ўнутраную і 
знешнюю палітыку, вызначалася знешнепалітычнай і ваеннай 
актыўнасцю. 

 
1.2. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ПОЛАЦКАГА КНЯСТВА 
 
Палітычны трыкутнік Кіеў — Полацк — Ноўгарад. Характар 

узаемаадносін паміж Ноўгарадам, Полацкам і Кіевам вызначаўся 
асаблівасцямі дзяржаўна-палітычнай арганізацыі Кіеўскай Русі. Яна 
ўяўляла сабой няўстойлівы ваенна-палітычны кангламерат племянных 
саюзаў, якія ўваходзілі ў склад Кіеўскай Русі як добраахвотна, так і ў 
прымусовым парадку. Адносіны паміж імі будаваліся пераважна на 
прынцыпах нетрывалых саюзных адносін, змушаных знешняй 
небяспекай. Разам з тым кіеўскія князі пастаянна імкнуліся да 



цэнтралізацыі сваёй дзяржавы, будуючы яе на аснове сюзерэнітэту — 
васалітэту. Палітычныя граніцы Кіеўскай Русі былі нестабільнымі і 
часта змяняліся, калі той ці іншы племянны саюз выходзіў з 
падпарадкавання Кіеву, адстойваючы свой суверэнітэт. К. Маркс 
абгрунтавана называў Кіеўскую дзяржаву «імперыяй Рурыкавічаў», 
якая была «нязграбнай», «скараспелай» і «шматковай». 

Да ўтварэння Кіеўскай Русі кожнае з усходнеславянскіх 
аб'яднанняў палян, драўлян, дрыгавічоў, славенаў (наўгародскіх), 
палачан мела сваё «княженье» (княжанне). На аснове племяннога 
княжання палачан сфарміравалася Полацкая зямля-княства. Полацк 
стаў цэнтрам дзяржавы крывічоў-палачан. Полацкае княства (зямля) з 
862 г. нейкі час уваходзіла ў так званую дзяржаву Рурыка — 
паўночнае аб'яднанне ўсходніх славян і некаторых фіна-угорскіх 
плямён. У выніку аб'яднання князем Алегам значнай часткі ўсходніх 
славян у дзяржаву — Кіеўскую Русь — з 882 г. Полацкае княства 
часова апынулася ў васальнай залежнасці ад вялікага князя кіеўскага. 
У сярэдзіне Х ст., калі ў Полацку з'явіўся князь Рагвалод, Полацкае 
княства зноў стала незалежным княствам-дзяржавай. 

У 885 г. кіеўскі князь Алег (879-912) уключыў у склад сваёй дзяр-
жавы землі радзімічаў, прымусіў іх плаціць дань Кіеву, а не хабарам, 
як рабілі гэта раней. У 80-я гг. Х ст. завяршылася падначаленне 
Кіевам беларускага Падзвіння і Пасожжа. Каля 980 г. заходняя 
граніца Кіеўскай Русі праходзіла па лініі Ізборск — Ізяслаў (Заслаўль) 
— Пінск. З заваяваннем радзімічаў закончылася падначаленне Кіевам 
усіх беларускіх зямель. У склад Кіеўскай Русі ў канцы XI — пачатку XII 
ст. часова ўвайшлі землі Панямоння і Брэсцкага Пабужжа. 

Да пачатку Х ст. адносяцца першыя праявы ваенна-дыпла-
матычнай актыўнасці беларускіх зямель за межамі Кіеўскай Русі. Кры-
вічы і радзімічы ўдзельнічалі ў паходах шматплемяннога войска Алега 
на Візантыю ў 907 і 911 гг. У выніку ўдалага паходу 907 г. на Царград 
грэкі абавязаліся выплаціць вялікую кантрыбуцыю ці «ўклад» 
наступным усходнеславянскім гарадам: Кіеву, Чарнігаву, Пераяслаў-
лю, Полацку, Растову і Любечу. Полацк упамінаецца ў мірным дага-
воры паміж Руссю і Візантыяй 907 г. як горад, якім кіруюць вялікія 
князі, прызнаючы вярхоўную ўладу Алега. Крывічы ўдзельнічалі ў 
паходзе Ігара на Візантыю ў 944 г., хаця Полацк не згадваецца ў 
мірным дагаворы Русі з Візантыяй 945 г. Гэта дае падставу 
даследчыкам меркаваць аб магчымым выхадзе ў той час Полацка з-
пад улады Кіева. 

Пры пераемніках Алега — Ігары, Вользе і Святаславе — Полацк 
ужо дакладна пазбавіўся залежнасці ад Кіева і аднавіў сваю 



палітычную самастойнасць. Полацкае княства было першай дзяржа-
вай Русі, якая выйшла з-пад улады Кіева, аднак не пераадолела 
палітычнага раз'яднання крывіцкіх зямель. Сваю самастойнасць у Х 
ст. аднавілі толькі заходнія (полацкія) крывічы, у той час як 
дняпроўскія (смаленскія) засталіся пад уладай кіеўскіх князёў. 
Апошнія, страціўшы Полацкую зямлю, сталі яшчэ больш умацоўваць 
уладу над Смаленскам і Віцебскам, бо толькі дзякуючы валоданню імі 
Кіеўская і Наўгародская землі маглі быць злучаны ў адзінае цэлае. 

Умацаванне пазіцый Полацкага княства было звязана з імем 
князя Рагвалода, першага з полацкіх князёў, чыё імя згадваецца ў 
летапісах. Ён княжыў тут з 60-70-х гг. Хет. да 980 г., калі быў забіты 
наўгародскім князем Уладзімірам, які сватаўся да Рагвалодавай дачкі 
Рагнеды. 

Праз шлюб Рагнеды і кіеўскага князя Яраполка Полацк і Кіеў 
збіраліся замацаваць свой палітычны саюз. Слабейшы за Кіеў і 
Ноўгарад, Полацк мусіў весці складаную і тонкую дыпламатыю: 
выкарыстоўваць узаемныя супярэчнасці ды перацягваць на свой бок 
то аднаго, то другога. Магчыма, што Рагвалод, збіраючыся нападаць 
на Ноўгарад, каб авалодаць дадатковымі ключавымі пазіцыямі на 
водным шляху «з варагаў у грэкі», хацеў увайсці ў палітычны саюз з 
Яраполкам, замацаваўшы яго шлюбам сваёй дачкі. 

Але ў справы нечакана ўмяшаўся наўгародскі князь Уладзімір, 
намерваючыся пакараць Рагвалода за напад на наўгародскія воласці, 
авалодаць велікакняжацкім тронам у Кіеве і адначасова парушыць 
саюз Полацка і Кіева. Ён сабраў вялікае войска з варагаў, славенаў, 
чудзі і крывічоў (відаць, ізборскіх і смаленскіх) і разбіў Рагвалода ў 
бітве пад Полацкам. Уладзімір гвалтам узяў у жонкі Рагнеду, забіў 
Рагвалода, яго жонку і двух сыноў, разбурыў Полацк і падпарадкаваў 
сабе Полацкую зямлю. Потым Уладзімір забіў свайго брата Яраполка і 
сеў на велікакняжацкі трон у Кіеве. Гісторыя сватання наўгародскага 
і кіеўскага князёў да полацкай князёўны (асабісты трыкутнік) 
адлюстравала напружаны стан адносін ва ўсходнеславянскім 
палітычным трыкутніку Кіеў — Полацк — Ноўгарад. 

Першая спроба Полацка вырвацца па Заходняй Дзвіне да 
Дняпра аказалася беспаспяховай і. трагічнай як для Рагвалода, так і 
для ўсёй зямлі. Але гэта не прымяншае значэння Рагвалода як 
першага дзяржаўнага дзеяча ў гісторыі Беларусі, які ацаніў вялікія 
магчымасці Полацкай зямлі і разглядаў яе як асобную дзяржаву з 
уласнымі знешнепалітычнымі мэтамі і інтарэсамі. Рагвалод пачаў 
барацьбу за ўз'яднанне дзвінскіх і дняпроўскіх крывічоў і канчатковае 
аб'яднанне Полацкай і Дрыгавіцкай зямель, аднавіўшы наступальны 



характар Полаччыны, часова страчаны ёю ў перыяд залежнасці ад 
Кіева. Аднавіўшы самастойнасць Полацка, ён стаў першым з 
полацкіх, як і ўвогуле з беларускіх князёў, занесеных у аналы 
сусветнай гісторыі. 

Пасля забойства Рагвалода назаўсёды разышліся палітычныя 
шляхі Кіева і Полацка, нягледзячы на тое, што на полацкім прастоле 
таксама сядзелі Рурыкавічы. Адкрытая варожасць, несціханая вайна 
праляглі ў адносінах гэтых двух палітычных цэнтраў Старажытнай 
Русі. У будучым ні ўнукам Яраслава Мудрага, ні магутнаму Уладзіміру 
Манамаху не ўдалося канчаткова замірыць Полацк, які заўсёды 
прагнуў незалежнасці. 

Полацкае княства было першым княствам Старажытнай Русі, 
якое выйшла з-пад улады Кіева. Гэтаму нямала спрыяла геаграфічнае 
становішча зямлі, якая знаходзілася на паўночна-заходняй ускраіне 
кіеўскіх уладанняў і таму хутчэй успрыняла працэс дэцэнтралізацыі. У 
параўнанні з іншымі ўсходнеславянскімі землямі, якія моцна цярпелі 
ад разбуральных набегаў розных заваёўнікаў, у Полацка адносіны з 
іншапляменнымі суседзямі былі ў асноўным мірнымі, што таксама 
садзейнічала яго ўмацаванню і самастойнай палітыцы. Полацкая 
зямля сфарміравалася як самастойная адзінка са сваімі эканамічнымі 
інтарэсамі і палітычнымі мэтамі да сярэдзіны ІХ ст. Яе сілы, 
магчымасці і значэнне не ўкладваліся ў цесныя рамкі залежнасці, і 
таму яе знаходжанне ў складзе «Кіеўcка-Наўгародскай дзяржавы» 
(тэрмін М. І. Ермаловіча) было кароткатэрміновым у параўнанні з 
іншымі землямі Русі. 

Імперыя Уладзіміра (980-1015), які сабраў пад сваёй уладай вя-
лікія абшары ўсходнеславянскіх зямель, аказалася слабай і недаўга-
вечнай. Дасягнуўшы найвышэйшай ступені магутнасці пры Яраславе 
Мудрым (1019-1054), Кіеўская Русь з сярэдзіны Xl ст. уступіла ў паласу 
палітычнага драблення. У 1097 г. князі з роду Яраслава на з'ездзе ў 
Любечы падзялілі Русь на асобныя спадчынныя ўладанні, 
замацаваўшы такім чынам раздробленасць Кіеўскай дзяржавы. 

Палітыка Брачыслава. У працэсе палітычнага распаду Русі ак-
тыўна ўдзельнічала Полацкая зямля. Яе кароткачасовае падпарадка-
ванне Кіеву было фармальным і не грунтавалася на глыбокіх 
эканамічных і палітычных падставах. У канцы Х ст. яна адрадзіла 
самастойную княжацкую дынастыю (каля 985 г. Ізяслаў Уладзіміравіч 
быў запрошаны на полацкі прастол), а з пачатку XI ст. стала на шлях 
ваеннага і эканамічнага ўзмацнення, правядзення актыўнай знешняй 
палітыкі. Умацаванне старажытнабеларускай дзяржавы было звязана 
з імёнамі полацкіх князёў Брачыслава Ізяславіча (1003-1044) і яго 



сына Усяслава Брачыславіча (1044-1101). Пры Усяславе Полацкае 
княства дасягнула найвышэйшай магутнасці. Калі ў першай палове XI 
ст. кіеўскія князі стрымлівалі яго незалежніцкія памкненні, дык пры 
Усяславе яно стала галоўным канкурэнтам Кіева. 

Да пачатку 20-х гг. XI ст. Полацкае княства не праяўляла 
ваеннай і знешнепалітычнай актыўнасці, а назапашвала сілы, пакуль 
ішла ўзаемная барацьба кіеўскага і наўгародскага князёў. Па 
некаторых звестках, як, напрыклад, сцвярджаецца ў «Эймундавай 
сазе», Яраслаў у 1019-1021 гг. саступіў Брачыславу кіеўскі трон. Гэта 
цалкам верагодна як з дынастычных (Брачыслаў як сын старэйшага ў 
родзе Ізяслава, побач з Яраславам, Святаполкам і іншымі сынамі 
Уладзіміра, з яго дзядзькамі, мог прэтэндаваць на велікакняжацкі 
пасад), так і з палітычных прычын. Яраславу было выгадна 
запрашэнне Брачыслава ў Кіеў, бо яго войскі папаўняліся палачанамі, 
што магло адыграць важную ролю ў яго канчатковай перамозе над 
Святаполкам у 1015 г. на рацэ Альце (пад Пераяслаўлем). Аднак доўгі 
час двоеўладдзе не магло працягвацца, і ў 1021 г. Брачыслаў быў 
выгнаны з Кіева ў Полацк, што прывяло да новага канфлікту паміж 
Полацкам і Кіевам. 

Абвастрэнне адносін было звязана з барацьбой за паўночныя 
землі Русі, перш за ўсё за Ноўгарад, які быў паўночным ключом 
воднага шляху «з варагаў у грэкі». У 1021 г. Брачыслаў напаў на 
Ноўгарад і захапіў яго разам з усім Наўгародскім княствам. На 
зваротным шляху полацкага князя сустрэў вялікі князь кіеўскі 
Яраслаў і разбіў свайго пляменніка ў бітве на рацэ Судоміры. Пасля 
бітвы паміж князямі быў заключаны ганаровы мір, паводле якога 
Яраслаў перадаў Брачыславу Віцебск і Усвяты, якія раней захапіў 
Уладзімір на карысць Ноўгарада. Полацкі князь адмаўляўся ад улады 
над Ноўгарадам і вызваляў палонных, а таксама згаджаўся назаўсёды 
быць саюзнікам Яраслава. 

Пагадненне мала чым напамінала дамоўленасць паміж 
пераможцам і пераможаным. Яно было заключана ў такой форме, 
якая адпавядала саюзу роўных, суверэнных уладароў і не патрабавала 
прызнання старшынства кіеўскага князя. Яраслаў, хоць і з'яўляўся 
пераможцам, але бачыў наперадзе цяжкую перспектыву барацьбы са 
сваім братам Мсціславам. Яму быў патрэбны моцны саюзнік, якім мог 
быць толькі Брачыслаў. Уступка Кіевам Віцебска і Усвятаў была 
вялікай перамогай Полацка, бо вяртала пад яго ўладу значную частку 
крывіцкай зямлі і давала яму магчымасць кантраляваць не толькі 
ўвесь водны шлях па Заходняй Дзвіне, але і мець адну з ключавых 
пазіцый на шляху «з варагаў у грэкі». 



Пры Брачыславе межы Полацкага княства пашырыліся на захад 
і поўнач. У ніжнім рэчышчы Дзвіны паўсталі гарады Кукейнос і 
Герцыке, праз якія палачане цалкам кантралявалі гандлёвы шлях на 
Дзвіне да Балтыйскага мора і збіралі даніну з балцкіх плямён ліваў і 
латгалаў. Як дзяржаўны дзеяч Брачыслаў вызначаўся энергіяй, 
рашучасцю, палітычнай праніклівасцю, дыпламатычным майстэрст-
вам. З часоў Брачыслава Полацкае княства ператварылася ў 
найбольш самастойную палітычную адзінку Старажытнай Русі. 

Знешняя палітыка Усяслава. Лінія на ўмацаванне самастой-
насці Полацкай дзяржавы была працягнута знешняй і ваеннай 
палітыкай Усяслава Чарадзея, празванага так за свае дзівосныя 
якасці палітыка і военачальніка. Спачатку ён падтрымліваў мірныя 
адносіны з нашчадкамі Яраслава і нават удзельнічаў у іх паходзе 
супраць качэўнікаў-торкаў у 1060 г. За гэта Усяслаў атрымаў ад Кіева 
ў якасці ўступкі Оршу і Копысь, што азначала далейшае ўмацаванне 
Полацка на вялікім гандлёвым шляху. У 1066 г. Усяслаў закончыў 
будаўніцтва Сафійскага сабора ў Полацку, што павінна было 
сімвалізаваць роўнасць Полацка з Кіевам і Ноўгарадам, дзе ўжо былі 
ўзведзены такія храмы. 

Але праз 5 гадоў паміж Полацкам і Кіевам зноў узнік канфлікт. У 
1065 г. войска Усяслава аблажыла Пскоў. Гэты выбар быў не 
выпадковы, бо Пскоў, падначалены непасрэдна Ноўгараду, з'яўляўся 
плацдармам наўгародскага націску на Полацк. Але аблога Пскова не 
мела поспеху, і палачане былі вымушаны вярнуцца назад. У 1066 г. 
войска Усяслава авалодала Ноўгарадам, разрабавала і спаліла горад, 
пасля чаго бесперашкодна вярнулася ў Полацк. Як апавядае «Слова аб 
палку Ігаравым», захопам Ноўгарада Усяслаў «разбіў славу Яраслава», 
бо гэты магутны горад доўгі час быў апорай Яраслава І і яго 
нашчадкаў. Такім чынам, 1065-1066 гг. сталі паваротнымі ў 
палітычнай гісторыі Полацкага княства. Ваенныя паходы Усяслава 
Чарадзея азначалі пераход ад мірнага суіснавання з суседзямі да 
экспансіянісцкай палітыкі. 

Гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца наконт прычын агрэсіўных 
дзеянняў Полацка. Адны лічаць, што ваенныя дзеянні 1065-1066 гг. 
мелі прэвентыўны характар і ставілі сваёй мэтай спыніць умацаванне 
Ноўгарада ля самых межаў Полаччыны. Другія пішуць аб памкненні 
Полацка далучыць да сябе два паўночныя княствы. У апошніх 
аўтарытэтных беларускіх выданнях, такіх як, напрыклад, 6-томная 
«Гісторыі Беларусі», выказваецца меркаванне, што выправы на Пскоў 
і Ноўгарад мелі мэтай эканамічны інтарэс і з'явіліся простым спосабам 
барацьбы Полацка супраць сваіх паўночнаеўрапейскіх гандлёвых 



канкурэнтаў. Менавіта праз Пскоў і Ноўгарад ва Усходнюю Еўропу 
ішоў асноўны паток заходнееўрапейскіх дынарыяў. 

Сыны Яраслава Мудрага не маглі дараваць Усяславу яго 
агрэсіўных дзеянняў і ў адказ разбурылі Менск. Усе мужчыны ў 
горадзе былі перабіты, а жанчыны і дзеці ўзяты «на шчыт», г. зн. у 
палон. З сакавіка 1067 г. у вырашальнай бітве на рацэ Нямізе 
Яраславічы перамаглі Усяслава. У «Слове аб палку Ігаравым» 
адзначаецца, што бітва была надзвычай жорсткай, бо «крывавыя 
берагі Нямігі» былі «засеяны касцьмі рускіх сыноў». Пасля бітвы 
Яраславічы не пагналіся за Усяславам у Полацк, бо ў іх ужо не было 
сіл. Яны звярнуліся да дыпламатычных сродкаў вырашэння 
канфлікту, запрасіўшы полацкага князя на перагаворы пад Оршай. 

Калі Усяслаў з двума сынамі прыбыў у лагер Яраславічаў, тыя 
вераломна парушылі сваё «крыжацалаванне» (прысягу), схапілі іх у 
палон і выслалі ў Кіеў. Зняволенне Усяслава і яго сыноў «у порубе» 
азначала пажыццёвую катаргу, праз якую Яраславічы хацелі 
знішчыць полацкую княжацкую дынастыю, як Уладзімір гэта зрабіў з 
Рагвалодам і двума яго сынамі. Страта дынастыі па паняццях таго 
часу азначала страту палітычнай самастойнасці. 

Усяслаў прасядзеў у цямніцы 14 месяцаў. У верасні 1068 г. Яра-
славічы былі разбіты полаўцамі на рацэ Альце (каля Пераяслаўля). 
Кіяўляне, абураныя няздольнасцю сваіх князёў арганізаваць абарону, 
прагналі Ізяслава, які ўцёк у Польшчу, і абралі новым князем 
Усяслава. 7 месяцаў ён сядзеў на «залатым стале кіеўскім». Мяркуюць, 
што Усяслаў зрабіў імклівы паход у далёкую Тмутаракань, каб знайсці 
саюзніка для барацьбы з полаўцамі, і ўдзельнічаў у іх разгроме ў 
канцы 1068 г. У гісторыі «імперыі Рурыкавічаў» наступіў другі 
унікальны момант, калі полацкі князь сеў на кіеўскі пасад. Але гэта 
працягвалася нядоўга. 

У 1069 г. Ізяслаў пры падтрымцы войска польскага князя Баля-
слава Смелага выступіў супраць Усяслава, які не пажадаў змагацца 
супраць былога гаспадара Кіева і ноччу «лютым зверам» збег у Полацк. 
Прычынай гэтага быў не страх перад Ізяславам і палякамі, а тое, што 
Усяслаў не верыў кіяўлянам. Ён не стаў чакаць, калі яго прагоняць 
адтуль, і сам пакінуў Кіеў. Гэтым учынкам Усяслаў паказаў, што для 
полацкіх князёў ёсць толькі адно поле дзейнасці — Полацкае княства. 

На некалькі гадоў Яраславічам удалося устанавіць кантроль над 
мяцежным Полацкам. Усяслаў быў вымушаны хавацца ў зямлі фінскіх 
плямён водзі. У 1073 г. ён скарыстаў сваркі паміж Яраславічамі і 
выгнаў з Полацка іх стаўленіка. 



Узыход на прастол у Кіеве Усевалада ІІ Яраславіча (1076) прывёў 
да чарговага пагаршэння адносін паміж Полацкам і Кіевам. У 1077-
1078 і 1084 гг. Усевалад і яго сын, князь чарнігаўскі і смаленскі 
Уладзімір Манамах, пры падтрымцы іншых князёў Паўднёвай Русі, 
Ноўгарада і полаўцаў здзейснілі тры спусташальныя паходы ў 
Полацкую зямлю. У 1078 г. былі разбураны Лукомль, Лагойск і Друцк, 
у 1084 г. — Менск. Разам з сіламі Паўночнай і Паўднёвай Русі ў 
нападах Манамаха на Полацкую зямлю ўпершыню ў практыцы 
міжусобнай барацьбы ўдзельнічалі орды полаўцаў. Паколькі апошнія 
лічыліся тады найбольшымі ворагамі Паўднёвай Русі, то саюз з імі 
яскрава гаварыў, што ў вачах Манамаха Полаччына была больш 
небяспечным ворагам, чым полаўцы. Змаганне Манамаха з Усяславам 
мела выключна напружаны і жорсткі характар, але падпарадкаваць 
Полацк яму так і не ўдалося. У 1084 г. Усяслаў канчаткова 
замацаваўся на полацкім прастоле. 

Вялікі князь кіеўскі Святаполк ІІ Ізяславіч (1093-1113) 
сканцэнтраваў сваю знешнюю палітыку на барацьбе з полаўцамі, не 
жадаючы мець ворага на поўначы. Усяслаў таксама быў зацікаўлены ў 
захаванні статускво. Ваенныя паходы Кіева супраць Полацка былі 
спынены. Незалежнасць Полацкай зямлі праявілася на з'ездзе князёў 
Кіеўскай Русі ў Любечы, дзе адсутнічаў Усяслаў, бо кіеўскія князі 
бачылі ў Полаччыне непадуладную ім зямлю. Палачане не 
прысутнічалі таксама на княжацкіх з'ездах 1103 і 1110 гг., якія 
замацавалі палітычную дэзінтэграцыю Кіеўскай Русі. 

Знешнепалітычная дзейнасць Полацкага княства ў перыяд кня-
жання Усяслава застаецца прадметам розных, часам супрацьлеглых 
ацэнак у беларускай і расійскай гістарыяграфіі. У той час як бела-
рускія гісторыкі разглядаюць яго як змагара за незалежнасць Полац-
кай дзяржавы, расійскія аўтары трактуюць дзейнасць «мяцежнага 
князя» як «сепаратысцкую», якая была накіравана на падрыў 
адзінства «старажытнарускай дзяржавы». 

Вось якая трактоўка знешнепалітычнай дзейнасці Усяслава 
Полацкага даецца ў 1-й кнізе 5-томнай «Гісторыі знешняй палітыкі 
Расіі (канец XV ст. — 1917 г.)», выдадзенай у 1999 г.: «Усё больш 
вызначаюцца (дакладней, аднаўляюцца) знешнепалітычныя інтарэсы 
Полацка. З сярэдзіны 60-х гг. і на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў 
полацкія Брачыслававічы, у першую чаргу энергічны, ваяўнічы, 
непрадказальны князь Усяслаў, імкнуцца адарваць Полацкае княства 
ад Кіева. У Полацка складваюцца свае знешнепалітычныя арыенціры, 
якія былі звязаны з авалоданнем паўночна-заходнімі рускімі землямі. 
Полацк атакуе наўгародскія землі, уладанні падуладных Ноўгараду і 



ўсёй Русі балцкіх і угра-фінскіх народаў. З вялікімі цяжкасцямі, у тым 
ліку шляхам ваенных паходаў і карных экспедыцый, кіеўскім князям 
удаецца стрымліваць сепаратызм полацкіх князёў. У гэтым 
супрацьборстве, якое пачыналася, а таксама ў актывізацыі літоўскіх 
плямён, ужо ўгадваецца будучае супрацьстаянне літоўска-рускай 
супольнасці адносна астатняй Русі і праглядваюцца контуры Літоўска-
рускай дзяржавы». 

Палітыка нашчадкаў Усяслава. Глеб Менскі. Усяслаў Полацкі 
пакінуў нашчадкам моцную феадальную дзяржаву, якая першая 
сярод іншых зямель Кіеўскай Русі дамаглася поўнай самастойнасці. 
Але яна таксама і першай з усходнеславянскіх княстваў падпала пад 
заканамерны працэс палітычнага драблення. У канцы XII ст. у складзе 
Полацкага княства ўтварылася каля дзесятка ўдзельных княстваў. 
Полацк, які лічыўся «старэйшым» горадам зямлі, заставаўся носьбітам 
адзінадзяржаўя хутчэй духоўна, чым палітычна. 

У XII ст. працягвалася барацьба полацкіх князёў з паўднёва-
рускімі, але яна паволі страчвала свой прагрэсіўны характар. Непа-
мерна вырасшыя апетыты ўдзельных полацкіх князёў вялі да бара-
цьбы не толькі з Кіевам, але і да міжусобных канфліктаў за 
пераразмеркаванне зямель, што знясільвала Полаччыну пастаяннымі 
войнамі і аслабляла яе эканамічны і дэмаграфічны патэнцыял. 

Асноўны цяжар барацьбы за самастойнасць выпадаў на ўдзель-
ныя княствы. Адзін з сыноў Усяслава, Глеб Менскі ў 1104 г. паспяхова 
адбіў напад кааліцыі паўднёварускіх князёў, якія хацелі прымусіць яго 
да саюзу з Кіевам. Ініцыятарам уварвання кіеўскага і чарнігаўскага 
войскаў у Менскую зямлю быў брат Глеба Давыд Полацкі. 

З пачаткам княжання ў Кіеве Уладзіміра Манамаха (1113) 
адносіны Менскага княства з Паўднёвай Руссю пагоршыліся. Глеб 
Менскі праводзіў палітыку ўзвышэння і пашырэння межаў свайго 
княства, што прыводзіла да сутыкнення з інтарэсамі Кіеўскага і 
іншых паўднёварускіх княстваў. У 1116 г. Глеб Менскі напаў на 
Слуцк. У адказ Манамах даручыў сваім паслам строга папярэдзіць 
менскага князя. Аднак Глеб не прыслухаўся, стаў ганьбіць прысланых 
паслоў і выступіў з новымі пагрозамі ў адрас Манамаха. Той, 
пераканаўшыся ў марнасці дыпламатычнага ўціску на Глеба, 
звярнуўся да ваеннай сілы. Як і ў час змагання з Усяславам, Манамах 
выступіў у кааліцыі з іншымі князямі, у першую чаргу са сваімі 
сынамі. На менскага князя рушыла ўся Паўднёвая Русь разам з моцна 
прывязаным да яе Смаленскам. 

Манамах заняў Оршу і Копысь, пасля аблажыў Менск і прымусіў 
Глеба здацца. Ён разам з жонкай, дзецьмі і вяльможамі прыйшоў да 



Уладзіміра і папрасіў у яго літасці. Манамах, узяўшы ад Глеба 
абяцанне надалей быць паслухмяным, дараваў яму. Паводле ўмоў 
заключанага міру, Глеб захаваў Менск пад сваёй уладай. Але не 
жадаючы змірыцца з падначаленым становішчам, ён у 1117 г. разам з 
полацкім князем напаў на смаленскія і наўгародскія землі. Гэта 
прывяло ў 1119 г. да новага паходу на Менск сына Манамаха 
Мсціслава, у выніку якога горад быў захоплены і далучаны да кіеўскіх 
уладанняў. Глеб быў узяты ў палон, вывезены ў Кіеў, дзе і памёр у 
1119 г. Існуе меркаванне, што яго смерць была гвалтоўнай, бо кіеўскія 
князі добра ведалі, як небяспечна трымаць у Кіеве палоннага 
полацкага князя. 

Глеб Менскі быў самым выдатным нашчадкам Усяслава, які пад-
хапіў ад яго сцяг барацьбы Рагвалодавічаў з цэнтралісцкімі 
памкненнямі Кіева. Пры ім Менскае княства ўзяло на сябе такую 
важную задачу ўсёй Полацкай зямлі, як аднаўленне адзінства 
крывіцкай і дрыгавіцка-прыпяцкай зямлі, парушанае ў часы Аскольда 
і Дзіра. У грандыёзных планах Глеба Менскага па далучэнні да свайго 
княства нёманскіх, дняпроўскіх і прыпяцкіх зямель добра 
выяўляюцца контуры будучай Беларусі і цэнтральнае значэнне ў ёй 
Менска. 

Працяг барацьбы Полацка з Кіевам. Усталяванне ўлады кіеў-
скіх князёў у паўднёвай частцы Полацкай зямлі пасля перамогі над 
Глебам Менскім захавала напружанасць у адносінах паміж Полацкам і 
Кіевам, паколькі полацкія князі імкнуліся аднавіць кантроль над 
страчанымі тэрыторыямі. У 1129 г. кіеўскі князь Мсціслаў вырашыў 
пакараць Полацк за непаслухмянасць, у прыватнасці за адмову ўдзе-
льнічаць у паходзе супраць полаўцаў. Полацкія князі здзекліва адка-
залі яму, што ім там няма чаго рабіць, «а мы имеем дома что делать». 
Мала таго, як толькі Мсціслаў пайшоў на полаўцаў, Полацк напаў на 
кіеўскія ўладанні, каб адваяваць Менск, а таксама прыдняпроўскія 
землі з Оршай і Копысем. 

Пасля паспяховага паходу на полаўцаў Мсціслаў вырашыў 
пакараць Полацк шляхам вытанчанай тактыкі расколу полацкага 
грамадства. Ён дзейнічаў у духу сталай кіеўскай палітыкі ў адносінах 
да полацкай княжацкай дынастыі: запатрабаваў ад палачан выдаць 
яму сваіх князёў. Полацкае веча вырашыла ахвяраваць князямі, 
адмовіўшыся ваяваць з-за іх з Мсціславам. Як вядома, полацкае веча 
мела вялікую сілу і трымала сваіх князёў у моцнай залежнасці ад сябе. 
Апошнія не прымаліся на княжанне ў іншыя рускія землі і таму былі 
вымушаны пакорліва зносіць сваю залежнасць ад веча. Пад пагрозай 
спусташэння і абяскроўлівання ўсёй зямлі, веча прымусіла палачан 



ахвяраваць сваімі князямі. Але і на гэты раз, як і ў 1127 г., знешне 
дэманструючы сваю пакорлівасць, палачане аддалі не ўсіх князёў, 
маладзейшых з іх яны схавалі ў надзейным месцы. 

Пяць полацкіх князёў з сем'ямі і дзецьмі былі адвезены кіеўскімі 
ваяводамі ў Кіеў, дзе над імі быў праведзены паказальны суд. Паводле 
прысуду, іх усім родам выслалі ў Візантыю да імператара Іаана ІІ. Там 
Усяславічы ў якасці военачальнікаў змагаліся супраць сарацынаў. 
Жывымі з пецярых братоў засталіся Васіль і Іван, якія ў 1138-1139 гг. 
вярнуліся на радзіму. 

Барацьба Полацка з Кіевам не спынілася пасля расправы з 
полацкімі князямі. У адказ на набегі палачан з тэрыторыі суседняй 
Літвы Мсціслаў двойчы — у 1131 і 1132 гг. — хадзіў на Літву, 
вяртаючыся ў Кіеў праз Наваградак (Навагрудак). Другі паход быў 
кааліцыйны, у якім акрамя самога кіеўскага князя ўдзельнічалі яго 
сыны, чарнігаўскія князі і гродзенскі князь Усевалад Гарадзенскі. 
Гэтыя паходы не дасягнулі сваёй мэты з-за партызанскай тактыкі 
Літвы. 

Аднаўленне самастойнасці Полацкай дзяржавы. Пасля смерці 
Мсціслава ў 1132 г. Кіеўская Русь канчаткова распалася на асобныя 
княствы. Спробы кіеўскіх князёў падпарадкаваць Полацкую зямлю 
спыніліся. У і 132 г. у Полацку аднавілася дынастыя Рагвалодавічаў. 
Полацкае княства канчаткова адасобілася ад астатняй Русі. Цяпер 
паўднёварускія князі аддавалі перавагу ўсталяванню сваяцкіх сувязей 
з полацкімі князямі. 

У другой палове XII — пачатку ХІІІ ст. асноўнымі напрамкамі 
знешнепалітычнай актыўнасці Полацкага княства былі адносіны са 
Смаленскім, Чарнігаўскім, Уладзіміра-Суздальскім княствамі і Наўга-
родскай рэспублікай. У гэты час дастаткова выразна складваліся 
знешнепалітычныя прыярытэты княства: супрацьстаянне Кіеўскаму 
княству на поўдні і Ноўгараду на паўночным усходзе, абарона ад на-
ціску смаленскіх і ўладзіміра-суздальскіх князёў на ўсходзе, авалодан-
не суседнімі тэрыторыямі Усходняй Прыбалтыкі і супрацьстаянне 
крыжацкай экспансіі. 

У гэты час адбываецца ўскладненне і ўзбагачэнне знешняй 
палітыкі Полацка, якому даводзілася цяпер мець справу не з адным 
Кіевам, а з мноствам самастойных зямель Кіеўскай Русі. Ідучы скрозь 
гэты заблытаны палітычны лабірынт, полацкая дыпламатыя набывала 
большую гнуткасць і абачлівасць. Гэта дало магчымасць Полацку, 
нягледзячы на часовыя крызісы і няўдачы, аднавіць тэрытарыяльную 
цэласнасць і набыць палітычную стабільнасць. 



Смаленску і Чарнігаву, якія варагавалі паміж сабой, была 
выгадная барацьба князёў Друцка, Віцебска і Менска за лідэрства, 
якая абвастрылася ў канцы XII ст. і істотна аслабіла Полацкую зямлю. 
Смаленскія князі захапілі ўсходнія полацкія воласці. Потым Полацк не 
толькі змог пераадолець палітычнае прыцягненне свайго галоўнага 
саперніка — Смаленска, але і падначаліць яго свайму ўплыву. Разам з 
тым страта ў пачатку XIII ст. Ніжняга Падзвіння прымушала Полацк 
усё большую ўвагу пераключаць з Падзвіння ў Панямонне, у Літву, 
якая стала цяпер яго важнейшай апорай. Але тут Полацк сустрэўся з 
новым і магутным сапернікам — Наваградкам. Такім чынам, цэнтр 
палітычнага жыцця Беларусі ў сярэдзіне XIII ст. паступова 
пераходзіць з Падзвіння ў Панямонне, якое станавілася ядром 
збірання асобных беларускіх зямель у адзінае цэлае. 

 
1.3. ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫЯ ЎМОВЫ РАЗВІЦЦЯ ІНШЫХ 

БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ 
 
Тураўскае княства. Другім па важнасці і значэнні княствам на 

тэрыторыі старажытнай Беларусі было Тураўскае княства. Яно 
сфарміравалася ў арэале дрыгавічоў на аснове іх пачатковага 
«княжання». Тураўскае княства размяшчалася на поўдзень ад Полац-
кай зямлі, у нізіннай частцы Палесся, па рацэ Прыпяці, якая ўпадала 
ў Днепр і злучала яго з Віслай. Тураўскае княства было бліжэй да 
Кіева, чым да Полацка, і меншае за Полацкае княства па тэрыторыі. 
Але яно займала выгаднае становішча на водным прыпяцка-бугскім 
гандлёвым шляху з Кіева ў Польшчу і іншыя краіны Цэнтральнай і 
Заходняй Еўропы. Геаграфічнае размяшчэнне абумовіла спецыфіку 
знешняй палітыкі Турава. Яго прыярытэтнымі напрамкамі былі 
адносіны з Кіеўскай, Чарнігаўскай, Валынскай і Галіцкай землямі. 

Палітыка кіеўскіх князёў на заходніх ускраінах Русі была накі-
равана на захаванне чэрвеньскіх гарадоў (Чэрвеньская, ці Чырвоная 
Русь уключала тэрыторыі Галіцыі, Букавіны і Закарпацця), якія 
аспрэчвала Польшча, і каланізацыю яцвягаў і іншых літоўскіх плямён. 
Гэта надавала Тураўскаму княству значэнне важнага цэнтра, базіса і 
плацдарма для ваенных аперацый. Вось чаму Тураў першапачаткова 
знаходзіўся ва ўладанні старэйшага з сыноў вялікага князя кіеўскага. 

У 988 г. вялікі князь кіеўскі Уладзімір Святаславіч аддаў Тураў 
сыну Святаполку. Пасля смерці бацькі Святаполк перайшоў на вялікае 
княжанне ў Кіеў, захаваўшы адначасова тураўскі прастол. Яраслаў 
Мудры аддаў Тураў старэйшаму сыну Ізяславу, які таксама пасля 
смерці бацькі заняў трон у Кіеве. Яго сын Святаполк Ізяславіч, 



атрымаўшы ў 1093 г. кіеўскі трон, пакінуў Тураў за сабой. Такім 
чынам, тураўскія князі, паводле дзеючага права атрымання 
спадчыны, траплялі на велікакняжацкі трон у Кіеве. М. В. Доўнар-
Запольскі адзначаў у кнізе «Гісторыя Беларусі», што «Тураў у Х і Xl ст. 
быў другім паводле свайго значэння на Русі горадам пасля Кіева, 
пераходным княжаннем да Кіеўскага». 

У залежнасці ад таго, хто правіў Туравым — сам вялікі князь з 
Кіева ці яго нашчадак у Тураве — нельга лічыць гэта княства 
несамастойнай ці самастойнай палітычнай адзінкай. Незалежным яно 
не магло быць ні ў першым, ні ў другім выпадку. Кіеў моцна трымаў 
Тураўскую зямлю і як тэрыторыю, па якой ішла важная прыпяцкая 
водная магістраль, што звязвала Кіеў з Захадам, і як плацдарм для 
барацьбы з Польшчай, Яцвяззю, Літвой і Полацкам. Паходы Яраслава 
на Мазовію і яцвягаў у Літву маглі ажыццяўляцца толькі праз 
Тураўскую зямлю. Тураўшчына захавала сваю адасобленасць і 
самабытнасць нягледзячы на адсутнасць палітычнай самастойнасці. 
Адчуваючы ўвесь цяжар кіеўскага ўладання, яна ніколі не мірылася са 
сваім паднявольным становішчам. 

Параўноўваючы значэнне Полацка і Турава ў агульнарускіх 
справах, трэба адзначыць, што, калі Полацку належала вырашальная 
роля ў барацьбе Кіева і Ноўгарада, то Тураў займаў такое ж месца ў 
барацьбе Кіева з Польшчай. Падобна таму, як Полацк меў свае 
ўласныя інтарэсы, выкарыстоўваючы супярэчнасці Кіева і Ноўгарада, 
так і Тураў, нягледзячы на сваю залежнасць ад Кіева, таксама не 
забываўся пра свае інтарэсы і дзеля задавальнення іх мог іграць на 
супярэчнасцях Кіева і Польшчы. 

Пра гэта сведчыў факт жаніцьбы Святаполка Ізяславіча ў 1013 г. 
з дачкой польскага князя (пазней караля) Баляслава І Храбрага. Тым 
самым Тураў прадэманстраваў сваё імкненне адасобіцца ад Кіева. 
Гэта таксама першы зарэгістраваны крыніцамі факт саперніцтва Русі 
і Польшчы за беларускія землі, які ўзнік на грунце барацьбы лацінства 
і праваслаўя за перавагу ў асяроддзі беларускага насельніцтва. 

Але такое становішча Тураўскай зямлі ў складзе Кіеўскай Русі за-
хоўвалася нядоўга. Цэнтр велікакняжацкай знешняй палітыкі пера-
мясціўся ў стэп, адкуль пагражалі полаўцы, а каланізацыя 
накіравалася на паўночны ўсход. Таму Літва і Польшча часова зніклі з 
палітычнага гарызонту кіеўскіх князёў. Гэта прывяло да зніжэння 
значэння Турава. Пасля смерці вялікіх князёў Святаполка, Манамаха і 
яго нашчадкаў Тураўская зямля адыгрывала ролю прыдатка да 
Кіеўскага княства. Адбылося раздрабленне тэрыторыі княства. Да 
канца 50-х гг. XII ст. гарады Клецк, Рагачоў і Гародня (Гродна) 



перайшлі ва ўладанне чарнігаўскіх князёў, а Мазыр адышоў да 
Кіеўскага княства. 

У 1157 г. у Тураве аднавілася самастойная княжацкая дынастыя 
ў асобе князя Юрыя Яраславіча (з нашчадкаў Святаполка Ізяславіча). 
Тады ж шэсць рускіх князёў на чале з кіеўскім князем Ізяславам, у 
тым ліку дружына з Полацка, зрабілі паход на Тураў з намерам адняць 
яго ў Юрыя Яраславіча. Дзесяць тыдняў цягнулася беспаспяховая 
аблога горада, што сведчыла аб магутнасці яго абарончых 
збудаванняў і мужнасці жыхароў. Выпадак такой працяглай абароны 
беспрэцэдэнтны ў тагачаснай вайсковай гісторыі. Ізяслаў быў выму-
шаны зняць аблогу, пасля чаго практыка падзелу зямель Тураўшчыны 
паміж сваякамі і саюзнікамі кіеўскіх князёў была спынена. У 1162 г. 
кіеўскі князь Расціслаў І заключыў з Юрыем мір і прызнаў яго права 
на тураўскі прастол. 

Пасля смерці Юрыя яго нашчадкі падзялілі Тураўскую зямлю на 
ўдзелы. У канцы XIII ст. яна складалася з трох княстваў: Тураўскага, 
Пінскага і Дубровіцкага. Пінскі і дубровіцкі князі ўдзельнічалі ў паспя-
ховым паходзе, арганізаваным кіеўскім князем Святаславам ПІ у 1183 
г. супраць палавецкага князя Канчака. У XIII ст. княствы Тураўскай 
зямлі страцілі палітычнае значэнне і трапілі ў залежнасць ад Галіцка-
Валынскага і Полацкага княстваў, а пазней — Вялікага княства 
Літоўскага. 

Адносіны Тураўскага княства з Полацкім у XI — пачатку XIII ст. 
мелі даволі напружаны характар. Пракіеўская арыентацыя Турава 
вяла да варожых адносін з Полацкам. Да таго ж полацка-менскія 
князі імкнуліся авалодаць дрыгавіцкімі землямі. Тураўскія князі 
ўдзельнічалі практычна ва ўсіх карных экспедыцыях Кіева супраць 
Полацка і іншых гарадоў Полацкай зямлі. Адпаведна Тураўская зямля 
станавілася аб'ектам атак полацка-менскіх князёў. Так, у 1116 г. Глеб 
Менскі спаліў Слуцк. У 1157 г. Полацк увайшоў у склад антытураўскай 
кааліцыі і яго дружына ўдзельнічала ў аблозе Турава. 

Землі і княствы беларускага Панямоння, Пабужжа і Пасож-
жа. У раннім сярэднявеччы землі беларускага Панямоння і Пабужжа 
ўяўлялі сабой унікальны рэгіён, які насялялі прадстаўнікі розных 
этнічных груп. Тут жылі ўсходнеславянскія (дрыгавічы, крывічы, 
валыняне, драўляне), заходнеславянскія (мазаўшане), балцкія (лотва і 
яцвягі) плямёны. Асвойваючы гэтыя землі, славяне паступова 
асімілявалі балцкіх тубыльцаў. Славянізацыя балтаў у асноўным 
завяршылася ў ХІІ-ХІІІ ст. У наступныя стагоддзі іх асіміляцыя, у тым 
ліку ў форме беларусізацыі, працягвалася. Але чым далей на поўнач, 
тым менш закранаў балтаў працэс асіміляцыі. 



З канца Х ст. тэрыторыя Панямоння стала сферай актыўнай 
знешняй палітыкі кіеўскіх князёў. Яна была накіравана на пашырэнне 
іх уладанняў, умацаванне межаў Русі з Польшчай і выхад на заходнія 
гандлёвыя шляхі. У «Аповесці мінулых часоў» пад 983 г. 
паведамляецца пра паход вялікага кіеўскага князя Уладзіміра на 
яцвягаў, у выніку якога яны былі часова падпарадкаваны Кіеву. У 
1009 г. на старонкі еўрапейскіх аналаў упершыню трапіла Літва. Яна 
прыводзілася ў пераліку плямён, што не адносіліся да Русі, але давалі 
ёй даніну. 

У 1038 г. у зямлю яцвягаў хадзіў Яраслаў Мудры. У 1040 г. 
Яраслаў здзейсніў паход на Літву, пакарыў яе і такім чынам 
падпарадкаваў сабе значную частку нёманскага ўзбярэжжа. Гэта 
было першае датаванае ўпамінанне пра Літву (як племя і этнічную 
тэрыторыю) на старонках усходнеславянскіх летапісаў («Аповесць 
мінулых часоў»). У выніку новага паходу Яраслава на Літву ў 1044 г. 
быў заснаваны, як лічуць некаторыя гісторыкі, горад Наваградак 
(Новогород) як апорны пункт кіеўскага панавання над беларускім 
Панямоннем. Трэба адзначыць, што перамогі рускіх князёў у гэтым 
рэгіёне былі нетрывалыя, аб чым сведчылі паўторы ваенных паходаў. 

Значную ролю ў палітычным жыцці заходнерускіх зямель 
адыгрывала Гарадзенскае княства з цэнтрам-крэпасцю Гарадзен 
(сучаснае Гродна), якое ўтварылася ў пачатку XII ст. Заснавальнікам 
гарадзенскай дынастыі лічыцца князь Усеваладак Давыдавіч, праўнук 
Яраслава Мудрага, нашчадак валынскіх князёў. У 1116 г. ён ажаніўся 
з дачкой Уладзіміра Манамаха і атрымаў Гарадзеншчыну. 
Гарадзенскае княства да сярэдзіны XIII ст. праводзіла пракіеўскую 
палітыку. Кіеў, у сваю чаргу, падтрымліваў барацьбу княства супраць 
яцвягаў і літоўскіх плямён. У 1129 і 1132 гг. Усеваладак удзельнічаў у 
паходах вялікага кіеўскага князя Мсціслава Уладзіміравіча адпаведна 
на Полацкую зямлю і Літву. 

Нашчадкі Усевалада Гарадзенскага працягвалі заставацца ў 
фарватэры палітыкі вялікіх кіеўскіх князёў, удзельнічалі ў шматлікіх 
ваенных мерапрыемствах Кіева, барацьбе розных прэтэндэнтаў за 
велікакняжацкі прастол. У 1184 г. гарадзенскі князь Мсціслаў хадзіў 
на полаўцаў разам з вялікім кіеўскім князем Святаславам 
Усеваладавічам, адстойваючы агульныя ўсходнеславянскія інтарэсы. 
Гарадзенскае княства захоўвала сваю самастойнасць да сярэдзіны XIII 
ст., калі дамінуючую ролю ў жыцці Панямоння і ўсёй Беларусі стаў 
адыгрываць Наваградак. У 40-я гг. XIII ст. ён вызваліўся з-пад 
палітычнага прыцягнення Валыні і стаў цэнтрам аб'яднання балта-



славянскіх зямель у адзінай дзяржаве Вялікае княства Літоўскае, 
Рускае і Жамойцкае. 

Берасцейская (Брэсцкая) зямля з галоўнымі гарадамі Бярэсце 
(Берасце, Брэст), Кобрын, Камянец, Мельнік, Драгічын, Бельск мела 
вельмі выгаднае з пункту гледжання развіцця міжнароднага гандлю 
геаграфічнае становішча. У Пабужжы перакрыжоўваліся гандлёвыя 
шляхі, па якіх ажыццяўляўся тавараабмен паміж Тураўскай, Кіеўскай, 
Галіцка-Валынскай, Чарнігаўскай і іншымі землямі Кіеўскай Русі і За-
ходняй Еўропай. Другой асаблівасцю Берасцейскай зямлі было тое, 
што яна знаходзілася ў сферы геапалітычных інтарэсаў некалькіх моц-
ных племянных саюзаў і княстваў (дрыгавічоў, валынян, мазаўшан, 
яцвягаў). Гэта было прычынай таго, што яна ніколі не выступала як 
незалежнае палітычнае аб'яднанне. У XI—ХІІІ ст. тут сутыкаліся 
інтарэсы кіеўскіх, тураўскіх, пінскіх, менскіх, Галіцка-Валынскіх, а з 
пачатку XIV ст. — князёў ВКЛ з інтарэсамі польскіх феадалаў. 

У канцы XI — першай палове XII ст. Берасцейская зямля ўвахо-
дзіла ў склад Тураўскага княства, залежнага ад Кіева. На апошнім 
этапе барацьбы Святаполка і Яраслава Бярэсце ў 1020 г. было занята 
польскім князем Баляславам Храбрым. Яраслаў змог вызваліць яго 
толькі ў 1044 г. Мясцовае насельніцтва неаднаразова рабіла спробы 
пераўтварыць Бярэсце ў сталіцу самастойнага княства. І толькі 
супраціўленне моцных суседніх Тураўскага і Галіцка-Валынскага 
княстваў не дазволіла яму атрымаць самастойнасць. З сярэдзіны XII 
да пачатку XIV ст. Берасцейская зямля знаходзілася пад кантролем 
Галіцка-Валынскага княства. У канцы XII — пачатку XIII ст. пабужскія 
землі былі часова захоплены польскімі князямі Казімірам ІІ, Конрадам 
Мазавецкім і Лешкам Кракаўскім. У пачатку XIV ст. Берасцейская 
зямля была ўключана ў склад ВКЛ. 

Усходнія і паўднёва-ўсходнія беларускія землі ў ІХ-ХІІІ ст. ува-
ходзілі ў склад Смаленскага, Чарнігаўскага і Кіеўскага княстваў і 
нейкай значнай, самастойнай ролі ў палітычным жыцці і 
знешнепалітычнай актыўнасці гэтых дзяржаўных фарміраванняў не 
адыгрывалі. 

 
1.4. АСАБЛІВАСЦІ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ КНЯСТВАЎ КІЕЎС-

КАЙ РУСІ 
 
Адносіны паміж цэнтрам і правінцыямі ў Кіеўскай Русі. 

Кіеўская Русь уяўляла сабой сістэму напалову ці цалкам самастойных 
усходнеславянскіх княстваў. Дробныя дзяржавы-княствы аб'ядноўва-
ліся пад пратэктаратам больш моцных дзяржаў або нават зліваліся з 



імі. Буйныя дзяржавы ўступалі паміж сабой у саюзы і аб'яднанні, 
утвараючы своеасаблівыя феадальныя федэрацыі і канфедэрацыі. 
Узаемасувязі ў такіх саюзах трымаліся на роднасных адносінах князёў 
і пасля смерці аднаго з іх часта скасоўваліся, у сувязі з чым аб'яд-
наная дзяржава-саюз распадалася на дробныя дзяржавы-княствы. 
Саюзы і аб'яднанні дзяржаў-княстваў утвараліся як на аснове добра-
ахвотных пагадненняў, так і па прымусу больш моцных дзяржаў. 

Характэрнай асаблівасцю знешняй палітыкі Кіеўскай Русі з 
моманту яе ўзнікнення і да палітычнага раздраблення ў сярэдзіне XII 
ст. было тое, што асобныя племянныя канфедэрацыі ўсходніх славян 
як бы дэлегіравалі вялікім князям кіеўскім свае геапалітычныя мэты. 
Так, Наўгародская Русь арыентавалася ў сваёй палітыцы пераважна 
на паўночны і паўночна-заходні рэгіёны. Таму часта яе інтарэсы 
сутыкаліся з Полацкім і Смаленскім княствамі, а таксама балтыйскімі 
плямёнамі. 

У сярэдзіне Х ст. Русь перайшла да размежавання сваіх так 
званых «унутрырускіх» (узаемаадносіны з землямі Кіеўскай Русі) і 
знешне-палітычных пытанняў і рабіла спробы перайсці ад вырашэння 
асобных знешнепалітычных задач (падпісанне дагавораў з варагамі і 
уграмі) да комплекснай палітыкі, якая ўлічвала множнасць 
міжнародных фактараў. Гэта добра праяўлялася ў знешняй палітыцы і 
дыпламатыі князя Святаслава. 

Аслабленне цэнтральнай улады выклікала ўзмацненне сепара-
тысцкіх тэндэнцый, што вяло да драблення і рэгіяналізацыі знешняй 
палітыкі Кіеўскай Русі. Першыя сігналы непадпарадкавання і пошуку 
ўласных шляхоў вырашэння знешнепалітычных праблем зыходзілі 
пасля смерці Яраслава Мудрага ад апазіцыйных цэнтральнай уладзе 
Полацка, Валынскай зямлі, чэрвеньскіх гарадоў, Тмутаракані. 

З уступленнем у перыяд феадальнай разробленасці знешняя 
палітыка Кіеўскай Русі таксама драбілася, набывала аўтаномны, 
рэгіянальны ці нават лакальны характар. У яе арбіту ўваходзілі цяпер 
не толькі ўзаемаадносіны асобных усходнеславянскіх княстваў з 
замежнымі дзяржавамі, але і іх адносіны паміж сабой. Знешне-
палітычныя кантакты, разлікі, войны, мірныя дагаворы з замежнымі 
дзяржавамі перапляталіся з унутрыкняжацкімі адносінамі, палітыкай 
асобных княстваў, ствараючы мудрагелісты арнамент, што быў 
уласцівы іншым дзяржавам Еўропы і Пярэдняй Азіі, якія ўступілі ў 
паласу палітычнай дэзінтэграцыі. 

Знешнепалітычныя наступствы прыняцця хрысціянства. 
Важнае значэнне для развіцця феадальных адносін, узмацнення 
княжацкай улады ў беларускіх землях, дзяржаўнай самастойнасці По-



лацкага княства мела ўвядзенне хрысціянства. Панаванне ў Беларусі, 
як і на ўсёй тэрыторыі Кіеўскай Русі, язычніцкай рэлігіі адмоўна 
адбівалася на міжнародным гандлі, міжнародных палітычных сувязях 
з хрысціянскім светам, ускладняла азнаямленне ўсходнеславянскіх 
народаў з дасягненнямі замежнай культуры. Хрышчэнне Русі было 
важнай знешнепалітычнай падзеяй. Яно набліжала княствы Кіеўскай 
Русі да іншых хрысціянскіх народаў і дзяржаў і адбывалася ў 
асноўным па тагачасных міжнародных стэрэатыпах. 

Хрысціянства ў беларускіх землях было вядома задоўга да 992 г. 
Афіцыйны адлік гісторыі хрысціянскай царквы на Беларусі вядзецца з 
даты стварэння Полацкай епархіі — 992 г. У 1005 г. была заснавана 
Тураўская епархія. Па шляху «з варагаў у грэкі» замежныя гандляры 
як з Візантыі, так і з заходніх дзяржаў везлі не толькі тавары, але і 
сваю веру, культуру, ідэалогію. Хрысціянства трапляла ў наш край і 
іншымі шляхамі: праз дзелавыя кантакты, дынастычныя шлюбы, праз 
місіянераў. Першымі хрысціянскімі святарамі, епіскапамі на Беларусі 
былі грэкі і балгары. Значную ролю адыгрывала хрысціянскае 
місіянерства з Захаду. 

На тэрыторыі старажытнай Беларусі сутыкаліся інтарэсы ката-
ліцкага Рыма і праваслаўнага Канстанцінопаля. Беларусь з прычыны 
свайго геаграфічнага становішча знаходзілася на скрыжаванні дзвюх 
культур і цывілізацый: праваслаўна-візантыйскай і каталіцка-рымс-
кай. Падзел хрысціянства на каталіцызм і праваслаўе, што адбыўся ў 
1054 г., самым непасрэдным чынам паўплываў на Беларусь, прадвыз-
начыўшы на наступныя стагоддзі шмат у чым яе унікальнае геапа-
літычнае і культурнае становішча на сумежжы двух светаў і цывіліза-
цый. 

Хрысціянства спрыяла станаўленню Полацкага княства ў якасці 
самастойнай і незалежнай дзяржавы. Новая вера не садзейнічала ўма-
цаванню ўлады Кіева ў Полацкай зямлі, паколькі адзінства веры не 
перашкаджала Полацку весці барацьбу з Кіевам за сваю сама-
стойнасць. З прыходам хрысціянства на Полацкае княства пашыры-
лася назва Русь. 

Распаўсюджванне хрысціянства мела сваю адметнасць у Тураў-
скай зямлі. Святаполк Ізяславіч быў нязгодны з рэлігійнай палітыкай 
Уладзіміра Хрысціцеля і, улічваючы настроі сваёй дружыны і 
тураўскай знаці, стаў патураць заходняму хрысціянству. Ён ажаніўся, 
як адзначалася, з каталічкай, дачкой польскага князя Баляслава І 
Храбрага, наблізіў да сябе калабжэгскага епіскапа Рэйнберна 
(вядомага барацьбіта з язычніцтвам на тэрыторыі Польшчы) і з яго 
дапамогай збіраўся ўвесці каталіцтва ў сваім княстве. Гэта не 



спадабалася бацьку Святаполка, Уладзіміру Хрысціцелю, па загаду 
якога тураўскі князь, яго жонка і Рэйнберн былі пасаджаны ў турму, 
дзе апошні памёр. Баляслаў у адказ на гэта збіраўся ісці супраць 
Уладзіміра, але з-за разладу з печанегамі паход прыпыніўся. Пры-
чынай гэтага магла стаць згода Уладзіміра на патрабаванне Баляслава 
вызваліць Святаполка. 

Прыняцце новай веры беларускімі землямі прывяло да ўстанаў-
лення больш цесных міжнародных сувязей з хрысціянскімі дзяржа-
вамі. Мясцовыя князі атрымалі магчымасць уступаць у дынастычныя 
шлюбы з прынцэсамі з імператарскіх, каралеўскіх, княжацкіх дамоў 
Еўропы. Прыняцце Беларуссю ўсходняга хрысціянства 
прадвызначыла яе культурнае збліжэнне з Візантыяй і краінамі гэтай 
жа рэлігійнай арыентацыі. У будучым, аднак, прыняцце Беларуссю 
грэка-візантыйскага праваслаўя мела велізарныя наступствы. 

Як справядліва лічыць шэраг сучасных беларускіх і расійскіх 
даследчыкаў, праваслаўная царква прыўнесла ў культурна-рэлігійнае 
жыццё ўсходнеславянскага свету палітыку ізаляцыянізму. Пабудаваны 
ёю ідэалагічны бар'ер на многія стагоддзі адгарадзіў усходнесла-
вянскія народы ад Заходняй Еўропы і краін Усходу. Таму цесныя 
сувязі з візантыйскай культурай, якая ў далейшым знаходзілася ў 
стане застою і заняпаду, не заўсёды адыгрывалі спрыяльную ролю, 
адмоўна адбіліся на стане культуры ўсяго рэгіёна, зарыентаванага на 
візантыйскі варыянт хрысціянства. Культурнае «спазненне» беларус-
кага грамадства як вынік гэтага рэлігійна-ідэалагічнага ізаляцыянізму 
ў далейшым стымулявала перадавых дзеячаў Беларусі аддаваць 
перавагу кантактам з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. 

 
1.5. СУВЯЗІ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ З ЗАМЕЖНЫМІ КРАІНАМІ 

І НАРОДАМІ 
 
Сувязі з дзяржавамі і народамі па-за межамі Русі. Акрамя 

адносін з землямі і княствамі Кіеўскай Русі, старажытнабеларускія 
дзяржавы-княствы падтрымлівалі ў той ці іншай ступені інтэнсіўнасці 
кантакты і сувязі з іншымі дзяржавамі і народамі. Сярод іх трэба 
вылучыць дзве катэгорыі суб'ектаў тагачасных міжнародных адносін. 
Гэта, па-першае, суседнія дзяржавы, дзяржаўныя ўтварэнні і народы, 
якія не ўваходзілі ў склад Русі (балтыйскія плямёны, Польшча, 
крыжацкія ордэны). Па-другое, гэта геаграфічна аддаленыя ад Бела-
русі дзяржавы, народы і рэгіёны (Скандынавія, дзяржавы і народы 
Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, Хазарскі каганат, Візантыйская 



імперыя, качавыя плямёны паўднёвых стэпаў, Волжская Булгарыя, 
дзяржавы і народы мусульманскага Усходу і інш.). 

Полацкая зямля падтрымлівала дынастычныя, гандлёвыя і куль-
турныя сувязі з Візантыяй. Знаходжанне ў гэтай краіне высланых 
князёў з дынастыі Рагвалодавічаў спрыяла развіццю ўзаемных кан-
тактаў. Полацкае княства ў ІХ ст., а, магчыма, і раней, мела сувязі з 
дзяржавамі Скандынавіі, пра што сведчаць ісландскія і скандынаў-
скія сагі. Полаччына, як і іншыя ўсходнеславянскія землі, падвярга-
лася нарманскім (варажскім) набегам, у выніку чаго Крывіцкая (По-
лацкая) зямля нейкі час вымушана была выплачваць варагам даніну. 
Выплата даніны, хутчэй за ўсё, з'яўлялася сродкам падтрымкі мірных 
адносін са Скандынавіяй і прадухілення нападу з поўначы. Аднак вы-
плата даніны варагам была непрацяглай. У 867 г. славене і крывічы 
паўсталі супраць варагаў, «выгналі іх за мора і не далі ім дані». 

Наладжваючы сувязі з паўднёвымі і ўсходнімі краінамі, стара-
жытная Русь у той жа час актыўна супрацьстаяла набегам качэўнікаў. 
Вядома, што радзімічы нейкі час знаходзіліся ў залежнасці ад хазар, 
плацілі ім даніну. Вялікі кіеўскі князь Алег ліквідаваў гэту залежнасць. 
Беларускія княствы ўдзельнічалі ў барацьбе з печанегамі і полаўцамі, 
якая насіла агульнаславянскі характар. Усяслаў Полацкі ў 1060 г. 
ваяваў супраць торкаў. Падчас свайго сямімесячнага праўлення ў 
Кіеве ён адыграў немалаважную ролю ў арганізацыі адпору полаўцам. 
Палачане ўдзельнічалі ў паходах на полаўцаў у 1103 і 1183 гг. Калі ў 
1127 г. яны адмовіліся ад удзелу ў такім паходзе, які рыхтаваўся 
кіеўскім князем Мсціславам, то гэта стала, як адзначалася, прычынай 
расправы над полацкімі князямі. Стэпавыя качэўнікі адыгрывалі 
пэўную ролю ў княжацкіх усобіцах на Русі, прыцягваліся мясцовымі 
князямі ў якасці наймітаў. Так, князь тураўскі Святаполк спрабаваў 
знайсці падтрымку ў печанегаў ў барацьбе за кіеўскі прастол. 

Знешні гандаль. Адносіны беларускіх княстваў з дзяржавамі і 
народамі Скандынавіі, Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, Усходняга 
Міжземнамор'я насілі пераважна гандлёвы характар. Адтуль у 
Беларусь увозіліся ювелірныя вырабы, шкло і кераміка, тканіны, алей, 
бурштын, зброя, каляровыя і высакародныя металы. Са старажытных 
зямель Беларусі за мяжу вывозіліся футра, воск, мёд, лес, скура, лён, 
палатно. Гэтыя тавары ў вялікай колькасці ішлі на рынкі Заходняй 
Еўропы і Усходу. Гандляроў з беларускіх зямель можна было сустрэць 
на ўсёй тэрыторыі Русі, у Візантыі, на Аравійскім паўвостраве, у 
Германіі, Прыбалтыцы. 

Вядучым гандлёвым партнёрам Полацка была Германія, адкуль 
імпартавалася віно, сукно, імбір, соль. У XIII ст. у Полацку ўтварыўся 



нямецкі двор (факторыя) з касцёлам. Ён служыў пераважна нямецкім 
купцам з Рыгі, якія маглі гандляваць тут з мясцовымі жыхарамі і 
замежнымі гандлярамі. Тавары рыжскіх купцоў захоўваліся ў 
нямецкай каталіцкай царкве і нямецкіх дамах горада. Нямецкі 
гандаль квітнеў у Полацку ў XIV ст., асабліва пасля заключэння ў 1323 
г. «вечнага міру» паміж вялікім князем Гедымінам і Рыгай і ў часы 
Вітаўта. У 1466-1478 гг. у выніку канфлікту паміж Полацкам і Рыгай 
нямецкая факторыя часова прыпыніла сваю дзейнасць. У пачатку XVI 
ст. дзейнасць нямецкіх купцоў у Полацку была абмежавана толькі 
гандлем з гараджанамі, пасля чаго нямецкая гандлёвая факторыя ў 
Полацку спыніла існаванне. 

Знешні гандаль вялі вялікія гарады, размешчаныя на буйных 
водных шляхах. Як адзначалася, найбольшае значэнне для Полацкай 
зямлі меў шлях «з варагаў у грэкі». Акрамя шляху па Ловаці, Ладаж-
скаму возеру і Няве існавала заходнедзвінскае адгалінаванне шляху «з 
варагаў у грэкі». Шлях з Дняпра на Заходнюю Дзвіну меў для 
міжнароднага гандлю такое ж значэнне, як і шлях па Ловаці на 
Ноўгарад. Ён значна скарачаў шлях у Заходнюю Еўропу. З вярхоўяў 
Заходняй Дзвіны праз сістэму волакаў таксама можна было трапіць 
на Волжскі шлях, які злучаў Балтыйскае (Варажскае) і Каспійскае (Ха-
зарскае) моры. Так здзяйсняліся сувязі Беларусі з Волжскай Булгары-
яй, Хазарскім каганатам, краінамі арабскага Усходу. 

Водны шлях па Прыпяці і Заходнім Бугу выкарыстоўваўся для 
гандлю з Польшчай і Чэхіяй. На паўночным усходзе Беларусі была 
цэлая сістэма волакаў, якая звязвала паміж сабой Ловаць, Заходнюю 
Дзвіну і Днепр. Гандаль вёўся таксама і па сухапутных шляхах. Сетка 
сухапутных камунікацый звязвала Полацк з Рыгай, Ноўгарадам, 
Псковам, Літвой, Віцебскам, Менскам, Смаленскам. Разгалінаваная 
сетка водных і сухапутных шляхоў, якія пралягалі праз Беларусь, 
садзейнічала эканамічнаму і палітычнаму развіццю старажытнабела-
рускіх зямель. 

Знешнепалітычны механізм беларускіх дзяржаў-княстваў. 
Працэс прыняцця знешнепалітычных рашэнняў, які складваўся ў 
старажытных беларускіх дзяржавах-княствах, быў абумоўлены іх 
палітычным ладам і не меў істотных адрозненняў ад іншых дзяржаў-
княстваў Кіеўскай Русі. Найбольш звестак маецца аб дзяржаўным 
ладзе Полацкага княства, якое ў ХІІ-ХІІІ ст. з'яўлялася княствам з 
абмежаванай княжацкай уладай і было на шляху да пераўтварэння ў 
сярэдневяковую рэспубліку. 

Галоўнай асобай у сістэме ўлады быў князь. Ён стаяў на чале 
дзяржавы і выканаўчых органаў, меў права вырашаць усе бягучыя 



пытанні дзяржаўнага кіравання. Князь вёў знешнепалітычныя спра-
вы, перагаворы, заключаў саюзы і дагаворы, абвяшчаў вайну і за-
ключаў мір. Па важных справах князь радзіўся са сваімі бліжэйшымі 
дарадчыкамі, якія стаялі на чале дружыны і ўваходзілі ў раду князя. 

Рада не мела пастаяннага складу. Князь мог запрашаць да сябе 
на нарады ўсіх, каго жадаў, але не мог ігнараваць думкі найбольш 
уплывовых у дзяржаве людзей, асабліва асоб цэнтральнага і 
палацавага кіравання. Кампетэнцыя рады фактычна злівалася з 
кампетэнцыяй князя. Усе пытанні, якія вырашаліся князем, ён 
абмяркоўваў са сваімі дарадчыкамі. Рада князя рыхтавала пытанні 
для абмеркавання на вечы. 

У палітычным жыцці Полацка немалаважнае значэнне мела веча 
— агульны сход палачан, які збіраўся для вырашэння розных праблем. 
Веча мела заканадаўчую ўладу. Асноўным прадметам яго кампетэнцыі 
было выбранне і выгнанне князёў. Толькі зацверджаны вечам князь 
лічыўся легітымным гаспадаром зямлі. Веча магло прагнаць князя, які 
правінаваціўся, напрыклад тым, што прыняў удзел у вайне, якую не 
здолеў выйграць, як гэта здарылася з полацкім князем Давыдам у 
1127 г. Полацкі князь Рагвалод Барысавіч, пасля таго як пацярпеў 
паражэнне ў сутыкненні з войскамі менскага князя Валадара 
Глебавіча ў 1116 г., не рызыкнуў вярнуцца ў Полацк, бо баяўся 
адказнасці перад вечам за гібель многіх палачан. 

У кампетэнцыю веча ўваходзілі і пытанні знешняй палітыкі: 
абвяшчэнне вайны і заключэнне міру, арганізацыя апалчэння і 
абароны, заключэнне дагавораў з іншымі землямі Кіеўскай Русі і заме-
жнымі дзяржавамі (пагадненні з землямі Русі маглі заключацца нават 
без узгаднення з князем), абмеркаванне спраў знешняга гандлю. У 
1186 г., калі ў межы Полацкай зямлі ўварваліся войскі са Смаленска і 
Ноўгарада, палачане абмеркавалі пытанне на вечы. Прадстаўнікі веча 
правялі перагаворы «на сумежжы» з пасламі смаленскага і 
наўгародскага князёў і дабіліся ўрэгулявання спрэчных пытанняў. 

Важную ролю ў знешняй палітыцы Полацкай зямлі адыгрывала 
праваслаўная царква. Епіскап Полацка, які прызначаўся мітрапалітам 
кіеўскім, удзельнічаў у вечавых сходах і ўваходзіў у склад княжацкай 
рады. Ад імя епіскапа пісаліся дагаворы, што заключала веча, да іх 
прымацоўвалася яго пячатка. Прыкладам можа служыць грамата 
полацкага епіскапа Якава ў Рыгу (каля 1300 г.). Праваслаўныя 
святары выступалі ў якасці паслоў і парламенцёраў, удзельнічалі ў 
падрыхтоўцы тэкстаў міжнародных і міжкняжацкіх дагавораў. 
Абавязковым элементам працэдуры заключэння дагавораў было 
цалаванне крыжа. У Полацкім Сафійскім саборы захоўваліся сярэ-



браны і залаты запасы княства, дыпламатычная дакументацыя, пя-
чаткі галоўных службовых асоб і вялікая вечавая пячатка. Царква да-
вала ідэйнае абгрунтаванне знешняй палітыцы. З канца XI ст. цар-
коўныя іерархі пачалі абмяжоўваць кантакты паміж праваслаўнымі 
вернікамі і іншаверцамі шляхам забароны змешаных шлюбаў. 

Разам з тым уплыў праваслаўных іерархаў быў абмежаваны іх 
залежнасцю ад дзяржаўнай улады. Полацкія епіскапы прызначаліся 
са згоды князёў, якія ў сваёй палітыцы не заўсёды лічыліся з пазіцыяй 
святароў (дапускалі ў свае ўладанні місіянераў-католікаў, пасіўна 
ставіліся да хрысціянізацыі язычніцкіх плямён). 

У адрозненне ад Полацкай зямлі, веча ў Тураве не валодала 
такімі шырокімі паўнамоцтвамі. Гэта адбівалася на знешнепа-
літычным механізме Тураўскага княства, дзе князь быў галоўнай 
фігурай, які вёў знешнепалітычную дзейнасць, зыходзячы перш за ўсё 
са сваіх дынастычных інтарэсаў. 

У разглядаемы перыяд прафесійная дыпламатыя не сфармірава-
лася, пастаянных прадстаўніцтваў за мяжой не было. Інтарэсы 
дзяржавы ў знешніх зносінах прадстаўлялі асобы, што атрымлівалі 
адпаведныя даручэнні і паўнамоцтвы ад князя ці веча. Пасольствы 
ўтвараліся бессістэмна, у залежнасці ад знешнепалітычных абставін і 
неабходнасці. Самі князі ўзначальвалі пасольствы як правіла рэдка, а 
перагаворы вялі асобы, якія імі прызначаліся (баяры, купцы, 
святары). 

Дыпламатыя старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў не мела 
істотных адрозненняў ад дыпламатычнай актыўнасці іншых княстваў 
Кіеўскай Русі. Назіралася традыцыйнае спалучэнне сілы мяча з мір-
нымі перагаворамі і заключэннем дагавораў і пагадненняў. Дыпла-
матычнага імунітэту не існавала, аб чым сведчыла распаўсюджаная 
практыка парушэння абавязацельстваў, захоп княжацкіх дэлегацый, 
як гэта было з Усяславам Полацкім і яго сынамі, якія былі ўзяты ў 
палон Яраславічамі ў час мірных перагавораў пасля бітвы на Нямізе. 
Старажытнабеларуская дыпламатыя засноўвалася на нормах 
звычаёвага права ўсходніх славян і пісанага права Візантыі. Гэтыя 
прававыя нормы і традыцыі ўводзіліся праз гандлёвыя дагаворы і 
іншыя пагадненні ў нормы міжнароднага права, якое фарміравалася 
ў міждзяржаўных адносінах Усходняй Еўропы. 

Першыя міжнародныя дагаворы старажытнай Беларусі. 
Першымі міжнароднымі пагадненнямі, што былі заключаны беларус-
кімі княствамі з замежнымі дзяржавамі, з'яўляліся мірныя і гандлёвыя 
дагаворы Полацка з Рыгай 1210 і 1212 гг. У 1222 г. Смаленск і 
Полацк, будучы суседзямі, узгаднялі свае палітычныя захады, 



падпісалі новы мірны дагавор з Рыгай. Гэтыя дакументы не 
захаваліся, але згадваюцца ў «Хроніцы Лівоніі». 

Да нашых дзён дайшоў шэраг іншых помнікаў старажытна-
беларускай дыпламатыі: Дагавор Смаленскага, Віцебскага і Полацкага 
княстваў з Рыгай, Готландскай зямлёй і нямецкімі гарадамі 1229 г. 
(вядомы яго Готландская і Рыжская рэдакцыі), Дагаворная грамата 
полацкага князя Гердзеня з інфлянцкім магістрам і гарадамі Рыгай, 
Полацкам і Віцебскам 1263 г., Дагаворная грамата полацкага князя 
Ізяслава з інфлянцкім магістрам і горадам Рыгай (каля 1265 г.). 
Гандлёвыя дагаворы Смаленска, Віцебска і Полацка з Рыгаю 
неаднаразова паўтараліся (пацвярджаліся) у 1270-1277, 1297-1300 гг., 
XIV — пачатку XV ст. 

Гэтыя дакументы адносяцца да найбольш старажытных 
помнікаў пісанага права ў Беларусі. Дагаворныя бакі знаходзіліся 
прыкладна на адным узроўні сацыяльна-эканамічнага і палітычнага 
развіцця, што абумоўлівала ўключэнне ў пагадненні норм звычаёвага 
права сваёй тэрыторыі. 

Найбольш вядомым з вышэйзгаданых міжнародных актаў з'яў-
ляецца дагавор 1229 г., ці «Смаленская гандлёвая праўда». Тэкст 
дагавора 1229 г. поўнасцю дайшоў да нас. Ён быў падпісаны на 
Гоцкім беразе (у Готландзе, недалёка ад Рыгі) пасламі смаленскага 
князя Мсціслава Давыдавіча і нямецкімі купцамі. «Смаленская 
гандлёвая праўда» замацавала прававыя нормы, якія гарантавалі і 
забяспечвалі развіццё міжнародных гандлёвых адносін на падставе 
ўзаемнасці і раўнапраўя. Прадугледжвалася ўсталяванне мірных 
адносін паміж «русінамі і лацінскімі людзьмі», вызначаліся аб'ём 
адказнасці за крымінальныя злачынствы, парадак і чарговасць 
спагнання даўгоў, парадак судаводства. 

Ва ўступе дагавора сказана пра ўсталяванне дружалюбных 
адносін паміж краінамі і пералічаны склад пасольстваў, якія прымалі 
ўдзел у яго падпісанні. Тэкст дагавора складаецца з артыкулаў, у якіх 
выкладзены нормы крымінальнага, працэсуальнага права і права па 
абавязацельствах, а таксама палажэнні, што рэгламентавалі парадак 
заключэння дагавораў куплі-продажу, правозу тавараў і інш. Дагавор 
устанаўліваў гарантыі недатыкальнасці іншаземных купцоў, узаемныя 
прывілеі па тавараабмене, агаворваў умовы бесперашкоднага 
продажу тавараў. Артыкулы дагавора вызначалі свабоду гандлю як 
для іншаземных купцоў на ўсходнеславянскіх землях, так і для 
«русінскіх» купцоў у Рызе і нямецкіх гарадах, а таксама дакладныя 
пошліны на тавары. Паводле расійскіх і беларускіх вучоных-



лінгвістаў, у гэтым дакуменце ўжо выразна чуюцца гукавыя 
асаблівасці беларускай мовы. 

Землі старажытнай Беларусі былі арэнай ваенных сутыкненняў і 
канфліктаў, таму прыярытэтнае месца ў знешняй палітыцы беларускіх 
княстваў займалі пытанні вайны і міру. Акрамя забеспячэння бяспекі 
ў сферу іх знешняй палітыкі ўваходзілі справы, звязаныя з 
дынастычнымі, канфесіянальнымі, знешнегандлёвымі адносінамі. З 
суседнімі дзяржавамі і дзяржавападобнымі ўтварэннямі беларускія 
землі падтрымлівалі дагаворныя адносіны, якія падмацоўваліся 
шлюбнымі сувязямі. Палітычныя кантакты з аддаленымі дзяржавамі і 
народамі былі эпізадычнымі і ажыццяўляліся галоўным чынам праз 
пасрэдніцтва вялікіх князёў кіеўскіх. 

 
 

ГЛАВА 2 
 

БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ І ЧУЖАЗЕМНЫЯ ЗАХОПНІКІ Ў XIII-
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІV ст. 

 
2.1. Пачатак экспансіі нямецкіх рыцараў ва Усходнюю 

Прыбалтыку 
Адносіны паміж Полацкім княствам і балтыйскімі плямёнамі да 

прыходу крыжакоў. За крыжам прапаведніка — меч заваёўніка. 
2.2. Адступленне Полацка з Ніжняга Падзвіння 
Уладзімір Полацкі, Вячка і Усевалад у барацьбе з крыжакамі. 

Полацка-лівонскія дагаворы 1210 і 1212 гг. Дыпламатыя Уладзіміра 
Полацкага. Прычыны і ўрокі полацкага адступлення. 

2.3. Узнікненне трыкутніка Русь — Літва — Ордэн 
Утварэнне Лівонскага ордэна. Смаленск, Ноўгарад і Пскоў 

далучаюцца да барацьбы. Давыд Гарадзенскі. Літоўскі фактар. 
2.4. Мангола-татарскае нашэсце і Беларусь 
Падпарадкаванне Кіеўскай Русі. Захаванне незалежнасці 

беларускіх і літоўскіх зямель. 
 
2.1. ПАЧАТАК ЭКСПАНСІІ НЯМЕЦКІХ РЫЦАРАЎ ВА 

УСХОДНЮЮ ПРЫБАЛТЫКУ 
 
Адносіны паміж Полацкім княствам і балтыйскімі плямёна-

мі да прыходу крыжакоў. Гістарычны лёс народаў Усходняй Пры-
балтыкі і Беларусі быў цесна звязаны, паміж імі здаўна існавалі палі-
тычныя, эканамічныя, культурныя і этнічныя сувязі. Старажытна-



латышскія плямёны (земгалы, курты, латгалы) пражывалі на ўсходнім 
узбярэжжы Балтыйскага мора. У прыватнасці, латгалы займалі права-
бярэжжа Заходняй Дзвіны і землі да Пскоўскага возера; на паўднёвы 
захад ад іх жылі земгалы. На поўдзень ад старажытналатышскіх 
плямён знаходзіліся старажытналітоўскія плямёны: аўкштайты, 
жамойты, яцвягі. Так, вобласць сярэдняга і ніжняга цячэння рэк Віліі 
і Нёмана насялялі аўкштайты. Паміж Нёманам і Заходняй Дзвіной 
жылі жамойты (жэмайты, жмудзь). Паўночную Прыбалтыку насялялі 
фіна-угорскія плямёны: чудзь (эсты) (на захад ад Чудскага возера да 
Фінскага і Рыжскага заліваў) і лівы — па ўзбярэжжы Рыжскага заліва 
на поўнач ад Заходняй Дзвіны. 

Пачатак каланізацыі крывічамі-палачанамі Ніжняга Падзвіння 
адносіцца да другой паловы І тыс. н.э. У канцы Х — пачатку XI ст. 
узнік Браслаў як адзін з першых апорных пунктаў Полацка у гэтым 
рэгіёне. На думку многіх даследчыкаў, горад быў заснаваны князем 
Брачыславам. Магчыма, што Усяслаў Чарадзей ужо уладарыў над 
Ніжнім Падзвіннем, што з'ўлялася адной з крыніц вайсковай сілы 
Полацкага княства. 

Князі Полацка былі фактычнымі ўладарамі ліваў і іх зямлі Лівоніі 
на ўзбярэжжы Рыжскага заліва, а таксама паўднёвай Латгаліі (на 
ўсходзе сучаснай Латвійскай Рэспублікі). Ім належала ніжняе цячэнне 
і вусце Заходняй Дзвіны. Паўночная Латгалія была падуладная 
Ноўгараду і Пскову. Ніжнедзвінскія язычніцкія плямёны знаходзіліся ў 
палітычнай залежнасці ад Полацкага княства, плацілі яму даніну, 
папаўнялі яго вайсковыя сілы. Не ўся гэта параўнаўча вялікая 
тэрыторыя ў аднолькавай ступені была асвоена Полацкам. Да 
непасрэднага ўладання полацкага князя і ўдзельных князёў Герцыке і 
Кукейноса належалі толькі бліжэйшыя да палітычнага цэнтра княства 
мясцовасці. Больш аддаленыя землі лічыліся толькі сферай уплыву 
адпаведнага князя, дзе «падданства» абмяжоўвалася не заўсёды 
рэгулярнай данінай і, часам, ваеннай павіннасцю. 

У Ніжнім Падзвінні, на тэрыторыі латгалаў, знаходзіліся два не-
вялікія падначаленыя Полацку княствы, якія выконвалі ролю 
славянскіх фарпостаў у рэчышчы Дзвіны. Цэнтрамі гэтых княстваў 
былі гарады Кукейнос і Герцыке. 

Заснаваны ў Х ст. горад Герцыке (Герцык, Герсіке, Ерсіка) 
упершыню ўпамінаецца пад 1203 г. як багатая княжацкая рэзідэнцыя 
з некалькімі праваслаўнымі цэрквамі і як цэнтр удзела на чале з 
князем Усеваладам, падпарадкаванага Полацку, ад якога знаходзіўся 
на адлегласці 180 км. Кукейнос (Кокнесе, Кокенгузен) быў далей ад 
Герцыке на захад, за 246 км ад Полацка. Ён узнік у XI ст. Упершыню 



разам са сваім князем Вячкам (Вячаславам) Кукейнос упамінаецца ў 
«Хроніцы Лівоніі» пад 1205 г., а пад 1206 г. названы як «рускі» горад, 
што ясна ўказвае на яго прыналежнасць Полацку. 

Мясцовыя князі паходзілі з роду Ізяславічаў, знаходзіліся ў 
васальнай залежнасці ад Полацка, але карысталіся вялікай доляй 
свабоды як ва ўнутраных, так і ў знешнепалітычных справах. З гэтых 
двух цэнтраў полацкія князі кіравалі зямлёй ліваў і паўднёвых 
латгалаў, сюды сцякалася даніна з падуладных плямён. Насельніцтва 
Кукейноса і Герцыке было этнічна змешанае, складаючыся з 
мясцовых балтаў і ўсходніх славян. 

Падначаленне гэтых зямель ажыццяўлялася як ваенным, так і 
мірным шляхам. Без кровапраліцця, рабаўніцтва і гвалтоўнага вываду 
насельніцтва тут не абыходзілася. Балтыйскія плямёны аказвалі суп-
раціўленне полацкаму ўладаранню і нават выходзілі з-пад яго, як гэта 
было з земгаламі ў 1106 г., калі супраць іх пайшло вялізнае аб'яднанае 
полацкае войска, якім кіравалі ўсе браты Усяславічы. Гэты паход ака-
заўся зусім няўдалым для Полацка. Спробы ніжнедзвінскіх зямель 
выйсці з падпарадкавання падаўляліся зброяй. У той жа час улада 
Полацка ў Прыбалтыцы не суправаджалася ні ваеннай акупацыяй, ні 
масавай яе каланізацыяй перасяленцамі, ні прымусовай 
хрысціянізацыяй. 

Цесныя сувязі з Полацкам садзейнічалі распаўсюджванню ў 
гэтых землях больш высокай культуры і паскаралі фарміраванне 
новых сацыяльна-эканамічных адносін. Полацкая ўлада ў Ніжнім 
Падзвінні з'яўлялася тут старэйшай дзяржаўнай уладай і юрыдычна 
прызнавалася сапернікамі Полацка, у прыватнасці, крыжакамі. 

За крыжам прапаведніка — меч заваёўніка. У першай палове 
XIII ст. знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель пагор-
шыліся. Яны апынуліся пад пагрозай экспансіі нямецкіх рыцараў з 
поўначы і з захаду і мангола-татарскага нашэсця з паўднёвага ўсходу. 
Па характары сваёй экспансіі гэтыя дзве небяспекі адрозніваліся 
паміж сабой. Калі заваяванне манголамі Усходняй Еўропы праводзі-
лася «па-варварску», з прымяненнем ваеннай сілы пры амаль поўнай 
адсутнасці палітычных сродкаў, то паўночная небяспека з боку ня-
мецкіх крыжацкіх ордэнаў была хітра замаскіравана місіянерскай 
дзейнасцю. 

Першыя нямецкія місіянеры з'явіліся ва Усходняй Прыбалтыцы ў 
канцы XII ст. Мэтай крыжовых паходаў, якія праводзіліся пад рэлі-
гійнымі лозунгамі з санкцыі папскага прастола, былі ідэі распаўсю-
джвання хрысціянства і «святой вайны з нявернымі». Ва Усходняй 
Прыбалтыцы рымскімі папамі толькі ў 1217-1265 гг. было абвешчана 



больш за 100 крыжовых паходаў. Яны суправаджаліся хрышчэннем 
мясцовага язычніцкага насельніцтва, захопам зямель і 
запрыгоньваннем тубыльцаў. З ціхай, ускраіннай і мала каму вядомай 
зямлі Прыбалтыка за некалькі дзесяцігоддзяў ператварылася ў 
«прахадны двор», арэну жорсткіх войнаў, зону разбурэння і 
знішчальных набегаў заморскіх прышэльцаў. 

Прычынай рэзкай перамены абстаноўкі ў Прыбалтыцы стаў 
выпадак. У 1158 г. бура прыбіла да вусця Заходняй Дзвіны карабель 
нямецкіх купцоў. Тут яны адкрылі для сябе край з нешматлікімі 
слабымі плямёнамі язычнікаў, настолькі наіўных і далёкіх ад тагачас-
най еўрапейскай цывілізацыі, што ў іх можна было з вялікай выгадай 
выменьваць патрэбныя немцам тавары. Услед за купцамі пачалі 
прыбываць нямецкія каталіцкія місіянеры, каб заваяваць і ахрысціць 
язычнікаў. Пачалася імклівая ваенна-царкоўная каланізацыя края. 

У 1186 г., як адзначае аўтар «Хронікі Лівоніі», удзельнік 
хрысціянізацыі Прыбалтыкі Генрых Латвійскі, «дзеля справы 
Хрыстовай і толькі для пропаведзі» ў вусці Заходняй Дзвіны з 
нямецкага гандлёвага судна высадзіўся на бераг Лівоніі першы 
місіянер, епіскап Мейнард, вікарый архіепіскапа Брэменскага. 
Спачатку манах спытаў дазволу ў «полацкага караля Вальдэмара, 
уладара Лівоніі», прапаведаваць хрысціянства сярод падуладных яму 
ліваў. Атрымаўшы дазвол і нават дары ад полацкага князя, ён рупліва 
прыняўся за справу, якая за дзесяцігоддзе не ўвянчалася поспехам. 
Мясцовыя язычнікі не надта імкнуліся мяняць свае традыцыі і 
аказвалі моцнае, хаця і вельмі недасканалае, з пункту гледжання 
арганізацыі, супраціўленне. 

У той час на чале Полацкага княства стаяў у многім загадкавы 
для гісторыкаў князь Уладзімір Полацкі (князь Валодша), ці «кароль 
Вальдэмар», як называе яго «Хроніка Лівоніі» (гады княжання: 1186 
(першае ўпамінанне ў гістарычнай літаратуры) — 1216). Ні полацкі 
князь, ні князь Кукейноса Вячка, ні Усевалад Герцыкскі — ніхто з іх 
не прадчуваў, што за місіянерскім крыжам прыхаваны заваёўніцкі 
меч. Такая наіўнасць у адносінах да крыжакоў была дапушчана і ў 
іншых землях Усходняй Еўропы. Яны, між тым, паспяхова дзейнічалі 
па прынцыпу «падзяляй і пануй». Літоўцы (летоны) у 1202 г. заключылі 
дагавор з епіскапам Альбертам супраць земгалаў. Мазавецкі князь 
Конрад у 1225 г. неабачліва запрасіў тэўтонаў для барацьбы з прусамі. 
Не раз сумесна з рыцарамі дзейнічалі пскоўскія і наўгародскія 
атрады. Гэтая бесклапотнасць была адной з прычын першых поспехаў 
немцаў ва Усходняй Еўропе. Для Полацка яна абярнулася стратай 
Ніжняга Падзвіння. 



Памёршага ў 1196 г. Мейнарда замяніў епіскап Бертольд. 
Працягваючы «місію хрысціцеля Лівоніі», ён разам з крыжам узяў у 
рукі і зброю. Рымскі папа ўхваліў дзейнасць Бертольда, прыраўняўшы 
паход у зямлю ліваў да крыжовага паходу ў Палесціну. Папская 
імперыя была зацікаўлена не толькі і не столькі выратаваннем 
«заблукаўшых» душ, колькі далучэннем да сваёй улады новых зямель і 
атрыманнем з іх новых прыбыткаў. Сюды заспяшаліся беззямельныя 
нямецкія рыцары ў надзеі атрымаць зямельныя лены, святошы-
пілігрымы, грэшнікі — адкупляць крывёю язычнікаў свае грахі (год 
службы ў крыжацкім войску даваў дараванне за любыя грахі), 
шукальнікі прыгод, подзвігаў, авантурысты. Ахвотнікаў ваяваць 
супраць амаль бяззбройных ліваў было нямала. 

«Подзвігі» нямецкіх рыцараў апісаў у 1224-1227 гг. Генрых 
Латвійскі, які не ўтойваў праўды аб хрышчэнні ліваў. Яго «Хроніка 
Лівоніі» змяшчае, напрыклад, наступныя сведчанні: «І залілі крывёю 
паганцаў усе дарогі і месцы». Альбо: «І захапілі яны многіх, і перабілі 
ўсіх мужчын, і звялі ў палон жанчын і дзяцей». 

Бертольда забілі мясцовыя жыхары ў 1198 г. Дарэчы, гэта быў 
амаль звычайны лёс для большасці хрысціянскіх прапаведнікаў. 
Наступнікам Бертольда стаў епіскап Альберт, які надоўга ўмацаваўся 
ва Усходняй Прыбалтыцы, з'яўляючыся епіскапам Лівоніі з 1199 па 
1229 гг. З яго імем звязана планамерная заваёва зямель ліваў, 
латгалаў і іншых балцкіх і фіна-угорскіх плямён. З пачаткам дзейнасці 
Альберта асабліва яўна выявілася нямецкая пагроза для Полацка. У 
1201 г. у вусці Заходняй Дзвіны паўстала крэпасць Рыга — апорны 
пункт немцаў у Ніжнім Падзвінні. Яна перакрыла галоўную гандлёвую 
артэрыю Полацкага княства, загарадзіўшы яму выхад у Балтыйскае 
мора. З ёй апрануўся ў каменныя ўборы замак Гольм, на подступах да 
Рыгі вырасла крэпасць Ікескюль (Ікскуль). 

Каб мець у Прыбалтыцы пастаянную сілу для заваёвы і 
хрысціянізацыі тубыльцаў, Альберт заснаваў у 1202 г. вайскова-
манаскі ордэн Братоў Хрыстовага Воінства. Па чырвонай выяве мяча 
на белых плашчах ён больш вядомы як Ордэн мечаносцаў, а з 1237 г. 
пачынае называцца Лівонскім (Інфлянцкім) ордэнам. Такім чынам, 
насельніцтву Лівоніі і іх сюзерэну ў асобе Полацка супрацьстаяла 
добра арганізаваная і моцная сіла. Са стварэннем Ордэна мечаносцаў 
у Лівоніі ўзнікла крыжацкая дзяржава, якая пачала агрэсію ўглыб 
Прыбалтыкі. 



2.2. АДСТУПЛЕННЕ ПОЛАЦКА З НІЖНЯГА ПАДЗВІННЯ 
 
Уладзімір Полацкі, Вячка і Усевалад у барацьбе з крыжака-

мі. Гвалтоўнае хрышчэнне Лівоніі прымусіла ліваў на каленях прасіць 
полацкага князя заступіцца за іх. Першая адкрытая сутычка Полацка 
з крыжакамі адбылася ў 1203 г., калі Уладзімір узяў у аблогу замак 
Ікескюль непадалёку ад Рыгі, а потым крэпасць Гольм. Месца паходу 
было выбрана не выпадкова, бо менавіта замак Ікескюль разам з 
першым лацінскім касцёлам быў закладзены Мейнардам з дазволу 
Уладзіміра. У гэтым жа годзе дружына князя Герцыке Усевалада 
разам з атрадамі Літвы напала на Рыгу і выпаліла яе прыгарады. 
Крыжацкія замкі полацкаму князю захапіць не ўдалося. Першая 
баявая сустрэча Уладзіміра з крыжакамі закончылася паражэннем для 
палачан, якія недаацанілі крыжацкай сілы і іх навейшай еўрапейскай 
зброі. Ікескюль грашыма адкупіўся ад палачан, Гольм абараняўся 
зброяй. 

Падзеі 1203 г. азначалі пачатак адкрытай вайны паміж Полац-
кам і крыжакамі. Полацкая зямля першай з усіх усходнеславянскіх 
зямель уступіла ў барацьбу з крыжацкай агрэсіяй. Абараняючы свае 
інтарэсы ў Прыбалтыцы, Полацк бараніў і інтарэсы балцкіх і фіна-
угорскіх плямён, якія супраціўляліся заваёўнікам і бачылі ў Полацку 
сваю надзейную апору. 

У 1206 г. лівы накіравалі тайнае ад немцаў пасольства ў Полацк, 
каб схіліць Уладзіміра да выгнання крыжакоў. Нівы скардзіліся, што 
епіскап Альберт з яго прыхільнікамі — вялікі цяжар, а прыгнёт веры 
для іх нясцерпны. Уладзімір ужо пачаў рыхтавацца да паходу, але 
Альберт вырашыў нейтралізаваць полацкага князя і накіраваў да яго 
сваё пасольства. Калі яно з'явілася ў Полацку, Уладзімір арганізаваў 
вочную стаўку крыжакоў з лівамі. На запэўненне тэўтонаў, што яны 
прыйшлі дзеля міру і сяброўства, лівы адказалі, што тыя не 
захоўваюць міру. Кіраўніку крыжацкага пасольства, абату Тэадорыху 
дарамі і грашыма ўдалося выведаць тайны план сумеснага паходу 
палачан і ліваў на Рыгу, у выніку чаго ён быў сарваны. 

Полацкі князь адпусціў абата дадому, адправіўшы разам з ім 
сваіх паслоў да Альберта з мірнымі прапановамі. Але полацкія паслы 
схілялі ліваў і латгалаў з'явіцца на перагаворы з тэўтонамі пры зброі, 
каб напасці на епіскапа і яго пасольства. У адказ на прапанову 
полацкіх паслоў сустрэцца для перагавораў каля ракі ў адкрытым 
месцы пад Рыгай епіскап Альберт заявіў: «Ва ўсіх краінах, як вядома, 
існуе агульны звычай, каб паслы, адпраўленыя сваімі ўладарамі, самі 
шукалі таго, да каго пасланы, і з'яўляліся да яго, але ніколі гаспадар, 



які б сціплы і ласкавы ён ні быў, не выходзіць са сваіх умацаванняў 
насустрач паслам. Таму і паслам і іх ганцам належыць шукаць нас у 
нашым горадзе, дзе мы са сваімі маглі б прыняць і ўтрымліваць іх з 
большай пашанай. І так, хай завітаюць, нічога не баючыся, чакаючы 
ганаровага прыёму». 

Адказ асцярожнага і абачлівага епіскапа з'яўляецца цікавым 
сведчаннем тагачаснай дыпламатычнай перагаворнай практыкі. 
Полацкім паслам не ўдалося выманіць крыжацкае пасольства з Рыгі, а 
ўзброены напад ліваў на Гольм скончыўся паражэннем. 

Лівы ўзняліся на паўстанне і зноў звярнуліся за дапамогай да 
«караля Уладзіміра», які ў тым жа 1206 г. «сабраў войска з усяго 
свайго каралеўства, а таксама ад суседніх каралёў (удзельных князёў 
Полаччыны. — У. С.), сваіх сяброў, і з вялікай храбрасцю спусціўся 
ўніз па Дзвіне». Так пачалася вайна Полацкага княства з Ордэнам 
мечаносцаў 1206-1210 гг. 

Уладзімір падышоў да Гольма, які з'яўляўся ключом да Рыгі, і ак-
ружыў яго з усіх бакоў. Аблога працягвалася 11 дзён. Выратавала 
крыжакоў падмога, што прыбыла з Германіі, і кароль Даніі Вальдэмар, 
які прывёў вялікае войска. Палачане знялі асаду. Пасля іх адыходу 
лівы вымушаны былі прасіць міру ў крыжакоў і згадзіцца на 
хрышчэнне. 

Далейшы ход падзей у Прыбалтыцы, дзе крыжакі назапашвалі 
свае сілы, становіцца ўсё больш неспрыяльным для Полацка. Да 1207 
г. «уся Лівонія была ахрышчана», што азначала і яе палітычнае 
падначаленне Ордэну мечаносцаў. На чарзе былі Кукейнос і Герцыке. 
У 1205 г. атрад лацінскіх пілігрымаў пасяліўся каля Кукейноса. Але на 
адкрытую канфрантацыю з Рыгай кукейноскі князь Вячка (сын 
Уладзіміра Полацкага) адважыўся не адразу, бо вайсковыя сілы былі 
яўна няроўнымі. У 1205 і 1207 гг. Вячка заключыў з ордэнскім 
епіскапам мірныя пагадненні, нетрываласць і часовасць якіх была 
зразумела абодвум бакам. Згодна з гэтымі пагадненнямі, ён губляў 
частку падначаленай яму тэрыторыі і ўласную незалежнасць. Вячка 
з'яўляўся нібы гаспадаром у сваім горадзе, але разам з тым і 
ганаровым вязнем. Кожны яго крок быў пад увагай крыжаносца. 
Аднак мірыцца са становішчам епіскапскага васала Вячка не жадаў. 
Адно яго імя наводзіла на рыцараў жах. Яго лічылі «галавой і мозгам» 
барацьбітоў з крыжакамі, «каранём усялякага зла ў Лівоніі». 

Знешне мірныя адносіны паміж Ордэнам і Кукейносам працяг-
валіся нядоўга. У 1208 г., калі Альберт адсутнічаў у Рызе, кукейноская 
дружына расправілася з варожым гарнізонам у замку. Вячка паслаў 
полацкаму князю Уладзіміру свае лепшыя трафеі і папрасіў яго 



дапамогі, раючы скарыстацца ад'ездам Альберта для паходу на 
рыцараў. Але крыжацкія дзеянні апярэдзілі гэтую дапамогу. Епіскап 
хутка сабраў тэўтонаў і старэйшын ліваў, якія напачатку былі 
найбольш непрымірымымі ворагамі крыжакоў, каб сурова пакараць 
непакорнага васала. Тады Вячка адважыўся на рашучы крок — спаліў 
замак і з дружынай у 200 чалавек пайшоў ва ўсходнеславянскія землі 
(у «Русію»), каб ніколі больш не вяртацца ў сваё княства. Спачатку ён 
апынуўся ў Наўгародскай зямлі, а потым — у Юр'еве (сучасны Тарту), 
дзе ў 1224 г. загінуў у час аблогі горада рыцарамі. 

Так у 1208 г. трагічна закончылася гісторыя Кукейноса як самай 
заходняй падзвінскай крэпасці Полацка. Гэта была надзвычай цяжкая 
яго страта. На месцы спаленага горада ў 1209 г. па загаду Альберта 
быў пабудаваны моцны замак, які стаў плацдармам для працягу 
крыжацкага «націску на ўсход». 

Авалодаўшы Кукейносам, Ордэн накіраваў наступны ўдар на 
Герцыке. «Герцыкскі кароль заўжды быў ворагам рыжай, змагаючыся 
з імі і не жадаючы заключаць мір», — сведчыць Генрых Латвійскі. У 
1209 г., узначаліўшы магутнае войска, Альберт напаў на Герцыке, раз-
рабаваў і спаліў яго. А сам уладар Герцыке, Усевалад, ледзь вырата-
ваўся ад палону. Яму было прапанавана прыйсці ў Рыгу, калі ён жадае 
заключыць мір, і абяцана вярнуць палонных, у тым ліку яго жонку. 

Усевалад быў вымушаны пайсці на паклон да Альберта. Князь 
прыняў усе ўмовы, прадыктаваныя яму біскупам: абяцаў пазбягаць 
зносін з язычнікамі, адкрываць епіскапу ўсе злыя задумы «русаў і 
Літвы» і стаць саюзнікам рыжай, «заўсёды быць верным царкве св. 
Марыі». Перадаўшы сваё княства гэтай царкве, ён атрымаў яго зноў з 
рук епіскапа, але ўжо ў правах васала Ордэна. Гэта мірнае пагадненне 
фактычна цалкам падначальвала князя-палачаніна і яго невялікае 
княства крыжакам. Тым не менш Усевалад не збіраўся служыць 
Ордэну, хоць знешне і пакарыўся. Князь употай арганізоўваў 
мясцовае насельніцтва на барацьбу з рыцарамі. 

Полацка-лівонскія дагаворы 1210 і 1212 гг. Авалодаўшы 
Кукейносам і Герцыке, крыжакі сталі пагражаць самому Полацку, які 
тым не менш у пачатку XIII ст. заставаўся галоўнай сілай у барацьбе з 
Ордэнам. Гэта ўсведамлялі ў роўнай меры балцкія і фіна-угорскія 
народы, а таксама крыжакі. Добра разумеючы вырашальнае значэнне 
пазіцыі Полацка ў поспехах сваёй дзейнасці па хрысціянізацыі і 
каланізацыі Усходняй Прыбалтыкі, Ордэн у 1210 г. прапанаваў яму 
заключыць мірны дагавор. Яго непасрэднай прычынай з'явілася 
сур'ёзнае паражэнне, якое курты нанеслі крыжакам на моры. Каб не 



дапусціць аб'яднання прыбалтыйскіх плямён з палачанамі, немцы 
прапанавалі палачанам заключыць мір. 

У Полацк было паслана пасольства з даручэннем даведацца ў 
полацкага караля, ці згадзіцца, ён на мір і ці не адчыніць ён рыжскім 
купцам доступ у свае ўладанні. Уладзімір прыняў рыжскае пасольства 
з выяўленнем зычлівасці, выказаўшы з пэўнай доляй хітрасці радасць 
з прычыны ўсталявання міру і спакою паміж Полацкам і Рыгай. Ён 
даручыў свайму паслу, немцу па паходжанні, Лудольфу, «разумнаму і 
багатаму чалавеку са Смаленска», паехаць з ордэнскай дэлегацыяй у 
Рыгу і там заключыць мірнае пагадненне з Ордэнам. Так, у 1210 г. 
быў падпісаны першы дагавор паміж Полацкім княствам, з аднаго 
боку, і Ордэнам мечаносцаў і Рыжскім епіскапствам — з другога, 
вядомы яшчэ як полацка-лівонскі мірны дагавор. Яго падпісалі 
полацкі пасол Лудольф са Смаленска і ордэнскі брат Арнольд. 

Паводле «вечнага міру», Уладзімір санкцыяніраваў зробленыя 
крыжакамі тэрытарыяльныя набыткі ў яго літоўска-латгальскіх 
уладаннях. Цэнтральным у справе заключэння міру было пытанне аб 
даніне з ліваў. Вядома, калі ўжо лівы фактычна былі пад ордэнскай 
уладай, Альберт мог наогул адмовіць Полацку ў даніне з іх. Але, 
улічваючы ўсеагульную нянавісць пакораных плямён да каланізата-
раў, ён вымушаны быў пайсці на кампраміс і згадзіўся на штогадовую 
выплату даніны Полацку або непасрэдна самімі лівамі, або праз 
епіскапа. Бясспрэчна, другое было больш выгадна для Ордэна, бо не 
дапускала непасрэднага кантакту Полацка з лівамі, давала маг-
чымасць епіскапу спаганяць з ліваў большую даніну, прысвойваючы 
частку сабе і нацкоўваць іх тым самым на Полацк. Часткова і часова 
гэтая ўмова задавальняла полацкага князя, бо даніна з ліваў, відаць, 
была важнай крыніцай для папаўнення полацкай казны. 

Полацка-рыжскі дагавор урэгуляваў таксама гандлёва-эканаміч-
ныя адносіны. Альберт прапанаваў адкрыць рыжскім купцам доступ у 
полацкія ўладанні, што і было зроблена. Гандаль з Рыгай быў 
выгадным для Полацка, у выніку чаго гандлёвыя і палітычныя 
дагаворы з Рыгай пазней неаднаразова ўзнаўляліся па яго ініцыятыве. 
Полацкія купцы, згодна з дагаворам, мелі права гандлёвай дзейнасці ў 
Рызе, свабоднага праезду па Заходняй Дзвіне, вусце якой цяпер 
кантралявалі мечаносцы. 

Дагавор 1210 г. быў узаемным кампрамісам. Полацку, які толькі 
знешне прымірыўся з Ордэнам, ён даў магчымасць больш умацавац-
ца, каб пасля з новымі сіламі супрацьстаяць нямецкай экспансіі. 
Часовы мір з Полацкам дазволіў Ордэну перанесці наступ з Падзвіння 



ў зямлю эстаў, на якую пачалося з гэтага часу ўзмоцненае крыжацкае 
наступленне. 

Умацаваўшы свае пазіцыі на тэрыторыі Латвіі і Эстоніі, Ордэн 
дамогся заключэння ў 1212 г. новага пагаднення з Полацкам. Гэта 
быў другі полацка-лівонскі мірны дагавор аб міры і гандлі. Крыжакам 
удалося раз'яднаць саюз Полацка і Ноўгарада, калі наўгародскае 
войска на чале з Мсціславам Удалым разам з полацкімі дружынамі 
здзейсніла паспяховы паход у Лівонію, і ўгаварыць палачан 
заключыць з імі мір. 

Дыпламатыя Уладзіміра Полацкага. Занепакоены поспехамі 
крыжакоў, Уладзімір сам ініцыіраваў сустрэчу з Альбертам у Герцыке. 
На ёй стаялі пытанні аб лівах як былых падданых полацкага князя, 
бяспецы плавання купцоў па Дзвіне і аб узнаўленні міру дзеля 
супрацьстаяння Літве (летонам). Перагаворы праходзілі ў вострай і 
напружанай атмасферы. Епіскап узяў з сабой рыцараў і купцоў у 
даспехах, старэйшын ліваў і летаў, а таксама пскоўскага князя 
Уладзіміра, выгнанага пскоўцамі, які ўцёк у Рыгу да свайго зяця. 
Уладзіміра Полацкага таксама суправаджала сваё войска. 

У час перагавораў князь, імкнучыся то ласкай, то суровасцю, то 
пагрозай пераканаць епіскапа, прапанаваў яму адмовіцца ад 
хрышчэння ліваў, пагражаючы «спаліць усе замкі Лівоніі, а разам і 
саму Рыгу». Уладзімір сцвярджаў, што толькі яго ўладзе належыць 
права хрысціць «рабоў яго ліваў» ці пакінуць іх нехрышчонымі. Ён 
таксама вылучыў тэзіс аб адрозненні «рускай» каланізацыйнай 
палітыкі адносна іншых народаў ад крыжацкай. Полацкі князь 
адзначыў, што каралі русаў, пакараючы зброяй які-небудзь народ, 
звычайна клапоцяцца не аб яго хрышчэнні, а аб пакаранні ў сэнсе 
выплаты падаткаў і грошай. Такім чынам, усходнеславянскія князі на 
першае месца вылучалі эканамічны бок каланізацыі балтыйскіх 
плямён. 

Альберт, наадварот, падкрэсліваў, што трэба падпарадкоўвацца 
больш Богу, чым людзям, больш Цару нябеснаму, чым зямному. Ён ад-
значыў, што не аспрэчвае неабходнасці выплаты даніны полацкаму 
каралю, і што ён сам часам плаціў яе за ліваў. Паводле слоў епіскапа, 
лівы, не жадаючы служыць двум гаспадарам, г. зн. Полацку і 
тэўтонам, заўсёды ўгаворвалі яго назусім вызваліць іх ад ярма русаў. 

Полацкі князь, незадаволены гэтымі довадамі, раззлаваўся і 
загадаў свайму войску выйсці з замка і, нібыта пачынаючы вайну з 
тэўтонамі, рушыў на іх. Тады ў справу ўмяшаліся настаяцель 
мясцовай царквы св. Марыі і пскоўскі князь Уладзімір, якія 
пераканалі яго не «трывожыць вайной маладую царкву», каб Полацк у 



адказ не патрывожылі тэўтоны, людзі моцныя ў сваім узбраенні і 
поўныя жадання ўступіць у бой з русаму Збянтэжаны іх храбрасцю, 
Уладзімір Полацкі загадаў свайму войску адысці, пайшоў да епіскапа і 
ў размове з ім выказаў павагу да яго, называючы айцом духоўным. Са 
свайго боку, Альберт прызнаваў яго сваім сынам. Нарэшце дагавор 
быў падпісаны і, як сцвярджае «Хроніка Лівоніі», кароль і епіскап з 
радасцю раз'ехаліся па дамах. 

Як сведчылі перагаворы, полацкі князь ужыў розныя дыплама-
тычныя і ваенныя сродкі націску на епіскапа — ад славеснай пагрозы 
да рэальнай пагрозы прымянення сілы — каб захаваць свае пазіцыі ў 
Лівоніі. Аднак утрымацца тут ён не змог. Уладзімір вымушаны быў ад-
мовіцца ад Ніжняга Падзвіння і згадзіцца на памяншэнне ліўскай да-
ніны на карысць Полацка. Паводле дагавора 1212 г., полацкія купцы 
атрымалі магчымасць правозіць тавары па Заходняй Дзвіне да мора. 

Адыграла сваю ролю хітрая палітыка Ордэна ў падбухторванні 
ліваў супраць Полацка. Альберт згаджаўся на атрыманне Рыгай 
даніны з ліваў, каб гэтым самым настроіць іх супраць ранейшага 
ўладара. Дзеля гэтага ён зменшыў памер дзесяціны з ліваў для 
Полацка, чым у пэўнай ступені задобрыў іх. Адной з прычын уступак 
полацкага князя з'яўлялася летонская ці літоўская пагроза. Але, як і 
раней, Ордэн толькі страшыў ёю Полацк, бо Літва, калі толькі яе 
разумець пад летонамі, заўсёды была саюзніцай Полацка. Гэта 
выявілася ў 1216 г., калі ў войску Уладзіміра Полацкага, які збіраўся 
на Рыгу, былі значныя сілы з боку Літвы. 

Змірыцца са стратай Лівоніі Уладзімір не збіраўся. Ён пачаў 
дзейнічаць супраць мечаносцаў праз Усевалада. Першым з 
усходнеславянскіх князёў Усевалад Герцыкскі зразумеў, што змагацца 
з крыжакамі паасобку нельга: толькі сумеснымі сіламі ўсходніх славян 
і Літвы можна спыніць Ордэн. Не без ведама Усевалада ў 1213 г. яго 
цесць Даўгерут, адзін з прадстаўнікоў Літвы, з багатымі дарамі паехаў 
у Ноўгарад і заключыў там саюз супраць Ордэна. Але на зваротным 
шляху Даўгерут быў схоплены крыжакамі і пакончыў з сабой, 
працяўшы сябе мячом. 

Пасля таго як Ордэну стала вядома, што герцыкскі князь увесь 
час дапамагае Літве, у 1214 і 1215 гг. крыжакі нападалі на Герцыке, 
разрабавалі і спалілі яго. Герцыке як фарпост Полацка ў Ніжнім 
Падзвінні страціў сваё значэнне. Гэта быў яшчэ адзін крок полацкага 
адступлення з Прыбалтыкі. Пасля смерці Усевалада ў 1230 г. Герцыке 
перайшоў пад уладу рыжскага епіскапа. 

Але Полацк па-ранейшаму заставаўся ў вачах балцкіх і фіна-
угорскіх плямён надзейным абаронцам. У 1216 г. эсты звярнуліся да 



Уладзіміра з прапановай сабраць вялікае войска і аб'яднанымі сіламі 
выступіць супраць лацінян. Полацкі князь заключыў саюз з эстамі, 
Літвой і лівамі, разаслаў ганцоў у «Русію» і «Летонію» збіраць войска 
для сумеснага паходу супраць крыжакоў. 

Але ў дзень выступлення з Полацка Уладзімір раптоўна памёр 
(відаць, быў атручаны). Дарэчы, Ордэн ведаў пра план выступлення 
на Рыгу. Крыжакі добра бачылі, што полацкі князь займаў ключавое 
месца ў адпоры нямецкай агрэсіі, і таму пастараліся ад яго 
пазбавіцца. Паход, які меў рэальную магчымасць змяніць расстаноўку 
сіл на сумежных з Полацкім княствам землях, сарваўся. 

Прычыны і ўрокі полацкага адступлення. Са смерцю «караля 
Вальдэмара» закончыўся першы акт полацкага адступлення з Ніжняга 
Падзвіння. На працягу трох дзесяцігоддзяў (1186-1216) нямецкія 
крыжакі крыжам і мячом пакарылі і падпарадкавалі сабе ніжняе і 
сярэдняе цэчэнне Дзвіны і яе басейн. Недаацэнка Полацкам, як і 
іншымі суседнімі славянскімі княствамі, выключнай небяспекі 
крыжацкай духоўнай і тэрытарыяльнай экспансіі дала магчымасць 
Ордэну мечаносцаў з самага пачатку заняць моцныя плацдармы для 
прасоўвання на ўсход. Заснаванне Рыгі было першым і самым 
моцным ударам па інтарэсах Полацка, якое фактычна і заклала 
асновы для паспяховага наступлення крыжакоў у глыб полацкіх 
уладанняў у Ніжнім Падзвінні. 

Ордэн умела выкарыстоўваў міжплемянныя супярэчнасці і, 
распальваючы іх, яшчэ больш схіляў на свой бок частку мясцовых 
старэйшын. Полацку не ўдалося арганізаваць адзіны фронт барацьбы 
супраць крыжакоў з удзелам суседніх усходнеславянскіх зямель. 
Фактычна Полацк адзін доўгі час супрацьстаяў Ордэну. Толькі па 
меры прасоўвання крыжакоў у эсцкія землі ўцягваюцца ў барацьбу 
Пскоў і Ноўгарад, паколькі тут непасрэдна закраналіся іх інтарэсы. У 
1217-1221 гг. яны вялі другую вайну рускіх дзяржаў супраць немцаў у 
Лівоніі. Паводле Генрыха Латвійскага, пасля смерці Уладзіміра Полац-
кага з'явіўся новы праціўнік лівонскай царквы — Уладзімір Пскоўскі. 

Палітыка Полацка, хоць і была бескампраміснай, але часам 
выглядала не зусім прадуманай. Уладзімір Полацкі імпульсіўна 
паводзіў сябе на перагаворах з епіскапам у 1212 г. у Герцыке, калі 
кідаўся з адной крайнасці ў другую, пераходзячы ад выключнай 
запальчывасці да празмернай падатлівасці. Не надта зразумелая роля 
полацкага князя ў падзеях 1207-1214 гг., калі ён не падтрымаў 
кукейноскага і герцыкскага князёў. І, нарэшце, полацкаму войску з 
яго састарэлай зброяй цяжка было супрацьстаяць рыцарам, якія мелі 



найноўшае еўрапейскае ўзбраенне. Усё гэта разам узятае абумовіла 
няўдачу Полацка ў абароне сваіх уладанняў у Ніжнім Падзвінні. 

Адлучэнне Полаччыны ад Балтыйскага мора з'явілася для яе 
вельмі балючым ударам. У далейшым гэта моцна абцяжарыла 
гістарычнае развіццё ўсёй Беларусі. Але ж барацьба з крыжакамі не 
была дарэмнай для Полацка. Яго гераічнае супраціўленне не дапусціла 
ворага ў карэнныя землі палачан. За Полацкам яшчэ некалькі 
дзесяцігоддзяў заставалася Латгальская зямля. Не спынілася і 
змаганне з Ордэнам, якое на працягу цэлых стагоддзяў у многім 
вызначала гісторыю Паўночна-заходняй Русі, Прыбалтыкі, Польшчы і 
іншых краін Усходняй Еўропы. 

 
2.3. УЗНІКНЕННЕ ТРЫКУТНІКА РУСЬ — ЛІТВА — ОРДЭН 
 
Утварэнне Лівонскага ордэна. У 1222 г. быў падпісаны новы 

дагавор паміж Полацкім і Смаленскім княствамі, з аднаго боку, і 
Ордэнам мечаносцаў і Рыжскім епіскапствам — з другога, аб 
аднаўленні міру. Паводле гэтага трэцяга полацка-лівонскага мірнага 
дагавора захоўваўся тэрытарыяльны статус-кво і ўстанаўліваўся 
нямецкі кантроль за рускім гандлем па Заходняй Дзвіне. 

У 20-я гг. XIII ст. крыжацкая навала навісла непасрэдна над 
землямі эстаў, за якімі сталі на чарзе Пскоў і Ноўгарад. На наступны 
год пасля бітвы на Капцы (1223), скарыстаўшы выгадную палітычную 
сітуацыю, епіскап Альберт напаў на горад Юр'еў, дзе правіў князь 
Вячка Кукейноскі, які атрымаў гэты горад ва ўладанне ад Ноўгарада. 
Пасля доўгай аблогі Юр'еў быў узяты, а Вячка загінуў пры абароне 
горада. 

20-30-я гг. XIII ст. характарызаваліся паглыбленнем нямецка-
дацкай агрэсіі ў Прыбалтыцы і адміністрацыйна-палітычным 
пераўладкаваннем у Лівоніі, якое прывяло да злучэння Ордэна 
мечаносцаў з Тэўтонскім ордэнам. 

У канцы 1220-х гг. па запрашэнні польскага князя Конрада 
Мазавецкага Тэўтонскі ордэн пачаў заваяванне тэрыторыі Прусіі. Ку-
ды лепш узброеныя і вопытныя ў ваенных справах крыжакі перамаглі 
ваяўнічых прусаў, перабілі іх і пасяліліся на іх зямлі. Да 1283 г. яе 
заваяванне было завершана. З 1277 г. рыцары павялі барацьбу з 
яцвягамі і праз паўтара дзесяцігоддзя іх землі былі захоплены. 

У 1236 г. Ордэн мечаносцаў арганізаваў свой першы крыжовы 
паход у Жэмайцію. Аднак на зямлі Сауле (каля сучаснага Шаўляя) уш-
чэнт быў разгромлены. У гэтай бітве аб'яднанае літоўскае войска на 
чале з князем Рынгальтам разбіла аб'яднанае нямецка-рускае войска, 



куды ўваходзілі сілы лівонскага Ордэна мечаносцаў, крыжакі з Гер-
маніі і Галіцка-Валынскія атрады, якія імкнуліся да рэваншу над 
Літвой. У выніку бітвы Ордэн мечаносцаў, яго камандны састаў і ва-
енная сіла былі фактычна знішчаны. Літва ўмацавала сваё становішча 
і стала з гэтага часу небяспечным праціўнікам для Тэўтонскага 
ордэна. 

Дэмаралізаваны пасля паражэння пад Шаўляем Ордэн 
мечаносцаў, які размяшчаўся ў Лівоніі, у 1237 г. аб'яднаўся з больш 
моцным Тэўтонскім ордэнам, які знаходзіўся ў Прусіі, у адзіны 
Нямецкі ордэн. З гэтага часу Ордэн мечаносцаў атрымаў назву 
Лівонскага ордэна. У Прыбалтыцы Нямецкі ордэн складаўся з дзвюх 
правінцый — прускай і лівонскай, паміж якімі знаходзілася Жэмайція 
ці Жамойць (асноўная частка этнічнай Літвы). З захопам Жэмайціі ў 
руках крыжакоў апынулася б усё балтыйскае ўзбярэжжа. Таму Ордэн 
прыкладаў усялякія намаганні для заваявання яе тэрыторыі. 

Рыцары стварылі моцную, цалкам утвораную на захопленых 
землях дзяржаву ад Віслы на захадзе да Наўгародскай рэспублікі на 
паўночным усходзе. У яе склад уваходзілі гарады Хельмна, Эльбланг, 
Торунь, Кёнігсберг, Коўна, Лібава, Віндава, Рыга, перайменаваны ў 
Дэрпт Юр'еў, Рэвель, Нарва і інш. Акрамя таго, Тэўтонскай дзяржаве 
ў канцы XIV — пачатку XV ст. належала Жэмайція. Пасля 1237 г. 
пагроза жэмайцкім, літоўскім, беларускім, рускім і польскім землям 
значна ўзрасла. З гэтага часу і да сваёй ліквідацыі ў 1526 г. Нямецкі 
ордэн тэрытарыяльна засяроджваецца на Прыбалтыцы. З сярэдзіны 
XIII ст. узнікла паняцце «Прыбалтыка» (Balticum) як палітыка-
геаграфічны тэрмін. 

Нямецкі ордэн уваходзіў у Свяшчэнную Рымскую імперыю 
нямецкай нацыі і пры падтрымцы імператараў і рымскіх пап 
імкнуўся да пашырэння сваёй тэрыторыі. У рэгіёне Цэнтральнай і 
Усходняй Еўропы Нямецкі ордэн у XIV — пачатку XV ст. быў самай 
моцнай ваеннай дзяржавай, нягледзячы на тое, што ў пачатку XIV ст. 
ордэнскія ўладанні складалі менш чым 58 тыс. кв. км. 

Смаленск, Ноўгарад і Пскоў далучаюцца да барацьбы. У 
1220-я гг. Ноўгарад і Пскоў зразумелі ў поўнай ступені небяспеку, 
якая насоўвалася на іх з боку крыжакоў. Полацкая зямля была значна 
аслаблена і, нягледзячы на тое, што не пускала захопнікаў далей на 
поўдзень усходнеславянскіх зямель, не магла больш супрацьстаяць ім. 
У першай чвэрці XIII ст. Полацк і Віцебск прызналі вярхоўную ўладу 
смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча, што садзейнічала 
згуртаванню антыкрыжацкіх сіл. У 1234 г. наўгародскі князь Яраслаў 
у бітве пад Дэрптам ушчэнт разбіў рыцараў Ордэна мечаносцаў, якія 



былі вымушаны прасіць міра ў Яраслава «по всей его правде», г. зн. на 
яго ўмовах. У гэтым жа годзе быў заключаны наўгародска-лівонскі мір 
у Юр'еве, пасля якога магістр Ордэна мечаносцаў звярнуўся да 
Нямецкага ордэна з просьбай аб зліцці двух ордэнаў, але яна была 
адхілена. 

Наспявалі ўмовы для стварэння антыкрыжацкай кааліцыі, якая 
была фактычна аформлена ў 1239 г. шлюбам наўгародскага князя 
Аляксандра Яраславіча (будучага Неўскага) з полацкай князёўнай, 
дачкой князя Брачыслава. Гэты шлюб сведчыў аб палітычным 
збліжэнні Полацка і Ноўгарада на аснове агульнай барацьбы з 
нямецкай і шведскай агрэсіяй. 

У 1240 г. шведскі ўрад накіраваў войскі для захопу Нявы. 
Наўгародскі князь паслаў за падмогай у Полацкую зямлю свайго 
ганца, лоўчага Якава, які нядаўна трапіў у Ноўгарад разам з дваром 
маладой княжны. Аляксандр прасіў дапамогі ў князя Брачыслава, бо 
захоп шведамі выхаду да Балтыйскага мора балюча адбіўся б на 
гандлёвых і эканамічных інтарэсах не толькі Ноўгарада, але і Полацка. 

У бітве 15 ліпеня 1240 г. на Няве разам з наўгародцамі прымалі 
ўдзел і палачане. Лоўчы князя Аляксандра, Якаў Палачанін праявіў 
асаблівую мужнасць: ён біўся з невялікім атрадам супраць цэлага 
палка шведаў. Якаў, «наеха на полк с мечем і много мужества показа», 
за што заслужыў пахвалу ад наўгародскага князя. 5 красавіка 1242 г. 
полацкая дружына дапамагла Аляксандру Неўскаму разбіць крыжакоў 
на Чудскім возеры, адагнаць іх углыб Юр'еўскай зямлі і вярнуць 
Ноўгараду захопленую раней Пскоўскую вобласць з горадам Псковам. 
Перамогі на Няве і Чудскім возеры спынілі наступленне шведаў і 
немцаў на землі Паўночна-заходняй Русі. У 1242 г. у Пскове быў 
заключаны наўгародска-лівонскі мір, які аднаўляў статус-кво, што 
існаваў паміж Ноўгарадам і Ордэнам да 1234 г. Пасля гэтага дагавора 
Лівонскі ордэн спыніў на 10 гадоў усялякія спробы нападу на рускія 
землі. 

Галоўныя намаганні Нямецкага ордэна, у тым ліку і яго 
лівонскай часткі, у другой палове XIII ст. былі накіраваны на 
канчатковае заваяванне прусаў і куршаў, а таксама супраць Літвы і 
Жэмайціі, якія падтрымлівалі барацьбу гэтых народаў з Ордэнам. 

Працяглы час Літва і Жэмайція адбівалі ваенны і дыпламатычны 
націск крыжакоў. Хронікі і летапісы паведамляюць аб сакрушальных 
ударах жэмайцкіх і літоўскіх дружын. 13 ліпеня 1260 г. войска ВКЛ на 
чале з вялікім літоўскім князем Міндоўгам пры падтрымцы палачан 
нанесла цяжкае паражэнне аб'яднаным сілам Нямецкага ордэна каля 
возера Дурбе, недалёка ад Мемеля (Клайпеды). Пасля Дурбенскай 



бітвы Міндоўг адразу ж накіраваў паслоў да Аляксандра Неўскага як 
вялікага князя Уладзімірскай Русі з прапановай міру і агульнай 
барацьбы з Ордэнам. Аляксандр Неўскі з радасцю прыняў прапанову. 

У 1262 г. быў заключаны літоўска-рускі мірны дагавор, які 
падпісалі (верагодна ў Пераяслаўлі-Залескім) Міндоўг (праз сваіх 
паслоў) і сам Аляксандр Неўскі. Дагавор прадугледжваў устанаўленне 
міру і згоды, узаемнага ненападзення паміж Літвой і Руссю, а таксама 
ўзаемадапамогу ў барацьбе супраць Нямецкага ордэна. 

Вынікам першага ў гісторыі саюза ВКЛ з Руссю была 
дамоўленасць аб сумесным нападзе на ордэнскія землі ў Лівоніі. Такі 
паход адбыўся летам 1262 г., калі Міндоўг падышоў са сваім войскам 
да сталіцы Лівонскага ордэна крэпасці Вендэн, але, не дачакаўшыся 
падыходу рускіх войскаў, вярнуўся ў Літву. Рускае войска, якое 
выступіла са спазненнем праз месяц, пайшло не ў Ліфляндыю, як 
дамаўляліся, а на Юр'еў, узяць які, аднак, не ўдалося. Такім чынам 
план сумеснага літоўска-рускага нападу на Ордэн, каб не даць яму 
ўмацавацца пасля паражэння пры Дурбе, ажыццявіць не ўдалося. 

Палітыку адпору крыжакам працягвалі князі, якія ў сярэдзіне 
XIII ст. усталяваліся ў Полацку. Яны таксама ішлі на пагадненне з 
Ноўгарадам супраць Тэўтонскага ордэна. У паходзе наўгародскага 
войска на крыжакоў 1262 г. удзельнічаў полацкі князь Таўцівіл, 
пляменнік Міндоўга. 

У 1267-1272 гг. пскоўскі князь Даўмонт, ураджэнец 
Нальшчанскай зямлі (паўночны захад Беларусі, раён Крэва, Гальтан, 
Ашмян) і адзін з самых уплывовых людзей Літвы, праславіў сваё імя 
перамогамі над крыжакамі. На многія гады адбіў ён у іх ахвоту 
хадзіць на Русь. Цэлае пакаленне пскавічоў вырасла, не чуючы звону 
мячоў (70-80-я гг. XIII ст.). У 1299 г. састарэлы князь зноў узяў у рукі 
пераможны меч і разбіў крыжакоў, якія з'явіліся пад Псковам. 

У лабірынце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе супраць-
стаянне Літвы і крыжакоў набывала ўсё больш вызначальны характар. 
Гэта ў многім вяло да больш цесных адносін княстваў Паўночна-
заходняй Русі з Літвой і садзейнічала стварэнню і кансалідацыі ВКЛ. 

Давыд Гарадзенскі. На наступны год пасля пакарэння прусаў 
(1283) Тэўтонскі ордэн распачаў вайну з Вялікім княствам Літоўскім. 
Нягледзячы на тое, што агрэсія была скіравана галоўным чынам на 
Жэмайція» і замкі Сярэдняга Нёмана, тэўтоны не пакінулі ў спакоі і 
беларускае Панямонне. Нямецкі ордэн разглядаў шырокія абшары ад 
Жэмайціі да Гародні — Наваградка — Крэва — Ашмян у якасці зоны 
сваіх ваенных аперацый. Але тэўтоны баяліся заходзіць далёка ўглыб 



гэтага краю, пакуль ім пагражаў удар з Гародні, якую крыжакі 
называлі Гартэнам. 

Гарадзенскі замак быў важным стратэгічным пунктам, і рыцары 
намагаліся любой цаной захапіць яго. Хадзіць на непрыступны Гартэн 
лічылася справай гонару сярод тэўтонаў. У 1284 г. войскі крыжацкага 
магістра ўпершыню асадзілі Гародню. Яны ўварваліся ў замак, пабілі 
або забралі ў палон яго абаронцаў, спалілі ўмацаванні, спустошылі 
ваколіцы і з вялікай здабычай вярнуліся ў ордэнскія ўладанні. З гэтага 
часу крыжацкія набегі на Гарадзенскую зямлю рабіліся ўсё больш 
частымі і спусташальнымі. Ніводзін замак Беларусі не прыцягваў 
такой увагі крыжакоў, як гарадзенская фартэцыя, што выконвала 
функцыю асноўнай базы для ваенных рэйдаў ВКЛ на захад. 

Па падліках гісторыкаў, за перыяд з канца XIII ст. да 1410 г. 
крыжакі болыш за 140 разоў урываліся на тэрыторыю сучасных 
Беларусі і Літвы. У сваю чаргу літвінскія палкі за няпоўныя 100 гадоў 
ажыццявілі каля 60 паходаў у адказ на крыжацкія набегі. 

На працягу больш чвэрці стагоддзя барацьбу жыхароў Гарадзен-
шчыны супраць крыжакоў узначальваў таленавіты палкаводзец, 
князь Давыд Гарадзенскі (каля 1283-1326), сын Даўмонта і княжны 
Марыі, унучкі Аляксандра Неўскага. Вялікі князь Гедымін высока 
цаніў Давыда і даверыў яму абарону Гародні. Давыд Гарадзенскі 
неаднаразова разбіваў пад сценамі горада войскі рыцараў і дапамагаў 
у абароне Наваградка. Ён ажыццяўляў паспяховыя паходы ў Прусію і 
Польшчу. У 1319 г. гарадзенскі стараста ўзначаліў паход гарадзенцаў 
у Прусію і разграміў правінцыю Вогенштоф. У 1322 г. Давыд дапамог 
у барацьбе з Лівонскім ордэнам Пскову, гораду, дзе некалі княжыў яго 
бацька і дзе ён нарадзіўся. У 1323 г. ён разбіў пад пскоўскімі сценамі 
дацкіх рыцараў і дайшоў да Рэвеля. У 1324 г. Давыд правёў удалы 
паход войскаў Вялікага княства Літоўскага на Мазовію. 

У 1326 г. Давыд Гарадзенскі на чале атрада з 1200 коннікаў 
здзейсніў рэйд на Брандэнбург і Франкфурт-на-Одэры. Напалоханыя 
Давыдавай смеласцю і яго шматлікімі перамогамі, рыцары шукалі 
магчымасць знішчыць праціўніка. Пры завяршэнні апошняга паходу 
яго забіў наёмнік. Смерць гэтага мужнага чалавека, вопытнага і 
таленавітага военачальніка была вялікай стратай для гарадзенцаў і 
ўсяго княства. 

Літоўскі фактар. У сістэме міжнародных адносін Усходняй 
Еўропы ў пачатку XIII ст. склаўся трыкутнік Русь (Полацк, Ноўгарад, 
Смаленск)-Літва — Ордэн крыжакоў. Адносіны паміж бакамі гэтага 
ўсходнееўрапейскага трыкутніка не заўсёды былі варожымі. 
Канфлікты і ваенныя дзеянні чаргаваліся з мірнымі, добрасуседскімі, 



гандлёвымі адносінамі. Войны саступалі месца мірным, гандлёвым і 
нават саюзным дагаворам паміж дзяржавамі трыкутніка. Гандлёвыя 
сувязі дыктавалі волю палітыкам і ваенным. Ордэнскія ўлады 
імкнуліся выкарыстаць у сваіх палітычных мэтах эканамічную 
зацікаўленасць рускіх купцоў у сувязях з Паўночнай Еўропай праз 
Рыгу, перашкаджаючы збліжэнню Літвы з усходнеславянскімі 
княствамі. Гэтым тлумачылася серыя мірных і гандлёвых дагавораў 
Полацка, Віцебска, Смаленска, Ноўгарада і Пскова з Ордэнам, Рыгай і 
ганзейскімі гарадамі ў першай трэці XIII ст. 

У гэты перыяд актывізавалася роля Літвы (літоўска-балцкіх 
саюзаў плямён Аукштайціі і Жэмайціі) ва ўзаемаадносінах з Руссю 
(беларускімі, рускімі і ўкраінскімі землямі) і крыжакамі. Набегі 
літоўскіх дружын усё мацней непакоілі ўладанні Смаленска, 
Ноўгарада, Пскова, Чарнігава, Валыні і іншых гарадоў. Галоўнай 
мэтай гэтых паходаў быў не захоп чужой тэрыторыі, а рабаўніцтва, 
захоп палонных, хатняй жывёлы і г. д. Набегі насілі грабежніцкі 
характар і з'яўляліся адной з крыніц назапашвання багаццяў 
літоўскай знаці. Толькі на працягу 1201-1236 гг. літоўскія князі 
арганізавалі 14 буйных паходаў на ўсходнеславянскія землі. 

Літва не толькі пачала спакушацца на тэрытарыяльныя набыткі 
Паўночна-заходняй Русі ў Эстоніі, Латвіі, Прусіі, але ўсё часцей 
атакавала непасрэдна рускія землі. Паступова перавага Полацка ў 
гэтым рэгіёне сходзіць на нішто, і рускія княствы ці пераходзяць да 
абароны ад літоўцаў, ці імкнуцца ўстанавіць з імі саюзныя адносіны. 
Літоўцы ўсё часцей удзельнічаюць у міжусобных канфліктах рускіх 
князёў, падтрымліваючы то адзін, то другі бок. 

Разам з тым Літва адчувала ўсё больш моцны ціск з боку 
нямецкіх крыжаносных ордэнаў. Гэта экспансія — спачатку на 
Ніжняе Падзвінне, потым на Віслу, Прусію, Панямонне — вяла да 
захопу этнічных літоўскіх зямель, прымусовага хрышчэння Літвы, 
блакады яе з мора і адцяснення ад балтыйскага ўзбярэжжа. 

Ва ўмовах барацьбы з крыжакамі літоўскім князям быў 
патрэбны спакойны тыл на поўдні, дзе набірала сілу Валынь. У 1213 і 
1219 гг. Літва падпісала мірныя дагаворы адпаведна з Ноўгарадам і 
Галіцка-Валынскім княствам, якія прадугледжвалі, між іншым, 
абавязацельствы аб узаемадапамозе і спыненні літоўскіх «дзікіх» 
набегаў. Дагавор з Валынню падпісалі 20 літоўскіх князёў Аукштайціі і 
Жэмайція сярод якіх быў будучы вялікі князь літоўскі Міндоўг. Гэты 
саюзны дагавор на пэўны перыяд паклаў канец варожым адносінам 
Літвы і Валыні, аблегчыў стварэнне адзінай Галіцка-Валынскай 
дзяржавы, а таксама ўтаймаваў антылітоўскую палітыку Польшчы. У 



той час адносіны паміж Літвой і Польшчай былі недружалюбнымі ў 
выніку пранямецкай і прапапскай палітыкі мазавецкіх князёў. 

Да часоў княжання Міндоўга адносіцца першае афіцыйнае 
вылучэнне прэтэнзій Нямецкага ордэна на землі ВКЛ. Гэта адбылося ў 
1245 г., калі ў адказ на просьбу вялікага магістра Ордэна Генрыха 
фон Гогенлоэ імператар Фрыдрых ІІ выдаў прывілей, якім даваў 
магістру і Ордэну правы на землі, што ён здабудзе ў Куроніі, Літве і 
Земгаліі. Падставай для паходаў на ВКЛ быў язычніцкі стан балцкага 
насельніцтва, якое, згодна з устанаўленнямі крыжакоў, падлягала 
хрышчэнню. Прэтэнзіі Ордэна на ВКЛ падмацоўваліся і граматай 
(магчыма фальшывай) Міндоўга, паводле якой ён завяшчаў сваю 
дзяржаву Нямецкаму ордэну ў тым выпадку, калі застанецца без 
нашчадкаў. 

Трэба ставіцца з асцярожнасцю да распаўсюджанай у рускай 
гістарыяграфіі думкі пра шматлікія набегі «Літвы» на рускія землі праз 
нібыта аслабелую і падначаленую ёй Полацкую зямлю. Нельга забы-
ваць пра тое, што Літва з канца XII ст. была саюзніцай Полацка і ад-
ным з тых рэзерваў, адкуль ён чэрпаў вайсковыя сілы ў паходах су-
праць суседніх зямель, перш за ўсе супраць Смаленска і Ноўгарада. 
На думку М. І. Ермаловіча, шматлікія набегі «Літвы» на рускія землі ў 
першай палове XIII ст. ажыццяўляліся ў інтарэсах Полацка, які іх інс-
пірыраваў супраць суседніх зямель і якія праводзіліся праз Полацкую 
зямлю. Да таго ж пад «Літвой» часта трэба разумець палачан. 

У 1239 г. «Літва» (Полацк) захапіла Смаленск і рыхтавала ўдар па 
Наўгародскай зямлі. У адказ наўгародскі князь Аляксандр Яраславіч 
(Неўскі) пабудаваў абарончыя гарадкі па рацэ Шэлоні. Літву выкары-
стоўвалі турава-пінскія князі для аслаблення Галіцка-Валынскай зямлі. 
Набегі «Літвы» на Валынь у 1246 і 1247 гг. ажыццяўляліся праз 
Пінскую зямлю ў інтарэсах узмацнелых пінскіх князёў, якія падбух-
торвалі «Літву» на знясільваючыя яе паходы. Такім чынам, Полацк і 
Пінск заграбалі жар чужымі рукамі. Гэта вяло да аслаблення Літвы і яе 
наступнага заваявання Навагрудскім княствам. 

Літоўскае наступленне на славянскіх суседзяў значна саступала 
па свайму значэнню славянскай, перш за ўсё крывіцкай і дрыга-
віцкай, каланізацыі балцка-літоўскіх зямель. У сувязі са славянскай 
каланізацыяй гэтых зямель з'явіліся агульныя полацка-літоўскія князі. 
Непасрэднае суседства, працяглае сумеснае існаванне беларускіх і 
балцка-літоўскіх плямён не магло не прывесці да сваяцкіх адносін 
паміж полацкімі князямі і літоўскімі кунгасамі. Полацкія князі, як ужо 
адзначалася, звычайна ўцякалі ў балцка-літоўскія землі. Полацка-
літоускім князем быў Гердзень, сын полацкага князя Давыда 



Расціславіча. Перш чым стаць «літоўскім» князем у Полацку каля 1265 
г., ён быў полацкім князем Нальшчанаў. 

З другой паловы XIII ст. палітыка Літвы адносна Русі змяняецца. 
Замест ваенных нападаў ажыццяўляецца тактыка «мяккага» 
пранікнення Літвы на суседнія ўсходнеславянскія землі ў якасці 
саюзніка ў барацьбе з Ордэнам. На службу да князёў Паўночна-
заходняй Русі пераходзілі літоўскія ці паўлітоўскія князі (напрыклад, 
Даўмонт у Пскове), якія, заваяваўшы давер мясцовага насельніцтва, 
станавіліся альбо васаламі рускіх князёў, альбо ператвараліся па меры 
аслаблення Русі ў васалаў ВКЛ. Літоўская знаць, дружыннікі, воіны 
зрошчваліся з вярхамі рускага набілітэту і стваралі нават літоўска-
славянскія дынастыі. Такія працэсы адбываліся ў Полацкай і Галіцка-
Валынскай Русі. Палітыка «мяккага» пранікнення Літвы на суседнія 
славянскія землі выклікала блытаніну сярод рускіх княстваў, 
перашкаджаючы ім у выбары яснай знешнепалітычнай лініі адносна 
Літвы (ВКЛ). Гэта таксама быў важны знешнепалітычны фактар, які 
садзейнічаў хуткаму тэрытарыяльнаму росту ВКЛ. 

 
2.4. МАНГОЛА-ТАТАРСКАЕ НАШЭСЦЕ І БЕЛАРУСЬ 
 
Падпарадкаванне Кіеўскай Русі. У пачатку XIII ст. з манголь-

скіх стэпаў хлынулі на ўсход і захад дзікія, але арганізаваныя орды за-
ваёўнікаў. Першы свой удар Чынгісхан скіраваў на Азію. У кароткі 
тэрмін былі пастаўлены на калені народы Паўночнага Кітая, 
Цэнтральнай Азіі, Сібіры. У 1219 г. пад капытамі коней бязлітасных 
заваёўнікаў рассыпалася старажытная сярэднеазіяцкая дзяржава 
Харэзмшахаў. У 1222-1223 гг. магутная мангола-татарская армія 
прайшла праз Іран, Закаўказзе, трапіла ў прычарнаморскія стэпы, 
разбіла плямёны полаўцаў і 31 мая 1223 г. упершыню сустрэлася з 
рускімі дружынамі. Вядомая бітва на рацэ Калка (узбярэжжа 
Азоўскага мора каля Марыупаля) распачала новую драматычную 
эпоху ў жыцці ўсходнеславянскіх зямель. У 1238 г. у бітве на рацэ 
Сіць (зараз гэта тэрыторыя Цвярской вобласці Расійскай Федэрацыі) 
пацярпелі паражэнне галоўныя аб'яднаныя сілы старажытнарускіх 
князёў. Заваёўнікі падпарадкавалі сабе княствы Паўночна-ўсходняй, 
Паўднёвай і Паўднёва-заходняй Русі. 

У 1243 г. Кіеўская Русь была ператворана ва улус Залатой арды, 
новай дзяржавы, створанай Батыем у міжрэччы Урала і Дняпра з 
цэнтрам на Ніжняй Волзе (Сарай). Статус васальнай, цалкам 
падуладнай Залатой ардзе дзяржавы, якая была звязана з Ардой 
данніцкімі адносінамі ў эканамічнай вобласці і поўнай палітычнай 



залежнасцю, Кіеўская Русь і адна з яе спадкаемніц — Вялікае княства 
Маскоўскае — захоўвалі на працягу 240 гадоў, да 1480 г. 

У выніку мангола-татарскіх паходаў 40-50-х гг. XIII ст. 
практычна ўся Усходняя Еўропа была падначалена Залатой ардзе. 
Наступ мангола-татарскіх туменаў захлынуўся на ўзбярэжжы 
Далмацыі, ля граніц Італіі. Вольнымі з усходнеславянскіх зямель 
засталіся толькі Паўночна-заходняя і Заходняя Русь — Полацкая 
зямля, Ноўгарад з Псковам і часткова Смаленскае княства. Нашэсце 
абышло бокам і літоўскія землі. У далейшым гэта прадвызначыла 
знешнепалітычнае развіццё падзей у рэгіёне Паўночна-заходняй Русі і 
Усходняй Прыбалтыкі, перш за ўсё стварэнне тут буйной і магутнай 
дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага і Рускага. 

Гісторыкі па сённяшні дзень губляюцца ў дагадках, чаму 
татарскія войскі ў 1238 г. спыніліся ў 300 км ад Ноўгарада, потым 
павярнулі назад і пайшлі ў стэп. Адна з версій заключаецца ў тым, 
што паміж вопытным палітыкам і дыпламатам Батыем і князямі 
Паўночна-заходняй Русі, перш за ўсё наўгародскім князем Яраславам 
Усеваладавічам і яго сынам Аляксандрам Неўскім, магла адбыцца 
змова, платай за якую стала ў будучым узвышэнне дома Яраслава 
Усеваладавіча і яго сыноў. Больш верагоднай уяўляецца версія аб 
тым, што мангола-татарскаму войску немагчыма было пракарміць 
коней у балотах і лясах. Гэта вымусіла яго вярнуцца ў стэп на 
адкрыты прастор. 

Мангола-татарскае нашэсце і стварэнне Залатой арды, чыя ўлада 
ў той ці іншай ступені распаўсюджвалася на велізарныя тэрыторыі 
рускіх зямель, прывялі да значнага аслаблення знешнепалітычных 
пазіцый княстваў Русі. Іх знешняя палітыка лакалізуецца і 
дыферэнцыруецца, а самі княствы, як, напрыклад, Галіцка-
Валынскае, Кіеўскае, Чарнігаўскае, Смаленскае і іншыя, становяцца 
ахвярамі больш моцных, незалежных ад Арды суседзяў. Паўночна-
ўсходняя Русь вытрымала націск заходніх суседзяў, але платай за гэта 
была залежнасць ад Арды. У барацьбе супраць ВКЛ і крыжацкага 
наступу Уладзіміра-Суздальская, Наўгародская, а потым і Маскоўская 
Русь у поўнай меры абапіраліся на падтрымку Арды. 

Захаванне незалежнасці беларускіх і літоўскіх зямель. Бела-
рускія землі засталіся ў баку ад асноўнага напрамку руху мангола-
татараў. Але небяспека з іх боку працяглы час навісала над тэрыто-
рыяй беларускіх княстваў. Вясной 1238 г. захопнікі пагражалі з 
усходу. Але гераічная барацьба насельніцтва Смаленскага княства 
спыніла іх прасоўванне на захад. Беспаспяховай была спроба ўзяць 
Смаленск і ў 1242 г. Пагроза з боку татараў як для Чорнай Русі 



(Гарадзеншчыны), так і для Полацкай Русі была аслаблена тым, што 
Уладзіміра-Суздальская, Кіеўская і Галіцка-Валынская землі, аказаў 
ты супраціўленне нашэсцю, зрабілі немагчымым масіраванае наступ-
ленне ханаў на беларускія землі. Даследчыкі мяркуюць, што захопнікі 
не хацелі ісці ў беларускія лясы і балоты пасля ўкраінскіх прастораў. Іх 
флангавыя атрады прайшлі толькі на крайнім поўдні Беларусі, па 
мяжы, якую ўтварыла рэчышча Прыпяці. Для нападу з поўдня ім 
перашкаджалі балоты Палесся. 

Першае дакументальна засведчанае ўварванне татараў у бела-
рускае Панямонне адносіцца да 1258 г. Войска на чале з ханскім 
баскакам Бурундаем і пры падтрымцы галіцка-валынскага князя 
напала на Літоўскую зямлю і са шматлікім палонам і багаццем пайшло 
назад. У 1284 г. вялікі літоўскі князь Рынгольт, які правіў у Наваград-
ку, разбіў кааліцыю рускіх князёў Святаслава Кіеўскага, Льва Ула-
дзімірскага і Дзмітрыя Друцкага, якія разам з татарамі хацелі «знову 
Литву под ярмо першое ... привести». Бітва адбылася на Нёмане каля 
вёскі Магільна (зараз пасёлак Нёман на тэрыторыі Уздзенскага раёна 
Мінскай вобласці). Звесткі пра магільнянскую бітву адносяцца да 
паўлегендарных. 

На працягу 1258-1338 гг. татары 7 разоў хадзілі «на Літву» і пры 
гэтым разам з імі ў паходах удзельнічалі Ўладзіміра-валынскія князі. У 
1274 і 1277 гг. адбыліся паходы аб'яднанага татарскага і паўднёва-
рускага войска на Гарадзеншчыну Але захапіць, накласці пастаянную 
даніну, устанавіць сваю ўладу і кіраванне праз выдачу мясцовым 
князям «ярлыкоў», як ім гэта ўдалося зрабіць у іншых рускіх землях, на 
тэрыторыі Беларусі і Літвы татары не змаглі. 

Беларусь, за выключэннем крайніх паўднёвых раёнаў, не зведала 
мангола-татарскага пагрому і ярма. У той час, як Усходняя Русь на 
240 гадоў трапіла пад мангола-татарскае панаванне, а Паўднёвая Русь 
была ператворана ў бязлюдны стэп, беларускія землі пазбеглі спуста-
шальнага разбурэння вытворчых сіл, знішчэння сваіх палітычных, 
эканамічных і культурных цэнтраў. Што тычылася другой, крыжацкай 
небяспекі, якая пагражала Усходняй Прыбалтыцы, то з усіх 
прыбалтыйскіх зямель толькі Літва не была захоплена крыжакамі. 
Гэтыя знешнепалітычныя абставіны ў значнай ступені садзейнічалі 
таму, што Літва і Беларусь на працягу другой паловы XIII-XIV ст. 
аб'ядналіся ў адзіную дзяржаву — Вялікае княства Літоўскае. 

 
ГЛАВА З 

 



УЗНІКНЕННЕ ВКЛ І ПАЧАТАК ЯГО АКТЫЎНАЙ 
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЙ ЭКСПАНСІІ (1230-1370-я гг.) 

 
3.1. Пачаткі знешняй палітыкі ВКЛ 
Аб'яднанне Міндоўгам славянскіх і балцкіх зямель вакол 

Наваградка. Барацьба Літвы з Галіцка-Валынскай Руссю. Палітыка 
нашчадкаў Міндоўга (Войшалк, Трайдзен, Віцень). Знешняя палітыка 
Полацкага княства. 

3.2. Знешняя палітыка і дыпламатыя Гедыміна 
Рост уплыву ВКЛ на рускіх землях. Першыя супярэчнасці з 

Масквой. Заходні кірунак. Пытанні веры. Вынікі княжання Гедыміна. 
3.3. Дзяржаўная дзейнасць Альгерда па аб'яднанні зямель 

былой Кіеўскай Русі 
Узвышэнне Альгерда. Вільня ці Масква? Змаганне з крыжакамі. 

Пскоўскія, наўгародскія і смаленскія справы. Адносіны з Масквой. З 
усходу на поўдзень. Вынікі знешняй палітыкі Альгерда. 

 
3.1. ПАЧАТКІ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ ВКЛ 
 
Аб'яднанне Міндоўгам славянскіх і балцкіх зямель вакол На-

ваградка. Да пачатку XIII ст. сацыяльна-эканамічнае развіццё ле-
тапіснай Літвы прывяло да фарміравання феадальных адносін і на-
раджэння дзяржаўнасці. Аукштайція і Жэмайція, складаючы этніч-
ную Літву, уяўлялі сабой шэраг асобных зямель з «кунігасамі» (князямі) 
на чале. К таму часу яны выйшлі з залежнасці ад суседніх усходнесла-
вянскіх дзяржаў і знаходзіліся на стадыі ўтварэння дзяржавы. 

Новы этап дзяржаваўтварэння быў звязаны са складанай знеш-
непалітычнай сітуацыяй ва Усходняй Еўропе, якая была выклікана 
крыжацкай і мангола-татарскай небяспекай. У такіх умовах адышлі 
на другі план ранейшыя спрэчкі і сваркі крывічоў і дрыгавічоў паміж 
сабою і з даўнімі суседзямі — «паганаю Літвою». Гістарычнай неабход-
насцю сталі пошукі больш цесных сувязей у эканамічнай і палітычнай 
сферах, больш шчыльнае тэрытарыяльнае і ваенна-палітычнае аб'яд-
нанне славянскіх і балцкіх зямель. У канкрэтна-гістарычных умовах 
таго часу склаўся славянска-літоўскі ваенна-палітычны саюз, які 
выклікаў да жыцця новае дзяржаўнае ўтварэнне — Вялікае княства 
Літоўскае. Знешняя ваенная пагроза паскорыла працэс аб'яднання. 
Перавага палітычных прычын над эканамічнымі адрознівала дзяржа-
ваўтваральныя працэсы ва Усходняй Еўропе ад аналагічных працэсаў 
у Заходняй Еўропе.  



Пачаткам ВКЛ стаў палітычны саюз дзвюх галоўных рэгіяналь-
ных сіл — усходнеславянскіх панямонскіх гарадоў і найбольш моцных 
правадыроў балцкіх плямён. Іх аб'яднанне ўвасобілася ў саюзе 
важнейшага горада рэгіёна Наваградка з мацнейшым суседнім 
кунігасам Міндоўгам. 

Першыя крокі дзяржава рабіла ў Наваградку. На працягу XIII ст. 
гэты горад няспынна імкнуўся да аб'яднання вакол сябе суседніх сла-
вянскіх і балцкіх зямель. Дасягнуўшы да XIII ст. значнай эканамічнай 
моцы, горад выйшаў з-пад палітычнага ўплыву Галіцка-Валынскіх 
князёў. 

Развітыя земляробства і рамёствы, ажыўлены гандаль з паўднё-
варускімі гарадамі, Полацкам, Прыбалтыкай, Польшчай, Візантыяй і 
Блізкім Усходам, наяўнасць многіх гарадоў сведчылі пра высокі ганд-
лёвы і культурны патэнцыял беларускага Панямоння. Па свайму 
эканамічнаму і культурнаму ўзроўню, матэрыяльных і людскіх 
рэсурсах гэты рэгіён значна пераўзыходзіў этнічную Літву, якая не 
мела ні сваіх гарадоў, ні пісьменства. Спрыяльнае геаграфічнае 
становішча дазваляла беларускаму Панямонню знаходзіцца на 
адноснай аддаленасці ад асноўных маршрутаў крыжацкіх паходаў і 
мангола-татарскай навалы. Усё гэта павялічвала палітычную вагу 
Наваградка сярод суседніх усходнеславянскіх і балцкіх зямель і дало 
яму магчымасць стаць іх дзяржаваўтваральным цэнтрам. 

Заснавальнікам і першым вялікім князем ВКЛ быў Міндоўг (гады 
велікакняжання: 1230-Я-1263). Міндоўг упершыню ўпамінаецца ў 
1219 г. сярод «старшых князёў» Літвы, якія падпісалі літоўска-
валынскі мірны дагавор. У 1230-я гг. ён пачаў княжыць у Літве 
аднаасобна. У 1236 г. крыніцы ўпамінаюць «Літву Міндоўга», якая 
стала ядром аб'яднання літоўскіх зямель. Міндоўг знаходзіўся ў 
саюзных або васальных адносінах з Галіцка-Валынскім князем 
Данілам Галіцкім, які выкарыстоўваў яго ваенную моц супраць 
Конрада Мазавецкага і чарнігаўскага князя Расціслава. У 1245-1246 
гг. Міндоўг быў запрошаны куронамі на дапамогу ў змаганні з 
немцамі. Аднак пацярпеў страшэннае паражэнне, што прывяло да 
аслаблення пазіцый Міндоўга ў Літве, у выніку чаго ён быў вымушаны 
ўцячы ў суседні Наваградак. Неўзабаве Міндоўг далучыў да сваіх 
уладанняў Наваградскую зямлю і ўладкаваў свайго стаўленіка ў 
Полацку, што фактычна дало пачатак утварэнню ВКЛ. 

Барацьба Літвы з Галіцка-Валынскай Руссю. Умацаванне 
пазіцый Міндоўга і славянска-балцкай дзяржавы, якую ён ствараў, 
выклікала супрацьдзеянне Галіцка-Валынскіх князёў. Галіцкія Рама-
навічы ўсведамлялі небяспеку гэтага саюза для сваіх пазіцый у 



Панямонні, таму пачалі маштабную барацьбу супраць новай 
дзяржавы, абапіраючыся на дапамогу татараў, яцвягаў, жэмайтаў, 
крыжакоў. У 50-70-я гг. XIII ст. рэгіён Панямоння стаў арэнай 
жорсткай барацьбы за дамінаванне паміж ВКЛ і Галіцка-Валынскай 
Руссю. У 1248-1254 гг. адбывалася літоўска-валынская вайна, якая 
была выклікана заваяваннем Літвой Наваградскага княства. 

Каля 1249 г. Міндоўг захапіў у Літве ўладанні сваіх пляменнікаў, 
якія ўцяклі да Галіцка-Валынскіх князёў Данілы і Васілька. З іх 
дапамогай выгнаннікі стварылі саюз супраць Міндоўга, у які ўвайшлі 
жамойцкі князь, Даніла Раманавіч, Лівонскі ордэн і Рыжскае 
архіепіскапства. Даніла Галіцкі таксама адправіў паслоў да польскіх 
князёў з прапановай аб'яднацца для барацьбы з «паганымі». Але 
справа, вядома, была не ў язычніцтве, бо менавіта са збеглымі 
феадаламі-язычнікамі Галіцка-Валынскія князі ішлі на саюз. Галіцка-
Валынскія князі тры разы хадзілі на Наваградскую зямлю, але для яе 
заваявання і асабліва ўтрымання ў сваіх руках у іх проста не было сіл. 
Каб разбурыць гэту небяспечную кааліцыю, Міндоўг уступіў у прамыя 
зносіны з Рымам, прыняў каталіцтва і ў 1253 г. каранаваўся ў 
Наваградку каралеўскай каронай, якую даслаў папа рымскі Інакенцій 
XIV. Праз два гады каралеўская карона была ўручана ад імя папы 
рымскага Данілу Галіцкаму. 

Падтрымка з боку Рыма дазволіла Міндоўгу выйсці з 
небяспечнага становішча з мінімальнымі стратамі. Ён быў вымушаны 
часова аддаць крыжакам частку Жэмайціі, сам задаволіцца тытулам 
толькі князя Літвы, а Наваградак перадаць свайму старэйшаму сыну 
Войшалку. У 1254 г. 

Міндоўг заключыў мірны дагавор з Галіцка-Валынскім князем 
Данілам, які быў замацаваны шлюбам Міндоўгавай дачкі з сынам 
Данілы Шварнам. Паслом на перагаворах быў Войшалк, які 
вымушаны быў аддаць Наваградскую зямлю другому сыну Данілы 
Галіцкага Раману на ўмовах васальнай залежнасці ад Міндоўга. У 
Панямонні ў 1254-1258 гг. умацаваўся валынскі ўплыў, хаця поўнай 
яго інкарпарацыі ў склад Галіцкай зямлі не адбылося. 

Мірны дагавор 1254 г. быў выкліканы як пастаяннай агрэсіяй 
крыжакоў супраць ВКЛ, так і імкненнем Данілы развязаць сабе рукі ў 
барацьбе супраць Венгрыі і Польшчы. Мір Галіцка-Валынскай Русі з 
Літвой азначаў і для Данілы, і для Міндоўга адмову ад флірту з 
папскай курыяй. ВКЛ цяпер магло не турбавацца за свой паўднёвы 
фланг у барацьбе з крыжакамі. А Галіцка-Валынская Русь 
запяспечвала сабе спакой на паўночна-заходняй мяжы. Умацаванне 
ВКЛ і Галіцка-Валынскага княства не ўваходзіла ў разлікі Арды, якая 



нанесла ўдары як па ўладаннях Данілы, а потым, з дапамогай Галіцка-
Валынскіх князёў, па тэрыторыі Літвы. 

У 1261 г. Міндоўг разарваў мір з Лівонскім ордэнам і адмовіўся 
ад каталіцтва. Раней ён здолеў аднавіць поўны кантроль над 
Наваградскай зямлёй. У 1262 г. вялікі князь літоўскі заключыў 
антыордэнскі саюз з Ноўгарадам. У канцы жыцця Міндоўг карыстаўся 
неабмежаванай уладай у Літве, што выклікала змову супраць яго 
жэмайцкага князя Траняты, полацкага князя Таўцівіла і 
нальшчанскага князя Даўмонта (бацькі Давыда Гарадзенскага). У 
1263 г. Міндоўг і двое яго малодшых сыноў былі забіты. 

Палітыка нашчадкаў Міндоўга (Войшалк, Трайдзен, Віцень). 
Пасля забойства Міндоўга ў ВКЛ пачалася міжкняжацкая барацьба. 
Уладу ў Літве і Жэмайціі захапіў літоўскі князь Транята, аднак у 1264 
г. ён быў забіты слугамі Міндоўга. Вялікім князем літоўскім стаў 
старэйшы сын Міндоўга Войшалк (1264-1267). Войшалк выступіў на 
палітычную арэну ў 1254 г., калі ў якасці наваградскага князя 
заключыў мір з Данілам Галіцкім. Разумеючы, што Галіч і Валынь 
з'ўляюцца галоўнымі знешнімі праціўнікамі Наваградка, Войшалк 
пайшоў на смелы дыпламатычны крок. Ён аддаў сыну Данілы 
Галіцкага — Раману — Наваградак і іншыя гарады, а сваю сястру 
выдаў замуж за другога сына Данілы — Шварна. Гэтым самым ён 
пасеяў зерне варожасці паміж Галіцка-Валынскімі князямі ў іх 
дамаганнях на Наваградскую зямлю і Літву. 

У 1258 г. Войшалк у саюзе з полацкім князем Таўцівілам захапіў 
Наваградак і зноў стаў яго князем, а ў 1263 г. — і вялікім князем ВКЛ. 
Ён заключыў мір з Ордэнам, шукаў паразумення з Галіцка-Валынскім 
княствам. З дапамогай валынскай дружыны Войшалк далучыў да 
Наваградка заселеныя балцкімі плямёнамі Нальшаны (паўночны захад 
сучаснай Беларусі) і Дзяволтву (усходняя частка сучаснай Літвы). У 
грамаце полацкага князя Ізяслава (прыблізна ў 1267 г.) прызнаецца 
«воля» Войшалка над Полацкам і Віцебскам. У 1267 г. Войшалк 
перадаў велікакняжацкую ўладу ў Наваградскай зямлі Шварну. Гэта 
моцна пакрыўдзіла брата Шварна — Галіцкага князя Льва Данілавіча, 
які сам хацеў валодаць Наваградскай і Літоўскай землямі. Ён запрасіў 
Войшалка да сябе ў госці і ў час сустрэчы ва Уладзіміры Валынскім у 
1268 г. забіў літоўскага князя. 

Войшалку як дзяржаўнаму дзеячу была ўласціва палітычная і 
дыпламатычная дальнабачнасць. Ён вёў інтрыгі, ішоў на кампрамісы, 
часам дзейнічаў нібыта нелагічна, а на самай справе прадумваў 
кожны крок. Аб'яднанне Войшалкам Наваградскай, Пінскай, Літоўс-



кай, Нальшанскай, Дзявалтоўскай і Полацка-Віцебскай зямель 
з'явілася важным этапам на шляху кансалідацыі ВКЛ. 

Трайдзену (1270-1282) выпала доля абараняць закладзеныя Мін-
доўгам і Войшалкам асновы дзяржавы. У гады яго княжання маладая 
дзяржава перажыла цяжкія выпрабаванні: крыжакі, Галіцка-
Валынскія войскі, татары, суседнія князі, якія пасля смерці Войшалка 
паднялі галаву, — усе яны пагражалі незалежнасці ВКЛ. 

Трайдзен уключыў у склад Літоўскага княства землі яцвягаў, даў 
прытулак прусам, якія пад націскам крыжакоў пакінулі свае землі. Га-
лоўным яго праціўнікам заставаліся Галіцка-Валынскія князі. Бараць-
ба з імі складала галоўны змест вайсковай дзейнасці Трайдзена. 
Паводле летапісаў, ён «шмат ваяваў і заўсёды перамагаў». 

У 1274 г. Трайдзен парушыў мір паміж Наваградкам і Галічам, 
нечакана напаў з гарадзенскай дружынай на Драгічын Надбужскі 
(апорны пункт Галіцка-Валынскага княства ў Падляшшы), які 
належаў Галіцкаму князю Льву Данілавічу, і захапіў горад. У адказ 
Галіцкі князь стварыў кааліцыю з бранскага, смаленскага, турава-
пінскага князёў і разам з татарскім войскам захапіў і разрабаваў 
Наваградак. У 1277 г. аб'яднанае войска галічан і татараў зноў 
разрабавала сталіцу ВКЛ. Трайдзен разбіў іх войска каля Гародні і 
гэтым адбіў у Галіцка-Валынскіх князёў жаданне хадзіць на Літву і 
актывізаваў свае дзеянні на заходнім кірунку. 

На захадзе інтарэсы ВКЛ сутыкаліся з інтарэсамі Ордэна і 
Польшчы. Умацаванню сувязей з Польшчай садзейнічаў шлюб паміж 
дачкой Трайдзена і князем Плоцка Баляславам у 1279 г. Паміж ВКЛ і 
Мазовіяй устанавіўся мір, што дазволіла Княству ўзмацніць барацьбу з 
Ордэнам. Умацаванне ВКЛ непакоіла кіраўнікоў Нямецкага ордэна, 
якія імкнуліся ўсё глыбей па Дзвіне пранікнуць на ўсход. Трайдзен 
неаднаразова спрабаваў узяць штурмам Дынабург (Даўгаўпілс), аднак 
авалодаць непрыступным нямецкім замкам не змог. У 1281 г. ён 
захапіў Герцыке, які абмяняў на Дынабург. Праўда, у 1313 г. рыцары 
зноў вярнулі яго сабе. Раптоўная смерць Трайдзена ў 1282 г. 
перашкодзіла замацаванню пазіцый ВКЛ у Прыбалтыцы. 

У перыяд «міжцарства», які наступіў пасля смерці Трайдзена і 
працягваўся да пачатку княжання ў Наваградку Віценя (каля 1295-
1316), знешнепалітычная актыўнасць ВКФЛ знізілася. Пры Віцені яна 
зноў актывізавалася. Яго княжанне пачалося ў вельмі неспрыяльных 
умовах. У 1294 г. паднялі паўстанне жамойцкія феадалы, маючы 
намер пайсці на саюз з крыжакамі. Віцень мячом уціхамірыў іх, але 
яму так і не ўдалося схіліць жамойтаў да згоды і супольнай барацьбы з 
крыжакамі. 



Віценева княжанне прайшло ў войнах з жамойцкімі феадаламі, 
прускімі і лівонскімі крыжакамі, палякамі. За 24 гады ён здзейсніў 11 
паходаў у Прусію, 5 — у Лівонію, 9 — у Польшчу. У 1291 г. Віцень 
ажыццявіў свой першы паход у Берасцейскую зямлю, якая знаходзі-
лася ва ўладзе валынскага князя. У 1293 г. ён з вялікім войскам 
уварваўся ў Сандамірскую зямлю, захапіўшы багатую здабычу і шэсць 
тысяч палону, але пасля адыходу пацярпеў паражэнне. Яго барацьба 
за Берасцейскую зямлю паспяхова завяршылася яе ўключэннем у 
склад ВКЛ у 1315 г. Раней, у 1307 г. адбылося далучэнне Полацкай 
зямлі да ВКЛ. 

З 1284 г., пасля канчатковага пакарэння тэўтонамі прускіх аўта-
хтонаў, тэрыторыя ВКЛ становіцца аб'ектам агрэсіі Тэўтонскага ор-
дэна. Ён прыступіў да рэалізацыі важнейшай стратэгічнай задачы 
(якую яму так і не ўдалося вырашыць) — злучэння па сушы праз 
Жэмайція» сваіх прускай і лівонскай філій. Да 1309 г., калі пачалася 
вайна Ордэна з Польшчай, галоўнай задачай Ордэна было ўнутранае 
ўмацаванне і нямецкая каланізацыя Прусіі, таму далейшая экспансія 
на суседнія землі праводзілася адносна невялікімі сіламі. 

Паходы розных маштабаў арганізоўвалі ордэнскія ўлады ўсіх уз-
роўняў. Баявыя дзеянні цягнуліся бесперапынна, дробныя наезды не-
вялікіх атрадаў рыцараў і служак, засады перамяжоўваліся больш буй-
нымі паходамі. Крыжацкія атрады налічвалі ад некалькіх дзесяткаў да 
некалькіх тысяч воінаў, паходы цягнуліся ад некалькіх дзён да некаль-
кіх тыдняў. Іх мэтай было здабыць адно або некалькі ўмацаванняў, 
разрабаваць наваколле, узяць палон. У адказ войскі ВКЛ рабілі 
напады на крыжацкія замкі і ўладанні, але гэта адбывалася не вельмі 
часта. Пры арганізацыі паходаў абодва бакі вялікае значэнне надавалі 
фактару нечаканасці і сакрэтнасці. 

На працягу 1300-1315 гг. ордэнскае войска правяло 20 рэйдаў з 
тэрыторыі Прусіі на Жэмайцію і Літву, у першую чаргу на Гародню. 
Віцень прыклаў нямала намаганняў для ўмацавання Гародні і папаў-
нення яе гарнізона, прызначыўшы старастам у горад Давыда Гара-
дзенскага. Прыгранічныя напады рыцараў на BKЛ адбываліся і ў час 
іх вайны з Польшчай у 1309-1343 гг. У 1311 і 1315 гг. Віцень сам уз-
началіў паходы баявых дружын у Прусію. Абодва яны былі няўдалымі. 
Паход 1315 г. стаў апошняй справай вялікага князя. Вяртаючыся 
назад, ён быў забіты ўдарам маланкі. 

Княжанне Віценя можна ахарактарызаваць як паспяховае про-
цідзеянне крыжакам пры адначасовым павелічэнні ўплыву на бела-
рускія, літоўскія і ўкраінскія землі. 1316 год, год смерці Віценя, можна 



ўмоўна прыняць за дату завяршэння гістарычнага працэсу стварэння 
дзяржавы, пачатак якому быў пакладзены Міндоўгам у 1230-я гг. 

Знешняя палітыка Полацкага княства. На рубяжы XIIІ-XIV ст. 
дамінуючая роля Наваградка як сталіцы ВКЛ знізілася. Калі ў 50-70-х 
гг. XIII ст. Наваградская зямля перш за ўсё цярпела ад спусташэнняў 
Галіцка-Валынскіх войскаў, то з 80-х гг. яна становіцца аб'ектам 
узмоцненых нападаў крыжакоў. Гэта падрывала не толькі эканаміч-
нае, але і палітычнае значэнне Наваградка як сталіцы дзяржавы. 

Адначасова з паніжэннем ролі Наваградскай зямлі ў Беларуска-
літоўскай дзяржаве зноў узрастала значэнне Полацкай зямлі. У 1298 г. 
(па іншых звестках у 1309 г.) Віцень заключыў дагавор з Рыгай, што 
было перш за ўсё на карысць Полацка, звязанага з Рыгай сваёй 
галоўнай жыццёвай дарогай па Дзвіне. Гэта ўказвала на ўсё большы 
ўплыў Полацка на палітыку ВКЛ, а таксама сведчыла аб тым, што 
Полацк каардынаваў сваю знешнюю палітыку з усёй дзяржавай, з 
якой не перарываў еднасць з часоў Войшалка. 

Пасля таго як у Полацку з канца 40-х гг. XIII ст. з дапамогай 
Данілы Галіцкага пасаду вялікага князя полацкага заняў Таўцівіл, па-
між Полацкім і Галіцка-Валынскім княствамі магло ўзнікнуць перспек-
тыўнае саюзнае супрацоўніцтва. Але гэтаму ў значнай ступені пера-
шкаджала тое, што Паўднёва-заходняя Русь была залежнай ад Арды, а 
Полацк заставаўся свабодным княствам. Гэтыя абставіны адыгралі 
вырашальную ролю ў векавой спрэчцы Галіцка-Валынскага княства з 
іншымі паўднёва-заходнімі і заходнімі княствамі за гегемонію ў 
аб'яднанні рускіх зямель. Аб'яднанне з ардынскім васалам пагражала 
Полацку стратай уласнай незалежнасці, і таму гэтая прычына 
прыпыніла больш цесны альянс Полацка і Галіцка-Валынскага кня-
ства. З другога боку, нішто не перашкаджала далейшаму збліжэнню 
дзвюх незалежных ад Арды сіл — ВКЛ і Полацкага княства. 

З другой паловы XIII ст. Полацкае княства ўсё больш упісваецца 
ў сістэму ўзаемаадносін з узмацнелым ВКЛ. Нягледзячы на тое, што ў 
Полацку княжыў прадстаўнік літоўскай дынастыі Таўцівіл, ён 
праводзіў самастойную знешнюю палітыку ў інтарэсах Полацка. Аб 
гэтым сведчыла яго антылітоўская лінія ў час супрацьстаяння Галіцка-
Валынскага княства і Літвы Міндоўга. Абапіраючыся на Паўднёва-
заходнюю Русь, Полацк змог адстаяць сваю незалежнасць ад ВКЛ. 
Адначасова ён захаваў незалежнасць і ад Галіцка-Валынскага 
княства, паколькі занадта цесная сувязь з ім, як адзначалася, 
пагражала Полацку пераўтварэннем у васальную ад Арды дзяржаву. 

Полацкае княства ў пэўнай ступені як буферная дзяржава паміж 
ВКЛ, Ардой, Тэўтонскім ордэнам і Паўночна-ўсходняй Руссю 



паўтарала лёс іншых зямель Кіеўскай Русі, якія сталі такімі ж 
буфернымі зонамі, але з пэўнай доляй разнастайнасці з пункту 
погляду набора праціўнікаў і саюзнікаў: Смаленская, Наўгародская, 
Чарнігава-Северская, Галіцка-Валынская землі. 

Праўда, у адрозненне ад Паўднёва-заходняй Русі, Полацкае 
княства было больш зацікаўлена ў саюзе з ВКЛ, чым іншыя княствы. 
Саюз даваў Полацку абарону ад крыжацкай агрэсіі, гарантаваў 
свабоду ад ардынскай няволі пры захаванні рэлігійнага і этнічнага 
раўнапраўя мясцовага насельніцтва з астатнімі жыхарамі ВКЛ. 

На працягу XIII ст. Полацкае княства паволі, але ўпэўнена зблі-
жалася з Літвой. У 40-50-я гг. палачане і «Літва», як ужо адзначалася, 
разам «ваявалі смаленскую зямлю». На гэтым этапе Полацкае княства 
ўступіла ў канфлікт з Вялікім княствам Уладзімірскім, якое стаяла за 
спіной Смаленска. У барацьбе з літоўскімі кабетамі (за якімі часта ха-
валіся інтарэсы Полацкага і Пінскага княстваў) на землі Цэнтральнай 
Русі і Ноўгарада прымаў удзел Аляксандр Неўскі. Адначасова, будучы 
зяцем полацкага князя, ён пастаянна ўмешваўся ў справы Полацка і 
перашкаджаў яго збліжэнню з Літвой. 

Яго бацька Яраслаў Усеваладавіч, які заняў велікакняжацкі стол, 
пасля перагавораў у Ардзе з Батыем у 1243 г. адразу ж праявіў сябе 
праціўнікам дзяржавы, якую ствараў Міндоўг. Пасля гібелі бацькі ў 
Каракоруме вялікі князь уладзімірскі Аляксандр Неўскі, які кантраля-
ваў і Ноўгарад, заключыў мір з Міндоўгам і каардынаваў свае ваен-
ныя дзеянні з Полацкім княствам. Полацк быў на знешнепалітычным 
раздарожжы, хістаючыся паміж ВКЛ і Вялікім княствам Уладзімір-
скім, але пастаянна маючы асноўнага праціўніка ў асобе Тэўтонскага 
ордэна. 

У 1307 г. Полацкае княства ўвайшло ў склад ВКЛ на правах 
«уніі», ажыццёўленай не вайсковай сілай, а на падставе дагавора, які 
гарантаваў палачанам захаванне мясцовых законаў і суда. Далучэнне 
Полацкага княства да ВКЛ выражалася ў з'яўленні на полацкім пра-
столе стаўленіка ВКЛ пры захаванні Полацкім княствам шырокай па-
літычнай, культурнай, канфесіянальнай аўтаноміі. Вялікі князь літоў-
скі не ўмешваўся ва ўнутраныя справы горада і ўсёй Полацкай зямлі і 
абмяжоўваўся патрабаваннем удзельнічаць у сумесных ваенных 
паходах. Полацкія купцы атрымалі права бяспошліннага гандлю па 
ўсёй Літве. Полацкая зямля стала адным з галоўных састаўных эле-
ментаў Беларуска-літоўскай дзяржавы з яе тэндэнцыяй да аб'яднання 
ўсіх усходнеславянскіх зямель на антыардынскай і антынямецкай 
аснове. Страту Полацкам самастойнасці даследчыкі адносяць да 
канца XIV ст., калі там з'явіўся намеснік вялікага князя літоўскага. 



3.2. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА І ДЫПЛАМАТЫЯ ГЕДЫМІНА 
 
Рост уплыву ВКЛ на рускіх землях. Пры Гедыміне (1316-1341) 

распачаўся бурны рост ВКЛ у геаграфічнай і палітычнай прасторы 
сярэдневяковай Еўропы, дзякуючы чаму дзяржава ўвайшла ў лік 
найбуйнейшых еўрапейскіх краін. Гедымін прадоўжыў у яшчэ больш 
шырокіх маштабах аб'яднаўчую палітыку сваіх папярэднікаў і далёка 
пасунуў межы і ўплыў сваёй дзяржавы на ўсходнеславянскі поўдзень і 
ўсход. Ён перанёс сталіцу дзяржавы з Наваградка ў Вільню. З 1323 г. 
Вільня называецца ў Гедымінавых граматах «каралеўскім горадам», 
гэта значыць сталіцай. Сябе ж ён называў «каралём Літвы і Русі». 

У час праўлення Гедыміна да княства далучыліся Віцебская, 
Менская, Тураўская землі. Гэты працэс насіў мірны характар. Менскі 
князь Васіль не быў выгнаны са сваёй зямлі, а па-ранейшаму правіў 
там. Як васал Гедыміна ён ездзіў у складзе літоўскага пасольства ў 
Ноўгарад Вялікі. Гедымінаў сын Альгерд ажаніўся з дачкой віцебскага 
князя Яраслава Марыяй і ў 1320 г., пасля смерці цесця, стаў 
спадкаемцам Віцебскага княства. У першай палове XIV ст. у 
Тураўскай зямлі канчаткова ўсталявалася ўлада літоўскіх князёў. Пры 
Гедыміне тут кіраваў яго сын Нарымонт. Дзяржава Гедыміна набыла 
межы, якія амаль супадалі з сучаснымі межамі Беларусі. У склад ВКЛ 
увайшлі Падляшша, а ў 1340 г. — Валынь. Межы беларускіх зямель, 
якія аб'ядналіся ў ВКЛ, цягнуліся ад Дняпра на ўсходзе да Буга на 
захадзе, ад межаў Пскоўскага княства на поўначы да межаў 
Валынскага і Кіеўскага княстваў на поўдні. 

Такім чынам, пры Гедыміне большая частка беларускіх зямель 
апынулася ў складзе ВКЛ. Палітычная мудрасць гаспадара праявілася 
ў тым, што пры ўключэнні новых зямель ён гарантаваў ім аўтаномію і 
непадзельнасць тэрыторыі, дэклараваў прынцып «старыцы не пару-
шаць», захоўваў мясцовыя законы, недатыкальнасць правоў і ўладан-
няў феадалаў, мяшчан, духавенства, падсуднасць іх толькі сваім мяс-
цовым судам, самастойнасць пры заключэнні гандлёвых пагадненняў. 
Гедымін вёў барацьбу з сепаратысцкімі настроямі ў балцка-літоўскіх 
землях ВКЛ, якія былі асабліва распаўсюджаны ў Жэмайціі. 

За стагоддзе свайго імклівага росту, ад Міндоўга да Гедыміна, 
невялікае княства ў Панямонні далучыла суседнія тэрыторыі, заселе-
ныя славянамі і балтамі, і ператварылася ў Вялікае княства Літоўскае і 
Рускае. Тэрмін «Літва» адносіўся тады да Верхняга і Сярэдняга Паня-
моння, пад «Руссю» разумелася Сярэдняе Падзвінне і Падняпроўе. Ме-
навіта «рускія» (беларускія і ўкраінскія землі) зрабілі гэта княства вя-
лікім, узбагацілі яго сваімі багатымі традыцыямі дзяржаўвага існа-



вання, палітычнага, эканамічнага і культурнага развіцця. Гэтыя землі 
вызначалі ўнутраную і знешнюю палітыку ВКЛ, што яскрава выя-
вілася ў дзяржаўнай дзейнасці Гедыміна. Усходнеславянскае насель-
ніцтва княства называла сваю дзяржаву Руссю, а сябе называла 
рускімі. Жыхароў Паўночна-ўсходняй Русі яно называла па сталіцах іх 
зямель і княстваў: цверычы, пскавічы, падданых Маскоўскай дзяржа-
вы — маскавітамі. 

Для ўзмацнення і пашырэння сваёй дзяржавы Гедымін выкары-
стоўваў розныя сродкі: дынастычныя саюзы, пагадненні з мясцовым 
баярствам і, безумоўна, узброеную сілу. Але ў цэлым пашырэнне Вялі-
кага княства Літоўскага адбывалася параўнальна мірна, паколькі ўмо-
вы далучэння маглі задаволіць найбольш уплывовыя колы мясцовага 
насельніцтва: баярства, гараджан і (з пэўнымі агаворкамі) царкву. 

Першыя супярэчнасці з Масквой. У першай палове XIV ст. ва 
Усходняй Еўропе ўзмацніліся тэндэнцыі збірання ўсходнеславянскіх 
тэрыторый. Гедымін вылучыў праграму аб'яднання пад сваёй каронай 
усёй Заходняй і Паўднёвай Русі. З амбіцыёзнымі планамі выступалі 
таксама Цвер і Масква. У гэты час практычна сфарміраваліся тры 
цэнтры аб'яднання Русі — Літва, Цвер і Масква, якія пачалі паміж 
сабой упартую барацьбу за лідэрства. У гэтай барацьбе асобную 
пазіцыю займаў Ноўгарад, які ўцягваўся ў арбіту палітыкі, гэтых трох 
цэнтраў і часамі вызначаў яе вынікі. 

Галоўным сапернікам Вільні выступіў маскоўскі князь Іван 
Каліта (1325-1340). Таксама набірала сілу Цвер. Аднак гэтыя дзве 
часткі Русі знаходзіліся пад кантролем ардынскага хана, які выкарыс-
тоўваў імкненне князёў Цверы і Масквы да пасады вялікага князя 
уладзімірскага, каб знясіліць абодвух у міжусобнай барацьбе. Больш 
актыўны маскоўскі князь Іван Каліта браў верх у гэтай барацьбе, але 
ўзвышэнне Масквы ішло не ў выглядзе аб'яднання суседніх княстваў, 
а ў выглядзе «праглынання» больш слабых з іх пры татарскай 
падтрымцы. Цвер па меры ўмацавання Масквы ўсё больш схілялася 
да саюзу з ВКЛ. У Цверы і Ноўгарадзе стварылася моцная пралітоўс-
кая партыя, што пужала і раздражняла як Маскву, так і Арду. 
Гедымін умела выкарыстоўваў супярэчнасці паміж рускімі княствамі і 
падтрымліваў праціўнікаў маскоўскага князя Івана Каліты. 

Літоўскі князь умяшаўся ў барацьбу паміж Цвер'ю і Масквой за 
Вялікае княжанне Уладзімірскае, зрабіўшы стаўку на Цвер. Калі ў 
1327 г. Цвер першая з рускіх зямель узняла паўстанне супраць Арды, 
Масква ўзяла верх: Іван Каліта павёў на Цвер татарскае войска і 
зруйнаваў Цвярское княства. Цвярскі князь Аляксандр Міхайлавіч 
збег ад Каліты і татараў у Літву, якая на чале з Гедымінам была 



апорай усіх антыардынскіх сіл. У 1339 г. Аляксандр Міхайлавіч быў 
пакараны ў Ардзе смерцю разам са сваім сынам. Адным з пунктаў 
абвінавачвання цвярскога князя сталі яго цесныя сувязі з ВКЛ. З 1331 
г. ярлык на вялікае княжанне перайшоў у рукі Івана Каліты, які 
праявіў поўную лаяльнасць Ардзе. 

Барацьба Гедыміна за кантроль над Ноўгарадам скончылася яго 
часовай перамогай ў 1333 г., калі наўгародцы прынялі да сябе князем 
яго сына Нарымонта. Гедымін таксама прэтэндаваў на валоданне 
Псковам, што было выгадна самому Пскову, які хацеў выйсці з-пад 
улады Ноўгарада. Пскоў цярпеў ад нападаў крыжакоў, што вымушала 
яго звяртацца да ВКЛ, якое таксама вяло зацятую барацьбу з 
крыжакамі. Цяжкасці Пскова, каб прыцягнуць яго пад сваю уладу, 
выкарыстоўваў Гедымін, ён заўсёды пасылаў пскоўцам на дапамогу 
свайго зяця Давыда Гарадзенскага. Пасля яго смерці Гедымін, лічачы 
сябе спадкаемцам свайго зяця, стаў прэтэндаваць на валоданне Пско-
вам як сваёй законнай спадчынай. Уплыў Вялікага княства распаў-
сюдзіўся на Паўночную Русь, з чым павінен быў лічыцца Каліта. Ён 
уступіў у кантакт з Гедымінам, пасватаўшы свайго сына да яго дачкі. 

Пры Гедыміне ўсходні кірунак знешняй палітыкі, які ажыц-
цяўляла Полацкае княства ў Х-ХІІІ ст. адносна Пскова і Ноўгарада, 
трансфармаваўся ў агульнадзяржаўную палітыку ВКЛ адносна гэтых 
зямель, якія ўсё больш уцягваліся ў арбіту палітычнага прыцягнення 
Маскоўскага княства. Так пачыналі складвацца супярэчнасці паміж 
двума цэнтрамі аб'яднання ўсходнеславянскіх зямель — Вільняй і 
Масквой. 

Русь Маскоўская і Русь Літоўская абрасталі землямі і няўмольна 
набліжаліся межамі. Ужо ў першай палове XIV ст. адбыліся першыя, 
пакуль яшчэ невялікія сутычкі паміж імі: паход Івана Каліты на 
саюзны Літве Смаленск, напад Альгерда на Мажайск у 1341 г., але час 
адкрытага сутыкнення дзяржаў яшчэ не прыйшоў. Пры нашчадках 
Каліты і Гедыміна сутыкненне дзяржаў набыло характар адкрытай 
барацьбы за валоданне «ўсёй Руссю». 

Заходні кірунак. На захадзе па-ранейшаму галоўным ворагам 
Вялікага княства быў Лівонскі ордэн. Асноўным тэатрам вайны 
з'яўлялася Панямонне. Для абароны княства ад уварванняў крыжакоў 
Гедымін узвёў першакласныя па тым часе крэпасці ў Троках, Вільні, 
Медніках, Лідзе, Крэве. 

Наяўнасць адзінага ворага ў асобе крыжакоў садзейнічала 
палітычнаму збліжэнню Вялікага княства і Польшчы. Польшча даўно і 
балюча цярпела ад нямецкай агрэсіі з боку Тэўтонскага ордэна і таму, 
ведаючы сілу свайго ўсходняга суседа, выступіла з ініцыятывай 



заключэння саюза з ВКЛ. Польскі кароль Уладзіслаў Лакетка паслаў у 
Вільню дэлегацыю сваіх магнатаў з мэтай сватаць за свайго адзінага 
сына дачку Гедыміна Ганну. Вялікі князь даў згоду, і Ганна 
выправілася ў Кракаў, узяўшы з сабою вялікую колькасць польскіх 
ваеннапалонных. Такім чынам, у 1325 г. паміж Уладзіславам і 
Гедымінам быў заключаны наступальны і абарончы саюз супраць 
Ордэна. Аналагічны дагавор быў заключаны ў 1322 г. паміж 
Гедымінам і мазавецкім князем Тройдэнам. 

Першае выпрабаванне літвінска-польскага саюза адбылося ў 
1326 г., калі быў зроблены сумесны паход войскаў Польшчы і ВКЛ на 
Брандэнбург, дзе ўладарыў сын германскага імператара Людовіка 
Баварскага, якога падтрымлівалі крыжакі. Гэта вайсковая акцыя 
аказалася вельмі ўдалай для саюзнікаў. Конніца ВКЛ на чале з 
Давыдам Гарадзенскім адыграла вырашальную ролю ў разгроме 
брандэнбургскага войска, забраўшы шмат багацця і больш чым 6 тыс. 
палонных. У 1327 г. сын Гедыміна Альгерд паспяхова дайшоў да 
Франкфурта-на-Одэры і таксама вярнуўся з багатай здабычай. 

Перамогі Давыда Гарадзенскага і Альгерда ўстрывожылі Тэўтон-
скі ордэн, які ў 1327 г. пачаў вайну з Польшчай і Вялікім княствам. У 
1331 г. ордэнскія войскі перамаглі саюзнікаў у бітве пад Плоўцамі (на 
тэрыторыі Польшчы), пасля чаго саюз Польшчы і ВКЛ распаўся. 

У адносінах з Рыгай і Лівонскім ордэнам Гедымін выкарыстоўваў 
іх узаемную варожасць. Ён стаў на бок Рыгі, што дыктавалася 
інтарэсамі Полацка, для якога выгадна было трымаць гандлёвыя 
сувязі з Рыгай. Гэта таксама аслабляла пазіцыю Ордэна і змушала яго 
на заключэнне міру, што ішло на карысць Полацка і ўсяго ВКЛ. У 1326 
г. ВКЛ заключыла мір з Ноўгарадам і Лівонскім ордэнам. Пасольскую 
місію ВКЛ узначальвалі полацкі і менскі князі, што сведчыла, па-
першае, аб выкананні дыпламатычнага даручэння менавіта прадстаў-
нікамі беларускіх зямель, па-другое, аб іх найбольшай зацікаўленасці ў 
міры з Ноўгарадам і немцамі. 

У той час, калі галоўным ворагам Польшчы з'яўляўся Тэўтонскі 
ордэн (яго пруская правінцыя), для ВКЛ такім ворагам быў Лівонскі 
ордэн. Яго мэтай было імкненне парушыць палітычныя і эканамічныя 
сувязі ВКЛ з Рыгай, а таксама падначаліць горад, які не прызнаваў 
над сабой ордэнскай улады. У 1329-1330-я гг. лівонцы шляхам поўнай 
блакады Рыгі прымусілі яе здацца і прызнаць вяршэнства Ордэна, а 
таксама спыніць сувязі з ВКЛ. 

У канцы 1330-х гг. Лівонскі ордэн арганізаваў некалькі паходаў 
на Вялікае княства, пабудаваўшы на тэрыторыі сучаснай Літвы шэраг 
крэпасцей. Асабліва небяспечнай сярод іх была крэпасць Баербург, на 



правым беразе Нёмана, якая з'яўлялася трывалай апорай для далей-
шага прасоўвання крыжакоў на ўсход. Зімой 1341-1342 гг. войска 
ВКЛ захапіла Баербург. Праўда, платай за гэта было жыццё вялікага 
князя Гедыміна, які быў забіты пры штурме крэпасці. 

Пытанні веры. Гедымін умела балансаваў паміж усходнім і за-
ходнім хрысціянствам. Не ўціскаючы правоў праваслаўнай царквы, 
ён імкнуўся ўплываць на канфесійныя справы шляхам настаўлення ў 
мітрапаліты свайго кандыдата, ці, у крайнім выпадку, спрабаваў 
адарваць падуладныя яму землі ад агульнарускай мітраполіі. Ён 
стварыў для Вялікага княства Літоўскага асобную царкоўную 
іерархію. З'яўленне і рост новага палітычнага цэнтра на Русі не 
прайшло міма ўвагі канстанцінопальскага патрыярха. Ён даў дазвол 
заснаваць каля 1311 г. самастойную, незалежную ад Маскоўскай Русі, 
Літоўска-наваградскую мітраполію з цэнтрам у Наваградку, што 
ахоплівала Полацкую і Тураўскую епархіі. 

Адначасова Гедымін не перапыняў кантактаў з каталіцкай 
царквой. Ён у 1322-1324 гг. адправіў некалькі пасланняў рымскаму 
папу Іаану XXII, у якіх абяцаў яму хрысціць Літву па заходняму 
абраду і абвінавачваў ордэнскіх рыцараў у тым, што яны жорсткімі 
набегамі адварочваюць літоўцаў ад хрысціянства. Тым самым 
Гедымін хацеў пазбавіцца ад нападаў крыжакоў. У 1324 г. у Княства 
прыбыло папскае пасольства, якое мела выразную мэту: перавесці 
праваслаўнае насельніцтва (у тым ліку і Гедыміна) у каталіцтва. Але 
супраць планаў увядзення каталіцызму выступіла язычніцкая 
літоўская знаць і «русіны», г. зн. прадстаўнікі праваслаўнай большасці 
насельніцтва, з пазіцыяй якіх «кароль Літвы і Русі» не мог не лічыцца. 
Менавіта пазіцыя апошніх, а не. падкупленых прускімі крыжакамі 
жамойтаў, вымусіла Гедыміна адмовіцца ад планаў прыняцця 
каталіцтва. 

Пасланні Гедыміна папскім паслам прасякнуты ідэяй вера-
цярпімасці. Ён казаў ім: «Няхай хрысціяне шануюць Бога свайго па-
свойму, рускія — па-свойму, палякі — па-свойму, а мы шануем Бога 
па нашаму звычаю». Гэта нельга разумець як сведчанне прыналеж-
насці Гедыміна да язычніцтва. Хутчэй за ўсё, ён быў праваслаўны, бо 
такой жа веры былі дзве яго жонкі і яго сыны. Канфесійная 
неаднароднасць насельніцтва дзяржавы (большасць праваслаўных, 
але і вялікая колькасць язычнікаў) прымушала праваслаўнага 
Гедыміна ў тактычных мэтах называць сябе язычнікам. У Заходняй 
Еўропе гэта стварала ўяўленне аб ВКЛ як язычніцкай дзяржаве, што 
не садзейнічала яе міжнароднаму аўтарытэту. 



Гедымін праводзіў палітыку прыцягнення рамеснікаў, гандляроў, 
адукаваных людзей з еўрапейскіх краін на сталае жыхарства ў ВКЛ. У 
1323 г. ён накіраваў некалькі пасланняў да жыхароў заходнееўра-
пейскіх гарадоў з запрашэннем пераязджаць у яго дзяржаву, дзе ім 
гарантаваліся выгадныя ўмовы. 

Вынікі княжання Гедыміна. ВКЛ пры Гедыміне пачало 
адыгрываць прыкметную ролю ва Усходняй Еўропе. У складаных 
знешнепалітычных умовах ён праводзіў дыпламатыю заключэння 
саюзных пагадненняў з суседнімі дзяржавамі. Гарантамі саюзаў былі 
роднасныя сувязі, якія адыгрывалі значную ролю ў тагачасных 
міжнародных адносінах. Дыпламатычным поспехам Гедыміна 
спрыяла шматлікасць яго патомства. Дачка князя стала жонкай 
польскага каралевіча Казіміра, другія таксама выйшлі замуж за 
прадстаўнікоў вышэйшай знаці — князя цвярскога, мазавецкага 
валадара, сына Івана Каліты, Давыда Гарадзенскага. 

Праўда, дынастычныя шлюбы дзяцей Гедыміна мелі значэнне 
толькі ўпачатку, калі імі падмацоўваўся заключаны палітычны саюз. У 
далейшым яны былі не здольны стрымаць пагаршэнне ці абвастрэнне 
міждзяржаўных адносін. Так, шлюб Гедымінавай дачкі Ганны не 
спыніў развалу саюза ВКЛ з Польшчай. Не садзейнічаў збліжэнню 
дзвюх дзяржаў шлюбны саюз другой яго дачкі Анастасіі з вялікім 
князем маскоўскім Сімяонам Іванавічам. 

У час 25-гадовага княжання Гедыміна адбылося аб'яднанне ас-
ноўнай масы беларускіх зямель і пашырэнне тэрыторыі Беларуска-
літоўскай дзяржавы на ўсходнім і паўднёвым кірунках. Адначасова 
выявіліся знешнія пагрозы для дзяржавы. У дадатак да крыжацкай 
агрэсіі з захаду прыбавілася маскоўская пагроза з усходу, якая, 
праўда, пакуль што не была вельмі сур'ёзнай. 

Складаны комплекс узаемаадносін завязваўся з Польшчай. З ад-
наго боку, яна бачыла ў ВКЛ моцную сілу ў супрацьстаянні крыжакам. 
Такой жа сілай для ВКЛ у антыкрыжацкай барацьбе была Польшча. 
Праўда, для апошняй саюз з Княствам быў больш выгадны, бо яно 
вяло змаганне галоўным чынам з праціўнікамі Польшчы, недаацэнь-
ваючы часам пагрозы ад Ордэна ўласнай дзяржаве. З другога боку, 
Польшча, будучы каталіцкай дзяржавай, як і Ордэн, імкнулася 
пашырыць каталіцтва на ВКЛ. Але ў адрозненне ад крыжакоў, якія 
дзейнічалі крыжам і мячом, яна дзейнічала толькі крыжам. 

З часоў Гедыміна ВКЛ апынулася ў трыкутніку ўплывовых сіл 
(Ордэн, Польшча, Масква), і гэта геапалітычная сітуацыя захоўвалася 
на працягу стагоддзя, пакуль у пачатку XV ст. не была ліквідавана 
крыжацкая пагроза. Складаны баланс адносін саперніцтва і 



супрацоўніцтва, войнаў, мірных дагавораў і кааліцый паміж гэтымі 
галоўнымі акторамі міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе (сюды 
трэба дадаць яшчэ Арду) быў няўстойлівы і пастаянна мяняўся. 

 
3.3. ДЗЯРЖАЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ АЛЬГЕРДА ПА АБ'ЯДНАННІ 

ЗЯМЕЛЬ БЫЛОЙ КІЕЎСКАЙ РУСІ 
 
Узвышэнне Альгерда. Сярод сямі сыноў Гедыміна найбольш 

глыбокі след у гісторыі Беларуска-літоўскай дзяржавы і яе знешняй 
палітыкі пакінулі Альгерд і Кейстут. Пры жыцці Гедымін падзяліў 
дзяржаву паміж сваімі сынамі. Велікакняжацкую пасаду атрымаў 
нерашучы Яўнут. Альгерду дасталося Крэўскае і Віцебскае княствы, 
Кейстуту — Трокскае, Жамойцкае, Берасцейскае і Гарадзенскае 
княствы. У 1345 г. Кейстут і Альгерд арганізавалі змову, скінулі 
Яўнута, і Кейстут прапанаваў старшаму брату быць вялікім князем. 

Фактычна браты з'ўляліся суправіцелямі. Яны размежавалі сфе-
ры сваёй знешнепалітычнай дзейнасці і інтарэсы. Кейстут, кіруючы 
Жэмайціяй і Трокамі, узяў на сябе барацьбу з крыжацкім націскам. 
Абвешчаны вялікім літоўскім князем Альгерд (1345-1377) займаўся 
ўсходняй і паўднёвай палітыкай. Кейстут бараніўся — Альгерд нас-
тупаў. Але абодва яны выконвалі агульную задачу-захаванне, умаца-
ванне і пашырэнне Вялікага княства Літоўскага. У той час як Кейстут 
ахоўваў заходнюю мяжу, Альгерд працягваў справу бацькі па збіранні 
рускіх зямель. 

Палітычная кар'ера Альгерда пачалася тады, калі ён ажаніўся з 
віцебскай князёўнай Марыяй і пасля смерці цесця ў 1320 г. быў пры-
няты віцеблянамі на княжанне. Рачам з бацькам ён вёў барацьбу су-
праць крыжакоў, наступаў на рускія землі на ўсходзе. Як кіраўніка 
дзяржавы Альгерда вызначалі мужнасць і шырыня палітычных погля-
даў. Паводле летапісу, ён «не столькі сілаю, колькі ўмельствам ваяваў». 

Пры Альгердзе Вялікае княства Літоўскае выступіла з палітычнай 
праграмай аб'яднання, збірання ўсіх рускіх зямель і абвясціла сябе 
пераемнікам палітычных, духоўных і культурна-гістарычных 
традыцый старажытнай Русі. У 1358 г. ён адкрыта абвясціў сваю 
палітычную праграму, заявіўшы паслам германскага імператара, што 
«ўся Русь павінна належаць Літве». 

Вільня ці Масква? У гістарыяграфіі з дасавецкіх часоў ідзе 
спрэчка наконт таго, ці можна лічыць ВКЛ поруч з Маскоўскім кня-
ствам раўназначным цэнтрам аб'яднання ўсходнеславянскіх зямель. 
Напрыклад, расійскі савецкі гісторык У. Ц. Пашута, працы якога 
адносяцца да 1950 — пачатку 1980-х гг., адмоўна адказваў на гэта 



пытанне, выступаючы супраць атаясамлівання палітыкі Дзмітрыя 
Данскога і Альгерда Гедымінавіча. На яго думку, Альгерд быў не 
аб'яднальнікам, а разбуральнікам рускіх зямель і выразнікам экспансіі 
маладой Літоўскай дзяржавы, якая прымусовым шляхам далучыла да 
сябе беларускія, рускія і ўкраінскія землі, якія потым заўсёды 
цягнуліся да «ўз'яднання» з Велікарусіяй. Гэтая канцэпцыя адмаўляла 
актыўную ролю беларускіх зямель у стварэнні і дзейнасці ВКЛ. 

Другі расійскі савецкі і постсавецкі гісторык І. Б. Грэкаў, адстой-
ваючы дарэвалюцыйную гістарычную канцэпцыю, адказвае на гэта 
пытанне пазітыўна. Ён адным з першых абгрунтаваў тэзіс пра 
існаванне пасля мангола-татарскага нашэсця некалькіх цэнтраў, якія 
імкнуліся аб'яднаць усходнеславянскія зямлі. Паступова кола 
прэтэндэнтаў на спадчыну Кіеўскай Русі звузілася да дзвюх дзяржаў 
— BKЛ і Вялікага княства Маскоўскага, прычым перавага ў пачатку 
была на баку першай. Гэты пункт погляду, які адпавядае гістарычнай 
рэчаіснасці, атрымлівае ўсё больш прыхільнікаў сярод беларускіх, 
літоўскіх, расійскіх, украінскіх гісторыкаў. 

Што тычыцца сутнасці гэтай гістарыяграфічнай спрэчкі, то 
трэба пагадзіцца з сучасным расійскім гісторыкам А. М. Сахаравым у 
тым, што задоўга да таго, як Альгерд пачаў адкрытую барацьбу з 
Масквой, BKЛ з часоў свайго ўтварэння праводзіла палітыку 
аб'яднання ўсіх рускіх зямель, што шмат у чым напамінала палітыку 
вялікіх кіеўскіх князёў Х-ХІ ст. па збіранні зямель Кіеўскай Русі. 
Вялікай гістарычнай заслугай ВКЛ перад усходнеславянскімі народамі 
было тое, што яно абараніла іх ад двух галоўных праціўнікаў — Арды і 
Ордэна. Не выпадкова, што ў рускіх княствах, якія не ўвайшлі ў склад 
Беларуска-літоўскай дзяржавы (Наўгародскае, Пскоўскае, Цвярское), 
былі такія моцныя «пралітоўскія» настроі. 

Ва ўмовах значнага аслаблення Паўночна-ўсходняй і Паўднёва-
заходняй Русі ў ходзе і пасля татара-мангольскага нашэсця ролю 
палітычнага лідэра ў справе аб'яднання ўсходняга славянства маглі 
ўзяць на сябе заходнія рускія княствы, а таксама ВКЛ. Якраз Літва 
задоўга да аб'яднання рускіх зямель вакол Масквы стала 
спадчынніцай старажытнай Русі і стваральніцай моцнай, незалежнай 
ад Арды славянска-балцкай дзяржавы. 

Змаганне з крыжакамі. Ужо адзначалася, што адной з найва-
жнейшых прычын, якія паскорылі ўсталяванне моцнай вярхоўнай 
улады ў ВКЛ, была пагроза крыжацкай агрэсіі. Прывілеем 1337 г. 
імператар Людовік IV Баварскі перадаў вялікаму магістру Нямецкага 
ордэна і яго пераемнікам часткі зямель ВКЛ — Жэмайцію, Куронію і 
Русь. Пасля падпісання мірнага дагавора паміж Нямецкім ордэнам і 



Польшчай у 1343 г. агрэсіўнасць крыжакоў у дачыненні да ВКЛ 
значна вырасла, павялічыліся маштабы іх паходаў, у якіх удзельнічала 
шмат рыцараў з краін Заходняй і Цэнтральнай Еўропы. Галоўным 
аб'ектам нападаў заставалася Жэмайція. Крыжакі неаднаразова 
штурмавалі Вільню, Трокі, рабілі рэйды ў Верхняе Панямонне. 

У 1348 г. 40-тысячнае крыжацкае войска ўварвалася ў Трокскую 
зямлю. Кейстут схаваўся за сценамі Трокскага замка і чакаў Альгерда 
з літвінскімі дружынамі. Ні Жэмайція, ні Аукштайція не маглі адбіць 
буйных крыжацкіх нападаў без дапамогі Літвы (Беларусі). На восьмы 
дзень пасля пачатку нашэсця да Трок падышло войска на чале з 
Альгердам. Войскі сустрэліся на рацэ Стрэва (правы прыток Нёмана), 
дзе адбылася жорсткая і крывавая бітва. Сотні воінаў патанулі ў 
Стрэве, у тым ліку Альгердаў брат Нарымонт. Пасля бітвы Альгерд 
адступіў за Нёман, а магістр павёў свае раці ў Прусію. 

«Перамога» (калі можна так сказаць) у Стрэўскай бітве, пра якую 
крыжакі раструбілі па ўсёй Еўропе, дорага абышлася ім. Ордэн яшчэ 
святкаваў перамогу над «паганымі», як Альгерд уварваўся ў Прусію, 
захапіўшы тысячы палонных. Галоўным вынікам бітвы на Стрэве 
стала карэнная змена тактыкі крыжацкага наступлення. Убачыўшы 
марнасць спадзяванняў на хуткую перамогу вялікай вайсковай сілай, 
крыжакі вырашылі перайсці да доўгатэрміновай аблогі шляхам 
нападу на Вялікае княства дробных крыжацкіх атрадаў. Гэтымі 
набегамі, ці рэйдамі, меркавалася знясіліць і ў канчатковым выніку 
заваяваць Княства. 

Ажыццяўленне новай тактыкі расцягнулася на дзесяцігоддзі. У 
1345-1377 гг. на тэрыторыю ВКЛ было зроблена каля 100 рэйдаў 
прускіх і лівонскіх крыжакоў. Яны ў рэдкіх выпадках закраналі бела-
рускія землі, а пераважна былі накіраваны супраць балцкіх зямель. Да 
найбольш значных набегаў крыжакоў на тэрыторыю Беларусі ў другой 
палове XIV ст. адносіліся паходы на Беліцу (1377), Ліду (1384), Берасце 
(1379), Камянец (1373, 1375, 1379). У адказ Кейстут і Альгерд з бела-
рускімі, смаленскімі і валынскімі палкамі нападалі на Лівонію, дахо-
дзячы да Юр'ева і Караляўца (Кёнігсберга). У 1345-1382 гг. літоўскае 
войска зрабіла 30 паходаў на Прусію і 10 — у Лівонію. Альгерду, не 
звязанаму з абаронай заходняга абшару княства, гэта забяспечыла 
свабоду дзеянняў. 

Пскоўскія, наўгародскія і смаленскія справы. У той час, калі 
заходнія, найперш балцкія, землі на чале з Кейстутам былі занятыя 
ўпартай абаронай ад шматлікіх крыжацкіх нападаў, усходнія 
беларускія землі сталі ядром прыцягнення для суседніх рускіх і 
ўкраінскіх зямель, якія яшчэ заставаліся непадначаленымі ні ВКЛ, ні 



Маскве. Гэта забяспечыла Альгерду свабоду дзеянняў, якой спрыяла і 
тое, што ён, за выключэннем рэдкіх выпадкаў, не быў звязаны з аба-
ронай заходняга абшару Княства. Галоўныя намаганні вялікага князя 
былі накіраваны на пашырэнне межаў дзяржавы на ўсход і поўдзень. 

Пачатак усходняй палітыкі Альгерда звязаны са спробамі ўмаца-
вання пазіцый ВКЛ у Пскове. У 1342-1345 гг. у горадзе княжыў сын 
Альгерда Андрэй. Аднак у хуткім часе ён стаў полацкім князем, а ў 
Пскове пакінуў сваіх намеснікаў, што выклікала незадаволенасць яго 
жыхароў, якія хацелі мець поўнаўладнага князя. Тут адыграла сваю 
ролю палітыка балансавання Пскова паміж Полацкам і Ноўгарадам, 
бо, адмаўляючыся ад улады Андрэя, пскоўцы аднавілі саюз з Ноўга-
радам. 

Учынак пскоўцаў выклікаў абурэнне Альгерда. Папракаючы 
жыхароў горада ў няўдзячнасці за тыя вялікія ахвяры, якія панесла 
яго войска, дапамагаючы ім у барацьбе з крыжакамі, ён загадаў 
затрымаць пскоўскіх купцоў, што знаходзіліся ў BKЛ, і канфіскаваць 
іх маёмасць. Пазней яны былі адпушчаныя за вялікі выкуп. 

Праводзячы актыўную супрацьпскоўскую палітыку, Альгерд за-
крануў інтарэсы Ноўгарада. Як Пскоў, абараняючы сваю самастой-
насць, балансаваў паміж Полацкам і Ноўгарадам, так і Ноўгарад 
балансаваў паміж Вільняй і Масквой. Як у Пскове існавалі так званыя 
«полацкая» і «наўгародская» партыі, ад кожнай з якіх залежаў саюз з 
тым ці іншым бокам, так і ў Ноўгарадзе існавалі «літоўская» і 
«маскоўская» партыі, перамогі якіх ва ўзаемнай барацьбе вызначалі 
кірунак палітыкі ў гэтай зямлі. 

Пасля таго як у 1346 г. вялікі маскоўскі князь Сімяон Іванавіч у 
адказ на просьбу наўгародскага ўладара прыйшоў у Ноўгарад і 
паставіў сваіх намеснікаў, стала відавочнай перамога «маскоўскай» 
партыі і паражэнне «літоўскай». Падрыў пазіцый ВКЛ у Ноўгарадзе 
занепакоіў Альгерда, які пасля адыходу Сімяона адразу ж пачаў 
вайсковыя дзеянні супраць Ноўгарада, заявіўшы перад гэтым у сваім 
пасланні: «Хачу битися з вами». Яго войска пачало спусташаць 
наўгародскія землі па Шалоні і Лузе і ўзяло выкуп з Порхава і Апочкі. 
Наўгародскае веча віноўнікам усіх няшчасцяў абвясціла пасадніка 
Астафія Дваранішчава, які тут жа і быў забіты за тое, што абразіў 
вялікага літоўскага князя (назваў Альгерда «псом») ды наклікаў вайну. 
Перамога «літоўскай» партыі, як раней «маскоўскай», была абумоўлена 
ўмяшаннем адпаведнай знешняй сілы. 

Больш паспяховай была «смаленская» палітыка Альгерда. 
Смаленск, гэтак жа як Пскоў і Ноўгарад, апынуўся на мяжы інтарэсаў 
ВКЛ і Масквы, і таксама павінен быў праводзіць палітыку лавіравання 



паміж імі. Разумеючы значэнне падначалення гэтай зямлі сваёй 
уладзе ў супрацьдзеянні аб'яднаўчай палітыцы Масквы, Альгерд 
надаваў смаленскаму пытанню вялікую ўвагу, яшчэ не будучы вялікім 
князем. У 1341 г. ёгі выступаў на баку Смаленска ў барацьбе за 
адабраны Масквой Мажайск. 

У 1352 г., калі маскоўскі князь Сімяон Іванавіч з вялікім войскам 
пайшоў у напрамку да Смаленска, яго сустрэла пасольства ад Альгер-
да. Вынікам перагавораў было спыненне далейшага прасоўвання мас-
коўскага войска і заключэнне міру паміж Масквой і Смаленскам. Паз-
бавіўшыся пагрозы Масквы, смаленскі князь не мог не бачыць 
пагрозы падначалення Альгерду. У 1355 г. Альгерд пад выглядам 
дапамогі Смаленскай зямлі захапіў горад Ржэў, які ляжаў на мяжы з 
Цвярскім і Маскоўскім княствамі, ад якіх вялікі літоўскі князь нібыта 
бараніў суседзяў-смаленцаў. 

З кожным годам непрыязнасць у адносінах ВКЛ і Смаленска 
нарастала. У 1357 г. з дапамогаю цвярскіх і мажайскіх войскаў Ржэў 
быў вернуты Смаленску. У 1359 г. Альгерд адхапіў ад Смаленскага 
княства ледзь не палову — усё Пасожжа з Мсціславам. Гэта з'явілася 
значным крокам у працэсе аб'яднання беларускіх зямель у агульнай 
дзяржаве. Андрэй Полацкі зноў падпарадкаваў Ржэў, дзе размясціў 
свае гарнізоны. Гэты горад стаў апірышчам далейшага наступу 
Андрэя Полацкага на Смаленскую зямлю з паўночнага ўсходу. 
Альгерд, заняўшы Северскую зямлю з Бранскам, замацаваўся на 
заходніх і паўднёвых межах Смаленшчыны. 

Смаленскае княства цалкам залежала ад ВКЛ. Яскравым 
сведчаннем такога становішча было тое, што смаленскі князь 
Святаслаў Іванавіч павінен быў у 1368, 1370 і 1372 гг. удзельнічаць у 
паходах Альгерда на Маскву, якая стала яго галоўным праціўнікам. 
Масква добра разумела ўсю небяспеку залежнасці Смаленска ад ВКЛ і 
таму рабіла спробы супрацьдзейнічаць гэтаму. Маскоўскі князь 
Дзмітрый Іванавіч (Данскі) усведамляў важнае стратэгічнае значэнне 
Ржэва і таму ў 1375 г. паслаў туды войска, аднак узяць горад яно не 
змагло. Такім чынам, у адрозненне ад сітуацыі з Псковам і 
Ноўгарадам барацьба за Смаленск ішла паспяхова, і ён цалкам 
апынуўся ў сферы палітычнага прыцягнення BKЛ. 

Адносіны з Масквой. Актыўная палітыка Альгерда ў адносінах 
да Пскова, Ноўгарада, Смаленска і Бранска не магла не выклікаць 
супрацьдзеянняў другога аб'яднаўчага цэнтра — Масквы. Вялікі князь 
літоўскі, разумеючы, што сіла Масквы ў значнай ступені залежыць ад 
саюза з Ардой, вырашыў парваць яго і самому ўступіць у саюз з 
татарамі. Гэтай мэце служыла пасольства BKЛ да хана Джанібека ў 



1349 г., што выклікала вялікую трывогу ў маскоўскага князя Сімяона 
Іванавіча, які ў процівагу Альгерду накіраваў у Арду сваіх паслоў. 

Маскоўскія паслы пераканалі хана ў тым, што Альгерд 
неаднаразова хадзіў на «улусы», а цяпер хоча пайсці на галоўны улус 
— Маскоўскае княства, авалодаць ім і потым выступіць супраць Арды. 
Джанібек зразумеў, што Альгерд, далучаючы да сваёй дзяржавы 
новыя землі, тым самым вызваляе іх ад татарскай улады, а перамога 
над Масквой сапраўды можа стаць канчатковаю перамогай і над 
Ардой. Хан жорстка абышоўся з Альгердавымі пасламі: яны былі 
арыштаваны і выдадзены Сімяону Іванавічу. 

Скіраваны на раскол Масквы і Арды план Альгерда закончыўся 
няўдачай. Прычына яе тоіцца ў тым, што ўжо ні Арда не магла існа-
ваць без Масквы, ні Масква без Арды. Першая з дапамогай Масквы 
трымала ўладу над рускімі землямі, другая з дапамогай Арды падна-
чальвала сабе свабодныя рускія землі, што павялічвала яе сілу і рых-
тавала яе вызваленне ад татарскай няволі. Альгерд не даў рады вая-
ваць з абодвума сваімі магутнымі праціўнікамі. Ён пайшоў на мір з 
Масквой, у чым Сімяон Іванавіч яму не адмовіў. Гэтыя мірныя наме-
ры завяршыліся шлюбнымі саюзамі: Альгерд, першая жонка якога 
Марыя Віцебская памерла ў 1347 г., ажаніўся з дачкой цвяр-скога 
князя Юльянай, што была пляменніцай маскоўскага князя, а другую 
пляменніцу маскоўскага князя аддалі за Альгердавага брата Любарта. 

Не маючы поспеху ў наладжванні саюзу з Ардой, Альгерд змяніў 
тактыку і вырашыў знясіліць Маскву шляхам падтрымкі міжусобнай 
барацьбы, якую вялі з Маскоўскім княствам іншыя рускія княствы, 
перш за ўсё Цвярское вялікае княства. Гэта прывяло да трох паходаў 
Альгерда на Маскву — 1368, 1370 і 1372 гг. 

У 1368 г. вялікі маскоўскі князь Дзмітрый Іванавіч не прызнаў 
пераходу велікакняжацкай улады да Міхаіла Аляксандравіча (брата 
Юльяны), прыхільніка ўмацавання дзяржаўнай самастойнасці Цверы і 
збліжэння з ВКЛ, што вымусіла яго ўцячы ў Літву. Увосень 1368 г. 
аб'яднанае войска ВКЛ і Смаленска на чале з Альгердам і Кейстутам 
разбіла маскоўскія войскі ў бітве каля Тросненскага возера (у раёне 
Істры і Ржэва) і падступіла да Масквы. Літвінскія воіны ўварваліся ў 
Маскву. Дзмітрый Іванавіч, адступаючы, спаліў пасад і засеў у Крамлі. 
Аднак Альгерд, прастаяўшы тры дні каля яго сцен, на прыступ не 
адважыўся. 

«Хроніка Літоўская і Жамойцкая» так апавядае пра канфлікт 
паміж Альгердам і Дзмітрыем. Дзмітрый задумаў сілай забраць 
Кіеўскае, Віцебскае і Полацкае княствы, што былі пад Літвой. «Паслаў 
да Альгерда паслоў з голым мячом і агнём, абяцаючы яго ў Вільні на 



Вялікдзень прывітаць чырвоным яйкам, а Літву ўсю агнём і мячом 
зваяваць і паказаць сілу і перавагу сваю». Гэтую пахвальбу Альгерд 
выслухаў і, параіўшыся з Кейстутам, затрымаў у сябе маскоўскіх 
паслоў. Сабраўшы войска пад Віцебскам, ён прыйшоў да Масквы і 
адправіў гэтых паслоў да Дзмітрыя Іванавіча са словамі, што яму не 
трэба ехаць у Вільню, хутка сам Альгерд будзе ў Маскве. 

На світанку ён прыйшоў пад горад і стаў абозам на Паклоннай 
гары. Дзмітрый пачаў перагаворы аб міры, абяцаўшы даць усяму 
літоўскаму войску плату са сваёй казны. Альгерд пагадзіўся на 
перамір'е, аднак пажадаў са сваім рыцарствам заехаць у Маскоўскі 
замак і «дзіду сваю аб сцяну замкавую скрушыць...» Зрабіўшы гэта, 
Альгерд сказаў Дзмітрыю Іванавічу: «Княжа вялікі маскоўскі, памятай, 
што дзіда літоўская стаяла пад Масквою». А потым «з вялікай славай», 
учыніўшы граніцу па Мажайск і Каломну, дамоў ад'ехаў. 

У выніку першага паходу Альгерда ўлада Міхаіла Аляксандравіча 
над Цвярскім княствам была адноўлена, а Ржэў вернуты ВКЛ. У 1370 
г. Дзмітрый Іванавіч, вызваліўшы сябе ад хрэснага цалавання, якое 
даваў Міхаілу Аляксандравічу, напаў на Цвер. Каб прадухіліць 
магчымасць кантактаў паміж Цвер'ю і ВКЛ, маскоўскі князь імкнуўся 
далучыць заходнюю частку Цвярскога княства, якое межавала з ВКЛ. 
Падначаленне Цверы таксама адчыняла Маскве дарогу на поўнач, да 
Ноўгарада і Пскова. Цвярскі князь зноў уцёк у ВКЛ. Альгерд, заняты 
канфліктамі з Ордэнам і Польшчай, не здолеў аказаць яму падтрымкі. 
Тады Міхаіл накіраваўся ў Арду і дамогся перадачы яму ярлыка на 
вялікае княжанне уладзімірскае, якім традыцыйна валодалі 
маскоўскія князі. Жадаючы захаваць Цвер як процівагу Маскве, 
Альгерд вырашыў дапамагчы Міхаілу і ў лістападзе 1370 г. разам з 
войскам Кейстута і смаленскага князя пачаў другі паход на Маскву. 

Аднак гэтым разам яго дзеянні былі беспаспяховыя, аблога 
Масквы няўдалая. Даведаўшыся, што Дзмітрый Іванавіч, як і ў мінулы 
раз, засеў у Крамлі, а ў ваколіцах Перамышля сабраліся моцныя 
войскі, маскоўскае і разанскае, Альгерд прапанаваў заключыць мір, 
нават «вечны мір». Маскоўскія дыпламаты, лічачы, што могуць 
вырваць у Літвы большыя ўступкі, пагадзіліся на перамір'е, якое было 
заключана на паўгода. 

У чэрвені 1371 г. Альгерд накіраваў у Маскву пасольства з 
прапановай заключыць трывалы мір. Літоўска-рускі мірны дагавор 
быў падпісаны ў тым жа месяцы. Гэта быў першы ў гісторыі мірны 
дагавор паміж ВКЛ і Маскоўскім вялікім княствам. Ён прадугледжваў 
устанаўленне паміж двума вялікімі княствамі «вечнага міру» і дружбы. 
Мяжа паміж імі ўстанаўлівалася па лініі Ржэў — Юхноў. Бакі 



дамовіліся пра заручыны дачкі Альгерда Алены з серпухаўска-
бораўскім князем, які быў бліжэйшым саюзнікам Дзмітрыя. 

Дзмітрый Іванавіч, даведаўшыся пра перадачу Ардой цвярскому 
князю ярлыка на Уладзімірскае княства, сам паехаў у Сарай, улагодзіў 
татарскага ўладара і яго жонак шчодрымі падарункамі і дабіўся 
вяртання сабе ўладзімірскага ярлыка. Вясной 1372 г. Масква пачала 
падрыхтоўку да паходу на Цвер. Каб прадухіліць яго, у ліпені 1372 г. 
аб'яднанае літоўска-цвярское войска на чале з Альгердам і Міхаілам 
злучылася каля Любуцка (на рацэ Ака, побач з сучасным горадам 
Алексін Тульскай вобласці) для паходу на Маскву. Туды ж падышло 
войска Дзмітрыя Іванавіча. Дзве сілы, пераканаўшыся, што не маюць 
дастатковай перавагі адна над другой, не адважыліся ўступіць у бой. 

Паміж ВКЛ, Цвер'ю і Масквой быў заключаны Любуцкі дагавор 
1372 г., ці другі літоўска-рускі мірны дагавор, які падпісалі вялікія 
князі ВКЛ Альгерд і Кейстут, з аднаго боку, вялікі князь маскоўскі 
Дзмітрый Іванавіч і серпухаўска-бораўскі князь Уладзімір Храбры, з 
другога. Умовьг дагавору з'яўляліся вельмі цяжкімі для вялікага князя 
цвярскога Міхаіла Аляксандравіча, які быў вымушаны прызнаць сваю 
поўную залежнасць ад Масквы, а Альгерд у выпадку новай вайны 
Цверы з Масквой не павінен быў дапамагаць Міхаілу. Праз некалькі 
гадоў Цвер была вымушана канчаткова адмовіцца ад прэтэнзій на 
вялікае княжанне Уладзімірскае, ад саюзу з ВКЛ, усялякіх правоў на 
самастойную знешнюю палітыку адносна Арды, прызнаўшы сябе 
васалам маскоўскага князя. 

Па сваім характары Любуцкі дагавор напамінаў «вечны мір», які 
падвёў рысу пад серыяй войнаў паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай 
1368-1372 гг. і пацвердзіў даваенныя межы. Ваенных дзеянняў паміж 
імі не вялося да 1406 г. Пасля Любуцкага дагавора Літва, Масква і 
Ноўгарад пачалі, нягледзячы на захаванне традыцыйных супярэчна-
сцей, працэс паступовага знешнепалітычнага збліжэння. 

Альгерд хацеў зрабіць княства не толькі магутнай дзяржавай 
Еўропы, але адначасова і адным з цэнтраў праваслаўнай царквы. Ужо 
Віцень пачаў хадайнічаць перад канстанцінопальскім патрыярхам аб 
зацвярджэнні Літоўскай мітраполіі і прызначэнні мітрапаліта, але 
заўчасная смерць перашкодзіла яму завяршыць гэту важную для 
дзяржавы справу. Яна была здзейснена ў пачатку княжання 
Гедыміна. Але першы літоўскі мітрапаліт, грэк Феафіл у хуткім часе 
памёр. Кіева-маскоўскі мітрапаліт пры падтрымцы маскоўскага князя 
Івана Каліты пераканаў канстанцінопальскага патрыярха закрыць 
Літоўскую мітраполію з-за малой колькасці хрысціян, што не 
адпавядала рэчаіснасці. 



Альгерд вярнуўся да ідэі падпарадкавання ўплыву вялікага 
князя літоўскага царкоўнай іерархіі. У яго дзяржаўныя планы 
ўваходзіла стварэнне асобнай мітраполіі для ВКЛ. Ён папрасіў у 
канстанцінопальскага патрыярха дазволу на заснаванне (аднаўленне) 
праваслаўнай мітраполіі з цэнтрам у Наваградку. Падобная просьба 
прыйшла ў Канстанцінопаль і ад маскоўскага князя. Жадаючы 
задаволіць абодвух, патрыярх дазволіў заснаваць Літоўскую 
мітраполію з рэзідэнцыяй у Наваградку і Маскоўскую мітраполію з 
цэнтрам у Кіеве і Уладзіміры. У склад Літоўскай мітраполіі ўваходзілі 
Полацкая і Тураўская епархіі, а таксама Галіцка-Валынская зямля. 
Нейтралізацыя царкоўна-палітычнага ўплыву Масквы ў гэтым рэгіёне 
ўзмацняла пазіцыі Альгерда. Гак, да палітычнага саперніцтва Вільні і 
Масквы прыбавілася іх барацьба за лідэрства ў царкоўнай сферы. 

Вынікі Альгердавай «маскоўскай» палітыкі былі неадназначныя. 
Ён не атрымаў перамогі ў Пскове і Ноўгарадзе і не змог забяспечыць 
перавагі Цверы над Масквой, затое Смаленск апынуўся ў поўнай 
залежнасці ад ВКЛ, а Бранск разам з усёй Севершчынай перайшоў 
пад уладу ВКЛ. Альгерд вымушаны быў прызнаць вотчынныя правы 
нашчадкаў Каліты на Уладзімірскае княжанне, што азначала прыз-
нанне ім факта падзелу Русі паміж Літвой і Масквой. Грандыёзны 
намер Альгерда аб'яднання вакол ВКЛ усіх усходнеславянскіх зямель 
сутыкнуўся з супраціўленнем усходніх рускіх княстваў, аб'яднаных 
вакол Масквы. 

З усходу на поўдзень. Хаця найбольшая ўвага Альгерда была 
скіравана на адносіны з паўночнымі і ўсходнімі суседзямі, што най-
больш адпавядала інтарэсам полацкай часткі дзяржавы, з яго поля 
зроку не выпадалі інтарэсы літоўскай, нёманскай, часткі дзяржавы, у 
якой знаходзілася яе першая сталіца — Наваградак. У пачатку XIV ст. 
у выніку татара-мангольскай навалы і міжусобнага саперніцтва 
Галіцка-Валынская зямля (галоўны знешні праціўнік Наваградка) 
згубіла палітычнае адзінства, аслабела і сама стала аб'ектам 
саперніцтва суседніх дзяржаў за ўладу над ёю. Каля 1325 г. валынскім 
князем стаў сын Гедыміна Любарт, што азначала ўваходжанне Валыні 
ў склад ВКЛ. 

Аднак валоданне Валынню для ВКЛ было нялёгкай справай, па-
колькі Польшча таксама лічыла сябе законнай спадкаемцай Галіцка-
Валынскай зямлі. У выніку барацьбы Любарта, якому дапамагаў 
Альгерд, з польскім каралём Казімірам і мазавецкім князем у 1347 г. 
было заключана перамір'е, паводле якога Львоўская зямля заставалася 
за Польшчай, а ўсе астатнія землі (Уладзімірская, Луцкая, Холмская, 
Вельская і Берасцейская) — за Вялікім княствам. Такі тэрытарыяльны 



падзел не задавальняў Польшчу, якая ў 1349 г. зноў распачала вайну. 
Польскі кароль Казімір III Вялікі захапіў Холмскую і Бельскую землі, а 
таксама ўсю Валынь і Берасцейскую зямлю, якая яшчэ пры Гедыміне 
знаходзілася ў складзе ВКЛ. Любарту ён прапанаваў толькі Луцкую 
зямлю і то ў якасці леннага валодання. 

У адказ Любарт з дапамогай Кейстута ў 1350 г. адваяваў Валынь 
і ў ходзе далейшага наступу заваяваў Львоўшчыну і сумежныя землі — 
Сандамірскую, Радамскую і Лукаўскую. Казімір, апынуўшыся ў 
цяжкім становішчы, вымушаны быў шукаць падтрымкі ў рымскага 
папы Клімента VІ. Каб напалохаць святы прастол, ён прадставіў 
становішча так, нібыта яго землямі завалодалі язычнікі. У гэтай сувязі 
трэба звярнуць увагу на тое, якія погляды на ВКЛ выкарыстоўваліся ў 
дыпламатыі таго часу для дасягнення яе праціўнікамі знешнепалітыч-
ных мэт. У дадзеным выпадку зварот да тэзісу аб «язычніцкім харак-
тары» ВКЛ меў свае вынікі: Клімент VI дазволіў польскім епіскапам 
аб'явіць крыжовы паход супраць Вялікага княства і адначасова даў 
Казіміру дазвол выдаткоўваць дзесятую частку царкоўных даходаў на 
барацьбу з язычнікамі. Істотнай падтрымкай для Казіміра быў і яго 
саюз з венгерскім каралём Людовікам. 

З свайго боку Альгерд знайшоў сабе саюзнікаў у асобе татараў, 
якія валодалі Падоллем. Літоўска-польская вайна за Валынь, у якую 
былі ўцягнутыя значныя сілы, доўжылася яшчэ пяць гадоў. Спачатку 
поспех быў за палякамі, якія зноў захапілі Валынь і паланілі Кейстута, 
які, праўда, у хуткім часе здолеў уцячы. Перамена ў вайсковых 
дзеяннях на карысць ВКЛ адбылася тады, калі на дапамогу сваім 
братам прыйшоў Альгерд. Іх аб'яднаныя палкі неаднаразова рабілі 
набегі на Польшчу і Мазовію, выгналі польскія гарнізоны з гарадоў 
Валыні. У 1356 г. вайна паміж ВКЛ і Польшчай закончылася, хаця 
ўмовы міру не захаваліся. Да нас дайшоў асобны дагавор, заключаны 
паміж Кейстутам (ад імя Альгерда і іншых князёў), з аднаго боку, і 
Мазовіяй — з другога, паводле якога Берасцейская зямля зноў 
пераходзіла да Кейстут, г. зн. вярталася ў склад ВКЛ. 

Барацьбу за Валынь Альгерд выкарыстаў для далейшага пашы-
рэння абшару сваёй дзяржавы ў паўднёвым кірунку. У 1362 г. ён 
ажыццявіў свой імклівы рэйд на Падолле. Яно фармальна знахо-
дзілася пад татарскай уладай, але ўжо было незалежным ад Залатой 
арды, якая знаходзілася ў стане распаду. Да таго часу склаліся пэўныя 
традыцыі саюзных адносін паміж ВКЛ і татарамі Залатой арды. 
Татарскія атрады ўдзельнічалі ў вайне Гедыміна з крыжакамі, 
падольскія татары былі на баку Кейстута і Альгерда ў час вайны ВКЛ з 
Польшчай. Прэтэнзіі Польшчы не толькі на Галіцыю, але і на Падолле 



рабілі татарскіх уладароў саюзнікамі Альгерда. Аднак у 1356 г. Казімір 
багатымі падарункамі схіліў татарскіх князёў Падолля на бок 
Польшчы супраць Альгерда. 

Гэта дало падставы Альгерду выступіць у 1362 г. супраць 
ардынскага панавання ў міжрэччы Дняпра і Дуная. Войска было 
сабрана ў Беларусі і значна папоўнена апалчэнцамі з Валыні і 
Кіеўшчыны. Альгерд рушыў з Кіева на заходняе Падолле і ў бітве каля 
Сініх Вод (рака Сінюха, левы прыток Паўднёвага Буга на паўднёвай 
мяжы Валыні з Падоллем, цяпер Вінніцкая вобласць Украіны) разбіў 
аб'яднанае войска Крымскай, Перакопскай і Ямбулукскай ордаў. У 
бітве асабліва вызначыліся чатыры наваградскія князі Карыятавічы, 
якія складалі галоўную апору Альгерда. Пасля бітвы рэшткі татарскай 
конніцы падаліся на Дунай, а Альгерд пайшоў углыб іх уладанняў да 
вусцяў Дняпра і Паўднёвага Буга. 

У выніку гэтай перамогі ВКЛ пашырыла сваю тэрыторыю да 
вусцяў Дняпра і Днястра, замацаваўшы ў сваім складзе Чарнігава-
Северскія землі, Падолле, Валынскае і Кіеўскае княствы. Летапіс 
паведамляе пра тое, што Альгерд гэтым землям «от татаров вольность 
учинил». Кіеўскі князь Фёдар, якога замяніў Альгердаў сын Уладзімір, 
быў фактычна падручным хана Залатой арды. Аднак тая ўжо 
занепадала, таму не зрабіла ніякіх захадаў у адказ на тое, што Альгерд 
адабраў ад яе «улусы». Перамога Літвы выклікала сур'ёзныя ўзрушэнні 
ў Сараі: на працягу наступных 20 гадоў у Ардзе змянілася 25 ханаў. 

Так пачалося вызваленне ўсходнеславянскіх зямель ад ардын-
скага панавання. Разгром сіламі BKЛ ардынцаў у бітве каля Сініх Вод 
задоўга да бітвы на Куліковым полі 1380 г. быў першым буйным 
паражэннем Арды. У выніку яна страціла кантроль над значнымі 
тэрыторыямі, якія складалі некалі ядро Кіеўскай Русі. Многія гісторыкі 
называюць гэтую бітву «пралогам да Данскога пабоішча». Першым 
наступствам паражэння Арды была актывізацыя ВКЛ наступлення на 
Маскоўскае вялікае княства як асноўнага і самага вернага васала 
Арды. Другім наступствам было далейшае далучэнне да ВКЛ заходніх і 
паўднёва-заходніх зямель, якія ўваходзілі раней у Кіеўскую Русь. 

Калі барацьба за Падолле і Кіеўшчыну паспяхова закончылася, то 
змаганне за Валынь аднавілася. Польскі кароль Казімір, выка-
рыстоўваючы ўдзел Альгерда ў цвярскіх справах, у 1366 г. зноў 
пайшоў на Валынь, каб падначаліць яе Польшчы. Яму ўдалося заняць 
Белу, Холм, Уладзімір і Крамянец; і толькі Луцк з акругамі застаўся за 
Любартам. У 1377 г., калі новы польскі кароль Людвік зноў са сваім 
войскам прыйшоў на Валынь, быў заключаны мір, згодна з якім 



Берасцейская, Уладзімірская і Луцкая землі прызнаваліся за ВКЛ, а 
Холмская і Бельская — за Польшчай. 

Вынікі знешняй палітыкі Альгерда. У другой палове XIV ст., у 
час свайго росквіту, Вялікае княства Літоўскае і Рускае займала вяліз-
ную тэрыторыю — ад Балтыйскага да Чорнага мораў, ад межаў Поль-
шчы і Венгрыі да Падмаскоўя. З гэтай магутнай еўрапейскай дзяр-
жавай вымушаны былі лічыцца Нямецкі ордэн, мангола-татарская 
Арда, Польшча, Венгрыя, Маскоўскае і іншыя рускія княствы. У яе 
складзе апынулася даўняя сталіца Кіеўскай Русі — горад Кіеў і 
большая частка яе былых зямель. Да 70-х гг. XIV ст. у склад ВКЛ увай-
шлі практычна ўсе беларускія землі. Большасць гарадоў і княстваў 
Беларусі ўваходзіла ў склад новай дзяржавы на ўмовах дагаворнага 
васалітэту ці добраахвотна, кіруючыся найперш ваенна-палітычнай 
мэтазгоднасцю. Але мела месца і гвалтоўнае падпарадкаванне зямель. 

Вялікі князь Альгерд павялічыў больш як ўдвая тэрыторыю 
дзяржавы, пашырыў яе межы далёка на поўдзень і на ўсход. Ён 
далучыў да яе большую частку Украіны, землі на ўсходзе Белай Русі — 
па Дняпры і Сожы, частку заходніх зямель сучаснай Расіі. Разам з 
Кіеўскім княствам у 60-я гг. XIV ст. у склад ВКЛ увайшлі Брагінская і 
Мазырская воласці. Гэта былі апошнія з беларускіх зямель, далучаныя 
да ВКЛ. Яшчэ раней, у 50-я гг. XIV ст., да ВКЛ перайшлі беларускія 
землі па Бярэзіне, Сярэднім Падняпроўі і Сожы з гарадамі Мсціслаў, 
Прапойск, Чачэрск, Рэчыца. Такім чынам, пры Альгердзе завяр-
шылася аб'яднанне тэрыторыі сучаснай Беларусі ў складзе ВКЛ. 

ВКЛ сфарміравалася як федэрацыя народаў Беларусі, Літвы, 
Украіны і Расіі. Гэта падкрэслівалася ў яе назве — Вялікае княства 
Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Яна паўстала як балта-ўсходнеславян-
ская дзяржава са значнай перавагай усходнеславянскай тэрыторыі, 
насельніцтва, палітычных, сацыяльных, эканамічных і культурных 
традыцый. У часы Гедыміна і Альгерда ВКЛ мела выразна акрэсленую 
праўсходнеславянскую накіраванасць. Яно было сфарміравана на 
9/10 з усходнеславянскіх тэрыторый і на 8/10 з усходнеславянскага 
насельніцтва. 

Аб'яднанне ў адзіную дзяржаву дапамагло землям і народам, якія 
ўвайшлі ў яе склад, выстаяць у барацьбе з крыжацкай агрэсіяй і 
мангола-татарскай навалай і не падпасці пад уладу чужаземцаў, як 
гэта здарылася з іх суседзямі — народамі сучаснай Латвіі, Эстоніі, 
паўночнай Польшчы, Расіі. 

Асаблівасцю знешняй палітыкі Альгерда было яе правядзенне па 
ўсіх азімутах. Князь са сваім войскам з'яўляўся то ў Прусіі, то ў 
Лівоніі, то пад Псковам, то ў Польшчы, то на Падоллі, то ў Крыме, то 



пад Масквой, ахопліваючы сваёй знешняй і ваеннай палітыкай амаль 
усю Усходнюю Еўропу. Летапісы характарызавалі яго як вельмі 
разумнага дзяржаўнага дзеяча, які «многімі языкамі размаўляў» і 
«клапаціўся дзень і ноч пра дзяржаву сваю», ад чаго «трымаў уладу 
вялікую». Альгерд быў хітры, скрытны і асцярожны, каб ніхто не ведаў 
пра яго задумы, «...і такой хітрасцю забраў многія землі, узяў многія 
гарады і дзяржавы зняволіў; не столькі сілаю, як дасціпнасцю». 

Галоўны вынік княжання Альгерда заключаецца ў выключным 
пашырэнні тэрыторыі ВКЛ, якое стала адной з найбольш вялікіх 
дзяржаў Еўропы. Беларускія землі, канчатковае аб'яднанне якіх 
закончылася ў гэты час, занялі ў дзяржаве цэнтральнае, дамінуючае 
месца, інтарэсамі гэтых зямель у значнай ступені вызначалася 
знешняя палітыка ВКЛ як Беларуска-літоўскай дзяржавы. 

 
 

ГЛАВА 4 
 

УМАЦАВАННЕ МІЖНАРОДНА-ПАЛІТЫЧНЫХ ПАЗІЦЫЙ ВКЛ 
ПРЫ ВІТАЎЦЕ ВЯЛІКІМ (1380—1420-я гг.) 

 
4.1. На шляху да Крэўскай уніі з Польшчай 
Андрэй Полацкі і Ягайла. Дынастычная барацьба ў BKЛ і Ордэн. 

Крэўская унія. Незадаволенасць уніяй у BKЛ. Востраўскае пагадненне. 
4.2. Знешняя палітыка Вітаўта 
Усходняя палітыка. Адносіны з Ордэнам. Трагедыя на Ворскле, 

адносіны з Ардой. 
4.3. «Вялікая ванна» супраць Ордэна 
Дыпламатычная падрыхтоўка вайны. Грунвальдская бітва і яе 

міжнароднае значэнне. Новыя уніі з Польшчай. Вынікі знешняй 
палітыкі Вітаўта. 

 
4.1. НА ШЛЯХУ ДА КРЭЎСКАЙ УНІІ З ПОЛЬШЧАЙ 
 
Андрэй Полацкі і Ягайла. Смерць Альгерда парушыла палітыч-

ную стабільнасць у ВКЛ. Паміж прадстаўнікамі велікакняжацкай сям'і 
пачалася барацьба за ўладу. Ад двух жонак у Альгерда было 12 сыноў. 
Пры яго жыцці яны атрымалі ўдзелы ў розных частках краіны, і на 
гэтым трымалася палітычнае адзінства вялікай дзяржавы. Аднак 
паміж гэтымі дзвюма галінамі Альгердава роду ішло саперніцтва. 
Пасля яго смерці, насуперак традыцыі, паводле якой спадкаемцам 
павінен быў стаць старэйшы сын ад першай жонкі (Марыі Віцебскай) 



Андрэй Полацкі, вялікім князем быў абвешчаны старэйшы сын ад 
другой жонкі (Ульяны Цвярской) Ягайла. Самы старэйшы ў родзе 
Гедымінавічаў, Кейстут, быў незадаволены, бо ён меў найбольшае 
права заняць велікакняжацкі прастол пасля смерці свайго старэйшага 
брата. У краіне ўспыхнула барацьба за ўладу, у якую былі ўцягнуты 
суседнія дзяржавы. 

Праціўнікаў Ягайлы ўзначаліў полацкі князь Андрэй. З імем 
Андрэя Полацкага звязана аднаўленне і працяг наступальнай палітыкі 
Полацка ў адносінах да Пскова і Смаленска. Альгерд у адносінах ВКЛ 
з Псковам, Ноўгарадам, Смаленскам, Масквой і Цвер'ю абапіраўся на 
сілы полацкага князя. Андрэй вёў актыўную барацьбу з крыжакамі, 
якія часта ўрываліся ў Полацкую зямлю. 

Альгерд, аддаўшы Ягайлу ўсе свае ўладанні, не аддаў яму 
Полацка. Калі Ягайла запатрабаваў ад Андрэя падначалення сваёй 
уладзе, той не пагадзіўся. У 1377 г. Ягайла ў саюзе з Кейстутам узяў 
Полацк у аблогу. Гэта прымусіла Андрэя звярнуцца да лівонскага 
магістра, які прыйшоў на дапамогу і прымусіў Ягайлу і Кейстута 
адступіць ад Полацка. 

Разумеючы ненадзейнасць падтрымкі з боку крыжакоў, Андрэй 
вырашыў шукаць дапамогі ў Паўночнай і Усходняй Русі. Ён пайшоў у 
Пскоў, дзе зноў стаў князем. Але псковічы не пажадалі падняць зброю 
на ВКЛ. Тады Андрэй Полацкі ўступіў у саюз з маскоўскім князем 
Дзмітрыем Іванавічам, на якога ў свой час хадзіў вайной разам з 
бацькам. Дзмітрый прыняў яго ў надзеі распаліць міжусобную 
барацьбу ў ВКЛ і абяцаў падтрымку. Аднак, рыхтуючыся да змагання 
з Ардой, на сур'ёзную вайну з літоўскай дзяржавай ён не адважыўся. 

У 1378 г. Андрэй Полацкі дапамог маскоўскаму князю разбіць 
татарскага цемніка Мамая на рацэ Божы. У 1379 г. ён адваяваў для 
Масквы северскія гарады Трубчэўск і Старадуб, якія далучыў да ВКЛ 
Альгерд. У 1380 г. Андрэй удзельнічаў у Кулікоўскай бітве, прывёўшы 
«войска вялікае» на Кулікова поле. Са сваёй дружынай прыйшоў яго 
родны брат Дзмітрый Бранскі. Іх стрыечны брат Дзмітрый Баброк-
Валынскі стаяў на чале засаднага палка, які практычна вызначыў 
зыход бітвы на карысць рускіх войскаў. Дзмітрый Іванавіч даручыў 
Андрэю полк «правай рукі», а Дзмітрыя» Бранскаму — «левай рукі», 
што сведчыла аб іх вялікай ролі ў перамозе над татарамі. Братоў 
Альгердавічаў, «славных сыновей Литвы.., вспоенных в Литовской 
земле», узнёсла ўсхваляў аўтар «Задоншчыны». 

Татарскі военачальнік Мамай, рыхтуючыся да змагання з Мас-
коўскай дзяржавай, запрасіў да сябе ў саюзнікі Ягайлу. Ён выступіў у 
паход супраць рускага войска, але ў Кулікоўскай бітве не ўдзельнічаў. 



Паводле летапісаў, Ягайла на бітву спазніўся, а пасля яе напаў толькі 
на наўгародскі атрад, які вяртаўся дамоў, адабраўшы ў наўгародцаў 
іх трафеі. 

Паводе іншай версіі, Ягайла знаходзіўся на адлегласці аднаго 
пераходу ад Кулікова поля, але так і не адважыўся ўступіць у бітву. 
Прычыну ўстрымання Ягайлы ад удзелу ў Кулікоўскай бітве трэба 
шукаць у яго палітычных разліках. Ён фактычна ініцыіраваў гэту 
вайну, бо без яго згоды Мамай наўрад ці адважыўся б павесці войскі 
супраць Масквы. Для Ягайлы самым важным было сутыкнуць 
маскоўскае і татарскае войскі паміж сабой, каб аслабіць іх, што і 
адбылося. 

Пасля Кулікоўскай бітвы Андрэй вярнуўся ў Полацк, які быў да 
таго часу далучаны Ягайлам да сваіх уладанняў. Палачане не жадалі 
прымаць у якасці намесніка вялікага князя брата Ягайлы Скіргайлу. 
Нягледзячы на тое, што яго войска ў 1381 г. пры падтрымцы 
крыжакоў 11 дзён трымала Полацк у аблозе, яно так і не авалодала ім. 
А калі крыжакі вярнуліся да сябе, палачане пад кіраўніцтвам свайго 
князя Андрэя разбілі дружыну Скіргайлы. Але становішча Андрэя 
заставалася не трывалым. Ён быў вымушаны пакінуць Полацк і зноў 
шукаць прытулку ў Дзмітрыя Данскога, які, дарэчы, не аказваў 
ніякай падтрымкі свайму паплечніку па Кулікоўскай бітве ў 
дынастычнай барацьбе з Ягайлам. 

Дынастычная барацьба ў BKЛ і Ордэн. Трэцім бокам палітыч-
нага і адначасова асабістага трыкутніка ў дынастычнай барацьбе за 
ўладу быў Кейстут. Пасля смерці Альгерда і ўзмацнення Ягайлы ён вы-
рашыў скарыстаць барацьбу апошняга з Андрэем, за якім стаяў По-
лацк, для ўзвышэння Жэмайціі. Актыўны ўдзел ў змаганні Андрэя, 
Кейстут, Ягайлы, Вітаўта і іншых прадстаўнікоў дома Гедымінавічаў 
за велікакняжацкі пасад прымалі кіраўнікі Ордэна і крыжацкія 
дружыны. 

У 1379 г. Кейстут і Ягайла заключылі ў Троках мірнае пагадненне 
з Ордэнам тэрмінам на 10 гадоў. Ордэн абавязваўся не нападаць на 
«рускія» землі BKЛ (заходняя частка сучаснай Беларусі), а ВКЛ — на 
прускія ўладанні Ордэна. Жэмайція і Аукштайція, ператвораныя 
пасля паходаў крыжакоў у пустыню, перадаваліся Ордэну. Пасля Трок 
Ягайла запрасіў крыжацкіх паслоў у Вільню, дзе дамовіўся аб 
заключэнні сепаратнага пагаднення супраць Кейстута. 

Са свайго боку крыжакі распальвалі агонь варожасці паміж 
Ксйстутам і Ягайлам. Магістр прыслаў да Ягайлавай маці, княгіні 
Ульяны Цвярской ліст, у якім папярэджваў: «...гэты шалёны сабака 
Кейстут не толькі супраць усяго хрысціянства, але і супраць Літвы 



носіць зласлівыя задумы... Гэты нягодны чалавек марыць авалодаць 
усёй літоўскай дзяржавай, думаючы штодня, якім бы чынам загубіць 
вашага вельмі слаўнага сына Ягайлу...». У 1380 г. Ягайла заключыў з 
Тэўтонскім ордэнам тайнае пагадненне, паводле якога ён абяцаў мір і 
спакой яго землям у Прусіі і Лівоніі, калі Ордэн пойдзе вайной на 
Кейстута або яго дзяцей. 

Кейстут, які меў падтрымку на Берасцейшчыне, Гарадзеншчыне 
і Жэмайціі, здолеў захапіць Вільню, паланіць Ягайлу і абвясціў сябе 
вялікім князем. Ён таксама выявіў паперы, якія даказвалі змову 
Ягайлы з крыжакамі і яго намер расправіцца з ім і Вітаўтам. Да таго 
часу Ягайла паспеў заключыць яшчэ адно пагадненне з Ордэнам, які 
абяцаў яму падтрымку пры ўмове, што ВКЛ за чатыры гады прыме 
каталіцтва і саступіць Ордэну Жэмайцію. Выкарыстаўшы ўдзел 
Кейстута ў вайне з Псковам, Ягайла зрабіў пераварот і абвясціў сябе 
вялікім князем, заняўшы з дапамогай крыжакоў Вільню і Трокі. Сын 
Кейстута Вітаўт спадзяваўся на дапамогу свайго зяця Януша 
Мазавецкага. Але той, замест дапамогі, захапіў шэраг гарадоў у 
Берасцейскай зямлі, карыстаючыся бязладдзем у ВКЛ. 

Крытычная развязка адбылася ў 1382 г. каля Трокаў, куды з вой-
скамі падышлі Кейстут і Вітаўт, з аднаго боку, і Ягайла з прускімі і 
лівонскімі крыжакамі — з другога. Каб не дапусціць кровапраліцця, 
бакі вырашылі заключыць мір. Ягайла, які пад прысягай абяцаў 
гарантаваць недатыкальнасць Кейстута і Вітаўта, запрасіў іх у Вільню 
нібыта для перагавораў, арыштаваў і адправіў у Крэва (зараз 
Смаргонскі раён Гродзенскай вобласці), дзе пасадзіў у вежу. На пятую 
ноч Кейстут быў задушаны падасланымі забойцамі. Вітаўту ўдалося 
ўцячы да крыжакоў у Прусію. 

Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна прыхільна сустрэў беглага 
князя, абяцаў яму дапамогу ў барацьбе з Ягайлам і адначасова 
спрабаваў прымірыць літоўскіх князёў, ад чаго, аднак, Ягайла 
адмовіўся. У 1383 г. Вітаўт заключыў з Ордэнам пагадненне, паводле 
якога адмаўляўся ад язычніцтва і прымаў каталіцтва, станавіўся 
васалам Ордэна і аддаваў яму Жэмайцію, а крыху пазней завяшчаў 
яму ўсё Трокскае княства. Хутка Ордэн пачаў вайну супраць Ягайлы. 
Крыжацка-жамойцкае войска захапіла Трокі. Вітаўт вярнуўся ў родны 
дом, але не гаспадаром, а крыжацкім васалам. 

Становішча Ягайлы таксама заставалася хісткім: сапернікі-
браты па-ранейшаму прад'яўлялі свае правы на прастол. З другога бо-
ку, крыжакі, татары і маскоўскія князі былі зацікаўлены ў аслабленні 
ВКЛ, падтрымліваючы ўнутрыпалітычны разлад і саперніцтва за 
ўладу. Ягайла, разумеючы ўсю небяспеку свайго становішча і пагрозу 



дзяржаве, звярнуўся да Вітаўта з прапановай аб прымірэнні. Вітаўт 
прыняў яе, атрымаўшы ад Ягайлы Берасцейскую і Гарадзенскую землі 
і Луцк. Ён парваў саюз з Ордэнам, перайшоў з каталіцтва ў 
праваслаўе і разам з Ягайлам пачаў змагацца супраць крыжакоў. 

Саюз Ягайлы і Вітаўта адразу прынёс значныя вынікі ў барацьбе 
з Ордэнам. У 1384 г. Ягайла ўзяў амаль непрыступную прускую 
крэпасць Марыенвердэр. У час аблогі загінула 459 братоў-ордэнцаў і 
мноства простых ратнікаў, 55 ордэнскіх рыцараў (для параўнання: у 
Неўскай бітве загінула 50 рыцараў), 250 свецкіх рыцараў, 1500 
крыжакоў трапіла ў палон. Усе надзеі магістра на хуткую заваёву Вя-
лікага княства праваліліся. Узяцце Марыенвердэра было як ваенным, 
так і палітычным поспехам Ягайлы. Замірыўшыся з Вітаўтам і 
адкінуўшы ад межаў ВКЛ крыжакоў, ён умацаваў свае дзяржаўныя 
пазіцыі і прыпыніў на пэўны час працяглую дынастычную барацьбу за 
ўладу, хаця канчаткова яе зыход яшчэ не быў вырашаны. 

Крэўская унія. У 80-я гг. XIV ст. існавалі і былі рэальнымі два 
шляхі развіцця дзяржавы Гедымінавічаў: у саюзе з Маскоўскай Руссю 
і ў саюзе з Польскім каралеўствам. Ваенны трыумф Масквы пасля 
перамогі ў Кулікоўскай бітве рэзка ўзвысіў яе аўтарытэт на землях 
ВКЛ, прымусіў Ягайлу шукаць сяброўства з Дзмітрыем. Тады з'явіўся 
праект саюза Масквы і Вялікага княства Літоўскага. Ён прадугле-
джваў хрышчэнне Ягайлы і ўсёй Літвы ў праваслаўе і яго жаніцьбу з 
адной з дачок Дзмітрыя Данскога. Паход Тахтамыша і спаленне 
Масквы ў 1382 г. на цэлае стагоддзе адсунулі канчатковае звяржэнне 
Руссю ардынскага іга. Звестка пра сакрушальнае паражэнне Масквы 
вымусіла Ягайлу шукаць новых саюзнікаў і адмовіцца ад праекта, які 
мог стаць паваротным момантам у лёсе Усходняй Еўропы. Хістаючыся 
паміж Усходам і Захадам, паміж праваслаўем і каталіцтвам, Ягайла 
вырашыў зрабіць стаўку на Захад, на Польшчу. 

У першай палове 80-х гг. XIV ст. склаліся ўмовы, якія падрых-
тавалі глебу для палітычнага аб'яднання (уніі) Польшчы і ВКЛ. Перш за 
ўсё абедзвюм дзяржавам пагражаў адзін і той жа вораг — Тэўтонскі 
ордэн. У канцы XIV ст. яго агрэсія супраць ВКЛ і Польшчы рэзка 
ўзмацнілася. У той час, калі Княства змагло зберагчы свае тэрыторыі 
ад крыжацкай анексіі, Каралеўства паступова траціла іх, асабліва на 
захадзе. Пры Казіміры Вялікім (1333-1370) немцам давялося ўступіць 
Сілезію і Памеранію. Страта апошняй адразала Польшчу ад мора. 
Агульная небяспека схіляла абедзве краіны да збліжэння. Яго 
ініцыятарам была Польшча як найбольш зацікаўленая. 

Акрамя знешнепалітычных прычын (крыжацкая пагроза і жа-
данне спыніць канфлікты з ВКЛ з-за Валыні), польскія свецкія і 



духоўныя ўлады разлічвалі вырашыць шляхам аб'днання з ВКЛ шэраг 
сацыяльна-эканамічных і рэлігійна-палітычных задач. Феадалы спа-
дзяваліся пашырыць свае ўладанні за кошт зямель BKЛ, а таксама ат-
рымаць іншыя правы і прывілеі. Каталіцкае духавенства спадзявалася 
пашырыць рэлігійна-палітычны ўплыў на ВКЛ і павялічыць свае дахо-
ды новай дзесяцінай ад ахрышчанай Літвы. Перад каталіцкім клірам 
адкрывалася магчымасць ахрысціць апошні язычніцкі народ у Еўро-
пе. 

Складанае міжнароднае становішча ВКЛ, непазбежнасць 
далейшай палітычнай і дынастычнай барацьбы за ўладу з боку Вітаўта 
і Андрэя Полацкага схілялі вялікага князя Ягайлу і звязаную з ім 
арыстакратыю дзяржавы на саюз з Польшчай. 

Рэальныя ўмовы для заключэння уніі ўзніклі ў 1382 г., калі памёр 
польскі кароль Людовік, які не пакінуў пасля сябе мужчынскага 
патомства. Польская знаць абвясціла каралевай яго 10-гадовую дачку 
Ядвігу, якая, вядома ж, сама не магла кіраваць дзяржавай. Трэба 
было знайсці такога чалавека для Ядвігі, які б быў не столькі 
прыемным для яе, колькі карысным для Польшчы. Пад націскам 
папскай курыі, якая баялася стварэння на ўсходзе Еўропы магутнага 
праваслаўнага бастыёна, Польшча згадзілася аддаць каралеўскі трон 
Ягайлу ў абмен на каталіцкае хрышчэнне этнічнай Літвы з далейшым 
прыцэлам на акаталічванне ўсходнеславянскіх зямель ВКЛ. 

У 1385 г. Ягайла атрымаў з Польшчы прапанову наконт шлюбу з 
Ядвігай і злучэння з Польшчай. Ён ахвотна згадзіўся на гэту 
прапанову і на ўсе ўмовы, вылучаныя польскім бокам. Хісткае 
становішча ва ўласнай дзяржаве рабіла Ягайлу згаворлівым. У 
польскіх умовах гаворка ішла ўжо не пра дынастычны саюз дзвюх 
раўнапраўных дзяржаў, а фактычна пра далучэнне ВКЛ да Польскага 
каралеўства на вечныя часы. 

14 жніўня 1385 г. у Крэўскім замку ў выніку тайных перагавораў 
былі выпрацаваны ўмовы дзяржаўнага саюза паміж ВКЛ і Польшчай. 
У акце Крэўскай уніі, які разам з Ягайлам падпісалі яго браты, князь 
трокскі Скіргайла, князь мсціслаўскі Лугвен, князь Ноўгарад-Северскі 
Карыбут, а таксама князь гарадзенскі Вітаўт, літоўскія князі далі 
абяцанне «на вечныя часы далучыць свае землі, літоўскія і рускія, да 
кароны Польскай». Ягайла абавязаўся прыняць каталіцкую веру і 
хрысціць усіх язычнікаў-літоўцаў, а таксама стварыць дзяржаўны 
саюз ВКЛ і Кароны Польскай. Ён згаджаўся дапамагчы Польшчы 
адваяваць захопленыя суседнімі дзяржавамі польскія тэрыторыі, 
заплаціць 200 тыс. фларынаў былому жаніху Ядвігі — аўстрыйскаму 



прынцу Вільгельму. Польшча за ўсё гэта абяцала княству дапамогу ў 
барацьбе з крыжакамі. 

Умовы Крэўскай уніі нагадвалі акт безагаворачнай капітуляцыі 
ВКЛ перад Польшчай. Многія даследчыкі называюць гэты дакумент 
інкарпарацыяй ВКЛ у Польскае каралеўства. Некаторыя выказваюць 
думку, што сапраўдны тэкст Крэўскай уніі пазней быў падроблены ка-
таліцкім духавенствам. 

У наступныя гады асноўныя ўмовы уніі былі выкананы. Ягайла 
хрысціўся з юнай каралевай і быў ганарова абвешчаны польскім 
каралём Уладзіславам (1386-1434). Ваўкавыскі (ВКЛ) і Люблінскі 
(Польшча) соймы 1386 г. ухвалілі наступныя ўмовы уніі: кароль і вялікі 
князь у злучаных дзяржавах адзін; спачатку гэтая асоба ёсць Ягайла, 
потым прамы нашчадак ад яго шлюбу з Ядвігай; справы, што 
датычацца абедзвюх дзяржаў, вырашаюцца супольна. Дзяржавы за-
хоўвалі асобныя органы ўлады, войскі і скарб. Усходнеславянскаму 
насельніцтву княства была пакінута свабода належаць да праваслаў-
най веры. У лютым 1386 г. у Кракаве Ягайла разам з братамі 
Скіргайлам, Свідрыгайлам і Вітаўтам (усе яны былі праваслаўныя) 
былі прыняты ў каталіцтва. Так адбылася першая ў гісторыі унія ВКЛ 
з Польшчай. Гэта была дынастычна-персанальная унія; дзве краіны 
злучаліся адна з адной праз асобу агульнага для абедзвюх дзяржаў 
манарха і яго нашчадкаў. 

Незадаволенасць уніяй у ВКЛ. Умовы Крэўскай уніі і прыняцце 
каталіцкай веры, якая станавілася дзяржаўнай у ВКЛ, не задавальнялі 
ні літоўскіх, ні рускіх феадалаў. Яны не хацелі мірыцца са стратай 
дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ і палітыкай акаталічвання насель-
ніцтва, большасць якога была праваслаўным і часткова язычніцкім. 
Ажыццяўленне уніі расцягнулася на доўгі час і наогул адбылося далёка 
не ў такой форме, як таго жадалі польскія феадалы і клір. 

Найбольш моцнае незадавальненне актам уніі выказвала Полац-
кая зямля, якая найбольш трывала захоўвала традыцыю дзяржаўнай 
самастойнасці і праваслаўнай веры і якая першая адчула небяспеку 
для далейшага існавання дзяржавы. Барацьбу супраць Ягайлы і яго 
унітарнай палітыкі ўзначаліў полацкі князь Андрэй Альгердавіч. Разу-
меючы цяжкасць свайго становішча, ён зноў звярнуўся да трады-
цыйнага спосабу барацьбы за ўладу ў ВКЛ — прыцягнуў па свой бок 
крыжакоў. Паводле дагавора ад 10 кастрычніка 1385 г. Андрэй адда-
ваў Полацк Лівонскаму ордэну з умовай, што ён будзе вернуты яму і 
яго спадкаемцам у леннае валоданне. Гэта сведчыла, што Андрэй По-
лацкі бачыў у Крэўскай уніі для Полацка большую пагрозу, чым ад 
Ордэна. Апошні, як заўсёды, кіраваўся сваімі інтарэсамі, якія заклю-



чаліся, па-першае, у аслабленні ці ўвогуле зрыве аб'яднання ВКЛ і 
Польшчы, якое мела пад сабой антыкрыжацкую аснову, па-другое, у 
недапушчэнні пашырэння каталіцтва на землі ВКЛ з боку Польшчы, 
што было галоўнай задачай Ордэна. 

Андрэя Полацкага падтрымаў смаленскі князь Святаслаў 
Іванавіч, які хацеў вярнуць Смаленскай зямлі Мсціслаўль, адабраны 
ад яе Альгердам. Аднак Ягайлу ўдалося падавіць выступленне гэтых 
князёў. У 1387 г. войска Скіргайлы захапіла Полацк, Лукомль і іншыя 
гарады. Князь Андрэй быў узяты ў палон і адпраўлены ў Польшчу, дзе 
правёў тры гады за кратамі. У 1390 г. ён па хадайніцтву Вітаўта і 
іншых князёў быў вызвалены з палону. 

У 1387 г. было ўтворана каталіцкае Віленскае епіскапства і пры 
ўдзеле Ягайлы ахрышчана літоўскае язычніцкае насельніцтва ў 
Віленскай зямлі і Троках. Аднак Жэмайція, дзе была сканцэнтравана 
асноўная маса язычнікаў, ахрышчана не была. Прычынай гэтага быў 
кампраміс паміж Ягайлам і Ордэнам, бо апошні не хацеў, каб 
язычнікаў хрысціў нехта іншы, акрамя яго. 

Ягайла пад уплывам польскай шляхты і каталіцкага духавенства 
ў 1387 г. выдаў прывілей, паводле якога феадалы ВКЛ каталіцкага 
веравызнання атрымлівалі неабмежаваныя правы ўласнасці на свае 
зямельныя ўладанні і вызваляліся ад выканання шэрагу дзяржаўных 
павіннасцей. Гэта была ў большасці сваёй знаць літоўскага пахо-
джання. На праваслаўных феадалаў, ураджэнцаў беларускіх, украін-
скіх і рускіх зямель, прывілей не распаўсюджваўся. Дакумент сведчыў 
аб рэзкай пракаталіцкай пераарыентацыі Ягайлы і выклікаў незада-
вальненне і сепаратысцкія антылітоўскім настроі ў праваслаўным 
асяроддзі пануючага класа. 

Востраўскае пагадненне. Гарадзенскі князь Вітаўт, убачыўшы 
варожасць шырокіх колаў грамадства да уніі, а таксама асабіста 
незадаволены тым, што Ягайла, стаўшы польскім каралём, паставіў 
сваім намеснікам у ВКЛ не яго, а Скіргайлу, зноў пачаў барацьбу з 
Ягайлам. У 1390 г. Вітаўт, спадзеючыся на дапамогу Масквы, выдаў 
сваю дачку Соф'ю за сына Дзмітрыя Данскога, князя Васілія 
Дзмітрыевіча. Ён зноў -заключыў саюз з крыжакамі, але гэтым разам 
на вельмі жорсткіх умовах. Ордэн, памятаючы пра неаднаразовыя 
здрады Вітаўта, запатрабаваў у якасці заложнікаў яго жонку Ганну, 
двух малалетніх сыноў, шэраг іншых сваякоў і многіх баяр, 
размясціўшы іх у розных месцах. Як і ў 1384 г., Вітаўт паабяцаў 
Ордэну Жэмайція». 

У 1390-1393 гг. Вітаўт неаднаразова рабіў з крыжакамі паходы 
на сваю радзіму. Хаця спробы захапіць Вільню скончыліся няўдачай, 



яму ўдалося заняць шэраг гарадоў, у тым ліку Гародню. Пагроза 
ўладзе Ягайлы ў княстве была вялікай. Існавала рэальная небяспека 
разрыву польска-літоўскай уніі. Тады Ягайла вырашыў ахвяраваць 
уладай над Вялікім княствам Літоўскім, каб захаваць саюз абедзвюх 
дзяржаў і каралеўскі трон у Кракаве. У 1392 г. ён прапанаваў Вітаўту 
разарваць саюз з Ордэнам і прыбыць у Вільню для перагавораў аб 
міры. Вітаўт згадзіўся на гэты крок, за што яго чакала жорсткая 
расплата. Рыцары, даведаўшыся аб яго здрадзе, атруцілі двух яго 
малалетніх сыноў, а брата Жыгімонта (будучага вялікага князя) кінулі 
ў цямніцу, дзе ён прасядзеў да 1398 г. 

Трохгадовая ўпартая барацьба Вітаўта і Ягайлы завяршылася 
падпісаннем пагаднення паміж імі ў маёнтку Вострава каля Ліды 5 
жніўня 1392 г., што фактычна перакрэсліла Крэўскую унію. Паводле 
пагаднення, Вітаўт быў прызнаны старэйшым сярод родных і 
стрыечных братоў Ягайлы ў Літве, Беларусі і на Украіне, пажыццёвым 
намеснікам караля і фактычным кіраўніком ВКЛ, праўда без тытула 
«вялікі князь», а з тытулам князя Літвы. Вітаўт абавязваўся захоўваць 
вернасць каралю, каралеве і польскай кароне. Гэта азначала змену 
знешнепалітычнай арыентацыі Вітаўта і літоўскіх і беларускіх баяр, 
якія яго падтрымлівалі, на Польшчу, а не на Тэўтонскі ордэн. 
Пагадненне гарантавала княству самастойнасць у саюзе з Польшчай. 

Саюз Літвы і Польшчы станавіўся фактычна саюзам дзвюх 
раўнапраўных дзяржаў, і ВКЛ у непарушнасці захавала сваю дзяр-
жаўнасць, суверэнітэт, толькі паступова засвойваючы некаторыя 
польскія дзяржаўныя інстытуты і юрыдычныя нормы. Польскі кароль 
захаваў намінальную ўладу над ВКЛ (у якасці «вярхоўнага князя»), але 
з гэтага моманту на працягу амаль чатырох дзесяцігоддзяў за 
дзяржаўным рулём Беларуска-літоўскай дзяржавы стаяў ваяўнічы 
Вітаўт (1392-1430). 

 
4.2. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВІТАЎТА 
 
Усходняя палітыка. Першым крокам Вітаўта па ўмацаванні 

сваёй улады было аслабленне ўдзельнай сістэмы. Ён пазбавіў сваякоў 
караля большай часткі іх улады ў розных удзелах, а некаторых увогуле 
пазбавіў іх удзелаў: Свідрыгайла — Віцебска, Скіргайлу — Полацка, 
Дзмітрыя Карыбута — Ноўгарад-Северскага, Фёдара Карыятавіча — 
Падолля, Фёдара Любартавіча — Валыні, Уладзіміра Альгердавіча — 
Кіеўскай зямлі. Многія княствы былі ліквідаваны і ператвораны ў 
намесніцтвы. Месцы спадчынных князёў у іх занялі прызначаныя 
Вітаўтам намеснікі, гатовыя па першым патрабаванні выступіць з 



войскамі на яго баку. Гэта была яшчэ не поўная цэнтралізацыя велі-
какняжацкай ўлады, бо асобныя землі дабіліся права на атрыманне 
абласных прывілеяў. Былі захаваны і некаторыя ўдзельныя княствы. 
Аднак умацаваць сваю ўладу Вітаўту ўдалося, што было неабходнай 
перадумовай правядзення наступальнай знешняй палітыкі. 

Вітаўт прадоўжыў збіральніцкую, аб'яднаўчую палітыку сваіх 
папярэднікаў на ўсходнеславянскіх землях. Для пашырэння сферы 
ўплыву ён выкарыстоўваў аслабленне Залатой арды, бязладдзе ў 
Паўночна-ўсходняй Русі. У першыя гады яго праўлення да ВКЛ былі 
далучаны асобныя воласці Смаленскай і Чарнігаўскай зямель, шэраг 
іншых дробных княстваў. Выкарыстаўшы міжусобіцу смаленскіх 
князёў, Вітаўт у 1395 г. авалодаў Смаленскам і падначаліў яго сваёй 
уладзе, паставіўшы ў ім свайго намесніка. Пад пратэктарат ВКЛ 
трапілі таксама Разанскае княства і Пскоў. Маскоўскі князь Васіль І у 
1396 г. прыехаў да Вітаўта ў Смаленск, тым самым прызнаючы яго 
ўладу над горадам, і падпісаў з Вітаўтам дагавор аб мяжы і ваенным 
саюзе супраць Лівонскага ордэна. 

Дагавор змяшчаў сумеснае патрабаванне да Ноўгарада, каб той 
разарваў саюз з Ордэнам, спыніў з ім гандаль і падначаліўся Вітаўту. 

Зразумела, што галоўную ролю ў такой палітыцы мелі не 
сваяцкія сувязі (Васіль быў зяцем Вітаўта), а палітычныя разлікі. 
Абодва вялікія князі былі зацікаўлены ў захаванні мірных адносін, бо 
калі галоўнай пагрозай для Масквы была Арда, то для Вільні — Ордэн. 
Каб замацаваць выхад да Чорнага мора, Вітаўт далучыў да сваёй 
дзяржавы паўднёвае Падолле. Існуе паданне, што Вітаўт нырнуў са 
скалы ў мора і, праплыўшы палову мілі, вярнуўся на бераг. Так, 
паводле старажытнага літвінскага звычая, ён паказаў, што цяпер 
Чорнае мора належыць Літве. У час княжання Вітаўта ВКЛ займала 
найбольшую ў сваёй гісторыі тэрыторыю — ад Нёмана і Дзвіны да 
нізоўя Дняпра і Днястра, да прычарнаморскіх стэпаў. 

У 1404 г. Вітаўту з дапамогай палякаў удалося ўціхамірыць і 
падначаліць сабе Смаленск, але Ноўгарад, падтрыманы Масквой, 
застаўся па-за яго ўладай. Змаганне за Ноўгарад і Пскоў прывяло 
Вітаўта да вайны з Масквой, якая сама імкнулася падначаліць гэтыя 
гарады. На працягу 1406-1408 гг. Вітаўт тры разы хадзіў супраць 
Масквы. У гісторыю гэты канфлікт увайшоў як вайна «цесця з зяцем», 
ці літоўска-руская бяскроўная вайна. Апошні раз ён сустрэўся з 
рускім войскам на рацэ Угра (прыток Акі ў яе вярхоўі, зараз на 
тэрыторыі Калужскай вобласці Расійскай Федэрацыі). Не ўступаючы ў 
бой, Вітаўт і Васіль І вырашылі заключыць мір і правесці мяжу паміж 
сваімі ўладаннямі па Угры, якая такім чынам стала крайнім усходнім 



рубяжом ВКЛ у час яго найбольшых памераў. Гарады па рацэ 
Жыздры: Перамышль, Казельск, Любуцк вярталіся маскоўскаму 
князю. На думку некаторых беларускіх гісторыкаў, мяжа па Угры 
супадала з усходняй мяжой пашырэння беларускіх гаворак, 
з'яўляючыся такім чынам этнічнай мяжой Беларусі на ўсходзе. Суст-
рэча на Угры завяршылася таксама абяцаннем Вітаўта не ўмешвацца 
ў справы Пскова і Ноўгарада. Пасля дагавора 1408 г. мірныя адносіны 
паміж ВКЛ і Вялікім маскоўскім княствам захоўваліся да 1492 г. 

З сярэдзіны 1420-х гг. Вітаўт узнавіў актыўную палітыку на 
ўсходзе, спрабуючы падпарадкаваць Ноўгарад і Пскоў, а таксама ін-
шыя рускія княствы. У 1427 г. адбылася вялікая вайсковая экспе-
дыцыя Вітаўта ў Суздальскую зямлю. У выніку гэтага паходу Разан-
скае, Пераяслаўскае, Навасільскае, Адоеўскае і Варатынскае княствы 
прызналі вярхоўную апеку з боку Вітаўта. Так, вялікі князь разанскі 
Іван Фёдаравіч даў Вітаўту грамату на вернасць і падданства, заве-
рыўшы яе прысягай, што як «господину господарю» абяцае дапамогу 
супраць кожнага праціўніка, уключаючы Маскву. У 1427 г. вялікі 
князь цвярскі Барыс Аляксандравіч заключыў дагавор аб сяброўстве і 
ўзаемнай дапамозе з Вітаўтам, «з своим господином з дедом, з вели-
ким князем Витовтом, Литовским и многих Русских земель госпо-
дарем». 

Калі ў 1423 г. маскоўскі князь Васіль І, які памёр у 1425 г., пісаў 
духоўную грамату (свой запавет), то яе змест узгадняўся з Вітаўтам і 
пацвярджаўся яго пячаткай з пагоняй. Князь аддаваў пад апеку 
Вітаўта свайго сына — малалетняга князя Васіля ІІ і Маскоўскую 
дзяржаву. Тады ж у Смаленску адбылася сустрэча Вітаўта з вялікай 
княгіняй маскоўскай Соф'яй Вітаўтаўнай, сваім унукам Васілём і 
маскоўскім мітрапалітам Фоціем, якія прадстаўлялі інтарэсы Васіля І. 
Пры Васілю І Масква, захоўваючы лідэрства ў Паўночна-ўсходняй 
Русі, даволі паслядоўна прызнавала вядучую ролю Вільні ў справах 
«усяе Русі». Ён, нягледзячы на вайсковыя канфлікты з Вітаўтам, 
называў яго: «Господин великий князь Витовт. Ты мне как отец...». У 
1426 г. Вітаўт зрабіў трыумфальнае падарожжа па ўсходняй ускраіне 
сваёй дзяржавы, калі яго ўрачыста, з багатымі дарамі, сустракалі 
князі з Разані, Пераяслаўля, Пронска, Варатынска, Адоева. 

Пры жыцці свайго зяця Вітаўт Вялікі праз паслоў патрабаваў ад 
Ноўгарада і Пскова, каб прызналі яго сваім гасударом і давалі выхад 
(дань), гаворачы: «Вы даёце выхад зяцю майму Васілю Маскоўскаму, 
які з'яўляецца маім васалам, а мне, уроджанаму гаспадару, даваць не 
хочаце». Пасля гэтага ў 1426 і 1428 гг. Вітаўт хадзіў на Пскоў і 
Ноўгарад. Хаця яму не ўдалося ўзяць гэтыя гарады, але ён атрымаў 



багатую кантрыбуцыю. Ёсць меркаванні, што Вітаўт пакінуў Пскоў-
скую і Наўгародскую землі па патрабаванні Масквы, якая нагадала 
яму, што гэтыя землі належаць толькі ёй. Такім чынам, у першай трэці 
XV ст. рускія княствы, акрамя Наўгародскай і Пскоўскай зямель, зна-
ходзіліся ў палітычнай залежнасці ад Беларуска-літоўскай дзяржавы. 

Адносіны з Ордэнам. Для падначалення Ноўгарада і паходу на 
Арду, які задумаў Вітаўт, было неабходна прымірэнне з Ордэнам. На 
гэта вялікага князя падштурхоўвала і пахаладанне ў адносінах з 
Польшчай. У 1398 г. каралева Ядвіга прыслала да Вітаўта патрабаван-
не плаціць даніну з яго ўладанняў, якія разглядаліся як падначаленыя 
Польшчы. Вітаўт у адказ склікаў спецыяльны сойм у Вільні, які адна-
галосна заявіў: «Мы не падданыя Польшчы ні пад якім выглядам; мы 
заўсёды былі вольнымі, нашы продкі ніколі палякам не плацілі, не 
будзем і мы плаціць, застанёмся пры нашай ранейшай вольнасці». У 
такім духу Вітаўт даў адказ каралеве, што па сутнасці азначала 
адкрытае непрызнанне Крэўскай уніі. Абражаная Ядвіга стала ўсяляк 
перашкаджаць удзелу польскіх рыцараў у паходзе Вітаўта на Арду, які 
рыхтаваўся, і прадказала Вітаўтава паражэнне. Гэтага было дастатко-
ва, каб большасць рыцараў засталося дома. 

Пасля віленскага сойму Вітаўт накіраваў паслоў у Ордэн з 
прапановай пачаць мірныя перагаворы. Ён баяўся, што Ягайла 
апярэдзіць яго і заключыць мір з крыжакамі супраць Літвы. Магістр 
Конрад фон Юнінген прыняў прапанову і прыслаў сваіх паслоў для 
падпісання папярэдніх умоў мірнага дагавора. У красавіку 1398 г. у 
Гародні Вітаўт падпісаў мірны дагавор з Ордэнам. Ён саступаў 
крыжакам частку заходняй Жэмайція якая па-ранейшаму заставала-
ся разменнай манетай у літоўска-крыжацкіх адносінах і не ўваходзіла 
ў склад ВКЛ. Літва таксама абяцала пабудаваць для Ордэна на сваіх 
межах некалькі замкаў, за што крыжакі адпускалі на волю князя 
Жыгімонта. Падзялілі сферы ўплыву ў землях Паўночнай Русі: Вітаўт 
абавязваўся не перашкаджаць Ордэну заваёўваць Пскоў, а Ордэн 
абяцаў падтрымаць яго ў авалоданні Ноўгарадам. Дамовіліся і пра 
дапамогу ў войнах з агульным ворагам. Прадугледжвалася дапамога 
Ордэна ў плануемым паходзе Вітаўта супраць Арды. Ордэн абавяз-
ваўся не падтрымліваць прэтэнзій князя Свідрыгайлы на трон ВКЛ. 
Вітаўт абавязваўся не прапускаць праз тэрыторыю ВКЛ любыя войскі, 
якія маглі ісці на Ордэн. Гэта асабліва ўгнявіла польскія вярхі, бо 
тэрыторыя ВКЛ злучала ўладанні Ордэна і Польшчы. Заключэнне 
дагавора было здзейснена ў абыход Ягайлы, што пацвярджала намер 
Вітаўта дзейнічаць незалежна ад Польшчы і не прызнаваць яе ўлады 
над Вялікім княствам. 



У кастрычніку 1398 г. у час сустрэчы Вітаўта з вялікім магістрам 
на востраве Салін (на Нёмане каля вусця ракі Нявежыс на тэрыторыі 
сучаснай Літвы) былі канчаткова зацверджаны ўмовы Гарадзенскага 
дагавора шляхам абмену дагаворнымі граматамі і падпісаны новы, 
Салін скі, ці Салін-вердэнскі дагавор паміж ВКЛ і Тэўтонскім ордэнам. 
У прыватнасці, былі вызначаны межы той часткі Жэмайція якая 
адыходзіла да Ордэна (гэта тэрыторыя да Нявежыса і палова Дай-
новы). На адным з баляў, якімі суправаджаліся перагаворы, літвінскія 
князі абвясцілі Вітаўта «каралём Літвы і Русі». Немцы падтрымалі іх і 
пажадалі яму назаўсёды зберагчы гэты тытул. Вітаўт, не жадаючы 
выклікаць гнеў Ягайлы, сціпла адказаў, што не лічыць сябе вартым 
такога тытула. Але ў дагаворы падпісаўся як «вярхоўны князь Літвы і 
Русі», г. зн. тытулам, які належаў Ягайлу. З гэтага часу Вітаўт стаў ра-
біць захады для атрымання сабе каралеўскай кароны ў папы 
рымскага. 

Трагедыя на Ворскле, адносіны з Ардой. У 90-я гг. XIV ст. 
Вітаўт выступіў з прапановай стварэння самастойнага, здольнага су-
працьстаяць Польшчы, Руска-Літоўскага каралеўства, якое ўключала б 
і землі Маскоўскай Русі. Яго саюзнікамі сталі Ордэн, зацікаўлены ў 
пагаршэнні адносін паміж Княствам і Польскай дзяржавай, а таксама 
татарскі хан Тахтамыш, скінуты з золатаардынскага трона Цімурам 
(Тамерланам). У 1396 г. Вітаўт пасяліў хана ў Лідзе разам з сям'ёй, 
прыхільнікамі і ваенным атрадам. З дапамогай скінутага ардынскага 
ўладара літоўскі князь вырашыў дабіцца кантролю над Уладзімірскім 
княствам, якое ўсё яшчэ лічылася васалам Арды. У выніку азоўскага 
паходу 1397 г. у княства было прыведзена шмат татараў, паселеных ў 
заходняй частцы Беларусі. 

У 1398 г. у час перагавораў Вітаўта з Тахтамышам была 
распрацавана праграма ўзаемадапамогі і сумесных дзеянняў. Князь 
абяцаў хану дапамогу ў вяртанні ўлады над Залатой ардой. Той 
абавязаўся выдаць Вітаўту ярлык на Маскоўскае вялікае княства, 
Ноўгарад і Пскоў. Калі аб гэтых планах стала вядома хану Цімур-
Кутлуку, ён паспрабаваў іх сарваць. У 1399 г. ён накіраваў у Вільню 
сваіх паслоў з патрабаваннем выдаць Тахтамыша. Вітаўт, які рабіў на 
Тахтамыша стаўку, адмовіў адказам і прамой пагрозай вайны. 
Збіраючыся ў паход, ён пахваляўся, што пераможа Цімур-Кутлука і 
пасадзіць у Ардзе Тахтамыша, «а сам сяду на Москве, на великом 
княжении на всей Руской земли». 

Вітаўта падтрымаў папа рымскі, абвясціўшы крыжовы паход 
супраць Арды. Асноўную сілу войска BKЛ колькасцю ў 15-20 тыс. 
чалавек складалі харугвы прыкладна 50 князёў княства. У войску былі 



таксама атрады з Польшчы, Тэўтонскага ордэна, Валахіі. Некалькі 
тысяч татараў прывёў з сабой Тахтамыш. Войскі праціўнікаў 
сустрэліся 12 жніўня 1399 г. на рацэ Ворскле (левы прыток Дняпра, 
Палтаўская вобласць Украіны). 

Спачатку Вітаўт запатрабаваў ад татарскага цемніка Едыгея 
поўнага падпарадкавання сабе. У адказ Едыгей прапанаваў Вітаўту 
стаць ардынскім васалам. Татары адцягвалі час перагаворамі, пакуль 
не падышлі іх асноўныя сілы. Войска Вітаўта было акружана і разбіта. 
Амаль уся армія Вітаўта палегла на полі бітвы. Загінулі героі 
Кулікоўскай бітвы: Андрэй Полацкі, якога па просьбе Вітаўта Ягайла 
выпусціў з-за кратаў (па іншых звестках, ён сам уцёк з турмы), 
Дзмітрый Бранскі, Дзмітрый Баброк-Валынскі. Вітаўт і Тахтамыш з 
рэшткамі войска ўцяклі. 

Перамога ў бітве на Ворскле дазволіла хану Цімур-Кутлуку зра-
біць спусташальны набег на землі Кіеўшчыны і Валыні. BKЛ захавала 
кантроль над паўночным Прычарнамор'ем, але планы Вітаўта дамаг-
чыся панавання над усёй Руссю праваліліся. Паражэнне на Ворскле 
стала адной з прычын, якая вымусіла BKЛ падпісаць новую унію з 
Польшчай. 

Але вялікі князь не адмовіўся ад свайго плана стварэння сама-
стойнай, самай магутнай у Еўропе літоўска-славянскай дзяржавы, 
абапіраючыся на сваіх стаўленікаў у Залатой ардзе. Пасля гібелі 
Тахтамыша ў Сібіры, які спрабаваў самастойна захапіць ханскі пасад, 
сувязі з BKЛ падтрымлівалі яго дзеці, разлічваючы на саюз з ім у 
барацьбе за ўладу над «улусам Джучы». Вітаўт зрабіў стаўку на 
Джэлаладзіна — найбольш аўтарытэтнага з нашчадкаў Тахтамыша. У 
1409 г. Джэлаладзін на чале атрада татараў прыбыў да Вітаўта, каб 
прыняць удзел у Грунвальдскай бітве. У 1411-1412 гг. ён пры 
падтрымцы Вітаўта авалодаў Крымам, захапіў трон у Залатой ардзе, 
праводзіў пралітоўскую палітыку, а ўрэшце быў забіты. Гібель 
Джэлаладзіна і замена правіцеля ў Ардзе змяніла расстаноўку сіл ва 
Усходняй Еўропе не на карысць ВКЛ. 

У 1413 г. ханам Залатой арды Вітаўт вылучыў Бетсуб-Улана, 
малодшага сына Тахтамыша. Упершыню ў гісторыі Арды яе правіцель 
быў каранаваны ў сталіцы BKЛ і прыняў ханскую шапку з рук 
вялікага князя літоўскага. У наступныя гады стаўленікі Вітаўта 
неаднаразова займалі ханскія пасады. З імі Вітаўт узгадняў свае 
дзеянні на міжнароднай арэне, а яны ў цяжкія моманты свайго 
праўлення знаходзілі прытулак у Вільні. 

Вітаўту ўдавалася аказваць значны ўплыў на палітычнае жыццё 
Залатой арды. Каб прадухіліць напады татараў на ўкраінскія і ўсход-



нія беларускія землі, ён прымяняў тактыку супрацьпастаўлення адных 
ханаў другім, што мела пераменны поспех. Палітыка Вітаўта аслабля-
ла Арду, якая была ўжо ў заняпадзе. У 20-30-я гг. XV ст. уплыў вялікіх 
літоўскіх князёў (Вітаўта, а потым Свідрыгайлы) у Ардзе настолькі 
ўзмацніўся, што настаўленне імі сваіх кандыдатаў на ханскі трон 
стала традыцыяй. Аднак утрымліваць іх там доўгі час не хапала сіл. 
Тым не менш, знаходжанне на прастоле ў Ардзе ханаў пралітоўскай 
арыентацыі спрыяла ўмацаванню міжнародных пазіцый BKЛ. Тады 
нездарма гаварылі: «Той, хто кіруе Ардой, той гаспадарыць на Русі». 

 
4.3. «ВЯЛІКАЯ ВАЙНА» СУПРАЦЬ ОРДЭНА 
 
Дыпламатычная падрыхтоўка вайны. Працяглая барацьба 

славянскіх і балцкіх народаў супраць крыжакоў дасягнула найвы-
шэйшага ўздыму ў пачатку XV ст. Эканамічнае развіццё BKЛ і Поль-
скага каралеўства не магло праходзіць у нармальных умовах пры па-
стаянных набегах рыцараў Тэўтонскага ордэна. К таму часу Ордэн за-
хапіў тэрыторыю паміж вусцямі рэк Вісла і Нёман, Усходняе Памор'е, 
Эстляндыю, Жэмайція), востраў Готланд, Новую Марку, пазбавіўшы 
Паўночна-заходнюю Русь, Польшчу і BKЛ выхаду да Балтыйскага 
мора. Знішчэнне агрэсіўнага суседа стала жыццёвай неабходнасцю 
літвінаў і палякаў. Крэўская унія аб'яднала беларусаў, літоўцаў і паля-
каў у сілу, здольную супрацьстаяць бесперапыннай агрэсіі крыжакоў. 

Асноўнай зонай канфлікту паміж BKЛ і Ордэнам была Жэмайція. 
Крыжакі яшчэ з XII ст. імкнуліся захапіць яе, каб напрамую злучыцца 
з Лівоніяй. На ўсіх перагаворах з літоўскімі князямі ўзамен за 
дапамогу ці пры заключэнні міру яны патрабавалі сабе Жэмайцію. І 
яны атрымлівалі яе паводле дагавораў, якія Вітаўт неаднаразова 
заключаў з Ордэнам. Але жамойты не збіраліся скарацца крыжакам, і 
тыя раз за разам хадзілі паходамі на край, які фармальна быў ужо іх 
уласнасцю. Жэмайція заўжды была гатовай паўстаць, а Літва ў 
зручны момант падтрымаць яе. 

Небяспечным ворагам заставаўся Ордэн, нягледзячы на тое, што 
Вітаўт не раз уступаў у саюз з ім, змагаючыся са сваімі ўнутранымі і 
знешнімі непрыяцелямі. Крыжакі выкарысталі паражэнне Вітаўта на 
Ворскле дзеля поўнага падначалення Жэмайціі. Паводле Рацёнжскага 
дагавора 1404 г. (заключаны каля замка Рацёнжак у Куявіі, цяпер 
Куяўска-Паморскае ваяводства Польшчы), паміж Польшчай і ВКЛ, з 
аднаго боку, і Ордэнам — з другога, Вітаўт пацвярджаў свае 
абавязацельствы, дадзеныя Ордэну на Салінскім з'ездзе 1398 г., у 
прыватнасці, зноў уступаў Жэмайцію Да заключэння гэтага дагавора 



крыжакі, спасылаючыся на невыкананне Вітаўтам умовы Салінскага 
дагавора аб перадачы Ордэну Жэмайція працягвалі агрэсію супраць 
ВКЛ, падтрымлівалі Свідрыгайлу як прэтэндэнта на велікакняжацкі 
прастол. Пры гэтым яны ігнаравалі булу рымскага папы Баніфацыя ІХ 
1403 г., якая афіцыйна забараняла крыжовыя паходы супраць ВКЛ. 

Рацёнжскі дагавор у асноўным паўтараў умовы Салінскага 
дагавора 1398 г. ВКЛ прызнавала ўсходнюю частку Жэмайціі за 
Ордэнам, Вітаўт абавязаўся не прымаць да сябе беглых жамойтаў і 
дапамагаць Ордэну ў змаганні з любымі ворагамі, акрамя Польшчы. 
Ордэн мусіў садзейнічаць ВКЛ у здабыцці Смаленска і Ноўгарада. У 
Рацёнжскім замку Вітаўт і Ягайла дамовіліся аб перадачы першаму ў 
пажыццёвае валоданне Заходняга Падолля, якім у якасці васала 
Вітаўта мусіў кіраваць Свідрыгайла. За гэта Вітаўт у верасні 1404 г. 
прынёс Ягайлу ў Камянцы-Падольскім новую васальную прысягу. 

Паступова станавілася зразумелай непазбежнасць вайны ВКЛ і 
Польшчы супраць Тэўтонскага ордэна. Ягайла і Вітаўт стараліся 
трымаць свой саюз у тайне, крыжакі ж да апошняга не пакідалі 
надзеі іх пасварыць. ВКЛ імкнулася вярнуць падначаленую крыжакам 
Жэмайцію, Польшча-Памор'е і марк-графства Новую Марку, пакінуць 
за сабой Дабжынскую зямлю; абедзве саюзныя дзяржавы хацелі 
разграміць узброеныя сілы Ордэна. Крыжакі імкнуліся замацаваць за 
сабой захопленыя польскія тэрыторыі і Жэмайцію. 

Вялася актыўная дыпламатычная падрыхтоўка да вайны. Ордэн 
меў падтрымку ўсяго каталіцкага Захаду. Рознымі сродкамі ён здолеў 
зрабіць сваімі саюзнікамі паморскіх князёў, падкупіў чэшскага караля 
Вацлава, які меў саюз з Ягайлам. Атрымаўшы фантастычную па тых 
часах суму ў 300 тыс. дукатаў, згадзіўся напасці на Польшчу венгерскі 
кароль Жыгімонт, хоць у яго быў мір з Ягайлам. У сваю чаргу Вітаўт у 
1408 г. заключыў саюз з Маскоўскім княствам, хоць удзельнічаць у 
паходзе супраць тэўтонаў Васіль І адмовіўся. Буйным поспехам 
дыпламатыі Вітаўта з'явілася адсутнасць войскаў лівонскага філіяла 
Ордэна ў важнейшых аперацыях вайны. 

Рыхтуючыся да вайны, бакі спрабавалі мірна ўрэгуляваць 
канфлікт. 6 студзеня 1408 г. для вырашэння спрэчных пытанняў 
з'ехаліся Вітаўт, Ягайла, магістр Тэўтонскага ордэна Ульрых фон 
Юнгінген і лівонскі ландмайстар. Але дамовіцца яны не здолелі і 
раз'ехаліся. У снежні 1408 г. адбылася тайная нарада Вітаўта з 
Ягайлам у Наваградку, на якой кароль і вялікі князь прынялі рашэнне 
аб вайне, каб пакласці канец далейшай экспансіі Ордэна на Усход. 
Аднак Вітаўт, не жадаючы пачынаць вайну заўчасна, у лістах да 



магістра Ордэна запэўніваў таго ў сваіх мірных намерах і ў нейкай 
ступені здолеў аслабіць пільнасць крыжакоў. 

У маі 1409 г. у Жэмайціі выбухнула паўстанне супраць Ордэна, 
неафіцыйна падтрыманае Вітаўтам. Даведаўшыся аб дапамозе 
Вітаўта жамойтам і аб намерах Ягайлы перашкодзіць крыжакам 
пакараць паўстанцаў, Ульрых фон Юнгінген у жніўні 1409 г. аб'явіў 
Польшчы вайну. Пачалася «Вялікая вайна» 1409-1411 гг. паміж ВКЛ і 
Польшчай, з аднаго боку, і Тэўтонскім ордэнам — з другога. 

У час ваеннай кампаніі 1409 г. крыжакі захапілі Дабжынскую 
зямлю, войскі ВКЛ уступілі ў Жэмайцію і выгналі адтуль ворага, палякі 
вярнулі Быдгашч. 8 кастрычніка 1409 г. Польшча пры пасрэдніцтве 
караля Вацлава заключыла з Ордэнам перамір'е «да заходу сонца» 24 
чэрвеня 1410 г., паводле якога бакі захоўвалі ўладанні на час 
падпісання перамір'я, палякі абявязваліся не дапамагаць жамойтам і 
іх саюзнікам. Умовы перамір'я не задавальнялі саюзнікаў, якія пачалі 
інтэнсіўна рыхтавацца да вырашальнай бітвы. 

Грунвальдская бітва і яе міжнароднае значэнне. У снежні 
1409 г. у Бярэсці адбылася канспіратыўная нарада, на якой Ягайла і 
Вітаўт распрацавалі падрабязны план летняй кампаніі 1410 г. На 
нарадзе прысутнічаў і хан Джэлаладзін, сын Тахтамыша, які 
абавязаўся дапамагчы конніцай. Адразу ж пачалася падрыхтоўка да 
паходу, якая вялася ў вялікай тайне. Яна завяршылася вясной 1410 г. 
У адпаведнасці з планам, у канцы мая ў Вільбаржы і Познані пачалі 
збірацца польскія атрады, у Вільні і Гародні — літвінскія. У маі 1410 г. 
Ордэн заключыў перамір'е з ВКЛ да 24 чэрвеня. Вітаўту ўдалося да 
канца лета нейтралізаваць войскі лівонскай філіі Ордэна, што значна 
паўплывала на ход ваенных дзеянняў, паколькі лівонскія войскі 
з'явіліся на прускім тэатры вайны толькі ў канцы жніўня. 

У ліпені 1410 г. аб'яднаныя сілы Польшчы і BKЛ перайшлі мяжу 
Тэўтонскага ордэна і ўступілі на тэрыторьпо Прусіі. Саюзная армія 
складалася з 90 атрадаў (харугваў), з якіх 50 былі выстаўлены Поль-
шчай, 40 — ВКЛ. Асноўны касцяк войска BKЛ складалі 28 харугваў, 
якія фарміраваліся на беларускіх землях. Гэта былі полацкая, 
віцебская, мсціслаўская, аршанская, магілёўская, слуцкая, пінская, 
лідская, наваградская, ваўкавыская, гарадзенская, берасцейская, 
драгічынская і іншыя харугвы. Саюзная армія мела каля 31,5 тыс. 
чалавек. Крыжацкая армія пад камандаваннем вялікага магістра 
Ульрыха фон Юнгінгена была крыху меншай — 27 тыс. чалавек, але 
мела лепшае ўзбраенне. 

У Грунвальдскай бітве ўдзельнічалі разам з продкамі палякаў і 
літоўцаў продкі беларусаў, украінцаў і рускіх. На баку саюзнікаў зма-



галіся татарскія атрады ханаў Джэлаладзіна і Баградзіна, чэшска-
мараўскія атрады на чале з Янам Жыжкай, малдаўскія сечкары і дру-
жына Вялікага Ноўгарада. Згодна з тагачаснай традыцыяй і іерархіяй 
вярхоўнае кіраўніцтва войскам было адным з галоўных атрыбутаў 
каралеўскай улады, таму галоўнакамандуючым саюзнай арміяй 
лічыўся Ягайла, фактычна ёю камандаваў Вітаўт. Ён старшынстваваў 
і на апошняй перад Грунвальдскай бітвай вайсковай нарадзе. 

Войскі саюзнікаў рушылі на сталіцу Ордэна Мальбарк (Марыен-
бург) і прымусілі крыжакоў даць генеральную бітву ў трыкутніку вёсак 
Грунвальд-Таненберг-Людвігсдорф (тэрыторыя Альштынекага вая-
водства сучаснай Польшчы). Раніцай 15 ліпеня 1410 г. тут сутыкнуліся 
дзве магутныя сілы агульнай колькасцю каля 60 тыс. чалавек. У сем 
гадзін вечара вялікая бітва скончылася поўным разгромам крыжакоў. 
Загінула ўсё кіраўніцтва Тэўтонскага ордэна: вялікі магістр Ульрых 
фон Юнгінген, маршал Валенрод, вялікі камтур Ліхтэнштэйн, амаль 
усе камтуры, многія знатныя рыцары. Крыжакі страцілі 18 тыс. 
забітымі і 14 тыс. палоннымі, пэўная колькасць рыцараў уцякла. У 
саюзным войску загінула 20 тыс. чалавек. 

Пасля перамогі саюзная армія рушыла на крыжацкую сталіцу 
Мальбарк, беручы па дарозе замкі і гарады. Многія з іх здаваліся без 
супраціўлення. Насельніцтва крыжацкай дзяржавы прызнала над 
сабой уладу Ягайлы. Аблога Мальбара, якая цягнулася з 25 ліпеня па 
19 верасня 1410 г., скончылася беспаспяхова. У верасні аблога была 
знята, саюзная армія пакінула Прусію. 

Тэўтонскі ордэн, які ўжо ніколі не дасягаў сваёй былой 
магутнасці, зрабіў некалькі спроб аднавіць свае страчаныя пазіцыі, 
але восенню таго ж года Ягайла разбіў значныя сілы крыжакоў. 
Тэўтонскі ордэн вымушаны быў заключыць спачатку перамір'е, а 
потым мір з Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. Паводле мірнага 
дагавора, падпісанага ў 1411 г. у Торуні, усе гарады і замкі, 
захопленыя ў час вайны, вярталіся былым уладальнікам. Ордэн 
абавязаўся вярнуць Польшчы Дабжынскую зямлю. Гданьскае Памор'е 
і Холмская зямля заставаліся ў межах Ордэна. Жэмайція перадавалася 
ВКЛ, а пасля смерці Вітаўта павінна была перайсці да Ордэна. 
Крыжакі абявязваліся выплаціць саюзнікам вялікую кантрыбуцыю і 
выкупіць палонных. Тарунскі мірны дагавор меў палавінчаты 
характар, што абумовіла захаванне напружанасці паміж польска-
літвінскімі саюзнікамі і Ордэнам і іх падрыхтоўку да новай вайны. 

Перамога саюзнікаў у «Вялікай вайне» з Ордэнам падарвала яго 
магутнасць і спыніла агрэсію на Усход. З гэтага часу пачаўся яго 
няўхільны заняпад. У 1422 г. Жэмайція была канчаткова вызвалена ад 



нямецкага прыгнёту і далучана да ВКЛ. Аднак Клайпедская зямля 
(Мемель) і Малая Літва (усходняя частка ордэнскай Прусіі) засталіся ў 
Ордэна. 

Пасля Грунвальда, калі язычніцкая Жэмайція канчаткова 
перайшла да ВКЛ, барацьба з язычніцтвам страціла для Ордэна сваё 
прызначэнне. Згубіўшы сваю місіянерскую мэту прасоўвання на 
Усход, Ордэн страціў падтрымку рымскай курыі. Для яе паўстала 
новая задача пашырэння каталіцызму сярод праваслаўных, якія 
складалі асноўную частку насельніцтва ВКЛ. Гэтая задача перайшла з 
Ордэна на Польшчу, якая праз унію з ВКЛ атрымала вялікія 
магчымасці пашырэння рымскай веры. Пасля Крэўскай уніі і 
Грунвальдскай перамогі значна ўзрос аўтарытэт Польшчы ў Еўропе, 
якая больш за ВКЛ выйграла ад аслаблення Ордэна. 

Новыя уніі з Польшчай. Для польскіх вярхоў паражэнне Вітаў-
та на Ворскле было вялікім падарункам. Зразумеўшы, што паднача-
ленне ВКЛ іх уладзе не можа быць аднаразовым актам, яны прысту-
пілі да тактыкі паступовага яго падпарадкавання, што выявілася ў 
перыядычным перазаключэнні уніі. Новая, Віленска-Радамская, унія 
(1401 г.) прадугледжвала з боку Вітаўта абавязацельства захоўваць ве-
рнасць і пакорнасць польскаму каралю і кароне. Прызнавалася, што 
пасля смерці Вітаўта ВКЛ павінна перайсці толькі каралю польскаму і 
яго пераемнікам. Ягайла прызнаваўся ўладаром супольнай дзяржавы. 
Кароль Польшчы выбіраўся толькі са згоды Княства. ВКЛ і Польшча 
аб'ядноўваліся ў дзеяннях супраць знешніх ворагаў. Вітаўт фактычна 
застаўся незалежным правіцелем, але часова быў вымушаны 
адступіць. 

Пасля перамогі пад Грунвальдам Польшча імкнулася да больш 
цеснага збліжэння з ВКЛ і жадала навязаць новыя ўмовы уніі. 
Кракаўская вярхушка таксама мела на мэце задобрыць і супакоіць 
рымскую курыю, якой быў нанесены ўдар у выніку паражэння 
Ордэна пад Грунвальдам. У 1413 г. у замку Гародлі над Бугам адбыўся 
з'езд 47 польскіх феадалаў і 47 феадалаў-католікаў ВКЛ. Польская 
шляхта і кароль рабілі стаўку на шырокія колы літоўскай і беларускай 
шляхты каталіцкага веравызнання. Дзеля гэтага Гарадзельскай 
граматай былі падараваны новыя прывілеі той частцы феадалаў, якая 
прыняла каталіцтва і польскія гербы. Феадалы сучасных беларускіх, 
украінскіх і рускіх зямель, у сваёй большасці праваслаўныя, па-
ранейшаму засталіся нераўнапраўнымі. Паводле Гарадзельскага 
прывілея, Ягайла і Вітаўт абяцалі назначаць на дзяржаўныя пасады 
феадалаў-католікаў, якія прынялі польскія гербы. У выпадку смерці 
вялікага князя Вітаўта феадалы ВКЛ абавязваліся не выбіраць сабе 



князя без парады і згоды польскіх феадалаў. Тыя, у сваю чаргу, у 
выпадку смерці караля Ягайлы таксама не павінны былі выбіраць 
новага караля без парады і згоды Вітаўта і феадалаў ВКЛ. 

У грамаце абвяшчалася аб'яднанне ВКЛ з Польшчай, бо з 
прыняццем каталіцтва ВКЛ «далучаецца, уключаецца, злучаецца, 
перадаецца» Польскаму каралеўству. Адначасова гарантавалася 
захаванне адасобленасці і нязменнасці ўлады вялікага князя, тым 
самым захоўвалася самастойнасць ВКЛ. Словы аб зліцці дзяржаў не 
набылі новага дзяржаўна-палітычнага значэння, бо саюз дзвюх 
дзяржаў не змяніўся, застаўшыся ў форме персанальнай уніі. Вітаўт 
як прыхільнік незалежнасці ВКЛ імкнуўся парваць васальныя 
адносіны з польскім каралём. Ён згадзіўся з умовамі Гарадзельскай 
уніі, імкнучыся набыць прыхільнікаў сярод польскіх епіскапаў і 
буйных феадалаў у надзеі, што пасля смерці Ягайлы зможа стаць яго 
пераемнікам на каралеўскім прастоле ў Польшчы. 

Ігнараванне інтарэсаў праваслаўных, навязанае Вітаўту 
Польшчай, значна шкодзіла ВКЛ, паколькі адштурхоўвала ад яго 
ўлады большую частку насельніцтва. У гэты час пачаўся ад'езд з ВКЛ 
праваслаўных князёў і феадалаў у адзінаверную ім Маскоўскую 
дзяржаву. Адбываўся і адваротны працэс, калі з праваслаўнай 
Маскоўскай дзяржавы ўцякалі ў праваслаўную Беларусь прадстаўнікі 
рускай феадальнай знаці. Другая частка праваслаўных феадалаў ВКЛ, 
убачыўшы вялікія эканамічныя і палітычныя перавагі пераходу ў 
каталіцтва, пачала прымаць новую веру, што ў далейшым прывяло іх 
да апалячвання. 

Вітаўт рабіў энергічныя захады, каб пазбегнуць антаганізму ў 
Княстве паміж праваслаўнымі і католікамі. Найперш ён хацеў бачыць 
праваслаўную царкву сваёй дзяржавы самастойнай і працягваў 
традыцыйныя для ВКЛ спробы займець уласную царкоўную іерархію. 
Гэта вяло да ўскладнення рэлігійна-палітычных адносін з маскоўскім 
князем Васілём І і мітрапалітам усяе Русі Фоціем, які быў цесна 
звязаны са свецкімі ўладамі Крамля. Вітаўт абвінаваціў Фоція ў тым, 
што той, з'яўляючыся рускім мітрапалітам, не займаецца кіеўскімі 
манастырамі і прапанаваў на царкоўным Саборы паставіць 
мітрапалітам «Кіева і ўсёй Літоўскай дзяржавы» балгарына Грыгорыя 
Цамблака, які прыехаў у Вільню ў 1414 г. У 1416 г. Вітаўт стварыў 
самастойную мітраполію з цэнтрам у Наваградку і дабіўся ад 
праваслаўных епіскапаў княства настаўлення кіеўскім мітрапалітам 
Грыгорыя Цамблака. Канстанцінопальскі патрыярх і Фоцій не 
прызналі гэтага выбару. Яны абвясцілі анафему Цамблаку і пагражалі 
яму смяротным пакараннем. У 1416 г. Цамблак перанёс 



мітрапаліцкую кафедру з Кіева, які быў спалены Едыгеем, у Вільню, а 
сваёй рэзідэнцыяй зрабіў Наваградак. 

Вітаўт першы выказаў думку аб уніі праваслаўнай і каталіцкай 
цэркваў у ВКЛ і рабіў захады па яе рэалізацыі. У 90-я гг. XIV ст. ён вёў 
перагаворы з кіеўскім мітрапалітам Кіпрыянам аб магчымасці 
заключэння уніі. У 1418 г. ён паслаў мітрапаліта Цамблака на 
Усяленскі сабор каталіцкай царквы ў Канстанцы (Германія), дзе 
меркавалася ўзняць пытанне аб уз'яднанні праваслаўя і каталіцтва. 
Аднак Цамблаку не ўдалося здзейсніць план уніі. У 1419 г. ён памёр, а 
Вітаўт, які ў гэты час ішоў на збліжэнне з Масквой, не хацеў 
абвастраць з ёй адносіны, і таму не назначыў пераемніка Цамблаку. 
Вітаўт памірыўся з маскоўскім мітрапалітам Фоціем, дазволіўшы яму 
зноў валодаць праваслаўнымі епархіямі ВКЛ. Адначасова Вітаўт 
падтрымліваў каталіцкую царкву, яе місіянерскую дзейнасць у Літве і 
асабліва ў Жэмайціі. 

Вынікі знешняй палітыкі Вітаўта. 38-гадовае княжанне Вітаў-
та было перыядам найвышэйшага дзяржаўнага ўздыму ВКЛ, яго вай-
сковай і знешнепалітычнай магутнасці, дыпламатычнай актыўнасці і 
палітычнай стабільнасці. Пры Вітаўце ВКЛ ператварылася ў вялікую і 
моцную еўрапейскую дзяржаву, а сам ён у 20-я гг. XV ст. фактычна 
стаў палітычным лідэрам Усходняй Еўропы. Пад яго ўплывам 
знаходзіліся Вялікае княства Маскоўскае і іншыя рускія княствы, 
Заволжская Арда і Крым. З сілай Вітаўта лічыліся Ордэн і польскія 
феадалы, якія далі абяцанне не выбіраць сабе без яго згоды караля, 
калі ў Ягайлы не будзе прамых нашчадкаў. 

Мікола Гусоўскі ў паэме «Песня пра Зубра» (напісана каля 1480 
г.) наступным чынам характарызаваў часы праўлення вялікага князя: 
«Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы // Росквітам княства 
Літоўскага, нашага краю, // І называюць той век залатым». 

«Летапіс вялікіх князёў літоўскіх» (напісаны ў канцы XIV — 
пачатку XV ст.) змяшчае «Пахвалу вялікаму князю Вітаўту», у якой 
даецца вельмі высокая ацэнка дзейнасці «гэтага слаўнага гаспадара». 
Гаворачы пра тое, што ён валодаў «усёю Рускаю зямлёю», летапіс 
пералічвае замежных манархаў, якія «прыходзілі пакланіцца», 
«выказвалі вялікую пашану», «у вялікай любові жылі з ім», «служылі 
яму», «падарункі шматлікія падносілі нашаму слаўнаму гаспадару». 

Сярод гэтых замежных гаспадароў і дзяржаў упаміналіся: імпе-
ратар Свяшчэннай Рымскай імперыі, візантыйскі імператар, венгер-
скі кароль, чэшскі кароль, дацкі кароль, «вялікія князі нямецкія з усімі 
сваімі гарадамі і землямі», турэцкі султан, балгарскі цар, малдаўскі і 
бесарабскі гаспадар, «вялікія князі ардынскія ... прасілі ў яго цара на 



царства», «усходнія цары»: «вялікі князь маскоўскі..., вялікі князь 
цвярскі, вялікі князь разанскі, вялікі князь адоеўскі, і Вялікі Ноўгарад, 
і Вялікі Пскоў». Пра Ягайлу гаварылася, што і ён з Вітаўтам «у вялікай 
любові жыў. Калі слаўны гаспадар Вітаўт на якую зямлю гневаўся і ха-
цеў пакараць, кароль Уладзіслаў заўсёды даваў яму дапамогу». Падсу-
моўваючы свой панегірык, невядомы аўтар «Пахвалы вялікаму князю 
Вітаўту» пісаў: «Проста кажучы, не знойдзецца ва ўсім Памор'і ні 
горад ні край, якія б не слухаліся гэтага слаўнага гаспадара Вітаўта». 

Хоць Вітаўт у сваёй унутранай і знешняй палітыцы арыента-
ваўся на саюз з Польшчай, аднак, адчуваючы незадаволенасць шыро-
кіх колаў грамадства з прычыны ўсё большай падначаленасці інта-
рэсам Польшчы, як мог імкнуўся да самастойнасці. А гэта перш за ўсё 
магло прадвызначыць атрыманне ім каралеўскага тытула і каралеў-
скай кароны, захады аб атрыманні якіх Вітаўт рабіў двойчы — у 1428 
і 1430 гг. Каб паказаць, наколькі яго дзяржава магутная, ён сабраў да 
сябе гасцей з ліку многіх каранаваных асоб. Упэўніўшыся ў яго сіле і 
багацці, яны вырашылі, што Вітаўт варты каралеўскай кароны. 
Асабліва на гэтым настойваў імператар Свяшчэннай Рымскай імперыі 
Сігізмунд Ш, які паабяцаў прыслаць яму карону. 

Польскія вярхі былі вельмі ўстрывожаны. Яны зрабілі ўсё, каб 
карона не дайшла да Вітаўта. Баючыся, што з наданнем літвінскай 
дзяржаве статусу каралеўства яна стане цалкам суверэннай, 
палітычна незалежнай ад Польшчы, яны не прапусцілі паслоў з 
каронай, якія былі вымушаны вярнуцца назад. Гэта адбылося ў 
пачатку верасня 1430 г., а 27 кастрычніка таго ж года Вітаўт памёр у 
80-гадовым узросце. 

Вітаўт належыць да ліку самых выдатных дзяржаўных дзеячаў 
ВКЛ. Яго дзейнасць была шматграннай, ахопліваючы дзяржаўны, 
дыпламатычны, ваенны і рэлігійны кірункі. Гэта быў таленавіты і 
валявы палітык, военачальнік і дыпламат. Ён умела манеўраваў між 
рознымі дзяржавамі і палітыкамі як з захаду, так і з усходу, мяняючы 
саюзнікаў і праціўнікаў. Вітаўт неаднаразова заключаў і разрываў 
саюзы з Ордэнам, уступаючы яму Жэмайцію, падтрымліваў варожых 
Маскве рускіх князёў, садзіў сваіх стаўленікаў у Ардзе, пераходзіў з 
праваслаўя ў каталіцтва і наадварот. Рэзкія павароты ў дыпламатыі 
Вітаўта былі вынікам складаных знешніх і ўнутраных абставін, у якіх 
апынулася ВКЛ: нямецкая агрэсія, дыпламатычны націск Польшчы да 
аб'яднання, пагроза з боку Арды і Маскоўскага княства. 

Да канца XIV ст. склалася знешнепалітычнае асяроддзе, у якім 
BKЛ будзе існаваць доўгі час. Баланс трох сіл — Масквы, Літвы і Арды 
— доўгія дзесяцігоддзі вызначаў палітычны клімат Усходняй Еўропы. 



Крэўская унія ператварыла Літву і яе заходняга суседа — Польшчу — ў 
палітычных пабрацімаў, хаця адносіны гэтых дзяржаў складваліся 
вельмі няпроста. Грунвальдская перамога паставіла апошнюю кропку 
ў тэўтонскай агрэсіі з паўночнага захаду. Лівонія надалей стала адным 
з галоўных партнёраў Літвы, а Рыга — галоўнай гандлёвай брамай у 
Заходнюю Еўропу. 

Пры Вітаўце этнічны дуалізм ВКЛ як дзяржавы беларусаў і літоў-
цаў усё больш праяўляецца ў дамінаванні беларускага элемента. Усе 
вышэйшыя пасады ў дзяржаве займалі выхадцы з этнічнай Беларусі, 
з іх складалася акружэнне Вітаўта. Вялікі князь і ўвесь яго двор кары-
сталіся русінскай (г. зн. беларускай) мовай. На ёй вялося дзяржаўнае 
справаводства і дыпламатычная перапіска з рускімі княствамі. 

На мяжы XV ст. завяршыўся перыяд станаўлення BKЛ. Пасля 
далучэння Смаленскай зямлі дзяржава набыла ўстойлівую мяжу на ўс-
ходзе, якая трывала захоўвалася на працягу амаль ста гадоў. На заха-
дзе фарміраванне тэрыторыі BKЛ скончылася пасля Грунвальдскай 
бітвы 1410 г., калі была канчаткова вернута і ахрышчана Жэмайція. 
Яшчэ праз трыццаць гадоў жамойцкае баярства шляхам узброенага 
паўстання дабілася федэратыўнага статуса, якім карысталася 
большасць рускіх зямель, і тады афіцыйна назва дзяржавы набыла 
канчатковы выгляд: Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. 

 
ГЛАВА 5 

 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВКЛ (СЯРЭДЗІНА XV — СЯРЭДЗІНА XVI ст.) 

 
5.1. Грамадзянская вайна 30-х гг. XV ст. 
Фарміраванне дзвюх партый у вярхах ВКЛ. Паўстанне 

Свідрыгайлы і яго вынікі. 
5.2. Знешняя палітыка Казіміра IV 
Аднаўленне уніі з Польшчай. Стварэнне самастойнай беларуска-

ўкраінскай царквы. Дагавор 1449 г. паміж Літвой і Масквой. 
Барацьба за Ноўгарад. ВКЛ і стварэнне Крымскага ханства. 

5.3. Заходняя і паўднёвая стратэгія ў канцы XV — першай 
палове XVI ст.  

Умацаванне сувязей з Польшчай. Крымскі фактар. Еўрапейскія 
справы. Адносіны ВКЛ з Малдаўскім княствам. Вынікі знешняй 
палітыкі ВКЛ. 

 



5.1. ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА 30-х гг. XV ст. 
 
Фарміраванне дзвюх партый у вярхах ВКЛ. Крэўская унія, 

якая ставіла сваёй канчатковай мэтай злучэнне ВКЛ з Польшчай, вы-
клікала рэзкі антаганізм сярод кіруючых колаў княства і ўсяго літвін-
скага грамадства. У той час, калі прадстаўнікі аднаго лагера высту-
палі за збліжэнне з Польшчай і распаўсюджванне каталіцызму, прад-
стаўнікі другога лагера выступалі з праграмай развіцця дзяржавы на 
ўласнай, беларуска-праваслаўнай аснове. Прыхільнікі абедзвюх пар-
тый прытрымліваліся рознай знешнепалітычнай арыентацыі. Прад-
стаўнікі «польска-каталіцкай партыі» арыентаваліся на Польшчу, Ва-
тыкан, на Захад увогуле. Прадстаўнікі «беларуска-праваслаўнай пар-
тыі», якія ўсведамлялі нетрываласць сваіх унутраных пазіцый, арыен-
таваліся на ідэалагічную падтрымку з боку адзінаверкай Маскоўскай 
дзяржавы і Канстанцінопаля. 

Са свайго боку, знешнія ўплывовыя сілы падтрымлівалі адпавед-
ныя партыі ўнутры ВКЛ, падаграваючы палітычныя і этнічна-канфе-
сіянальныя рознагалоссі паміж імі. Гэтыя рознагалоссі, якія перараслі 
з часам у моцныя супярэчнасці, не далі магчымасці літвінскаму гра-
мадству аб'яднацца на агульнай ідэйна-патрыятычнай і этнічна-
канфесіянальнай аснове, моцна аслаблялі ваенна-палітычную 
магутнасць і міжнародныя пазіцыі BKЛ. 

Пасля смерці Вітаўта пачалася барацьба згаданых партый, якая 
вылілася ў грамадзянскую вайну. У 1430 г. на вольны пасля смерці 
Вітаўта велікакняжацкі прастол узышоў пры падтрымцы князёў і баяр 
усходнебеларускіх, украінскіх і рускіх зямель BKЛ малодшы брат Ягай-
лы Свідрыгайла Альгердавіч (гады княжання ў BKЛ: 1430-1432). Ён 
варожа ставіўся да Польшчы і быў зацятым праціўнікам уніі з ёй. 
Свідрыгайла быў ахрышчаны ў праваслаўную веру, як гэта было 
заведзена пры велікакняжацкім двары. Хоць у 1386 г. ён разам з 
Ягайлам і іншымі братамі перайшоў у каталіцтва, аднак па-
ранейшаму быў адданы сваёй народнасці і веры. 

Свідрыгайла княжыў у Віцебску, адкуль у 1393 г. быў выгнаны 
Вітаўтам, пасля чаго ўцёк у Маскву. Калі Вітаўт запатрабаваў яго 
выдачы, ён быў вымушаны ўцячы з Масквы ў BKЛ, дзе стаў северскім 
князем. Такім чынам, у палітычным лёсе Свідрыгайлы як 
прадстаўніка «беларуска-праваслаўнай партыі» можна бачыць ролю 
Масквы, пад аховай якой імкнуліся знайсці палітычнае прыстанішча і 
ўласную бяспеку лідэры беларускай праваслаўнай знаці. 

Паўстанне Свідрыгайлы і яго вынікі. Вярхі BKЛ, узводзячы 
Свідрыгайлу на велікакняжацкі пасад, разлічвалі на тое, што ён 



скасуе унію. У свой час ён выступаў праціўнікам вымушанай 
прапольска-каталіцкай палітыкі Вітаўта першых дзесяцігоддзяў XV 
ст., абапіраючыся на праграму таго ж Вітаўта 90-х гг. XIV ст., якая 
прадугледжвала стварэнне «літоўска-рускай» дзяржавы з апорай на 
праваслаўны асяродак BKЛ. Як слушна заўважыў храніст XVI ст. 
Мацей Стрыйкоўскі, Свідрыгайла змагаўся супраць Вітаўта з 
дапамогай Русі, якая яму спачувала. 

Пры Свідрыгайле ўзрасла палітычная роля праваслаўнай арыста-
кратыі рускіх абласцей пры адначасовай сіраце прывілеяванага ста-
новішча каталіцкіх феадалаў, што былі пераважна балцкага пахо-
джання. Новы вялікі князь абвясціў незалежную антыпольскую палі-
тыку, заявіўшы аб тым, што не збіраецца аддаваць палякам Падолле, 
Валынь і Кіеў, на якія яны прэтэндавалі. Напад Польшчы на Падолле 
сустрэў рашучае супраціўленне Свідрыгайлы. У час знаходжання Яга-
йлы ў Вільні яго світа была амаль уся перабіта, а польскага караля вя-
лікі князь так схапіў за бараду, што ледзь не вырваў яе разам са 
сківіцай. 

Паколькі перагаворы аб спыненні польскай агрэсіі не далі вы-
нікаў, войска BKЛ уступіла ў баявыя дзеянні супраць палякаў, якія 
разгарнуліся на Валыні. Польскія вярхі, бачачы нежаданне Свідры-
гайлы пайсці на заключэнне міру на іх умовах, арганізавалі супраць 
яго змову. Яе ўзчаліў брат Вітаўта, прадстаўнік «польска-каталіцкай 
партыі» Жыгімонт, якога падтрымала частка літоўскіх паноў і польскіх 
магнатаў. Яны намагаліся ўзмацніць унію Польшчы і BKЛ і пашырыць 
польскі ўплыў на палітыку княства, непрыязна ставіліся да 
прызначэння на вышэйшыя пасады баяр беларускага паходжання. 

У 1432 г. Жыгімонт (гады княжання: 1432-1440) пры падтрымцы 
вялікага войска авалодаў велікакняжацкім пасадам, прымусіўшы 
Свідрыгайлу ўцячы ў Полацк. Спроба апошняга з дапамогай лівонскіх 
рыцараў і іншых саюзнікаў вярнуць віленскі прастол закончылася 
няўдачай. Уладу Жыгімонта прызналі Літва і цесна звязаныя з ёю Жэ-
майція, Берасцейска-Драгічынская і Менская землі, прынёманскія во-
ласці. Астатнія беларускія, украінскія і рускія землі ВКЛ (Падляшша, 
Полацкая, Віцебская, Смаленская, Ноўгарад-Северская і Кіеўская 
землі, Валынь і Падолле) падтрымалі Свідрыгайлу, які замацаваўся ў 
Віцебску. 

Абодва вялікія князі намагаліся зноў аб'яднаць дзяржаву, кожны 
пад сваёй уладай. Пачалася феадальная грамадзянская вайна 1432-
1439 гг., вядомая яшчэ ў гісторыі як паўстанне Свідрыгайлы. 
Жыгімонт і Свідрыгайла намагаліся перацягнуць на свой бок 
асноўную частку феадальнага класа — беларускіх і ўкраінскіх баяр, 



пашыраючы на іх ільготы і прывілеі, дадзеныя феадалам-католікам 
Гарадзельскім прывілеем 1413 г. Свідрыгайла прытрымліваўся 
палітыкі захавання незалежнасці ВКЛ. Жыгімонт, не маючы 
дастатковых сіл, аднавіў у 1432-1433 гг. дзяржаўную унію з 
Польшчай. Паводле актаў, выдадзеных Жыгімонтам і Ягайлам, першы 
атрымліваў ВКЛ пажыццёва, а пасля яго смерці яно пераходзіла да 
Ягайлы або яго пераемніка на польскім троне. 

У 1435 г. у бітве пад Вількамірам (сённяшняе Укмерге, 
тэрыторыя Літоўскай Рэспублікі) беларуска-ўкраінскае войска 
Свідрыгайлы, якому дапамагалі крыжакі Лівонскага ордэна, было 
разбіта польска-літоўскім войскам Жыгімонта. Тэўтонскі ордэн з 
удзелам Лівонскага заключыў з Польшчай «вечны мір» і абяцаў не 
дапамагаць Свідрыгайлу. Апошні не здолеў супрацьстаяць тонкай 
дыпламатыі «вялікага князя на Вільні і Троках» Жыгімонта, 
скаардынаванай з польскім каралём. 

Сутнасць гэтай дыпламатыі заключалася ў тым, каб выбіць у 
Свідрыгайлы апору на праваслаўных феадалаў «рускіх» зямель і пера-
цягнуць іх на бок «польска-каталіцкай партыі». У 1432 г. польскі 
кароль Уладзіслаў-Ягайла выдаў у Гародні са згоды Жыгімонта пры-
вілей, згодна з якім прадстаўнікі знакамітых родаў беларускага, укра-
інскага і рускага паходжання праваслаўнага веравызнання ўраўноў-
валіся ў некаторых правах з феадаламі-католікамі. У 1434 г. быў 
абнародаваны аналагічны прывілей, які паходзіў ад вялікага князя 
літоўскага Жыгімонта. Руская знаць атрымлівала значныя маёмасныя 
правы і прывілеі і саслоўнае раўнапраўе з літоўскай арыстакратыяй. 
Але параграф 9 Гарадзельскай пастановы, паводле якога праваслаў-
ныя феадалы не мелі права займаць вышэйшыя дзяржаўныя пасады, 
захоўваў сваю сілу. Далейшая барацьба «рускіх» феадалаў за 
палітычнае раўнапраўе ў дзяржаве працягвалася да 1563 г., калі яны 
дабіліся афіцыйнай адмены пастановы Гарадзельскага сойма. 

Грамадзянская вайна 1432-1439 гг. у ВКЛ завяршылася 
дасягненнем пэўнага кампрамісу паміж каталіцкімі і праваслаўнымі 
феадаламі. Пашырэнне правоў праваслаўных феадалаў, хаця і не 
задаволіла іх поўнасцю, але садзейнічала ўмацаванню адзінства 
пануючага класа дзяржавы. 

Перамога Жыгімонта была нетрывалай, і ён не змог доўга 
пратрымацца на велікакняжацкім пасадзе. Атрымаўшы перавагу над 
Свідрыгайлам, галоўным чынам дзякуючы дапамозе палякаў, ён вёў 
палітыку падпарадкавання ВКЛ інтарэсам Польшчы. Гэту палітыку не 
падтрымлівалі беларускія, украінскія і літоўскія феадалы. У апошнія 
гады княжання ён пачаў дыстанцыравацца ад Польшчы і сіраціў яе 



падтрымку. Супраць Жыгімонта Кейстутавіча была арганізавана 
змова, у выніку якой ён быў забіты ў 1440 г. 

Свідрыгайла і Жыгімонт, з'яўляючыся антыподамі ў дзяржаўнай, 
знешнепалітычнай дзейнасці, сімвалізавалі дзве супрацьлеглыя сілы, 
што выявіліся ў BKЛ пасля Крэўскай уніі. Паслядоўнае правядзенне 
кожнай з іх як у кірунку да ўмацавання пазіцый «беларуска-
праваслаўпай партыі» (Свідрыгайла), так і «польска-каталіцкай 
партыі» (Жыгімонт), прыводзіла да няўдач. У палітыцы наступных 
вялікіх князёў мы бачым асцярожнае лавіраванне паміж гэтымі 
сіламі, уступкі то адной, то другой партыі. Гэта было характэрна для 
ўнутранай і знешняй палітыкі Казіміра (гады княжання: 1440-1492). 

 
5.2. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА КАЗІМІРА IV 
 
Аднаўленне уніі з Польшчай. Паводле дамоўленасці з Польш-

чай пасля смерці вялікага князя яго пасад павінен быў перайсці да 
польскага караля Уладзіслава-Ягайлы. Аднак той не захацеў займаць 
гэту пасаду і прызначыў каралеўскага намесніка ў ВКЛ у асобе свайго 
малодшага брата, 12-гадовага Казіміра. Тым самым ВКЛ фактычна 
губляла з пасадай вялікага князя літоўскага свой дзяржаўны суверэ-
нітэт і станавілася правінцыяй Польшчы. У такіх незвычайных умовах 
Рада ВКЛ сабралася 29 чэрвеня 1440 г. на начное пасяджэнне і са-
мастойным шляхам, незалежна ад Польшчы, абрала Казіміра вялікім 
князем. Гэта азначала разрыў дзяржаўнай уніі з Польшчай. Раней, у 
1434 г. пасля смерці Ягайлы была скасавана персанальная унія дзвюх 
дзяржаў. 

На сойме 1445 г. вялікі князь Казімір IV Ягелончык быў абраны 
польскім каралём. Казімір і Рада BKЛ не адразу прынялі каралеўскі 
тытул, разумеючы, што гэта азначае вяртанне з боку польскай 
магнатэрыі і шляхты да старой выпрабаванай палітыкі ў дачыненні 
да ВКЛ, накіраванай на падпарадкаванне Княства Кароне. Казімір 
прыняў польскую карону ў 1447 г., зрабіўшы гэта толькі пад пагрозай 
з боку палякаў пазбавіць яго і велікакняжацкага пасада. Даўшы згоду 
пераехаць у Кракаў, ён прысягнуў панам Княства і ўсяму літвінскаму 
грамадству ў тым, што ніколі не пакіне Літву ў бядзе, будзе заўжды 
дбаць пра яе дзяржаўныя інтарэсы. 

З абраннем вялікага князя Казіміра на польскі прастол пачаўся 
другі этап саюзных адносін паміж ВКЛ і Польшчай, калі зноў была 
ўстаноўлена персанальная унія дзвюх дзяржаў, і ВКЛ захоўвала 
незалежнасць. Першы этап іх саюзных адносін ахопліваў гады ад 
Крэўскай уніі да смерці Ягайлы (1385-1434). Са смерцю Казіміра ў 



1492 г. унія была спынена, але ў 1501 г. зноў аднавілася, калі каралём 
Польшчы быў абраны вялікі князь Аляксандр. 

Пасля ўступлення на польскі прастол Казімір выдаў у 1447 г. 
вядомы прывілей, які замацоўваў суверэнітэт і адасобленасць ВКЛ. Ён 
забараняў чужаземцам, у тым ліку палякам, мець маёнткі і займаць 
дзяржаўныя пасады ў Княстве. Прывілей ураўноўваў эканамічныя і 
асабістыя правы праваслаўных феадалаў з каталіцкімі, хоць 
дыскрымінацыя пры назначэнні на дзяржаўныя пасады захоўвалася. 
Пры Казіміры княжацкія беларускія і ўкраінскія роды перасталі 
захоўваць сваё былое значэнне і прыраўняліся ў правах да шляхты. 
Літвінская шляхта ўсё больш збліжалася з польскай. 

Стаўшы польскім каралём і адначасова вялікім князем ВКЛ, 
Казімір апынуўся ў фокусе барацьбы супрацьлеглых сіл, але часта ён 
не мог супрацьстаяць ім як дзяржаўны дзеяч, які быў павінен дбаць 
аб агульных інтарэсах Кароны і Княства. У залежнасці ад таго, ціск 
якой партыі на яго быў большы, на карысць той партыі ён і дзейнічаў. 
Спачатку Казімір цвёрда адстойваў інтарэсы Княства. У 1444 г. ён 
вярнуў у склад ВКЛ з Польшчы Дарагічынскую зямлю, потым 
замацаваў у складзе Княства Валынь. У сярэдзіне стагоддзя Казімір з 
дапамогай віленскага ваяводы Яна Гаштольда канчаткова далучыў 
Жэмайцію да ВКЛ. Аднак па меры далейшага знаходжання Казіміра ў 
Кракаве і ўзмацнення ціску на яго польскіх вярхоў, Казімір усё больш 
адыходзіў ад забеспячэння інтарэсаў ВКЛ. 

На заходнім напрамку знешняй палітыкі асноўным аб'ектам 
пільнай увагі ўзгодненых дзеянняў ВКЛ і Польшчы заставаўся 
Тэўтонскі ордэн, істотна аслаблены пасля Грунвальдскай бітвы, але ўсё 
яшчэ небяспечны сусед. Пачатая ў 1454 г. вайна Польшчы з Ордэнам 
(ВКЛ з-за супярэчнасцей з Каронай у вайне не ўдзельнічала) 
завяршылася падпісаннем у 1466 г. новага Тарунскага міру, паводле 
якога Гданьскае Памор'е, Холмская зямля, землі па Вісле з 
Мальбаркам і Эльблангам, Вармія былі далучаны да Польшчы, якая 
такім чынам атрымала выхад да Балтыйскага мора. Усходняя частка 
Прусіі заставалася ва ўладанні ордэнскай дзяржавы, якая станавілася 
васалам польскага караля. Жэмайція канчаткова была ўключана ў 
склад ВКЛ. Самастойнасць знешняй палітыкі Нямецкага ордэна 
абмяжоўвалася: забаранялася шукаць знешняй дапамогі для вызва-
лення ад прысягі вернасці польскаму каралю і ўмоў Тарунскага міру. У 
1466 г. Тэўтонскі ордэн фактычна спыніў сваё незалежнае існаванне. 
Фармальна гэта адбылося ў 1525 г. 

Стварэнне самастойнай беларуска-ўкраінскай царквы. 
Католік па веравызнанню, Казімір праяўляў цярпімасць у пытаннях 



веры. Праваслаўнай царкве ён даў шматлікія прывілеі, дараванні, 
фундушы, праваслаўнаму духавенству — аднолькавыя гіравы з 
каталіцкім. Але пазней пад напорам польска-калаліцкіх колаў Казімір 
узяў курс на акаталічванне праваслаўнага насельніцтва. 

Казімір цалкам падтрымліваў ідэю Фларэнційскай уніі 1439 г., 
накіраванай на збліжэнне і аб'яднанне праваслаўнай і каталіцкай кан-
фесій. У ВКЛ знайшоў прыстанішча маскоўскі мітрапаліт Ісідар, які 
таксама падтрымаў унію, за што не быў прыняты ні ў Кіеве, ні ў 
Маскве. У 1458 г. была адноўлена Літоўская праваслаўная мітраполія, 
на чале якой быў пастаўлены Ісідар. Але паколькі ён быў вельмі стары, 
то застаўся ў Рыме, а кіраваць беларуска-ўкраінскай царквой прыслаў 
свайго вучня Рыгора (Григория). У гэтым жа годзе Рыгор быў 
прызначаны уніяцкім мітрапалітам у ВКЛ. 

Менавіта з 1458 г. пачынаецца асобная гісторыя «заходнерускай 
царквы» і бярэ свой пачатак шэраг незалежных ад Масквы 
заходнерускіх мітрапалітаў. З гэтага часу адзіная ўсходнеславянская 
праваслаўная царква падзялілася на царкву маскоўскую, або рускую, 
і царкву літоўска-галіцкую, або беларуска-ўкраінскую, якая пачала 
жыць з гэтага часу сваім асобным жыццём у асобных палітычных і 
культурных умовах. 

Казімір аддаў пад уладу Рыгора Кіеўскую мітраполію і ўсе 9 пра-
васлаўных епархій. У ВКЛ гэта былі Полацкая, Смаленская, Чарнігаў-
ская, Луцкая, Тураўская і Уладзімірская; у Польшчы — Галіцкая, 
Перамышльская і Холмская. Канстанцінопальскі патрыярх стаў на бок 
Рыгора і параіў Маскве прызнаць яго адзіным мітрапалітам. Але Іван 
ПІ забараніў апошняму перасякаць межы Маскоўскай дзяржавы. 

Маскоўскі мітрапаліт склікаў спецыяльны сабор, які пракляў 
Фларэнційскую унію і яе правадніка Рыгора. Гэта паказвае, што 
маскоўская мітраполія была правадніком палітыкі сваіх вялікіх кня-
зёў. Яна забяспечвала ідэалагічную падрыхтоўку заваёвы Масквой ус-
ходніх беларускіх і ўкраінскіх зямель. Прыняцце уніі ў Беларусі выбі-
вала б з-пад ног Масквы адну з важнейшых падпорак яе экспансіі на 
беларускія землі з праваслаўным насельніцтвам, абаронцай якога 
лічылі сябе свецкія і духоўныя ўлады Маскоўскай дзяржавы. 

Пасля смерці Рыгора ў 1473 г. кіеўскім мітрапалітам быў 
выбраны смаленскі епіскап Місаіл (1475-1480), з якога пачынаецца 
абранне самастойных праваслаўных мітрапалітаў у ВКЛ. З 1480 г. у 
ВКЛ усталявалася даволі дэмакратычная працэдура стаўлення 
праваслаўных мітрапалітаў. Яны выбіраліся саборам са згоды вялікага 
князя, а патрыяршае пасведчанне атрымлівалі на месцы ад патры-
яршага экзарха. Гэта быў ужо пэўны крок да аўтакефаліі. Наогул, у 



ВКЛ, у адрозненне ад Маскоўскай дзяржавы, праваслаўныя мітра-
паліты менш залежалі ад велікакняжацкай улады, паколькі тут улада 
не была праваслаўнай. У далейшым мітрапаліты на кіеўскую кафедру 
вылучаліся ў ВКЛ незалежна ад канстанцінопальскага патрыярха. 

Дагавор 1449 г. паміж Літвой і Масквой. Пасля смерці Вітаўта 
ВКЛ не змагло развіць свае поспехі на Усходзе. Феадальная вайна 
паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам знізіла ўплыў Беларуска-літоўскай 
дзяржавы ў рускіх землях. Спробы Казіміра ў 40-х гг. аднавіць 
спрадвечную полацкую палітыку ў адносінах Ноўгарада таксама былі 
няўдалыя. 

У 1449 г. Казімір і Васіль ІІ Цёмны (1425-1462) заключылі 
дагавор аб сяброўстве і ненападзе. Абодва князі абавязваліся не 
прэтэндаваць на тэрыторыі кожнай з дзяржаў. Дагавор фактычна 
спыніў тэрытарыяльную экспансію ВКЛ на ўсход. Казімір абавязваўся 
не ўступаць у Ноўгарад і Пскоў, нават калі тыя будуць запрашаць яго 
на княжанне, а таксама не ўдзельнічаць у магчымых сутыкненнях 
рускіх феадальных рэспублік з Лівонскім ордэнам, у тым ліку і на іх 
баку. Дагавор зафіксаваў адмову ВКЛ ад прэтэнзій на аб'яднанне ўсіх 
усходнеславянскіх зямель. 

Гэта быў пэўным чынам спрыяльны для ВКЛ мір з Маскоўскай 
дзяржавай, згодна з якім княства захавала ўсе свае тэрытарыяльныя 
набыткі на ўсходзе. Адносным поспехам Казіміра была адмова Васіля 
ІІ ад наўгародскіх валасцей, якія традыцыйна цягнуліся да Літвы, і 
прызнанне за разанскім вялікім князем права пераходу на службу да 
Казіміра. Прадугледжваўся таксама падзел сферы ўплыву. У зону 
ўплыву ВКЛ ўваходзілі Цвер і вярхоўскія княствы, а ў сферу ўплыву 
Масквы — Ноўгарад, Пскоў, Разань. 

Трактат 1449 г. падаецца ў гістарычнай літаратуры як «вялікі 
акт падзелу Русі паміж Вільняй і Масквой». Казімір І і Васіль ІІ 
абавязваліся захоўваць непарушнасць усталяваных межаў паміж 
дзяржавамі. Маскоўскі князь браў на сябе абавязак не ўступаць у 
вотчыну Казіміра, у тым ліку ў Смаленск, Любуцк, Мцэнск і іншыя 
памежныя тэрыторыі ВКЛ. Дагавор заклікаў суседнія дзяржавы «жыта 
в любви, быта везде заодин». Праўда, гэты дагавор не вытрымліваўся, 
хаця вайны паміж абедзвюма дзяржавамі не было да канца XV ст. 

У 70-80-я гг. XV ст. Маскоўская дзяржава ліквідавала незалеж-
насць Ноўгарада і Цверы, не сустрэўшы належнага адпору з боку ВКЛ. 
Сярэдзіна XV ст. стала пэўным рубяжом у адносінах Вільні з Масквой. 
Дагавор 1449 г. зафіксаваў адносную раўнавагу сіл паміж двума 
цэнтрамі аб'яднання Русі. Пасля яго наступіла працяглая паласа 



ваенна-палітычнай і тэрытарыяльнай экспансіі Маскоўскай дзяржавы 
на захад. 

Барацьба за Ноўгарад. Адносіны паміж ВКЛ і Маскоўскай дзя-
ржавай у другой палове XV ст. пагоршыліся з-за Ноўгарада і Пскова, 
куды вялікі князь Казімір на просьбы наўгародцаў і пскавічоў ставіў 
князёў. Масква на гэта глядзела вельмі непрыхільна. Пагроза для 
Ноўгарада Вялікага страціць самастойнасць і цалкам падпарадка-
вацца маскоўскаму вялікаму князю ўзмацняла ў наўгародскіх баяр 
імкненне да саюзу з ВКЛ. Дзяржаўны лад Княства з палітычнымі і 
імунітэтнымі правамі феадалаў больш адпавядаў дзяржаўнаму ладу 
Наўгародскай феадальнай рэспублікі, чым маскоўская ўлада, 
заснаваная на цэнтралізацыі і самаўладдзі вялікага князя. 

Казімір падтрымліваў баярскае кіраванне ў Ноўгарадзе і абмя-
жоўваўся меншымі патрабаваннямі, чым маскоўскі вялікі князь, які 
лічыў, што Ноўгарад — яго «вотчына». У Ноўгарадзе між баярства 
існавала моцная групоўка незалежнікаў (так званая «літоўская 
партыя») на чале з удавой пасадніка Марфай Барэцкай і яе сынамі. 
«Літоўская партыя» выступала супраць «маскоўскай партыі», што 
імкнулася падпарадкавацца Маскве, бо была звязаная з ёю 
эканамічнымі інтарэсамі або стаяла ў апазіцыі незалежнікам. 
Баярская групоўка на чале з Марфай Барэцкай заявіла на вечы, што 
вольныя людзі Вялікага Ноўгарада не жадаюць быць вотчынай 
вялікага князя маскоўскага, бо ён «многие обиды и неправду над нами 
чинит; но хотим за короля Польского и великого князя Литовского 
Казимира». 

Пасля таго як Казімір стаў польскім каралём, усходнія інтарэсы 
ВКЛ адышлі для яго на задні план. У выніку ён упусціў спрыяльны 
момант, калі б Ноўгарад мог далучыцца да яго дзяржавы. У 1457 г. 
Ноўгарад, напалоханы небяспекай поўнасцю падпасці пад уладу 
Масквы, паслаў да Казіміра пасольства прасіць падтрымкі. Але 
Казімір неахвотна вёў перагаворы, якія зацягнуліся на 10 гадоў. 
Нарэшце, у 1469 г. быў падпісаны дагавор, паводле якога Казімір 
абяцаў наўгародцам абараняць іх, а яны абавязваліся быць яго 
падуладнымі. У Ноўгарад быў пасланы намеснікам Міхаіл Алелькавіч 
(праўнук Альгерда). Але ён не здолеў аб'яднаць розныя баярскія 
групоўкі, не меў падтрымкі з боку Казіміра і мусіў з'ехаць з Ноўгарада 
ў сакавіку 1471 г. 

У красавіку 1471 г. пасольства Ноўгарада ў Вільні падпісала 
дагавор («даканчальную» грамату), паводле якога вызначаліся правы 
намесніка Казіміра ў Ноўгарадзе і самога вялікага князя, які быў 
абавязаны абараняць Ноўгарад ад Масквы. Аднак правы вялікага 



князя літоўскага былі моцна абмежаваны, а абавязкі наўгародцаў 
перад ім вызначаліся вельмі сціплыя. Наўгародскія баяры хацелі 
танна купіць вайсковую дапамогу ВКЛ. 

Вялікі князь Казімір і паны-рада не паспелі дапамагчы 
Ноўгараду. Казімір быў заняты венгерскімі і чэшскімі справамі ў 
інтарэсах сваёй дынастыі. Таксама апазіцыя праваслаўных князёў (ці, 
як іх тады называлі, «рускіх» князёў) перашкаджала ўсходняй 
палітыцы Казіміра Ягайлавіча. Таму паход войска вялікага князя 
Маскоўскага Івана ІІІ на Ноўгарад у ліпені 1471 г. скончыўся хуткай 
перамогай. Кіраўнікоў антымаскоўскай баярскай групоўкі пакаралі 
смерцю, а Ноўгараду забаранілі мець адносіны з ВКЛ. 20 тысяч 
найбольш непакорных наўгародскіх сямействаў былі прымусова 
вывезены за тысячу кіламетраў і больш ад Ноўгарада і паселены ў 
малых гарадках Маскоўскай дзяржавы. Паўторны паход Івана III у 
1478 г. ліквідаваў незалежнасць Гаспадзіна Вялікага Ноўгарада. Так 
быў страчаны саюзнік і фарпост Беларуска-літоўскай дзяржавы, якая 
пашыралася да Урала і Паўночнага Ледавітага акіяна. 

У 1479 г. Казімір спрабаваў патаемна дамовіцца з братамі Івана 
ПІ, удзельнымі князямі — вугліцкім Андрэем і валакаламскім 
Барысам, — якія прасілі дапамогі супраць Івана ПІ. Была зроблена 
няўдалая спроба аднавіць наўгародскі ўдзел. Свае сем'і браты Івана III 
адправілі ў Віцебск. Канфлікт скончыўся пагадненнем паміж 
маскоўскімі братамі ў час паходу хана Ахмеда на Русь у 1480 г. ВКЛ 
не выкарыстала гэтай сітуацыі з прычыны змовы праваслаўных 
князёў супраць Казіміра. 

У 1485 г. быў страчаны яшчэ адзін саюзнік, калі Масква 
далучыла да сваёй тэрыторыі Цвярское вялікае княства. Далучэнне 
Цверы з'яўлялася парушэннем дагавора 1449 г., паводле якога на 
гэтае княства распаўсюджваўся пратэктарат Літвы. Аднак Казімір, 
заняты паўднёвымі справамі, не жадаў дзеля Цверы ўскладняць 
напружаныя адносіны з Іванам ІІІ. Ён толькі даў збегламу цвярскому 
князю палітычны прытулак, але аказаць яму ваенную дапамогу 
катэгарычна адмовіўся. 

Пасля канчатковага звяржэння мангола-татарскага ярма ў 1480 
г. і ўзмацнення сваёй дзяржавы Іван ІІІ прыступіў да актыўнай 
экспансіі на захадзе, абгрунтоўваючы сваю палітыку тэзісам аб праве 
Масквы на абшары ўсёй былой імперыі Рурыкавічаў. Іван III 
упершыню ў практыцы двухбаковых адносін выставіў прэтэнзіі да 
Полацка, Смаленска, Віцебска і іншых «рускіх» гарадоў, якія ўваходзілі 
ў склад BKЛ. 



У час праўлення Казіміра ўплыў Вялікага княства Літоўскага на 
міжнародныя адносіны ва Усходняй Еўропе аслабіўся. З сярэдзіны XV 
ст. яно канчаткова губляе свой ранейшы наступальны парыў. Пасля 
смерці Вітаўта яго пераемнікі адмаўляюцца ад агульнарускай 
праграмы, сканцэнтраваўшы свае намаганні на захаванні цэласнасці 
дзяржавы. Пераход Гедымінавічаў ад наступу да абароны супаў па 
часе і быў абумоўлены поспехамі аб'яднаўчай палітыкі Масквы. 
Праграму стварэння ва Усходняй Еўропе магутнай дзяржавы, ядром 
якой з'яўляліся б усходнеславянскія землі, унаследаваў праўнук 
Вітаўта — вялікі князь маскоўскі Іван III (1462-1505). Умацаванне 
актыўнасці Івана НІ, асабліва пасля перамогі над ханам Ахматам на 
Уфы ў 1480 г., пагражала ўладанням Вялікага княства Літоўскага. Яно 
было не ў стане папярэдзіць страту шэрагу прыгранічных тэрыторый. 
У канцы XV-XVI ст. маскоўскія князі «абшчыпваюць» усходні край 
дзяржавы Еедымінавічаў. 

BKЛ і стварэнне Крымскага ханства. Пасля смерці Вітаўта і 
па паўднёвым кірунку дыпламатычныя справы Вялікага княства Лі-
тоўскага пагоршыліся. У грамадзянскай вайне 30-х гг. XV ст. татар-
скія аддзелы выкарыстоўвалі і Свідрыгайла, і Жыгімонт Кейстутавіч. 
Але ў асноўным хап Саід-Ахмед дапамагаў Свідрыгайлу. У канцы 30-х 
і ў 40-я гг. XV ст. гэты хан ужо выступаў на баку Жыгімонта 
Кейстутавіча, а пасля яго забойства падтрымліваў Жыгімонтавага 
сына Міхаіла супраць вялікага князя Казіміра Яг айлавіча. 

У процівагу Саід-Ахмеду Казімір і паны-рада вылучалі аднаго з 
нашчадкаў Чынгіс-хана. У 1449 г. у Кіеве на нарадзе прадстаўнікоў 
Казіміра з крымскімі татарскімі мурзамі (прадстаўнікамі дваранскага 
саслоўя Крымскага ханства) было зацверджана пагадненне аб 
прыняцці ў Крыме за хана Хаджы-Еірэя, родапачынальніка крымска-
татарскай дынастыі, які, паводле польскіх крыніц, нарадзіўся ў 
Троках. Так Казімір стварыў на паўднёвай мяжы Беларуска-літоўскай 
дзяржавы татарскі улус са сваім стаўленікам. Хаджы-Гірэй меў 
сяброўскія адносіны з Казімірам, даволі мірныя адносіны з 
Маскоўскай дзяржавай, імкнуўся забяспечыць сваю незалежнасць ад 
Турцыі. Пасля смерці Хаджы-Гірэя ханам стаў яго малодшы сын 
Менглі-Гірэй, які займаў трон з 1466 па 1515 г. З 1475 г. Крымскае 
ханства трапіла ў васальную залежнасць ад Турцыі. 

Стварэнне Крымскага ханства аслабляла Залатую арду і 
ўмацоўвала пазіцыі ВКЛ у барацьбе з Маскоўскім вялікім княствам, 
супраць якога Казімір накіраваў крымскіх татараў. Аднак праз 
некаторы час Крымскае ханства ператварылася з саюзніка ў ворага 



BKЛ. Як паказалі далейшыя падзеі, дапамога крымскім татарам у 
стварэнні сваёй дзяржавы была стратэгічнай памылкай ВКЛ. 

У 1470 г. Казімір зрабіў недапушчальны пралік, пайшоўшы на 
саюз з аслабелай Залатой ардой супраць узмацнелай Маскоўскай 
дзяржавы. Гэта пагадненне прывяло да разрыву адносін ВКЛ з 
крымскім ханам Менглі-Гірэем, які вёў барацьбу з золатаардынцамі. З 
другога боку, Іван ПІ выкарыстаў зручны момант, каб аформіць у 
1480 г. двухбаковую кааліцыю Масквы і Крыма супраць BKЛ. З гэтага 
часу крымскія татары, карыстаючыся дрэннай арганізацыяй абароны 
паўднёвых ускраін ВКЛ, пачалі рэгулярныя, амаль штогадовыя наезды 
на Украіну і Паўднёвую Польшчу, даходзячы да Беларусі (асабліва ў 
пачатку XVI ст.). 

Першы набег татараў Крымскага ханства на землі BKЛ адбыўся ў 
1474 г. на Чырвоную Русь і Падолле, у 1482 г. — на Кіеўшчыну. У 1494 
г. татары разбілі войска ВКЛ каля Вішнёўца, разам з туркамі 
ўдзельнічалі ў нападзе на Польшчу. Смерчам праносілася манеўраная 
татарская конніца па ўкраінскіх, польскіх і беларускіх землях, 
выкарыстоўваючы адпрацаваную тактыку — пазбягаць сечы, 
разрабаваць і хутка падацца прэч. Асабліва пакутавала ад гэтага 
Украіна. Дзесяткі тысяч чалавек траплялі ў палон для продажу ў 
азіяцкія краіны. Асаблівую каштоўнасць уяўлялі для татараў перш за 
ўсё маладыя і дужыя людзі, дзяўчынкі, якіх яны потым прадавалі за 
вялікія грошы на нявольніцкіх рынках Крыма і Турцыі. 

 
5.3. ЗАХОДНЯЯ І ПАЎДНЁВАЯ СТРАТЭГІЯ Ў КАНЦЫ XV — 

ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI ст. 
 
Умацаванне сувязей з Польшчай. Персанальная унія паміж 

Польшчай і BKЛ, якая з перапынкамі існавала з 1385 г., скончылася ў 
1492 г., калі памёр вялікі князь літоўскі і кароль польскі Казімір. 
Літоўскія, беларускія і ўкраінскія магнаты, не зважаючы на ранейшую 
унію з Польшчай, выбралі, выконваючы завяшчанне Казіміра, на 
велікакняжацкі трон Аляксандра Казіміравіча (1492-1506). Польскія 
магнаты абралі каралём Польшчы яго брата Яна Альбрэхта. Аднак 
складаныя палітычныя абставіны ў абедзвюх дзяржавах, канфлікт 
ВКЛ з Маскоўскай Руссю, а Польшчы — з Крымскім ханствам 
прымусілі іх зрабіць захады да аб'яднання. Маскоўская і крымская 
небяспека прымушала літвінскіх палітыкаў бачыць у саюзе з 
Польшчай калі не выйсце з нялёгкага становішча, то магчымасць 
палепшыць яго. 



Пасля смерці ў 1501 г. Яна Альбрэхта каралём Польшчы быў аб-
раны вялікі князь літоўскі Аляксандр. Гэта было замацавана Мель-
ніцкім актам 1501 г., які быў падпісаны ў г. Мельніку (Падляшскае 
ваяводства ВКЛ). Мельніцкі акт аднаўляў дзяржаўную унію паміж ВКЛ 
і Польшчай, якая перапынілася ў 1492 г. пры абранні братоў 
Аляксандра і Яна Альбрэхта на вышэйшыя пасады ВКЛ і Польшчы. 

Польскія магнаты зрабілі чарговую спробу аб'яднаць дзве 
дзяржавы пад кіраўніцтвам Польшчы, карыстаючыся ваеннымі 
няўдачамі ВКЛ у час вайны з Маскоўскай дзяржавай 1500-1503 гг. 
Мельніцкі акт прадугледжваў, што ў будучым выбараў вялікага князя 
літоўскага ў Вільні не будзе, а замест яго агульны манарх (кароль) 
будзе выбірацца на агульным сойме дэлегатаў абедзвюх дзяржаў у 
польскім горадзе Пётркаў. Гэта азначала ліквідацыю спадчыннага 
атрымання пасада ў дынастыі Ягелонаў у ВКЛ і перадачу лёсу 
выбараў у рукі польскіх паноў, якіх на агульным сойме была б 
большасць. Палажэнні пра выбары караля і вяршэнства польскага 
сената над соймам ВКЛ зафіксаваў Мельніцкі прывілей 1501 г. 

Паводле Мельніцкага акта прадугледжвалася ўстанаўленне адзі-
най грашовай сістэмы, правядзенне агульнай унутранай і знешняй 
палітыкі. Захоўваліся асобныя дзяржаўныя пасады і суды, але новыя 
члены Рады і службовыя асобы мусілі прысягаць каралю. Фактычна 
Мельніцкая унія вяла да ліквідацыі дзяржаўнай самастойнасці BKЛ. 
Мельніцкі акт падпісалі Аляксандр і 27 прадстаўнікоў BKЛ, але з 
умовай, што сойм BКЛ зацвердзіць яго. Гэта стала падставай для 
адмовы ад уніі, бо значная большасць літоўскіх, беларускіх і 
ўкраінскіх баяр, як і сам Аляксандр (бо ліквідавалася спадчыннасць 
трона) была супраць ліквідацыі суверэнітэту BKЛ. У выніку шырокай 
апазіцыі сойм BKЛ у 1505 г. не зацвердзіў Мельніцкі акт. 

Пасля смерці Аляксандра польскія феадалы абралі сваім каралём 
вялікага князя літоўскага Жыгімонта І (1502-1548), і унія паміж Кня-
ствам і Каронай захавалася. Гэта персанальная унія працягвала існа-
ванне пасля ўступлення на польскі прастол вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта ІІ Аўгуста (1548-1572), пры якім была заключана Люблін-
ская унія 1569 г. З часоў Аляксандра ў адносінах да дзяржаўнага 
саюза Польшчы і BKЛ пачала ўжывацца назва «Рэч Паспалітая», якая 
пазней, пасля Люблінскай уніі, стала афіцыйнай назвай новай 
канфедэрацыі абедзвюх дзяржаў. 

Мас адносна нядоўгага княжання Аляксандра супаў з аднаўлен-
нем шырокага наступлення Маскоўскай дзяржавы на ВКЛ, прыпы-
ненага пры Казіміры IV. Пры Аляксандры княства аслабела, страціў-
шы шмат зямель. Змагаючыся з Масквой, BKЛ адначасова было 



вымушана весці барацьбу з яе саюзнікамі — Крымскім і Малдаўскім 
княствамі. Паводле ацэнкі аднаго польскага храніста, Аляксандр «у 
войнах быў пазбаўлены шчасця, ніколі не выйграваў». 

Пастаянная барацьба з Масковіяй вяла Беларуска-літоўскую 
дзяржаву да больш шчыльнага саюзу з Польшчай і пашырэння 
сувязей з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. Цеснаму 
дзяржаўнаму саюзу з Польшчай спрыяла таксама супольная барацьба 
супраць турэцка-татарскай пагрозы з поўдня і вайсковая дапамога 
Польшчы ў войнах супраць Маскоўскай дзяржавы. 

Крымскі фактар. Дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага ў 
час войнаў з Маскоўскай дзяржавай у першай палове XVI ст. 
намагалася забяспечыць спакой на паўднёвых тэрыторыях дзяржавы, 
наладзіць добрыя адносіны з Турцыяй і яе васалам — Крымскім 
ханствам. Нягледзячы на пераважна мірныя адносіны з Турцыяй і 
Крымам, напады з боку гэтых дзяржаў працягваліся. З 1474 па 1569 
г. адбылося 75 нападаў крымскіх татараў на ВКЛ, у тым ліку 12 — на 
Беларусь. Асобныя татарскія загоны пранікалі на Віцебшчыну і 
Полаччыну, асаджвалі Слуцк і Наваградак, падпальвалі Менск, 
даходзілі да Вільні. Найбольш буйнымі былі набегі ў 1503, 1506, 1508, 
1510, 1521, 1527 гг. 

Падчас вайны 1500-1503 гг. Іван ІІІ патрабаваў ад Менглі-Гірэя 
зрабіць абяцаны напад на ВКЛ у напрамку Турава — Пінска — 
Менска, каб паставіць ВКЛ пад двайны ўдар. Карыстаючыся тым, 
што асноўныя сілы Княства знаходзіліся на ўсходзе дзяржавы, дзе 
ваявалі з Масквой, крымчакі ў гэты час пастаянна пустошылі 
беларускія землі каля Бярэсця, Турава, Пінска, Слуцка. 

У 1505 г. два сыны Менглі-Гірэя з ардой да 12 тыс. коннікаў 
накіраваліся ў цэнтр Беларусі і ажыццявілі адзін з самых 
спусташальных набегаў. Рабаўнікі падпалілі ваколіцы шмат якіх 
гарадоў, пазнішчалі вёскі і вывелі ў Крым каля 100 тыс. палонных. 
Пасля нашэсця ў Менску і многіх іншых гарадах Беларусі ўспыхнула 
эпідэмія. 

Спадзеючыся на беспакаранасць, летам 1506 г. 20-тысячная та-
тарская раць на чале з тымі ж сынамі Менглі-Гірэя зноў уварвалася на 
Беларусь. Гэта быў апераджальны ўдар маскоўска-крымскай кааліцыі 
напярэдадні чарговай вайны з ВКЛ. Але на гэты раз пазбегнуць рас-
платы не ўдалося. 5 жніўня 1506 г. каля Клецка асноўныя іх сілы былі 
ўшчэнт разгромлены 10-тысячным літвінскім войскам пад 
кіраўніцтвам князя Міхаіла Глінскага. Было вызвалена каля 40 тыс. 
чалавек, якіх вялі ў няволю ў Крым, узята 30 тыс. коней. Гэта была, 



бадай, першая перамога такога маштабу над татарамі за некалькі 
трывожных дзесяцігоддзяў. 

Пасля клецкай катастрофы палітыка Крыма ў дачыненні 
паўночнага суседа пачала мяняцца. Татарскія напады на Беларусь 
сталі насіць эпізадычны характар. Урэшце яны ўвогуле былі спынены 
наладжанай абаронай паўднёвых рубяжоў дзяржавы, у тым ліку 
стварэннем атрадаў казакоў на Украіне. З другой паловы 1520-хгг. 
крымская небяспека зменшылася. Змена адносін у трыкутніку Вільня 
— Масква — Крым была выклікана і тым, што далейшае ўзмацненне 
Маскоўскай дзяржавы супярэчыла стратэгічным інтарэсам Асманскай 
імперыі і яе васала — Крымскага ханства, якія імкнуліся да 
падтрымання штучнай раўнавагі паміж краінамі Усходняй Еўропы. 

Наогул, адносіны Крыма з BKЛ, Польшчай і Масквой былі вельмі 
складаныя і зменлівыя. У першай палове XVI ст. Крымскае ханства 
часта выступала саюзнікам BKЛ і Польшчы. У 1507 г. ажыццёўлены іх 
сумесны паход супраць Масквы, у 1521 г. Польшча падтрымала Крым 
у паходзе на Маскоўскую дзяржаву. Саюзныя дагаворы BKЛ і 
Польшчы з Крымам супраць Масквы заключаліся ў 1507, 1512, 1532, 
1535, 1540, 1542, 1559 гг., перамяжоўваючыся перыядамі варожасці. 
Так, у 1519 г. татары разграмілі палякаў пад Сокалам. 

У 1521 г. хан Мухамед-Еірэй выступіў супраць Масквы. У 
крымскім войску быў і беларускі палкаводзец, стараста чаркаскі і 
Канеўскі Астафі Дашкевіч са сваімі казакамі. У 1524 г. экспедыцыя 
князя К. Астрожскага з конніцай А. Дашковіча на лодках па Дняпры 
напала на турэцкую цвярдыню Ачакаў. Буйную перамогу над 
турэцка-татарскім войскам беларуска-літоўскае войска атрымала ў 
1527 г. у бітве на Украіне, на Альшаніцы, недалёка ад Кіева. 
Камандавалі войскам вялікі гетман, князь Канстанцін Астрожскі, 
слуцкі князь Юры Сямёнавіч Алелькавіч, гарадзенскі стараста Юры 
Мікалаевіч Радзівіл і Астафі Дашкевіч. 

У 1532 г. быў заключаны мір Польшчы і Вялікага княства 
Літоўскага з Турцыяй і Крымам. Нападаў крымскіх татараў 
паменшала. На гэта паўплывала і тое, што ў 1534 г. на Украіне 
пабудавалі каля двух дзесяткаў крэпасцей, а памежныя мястэчкі 
ўмацавалі. У 40-х гг. XVI ст. адбываецца прыкметны паварот у 
знешнепалітычным курсе караля польскага і вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта Старога, які характарызаваўся ўзмацненнем сувязей з 
Турцыяй і Крымам. Жыгімонт накіроўваў напады крымскіх татараў 
на Рускую дзяржаву. Дзякуючы гэтаму аслабляўся моцны праціўнік на 
ўсходзе, а крымскія татары спынялі напады на ВКЛ. 



Поруч са спусташальнымі набегамі татар дадатковым цяжарам 
для сялян клаліся разнастайныя павіннасці, якія вынікалі з мер урада 
BKЛ па арганізацыі абароны і прадухіленні пагрозы набегаў. Амаль 
штогод з сялян збіралі ардыншчыну для выплаты крымскаму хану 
даніны («упамінкаў»). Напрыклад, у 1513 г. мір з Менглі-Гірэем быў 
дасягнуты за кошт выплаты яму 15 тыс. залатых. Сяляне з 
гаспадарскіх (велікакняжацкіх) падняпроўскіх валасцей павінны былі 
рамантаваць і будаваць абарончыя збудаванні ў цэнтрах сваіх 
валасцей, а таксама на паўднёвай ускраіне ВКЛ. Татарскія напады 
былі адным з асноўных фактараў, што тармазілі сацыяльна-
эканамічнае развіццё ВКЛ і яго беларускай часткі, асабліва паўднёва-
ўсходніх раёнаў у канцы XV — першай палове XVI ст. 

Еўрапейскія справы. У першай палове XVI ст. Вялікае княства 
Літоўскае было шырока прадстаўлена на міжнароднай арэне Еўропы, 
сведчаннем чаго з'яўляўся, у прыватнасці, яго ўдзел у Венскім 
кангрэсе 1515 г. Тады ў Вене адбылася сустрэча імператара 
Свяшчэннай Рымскай імперыі Максіміліяна І, караля Венгрыі і Чэхіі 
Уладзіслава II Ягайлавіча і яго роднага брата, караля Польшчы і 
вялікага князя літоўскага Жыгімонта. Імператар, які ў 1514 г. 
заключыў саюз з Масквой супраць ВКЛ і Польшчы, пасля бітвы пад 
Оршай змяніў план. Максіміліян імкнуўся стварыць антытурэцкую 
кааліцыю, бо туркі прасоўваліся на Балканах усе бліжэй да імперыі і 
да аўстрыйскіх уладанняў імператара. Ён таксама хацеў пашырыць 
уплыў Габсбургаў на Чэхію і Венгрыю шляхам дынастычных шлюбаў. 
Жыгімонт намагаўся прадухіліць пагрозу вайсковага нападу на 
Польшчу (а праз яе і на ВКЛ) з боку імперыі Габсбургаў у час вайны з 
Маскоўскай дзяржавай 1512-1522 гг., а таксама ліквідаваць патранат 
імператара над Тэўтонскім ордэнам. 

У значнай ступені Жыгімонту ўдалося дасягнуць пастаўленых мэ-
таў. У Вене імператар адмовіўся ад патранажу над Тэўтонскім 
ордэнам, які застаўся васалам Польшчы. У 1525 г. Ордэн быў 
пераўтвораны ў герцагства Прусію, залежнае ад Польшчы. Звязанае з 
ёй ВКЛ атрымала магчымасць умешвацца ва ўнутраныя справы 
Прусіі, а з 1539 г. — Лівоніі. 

Максіміліян таксама даў згоду на сваё пасрэдніцтва ў перага-
ворах аб спыненні літоўска-маскоўскай вайны. Праз некаторы час у 
Маскву было накіравана імператарскае пасольства на чале з баронам 
Сігізмундам Герберштэйнам. Жыгімонт і Уладзіслаў Ягайлавічы абяца-
лі ўступіць у антытурэцкую кааліцыю на чале з рымскім папам. Пры-
нятыя пагадненні здымалі напружанасць паміж еўрапейскімі дзяр-



жавамі і прадугледжвалі часовае паляпшэнне адносін Свяшчэннай 
Рымскай імперыі з Польшчай і ВКЛ. 

Пазней Жыгімонт вярнуўся да антыгабсбургскай палітыкі і 
заключыў на гэтай аснове саюзы з Францыяй у 1524 г. і Турцыяй у 
1533 г. У 1533 г. Польшча атрымала перамогу над Малдаўскім 
княствам у барацьбе за Паўднёвую Галіцыю. 

Саюзнікамі ВКЛ і Польшчы ў Еўропе былі Чэхія і Венгрыя. У 
1471 г. сын Казіміра Ягелончыка Уладзіслаў стаў каралём Чэхіі, а з 
1490 г. — адначасова і каралём Венгрыі, што вяло да ўзгаднення палі-
тыкі Польшчы і ВКЛ з Чэхіяй і Венгрыяй. Але замацаваць свой уплыў 
на Чэхію і Венгрыю Польшча не здолела. Жыгімонт з нейкай не зусім 
зразумелай лёгкасцю саступіў Еабсбургам чэшскую і венгерскую 
кароны. 

У Вене ў 1515 г. паміж Жыгімонтам і германскім імператарам 
было заключана пагадненне аб адносінах паміж Габсбургамі і 
Ягелонамі. Было дамоўлена, што, калі ў Аўстрыі згасне род Габсбургаў, 
яна стане ўладаннем Ягелонаў, а калі згасне чэшска-венгерская лінія 
Ягелонаў, то іх пераемнікамі будуць Габсбургі. У 1526 г. загадкава 
загінуў у балоце Людвіг ІІ Ягелон, на якім скончылася чэшска-
венгерская лінія Ягелонаў. Тэрыторыі каралеўстваў Венгрыі і Чэхіі 
перайшлі ў рукі Габсбургаў, што садзейнічала ўмацаванню пазіцый 
Свяшчэннай Рымскай імперыі і вяло да аслаблення ўплыву Польшчы і 
ВКЛ на еўрапейскія справы. 

Адносіны ВКЛ з Малдаўскім княствам. У XIV-XVI ст. ВКЛ пад-
трымлівала дзяржаўныя і дыпламатычныя адносіны з Малдаўскім 
княствам. Гэта феадальная дзяржава ўзнікла ў 1359 г. і была спачатку 
васалам Венгрыі, потым Польшчы, зноў Венгрыі, а з 1513 г. — 
Асманскай імперыі. У старажытных беларускіх крыніцах Малдову 
называлі яшчэ як Валошчыну, Валошскае ваяводства. Паміж першымі 
малдаўскімі гаспадарамі і вялікімі князямі літоўскімі існавалі мірныя і 
дружалюбныя адносіны. У выніку разгрому татараў у бітве каля Сініх 
Вод 1362 г. да Малдаўскага княства былі далучаны вялікія тэрыторыі 
да нізоўя Дуная і Чорнага мора. 

Пасля спынення першай княжацкай дынастыі малдаўскія баяры 
запрасілі ў 1374 г. да сябе на прастол літоўскага князя Юрыя 
Карыятавіча, які, аднак, у тым жа годзе быў атручаны. Пасля 
падпісання Крэўскай уніі Ягайла пры падтрымцы Вітаўта ўстанавіў 
над Малдаўскім княствам сюзерэнітэт Польшчы. Праз некалькі гадоў 
Малдова падтрымала барацьбу Вітаўта супраць уніі, калі ў 1391 г. быў 
створаны саюз Вітаўта, малдаўскага ваяводы Рамана і маскоўскага 
вялікага князя Васіля І. Малдаўскае княства выступіла саюзнікам 



Вітаўта ў бітве на Ворскле 1399 г. З канца XIV ст. ва ўнутры-
малдаўскія справы актыўна ўмешваўся Свідрыгайла, які некалькі 
разоў знаходзіў прытулак у Малдове ў час уцёкаў з ВКЛ. 

Верагодна, што на мяжы XIV-XV ст. Малдаўскае княства было 
васалам ВКЛ. У грамаце малдаўскага гаспадара Аляксандра Добрага 
ад 30 чэрвеня 1401 г. згаданы «господин наш, великий князь Витовт». 
Пазней паміж абедзвюма дзяржавамі ўстанавіліся раўнапраўныя 
адносіны. Вядомы шэраг двухбаковых дагавораў паміж ВКЛ і 
Малдаўскім княствам: 1415, 1431 (з удзелам Тэўтонскага ордэна), 
1435, 1437, 1442, 1447, 1496, 1499, 1518, 1551, 1554 гг. У 1480-я гг. 
ВКЛ неаднаразова аказвала падтрымку свайму паўднёваму суседу ў 
барацьбе супраць агрэсіі Асманскай імперыі. Паводле дагавораў 
Вялікае княства нязменна захоўвала з Малдовай мір. Выключэннем 
была вайна Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ 1492-1494 гг., у якой 
Малдова выступала саюзнікам Масквы, у той час як Польшча, 
звязаная уніяй з ВКЛ, ваявала супраць Малдовы. 

Часта адносіны з гэтым княствам дэманстравалі незалежнасць 
BKЛ ад Польшчы. Калі ў 1509 г. Жыгімонт І Стары, рыхтуючыся да 
вайны з Малдовай, прапанаваў удзел у ёй ВКЛ, то атрымаў адмову 
Рады BKЛ. На сойме 1532 г. у Вільні прадстаўнікі Жыгімонта Старога 
беспаспяхова прасілі дазволу выкарыстаць супраць Малдовы войскі 
ВКЛ. У 1551 г. вальны сойм у Вільні згадзіўся заключыць «вечны мір» з 
Малдаўскім княствам. Дыпламатычныя адносіны з ім ВКЛ 
падтрымлівала і пасля Люблінскай уніі 1569 г. 

Вынікі знешняй палітыкі ВКЛ. Асноўнымі напрамкамі знеш-
няй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XV — пер-
шай палове XVI ст. былі адносіны з Польшчай, Маскоўскай дзяржа-
вай, Крымскім ханствам, дзяржавамі Заходняй Еўропы. Галоўнымі 
рысамі міжнароднага становішча Княства ў гэты час з'яўляліся: спы-
ненне тэрытарыяльна-палітычнай экспансіі на ўсход і адмова ад пра-
грамы аб'яднання ўсіх усходнеславянскіх зямель пад скіпетрам вяліка-
га князя літоўскага. У канцы XV ст. ВКЛ перайшло да абароны сваіх 
палітычных пазіцый і страціла частку тэрыторый на ўсходзе на кары-
сць Маскоўскай дзяржавы. З другога боку, адбываўся больш шырокі 
выхад Беларуска-літоўскай дзяржавы на захад, еўрапейскую арэну. 

У сярэдзіне XV ст. была канчаткова знята пагроза заваёвы 
літоўскіх і беларускіх зямель нямецкімі рыцарамі, а Тэўтонскі ордэн 
ператварыўся ў васала Польшчы. Але замест крыжацкай пагрозы 
з'явіліся новыя сур'ёзныя праціўнікі, перш за ўсё Маскоўская дзяр-
жава. Маскоўская Русь, якая ў першай палове XVI ст. ператварылася ў 
Рускую цэнтралізаваную дзяржаву, стала з гэтага часу самым 



галоўным, самым небяспечным ворагам ВКЛ. На руінах Залатой арды 
ўтварылася Крымскае ханства, у знешняй палітыцы якога таксама 
дамінавалі агрэсіўныя дзеянні адносна ВКЛ. У гэты перыяд 
Беларуска-літоўская дзяржава была вымушана значна больш 
займацца ўсходняй палітыкай, чым заходняй. 

Адносіны з Польшчай характарызаваліся паступовым узмацнен-
нем дзяржаўна-палітычных сувязей і збліжэннем літоўскага, беларус-
кага і ўкраінскага дваранства з польскім. Больш цеснаму дзяржаў-
наму саюзу ВКЛ з Польшчай спрыяла сумесная барацьба з турэцка-
татарскай пагрозай і вайсковая дапамога Польшчы ў войнах супраць 
Маскоўскай дзяржавы. 

Але знешнепалітычныя інтарэсы абедзвюх дзяржаў часам не 
супадалі, што вяло да канфліктаў літвінскай дыпламатыі з польскай 
дыпламатыяй (з-за Валыні, у дачыненнях да Крымскага ханства і 
Тэўтонскага ордэна). Да таго ж працяглае знаходжанне вялікага князя 
ў Польшчы і ўсё больш моцнае зацікаўленне яго ўнутранай і знешняй 
палітыкай гэтай дзяржавы вяло да аслаблення дыпламатычных 
пазіцый Княства ў польска-літоўскім дуумвіраце. Бэта праяўлялася ва 
ўсім спектры знешнепалітычнай актыўнасці ВКЛ, у тым ліку ў 
аслабленні яго ваенна-палітычнага патэнцыялу і недахопах у 
распрацоўцы і ажыццяўленні мэтанакіраванай знешняй палітыкі і 
дыпламатыі. 

 
ГЛАВА 6 

 
ВОЙНЫ ПАМІЖ ВКЛ І МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВАЙ (КАНЕЦ 

XV — ПЕРШАЯ ТРЭЦЬ XVI ст.) 
 
6.1. Прычыны канфрантацыі паміж BKЛ і Маскоўскай 

дзяржавай 
«Рускае» пытанне ў BKЛ. Фарміраванне рускай вялікадзяржаўнай 

ідэалогіі. 
6.2. Войны Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ за ўсходнеславянскія 

землі  
Першая вайна паміж Маскоўскай дзяржавай і BKЛ (1492-1494 

гг.). Другая вайна (1500-1503 гг.). Трэцяя вайна (1507-1508 гг.). 
Чацвёртая вайна (1512-1522 гг.). Пятая вайна (1534-1537 гг.). Вынікі 
«руска-літоўскіх» войнаў. 

 



6.1. ПРЫЧЫНЫ КАНФРАНТАЦЫІ ПАМІЖ ВКЛ І МАСКОЎ-
СКАЙ ДЗЯРЖАВАЙ 

 
«Рускае» пытанне ў ВКЛ. З канца XIV ст. унутранае адзінства 

ВКЛ раздзірала нявырашанае «рускае» пытанне. Крэўская унія і 
прыняцце ў выніку яе каталіцтва як дзяржаўнай веры ВКЛ сталі 
прычынай антаганізму паміж праваслаўным і каталіцкім 
насельніцтвам дзяржавы. Апазіцыйныя да пракаталіцкага ўрада 
Вялікага княства Літоўскага беларускія і ўкраінскія феадалы на мяжы 
XV-XVI ст. неаднаразова выказвалі прамаскоўскія настроі. 

У 1481 г. была выкрыта змова супраць Казіміра ў Кіеве, па чале 
якой стаялі князі Міхаіл Слуцкі, Фёдар Бельскі і Іван Гальшанскі. Яны 
выношвалі план захопу ўлады ў ВКЛ і далучэння ўсходнебсларускіх 
зямель па Бярэзіне да Маскоўскай дзяржавы. Змова была падаўлена, 
некаторыя яе ўдзельнікі пакараны смерцю. У 80-90-я гг. 
праваслаўныя феадалы «рускіх» зямель Княства часта пераходзілі па 
бок Масквы разам са сваімі ўдзеламі, якія з дапамогай рускага войска 
далучаліся да гэтай дзяржавы. 

Асноўнай праблемай у палітычных дачыненнях Вільні і Масквы ў 
канцы XV — пачатку XVI ст. з'яўлялася так званая «спадчына Руры-
кавічаў». Да яе адносілі населеныя пераважна праваслаўным людам 
(«рускімі» па тагачаснай тэрміналогіі) землі, якія ў ІХ—ХІІ ст. уваходзілі 
ў сістэму княстваў Кіеўскай Русі. Гэтае саперніцтва брала свой 
пачатак з XIV ст. Ініцыятыву ў збіранні «рускіх зямель» спачатку 
трымалі ў сваіх руках вялікія літоўскія князі. З цягам часу яна пачала 
паступова пераходзіць да Масквы, якая ў спрэчках з Літвой 
выкарыстоўвала два галоўныя аргументы: рэлігійнае першынство і 
прыналежнасць сваіх уладароў да дынастыі Рурыкавічаў. 

Прэтэнзіі маскоўскіх уладароў на суседнія беларускія і ўкраінскія 
землі з кожным годам станавіліся ўсё больш катэгарычнымі. У 1489 г. 
Казімір Ягайлавіч пачуў адкрыты папрок Івана ПІ, які заявіў, што 
кароль трымае «нашы гарады і воласці, і землі, і воды ... ». 

Абвяшчэнне Маскоўскай дзяржавай беларускіх і ўкраінскіх 
зямель сваёй вотчынай было падрыхтавана таксама палітычнымі 
выступленнямі праваслаўнай знаці ўсходнеславянскіх зямель ВКЛ. 
Яна была незадаволена сваім нераўнапраўным становішчам у Княстве 
ў параўнанні з феадаламі-католікамі і адкрыта выказвала 
прамаскоўскія настроі. Гэтыя перабежчыкі з ВКЛ маглі падказаць 
Івану III ідэю «адзінай Русі» і нават пераканаць у рэальнасці яе 
выканання. Наяўнасць на ўсходніх межах ВКЛ вялікіх тэрыторый з 
праваслаўным насельніцтвам, якія непасрэдна прымыкалі да 



Маскоўскай дзяржавы, стварала для вялікіх літоўскіх князёў пагрозу 
«отложения» асобных зямель да Маскоўскай дзяржавы. Гэта таксама 
было стрымальным фактарам для Вільні ў адносінах як са сваім ус-
ходнім суседам, так і з праваслаўнымі феадаламі. 

Адным з першых перабег у 1481 г. на бок Масквы, ратуючыся ад 
кары, удзельнік змовы супраць Казіміра Ягайлавіча князь Фёдар Бе-
льскі. З 1483 па 1493 г. «на службу ў Маскву» перайшлі князі Вара-
тынскія, Бельскія, Мярэцкія, Вяземскія, Адоеўскія. Такі арганізаваны 
пераход быў падрыхтаваны вялікім маскоўскім князем, які ўмела 
выкарыстоўваў незадаволенасць праваслаўнымі феадаламі царкоўнай 
палітыкай Казіміра і Аляксандра. Невыпадкова, што літвінскія паслы 
абвінавачвалі Івана ПІ у пасылцы «прелестных листов» (ад слова 
«прельщать»). Прыняўшы маскоўскае падданства, здраднікі захоўвалі 
за сабою зямельныя надзелы, якія з вайсковай дапамогай Маскоўскай 
дзяржавы ўключаліся ў яе склад. Гэтак без абвяшчэння адкрытай 
вайны ў апошняе дзесяцігоддзе панавання Казіміра на ўсходніх 
межах Княства пачаліся сапраўдныя ваенныя дзеянні. 

Маскоўскія дыпламаты пачалі канкрэтна гаварыць пра 
«вяртанне» зямель са складу ВКЛ пры пераходзе на службу ў Маскву 
літоўскіх князёў. Вайна за іх уладанні разглядалася як вяртанне 
законнай спадчыны новым падданым вялікага маскоўскага князя, і 
як вяртанне «рускіх» зямель у склад Рускай дзяржавы. Асноўным 
прадметам перапіскі паміж Вільняй і Масквой у 80 — пачатку 90-х гг. 
было ўзаемнае вылучэнне прэтэнзій, звязаных з ад'ездам літоўскіх 
князёў у Маскву. Казімір скардзіўся на рабаванні ва ўладаннях князёў 
Бельскіх, Варатынскіх, Адоеўскіх, якія ад'ехалі ў Маскву. Іван ІІІ, а 
пасля яго і іншыя маскоўскія вялікія князі даказвалі, што літоўскія 
праваслаўныя феадалы прыехалі служыць вялікаму князю са сваімі 
вотчынамі, і бачылі ў такіх ад'ездах рэальную зачэпку, каб далучыць 
да Маскоўскай дзяржавы новыя землі. 

Са свайго боку маскоўскія дыпламаты скардзіліся на драпеж-
ніцкія набегі літоўскіх атрадаў на вяземска-мажайскае пагранічча. Лі-
тва была дзяржавай, куды ад'язджалі рускія князі, нязгодныя з аб'-
яднаўчай і цэнтралізатарскай палітыкай маскоўскіх князёў. У канцы 
XV ст. тут знаходзіліся нашчадкі цвярскіх вялікіх князёў, князёў Ша-
мяцічаў з маскоўскага дома, што нядаўна ваявалі за маскоўскі 
прастол. 

Устанаўленне рэгулярных кантактаў паміж ВКЛ і Маскоўскай 
дзяржавай адносіцца да 80-90-х гг. XV ст. У гэты час у Маскве 
з'яўляюцца спецыяльныя «пасольскія кнігі», дзе фіксуюцца толькі 
дакументы дыпламатычнай перапіскі з Вільняй. У ВКЛ з гэтага ж часу 



адпаведныя запісы робяцца ў кнігах велікакняжацкай канцылярыі 
(Літоўская метрыка). Да канца XVI ст., калі была ўтворана Рэч 
Паспалітая, адносіны з Масквой вяліся ад імя вялікага князя 
літоўскага. Літва захоўвала інтарэсы Польшчы ў адносінах з усходнімі 
дзяржавамі, а Польшча — інтарэсы Літвы ў сваіх кантактах з 
заходнімі дзяржавамі. Звычайна ганцамі з Вільні, пісарамі ў складзе 
вялікіх пасольстваў у Маскву ехалі прадстаўнікі праваслаўнай шляхты 
— Іван Сапега, Богуш Багавуцінавіч — ці прадстаўнікі магнацкіх 
сем'яў, звязаных роднаснымі сувязямі з такой шляхтай. 

Фарміраванне рускай вялікадзяржаўнай ідэалогіі. На 
працягу стагоддзяў гістарычнае развіццё Маскоўскай Русі, а потым 
Расіі, яе ўнутраную і знешнюю палітыку, у тым ліку і перш за ўсё 
адносіны з ВКЛ вызначала руская вялікадзяржаўная ідэалогія. Яна 
будавалася на трох асноўных палажэннях: 1) самадзяржаўі з'яўляецца 
адзінай аптымальнай палітычнай сістэмай улады; 2) рускі цар гэта 
адзіны ўладар «усея Вялікія, Малыя і Белыя Русі», г. зн. усіх усходне-
славянскіх зямель; З) рускае праваслаўе з'яўляецца адзінай праўдзівай 
рэлігіяй. Руская вялікадзяржаўная ідэалогія была падрыхтавана ўсім 
папярэднім развіццём усходнеславянскага рэгіёна, яго палітычнымі, 
царкоўнымі, культурнымі сувязямі з Візантыйскай імперыяй. 
Галоўную ролю ў яе сцвярджэнні адыграла праваслаўная царква, 
ідэолагі якой пераносілі на палітычную сістэму Кіеўскай Русі, а потым 
Маскоўскага вялікага княства візантыйскія паняцці і традыцыі. 

Пасля Фларэнційскай уніі (1439) і асабліва падзення Канстанці-
нопаля ў 1453 г. на маскоўскага вялікага князя пачынаюць глядзець 
як на спадчынніка візантыйскага імператара, галоўную надзею і апо-
ру праваслаўя. Прыняцце патрыярхам і іншымі канстанцінопальскімі 
іерархамі Фларэнційскай уніі, якую Масква катэгарычна адвергла, па-
служыла зачэпкай для абвінавачвання грэчаскага праваслаўя ў неда-
сканаласці. Месца грэкаў у праваслаўным свеце, сцвярджалі маскоў-
скія ідэолагі, павінен заняць рускі народ, бо рускае праваслаўе больш 
дасканалае і сапраўднае, чым грэчаскае. Істотным чынам на фарміра-
ванне новай ідэалогіі паўплываў крах Візантыйскай імперыі. Вялікі 
князь маскоўскі пачаў трактавацца як пераемнік палітычнай улады 
не толькі вялікіх князёў кіеўскіх, але і візантыйскіх імператараў. 

Паміж вялікім князем маскоўскім і рускім мітрапалітам пасту-
пова складваецца сістэма адносін, якая атрымала назву «цэзарапа-
пізму»: першы непасрэдна і аднаасобна зацвярджаў у сане мітрапа-
літа, пераняўшы гэтую працэдуру ад візантыйскіх імператараў. 
Руская праваслаўная царква паступова пападала ў залежнасць ад 
свецкай улады і па сутнасці станавілася дзяржаўнай. Першым 



мітрапалітам, якога афіцыйна зацвердзіў вялікі князь маскоўскі, быў 
Феадосій (1461-1464). Фактычнае пераўтварэнне велікакняжацкай 
улады ў царкоўную звязана з дзейнасцю Івана ІІІ (1462-1505). Калі ў 
1470 г. канстанцінопальскі патрыярх, адмовіўшы маскоўскую канды-
датуру, прызначыў мітрапалітам «усяе Русі» беларуска-літоўскага 
стаўленіка Рыгора, Іван ІІІ загадаў не пускаць апошняга не толькі ў 
Маскву, але і Ноўгарад Вялікі. 

Вялікую ролю ў станаўленні ідэалогіі і практыкі рускага 
самадзяржаўя адыгралі такія падзеі, як вызваленне Маскоўскай 
дзяржавы ад мангола-татарскага іга, шлюб Івана ІІІ з пляменніцай 
апошняга візантыйскага імператара Соф'яй Палеалог, увядзенне ў 
якасці рускага дзяржаўнага сімвала герба Візантыйскай імперыі — 
двухгаловага арла (1480). Іван ІІІ першым з маскоўскіх князёў назваў 
сябе «самадзержцам», «гасударом, вялікім царом усяе Русі». Яго сын 
Васіль III загадаў тытулаваць сябе «Божай міласцю цар і вялікі князь». 
Менавіта ў яго княжанне склалася цвёрдае перакананне, што Масква 
з'яўляецца «трэцім Рымам», спадчынніцай Візантыйскай імперыі. 
Руская праваслаўная царква, падпадаючы пад уплыў свецкай улады, 
станавілася прыладай унутранай і знешняй палітыкі самадзяржаўя. 

Умацаванню міжнародных пазіцый Маскоўскай дзяржавы са-
дзейнічала Свяшчэнная Рымская імперыя. У 1489 г. пасол імператара 
прывёз Івану III прапанову каранавацца, а ў 1490 г. — просьбу 
выдаць адну з вялікіх князёвен замуж за імператара Максіміліяна. У 
першай грамаце імператара Іван ПІ быў названы «вялікім гасударом 
усяе Русі». 

 
6.2. ВОЙНЫ МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ З ВКЛ ЗА ЎСХОД-

НЕСЛАВЯНСКІЯ ЗЕМЛІ 
 
Першая вайна паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ (1492-

1494 гг.). Першая адкрытая вайна Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ за 
так званую «отчинну» (усходнеславянскія землі, што былі ў складзе 
ВКЛ) адбылася ў 1492-1494 гг. Ёй папярэднічалі канфлікты з-за 
пагранічных тэрыторый («парубежжы канфлікты»), якія пачасціліся з 
1486 г., калі ваяводы Івана III напалі і разрабавалі Любуцк, Мцэнск і 
Вяземскае княства. 18 мая 1492 г. Іван ІІІ накіраваў да Казіміра IV 
пасла з праграмай тэрытарыяльных дамаганняў, аднак той вярнуўся 
назад, даведаўшыся пра раптоўную смерць Казіміра. Склалася 
спрыяльная сітуацыя для пачатку вайны. 

У жніўні 1492 г. маскоўскае войска, накіраванае на Любуцк і 
Мцэнск, папаліла гарады, а баяр і жыхароў забрала ў палон. Восенню 



маскоўскія ваяводы занялі Хлепень і Рагачоў. У гэты час у Маскву 
перабеглі князі з парубежных раёнаў BKЛ — А. і В. Бельскія, С. Ф. Ба-
ратынскі, А. Ю. Вяземскі, М. Р. Мязецкі, што дазволіла Івану ІІІ без 
цяжкасцей авалодаць землямі ў вярхоўях Акі. Пры дапамозе князёў-
перабежчыкаў былі заняты Мязецк, Сярпейск, Масальск, спалены 
Апакаў, пазней войска князя Д. В. Шчэні захапіла Вязьму. 
Рыхтуючыся да пашырэння ваенных дзеянняў, вялікі князь маскоўскі 
сабраў войска ў Вялікіх Луках, Ноўгарадзе, Пскове і Цверы, заклікаў 
крымскага хана Менглі-Гірэя нанесці ўдар па ВКЛ з поўдня. 

У 1493 г. маскоўскае пасольства наведала князя Конрада 
Мазавецкага і магістра Тэўтонскага ордэна з прапановай утварыць 
супраць Ягайлавічаў ваенны альянс. ВКЛ не было гатова да абароны, 
таму вялікі князь Аляксандр накіраваў паслоў у Крым, Заволжскую 
Арду і да свайго брата польскага караля Яна Альбрэхта з просьбай аб 
дапамозе. Каб спыніць агрэсію, віленскі двор прапанаваў выдаць 
дачку Івана ІІІ Алену замуж за вялікага князя Аляксандра. Гэта 
паслужыла пачаткам перагавораў, у час якіх маскоўскі ўрад імкнуўся 
заняць як мага больш тэрыторыі ВКЛ. «Вялікае пасольства» 
Аляксандра прыбыло ў Маскву ў студзені 1494 г. У выніку складаных 
перагавораў у лютым 1494 г. паміж BKЛ і Вялікім княствам 
Маскоўскім быў падпісаны бестэрміновы дагавор аб «вечным міры і 
дружбе і аб абмене гарадоў». 

Да Маскоўскай дзяржавы адышлі Вяземскае княства і землі ў ба-
сейне Верхняй Акі, у тым ліку гарады Алексін, Баратынскі, Вязьма, 
Казельск, Мсціслаў, Адоеў, Перамышль, Рослаў. Лінія мяжы паміж Літ-
вой і Масквой выраўнялася на карысць апошняй у выніку таго, што 
накіраваны на ўсход мажайска-калужскі вугал зразаўся. Але даклад-
ная мяжа не была вызначана, што пакідала падставы для будучых 
канфліктаў. ВКЛ адмаўлялася ад прэтэнзій на Ноўгарад Вялікі, Пскоў, 
Цвер, Разань, прызнала ўсе «ад'езды» вярхоўскіх князёў: Вяземскіх, 
Навасільскіх, Адоеўскіх, Варатынскіх, Перамышльскіх, Бельскіх, усе 
вотчынныя ўладанні якіх разам з часткай уладанняў князёў Мязецкіх 
адыходзілі да Маскоўскай дзяржавы. Іван ІІІ пацвердзіў абавязацель-
ства свайго папярэдніка не ўступаць у Смаленск. Абодва гасудары 
абяцалі дапамагаць і шанаваць адзін аднаго. Пасольства ВКЛ правяло 
таксама перагаворы аб сватанні Аляксандра да дачкі Івана ІІІ і, 
атрымаўшы станоўчы адказ, прадстаўляла вялікага князя на 
заручынах. Вельмі істотнай умовай дагавора было прызнанне з боку 
ВКЛ за вялікім князем маскоўскім тытула «гасудара ўсяе Русі». 

Нягледзячы на пярэчанні Аляксандра, які разумеў, што новы 
тытул Івана ПІ дае яму падставу прэтэндаваць на «рускія» землі ў 



складзе ВКЛ, апошні катэгарычна заявіў, што непрыняцце яго новага 
тытула пацягне за сабой новыя вайсковыя дзеянні супраць ВКЛ. Гэта 
прымусіла Аляксандра да адступлення. У кастрычніку 1494 г. ён 
падпісаў у Коўна пратакол аб тым, што не будзе прымушаць сваю 
будучую жонку князёўну Алену да пераходу ў каталіцтва. 

Другая вайна (1500-1503 гг.). Дынастычны шлюб не прынёс 
Літве жаданага міру. Іван ІІІ хоць і не вёў цяпер супраць яе адкрытай 
вайны, шкодзіў ВКЛ чужымі рукамі. Ён падбухторваў крымскага хана 
Менглі-Гірэя, з якім быў звязаны мірным дагаворам 1480 г., пусто-
шыць суседнюю краіну. У канцы 1490-х гг. адносіны паміж ВКЛ і 
Маскоўскай дзяржавай настолькі абвастрыліся, што новы канфлікт з-
за ўсходніх зямель Княства стаў непазбежны. Рыхтуючыся да нападу, 
Іван ІІІ заключыў ваенны саюз з Крымскім ханствам, устанавіў доб-
рыя адносіны з Турцыяй. 

Мэтай вайны для Маскоўскай дзяржавы было імкненне адвая-
ваць у ВКЛ міжрэчча Акі і Дняпра і адсунуць далей ад Масквы літоў-
скую мяжу на Смаленскім напрамку, дзе яна праходзіла на адлегласці 
120-130 км ад Масквы. Фармальнай зачэпкай для пачатку вайны сталі 
чуткі аб тым, нібыта ўлады ВКЛ прымушалі Алену Іванаўну да 
пераходу ў каталіцтва. 

Маскоўскі двор раздзьмуў пытанне аб веры Алены Іванаўны і пе-
раследаваннях праваслаўнага насельніцтва ВКЛ (чаго ў сапраўднасці 
не было). Прычынай для спрэчкі было таксама вылучанае Іванам III 
пытанне аб новым тытуле маскоўскага князя — «гасудар усяе Русі». 
Патрабаванне да ВКЛ аб прызнанні новага тытула маскоўскага князя 
заключала ў сабе адкрытую прэтэнзію на «рускія» землі Вялікага 
княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Аляксандр не прызнаваў 
за маскоўскім уладаром новага тытула, бачачы ў ім замах на 
тэрытарыяльную цэласнасць сваёй дзяржавы. 

Вясной 1500 г. з ВКЛ на службу да Івана ІІІ перайшлі князі Ма-
сальскія, Трубяцкія і іншыя вярхоўскія і чарнігава-северскія князі 
разам з «дварамі», баярамі і слугамі. Адпалі і іх уладанні ў міжрэччы 
Акі і Дняпра (да Любеча): Ноўгарад-Северскі, Чарнігаў, Старадуб, 
Гомель, Рагачоў і інш. У красавіку 1500 г. у Маскву прыехала пасоль-
ства вялікага князя ВКЛ Аляксандра на чале са смаленскім намес-
нікам С. Кішкам, якое імкнулася зняць напружанне паміж дзяржа-
вамі. Аляксандр пайшоў на кампраміс і ўпершыню звяртаўся да Івана 
III як да «государя всея Руси», патрабуючы вярнуць «здраднікаў» 
(князёў-перабежчыкаў) і не чыніць больш крыўды на межах. Але Іван 
ІІІ усю віну пераклаў на Аляксандра і, выслаўшы назад паслоў, 
накіраваў на Смаленск сваё войска. Пасля гэтага ў Вільню быў 



адпраўлены ганец з граматай, у якой абвяшчалася, што Іван Ш «за 
христианство хочет стояти» і пачынае вайну. 

Смаленская групоўка войскаў на чале з Ю. З. Захар'іным заха-
піла ўсходнюю частку Смаленскага княства, у тым ліку Дарагабуж. 
Гэта вельмі ўстрывожыла Аляксандра, які накіраваў пад Дарагабуж 
свае лепшыя войскі пад камандаваннем віднага палкаводца, найвы-
шэйшага гетмана BKЛ Канстанціна Іванавіча Астрожнага. 14 ліпеня 
1500 г. чатырохтысячны атрад коннікаў найвышэйшага гетмана ата-
каваў на рацэ Вядрошы пад Дарагабужам (цяпер гэта Ельнінскі раён 
Смаленскай вобласці) аб'яднаныя сілы маскоўскіх ваявод у складзе 40 
тыс. чалавек і ў жорсткай бітве быў амаль цалкам знішчаны. 

Загінулі лепшыя вайсковыя сілы Княства, а сам гетман разам з 
іншымі военачальнікамі трапіў у палон. Па просьбе Івана III К. 
Астрожскі згадзіўся служыць у маскоўскім войску. Але гэта не было 
здрадай радзіме, а спосабам вяртання на яе, што і здзейснілася 
пазней, калі ён, пасланы ў Волагду, уцёк адтуль. Гэта была першая 
значная перамога над войскам BKЛ у палявой бітве, якіх раней 
маскоўскія ваяводы пазбягалі. Трагедыя на Ведрашы стала пачаткам 
новага этапу супрацьстаяння дзвюх найбуйнейшых дзяржаў Усходняй 
Еўропы. 

Пасля паражэння на Ведрашы войска BKЛ пацярпела таксама 
няўдачу каля Мсціслаўля ў лістападзе 1501 г. На ВКЛ папалі татарскі 
хан Менглі-Гірэй і малдаўскі гаспадар Стэфан. У гэты крытычны для 
дзяржавы момант Аляксандр звярнуўся за дапамогай да сваіх братоў: 
польскага караля Яна-Альбрэхта і чэшска-венгерскага караля Уладзі-
слава. У лісце Аляксандра да Яна-Альбрэхта ён прасіў дапамагчы не 
столькі выратаваць дзяржаву, колькі падтрымаць святую каталіцкую 
веру. Аляксандр прызнаваў, што ён прымусіў некаторых праваслаў-
ных баяр і князёў да прыняцця каталіцкай веры, а некаторых пакараў 
смерцю. Даведаўшыся пра гэта, маскоўскі князь пайшоў вайной на 
яго разам з тымі князямі, што збеглі ў Маскву. Згаданы ліст добра 
раскрывае палітычную падаплёку рэлігійнай барацьбы, якой 
прыкрываліся Аляксандр і Іван ІІІ. Ён паказвае, што ўзмацненне 
каталіцкага ўціску ў ВКЛ было ў інтарэсах Польшчы і Масквы і 
шкодзіла інтарэсам BKЛ. 

Дыпламатыя BKЛ спрабавала нейтралізаваць саюзніка Івана ІІІ 
хана Менглі-Гірэя і разарваць небяспечны маскоўска-крымскі саюз, 
заручыўшыся падтрымкай Заваложскай арды і Лівонскага ордэна. 
Магістр Ордэна ў маі 1501 г. распачаў ваенныя дзеянні і нанёс буйное 
паражэнне рускім войскам каля Ізборска, што вымусіла Івана ІІІ 
накіраваць у Інфлянты частку сваёй арміі, аслабіўшы яе на 



цэнтральным напрамку. У канцы 1501 г. рускія войскі былі разбіты 
каля возера Смоліна (25 км ад Віцебска). 

Абранне Аляксандра польскім каралём у 1501 г. давала 
магчымасць выкарыстаць польскую дапамогу ў вайне з Маскоўскай 
дзяржавай. Рускія войскі ў 1502 г. беспаспяхова намагаліся ўзяць 
непрыступны Смаленск, які адкрыў бы ім шлях углыб ВКЛ, але па 
словах «Хронікі Быхаўца», пад горадам «пераможаны былі і з ганьбаю 
ды няславаю прагнаны». Але яны захапілі і спалілі Оршу, разрабавалі 
ваколіцы Мсціслаўля, Полацка, Віцебска, даходзілі да Бярэзіны. 

Заключэнне уніі з Польшчай і падтрымка ВКЛ Лівонскім ордэнам 
схілілі Івана ІІІ да перагавораў. Спыніць вайну яго заклікалі папа 
рымскі і дачка — вялікая літоўская княгіня Алена. У сакавіку 1503 г. у 
Маскве быў падпісаны перамірны дагавор паміж ВКЛ і Маскоўскай 
дзяржавай, які абвяшчаў 6-гадовае перамір'е і вызначаў новыя межы 
паміж дзяржавамі. Да Масквы адыходзіла трэцяя частка тэрыторыі 
ВКЛ з 20 буйнымі гарадамі, 70 валаснямі, 22 гарадкамі, 13 буйнымі 
вёскамі ў вярхоўях Акі, Дзясны і Дняпра і ў ніжнім цячэнні Сожа 
(Ноўгарад-Северскія землі, значная частка Смаленскага княства і 
невялікая частка Віцебскага ваяводства). Сярод 20 гарадоў да 
Маскоўскай дзяржавы адышлі Бельск, Бранск, Варатынск, Вязьма, 
Гомель, Дарагабуж, Любеч, Любуцк, Масальск, Мцэнск, Ноўгарад-
Северскі, Пуціўль, Старадуб, Сярпейск, Таранец, Трубчэўск, Чарнігаў. 

Іван III абяцаў вярнуць некаторыя з захопленых гарадоў назад. 
Але калі дайшло да справы, то ён наадрэз адмовіўся ад свайго 
абяцання. Пры гэтым ён дадаў, што ў Літве знаходзяцца яшчэ 
Смаленск, Кіеў і іншыя рускія гарады, якія трэба будзе вярнуць 
Маскве. Пры заключэнні перамірнага дагавора Іван ПІ зноў настаяў 
на прызнанні за ім і яго нашчадкамі тытула «гасудар усяе Русі». Ён 
таксама адмовіўся ад заключэння «вечнага міру», згадзіўшыся толькі 
на часовае перамір'е. 

Вайна 1500-1503 гг. аказалася самай няўдалай для ВКЛ з шэрагу 
войнаў з Маскоўскай дзяржавай перыяду 1490-1530-х гг. У выніку яе 
Княства панесла найбольш значныя тэрытарыяльныя страты, згубіў-
шы трэцюю частку сваіх зямель. Усходняя мяжа наблізілася да жыц-
цёва важных цэнтраў ВКЛ. Тады Беларусь упершыню страціла свае 
этнічныя землі: Гомельшчыну, частку Смаленшчыны і Браншчыны. 
На перагаворах 1503 г. упершыню ў гісторыі ўзаемаадносін дзяржаў 
маскоўскі бок запатрабаваў усю «Рускую зямлю», лічачы яе сваёй 
айчынай. Тады маскоўскія баяры заявілі літвінскім паслам: «Коли 
государь ваш похочет с нашим государем любви и братства, он бы 
государю нашему отчины их Русской земли всей поступился». 



Як адзначыў польскі гісторык XVI ст. Аляксандр Гваньіні ў 
«Хроніцы Еўрапейскай Сарматыі» (выдадзена ў 1578 г.), «за адзін 
ваенны паход і за адзін год Масквіцін захапіў усё тое, што шмат гадоў 
і з вялікімі цяжкасцямі здабываў вялікі князь літоўскі Вітаўт». Ваенная 
кампанія 1500-1503 гг. рэзка змяніла суадносіны сіл у рэгіёне 
Усходняй Еўропы на карысць Маскоўскай дзяржавы. Моц BKЛ 
заставалася нязломленай, але яе не хапала, каб вярнуць захопленыя 
землі. На аслабленую вайной ды стратай тэрыторый дзяржаву 
актывізаваліся напады крымскіх татараў. 

Трэцяя вайна (1507-1508 гг.). Трэцяя вайна паміж Маскоўскай 
дзяржавай і BKЛ за ўсходнеславянскія землі адбылася ў 1507-1508 гг. 
Поспехі Івана ІІІ у барацьбе з BKЛ натхнілі яго пераемніка Васіля ІІІ на 
працяг тэрытарыяльнай экспансіі на захад. Пасля няўдалай спробы 
авалодаць літвінскім тронам, калі яго кандыдатуру не падтрымала 
шляхта BKЛ, Васіль не марудзячы стаў рыхтавацца да вайны. 
Падрыхтоўкай да яе займаўся таксама новы польскі кароль і вялікі 
літоўскі князь Жыгімонт. Для барацьбы з Маскоўскай дзяржавай за 
вяртанне страчаных зямель ён спрабаваў аб'яднаць сілы BKЛ, 
Польшчы, Лівоніі, Крымскага і Казанскага ханстваў і распачаў тайныя 
зносіны з братам вялікага маскоўскага князя Юрыем Іванавічам і яго 
акружэннем. Васіль III, у сваю чаргу, заключыў пагадненне з Міхаілам 
Глінскім — усёмагутным фаварытам Аляксандра, які трапіў у 
няміласці» пры Жыгімонце. 

Віленскі сойм у лютым 1507 г. прыняў рашэнне аб вяртанні 
зямель, страчаных у час дзвюх папярэдніх войнаў з Маскоўскай 
дзяржавай. У сакавіку — красавіку 1507 г. пасольства Жыгімонта І 
Старога ў Маскве ва ультыматыўнай форме запатрабавала вярнуць 
гарады і землі, захопленыя Іванам III. Маскоўскі ўрад не прыняў 
патрабаванняў і заявіў аб гатоўнасці пачаць вайну супраць ВКЛ. 
Маскоўскі ўрад накіраваў свае палкі на Беларусь, якія ўзяліся 
пустошыць яе землі да Бярэзіны. Так пачалася чарговая «літоўска-
руская» вайна. 

У красавіку 1507 г. Васіль ІІІ накіраваў конныя палкі па Полацк і 
Смаленск. Абмінуўшы фартэцыі, ваяводы зайшлі глыбока на тэрыто-
рыю Беларусі, аднак потым мусілі пакінуць яе пад націскам 14-тыся-
чнага паспалітага рушэння. Увосень 1507 г. Васіль ІІІ зноў накіраваў 
свае войскі ў Беларускае Падняпроўе. Яны асадзілі Крычаў і Мсціслаў, 
але гарады мужна абараняліся. Калі на дапамогу асаджаным стала 
падыходзіць паспалітае рушэнне, ваяводы вярнуліся ў свае землі. 

Другі этап вайны звязаны з бунтам, узнятым у студзені 1508 г. 
на Беларусі М. Л. Глінскім. Выступленне М. Л. Глінскага і двух яго 



братоў было вынікам барацьбы дзвюх груповак буйных феадалаў за 
ўладу ў дзяржаве ў канцы княжання Аляксандра. Адзін з найбага-
цейшых і ўплывовых дзвінскіх магнатаў, магутны фаварыт вялікага 
князя Аляксандра, Міхаіл Глінскі ўзначаліў групоўку, што выступала 
за незалежнасць ВКЛ і за перадачу велікакняжацкай улады пасля 
смерці Аляксандра яго малодшаму брату Жыгімонту. Але пасля выб-
рання вялікім князем Жыгімонт І Стары, імкнучыся стаць неза-
лежным ад груповак у ВКЛ, змяніў адносіны да Глінскага, які пасля 
Клецкай перамогі над татарамі меў вялікі ўплыў. 

Сабраўшы каля 2 тыс. чалавек, Глінскі авалодаў Туравам, 
Мазыром, спрабаваў захапіць Слуцк і іншыя гарады, але не быў 
падтрыманы насельніцтвам. Будучы католікам, ён агітаваў беларускіх 
і ўкраінскіх феадалаў абараняць праваслаўе. Але баярства Беларусі і 
Украіны мяцеж не падтрымала, таму паўстанцы зрабіліся 
дапаможным войскам Маскоўскай дзяржавы. 

У красавіку 1508 г. маскоўскі пасол дамовіўся з бунтаўшчыкамі 
пра сумесныя ваенныя дзеянні і перадачу занятых на Беларусі 
гарадоў непасрэдна братам Глінскім. Васіль ІІІ накіраваў войска на 
чале з В. І. Шамячычам на Слуцк да Глінскага, палкі Д. Шчэні з 
Вялікіх Лук і Я. Захар'іна з Масквы — на Смаленск, а трэцяе войска — 
на Полацк. Аб'яднаныя сілы М. Глінскага і В. Шамячыча ўтварылі пад 
сваім кантролем паўстанцкую акругу ў трыкутніку Менск — Барысаў 
— Орша, якая перашкаджала разгортванню наступальных дзеянняў 
ВКЛ супраць Масквы. У ліпені М. Глінскі збіраўся даць вырашальную 
бітву літвінскаму войску, перамагчы яго і вярнуцца ў цэнтральную 
Беларусь. Але Васіль ІІІ не хацеў рызыкаваць, маючы ў тыле 
незанятую магутную крэпасць Смаленск. 

Вайна скончылася безвынікова. У верасні 1508 г. у Маскве 
паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай быў падпісаны бестэрміновы 
дагавор аб «вечным міры». У мірных перагаворах з дэлегацыяй ВКЛ 
прымаў удзел сам Васіль НІ, які даў ёй 10 аўдыенцыі Дагавор 
замацоўваў межы, што склаліся паміж абедзвюма дзяржавамі ў 
выніку папярэдніх войнаў (1492-1494 і 1500-1503 гг.). Гэта азначала 
прызнанне ВКЛ усіх заваяванняў Івана ІІІ. Масква па просьбе 
каралевы Алены вяртала Літве 6 валасцей, занятых рускімі войскамі ў 
час вайны 1507-1508 гг. Абодва манархі абавязаліся не ваяваць больш 
паміж сабой за міжрэчча Акі і Дняпра і не заключаць саюзу і ваенных 
дагавораў з агульным ворагам — Крымскім ханствам. 

Князі Глінскія атрымалі права свабодна выехаць у Маскоўскую 
дзяржаву. Па загаду Васіля III М. Глінскі з братамі і васаламі ў 
лістападзе 1508 г. перабраўся ў Маскву, дзе атрымаў у якасці ўдзела 



Малаяраславец і Бораўск. М. Глінскі і С. Бельскі занялі віднае месца 
пры маскоўскім двары. Мяцеж Глінскіх не дасягнуў сваёй мэты: 
вярнуць гэтым магнатам пануючае становішча і былыя пасады не 
ўдалося. Але мяцеж быў выкарыстаны Васілём ІІІ для спусташэння 
беларускіх зямель і дапамог яму заключыць выгадны для Маскоўскай 
дзяржавы мір. 

Жыгімонт павінен быў згадзіцца перадаць у вечнае валоданне 
Масквы гарады, якія былі заваяваныя Іванам III і якія лічыліся толькі 
часова адабранымі.Так назаўсёды была адабрана ад ВКЛ вялікая 
частка яго тэрыторыі. Аднак на гэтым тэрытарыяльныя страты ВКЛ 
не закончыліся. «Вечны мір», як можна было чакаць, аказаўся 
недаўгавечным. 

Пасля таго як Жыгімонт ратыфікаваў мірны дагавор 1508 г., 
Масква вырашыла канчаткова расквітацца з апошнім саюзнікам ВКЛ 
сярод рускіх княстваў — Пскоўскай гарадской рэспублікай. У 1510 г. 
Пскоў быў далучаны да Вялікага княства Маскоўскага, якое такім 
чынам тэрытарыяльна выйшла да паўночна-заходніх межаў ВКЛ. 

Чацвёртая вайна (1512-1522 гг.). Чацвёртая вайна паміж Мас-
коўскай дзяржавай і ВКЛ за ўсходнеславянскія землі доўжылася 10 
гадоў, з 1512 па 1522 гг. «Вечны мір» 1508 г. маскоўскі ўрад разглядаў 
як часовую перадышку. Васіль рыхтаваўся да захопу астатніх 
беларускіх зямель, перш за ўсё буйнога эканамічнага і стратэгічнага 
цэнтра і магутнай крэпасці ля сваіх заходніх межаў — Смаленска. З 
1510 г. маскоўскі князь займаўся непасрэднай падрыхтоўкай 
смаленскай кампаніі. Да новай вайны супраць Жыгімонта яго ўсяляк 
падбухторваў М. Глінскі, які дзеля гэтага звязаўся з іншымі 
ўладарнымі асобамі Еўропы. Так, у сваіх лістах ён звяртаўся да 
дацкага караля, каб той пачаў вайну супраць ВКЛ. Апошні, не маючы 
такога намеру і баючыся правакацый з боку Глінскага, адаслаў адзін з 
лістоў Жыгімонту, а той перадаў яго Васілю Ніз просьбай пакараць 
нягодніка, які распальвае варожасць паміж хрысціянскімі каралямі. 
Беспаспяховым быў і намер Глінскага накіраваць супраць Жыгімонта 
Менглі-Гірэя, бо той вёў дваістую палітыку. 

Тым не менш з дзеяннямі крымскіх татараў звязана ўзнаўленне 
новай вайны паміж ВКЛ і Масквой. Васілю ІІІ стала вядома, што на-
пады сыноў Менглі-Гірэя на рускія гарады былі вынікам заключанага 
антымаскоўскага дагавора паміж BKЛ і Крымскім ханствам. Пачатку 
вайны спрыяла і абвастрэнне адносін паміж Жыгімонтам і яго 
пляменнікам, вялікім магістрам Тэўтонскага ордэна Альбрэхтам, які 
не хацеў уступаць Польшчы Паморскую і Прускую землі і не жадаў 



лічыць сябе васалам Жыгімонта. Альбрэхта падтрымалі Лівонія і 
іншыя нямецкія землі, гатовыя пачаць вайну з Польшчай. 

Вайна пачалася першым паходам на Смаленск. У снежні 1512 г. 
на горад рушылі галоўныя сілы з Масквы на чале з Васілём ІІІ. Разам з 
маскоўскімі ваяводамі ў аблозе ўдзельнічаў і М. Глінскі. Пасля 
шасцітыднёвай аблогі маскоўскае войска, якое пацярпела значныя 
страты, вярнулася дадому. Маскоўскім ратнікам не дапамаглі 
прыступам узяць Смаленскую крэпасць ні тры бочкі мёду, ні тры 
бочкі піва, ад якіх яны ап'янелі. 

У чэрвені 1513 г. пачаўся другі паход на Смаленск. Да восені пад 
горадам была сканцэнтравана 80-тысячная маскоўская армія з 
вялікай колькасцю гармат і 2 тыс. пішчаляў. Каля 24 тыс. ратнікаў 
ваявалі на Полаччыне, 8 тыс. чалавек — пад Віцебскам, а 14-
тысячная групоўка аблажыла Оршу. Жыхары Смаленска зноў адбілі 
напад маскоўскіх войскаў, і Васіль ІІІ у лістападзе 1513 г. адвёў свае 
палкі назад. 

У лютым 1514 г. было прынята рашэнне аб трэцім паходзе на 
Смаленск. Тады ж у выніку перагавораў паміж Маскоўскай 
дзяржавай і Свяшчэннай Рымскай імперыяй утварылася ваенная 
кааліцыя супраць ВКЛ і Кароны Польскай, у якую ўвайшлі яшчэ 
Данія, Брандэнбург і Тэўтонскі ордэн. Паводле пагаднення ў выпадку 
перамогі кааліцыі імператар Максіміліян І прызнаваў права Масквы 
на беларускія і ўкраінскія землі, а Васіль ІІІ — права Вены на землі 
Польшчы і Тэўтонскага ордэна. Ідэя падзелу тэрыторыі ВКЛ і Польшчы 
паміж Маскоўскай дзяржавай, Свяшчэннай Рымскай імперыяй і 
Брандэнбургам (будучай Прускай дзяржавай) была падказана Васілю 
III М. Л. Глінскім. Такім чынам, планы падзелу будучай Рэчы 
Паспалітай луналі ўжо ў паветры на пачатку XVI ст. 

У маі 1514 г. пачаўся трэці паход на Смаленск, у якім 
удзельнічала каля 80 тыс. маскоўскіх ратнікаў. 31 ліпеня пасля 
няспыннага абстрэлу з 300 гармат Смаленск капітуляваў. Авангардам 
рускіх войскаў камандаваў М. Л. Глінскі. Каб замацаваць перамогу, 
Васіль III накіраваў сваё 80-тысячнае войска ўглыб ВКЛ у напрамку 
Оршы, Друцка. Яно захапіла Дуброўну, Крычаў, Мсціслаў, перайшло 
Днепр і Друць і толькі каля Бярэзіны сутыкнулася з перадавымі 
атрадамі 35-тысячнай саюзнай арміі BKЛ і Польшчы на чале з 
гетманам К. І. Астрожскім, які ўцёк з маскоўскага палону ў 1507 г. У 
склад аб'яднанага войска ўваходзілі: апалчэнне BKЛ (16 тыс. 
коннікаў), 16,5 тыс. польскіх коннікаў, 3 тыс. наёмнай пяхоты. 

8 верасня 1514 г. у генеральнай бітве на рацэ Крапіўне пад 
Оршай (Віцебская вобласць) беларуска-літоўскае і польскае войска 



дашчэнту разбіла маскоўскае войска, якое колькасна больш чым 
удвая было мацнейшае. Хітрым манеўрам пад выглядам адступлення 
К. Астрожскі ўцягнуў праціўніка ў пагоню і вывеў яго пад агонь сваіх 
замаскіраваных гармат. Гэты нечаканы баявы прыём прывёў да 
замяшання ў варожым стане, якое ператварылася ў панічныя ўцёкі. 
Як пісаў вядомы расійскі гісторык М. М. Карамзін у працы «История 
государства Российского», «літоўцы ніколі не атрымлівалі такой 
славутай перамогі над расіянамі...». Ад 30 да 40 тыс. забітымі і 5 тыс. 
палоннымі склалі страты маскоўскага войска, У палон трапілі 
галоўныя ваяводы І. А. Чаляднік, М. І. Булгакаў-Голіца і яшчэ 25 
военачальнікаў. Дзесяткі гадоў яны заставаліся палоннымі ў Вільні і 
іншых гарадах, крэпасцях, гаспадарскіх дварах і валасцях ВКЛ. 
Маскоўскі ўрад не цікавіўся сваімі палоннымі суайчыннікамі. Васіль 
ІІІ заявіў, што для яго «той, хто трапіў у палон, мёртвы». Страты 
саюзнага войска BKЛ і Польшчы былі невялікія. 

Трыумф К. Астрожнага і яго войска быў поўны. Ён стаў своеа-
саблівым рэваншам за паражэнне на Ведрашы ў 1500 г., калі гетман 
сам трапіў у палон. Бітва пад Оршай стала вядомай ва ўсёй Еўропе. 
Кароль і вялікі князь Жыгімонт абвясціў пра перамогу рымскага папу 
і ўсіх буйных гасудароў Еўропы. Ён падараваў некаторым з іх 
палонных, захопленых у бітве пад Оршай. Германскі імператар дзеля 
саюзу з Васілём ІІІ вярнуў яму 14 палонных дваранаў. Аршанская 
бітва з'яўляецца славутай старонкай беларускай ваеннай гісторыі, 
адной з буйнейшых бітваў на тэрыторыі Еўропы ў пачатку XVI ст. 
Перамога 8 верасня 1514 г. дазволіла войску ВКЛ вызваліць Усходнюю 
Беларусь (Дуброўну, Крычаў і Мсціслаў) ад непрыяцеля. Пасля яе К. 
Астрожскі павёў сваё войска на Смаленск, але авалодаць горадам не 
змог. Ваенныя дзеянні прынялі зацяжны характар і вяліся з 
пераменным поспехам. 

Перамога пад Оршай была ўдала выкарыстана ВКЛ і Польшчай у 
дыпламатычных мэтах. Максіміліян І адмовіўся ад блоку з Масквой, у 
выніку чаго кааліцыя распалася. На Венскім кангрэсе 1515 г. 
Ягайлавічы і Габсбургі прыйшлі да поўнага паразумення. Максіміліян І 
заняў прыхільныя да Жыгімонта І Старога пазіцыі і абяцаў 
дапамагаць яму ў прымірэнні з Васілём ПІ. На працягу трох гадоў 
пасля перамогі пад Оршай ваенныя дзеянні вяліся стрымана. Гэта 
былі асобныя рэйды ўглыб чужой тэрыторыі. У 1515 г. маскоўскае 
войска з Пскова хадзіла на Віцебск, Мсціслаў, Полацк, Рослаў, спаліла 
Браслаў і Друю, а харугвы BKЛ пры падтрымцы крымскіх татараў 
напалі на Северскую зямлю і Вялікія Лукі. 



У 1517 г. у Маскву прыбыло пасольства Жыгімонта І Старога, 
якое пры пасрэдніцтве імператарскага ўпаўнаважанага З. 
Герберштэйна спрабавала дамовіцца пра спыненне вайны, але 
пазіцыі абодвух бакоў былі ўзаемна непрымальныя. У той час, калі 
маскоўскі бок патрабаваў уступкі яму яшчэ не заваяваных гарадоў, у 
тым ліку Кіева, Полацка і Віцебска, літвінскі бок патрабаваў вяртання 
Ноўгарада Вялікага, Цверы, Вязьмы і ўсёй Северскай зямлі. Пасля 
доўгіх спрэчак бакі пайшлі на ўзаемныя ўступкі, адмовіўшыся ад 
першапачатковых патрабаванняў. Але перагаворы не прывялі да 
заключэння міру ці перамір'я, і ваенныя дзеянні актывізаваліся. 

У 1518 г. Васіль III накіраваў на Беларусь свае войскі з Вялікіх 
Лук — на Полацк, з Белай — на Віцебск, са Смаленска і Старадуба — у 
Падняпроўе. Пад Полацкам маскоўскае войска было разгромлена і 
адступіла, у іншых месцах яно даходзіла да Слуцка, Менска, 
Наваградка. У 1519 г. у вайну на баку Маскоўскай дзяржавы ўступіў 
Тэўтонскі ордэн. У ліпені 1519г. на Кіеўшчыну і Валынь уварвалася 
40-тысячнае крымскае войска і разбіла конніцу Астрожнага пад 
Сокалам. Выкарыстаўшы цяжкі для ВКЛ момант, Васіль III зноў 
ударыў па Беларусі з Вялікіх Лук, Смаленска і Старадуба. Перамогі 
над тэўтонцамі і пагадненне, падпісанае Жыгімонтам І Старым з 
Крымскім ханствам, схілілі Васіля III да перагавораў. 

Летам 1520 г. пасольства ВКЛ дамовілася ў Маскве пра спыненне 
ваенных дзеянняў, заключыўшы перамір'е на 6 месяцаў. Для пад-
пісання мірнага пагаднення «вялікае пасольства» на чале з полацкім 
ваяводам П. Кішкам прыбыло ў Маскву толькі ў 1522 г. Пагадненне 
мела кампрамісны характар і прадугледжвала перамір'е тэрмінам на 5 
гадоў (пасля чаго меркавалася падпісаць «вечны мір»). Гэта быў 
фактычна мірны дагавор, які завяршыў чацвёртую «руска-літоўскую» 
вайну. Смаленск застаўся ў Маскоўскай дзяржаве, шматлікі 
«маскоўскі палон» — у ВКЛ. Мяжа паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай 
праходзіла па Дняпры ніжэй Смаленска. У 1526 г. перамір'е было 
прадоўжана яшчэ на 6 гадоў, да 1532 г., на тых жа умовах. Такім 
чынам, чацвёртая «руска-літоўская» вайна была завершана чатырма 
пагадненнямі аб перамір'і (1520, 1522, 1526 і 1532 гг.). 

У час перагавораў літвінская дыпламатыя ўзняла пытанне аб 
тым, каб месцам заключэння мірнага дагавора была не Масква, як 
гэта звычайна рабілася, а Вільня, Варшава ці Кракаў. Але маскоўская 
дыпламатыя заняла жорсткую пазіцыю, спасылаючыся на традыцыю 
(мірныя дагаворы з ВКЛ заўсёды заключаліся ў Маскве) і звычай 
(«рускія гасудары за межы сваіх краін не выязджаюць»). Літвінскі бок 
нічога не змог супрацьпаставіць такой аргументацыі і пагадзіўся зноў 



ехаць у Маскву. У час перагавораў аб 4-м прадаўжэнні перамір'я ў 
1532 г. літвінскія паслы паставілі пытанне аб заключэнні «вечнага 
міру», а не перамір'я пры ўмове, што Васіль III адмовіцца толькі ад 
Чарнігава з вобласцю — ад аднаго з 20 заваяваных Масквой гарадоў. 
Але маскоўскі бок адмовіўся ісці насустрач, заявіўшы, што ніякіх 
уступак рабіць не будзе. Маскоўскі гасудар згадзіўся прадоўжыць 
перамір'е толькі на адзін год, рыхтуючыся такім чынам да новай 
вайны з ВКЛ за «рускія» землі. 

Пятая вайна (1534-1537 гг.). Пятая, апошняя вайна перыяду 
1490-1530-х гт. паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ за ўсходнесла-
вянскія землі адбылася ў 1534-1537 гг. Вестка пра смерць Васіля III 
(1533) абудзіла ў ВКЛ надзеі на рэванш і на вяртанне страчаных 
раней тэрыторый. Для гэтага склалася спрыяльная сітуацыя: з канца 
1533 г. Крым займаў антымаскоўскую пазіцыю, у самой Маскве 
выспяваў унутраны разлад (праўда, чуткі пра гэта даходзілі да Вільні 
занадта перабольшаныя). Калі пасольства малалетняга Івана IV 
выказала надзею на працяг міру, Жыгімонт І Стары адказаў, што мір 
можна падпісаць на ўмовах вяртання межаў, якія мелі дзяржавы ў 
пачатку княжання Івана ІІІ. Нежаданне Масквы прыняць гэту 
прапанову азначала непазбежнасць новай вайны. Рашэнне пачаць яе 
прыняў віленскі вальны сойм, які ўхваліў ваенны падатак на 3 гады. 
Паводле універсала Жыгімонта І, паспалітае рушэнне BKЛ (каля 24 
тыс. чалавек) мусіла сабрацца ў красавіку 1534 г. пад Менскам. 
Вялікія спадзяванні ўскладаліся на дапамогу крымскіх татараў і на 
бунты ў самой Маскве. Аднак антымаскоўскую акцыю татараў 
сарвала ўнутраная барацьба ў Крыме, а маскоўскі ўрад здолеў 
перамагчы апазіцыю і добра падрыхтавацца да вайны. 

Вайна была пачата ВКЛ. У жніўні 1534 г. вялікі гетман літоўскі 
Ю. Радзівіл прывёў 20-тысячнае войска пад Магілёў, адтуль корпус на 
чале з І. Вішнявецкім быў накіраваны на Смаленск, а корпус А. 
Неміровіча — у Северскую зямлю. Але першы не змог авалодаць сма-
ленскай фартэцыяй, а другі з вялікімі стратамі для літвінскага войска 
быў адбіты пад Старадубам. У канцы 1534 г. у Беларусь ад Старадуба, 
Смаленска і Пскова раптоўна ўварваліся маскоўскія ваяводы, якія 
амаль не сустрэлі адпору, папалілі і спустошылі Полацк, Віцебск, 
Браслаў, дайшлі амаль да Вільні і вясной вярнуліся ў свае межы. Да 
наступнай ваеннай кампаніі ВКЛ, акрамя ўласнай земскай службы, 
паняло 5 тыс. жаўнераў у Польшчы і адтуль жа атрымала дапамогу — 
І тыс. коннікаў і 500 чалавек пяхоты. Аб'яднанае беларуска-літоўскае і 
польскае войска рушыла ў Северскую зямлю і заняло Гомель, жыхары 



якога самі адкрылі вароты. Пасля месячнай аблогі быў узяты адзін з 
галоўных гарадоў Северскай зямлі — Старадуб. 

У 1535 г., каб звесці на нішто дапамогу з Польшчы, пасля 
падбухторвання маскоўскіх паслоў, з поўдня Карону атакаваў 
малдаўскі гаспадар. Войска BKЛ пакінула тэрыторыю Северскай 
зямлі, захаваўшы за сабой толькі Гомель. Масква, занятая барацьбой з 
татарамі, хацела замірэння. Вільня, ад якой вайна патрабавала вялікіх 
гаспадарча-фінансавых намаганняў, — таксама. 

Пасля спрэчак аб месцы перагавораў Жыгімонт І Стары згадзіўся 
прыслаць у Маскву сваё «вялікае пасольства». У студзені 1537 г. па-
чаліся цяжкія перагаворы. Абодва бакі спачатку высвятлялі, хто 
распачаў вайну, выстаўлялі тэрытарыяльныя дамаганні (Масква 
патрабавала Кіеў і Полацк, Вільня — Ноўгарад і Пскоў). Паслы BKЛ 
дамагаліся вяртання ўсёй Северскай зямлі і разбурэння нанава 
збудаваных замкаў Себежа, Завалочча і Веліжа, а маскоўскі бок 
настойваў на даваеннай мяжы і прасіў абмяняць усіх палонных. 
Вільня згаджалася аддаць усіх палонных за адзін Чарнігаў, аднак 
Масква не прыняла прапановы. 

У лютым 1537 г. быў падпісаны перамірны дагавор аб спыненні 
чарговай «літоўска-рускай» вайны. Гомель і Любеч вярталіся ў склад 
ВКЛ. Княства ўзамен адмаўлялася ад некалькіх гарадоў па левабярэж-
жу Дняпра (Крычава, Рослаўля, Мсціслава і Чэрыкава). Зона полацкіх 
ці себежскіх пустэчаў аб'яўлялася нейтральнай тэрыторыяй. Астатнюю 
мяжу пакідалі нязменнай. Падпісаны дагавор прадугледжваў 5-
гадовае перамір'е (да 1542 г.), мір на межах і свабоду гандлю. 
Перамір'е прадоўжвалася ў 1542, 1549, 1552 і 1556 гг. На гэты раз 
спакой на ўсходніх межах Беларусі трываў два дзесяцігоддзі. 

У далейшым аж да Лівонскай вайны адносіны паміж абедзвюма 
дзяржавамі абмяжоўваюцца парубежнымі канфліктамі, рабаванымі 
купцоў, просьбамі аб гарантыях ганцоў, што праязджалі праз ВКЛ у 
Маскву. У 30-40-я гг. сталі назірацца даволі частыя ад'езды ў Літву 
апальных маскоўскіх князёў і баяр, а таксама ерэтыкоў, што было 
звязана з палітычнай барацьбой розных баярскіх груповак пры двары 
малалетняга Івана IV. 

Вынікі «руска-літоўскіх» войнаў. Амаль адначасова ў сярэдзіне 
XIII ст. на тэрыторыі былой Кіеўскай Русі ўзніклі дзве дзяржавы, якія 
на працягу некалькіх наступных стагоддзяў адыгрывалі вырашальную 
ролю ў сістэме міжнародных адносін Усходняй Еўропы. Гэта былі Вя-
лікае княства Літоўскае і Вялікае княства Маскоўскае. У XIV ст. адбы-
валася іх тэрытарыяльнае пашырэнне, рост палітычнай і ваеннай ма-
гутнасці. Тэрытарыяльная экспансія абедзвюх дзяржаў ажыццяўля-



лася пераважна за кошт вялікіх абшараў усходнеславянскіх зямель, 
якія раней уваходзілі ў склад Кіеўскай Русі. Абрастаючы землямі, ВКЛ 
і Маскоўская дзяржава няўмольна рухаліся насустрач адна адной. 

Да сярэдзіны XV ст. перавага ў змаганні за спадчыну Рурыка-
вічаў належала Літве. Яе вялікія князі Альгерд і Вітаўт сабралі вакол 
Вільні велізарныя абшары «рускіх» (беларускіх, рускіх і ўкраінскіх) 
зямель. У той час Беларуска-літоўская дзяржава і тэрытарыяльна была 
значна большая за Маскоўскае княства, і больш моцная ў ваенных 
адносінах, і эканамічна больш развітая, знаходзілася на больш высо-
кім культурна-гістарычным узроўні, мела значна больш трывалыя 
міжнародныя пазіцыі і непараўнальна больш актыўныя за Маскву 
знешнепалітычныя сувязі з Еўропай. 

Дагавор 1449 г. замацаваў раўнавагу двух палітычных цэнтраў 
Усходняй Еўропы, адмову ВКЛ ад аднаасобных прэтэнзій на 
аб'яднанне ўсходнеславянскіх зямель. З канца XV ст. Вялікае княства 
Маскоўскае, якое ўжо падначаліла сабе Усходнюю Русь, пачало 
ваеннае змаганне з ВКЛ за рускія, беларускія і ўкраінскія землі, што 
ўваходзілі ў склад Княства. 

Войны паміж Літвой і Руссю вяліся з пачатку XIII ст. На працягу 
XIII — першай паловы XV ст. адбылося, паводле падлікаў расійскіх 
дарэвалюцыйных гісторыкаў, 14 «літоўска-рускіх» войнаў, у ходзе якіх 
была 41 бітва. Як правіла, гэтыя войны не мелі лёсавызначальнага 
значэння для абедзвюх дзяржаў і мелі сваёй мэтай далучыць ці 
захаваць прамежкавыя княствы, а таксама вызначыць мяжу сваіх 
уладанняў. З 1492 г. пачаўся новы перыяд міждзяржаўных адносін 
ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы, які характарызаваўся адкрытымі 
войнамі Масквы супраць Вільні і рэзкай зменай суадносін сіл на 
карысць Маскоўскай Русі. Дзякуючы цэнтрал і затарскай і 
экспансіянісцкай палітыцы Івана ІІІ Вялікае княства Маскоўскае 
ператварылася ў Рускую цэнтралізаваную дзяржаву. 

Інтэнсіўнасць войнаў паміж ВКЛ і Рускай дзяржавай ад канца 
XV да канца XVI ст. была вельмі высокай. Як заўважыў вядомы 
расійскі гісторык В. В. Ключэўскі, за няпоўнае стагоддзе (з 1492 па 
1582 гг., калі закончылася Лівонская вайна) па меншай меры 40 гадоў 
прыпадала на войны паміж дзвюма дзяржавамі. Пагранічная лінія 
паміж імі ператварылася ў крывавую мяжу. 

У выніку пяці войнаў канца XV — першай паловы XVI ст. Руская 
дзяржава адваявала значную частку ўсходніх (уласна рускіх і бела-
рускіх) зямель ВКЛ. Аслабленая няўдалымі войнамі і бесперапыннымі 
набегамі крымскіх татараў, Літва ў сярэдзіне XVI ст. ужо не магла 
весці за іх спрэчку. Суадносіны сіл Масквы і Вільні няўмольна 



змяніліся. Выдатны беларускі гісторык У. М. Ігнатоўскі пісаў: «Дорага 
каштавала беларускаму працоўнаму народу імперыялістычная думка 
маскоўскіх гаспадароў, што Беларусь ёсць іх "вотчына"». 

Галоўнай прычынай поспехаў Маскоўскай дзяржавы ў барацьбе 
з BKЛ была, на думку іншага аўтарытэтнага беларускага гісторыка М. 
В. Доўнар-Запольскага, «нацыянальна-рэлігійная варожасць у нетрах 
Вялікага княства», выкліканая ўціскам праваслаўя. Ён адзначае, што 
ўсходняя частка Княства, паводле нацыянальнага і рэлігійнага духу, 
аказалася больш блізкай да Масквы, што і садзейнічала яе палітыч-
ным і ваенным поспехам. Наадварот, падняпроўскія землі з Полацкам, 
Віцебскам і Смаленскам на чале, г. зн. чыста беларускія землі, былі 
больш устойлівыя ў сэнсе прыхільнасці да Літвы, нягледзячы на непа-
жаданыя для іх праявы палітыкі вялікіх князёў у рэлігійным пытанні. 

У сярэдзіне XVI ст. ВКЛ сустрэлася з дамаганнямі Івана IV ужо на 
сучасныя беларускія і ўкраінскія землі. Гэта сведчыла аб пагрозе 
існаванню ВКЛ. Ход барацьбы з усходнім суседам і логіка надзей пад-
штурхоўвалі ВКЛ да яшчэ больш цеснага дзяржаўнага аб'яднання з 
Польшчай. Лівонская вайна і далейшыя міжнародныя акцыі ВКЛ былі 
выкліканы папярэднімі адносінамі з Маскоўскай дзяржавай. 

 
ГЛАВА 7 

 
ЛІВОНСКАЯ ВАЙНА І ЎТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
7.1. Лівонская вайна 
Дыпламатычная падрыхтоўка вайны за Прыбалтыку. Пераход 

Лівонскага ордэна пад пратэктарат ВКЛ. ВКЛ уступае ў вайну. 
Полацкая вайна. Пошукі замірэння. Рэч Паспалітая бярэ рэванш. Ям-
Запольскі мірны дагавор 1582 г. 

7.2. Утварэнне Рэчы Паспалітай 
Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі. Планы літвінскіх і 

польскіх феадалаў. Пераход да Польшчы беларускіх і ўкраінскіх 
зямель. Умовы Люблінскай уніі. Захаванне самастойнасці ВКЛ. 

 
7.1. ЛІВОНСКАЯ ВАЙНА 
 
Дыпламатычная падрыхтоўка вайны за Прыбалтыку. Пасля 

завяршэння ў 1537 г. паласы войнаў паміж Вялікім княствам 
Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай спакой на іх межах трываў два 
дзесяцігоддзі. Гэта перадышка стала зацішкам перад вялікай бурай, у 
час якой Масква рыхтавалася да новай вайны за выхад да 



Балтыйскага мора і да заваявання Казані. Маскоўская дыпламатыя 
была зацікаўлена ў прадаўжэнні перамір'я з ВКЛ, таму ў 1548 г. рускія 
паслы былі накіраваны ў Кракаў да караля і вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта II Аўгуста. 

Перагаворы зацягнуліся на доўгі час, на працягу якога паслы 
папераменна сустракаліся ў Кракаве і Маскве. Цяжкасці перагавораў 
былі выкліканы тым, што паслы Жыгімонта ІІ Аўгуста патрабавалі 
заключэння «вечнага міру». Маскоўскі бок згаджаўся толькі пры ўмове 
перадачы яму Кіева, Полацка, Віцебска і іншых гарадоў ВКЛ, якія ён 
лічыў «рускімі», г. зн. сваімі. На гэта ўжо не маглі пайсці літвінскія 
паслы, якія толькі пагаджаліся не патрабаваць больш ад Масквы 
раней захопленых гарадоў. 

Па-ранейшаму нявырашаным заставалася пытанне аб тытуле 
маскоўскага манарха. ВКЛ адмаўлялася прызнаваць яго «царом» ці 
«гасударом усяе Русі», хоць гэты тытул ужо быў прызнаны за Іванам IV 
імператарам Свяшчэнай Рымскай імперыі і турэцкім султанам. У 1556 
г. у Маскве паміж абедзвюма дзяржавамі было заключана чацвёртае 
па ліку прадаўжэнне пагаднення аб перамір'і 1537 г. на б гадоў, на 
працягу якіх яны дамовіліся весці перагаворы аб «вечным міры». 
Аднак гэта перамір'е доўга не пратрымалася, прычынай чаму стала 
Лівонская, ці Інфлянцкая вайна 1558-1583 гг. У 1558 г. Руская 
дзяржава пачала вайну з Лівонскім ордэнам за тэрыторыю Лівонскай 
канфедэрацыі. Лівонская канфедэрацыя, ці Інфлянты — гэта быў 
саюз пяці духоўна-феадальных дзяржаў, створаных у ХІІІ ст. 
нямецкімі крыжакамі на ўзбярэжжы Балтыйскага мора на 
заваяваных тэрыторыях племені ліваў у межах сучасных Латвіі і 
Эстоніі, якія намінальна лічыліся пад уладай папы рымскага і 
імператара Свяшчэннай Рымскай імперыі. У 1525 г. у сувязі з 
роспускам Тэўтонскага ордэна Лівонскі ордэн атрымаў незалежнасць 
ад яго, а ў 1527 г. Лівонія была абвешчана незалежнай дзяржавай у 
складзе Свяшчэннай Рымскай імперыі. З канца XVI — першай паловы 
XVII ст. Лівонія стала называцца Ліфляндыяй, ці Інфлянтамі. 

Лівонія загароджвала Маскоўскай дзяржаве выхад да 
Балтыйскага мора, праз якое яна хацела наладзіць гандлёвыя і 
культурныя сувязі з краінамі Заходняй Еўропы і сцвердзіць сваё 
права магутнай дзяржавы ўплываць на палітычны клімат Еўропы. На 
яе шляху стаялі ВКЛ, Польшча і Лівонія. Апошняя была самым слабым 
звяном у ланцугу еўрапейскіх суседзяў Маскоўскай Русі. У першай 
палове XVI ст. паміж Маскоўскай дзяржавай і Лівонскім ордэнам было 
заключана некалькі пагадненняў аб перамір'і (апошняе ў 1553 г.), якія 
прадугледжвалі захаванне старой мяжы з часоў Аляксандра Неўскага і 



абавязацельства Ордэна не заключаць ваеннага саюза з ВКЛ, 
Польшчай і Швецыяй супраць Масквы. Між тым у 1557 г. паміж 
Лівонскім ордэнам і ВКЛ быў заключаны т. зв. Трэці Пасольскі дагавор 
аб ваенным саюзе супраць Маскоўскай дзяржавы, што дало рускаму 
цару Івану IV зачэпку для абвяшчэння вайны супраць Лівоніі, якая 
была абвінавачана ў невыкананні ўмоў перамір'я 1553 г. Іван IV 
таксама спасылаўся на тое, што ў даўнія часы землі Лівоніі належалі 
рускім князям, а яе сучасныя ўладары не жадаюць плаціць Маскве 
даніну, якую яны абавязваліся плаціць раней. 

У студзені 1558 г. рускія войскі перайшлі мяжу на пскоўскім 
участку і ў хуткім часе авалодалі Нарвай і Дэрптам (Тарту), наблізіліся 
да Рэвеля (Таліна), урываліся да Рыгі і ў Курляндыю. Магістр 
Лівонскага ордэна Г. Кетлер пасля няўдалай спробы арганізаваць 
супраціўленне папрасіў дапамогі ў еўрапейскіх дзяржаў. Аднак яго 
звароты да Швецыі і Даніі нічога не далі, бо яны не жадалі ўступаць у 
канфлікт з Масквой. ВКЛ, Данія і Швецыя імкнуліся дыпламатычнымі 
сродкамі стрымаць Івана IV. У 1559 г. магістр звярнуўся да Жыгі-
монта ІІ Аўгуста як караля Польшчы за дапамогай, але той адмовіўся. 
Але калі Г. Кетлер зноў звярнуўся да Жыгімонта ІІ Аўгуста як вялікага 
князя літоўскага, той даў згоду дапамагчы. Некаторыя беларускія 
гісторыкі лічаць, што гэта было зроблена па падказцы польскіх вярхоў, 
каб уцягнуць ВКЛ у новую вайну з Маскоўскай дзяржавай. 

З другога боку, трэба адзначыць, што абарона Лівоніі адпавя-
дала інтарэсам Вільні, бо авалоданне Маскоўскай дзяржавай Ліфлян-
дыяй стварыла пагрозу паўночным рубяжам Княства. Літвінская 
знаць хацела перашкодзіць Маскве авалодаць балтыйскім узбярэж-
жам, паколькі сама была зацікаўлена ў гэтых тэрыторыях. Як ужо 
адзначалася, у 1557 г. велікакняжацкі ўрад заключыў антымаскоўскі 
ваенны саюз з Лівонскім ордэнам. Гэты дагавор, па сутнасці, скасаваў 
усе ранейшыя руска-лівонскія дамоўленасці і сведчыў аб умацаванні 
ўплыву ВКЛ на палітыку Ордэна. 

Ва ўмовах напружаных літоўска-рускіх адносін Вільня і Кракаў 
імкнуліся да стварэння антырускага саюза з Крымам пад эгідай 
Асманскай Порты. Адносіны ВКЛ і Польшчы з Асманскай імперыяй у 
1550-х гг. вызначаліся наяўнасцю ў іх агульных праціўнікаў — Габ-
сбургаў і Рускай дзяржавы. Паміж Вільняй і Стамбулам з канца 1520-
х гг. устанавіліся даволі трывалыя мірныя адносіны, замацаваныя 
дагаворам 1533 г. Адносіны, блізкія да саюзных, ВКЛ устанавіла ў 30-
40-я гг. таксама з Крымскім ханствам. Гэта было замацавана ў 
абавязацельствах захоўваць узаемны сяброўскі нейтралітэт бакоў у 
выпадку канфліктаў з Масквой. 



У 1552 г. Жыгімонт ІІ Аўгуст заключыў з Крымам антымаскоўскі 
саюзны дагавор, на падставе якога пазней, у часы Лівонскай вайны, 
ВКЛ патрабавала ваеннай падтрымкі ад Даўлет-Гірэя І. Дагавор 
прадугледжваў вяртанне ВКЛ зямель, захопленых Васілём НІ, у 
выпадку, калі гэтыя тэрыторыі пяройдуць пад крымскі кантроль. 
Палітычнае супрацоўніцтва ВКЛ і Крыма працягвалася, нягледзячы на 
супярэчнасці, якія захоўваліся паміж імі. Пачынаючы з 30-40-х гг. 
Жыгімонт Аўгуст меў магчымасць у выпадку ўзнікнення 
рознагалоссяў з ханам звяртацца за падтрымкай да яго сюзерэна — 
турэцкага султана. Гэтай магчымасцю ён шырока карыстаўся ў гады 
Лівонскай вайны. 

Пачатак Лівонскай вайны супаў з абвастрэннем ваенна-
палітычнай канфрантацыі паміж Масквой і Крымам. Руская дзяржава 
неаднаразова прапаноўвала ВКЛ саюз супраць Крыма («няверных»). У 
лютым 1558 г. маскоўскі ганец Р. В. Алфер'еў прапанаваў Жыгімонту 
«вечны мір» паміж Рускай дзяржавай і ВКЛ, маючы на ўвазе 
нейтралізаваць Вільню ў складаных для Масквы адносінах з Крымам і 
Ордэнам. Але гэта ініцыятыва не знайшла водгуку ў літвінскай 
дыпламатыі, якая, наадварот, актывізавала палітычныя кантакты з 
Бахчысараем. 

Пераломнай падзеяй у спробах літвінскай і маскоўскай дыпла-
матыі прадухіліць спаўзанне абедзвюх дзяржаў да вайны былі 
маскоўскія перагаворы, якія адбыліся ў сакавіку 1559 г. Зноў 
разглядаліся пытанні аб заключэнні «вечнага міру» і саюзу супраць 
«няверных». «Вялікае пасольства» ВКЛ упершыню за многія гады 
ўзняло пытанне аб вяртанні Смаленска, як і ўвогуле ўсіх тэрыторый, 
захопленых Васілём ІІІ. Гэта рабіла дасягненне якога-небудзь 
пагаднення з Масквой нерэальным. Дэлегацыя BKЛ таксама праявіла 
незацікаўленасць у барацьбе супраць Крыма. А калі размова і 
заходзіла аб фармальным антыкрымскім саюзе, то літвінская 
дыпламатыя абумоўлівала гэта патрабаваннем спынення Масквой 
дыпламатычных сувязей з Бахчысараем, не гарантуючы пры гэтым 
сваёй падтрымкі ў барацьбе з пагрозай крымскіх нападаў на 
паўднёвыя тэрыторыі Рускай дзяржавы. BKЛ не было зацікаўлена ў 
аслабленні ці нават поўнай ліквідацыі Крымскага ханства, 
разглядаючы яго як патэнцыяльнага саюзніка ў барацьбе за захаванне 
кантролю над украінскімі землямі. 

Але ж галоўным на перагаворах было балтыйскае пытанне. 
Літвінскія паслы патрабавалі вываду рускіх войскаў з Лівоніі і 
спынення вайны. У крайнім выпадку яны былі гатовы пагадзіцца 
захаваць на няпэўны тэрмін перамір'е паміж Масквой і Ордэнам, якое 



было падпісана ў сакавіку 1559 г. Літоўска-рускія перагаворы 1559 г. 
закончыліся правалам. Жорсткая пазіцыя паслоў ВКЛ адлюстроўвала 
ўмацаванне пазіцый прыхільнікаў вайны з Масквой у асяроддзі 
Жыгімонта ІІ. 

Пераход Лівонскага ордэна пад пратэктарат ВКЛ. Паспяхо-
вае прасоўванне рускага войска вымусіла Лівонскі ордэн перайсці пад 
пратэктарат ВКЛ. 31 жніўня 1559 г. у Вільні было падпісана першае 
пагадненне з Ордэнам, паводле якога апошні трапіў у «кліентэлу і 
пратэкцыю» вялікага князя літоўскага Жыгімонта ІІ Аўгуста. 15 
верасня 1559 г. гэтае пагадненне было дапоўнена дагаворам аб 
ваеннай дапамозе (абароне) Лівоніі Польшчай і ВКЛ. У інфлянцкія 
замкі ўздоўж Дзвіны былі ўведзены літвінскія войскі. Услед за ВКЛ і 
Польшчай у руска-лівонскую вайну ўмяшаліся Данія і Швецыя, што 
значна абцяжарыла далейшы ход вайны для Маскоўскай дзяржавы. 

У пачатку 1560 г. маскоўскія ваяводы аднавілі ваенныя дзеянні і 
да восені разбілі лепшыя сілы Ордэна, авалодалі галоўнымі 
ўмацаваннямі Інфлянтаў (акрамя Рыгі і Рэвеля). Вайна прымусіла 
Ордэн 28 лістапада 1561 г. падпісаць з ВКЛ у Вільні другое 
пагадненне, паводле якога ордэнскія ўладанні ў Інфлянтах перайшлі 
пад супольную ўладу ВКЛ і Кароны Польскай, а магістр Ордэна Г. 
Кетлер стаў васалам Жыгімонта ІІ Аўгуста. Узяўшы Лівонію пад сваю 
апеку, апошні запатрабаваў ад Івана IV вывесці адтуль свае войскі. 
Цар катэгарычна адмовіўся — не ў яго планах было перапыняць 
паспяхова распачатую вайну. Гады Вялікае княства паслала на 
абарону Лівоніі сваё войска. У ліпелі 1561 г. войска ВКЛ на чале з 
Мікалаем Радзівілам Рыжым уступіла ў Лівонію, але пацярпела 
паражэнне пад горадам Пярну. У канцы года літвінскае войска 
адваявала горад Тарваст. 

У лютым 1562 г. да дагавора з ВКЛ далучылася Рыжскае архіе-
піскапства. Сам горад Рыга не прызнаў дагавора і да 1581 г. заставаў-
ся незалежным. У сакавіку 1562 г. паводле «Дагавора аб падпарадка-
ванні» Ордэна Вялікаму княству ён быў секулярызаваны і фармальна 
спыніў існаванне, а Жыгімонт Аўгуст прызначыў Г. Кетлера ленным 
герцагам (князем) у паўднёвай частцы Інфлянтаў — Курляндскім і 
Земгальскім герцагствах. У склад BKЛ Інфлянты былі ўключаны ў 
1566 г. на Гарадзенскім сойме пад назвай Інфлянцкае княства. 
Польскі сойм адмовіўся прыняць Лівонію пад сваю апеку, каб не 
парушаць перамір'е з Масквой. Гэтым самым Польшча пакідала ВКЛ 
сам-на-сам у вайне з Маскоўскай дзяржавай. 

ВКЛ уступае ў вайну. Каб пазбегнуць вайны з Масквой, 
Жыгімонт ІІ Аўгуст намагаўся прадоўжыць перамір'е, заключанае ў 



1537 г. У верасні 1560 г. у Маскву прыбыў яго пасланнік М. Гарабурда 
з патрабаваннем спыніць вайну ў Лівоніі і вывесці адтуль рускія 
войскі. У адказ кіраўнік маскоўскага Пасольскага прыказу І. М. 
Вінаваты заявіў аб непрызнанні Масквой Віленскага дагавора аб 
пераходзе Лівонскага ордэна пад пратэктарат ВКЛ і Польшчы і ўсклаў 
усю адказнасць за магчымае парушэнне руска-літоўскага перамір'я на 
бок Вільні. Але перамір'е ўдалося захаваць. 

У 1561 г. літвінска-рускія перагаворы працягваліся. У лютым 
Іван IV прыняў пасольства ВКЛ, якое прыехала з мэтай прадоўжыць 
чацвёртае ці заключыць новае перамір'е ў тым выпадку, калі цар 
спыніць Лівонскую вайну. Улічваючы цяжкасці Рускай дзяржавы ў 
сувязі з гэтай вайной, ВКЛ паўтарыла свае ўмовы заключэння 
«вечнага міру», якія былі сфармуляваны ў 1559 г.: цар павінен быў 
уступіць Княству Ноўгарад, Пскоў і Смаленск, а таксама ўсю рускую 
частку Ліфляндыі. Толькі пасля гэтага прапаноўвалася пачаць 
абмеркаванне пытання аб сватанні аўдавелага Івана IV да сястры 
караля і вялікага князя Жыгімонта ІІ — Кацярыны Ягелонкі. Гэты 
шлюб, як меркавалася, мог бы прадухіліць канфлікт, які наспяваў 
паміж ВКЛ і Рускай дзяржавай. У выпадку жаніцьбы цар атрымліваў 
бы новыя ўладанні ВКЛ у Інфлянтах у якасці прыданага. На астатняй 
частцы Лівоніі планавалася захаваць Ордэнскую дзяржаву, магчыма 
пад сумесным пратэктаратам ВКЛ і Масквы. Але жорсткія ўмовы 
караля рабілі непазбежным правал перагавораў. 

Восенню 1561 г. сутыкненнямі ў Лівоніі пачалася новая вайна 
паміж ВКЛ і Рускай дзяржавай, якая працягвалася да 1570 г. 
Уступаючы ў вайну, Жыгімонт ІІ Аўгуст не меў надзейных саюзнікаў. 
Адносіны з Крымам заставаліся няпэўнымі. Габсбургі даволі стрымана 
аднесліся да пераходу Лівонскага ордэна пад пратэктарат ВКЛ і 
Польшчы. Непрыяцельскай была пазіцыя Швецыі і Даніі. Польшча 
імкнулася застацца ў баку ад чарговай «літоўска-рускай» вайны. Таму 
яе пачатак суправаджаўся пошукам дыпламатычных рашэнняў, каб 
пазбегнуць сур'ёзных ваенных сутыкненняў. 

У сакавіку 1562 г. пасланнік ВКЛ Б. Корсак прыбыў у Маскву. У 
каралеўскай грамаце, перададзенай Івану IV, на цара ўскладалася 
адказнасць за лівонскі канфлікт і патрабавалася спыненне вайны на 
ўмовах захавання статус-кво ў Прыбалтыцы. Гэта не магло быць 
прынята Іванам IV, бо зводзіла на нішто шматгадовыя намаганні 
Рускай дзяржавы ў барацьбе за Лівонію. Больш таго, члены камісіі 
Баярскай думы заявілі Корсаку, што не толькі Лівонія, але і сама Літва 
з'яўляецца «отчиной» маскоўскіх гасудароў. Тым самым пытанне аб 
перагаворах па Лівоніі было знята з парадку дня. Адначасова місія Б. 



Корсака падвяла рысу пад размовамі аб антыкрымскім пагадненні 
паміж Вільняй і Масквой. Гэта была апошняя дыпламатычная місія 
ВКЛ у Маскву да пачатку адкрытай вайны паміж дзвюма дзяржавамі. 

Пасля таго як Лівонскі ордэн быў падзелены паміж Расіяй, ВКЛ, 
Польшчай, Даніяй і Швецыяй, Іван IV вырашыў накіраваць галоўны 
ўдар супраць ВКЛ. Ён вылучыў патрабаванне ўступіць Рускай 
дзяржаве літоўскую долю лівонскай спадчыны па рацэ Заходняя 
Дзвіна, гэта значыць тэрыторыі паміж рэкамі Айвіекстэ і Заходняй 
Дзвіной. На самай справе цар прагнуў большага. «Уся Літва ёсць 
вотчына гасудароў маскоўскіх!» — абвясціў Іван IV на саборы, а 
дваране сказалі: «Мы, халопы царскія, за адну дзесяціну зямлі 
Полацкага або Азярышчынскага павета галовы скласці гатовыя». 

Полацкая вайна. Баявыя дзеянні пачаліся ў студзені 1562 г. Цар 
накіраваў свае асноўныя сілы да паўночна-ўсходніх межаў Княства. 
Ваенныя дзеянні перамясціліся на тэрыторыю Беларусі, якая стала ас-
ноўным тэатрам вайны. «Мы з'яднаем свае сілы, каб Польшча і Літва 
не выслізнулі ад нас», — пісаў Іван IV імператару Свяшчэннай 
Рымскай імперыі. Так вайна Лівонская ператварылася ў вайну 
Літоўскую ці Полацкую. 

У пачатку 1562 г. царскія палкі спустошылі Мсціслаўшчыну, ва-
коліцы Шклова, Оршы, Віцебска, Дуброўны і Копысі. У адказ харугвы 
ВКЛ правялі рэйд па Смаленшчыне і пад Веліж. 30 лістапада 1562 г. 
Іван Грозны накіраваўся з Масквы ў паход на Полацк. Для 
ажыццяўлення рашаючага наступлении на ВКЛ зімой 1562-1563 гг. 
пад Мажайскам было сканцэнтравана 60-тысячнае войска, якое 
ўзначаліў Іван IV. 31 студзеня 1563 г. быў абложаны Полацк. Маленькі 
гарнізон на чале з ваяводам С. Давойнам два тыдні мужна адбіваўся, 
але дапамог і чакаць не было адкуль. Гетман Мікалай Радзівіл Рыжы 
меў пад рукой толькі тры з паловай тысячы конніцы і не мог 
дапамагчы палачанам. 

Пасля двух тыдняў мужнай абароны 15 лютага Полацк капіту-
ляваў. Горад быў разрабаваны царскімі ратнікамі. Манахаў-бернар-
дзінцаў забілі, а яўрэяў патапілі ў Дзвіне. Шмат фурманак з золатам, 
серабром і іншымі каштоўнасцямі пацягнулася да Масквы. Была рас-
крадзена старажытнейшая на Беларусі бібліятэка Сафійскага сабора. 
Удзельнік вайны італьянец Аляксандр Гваньіні, які быў віцебскім 
камендантам, паведамляе ў сваёй «Хроніцы Еўрапейскай Сарматыі», 
што маскоўскі цар у палон на ўсход павёў 50 тыс. палачан, у тым ліку 
ўсю шляхту. Польскі гісторык Мацей Стрыйкоўскі, які ў той час 
таксама служыў у Віцебску, дадае, што гналі іх не па-хрысціянску, а 
як іудзеяў да Вавілона: кабет і дзяцей вялі звязаных вяроўкамі і абы-



як апранутых. Людзей амаль не кармілі, і яны сотнямі паміралі на 
зімовых дарогах ад голаду і марозу. Іван Грозны да сваіх шматлікіх 
тытулаў дадаў тытул «вялікага князя Полацкага». 

Цар абяцаў дараваць волю ўсім жыхарам і абаронцам Полацка, 
хто спыніць супраціўляцца. Аднак пераможца не стрымаў царскага 
слова. На абяцаную волю ён адпусціў толькі «кароннае рыцарства» — 
500 палякаў, якія акрамя прапускной граматы атрымалі ад цара 
шчодрыя дарункі — футры ды іншыя каштоўныя рэчы. Гэта рабілася 
як палітычны знак: маўляў, з Польшчаю Масква ваяваць не збіраецца. 
Яны мусілі перадаць каралю Жыгімонту, што маскоўскі ўладар вайны 
не прагне, а хоча адно вярнуць «свае» Валынь, Галіцыю і Беларусь да 
самой Вільні. 

Захоп Полацка быў нечаканай і цяжкай стратай для ВКЛ. Амаль 
уся Паўночная Беларусь была акупавана. Пасля захопу Полацка мас-
коўскае войска стала пагражаць Вільні. Шлях на сталіцу Беларуска-
літоўскай дзяржавы быў адкрыты. Радзе ВКЛ удалося заключыць з 
царом перамір'е да канца 1563 г. 

Іван IV пагадзіўся на перамір'е з палітычных меркаванняў, якія 
былі звязаны з планамі заключэння руска-крымскага мірнага пагад-
нення, яго барацьбой супраць унутранай феадальнай апазіцыі, якая ў 
ходзе вайны вяла закулісныя перагаворы з Вільняй. Так, браты Ада-
шавы збіраліся здаць Літве горад Старадуб нібыта «ў ходзе баёў», а 
камандуючы маскоўскімі войскамі ў Лівоніі князь А. Курбскі ў 
пачатку 1564 г. перайшоў на бок ВКЛ. 

У снежні 1563 г. у Маскву прыехала «вялікае пасольства» 
Жыгімонта на чале з Ю. Хадкевічам, А. Валовічам і М. Гарабурдой. У 
дарозе літвінскаму пасольству паведамілі пра абмен пасламі паміж 
Іванам IV і Даўлет-Гірэем, падкрэсліўшы, што «царь и великий князь с 
царем крымским в дружбе». Перагаворы ішлі вельмі напружана. 
Абодва бакі прад'яўлялі адзін аднаму такія прэтэнзіі, што пытанне аб 
міры было адразу ж знята з парадку дня. Адбіваючыся ад прэтэнзій 
цара на ўсё Падняпроўе, Палессе, Валынь і Падолле, паслы ў сваю 
чаргу запатрабавалі вярнуць ВКЛ Полацк, Смаленск, усю Север-
шчыну, а таксама даўно забытыя Варатынец Любуцк і іншыя гарады. 

У Маскве вялікія паслы прасілі прадоўжыць замірэнне да 1 
ліпеня 1564 г. Іван IV адмовіў, затое, маючы намер умацавацца на 
захопленых землях, прапанаваў мір на 10-15 гадоў пры абавязковай 
умове, што Полаччына і Інфлянты будуць належаць яму. Паслы былі 
гатовы часова аддаць Маскве акупаваны Полацк, толькі не Полацкі 
павет і не Інфлянты. У гандлі за Полаччыну Іван IV уступаў яшчэ не 
заваяваныя Валынь, Падолле, Кіеў, нарэшце Курляндыю. Аднак і гэта 



не змяніла пазіцыі паслоў. Перагаворы закончыліся правалам. Паслы 
ВКЛ выехалі з Масквы, маючы прапускную грамату да Барысава. 
Услед за імі на тэрыторыю Беларусі рушылі царскія ваяводы. 

Іван IV узнавіў ваенныя дзеянні. Паводле яго плана, дзве вялікія 
арміі (50-тысячная братоў Сярэбраных з Вязьмы і 24-тысячная П. І. 
Шуйскага з Полацка) павінны былі злучыцца пад Оршай і ісці на 
Менск і Наваградак. Аднак 26 студзеня 1564 г. групоўка Шуйскага 
была цалкам разгромлена гетманам Мікалаем Радзівілам Рыжым у 
бітве на рацэ Ула, непадалёк ад Чашнікаў. У гэтай бітве загінулі Пётр 
Шуйскі і многія рускія дваране. У выніку армія братоў Сярэбраных, 
сутыкнуўшыся з авангардам войскаў Ф. С. Кміты-Чарнабыльскага, 
панічна адступіла да Смаленска. Дзякуючы бліскучым перамогам пад 
Улан і Оршай была сарвана буйная аперацыя Івана IV пранікнуць у 
цэнтр дзяржавы. 

Пазней ваенныя дзеянні насілі ў асноўным лакальны, тактычны 
характар. Увосень 1564 г. войскі BKЛ спрабавалі вызваліць Полацк. 
Гэты паход супаў з асеннім набегам Даўлет-Гірэя І. Адказам на захоп 
маскоўскімі войскамі Езярышча стаў паход войскаў BKЛ на Вялікія 
Лукі, а вясной 1565 г. — на Пскоўшчыну. Ваенныя поспехі ВКЛ, 
цяжар доўгай вайны і напад саюзніка Жыгімонта, крымскага хана 
Даўлет-Еірэя на Разаншчыну прымусілі Івана IV да перагавораў. У 
жніўні 1565 г. вайна была перапынена. 

Пошукі замірэння. У 1565 г. аднавіліся дыпламатычныя пера-
гаворы паміж Вільняй і Масквой. Першапачаткова яны мелі характар 
вельмі асцярожнага прашчупвання пазіцый адзін аднаго, але адлю-
строўвалі неабходнасць палітычнага дыялогу, што ўсведамлялі абодва 
бакі. Перамагчы ў вайне пры існуючых суадносінах сіл было мала-
рэальна, разлікі на дапамогу Крыма не апраўдаліся ні для аднаго з 
бакоў, намеры прыцягнуць новых саюзнікаў таксама не спраўдзіліся. 

У маі 1566 г. у Маскву прыбыло «вялікае пасольства» ВКЛ (Ю. 
Хадкевіч, Ю. Тышкевіч, М. Гарабурда), у склад якога ўваходзіла каля 
тысячы чалавек. На першым этапе перагавораў пазіцыі бакоў 
здаваліся такімі ж несумяшчальнымі, як у 1563-1564 гг. Але потым 
руская дыпламатыя адмовілася ад сваіх патрабаванняў прызнання 
царскага тытула і пагадзілася ўступіць частку заваяваных полацкіх 
зямель, Курляндыю і некаторыя спрэчныя тэрыторыі Беларусі, на якіх 
знаходзіліся больш за 20 гарадоў. Літвінскі бок адмовіўся ад Полацка, 
але настойваў на вяртанні полацкага Задзвіння. Паслы патрабавалі 
разрыву руска-шведскага перамір'я 1564 г. з наступным падзелам 
шведскіх уладанняў у Лівоніі паміж Літвой і Масквой. Масква адхіляла 
гэта і намагалася атрымаць Рыгу. Лівонію збіраліся падзяліць на 



ўмовах uti possidetis (хто чым валодае ў дадзены момант). Апошняя 
прапанова літвінскай дэлегацыі прывяла да зрыву перагавораў, 
паколькі не прадугледжвала для Рускай дзяржавы выхаду да мора. 

Іван IV надаваў перагаворам прынцыповае значэнне. Быў 
скліканы Земскі сабор, які адхіліў прапановы дэлегацыі ВКЛ. Сабор 
патрабаваў аддаць Маскве ўсю Лівонію і полацкія землі за Дзвіной. У 
ліпені пасольства пакінула Маскву. Бакі дамовіліся, што да 
завяршэння перагавораў не будуць пачынаць ваенных дзеянняў. У 
1567 г. маскоўскае пасольства прыехала ў Гародню для працягу 
перагавораў, але і гэта сустрэча была безвыніковай, што азначала 
пачатак новага этапа вайны. 

У кіруючых колах ВКЛ абмяркоўваўся план пераносу ваенных 
дзеянняў на тэрыторыю непрыяцеля. У выніку мабілізацыі земскага 
войска паміж Лебедзевам і Маладзечнам была сабрана 50-тысячная 
армія. Аднак гэтая добра арганізаваная аперацыя (у гістарыяграфіі 
вядома як «радашковіцкая») сарвалася, пасля чаго аднавіліся 
лакальныя ваенныя дзеянні з абодвух бакоў. У 1566-1569 гг. рускі цар 
узмацніў свае пазіцыі на заваяванай тэрыторыі, пабудаваўшы ў раёне 
Полацка шэраг крэпасцей (Сушу, Сокал, Казьяны і інш.). 

Цяжар Лівонскай вайны стаў галоўнай прычынай, якая 
падштурхнула шляхту ВКЛ да дзяржаўнай уніі з Польшчай. Пасля 
падпісання акта Люблінскай уніі 1569 г. і стварэння Рэчы Паспалітай 
вайна з Рускай дзяржавай стала агульнай для ВКЛ і Кароны. У канцы 
1569 г. у Маскву прыехала супольнае польска-літвінскае пасольства. У 
выніку цяжкіх перагавораў было вырашана дзеля неабходнай абодвум 
бакам перадышкі правесці часовую мяжу, пакінуўшы кожнай 
дзяржаве падкантрольныя ёй на той час землі. У ліпені 1570 г. было 
падпісана пагадненне аб трохгадовым перамір'і. 

Так закончылася апошняя, пятая па ліку ў XVI ст. «літоўска-
руская» вайна 1561—1570-х гг., паколькі наступныя войны з Рускай 
дзяржавай ВКЛ вяло, калі было часткай федэратыўнай дзяржавы 
Рэчы Паспалітай. У выніку гэтай вайны ВКЛ страціла Полацк і 
паўночную частку Полацкай зямлі, Езярышча і Усвяты ў Віцебскай 
зямлі. Ні ў Вільні, ні ў Маскве перамір'е 1570 г. не лічылася трывалым 
і пэўным. Іван IV выкарыстаў яго для вайны са шведамі ў Эстоніі. 
Жыгімонт ІІ Аўгуст планаваў вярнуць Полацк у абмен на ўступкі ў 
Інфлянтах, але 7 ліпеня 1572 г. памёр. 

У час «бескаралеўя» кандыдатура галоўнага праціўніка Рэчы Пас-
палітай, маскоўскага цара Івана IV, была вылучана на каралеўскі 
прастол. І раней феадалы ВКЛ спрабавалі нармалізаваць адносіны з 
Маскоўскай дзяржавай з дапамогай дынастычных сувязей. Але 



ўпершыню кандыдатура рускага манарха была вылучана на польска-
літвінскі прастол у разгар вайны паміж новастворанай польска-
літвінскай федэрацыяй і Рускай дзяржавай. Гэта сведчыла аб 
існаванні сярод магнатаў і шляхты ВКЛ стратэгічных разлікаў 
выкарыстання рэсурсаў Рускай дзяржавы ў барацьбе за дамінаванне 
ў Рэчы Паспалітай і за ўмацаванне міжнародных пазіцый Княства. 

Але пазіцыі праціўнікаў абрання маскоўскага цара на прастол 
Рэчы Паспалітай былі значна мацнейшыя. Разумеючы гэта, Іван IV 
падтрымаў кандыдатуру Габсбургаў, спадзеючыся на ўмацаванне 
супрацоўніцтва з імі ў вайне за Прыбалтыку. Пасля абрання Генрыка 
Валуа і яго ўцёкаў у Францыю сярод кандыдатаў на каралеўскі 
прастол зноў фігураваў цар. Пагадненне Масквы з Венай 
прадугледжвала ў выпадку правалу іх кандыдата распачаць 
супольную вайну супраць Рэчы Паспалітай і падзяліць яе тэрыторыю. 
Аднак абранне і каранацыя ў 1576 г. сяміградскага князя Стэфана 
Баторыя, а потым смерць імператара Свяшчэннай Рымскай імперыі 
не далі рэалізавацца гэтаму плану. 

Рэч Паспалітая бярэ рэванш. Новы этап Лівонскай вайны 
(1577-1582 гг.) звязаны з актыўнай знешнепалітычнай дзейнасцю Стэ-
фана Баторыя, праграму якога актыўна падтрымалі ў ВКЛ. Паведам-
ляючы Івану IV аб сваім узыходжанні на прастол, С. Баторый у прэ-
амбуле сваёй граматы не назваў яго царом і не ўключыў у склад яго 
тытула Смаленскага і Полацкага княстваў. Гэта сведчыла аб непрыз-
нанні з боку Рэчы Паспалітай факта ўваходжання гэтых зямель у 
склад Рускай дзяржавы і аб намеры караля змагацца за іх вяртанне ў 
склад ВКЛ. 

Варшаўскі сойм 1578 г. вызначыў канкрэтныя захады ў падрых-
тоўцы да вайны з Масквой. С. Баторый спыніў з ёй перагаворы і ў 
чэрвені 1579 г. аб'явіў вайну Рускай дзяржаве. Першая вайна паміж 
Рэччу Паспалітай і Рускай дзяржавай ахоплівае 1579-1583 гг. Ёю была 
завершана доўгая Лівонская вайна 1558-1583 гг. Фактычным 
саюзнікам Рэчы Паспалітай на гэтым апошнім этапе Лівонскай вайны 
была Швецыя, хаця фармальнага ваенна-палітычнага саюза паміж імі 
заключана не было. Галоўным тэатрам ваенных дзеянняў з'яўляліся 
Полацкая і Ноўгарад-Пскоўская землі. 

Летам 1579 г. аб'яднаная армія Кароны і ВКЛ (41 тыс. чалавек, 
больш як палову з іх складалі харугвы Беларуска-літоўскай дзяржавы) 
рушыла на Полацк, які быў узяты 30 жніўня 1579 г. Хутка 
капітулявала апошняя руская крэпасць Сокал, пабудаваная Іванам IV 
на Полаччыне. У час полацкай кампаніі загінулі ці трапілі ў палон 10 
тыс. маскоўскіх ратнікаў і 16 ваяводаў. 



Летам 1580 г. пачалося наступленне войска Рэчы Паспалітай на 
Вялікія Лукі, захоп якіх даваў магчымасць адрэзаць Маскву ад 
Інфлянтаў. З Чашнікаў армія праз Віцебск імкліва рушыла да Вялікіх 
Лукаў і авалодала крэпасцю. У час кампаніі ўдалося заняць таксама 
Веліж, Усвяты, Невель, Езярышча, Завалач. Паўночная Беларусь была 
канчаткова вызвалена. Паслы Івана IV прапанавалі С. Баторыю 
перамір'е і запэўнілі, што цар гатовы адмовіцца не толькі ад Полацка, 
але і ад усіх Інфлянтаў. Але кароль і вялікі князь планаваў наступны 
паход. Перагаворы 1581 г. у Вільні не далі вынікаў. 

У ліпені 1581 г. 47-тысячная армія С. Баторыя дзвюма калонамі 
з Полацка пайшла на Пскоў, мацнейшую крэпасць Рускай дзяржавы, 
але пскоўскае наступленне было горш падрыхтавана і запозна пачата. 
Раннія халады прымусілі караля адвесці большую частку арміі на 
зімовыя кватэры. Паколькі С. Баторый дэманстраваў рашучасць 
дамагацца пастаўленай мэты ў наступным годзе і захапіць усю 
Наўгародскую зямлю, Іван IV накіраваў пад Пскоў сваіх паслоў для 
мірных перагавораў. 

Пасля заканчэння ваенных дзеянняў Полацк і ваколіцы так 
абязлюдзелі, што на адбудову гарадскіх умацаванняў бралі сялян з -
пад Магілёва. Усё Прыдзвінне на 50 вёрст вакол Полацка 
ператварылася ў лясную пустэльню. 

Ям-Запольскі мірны дагавор 1582 г. Перагаворы паміж 
дэлегацыямі Рэчы Паспалітай і Рускай дзяржавы аб заключэнні 
мірнага дагавора пачаліся 13 снежня 1581 г. і закончыліся 15 
студзеня 1582 г. падпісаннем Ям-Запольскага мірнага дагавора на 10 
гадоў. Дагавор быў падпісаны ў вёсцы Ківерава Гара каля мястэчка 
Запольны Ям (на поўдзень ад Пскова). Ён з'явіўся адным з 
дыпламатычных актаў, якія паклалі канец Лівонскай вайне 1558-1583 
гг. З боку Рэчы Паспалітай у іх удзельнічалі ваявода князь Я. 
Збаражскі, ваявода віленскі, вялікі гетман літоўскі князь Хрыстафор 
Радзівіл і пісар ВКЛ М. Гарабурда, якія дзейнічалі па ўказанні вялікага 
кароннага гетмана і канцлера Я. Замойскага. Старшынстваваў папскі 
легат, нунцый А. Пасевіна, які быў пасланы папам у якасці «адваката» 
Івана IV з надзеяй, што Масква ў цяжкіх ваенных і дыпламатычных 
абставінах згодзіцца на царкоўную унію з Рымам. 

Галоўныя спрэчкі разгарэліся з-за Інфлянтаў. Масква імкнулася 
захаваць хаця б толькі Дэрпт (сучасны Тарту). Дэлегацыя Рэчы 
Паспалітай хацела ўтрымаць Себеж і іншыя занятыя гарады. Іван IV, 
імкнучыся хутчэй перакінуць усе свае сілы супраць Швецыі, каб 
адваяваць у яе Нарву і іншыя эстонскія гарады, пайшоў на значныя 
тэрытарыяльныя ўступкі. 



Паводле падпісанага мірнага дагавора Руская дзяржава 
адмаўлялася на карысць Рэчы Паспалітай ад заваяваных інфлянцкіх 
зямель у Прыбалтыцы і ад уладанняў сваіх васалаў і саюзнікаў: ад 
Курляндыі, 40 захопленых гарадоў у Інфлянтах, Полацка з паветам і 
Веліжа з акругай. Рэч Паспалітая вяртала цару занятыя ў апошнія 
гады вайны пскоўскія, наўгародскія і цвярскія землі. Яна таксама 
адмаўлялася ад кантрыбуцыі з Рускай дзяржавы і ад іншай 
кампенсацыі страт ад вайны, на што яна першапачаткова 
прэтэндавала ў час перагавораў. Рэч Паспалітая адмаўлялася ад 
вызначэння лёсу гарадоў у будучым руска-шведскім дагаворы і ад 
унясення ў тэкст Ям-Запольскага мірнага дагавора ўмоў аб будучай 
прыналежнасці Рэвеля і Нарвы. Пасля Лівонскай вайны быў кан-
чаткова вызначаны дзяржаўны лад Інфлянтаў. У 1582 г. кароль С. 
Баторый выдаў «Інфлянцкія канстытуцыі», паводле якіх падзяліў Ін-
флянты на Вендэнскі, Дэрпцкі і Парнаўскі прэзідэнцыяты (у 1589 г. 
яны перайменаваны ў ваяводствы). 

Кампрамісна вырашылася спрэчнае пытанне аб царскім тытуле. 
У рускім экземпляры дагавора захаваўся тытул «цара», у польскім ён 
не ўпамінаўся. У рускім экземпляры цар іменаваўся таксама як 
«властитель Ливонский и Смоленский», а ў польскім «властителем 
Ливонии» іменаваўся польскі кароль і вялікі князь літоўскі С. Баторый, 
а тытул «Смоленский» не належаў нікому. Узаемная перадача 
крэпасцей і абмен ваеннапалоннымі павінны былі адбыцца на 
працягу 8 тыдняў. У дадатак да дагавора летам 1582 г. паміж Рэччу 
Паспалітай і Рускай дзяржавай былі падпісаны яшчэ тры пратаколы. 
Яны прадугледжвалі абмен і выкуп ваеннапалонных, а таксама 
ненапад на спрэчныя ліфлянцкія і наўгародскія гарады да сканчэння 
10-гадовага перамір'я. Дагавор неаднаразова пацвярджаўся і 
прадаўжаўся (апошні раз у 1601 г.). 

Падпісанне міру зафіксавала буйное ваеннае і дыпламатычнае 
паражэнне Маскоўскага царства ў вайне, ім жа распачатай. Для ВКЛ, 
у тым ліку Беларусі, якая найбольш пацярпела за гады вайны, яго 
значэнне заключалася і ў тым, што Ям-Запольскі дагавор замацаваў у 
складзе Беларуска-літоўскай дзяржавы вызваленыя этнічныя 
беларускія землі. Большая частка Інфлянтаў адышла да Польшчы. 
Вайна Маскоўскай дзяржавы са Швецыяй скончылася падпісаннем 
Плюскага перамір'я 1583 г., паводле якога шведы завалодалі 
паўночнай часткай Эстоніі. 

У выніку Інфлянцкай вайны Руская дзяржава страціла ўсе свае 
ўладанні ў Прыбалтыцы, якія яна набыла ў перыяд з Х па XVI ст., і 
была адкінута ў межы, на якіх знаходзілася Кіеўская Русь. Больш таго, 



Масква была вымушана адмовіцца на карысць Рэчы Паспалітай ад 
усіх сваіх прэтэнзій на Прыбалтыку ў будучым. На думку шэрага 
дарэвалюцыйных і сучасных расійскіх гісторыкаў, паражэнне ў 
Інфлянцкай вайне з'явілася адным з самых моцных страсенняў Рускай 
дзяржавы за ўсю яе гісторыю. Паводле вядомага рускага гісторыка М. 
М. Карамзіна, Ям-Запольскі мірны дагавор быў «самым нявыгадным і 
ганебным для Расіі мірам з усіх, што былі заключаны да таго часу з 
Літвой». 

 
1.2. УТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі. Гісторыя збліжэння 

ВКЛ і Польскага каралеўства бярэ свой пачатак з 1385 г., калі яны 
ўпершыню аб'ядналіся на аснове асабістай уніі. Але абедзве дзяржавы 
захоўвалі сваю палітычную і культурную асобнасць. Неаднаразовае 
аднаўленне гэтых уній (у 1401, 1413, 1447, 1501, 1503, 1566 гг.) 
даказвала, што яны былі нетрывалыя. Найбольшую зацікаўленасць у 
аб'яднанні праяўляла Польшча, якая выступала ініцыятарам уній і 
якая спадзявалася з іх дапамогай падначаліць Княства. Пасля 
Крэўскай уніі, калі Польшчы не ўдалося адразу падпарадкаваць сабе 
BKЛ, яна перайшла да тактыкі паступовага падначалення BKЛ 
шляхам перыядычнага перазаключэння уній. BKЛ разглядала уніі з 
Польшчай як вымушаны крок, на які яно звычайна ішло пад ціскам 
унутраных і знешніх абставін. 

Саюз дзвюх дзяржаў быў заснаваны спачатку на агульнай паг-
розе з боку Тэўтонскага ордэна, потым на супольных інтарэсах у Пры-
балтыцы і, урэшце, на пагрозе з боку Маскоўскай дзяржавы. Пры гэ-
тым дзяржаўныя уніі падмацоўваліся дынастычнымі, а дакладней, 
персанальнымі уніямі. Вялікімі князямі літоўскімі і рускімі і аднача-
сова польскімі каралямі амаль увесь час у другой палове XV-XVI ст. (да 
1572 г.) былі адны і тыя ж асобы з дынастыі Ягелонаў (Ягайлавічаў). 

Пасля разгрому Тэўтонскага ордэна галоўнай знешняй небяспе-
кай для BKЛ стала ўсходняя, маскоўская пагроза. Чым больш абвас-
траліся адносіны Вільні з Масквой, тым больш літвінская правячая 
вярхушка схілялася да аб'яднання з Польшчай. Асабліва востра 
пытанне аб уніі паўстала ў 60-я гг. XVI ст., калі Княства напаткалі 
сур'ёзныя няўдачы ў Лівонскай вайне. Страта Полацка была самым 
моцным палітычным і ваенным паражэннем ВКЛ за ўсю гісторыю 
войнаў з Маскоўскай дзяржавай на працягу XIV—XVI ст. Гэта вайна 
фактычна прымусіла ВКЛ аб'яднацца з Польшчай. Па словах вілей-
скага ваяводы Мікалая Радзівіла Рыжага, які ўзначальваў магнацкую 



апазіцыю уніі ў Любліне: «На нашым хрыбце быў вораг, калі мы ехалі 
сюды, жадаючы пастанавіць з вамі унію, якая б аб'яднала нас 
узаемнаю любоўю, і, калі казаць праўду, мы пачалі імкнуцца да яе 
амаль бегам, тады як продкі нашыя ішлі да яе вельмі паціху». 

Адной з важных прычын уніі 1569 г. былі супярэчнасці ў 
пануючым саслоўі ВКЛ, асабліва паміж магнатэрыяй і шляхтай 
сярэдняй і дробнай. У Польскім каралеўстве шляхта ўжо мела «залатыя 
вольнасці», доступ да ўлады, рашуча ўплывала на ўнутраную і 
знешнюю палітыку ўрада. Літвінская шляхта жадала дасягнуць 
становішча польскай, зраўняцца з ёю ў правах і прывілеях, атрымаць 
верх над магнатэрыяй, заняць вызначальнае месца ў сваёй дзяржаве. 
Дасягненне гэтых мэт яна звязвала з заключэннем уніі з Польшчай. 

Пэўным фактарам збліжэння абедзвюх дзяржаў была рыма-
каталіцкая царква, пануючая ў Польшчы, вельмі значная для 
ўнутрыпалітычных дачыненняў Беларуска-літоўскай дзяржавы. Гэтая 
царква ў Беларусі адміністрацыйна ўваходзіла ў склад Віленскай 
епархіі (епіскапства). Толькі Берасцейская зямля была ўключана ў 
склад Луцкай епархіі. У сваю чаргу, каталіцкія епіскапствы на 
тэрыторыі ВКЛ падначальваліся прымасу Польшчы, архіепіскапу 
гнезненскаму. У геапалітычным плане гэтая царква спрыяла больш 
шчыльным сувязям Беларуска-літоўскай дзяржавы з еўрапейскімі 
краінамі і ў пэўным сэнсе цясней збліжала знешнюю палітыку 
Польшчы і Вялікага княства. 

З другога боку, усё больш небяспечная для Вялікага княства 
Літоўскага палітыка ўсходняга суседа, пастаянны націск з яго боку, 
серыя войнаў канца XV — першай паловы XVI ст. з амаль няспыннаю 
заваёвай усходніх тэрыторый ВКЛ, — усё гэта скіроўвала 
знешнепалітычныя інтарэсы Польшчы на Усход. У «руска-літоўскіх» 
войнах ад пачатку XVI ст. прымалі ўдзел польскія ўзброеныя сілы, 
таму гэтыя ўзброеныя канфлікты ў пэўнай меры становяцца і войнамі 
Польскай дзяржавы. 

Яшчэ адным фактарам палітычнага збліжэння ВКЛ і Польшчы 
быў паўднёвы кірунак, дзе ў канцы XV-XVI ст. ішла безупынная 
барацьба з набегамі крымскіх татараў і з Турэцкай імперыяй, васалам 
якой з 1475 г. было Крымскае ханства. На паўднёвым кірунку 
знешняя палітыка Княства каардынавалася са знешняй палітыкай 
Польшчы ад пачатку XVI ст. 

Польскім каралём і вялікім літоўскім князем у гэты трывожны 
час быў Жыгімонт ІІ Аўгуст. Ён не меў патомства і не мог ужо на яго 
спадзявацца. На ім канчалася дынастыя Ягелонаў, якая злучала сабою 
дзве дзяржавы. Польскія палітыкі баяліся, што пасля яго смерці ВКЛ 



абярэ сабе асобнага гаспадара. Трэба было загадзя зрабіць больш 
адпаведную часу сувязь паміж дзяржавамі. Жыгімонт згадзіўся з 
гэтым, і пачаліся перагаворы аб новым аб'яднанні. 

Планы літвінскіх і польскіх феадалаў. Шляхта з беларускіх і 
ўкраінскіх паветаў на палявым сойме пад Віцебскам 13 верасня 1562 
г. накіравала вялікаму князю Жыгімонту Аўгусту ў Вільню акт з 
просьбай заключыць унію з Польшчай, каб мець агульныя з польскай 
шляхтай соймы, разам выбіраць караля (і адначасова вялікага князя), 
разам абараняцца ад ворагаў і, галоўнае, карыстацца аднолькавымі 
правамі з польскай шляхтай. Удзельнікі палявога сойма паслалі акт і 
да жамойцкай шляхты, каб яна далучылася да яго. 

Супраць уніі з Польшчай выступала частка паноў-рады на чале з 
Мікалаем Радзівілам Чорным, віленскім ваяводам, канцлерам і 
маршалкам земскім. Такім чынам, беларуская і ўкраінская шляхта 
была за унію з Польшчай, а магнаты выступалі супраць, яны імкнуліся 
захаваць цалкам незалежную дзяржаву. 

Ідэі паглынання Княства Каронай атрымалі распаўсюджванне 
сярод пэўных колаў польскай шляхты. Далучэнне новых зямель 
прываблівала магчымасцю атрыманая новых багаццяў, пасад, 
узнагарод. Перадлюблінскі час вызначаўся ўзмоцненай каталіцкай 
прапагандай на заходніх землях Беларусі і Украіны, шматлікімі 
набегамі польскіх і мазавецкіх феадалаў на заходнія землі ВКЛ з мэтай 
іх абрабавання. У 1551 г. на сойме ў Вільні польскія паслы выступілі з 
патрабаваннем далучэння да Польшчы Падляшша, Валыні, Кіева і 
Северскай зямлі. 

Для ВКЛ альтэрнатывай саюзу з Польшчай магло стаць заклю-
чэнне уніі з Рускай дзяржавай і прызнанне над сабой улады Івана IV 
ці яго сына. На гэты конт вяліся тайныя перагаворы, але поспеху яны 
не мелі. Сярод феадалаў усходніх раёнаў Беларусі і Украіны, як ужо 
адзначалася, час ад часу выспявалі задумы адарвацца ад Княства і 
далучыцца да Рускай дзяржавы, а пэўныя колы насельніцтва гэтых 
зямель праяўлялі сімпатыі да Масквы. Але беларуская і літоўская 
шляхта ўсё больш шукала саюзу з Польшчай, бо маскоўскае дваран-
ства не мела такой вольніцы, як польскія шляхцічы. Дэспатычны 
рэжым Івана IV адпуджваў літвінскую шляхту. Шмат хто з відных 
дзеячаў Маскоўскай дзяржавы вымушаны быў уцякаць ад смерці і 
рэпрэсій у BKЛ (напрыклад, Андрэй Курбскі). Вольнасці шляхецкай 
рэспублікі павярнулі пануючы клас BKЛ у бок Польшчы. 

Урад BKЛ і кіруючыя колы Польшчы прапаноўвалі розныя ўмовы 
злучэння дзяржаў. Літвінскія палітыкі хацелі абмежавацца ваенна-па-
літычным саюзам, які б захаваў незалежнасць і самастойнасць ВКЛ. 



Паводле іх плана, кожная з дзяржаў павінна была захаваць свой сойм. 
Некаторыя з магнатаў, хоць і згаджаліся на агульны для абедзвюх дзя-
ржаў сойм, але хацелі, каб ён збіраўся па чарзе на тэрыторыі ВКЛ і тэ-
рыторыі Польшчы. Кароль і вялікі князь злучанай дзяржавы павінен 
абірацца і абвяшчацца той і другой дзяржавамі асобна. Пасады ў 
кожнай дзяржаве займаюцца толькі «тубыльцамі», г. зн. яе ўраджэнца-
мі. Пытанне аб уніі разглядаў Віленскі сойм 1563 г., які выбраў дэле-
гацыю для перагавораў з Польшчай. Магнаты згадзіліся на гэта пры 
ўмове шырокай самастойнасці ВКЛ. Перагаворы працягваліся 
некалькі гадоў. 

Прадстаўнікі Польшчы не згаджаліся з такой пастаноўкай 
пытання аб уніі. Яны стаялі за першынство Польшчы і за скасаванне 
незалежнасці ВКЛ. На афіцыйным узроўні такая пазіцыя ўпершыню 
выявілася на Варшаўскім сойме 1563-1564 гг. На погляд польскіх 
вярхоў, у абедзвюх дзяржавах павінен быць адзін сойм, які збіраецца 
выключна на тэрыторыі Польшчы. Частка дэпутатаў Варшаўскага 
сойма нават вылучыла праект аб скасаванні назвы «Літва» і замене яе 
на назву «Новая Польшча». 

Пераход да Польшчы беларускіх і ўкраінскіх зямель. 10 сту-
дзеня 1569 г. у Любліне адкрыўся агульны сойм Польшчы і ВКЛ. У 
склад дэлегацыі ВКЛ уваходзілі канцлер і віленскі ваявода Мікалай 
Радзівіл Рыжы, падканцлер Астафей Валовіч, Жамойцкі стараста Ян 
Хадкевіч, падскарбій Мікалай Нарушэвіч і іншыя ўплывовыя асобы. 
На сойм прыбылі кароль, каля 160 паслоў і сенатараў Польшчы і ВКЛ. 

Магнаты ВКЛ выступалі супраць цеснай уніі з Польшчай, прапа-
нуючы фактычна абарончы саюз. У канцы лютага большасць 
дэпутатаў ВКЛ, у тым ліку ўсе магнаты, не згаджаючыся з польскім 
праектам уніі, пакінулі Люблін. Перад ад'ездам яны падалі каралю 
свае ўмовы аб'яднання, якія прадугледжвалі захаванне незалежнасці і 
тэрытарыяльнай цэласнасці ВКЛ. 

Гэтыя ўмовы выклікалі моцнае абурэнне польскага боку, які 
пайшоў на дэманстрацыю сілы. Польскія сенатары і дэпутаты 
працягнулі абмеркаванне справы уніі без удзелу прадстаўнікоў ВКЛ і 
паставілі перад Жыгімонтам пытанне аб далучэнні Падляшша і 
Валыні да Польшчы. Мясцовая шляхта была згодна на гэты крок, 
спадзеючыся на пашырэнне сваіх правоў і прывілеяў. 5 сакавіка 1569 
г. кароль выдаў універсал аб далучэнні Падляшша (з гарадамі Бельск, 
Беласток, Драгічын, Мельнік) да Польшчы. Сойм разам з падляшскімі 
дэпутатамі прыняў канчатковае рашэнне пра далучэнне Падляшскага 
ваяводства да Кароны. Паны-рада ВКЛ заявілі пратэст, аднак 
большасць шляхты іх не падтрымала. 



У красавіку — чэрвені 1569 г. ад Княства былі адарваны і 
далучаны да Польшчы Валынь, Кіеўшчына і Падолле. Украінская 
шляхта, якая ратавалася ад турэцка-татарскай пагрозы, дала згоду на 
далучэнне сваіх зямель да Кароны. Толькі шляхта Мазырскага павета 
не згадзілася на гэта і засталася ў ВКЛ, а Мазырскі павет з таго часу 
ўвайшоў у склад Менскага ваяводства. 

ВКЛ панесла цяжкія тэрытарыяльныя страты. У выніку адарван-
ня ад яго ўкраінскіх зямель, якія былі далучаны Гедымінам і Альгер-
дам, тэрыторыя дзяржавы змяншалася больш чым у два разы. Цяпер 
яна ахоплівала этнічныя беларускія, літоўскія і некаторыя рускія 
землі. Гэта быў моцны ўдар па магутнасці дзяржавы, якая і без таго 
была падарвана стратай Полацка і навакольных беларускіх зямель у 
Лівонскай вайне. Але ісці на ваенны канфлікт з Польшчай у тых 
умовах яна не магла. 

Умовы Люблінскай уніі. У маі 1569 г. Жыгімонт Аўгуст склікаў 
сеймікі ВКЛ, дзе шляхта дала згоду на падпісанне уніі. 1 ліпеня 1569 г. 
пасля новага абмеркавання соймам быў зацверджаны акт уніі. Кароль 
падпісаў акт 4 ліпеня. 11 жніўня 1569 г. быў выдадзены дадатковы 
акт, паводле якога вызначаўся склад Сената аб'яднанай дзяржавы. 
Сенатары і паслы ВКЛ былі прыведзены да прысягі на вернасць уніі. 
Як сведчаць відавочцы, яны чыталі тэкст прысягі, абліваючыся 
слязьмі. 

Сутнасць новастворанага саюза дзвюх дзяржаў заключалася ў 
тым, што «каралеўства Польскае і Вялікае княства Літоўскае ўяўляюць 
сабою ўжо адно непадзельнае і неаддзельнае цела, а таксама не 
асобную, але агульную рэспубліку, якая злучылася і з'ядналася ў адзін 
народ з дзвюх дзяржаў і народаў». Новая злучаная дзяржава 
атрымала назву Рэч Паспалітая, што ў перакладзе з лацінскай мовы 
азначала «рэспубліка». 

Унія была заключана на наступных умовах: 
1. Абвяшчалася аб'яднанне на аснове роўнасці Польшчы 

(Кароны) і ВКЛ (Літвы, або Княства) у федэратыўную дзяржаву — Рэч 
Паспалітую. 

2. Злучаныя дзяржавы маюць аднаго гасудара — караля, які 
носіць тытул «кароль польскі і вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, 
мазавецкі, Жамойцю, кіеўскі, валынскі, падляшскі, інфлянцкі ...». 
Пасада караля і вялікага князя была не спадчыннай, а выбарнай; яго 
пажыццёва выбірала шляхта. Літва не мела права абраць для сябе 
асобнага вялікага князя. 

3. Для вырашэння найважнейшых дзяржаўных спраў збіраецца 
агульны сойм Рэчы Паспалітай, які складаецца з дзвюх палат — 



Сената і Пасольскай ізбы. Пасяджэнні сойма праходзяць на польскай 
тэрыторыі. Скліканне асобных соймаў для ВКЛ і Кароны не 
прадугледжвалася. 

4. Усе нязгодныя з умовамі уніі ранейшыя пастановы ВКЛ 
касуюцца. 

5. Падданыя абедзвюх дзяржаў маюць права купляць і валодаць 
нерухомай маёмасцю і ў Літве, і ў Польшчы. Кароль можа жалаваць 
маёнткі на тэрыторыі ВКЛ дваранам як літоўскага, так і польскага 
паходжання. 

6. Валынь, Падолле і Падляшша аддзяляюцца ад ВКЛ і 
далучаюцца да Польшчы. Актам ад З жніўня 1569 г. Курляндскае і 
Земгальскае герцагствы былі абвешчаны васаламі Польшчы і ВКЛ. 
Інфлянты станавіліся іх сумесным уладаннем (кандамініумам). 

7. Грашовыя знакі абедзвюх дзяржаў агульныя. Мяжа паміж імі 
ліквідуецца. Тавары перавозяцца вольна, без усякіх гандлёвых мытняў 
і падаткаў. 

8. Польшча і ВКЛ праводзяць агульную знешнюю палітыку. 
Абедзве дзяржавы, якія ўвайшлі ў склад Рэчы Паспалітай, 

захавалі свой суверэнітэт, асобную дзяржаўную адміністрацыю, 
войскі, фінансавую сістэму, эмісію грошай, адміністрацыйны і судовы 
апарат, свае законы, мытную сістэму, дзяржаўныя гербы і сцягі. Сойм 
Рэчы Паспалітай прымаў асобныя законы для Польшчы і ВКЛ. 
Агульных законаў не было. Польшча і ВКЛ захоўвалі самастойныя 
назвы і розныя дзяржаўныя мовы. Афіцыйнай дзяржаўнай мовай ВКЛ 
заставалася старабеларуская, у Польшчы — лацінская. Нягледзячы на 
ўмовы уніі, грошы ў Кароне і Княстве ў XVI — першай палове XVII ст. 
былі асобныя. Калі да 1569 г. польскім аддзелам падчас вайны трэба 
было плаціць грошы з літвінскага скарбу, дык пасля уніі гэтыя войскі 
на тэрыторыі Княства ваявалі ўжо за свой кошт. 

Для іншых дзяржаў Рэч Паспалітая была адзіным цэлым утварэн-
нем, але ўнутры яе існавала дзяленне на Карону, або Польшчу (у яе 
склад уваходзілі польскія, украінскія і некаторыя беларускія землі — 
Падляшша), і Княства, ці Літву (яна складалася з літоўскіх, беларускіх і 
некаторых рускіх зямель). 

Захаванне самастойнасці ВКЛ. Люблінская унія была кампра-
місам феадалаў Польшчы і ВКЛ, у выніку якога ўтварылася больш 
моцная дзяржава. Унія замацавала палітычнае адзінства абедзвюх 
дзяржаў, узмацніла працэсы іх эканамічнага і культурнага збліжэння. 
Шляхта ВКЛ захавала свае саслоўныя прывілеі. Магнаты ВКЛ, хоць і 
страцілі былыя пазіцыі ў кіраванні дзяржавы, але захавалі свае 
латыфундыі, вышэйшыя дзяржаўныя пасады і палітычны ўплыў. Клас 



феадалаў ВКЛ у цэлым выйграў ад уніі. Скончылася перамогай 
Лівонская вайна. Разам з тым Люблінская унія аблегчыла паланізацыю 
беларуска-літоўскай шляхты і часткі гараджан. 

Цяпер Беларуска-літоўская дзяржава мела агульную з Польшчай 
знешнюю палітыку. У сувязі з гэтым яна пашырыла свае 
геапалітычныя інтарэсы на Захад, больш актыўна пачала выходзіць у 
Заходнюю Еўропу, уключацца ў дыпламатыю балтыйскіх і нямецкіх 
дзяржаў. Разам з тым для яе па-ранейшаму важнымі застаюцца 
ўсходні і паўднёвы кірункі знешняй палітыкі. Але асноўны цэнтр 
распрацоўкі і прыняцця знешнепалітычных рашэнняў Рэчы 
Паспалітай перамяшчаецца ў польскую сталіцу, а сама знешняя 
палітыка федэратыўнай дзяржавы ў значнай меры фарміруецца і 
праводзіцца з улікам польскіх інтарэсаў. 

Люблінская унія з'яўлялася фармальна добраахвотным аб'яднан-
нем дзвюх дзяржаў. Аднак гэтая добраахвотнасць з літвінскага боку 
была вымушанай. У выніку аб'яднання ВКЛ апынулася ў залежным ад 
Польшчы становішчы. Унія, як адзначаў У. М. Ігнатоўскі, была «эгаіс-
тычнай» з польскага боку. Разам з тым заключэнне уніі нельга тлума-
чыць як паглынанне Польшчай ВКЛ. Рэч Паспалітая была федэрацыяй 
дзвюх дзяржаў, у складзе якой Княства існавала да канца XVIII ст. 

Першае ўражанне ў Княстве ад вынікаў Люблінскай уніі было 
шокавым. Для літвінскага магнацтва яна пагражала поўнай стратай 
палітычнага вяршэнства. У ВКЛ сойм, дзе магнаты праводзілі свае ра-
шэнні, юрыдычна перастаў існаваць. У агульным жа Сенаце Рэчы 
Паспалітай прадстаўніцтва ВКЛ значна саступала польскаму. Тое ж 
самае адбывалася ў Пасольскай ізбе, дзе са 180 выбраных па ўсёй Рэ-
чы Паспалітай паслоў толькі 46 прыпадала на ВКЛ (з іх 34 з беларускіх 
паветаў). Палітычная дыскрымінацыя феадалаў ВКЛ дапаўнялася 
эканамічнай. 

Большая частка пануючага класа ВКЛ у апошняй трэці XVI ст. 
праяўляла незалежніца, антыпольскія настроі. У лісце аршанскага ста-
расты Філона Кміты-Чарнабыльскага да трокскага кашталяна Астафея 
Валовіча (жнівень 1574 г.) гаварылася: «Не дай Бог ляху быць каралём, 
выража Літву і тым больш Русь», бо польская знаць «даўно рэзаць 
пачалі ліцвіна». Яшчэ больш рэзка супраць прапольскай палітыкі 
Жыгімонта Аўгуста літвінская шляхта выказалася ў сатырычным 
памфлеце «Прамова Мялешкі» (1589 г.), у якім моцна дакарала караля 
за тое, што «Падляшша і Валынь нашыя згубіў, ляхам патураючы». 

Насуперак акту уніі ў BKЛ у 70-80-я гг. XVI ст. рэгулярна 
збіраліся агульнадзяржаўныя соймы. Характэрна, што ў час 
«бескаралеўя» ў Рэчы Паспалітай 1574-1576 гг. на сойме ў Вільні 



разглядалася пытанне аб выбары караля і вялікага князя. Гэта было 
праявай так званага «літоўскага сепаратызму», бо згодна з Люблінскай 
уніяй польскі і літвінскі бакі маглі толькі супольна вырашаць пытанне 
аб выбары караля. 

У 1581 г. была створана асобная вышэйшая судовая інстанцыя 
для ВКЛ — Галоўны трыбунал. Але найлепшым сведчаннем дзяржаў-
най незалежнасці ВКЛ стаў прыняты ў 1588 г. Трэці Статут, які, па 
сутнасці, скасоўваў многія пастановы Люблінскай уніі. Статут ВКЛ 
1588 г. не змяшчаў ніводнага артыкула, які б абмяжоўваў суверэнітэт 
Княства. Ён абавязваў гасудара захоўваць недатыкальнасць тэрыто-
рыі ВКЛ, а таксама змагацца за вяртанне раней страчаных земель. 
Статут адмяняў надзвычай важны для польскага боку пункт паста-
новы Люблінскага сойма 1569 г. аб дазволе польскай шляхце набы-
ваць зямельную маёмасць у межах ВКЛ. Гэты звод законаў зафіксаваў 
адно з асноўных патрабаванняў беларускай шляхты — дзяржаўнасць 
«рускай» (старабеларускай) мовы на ўсёй тэрыторыі ВКЛ. У пачатку 
XVII ст. з'явіліся на свет словы выдатнага беларускага паэта Яна 
Казіміра Пашкевіча: «Польска квітнет лацінаю. Літва квітнет русчы-
знаю». 

Пасля Люблінскай уніі ўзаемаадносіны паміж ВКЛ і Польшчай у 
значнай ступені заставаліся такімі ж, як і пры персанальнай уніі да 
1569 г. Новым было толькі тое, што гэты саюз дзвюх дзяржаў быў да-
поўнены ўтварэннем новай федэратыўнай шматнацыянальнай дзяр-
жавы — Рэчы Паспалітай. Па акту Люблінскай уніі ВКЛ павінна было 
зліцца з Польшчай і страціць сваю самастойнасць. Яно не магло фігу-
раваць як асобны чыннік у міжнародных справах. Але паводле 
Статута 1588 г. ВКЛ захоўвала поўны суверэнітэт, а акт уніі ігнара-
ваўся. Узаемаадносіны паміж Вільняй і Кракавам грунтаваліся не на 
прававой аснове, а на больш чым 200-гадовай практыцы 
персанальных уній. 

На працягу паўстагоддзя пасля Люблінскай уніі ВКЛ з'яўлялася 
раўнапраўным удзельнікам Рэчы Паспалітай. Першапачатковыя 
намеры Польшчы паставіць ВКЛ у падначаленае становішча не 
спраўдзіліся. Сфарміраваная ў Польшчы манархічна-рэспубліканская 
палітычная сістэма, на падставе якой ажыццяўлялася дзяржаўнае 
будаўніцтва Рэчы Паспалітай, была не ў стане пераўтварыць 
федэрацыю ў імперыю з дыктатам адзінага цэнтра. Для гэтага была 
патрэбна моцная, цэнтралізаваная ўлада накшталт маскоўскага 
самаўладства. Такі стан рэчаў дазваляў Вялікаму княству праводзіць 
сваю лінію ў складаных дыпламатычных адносінах паміж Польшчай, 
Расіяй і Швецыяй у канцы XVI — пачатку XVII ст. 



ГЛАВА 8 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВКЛ  

(КАНЕЦ XVI — ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVII ст.) 
 

8.1. Дыпламатыя Л. І. Сапегі 
Пасольства Л. Сапегі ў Маскву ў 1584 г. Федэратыўны праект Л. 

Сапегі ў час бескаралеўя 1587 г. Пасольства Л. Сапегі ў Маскву ў 1600 
г. 

8.2. «Літоўскі фактар» у адносінах Рэчы Паспалітай з Расіяй, 
Швецыяй і Турцыяй 

Авантурныя «дзмітрыяды» ў Расію. Вайна паміж Рэччу 
Паспалітай і Расіяй 1609-1618 гг. Смаленская вайна 1632-1634 гг. 
Вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй 1600-1629 гг. Адносіны з 
Турцыяй. 

 
8.1. ДЫПЛАМАТЫЯ Л. І. САПЕГІ 
 
Пасольства Л. Сапегі ў Маскву ў 1584 г. Пасля заключэння 

Ям-Запольскага дагавора аб перамір'і з Рускай дзяржавай Рэч 
Паспалітая нядоўга адчувала плён мірнага развіцця. Увосень 1583 г. 
аб'яднаныя орды Асманскай імперыі і крымскіх татараў напалі на 
паўднёвыя землі Польска-Літвінскай федэрацыі. Вялікае княства і 
Польшча рыхтаваліся да паспалітага рушэння. Каб засцерагчы ад 
небяспекі ўсходнія рубяжы ВКЛ на перыяд вайны з паўднёвымі 
ворагамі, урад Рэчы Паспалітай прыняў рашэнне любой цаной 
падпісаць мір з Маскоўскім царствам. 

Кароль не спадзяваўся, што зможа знайсці добраахвотнікаў весці 
цяжкія перагаворы з рускімі дыпламатамі. Але найвышэйшы пісар 
Дзяржаўнай канцылярыі ВКЛ Леў Іванавіч Сапега звярнуўся да 
Стэфана Баторыя з просьбай аб прызначэнні яго паслом. «Кароль таго 
хоча, сам казаў, каб паглядзеў у вочы дэспату і прымусіў яго ўзгадаць 
твае, кароль, інтарэсы. Былі часы, калі паслы ад манархаў, 
пабачыўшы яго, трупянелі са страху; абачнасць мая, павага, можа, 
здолее асадзіць яго дзікасць і пыхкасць», — гаварылася ў лісце. 
Убачыўшы такую рашучасць і смеласць, кароль рызыкнуў накіраваць 
Л. Сапегу на чале рэчпаспалітага пасольства ў Маскву. 

Нягледзячы на малады 26-гадовы ўзрост, Л. Сапега да таго часу 
ўжо паспеў добра праявіць сябе як патрыёт, адданы каралю і сваёй 
Айчыне — Вялікаму княству Літоўскаму. Выхадзец са знатнага роду 
Сапегаў, ён пасля заканчэння Лейпцыгскага універсітэта ў 1576 г. па 
хадайніцтве князя Мікалая Радзівіла Рыжага быў прыняты на службу 



пры двары С. Баторыя. У 1579 г., калі ўзнавілася вайна Рэчы Паспа-
літай з Маскоўскай дзяржавай за вызваленне гарадоў і зямель, завая-
ваных Іванам IV, Л. Сапега паказаў сябе смелым і мужным воінам, 
здатным камандзірам. На асабістыя сродкі ён сфарміраваў харугву і ў 
складзе каралеўскага войска мужна змагаўся пад Полацкам, Вялікімі 
Лукамі, Псковам і Завалочам. Па завяршэнні баявых дзеянняў Л. 
Сапега ў 1581 г. заняў пасаду найвышэйшага пісара Дзяржаўнай 
канцылярыі ВКЛ. Так пачаўся яго шлях як выдатнага дзяржаўнага 
дзеяча і дыпламата ВКЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай. 

У склад пасольства да Івана IV уваходзіла 275 чалавек. Апрача Л. 
Сапегі і пяці іншых шляхціцаў, у Маскву накіраваліся 29 беларускіх 
купцоў, што на 177 вазах везлі свае тавары. Для маскоўскага манар-
ха, паводле тагачаснага звычаю, Л. Сапега вёз ад паноў-рады, караля 
і вялікага князя С. Баторыя каштоўныя падарункі, ці «памінкі». 

Аднак літвінскаму дыпламату не ўдалося ўбачыцца з царом. У 
дарозе пад Мажайскам паслоў сустрэў ганец з Масквы і перадаў 
раптоўны і незразумелы загад — спыніцца і чакаць далейшых 
распараджэнняў. Прычыну затрымкі Л. Сапегу не растлумачылі, 
толькі да пасольства прыставілі варту і не дазвалялі нічога пісаць у 
Рэч Паспалітую. Праз нейкі час да Л. Сапегі прыйшоў загад ехаць 
далей у Маскву. 

Ля Масква-ракі рэчпаспалітае пасольства сустрэлі два царскія 
прыставы з некалькімі сотнямі коннікаў і афіцыйна паведамілі Л. 
Сапегу аб смерці 28 сакавіка 1584 г. цара Івана IV і ўзыходжанні на 
маскоўскі трон яго сына — Фёдара Іванавіча. Па прыездзе ў Маскву Л. 
Сапегу пад ганаровым эскортам праводзілі да пасольскай рэзідэнцыі, 
дзе некалькі дзён трымалі пад стражэй, сачылі за ім дзень і ноч. 
Жахлівыя ўмовы знаходжання рэчпаспалітага пасольства ў Маскве ён 
апісаў пасля ў сваім справаздачным лісце да караля. 

Аўдыенцыя да новага цара зацягвалася, бо ўсе граматы і лісты, 
падпісаныя С. Баторыем і замацаваныя пячаткамі Кароны і Княства, 
адрасаваліся цару Івану IV. Трэба было перарабіць іх нанава. Сапега 
мусіў адмовіцца ад сустрэчы з Фёдарам Іванавічам і дабіўся дазволу 
адлравіць да Баторыя пасыльных па новыя граматы і распараджэнні. 
Леў Сапега атрымаў ад караля ліст, у якім загадвалася дзейнічаць 
хутка і рашуча, імкнучыся не толькі прадоўжыць перамір'е, але і вы-
таргаваць Смаленск. Першая аўдыенцыя ў маскоўскага цара адбы-
лася 12 красавіка 1584 г. Л. Сапега нарэшце атрымаў магчымасць 
выказаць сваю незадаволенасць стаўленнем да яго. Але на пратэст па-
сла ніхто не звярнуў увагі, паколькі так ставіліся ў Маскве да ўсіх 
іншаземцаў. 



У сустрэчах з Фёдарам і баярамі Л. Сапега імкнуўся пераканаць 
іх у неабходнасці заключэння міру. Каб павялічыць свае шанцы на 
поспех, ён наўмысна вырашыў застрашыць цара, паведаміўшы, што 
нібыта туркі рыхтуюцца да вайны з Рускай дзяржавай і султан жадае 
ўзяць Рэч Паспалітую ў саюзнікі. Мабыць, гэта спрыяла поспеху 
дыпламатычнай місіі Л. Сапегі. У ліпені 1584 г. паміж Рэччу Паспа-
літай і Рускай дзяржавай быў падпісаны пратакол аб пацвярджэнні 
перамір'я 1582 г. у сувязі са смерцю Івана IV і ўступленні на прастол 
Фёдара Іванавіча. Л. Сапега таксама дамогся ад цара вызвалення з 
палону без выкупу каля 900 літвінскіх і польскіх воінаў, якія былі 
захоплены ў час Лівонскай вайны. Удалыя перагаворы з царом і мас-
коўскімі баярамі прынеслі найвышэйшаму пісару Дзяржаўнай канцы-
лярыі ВКЛ славу выдатнага дыпламата. С. Баторый узнагародзіў яго 
Слонімскім староствам і пасадай падканцлера ВКЛ. 

Пасада падканцлера патрабавала ад Л. І. Сапегі дакладнага і 
сістэматычнага аналізу не толькі ўнутранага становішча Княства, але і 
яго міжнародных дачыненняў. Кожны зрух, кожны паварот у 
палітыцы еўрапейскіх дзяржаў патрабаваў адпаведных крокаў ад 
выканаўчых улад ВКЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай. Так, у 1585 г. 
падканцлера вельмі насцярожылі звесткі аб намеры Максіміліяна, 
брата імператара «Свяшчэннай Рымскай імперыі» Рудольфа, заняць 
маскоўскі трон замест Фёдара Іванавіча. Саюз Імперыі з Масквой 
нічога добрага не абяцаў для ВКЛ і Польска-Літвінскай федэрацыі. 
Каб перашкодзіць гэтым планам, Л. Сапега неадкладна падрыхтаваў і 
накіраваў у Маскву пасольства М. Гарабурды, які змог пераканаць 
маскоўскіх баяр у немэтазгоднасці паяднання з каталіцкім светам. У 
час перагавораў у сакавіку 1586 г. М. Гарабурда прапанаваў заклю-
чыць «вечны мір» паміж Рэччу Паспалітай і Рускай дзяржавай на ўмо-
вах іх злучэння ў выпадку смерці аднаго з гасудароў гэтых дзяржаў. 
Гэты праект, які быў распрацаваны Л. І. Сапегай, маскоўскія дыпла-
маты не прынялі. Але ў будучым Сапега неаднаразова вяртаўся да яго. 

Аслабленне Маскоўскай дзяржавы ў выніку паражэння ў 
Лівонскай вайне кароль С. Баторый хацеў скарыстаць у сваіх мэтах. 
Адразу пасля Ям-Запольскага перамір'я ён пачаў рыхтавацца да 
новай вайны супраць усходняга суседа. Зручны момант для гэтага 
наступіў пасля смерці Івана IV. Але большасць польска-літвінскай 
шляхты спачатку не падтрымала караля ў яго ваяўнічых планах, бо 
Польшча і асабліва ВКЛ яшчэ не адышлі ад зацятага папярэдняга 
канфлікту. Неабходна было таксама ліквідаваць пагрозу з поўдня. У 
1586 г. з дапамогай папы рымскага Рэч Паспалітая знайшла 
неабходныя сродкі для вядзення баявых дзеянняў. У пачатку 1587 г. 



вальны сойм павінен быў канчаткова вырашыць пытанне аб вайне з 
Масквой. Але нечаканая смерць С. Баторыя ў снежні 1586 г. разбу-
рыла ўсе планы. На першае месца ва ўнутранай і знешняй палітыцы 
Рэчы Паспалітай паўстала пытанне аб выбарах новага караля. 

Федэратыўны праект Л. Сапегі ў час бескаралеўя 1587 г. 
Абранне манарха Рэчы Паспалітай у тыя часы было не толькі ўнутра-
най справай Польшчы і ВКЛ, але і важнай падзеяй у еўрапейскай 
палітыцы. Галоўнымі прэтэндэнтамі на каралеўскі і велікакняжацкі 
прастол былі: аўстрыйскі эрцгерцаг Максіміліян, маскоўскі цар Фёдар 
Іванавіч і прадстаўнік дынастыі Ягайлавічаў па жаночай лініі, 
шведскі каралевіч Жыгімонт Ваза. Максіміліян і Жыгімонт з'яўляліся 
прадстаўнікамі розных партый, што склаліся ў Польшчы. Паны-рада 
ВКЛ прапанавалі абраць каралём і вялікім князем Фёдара Іванавіча. 

Вылучэнне маскоўскага цара было вынікам далёка ідучых разлі-
каў літвінскай дыпламатыі і асабіста падканцлера BKЛ Л. Сапегі. За-
няцце царом Фёдарам трона Рэчы Паспалітай аб'яднала б пад адзіным 
скіпетрам у буйную еўра-азіяцкую федэрацыю тры суседнія краіны: 
Маскоўскую дзяржаву, ВКЛ і Польшчу. Па-першае, гэты альянс быў 
вельмі карысны ў барацьбе са Швецыяй на поўначы і Турцыяй на 
поўдні. Па-другое, ён адводзіў ВКЛ ролю геапалітычнага цэнтра і 
палітычнага лідэра велізарнага еўра-азіяцкага аб'яднання. Па -трэцяе, 
гэты план забяспечваў бы ВКЛ першынства над Польшчай і пазбаўляў 
дзяржаву ад усходняй небяспекі. За ўзвышэннем ВКЛ, напэўна, 
настаў бы разрыў саюзу з Польшчай. 

Для паспяховага ажыццяўлення задумы існавалі рэальныя 
падставы. Частка польскай шляхты, якая хацела пажывіцца за кошт 
рускіх зямель, падтрымала літвінскую кандыдатуру. Маскоўскі двор 
праяўляў моцную зацікаўленасць у абранні Фёдара манархам Рэчы 
Паспалітай. У Маскве разумелі небяспеку абрання Жыгімонта Вазы ці 
Максіміліяна, што стварала ўмовы для ваенна-палітычнага саюзу 
польска-літвінскай федэрацыі са Швецыяй або Аўстрыяй. Каб 
перашкодзіць утварэнню новых небяспечных для Рускай дзяржавы 
знешнепалітычных саюзаў, маскоўскі манарх згаджаўся, асабліва 
напачатку, на ўсе ўмовы дыпламатыі ВКЛ. 

Л. Сапега разам з іншымі ўплывовымі магнатамі ВКЛ рабіў усё 
магчымае, каб кандыдатура Фёдара атрымала большасць галасоў на 
элекцыйным сойме. У пачатку 1587 г. ён прыняў у Вільні маскоўскае 
пасольства на чале з баярынам Е. М. Ржэўскім, які прывёз царскія 
граматы да беларускіх і літоўскіх магнатаў з просьбай абраць Фёдара 
манархам Рэчы Паспалітай. Падканцлер паабяцаў цару ўсялякую 



падтрымку надалей, запэўніўшы маскоўскіх паслоў у тым, каб 
«гаспадар ваш панаваў і на нашых землях». 

У красавіку 1587 г. па ініцыятыве Л. Сапегі ў Маскву было 
накіравана пасольства, каб яшчэ раз абмеркаваць умовы, на якіх 
Княства згаджалася на абранне Фёдара Іванавіча вялікім князем. З 
пасольствам падканцлер перадаў цару запрашэнне на элекцыйны 
сойм. Але той, ведаючы, што выбары ў Рэчы Паспалітай, як правіла, 
канчаліся непрадказальнымі вынікамі, а то і сапраўднымі войнамі, 
ехаць не адважыўся, а накіраваў у Варшаву сваіх паслоў — баярына 
С. В. Гадунова, князя Ф. М. Траякурава і думскага дзяка В. Я. 
Шчалканава. 

4 жніўня 1587 г. на Варшаўскім элекцыйным сойме, куды Л. 
Сапега прыбыў са сваім узброеным аддзелам (як, дарэчы, і ўсе 
астатнія, хто рыхтаваўся адстойваць сваіх кандыдатаў), адбылася яго 
сустрэча з маскоўскімі пасламі. Падчас гэтай сустрэчы царскія паслы 
выявілі неразуменне сітуацыі з выбарамі караля і сваімі бязглуздымі 
дзеяннямі адштурхнулі шмат каго з прыхільнікаў кандыдатуры 
Фёдара, сярод якіх, дарэчы, было нямала палякаў. 

Маскоўскі цар праігнараваў запрашэнне Л. Сапегі асабіста прые-
хаць на элекцыйны сойм, як і яго прапанову ўручыць польскім магна-
там падарункі, як гэта зрабілі аўстрыйскі эрцгерцаг і шведскі 
каралевіч. Умовы, вылучаныя Л. Сапегам і панамі-радай ВКЛ да 
Фёдара Іванавіча, складаліся з наступных палажэнняў: 1) сплаціць 
даўгі венгерскім ландскнехтам, якія засталіся пасля С. Баторыя; 2) у 
тытуле пісаць спачатку «кароль польскі і вялікі князь літоўскі», а 
потым ужо царскі тытул; З) уступіць ВКЛ шведскую Лівонію пасля 
выгнання адтуль шведаў, акрамя Нарвы; 4) забяспечыць свабодны 
доступ літвінскім купцам у Рускую дзяржаву; 5) дазволіць жыхарам 
ВКЛ і Рускай дзяржавы шлюбы і свабоднае перамяшчэнне на 
тэрыторыі абедзвюх дзяржаў; 6) цар будзе мець асноўную рэзідэнцыю 
ў Маскве, а на тэрыторыі ВКЛ будуць кіраваць паны-рада. Пры гэтым 
толькі самыя важныя знешнепалітычныя пытанні будзе вырашаць 
цар, усе астатнія практычныя справы ў галіне знешняй палітыкі 
будуць вырашаць паны-рада, паведамляючы цару аб сваіх рашэннях. 

Калі каронны канцлер Я. Замойскі і яго аднадумцы абвясцілі 
сваім прэтэндэнтам на каралеўскі пасад Жыгімонта Вазу, а 
ўплывовыя польскія магнаты Збароўскія — эрцгерцага Максіміліяна, 
шляхта ВКЛ дала яшчэ адзін шанц Маскве. З ведама Л. Сапегі радныя 
паны напісалі да рускіх паслоў: «... мы ўсе — літвіны і большая частка 
палякаў — хочам гаспадара вашага. Але затрымка толькі за верай і 
прыездам... Калі б нам быў хутка вядомы прыезд вашага гаспадара, 



мы б, абраўшы яго, у той жа час рушылі б да Кракава і кароны не далі 
б ні шведу, ні цэсараваму брату». Але непаваротлівасць і тугадумства 
маскоўскіх паслоў, іх заява аб тым, што «гасудару паслоў сваіх на 
вялікі сойм да паноў пасылаць абразліва», асуджалі задуму літвінскага 
падканцлера на няўдачу. 

За згоду на вышэйпералічаныя ўмовы панская Рада прасіла 200 
тыс. руб., «без чаго аб абранні Фёдара гаварыць нельга». Але цар 
пашкадаваў грошай, ён заявіў: «Гасудар дзяржавы не купляе». Такім 
чынам, нежаданне рускай дыпламатыі дзейнічаць больш гнутка і 
ўлічваць правілы палітычнай гульні, якія склаліся ў Рэчы Паспалітай, 
спрычынілася да няўдачы з абраннем рускага цара на прастол 
польска-літвінскай федэрацыі. 

Л. Сапега, працуючы ў інтарэсах Беларуска-літоўскай дзяржавы, 
разлічваў на тое, што ў цара Фёдара, калі яго выберуць каралём і 
вялікім князем, не будзе магчымасці і вялікага жадання займацца 
праблемамі BKЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай. Ён меркаваў, што Фёдар 
ніколі не пакіне надзейны, спадчынны трон у Маскве і не рызыкне 
пераехаць у Рэч Паспалітую з яе шляхецкай дэмакратыяй. Маскоўскі 
пасол Е. М. Ржэўскі неяк нібыта знарок сказаў панам-радзе: «Толькі 
выберыце сабе ў гаспадары нашага цара, будзеце пад яго царскаю 
рукою, а ўсім кіруйце самі ў Кароне Польскай і Вялікім Княстве на 
сваіх правах». 

Ведучы перагаворы з пасламі Фёдара, Л. Сапега разам з тым 
уважліва сачыў за дзеяннямі праціўнікаў і суадносінамі палітычных 
сіл. Калі палітычныя шалі схіліліся на бок Жыгімонта Вазы, ён, праа-
налізаваўшы ўсе магчымыя вынікі, змяніў тактыку і адмовіўся ад 
далейшай падтрымкі цара. Затым падканцлер прапанаваў шведскаму 
каралевічу ўмовы, на якіх ВКЛ згаджалася прызнаць яго вялікім 
князем. Жыгімонт Ваза, якому яшчэ належала з дапамогаю зброі 
даказваць сваё права на каралеўскі і велікакняжацкі прастол, мусіў 
пайсці на кампраміс з беларуска-літоўскай шляхтай. Наступіў час 
каралеўства Жыгімонта III Вазы (1587-1632). 

Пасольства Л. Сапегі ў Маскву ў 1600 г. У канцы XVI — пер-
шай палове XVII ст. інтарэсы Рэчы Паспалітай і яе ўсходняй часткі, 
ВКЛ, сутыкаліся з інтарэсамі суседніх дзяржаў — Расіі, Швецыі, Тур-
цыі, якія імкнуліся да захопу тэрыторый Беларуска-літоўскай дзяржа-
вы. Канфліктнай зонай барацьбы Польска-Літвінскай федэрацыі з 
Расіяй і Швецыяй была Балтыка, дзе ўсе пералічаныя дзяржавы мелі 
ўласныя тэрытарыяльныя інтарэсы. Яны прэтэндавалі на лівонскія 
гарады. На паперы былі магчымыя саюзы дзвюх дзяржаў супраць 
трэцяй, і гэтыя варыянты абмяркоўваліся. Аднак непрымірымасць 



інтарэсаў Рэчы Паспалітай, Расіі і Швецыі не дазволіла ажыццявіць 
такія камбінацыі. Рэч Паспалітая і Швецыя не жадалі дзяліць з Расіяй 
«балтыйскі пірог». Адначасова Рэч Паспалітая адчувала боязь у сувязі з 
магчымым збліжэннем Расіі і Швецыі, 

Пасля Ям-Запольскага перамір'я адносіны паміж Рэччу 
Паспалітай і Рускай дзяржавай заставаліся мірнымі, хаця ў пэўных 
польскіх колах выношваліся планы новай вайны за вяртанне зямель 
ВКЛ, захопленых Масквой у пачатку XVI ст. Так, у 1589 г. каронны 
канцлер Ян Замойскі выступіў з праектам заваявання Смаленска, 
Северскіх зямель і ажыццяўлення уніі паміж Рэччу Паспалітай і 
Рускай дзяржавай. Але час для рэалізацыі гэтых маштабных задач 
яшчэ не наступіў. У 1592 г., калі заканчваўся 10-гадовы тэрмін Ям-
Запольскага перамір'я, абедзве дзяржавы заключылі новае перамір'е 
на 12 гадоў. Пры гэтым Масква адмовілася ад прэтэнзій на эстонскія 
гарады. 

Пасля стварэння Рэчы Паспалітай і ўмацавання такім чынам 
дзяржаўнага і ваенна-палітычнага саюзу паміж Польшчай і ВКЛ сярод 
кіруючых колаў Польска-Літвінскай дзяржавы распаўсюджваліся дум-
кі і праекты, накіраваныя на эканамічную каланізацыю Рускай дзяр-
жавы і яе палітычную залежнасць ад Рэчы Паспалітай. З пачаткам 
Смуты планы феадальнай каланізацыі рускіх зямель яшчэ больш 
актывізаваліся. Планавалася стварэнне ў Расіі пасяленняў польскай і 
беларуска-літоўскай знаці (па ўзору партугальскіх крэпасцей у Паў-
ночнай Афрыцы), раздача зямель шляхце Рэчы Паспалітай. Па-раней-
шаму, найбольш прыдатным шляхам эканамічнай каланізацыі і дасяг-
нення палітычнай залежнасці Рускай дзяржавы ад Рэчы Паспалітай 
разглядалася унія. Прыхільнікам такіх планаў з'яўляўся Л. І. Сапега. 

Л. Сапега ўжо на пасадзе канцлера ВКЛ настойліва змагаўся з 
польскім каралём за поўную самастойнасць Княства, імкнучыся пры-
мусіць Жыгімонта Вазу паважаць велікакняжацкія законы і не 
ўцягваць Княства ў міжнародныя канфлікты. Ён дабіўся таго, што 
кароль мусіў узгадняць свае рашэнні па ўсіх пытаннях на тэрыторыі 
Княства з канцлерам BKЛ. Гэта выклікала напружаныя адносіны 
паміж імі. 

Нястрыманае жаданне Жыгімонта III набыць пасля смерці яго 
бацькі ў 1592 г. шведскую карону прывяло да вайны Рэчы Паспалітай 
са Швецыяй. Каб пазбавіць шведаў падтрымкі з боку Рускай 
дзяржавы і пазбегнуць адначасова вайны на два франты, кароль у 
1600 г. накіраваў да рускага цара Барыса Гадунова пасольства з 
мэтай падпісаць «вечны мір». Пасольства ўзначаліў ваявода віленскі, 
канцлер і вялікі гетман літоўскі Л. І. Сапега, які быў надзелены 



Генеральным вальным соймам і Жыгімонтам III надзвычайнымі 
паўнамоцтвамі. 27 верасня 1600 г. ён разам з пісарам Галышам 
Пельгрымоўскім, Андрэем Варапаем, аршанскім земскім суддзёй, 
Янам Сапегам, віцебскім ваяводам і іншымі панамі выехаў да 
Масквы. Афіцыйны прыём Л. Сапегі царом Барысам Гадуновым і яго 
сынам Фёдарам адбыўся 26 лістапада 1600 г., хаця пасольства пры-
было ў Маскву 16 кастрычніка. Непасрэдныя перагаворы пачаліся 
яшчэ на тыдзень пазней. 

На перагаворах з Б. Гадуновым і маскоўскімі дыпламатамі Леў 
Сапега прапанаваў умовы «вечнага міру» паміж Рэччу Паспалітай і 
Рускай дзяржавай, якія ўключалі 24 артыкулы. Фактычна гэта быў 
праект ваеннага саюзу, які прадугледжваў вядзенне абедзвюма 
дзяржавамі агульнай знешняй палітыкі. Праект Л. Сапегі змяшчаў, у 
прыватнасці, наступныя палажэнні: каралі польскія і вялікія князі 
літоўскія, з аднаго боку, а князі маскоўскія — з другога, надалей 
павінны заўсёды быць у згодзе; у выпадку нападу ворага на адну з 
саюзных дзяржаў другая абавязана дапамагаць ёй; заключаць мір або 
аб'яўляць вайну трэцім краінам толькі пасля папярэдняга ўзаемнага 
ўзгаднення; набытыя падчас сумесных войнаў землі дзяліць пароўну; 
дазволіць народам абедзвюх дзяржаў свабодна перамяшчацца як на 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай, так і Рускай дзяржавы; права падданых 
абедзвюх дзяржаў добраахвотна выбіраць веру; трымаць на поўдні 
агульнае войска для абароны ад татараў і туркаў. 

У адпаведнасці з праектам Л Сапегі, у выпадку смерці рускага 
цара кароль мог быць узведзены на маскоўскі прастол, і наадварот, 
калі паміраў манарх Рэчы Паспалітай, цар мог быць абраны каралём і 
вялікім князем. Другі варыянт, калі выбары караля залежалі ад 
рашэння элекцыйнага сойма, быў зусім малаверагодны. Першы, 
наадварот, атрымліваў шансы на ажыццяўленне ў выпадку смерці Б. 
Гадунова. Пры гэтым Руская дзяржава аказвалася б у палітычнай 
залежнасці ад Рэчы Паспалітай. Для рускай дыпламатыі былі цалкам 
непрымальныя прапановы аб роўных правах польска-літвінскай 
шляхты з рускім дваранствам, што адкрывала б ёй доступ да рускіх 
зямель, а таксама аб бесперашкоднай прапагандзе ў Расіі каталіцтва. 

Урад Б. Гадунова адхіліў праект канцлера ВКЛ. Адзінае, чаго 
змог дабіцца Л. Сапега, — гэта заключэння пасля візіту маскоўскага 
пасольства да Жыгімонта ІІІ у 1602 г. 22-гадовага перамір'я з 
Масквой, вельмі неабходнага як для Польшчы, так і ВКЛ. Але пытанне 
аб правах абедзвюх дзяржаў на шведскую Эстонію засталося 
нявырашаным. Жыгімонт ІІІ развязаў сабе рукі для вайны за 



шведскую карону. Жыхарам ВКЛ гэтая новая бойня прынесла страты 
і цяжкое ярмо выдаткаў на вайсковыя патрэбы. 

 
8,2. «ЛІТОЎСКІ ФАКТАР» У АДНОСІНАХ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ З 

РАСІЯЙ, ШВЕЦЫЯЙ І ТУРЦЫЯЙ 
 
Авантурныя «дзмітрыяды» ў Расію. Унутрыпалітычныя стра-

сенні ў Рускай дзяржаве пасля смерці бяздзетнага Фёдара Іванавіча, 
якія ўвайшлі ў гісторыю як «смутны час», актывізавалі рэваншысцкую 
палітыку Рэчы Паспалітай у дачыненні да Масквы. Галоўнай мэтай аг-
рэсіўных дзеянняў польска-літвінскай дзяржавы супраць аслабелага 
ўсходняга суседа было імкненне вярнуць Смаленскія і Северскія землі, 
якія адышлі да Масквы пры Іване ІІІ і Васіліі ІІІ, падначаліць Рускую 
дзяржаву сваёй уладзе і заваяваць такім чынам палітычнае вяршэн-
ства ва Усходняй Еўропе. Гэтай мэты польска-літвінская дыпламатыя 
дамагалася пры дапамозе міфа аб цудоўным выратаванні ад пагібелі 
законнага спадкаемцы маскоўскага трона царэвіча Дзмітрыя. 

Ілжэдзмітрый І быў палітычным авантурыстам, ён выдаваў сябе 
за царэвіча Дзмітрыя, малодшага сына цара Івана IV, які ў 1591 г. 
быццам бы пазбег смерці ва Углічы. Ілжэдзмітрый І — гэта беглы ма-
нах маскоўскага манастыра Рыгор Атрэп'еў з дваранскага роду 
Атрэп'евых, продкі якіх выехалі з Беларусі ў Маскоўскае княства. У 
час знаходжання на тэрыторыі Польшчы ён уцягнуў у сваю інтрыгу 
сандамірскага ваяводу Ю. Мнішака, які пагадзіўся на шлюб самазва-
нца са сваёй дачкой Марынай. Абяцанні Ю. Мнішака, што Ілжэ-
дзмітрый прыме каталіцтва, прыцягнулі да інтрыгі ўвагу Жыгімонта 
III. Польскі кароль выступаў за ўзброеную экспансію супраць Рускай 
дзяржавы насуперак волі сойма, які не жадаў новай вайны з усходнім 
суседам. 

У 1604 г. Атрэп'еў перайшоў у каталіцтва і заключыў з Жыгі-
монтам ІІІ дагавор, паводле якога ён саступаў каралю 6 гарадоў Чар-
нігава-Северскай зямлі, а Ю. Мнішаку — астатнюю частку Северскай 
зямлі і Смаленшчыну. У гэтым жа годзе Ілжэдзмітрый парушыў мір з 
Расіяй, з дапамогай караля Жыгімонта ПІ, атрадамі польскай, беларус-
кай і ўкраінскай шляхты, запарожскіх і данскіх казакоў авалодаў 
паўднёвай і паўднёва-ўсходняй часткамі Рускай дзяржавы, заняў 
Маскву і ў ліпені 1605 г. быў каранаваны як цар Дзмітрый І Іванавіч. 
Поспеху Ілжэдзмітрыя І спрыялі антыфеадальныя выступленні сялян, 
гараджан і казацтва, іх вера ў «добрага цара», сацыяльна-палітычны і 
эканамічны крызіс у Расіі, незадаволенасць баяр палітыкай цара Б. 
Гадунова. 



Ілжэдзмітрый спадзяваўся на падтрымку Кракава і свядома 
імкнуўся распаліць чарговую вайну паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 
Але Жыгімонт III не спяшаўся аб'яўляць аб пераходзе пад сваю ўладу 
северскіх гарадоў, якія падпарадкаваліся самазванцу і якія ён абяцаў 
каралю, бо гэта азначала б парушэнне перамір'я з Расіяй. У студзені 
1605 г. сойм Рэчы Паспалітай выказаўся за захаванне міру з Масквой. 
У соймавым запісе падкрэслівалася, што калі Дзмітрый пацерпіць 
паражэнне, цар нападзе на Рэч Паспалітую ў адказ за дапамогу, якую 
яна аказала самазванцу, і за парушэнне міру паміж абедзвюма 
дзяржавамі. Выступаючы на сойме, канцлер BKЛ Л. Сапега асудзіў 
паход Ілжэдзмітрыя на Маскву і пры тым падкрэсліў, што добра будзе, 
калі Рэч Паспалітая адправіць пасла з прабачэннямі да цара. 

У час знаходжання на маскоўскім троне (ліпень 1605 — май 
1606) Ілжэдзмітрый І заключыў шэраг тайных дагавораў. Ён абавя-
заўся перадаць Рэчы Паспалітай Северскую зямлю, гарантаваў падпа-
радкаванне Масквы Ватыкану і ўдзел у крыжацкім паходзе супраць 
туркаў, абяцаў Рэчы Паспалітай дапамогу ў вайне са Швецыяй. Ён 
прапанаваў Жыгімонту Ш заключыць саюз супраць Крыма і 
адначасова спрабаваў схіліць Крым да саюзу з Рэччу Паспалітай 
супраць Расіі. 

Адпаведна шлюбнаму кантракту Ілжэдзмітрыя з Марынай 
Мнішак яна атрымлівала Пскоў і Ноўгарад, а яе бацька Юры Мнішак 
— палову Смаленшчыны. Але калі Ілжэдзмітрый стаў рускім царом, ён 
быў вымушаны адмовіцца ад абяцання перадаць Рэчы Паспалітай 
Смаленскую і Северскую землі. Адносіны Жыгімонта ІІІ і Ілжэдзмітрыя 
пагоршыліся, у выніку чаго апошні страціў падтрымку караля. 
Маскоўскія баяры ўсяляк імкнуліся пазбавіць самазванца дапамогі з 
боку Рэчы Паспалітай, што ім у рэшце рэшт удалося. Змова баяр на 
чале з В. І. Шуйскім у час народнага паўстання ў маі 1606 г. паклала 
канец праўленню Ілжэдзмітрыя. 

Праціўнікі самазванца — Галіцыны і Шуйскія — паведамілі 
Жыгімонту III аб сваім намеры скінуць Ілжздзмітрыя і запрасіць на 
рускі прастол сына Жыгімонта ІІІ Уладзіслава. Такім чынам, сярод 
рускага баярства атрымалі распаўсюджванне ідэі аб заключэнні 
руска-польскай уніі як сродку пераадолення сацыяльна-палітычнага 
крызісу. Як вядома, ініцыятарамі гэтых ідэй былі літвінскія магнаты, 
перш за ўсё Л. Сапега. 

Новы рускі цар В. Шуйскі спрабаваў урэгуляваць адносіны з 
Рэччу Паспалітай з дапамогай дыпламатычных перагавораў. Але весці 
іх было цяжка, таму што разам з Ілжэдзмітрыем у Маскве паўстанцамі 
было забіта больш дзвюх тысяч палякаў і літвінаў, у тым ліку 28 



прадстаўнікоў вышэйшай знаці Рэчы Паспалітай (сярод якіх было 7 
ваяводаў, 6 гетманаў, каля дзесятка каталіцкіх прэлатаў). Пасля доўгіх 
перагавораў, адным з цяжкіх пытанняў якіх была адказнасць Рэчы 
Паспалітай за інтрыгу самазванца, у ліпені 1608 г. паміж абедзвюма 
дзяржавамі было заключана перамір'е тэрмінам на 3 гады і 11 
месяцаў. Аднак гэта пагадненне не выконвалася, бо не змяшчала 
ніякіх гарантый і магло быць у любы момант парушана. 

У 1607 г. зноў на Беларусі, у Прапойску, з'явіўся чарговы сама-
званец, Ілжэдзмітрый ІІ або, як яго пазней назвалі, «тушынскі зло-
дзей». Ён таксама выдаваў сябе за царэвіча Дзмітрыя, які быццам бы 
выратаваўся пасля маскоўскага паўстання 1606 г. Яго асоба гісторы-
камі да канца не высветлена. Ёсць звесткі, што Ілжэдзмітрый ІІ быў 
беларусам па паходжанні, працаваў настаўнікам у Магілёве ці ў 
Шклове. 

Зімой 1607-1608 гг. гэты палітычны авантурыст, які з'яўляўся 
стаўленікам агрэсіўных колаў Рэчы Паспалітай, а таксама дваранскіх і 
казацкіх колаў Расіі, перш за ўсё кіраўніка сялянскага паўстання І. 
Балотнікава, з атрадамі польскай, беларускай і ўкраінскай шляхты, 
данскіх казакоў заняў Арол. Летам 1608 г. Ілжэдзмітрый II пры 
падтрымцы Ю. Мнішака выступіў у паход на Маскву і заняў Тушына 
(адсюль атрымаў мянушку «тушынскі злодзей»). Тут ён сфарміраваў 
урад з рускіх баяр і дваран на чале з мітрапалітам Філарэтам, які быў 
прызначаны патрыярхам. Але фактычна тушынскі лагер узначальвалі 
кіраўнікі беларускіх, польскіх і ўкраінскіх атрадаў — князь Я. Сапега, 
М. Ражынскі, А. Лісоўскі. Да восені 1608 г. Ілжэдзмітрый ІІ 
кантраляваў раёны на поўнач, усход і паўднёвы захад ад Масквы (так 
званыя паморскія і замаскоўныя гарады). У такім становішчы ўрад В. 
Шуйскага звярнуўся за дапамогай да Швецыі, з якой у 1609 г. быў 
заключаны дагавор аб дапамозе Расіі шляхам адпраўкі 5 тыс. 
шведскага войска. 

Пасля прыходу да ўлады В. Шуйскага шведскі кароль Карл ІХ 
накіраваў яму некалькі пасланняў, у якіх сцвярджаў, што за спіной 
Рэчы Паспалітай у барацьбе супраць Расіі стаяць Імперыя, Рым, 
Іспанія. Такую ж аргументацыю неабходнасці барацьбы з усходнім 
суседам шведы выкарыстоўвалі і пазней. Карл ІХ у 1608 г. пужаў В. 
Шуйскага пагрозай нападу на Расію з боку Рэчы Паспалітай, якая 
нібыта імкнецца пазбавіць яго прастола і замяніць праваслаўе 
каталіцтвам. Шведскі кароль даў інструкцыі сваім паслам, як весці 
перагаворы ў Расіі. Яны прадугледжвалі выкарыстанне пагрозы 
заключэння саюза Швецыі з Рэччу Паспалітай, калі Расія не захоча 
заключыць мір са Швецыяй. Калі і гэтага будзе недастаткова, паслы 



павінны былі сказаць, што Швецыя гатова заключыць мір з Расіяй 
супраць Польска-Літвінскай дзяржавы і дапамагчы Расіі адваяваць 
Літву. Трэба нагадаць, што ў той час Швецыя вяла вайну з Рэччу 
Паспалітай і таму была вельмі зацікаўлена ў аднаўленні варожых 
адносін паміж Масквой і Кракавым. 

В. Шуйскі хацеў заключыць дагавор з Жыгімонтам, але баярская 
апазіцыя ў Маскве, жадаючы пазбавіцца ад цара, тайна прапанавала 
царскую карону сыну караля, Уладзіславу. Жыгімонт пачаў 
падрыхтоўку да вайны, маючы на мэце далучыць Расію да Рэчы 
Паспалітай у якасці трэцяга члена Польска-Літвінскай федэрацыі. 
Зачэпкай для пачатку адкрытай вайны з Расіяй было тое, што на 
тэрыторыю Расіі для барацьбы з атрадамі прыхільнікаў Ілжэдзмітрыя 
ІІ па просьбе маскоўскага ўрада быў уведзены шведскі корпус на чале 
з Я. Дэлагардзі. Паколькі Рэч Паспалітая была ў стане вайны са 
Швецыяй, то заключэнне саюза паміж Расіяй і Швецыяй і ўвядзенне 
шведскіх войскаў у Расію разглядаліся Жыгімонтам як варожыя 
дзеянні. 

Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 1609-1618 гг. У сту-
дзені 1609 г. на сойме Рэчы Паспалітай у Варшаве Леў Сапега выка-
заўся за пачатак вайны з Масквой, разлічваючы на хуткі і лёгкі 
поспех. Яго падтрымалі іншыя літвінскія магнаты. Канцлер ВКЛ раз-
лічваў пашырыць на ўсход межы Княства, уключыўшы ў яго склад 
Смаленскую зямлю, а таксама вылучыць на рускі прастол каралевіча 
Уладзіслава. 

У верасні 1609 г. распачалася шырокая ваенная кампанія Рэчы 
Паспалітай супраць Расіі нібыта дзеля пакарання Ілжэдзмітрыя ІІ за 
самавольства і парушэнне міру паміж дзвюма дзяржавамі. У вялікую 
выправу на Маскву рушыў сам Жыгімонт III і яго сын Уладзіслаў. 
Жыгімонт ІІІ накіраваў жыхарам Смаленска універсал, у якім абяцаў 
выратаваць горад ад нягоднага кіравання і забяспечыць свабоду яго 
жыхарам. Кароль гаварыў аб сваіх правах на маскоўскі прастол як 
хрысціянскага цара і дзедзіча. Але Смаленск не адкрыў сваіх варот. 
20-месячная аблога горада надоўга затрымала тут асноўныя сілы 
польска-літвінскага войска. 

У студзені 1610 г. пад Смаленск для перагавораў з Жыгімонтам 
III з Тушына прыехала дэлегацыя ад Ілжэдзмітрыя ІІ, якая дамовілася 
аб умовах узвядзення Уладзіслава на рускі прастол. Гэтыя ўмовы былі 
блізкія да тых, якія абмяркоўваліся паміж Л. Сапегам і Б. Гадуновым у 
1600 г. Яны прадугледжвалі прыняцце Уладзіславам праваслаўя і яго 
вянчанне на царства маскоўскім патрыярхам. Гарантавалася 
захаванне праваслаўя, а для католікаў прадугледжвалася пабудова 



пад Масквой касцёла. У Расіі захоўвалася саслоўна-прадстаўнічая 
манархія на падставе ўлады рускіх феадалаў. Шляхта Рэчы Паспалітай 
не магла атрымліваць у Расіі маёнткаў. Тыя, хто прыязджаў на службу 
ў Маскоўскую дзяржаву, забяспечваліся вотчынамі і жалаваннем. 
Дагавор прадугледжваў саюз дзвюх дзяржаў у выпадку нападу на 
адну з іх трэцяй дзяржавы, у першую чаргу татараў. Але маскоўскае 
пасольства атрымала адказ, што Уладзіслаў не будзе вянчацца ў 
Маскве і не прыме праваслаўя. 

Пасля адхілення В. Шуйскага ад улады новы маскоўскі ўрад 
(«Сямібаяршчына») заключыў 17 жніўня 1610 г. дагавор з каронным 
гетманам С. Жулкеўскім аб прызнанні Уладзіслава царом. Ва ўсе 
рускія гарады былі разасланы граматы аб прыняцці прысягі цару 
Уладзіславу Жыгімонтавічу. Для перагавораў з Уладзіславам пад Сма-
ленск было накіравана прадстаўнічае пасольства, у склад якога ўвай-
шлі патрыярх Філарэт, князі В. В. Галіцын і Д. І. Мязецкі і шмат іншых 
чыноў. Члены пасольства былі арыштаваны як ваеннапалонныя і 
разам з былым царом В. Шуйскім адпраўлены ў Варшаву. 

Маскоўскае пасольства прапанавала Уладзіславу ўмовы, блізкія 
да тых, што абмяркоўваліся раней. Дзеля ўмацавання пазіцый 
праваслаўя забаранялася яго перапіска з папам рымскім. Прыняцце 
каталіцтва жыхарамі Рускай дзяржавы забаранялася пад страхам 
смяротнага пакарання, пазбаўлення ўладанняў і маёмасці. 
Выказвалася пажаданне, каб Уладзіслаў ажаніўся з праваслаўнай 
хрысціянкай. Рэч Паспалітая павінна была вярнуць Маскоўскай 
дзяржаве гарады, захопленыя ў час Смуты, а Жыгімонт павінен быў 
адступіць з-пад Смаленска. Ураджэнцам Рэчы Паспалітай 
забаранялася даваць маёнткі ў памежных з ёй раёнах, хаця яны маглі 
атрымаць землі ў іншых месцах Расіі. Аднак гэтыя ўмовы аказаліся 
непрымальныя для Жыгімонта, бо не давалі магчымасці ўздейнічаць 
на ўнутраную і знешнюю палітыку Рускай дзяржавы. 

Між тым кіраўніцтва ўсходняй палітыкай Рэчы Паспалітай 
перайшло да прыхільнікаў ваеннай экспансіі. Прапанова С. 
Жулкеўскага заключыць мір пры ўмове, што Расія ўступіць Рэчы 
Паспалітай памежныя раёны, не была прынята Жыгімонтам. Пры 
падтрымцы часткі маскоўскага баярства ў верасні 1610 г. польска-
літвінскае войска ўвайшло ў Маскву. Баярскі ўрад прынёс прысягу 
Жыгімонту, які перадаў уладу тушынскім баярам і дзякам, што 
перайшлі на яго бок. Ён не адпусціў малалетняга Уладзіслава ў Маскву 
і больш схіляўся да дзяржаўнай уніі Рэчы Паспалітай і Расіі. Два гады 
Масква была ў руках польска-літвінскай шляхты. Жыгімонт ІІІ захапіў 
Смаленск і Чарнігава-Северскую зямлю. У 1612 г. народнае апалчэнне 



на чале з Д. Пажарскім і К. Мініным здолела адваяваць Маскву і 
прымусіла ваенныя злучэнні Рэчы Паспалітай пакінуць Рускую 
дзяржаву. 

У наступныя гады Жыгімонт дапамагаў каралевічу Уладзіславу 
як «маскоўскаму цару» заваёўваць землі на ўсходзе, але недахоп 
грошай не дазволіў сабраць вялікае войска. Пазіцыі караля, які хацеў 
працягу вайны з Расіяй, аслабелі. На сойме ў лютым 1613 г. яго 
палітыка падверглася вострай крытыцы, што адлюстроўвала настроі 
асноўнай часткі шляхты. Жыгімонта папракалі за тое, што ён згубіў 
час, не падтрымаў Ілжэдзмітрый ІІ і не выступіў у паход на Маскву. 
Леў Сапега заявіў, што Рэч Паспалітая не змагла скарыстаць 
спрыяльныя абставіны. Рашэнні сойма рэкамендавалі каралю 
закончыць вайну шляхам дыпламатычных перагавораў. 

Пасля ўступлення ў 1613 г. М. Ф. Раманава на маскоўскі прастол 
у Варшаву была накіравана грамата, якая дэзавуіравала папярэднія 
запрашэнні рускага ўрада адносна ўступлення Уладзіслава на рускі 
трон. У сакавіку 1613 г. паміж Жыгімонтам ІІІ і імператарам Матвеем 
быў заключаны дынастычны саюз, паводле якога апошні не 
прызнаваў Міхаіла Раманава законным рускім царом. Аўстрыя, з 
аднаго боку, была гатова у прынцыпе падтрымаць прэтэнзіі Рэчы 
Паспалітай да Расіі, а, з другога боку, па-ранейшаму была зацікаўлена 
ў Расіі як патэнцыяльным саюзніку ў барацьбе з Турцыяй. У выніку 
Імперыя прапанавала сваё пасрэдніцтва ў перагаворах паміж Рэччу 
Паспалітай і Расіяй, на што апошняя пагадзілася. 

У лістападзе 1615 г. пад Смаленскам пачаліся перагаворы аб 
заключэнні мірнага дагавора, arie праходзілі яны цяжка. Абодва бакі 
занялі непрымірымыя пазіцыі. Маскоўскія паслы патрабавалі 
заключыць мір, адпусціць у Расію рускіх паслоў, якія знаходзіліся ў 
палоне, вярнуць Смаленск, кампенсаваць ваенныя страты. Дэлегацыя 
Рэчы Паспалітай, якую ўзначальвалі епіскап кіеўскі Крыштап 
Казімірскі і вялікі гетман літоўскі Ян Караль Хадкевіч, настойвала на 
прызнанні за каралевічам, якому рускія «цалавалі крыж», Северскай і 
Смаленскай зямель. Рускія паслы атрымалі новы наказ — пакінуць 
Смаленск Рэчы Паспалітай. Польска-літвінскія дыпламаты настойвалі 
на захаванні права Уладзіслава на рускі прастол і перадачы 
Дарагабужа, Вязьмы, Белай, Тарапца. У лютым 1616 г. паслы 
раз'ехаліся, не дасягнуўшы ніякага пагаднення. 

У сакавіку І616 г. пачалася новая вайна паміж Рэччу Паспалітай 
і Расіяй, якая закончылася ў 1618 г. Варшаўскі сойм вырашыў 
накіраваць супраць Масквы Уладзіслава, каб замацаваць Смаленск і 
узвесці яго на рускі прастол. Каралевіч павінен быў дамагацца 



выканання ўмоў дагавора паміж ім і баярамі: 1) заключэнне саюза 
паміж абедзвюма дзяржавамі; 2) устанаўленне паміж імі свабоды 
гандлю; 3) адмова Расіі ад Северскіх гарадоў; 4) яе адмова ад правоў 
на Эстонію і Лівонію. Пазней да гэтых умоў быў дададзены пункт аб 
двухбаковым союзе супраць Турцыі. 

У чарговым паходзе на Маскву апрача беларускіх і польскіх жаў-
нераў, якіх узначальваў Я. К. Хадкевіч, удзельнічаў 20-тысячны аддзел 
запарожскіх казакоў на чале з гетманам П. Сагайдачным. Казакі ішлі 
на службу да Уладзіслава, каб звесці рахункі з маскоўскімі ўладамі. 
Казакі былі незадаволеныя тым, што рускі ўрад не ставіцца да іх як да 
паўнапраўных служылых людзей, не забяспечвае ім належных умоў 
службы і жалавання. Сярод казакоў былі распаўсюджаны ідэі фізічнай 
расправы з урадам. 

У кастрычніку 1618 г. Уладзіслаў і П. Сагайдачны падышлі да 
Масквы, але авалодаць сталіцай не хапіла сіл. Вычарпаныя баявыя 
рэсурсы і значныя людскія страты прымусілі абодва бакі пайсці на 
перагаворы. 1 снежня 1618 г. у сяле Дэуліна непадалёк ад Троіца-
Сергіевай лаўры (цяпер гэта горад Троіца-Сергіеўск, былы Загорск, 
Маскоўскай вобласці) было заключана перамір'е паміж Рэччу Паспа-
літай і Расіяй на 14 з паловай гадоў. Па Дэулінскаму пагадненню ў 
склад ВКЛ зноў вярталіся смаленскія (за выключэннем Вязьмы) землі. 
Да Польшчы пераходзілі ноўгарад-северскія і чарнігаўскія землі з 
гарадамі. Рэч Паспалітая вяртала Расіі захопленыя ў час вайны 
гарады Мажайск, Казельск, Мешчаўск і Вязьму. Мяжа паміж Рэччу 
Паспалітай і Расіяй на галоўным, смаленска-маскоўскім кірунку 
ўстанаўлівалася, прыкладна, на роўнай адлегласці паміж Вязьмай і 
Дарагабужам. Каралевіч Уладзіслаў захаваў тытул «цара маскоўскага і 
ўсяе Русі», але рэальна на маскоўскім троне заставаўся М. Раманаў. 
Бакі абавязваліся ажыццявіць абмен палоннымі. З польскага палону 
вярталася рускае пасольства, у тым ліку родны бацька цара Міхаіла 
Фёдаравіча, мітрапаліт Філарэт і князь Васіль Галіцын. 

У час перагавораў кіраўнік дэлегацыі Рэчы Паспалітай, вялікі 
гетман літоўскі і канцлер BKЛ Л. Сапега, адчуваючы сваю сілу і пера-
вагу, дзейнічаў бескампрамісна і катэгарычна. Калі маскоўскія дыпла-
маты пачалі ўпарціцца, ён заявіў: «Няма ні цярпення, ні жадання 
далей валаводзіцца з вамі ... Заўтра ж войску аддам загад пачынаць 
наступ, а самі ад'едзем на сойм». Гэтыя аргументы разам са звесткамі, 
аб тым, што Уладзіслава падтрымае частка рускага дваранства І 
ўкраінскія казакі, прымусілі рускіх паслоў пайсці на значныя ўступкі. 

Смаленская вайна 1632-1634 гг. Пасля Дэулінскага перамір'я 
Руская дзяржава пачала рыхтавацца да новай вайны з Рэччу Паспа-



літай. У канцы 1620-х гг. маскоўскі ўрад прыняў прынцыповае ра-
шэнне разарваць перамір'е 1618 г. і пачаў шукаць саюзнікаў, най-
больш верагоднымі з якіх былі Швецыя і Турцыя. У той жа час узніклі 
планы фарміравання ўсходняй кааліцыі супраць Рэчы Паспалітай у 
складзе Асманскай імперыі, Трансільваніі, Швецыі і Расіі. Яе ініцы-
ятарам быў французскі кардынал Ж. Рышэлье, які хацеў уцягнуць 
Расію ў вайну з Польска-Літвінскай дзяржэвэй. Нэ перэгаворах з фра-
нцузскім пасольствам у 1629 г. маскоўскія дыпламаты заявілі, што 
цар аб'явіць вайну Польшчы, не чакэючы зэканчэння тэрміну 
перамір'я. 

На перагаворах з прадстаўнікамі Турцыі абмяркоўвалася 
пытанне аб заключэнні ваеннага саюзу супраць Рэчы Паспалітай. 
Порта абавязвалася адваяваць для Расіі землі, якія адышлі да ВКЛ і 
Польшчы ў час Смуты. Рускі ўрад даў згоду на ўдзел у антыпольскай 
кааліцыі. Разам з тым праблема данскога і запарожскага казацтва 
абцяжарвала руска-турэцкія адносіны. 

Таксама існаваў праект і руска-шведскага саюзу. Ён 
прадугледжваў абавязацельства не пачынаць вайну супраць Рэчы 
Паспалітай «без опчева совета», узаемную дапамогу людзьмі і 
фінансамі. Швецыя абавязвалася дапамагчы Расіі адабраць у Рэчы 
Паспалітай захопленыя ёю гарады, а Расія — дапамагчы Швецыі 
атрымаць Вільню і іншыя гарады BKЛ. Прадугледжвалася, што Расія 
пасадзейнічае каралю Швецыі Густаву Адольфу ў атрыманні кароны 
манарха Рэчы Паспалітай. Але са смерцю шведскага караля ў 1632 г. 
скончыліся надзеі Масквы на саюз са Швецыяй. У выніку Расія пачала 
Смаленскую вайну, не атрымаўшы падтрымкі з боку Швецыі і Турцыі. 

Маскоўскі ўрад склікаў Земскі сабор, каб атрымаць падтрымку 
ўсіх саслоўяў у вайне з Польска-Літвінскай дзяржавай. На саборы 
была сфармуліраваў афіцыйная палітычная дактрына Рускай 
дзяржавы перыяду станаўлення абсалютысцкай ідэалогіі. Яе змест 
зводзіўся да таго, што Расія павінна ваяваць з Рэччу Паспалітай перш 
за ўсё для «государской чести», а ўжо потым — для выратавання 
праваслаўнай веры і праваслаўных хрысціян. Важная роля адводзі-
лася таксама фактару помсты «полякам» за іх «неправду». 

У 1632 г. Расія, прагнучы рэваншу, выправілася вайной на 
захад. Галоўнай мэтай было адваяванне Смаленска. Час для нападу 
быў выбраны адмысловы: памёр Жыгімонт III Ваза. Пачатак вайны 
быў на карысць рускіх. 40-тысячная армія даволі лёгка захапіла 
Себеж, Невель, Усвяты, Дарагабуж, Белую, Рослаў, Трубецк, Ноўгарад-
Северскі, Старадуб і іншыя памежныя тэрыторыі (усяго 21 горад у 
паласе мяжы ВКЛ ад Вязьмы да Дняпра). 



У студзені 1633 г. войскі ваяводы М. Б. Шэіна асадзілі Смаленск і 
адначасова праніклі ўглыб Беларусі, авалодаўшы Асвеяй, Друяй, 
Полацкам, Прапойскам. На падмогу смаленскаму гарнізону прыйшло 
25-тысячнае літвінскае і польскае войска на чале з новым каралём 
Уладзіславам IV і некалькі тысяч запарожскіх казакоў. Адначасова 
крымскія татары зрабілі набегі на Тульскі, Маскоўскі і іншыя паветы 
Рускай дзяржавы. 

Маскоўскае войска трапіла ў акружэнне і мусіла капітуляваць. 
Паводле акта аб капітуляцыі рэшткі рускай арміі, пакінуўшы ўсю 
артылерыю, шмат іншай зброі і штандарты, адышлі з-пад Смаленска. 
Галоўнакамандуючы рускімі войскамі М. Б. Шэін быў аб'яўлены 
ўрадам галоўным віноўнікам паражэння Расіі і пакараны смерцю. 

У сакавіку 1634 г. у вёсцы Сёмлева на рацэ Палянаўка паміж 
Вязьмамі і Дарагабужам (цяпер гэта тэрыторыя Смаленскай вобласці) 
пачаліся мірныя перагаворы паміж дэлегацыяй Рэчы Паспалітай, 
якую ўзначальвалі каронны канцлер епіскап Якуб Задзік і гетман 
польны ВКЛ Крыштоф Радзівіл, і рускай дэлегацыяй на чале з 
баярыным Ф. І. Шарамецевым і князем А. М. Львовым. Фактычным 
кіраўніком дэлегацыі Рэчы Паспалітай быў кароль Уладзіслаў IV, які 
інкогніта знаходзіўся ў суседняй вёсцы. Трэба адзначыць, што на 
заключэнне міру Польска-Літвінскую федэрацыю вымушала і пагроза 
ўварвання з боку Турцыі. 

Польска-літвінскія дыпламаты выступалі ў ролі пераможцаў і 
спрабавалі навязаць рускім ганебныя ўмовы міру. Яны патрабавалі, 
каб маскоўскі ўрад скінуў цара М. Раманава і выбраў сабе іншага, са 
сваякоў Уладзіслава. Гаворка таксама ішла пра тое, што Расія павінна 
вярнуць Рэчы Паспалітай Северскія землі, а каралю заплаціць 100 
тыс. рублёў за адмову ад тытула рускага цара і ад маскоўскага 
прастола. Потым польска-літвінскія паслы пайшлі на ўступкі і 
прапанавалі вярнуцца да праекта зліцця дзвюх дзяржаў (1600 г.) 
шляхам дынастычнай уніі. Рускія паслы адказалі, што не маюць 
паўнамоцтваў заключаць такі дагавор. 

Перагаворы закончыліся падпісаннем 4 чэрвеня 1634 г. бес-
тэрміновага мірнага дагавора («вечнага дакарання»), які ў асноўным 
пакідаў межы 1618 г. некранутымі. Да Расіі пераходзілі горад 
Сярпейск і некалькі памежных крэпасцей на Севершчыне (цяпер 
тэрыторыя Бранскай вобласці). Смаленская і Чарнігаўская землі, а 
таксама гарады Дарагабуж, Белая, Рослаў, Старадуб, Красны, Невель, 
Себеж, Ноўгарад-Северскі (цяпер тэрыторыі Бранскай, Пскоўскай, 
Смаленскай абласцей Расійскай Федэрацыі і Чарнігаўскай вобласці 
Украіны) заставаліся ў складзе ВКЛ і Польшчы. Жыхарам гэтых 



тэрыторый, акрамя купцоў і духавенства, забаранялася пераходзіць у 
Расію. Жыхарам Расіі, у тым ліку купцам, забаранялася прыязджаць у 
Кракаў і Вільню, а жыхарам Рэчы Паспалітай — у Маскву. У астатніх 
гарадах купецтва абедзвюх краін магло гандляваць бесперашкодна. 
Бакі абавязваліся абмяняцца палоннымі без выкупу і затрымкі. 

Уладзіслаў адмаўляўся ад прэтэнзій на рускі трон і прызнаваў за 
Міхаілам Раманавым царскі тытул, за што Расія абяцала выплаціць 
яму 20 тыс. руб., што было зафіксавана асабіста каралём і царом у 
сакрэтным пратаколе да дагавора. Уладзіслаў абавязваўся вярнуць 
арыгінал граматы рускіх баяр 1610 г. аб абранні яго на маскоўскі 
прастол і ўсе паперы Смутнага часу. Але «Грамата аб абранні 
Уладзіслава IV царом усяе Русі» не была знойдзена ў архівах Рэчы 
Паспалітай, аб чым пазней па настаянні рускага боку Уладзіслаў і 
сойм падпісалі асобныя пратаколы. Цар Міхаіл Фёдаравіч выключаў са 
свайго тытула словы «князь Смаленскі і Чарнігаўскі» і абавязваўся не 
падпісвацца «государ усяе Русі», адмаўляючыся такім чынам ад 
распаўсюджвання свайго суверэнітэта на Смаленскую і Чарнігаўскую 
землі, якія адышлі да ВКЛ і Польшчы. Расія таксама адмаўлялася ад 
прэтэнзій на Ліфляндыю, Курляндыю і Эстляндыю. 

У адпаведнасці з Палянаўскім мірным дагаворам была ажыццёў-
лена дэмаркацыя новай мяжы паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй на 
ўсёй яе працягласці ад Вялікіх Лук (на поўначы) да Пуціўля (на 
поўдні). У выніку межавання горад Трубчэўск (цяпер тэрыторыя Бран-
скай вобласці) быў перададзены Расіі. Пасля падпісання Палянаўскага 
дагавора мірныя адносіны паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй захоў-
валіся на працягу 20 гадоў, да пачатку новай вайны 1654-1667 гг. У 
гэты перыяд назіралася даволі плённае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў 
супраць Турцыі. 

Вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй 1600-1629 гг. Абранне 
на прастол Рэчы Паспалітай прадстаўніка шведскай дынастыі Ваза 
абумоўлівалася не толькі тым, што Жыгімонт III быў пляменнікам 
апошняга караля з дому Ягайлавічаў, але і тымі перавагамі, якія магла 
прынесці Польшчы і ВКЛ унія з магутнай скандынаўскай дзяржавай. 
Польскія і літвінскія вярхі спадзяваліся, што унія са Швецыяй не 
толькі прадухіліць сутыкненне інтарэсаў Рэчы Паспалітай у Лівоніі, 
але і дапаможа абедзвюм дзяржавам заваяваць сваю долю ў 
прыбыльным прыбалтыйскім гандлі. Аднак гэтыя надзеі Кракава і 
Вільні не спраўдзіліся. Жыгімонт ІІІ у новым каралеўстве не адчуваў 
сябе, як дома. Яго прыцягвала спадчына шведскага трона. 

Прэтэнзіі польскага караля на шведскі трон, які ён заняў у 1592 
г., прывялі да вайны са Швецыяй. Пасля таго як лютэранская апазі-



цыя ў Швецыі на сойме 1599 г. дэтранізавала Жыгімонта ПІ, ён у 1600 
г. уключыў Эстляндыю ў склад Рэчы Паспалітай, што стала зачэпкай 
для вайны за панаванне на Балтыйскім моры. У ваенных дзеяннях, 
якія адбываліся на тэрыторыі Прыбалтыкі, вызначалася беларуска-
літоўскае войска на чале з гетманам польным літоўскім Янам Каралём 
Хадкевічам, які ў час кампаніі атрымаў булаву вялікага гетмана ВКЛ. 
У бітве каля вёскі Кірхгольм (непадалёку ад Рыгі) 27 верасня 1605 г. 
Хадкевіч з 4-тысячным войскам разграміў у тры разы большыя сілы 
шведаў, якія страцілі 9 тыс. воінаў. У 1609 г. войскі Хадкевіча ўзялі 
Пярну і атрымалі новую перамогу каля Рыгі. Але паколькі войску не 
плацілі грошай з-за іх адсутнасці ў скарбе, яно разышлося. Ваенныя 
дзеянні ў Прыбалтыцы прыпыніліся з-за ўдзелу Рэчы Паспалітай і 
Швецыі ў інтэрвенцыі ў Расію ў 1609 г. Да гэтага часу шведы занялі 
частку Інфлянтаў. Перамір'е было падпісана на 8 гадоў. 

Прыбалтыйская арыстакратыя была незадаволена парушэннем з 
боку ВКЛ і Польшчы аўтаноміі Інфлянтаў, раздачай зямель літвінскім і 
польскім феадалам, насаджэннем чужаземнай адміністрацыі. Латыш-
скія і эстонскія сяляне, а таксама шляхта глядзелі на войскі Рэчы Пас-
палітай як на звычайных рабаўнікоў. Да таго ж жыхары паўднёва-ўс-
ходняй Прыбалтыкі ўжо сталі пераважна пратэстантамі, а іх пачалі 
вяртаць у лона каталіцтва. Гэта вяло та таго, што мясцовыя гарады 
нярэдка адчынялі брамы перад шведамі, сустракаючы іх нібы 
вызваліцеляў. 

У 1617 г. шведы аднавілі ваенныя дзеянні і занялі Пярну. Кароль 
Швецыі Густаў ІІ Адольф выкарыстаў вайну Рэчы Паспалітай з 
Турцыяй і Крымскім ханствам Іў 1621 г. заняў большую частку 
Інфлянтаў разам з Рыгай, а таксама Мітаву (Елгаву) — сталіцу 
васальнага да Рэчы Паспалітай Курляндскага герцагства. У 1622 г. 
гетман польны літоўскі Крыштоф Радзівіл пасля аблогі вярнуў Мітаву, 
але ў складзе Рэчы Паспалітай засталіся толькі Курляндыя і паўднёва-
ўсходнія Інфлянты. У 1622 г. у Мітаве было падпісана пагадненне аб 
перамір'і, паводле якога мытныя даходы ад гандлю ВКЛ з балтыйскім 
краінамі і Еўропай дасталіся Швецыі. 

У 1625 г. пачаўся апошні перыяд вайны, калі Густаў ІІ Адольф 
пачаў наступленне на рэшту Інфлянтаў і Жамойцію. Шведы занялі 
Кокенгаўзен, аблажылі Дэрпт, захапілі радзівілаўскае ўладанне г. 
Біржы ў Жэмайцію. Але войску BKЛ удалося адстаяць Дынабург. 
Ваенныя дзеянні перанесліся ў Прусію, якую шведы занялі, і далей у 
Германію. У 1629 г. у Альтмарку (Новы Тарг) быў падпісаны дагавор 
аб перамір'і паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй, паводле якога ўсе 
парты, акрамя Караляўца (Кёнігзберга), Гданьска і Луцка, і ўся 



Ліфляндыя да Заходняй Дзвіны пераходзілі да Швецыі. У выніку гэтай 
вайны Швецыя замацавалася ў Прыбалтыцы, узяўшы пад кантроль 
балтыйскі гандаль Рэчы Паспалітай, і фактычна стварыла разам з 
Прусіяй саюз супраць Рэчы Паспалітай. Канчатковы мір на 26 гадоў 
быў падпісаны ў 1635 г., калі шведскае войска выйшла з тэрыторыі 
Прусіі, васальнай да Польшчы, і адмовілася ад мыта ў гандлі з Рэччу 
Паспалітай. 

У адносінах са Швецыяй праяўлялася розніца інтарэсаў паміж 
Княствам і Каронай. У той час, калі Польшча імкнулася да вяртання 
Прусіі і пагаджалася ў прынцыпе саступіць Швецыі васальныя ВКЛ 
Інфлянты, Вільня, наадварот, дапускала часовую ўступку Прусіі, але 
хацела заваяваць Інфлянты. ВКЛ не падтрымлівала жадання Жыгімо-
нта III і Уладзіслава IV ваяваць са Швецыяй дзеля задавальнення 
дынастычных інтарэсаў Вазаў. Пры Уладзіславе ВКЛ пакінула 
вырашэнне паморскіх спраў Кароне. Маючы асобны інтарэс да 
Курляндыі, Вільня баялася, каб ператварэнне яе ў асабістае княства 
Вазаў не прывяло да новага канфлікту са Швецыяй. 

Дыпламатычныя адносіны са Швецыяй ад імя Рэчы Паспалітай 
ажыццяўляла Вялікае княства, якое імкнулася адстойваць інтарэсы 
ўсёй федэрацыі. У 1622 г. польны гетман ВКЛ Крыштоф Радзівіл у час 
перагавораў са шведамі адхіліў прапанову аб заключэнні асобнага 
перамір'я паміж ВКЛ і Швецыяй, падкрэсліўшы, што гэта супярэчыць 
Люблінскай уніі. У тым жа годзе шведы накіравалі тайны ліст 
літвінскім сенатарам, дзе востра крытыкавалі Жыгімонта, даказвалі 
немэтазгоднасць для Княства саюзу з Польшчай і прапанавалі яму 
унію са Швецыяй. Сенатары перадалі гэты ліст каралю Жыгімонту. 

Аднак праз некалькі гадоў літвінская дыпламатыя была 
вымушана дзейнічаць па-іншаму. Вайна са Швецыяй цяжка 
адбівалася на сацыяльна-эканамічным становішчы Княства. Таму 
канцлер ВКЛ Л. Сапега, які вёў перагаворы са Швецыяй ад імя Рэчы 
Паспалітай, заключыў у 1627 г. са згоды літвінскіх сенатараў 
перамір'е толькі ад імя ВКЛ, што дазволіла шведам палепшыць сваё 
ваенна-палітычнае становішча і атрымаць доўгачаканую перадышку. 
Польшча была моцна незадаволена гэтым сепаратным пагадненнем, а 
Жыгімонт указаў Л. Сапегу на парушэнне ўмоў Люблінскай уніі. 

Адносіны з Турцыяй. Паўднёвым суседам Рэчы Паспалітай бы-
ла неспакойная Асманская імперыя, якая да пачатку XVII ст. безу-
пыннымі войнамі пашырыла свае ўладанні на велізарныя прасторы 
Паўночнай Афрыкі, Пярэдняй Азіі і Паўднёва-ўсходняй Еўропы. 
Паўночная мяжа ўладанняў туркаў падступала пад Вену і Львоў. 
Украіна і паўднёва-ўсходняя частка Польшчы цярпелі ад рабаўнічых 



нападаў турэцкіх васалаў — крымскіх татараў. Адной з асноўных 
прычын уключэння ўкраінскіх зямель у склад Польшчы ў 1569 г. было 
імкненне яе ўрада забяспечыць больш эфектыўную абарону 
паўднёвых межаў ВКЛ ад татараў, што было магчыма пры агульнай 
мяжы Кароны з Крымам. 

Галоўным ворагам Турцыі ў Еўропе была імперыя Габсбургаў, 
якая імкнулася стварыць антытурэцкую лігу хрысціянскіх дзяржаў. 
Але намаганні Габсбургаў уцягнуць Рэч Паспалітую ў антытурэцкі 
саюз на рубяжы XVI-XVII ст. поспеху не мелі. Каронны канцлер Я. 
Замойскі, ключавая фігура ў тагачасным палітычным жыцці 
Польшчы, быў адкрытым ворагам Свяшчэннай Рымскай імперыі. Ён 
праводзіў традыцыйную для Польшчы палітыку мірных адносін з 
туркамі і пазбягаў любога альянсу з імператарам, які мог прывесці 
Польшчу і ўсю Рэч Паспалітую да крывавага сутыкнення з Турцыяй. 

Каб абараніць паўднёвыя межы Рэчы Паспалітай ад нападаў 
туркаў і крымскіх татараў, Я. Замойскі выкарыстаў увесь свой 
дыпламатычны талент для стварэння блока буферных дзяржаў у 
дунайскім рэгіёне, перашкаджаючы любым намаганням аўстрыйскай 
дыпламатыі ўцягнуць правіцеляў Трансільваніі, Малдавіі і Валахіі ў 
антытурэцкі саюз. Кароннаму канцлеру ўдалося зберагчы Рэч 
Паспалітую ад канфлікту з Турцыяй. 

Становішча, аднак, змянілася, калі Польска-Літвінская федэра-
цыя, занятая войнамі з Маскоўскай дзяржавай і Швецыяй, стала 
асабліва востра адчуваць неабходнасць захавання мірных абставін на 
сваіх паўднёвых і заходніх межах. Гэта зрабіла магчымым збліжэнне з 
Імперыяй і заключэнне з ёю саюзу ў 1613 г., які прадугледжваў 
абавязацельствы ўзаемнай падтрымкі ў міжнародных і ўнутраных 
справах. Аўтаматычна саюз з Габсбургамі вёў да пагаршэння адносін 
з Портай. 

Пры Жыгімонце ІІІ палітыка падтрымання нейтралітэту з Тур-
цыяй, якую праводзіў Я. Замойскі, пацярпела крах. Асноўнай прычы-
най гэтага былі напады запарожскіх казакоў на турэцкія і крымскія 
землі. Запарожская Сеч ператварылася ў фактычна аўтаномную ўкра-
інскую дзяржаву ў складзе Рэчы Паспалітай са сваім войскам, адміні-
страцыяй, судом. Каралеўскія ўлады былі не ў стане кантраляваць 
неспакойныя атрады казакоў і таму не маглі задаволіць пратэсты 
турэцкага ўрада. 

Вузел канфрантацыі завязаўся ў памежнай Малдавіі, за ўплыў на 
якую сапернічалі польска-ўкраінскія і турэцкія феадалы. Турцыя ўста-
навіла кантроль над Валахіяй і Малдавіяй, замяніўшы палонафільскіх 
гаспадароў сваімі стаўленікамі. У 1617 г. кароннаму гетману С. 



Жулкеўскаму ўдалося падпісаць пагадненне з Турцыяй, паабяцаўшы 
ўстрымлівацца ад экспансіі ў Дунайскія княствы і кантраляваць дзе-
янні казакоў. Казакі, аднак, праігнаравалі гэтае пагадненне і С. Жул-
кеўскі быў вымушаны адбіваць новы напад туркаў. Паход польска-
ўкраінскага войска на чале з С. Жулкеўскім у Малдавію ў 1620 г. за-
кончыўся поўным разгромам і смерцю выдатнага польскага палка-
водца. 

Заахвочаны перамогай, турэцкі султан Асман ІІ неадкладна 
пачаў рыхтаваць паход на поўнач. Праз свайго пасла ён паведаміў 
рускаму цару, што хоча разграміць Польшчу і выйсці на берагі Бал-
тыйскага мора. Саюзнікам Турцыі стала Швецыя, якая аднавіла ваен-
ныя дзеянні ў Інфлянтах. Дыпламатыя Рэчы Паспалітай спрабавала 
ўтварыць антытурэцкую хрысціянскую кааліцыю, але ва ўмовах 30-
гадовай вайны ў Еўропе (1618-1648) магла разлічваць толькі на 
ўласныя сілы. Не проста складваліся адносіны з Запарожскай Сеччу. 
Казакі былі незадаволены наступам каралеўскіх улад і каталіцкага 
духавенства на праваслаўную царкву на Украіне пасля ўвядзення 
Брэсцкай царкоўнай уніі. Яны таксама асцерагаліся змовы паміж 
Рэччу Паспалітай і Турцыяй за іх спіной. 

Ваенны паход Рэчы Паспалітай супраць турэцкага войска ўзна-
чаліў вопытны палкаводзец, вялікі гетман літоўскі Я. К. Хадкевіч. У 
верасні 1621 г. у вырашальнай бітве каля замка Хоцін на малдаўскім 
правабярэжжы Днястра (зараз раённы цэнтр Чарнавіцкай вобласці 
Украіны) 70-тысячнае саюзнае войска Рэчы Паспалітай і запарожскіх 
казакоў разбіла 220-тысячную армію туркаў і татараў. Важкі ўклад у 
гэтую перамогу ўнесла войска BKЛ, якое дапамагло Польшчы, 
нягледзячы на тое, што Княства ў той час вяло цяжкую вайну са 
Швецыяй. Хоцінская перамога прывяла да заключэння міру Рэчы 
Паспалітай з Турцыяй і прымусіла Маскву адмовіцца ад планаў вайны 
з Польска-Літвінскай дзяржавай. 

Л. І. Сапега, адказваючы каралю Жыгімонту III на яго абвінавач-
ванні ў парушэнні Люблінскай уніі ў сувязі з заключэннем у 1627 г. 
вышэйзгаданага сепаратнага пагаднення ВКЛ са Швецыяй, пад-
крэсліваў факт самаахвярнай дапамогі Княства Кароне ў барацьбе з 
турэцкай пагрозай. Ён пісаў: «Калі паганыя наступалі на Карону, мы, 
маючы на шыі гэтага моцнага непрыяцеля шведа, усё ж шэсць тысяч 
войска літоўскага супраць паганых выправілі і нават грашыма са 
скарбу літоўскага войска кароннае ратавалі...». 

У гэтым жа пісьме выдатны літвінскі дзяржаўны дзеяч звяртаў 
увагу караля на тую дапамогу, якую войска ВКЛ аказвае Польшчы ў 
змаганні за Прусію. Ваявода віленскі і вялікі гетман літоўскі ў сваім 



пісьме Жыгімонту, якое можна лічыць яго палітычным запаветам, 
заяўляў: «І перакананы, што і я, і народ наш нічым не выступалі сваім 
учынкам супраць каралеўскай вялікасці і нічым супраць умоў уніі». 

У 1640-я гг. кароль і вялікі князь Уладзіслаў IV распрацоўваў 
планы вялікай вайны супраць Турцыі і Крымскага ханства, 
разлічваючы на саюз з Расіяй і ўкраінскім казацтвам. Гэта выклікала 
незадавальненне магнатаў і заможнай шляхты, якія абвінавацілі 
караля ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Уладзіслаў быў 
вымушаны адмовіцца ад планаў вайны з Турцыяй. 

 
ГЛАВА 9 

 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА І ДЫПЛАМАТЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ І ВКЛ 
У ЧАС ВАЙНЫ З РАСІЯЙ 1654-1667 гг. І АПОШНЯЙ ТРЭЦІ XVII ст. 

 
9.1. Міжнароднае становішча ВКЛ напярэдадні і ў пачатку 

вайны з Расіяй 
Украінска-польская вайна 1648-1651 гг. і Беларусь. Ваенна-

палітычныя планы Расіі. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-
1655 гг. Расійская акупацыйная палітыка ў Беларусі. Кейданская унія 
BKЛ са Швецыяй. Віленскае перамір'е 1656 г. «Шведскі» фактар. 

9.2. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658-1667 гг. 
Андрусаўскі дагавор 

Чацвёртая вайна XVII ст. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658-
1667 гг. Аліўскі і Кардыскі мірныя дагаворы. Мірныя перагаворы ў 
Андрусаве. Умовы Андрусаўскага дагавора. Вынікі вайны для 
Беларусі. 

9.3. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у апошняй трэці 
XVII ст. 

Войны Рэчы Паспалітай з Турцыяй. «Вечны мір» паміж Рэччу 
Паспалітай і Расіяй 1686 г. 

 
9.1. МІЖНАРОДНАЕ СТАНОВІШЧА ВКЛ НАПЯРЭДАДНІ І Ў 

ПАЧАТКУ ВАЙНЫ З РАСІЯЙ 
 
Украінска-польская вайна 1648-1651 гг. і Беларусь. У сярэ-

дзіне XVІI ст. міжнародная атмасфера вакол Рэчы Паспалітай адчу-
валася пераднавальнічнай. З поўдня ёй пагражала Турцыя, на ўсходзе 
да часу прытаілася Расія, незадаволеная ўмовамі Палягаўшага міру, 
на поўначы не расплятаўся клубок супярэчнасцей са Швецыяй. Не-
спакойна было і ўнутры Польска-Літвінскай федэратыўнай дзяржавы. 



Гэта тычылася перш за ўсё Украіны. Паўночная Украіна разам з 
усходнебеларускімі землямі ўяўляла сабой «рускі» складнік ВКЛ. Пасля 
Люблінскай уніі ўкраінскія магнаты і шляхта аддзяліліся ад ВКЛ і 
перайшлі да Кароны. Кіруючыя колы BKЛ дэманстравалі абурэнне, але 
сапраўды не вельмі пакрыўдзіліся, бо ім было занадта цяжка бараніць 
украінскія землі ад экспансіі Масквы, Крымскага ханства, Турцыі. 
Пасля далучэння Украіны да Кароны адносіны паміж палякамі і 
ўкраінцамі пагоршыліся. Інкарпарацыя ўсходніх украінскіх ваявод-
стваў Польшчай садзейнічала пранікненню на Украіну польскай 
шляхты і каталіцкага духавенства, што вяло да запрыгоньвання 
ўкраінскіх сялян, узмацнення нацыянальнага прыгнёту і рэлігійных 
супярэчнасцей. 

У 1648 г. пачалася ўкраінска-польская вайна, якая ахапіла і 
паўднёвыя раёны Беларусі. Украінскі гетман Б. Хмяльніцкі і казацкая 
старшына выступілі супраць уладаў Рэчы Паспалітай, каб стварыць на 
Украіне казацкую дзяржаву. У межах гэтай дзяржавы Б. Хмяльніцкі 
бачыў і паўднёва-ўсходнія землі Беларусі, якія павінны былі стаць ва-
жным плацдармам для абароны Украіны ад наступу польскіх урада-
вых войскаў. Другой мэтай «беларускіх разлікаў» казацкай старшыны 
было імкненне пашырыць свае ўплывы на тэрыторыю ВКЛ і далучыць 
частку гэтых тэрыторый да Украіны (асабліва Палессе і Падняпроўе) 
пад эгідай праваслаўнай царквы. Адміністрацыйная мяжа паміж 
Украінай і ВКЛ не магла ўстрымаць казацкія атрады («загоны»), якія 
рабілі рэгулярныя рэйды на поўдзень Беларусі. На працягу 1648-1651 
гг. яе тэрыторыя была ахоплена антыфеадальнай, казацка-сялянскай 
вайной, якая была «экспартавана» сюды з Украіны. 

Пасля смерці караля Уладзіслава, казацкія войскі занялі ўсю 
Левабярэжную Украіну. У лістападзе 1648 г. новым каралём і вялікім 
князем літоўскім быў выбраны малодшы брат Уладзіслава Ян Казімір 
(1648-1668). У жніўні 1649 г. у горадзе Збораў (цяпер тэрыторыя 
Цярнопальскай вобласці Украіны) паміж казацкай арміяй і польскім 
войскам было падпісана перамір'е, умовы якога прадугледжвалі 
таксама вяртанне на Украіну ўсіх казацкіх атрадаў з тэрыторыі 
Беларусі і забарону дзейнасці там эмісараў Б. Хмяльніцкага. Аднак 
Збораўскі дагавор не мог задаволіць ні правячыя колы Рэчы 
Паспалітай, ні ўкраінскае казацтва. Пасля кароткага зацішша ў 1651 
г. Б. Хмяльніцкі зноў накіраваў у межы ВКЛ казацкія атрады. 
Беларуска-літоўскае войска пад камандаваннем польнага гетмана 
ВКЛ Януша Радзівіла падавіла антыфеадальныя паўстанні ў раёнах 
Мсціслава, Прапойска, Чачэрска і Горваля і разбіла 15-тысячнае 
казацкае войска М. Нябабы пад Лоевам 27 чэрвеня 1651 г. Пасля 



гэтага войскі ВКЛ перайшлі мяжу з Украінай. Упершыню ў гісторыі 
Рэчы Паспалітай літвінская шляхта ўмяшалася ў ваенна-палітычны 
канфлікт на тэрыторыі Кароны. Я. Радзівіл разбіў казацкія атрады на 
поўначы Украіны і летам 1651 г. захапіў Кіеў. У верасні 1651 г. 
казацкае кіраўніцтва было вымушана падпісаць Белацаркоўскі мірны 
дагавор з Польшчай. Тэрыторыя аўтаномнай Украіны была зменшана 
да памераў Кіеўскага ваяводства. 

Ваенна-палітычныя планы Расіі. Казацкае кіраўніцтва не 
магло прымірыцца з умовамі міру. Б. Хмяльніцкі бесперапынна вёў 
перагаворы з сумежнымі дзяржавамі, каб атрымаць дапамогу ў 
барацьбе супраць Рэчы Паспалітай. Гетман спрабаваў перацягнуць на 
свой бок Турцыю, Швецыю, Малдавію, але ў іх былі свае планы. 
Акрамя крымскага хана ніхто не жадаў быць саюзнікам Украіны ў 
вайне супраць Рэчы Паспалітай. Знешнепалітычная арыентацыя 
ўкраінскага кіраўніцтва ўсё больш схілялася ў бок Масквы, адвечнага 
ворага літвінскай і польскай дзяржаў. 

Руска-ўкраінскія перагаворы вяліся з 1649 г. У перапісцы 
казацкага гетмана з царскім урадам усяляк падкрэслівалася, што не 
толькі ўкраінцы, але і беларусы акажуць рускай арміі падтрымку ў 
ходзе ваенных дзеянняў супраць польска-літвінскіх уладаў. Аднак 
урад цара Аляксея Міхайлавіча пакуль што не адважваўся на адкры-
тае ваеннае сутыкненне з Рэччу Паспалітай. Украінская дэлегацыя ў 
час перагавораў у Маскве ў 1651 г. паставіла пытанне аб наступленні 
на беларускія землі, але руская дыпламатыя без энтузіязму аднеслася 
да гэтага пажадання, убачыўшы ў казаках сваіх канкурэнтаў. 

Непасрэднай зачэпкай для вайны стала просьба ўкраінскага 
гетмана Б. Хмяльніцкага перайсці з усёй Маларосіяй (Левабярэжнай 
Украінай), якая была ахоплена нацыянальна-вызваленчай барацьбой 
супраць Польшчы, да Расіі. Масква ацаніла гэтую просьбу як падставу 
для ўступлення ў вайну, каб замацаваць далучэнне Украіны сілай 
зброі. 

Аднаўленне ваенных дзеянняў на Украіне ў 1653 г. і настойлівыя 
просьбы ўкраінскага гетмана аб дапамозе падштурхнулі маскоўскі 
ўрад да актыўнай падрыхтоўкі вайны з Рэччу Паспалітай. Пытанне аб 
вайне з ёю было ў прынцыпе вырашана ў пачатку 1653 г. У сакавіку 
патрыярх маскоўскі Нікан благаславіў цара Аляксея Міхайлавіча на 
«сне благое дело». Летам маскоўскі ўрад запатрабаваў ад Рэчы 
Паспалітай узнаўлення дзеяння на Украіне Збораўскага дагавора 1649 
г., аднак патрабаванне было адхілена. 1 кастрычніка Земскі сабор даў 
згоду прыняць Украіну пад уладу Расіі. Адпаведна гэтаму рашэнню 23 
кастрычніка 1653 г. Расія афіцыйна аб'явіла вайну Польшчы і ВКЛ. У 



студзені 1654 г. паміж Расіяй і Украінай быў заключаны ваенна-
палітычны саюз (Пераяслаўская Рада), паводле якога Расія брала пад 
сваю апеку ўкраінскія землі. 

У рашэнні Земскага сабора прычынай вайны называліся ганенні 
на праваслаўных веруючых і здзекі над святынямі праваслаўя. Аднак 
найбольш важкім аргументам Расіі было разуменне ўзрастаючай 
унутранай слабасці Рэчы Паспалітай. 6-гадовая вайна казакоў і бунты 
сялян былі доказам нетрываласці асноў шляхецкай рэспублікі, у якой 
усё больш нарастала тэндэнцыя эканамічнага, палітычнага і ваеннага 
аслаблення. Гатоўнасць казацкіх сіл аказаць Расіі дзейсную дапамогу 
ў значнай ступені паніжала магчымую рызыку няўдачы ў выпадку 
вайны з Польска-Літвінскай дзяржавай. 

Стратэгічныя планы рускага камандавання прадугледжвалі два 
кірункі наступлення. Першы: Смаленск — Вільня; другі: Бранск — 
Мсціслаў — Магілёў — Чарнігаў — Кіеў — Львоў. На першым кірунку 
войскамі камандаваў сам цар. На другім рускае камандаванне на 
ўчастку Бранск — Магілёў — Чарнігаў узначальваў князь А. Трубяцкі. 
Ад Кіева да Львова асноўнай сілай была армія Б. Хмяльніцкага, якому 
падпарадкоўваўся рускі атрад В. В. Бутурліна. Прастору паміж гэтымі 
двума галоўнымі кірункамі па лініі Гомель — Чарнігаў і ўздоўж ракі 
Дзясны кантраляваў 20-тысячны казацка-рускі корпус І. Залатарэнкі, 
які ўзяў Гомель, Чэрск, Прапойск, Быхаў. 

Агульная задума рускага камандавання заключалася ў заняцці 
важных стратэгічных пунктаў на шляху да Вільні і абароне ад 
непрадбачаных дзеянняў з боку Швецыі, якая магла выступіць з 
Лівоніі. У планах Масквы, задумах Б. Хмяльніцкага і абарончых разлі-
ках польска-літвінскага камандавання Беларусь лічылася важным 
тэатрам ваенных дзеянняў. У раёне Оршы спешна фарміраваўся 
корпус наёмнікаў і 10-тысячнае апалчэнне мясцовай шляхты. Я. 
Радзівіл прыняў булаву віленскага ваяводы, а польным гетманам быў 
прызначаны В. Корвін-Гансеўскі. 

Стратэгічнай мэтай вайны для Рускай дзяржавы было далучэнне 
ўсёй Украіны, Беларусі і Літвы і атрыманне выхаду да Балтыйскага 
мора. Маскоўская дыпламатыя выкарыстоўвала ў сваіх інтарэсах 
рэлігійныя супярэчнасці ў Рэчы Паспалітай. Цар Аляксей Міхайлавіч, 
які меў недарэчную для беларусаў мянушку «Цішэйшы», распачаў 
агітацыю сярод праваслаўнага насельніцтва ВКЛ. Ён запэўніваў 
беларусаў, што ідзе бараніць праваслаўе, і абяцаў ім спакойнае, 
заможнае жыццё пад «царскаю рукою». 

Агульная маральна-псіхалагічная абстаноўка ў Беларусі 
напярэдадні ўступлення рускіх войскаў была складанай. Адчувалася 



сацыяльная напружанасць пасля нядаўняй антыфеадальнай вайны. 
Сярод сялян, асабліва прыгранічных раёнаў Полацка-Віцебскага 
Падзвіння, праваслаўнае духавенства актыўна сеяла царысцкія ілюзіі. 
Вобраз «цара-заступніка беларусаў ісцінна хрысціянскай веры» 
актыўна ўкараняўся ў свядомасць сялян, што ў пачатку вайны дало 
пэўныя вынікі. Частка сельскага насельніцтва прыхільна сустрэла 
рускае войска, спадзеючыся на яго дапамогу ў расправе са шляхтай. 

Царскі ўрад праводзіў дыпламатычную падрыхтоўку да вайны. 
Каб лакалізаваць ваенныя дзеянні і не дапусціць умяшання іншых 
дзяржаў, Расія накіравала пасольствы ў Галандыю, Францыю, 
Аўстрыю. Цар рассылаў еўрапейскім манархам скаргі на польскага 
караля Яна Казіміра. Улетку 1653 г. у Рэч Паспалітую накіравалася 
маскоўскае пасольства на чале з князем Б. Рэпніным-Абаленскім 
быццам для пошукаў паразумення з каралём адносна Украіны. Аднак 
паслы паводзілі сябе занадта задзірліва, патрабуючы прыняцця ўмоў 
Б. Хмяльніцкага, пакарання смерцю службовых асоб Рэчы Паспалітай, 
якія памыліліся ў напісанні царскага тытула. У прыклад прыводзіўся 
персідскі шах, які прыслаў цару ў Маскву на пакаранне такіх 
вінаватых. Увогуле, царскаму тытулу ў Маскоўскай дзяржаве 
надавалася надзвычай вялікая ўвага. Трэба было ведаць на памяць 
вялікую колькасць царскіх тытулаў. У Маскве заўважалі знявагу імя 
царскага хутчэй, чым імя Божага. Ніякага пагаднення пасольства Б. 
Рэпніна не дасягнула, чаго і не было на мэце, але сабрала звесткі пра 
ваенна-палітычнае становішча ў ВКЛ і Польшчы. 

Кіруючыя колы ВКЛ і Польшчы аказаліся не гатовымі да вайны з 
Расіяй. У Рэчы Паспалітай не было дастаткова ўзброеных сіл з-за 
хісткага фінансавага становішча дзяржавы. Дэмабілізуючую ролю 
адыграла вера ў непарушнасць Палянаўскага міру 1634 г., 
заключанага на «вечныя часы», а дакладна на 20 гадоў. 

Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1655 гг. Нягле-
дзячы на тое, што Расія аб'явіла вайну Рэчы Паспалітай у кастрычніку 
1653 г., ваенныя дзеянні пачаліся ў першы летні «сухі» месяц май 
наступнага года. 18 мая 1654 г. рускія войскі на чале з царом 
выступілі з Масквы, да іх далучылася 20 тысячнае войска казакоў Б. 
Хмяльніцкага. 100-тысячнай руска-ўкраінскай арміі супрацьстаяў 12-
тысячны корпус польнага гетмана ВКЛ Я. Радзівіла, які абараняў лінію 
ад Смаленска да Оршы і, зразумела, не змог спыніць гэтай армады. 
На поўдні ўкраінскай арміі Б. Хмяльніцкага супрацьстаяў каронны 
гетман С. Патоцкі з 10-15-тысячным войскам. Разам армія ВКЛ 
налічвала каля 20 тыс. чалавек (без уліку гарнізонаў замкаў). Такім 
чынам, у пачатку вайны руская армія мела пяціразовую колькасную 



перавагу над войскам ВКЛ. Акрамя гэтага, пачынаючы з 1655 г., 
польскай тэрыторыі стала пагражаць шведская армія, а на паўднёва-
ўсходнім кірунку — запарожскі гетман Ю. Выгоўскі. 

На галоўным, смаленска-віленскім кірунку рускія войскі адразу 
захапілі гарады Смаленшчыны: Белая, Дарагабуж, Рослаўль, Мсціслаў, 
Невель. Затое тры месяцы згубілі на аблогу Смаленска. Пасля ўзяцця 
горада наступленне разгортвалася паспяхова. Былі заняты Орша, Ме-
нск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Полацк і іншыя гарады. Шэраг гарадоў і 
паветаў далучаліся да Расіі без бою. Поспехі рускай арміі і казакоў, а 
таксама мэтанакіраваная прапаганда з боку Масквы прывялі да таго, 
што праваслаўныя гараджане, сяляне цэлымі воласцямі падавалі зая-
вы з просьбай прыняць іх у рускае падданства. Але шляхта праяўляла 
асцярожнасць, прасіла пацвердзіць яе правы і прывілеі. Маскоўскі 
ўрад ахвотна даваў такія пацвярджэнні. У 1654-1655 гг. царскія 
войскі захапілі амаль усю тэрыторыю Беларусі, за выключэннем 
паўднёва-заходніх раёнаў, а таксама ўласна Літву. У ліпені 1655 г. 
была ўзята сталіца ВКЛ Вільня, аб чым марылі многія пакаленні 
маскоўскіх цароў. Пасля яе былі заняты Коўна, Гродна, Пінск, Брэст. 

Каб пазбегнуць разбурэння Вільні, віленскі архіепіскап звярнуўся 
да рускага камандавання з прапановай мірнай здачы горада, які не 
быў падрыхтаваны да абароны, узамен на захаванне правоў і 
прывілеяў жыхароў горада. Буйныя магнаты згаджаліся прызнаць 
уладу цара, калі ён захавае за імі гарады і маёнткі, іншыя ўладанні, 
правы і прывілеі. Але царская стаўка не прыняла гэтых умоў 
«ганаровай» капітуляцыі і сілай захапіла сталіцу ВКЛ. Тады магнацкая 
групоўка пераарыентавалася на Швецыю і прапанавала ёй узяць ВКЛ 
пад свой пратэктарат. Пазней ідэя саюза са Швецыяй была 
рэалізавана ў форме Кейданскай уніі. 

1 ліпеня 1654 г., яшчэ да ўзяцця Смаленска, Аляксей Міхайлавіч 
выдаў указ, у якім загадаў усюды пісаць новы царскі тытул: «усяе 
Вялікія і Малыя Расіі самадзержац». Але жаданага міру дабіцца не 
давялося. Урады Рэчы Паспалітай і ВКЛ не спяшаліся сесці за стол 
перегавораў і прызнаваць сваё паражэнне. Ад імя цара ўсім беларус-
ка-літоўскім магнатам — князям Радзівілам, Сапегам, Сангушкам, 
Гедройцам, Гансеўскім — было прапанавана ўступіць у рускае 
падданства з захаваннем усіх мясцовых прывілеяў. Але яны адхілілі 
гэтую прапанову. Тады цар пайшоў на заключэнне не дзяржаўнага, а 
саслоўна-рэгіянальнага дагавора з беларуска-літоўскай шляхтай аб 
добраахвотным далучэнні беларускіх і літоўскіх абласцей да Расіі па 
ўзору заключэння Пераяслаўскай Рады з Украінай. Гэты дагавор 26 



лістапада 1654 г. быў адобраны прадстаўнікамі шляхты 26 гарадоў 
Беларусі і Літвы. 

Да 10 снежня 1655 г. руская армія заваявала 68 гарадоў ВКЛ, а 
26 гарадоў далучыліся да Расіі па дагавору. Вынікам ваеннай кампаніі 
1654-1655 гг. з'явіўся царскі маніфест ад 30 снежня 1655 г. аб 
далучэнні Вялікага княства Літоўскага да Расіі, пасля чаго цар 
вярнуўся ў Маскву. Але магнаты ВКЛ не збіраліся прызнаваць гэтага 
маніфеста, і, такім чынам, капітуляцыі з боку BKЛ і мірнага дагавора 
з Княствам заключана не было. Расія фактычна закончыла вайну 
супраць ВКЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай у аднабаковым парадку. На 
тэрыторыю Польшчы царскія войскі ўступаць не збіраліся. Мяжа 
ўмоўнага «фронту» паміж Расіяй і Польшчай праходзіла ў пачатку 
1656 г. ад Нёмана да Палесся. Такім чынам, у снежні 1655 г. 
закончылася трэцяя рэгулярная вайна XVII ст. паміж Расіяй і Рэччу 
Паспалітай 1654-1655 гг., якая яшчэ называецца як «руска-польская» 
вайна за Украіну, Беларусь і Літву. 

Расійская акупацыйная палітыка ў Беларусі. Усходняя частка 
ВКЛ, дзе значная колькасць насельніцтва прытрымлівалася права-
слаўя, была анексіравана. Дзеля ідэалагічнага абгрунтавання анексіі 
рускія ўлады ўкаранялі назвы «Белая Русь» у адносінах да сучаснай 
Усходняй Беларусі і «беларусцы» ў адносінах да літвінаў-праваслаўных, 
хаця ў ВКЛ гэтая назва не ўжывалася. Нейкі час у Маскве абмяркоў-
валася ідэя стварэння «Вялікага княства Белая Русь». Аднак у рэшце 
рэшт было вырашана проста анексіраваць большую частку беларускіх 
зямель. Гэта знайшло адлюстраванне ў тым, што Аляксей Міхайлавіч 
прыняў тытул самадзержца «Усяе Вялікія і Малыя і Белыя Расіі». 

Царскія ўлады разглядалі Беларусь як сваю вотчыну і ўстанавілі 
тут акупацыйны рэжым. На захопленай тэрыторыі была ўстаноўлена 
руская адміністрацыя, у буйныя гарады накіраваны рускія ваяводы. 
Шляхце, якая прысягнула цару, расійскі ўрад захаваў маёнткі і 
саслоўныя правы. Тыя шляхціцы, якія аказвалі супраціўленне ў час 
абароны або былі ўзяты ў палон, пазбаўляліся маёнткаў. За 
праваслаўнай царквой захаваліся ўсе ўладанні і правы. Дзейнасць 
каталіцкай і уніяцкай цэркваў забаранялася, іх зямельныя ўладанні 
канфіскоўваліся, аддаваліся праваслаўным манастырам і цэрквам або 
апісваліся на цара. Праваслаўная царква, нягледзячы на сваю 
прамаскоўскую арыентацыю, новых заваяваных зямель амаль не 
атрымала, а мясцоваму духавенству расійскія ўлады не давяралі. 
Расійскія ўлады праводзілі курс на рэлігійны і нацыянальны раскол 
насельніцтва. У гарадах з магдэбургскім правам было захавана са-



макіраванне і суд, але пад кантролем рускіх ваяводаў. У шырокіх 
маштабах ужываліся рэквізіцыі і канфіскацыі. 

Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг. паклала 
пачатак масавай прымусовай эвакуацыі беларусаў за межы сваёй 
этнічнай тэрыторыі. Цар Аляксей Міхайлавіч і маскоўскі патрыярх 
Нікан пастанавілі вывезці ў палон у бязлюдную пасля нашэсця Расію 
300 тыс. беларусаў. Гэты план паспяхова выконваўся, хаця дакладных 
лічбаў прымусовага вывазу жыхароў ВКЛ у Расію ў літаратуры не 
прыводзіцца. Некаторыя беларускія даследчыкі аперыруюць лічбай у 
300 тыс. сялян, рамеснікаў, шляхты. У любым выпадку, аднак, можна 
казаць пра вялікую колькасць прымусова вывезеных з Беларусі жы-
хароў. Паводле падлікаў беларускага гісторыка Л. С. Абэцэдарскага, у 
Маскве ў апошняй трэці XVII ст. беларусы складалі каля 20 % 
насельніцтва. Вялікая колькасць беларусаў была размешчана ў Мас-
коўскім пасадзе, галоўным чынам высокакваліфікаваныя рамеснікі, 
кнігадрукары, настаўнікі, перакладчыкі, святары. Рускія дваране і 
баярскія дзеці бралі ў палон жыхароў далучаных беларускіх зямель і 
накіроўвалі іх у свае ўладанні. На астраханскіх нявольніцкіх рынках 
стральцы гандлявалі палоннымі з-пад Полацка, Віцебска і Мсціслава 
па З руб. за галаву. 

Палітыка рускіх акупацыйных улад прывяла да складвання ва-
рожых адносін да іх з боку насельніцтва Беларусі на вёсцы і ў горадзе. 
Летам 1654 г. на Смаленшчыне, Мсціслаўшчыне, Полаччыне, Магілёў-
шчыне, Віцебшчыне сталі ўзнікаць сялянскія атрады самаабароны — 
першыя вядомыя ў гісторыі Беларусі партызанскія атрады (у рускай 
тэрміналогіі «шиши»), Іх асноўная задача заключалася ў тым, каб 
перашкодзіць рускім дваранам і баярскім дзецям захопліваць і выво-
зіць у палон насельніцтва, рабаваць і разбураць населеныя пункты. 

У канцы вайны акупацыйныя ўлады пачалі масавы вываз з 
тэрыторыі ВКЛ стратэгічных запасаў прадуктаў, зброі, усяго каштоў-
нага. На тэрыторыі Магілёўшчыны, Гомельшчыны і Віцебшчыны 
паміж рускай акупацыйнай адміністрацыяй і адміністрацыяй украін-
скай казацкай старшыны адбываліся сутыкненні за права валодаць 
гарадамі, мястэчкамі і вёскамі. Казакі лічылі, што занятыя імі раёны 
адносяцца да Украіны. З пагаршэннем становішча рускіх войскаў 
шляхта, мяшчане і сяляне, якія прысягнулі Расіі, пачалі масава 
«ламаць» прысягу і выступаць са зброяй не толькі супраць царскіх 
войскаў, але і супраць той часткі насельніцтва, якая падтрымлівала 
рускі ўрад. У Беларусі разгарнулася грамадзянская вайна. 

Кейданская унія ВКЛ са Швецыяй. Цяжкае становішча Рэчы 
Паспалітай вырашыла скарыстаць Швецыя. У маі 1655 г. у Маскве 



пачаліся перагаворы паміж Расіяй і Швецыяй, на якіх шведскія паслы 
прапанавалі падзяліць тэрыторыю польска-літвінскай федэрацыі. 
Беларускія землі меркавалася падзяліць па лініі Слуцк — Менск — 
Докшыцы — Дзісна. Расіі прапанаваліся ўкраінскія землі ад Галіча або 
Львова праз Луцк да Прыпяці. Гандлюючыся, бакі чатыры разы 
вызначалі лінію падзелу нанава. Урэшце Швецыя была гатова 
прызнаць за Расіяй права на Украіну, Беларусь і ўсходнюю частку 
Літвы. Але ва ўмовах значных ваенных поспехаў Масква адмовілася 
дзяліцца. У 1654 г. яна прапанавала Швецыі разам пачаць вайну 
супраць Рэчы Паспалітай, але тая не выступіла. А цяпер Масква адна 
разлічвала давесці вайну да пераможнага канца. 

У сакавіку 1655 г. шведскі кароль Карл Х Густаў прыняў 
рашэнне пачаць вайну супраць Рэчы Паспалітай з мэтай разграміць 
даўняга саперніка і падзяліць яго землі, а пасля і Маскву спыніць. 
Швецыя планавала захапіць Заходнюю Прусію, Польшчу, Лівонію, 
незанятыя рускімі войскамі паўночныя раёны ВКЛ, не дапусціць 
выбрання на польскі трон Аляксея Міхайлавіча і ўключэння ў склад 
Расіі тэрыторыі ВКЛ. Летам 1655 г. галоўныя сілы шведаў напалі на 
Польшчу і неўзабаве захапілі амаль усю яе тэрыторыю, у тым ліку 
Варшаву і Кракаў, за выключэннем усходніх і ўкраінскіх ваяводстваў. 
Другая частка шведскай арміі накіравалася ў паўночныя раёны ВКЛ, 
у Жэмайція». 

ВКЛ аказалася ў стане вайны на два франты, тым больш што 
Карона не магла дапамагчы. Частка феадальнай знаці вырашыла 
захаваць дзяржаўнасць ВКЛ у саюзе са Швецыяй. Вялікі гетман ВКЛ 
Януш Радзівіл выбраў з дзвюх бед меншую і «аддаў перавагу 
шведскай пратэкцыі перад маскоўскай тыраніяй». У ліпені 1655 г. ён 
разам са стрыечным братам Багуславам ўпершыню афіцыйна 
выказаў гатоўнасць прыняць пратэктарат Швецыі і прызнаць 
шведскага караля Карала Х Густава вялікім князем літоўскім. 

20 кастрычніка 1655 г. ў Кейданах (Жэмайція) была падпісана 
унія ВКЛ са Швецыяй. Дагавор падпісалі 1142 чалавекі — шляхта і 
каталіцкае духавенства. У дакуменце падкрэслівалася, што ВКЛ 
аб'ядноўваецца са Швецыяй на роўных правах. Люблінская унія ВКЛ з 
Польшчай аўтаматычна касавалася. Саюзныя дзяржавы мелі аднаго 
караля шведскага, які абавязваўся выгнаць з ВКЛ рускія войскі, а 
страчаныя замкі, гарады і землі вярнуць былым уладальнікам. У 
дачыненні да тых, хто не падпіша Кейданскі дагавор, 
прадугледжвалася канфіскацыя маёмасці. Шведы займалі Літву, якая 
абавязвалася пастаўляць іх войску фураж і правіянт. Войскі абедзвюх 
дзяржаў злучаліся для дзеянняў супраць агульнага непрыяцеля. Але 



практычна дзяржаўная унія ВКЛ са Швецыяй не атрымалася. Вясной 
1656 г. пасля нечаканай смерці яе галоўнага ініцыятара Я. Радзівіла 
жамойцкая шляхта паўстала і выцесніла з Літвы ў Інфлянты шведскія 
гарнізоны. Кейданскі дагавор канчаткова страціў сілу.. 

Што тычылася канюшага ВКЛ Багуслава Радзівіла, то ён у час 
13-гадовай вайны неаднаразова мяняў сваю знешнепалітычную 
арыентацыю, не забываючыся пра ўласную кішэнь. У маі 1655 г. Б. 
Радзівіл прапанаваў курфюрсту Брандэнбурга пратэктарат над ВКЛ, а 
ў жніўні 1655 г. перайшоў на бок шведаў і падпісаў дагавор аб уніі 
ВКЛ са Швецыяй, за што атрымаў ад шведскага караля шмат грошай. 
У наступным годзе Б. Радзівіл здрадзіў шведам і стаў генерал-
губернатарам герцагства Прусіі. Быў дыпламатычным прадстаўніком 
курфюрста ў перагаворах з польскім, аўстрыйскім і іншымі дварамі. 
Удзельнічаў у заключэнні Радноцкага дагавора аб падзеле Рэчы 
Паспалітай. У 1662 г. ён прапанаваў свае паслугі Францыі супраць 
курфюрста пры ўмове, што яму больш заплацяць. 

У час наступлення шведаў на Польшчу і ВКЛ казакі 
падтрымлівалі Швецыю. Вайна для Швецыі набывала спрыяльны 
характар. Яна магла стаць поўнаўладным гаспадаром на Балтыйскім 
моры, закрыць Расіі выхад да ўзбярэжжа Балтыкі і манапалізаваць 
увесь балтыйскі знешні гандаль. Рэч Паспалітая, аслабленая вайной з 
Расіяй, не магла адразу даць шведам адпор. Яе пануючыя колы 
вырашылі пачаць перагаворы з Расіяй аб спыненні ваенных дзеянняў 
на Беларусі і Украіне. 

Віленскае перамір'е 1656 г. У пачатку 1656 г. урадавыя колы 
Рэчы Паспалітай распрацавалі праграму выратавання дзяржавы. Пла-
навалася аслабіць пазіцыі Швецыі, схіліць на свой бок Брандэнбург, 
пасварыць з Масквой казакоў, дамагчыся дапамогі ад крымскага 
хана, нейтралізаваць трансільванскага князя Дзёрдзя Ракошы і, што 
было асабліва важна, падпісаць перамір'е з Аляксеем Міхайлавічам. З 
гэтай мэтай кароль Ян Казімір заручыўся пасрэдніцтвам імператара 
Фердынанда ІІІ. 

Масква была таксама зацікаўлена ў хутчэйшым і, вядома ж, 
часовым перамір'і з Рэччу Паспалітай. Перадышка была патрэбна ў 
сувязі з ваенным канфліктам са Швецыяй, які пачаўся ў ліпені 1656 
г., пагрозай з боку Брандэнбурга і Швецыі выступіць сумесна супраць 
Расіі ў выпадку пераходу рускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы і 
жаданнем апярэдзіць утварэнне польска-шведска-брандэнбурскага 
блоку. Вясной 1656 г. з Масквы да караля Яна Казіміра была ад-
праўлена царская грамата з прапановай памірыцца ды разам выс-



тупіць супраць Швецыі. Кароль, які таксама хацеў неадкладна пачаць 
мірныя перагаворы, ахвотна падтрымаў маскоўскую ініцыятыву. 

У ліпені 1656 г. у Вільні пачаліся мірныя перагаворы паміж 
Расіяй і Рэччу Паспалітай. Камісарамі Польска-Літвінскай федэрацыі 
былі полацкі ваявода Ян Красінскі, маршалак вялікі літоўскі, менскі 
ваявода Крыштоф Завіша, віленскі епіскап і іншыя прадстаўнікі ВКЛ. 
Маскоўскай дэлегацыяй кіравалі князі Іван Адоеўскі і Іван Лабанаў-
Растоўскі. Маскоўскае пасольства з'явілася з вялікай вайсковай 
падтрымкай, у суправаджэнні 12 тыс. воінаў, тады як камісары Рэчы 
Паспалітай мелі пры сабе паўтысячы жаўнераў. Перагаворы пачаліся 
як звычайна з адчытвання маскоўскімі пасламі ўсіх царскіх тытулаў і 
пералічвання памылак, зробленых рознымі дзяржаўнымі асобамі Рэчы 
Паспалітай у гэтых тытулах. 

Рускі бок вылучыў наступныя патрабаванні: 1) Рэч Паспалітая 
павінна назаўсёды адмовіцца ад рускіх і беларуска-ўкраінскіх зямель, 
што ўваходзяць у склад ВКЛ, і ўстанавіць этнічную мяжу з Расіяй па 
лініі Дынабург — Заходні Буг (г. зн. ад Дзвінска праз Вільню і Гродна 
да Брэста і адтуль прама на поўдзень да Львова). Расія ўпершыню 
прапанавала вызначыць лінію дзяржаўнай руска-польскай мяжы, не 
прымаючы пад увагу тое, што яна мяжуе не з Польшчай, а з ВКЛ; 2) 
Рэч Паспалітая павінна заплаціць Расіі за ўсе яе страты ў вайне 
велізарную суму ў памеры 100 тыс. луідораў, якія лічыліся самай 
паўнавартаснай залатой манетай XVII ст.; З) Рэч Паспалітая не 
павінна помсціць гетману Б. Хмяльніцкаму і ўкраінскай казацкай 
старшыні за пераход на бок Расіі; 4) польска-літвінскае кіраўніцтва 
павінна мець на ўвазе кандыдатуру рускага цара пры выбарах 
наступнага караля і вялікага князя літоўскага. Пры ўмове выканання 
гэтых патрабаванняў Расія абяцала Рэчы Паспалітай палітычную і 
іншую падтрымку ў барацьбе са Швецыяй. 

Дэлегацыя Рэчы Паспалітай у адказ заявіла, што цар павінен 
вярнуць ВКЛ усе захопленыя землі, у тым ліку Смаленск, і 
кампенсаваць страты, выкліканыя вайной. Адоеўскі на гэта адказаў: 
«Что великому государю Бог подаровал, того он никогда не уступит». 
Пазней кіраўнік рускай дэлегацыі абвясціў, што цар адмаўляецца ад 
тых гарадоў, якія не паспеў захапіць. 

Перагаворы праходзілі ў складаных для камісараў BKЛ умовах. 
Для Польшчы галоўнай праблемай было пытанне аб лёсе Украіны, бо з 
яе стратай Варшава ніяк не магла змірыцца. Іншыя пытанні, у тым 
ліку страту значнай часткі тэрыторыі ВКЛ, польскія прадстаўнікі 
пагаджаліся абмяркоўваць. Маскоўскія ваяводы ціснулі на пазіцыі 
ВКЛ і дэманстравалі сілу: нападалі на шляхецкія двары ў памежных 



ваяводствах і вымушалі шляхту прысягаць на вернасць цару. Царскія 
паслы дзеля замацавання ўсіх захопленых зямель выкарыстоўвалі 
подкуп камісараў Рэчы Паспалітай. 

Калі праект уніі дзвюх дзяржаў і элекцыі цара быў складзены, 
камісары накіравалі яго ў сенат Рэчы Паспалітай. Ян Казімір і 
сенатары пагаджаліся на выбранне цара ці царэвіча наступнікам 
бяздзетнага караля пры ўмове заключэння міру на падставе 
Палянаўскага дагавора 1634 г. Фактычна гэта рабіла непрымальнай 
згоду Рэчы Паспалітай на элекцыю цара, бо маскоўскія паслы 
патрабавалі перадачы цару ўсёй Украіны і Беларусі. Але цар, каб да 
канца шведскай вайны не абвастраць адносін з Польска-Літвінскай 
дзяржавай, пагаджаўся на мяжу па Бярэзіне з тым удакладненнем, 
што Полацк, Віцебск і ўсе інфлянцкія гарады таксама адыходзілі б да 
Расіі. За сваё выбранне каралём цар абяцаў «вярнуць» ВКЛ Інфлянты, 
перамагчы Швецыю, аддаць ваенныя трафеі і палонных, 
вытрымліваць перамір'е да элекцыйнага сойму. 

З лістапада 1656 г. было падпісана Віленскае перамір'е на два 
гады. Рэч Паспалітая згаджалася на элекцыю цара на каралеўскі 
пасад на бліжэйшым сойме пры ўмове, што каранавацца цар зможа 
толькі пасля смерці Яна Казіміра, а да таго ніякага ўмяшання ў 
справы Рэчы Паспалітай не дапускалася. Кіраваць краінай цар 
павінен не праз намесніка, а самастойна, застаючыся ў Маскве. 
Гіравы і прывілеі каталікоў мусілі быць захаваныя. Дзякуючы цвёрдай 
пазіцыі камісараў у тэкст пагаднення не трапіла царскае 
патрабаванне скасаваць Брэсцкую царкоўную унію. 

Войскі Рэчы Паспалітай і Расіі павінны былі выступіць разам 
супраць Швецыі і Брандэнбурга. Забаранялася падпісваць 
сепаратныя пагадненні з гэтымі дзяржавамі. Шляхта прызнавала 
цара вялікім князем BKЛ і прысягнула яму. 

Віленскае пагадненне віталі ў абедзвюх дзяржавах. Але яно было 
хутчэй дыпламатычным поспехам Польска-Літвінскай дзяржавы. Яна 
дабілася адтэрміноўкі вырашэння ўкраінскага пытання і вываду 
значнай часткі шведскіх войскаў з Польшчы і ВКЛ для вайны супраць 
Расіі. Масква атрымала развал кааліцыі супраць Рэчы Паспалітай, 
пагаршэнне адносін з Украінай, якая баялася, што цар, калі стане 
польскім каралём, будзе вымушаны вярнуць украінскія землі пад 
уладу польскіх магнатаў. Аднак антышведскі альянс аказаўся 
нетрывалы і кароткачасовы. Рэч Паспалітая і Расія шукалі новых 
саюзнікаў. Пасля таго як летам 1658 г. Варшаўскі сойм адмовіў цару ў 
праве на выбранне і запатрабаваў аддаць усе захопленыя землі, а 



новыя перагаворы пад Вільняй зайшлі ў тупік, ваенныя дзеянні 
ўзнавіліся. 

«Шведскі» фактар. Руска-шведская вайна 1656-1658 гг. 
скончылася разгромам рускай арміі і поўнай яе эвакуацыяй з 
тэрыторыі Прыбалтыкі. Паводле Валіесарскага дагавора аб перамір'і 
1658 г. устанаўлівалася часовая лінія мяжы паміж Расіяй і Швецыяй, 
якая ішла ў Ліфляндыі ад Кокенгаўзена (Кокнэсе) па Заходняй Дзвіне 
да паўночнага ўзбярэжжа Чудскага возера, пакідаючы такім чынам у 
руках Расіі Латгалію і Паўднёвую Эстонію. Дагавор змяшчаў 
абавязацельства абедзвюх краін заключыць саюз супраць Рэчы 
Паспалітай і не дапамагаць ёй нічым, асабліва грашыма. 

Пасля Віленскага перамір'я пошукі саюзнікаў актывізавалі 
таксама шведы і Б. Хмяльніцкі. Украінскі гетман быў незадаволены 
тым, што Аляксей Міхайлавіч вёў вайну толькі паводле свайго плана, 
абраўшы галоўным тэатрам ваенных дзеянняў Беларусь. А Беларусь 
вабіла і Б. Хмяльніцкага, які задумаў будаваць казацкую дзяржаву аж 
да Вільні. У жніўні 1656 г. казакі прапанавалі каралю Швецыі 
сяброўства, вайсковую падмогу супраць Польшчы, а сваёй мэтай 
абвясцілі «ўсю Русь да Віслы». 

Падпісанне Віленскага пагаднення ўскладніла становішча каза-
коў на Беларусі. Тут цяпер яны былі Маскве непатрэбныя. Б. Хмяль-
ніцкі выступаў супраць любога міру з Рэччу Паспалітай і не збіраўся 
спыняць ваенных дзеянняў супраць яе. У снежні 1656 г. у трансіль-
ванскім горадзе Раднот паміж Швецыяй, Трансільваніяй, Брандэнбур-
гска-Прускай дзяржавай і Украінай (запарожскім казацтвам Б. Хмя-
льніцкага) быў падпісаны дагавор аб падзеле Рэчы Паспалітай. Дага-
вор быў рэакцыяй на Віленскае перамір'е і паводле яго Польска-Літ-
вінскую дзяржаву чакала такая будучыня: Украіна (у складзе якой 
Хмяльніцкі бачыў усю паўднёва-ўсходнюю Беларусь да Смаленска) 
прызнавалася незалежнай. Вялікапольшча, Памор'е і Данцыг, Курлян-
дыя, Віленскае, Трокскае і Інфлянцкае ваяводствы BKЛ адыходзілі да 
Швецыі. Тытул польскага караля разам з Малой Польшчай, Мазовіяй, 
Валынню, Падляшшам і Брэстчынай аддаваўся трансільванскаму 
князю Дзёрдзю Ракашы. Частка заходніх польскіх зямель 
перадавалася брандэнбургскаму курфюрсту Фрыдрыху Вільгельму. 

Радноцкі дагавор прадугледжваў стварэнне асобнага незалеж-
нага спадчыннага княства для Багуслава Радзівіла, прадстаўнік якога 
ўдзельнічаў у падпісанні гэтага дакумента. У склад княства павінна 
было ўвайсці Наваградскае ваяводства і некаторыя ўладанні 
Радзівілаў. Але прадстаўнік Б. Радзівіла апратэставаў такое рашэнне і, 
апелюючы да Кейданскай уніі, патрабаваў, каб у склад мяркуемага 



дзяржаўнага ўтварэння Б. Радзівіла ўвайшлі таксама Падляшша і 
Брэстчына. 

Змена знешнепалітычных абставін (паражэнне Трансільваніі ад 
Польшчы, уступленне Даніі ў вайну супраць Швецыі, смерць Б. 
Хмяльніцкага) стала прычынай таго, што Радноцкі дагавор 1656 г. не 
набыў моцы, а створаны ім саюз дзяржаў распаўся. 

Да гэтага часу магнаты BKJ1 раскалоліся на дзве розныя 
палітычныя партыі. «Радзівілаўская» партыя пайшла на заключэнне 
дамоўленасцяў са Швецыяй аб процідзеянні Маскве ў абмен на 
шведскія субсідыі. Другая партыя на чале з гетманам польным BKЛ 
Вінцэнтам Гансеўскім была гатова прыняць рускае падданства і 
ўключыць ВКЛ у склад Расіі на ўмовах шырокай аўтаноміі і 
эканамічных прывілеяў пры перадачы Расіі ўсіх знешнепалітычных 
паўнамоцтваў Княства. Партыя Гансеўскага абавязвалася садзейні-
чаць абранню Аляксея Міхайлавіча на трон Рэчы Паспалітай. Абедзве 
партыі былі незадаволены фактычнай адсутнасцю падтрымкі BKЛ з 
боку Польшчы. Крыўдай літвінскай знаці на караля падзяліўся ў 1658 
г. ваявода віленскі, вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега, заявіўшы 
царскаму пасланніку: «... кароль з намі ідзе няпраўдаю ... а з 
кароннымі ў нас рознь ад таго: яны сабе пакою хочуць, а нам не 
дапамагаюць». 

П. Я. Сапега і іншыя магнаты BKЛ не жадалі выбіраць каралём 
Рэчы Паспалітай ні венгерскага, ні французскага каралёў, аддаючы 
перавагу рускаму цару. Яны збіраліся адмовіць Яну Казіміру ў 
падданстве, выйсці з Люблінскай уніі і перайсці ў падданства да цара. 
Пасля гэтага пераходу да ВКЛ павінны былі адысці Валынь, Падолле і 
Падляшша, г. зн. тыя тэрыторыі, якія былі інкарпараваны Польшчай у 
1569 г. Прадугледжвалася ўтварэнне кааліцыі ВКЛ з Расіяй, 
Курляндыяй, Брандэнбургам і Украінай супраць Швецыі і Польшчы. 
Але і гэты знешнепалітычны праект літвінскага магнацтва не быў 
рэалізаваны. 

 
9.2. ВАЙНА ПАМІЖ РАСІЯЙ І РЭЧЧУ ПАСПАЛІТАЙ 1658-1667 

гг. АНДРУСАЎСКІ ДАГАВОР 
 
Чацвёртая вайна XVII ст. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 

1658-1667 гг. У студзені 1658 г. вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспа-
літай аднавілася. Гэта была чацвёртая рэгулярная вайна паміж дзвю-
ма дзяржавамі ў XVII ст., якая вялася ў 1658-1667 гг. У параўнанні з 
вайной 1654-1655 гг. гэта была іншая вайна, бо яна мела іншы тэатр 
ваенных дзеянняў, іншую логіку развіцця, вялася ў іншых 



міжнародных абставінах і пры іншым раскладзе сіл. Галоўнай мэтай 
гэтай вайны цар вызначыў авалоданне Украінай (Маларосіяй). На 
ўкраінскім кірунку была сканцэнтравана 150-тысячная руская армія. 
Што тычылася беларуска-літоўскага фронту, які быў асноўным у 1654-
1655 гг., то на гэтым кірунку перад рускай арміяй былі пастаўлены 
абарончыя задачы: утрымліваць тое, што было заваявана ў час трэцяй 
«руска-польскай вайны». 

Але на Украіне ваенныя справы Расіі развіваліся вельмі няўдала. 
З 1661 г. рускія войскі былі фактычна выгнаны з яе тэрыторыі. Пасля 
заключэння Гадзяцкага дагавора паміж Рэччу Паспалітай і Украінай 
ваенныя дзеянні Расіі супраць Польшчы на ўкраінскай тэрыторыі без 
удзелу ўкраінскіх гетманаў гублялі сэнс. 

У верасні 1658 г. у горадзе Гадзяч на Палтаўшчыне камісары 
Рэчы Паспалітай падпісалі дагавор аб вяртанні Украіны ў склад 
Польшчы. Паводле тэксту Гадзяцкага дагавора, пад якім ад 
украінскага боку паставіў подпіс новы гетман Запарожскага войска, 
былы пісар Б. Хмяльніцкага Іван Выгоўскі, з Кіеўскага, Брацлаўскага і 
Чарнігаўскага ваяводстваў утваралася асобная дзяржава пад назвай 
«Вялікае княства Рускае». Яно аб'ядноўвалася з Каронай Польскай на 
прынцыпах федэрацыі па ўзору федэратыўнага аб'яднання ВКЛ з 
Польшчай. Украінская дзяржава магла мець уласныя грошы, войска і 
іншыя атрыбуты самастойнасці. У выпадку ўзброенага супрацьдзеян-
ня цара прадугледжвалася весці вайну з ім агульнымі сіламі. Дагавор 
быў дыпламатычным поспехам абодвух бакоў, яго ўмовы адпавядалі 
інтарэсам украінскай казацкай старшыны. Аднак, хоць польскі сойм 
зацвердзіў тэкст дагавора, сапраўднай сілы ён не набыў, бо ў выніку 
народнага паўстання 1659 г. гетман І. Выгоўскі быў скінуты і ўцёк. 

Цяпер украінскія казакі ваявалі ў Беларусі разам з польска-
беларускімі аддзеламі супраць рускіх войскаў. Праўда, у кастрычніку 
1659 г. новы гетман Украіны Юры Хмяльніцкі зноў падпісаў дагавор 
аб уваходжанні аўтаномнай Усходняй Украіны ў склад Расіі. Пасля 
гэтага ўкраінскія казакі былі выведзены з тэрыторыі Беларусі. 
Аб'яднання Беларусі, або яе прыдняпроўскай часткі і Палесся, з 
Украінай не адбылося. 

На беларуска-літоўскім фронце справы рускіх войскаў ішлі 
таксама няўдала. У 1658-1659 гг. войскі ВКЛ і Польшчы вызвалілі 
Менск, Віцебск, Оршу. Пасля заключэння Аліўскага міру са Швецыяй 
польскія войскі на чале з каронным гетманам Л. Сапегам былі 
перакінуты ў Беларусь і Літву і сталі выцясняць адтуль праціўніка. У 
1661 г. літвінска-польскія войскі (дзякуючы паўстанням жыхароў 
Магілёва і іншых гарадоў) ачысцілі ўсю Беларусь і выйшлі на лінію 



гарадоў Магілёў — Дзісна. У лістападзе 1661 г. была вызвалена сталіца 
ВКЛ Вільня. У 1664 г. фронт застыў на лініі Себеж — Віцебск — Орша 
— Магілёў. Гэта было значна далей на захад ад той лініі, дзе да 
пачатку вайны праходзіла мяжа паміж ВКЛ і Расіяй. 

Аліўскі і Кардыскі мірныя дагаворы. У маі 1660 г. у Аліўскім 
манастыры каля Данцыга паміж Швецыяй, з аднаго боку, і Рэччу Пас-
палітай, Аўстрыяй і Брандэнбургска-Прускай дзяржавай — з другога, 
пры пасрэдніцтве Францыі быў заключаны мірны дагавор. Ён 
завяршыў (разам з Капенгагенскім мірам 1660 г. паміж Швецыяй і 
Даніяй) Паўночную вайну 1655-1660 гг. Па Аліўскаму дагавору поль-
скі кароль Ян Казімір адмаўляўся ад прэтэнзій на шведскую карону. 
Швецыя замацоўвала за сабой Эстляндыю і амаль усю Ліфляндыю, 
вяртала сабе ўладанні ў Памераніі, захопленыя яе праціўнікамі. Лікві-
давалася васальная залежнасць Усходняй Прусіі ад Польшчы. Паводле 
дагавора, мяжа паміж ВКЛ і Швецыяй устанаўлівалася па Заходняй 
Дзвіне. Аліўскі мір вызваліў значныя ваенныя, сілы Польшчы, што 
былі кінуты супраць рускіх войскаў, якія пачалі цярпець паражэнні. З 
лета 1660 г. вайна ў Беларусі і Літве ўступіла ў апошнюю стадыю, 
стала набываць характар усенароднай, вызваленчай. 

Расія дзеля засяроджвання сіл у барацьбе з Рэччу Паспалітай 
заключыла ў чэрвені 1661 г. у мястэчку Кардыс (тэрыторыя сучаснай 
Эстоніі) «вечны мір» са Швецыяй, які завяршыў руска-шведскую 
вайну 1656-1658 гг. Валіесарскі перамірны дагавор быў заменены 
Кардыскім мірным дагаворам, які пацвердзіў лінію мяжы паміж 
Расіяй і Швецыяй 1658 г. Руская дзяржава зноў была поўнасцю 
адрэзана ад Балтыйскага мора. Асаблівае значэнне для Беларусі меў 
артыкул дагавора, які прадугледжваў абавязацельства бакоў не рабіць 
ніякіх варожых дзеянняў супраць адзін аднаго ў памежных раёнах. 
Гэта значыла, што Швецыя не павінна была нападаць на землі Літвы, 
Латгаліі, Беларусі, Украіны, Лапландыі, а Расія — на ліфляндскія, 
эстляндскія, фінляндскія, лапарскія, карэльскія і іжорскія землі і не 
весці там падрыўной работы. 

Мірныя перагаворы ў Андрусаве. Вайна зацягвалася і ішла з 
пераменным поспехам. Неаднаразова рабіліся спробы спыніць яе 
дыпламатычным шляхам. Яшчэ ў 1654 г. Расія, якая паведамляла 
Францыі аб пачатку вайны з Рэччу Паспалітай, прасіла яе аб 
пасрэдніцтве. У 1655 г. па хадайніцтву Яна Казіміра пасрэдніцтва 
ўзяў на сябе імператар Фердынанд III. Пры ўдзеле яго прадстаўнікоў 
было заключана Віленскае перамір'е. У 1661 г. імператар Леапольд І 
зноў паслаў у Маскву пасольства, аднак яно не дасягнула значных 
вынікаў. Але сам факт неаднаразовых спроб замірэння варагуючых 



бакоў, якія рабіла Імперыя, паказвае, што вайна набыла агульнаеў-
рапейскае значэнне. Некалькі разоў ваюючыя дзяржавы спрабавалі 
дасягнуць міру праз выбранне каралём Рэчы Паспалітай цара Аляксея 
Міхайлавіча альбо яго сына, але таксама беспаспяхова. 

Мірныя перагаворы паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй пачаліся ў 
1662 г., але безвынікова. У чэрвені 1664 г. на Смаленшчыне (у Дуб-
ровічах) яны аднавіліся. Прадстаўнікі Польска-Літвінскай дзяржавы 
настойвалі на заключэнні «вечнага міру» накшталт Паляноўскага міру 
1634 г., аднак Расія не прыняла такіх умоў. Перагаворы былі адкла-
дзены. Яны аднавіліся ў красавіку 1666 г. у вёсцы Андрусава Мсці-
слаўскага павета каля Смаленска (вёска Андрусава была памежным 
пунктам на мяжы Расіі і ВКЛ). У чэрвені 1666 г. быў падпісаны 
пратакол аб поўным спыненні ваенных дзеянняў. Мірныя перагаворы 
завяршыліся ў студзені 1667 г. падпісаннем дагавора аб перамір'і на 
13 з паловай гадоў. Рускай дэлегацыяй кіраваў вялікі і паўнамоцны 
пасол А. Ардын-Нашчокін. У склад рэчпаспалітай дэлегацыі ўваходзілі: 
генеральны стараста жамойцкі Ю. Глебавіч, вялікі надворны 
маршалак літоўскі К. Завіша, вялікі пісар ВКЛ К. Брастоўскі і інш. 

Перагаворы адбываліся ў надзвычай складаных і напружаных 
абставінах. Рускі бок не мог прымірыцца з поўнай стратай 
тэрыторый, якія ён заваяваў у 1654-1655 гг. Рэч Паспалітая, якая 
дасягнула поўнага поспеху ў другой палове 13-гадовай вайны і 
адцясніла рускую армію амаль поўнасцю да старой руска-літоўскай 
мяжы, не мірылася з іншымі ўмовамі міру, як толькі аднаўленнем 
межаў Палянаўскага міру. Да прымірэння прывяло поўнае знясіленне і 
нарастаючая пагроза для абодвух бакоў з боку Турцыі. 

Падчас мірных перагавораў у Андрусаве было праведзена 39 
пасяджэнняў пасольскіх дэлегацый, у выніку якіх бакі прыйшлі да 
высновы, што падпісаць мірны дагавор немагчыма. Было вырашана 
спрэчныя пытанні адкласці на больш позні час, а пакуль што 
падпісаць часовы дагавор па пунктах, якія ўдалося ўзгадніць. 

Для Расіі прынцыповае палітыка-ідэалагічнае і прэстыжнае 
значэнне мела пытанне аб царскім тытуле. Справа ў тым, што цар 
ужо ў ліпені 1654 г. выдаў указ аб унясенні ў царскі тытул наймення 
«князь Полацкі і Мсціслаўскі». Пасля дагавора з беларуска-літоўскай 
шляхтай аб падданстве яе Маскве ва ўсіх дакументах Пасольскага 
прыказа, пачынаючы з З верасня 1655 г., павінна было фігурыраваць 
новае найменне — «Вялікі князь Літоўскі і Белыя Расіі цар», а таксама 
разгорнуты тытул — «князь Смаленскі, Полацкі, Віцебскі, Мсціслаўскі, 
Валынскі і Падольскі». Гэтыя новыя тытулы, якія ўказвалі на набытыя 



Расіяй землі, ужо ўжываліся ў дыпламатычнай перапісцы Расіі з 
краінамі Еўропы і Азіі на працягу 10 гадоў. 

Цяпер жа, калі ВКЛ і Польшча адваявалі тэрыторыі Беларусі, 
Літвы і Украіны, перад царскай дыпламатыяй узнікла далікатнае і 
складанае пытанне: як адмовіцца ад тытулавання, якое ўвайшло ў 
дыпламатычны абарот. Адмова ад царскага тытула азначала б для 
Расіі прызнанне свайго ваеннага паражэння і дыпламатычную 
знявагу. Царскія дыпламаты былі гатовыя пайсці нават на вяртанне 
Рэчы Паспалітай заваяваных у 1654-1655 гг. беларуска-літоўскіх 
зямель, але не на змену ўжо шырока вядомага тытула «цар усяе 
Вялікія, Малыя і Белыя Русі». Таму Масква настойвала толькі на 
заключэнні перамір'я, у якім вырашаліся б ваенныя, тэрытарыяльныя, 
эканамічныя і іншыя неадкладныя пытанні, але не закраналіся б 
палітычныя і ідэалагічныя пытанні, якія адкладваліся да заключэння 
мірнага дагавора. Руская дыпламатыя таксама спадзявалася, што 
наступная вайна з Рэччу Паспалітай будзе больш паспяховай і што 
яна зможа адваяваць землі, якія згадваліся ў царскім тытуле, у выніку 
чаго будзе знята само пытанне аб змене тытула. Дыпламатыя Рэчы 
Паспалітай, улічваючы цяжкае становішча сваёй дзяржавы і 
тэрытарыяльныя ўступкі Расіі, пайшла на задавальненне рускіх 
патрабаванняў у пытанні аб царскім тытуле. 

Умовы Андрусаўскага дагавора. Андрусаўскі дагавор аб пера-
мір'і ў чацвёртай «руска-польскай» вайне XVIІ ст. складаўся з прэам-
булы і 34 артыкулаў. Арыгінал дакумента быў складзены на польскай 
мове, да яго дадаваўся рускі пераклад. Паводле ўмоў дагавора, тыту-
лы, што былі прысвоены царом, з аднаго боку, і каралём і вялікім кня-
зем літоўскім, з другога, захоўваліся за кожным з іх. Цар іменаваўся 
«Усяе Вялікія і Малыя і Белыя Русі самадзержац», а манарх Рэчы 
Паспалітай — «кароль Польскі і Шведскі, вялікі князь Літоўскі і Рускі». 

Тэрытарыяльныя пытанні вырашаліся наступным чынам: 
1. Смаленская вобласць са Смаленскам, Северская зямля і Чарні-

гаўская вобласць — з 14 гарадамі ў агульнай колькасці пераходзілі да 
Расіі. 

2. Мяжа паміж Расіяй і ВКЛ устанаўлівалася па ўсходняй мяжы 
беларускіх ваяводстваў — Полацкага, Віцебскага, Мсціслаўскага і іх 
паветаў — Аршанскага, Мазырскага, Рэчыцкага і Браслаўскага. У 
склад ВКЛ вярталіся Полацк, Віцебск, Дынабург (Даўгаўпілс), Люцый, 
Рэжыца (Гэзекнэ), Марнауз з усімі Паўднёвымі Інфлянтамі (Латгаліяй). 
Мяжа паміж BKЛ і Расіяй супадала з сучаснай мяжой паміж 
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй і, такім чынам, Веліж і 
Рудня заставаліся на рускім баку, а Усвяты і Сураж — на баку 



Беларуска-літоўскай дзяржавы. Ад Лоева да Кіева мяжа паміж ВКЛ і 
Польшчай, з аднако боку, і Расіяй — з другога, ішла па Дняпры. 

3. На ўкраінскім кірунку паўночная частка Левабярэжжа Дняпра 
з 82 гарадамі пераходзіла да Расіі. Кіеў з Пячэрскім манастыром на 
працягу першых двух гадоў (1667-1669) аддаваўся ў часовае рускае 
валоданне для ўладкавання спраў праваслаўнай абшчыны. Пасля 
гэтага прадугледжваўся пераход Кіева з Пячэрскім манастыром у 
распараджэнне Польшчы, як і ўсёй Правабярэжнай Украіны. 
Паўднёвая мяжа Расіі і Польшчы ўстанаўлівалася па лініі ад Дняпра 
(каля Кіева) на ўсход да паўднёвых межаў Пуціўльскай акругі. Над 
тэрыторыяй Запарожскай Сечы ўстанаўліваўся кандамініум (сумеснае 
ўпраўленне) Расіі і Рэчы Паспалітай. 

Андрусаўскі дагавор абвяшчаў на 10 гадоў (да 1678 г.) свабоду 
гандлю для купцоў абедзвюх краін пры захаванні існуючых у Расіі і 
Рэчы Паспалітай мытных правіл і пошлін. Расія і Польска-Літвінская 
дзяржава паведамлялі крымскаму хану, што яны заключылі мір, і 
заклікалі яго спыніць усялякія ваенныя дзеянні супраць кожнай з 
дзвюх дзяржаў. У выпадку адмовы хана яны заяўлялі аб гатоўнасці 
даць яму сумесны адпор. Адначасова бакі запрашалі Крым уступіць у 
траісты мірны саюз. Расія і Рэч Паспалітая дамаўляліся аб правядзенні 
агульнай палітыкі адносна Турцыі. Ёй прапанавалі мір, а ў выпадку 
адмовы прадугледжвалася стварэнне агульнага антытурэцкага фронту 
дзвюх дзяржаў. Масква і Варшава абавязваліся не заключаць ніякіх 
саюзаў з трэцімі дзяржавамі, якія маглі быць накіраваны супраць 
аднаго з бакоў. 

Нявырашанымі і пакінутымі на будучае .засталіся пытанні аб 
прыналежнасці падданых ВКЛ і Польшчы, што памянялі свой 
прававы статус у час вайны. Па-першае, гэта былі асобы, якія 
прынялі праваслаўе і якіх Расія не збіралася вяртаць ВКЛ і Польшчы 
ні як палонных, ні як злачынцаў. Па-другое, гэта былі людзі, якія 
з'яўляліся палітычнымі выгнаннікамі ў ВКЛ і Польшчы і якія знайшлі 
прытулак у Расіі. Вывезены ў час вайны ў Расію шматтысячны палон з 
Беларусі і Літвы звароту не падлягаў. Існавала таксама праблема 
кампенсацыі матэрыяльных страт беларуска-літоўскай шляхце, 
гаспадарка якой аказалася ў зоне ваенных дзеянняў ці перайшла пад 
юрысдыкцыю Расіі. Памеры гэтых страт не паддаваліся простаму 
падліку ці не маглі быць юрыдычна даказаны. У дагаворы асобна 
агаворвалася неабходнасць пацвярджэння дагавора ў выпадку смерці 
аднаго з гасудароў іх нашчадкамі. Гэта практыка захоўвалася да 
заключэння «вечнага міру» 1686 г. Андрусаўскі дагавор быў ра-
тыфікаваны абодвума бакамі ў маі 1667 г. 



Вынікі вайны для Беларусі. Казацкія і сялянскія паўстанні, 
руская і шведская інтэрвенцыі ў межы ВКЛ вельмі дорага каштавалі 
ўсім саслоўям і станам Беларуска-літоўскай дзяржавы, абярнуліся 
трагічнымі вынікамі для беларускага народа. Насельніцтва Беларусі 
зменшылася ў перыяд з 1650 па 1667 г. больш чым у два разы: з 2,9 
млн да 1,4 млн чалавек. Большасць людзей загінула не ў бітвах, а з 
голаду і эпідэмій. Беларускія ваяводствы абязлюдзелі таксама з-за 
перасяленняў, вывазу сялян і рамеснікаў ў Расію. Асабліва пацярпелі 
Мсціслаўскае, Віцебскае, Полацкае і Менскае ваяводствы. У руінах 
ляжалі гарады і мястэчкі, былі спалены тысячы сёл. Аб'ёмы гандлю і 
рамесніцкай вытворчасці ў 1670 г. дасягнулі 40 % ад узроўню 1646 г. 
Асабліва цяжкім было становішча ў сельскай гаспадарцы, якая 
панесла найбольшыя ахвяры ў 1648-1667 гг. На ўсходзе, поўдні і 
паўднёвым усходзе Беларусі было запушчана каля паловы ворных 
зямель, у вёсках адчуваўся востры недахоп рабочых рук. Вайна 1654-
1667 гг. з'яўлялася самай крывавай у гісторыі Беларусі па колькасці 
панесеных краінай страт. 

Аднак у 13-гадовай вайне царскі ўрад не дасягнуў сваіх 
галоўных мэт, не здолеўшы далучыць да Расіі Беларусь і 
Правабярэжную Украіну. Пацярпела крах ідэя набыць новыя землі для 
рускіх баяр і дваран, а цар Аляксей Міхайлавіч не змог заняць трон 
Рэчы Паспалітай і мірным шляхам далучыць яе да Расіі. Поўную 
няўдачу пацярпела імкненне ўкраінскай казацкай старшыны 
далучыць да Украіны беларускія землі Падняпроўя і Пасожжа. 

 
9.3. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У АПОШНЯЙ 

ТРЭЦІ XVII ст. 
 
Войны Рэчы Паспалітай з Турцыяй. Андрусаўскі дагавор 

паклаў пачатак збліжэння Расіі і Рэчы Паспалітай на падставе суме-
снай барацьбы супраць Асманскай імперыі, а ў першай чвэрці XVIII 
ст. — і супраць Швецыі. Пасля заключэння Андрусаўскага перамір'я 
польска-літвінскія і рускія дыпламаты засяродзіліся на турэцка-
татарскай праблеме. Уварванні турэцкіх войскаў на Правабярэжную 
Украіну і паражэнне Рэчы Паспалітай у вайне з Турцыяй у 1672 г. 
выклікалі з боку Масквы спробу стварэння ваеннай кааліцыі еўрапей-
скіх дзяржаў супраць Турцыі. Але рускі ўрад не хацеў браць на сябе 
абавязацельстваў у адносінах вайны Рэчы Паспалітай супраць Турцыі. 
У 1672-1676 гг. Польска-Літвінская федэрацыя вяла абарончую вайну 
з Турцыяй у саюзе з Аўстрыяй, Венецыяй і Расіяй. Актыўны ўдзел у 



ваенных дзеяннях прымала беларуска-літоўскае войска, у тым ліку ў 
пераможнай бітве пад Хоцінам 1673 г. 

ВКЛ удзельнічала і ў наступнай вайне Рэчы Паспалітай з Тур-
цыяй 1683-1699 гг. (з тымі ж саюзнікамі). Туркі ў 1683 г. аблажылі 
сталіцу Аўстрыі Вену. Навісла пагроза далейшага турэцкага наступу ў 
цэнтр Еўропы. На дапамогу Аўстрыі выступіла польскае і беларуска-
літоўскае войска. Польскае пайшло да Вены, дзе злучылася з аўстрый-
скімі і нямецкімі сіламі. Беларуска-літоўскае рушыла ў Славакію 
вызваляць яе гарады ад аблогі. Але частка войска ВКЛ была і пад 
Венай. 

12 верасня 1683 г. у бітве пад Венай саюзныя войскі Кароны і 
Княства, аўстрыйскія і нямецкія сілы на чале з каралём польскім і 
вялікім князем літоўскім Янам Сабескім разбілі туркаў. Польшча ў 
выніку гэтай вайны вярнула сабе Падолле, страчанае ў 1672 г. на 
карысць Турцыі. Пасля вайны 1683-1699 гг. турэцкая пагроза для 
Рэчы Паспалітай была практычна ліквідавана, бо Аўстрыя прасуну-
лася далёка на Балканы, далучыўшы да сябе Венгрыю, Трансільванію 
і значную частку Сербіі. Турцыя адступіла ад межаў Польшчы. 

«Вечны мір» паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 1686 г. Пасля 
Андрусаўскага дагавора і да 1686 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 
быў падпісаны шэраг дадатковых дагавораў і пагадненняў, якія 
ўрэгулявалі канкрэтныя пытанні двухбаковых адносін. У снежні 1667 
г. было падпісана пагадненне аб кампенсацыі страт беларуска-
літоўскай і польскай шляхце, гаспадаркі якой адышлі да Расіі. Рускі 
ўрад ў 1667-1668 гг. выплаціў за гэта Рэчы Паспалітай 200 тыс. руб. 
Была таксама дасягнута дамоўленасць аб арганізацыі рэгулярнай 
паштовай сувязі паміж Вільняй і Масквой, першай міжнароднай 
паштовай лініі сувязі ў Расіі. 

У 1678 г. у выніку трэцяй Маскоўскай пастановы да Андрусаў-
скага дагавора бакі пагаджаліся прадоўжыць перамір'е яшчэ на 13 
гадоў, пачынаючы з І чэрвеня 1680 г. У сувязі з тым, што прадоўжыць 
перамір'е прасіла Масква, яна пайшла на наступныя аднабаковыя 
ўступкі: 1) у склад BKЛ перадаваліся Веліж, Себеж і Невель з іх 
акругамі; 2) Расія пагаджалася выплаціць Рэчы Паспалітай кантрыбу-
цыю ў памеры 200 тыс. руб. 

У 1685 г. сойм прыняў пастанову не зацягваць больш заключэн-
ня «вечнага міру» з Расіяй і, улічваючы, што ў Маскве на трон узышлі 
два малалетнія цары, а ўлада належала Баярскай думе, паслаць у 
Маскву «вялікае пасольства» для заключэння з баярамі «вечнага міру». 
Перагаворы пачаліся ў Маскве ў лютым 1686 г. У склад дэлегацыі 
Рэчы Паспалітай уваходзілі: пазнанскі ваявода, маршалак каронны 



Крыштоф Гжымультоўскі (фактычны кіраўнік дэлегацыі), канцлер 
BKЛ Марцыян Агінскі, каронны падчашы Аляксандр Прыйма-
Прыемскі, камянецкі Кашталян Аляксандр Ян Патоцкі, вялікі мечнік 
літоўскі, маршалак ваўкавыскі Мікалай Агінскі. У склад расійскай 
дэлегацыі ўваходзілі: князь Васіль Галіцын (фактычны кіраўнік 
дэлегацыі), баяры Барыс Шарамецеў і Іван Бутурлін і іншыя. 

Паўтара месяца перагаворы не рухаліся з месца. Каб ліквідаваць 
тупік, расійская дэлегацыя пайшла на аднабаковае задавальненне 
патрабавання рэчпаспалітай дэлегацыі і пагадзілася перадаць у склад 
ВКЛ Пасожжа. Гэта было аформлена адмысловым, папярэднім 
пратаколам ад 25 сакавіка 1686 г., які прадугледжваў дэмаркацыю 
мяжы ў гэтым раёне пасля заключэння мірнага дагавора. Польска-
літвінская дэлегацыя, са свайго боку, абавязвалася не чыніць 
перашкод у ходзе далейшых перагавораў аб міры. 

У маі 1686 г. быў нарэшце падпісаны дагавор аб «вечным міры» 
паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. Дагавор быў бестэрміновы, складаў-
ся з 33 артыкулаў і па-новаму вырашаў шматгадовую спрэчку аб 
тытулах манархаў Рэчы Паспалітай і Расіі. За кожным з іх захоўвалася 
права пісаць свой поўны тытул, улічваючы тэрытарыяльныя набыткі 
апошніх гадоў. Гэта азначала, што польскі кароль па-ранейшаму 
іменаваўся як «вялікі князь Літоўскі і Рускі», а рускі цар захоўваў 
тытул «самадзержца Белай Русі», нягледзячы на тое, што Беларусь, як і 
раней, уваходзіла ў склад ВКЛ. Каб не «засмучаць» сваіх падданых, 
што прывыклі бачыць у тытуле дакладнае адлюстраванне рэальных 
тэрытарыяльных правоў сваіх сюзерэнаў, абодва манархі забаранялі 
сваім падданым ужыванне поўнага тытула, які яны павінны былі 
«забыць». Замест гэтага яны атрымалі права ўжываць толькі кароткі 
тытул: «Яго Каралеўская Вялікасць кароль Польскі» і «Яго Царская 
Вялікасць цар усяе Русі». Поўныя тытулы заставаліся для пісьмовага, 
знешнепалітычнага ўжывання ў вышэйшых сферах і за мяжой. 

У параўнанні з Андрусаўскім дагаворам дагавор аб «вечным 
міры» зафіксаваў пераход да ВКЛ Пасожжа. Астатняя лінія мяжы 
паміж ВКЛ і Расіяй заставалася нязменнай. Расія задаволілася 
«вяртаннем» смаленскіх зямель і, такім чынам, новая руска-літвінская 
мяжа праходзіла па ўсходняй мяжы Полацкага княства са 
Смаленскам, якая існавала ў XII ст. 

На ўкраінскім кірунку, ад Лоева і далей на поўдзень, мяжа пра-
ходзіла па Дняпры да ўпадзення ў яго ракі Цясміны. Тэрыторыя 
Левабярэжжа Дняпра ад Лоева да вусця Цясміны (на поўнач ад горада 
Чыгірына) прызнавалася за Расіяй і атрымлівала назву «Маларосія» (у 
адрозненне ад Правабярэжнай Украіны). На Правабярэжжы да Расіі 



адыходзіў анклаў у складзе Кіева і Пячэрнага манастыра. Тэрыторыя 
Запарожскай Сечы ставілася ў васальную залежнасць цяпер толькі ад 
Расіі. Рэч Паспалітая не павінна была ўмешвацца ў адносіны Масквы 
з Сеччу. Такім чынам, у параўнанні з Андрусаўскім дагаворам Кіеў 
«навечна» адыходзіў да Расіі, а Запарожская Сеч станавілася аб'ектам 
падпарадкавання толькі Расіі. 

Кароль Рэчы Паспалітай абавязваўся ў выпадку паўстання на 
Левабярэжжы ці ў Запарожжы і жадання іх жыхароў зноў далучыцца 
да Польшчы не прымаць гэтыя вобласці і ніякім чынам не 
падтрымліваць такое жаданне. Цар даваў аналагічныя абяцанні 
адносна Беларусі, дзе таксама любое волевыяўленне насельніцтва аб 
далучэнні да Расіі разглядалася ўрадам як мяцеж. Для замацавання 
«сяброўства і братэрства» з каралём Расія абавязвалася заплаціць 146 
тыс. руб. двума ўзносамі: першы быў уручаны рэчпаспалітай 
дэлегацыі адразу ж пасля падпісання мірнага дагавора ў памеры 100 
тыс. руб., другі ў памеры 46 тыс. руб. быў перададзены праз 9 
месяцаў пасля падпісання дагавора. 

Зацвярджаліся нормы верацярпімасці адносна праваслаўнага 
насельніцтва Польшчы і ВКЛ. У 9-м артыкуле дагавора 1686 г. 
гаварылася, што кароль «цэрквам, манастыром і брацтвам Грэка-
Расійскай веры і ўсім тым людзям, якія ў Каруне Польскай і ў Вялікім 
Княстве Літоўскім у той жа веры застаюцца, ніякага ўціску і да веры 
рымскай і да уніі прымусу рабіць ня будзе...» Маскоўскі ўрад 
атрымліваў права абараняць гэтае насельніцтва ад спроб яго пераводу 
ў каталіцтва і уніяцтва і, такім чынам, умешвацца ва ўнутраныя 
справы Рэчы Паспалітай. Расія патрабавала, каб гэтыя гарантыі сталі 
вядомыя непісьменнаму праваслаўнаму насельніцтву Польшчы і Літвы 
шляхам увядзення адпаведнага артыкула мірнага дагавора ў соймаў-
скую канстытуцыю, якая павінна была зачытвацца ў праваслаўных 
цэрквах. У будучым царызм актыўна выкарыстоўваў 9-ты артыкул 
для дасягнення сваіх палітычных і ідэалагічных мэт. 

Дагавор прадугледжваў стварэнне агульнага антытурэцкага 
фронту і далучэнне да яго іншых еўрапейскіх дзяржаў. Прызнавалася 
неабходнасць правесці поўную дэмаркацыю новай мяжы паміж Рэччу 
Паспалітай (з Расіяй межавала ВКЛ) і Расіяй на ўсёй яе працягласці ад 
Невеля на поўначы да Лоева на поўдні, г. зн. да таго месца, пакуль не 
ўзнікне натуральны водны рубеж у выглядзе Дняпра. Для купецкага 
гандлю адкрываліся сталіцы — Масква для гандляроў з польска-
літвінскай дзяржавы, Вільня, Варшава і Кракаў — для гандляроў з 
Расіі. Для замежнага гандлю адкрываўся шлях з Рыгі ў Смаленск і 
назад па Заходняй Дзвіне. Стваралася першая ў Расіі рэгулярная 



паштовая сувязная лінія ад Вільні да літвінска-рускай мяжы ў 
мястэчку Кадзіна (за 4 км ад вядомай вёскі Андрусава Мсціслаўскага 
павета Магілёўскага ваяводства) і далей да Масквы. З Вільні 
паштовая лінія звязвалася з Варшавай і Рыгай, ад Варшавы — з 
Венай. Прадугледжвалася, што пры кожнай змене манархаў у 
абедзвюх дзяржавах дагавор будзе зноў ратыфікавацца, каб 
забяспечыць бесперапыннае і гарантаванае захаванне міру паміж 
Рэччу Паспалітай і Расіяй. 

 
ГЛАВА 10 

 
МІЖНАРОДНАЕ СТАНОВІШЧА І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА РЭЧЫ 

ПАСПАЛІТАЙ І ВКЛ (КАНЕЦ XVII — ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVIII ст.) 
 
10.1. Барацьба магнацкіх груповак 
Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Выбранне Фрыдрыха 

Аўгуста ІІ каралём Рэчы Паспалітай. 
10.2. Паўночная вайна ў Беларусі 
Прычыны Паўночнай вайны. Пачатак вайны і дыпламатыя ВКЛ. 

Расійскае і шведскае войскі ў Беларусі. Баявыя дзеянні 1708-1709 гг. 
Соймы 1710 і 1717 гг., узмацненне ўплыву Расіі. Вынікі Паўночнай 
вайны для ВКЛ і Беларусі. 

10.3. Аслабленне міжнародных пазіцый Рэчы Паспалітай 
Усталяванне пратэктарату над Рэччу Паспалітай. Вайна за 

польскую спадчыну. 
 
10.1. БАРАЦЬБА МАГНАЦКІХ ГРУПОВАК 
 
Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. З пачатку XVIII ст. Рэч 

Паспалітая апынулася ў стане глыбокага палітычнага крызісу. Шляхта 
разам з эканамічным банкруцтвам страціла былое палітычнае вяр-
шэнства ў краіне і трапіла ў залежнасць ад моцнай магнацкай алі-
гархіі. У XVII-XVIII ст. магнатэрыя стала рашаючай сілай, якая фак-
тычна кіравала Польска-Літвінскай дзяржавай. Але сваімі непамерны-
мі амбіцыямі магнацкая алігархія вяла яе да скону. Анархія і бяз-
ладдзе, прадажнасць і здрадніцтва панавалі на ўсіх узроўнях дзяр-
жаўнай улады Рэчы Паспалітай і яе састаўных частак: Кароны і Літвы. 

Амбіцыі магнацкіх родаў у ВКЛ даходзілі да ўзброенага сапер-
ніцтва і перарасталі ў грамадзянскія войны. У сваіх бойках за пер-
шынство яны ўсё часцей звярталіся да падтрымкі замежных дзяржаў. 
У 60-х — пачатку 70-х гг. XVII ст. разгарэлася барацьба паміж 



Радзівіламі, з аднаго боку, Сапегамі і Пацамі — з другога. Праз 
дзесяць гадоў Пацы ўжо канфліктавалі з Сапегамі і Агінскімі. Калі ў 
другой палове 80-х гг. XVII ст. Сапегі ўмацавалі сваё становішча ў 
ВКЛ, супраць іх агульным фронтам выступіла беларуска-літоўская 
шляхта, што групавалася вакол Агінскіх і Вішнявецкіх. 

Каралеўская ўлада імкнулася не дапусціць умацавання Радзіві-
лаў. У процілегласць ім Ян Казімір падтрымліваў Вінцэнта Гансеў-
скага, Паўла Сапегу, Пацаў. У 60-х — першай палове 70-х гг. найболь-
шага палітычнага ўплыву ў ВКЛ дамагліся Пацы, кіраўнікі шляхецкай 
прааўстрыйскай групоўкі. Пасля выбрання каралём Яна Сабескага 
(1674-1696аднаго з кіраўнікоў прафранцузскай партыі, Пацы 
ўзначалілі апазіцыю каралю ў ВКЛ. Яны атрымлівалі грашовыя 
субсідыі ад Аўстрыі, Брандэнбурга, наладзілі сувязі з Расіяй. Кароль 
падтрымліваў сем'і Сапегаў і Агінскіх, якія выступалі супраць Паца. 
Гэта саперніцтва закончылася перамогай Сапегаў, яны атрымалі ад 
караля высокія пасады ў дзяржаве. Умацаваўшы сваё становішча, 
Сапегі выступілі супраць караля, маючы намер стаць на чале 
самастойнай Літоўскай дзяржавы. 

Выбранне Фрыдрыха Аўгуста ІІ каралём Рэчы Паспалітай. 
Выбары новага караля Рэчы Паспалітай пасля смерці ў 1696 г. Яна ІІІ 
Сабескага суправаджаліся, як заўсёды, вострай палітычнай бараць-
бой. Суседнія дзяржавы імкнуліся падтрымаць выгадную для сябе 
кандыдатуру і часта дзейнічалі сілавымі метадамі. Пётр І выступіў 
супраць французскага кандыдата на прастол, прынца Конці, бо 
выбранне яго каралём магло б прывесці Рэч Паспалітую ў фарватар 
палітыкі Францыі. У пасланні да сенатараў Польска-Літвінскай дзяр-
жавы ён выказаўся супраць кандыдатуры Конці і дзеля падтрымкі 
свайго саюзніка, саксонскага курфюрста Фрыдрыха Аўгуста ІІ, накі-
раваў да межаў Рэчы Паспалітай 40-тысячны корпус. Гэта вырашыла 
зыход барацьбы за каралеўскі прастол на карысць курфюрста. 
Нягледзячы на тое, што прынц Конці быў выбраны значнай 
большасцю шляхты, Пётр І прымусіў сойм Рэчы Паспалітай прызнаць 
саксонскага курфюрста законным каралём. 

Каралеўскую і велікакняжацкую пасаду заняў Фрыдрых Аўгуст ІІ 
(1697-1733). Ён імкнуўся прымірыць варожыя бакі. Каранацыйны 
сойм 1697 г. пацвердзіў ураўненне правоў літвінскай і польскай 
шляхты. Тым не менш, канфлікт паміж Сапегамі і большай часткай 
шляхты ВКЛ, на чале якой стаялі Рыгор Агінскі і Вішнявецкія, набыў 
характар грамадзянскай вайны. Варожыя адносіны паміж Сапегамі і 
іх праціўнікамі не зводзіліся да барацьбы магнацкіх груповак за ўладу 
ў ВКЛ. Сутнасць гэтага канфлікту заключалася ў спробе сапегаўскага 



дома на чале з вялікім гетманам ВКЛ Янам Казімірам разарваць унію 
з Польшчай і дамагчыся незалежнасці Княства. Сапегі пачалі 
перагаворы з аўстрыйскім імператарам і іншымі манархамі Еўропы, 
шукаючы падтрымкі ў справе аддзялення ВКЛ ад Польшчы. 

Супрацьстаянне дзвюх партый дасягнула апагею ў вырашальнай 
бітве, якая адбылася ў лістападзе 1700 г. пад Алькенікамі (паблізу 
Вільні). Некалькі дзесяткаў тысяч чалавек сышліся ў братазабойнай 
сечы. Атрады шляхты разграмілі войска Сапегаў, якія дамагаліся не-
абмежаванай улады ў ВКЛ. Яны былі пазбаўлены ўсіх дзяржаўных 
пасад, іх палітычны ўплыў аслабеў. Сапегі вымушаны былі пакінуць 
краіну і шукаць заступніцтва ў шведскага караля Карла XII. Гэта 
скарыстаў кароль Аўгуст, каб умацаваць сваю ўладу ў BKЛ. Яго 
прыхільнікі на чале са старастам жмудскім, гетманам польным літоў-
скім Р. Агінскім вылучылі праект аддзялення ВКЛ ад Польшчы і ства-
рэння з Княства спадчыннай манархіі для Аўгуста ІІ і яго нашчадкаў. 
Для гэтага ў Беларусь і Жэмайція) былі ўведзены саксонскія войскі 
быццам бы дзеля аховы гэтых зямель ад шведскага нашэсця. 

Грамадзянская вайна ў ВКЛ працягвалася ў гады Паўночнай 
вайны 1700-1721 гг. У першую дэкаду стагоддзя ў Беларусі разгарэла-
ся барацьба паміж групоўкамі Пацаў — Агінскіх і прыхільнікаў гет-
мана ВКЛ С. Дэнгафа. Наступныя дзесяцігоддзі XVIII ст. таксама адз-
началіся канфрантацыяй уплывовых магнацкіх родаў. Спачатку Чар-
тарыйскія разам з Радзівіламі і Рэвускімі супрацьстаялі Патоцкім і 
Браніцкім. Потым Радзівілы ўжо змагаліся з былымі саюзнікамі Чарта-
рыйскімі. Такім чынам, на пачатку XVIII ст. ВКЛ, як і ўся Рэч Паспа-
літая, знаходзілася ў стане эканамічнага заняпаду і палітычнага 
крызісу. 

 
10.2. ПАЎНОЧНАЯ ВАЙНА Ў БЕЛАРУСІ 
 
Прычыны Паўночнай вайны. У XVIII ст. Рэч Паспалітая ўсё 

больш ператваралася ў аб'ект знешняй палітыкі і дыпламатыі буйных 
еўрапейскіх дзяржаў. На яе міжнароднае становішча і знешнепа-
літычную актыўнасць усё мацней уплывалі суседнія моцныя манархіі з 
абсалютысцкім рэжымам — Расія, Прусія і Аўстрыя. Пры слабай дэ-
цэнтралізаванай уладзе ў Рэчы Паспалітай, барацьбе розных маг-
нацкіх груповак за ўладу, іх арыентацыі на замежныя ўрады 
складвалася вельмі небяспечная для незалежнасці дзяржавы сітуацыя. 
Моцным фактарам замежнай залежнасці з'яўляўся той момант, што 
кандыдатуры выбарных каралёў падтрымлівалі іншаземныя двары, а 



пасля выбрання каралі праводзілі палітыку, спрыяльную адпаведным 
дварам. 

У канцы XVII ст. на поўначы Еўропы склаліся эканамічныя і 
палітычныя перадумовы для перадзелу сфер уплыву паміж вялікімі 
дзяржавамі рэгіёна. На працягу XVII ст. Швецыя фактычна ўстанавіла 
кантроль над усім Балтыйскім морам. У Расіі яна адваявала землі, 
прылеглыя да Фінскага заліва (Інгрыю і частку Карэліі). У выніку 
войнаў з Рэччу Паспалітай, Даніяй і германскімі краінамі Швецыя 
авалодала Эстляндыяй, Ліфляндыяй і значнымі тэрыторыямі ў 
Паўночнай Еерманіі (Брэмен, Вердэн, Памеранія). 

Скарыстаўшы ўнутранае аслабленне Швецыі, Расія, Саксонія і 
Данія ўтварылі кааліцыю пад назвай «Паўночны саюз» і паспрабавалі 
захапіць частку яе ўладанняў на Балтыйскім моры. У жаданні вярнуць 
Лівонію, страчаную Рэччу Паспалітай паводле Аліўскага міру 1660 г., 
Аўгуст ІІ далучыўся да саюзу з Даніяй і Расіяй супраць Швецыі. Расія ў 
Паўночнай вайне імкнулася адваяваць землі, якія былі захоплены 
Швецыяй у пачатку XVII ст. і зачынялі ёй выхад у Балтыйскае мора. 

У ліпені 1698 г. у Раве-Рускай паміж Пятром І і курфюрстам сак-
сонскім Аўгустай ІІ было заключана папярэдняе вуснае пагадненне аб 
сумесных дзеяннях супраць Швецыі. У лістападзе 1699 г. яно было 
аформлена ў Маскве ў выглядзе тайнага Прэабражэнскага саюзнага 
дагавора паміж Расіяй і Саксоніяй. Аўгуст ІІ як саксонскі курфюрст 
абяцаў схіліць да саюзу і Рэч Паспалітую. Дагавор прадугледжваў, што 
Рэч Паспалітая пачне вайну супраць Швецыі неадкладна, а Расія — 
толькі пасля заключэння міру з Турцыяй. Паводле дагавора цар 
абавязваўся весці ваенныя дзеянні ў Інгрыі і Карэліі, а Аўгуст ІІ — у 
Эстляндыі і Ліфляндыі. Такім падзелам тэатраў ваенных дзеянняў 
абумоўлівалася размеркаванне будучых тэрытарыяльных набыткаў. 
Гэты дагавор завяршыў стварэнне Паўночнага саюза. 

Пачатак вайны і дыпламатыя ВКЛ. Паўночная вайна 
пачалася няўдала для саюзнікаў. Шведская армія, на чале якой стаяў 
Карл XII, у 1700-1701 гг. прымусіла капітуляваць Данію, пад Нарвай 
атрымала перамогу над расійскай арміяй, пад Рыгай разбіла 
саксонскае войска Аўгуста ІІ. У пачатку 1702 г. шведы ўступілі на 
тэрыторыю ВКЛ, заняўшы Вільню, Коўна і Гародню. Беларусь зноў 
стала арэнай ваенных дзеянняў. Пётр І скарыстаў перадышку, 
выкліканую адыходам асноўных сіл Карла XII у Рэч Паспалітую, каб 
рэарганізаваць армію. У 1701-1704 гг. рускія войскі атрымалі 
некалькі перамог над шведамі і выйшлі да Балтыйскага мора. 

Пасля паражэння пад Нарвай Пётр І, каб утрымаць ад заклю-
чэння міру са Швецыяй свайго адзінага, які застаўся, саюзніка, 



заключыў з Аўгустам ІІ як саксонскім курфюрстам у лютым 1701 г. 
новы дагавор ў літоўскім мястэчку Біржы. Аўгуст атрымліваў ад Расіі 
дапаможныя войскі. У тайным артыкуле дагавора гаварылася аб 
неабходнасці далучыць да антышведскага саюзу Рэч Паспалітую. 
Дзеля гэтага Аўгуст атрымаў ад цара дадатковую субсідыю ў памеры 
20 тыс. рублёў для подкупу польскіх і літвінскіх сенатараў. 

Падчас Паўночнай вайны BKЛ, бадай, у апошні раз выступала ў 
якасці самастойнага фактару еўрапейскай палітыкі. У 1702-1703 гг. 
паміж Вільняй і Масквой было падпісана тры міждзяржаўныя 
пагадненні аб сумесных дзеяннях супраць Швецыі. Расія імкнулася 
выкарыстаць антышведскія настроі шляхты, каб уцягнуць BKЛ у 
вайну, надоўга затрымаць шведскія войскі на яго тэрыторыі, што 
дало б магчымасць Маскве лепш падрыхтавацца да вайны. Расійскі 
ўрад абяцаў ваенную і фінансавую дапамогу і нават распрацоўваў 
праект пераходу ВКЛ пад вярхоўную ўладу цара. 

Магнаты і шляхта ВКЛ раскалоліся на праціўнікаў і прыхільнікаў 
шведаў. У гэты час у дзяржаве разгарэлася «магнацкая» вайна за 
ўладу паміж Сапегамі, Агінскімі, Вішнявецкімі і Радзівіламі. Сапегі 
шукалі падтрымкі ў Карла XII, а прадстаўнікі антысапегаўскай 
шляхецкай партыі (Агінскія і Вішнявецкія) дамаўляліся з Пятром І. 
Прыклад палітычнай беспрынцыповасці паказаў кароль Аўгуст II. Ён 
кідаўся то да Пятра І, то, здрадзіўшы яму, да Карла XII. У імкненні 
заключыць сепаратны мір са Швецыяй ён не спыняўся нават перад 
магчымасцю частковага падзелу Рэчы Паспалітай. 

Шведскі кароль, абвясціўшы сябе абаронцам правоў Сапегаў, 
рушыў свае войскі ў межы BKЛ. Ворагі апальнага вялікага гетмана 
літоўскага Казіміра Яна Паўла Сапегі схіліліся да Расіі. 
Падтрымліваючы Аўгуста ІІ і адначасова баючыся яго абсалютысцкіх 
памкненняў, яны пачалі рабіць спробы адарваць ВКЛ ад Кароны. 
Таму праціўнікі Сапегаў пачалі выступаць як «Рэч Паспалітая 
Літоўская». Вясной 1702 г. яны заключылі дагавор з Масквой, паводле 
якога фактычна аддавалі сваю дзяржаву пад пратэктарат цара, 
атрымлівалі ад яго вайсковую і грашовую дапамогу, згаджаліся 
ўпусціць рэгулярнае расійскае войска на тэрыторыю ВКЛ. 

У той час, як баі са шведамі ішлі на тэрыторыі ВКЛ, сойм Рэчы 
Паспалітай асабліва не турбавала гэта вайна. Ён не даваў у 
распараджэнне караля новага войска і дакараў яго за тое, што ён 
увязаўся ў вайну са шведамі. Сойм нават вырашыў памірыцца са 
Швецыяй і накіраваў дзеля гэтага паслоў да Карла XII. Аднак той 
катэгарычна заявіў, што калі яны жадаюць міру, то павінны пазбавіць 
свайго караля прастола і заплаціць Швецыі кантрыбуцыю за 



вайсковыя выдаткі. Шведскі кароль прыгразіў, што ў адваротным 
выпадку сам пазбавіць Аўгуста ІІ прастола і паставіць на яго месца 
патрэбнага яму караля. Каб гэта не выглядала пустой пагрозай, Карл 
XII загадаў свайму войску ўварвацца ў Польшчу. Менш чым за год 
шведы захапілі яе значную частку, у тым ліку Варшаву і Кракаў. 

У 1702 г. Аўгуст ІІ пры падтрымцы польскай шляхты стварыў 
Сандамірскую канфедэрацыю. Яна была малалікай і не мела значных 
узброеных сіл. Канфедэраты патрабавалі ад караля вывесці 
саксонскія войскі з Рэчы Паспалітай і захоўваць міжнародныя 
дагаворы дзяржавы. У 1703 г. Генеральная канфедэрацыя ВКЛ 
абвясціла саюз з Расіяй. У 1704 г. шляхта на чале з апальнымі 
Сапегамі, якая непрыязна ставілася да Аўгуста ІІ, пры падтрымцы 
шведскага караля, стварыла Варшаўскую канфедэрацыю і абрала 
новым каралём пазнанскага ваяводу Станіслава Ляшчынскага. У 
адказ Сандамірская канфедэрацыя абвясціла сябе генеральнай, 
выступіла супраць рашэнняў Варшаўскай канфедэрацыі, выказалася 
за працяг вайны са Швецыяй і ўпаўнаважыла Аўгуста ІІ заключыць 
саюз з Даніяй. У жніўні 1704 г. прадстаўнікі Сандаміркай 
канфедэрацыі заключылі пад Нарвай дагавор з Расіяй аб саюзе і 
сумеснай барацьбе са Швецыяй. Гэта азначала афіцыйнае ўступленне 
Рэчы Паспалітай у Паўночную вайну. 

Расійскае і шведскае войскі ў Беларусі. Восенню 1704 г. у Бе-
ларусь уступіла амаль 60-тысячнае расійскае войска пад каманда-
ваннем А. І. Рапніна. Ад Полацка яно рушыла на Вільню і Курляндыю, 
заняло Менск і Гародню і ачысціла тэрыторыю паўночна-ўсходняй і 
паўночназаходняй частак ВКЛ ад шведаў і атрадаў Казіміра Сапегі. 
Але потым яго наступ захлынуўся. 

У чэрвені 1705 г. Пётр І з 60-тысячнай арміяй накіраваўся на 
Вільню і па дарозе спыніўся ў Полацку, дзе прабыў месяц. Тут, як і ў 
тае яго знаходжання ў Віцебску ў 1701 г., цар не хаваў нянавісці да 
уніяцкай царквы. Падчас аднаго з набажэнстваў у Сафійскім саборы 
Пётр зваліў сваім цяжкім кулаком манаха, пасля чаго цэравы служкі 
пасеклі да смерці некалькіх уніяцкіх святароў. Галоўны храм 
беларускіх уніятаў быў абрабаваны, ператвораны ў склад і стайню для 
коней, а перад ад'ездам Пятра І з Полацка ў выніку выбуху пораху, які 
захоўваўся ў саборы, храм ператварыўся ў руіны. Толькі праз 30 гадоў 
беларуская святыня была адноўлена. 

Да канца лета 1705 г. цар заняў Літву і Курляндыю і ў пачатку 
верасня сабраў 35-тысячную армію каля Гародні, якую перадаў пад 
камандаванне Аўгуста ІІ. Супраць гэтай групы войскаў накіраваў свой 
удар Карл XII. Адступленне рускага войска з Гародні і заняцце яе 



шведамі адкрыла апошнім шлях углыб Беларусі. У 1706 г. шведскія 
войскі і саюзныя ім магнаты Рэчы Паспалітай мэтанакіравана 
спусташалі гарады і маёнткі прыхільнікаў Аўгуста ІІ і Пятра І. Былі 
спалены Мір і Карэлічы, разрабаваны Гародня, Наваградак, Клецк, 
Пінск, Кобрын, Слонім, пасля аблогі заняты Нясвіж і Ляхавічы. 

Па беларускай зямлі пачаў гуляць смерч спусташэння. З гэтага 
часу Рэч Паспалітая, па трапнаму назіранню Фрыдрыха Энгельса, 
ператварылася «ў заезжы двор і карчму» для чужаземных войскаў, дзе 
«яны, як правіла, забываліся пра плату». Цераз Рэч Паспалітую пачалі 
прагульвацца арміі суседніх дзяржаў, якія зводзілі рахункі паміж 
сабою і нішчылі шматпакутны край. За кошт мясцовага насельніцтва 
ваюючыя бакі забяспечвалі свае патрэбы ў правіянце, фуражы, 
транспарце. Збор кантрыбуцый суправаджаўся свавольствам і 
рэпрэсіямі. У выпадку нявыплаты яе ў тэрмін накіроўваліся ўзброеныя 
атрады для «экзекуцыі» — прымусовага спагнання. Усе выдаткі па 
ўтрыманні расійскага войска неслі мясцовыя жыхары. Па загаду 
Пятра І яны павінны былі знішчыць усе запасы правіянту, фуражу і 
насення, масты і млыны, а пасля гэтага разам з хатняй жывёлай 
перасяляцца ў лясы. Не лепшымі былі і шведы. Загад Карла XII 
прадугледжваў: «Кантрыбуцыю спаганяць агнём і мячом» і знішчаць 
усіх, «вінаватых ці невінаватых». 

Восенню 1706 г. Карл XII уварваўся ў Саксонію і пасля шэрагу 
перамог прымусіў Аўгуста ІІ падпісаць Альтранштадскі (па назве 
мястэчка каля Лейпцыга) мір, паводле якога той адмаўляўся ад 
кароны Рэчы Паспалітай на карысць С. Ляшчынскага і разрываў саюз 
Саксоніі з Расіяй. Пецярбург добра ўсведамляў сваю небяспеку, 
схаваную ў гэтым мірным дагаворы. Пры выхадзе з вайны Рэчы 
Паспалітай ваенныя дзеянні перамясціліся б у Расію з усімі выдаткамі 
вайны, якую яна мусіла б весці са шведамі адзін на адзін. 

Мір са Швецыяй Аўгуст ІІ заключыў тайна ад Расіі і ў той жа час 
тайна ад Карла XII імкнуўся захаваць саюз з Пятром І. З улікам 
жадання Аўгуста ІІ зноў сесці на трон, удзельнікі Сандамірскай 
канфедэрацыі па ўказцы Расіі выступілі супраць умоў сепаратнага 
Альтранштадскага міру. У 1707 г. Генеральная рада Сандамірскай 
канфедэрацыі ў Львове адобрыла Нарвенскі дагавор з Расіяй і 
пастаўкі харчоў для расійскіх войск у Рэчы Паспалітай. У адказ 
сандаміране патрабавалі ад цара спыніць рабаўніцтвы, якія чыніла 
яго армія, выплаціць субсідыі для войска Рэчы Паспалітай, вярнуць 
пад польскі кантроль Правябярэжную Украіну, занятую Расіяй у час 
падаўлення сялянска-казацкіх хваляванняў. Канфедэраты абвясцілі 
бескаралеўе ў дзяржаве, не парываючы, аднак, сувязей з Аўгустам ІІ. 



Баявыя дзеянні 1708-1709 гг. З 1708 г. падзеі Паўночнай 
вайны цалкам перамясціліся на тэрыторыю Беларусі. На працягу 
амаль усяго папярэдняга Палтаўскай бітве перыяду вайны тэрыторыя 
Беларусі была асноўным тэатрам ваенных дзеянняў і базай 
забеспячэння войскаў Расіі, Швецыі і Рэчы Паспалітай. У пачатку 
1708 г. 35-тысячнае войска Карла XII выступіла з Польшчы і заняло 
Гародню, рухаючыся на Ліду і Смаргонь. Галоўныя сілы рускай арміі 
пад камандаваннем Б. Шарамецева адышлі на ўсход, да Чашнікаў і 
Бешанковіч. Разам з ім адступалі аддзелы Р. Агінскага. Корпус 
Казіміра Сапегі наступаў разам з Карлам. Адступленне суправа-
джалася спусташэннем. Па загаду Пятра І былі спалены Мсціслаў, 
Орша, Віцебск, Магілёў; спецыяльныя атрады знішчалі харчовыя і 
фуражныя запасы, нічога не пакідаючы шведскаму войску. 

Па меры прасоўвання шведскай арміі на ўсход, Пётр адводзіў 
войска да расійскай мяжы, вымотваў праціўніка, падрываў яго 
баяздольнасць. Ён хацеў даць рашаючы бой на беларускай зямлі. У 
ліпені 1708 г. каля мястэчка Галоўчын на Магілёўшчыне адбылася 
бітва, у якой руская армія пацярпела паражэнне і адышла за Днепр. 
Але ў Карла XII не хапіла сіл для галоўнай бітвы. Ён павёў сваю армію 
на Украіну, дзе спадзяваўся забяспечыць яе прадуктамі, зазімаваць і з 
дапамогай украінскага гетмана Івана Мазепы пачаць новае 
наступленне на ўсход. 

Для падмацавання шведскай арміі па загаду караля з Рыгі з 
вялікім абозам рухаўся 16-тысячны корпус генерала А. Левенгаўпта. 
Расійскае камандаванне вырашыла прапусціць войска Карла XII 
углыб Украіны, а тым часам разграміць корпус Левенгаўпта і пазба-
віць шведскую армію падмацавання. 28 верасня 1708 г. пад вёскай 
Лясная каля Прапойска (Слаўгарад) расійская армія разграміла швед-
скі корпус. 

Разгром шведаў пад Палтавай (27 чэрвеня 1709 г.) рэзка памя-
няў ход Паўночнай вайны і палітычную сітуацыю ў Рэчы Паспалітай. 
Расійскае войска і сандамірскія канфедэраты ачысцілі ад шведаў і іх 
прыхільнікаў Беларусь, Жэмайція) і Польшчу. Ваенныя дзеянні перакі-
нуліся на тэрыторыю Швецыі і ішлі далей пры поўнай перавазе Расіі. 
Трон Рэчы Паспалітай пры падтрымцы саксонскага войска зноў заняў 
Аўгуст ІІ, які разам з прускім каралём устанавіў над Рэччу Паспалітай 
палітычны кантроль. 

Пачаўся масавы пераход прыхільнікаў С. Ляшчынскага ў лагер 
сандаміранаў. Атрымаўшы звесткі пра Палтаўскую бітву, вялікі 
гетман літоўскі Казімір Сапега спыніў ваенныя дзеянні. Ён паведаміў 
фельдмаршалу Б. ПІарамецеву пра сваё рашэнне перайсці на бок Расіі 



і атрымаў амністыю ў цара Пятра. У лістападзе 1709 г. рускі генерал 
Я. Палонскі і новы вялікі гетман літоўскі, стаўленік Расіі Людвік 
Пацей, уплыў якога моцна ўзрос падчас Паўночнай вайны, каля 
Верасня прынялі капітуляцыю 15-тысячнага войска Сапегі. 

Сеймы 1710 і 1717 гг., узмацненне ўплыву Расіі. Варшаўскі 
сойм 1710 г. зноў зацвердзіў Фрыдрыха Аўгуста каралём Рэчы Паспа-
літай. Тады ж быў канчаткова ратыфікаваны мірны дагавор («вечны 
мір») 1686 г. з Расіяй. Гэта сведчыла аб рэзкім узмацненні яе ўплыву 
на ўнутраныя і знешнія справы Польска-Літвінскай дзяржавы. У 
шэрагу гарадоў, у тым ліку ў Полацку і Быхаве, былі размешчаны 
расійскія гарнізоны. У Расію вывозіліся рамеснікі і моладзь. Царскі 
вяльможа А. Меншыкаў ад свайго імя раздаваў пасады і маёнткі 
прыхільнікам Пятра І. 

Вяртанне Аўгуста ІІ на прастол Рэчы Паспалітай азначала карэн-
нае змяненне балансу сіл ва Усходняй Еўропе. Пётр І з'яўляўся рэаль-
ным гаспадаром у Рэчы Паспалітай. Ён захапіў і ўтрымліваў Ліфлян-
дыю з Рыгай, нягледзячы на абяцанне перадаць яе Аўгусту ІІ. Герцаг-
ства Курляндскае, якое было васалам Польшчы, таксама аказалася 
фактычна ў руках Пятра. Ён выдаў замуж за курляндскага герцага 
сваю пляменніцу, а пасля яго нечаканай смерці размясціў там расій-
скія войскі. З прычыны шматлікіх супярэчнасцей з Расіяй, асабліва ў 
пытанні аб кантролі над Ліфляндыяй, якую ў 1710 г. цалкам занялі 
расійскія войскі, Рэч Паспалітая выйшла з вайны. 

Аўгуст ІІ, які даўно марыў аб абсалютнай манархіі, пачаў ума-
цоўваць каралеўскую ўладу. Яго апорай была саксонская армія, 
уведзеная на тэрыторыю Польшчы ў 1713 г. пад зачэпкай абароны ад 
турэцкай агрэсіі, а фактычна для ўмацавання сваёй улады, якая 
рабавала і спусташала краіну. У 1715 г. праціўнікі караля, якія 
складаліся пераважна з сярэдняй польскай шляхты, стварылі ў 
Тарнагродзе (Люблінскае ваяводства) канфедэрацыю, якая 
патрабавала вываду саксонскіх войскаў з тэрыторыі Польшчы, 
дэтранізацыі Аўгуста ІІ і замацавання «залатой шляхецкай вольнасці». 
Саюзнік Аўгуста II ў Паўночнай вайне Пётр І, не жадаючы ўзмацнення 
ўлады караля, падтрымаў Тарнагродскую канфедэрацыю. 

У сакавіку 1716 г. у Вільні на шляхецкім з'ездзе была створана 
канфедэрацыя літвінскай шляхты, якая выступіла з аналагічнымі 
патрабаваннямі і далучылася да Тарнагродскай канфедэрацыі. 
Віленскую канфедэрацыю падтрымалі войска ВКЛ, беларускія і 
літоўскія магнаты, якія і раней выступалі за абмежаванне ўлады 
караля. Атрады канфедэратаў змагаліся з каралеўскімі і саксонскімі 
войскамі на ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай. 



Пасля года ваенных дзеянняў суддзёй і пасрэднікам паміж 
варожымі бакамі выступіў Пётр І, які зноў выкарыстаў унутраны 
канфлікт у Рэчы Паспалітай у сваіх мэтах, прывёўшы на яе 
тэрыторыю расійскія войскі. Пад націскам Пятра І і расійскіх 
дыпламатаў 2 лістапада 1716 г. у Варшаве было падпісана пагадненне 
паміж каралём Аўгустам ІІ, з аднаго боку, і Тарнагродскай і Віленскай 
канфедэрацыямі — з другога. 1 лютага 1717 г. яно было зацверджана 
«нямым соймам», дзе нікому не далі голасу, каб не сарваць сойм. 
Рашэнні «нямога сойма» прымаліся ў абставінах, калі на тэрыторыі 
ВКЛ знаходзілася 60-тысячная расійская армія. 

Пастанова сойма была кампрамісам паміж каралеўскім дваром і 
канфедэратамі. Саксонскія войскі выводзіліся з Польшчы, улада 
караля абмяжоўвалася: ён не меў права пачынаць вайну без згоды 
сойма, раздаваць пасады чужаземцам, асабліва дысідэнтам (некато-
лікам). Вайсковая ўлада гетманаў абмяжоўвалася, правы шляхты па-
шыраліся, у тым ліку зацвярджалася права вета. Сойм распусціў Ві-
ленскую і Тарнагродскую канфедэрацыі. Скарачалася войска (поль-
скае — да 18 тыс., велікакняжацкае — да 6 тыс. салдат). Абараніць 
незалежнасць ПольскаЛітвінскай дзяржавы такая армія не магла, аса-
бліва калі ўлічыць, што Расія мела 350 тыс., Аўстрыя — 280 тыс., 
Прусія — 200 тыс. салдат. Гэтыя краіны ўплывалі не толькі на знеш-
нюю, але і на ўнутраную палітыку Рэчы Паспалітай. Асабліва ўзмац-
ніўся палітычны ўплыў Расіі на ўнутраныя справы ВКЛ і Польшчы. 

Вынікі Паўночнай вайны для ВКЛ і Беларусі. Паўночная 
вайна завяршылася Ніштацкім мірным дагаворам 1721 г. Да Расіі 
пераходзілі Ліфляндыя, Эстляндыя, Інгрыя і частка Карэліі. Ніштацкі 
мір прадугледжваў права далучэння да расійска-шведскага мірнага 
дагавора Рэчы Паспалітай, якая пазней павінна была заключыць 
асобны мірны дагавор са Швецыяй у адпаведнасці з умовамі 
Ніштацкага міру. У 1729 г. Швецыя заключыла мір з Саксоніяй, а ў 
1733 г. — з Рэччу Паспалітай. Хоць межы Польска-Літвінскай 
дзяржавы пасля Паўночнай вайны засталіся некранутымі, але яна ўсё 
больш губляла свой суверэнітэт і трапляла ў залежнасць ад палітыкі 
расійскага імператара. 

Гаспадарчы заняпад беларускіх зямель у другой палове XVII пер-
шай палове XVIII ст. быў выкліканы шматлікімі войнамі. З 70 гадоў 
гісторыі Рэчы Паспалітай (1648-1718) 65 прыпадала на ваенныя гады. 
Першая паласа войнаў, што з вялікай разбуральнай сілай пракаціліся 
па Беларусі, цягнулася з 1648 па 1667 г. і прынесла вялікія спуста-
шэнні і людскія страты. Цяжкасці, выкліканыя падзеямі 40-х гг. XVII 
ст., былі толькі пачаткам тых незлічоных бед і нястач, якія давялося 



перажыць беларускаму народу ў сувязі з распачатай у 1654 г. вайной 
паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй, а потым і Швецыяй (Паўночная 
вайна 1655-1660 гг.). На працягу 10 гадоў на тэрыторыі Беларусі пра-
ходзілі асноўныя баявыя дзеянні. З пачатку XVIII ст. Беларусь зноў 
стала ахвярай шведскай і расійскай інтэрвенцыі і ваенных выступ-
ленняў шляхецкіх канфедэрацый. 

Паўночная вайна нанесла значныя страты эканоміцы Рэчы Пас-
палітай, асабліва ўсходнім рэгіёнам ВКЛ. Вайна падарвала гаспадар-
чы і дэмаграфічны патэнцыял Беларусі. Сельская гаспадарка, гарады, 
рамяство, гандаль прыйшлі ў глыбокі заняпад. Агульныя страты 
насельніцтва беларускіх ваяводстваў склалі каля 30 % ці больш чым за 
700 тыс. чалавек. За гады Паўночнай вайны колькасць насельніцтва 
Беларусі знізілася з 2,2 млн да 1,5 млн чалавек. Далёка не дасягнуўшы 
ўзроўню свайго насельніцтва да часоў пачатку вайны 1654-1667 гг., 
Беларусь зноў страціла кожнага трэцяга ў Паўночнай вайне. 

Пазіцыі BKЛ у складзе федэратыўнай Рэчы Паспалітай значна 
аслабелі. У XVIII ст. суседнія і іншыя дзяржавы ўсё часцей называлі 
«Рэч Паспалітую абодвух народаў» «Рэччу Паспалітай Польскай» або 
проста Польшчай. Вялікае княства Літоўскае ператваралася фактычна 
ў правінцыю Рэчы Паспалітай. 

 
10.3. АСЛАБЛЕННЕ МІЖНАРОДНЫХ ПАЗІЦЫЙ РЭЧЫ 

ПАСПАЛІТАЙ 
 
Усталяванне пратэктарату над Рэччу Паспалітай. У 1719 г. 

было заключана пагадненне паміж Саксоніяй і Швецыяй, паводле 
якога апошняя адмаўлялася ад падтрымкі С. Ляшчы некага і 
прызнавала Аўгуста ІІ каралём польскім і вялікім князем літоўскім. На 
заключным этапе Паўночнай вайны Аўгуст ІІ усё больш адчуваў 
цяжар жалезнай рукі расійскага манарха і пачаў рабіць захады па 
вываду расійскага войска з тэрыторыі ВКЛ, адраджэнні суверэнітэту 
Рэчы Паспалітай і стварэнні спадчыннай манархіі і рэгулярнай арміі. 
Ён знайшоў падтрымку ў Англіі і Аўстрыі, заключыўшы з імі абарончы 
саюз, накіраваны перш за ўсё супраць Расіі. Але цар і яго крэатура, 
прадстаўнікамі якой у ВКЛ былі перш за ўсё гетман вялікі літоўскі 
Людвік Пацей і гетман польны літоўскі Станіслаў Дэнгаф, сарвалі 
гэтымі намеры. Першы пры падтрымцы Пятра І фактычна 
сканцэнтраваў у сваіх руках уладу ў Беларусі і Літве. 

Намеры Аўгуста ІІ па ўмацаванню сваёй улады сустрэлі 
супрацьдзеянне Расіі і Прусіі. Пётр І, трымаючы ў заложніках 
герцагства Курляндскае, заключыў у 1720 г. дагавор з прускім 



каралём Фрыдрыхам Вільгельмам І, які таксама быў зацікаўлены ў 
аслабленні Рэчы Паспалітай. Абодва саюзнікі салідарызаваліся з 
незадаволенай польскай і літвінскай шляхтай і магнатэрыяй, якая 
варожа сустрэла абсалютысцкія памкненні Аўгуста ІІ. Зацікаўленыя ў 
захаванні безуладдзя і анархіі пад прыкрыццём аховы і гарантавання 
«шляхецкіх вольнасцяў», Расія і Прусія абавязаліся падтрымліваць 
існуючы ў Рэчы Паспалітай палітычны лад. Яны настаялі на захаванні 
элекцыйнай дзяржаўнай сістэмы і ўсіх прывілеяў шляхты, уключаючы 
«ліберум вета». Польска-Літвінская федэрацыя павінна была 
заставацца слабай і раз'яднанай. 

У 1726 г. да расійска-прускага пратэктарату над Рэччу 
Паспалітай далучылася Аўстрыя. У гэтым годзе паміж Расіяй і 
Аўстрыяй быў падпісаны Венскі трактат аб захаванні міру ў Еўропе. 
Абодва бакі давалі адзін другому гарантыю захавання сваіх 
тэрыторый ад знешніх замахаў трэціх дзяржаў і абавязваліся 
аказваць адзін другому ваенную дапамогу. Да дагавора запрашаўся 
кароль Рэчы Паспалітай як уладар тэрыторый, якія знаходзіліся паміж 
дзвюма імперыямі. Ён павінен быў дазволіць праход расійскіх і 
аўстрыйскіх войскаў праз тэрыторыі ВКЛ і Польшчы, каб дагавор быў 
рэальным. У выпадку немагчымасці добраахвотна далучыць караля да 
дагавора ён павінен быць прымушаны да гэтага аўстрыйскім 
імператарам у якасці саксонскага курфюрста як член Свяшчэннай 
Рымскай імперыі германскай нацыі. 

Нягледзячы на тое, што ўжо перад пачаткам ваенных дзеянняў 
са Швецыяй Аўгуст ІІ сам пачаў абмеркаванне пытання аб перадачы 
часткі тэрыторый ВКЛ і Польшчы іх суседзям і што яго саюзніца Пру-
сія вельмі схілялася да падзелу Рэчы Паспалітай, Пётр І не дамагаўся 
ніякага скарачэння яе тэрыторыі. Ён быў зацікаўлены ў далейшым іс-
наванні гэтай дзяржавы пад моцным расійскім уплывам і кантролем. 

Для Пятра ідэя падзелу Рэчы Паспалітай была непрымальнай. Ён 
лічыў, што Расія не зможа «пераварыць» гэтую краіну, заражаную 
моцнымі сацыяльна-палітычнымі хваляваннямі, і асцерагаўся, што 
барацьба праваслаўя з каталіцызмам прывядзе Расію да канфлікту з 
Ватыканам і ўсёй каталіцкай Еўропай. Акрамя таго, цар меркаваў, 
што ператварэнне расійскай заходняй мяжы на значных яе ўчастках 
у мяжу з пераважна нярускім насельніцтвам можа прывесці да 
сур'ёзнай знешнепалітычнай небяспекі. На яго думку, яна павінна 
была праходзіць па славянскіх — рускіх, беларускіх і ўкраінскіх 
землях, не закранаючы раёнаў з пераважна каталіцкім насельніцтвам, 
г. зн. выключаючы польскія і літоўскія землі. Такія асцярожныя 
знешнепалітычныя падыходы Пятра І да лёсу Рэчы Паспалітай і 



адносін Расіі з Польска-Літвінскай дзяржавай былі пазней адкінуты 
яго пераемнікамі. 

Выдатную зачэпку для ўмяшання ва ўнутраныя справы Рэчы 
Паспалітай даваў «вечны мір» 1686 г., які гарантаваў праваслаўнаму 
насельніцтву свабоду веравызнання. З прычыны абароны 
праваслаўных ад католікаў і уніятаў Пётр трымаў у Рэчы Паспалітай 
свайго прадстаўніка, які займаўся спрэчкамі паміж трыма канфесіямі 
і скаргамі праваслаўных. Асабліва зручны момант для актыўнага 
ўмяшання надарыўся расійскаму імператару ў 1724 г. Ён выкарыстаў 
смяротнае пакаранне ў Польшчы некалькіх пратэстантаў і заключыў 
новы саюз з Прусіяй, патрабуючы пакарання вінаватых і гарантуючы 
разам з Прусіяй захаванне правоў польскіх і літвінскіх нацыянальных 
меншасцяў. Тым самым Пётр І выкаваў для сваіх пераемнікаў зброю, 
якую яны маглі з выгадай для сябе выкарыстаць, і падрыхтаваў глебу 
для падзелу Рэчы Паспалітай. Пагроза замежнай інтэрвенцыі 
перашкаджала патрыятычным колам польскага і літвінскага 
грамадства правесці прагрэсіўныя рэформы палітычнага ладу 
Польска-Літвінскай дзяржавы. 

Вайна за польскую спадчыну. Пасля Паўночнай вайны пер-
шым буйным сутыкненнем еўрапейскіх дзяржаў за падпарадкаванне 
свайму ўплыву Рэчы Паспалітай стала вайна за польскую спадчыну 
1733-1739 гг. У пачатку 30-х гг. так званая «польская праблема» ака-
залася ў цэнтры ўвагі еўрапейскай дыпламатыі ў сувязі з пагаршэн-
нем здароўя караля Аўгуста ІІ. Аўстрыя, Швецыя і Прусія сталі аб-
мяркоўваць праекты падзелу Рэчы Паспалітай у выпадку яго смерці. 
Расійскі ўрад адмоўна ставіўся да гэтай ідэі. Адносіны Пецярбурга з 
Варшавай мелі складаны характар і былі далёкія ад сяброўства, 
нягледзячы на тое, што абедзве дзяржавы былі саюзнікамі ў Паўноч-
най вайне. Урад Рэчы Паспалітай адцягваў прызнанне імператарскага 
тытула за расійскімі царамі, адмаўляўся прызнаваць расійскія 
заваяванні ў Прыбалтыцы, прэтэндуючы на Ліфляндыю і Курляндыю. 

Пасля смерці ў 1733 г. Аўгуста ІІ унутры краіны і за яе межамі 
разгарнулася барацьба за каралеўскі і велікакняжацкі прастол паміж 
Станіславам Ляшчынскім, які раней ужо быў каралём, і саксонскім 
курфюрстам Фрыдрыхам Аўгустам, сынам Аўгуста ІІ. С. Ляшчынскага 
падтрымлівала Францыя, паколькі Людовік XV быў жанаты з яго 
дачкой. Французскі пасол у Варшаве патраціў З млн ліўраў, каб 
схіліць шляхту на карысць С. Ляшчынскага. Але шляхціцы, 
атрымаўшы грошы, разышліся па дамах, не выказаўшы вялікай 
ахвоты змагацца з Расіяй і Аўстрыяй за гонар французскай каралевы. 



У снежні 1732 г. у Берліне быў парафіраваны праект расійска-
аўстра-прускага дагавора аб ваенна-палітычным уціску на Рэч Пас-
палітую. Бакі абавязваліся пасадзіць на яе прастол асобу, якая б магла 
стрымліваць шляхту і не парушаць міру паміж Рэччу Паспалітай і 
суседзямі — Расіяй, Аўстрыяй і Прусіяй. Гэтыя тры дзяржавы 
абавязваліся прыняць меры для прадухілення выбрання ў каралі Рэчы 
Паспалітай асоб, залежных ад чужаземнага ўплыву (мелася на ўвазе 
французская кандыдатура С. Ляшчынскага). Дзеля ўціску на Польска-
Літвінскую дзяржаву бакі збіраліся сканцэнтраваць на яе межах свае 
войскі. Расія ў гэтым выпадку выстаўляла 20 тыс. салдат. Сакрэтныя 
артыкулы дагавора прадугледжвалі перадачу польскай кароны 
партугальскаму прынцу, брату партугальскага караля, а прастола 
курляндскага герцага — прускаму прынцу. 

Ініцыятарам падрыхтоўкі гэтага дагавора выступіла расійская 
дыпламатыя. Тэкст дагавора быў падрыхтаваны віцэ-канцлерам І. А. 
Остэрманам, а падпісаны расійскім паслом у Берліне К. Г. фон 
Левенвольдэ. У студзені 1733 г. Расія адразу ж ратыфікавала 
дакумент. Але ён не быў ратыфікаваны ні Аўстрыяй, ні Прусіяй. 
Адмова Аўстрыі ў апошні момант прызнаць дагавор, вядомы яшчэ як 
Левенвольдаў трактат, прывяла да яго фактычнай ліквідацыі. Да таго 
ж, пасля смерці Аўгуста ІІ стала відавочна, што партугальскі прынц не 
мае ніякіх шансаў стаць польскім каралём. 

Пецярбургскі двор падтрымаў Фрыдрыха Аўгуста і патрабаваў, 
каб ён, атрымаўшы карону, адмовіўся ад прэтэнзій на Ліфляндыю і 
пакінуў у недатыкальнасці форму кіравання ў Курляндыі. У жніўні 
1733 г. было падпісана пагадненне паміж Расіяй, Аўстрыяй і 
Саксоніяй аб заключэнні абарончага саюза на 18 гадоў. Саксонскі 
курфюрст прызнаваў імператарскі тытул за Ганнай Іванаўнай, а пасля 
атрымання прастола Рэчы Паспалітай абавязваўся дабіцца прызнання 
гэтага тытула і ПольскаЛітвінскай дзяржавай. Ён абяцаў не 
прэтэндаваць на Ліфляндыю і захаваць старую форму праўлення ў 
Курляндыі і Рэчы Паспалітай, а таксама перадаць Курляндыю ў 
леннае валоданне фаварыту расійскай імператрыцы Ганны Іванаўны 
Э.-І. Бірану. Расія абяцала садзейнічаць курфюрсту ва ўзыходжанні 
на каралеўскі прастол дыпламатычным шляхам, грашыма, а ў 
выпадку неабходнасці і ваеннай сілай. 

Пасля абрання каралём С. Ляшчынскага яго праціўнікі 
звярнуліся да расійскага, аўстрыйскага і прускага ўрадаў з просьбай 
абараніць польскую форму праўлення ад Францыі. Такім чынам, 
царскі ўрад атрымаў падставы для прамога ўмяшання ва ўнутраныя 
справы Рэчы Паспалітай. Вясной 1733 г. расійскія войскі сканцэнтра-



валіся ўздоўж мяжы з Польшчай і ВКЛ, а ў жніўні ўступілі на 
тэрыторыю Беларусі і Літвы, а потым і Польшчы. Разам з саксонскімі 
войскамі яны аказалі непасрэдную падтрымку партыі Фрыдрыха 
Аўгуста, які быў каранаваны ў кастрычніку 1733 г. пад імем Аўгуста 
НІ. Францыя спрабавала нацкаваць на Расію Швецыю і Турцыю, але 
яны адмовіліся. Людовіку XV давялося абараняць цесця ўласнымі 
сіламі, але з гэтага нічога не атрымалася. Данцыг, дзе хаваўся С. 
Ляшчынскі, быў узяты ў аблогу расійскімі войскамі і капітуляваў. 

Канец вайне за польскую спадчыну паклаў прэлімінарны мірны 
дагавор 1735 г., паводле якога Людовік XV абавязваўся схіліць С. 
Ляшчынскага да адрачэння ад прастола, што адбылося ў 1736 г. У 
1738 г. паміж Аўстрыяй і Францыяй быў заключаны Венскі мірны 
дагавор, да якога ў 1739 г. далучыліся Рэч Паспалітая, Расія і іншыя 
дзяржавы. Францыя прызнавала Аўгуста III каралём Рэчы Паспалітай. 
За С. Ляшчынскім пажыццёва замацоўваўся каралеўскі тытул, яму 
перадавалася Латарынгія, якая пасля яго смерці павінна была адысці 
да Францыі. Вайна за польскую спадчыну 1733-1739 гг. прынесла 
ваеннадыпламатычны поспех Расіі. Рэч Паспалітая згубіла апошнюю 
магчымасць дабіцца ўмацавання сваёй дзяржаўнасці на чале з 
каралём-палякам, якога падтрымлівала Францыя. 

Расійскія войскі зноў прайшлі па тэрыторыі ВКЛ і Польшчы ў 
1758 г., калі ішла Сямігадовая вайна Расіі ў саюзе з Аўстрыяй супраць 
Прусіі. Адной з мэт Расіі ў гэтай вайне быў намер перадаць Польшчы 
Усходнюю Прусію, а ўзамен атрымаць ад Варшавы згоду на далучэнне 
Курляндыі. Сямігадовая вайна 1756-1763 гг. завяршылася падпісан-
нем расійска-прускага мірнага дагавора 1762 г. У сакрэтным прата-
коле прадугледжвалася гарантаваць у Рэчы Паспалітай існуючы пара-
дак выбарнай, а не спадчыннай манархіі, і дамаўляцца аб канды-
датурах на яе прастол паміж сабой. Другі сакрэтны артыкул абавязваў 
Пецярбург і Берлін абараняць дысідэнтаў на тэрыторыі BKЛ і 
Польшчы. 

У час праўлення Аўгуста III (1733-1763) адбывалася далейшае па-
глыбленне палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай. Пастаянныя зрывы 
соймаў з прычыны актыўнага выкарыстання «ліберум вета» параліза-
валі дзейнасць цэнтральнай улады. Пры Аўгусце ІІІ аслабелі міжна-
родныя пазіцыі Рэчы Паспалітай, якая з-за сваёй дзяржаўна-палітыч-
най дэзарганізацыі ўсё больш трапляла ў залежнасць ад суседніх 
дзяржаў, асабліва Расіі. У час ганебнага праўлення караля-саксонца 
Рэч Паспалітая нічога не зрабіла, каб абараніць свае інтарэсы і не 
бачыла небяспекі, якую ўяўляла для яе ўзвышэнне Прусіі і праўленне 
амбіцыйнага Фрыдрыха II Вялікага. 



ГЛАВА ІІ 
 

ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ РЭЛІГІЙ НА-ЦАРКОЎНЫХ 
АДНОСІН У ВКЛ І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
11.1. Культурныя і знешнепалітычныя фактары ўвядзення 

Брэсцкай царкоўнай уніі 
На мяжы культур і цывілізацый. Планы царкоўнай уніі ў 

палітыцы вялікіх князёў. Знешнепалітычныя перадумовы Брэсцкай 
царкоўнай уніі. 

11.2. Заходняе праваслаўе і Расія 
Знешнепалітычныя і культурна-ідэалагічныя арыентацыі 

беларускаўкраінскага праваслаўя. «Магілянская» групоўка. Палітычная 
і культурная эміграцыя С. Полацкага. Беларуска-ўкраінскае 
праваслаўе і Расія ў другой палове XVII ст. 

 
11.1. КУЛЬТУРНЫЯ І ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ 

ЎВЯДЗЕННЯ БРЭСЦКАЙ ЦАРКОЎНАЙ УНІІ 
 
На мяжы культур і цывілізацый. У перыяд позняга сярэдне-

вякоўя ў Еўропе склаліся дзве вялікія культурна-рэлігійныя зоны: 
усходняя, праваслаўна-візантыйская, і заходняя, рымска-каталіцкая, 
якія пазней ператварыліся ў дзве хрысціянскія цывілізацыі: усходне-
славянскую і заходнееўрапейскую. Мяжа паміж імі праходзіла па 
Заходнім Бугу. 

Тэрыторыя ВКЛ, перш за ўсё землі Беларусі і Украіны з прычыны 
іх геапалітычнага становішча, апынулася на памежжы двух 
хрысціянскіх веравызнанняў, двух светаў — усходнеславянскага і 
заходнеславянскага — і стала месцам сустрэчы, сутыкнення і ўзаема-
дзеяння дзвюх цывілізацый. Гэта вызначыла унікальнае палітыка-
геаграфічнае і культурнагістарычнае становішча ВКЛ у Еўропе, абумо-
віла своеасаблівасць і індывідуальнасць духоўнай культуры, канфе-
сіянальнага фактару і этнічна-нацыянальнага менталітэту беларускага 
народа. 

Фактар знаходжання на мяжы цывілізацый, неабходнасць паста-
яннага вагання паміж Захадам і Усходам аказалі істотны, калі не 
сказаць, вырашальны ўплыў не толькі на культурна-цывілізацыйную 
арыентацыю BKЛ як супольнай Беларуска-літоўскай дзяржавы, але і 
на яе геапалітычныя канцэпцыі, знешнепалітычныя прыярытэты, 
дыпламатычны стыль і знешнепалітычны працэс. 



Суадносіны розных хрысціянскіх плыняў на Беларусі ў розныя 
гістарычныя перыяды змяняліся. У XI—XIII ст. культурнае і рэлігійнае 
развіццё Беларусі праходзіла пад дабратворным уплывам 
праваслаўнай культуры Візантыі, якая знаходзілася тады на больш 
высокім узроўні ў параўнанні з заходнееўрапейскай. Крэўская унія, 
збліжэнне з каталіцкай Польшчай, гібель Візантыйскай імперыі ў 1453 
г. і аслабленне ўплыву Канстанцінопальскага патрыярхату, канфран-
тацыя Княства з Маскоўскай дзяржавай прывялі да ўзмацнення 
сувязей беларускіх зямель з заходнім каталіцкім светам, іх больш 
актыўнага і шырокага ўключэння ў заходнеўрапейскі палітычны, 
эканамічны і культурны працэс. Але праваслаўная царква ў першай 
палове XVI ст. па-ранейшаму займала трывалыя пазіцыі ў Вялікім 
княстве Літоўскім, на ўсёй тэрыторыі Беларусі, а ўсходнія раёны 
заставаліся сферай яе манапольнага ўплыву. 

Люблінская унія зафіксавала апагей супрацьстаяння праваслаў-
най і каталіцкай цэркваў на землях ВКЛ, пасля чаго раўнавага сіл 
схілілася на карысць каталіцкага Захаду. У дзяржаўна-палітычным 
жыцці гэта праявілася ва ўсё больш узрастаючым дамінаванні Поль-
шчы і яе пануючых станаў над праваслаўнай элітай Княства, якая 
адчувала сваё нераўнапраўнае становішча ў створанай федэрацыі. 

Нягледзячы на распаўсюджванне каталіцызму на тэрыторыі 
ВКЛ, чаму стала спрыяць і Люблінская унія, свецкія і духоўныя ўлады 
Княства імкнуліся захаваць самастойнасць уласнага каталіцкага 
касцёла. Хоць ВКЛ не было асобнай касцельнай правінцыяй на тэры-
торыі Рэчы Паспалітай і падпарадкоўвалася гнезненскаму архіепіс-
капу ў Польшчы, але ўсе значныя прызначэнні святароў тут знахо-
дзіліся пад кантролем неафіцыйнага літоўскага епіскапату і датычы-
ліся толькі мясцовай шляхты. Каталіцкі епіскапат, які не быў праду-
гледжаны ў Княстве нормамі царкоўнага права, узначальваў віленскі 
епіскап, якому ў XVII ст. пастаянна надаваўся неафіцыйны тытул 
прымаса ВКЛ, што сведчыла пра імкненне мясцовага касцёла да 
самастойнасці. 

Адзіная касцельная правінцыя Рэчы Паспалітай фактычна 
дзялілася на каронную і літвінскую часткі. Згодна з гэтым падзелам 
прадстаўнікі BKЛ не маглі быць намінаваны на пасады каталіцкіх 
іерархаў у Кароне, а грамадзянам апошняй на аснове норм Статута 
1588 г адпаведна адмаўлялася ў царкоўных прызначэннях на землях 
Вялікага княства, што было пацверджана рашэннем Віленскага 
каталіцкага сінода 1685 г. 

Планы царкоўнай уніі ў палітыцы вялікіх князёў. Значнае 
месца ў рэлігійнай палітыцы велікакняжацкай улады адводзілася 



планам уніі праваслаўнай і каталіцкай цэркваў пад эгідай рымскай 
курыі. Пытанне уніі ўзнімалася Ягайлам, Вітаўтам, Свідрыгайлам. 
Канфесійны антаганізм у BKЛ прымусіў Вітаўта шукаць самастойныя 
шляхі царкоўнарэлігійнага развіцця сваёй дзяржавы. Ён дамогся 
стварэння ЛітоўскаНаваградскай мітраполіі, незалежнай ад 
Маскоўскай, і вёў яе да яднання з Ватыканам, маючы на мэце 
стварэнне ў сваёй краіне адзінай самастойнай царквы без яе падзелу 
на польска-каталіцкую і руска-праваслаўную. Але Вітаўту і яго 
пераемнікам не ўдалося ажыццявіць гэты намер. 

У 1439 г. на Фларэнційскім саборы была аб'яўлена царкоўна-
рэлігійная унія. Аднак падтрымкі з боку праваслаўнага насельніцтва 
Княства яна не атрымала і была фактычна правалена. Аж да 
стварэння Рэчы Паспалітай велікакняжацкі ўрад не ўзнімаў больш 
пытання аб уніі. Пасля падпісання палітычнай, Люблінскай уніі 
лагічна паўстала пытанне аб уніі рэлігійнай, што было рэалізавана 
падпісаннем Брэсцкай царкоўнай уніі 1596г. 

У XVI ст. у ВКЛ пачалося імклівае распаўсюджванне ідэй Рэфар-
мацыі, якімі захапіліся магнаты (Радзівілы, Сапегі, Валовічы, Кішкі і 
іншыя), што выступалі праціўнікамі уніі з Польшчай. З дапамогай 
пратэстанцкай веры яны жадалі захаваць адасобленасць сваёй дзяр-
жавы ад каталіцкай Польшчы. Пэўныя колы магнатаў і шляхты звяз-
валі з Рэфармацыяй надзеі на змяншэнне моцных уплываў маскоўс-
кага праваслаўя. Актыўным прыхільнікам распаўсюджвання новай 
веры быў буйны магнат, віленскі ваявода, канцлер BKЛ Мікалай Ра-
дзівіл Чорны. Пратэстанства ўяўлялася яму дзейсным чыннікам збаў-
лення ад згубнага для суверэнітэту BKЛ палітычнага і культурна-
ідэалагічнага ўплыву моцных суседніх дзяржаў — Польшчы і Масковіі. 
Але ў другой палове XVI ст. значная частка беларускіх феадалаў, у тым 
ліку праваслаўнага веравызнання, адышла ад Рэфармацыі і перайшла 
да каталіцызму. 

У палітыцы контррэфармацыі Ватыкан адводзіў Беларусі ролю 
плацдарма для пранікнення ў Маскоўскую дзяржаву, а праз яе далей у 
Азію. Гэты план выкладзены ў працы папскага нунцыя Антонія 
Пасевіна «Масковія». Папа рымскі Клімент VIII спадзяваўся праз 
«русінаў» «перавярнуць у каталіцызм увесь усход». Адной з мэт 
контррэфармацыі польскіх духоўных і свецкіх улад была ліквідацыя 
поліканфесіянальнага характару BKЛ шляхам акаталічвання прад-
стаўнікоў іншых рэлігій і ўмацаванне дзяржаўна-палітычнага адзін-
ства Рэчы Паспалітай адзінствам веры. На хвалі контррэфармацыі 
нарадзілася Брэсцкая царкоўная унія, якая падпарадкавала права-



слаўную царкву Рэчы Паспалітай папу рымскаму і гэтым умацавала 
пазіцыі Ватыкана на беларуска-ўкраінскіх землях. 

Знешнепалітычныя перадумовы Брэсцкай царкоўнай уніі. У 
XV ст. уніяцкія тэндэнцыі былі вельмі моцнымі ў BKЛ, якое больш за 
іншыя дзяржавы адчувала негатыўныя наступствы падзелу 
хрысціянства. Ідэя царкоўнага саюзу мела ў грамадскім жыцці 
Княства дзяржаўнапалітычныя, духоўна-культурныя і рэлігійна-
царкоўныя карані. Яны вырасталі з геапалітычнага становішча ВКЛ 
паміж Усходам і Захадам: паміж дзвюма магутнымі палітычнымі 
сіламі Усходняй Еўропы — Польшчай і Маскоўскай дзяржавай і двума 
сусветнымі рэлігійнымі цэнтрамі — Ватыканам і Канстанцінопалем. 
Гэты геапалітычны фактар абумовіў шматвяковую барацьбу 
беларускага і ўкраінскага народаў за дзяржаўны суверэнітэт і 
культурна-рэлігійную самастойнасць. 

Імкненне BKЛ да дзяржаўна-царкоўнай незалежнасці выклікала 
ўзрастаючае супрацьдзеянне як з боку Польшчы, так і з боку 
Маскоўскай дзяржавы. Калі ў адносінах з заходнім суседам час ад 
часу ўдавалася дасягнуць пэўных кампрамісаў, адносіны з усходнім 
станавіліся ўсё больш складанымі. Урадавыя колы ВКЛ рабілі стаўку ў 
адносінах з Масквой не толькі на ваенную моц, але і на дыпламатыю, 
царкоўна-рэлігійную палітыку, унію беларуска-ўкраінскага і маскоў-
скага праваслаўя. Неаднаразова рабіліся спробы нейтралізацыі напру-
жаных адносін паміж Масквой і Літвой пры дапамозе дынастычных 
шлюбаў, як, напрыклад, жаніцьбы вялікага князя Аляксандра з 
дачкой Івана ІІІ Аленай. Гэтай жа мэце было падпарадкавана 
імкненне часткі беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх феадалаў пасадзіць 
на каралеўскі трон Івана IV, яго сына Фёдара Іванавіча, Барыса 
Гадунова і іншых расійскіх цароў. Гэтыя ж колы вылучалі ідэю 
аб'яднання беларуска-ўкраінскага і маскоўскага праваслаўя. 

Аднак апошні план аказаўся утапічным, паколькі Масква не 
жадала ісці ні на палітычныя, ні на рэлігійна-царкоўныя кампрамісы, 
адхіляючы ідэю царкоўнай уніі. У гэтым цвёрда пераканаўся папскі 
легат А. Пасевіна ў сваіх гутарках з рускім царом Іванам IV. У сувязі з 
гэтым Ватыкан, польская каталіцкая царква, езуіты, праваслаўны 
епіскапат Беларусі і Украіны ўзялі курс на лакальную унію заходняй і 
ўсходняй царквы Рэчы Паспалітай. 

Грамадства ВКЛ было моцна напалохана Лівонскай вайной, калі 
значная частка беларускай тэрыторыі была захоплена маскоўскім вой-
скам. У 1589 г. была створана Маскоўская патрыярхія, якая імкнулася 
распаўсюдзіць сваю ўладу і на беларуска-ўкраінскую праваслаўную 
царкву. Гэтыя падзеі другой паловы XVI от. аказалі вызначальны 



ўплыў на ўнутраную і знешнюю палітыку BKЛ, у тым ліку на рэлігійна-
царкоўную. 

Пэўным колам у ВКЛ здавалася, што шляхам рэгіянальнай уніі 
(калі правалілася унія ўсяленская, Фларэнційская) магчыма вырашыць 
праблему супрацьстаяння на землях Беларусі і Украіны каталіцызму і 
праваслаўя і стварыць самастойную царкву. Для шэрагу грамадскіх і 
рэлігійных дзеячаў царкоўны кампраміс з'яўляўся таксама сродкам 
інтэграцыі ў Заходнюю Еўропу. 

Увядзенню царкоўнай уніі на тэрыторыі Беларусі і Украіны са-
дзейнічаў крызіс праваслаўнай царквы і веры, які наступіў пасля 
захопу туркамі Візантыі. Палітычны, рэлігійны і культурны ўплыў і 
прэстыж Канстанцінопаля саслабеў. Стала відавочным культурнае 
«спазненне» беларускага і ўкраінскага грамадства, арыентаванага на 
Візантыю і яе культуру, якая страціла лідзіруючае становішча ў хры-
сціянскім свеце, ад развіцця цэнтральнаі заходнееўрапейскіх краін. 

Але значная частка праваслаўнага духавенства займала ахоўна-
кансерватыўную пазіцыю і ў сваім непрыняцці «лацінства», адмаў-
ленні набыткаў еўрапейскай рэлігійнай і свецкай культуры, праводзіла 
палітыку духоўна-культурнай ізаляцыі Беларусі, як і Украіны, ад 
заходняга свету. Другая частка беларуска-ўкраінскага праваслаўя 
імкнулася да выхаду з царкоўнай і культурнай арбіты Візантыі і 
пераходзе пад кіраўніцтва іншага сусветнага хрысціянскага цэнтра. 
Пэўныя духоўныя і свецкія колы разарванага Люблінскай уніяй на 
часткі Вялікага княства Літоўскага ўбачылі ў царкоўным яднанні шлях 
да духоўнага адраджэння беларуска-ўкраінскага грамадства і ўмаца-
вання яго культурна-рэлігійнай і этнічнай асобнасці ў праваслаўна-
каталіцкім атачэнні. 

З павышэннем статуса маскоўскай праваслаўнай царквы (ства-
рэнне ў 1589 г. Маскоўскага патрыярхату) павінна была вызначыць 
сваё месца ва ўскладненай канфесійнай сітуацыі і Кіеўская мітра-
полія. Асцярога духоўнай залежнасці ад Масквы, боязь яе ваенна-палі-
тычнай сілы, зведанай у Лівонскай вайне, разам з незадаволенасцю 
духоўным кіраўніцтвам з боку Канстанцінопаля штурхнулі беларуска-
ўкраінскую іерархію ў абдымкі Рыма. Брэсцкая унія з'явілася плодам 
канфлікту славянскіх народаў, пажатым рымскай курыяй. 

Знешнепалітычны сэнс увядзення уніі раскрыты ў лісце караля і 
вялікага князя Жыгімонта ІІІ да папы рымскага ад 24 лютага 1596 г. 
На думку караля, царкоўная унія павінна абараніць свядомасць пра-
васлаўных у Рэчы Паспалітай ад шкоднага ўплыву маскоўскага пра-
васлаўя. У перспектыве ён лічыў патрэбным далучыць да уніі і Мас-
коўскую дзяржаву. Увядзенне уніі абгрунтоўвалася і неабходнасцю 



вызваліць праваслаўных вернікаў Рэчы Паспалітай ад улады грэчас-
кага патрыярха, які, на думку Жыгімонта ІІІ, з'яўляўся тайным аген-
там туркаў. Кароль раіў папу надаць уніяцкаму мітрапаліту статус 
патрыярха. З гэтага паслання вынікае, што для караля і ўрадавых 
колаў Рэчы Паспалітай царкоўная унія была ў першую чаргу 
палітычнай акцыяй, цесна знітаванай з адносінамі Рэчы Паспалітай з 
Расіяй і Асманскай імперыяй. 

Брэсцкая царкоўная унія была дасягнута трыма раўнапраўнымі 
партнёрамі: Ватыканам, Польшчай і BKЛ (у асобе беларускай і 
ўкраінскай духоўнай іерархіі і часткі свецкай эліты), кожны з якіх меў 
свае інтарэсы і праводзіў уласную лінію ў царкоўна-палітычнай 
сферы. Два першыя ўдзельнікі разглядалі унію (грэка-каталіцтва) як 
пераходную ступень у рыма-каталіцтва. Апошні, ВКЛ, дастаткова 
паслядоўна адстойваў свае дзяржаўныя, рэлігійна-палітычныя і 
этнакультурныя інтарэсы. У ходзе падрыхтоўкі Брэсцкай уніі заходняя 
пазіцыя навязвання нераўнапраўнага саюзу, які разглядаўся польскімі 
і ватыканскімі коламі як пераходная ступень да поўнага 
акаталічвання, была разбіта беларускаўкраінскім епіскапатам пры 
падтрымцы ўлад BKЛ. 

 
11.2. ЗАХОДНЯЕ ПРАВАСЛАЎЕ І РАСІЯ 
 
Знешнепалітычныя і культурна-ідэалaгічныя арыентацыі 

беларуска-ўкраінскага праваслаўя. У XVI ст. у духоўным жыцці 
Беларусі і Украіны склаўся тып свецкага і духоўнага дзеяча, які жыў і 
тварыў «на мяжы культур» — менавіта культуры усходнееўрапейскай і 
заходнееўрапейскай. Да гэтага тыпу свецкіх і царкоўных дзеячаў 
Беларусі і Украіны адносяцца Францыск Скарына, Васіль Цяпінскі, 
Астафій Валовіч, Леў Сапега, Сымон Будны, Іпацій Пацей, Мялецій 
Сматрыцкі, Пётр Магіла, Сімяон Полацкі і многія іншыя. 

Паміж беларуска-ўкраінскай і рускай праваслаўнай царквой 
(РПЦ) перыяду XVI-XVII ст. існавала істотная розніца, выкліканая аса-
блівасцямі гістарычнага, палітычнага, эканамічнага і духоўнага раз-
віцця беларускага, украінскага і рускага народаў. Па-першае, руская 
царква была пад уладай маскоўскага патрыярха, а беларуска-ўкра-
інская царква намінальна падпарадкоўвалася канстанцінопальскаму 
патрыярху, а фактычна — «мітрапаліту Кіеўскаму, Галіцкаму і ўсяе 
Русі». Па-другое, руская царква была дзяржаўнай, а беларуска-ўкра-
інская праваслаўная царква — апазіцыйнай і гнанай. Па-трэцяе, бела-
руска-ўкраінская праваслаўная царква была знітавана не толькі з 
Візантыяй, але і з Захадам. Яе дзеячы, святары, настаўнікі ў значнай 



ступені былі інтэграваны ў заходнееўрапейскую культуру. Па-чацвёр-
тае, інакш разумелася і адпраўлялася таінства хрышчэння. Беларуска-
ўкраінскае праваслаўе не вымагала паўторнага хрышчэння хрысціян 
іншых канфесій, у той час як РПЦ патрабавала гэтага ад беларусаў і 
ўкраінцаў, якія перасяліліся ў Рускую дзяржаву. Паўторнае хрышчэн-
не мусіў прыняць і Сімяон Полацкі, які перасяліўся ў Расію ў 1664 г. 

Пасля заключэння Брэсцкай уніі уніяцкая царква павяла бара-
цьбу за існаванне і самабытнасць. Беларуска-ўкраінскае праваслаўе і 
свецкія колы ВКЛ змагаліся за культурна-рэлігійную, а зыходзячы з гэ-
тага, і за знешнепалітычную пераарыентацыю з Усходу на Захад. Ад-
начасова яны імкнуліся да ўмацавання сваіх духоўных і свецкіх пазі-
цый у духу самастойнасці уніяцкай царквы і ВКЛ і адасобленасці ад 
заходняга хрысціянства, Ватыкана, духоўных і свецкіх улад Польшчы. 

Напрыклад, кіеўскі мітрапаліт Іосіф Руцкі (1613-1637), маючы 
значны ўплыў на ўнутраную і знешнюю палітыку ВКЛ, імкнуўся да 
«універсальнай» уніі, аб'яднання праваслаўных і уніятаў у межах 
адзінай царкоўнай арганізацыі, і дамагаўся адміністрацыйнай 
незалежнасці ад Масквы, Канстанцінопаля і Рыма шляхам стварэння 
ўласнага патрыярхату. Але гэты план сутыкнуўся з варожымі 
адносінамі папы рымскага, які баяўся, каб аб'яднаная царква не 
выйшла з-пад яго манапольнага кантролю. План І. Руцкага не 
выклікаў сімпатый у польскага караля, які не жадаў умацавання 
Княства; ён таксама супярэчыў інтарэсам Масквы і Канстанцінопаля 
і, урэшце, не быў падтрыманы праваслаўнымі ВКЛ. 

Надзея кіруючых колаў Рэчы Паспалітай, што унія ідэалагічна 
кансалідуе народы федэрацыі і дапаможа супрацьстаяць націску з 
усходу, аказалася памылковай. Рэлігійны і сацыяльна-палітычны 
прымус, які суправаджаўся ўвядзеннем уніі, адштурхнуў ад урада 
ВКЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай значную частку праваслаўнага 
насельніцтва, асабліва ўсходніх ваяводстваў, дапамог Расіі ў яе 
экспансіі на землі Беларусі і Украіны і ўрэшце «кінуў» Левабярэжную 
Украіну ў абдымкі Масквы. 

З пачаткам уніяцкага прымусу назіралася прыкметнае збліжэнне 
беларуска-ўкраінскай праваслаўнай царквы з РПЦ. Пачалася 
эміграцыя праваслаўных вернікаў у Рускую дзяржаву, на Маскву 
пачалі арыентавацца многія беларускія і ўкраінскія праваслаўныя 
святары, аб чым сведчылі місіі ў Маскву Лаўрэнція Зізанія і Афанасія 
Філіповіча. Некаторыя кіеўскія мітрапаліты (Іоў Барэцкі, Ісая Капінскі) 
намерваліся перайсці пад уладу маскоўскага патрыярха і нават цара. 
Да Масквы ўсё часцей звярталіся позіркі казацтва. 



У 1625 г. праваслаўны мітрапаліт І. Барэцкі са згоды пэўнай 
часткі запарожскага войска тайна прапанаваў маскоўскаму ўраду 
прыняць Украіну пад уладу рускага цара, але ўрад Міхаіла Раманава, 
які яшчэ не пераадолеў наступстваў «смуты», не рызыкнуў пачаць 
новую вайну з Рэччу Паспалітай. Праз некалькі гадоў мітрапаліт І. 
Капінскі заклікаў да ўзброенай барацьбы з уніяй і звярнуўся з 
чалабітнай да рускага цара, каб той абвясціў праваслаўных Рэчы 
Паспалітай сваімі падданымі. Унія, якая ставіла адной са сваіх мэт 
адрыў заходняга праваслаўя ад усходняга, прывяла да адваротнага 
эфекту. Яна кінула заходняе праваслаўе ў абдымкі Масквы, прымусіла 
многіх беларускіх і ўкраінскіх святароў служыць інтарэсам РПЦ і 
расійскага самадзяржаўя. 

«Магілянская» групоўка. Разам з тым існавала ўплывовая гру-
поўка праваслаўных свецкіх феадалаў і святароў, якія не прытрымлі-
валіся прамаскоўскай арыентацыі, але адмаўлялі шлях Брэсцкай цар-
коўнай уніі. Прадстаўнікі гэтай групоўкі былі лаяльныя да ўрада Рэчы 
Паспалітай і лічылі сябе грамадзянамі гэтай дзяржавы. Адначасова 
яны імкнуліся захаваць цесныя адносіны з РПЦ і Рускай дзяржавай. 
Вядучым ідэолагам гэтай так званай «магілянскай» групоўкі быў 
мітрапаліт Кіеўскі, Галіцкі і ўсяе Русі Пётр Магіла (1632-1647), а яе 
цэнтрам — Кіева-Магілянская акадэмія (адсюль і назва групоўкі). 

З'яўляючыся абаронцам праваслаўя, П. Магіла ніколі не выступаў 
за падпарадкаванне Украіны і Беларусі Рускай дзяржаве і заўсёды 
падкрэсліваў самабытнасць хрысціянства на ўкраінскіх і беларускіх 
землях. Разам з тым лаяльныя адносіны кіеўскага мітрапаліта да 
каралеўскага ўрада ў Варшаве, яго імкненне да царкоўнай і 
нацыянальна-культурнай незалежнасці не азначала, што ён з'яўляўся 
«антымаскавітам». П. Магіла падтрымліваў кантакты з маскоўскім 
урадам, расійскімі царкоўнымі дзеячамі, неаднаразова звяртаўся да 
Масквы па «ялмужную», па сродкі на рэстаўрацыю праваслаўных 
храмаў, браў на сябе ролю пасрэдніка на перагаворах паміж царскім і 
каралеўскім урадамі. Але ён ніколі не прасіўся пад «высокую руку» 
маскоўскіх уладароў, а арыентаваўся на ўласную ўкраінскую 
дзяржаўнасць. 

Паслядоўнікам П. Магілы з'яўляўся наступны кіеўскі мітрапаліт, 
беларус па паходжанню Сільвестр Косаў (1647-1657). Ён адстойваў 
самастойнасць Кіеўскай мітраполіі, супрацьстаяў памкненням 
падпарадкаваць яе ўладзе Маскоўскай патрыярхіі, адмоўна ставіўся 
да планаў інкарпарацыі ўкраінскіх і беларускіх зямель у склад Расіі. П. 
Магіла і С. Косаў, як і многія іншыя іх суайчыннікі, з'яўляліся 
царкоўнымі і культурнымі дзеячамі «на мяжы культур», прыхільнікамі 



ідэі верацярпімасці паміж існуючымі ў Рэчы Паспалітай канфесіямі, 
добраахвотнага сінтэзу інтэлектуальных набыткаў Захаду і Усходу. 

Характэрнай рысай рэлігійна-палітычнай барацьбы ў ВКЛ і 
Польшчы былі спробы дыскрэдытаваць свайго ідэйнага праціўніка як 
агента замежнай дзяржавы. Уніяцкія дзеячы абвяшчалі ўсходніх 
патрыярхаў, грэчаскіх святароў і манахаў турэцкімі або маскоўскімі 
шпіёнамі. Каралеўскі ўрад пазітыўна рэагаваў на гэтыя беспадстаў-
ныя абвінавачванні. Напрыклад, старшыня праваслаўнага антыуніяц-
кага сабора ў Берасці, канстанцінопальскі патрыяршы экзарх Нічы-
пар быў аб'яўлены прыхільнікамі уніі турэцкім і маскоўскім агентам. 
Па прыгавору сенацкага суда ён быў пасаджаны ў Марыенбургскую 
крэпасць, дзе і памёр. 

Пасля ўвядзення уніі і пераходу ў каталіцтва значнай часткі 
магнатаў ВКЛ рэальнай апорай праваслаўя стала ўкраінскае казацтва. 
Яно было галоўнай ваеннай сілай, якая абараняла паўднёвыя рубяжы 
Рэчы Паспалітай ад турэцкай агрэсіі і набегаў крымскіх татараў. Ка-
зацтва таксама адыгрывала значную ролю ў войнах Польска-Літвін-
скай дзяржавы з Расіяй і Швецыяй. Адной з умоў адданасці казакоў 
каралеўскай уладзе была свабода праваслаўнага веравызнання. Яны 
заяўлялі, што не пойдуць на вайну з Турцыяй, калі ўрад Рэчы Пас-
палітай не прызнае праваслаўнай іерархіі. З увядзеннем уніі і пача-
ткам палітыкі дыскрымінацыі праваслаўя казакі сваю барацьбу суп-
раць польскага засілля вялі пад сцягам абароны праваслаўя. Яны 
з'яўляліся адной з галоўных сіл, якая вымусіла ўрад Рэчы Паспалітай у 
першай трэці XVII ст. прыняць шэраг пастаноў, якія пацвярджалі 
правы і прывілеі праваслаўнай царквы і" адмянялі антыправаслаўныя 
ўказы. 

Палітычная і культурная эміграцыя С. Полацкага. Як адзна-
чалася, у выніку уніяцкага прымусу значная частка праваслаўнага 
духавенства і вернікаў перайшла ў апазіцыю да ўлад BKЛ і ўсёй Рэчы 
Паспалітай, звязваючы надзеі на аднаўленне сваіх правоў з царскім 
урадам і маскоўскай царквой. Гэтая апазіцыйнасць узмацнілася 
напярэдадні і ў пачатку вайны 1654-1667 гг. у выніку царскай 
прапаганды і захопу расійскім войскам значнай часткі тэрыторыі 
BKЛ. Ваенныя падзеі радыкальна змянілі жыццё і далейшы лёс 
вядомага беларускага і рускага паэта, мысліцеля, асветніка Сімяона 
Полацкага (Самуіла Емяльянавіча Пятроўскага-Сітніяновіча) (1629-
1680), які паходзіў з сям'і заможных палачан. У 1656 г. ён прыняў 
манаскі сан і стаў дыдаскалам (настаўнікам) невялікай брацкай 
школы пры манастыры ў Полацку. Хутка малады настаўнік разам са 



сваімі вучнямі вітаў рускага цара Аляксея Міхайлавіча ў Віцебску і 
Полацку як «вызваліцеля» беларускага народа. 

У 1660 г. С. Полацкі ездзіў у Маскву, дзе падаў цару хвалебную 
«Дэкламацыю», у якой назваў яго «царом-Сонцам». Палітычны змест і 
прызначэнне вершаў С. Полацкага, якія ён публічна чытаў у Віцебску 
і Полацку, скампраметавалі паэта, калі Беларусь была вызвалена ад 
расійскіх войскаў. У 1664 г., баючыся ганенняў з боку ўлад Рэчы Пас-
палітай, ён быў вымушаны пакінуць Полацк і з'ехаць у Расію на 
пастаяннае жыхарства. У Маскве С. Полацкі стаў прыдворным літа-
ратарам, а пазней — прыхільнікам і ідэолагам праваслаўя і расійскага 
самадзяржаўя. Там ён быў вымушаны адмовіцца ад роднай мовы, на 
якой складаў першыя вершы, і перайсці на рускую літаратурную 
мову. 

Эміграцыя Сімяона Полацкага, тыповай асобы «на мяжы куль-
тур», была эміграцыяй не толькі ў іншую дзяржаву, але і ў іншую, хоць 
і блізкую культуру. Ён паклаў пачатак згубнаму для беларускай 
культуры працэсу культурнай эміграцыі, які ў XVIII-XIX ст. набыў 
масавы характар. Інтэлектуальна-творчыя сілы беларускага народа з 
прычыны адсутнасці ўласнай дзяржаўнасці і нацыянальнай самасвя-
домасці «эмігрыравалі» або ў польскую, або ў рускую культуру. 

Беларуска-ўкраінскае праваслаўе і Расія ў другой палове 
XVII ст. Вайна 1654-1667 гг. адкінула ў мінулае былую рэлігійную 
талерантнасць у ВКЛ, змяніла ўмовы існавання праваслаўнай царквы. 
Другая палова XVII ст. праходзіла на Беларусі пад знакам 
канфесійнай напружанасці, зігзагаў у рэлігійнай палітыцы ўрада Рэчы 
Паспалітай і ўлад BKЛ, змены суадносін розных хрысціянскіх плыняў і 
выхадам дысідэнцкага пытання ў разрад міжнародных. 

Моцна паціснутае Рэфармацыяй і Контррэфармацыяй права-
слаўе, тым не менш, у сярэдзіне XVII ст. заставалася самай масавай 
канфесіяй на Беларусі. Яно дзейнічала ў межах легальнасці і 
цярпімасці і было забяспечана канстытуцыйнай падтрымкай на 
дзяржаўным узроўні. Пасля вайны стаўленне да яго пачало змяняцца. 
Урад узяў курс на абмежаванне і нейтралізацыю праваслаўнай цар-
квы, якую адзіную прызнавалі і падтрымлівалі акупацыйныя ўлады. 
Прамаскоўская арыентацыя праваслаўных вернікаў падштурхнула 
ўрад зрабіць круты паварот у бок спрыяння уніі, якая яшчэ зусім 
нядаўна, здавалася, была асуджана на поўнае вынішчэнне. Рост уні-
яцкіх настрояў у грамадстве, унутраны раскол у праваслаўнай царкве, 
адыход ад яе шляхты, змяншэнне палітычнага значэння казацтва як 
абаронцы праваслаўя спрыялі павелічэнню ўплыву уніяцтва на 
тэрыторыі з перавагай праваслаўнага насельніцтва. 



У 1685-1686 гг. Кіеўская мітраполія падпарадкавалася Маскоў-
скаму патрыярхату. Была паламана 600-гадовая традыцыя яе 
арыентацыі на Канстанцінопаль. Умяшанне Расійскай дзяржавы ў 
справы беларускаўкраінскай праваслаўнай царквы схіліла да уніі на 
мяжы XVIІ-XVIIІ ст. трох праваслаўных епіскапаў — перамышльскага, 
львоўскага і луцкага. У Рэчы Паспалітай засталася толькі адна 
праваслаўная Беларуская (Магілёўская) епархія з цэнтрам у Магілёве. 
З 1718 г. значная частка праваслаўных Беларусі падпарадкоўвалася 
непасрэдна Кіеўскай мітраполіі. Граматы пра назначэнне епіскапаў 
выдаваў кароль, але фактычна назначэнне адбывалася ў Расіі. Так, у 
1755 г. беларускім епіскапам стаў Георгі Каніскі (з дваран 
Чарнігаўскай губерні), якога прыслалі з Расіі ў Магілёў. Паводле 
дагавора аб «вечным міры» 1686 г., праваслаўных епіскапаў у Рэчы 
Паспалітай фармальна прызначаў мітрапаліт кіеўскі, падпарадкаваны 
Сіноду Рускай праваслаўнай царквы, які быў расійскім падданым. 

Вайна 1654-1667 гг. істотна аслабіла ілюзіі аб выратавальнай мі-
сіі расійскага самадзяржаўя, разбурыла імідж цара-вызваліцеля, хаця 
русафільскія настроі сярод праваслаўнага насельніцтва заставаліся 
даволі моцнымі. З другой паловы XVII ст. трывалым фактарам рэлі-
гійнага жыцця становіцца расійская прысутнасць на Беларусі ў яка-
сці абаронцы праваслаўя, што знайшло замацаванне ў Андрусаўскім 
дагаворы і «вечным міры» 1686 г. 

Царызм ініцыіраваў беларуска-ўкраінскае праваслаўнае на-
сельніцтва на пошукі пратэкцыі ў Расіі. Ф. Энгэльс заўважыў на гэты 
конт, што факты прымусовага далучэння насельніцтва Беларусі і 
Украіны да каталіцтва давалі «вялікарускім царам жаданую зачэпку 
для прэтэнзіі на тэрыторыю Літоўскага княства як на нацыянальную 
рускую вобласць, прыгнечаную, аднак, Польшчай. Другая зачэпка для 
ўмяшання была ў тым, каб у якасці абаронцы праваслаўя выступіць у 
абарону праваслаўных уніятаў, хаця апошнія даўно ўжо змірыліся са 
свдім становішчам у дачыненні да рымска-каталіцкай царквы». 

Адносіны беларуска-ўкраінскага праваслаўя з расійскімі духоў-
нымі і свецкімі ўладамі былі складанымі, У падзеях 1654-1667 гг. яно 
апынулася ў двухсэнсоўным становішчы. З аднаго боку, Масква пад-
трымлівала сваіх аднаверцаў у барацьбе за выжыванне, давала ім 
грошы, прытулак, палітычную і духоўную падтрымку. З другога боку, 
праваслаўныя іерархі Беларусі і Украіны ў другой палове XVII ст. не 
імкнуліся пад апеку РПЦ, жадаючы заставацца пад вяршэнствам Кан-
станцінопальскага патрыярхату. Маскоўскі цэнтралізм і залежнасць 
РПЦ ад расійскай самадзяржаўнай улады былі ім не да спадобы. Яны 
не жадалі пазбаўляцца ад канстытуцыйных і рэлігійна-багаслоўскіх 



свабод, адноснай інтэлектуальнакультурнай талерантнасці, якія існа-
валі ў Рэчы Паспалітай. 

Адмоўна ставіўся да прамаскоўскай арыентацыі Б. Хмяльніц-
кага, якая пагражала цэласнасці Рэчы Паспалітай і царкоўнай 
незалежнасці беларуска-ўкраінскага праваслаўя, кіеўскі мітрапаліт С. 
Косаў. Толькі пад прымусам ён прызнаў Пераяслаўскі дагавор 1654 г. 
аб далучэнні Левабярэжнай Украіны да Расіі, працягваючы і пасля яго 
падпісання супрацьстаяць памкненням падпарадкаваць Кіеўскую 
мітраполію Маскоўскаму патрыярхату. Косаў накіраваў пасольства ў 
Маскву, каб пераканаць расійскі бок не рабіць гэтага. Аднак Сма-
ленская і Полацкая землі і адпаведныя епархіі на акупіраванай у 
1654-1655 гг. тэрыторыі былі падпарадкаваны ўладзе маскоўскага 
патрыярха Нікана, які стаў называць сябе патрыярхам «усяе Вялікія і 
Малыя і Белыя Русі». У 1655 г. уладзе маскоўскага патрыярха была 
падпарадкавана і Магілёўская праваслаўная епархія. Але фармальна 
Кіеўская мітраполія заставалася ў падпарадкаванні Канстанцінопаля. 

Пасля Андрусаўскага міру праваслаўная царква Левабярэжнай 
Украіны апынулася пад пратэктаратам РПЦ, а на астатняй тэрыторыі 
Рэчы Паспалітай, у тым ліку Беларусі, падпарадкоўвалася канстанці-
нопальскаму патрыярху. Аднак з 1685 г. па ўказу расійскага цара і 
пастанове сабора РПЦ кіеўскі мітрапаліт прызначаўся Масквой. Праз 
два гады канстанцінопальскі патрыярх санкцыяніраваў новы пара-
дак. 

Канфесійная палітыка Расіі і русафільскія настроі праваслаўнага 
насельніцтва ВКЛ абумовілі курс правячых колаў Рэчы Паспалітай на 
абмежаванне правоў праваслаўнага кліру і веруючых на тэрыторыі 
дзяржавы. Законамі 1668 і 1674 гг. адступніцтва ад каталіцтва і 
уніяцтва абвяшчалася крымінальным злачынствам і каралася выгнан-
нем з польскалітвінскай дзяржавы. Пад націскам Пятра І на сойме 
1717 г. былі абмежаваны палітычныя правы некаталіцкай, у тым ліку 
і праваслаўнай шляхты (гэтак званых дысідэнтаў), а ў 1733 г. яны былі 
скасаваны; некаталіцкай шляхце не дазвалялася займаць дзяржаўныя 
пасады, выбіраць дэпутатаў у сойм і ўдзельнічаць у працы Галоўнага 
Літоўскага трыбуналу. 

У другой палове XVII ст. каталіцтва пры актыўнай падтрымцы 
дзяржаўных улад і пануючага класа ўмацавала свае пазіцыі на Бела-
русі. Пасля войнаў сярэдзіны XVII ст. адбылася рэлігійная кансаліда-
цыя шляхецкага саслоўя і рэшткі праваслаўнай шляхты перайшлі ў 
каталіцтва. Атрымаўшы ў другой палове стагоддзя канчатковую пера-
могу над пратэстанцтвам, касцёл імкнуўся пакончыць з праваслаўем і 
разам з уніяцкай царквой дасягнуў у гэтым значных поспехаў. 



На мяжы XVII-XVI1I ст. уніяцтва стала самым масавым у ВКЛ ве-
равызнаннем, якое ахоплівала сялян, гарадскія нізы, частку дробнай і 
сярэдняй шляхты. У 1660 г. у Рэчы Паспалітай католікі складалі 43 %, 
уніяты — 33 % (гэта былі галоўным чынам беларусы і ўкраінцы), 
праваслаўныя — 10 %, іўдзеі — 9 %, пратэстанты і прадстаўнікі іншых 
рэлігій — 5 % ад колькасці ўсіх жыхароў дзяржавы. На далучаных у 
1772 г, да Расійскай імперыі беларускіх землях налічвалася каля 100 
тыс. рымакатолікаў, 300 тыс. праваслаўных і 800 тыс. уніятаў. На-
прыканцы XVIII ст. каля 80 % сельскага насельніцтва Беларусі было 
уніяцкім. 

У Рэчы Паспалітай фарміравалася новая сацыяльная і этнічная 
супольнасць — «польскі народ шляхецкі», якая аб'ядноўвалася 
адзінымі правамі і прывілеямі, адзінай палітычнай ідэалогіяй, адзінай 
рэлігіяй (каталіцызмам) і адзінай польскай мовай. Падзел беларускага 
грамадства па сацыяльна-рэлігійнай прыкмеце быў адным з істотных 
фактараў, які прывёў да заняпаду беларускай дзяржаўнасці. 

 
ГЛАВА 12 

 
ПАДЗЕЛЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
12.1. Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы 

Паспалітай 
Выбранне каралём С. Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў. 

Першы падзел Рэчы Паспалітай. 
12.2. Спробы рэформ і другі падзел Рэчы Паспалітай 
Рэформы дзяржаўнага ладу польска-літвінскай федэрацыі. Канец 

палітыкі рэформ, ваеннае ўмяшанне Расіі. Другі падзел Рэчы 
Паспалітай. 

12.3. Трэці падзел і канец існавання Рэчы Паспалітай 
Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы 

Паспалітай. 
 
12.1. ПАДРЫХТОЎКА І АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ ПЕРШАГА ПАДЗЕ-

ЛУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Выбранне каралём С. Панятоўскага. Глыбокі палітычны кры-

зіс, у якім знаходзілася Рэч Паспалітая ў сярэдзіне XVIII ст., дапаў-
няўся неспрыяльнымі для «дзяржавы абодвух народаў» знешнепа-
літычнымі абставінамі. Пасля Сямігадовай вайны склаўся даволі 
трывалы саюз паміж Расіяй і Прусіяй. Аслабелыя Аўстрыя і Францыя, 



якія раней маглі служыць процівагай для знешнепалітычных 
памкненняў двух вышэйназваных суседзяў Рэчы Паспалітай, часова 
адышлі на другі план у еўрапейскай палітыцы. Расія і Прусія, 
зацікаўленыя ў захаванні без змяненняў стану знясіленай войнамі і 
магнацкімі сваркамі Рэчы Паспалітай, з дапамогай дыпламатычных 
сродкаў і непрыкрытага ўзброенага націску праводзілі ў краіне 
зручную для іх палітыку. У гэтай сітуацыі лёс польска-літвінскай 
федэрацыі залежаў ад здольнасці пануючага класа ажыццявіць 
рэформы дзеля ўзмацнення дзяржавы. 

У пачатку 60-х гг. у Рэчы Паспалітай найбольшую вагу мела ся-
м'я Чартарыйскіх. Пасля смерці Аўгуста III гэтая магнацкая групоўка 
вырашыла абаперціся на дапамогу Расіі, каб на выбарчым сойме 
правесці на каралеўскі трон свайго кандыдата. Калі ў лютым 1763 г. у 
Пецярбургу атрымалі паведамленне аб цяжкай хваробе састарэлага 
Аўгуста ПІ, то пры двары адбылася нарада, на якой было вырашана 
садзейнічаць выбранню караля з Пястаў (г. зн. паляка) і падрыхтаваць 
для гэтага каля І млн рублёў і корпус войскаў у 30 тыс. чалавек. 

Перад смерцю Аўгуста ІІІ віцэ-прэзідэнт ваеннай калегіі, генерал-
аншэф З. Чарнышоў прадставіў імператрыцы Кацярыне ІІ сакрэтны 
план, які прадугледжваў: «захапіць па гэты бок Дзвіны Крэйцбург, 
Дынабург і ўсю польскую Ліфляндыю, Полацк і Полацкае ваяводства, 
Віцебск і Віцебскае ваяводства, па гэты бок ад мястэчка Ула да Оршы 
і онае мястэчка ўключаючы, ад Оршы, Магілёў, Мсціслаўскае 
ваяводства». Канферэнцыя пры двары пастанавіла не выпускаць гэты 
праект з-пад увагі. Фактычна гэтыя тэрыторыі і адышлі да Расіі ў 
выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай. 

Найбольш верагодным прэтэндэнтам на каралеўскі трон быў 
стольнік Вялікага княства Літоўскага, пляменнік канцлера М. Ф. Чар-
тарыскага Станіслаў Панятоўскі. Гэтая кандыдатура задавальняла 
Кацярыну II, паколькі Панятоўскі доўгі час быў паслом Саксоніі і Рэчы 
Паспалітай у Пецярбургу і карыстаўся асабістай прыхільнасцю імпе-
ратрыцы. На выбарчым сойме 1764 г. дзякуючы намаганням Чарта-
рыйскіх і прысутнасці пад Варшавай расійскіх войскаў С. Панятоўскі 
быў абраны на трон Рэчы Паспалітай і прыняў каралеўскае імя Аўгуст. 
Кацярына разлічвала на падпарадкаванне ёй новага караля, 
патрабуючы за падтрымку перадаць Расіі тэрыторыі Усходняй 
Беларусі і Усходняй Латвіі і выдаць «многія тысячы» сялян, што ўцяклі 
з Расіі ў Рэч Паспалітую з-за цяжкага прыгонніцтва. Гаворка ішла аб 
выдачы больш як 300 тыс. расійскіх сялян і іх сем'яў, якія ўцяклі ў 
суседнюю дзяржаву, прывабленыя «польскімі вольнасцямі». 



Стаўшы каралём, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі (1764-1795) разам 
з Чартарыйскімі спрабаваў вызваліцца ад поўнай залежнасці ад Расіі, 
шукаў шляхі да саюзу з Аўстрыяй і Францыяй. У 1764—1766 гг. 
партыя караля і Чартарыйскіх ажыццявіла шэраг прагрэсіўных 
рэформ. Было ліквідавана права «ліберум вета», створана так званая 
«канферэнцыя караля з міністрамі» як прататып кабінета міністраў. 
Далейшыя рэформы меркавалася прыняць на сойме ў 1766 г. Але 
Расію і Прусію насцярожвалі прагрэсіўныя змены ў Рэчы Паспалітай, 
бо яны не жадалі яе ўзмацнення і выступілі з пратэстам супраць 
асобных пунктаў праграмы рэформ. 

Праблема дысідэнтаў. У сакавіку 1764 г. гэтыя дзве дзяржавы 
заключылі паміж сабой пагадненне аб тым, каб сілай зброі перашка-
джаць рэфарміраванню дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Пытан-
нем, якое рабіла магчымым для Расіі і Прусіі ўмяшанне ва ўнутраныя 
справы краіны, была праблема дысідэнтаў — праваслаўных і 
пратэстантаў, абаронцамі якіх дзве вышэйназваныя дзяржавы 
выступалі згодна з ранейшымі пагадненнямі. Як ужо адзначалася, у 
Рэчы Паспалітай правы дысідэнтаў былі значна абмежаваныя. Пасля 
выбрання на трон Станіслава Аўгуста Панятоўскага палітыка ўлад у 
дачыненні да іншаверцаў не змянілася. На сойме 1764 г. была 
прынята пастанова аб пакаранні смерцю кожнага, хто будзе 
пераходзіць з каталіцтва ў іншае веравызнанне. 

Кароль і Чартарыйскія не далі згоды на хуткае ўраўноўванне 
дысідэнтаў у правах з католікамі, што было ўспрынята Кацярынай ІІ і 
Фрыдрыхам II як спроба выйсці з-пад дыктату Расіі і Прусіі. Да межаў 
Рэчы Паспалітай былі накіраваны царскія войскі і пад іх аховай у 
1767 г. расійскі ўрад арганізаваў дзве шляхецкія канфедэрацыі: у 
Торуні — польскіх лютэранаў і кальвіністаў, а ў Слуцку — кальвіністаў, 
лютэранаў і праваслаўных ВКЛ, якія патрабавалі ўраўнання правоў з 
каталіцкай шляхтай. Пад актамі гэтых канфедэрацый стаялі толькі 
573 подпісы, прычым распісваліся і за адсутных. Тым не менш Каця-
рына ІІ заявіла, што абараняе інтарэсы шостай часткі насельніцтва 
Рэчы Паспалітай і падтрымала абедзве канфедэрацыі. Між тым, у 
1771 г. у Рэчы Паспалітай праваслаўныя складалі толькі 5 % ад усяго 
насельніцтва дзяржавы. Каля 80 % сялянскага насельніцтва Беларусі 
было уніяцкім. 

Шляхецкія канфедэрацыі, нягледзячы на падтрымку Прусіі і 
Расіі, былі слабыя і не маглі прымусіць урад Рэчы Паспалітай да 
павароту ва ўнутранай палітыцы. Гэта магла зрабіць канфедэрацыя 
католікаў, створаная пры падтрымцы царскага пасла М. В. Рапніна ў 
Радаме ў чэрвені 1767 г., якую ўзначаліў вялікі маршалак надворны 



літоўскі Караль Радзівіл. Радамскія канфедэраты адправілі пасольства 
да Кацярыны ІІ з просьбай паспрыяць адмене рэформ і вяртанню 
старых парадкаў. Імператрыца прыняла паслоў і запэўніла іх, што 
Расія будзе гарантам незалежнасці Рэчы Паспалітай і захавання міру ў 
краіне. 

У кастрычніку 1767 г. пачаў працу сойм, на парадку дня якога 
стаяла пытанне аб ўраўноўванні ў правах дысідэнтаў і вяртанні 
дарэформенных парадкаў. Сойм стварыў спецыяльную камісію для 
выпрацоўкі праекта рашэння ў справах дысідэнтаў і праз год прыняў 
так званыя «Кардынальныя правы», якія мелі сілу закону і вярталі 
былыя парадкі і прывілеі: выбарнасць караля, права «ліберум вета», 
выключнае права шляхты на займанне дзяржаўных пасад і г. д. 
«Кардынальныя правы» 1768 г. дэкларавалі нязменнасць дзяржаўнага 
ладу Рэчы Паспалітай і гарантам гэтага абвяшчалі Расійскую 
імперыю. Так упершыню дэ-юрэ палітычная сістэма і ўнутраныя 
справы Рэчы Паспалітай былі пастаўлены ў залежнасць ад пазіцыі 
іншай дзяржавы. На гэтым жа сойме дысідэнты былі ўраўнаваны ў 
правах з католікамі. Ім дазвалялася займаць дзяржаўныя пасады і 
браць шлюб з католікамі. 

У лютым 1768 г. у Варшаве пад націскам пецярбургскага двара 
быў падпісаны бестэрміновы дагавор паміж Рэччу Паспалітай і 
Расійскай імперыяй аб гарантыі незалежнасці і міры ў Рэчы 
Паспалітай, ці так званы «вечны дагавор». Бакі пацвярджалі «вечны 
мір» 1686 г., узаемна гарантавалі цэласнасць сваіх еўрапейскіх ула-
данняў. Кароль гарантаваў свабоду праваслаўнага і пратэстанцкага 
веравызнання ў Польшчы і BKЛ, імператрыца гарантавала непаруш-
насць канстытуцыі Рэчы Паспалітай «назаўсёды». Да гэтага дагавора 
былі прыкладзены два асобныя акты. Паводле аднаго з іх усе 
дысідэнты шляхецкага паходжання атрымлівалі доступ да свецкіх і 
духоўных пасад. Паводле другога акта ніводны заканадаўчы орган 
Рэчы Паспалітай не мог самастойна парушыць тэрытарыяльную 
цэласнасць дзяржавы. Абвяшчалася вечнасць уніі Польскага ка-
ралеўства з ВКЛ і непарушнасць шляхецкіх вольнасцей. 

Вядомы беларускі гісторык М. В. Доўнар-Запольскі звяртаў увагу 
на той факт, што для большасці польскай шляхты і магнатаў галоўным 
пытаннем (ці «большым горам») было прадастаўленне правоў 
дысідэнтам, а не ўзмацненне расійскага ўплыву і расійскае ўмяшанне 
ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай. Ён пісаў: «Палякі дзіўным 
чынам мірыліся з умяшаннем расійскага пасла ў іх дзяржаўныя 
справы, з партыйных меркаванняў ахвотна гатовы былі карыстацца 



рускімі войскамі, але толькі не маглі змірыцца з пытаннем аб 
раўнапраўі дысідэнтаў». 

Ураўноўванне ў правах дысідэнтаў, узмацненне залежнасці Рэчы 
Паспалітай ад Расіі і Прусіі выклікалі незадавальненне патрыятычна 
настроенай часткі шляхты і магнатаў. У лютым 1768 г. у горадзе Бар 
на Украіне (цяпер Вінніцкая вобласць) імі была створана канфедэра-
цыя. Канфедэраты выступілі супраць караля, за панаванне каталіцтва 
ў Рэчы Паспалітай, незалежнасць і цэласнасць краіны. Барскай кан-
федэрацыі дапамагалі замежныя дзяржавы, зацікаўленыя ў аслаб-
ленні ўплыву Расіі на Рэч Паспалітую. Аўстрыя дазволіла канфе-
дэратам рыхтаваць на сваёй тэрыторыі атрады; Францыя пасылала ім 
грошы і ваенных інструктараў; Турцыя абвясціла вайну Расіі. 

У кастрычніку 1768 г. ваенныя дзеянні разгарнуліся на тэры-
торыі Беларусі. Галоўны савет канфедэрацыі прызначыў маршалкам 
Вялікага княства Літоўскага М. Паца, а камандуючым арміі Ю. 
Сапегу. У Барскай канфедэрацыі ўдзельнічалі буйнейшыя літвінскія 
магнаты, у тым ліку Кароль Радзівіл і вялікі гетман літоўскі Міхал 
Казімір Агінскі. Вырашальная бітва паміж войскамі канфедэратаў і 
царскай арміяй адбылася на тэрыторыі Беларусі 12 верасня 1771 г. 
Войскі канфедэратаў (3 тыс. чалавек), якімі камандаваў М. К. Агінскі, 
былі разбіты А. Суворавым пад Сталавічамі (Баранавіцкі раён 
Брэсцкай вобласці). Тысячы канфедэратаў былі сасланы ў Сібір на 
катаргу. Разгром Барскай канфедэрацыі садзейнічаў актывізацыі 
намаганняў Прусіі, Аўстрыі і Расіі па расчляненню Рэчы Паспалітай. 

Першы падзел Рэчы Паспалітай. Хваляванні ў розных частках 
краіны, а таксама арышт атрадам шляхты ў Варшаве караля Стані-
слава Аўгуста, які праз некалькі гадзін быў вызвалены расійскімі сал-
датамі, прымусілі ўрад Рэчы Паспалітай звярнуцца за дапамогай да 
Кацярыны ІІ. У краіну былі ўведзены расійскія войскі. У гэты час пру-
скі кароль Фрыдрых II пачаў рабіць захады, накіраваныя на падзел 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Яшчэ раней, у 1763 г., праект яе частко-
вага падзелу разглядаўся Расіяй. Фармальную падставу для пачатку 
анексіі падала Аўстрыя, якая завалодала ў 1770 г. часткай Польшчы — 
Ільінскім ваяводствам (цяпер тэрыторыя Славакіі). Пазней прускі ка-
роль адзначаў, што нішто так не садзейнічала канчатковаму выра-
шэнню пытання аб падзеле Рэчы Паспалітай, як гэты аўстрыйскі 
захоп. 

5 жніўня 1772 г. у Пецярбургу была падпісана расійска-пруска-
аўстрыйская сакрэтная канвенцыя аб падзеле Рэчы Паспалітай. Пасля 
падпісання канвенцыі тры дзяржавы апублікавалі дэкларацыі з 
абгрунтаваннем сваіх дзеянняў. У Дэкларацыі да польскага караля і 



рэспублікі (Рэчы Паспалітай) Кацярына ІІ паведаміла, што тры 
дзяржавы заяўляюць «свае старажытныя правы і законныя прэтэнзіі 
на ўладанні рэспублікі, прычым кожная дзяржава гатова падтрымаць 
свае патрабаванні дакументамі і трывалымі довадамі». Імператрыца 
заяўляла, што да Расіі далучаюцца «землі, якія здаўна Расіі належалі, 
грады рускімі князямі створаныя і народы агульнага з расіянамі 
паходжання і ім адзінаверныя». Аўстрыя ўспомніла, што ў ХІІІ-ХІV ст. 
Галіцкае і Уладзіміра-Валынскае княствы належалі Венгрыі, а Прусія 
аб'явіла сябе спадчынніцай Ордэна крыжакоў, прэтэндуючы на 
каралеўскую Прусію. 

У выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай да Прусіі, Аўстрыі і 
Расіі перайшлі наступныя гісторыка-геаграфічныя вобласці Польшчы і 
ВКЛ. Прусія анексіравала паўночна-заходнюю частку Польшчы: 
Усходнюю Прусію, Памеранію, Заходнюю Прусію, частку Вялікай 
Польшчы (без Торуня). Аўстрыя атрымала поўдзень Польшчы (частку 
Малой Польшчы) і Галіцыю. Расія атрымала землі на ўсход ад 
Заходняй Дзвіны і Дняпра — Інфлянцкае ваяводства і Усходнюю 
Беларусь: вялікую частку Полацкага і Віцебскага ваяводстваў, 
Мсціслаўскае ваяводства, Рагачоўскі павет Менскага ваяводства, 
усяго 92 тыс. кв. км і І млн 300 тыс. жыхароў. На тэрыторыі Украіны 
захоўвалася старая мяжа паміж Расіяй і Польшчай — ад Лоева па 
Дняпры. Расія адмаўлялася ад прэтэнзій на Малдавію і Валахію. 

Акрамя тэрытарыяльных умоў Пецярбургскія канвенцыі 
прадугледжвалі аказанне з боку Прусіі і Аўстрыі дыпламатычнай 
падтрымкі Расіі ў яе перагаворах аб міры з Турцыяй. Расія і Прусія 
дамовіліся аб правядзенні ўзгодненай палітыкі адносна Рэчы 
Паспалітай і выпрацоўцы аднолькавых інструкцый сваім паслам у 
Варшаве. Увод войскаў трох дзяржаў на анексіраваную тэрыторыю 
прадугледжваўся на верасень 1772 г. 

«Асветныя» манархі тлумачылі свае дзеянні неабходнасцю ўзяць 
пад апеку землі Рэчы Паспалітай, якія з-за анархіі і магнацкіх спрэчак 
прыходзілі ў заняпад і нібыта пагражалі спакою суседніх краін. Яны 
таксама апраўдвалі сваю палітыку «гістарычнымі правамі» гэтых дзя-
ржаў на анексіраваныя землі. У сапраўднасці галоўнай прычынай па-
дзелу было жаданне магутных суседзяў Рэчы Паспалітай перапыніць 
палітыку рэформ і, карыстаючыся спрыяльнай хвілінай, далучыць да 
сваёй тэрыторыі добры кавалак чужой зямлі. У дадзеным выпадку 
падзел менш цікавіў Расію, якая амаль цалкам кантралявала сітуацыю 
ў суседняй краіне. Але націск аўстрыйскага (які пагражаў выступіць 
на баку Турцыі ў час руска-турэцкай вайны 1768-1774 гг.), і, асабліва, 



прускага (які быў ініцыятарам падзелу) манархаў прымусіў Кацярыну 
ІІ падпісаць Пецярбургскія канвенцыі. 

Кароль Станіслаў Аўгуст спрабаваў пратэставаць супраць падзе-
лу, звяртаўся да еўрапейскіх двароў, у тым ліку Англіі і Францыі, але 
ніводная дзяржава не прыйшла на дапамогу. Кацярына не дазволіла 
яму правядзенне далейшых рэформ. Кароль быў вымушаны прыняць 
над сабой кантроль расійскага пасла. 

Першы падзел патрабаваў з пункту гледжання дзяржаў, якія 
падзялілі Рэч Паспалітую, юрыдычнага замацавання ў выглядзе між-
народна-прававога акта, каб прыдаць выгляд законнасці іх дзеянням 
і атрымаць прызнанне з боку вышэйшых улад Польска-Літвінскай 
дзяржавы яе новых межаў на захадзе, усходзе і поўдні. Сойм доўга не 
пагаджаўся прызнаць падзел дзяржавы, у сувязі з чым Аўстрыя і 
Прусія сталі пагражаць інтэрвенцыяй, тым больш што іх войскі стаялі 
непасрэдна каля дзвюх сталіц Польшчы — Кракава (аўстрыйскія 
войскі) і Варшавы (прускія войскі). Пад такім націскам надзвычайны 
сойм Рэчы Паспалітай падпісаў з Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй тры 
асобныя мірныя дагаворы, якія ўстанаўлівалі новыя межы з гэтымі 
дзяржавамі. 

Надзвычайны мірны дагавор паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 
быў падпісаны 18 верасня 1773 г. расійскім пасланнікам у Варшаве 
О.-М. фон Штакельбергам і ўпаўнаважанай дэлегацыяй сойма, у якую 
ўваходзілі ад BKЛ епіскап віленскі Ігнацый Масальскі, ваявода 
полацкі, гетман польны ВКЛ Аляксандр Сапега, канцлер ВКЛ Міхал 
Чартарыйскі, канцлер надворны ВКЛ Іахім Храптовіч, маршалак 
надворны Літоўскі Уладзіслаў Туроўскі і іншыя. 

Паводле гэтага дагавора паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй уста-
наўліваўся і пацвярджаўся «вечны мір» на аснове Варшаўскага 
дагавора 1768 г. Кароль і вялікі князь саступаў Расіі Малыя Інфлянты, 
ці Латгалію, частку Полацкага ваяводства па правы бок Заходняй 
Дзвіны, Віцебскае, Мсціслаўскае і частку Менскага ваяводстваў. Рэч 
Паспалітая губляла ўсе свае правы на гэтыя землі. Расія, са свайго 
боку, адмаўлялася ад усялякіх прэтэнзій на астатнія землі Рэчы 
Паспалітай. Імператрыца пацвярджала сваё прызнанне ўсіх соймавых 
канстытуцый аб рэспубліканскай форме праўлення, а таксама 
пастановы аб прымірэнні дысідэнтаў з уладамі Рэчы Паспалітай. 

Не чакаючы падпісання дакументаў пра падзел, 25 мая 1772 г. 
Кацярына ІІ выдала «Наказ» губернатарам Пскоўскай і Магілёўскай 
губерняў, якія ўтвараліся на далучаных тэрыторыях. У «Наказе» 
імператрыца прызначыла кіраўнікоў мясцовай адміністрацыі, дала 
распараджэнні аб першапачатковых мерапрыемствах на «землях, ад 



Польшчы вернутых». 16 жніўня 1772 г. Кацярына ІІ выдала загад 
беларускаму генералгубернатару З. Р. Чарнышову аб уключэнні ў 
склад Расійскай імперыі тэрыторый, якія адыходзілі ад Рэчы 
Паспалітай, дзе ў перыяд з 12 па 18 верасня 1772 г. прадугледжвалася 
заняцце войскамі і ўстанаўленне расійскай адміністрацыі пад назвай 
«Беларускае намесніцтва». 

У 1775 г. у мястэчку Халопічы на Дняпры быў падпісаны Акт аб 
дэмаркацыі мяжы паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй, што праходзіла па 
тэрыторыі Беларусі. Дэмаркацыйная лінія была праведзена нанава 
выключна па натуральных, рачных рубяжах: ад упадзення ракі Эўста 
ў Заходнюю Дзвіну, затым уверх па Заходняй Дзвіне да Віцебска, дзе 
ў Дзвіну ўпадае рака Друць, адтуль да яе ўпадзення ў Днепр і па 
цячэнню Дняпра да ўпадзення ў яго ракі Сож, дзе пачынаўся ўжо 
ўкраінскі ўчастак мяжы паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 

 
12.2. СПРОБЫ РЭФОРМ І ДРУГІ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Рэформы дзяржаўнага ладу Польска-Літвінскай федэрацыі. 
Пасля першага падзелу Рэч Паспалітая працягвала існаваць як 

самастойная, але і залежная ад сваіх суседзяў дзяржава. У гады паміж 
першым і другім падзеламі ажыццявіліся найбольш важныя рэформы. 
У першыя гады пасля падзелу ішла зацятая барацьба паміж стаў-
ленікамі Расіі, якіх падтрымліваў расійскі пасол, і патрыётамі. У 1775 
г. была зроблена спроба стварыць у Рэчы Паспалітай своеасаблівы 
камітэт міністраў, які б выконваў функцыі ўрада. Дзеля гэтага была 
сфарміравана Пастаянная Рада, куды ўваходзілі 36 чалавек — 18 
дэпутатаў сойма і 18 сенатараў. Рада цалкам знаходзілася пад 
кантролем невялікай групы магнатаў, а таксама расійскага пасла, і не 
магла вырашыць надзённыя праблемы развіцця краіны. У 1789 г. 
«рада здрады», як яе называлі сучаснікі, была ліквідавана. 

Вялікую ролю ў палітычным жыцці краіны адыграў Чатырохга-
довы сойм 1788-1792 гг. Сойм абвясціў сябе канфедэрацыяй, што 
дазваляла прымаць рашэнні простай большасцю галасоў і пазбаўляла 
моцы права «ліберум вета». У студзені 1791 г. сойм прыняў новыя 
«Кардынальныя правы». Абвяшчалася пануючае становішча каталіц-
кай царквы, непарушнасць саюзу Польшчы і Вялікага княства Літоў-
скага, суверэннасць Рэчы Паспалітай, свабода слова і друку. Рашэн-
нямі сойма таксама была павялічана армія да 100 тыс. чалавек, пры-
няты новыя прынцыпы яе камплектавання. Надзвычайны сойм 3 мая 
1791 г. аб'явіў аб адмене сваіх пастаноў аб прызнанні падзелу 1772 г. і 



аб зацвярджэнні недатыкальнасці канстытуцыйных пастаноў, якія 
ўвайшлі ў дагаворы з Расіяй 1768 і 1773 гг. 

Вянцом эпохі рэформ і найвышэйшым дасягненнем патрыятыч-
най партыі на чале са Станіславам Аўгустай стаў Закон аб урадзе, які 
ў гістарычнай літаратуры атрымаў назву «Канстытуцыі Рэчы 
Паспалітай З Мая». Майская Канстытуцыя 1791 г. была другім у свеце 
пасля Канстытуцыі ЗША дзяржаўным дакументам, які рэгуляваў арга-
нізацыю дзяржаўнай улады, правы і абавязкі грамадзян, пад якімі 
разумеліся ўсе жыхары краіны. Яна замяняла сабой «Кардынальныя 
правы». 

Згодна з Канстытуцыяй Рэч Паспалітая пераўтваралася ў кан-
стытуцыйную манархію. Улада караля абвяшчалася спадчыннай. Яна 
абмяжоўвалася соймам, які па сацыяльнаму статусу большасці 
дэпутатаў з'яўляўся шляхецкім. Пануючай рэлігіяй абвяшчаўся каталі-
цызм. Пераход з каталіцкай веры ў іншую забараняўся. Для ўсіх ін-
шых канфесій гарантавалася свабода выканання рэлігійных абрадаў. 
Абвяшчаўся падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. 

Дадаткова да Канстытуцыі быў прыняты Акт «Узаемнай парукі», 
паводле якога абвяшчалася пераўтварэнне Рэчы Паспалітай з федэра-
тыўнай ва унітарную дзяржаву. Асобныя для Літвы і Польшчы 
цэнтральныя органы ўлады былі ліквідаваны і сфарміраваны адзіны 
кабінет міністраў і іншыя адзіныя дзяржаўныя ўстановы, у якіх 
прадстаўнікам Вялікага княства Літоўскага аддавалася палова пасад. 
У ВКЛ таксама захоўваліся асобныя дзяржаўныя пасады і сваё войска. 
Канстытуцыя 3 Мая мела бясспрэчна прагрэсіўны характар і адкры-
вала шлях да стварэння больш трывалых і дэмакратычных асноў 
улады. Аднак для літвінаў, продкаў сучасных беларусаў і літоўцаў, 
далейшае зліццё дзвюх частак Рэчы Паспалітай азначала працяг 
паланізацыі і пагрозу канчатковай страты сваёй дзяржаўнасці ў 
выглядзе Вялікага княства Літоўскага. 

Канец палітыкі рэформ, ваеннае ўмяшанне Расіі. Майская 
Канстытуцыя абяцала асабістую свабоду кожнаму, «хто толькі адной 
нагой ступіць на польскую зямлю». Рэфарматары разлічвалі, што гэта 
прыцягне з Расіі сялян у запланаваную 100-тысячную армію Рэчы Па-
спалітай. Такі заклік сустрэў, аднак, вялікае незадавальненне Пецяр-
бурга. Патрыятычная партыя сутыкнулася таксама з процідзеяннем 
«рускай» партыі, арыентаванай на падтрымку Расіі. Частка кіруючых 
колаў разам з каралём імкнулася ажыццявіць рэформы пры апоры на 
Прусію, скарыстаўшы занятасць Расіі войнамі са Швецыяй (1788-
1790 гг.) і Турцыяй (1787-1791 гг.). Кароль Прусіі Фрыдрых Вільгельм 
ІІ, заняты барацьбой з рэвалюцыйнай Францыяй, узамен патрабаваў 



Гданьск, Торунь і іншыя польскія землі. Тады акружэнне Станіслава 
Аўгуста пераарыентавалася на заключэнне саюзу з Кацярынай. Аднак 
Пецярбург і Берлін павялі тайныя перагаворы аб далейшым 
расчляненні Рэчы Паспалітай для пакрыцця сваіх расходаў у войнах. 
Сойм дзеля абароны суверэнітэту і цэласнасці дзяржавы ў 1790 г. 
прыняў закон аб непадзельнасці і неадчужальнасці яе тэрыторыі і 
ўвёў пакаранне за хабар і дзеянні на карысць замежных дзяржаў. 

Канстытуцыя 3 Мая выклікала незадавальненне старашляхецкай 
партыі, якую падтрымлівалі Прусія і Расія. У красавіку 1792 г. прад-
стаўнікі кансерватыўнай апазіцыі Ф. К. Браніцкі, С. Ф. Патоцкі і С. 
Ржэвускі падпісалі ў Пецярбургу акт канфедэрацыі, які перакрэсліваў 
пастановы Канстытуцыі 3 Мая і вяртаўся да «Кардынальных правоў» 
1768 г. Гэты акт быў абвешчаны 14 мая ў пагранічным мястэчку Тар-
гавіца на Украіне, пасля чаго канфедэраты звярнуліся да Расіі па 
ваенную дапамогу. Пасля падпісання Яскага мірнага дагавора з 
Турцыяй 9 студзеня 1793 г. Расія магла прыступіць да вырашэння 
«польскага пытання». 

Пастанова майскага сойма 1791 г. аб уступленні Рэчы Паспалі-
тай у саюз супраць Расіі і Аўстрыі з'явілася зачэпкай для абвяшчэння 
вайны Расіі супраць Рэчы Паспалітай. Расійскія войскі былі запро-
шаны ў краіну таргавіцкімі канфедэратамі. У маі 1792 г. пачалася так 
званая «рускапольская інсурэкцыйная (паўстанцкая) вайна» 1792-
1794 гг. 

Кацярына ІІ накіравала ў Рэч Паспалітую 100-тысячную армію. 
Частка войскаў пад камандаваннем магілёўскага губернатара, генера-
ла М. В. Кахоўскага рушыла ў Польшчу з тэрыторыі Украіны. Пскоўскі 
губернатар, генерал М. М. Крачэтнікаў атрымаў загад накіраваць 
войскі чатырма калонамі ад Дзвінска, Полацка, Талочына і Рагачова 
на Гародню. Армія Рэчы Паспалітай налічвала каля 57 тыс. чалавек, 
была дрэнна ўзброена і не ўкамплектавана афіцэрскім корпусам. Кі-
раўніцтва кароннай арміяй знаходзілася ў руках брата караля, Юзафа 
Панятоўскага, літвінскае войска ўзначальваў Людвіг Вюртэмбергскі. 
Апошні ў час ваенных дзеянняў здрадзіў і перайшоў на бок Расіі, што 
паўплывала на вынік ваеннай кампаніі. Армія М. Крачэтнікава 
адкінула да чэрвеня 1793 г. асноўныя сілы польска-літвінскага войска 
за лінію Нёман — Заходні Буг. 

М. Крачэтнікаву даручалася «заняць як мага хутчэй і больш кня-
ства Літоўскага», каб не дапусціць у Расійскую імперыю абвешчаную 
соймам «вольнасць паміж сялянамі». Загадзя падрыхтаваныя ў ВКЛ 
прарасійскія канфедэрацыі шляхты імкнуліся юрыдычна надаць 
захопніцкаму паходу характар вызваленчай місіі. Але яны аказаліся 



малалікімі і не змаглі ўзаконіць палітычную гегемонію царызму над 
усёй Рэччу Паспалітай. З гэтай прычыны Кацярына адхіліла планы 
адасаблення ВКЛ ад Польшчы шляхам дынастычнай уніі з Расійскай 
імперыяй. Таргавічане пабаяліся склікаць сойм Рэчы Паспалітай з-за 
пагрозы адказнасці за расчляненне дзяржавы і ў чэрвені 1792 г. 
стварылі Генеральную вольную канфедэрацыю ВКЛ на чале з канц-
лерам А. Сапегам, якая злучылася ў Брэсце з Кароннай канфедэра-
цыяй. 

У гэты час знешнепалітычныя абставіны спрыялі Рэчы Паспа-
літай: Аўстрыя і Прусія, уцягнутыя ў вайну з Францыяй, не ў стане 
былі дапамагчы Расійскай імперыі. Рэч Паспалітая магла працягваць 
барацьбу за незалежнасць. Аднак Станіслаў Аўгуст перапыніў ваенныя 
дзеянні і пачаў перагаворы з канфедэратамі. У знак нязгоды з 
рашэннем караля Ю. Панятоўскі, Т. Касцюшка і іншыя патрыятычна 
настроеныя афіцэры дэманстратыўна пайшлі ў адстаўку. Станіслаў 
Аўгуст практычна аддаў уладу ў Рэчы Паспалітай у рукі таргавіцкіх 
канфедэратаў і Кацярыны, перакрэсліўшы тым самым пачатыя рэфо-
рмы і Майскую Канстытуцыю. Ён таксама прапанаваў атрыманне ў 
спадчыну каралеўскага і велікакняжацкага прастола расійскаму 
вялікаму князю Канстанціну. Але Кацярына засталася непахіснай. 

Другі падзел Рэчы Паспалітай. Урад Расійскай імперыі ў 
канцы 1792 — пачатку 1793 г. пачаў перагаворы з Прусіяй і Аўстрыяй 
аб новым падзеле Рэчы Паспалітай. Прусія, якая не прымала ўдзелу ў 
баях, імкнулася ўзнагародзіць сябе тэрытарыяльна коштам Польшчы 
ўзамен за страты, якія яна панесла ў складзе анты французскай 
кааліцыі. Аўстрыя, атрымаўшы абяцанні аб перадачы ёй у будучым 
Баварыі, адмовілася ад тэрытарыяльных прэтэнзій. 

23 студзеня 1793 г. у Пецярбургу была падпісана сакрэтная 
канвенцыя паміж Расіяй і Прусіяй аб другім падзеле Рэчы Паспалітай. 
Расія, каб прадухіліць распаўсюджванне французскай рэвалюцыі на 
Польшчу і дапамагчы сваім саюзнікам, Аўстрыі і Прусіі, абавязвалася 
заняць у перыяд паміж 25 сакавіка і 10 красавіка 1793 г. (ст. ст.) 
пэўную частку тэрыторыі ВКЛ і Польшчы. Яе войскі павінны былі 
выйсці на лінію Друя (левы бераг Заходняй Дзвіны) — Нарач — 
Дубрава — Столпеж — Нясвіж — Пінск і адсюль на поўдзень па лініі 
Роўна — Кунеў да мяжы Галіцыі, потым па Днястру на поўдзень да 
стыку чатырох межаў — турэцкай, польскай, аўстрыйскай і расійскай. 
Прусія абавязвалася гарантаваць гэтую лінію як мяжу Расіі на 
захадзе. У якасці кампенсацыі страт у вайне з Францыяй Прусія 
атрымлівала Велікапольшчу, Мазовію, Гданьск і Торунь. Бакі да-



маўляліся аб супольных дзеяннях на выпадак узброенага 
супраціўлення анексіі тэрыторыі Рэчы Паспалітай. 

27 сакавіка 1793 г. генерал-губернатар новадалучаных да Расіі 
абласцей М. М. Крачэтнікаў падпісаў Маніфест аб далучэнні 
беларускіх і ўкраінскіх зямель, якія адашлі ад Рэчы Паспалітай да Расіі 
ў выніку другога падзелу. Маніфест вызначаў новую лінію дзяржаўнай 
мяжы паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. Гэтая мяжа ішла з поўначы на 
поўдзень ад сяла Друя на левым берагу Заходняй Дзвіны, каля стыку 
межаў ВКЛ, Курляндыі і Расіі, па рэках Нарач і Дубрава, потым па 
мяжы Віленскага ваяводства на Столпеж — Нясвіж — Пінск — Кунеў 
да мяжы з аўстрыйскай Галіцыяй, потым уздоўж гэтай мяжы да 
Днястра і далей па цячэнню Днястра на поўдзень да мястэчка 
Ягарлык (за 72 км на паўднёвы захад ад горада Балта, зараз 
тэрыторыя Адэскай вобласці Украіны). 

Уся тэрыторыя на ўсход ад гэтай лініі мяжы, якая раней 
належала Рэчы Паспалітай, цяпер пераходзіла да Расіі. Яна заняла 
часткі Полацкага, Віцебскага, Менскага ваяводстваў, якія засталіся ў 
складзе ВКЛ пасля першага падзелу, частку Наваградскага, Брэсцкага 
і Віленскага ваяводстваў. Расія атрымала цэнтральную частку 
Беларусі да лініі Друя — Пінск, а таксама Заходнюю Украіну і 
Падолле, усяго 250 тыс. кв. км з 13 млн жыхароў. 

17 чэрвеня 1793 г. у Гародні сабраўся апошні сойм Рэчы 
Паспалітай, які павінен быў зацвердзіць другі падзел. Большасць 
сярод паслоў сойма складалі прадстаўнікі Таргавіцкай канфедэрацыі, 
якія падзяліліся на дзве групоўкі. Першая гуртавалася вакол караля 
Станіслава Аўгуста і імкнулася да захавання цэнтралізаванай 
дзяржавы. Другая, «літоўская» групоўка, гуртавалася вакол братоў 
Касакоўскіх, адзін з якіх, Юзаф, быў епіскапам інфлянцкім, а другі, 
Шыман, — польным гетманам BKЛ. Касакоўскія выступалі за поўную 
самастойнасць ВКЛ у Рэчы Паспалітай і лічылі магчымай адмову BKЛ 
ад уніі з Каронай і злучэнне Княства з Расіяй. Аднак Кацярына ІІ, не 
жадаючы абвастраць адносіны з Аўстрыяй і Прусіяй, загадала свайму 
паслу Я. Сіверсу, каб ён не заахвочваў сепаратысцкія памкненні 
групоўкі Касакоўскіх. 

Расійскі пасол прымаў усялякія намаганні дзеля прыняцця акта 
падзелу на пасяджэнні сойма. У двор Новага замка былі ўведзены 
войскі з гарматамі, патрыятычна настроеныя дэпутаты арыштаваны, 
праводзілася канфіскацыя іх маёнткаў. 22 ліпеня 1793 г. дэлегацыя 
сойма і расійскі пасол Я. Сіверс падпісалі Дагавор аб санкцыі караля і 
дэпутатаў сойма на другі падзел Рэчы Паспалітай, які называецца 
яшчэ як Акт аб далучэнні да Расіі Менскай, Ізяслаўскай (Валынскай) і 



Браслаўскай (Падольскай) губерняў, ці Гродзенскі трактат аб другім 
падзеле Рэчы Паспалітай. Расія атрымлівала права ўводзіць і трымаць 
свае войскі на яе тэрыторыі. Падпісанне дагавора, у тэкст якога 
паслы сойма не маглі ўносіць змены, адбылося ў абставінах адкрытага 
прымусу, пагроз і дэманстрацыі ваеннай сілы. Сойм ратыфікаваў 
дагавор 17 верасня 1793 г. 

Нягледзячы на намаганні Я. Сіверса, дагавор з Прусіяй доўга не 
прымаўся. Пасля яго абвяшчэння дэпутаты некалькіх гадзін маўчалі, 
не выносячы ніякага рашэння. Пасля ночы маўчання маршалак сойма 
С. Бяліньскі, які з'яўляўся стаўленікам пецярбургскага двара, 
абвясціў, што маўчанне — знак згоды і закрыў пасяджэнне сойма. 
Гэты сойм, які праводзіўся ў акружаным войскамі замку, увайшоў у 
гісторыю пад назвай «маўклівага», ці «нямога». 

«Нямы сойм» скасаваў Канстытуцыю 1791 г. і прыняў новую, т. 
зв. Гродзенскую канстытуцыю. Падзел Рэчы Паспалітай на Карону і 
Княства ліквідаваўся і абвяшчалася «назаўсёды адзіная вольная і 
незалежная» дзяржава, аднак правы і прывілеі ВКЛ захаваліся, як і 
тытул вялікага князя літоўскага. Пастаянная Рада аднаўлялася, 
вярталася выбарнасць каралёў, вышэйшым заканадаўчым органам 
краіны заставаўся сойм. Як і папярэдняя, новая Канстытуцыя 
абвяшчала адмену «ліберум вета», рашэнні на соймах павінны былі 
прымацца простай большасцю галасоў. Уводзілася смяротнае 
пакаранне за парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы і 
спробу ўзурпацыі ўлады. Каталіцкая вера «абодвух народаў» (у тым 
ліку уніяцтва) абвяшчалася вечна пануючай. Пераход з каталіцтва 
абодвух абрадаў у іншую веру разглядаўся як дзяржаўнае злачынства 
і караўся выгнаннем за мяжу. Але Гродзенская канстытуцыя за-
сталася на паперы, так і не паспела ўступіць у дзеянне, бо вельмі 
хутка Рэч Паспалітая знікла з палітычнай карты Еўропы. 

Даўшы згоду на другі падзел і ўвод іншаземных войскаў, 
польскалітвінская дзяржава страчвала сваю незалежнасць. Усе 
важныя пытанні ўнутранай і знешняй палітыкі, мінуючы караля і 
сойм, вырашаў расійскі пасол сумесна з Пастаяннай радай, а па ўсёй 
краіне былі размешчаны расійскія войскі. 

 
12.3. ТРЭЦІ ПАДЗЕЛ І КАНЕЦ ІСНАВАННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Другі падзел Рэчы 

Паспалітай значна ўскладніў як палітычнае, так і эканамічнае 
становішча краіны, выклікаў абурэнне і рост патрыятычных настрояў 
сярод арыстакратыі, шляхты і шырокіх слаёў насельніцтва. Уздыму 



нацыянальнавызваленчага руху садзейнічала абвастрэнне рэвалю-
цыйнай барацьбы, якая пад уплывам Французскай буржуазнай рэва-
люцыі ахапіла Заходнюю Еўропу. 

За мяжой кіраўнікі патрыятычнай эміграцыі (Т. Касцюшка, Г. 
Калантай, Ф. Дмахоўскі і іншыя) рабілі захады для атрымання пад-
трымкі з боку рэвалюцыйнай Францыі. Т. Касцюшка правёў 
перагаворы з французскім міністрам замежных спраў і перадаў яму 
мемарандум, у якім абвяшчаў задачы будучага паўстання. Але ні 
якабінцы, ні жырандысты не збіраліся рызыкаваць сваімі сіламі і 
дзейсна падтрымліваць Рэч Паспалітую. Яны толькі разлічвалі, што 
польскае паўстанне прыцягне да сябе войскі Расіі і Прусіі і аблегчыць 
становішча Францыі. Падрыхтоўка да паўстання ўскладнялася і той 
акалічнасцю, што ў выпадку няўдачы Расія, Аўстрыя і Прусія маглі 
выкарыстаць яго як падставу для апошняга падзелу і канчатковай 
ліквідацыі польска-літвінскай дзяржавы. 

Паўстанне 1794 г. у Польшчы, Беларусі і Літве па сваім харак-
тары было нацыянальна-вызваленчым узброеным выступленнем суп-
раць падзелаў Рэчы Паспалітай, за аднаўленне яе незалежнасці і суве-
рэнітэту ў межах 1772 г., далейшае правядзенне рэформ Чатырохга-
довага сойма. У красавіку 1794 г. у Вільні была створана Найвы-
шэйшая рада літоўскага народа на чале з палкоўнікам і віленскім 
камендантам Якубам Ясінскім, якая абвясціла сябе вышэйшым 
органам улады ў ВКЛ. Рада звярнулася з універсалам да жыхароў 
Літоўскай правінцыі, у якім прасіла шляхту дапамагчы рэкрутамі і 
змагацца, «пакуль Рэч Паспалітая не вызваліцца зусім ад іншаземнага 
войска». Універсал спасылаўся на акт паўстання ў Кракаве і выказваў 
надзею на дапамогу французскага народа. 

Адной з прычын паражэння паўстання 1794 г. з'явілася адсут-
насць знешнепалітычнай падтрымкі, перш за ўсё з боку рэвалю-
цыйнай Францыі. У час, калі Рэч Паспалітая супрацьстаяла тром 
наймагутным дзяржавам Еўропы, Францыя здолела ўмацавацца і ў 
далейшым атрымала перамогу над антыфранцузскай кааліцыяй. 
Можна нават сказаць, што сваёй гібеллю Рэч Паспалітая выратавала 
рэвалюцыйную Францыю. Няўдача паўстання прадвызначыла 
ліквідацыю Рэчы Паспалітай. 

Трэці падзел Рэчы Паспалітай. Перагаворы аб чарговым па-
дзеле Рэчы Паспалітай пачаліся летам 1794 г. Прэтэнзіі на тэрыторыю, 
якую намерваліся атрымаць дзяржавы-захопніцы ў выніку падзелу, не 
былі прапарцыянальнымі іх ролі ў ваенных дзеяннях супраць паўстан-
цкіх войскаў. Аўстрыя, якая адвяла сваю армію пасля беспаспяховай 
першай аблогі Варшавы, імкнулася атрымаць такі вялікі кавалак 



польскай тэрыторыі, што з-за гэтага ледзь не выйшаў канфлікт з 
Прусіяй. Апошняя адмаўлялася перадаць Аўстрыі акупіраваныя 
прускімі войскамі Кракаў, Кракаўскае і Сандамірскае ваяводствы. 
Арбітрам выступіла Расія, якая стала на бок Аўстрыі і вырашыла 
заключыць дагавор аб падзеле толькі з Венай, замацаваўшы яго 
саюзным дагаворам на выпадак варожых дзеянняў Прусіі. 

3 студзеня 1795 г. у Пецярбургу была падпісана расійскааў-
стрыйская дэкларацыя аб трэцім падзеле Рэчы Паспалітай, якая вы-
значала тэрыторыі, што падлягалі акупацыі з боку аўстрыйскіх і ра-
сійскіх войскаў. Дэкларацыя ўстанаўлівала новую лінію мяжы паміж 
Расіяй і Аўстрыяй: ад вярхоўяў ракі Заходні Буг на поўнач да Брэста, 
адтуль на паўночны ўсход да Наваградка, перасякаючы Нёман ў 
раёне Гродна, далей уздоўж Нёмана да старой мяжы Прусіі з Літвой. 

Пасля доўгіх спрэчак 24 кастрычніка 1795 г. у Пецярбургу была 
падпісана расійска-пруска-аўстрыйская канвенцыя аб трэцім падзеле 
Рэчы Паспалітай. Бакі ўзаемна гарантавалі адзін другому новыя 
ўладанні, атрыманыя пры падзеле яе тэрыторыі, аж да аказання 
ваеннай падтрымкі ў выпадку прэтэнзій іншых дзяржаў на гэтыя 
ўладанні ці спроб іх вяртання Рэчы Паспалітай. Дагавор устанаўліваў 
прускую і аўстрыйскую зоны ўладанняў у Польшчы. Аб расійскай 
частцы нічога не гаварылася. Меркавалася, што вызначэнне ўсходніх 
межаў Прусіі і Аўстрыі аўтаматычна створыць лінію расійскай мяжы з 
гэтымі дзяржавамі. Так і адбылося. 

Прусія атрымала Мазовію і частку тэрыторыі Літвы да Нёмана 
(48 тыс. кв. км, 11 млн жыхароў). Аўстрыя атрымала тэрыторыю 
Паўднёвай і Цэнтральнай Польшчы з гарадамі Кракавам, Сандамірам, 
Люблінам і Холмам (47 тыс. кв. км, 11,5 млн жыхароў). Да Расіі 
адышлі Заходняя Беларусь, Літва, Курляндыя, частка Валыні (120 тыс. 
кв. км, 11, 2 млн чалавек). 

25 лістапада 1795 г. апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў 
Аўгуст Панятоўскі пад прымусам (Кацярына ІІ паабяцала за гэта ап-
лаціць яго даўгі) падпісаў у Гродне акт адрачэння ад прастола. Ён 
пераехаў у Пецярбург, дзе яму было забаронена весці дыпламатычную 
перапіску і прымаць замежныя пасольствы. Раней, у лютым 1795 г. 
Станіслаў Аўгуст выдаў пастанову аб прыпыненні дзейнасці прад-
стаўніцтваў Рэчы Паспалітай за мяжой. Еўрапейская дыпламатыя і 
ўрады замежных дзяржаў амаль ніяк не адрэагавалі на тое, што з 
палітычнай карты Еўропы знікала вялікая па памерах дзяржава. За 
захаванне дзяржаўнага суверэнітэту Рэчы Паспалітай выказваліся 
толькі Данія і Асманская імперыя. 



14 снежня 1795 г. Кацярына ІІ падпісала ўказ «Аб далучэнні да 
Расіі Літвы і Чорнай Русі». Вялікае княства Літоўскае далучалася да 
Расіі ў межах, занятых расійскімі войскамі. Пагранічная лінія 
ўстанаўлівалася з поўдня на поўнач наступным чынам: ад мяжы 
Валыні (на поўнач ад польскага горада Холм) да Брэста, адтуль па 
цячэнню Заходняга Буга да мяжы Падляшша, далей ўздоўж 
падляшскай мяжы да вярхоўяў ракі Нараў (у Белавежы), на поўнач да 
перасячэння Нёманам Гродна, адтуль па цячэнню Нёмана да 
перасячэння Нёманам прускай мяжы, уздоўж старой літоўска-прускай 
мяжы да Балтыйскага мора да Палангена (Палангі). 

Усе землі на ўсход ад акрэсленай лініі ўваходзілі ў склад Расій-
скай імперыі і падпарадкоўваліся генерал-губернатару Літоўскага 
краю генерал-фельдмаршалу М. В. Рапніну. Адышоўшая да Расіі 
тэрыторыя ВКЛ падзялялася на дзве губерні з цэнтрамі ў Вільні і 
Слоніме. Паводле расійскай тэрміналогіі, якая ўвайшла ў назву ўказа 
імператрыцы, Віленская губерня з пераважна літоўскім насельніцтвам 
называлася ўласна Літвой, а Слонімская губерня з пераважна 
беларускім насельніцтвам — Чорнай Руссю. 

Апошнюю кропку ў існаванні Польска-Літвінскай дзяржавы па-
ставіла канвенцыя паміж Расіяй і Прусіяй з удзелам Аўстрыі аб 
размеркаванні паміж імі фінансавых і маёмасных абавязацельстваў 
Рэчы Паспалітай ад 26 студзеня 1797 г. Тры дзяржавы бралі на сябе 
выплату ўсіх даўгоў былога караля С. А. Панятоўскага і дзяржаўных 
даўгоў Польшчы і ВКЛ. Станіславу Аўгусту назначалася штогадовая 
субсідыя. У адпаведнасці з асобным сакрэтным артыкулам імпера-
тары Расіі і Аўстрыі і кароль Прусіі абавязваліся не ўключаць у свае 
тытулы назвы Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага. 
Да канвенцыі дадаваўся акт ад 25 лістапада 1795 г. аб адрачэнні 
Станіслава Аўгуста ад прастола. Адначасова з заключэннем канвенцыі 
была ўрэгулявана спрэчка аб межах Аўстрыі і Прусіі на тэрыторыі 
Кракаўскага ваяводства. Канвенцыя 1797 г. фармальна завяршыла 
існаванне Рэчы Паспалітай як суб'екта міжнароднага права з 
канкрэтнай фінансавай адказнасцю. 

Федэратыўная дзяржава Рэч Паспалітая і абедзве краіны ў яе 
складзе, Польшча і ВКЛ, зніклі з карты Еўропы. Заняпад і знікненне 
гэтай некалі магутнай дзяржавы, якая існавала больш за 200 гадоў, 
былі абумоўлены шэрагам унутраных і знешніх прычын. Перш за ўсё, 
эгаізм шляхты, што забылася пра свой патрыятычны і нацыянальны 
доўг, прывёў да вялікай нацыянальнай трагедыі польскага і літвін-
скага народаў, якія стварылі Рэч Паспалітую. Шляхецкая анархія, 
сацыяльныя, канфесійныя і этнічныя канфлікты — усё гэта знясіліла 



польска-літвінскую федэрацыю і зрабіла яе лёгкай здабычай моцных 
суседзяў. 

Падзелы Рэчы Паспалітай мелі для беларускага народа вялікія 
гістарычныя наступствы. Пражыўшы больш як 400 гадоў разам з 
Літвой, Польшчай і Украінай, Беларусь цалкам увайшла ў Расійскую 
імперыю. Расійскія імператары прыпісалі сабе рэлігійную спадчыну 
Кіеўскай Русі і выставілі свае патрабаванні валодаць Беларуссю як 
сваёй старадаўняй праваслаўнай спадчынай. Згодніцка-канфранта-
цыйнае стагоддзе, якое пачалося ў абставінах анархіі і Паўночнай 
вайны, закончылася знішчэннем польскай і беларуска-літоўскай 
дзяржаўнасці. 

 
ГЛАВА 13 

 
ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫ МЕХАНІЗМ ВКЛ І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
13.1. Вялікае княства Літоўскае ў палітычнай сістэме Рэчы 

Паспалітай 
Захаванне самастойнасці ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. Эва-

люцыя міждзяржаўных адносін паміж BKЛ і Польшчай пасля 1569 г. 
13.2. Знешнепалітычны механізм і арганізацыя 

дыпламатычнай службы Рэчы Паспалітай 
Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады. Падзел 

знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Каронай і Княствам. 
13.3. Змены ў знешнепалітычным механізме і статусе ВКЛ 

у эпоху рэформ  
Рэформы дзяржаўнага ладу польска-літвінскай федэрацыі ў 

галіне знешняй палітыкі. Пытанне аб дзяржаўным статусе ВКЛ у 
канстытуцыйных актах эпохі рэформ. 

 
13.1. ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ Ў ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭ-

МЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Захаванне самастойнасці ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. 

XVIIXVIII ст. засведчылі востры крызіс дзяржаўнага механізму Рэчы 
Паспалітай. Дзейнасць цэнтральных інстытутаў улады была параліза-
вана, што мела вынікам перадачу палітычнай ініцыятывы на павято-
вы ўзровень, дзе органы шляхецкага самакіравання на практыцы 
ператварыліся ў зброю магнацкага ўсеўладдзя. 

Цэнтрабежныя тэндэнцыі не маглі не паўплываць на характар 
уніі аб'яднаных у Рэчы Паспалітай «палітычных народаў» Вялікага 



княства Літоўскага і Польскага каралеўства. Згодна з Люблінскай 
уніяй заключаны дзяржаўны саюз павінен быў трымацца на двух 
сумесных для Літвы і Кароны палітычных інстытутах: адзіным мана-
рху і агульным парламенце. Абодва гэтыя элементы на працягу XVII — 
першай паловы XVIII ст. мэтанакіравана выціскаліся з палітычнай сіс-
тэмы. Найбольш яскрава гэта адлюстравалі часы перадапошняга ка-
раля Рэчы Паспалітай Аўгуста НІ, калі са скліканых 14 соймаў з дапа-
могай «ліберум вета» не быў сарваны толькі першы, а сам манарх фак-
тычна адсутнічаў у структуры палітычнай улады. Асноўную частку 
свайго часу ён праводзіў у Дрэздэне, пакідаючы вырашэнне палітыч-
ных спраў традыцыйна схільным да канфрантацыі магнацкім 
групоўкам. 

Да паловы XVIII ст. кароль уяўляў адзіную ў Рэчы Паспалітай 
палітычную сілу, якая пастаянна імкнулася да рэформ, арыентаваных 
па карысную арыстакратыі дзяржаўную мадэль. Узяты алігархіяй 
курс на максімальнае пазбаўленне ўлады манарха знаходзіў сваю 
ідэалагічную афарбоўку ў канцэпцыі магнацкага рэспубліканізму. 

У шляхецкіх колах панавала перакананне, што манарх 
спакушаецца на шляхецкія вольнасці і імкнецца да абсалютызму, а 
рэспубліканская па сваёй сутнасці Рэч Паспалітая вымушана зма-
гацца з каралеўскай уладай. Антаганізмам манарха і Рэчы Паспалітай 
тэарэтыкі магнацкага рэспубліканізму тлумачылі неабходнасць 
стварэння моцнай інстанцыі, свайго роду пасрэдніцкай улады паміж 
шляхецкім «народам» і тронам. Здзяйсняць яе павінны былі ні перад 
кім на практыцы не адказныя вышэйшыя ўраднікі, перш за ўсё, 
гетманы. Працэс пазбаўлення караля і сойма сваіх рэальных 
паўнамоцтваў інспірыраваў павелічэнне ўпраўленчых функцый так 
званых міністраў (гетманы, канцлеры, маршалкі, падскарбіі). 
Захоўваліся асобныя міністэрскія пасады для Кароны і Вялікага 
княства. Аслабленне дзейнасці цэнтральных інстытутаў улады 
адначасова прыводзіла да ўзрастаючай адасобленасці Польшчы і ВКЛ 
у толькі намінальна адзіным палітычным арганізме Рэчы Паспалітай. 

Адсутнасць у ім відавочнага цэнтра кіравання (дзейнасць кара-
леўскага двара зыходзіла пераважна з патрэб асобных дынастый, а не 
дзяржавы) стымулявала суседніх манархаў да карэкціроўкі сваёй 
палітыкі адносна Рэчы Паспалітай у бок створаных тут альтэрнатыў-
ных цэнтраў улады. З'ява гэта асабліва характэрна для ВКЛ. Знешняя 
палітыка Княства падпарадкоўвалася інтарэсам мясцовых магнацкіх 
сем'яў, на парадак больш магутных, чым у Кароне. У сваёй дыпла-
матычнай дзейнасці літвінская арыстакратыя не была схільна звяр-
тацца да кансультацый і ўзгаднення тых ці іншых акцый у 



рэзідэнцыю манарха, спасылаючыся на асобныя ад «кароньчыкаў» 
дзяржаўныя традыцыі ВКЛ. 

Палітычнае жыццё ВКЛ у XVII от. было адзначана пачарговым 
дамінаваннем розных магнацкіх родаў. Спачатку гэта былі Радзівілы, 
потым Пацы, а ў канцы стагоддзя Сапегі. Кожная з гэтых груповак 
імкнулася да выбару знешнепалітычных прыярытэтаў, альтэрнатыў-
ных пазіцыі каралеўскага двара. У адпаведнасці з імі палітычныя 
лідэры Вялікага княства праз уласных паслоў замацавалі практыку 
прамых дыпламатычных кантактаў з еўрапейскімі сталіцамі, ахвотна 
прымаючы адтуль у сваіх рэзідэнцыях прадстаўнікоў замежных краін. 
Да сярэдзіны XVIII ст. ВКЛ разглядалася ў знешнепалітычных акцыях 
суседніх дзяржаў як самастойная дзяржаўная адзінка з поўнай 
узаемнасцю з боку яе палітычных правадыроў. 

Адраджэнне незалежных ад Польшчы праяў знешнепалітычнай 
актыўнасці ВКЛ адлюстроўвала шырокае ўжыванне замежнымі дып-
ламатамі «саскіх (саксонскіх) часоў» тэрміна «новая літоўская Рэч Пас-
палітая» адносна ВКЛ. Першапачаткова гэты тэрмін абазначаў ство-
раную на глебе грамадзянскай вайны з Сапегамі групоўку літвінскіх 
магнатаў з настойлівымі прэтэнзіямі на прадстаўніцтва інтарэсаў 
усяго Вялікага княства. Асноўным стрыжнем іх дзейнасці было 
імкненне пазбавіцца ў сваёй палітыцы апошніх абмежаванняў, што 
накладвалі на Літву яе сувязі з Каронай. У 1701 г. гэтая групоўка ў 
«Віленскай пастанове» ўпершыню вылучыла ідэю карэннага рэфарма-
вання Вялікага княства Літоўскага шляхам разрыву уніі з Польшчай і 
адмовы ад абмежавання ўлады вялікага князя «нікчэмнымі польскімі 
вольнасцямі». Крыху пазней Пётр І заключыў з імі два асобныя ад 
Польскага каралеўства ваенна-палітычных дагаворы. 

Дзяржаўны статус ВКЛ унутры агульных межаў Рэчы Паспалітай 
захоўваў за літвінскай шляхтай манапольнае права на пасады і пры-
быткі з зямельных уладанняў сваёй краіны. Адной з прычын спынення 
інтэграцыйных працэсаў у Рэчы Паспалітай у XVII — першай палове 
XVIII ст. была характэрная для шляхты сістэма светаўспрымання. Яе 
адметнасцю стала гіпертрафіраванае адчуванне пагрозы з боку інша-
земцаў, выключна з якімі асацыіравалася пагроза мясцовым трады-
цыям, прывілеям, нарэшце дабрабыту. Адчуванне пагрозы з боку 
суседніх «ляхаў» — характэрная рыса пісьмовых помнікаў ВКЛ. Агуль-
надзяржаўныя дакументы ВКЛ (Статут 1588 г., пастановы шляхецкіх 
соймаў, каталіцкіх сінодаў і г. д.) трактавалі прадстаўнікоў Польскага 
каралеўства менавіта як іншаземцаў, а таму гарантавалі іх неда-
пушчэнне да велікакняжацкіх пасад, прычым не толькі свецкіх, але і 
духоўных. 



Эвалюцыя міждзяржаўных адносін паміж ВКЛ і Польшчай 
пасля 1569 г. Люблінская унія прадугледжвала ўзнікненне ў межах 
Вялікага княства Літоўскага і Польскай Кароны сумеснай федэратыў-
най дзяржавы. Аднак рэчаіснасць унесла карэнныя змены ў яе 
пастановы. У XVII - першай палове XVIII ст. нельга было гаварыць аб 
«Рэчы Паспалітай абодвух народаў» як аб адзінай саюзнай дзяржаве. 
Яе федэратыўнае адзінства павінны былі падтрымліваць перш за ўсё 
адзіныя дзяржаўныя інстытуты. Але агульныя соймы Рэчы Паспалітай 
зрывалі, а іншых сумесных для Кароны і Княства органаў вышэйшай 
дзяржаўнай улады да апошняй трэці XVIII ст. не існавала. На прак-
тыцы толькі ў 70-90-я гг. XVIII ст. канфедэратыўны саюз Польшчы і 
Вялікага княства хутка эвалюцыяніраваў у бок федэрацыі і унітарнай 
дзяржавы. 

Адзначаныя тэндэнцыі росту адасобленасці BKЛ ад Польскага 
каралеўства з'яўляліся вынікам і прычынай захавання ў літвінскай 
шляхты асобнай дзяржаўнай свядомасці, што стварала магчымасць 
непасрэднай эвалюцыі дзяржаўнасці на беларуска-літоўскіх землях з 
саслоўнай у нацыянальную. 

З сярэдзіны XVII ст. усё больш праяўлялася штучнасць праводзі-
май у дзяржавах-членах Рэчы Паспалітай палітыкі падзелу на ўнутра-
ную і знешнюю. Кожны, асабліва шматбаковы, знешні канфлікт 
выліваўся тут у грамадзянскую вайну, што яскрава засведчылі часы 
«патопу» і рускашведскай вайны, а вырашэнне ўнутрыпалітычных 
супярэчнасцей не абыходзілася без «дапамогі» знешняга фактару. Усё 
гэта прыводзіла не толькі да аслаблення Рэчы Паспалітай, але і да 
ўзмацнення яе залежнасці ад волі суседзяў. 

У XVIII ст. адлучэнне любых зямель ад Рэчы Паспалітай азначала 
абавязковае падпарадкаванне іх насельніцтва таму ці іншаму 
абсалютнаму манарху. Для выхаванай у «рэспубліканскіх» традыцыях 
шляхты гэта было цалкам непрымальным. Таму скасаванне уніі з 
Польшчай ужо не магло разглядацца ў Вялікім княстве як сродак 
выжывання ў складаных знешнепалітычных абставінах. Абараніць 
насельніцтва ад «забору» суседзяў з абсалютысцкімі прынцыпамі 
дзяржаўнай арганізацыі маглі толькі грамадска-палітычныя 
пераўтварэнні ў межах Рэчы Паспалітай, у прыватнасці рэформы, 
накіраваныя на хуткую акумуляцыю ўлады сумеснымі для Кароны і 
Літвы вышэйшымі цэнтральнымі інстытутамі. Такім чынам, 
інтэграцыйныя імкненні ў Кароне і Вялікім княстве вынікалі пе-
раважна з узмацнення знешняй пагрозы іх землям. 

У кантэксце дзяржаўных узаемаадносін «абодвух народаў» 
унутранае жыццё Рэчы Паспалітай вызначалася барацьбой дзвюх 



тэндэнцый — дуалістычнай і трыялістычнай. Згодна з дуалістычнай 
тэндеэнцыяй, Вялікае княства Літоўскае выступала разам з Польскім 
каралеўствам як адна з дзвюх дзяржаў, злучаных рэальнай уніяй 1569 
г. Згодна з другой, трыалістычнай тэндэнцыяй, ВКЛ з'яўлялася адной 
з трох правінцый Рэчы Паспалітай (разам з Малой Польшчай і Вялікай 
Польшчай, на якія адміністрацыйна падзялялася Карона). 

Першая з адзначаных тэндэнцый мела сваёй крыніцай 
закладзеныя на Люблінскім сойме прынцыпы ўнутрыдзяржаўнага 
дуалізму і адлюстроўвалася ў паралельным існаванні ў Кароне і 
Вялікім княстве асобных дзяржаўных інстытутаў. На ВКЛ прыпадала 
трэцяя частка тэрыторыі, насельніцтва і бюджэтных паступленняў 
Рэчы Паспалітай. Згодна з дадзенымі паказчыкамі, Княства 
адпавядала параметрам малапольскай і велікапольскай правінцый 
Кароны, уступаючы палкам Польскаму каралеўству ў два разы. 
Трыалістычныя тэндэнцыі дзяржаўнай арганізацыі знаходзілі сваё 
праяўленне перш за ўсё ў камплектаванні войска і Пасольскай ізбы, 
літвінская частка якой налічвала прыкладна трэць дэпутатаў. Да 
сярэдзіны XVIII ст. гэта не мела, аднак, прынцыповага значэння з 
прычыны катастрафічнага бяздзеяння парламента. 

У другой палове XVIII ст. адзначаныя тэндэнцыі ўнутранага 
жыцця Рэчы Паспалітай уяўлялі сабой альтэрнатыўныя шляхі развіцця 
ўзаемаадносін ВКЛ і Польскага каралеўства ва ўмовах перарастання 
канфедэратыўнага саюза дзяржаў у адзіную дзяржаву, у залежнасці 
ад абставін — у саюзную ці унітарную. На завяршальнай стадыі 
гэтага працэсу ВКЛ павінна было ці пераўтварыцца ў раўнапраўны з 
Каронай суб'ект федэрацыі, ці стаць адной з трох польскіх правінцый. 
Аднак абедзве гэтыя тэндэнцыі аказаліся перарванымі ў выніку 
падзелаў Рэчы Паспалітай. 

 
13.2. ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫ МЕХАНІЗМ І АРГАНІЗАЦЫЯ 

ДЫПЛАМАТЫЧНАЙ СЛУЖБЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 
Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады. 

Фармальна кіраўніцтва знешняй палітыкай Рэчы Паспалітай знахо-
дзілася ў руках манарха, які з'яўляўся кіраўніком абедзвюх дзяржаў, 
— каралём польскім і вялікім князем літоўскім на аснове асабістай 
уніі. Падчас заключэння Люблінскай уніі палякі настойвалі на тым, 
каб манарх быў толькі каралём польскім. Афіцыйна назва Княства 
магла прысутнічаць толькі ў тытуле манарха. Але гэтыя імкненні 
палякаў сустракалі супраціўленне з боку прадстаўнікоў ВКЛ. У другой 
палове XVI — першай палове XVII ст. манарх Рэчы Паспалітай мог 



заняць пасаду вялікага князя літоўскага толькі са згоды прадстаўнікоў 
ВКЛ, што падкрэслівалася асобным актам. Кароль і вялікі князь удзе-
льнічаў у знешнепалітычнай дзейнасці дзяржавы, прымаў замежныя 
пасольствы і накіроўваў пасольствы Рэчы Паспалітай за мяжу. Ён уз-
дзейнічаў на знешніх) палітыку таксама шляхам падзелу пасад і 
фінансавання. 

Цэнтральным органам знешнепалітычнай дзейнасці Рэчы Пас-
палітай у канцы XVI-XVII ст. з'яўлялася канцылярыя манарха. Кіраўнік 
каралеўскай канцылярыі, канцлер, займаўся фарміраваннем пасоль-
стваў і накіроўваў іх за мяжу, кіраваў састаўленнем дыпламатычных 
дакументаў і падпісваў іх, разглядаў данясенні паслоў. У асобных 
выпадках канцлер прымаў замежныя пасольствы ад імя караля. Кан-
цлер з'яўляўся трымальнікам дзяржаўнай пячаткі, якой апячатваліся 
міжнародныя дагаворы. Намеснікам канцлера быў падканцлер, які 
выконваў абавязкі канцлера, калі апошні адсутнічаў. Падканцлер 
трымаў «малую» дзяржаўную пячатку. 

У канцылярыі працавалі пісары і сакратары, якія прызначаліся 
канцлерам альбо падканцлерам. Служба на гэтых пасадах лічылася 
ганаровай і не зводзілася да тэхнічных абавязкаў. Пісары і сакратары 
складалі дыпламатычныя дакументы і займаліся іх канчатковай 
рэдакцыяй. Яны ўключаліся ў склад пасольстваў у якасці паўнапраў-
ных членаў дэлегацыі, удзельнічалі ў перагаворах, зачытвалі тэксты 
дагавораў, мелі права ставіць свае пячаткі побач з дзяржаўнымі. 
Акрамя таго, яны непасрэдна выконвалі тэхнічную работу па састаў-
ленню дакументаў. Канцылярыя з'яўлялася месцам захоўвання дзяр-
жаўнага архіва, куды паступалі дыпламатычныя дакументы. Асноўная 
маса дыпламатычнай перапіскі Рэчы Паспалітай знаходзілася ў 
варшаўскім архіве, а частка — у кракаўскім. Улік дзейнасці 
пасольстваў праводзіўся пры дапамозе Метрыкі Кароны, спецыяльнай 
кнігі, куды заносіліся звесткі аб накіраванні пасольстваў, і дакументы, 
звязаныя з іх дзейнасцю. 

У 1573 г. на сойме былі выпрацаваны патрабаванні да манарха, 
якія ўвайшлі ў гісторыю як «Генрыхаўскія артыкулы». Адпаведна 
«Генрыхаўскім артыкулам», толькі сойм мог прыпяць рашэнні, 
абавязковыя для ўсіх дзяржаўных асоб, па пытаннях, звязаных з 
аб'яўленнем вайны і мабілізацыі паспалітага рушэння. Манарх быў 
пастаўлены пад кантроль Пастаяннага савета з 16 сенатараў-
рэзідэнтаў, выбраных соймам. «Генрыхаўскія артыкулы» абмяжоўвалі 
манарха ў знешнепалітычнай сферы. Кароль не мог без ведама Сената 
прымаць замежныя пасольствы і выводзіць войскі за межы дзяржавы. 
Радыкальныя прапановы шляхты па абмежаванню паўнамоцтваў 



манарха вызвалі супраціўленне з боку Генрыха Валуа. Пасля яго 
ад'езду ў Францыю ў 1574 г. «Генрыхаўскія артыкулы» былі 
пацверджаны зноў выбраным каралём Стэфанам Баторыем. З гэтага 
часу яны пацвярджаліся ўсімі манархамі. 

Паслабленне ўлады манарха павялічыла значнасць агульнадзяр-
жаўнага сойма ў палітычным жыцці Рэчы Паспалітай. Месцам 
правядзення соймаў стала Варшава. З 1673 г. кожны трэці сойм 
праводзіўся ў Гродна, на тэрыторыі ВКЛ. Вальны сойм мог разглядаць 
любыя пытанні, якія выносіліся на пасяджэнне каралём альбо 
сенатам. Выключнай кампетэнцыяй сойма з'яўлялася выбранне 
манарха, аб'яўленне мабілізацыі войска, збор сродкаў на вядзенне 
вайны, заключэнне ваенных саюзаў, прыняцце найбольш значных 
заканадаўчых актаў. Пастанова сойма ўступала ў сілу пры ўмове 
падтрымкі яе ўсімі дэпутатамі, кожны з якіх мог выкарыстаць права 
вета. Кароль Рэчы Паспалітай значна залежаў ад волі сойма. Кантроль 
ажыццяўляўся не толькі за дзяржаўнай дзейнасцю манарха. З 1669 г. 
ён быў пазбаўлены права самастойна пакідаць сваю пасаду. 

Пашырэнне кампетэнцыі сойма адлюстроўвалася і ў галіне 
знешняй палітыкі. У XVI ст. сойм мог выслухоўваць паслоў замежных 
краін і абмяркоўваць важныя знешнепалітычныя праблемы. У XVII ст. 
ён атрымаў выключнае права зацвярджаць мірныя дагаворы і саюзы, 
вырашаць пытанні, звязаныя з утварэннем прадстаўніцтваў Рэчы 
Паспалітай за мяжой і замежных прадстаўніцтваў у Рэчы Паспалітай, 
удзельнічаць у састаўленні дыпламатычных дакументаў. Сойм 
зацвярджаў кандыдатуры паслоў і кантраляваў іх дзейнасць. У 1613 г. 
сойм атрымаў права аб'яўляць вайну. 

Паслабленне палітычнай улады караля павышала значнасць 
іншых прадстаўнікоў кіруючай эліты Рэчы Паспалітай. У час 
«бескаралеўяў» кіраўніцтва дзяржаўнымі справамі канцэнтравалася ў 
руках прымаса — главы рымска-каталіцкай царквы, які прадстаўляў 
Рэч Паспалітую на міжнароднай арэне. 

Гетманы таксама адыгрывалі важную ролю ў знешняй палітыцы. 
Асабліва значнай роля вялікіх каронных гетманаў была ў адносінах 
Рэчы Паспалітай з паўднёва-ўсходнімі суседзямі (Асманская імперыя, 
Крымскае ханства, Дунайскія княствы), дзе яны вырашалі пытанні 
вайны і міру. У выпадку ўзнікнення канфліктнай сітуацыі вялікі 
каронны гетман меў права накіроўваць паслоў, каб даведацца аб 
прычынах канфлікту. У 1590-1591 гг. ён атрымаў права самастойна 
заключыць перамір'е з туркамі і татарамі. Вялікі каронны гетман 
зацвярджаў дагаворы, якія заключаліся Рэччу Паспалітай з Асманскай 
імперыяй і Крымскім ханствам. Паколькі гетман меў найбольш 



аб'ектыўную і поўную інфармацыю аб становішчы спраў у Асманскай 
імперыі, Крымскім ханстве і Дунайскіх княствах, то ў Рэчы 
Паспалітай склалася практыка наведвання яго рэзідэнцыі 
прадстаўнікамі пасольстваў, якія накіроўваліся ў гэтыя краіны. 

Адсутнасць цэнтралізаванага кіраўніцтва знешняй палітыкай 
Рэчы Паспалітай, мноства інстытутаў, якія яе праводзілі, пазбаўлялі 
знешнепалітычныя акцыі неабходнай эфектыўнасці. У выніку 
знешняя палітыка як усёй Польска-Літвінскай федэрацыі, так і яе 
састаўных частак — Кароны і Княства — набывала рысы аморфнасці і 
непрадбачлівасці. 

Падзел знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Каронай і 
Княствам. Спецыфіка палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай вызна-
чала і спецыфіку яе дыпламатыі. У адрозненне ад іншых краін таго 
часу, пасольства Рэчы Паспалітай магло прадстаўляць не толькі ма-
нарха, але і ўсю дзяржаву. Пасольства, якое накіроўвалася ад імя ка-
раля і Рэчы Паспалітай, лічылася больш высокім, чым пасольства, якое 
накіроўвалася толькі ад імя караля. Рэч Паспалітая практыкавала 
накіраванне часовых пасольстваў для вырашэння канкрэтных задач. 
Першыя пастаянныя пасольствы з'явіліся ў сярэдзіне XVII ст. у якасці 
прадстаўніцтваў караля. Да сярэдзіны XVII ст. прадстаўніцтвы Рэчы 
Паспалітай існавалі ў Рыме, Неапалі, Мадрыдзе, Лондане, Гаазе, Вене. 

У XVII — першай палове XVIII ст. у дыпламатычнай практыцы 
Рэчы Паспалітай існавалі наступныя пасольскія чыны: паслы караля і 
Рэчы Паспалітай, паслы караля, сакратары пасольстваў, рэзідэнты, 
паслы і камісары гетмана, рэзідэнты гетмана, тэхнічны персанал 
пасольстваў (ганцы, сувязныя, перакладчыкі). 

У адпаведнасці з традыцыяй, пасламі і членамі пасольстваў маглі 
быць толькі прадстаўнікі шляхты. У выключных выпадках у дыплама-
тычную місію ўключаліся прадстаўнікі мяшчан, іншаземцы, да паслуг 
якіх дыпламатыя Рэчы Паспалітай звярталася ў зносінах з Асманскай 
імперыяй і іншымі краінамі Усходу. 

Накіраванне пасольстваў патрабавала значных фінансавых рас-
ходаў. Выплаты на ўтрыманне пасольстваў ажыццяўляліся асобна з 
казны Каралеўства Польскага, Вялікага княства Літоўскага альбо з 
асабістай казны караля. Кіраўнікамі пасольстваў прызначаліся прад-
стаўнікі ўплывовых магнацкіх родаў, якія таксама маглі фінансаваць 
дзейнасць дыпламатычнага прадстаўніцтва. У выніку дыпламатыя 
Рэчы Паспалітай набывала вузкасаслоўны характар і практычна не 
ўлічвала інтарэсаў іншых саслоўяў. 

Барацьба паміж каралём і шляхтай, а таксама паміж асобнымі 
магнацкімі групоўкамі непасрэдна адбівалася на знешнепалітычным 



працэсе дзяржавы. У канцы XVII — пачатку XVIII ст. палітычныя 
рэаліі Рэчы Паспалітай парадзілі з'яву «шляхецкай дыпламатыі», калі 
магнаты пачалі ўтвараць пры сваіх дварах асабістую дыпламатычную 
службу. Такая арыгінальная знешнепалітычная практыка ставіла ў 
тупік дыпламатаў замежных краін. 

У канцы XVII ст. выразнай праявай адасобленасці знешне-
палітычных інтарэсаў Кароны і Княства была пазіцыя прадстаўнікоў 
ВКЛ на перагаворах з Расіяй аб «вечным міры» 1686 г. Кіраўніком 
дэлегацыі Рэчы Паспалітай быў паляк К. Гжымультоўскі. У пачатку 
студзеня 1686 г. ён прыехаў у Горкі, дзе з нецярплівасцю, незадаваль-
неннем і трывогай чакаў членаў пасольства ад ВКЛ. Кароль Ян Сабескі 
таксама быў незадаволены маруднасцю літвінаў, аднак яго патраба-
вальныя лісты да дыпламатаў ВКЛ засталіся без адказу. І толькі 31 
студзеня паслы ВКЛ прыехалі ў Горкі, адкуль адправіліся ў Маскву. 
Для дыпламатыі Княства надзвычай цяжка было пацвердзіць 
Андрусаўскі дагавор, таму яго паслы і зацягвалі выезд у Маскву. 

На працягу некалькіх тыдняў перагаворы не прынеслі вынікаў і 
былі фактычна спынены. У справу ўмяшалася царэўна Соф'я, якая 
палічыла, што з канцлерам ВКЛ М. Агінскім будзе лягчэй дамовіцца, 
чым з палякамі, і менавіта яму прапанавала свае ўмовы саюзу 
супраць Турцыі, на якія ён згадзіўся. У Крамлі добра ведалі, што 
каронная і княжацкая часткі вялікага пасольства мелі розныя 
погляды, што знаходзіла сваё адлюстраванне не толькі ў супярэчнасці 
польска-літвінскіх інтарэсаў, але і ў асабістай непрыязні паміж 
Марцыянай Агінскім і Крыштофам Гжымультоўскім. 

Адасобленасць дзяржаўных інтарэсаў Княства і Кароны 
праяўлялася ў гады Паўночнай вайны і ў падзеях часоў падзелаў Рэчы 
Паспалітай, аб чым гаварылася пры асвятленні адпаведных тэм. 

 
13.3. ЗМЕНЫ Ў ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫМ МЕХАНІЗМЕ І 

СТАТУСЕ ВКЛ У ЭПОХУ РЭФОРМ 
 
Рэформы дзяржаўнага ладу польска-літвінскай федэрацыі ў 

галіне знешняй палітыкі. Праўленне Аўгуста ІІ і яго пераемніка 
Аўгуста III не садзейнічала развіццю дыпламатычнай службы Рэчы 
Паспалітай. У гэты час кіраўніцтва знешнепалітычнымі справамі зна-
ходзілася ў руках саксонскіх міністраў. У перыяд асабістай уніі Рэчы 
Паспалітай з Саксоніяй праблемамі знешняй палітыкі займаліся 
Тайны савет пры каралеве (з 1697 г.), Тайная экспедыцыя Кабінета 
міністраў (з 1704 г.), Тайны кабінет пры каралеве (з 1706 "г.). Рэч 
Паспалітая адыгрывала другасную ролю ў знешнепалітычнай 



дзейнасці саксонска-польскалітвінскай дзяржавы. Працэс прыняцця 
рашэнняў у сферы знешняй палітыкі рэалізаваўся праз прадстаўнікоў 
Рэчы Паспалітай пры двары манарха. 

Пасля Паўночнай вайны сойм зрабіў спробу вярнуць страчаныя 
пазіцыі ў знешнепалітычным механізме. У 1724 г. вальны сойм 
утварыў Вялікую дэпутацыю ў складзе 27 прадстаўнікоў Сената і 90 
прадстаўнікоў Пасольскай ізбы, якая павінна была дзейнічаць у 
перыяд паміж сесіямі. Асноўнай задачай Вялікай дэпутацыі з'яўлялася 
правядзенне канферэнцый з міністрамі замежных двароў, якія былі 
акрэдытаваны пры каралеўскім двары і іншых дзяржаўных органах 
Рэчы Паспалітай, і інфармаванне дэпутатаў сойма аб выніках 
перагавораў. У 1726 г. сойм стварыў чатыры камісіі для вядзення 
перагавораў з прадстаўнікамі Аўстрыі, Расіі, Швецыі і Прусіі. Але 
гэтыя новаўвядзенні не мелі поспеху, паколькі захоўвалася практыка 
дзейнасці права вета ў сойме. 

Ва ўмовах частых зрываў соймаў павышалася роля Сената. У 
другой палове XVIII ст. сенатары Рэчы Паспалітай удзельнічалі ў вы-
рашэнні пытанняў аб персанальным складзе каралеўскіх прадстаўніц-
тваў у Асманскай імперыі, Рыме, Аўстрыі і Расіі, зацвярджэнні 
міжнародных пагадненняў, абмяркоўвалі пытанні дзяржаўных межаў. 
У 1763 г. савет Сената накіраваў пасольствы ў 15 еўрапейскіх краін, 
выдзеліўшы на іх падтрыманне 267 тыс. злотых. Як і раней, 
пасольствы мелі кароткачасовы характар місіі, хаця рабіліся захады 
стварыць пастаянныя рэзідэнцыі за мяжой. Да сярэдзіны XVIII ст. 
такія рэзідэнцыі існавалі ў Рыме, Свяшчэннай Рымскай імперыі, 
Расійскай імперыі, Асманскай імперыі, Крымскім ханстве. Унія з 
Саксоніяй зрабіла свой уплыў на сістэму дыпламатычных рангаў Рэчы 
Паспалітай. У XVIII ст. найвышэйшым у дыпламатычнай іерархіі быў 
надзвычайны пасол, за якім ішлі паўнамочны міністр, рэзідэнт, 
сакратар пасольства, агент, павераны ў справах, карэспандэнт. 

У XVIII ст. захоўвалася і практыка «шляхецкай дыпламатыі». Паў-
намоцтвы ў галіне знешніх сувязей мелі мясцовыя соймікі, удзельнікі 
канфедэрацый, прыватныя асобы (прадстаўнікі магнацкіх фамілій). 
Як правіла, у якасці прадстаўнікоў магнатаў за мяжой выступалі іх 
кліенты. 

Рэформы другой паловы XVIII ст. надавалі вялікую ўвагу сферы 
знешняй палітыкі. 19 снежня 1765 г. кароль зацвердзіў «Агульную 
інструкцыю для паслоў і рэзідэнтаў, якія знаходзіліся пры замежных 
дварах», павысіўшы тым самым патрабаванні да дзейнасці паслоў 
Рэчы Паспалітай. Дэпартамент замежных спраў у кабінеце міністраў 
(«Ахова законаў») паклаў пачатак стварэнню пастаянных дыпламатыч-



ных прадстаўніцтваў Рэчы Паспалітай за мяжой. 9 снежня 1788 г. 
сойм прыняў пастанову «Аб прызначэнні паслоў пры замежных 
дварах», паводле якой устанаўліваўся парадак прызначэння паслоў за 
мяжой і рэгуляваўся характар іх дзейнасці. Пасольствы адкрываліся ў 
Берліне, Вене, Дрэздэне, Капенгагене, Лондане, Парыжы, Стамбуле. 
Кіраўнікі пасольстваў прызначаліся каралём са згоды сойма. Для 
кантролю за дзейнасцю пасольстваў была ўтворана Дэпутацыя па 
замежных справах у складзе канцлера і падканцлера Польшчы і BKЛ, 
двух маршалкаў канфедэрацыі, трох сенатараў і шасці дэпутатаў, 
выбраных соймам. 

У часы «вялікіх рэформ» уздзеянне ВКЛ як самастойнай 
дзяржаўнапалітычнай адзінкі на дыпламатыю Рэчы Паспалітай было 
мінімальным. Польска-літвінская федэрацыя ўсё часцей выступала на 
міжнароднай арэне ў якасці Польскай дзяржавы. Прадстаўнікі ВКЛ 
уключаліся ў склад агульных пасольстваў, якія выступалі ад імя Рэчы 
Паспалітай, і не прэтэндавалі на асобны статус. Прыклад з канцлерам 
ВКЛ М. К. Агінскім, які стаяў на чале дэлегацыі Рэчы Паспалітай у 
перагаворах з Англіяй, паказваў, што ў канцы XVIII ст. прынцыпы 
арганізацыі дыпламатыі федэрацыі, пры якіх зносіны з Захадам 
лічыліся сферай уплыву дыпламатыі Польшчы, а зносіны з Усходам — 
сферай уплыву ВКЛ, страцілі сваю моц. Традыцыі праяўляліся толькі ў 
тым, што прадстаўнікі ад ВКЛ уключаліся ў склад агульных 
пасольстваў Рэчы Паспалітай у агульным парадку. 

Прыхільнікі рэформ разглядалі незалежнае існаванне ВКЛ як 
феадальны перажытак, які неабходна выкараніць. У 1775 г. паміж 
Каронай і ВКЛ была скасавана мытная мяжа, якая існавала з XVI ст. 
Як адзначалася, Канстытуцыя З Мая не ўтрымлівала палажэнняў аб 
асобным статусе ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. 

Пытанне аб дзяржаўным статусе ВКЛ у канстытуцыйных 
актах эпохі рэформ. Адным з вынікаў першага падзелу Рэчы Паспа-
літай стала рашэнне Пецярбурга значна звузіць неабмежаваныя дагэ-
туль паўнамоцтвы вышэйшых ураднікаў Польшчы і Вялікага княства, 
што садзейнічала б умацаванню ў краіне расійскага ўплыву. У 1775 г. 
па ініцыятыве караля С. А. Панятоўскага была створана Пастаянная 
рада — першы ў гісторыі сумесны для Кароны і ВКЛ орган цэнт-
ральнай выканаўчай улады. Пратэкцыя расійскіх паслоў і зацвер-
джаныя ў наступным годзе выключныя кампетэнцыі надавалі яму 
цэнтральнае месца ў сістэме палітычных інстытутаў Рэчы Паспалітай. 

Пастаянная рада падзялялася на дэпартаменты юстыцыі, 
войска, замежных спраў, паліцыі, скарбу. У кожным з іх Вялікае 
княства мела адну трэць месцаў, між тым рашэнні прымаліся простай 



большасцю галасоў і былі абавязковымі для выканання на ўсёй тэры-
торыі Рэчы Паспалітай. Праведзеныя рэформы ў перспектыве фікса-
валі небяспечны варыянт абмежавання ў дзяржаўнай сістэме Рэчы 
Паспалітай паўнамоцтваў Вялікага княства Літоўскага і паасобку 
кожнай з дзвюх каронных правінцый. Гэта магло азначаць звужэнне 
статуса Княства да ўзроўню адміністрацыйнатэрытарыяльнай адзінкі. 

У 1789 г. Пастаянная рада была ліквідавана рашэннем Чатырох-
гадовага сойма. Парламент узяў ініцыятыву дзяржаўнага кіравання ў 
свае рукі, яго мэтай было вызваленне ўнутранай і знешняй палітыкі 
краіны ад замежнага дыктату. Палітычная эмансіпацыя Рэчы 
Паспалітай была, аднак, немагчыма без удасканалення дзяржаўнага 
апарату, што патрабавала свайго роду «інтэграцыі ўлады». 

Прадстаўнікі Кароны і перш за ўсё кароль уяўлялі гэта ў выглядзе 
адмовы ад федэратыўнага характару існуючых адносін Польшчы і 
ВКЛ. Польскі бок пры гэтым спасылаўся на распаўсюджаную ў XVIII 
ст. практыку знішчэння буйнымі еўрапейскімі краінамі рэгіянальных 
самакіраванняў, а таксама на папулярныя ў краіне прынцыпы каме-
ралістыкі. Гэта азначала стварэнне тэрытарыяльных адзінак, ідэнтыч-
ных па памерах сістэме падаткаабкладання і колькасці насельніцтва, 
што ў сваю чаргу павінна было абумоўліваць аднолькавы характар іх 
колькаснага прадстаўніцтва ў дзяржаўных інстытутах. У Рэчы 
Паспалітай адпаведнымі тэрытарыяльнымі адзінкамі маглі стаць тры 
правінцыі, але не два федэратыўныя суб'екты — Польшча і ВКЛ. 

Намінальна прынцып камплектавання парламента прадастаўляў 
Кароне колькасць дэпутацкіх мандатаў, неабходную для зацвярджэн-
ня любога рашэння ва ўмовах абвешчанага канфедэрацыяй сойма (у 
гэтым выпадку ўсе рашэнні маглі прымацца простай большасцю 
галасоў). Першачарговай задачай кіраўнікоў лагера рэформ стала, 
аднак, ліквідацыя канфліктных сітуацый у сценах парламента, бо гэта 
магло даць зачэпку для ўмяшання ва ўнутраныя справы Рэчы 
Паспалітай непрыхільных суседніх дзяржаў. 

Ніводны значны закон Чатырохгадовага сойма не быў зацвер-
джаны без прынцыповай згоды большасці літвінскіх дэпутатаў, 
традыцыйна аб'яднаных для выпрацоўкі сумеснай пазіцыі ў асобную 
«правінцыйнаю сэсію». Іх нежаданне губляць Вялікае княства было 
відавочным. У выніку інспірыраваны ў 70-я гт. XVIII ст. працэс 
выціскання з палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай прынцыпаў 
унутрыдзяржаўнага дуалізму не атрымаў на Чатырохгадовым сойме 
развіцця. Прыярытэтныя ў дзейнасці рэфарматарскай групоўкі 
тэндэнцыі палітычнага кампрамісу былі адлюстраваны ў тэксце 
Канстытуцыі З Мая 1791 г. 



Тэзіс аб ліквідацыі уніі 1569 г. і ў цэлым Вялікага княства 
Літоўскага паводле тэксту Канстытуцыі З Мая дастаткова рас-
паўсюджаны на старонках беларускай навуковай літаратуры. Між 
тым, праведзены яшчэ ў 1960-я гг. шматбаковы параўнальны аналіз 
яе канчатковай рэдакцыі з тэкстамі ранейшых праектаў відавочна 
засведчыў, што «Устава Кіравання» не знішчала унію «абодвух 
Народаў», як, дарэчы, і не пацвярджала яе; яна яе замоўчвала. 
Пачатковыя праекты Асноўнага закону па ініцыятыве Станіслава 
Аўгуста надавалі Рэчы Паспалітай бясспрэчныя рысы унітарнай 
дзяржавы. Такія фармулёўкі, аднак, былі рупліва выведзены з тэкстаў 
апошніх рэдакцый Канстытуцыі, у тым ліку і той, што была 
прадстаўлена на абмеркаванне сойма. Пагроза палітычнага расколу, 
ды яшчэ ў адпаведнасці з унутранымі дзяржаўнымі межамі, 
прымусіла аўтараў «Уставы Кіравання» з улікам пазіцыі літвінскага 
боку абмінуць у Асноўным законе далікатнае пытанне польска-
літвінскіх адносін, вырашэнне якога было пакінута на будучыню. 

Наступны важны дакумент эпохі рэформ — «Узаемная зарука 
абодвух Народаў» ад 22 кастрычніка 1791 г. Дадзены дакумент 
дэклараваў аб'яднанне ў сумесных упраўленчых інстытутах войска і 
скарбаў Польшчы і ВКЛ, гарантуючы роўнае прадстаўніцтва Кароны і 
Вялікага княства ў вайсковай і скарбовай камісіях «абодвух Народаў». 
«Узаемная зарука абодвух Народаў» захоўвала за Рэччу Паспалітай 
дзяржаўны статус дагаворнай федэрацыі. Умовы аб'яднання войска і 
скарбовых камісій Польшчы і Вялікага княства абвяшчаліся 
абавязковымі для ўключэння ў тагачасныя і ўсе наступныя дагаворы. 

Прадугледжаная Канстытуцыяй З Мая дзяржаўная мадэль стала 
вынікам моцных цэнтралізатарскіх памкненняў палітычнай эліты. 
Рэзка павялічваліся кампетэнцыі сойма, які пераўтвараўся ў сапраў-
дны цэнтр дзяржаўнай улады з шырокімі магчымасцямі карэкціроўкі 
дзейнасці выканаўчых інстытутаў. Уводзілася спадчынная манархія, 
ва «ўрадавых камісіях» ствараліся адзіныя ў Рэчы Паспалітай органы 
кіравання войскам, скарбам, паліцыяй, адукацыяй. На ўсю яе 
тэрыторыю пашыралася сфера дзейнасці міністраў, абмежаваная 
дагэтуль паасобку землямі Польшчы ці ВКЛ. 

Праведзеныя рэформы не выходзілі, аднак, за рамкі федэра-
тыўнай мадэлі палітыка-тэрытарыяльнай арганізацыі, у межах якой 
ВКЛ працягвала карыстацца дзяржаўнай аўтаноміяй. Яе састаўныя 
кампаненты — адасоблены ад Кароны інстытут грамадзянства, 
уласны камплект міністэрскіх пасад, асобны апарат мясцовай 
адміністрацыі, функцыянаванне ў Княстве ўласнай судова-прававой 
сістэмы на чале з апеляцыйнымі судамі апошняй інстанцыі (Галоўны 



трыбунал, Асэсарскі суд). Насуперак намаганням караля прынцып 
прызначэння жыхароў Кароны і Вялікага княства на пасады выклю-
чна ў сваіх краінах не быў аспрэчаны сістэмай зацверджаных Чаты-
рохгадовым соймам заканадаўчых актаў. «Літоўская правінцыйная 
сесія» выдала асобныя для Вялікага княства нарматыўна-прававыя 
акты, паводле якіх захоўвалася заканадаўчая аўтаномія ВКЛ ў межах 
агульнага сойма. 

Міждзяржаўны характар федэратыўных адносін Вялікага 
княства Літоўскага і Польскай Кароны быў пацверджаны таксама на 
апошнім у гісторыі Рэчы Паспалітай Гродзенскім сойме 1793 г. Але 
мадэль цэнтралізаванай федэрацыі Польшчы і ВКЛ не атрымала 
завершанага афармлення. У 1795 г. Рэч Паспалітая зведала 
канчатковы падзел. Папярэднія два стагоддзі выхавалі, аднак, у 
шляхецкай свядомасці палякаў і літвінаў устойлівыя традыцыі 
мыслення катэгорыямі сумеснай польскалітвінскай дзяржавы. 



ХРАНАЛОГІЯ 
 

найбольш важных падзей гісторыі знешняй палітыкі Беларусі 
(ад пачаткаў дзяржаўнасці да падзелаў Рэчы Паспалітай) 

 
867 г. — Паход кіеўскіх князёў Аскольда і Дзіра на палачан. 
882 г. — Аб'яднанне Ноўгарада і Кіева князем Алегам. 
885 г. — Паход кіеўскага князя Алега на радзімічаў. 
907, 911 гг. — Удзел крывічоў і радзімічаў у паходах кіеўскага князя 

Алега на Царград (Візантыя). Упамінанне Полацка ў 907 г. у ліку гарадоў, якім 
грэкі абавязаліся выплаціць кантрыбуцыю. 

944 г. — Удзел крывічоў у паходзе кіеўскага князя Ігара на сталіцу 
Візантыі Царград (Канстанцінопаль). 

960-я — 980 гг. — Княжанне першага вядомага ў гістарычных крыніцах 
полацкага князя Рагвалода, заснавальніка дынастыі Рагвалодавічаў. 

970 г. (па іншых даных 980 г.). — Першае летапіснае паведамленне пра 
самастойныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі — Полацкую зямлю і Тураўскае 
княства. 

980 г. — Захоп Полацка наўгародскім князем Уладзімірам Свята-
славічам. Забойства Рагвалода, паланенне Рагнеды. Заваёва Уладзімірам 
Кіева. 

983-984 гг. — Паходы кіеўскага князя Уладзіміра на яцвягаў і 
радзімічаў. 

988 г. — Прыняцце хрысціянства ў Кіеўскай Русі. 
992 г. — Утварэнне хрысціянскай епархіі ў Полацку. 
1001 г. — Смерць полацкага князя Ізяслава. Пачатак барацьбы По-

лацкага княства з Кіевам. 
1003-1044 гг. — Княжанне ў Полацку Брачыслава Ізяславіча. 
1009 г. — Першае ўпамінанне племені і зямлі Літва ў гістарычных 

крыніцах. 
1021 г. — Патрабаванне кіеўскага князя Яраслава перадачы Кіеву 

часткі полацкіх зямель. Паход полацкага князя Брачыслава на Ноўгарад, 
заваёва Наўгародскага княства. Мірнае пагадненне паміж Яраславам і 
Брачыславам. Пераход да Полацкага княства гарадоў Віцебска і Усвятаў. 

1044 г. — Паход Яраслава Мудрага на Літву і заснаванне Наваградка 
(Новагародка). 

1044-1101 гг. — Княжанне ў Полацку Усяслава Брачыславіча Чарадзея. 
1054 г. — Канчатковы падзел хрысціянскай царквы на каталіцкую і 

праваслаўную. 
1060 г. — Удзел полацкага князя Усяслава ў кааліцыі паўднёварускіх 

княстваў супраць качэўнікаў торкаў. 
251 
1065-1066 гг. — Паходы полацкага князя Усяслава на Пскоў і Ноўгарад, 

захоп Ноўгарада. 



Пачатак 1067 г. — Паход кіеўскага, чарнігаўскага, пуціўльскага князёў 
на Полацкае княства. Спаленне Менска. 

1067 г., З сакавіка. — Бітва на р. Нямізе полацкага князя Усяслава 
Брачыславіча з войскам князёў Яраславічаў. 

1067 г., 10 ліпеня. — Перагаворы пад Оршай Усяслава з кіеўскім князем 
Ізяславам. Зняволенне Усяслава. 

1068-1069 гг. — Княжанне ў Кіеве полацкага князя Усяслава. 
1069-1071 гг. — Княжанне ў Полацку кіеўскага намесніка князя Свя-

таполка; 1071 г. — Аднаўленне незалежнасці Полацкага княства. 
1077-1078 гг. — Паходы рускіх дружын на чале з Уладзімірам Ма-

намахам на Полацк. 
1084 г. — Заваёва Уладзімірам Манамахам Менска і спаленне яго. 
1097 г. — З'езд рускіх князёў у Любечы. Полацкія князі ў з'ездзе не 

ўдзельнічалі. 
1101-1119 гг. — Княжанне ў Менску Глеба Усяславіча. 
1104 г. (па іншых звестках 1105 г.) — Паход кааліцыі паўднёварускіх 

князёў, арганізаванай Уладзімірам Манамахам, на Менск. 
1106 г. — Паход менскага князя Глеба Усяславіча і яго братоў на 

Земгалію. 
1117 г. — Паходы менскага князя Глеба Усяслававіча на Смаленскую і 

Наўгародскую землі. 
1119 г. — Аблога Менска рускімі дружынамі на чале з кіеўскім князем 

Уладзімірам Манамахам; 
1127 г. — Паход кіеўскага князя Мсціслава Уладзіміравіча на Полацкую 

зямлю. 
1129 г. — Напад полацкай дружыны на кіеўскія ўладанні. Паход рускіх 

князёў на чале з кіеўскім князем Мсціславам Уладзіміравічам на Полацк. 
Мірны дагавор полацкага веча з рускімі князямі. Высылка полацкіх князёў у 
Візантыю. Уладаранне ў Полацку кіеўскага намесніка. 

1132 г. — Выгнанне з Полацка кіеўскага намесніка. Узвядзенне пала-
чанамі на полацкі пасад князя Васілька Усяславіча. 

1158-1162 гг. — Княжанне ў Тураве Юрыя Яраславіча; 1162 г. — За-
ключэнне міру паміж кіеўскім і тураўскім князямі, прызнанне Кіевам 
незалежнасці Тураўскага княства. 

1151, 1170 гг. — Паходы гарадзенскага князя разам з іншымі князямі 
на Кіеў. 

1186 (?) — 1216 гг. — Княжанне ў Полацку князя Уладзіміра («караля 
Вальдэмара»). 

1186 г. — Дазвол полацкага князя Уладзіміра прапаведаваць 
хрысціянства ў Лівоніі святару Мейнарду. Пачатак нямецкай экспансіі ва 
Усходняй Прыбалтыцы. 

1199 г. — Утварэнне Галіцка-Валынскага княства, у склад якога 
ўваходзілі паўднёва-заходнія землі Беларусі. 

1201 г. — Паход полацкай дружыны на Літву. Заснаванне немцамі Рыгі. 
1202 г. — Утварэнне ў Прыбалтыцы крыжацкага Ордэна мечаносцаў. 



1203 г. — Напад герцыкскага князя Усевалада разам з лето намі на 
Рыгу. 

1203-1216 гг. — Барацьба полацкага князя Уладзіміра супраць нямецкіх 
рыцараў. 

1205-1207 гг. — Першыя паходы літоўскіх дружын на землі Полацкага 
княства. 

1206-1208 гг. — Барацьба кукейноскага князя Вячкі (Вячаслава) з 
крыжакамі. 

1210 г. — Мірны дагавор паміж прлацкім князем Уладзімірам і рыжскім 
архіепіскапам Альбертам аб выплаце Полацку даніны лівамі. 

1212 г. — Мірны дагавор Полацка з Рыгай аб свабодным плаванні 
купцоў па Заходняй Дзвіне; перадача Лівоніі полацкім князем Уладзімірам 
Рыжскаму епіскапству. 

1216 г. — Разгром смаленскім князем Мсціславам Давыдавічам літоўскіх 
дружын на тэрыторыі Полацкага княства. 

1219 г. — Дагавор аб саюзе літоўскіх князёў з Валынскім княствам; 
першае ўпамінанне ў летапісе пра князя Міндоўга. 

1223 г. — Мірны дагавор Смаленска і Полацка з Рыгай. 
1229 г. — Дагавор Смаленскага, Віцебскага і Полацкага княстваў з 

Рыгай, Готландскай зямлёй і нямецкімі гарадамі («Смаленская гандлёвая 
праўда»). 

1230-я гг. — Заснаванне Міндоўгам Беларуска-літоўскай дзяржавы — 
асновы Вялікага княства Літоўскага. 

1230-я — 1263 гг. — Княжанне Міндоўга ў Беларуска-літоўскай 
дзяржаве з цэнтрам у Наваградку. 

1236 г. — Разгром літоўцамі нямецкіх рыцараў пад г. Шаўляем. 
1237 г. — Разгром валынскім князем Данілам Раманавічам нямецкіх 

рыцараў пад Драгічынам. Аб'яднанне Ордэна мечаносцаў з Тэўтонскім 
ордэнам і заснаванне Лівонскага ордэна. 

1237-1241 гг. — Нашэсце мангола-татараў на Русь. 
1240 г., 15 ліпеня. — Перамога войскаў наўгародскага князя Аляксандра 

Яраславіча (Неўскага) над шведскім войскам на р. Няве, удзел у бітве Якава 
Палачаніна. 

1240 г, лістапад — 7 снежня, - Аблога і ўзяцце Кіева войскам Батыя. 
1240, 1258 і іншыя гады XIIІ-XIV ст. — Паходы мангола-татараў на 

беларускія землі. 
1242 г., 5 красавіка. — Перамога Аляксандра Неўскага над нямецкімі 

крыжакамі на Чудскім возеры. 
1248-1254 гг. — Вайна Наваградскага княства з Галіцка-Валынскім 

княствам, 1254 г. — Мірны дагавор паміж вялікім князем літоўскім Міндоўгам 
і Галіцка-Валынскім князем Данілам Раманавічам. 

Каля 1250-1260 гг. — Першае ўпамінанне назвы «Белая Русь» адносна 
беларускіх зямель у трактаце па гісторыі Еўропы «Апісанне земляў». 

1250-1263 гг. — Княжанне ў Полацку Таўцівіла Добрага. 



1253 г. — Каранацыя Міндоўга ў Наваградку і прыняцце ім тытула 
караля Літвы. 

1254-1258 гг. — Княжанне ў Наваградку галіцка-валынскага стаўленіка 
Рамана Данілавіча. 

1258 г. — Паход татара-мангольскага войска Бурундая на Літву. 
1260-я гг. — Уключэнне ў склад ВКЛ Жэмайціі і Дзяволтвы. 
1260 г. — Паход Міндоўга на Мазовію. 
1260 г., 13 ліпеня. — Разгром войскамі Вялікага княства Літоўскага з 

удзелам полацкіх дружын крыжакоў каля возера Дурбе. 
1262 г. — Дагавор паміж Міндоўгам і наўгародскім князем Аляксандрам 

Неўскім аб сумеснай барацьбе супраць Лівонскага ордэна; сумесны паход 
полацка-наўгародскага войска на Юр'еў. 

1263-1267 гг. — Княжанне ў ВКЛ Войшалка. 
1267-1270 гг. — Княжанне ў ВКЛ галіцка-валынскага князя Шварца 

Данілавіча. 
1270-1282 гг. — Княжанне ў ВКЛ Трайдзена. 
1279 г. — Мір паміж ВКЛ і Мазовіяй. 
1283 г. — Паход літвінскага войска на Сандамірскую зямлю. Заваёва 

Тэўтонскім ордэнам Прусіі. 
1284 г. — Першы напад крыжакоў Лівонскага ордэна на Гародню. 
1286 г. — Заваёва войскам ВКЛ Добжына (Польшча). Абвяшчэнне папам 

Мікалаем IV крыжовага паходу на Літву. 
1293 г. — Наваградскі герб «Пагоня» стаў знакам вялікага князя і гербам 

ВКЛ. 
1295-1316 гг. — Княжанне ў ВКЛ Віценя. 
1298 г. — Мірны дагавор ВКЛ з Рыгай і Лівонскім ордэнам. 
1300 г. — Гандлёвы дагавор Полацка з Рыгай. 
1307 г. — Канчатковае ўключэнне ў склад ВКЛ Полацкага княства. 
1314, 1319, 1323 гг. — Паходы Давыда Гарадзенскага супраць кры-

жакоў. 
1315 г. — Уваходжанне Берасцейскай зямлі ў склад ВКЛ. 
1316-1341 гг. — Княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Гедыміна. 
1316 г. — Утварэнне Кіеўскай (Літоўска-Наваградскай) мітраполіі з 

цэнтрам у Наваградку. 
1320 г. — Перамога войска ВКЛ на чале з Гедымінам над крыжакамі 

каля Меднікаў; уваходжанне Віцебскага княства ў склад BKЛ. 
1321 г. — Абвяшчэнне папам Янам XXII крыжовага паходу супраць 

ВКЛ. 
1322 г. — Заключэнне саюзу паміж ВКЛ і Мазавецкім княствам. 
1323 г. — Мірны дагавор Гедыміна з магістратам Рыгі. Пасланне Ге-

дыміна да папы Яна XXII. Горад Вільня (былы Крывы Горад) становіцца 
сталіцай Вялікага княства Літоўскага. 

1324 г. — Перагаворы Гедыміна з прадстаўнікамі папы Яна XXII. 
Адмова Гедыміна хрысціць Літву. 



1320-1330-я гг. — Уваходжанне Менскага княства і турава-пінскіх 
зямель у склад ВКЛ. 

1325 г. — Саюз ВКЛ з Польшчай, Мазовіяй і Псковам супраць 
Тэўтонскага ордэна; паход Давыда Гарадзенскага на Брандэнбургскую 
Марку, забойства Давыда Гарадзенскага. 

1338 г. — Мірны дагавор ВКЛ з Лівонскім ордэнам і Рыгай аб міры, 
межах і свабодным плаванні па Заходняй Дзвіне. 

1340 г. — Уваход у склад ВКЛ Валыні. 
1341-1342 гг. — Паход віцебскай, полацкай і трокскай дружын на 

дапамогу Пскову супраць крыжакоў. Абранне пскоўскім, а затым і полацкім 
князем Андрэя Альгердавіча. 

1345-1377 гг. — Княжанне ў ВКЛ Альгерда (сумесна з братам Кей-
стутам). 

1348 г., 2 лютага. — Бітва літвінскага войска Альгерда і Кейстута з 
крыжакамі на р. Стрэва (правы прыток Нёмана). 

1349-1352 гг. — Барацьба ВКЛ з Польшчай за Валынь і Падляшша. 
1355 г. — Далучэнне Бранскага княства да ВКЛ. 
1358 г. — Перагаворы Альгерда з імператарам Свяшчэннай Рымскай 

імперыі Карлам IV. Прызнанне смаленскім князем Святаславай Іванавічам 
васальнай залежнасці ад ВКЛ. 

1362 г. — Паход літвінскага войска на чале з Альгердам у «Поля Дикие». 
Перамога Альгерда над мангола-татарамі каля р. Сінія Воды (на Падоліі). 
Вызваленне ад татарскага ярма і далучэнне да ВКЛ Кіеўскага, Чарнігаўскга, 
Ноўгарад-Северскага княстваў. 

1367 г. — Спусташэнне крыжакамі Упіцкай зямлі. Заваёва палякамі 
Валыні. Паход Кейстута на Мазовію. 

1368, 1370, 1372 гг. — Паходы Альгерда на Маскву. 
1370 г. — Адваёва Любартам і Кейстутам Валыні і паход літвінскага 

войска на Люблінскую і Сандамірскую землі. 
1372 г. — Любуцкі мірны дагавор паміж ВКЛ і вялікім княствам 

Маскоўскім. 
1373 г. — Абранне Юрыя Карыятавіча «гаспадаром зямлі Малдаўскай». 

Прапанова папы Рыгора XІ Альгерду, Кейстуту ды Любарту прыняць 
каталіцкую веру. Паход полацкай дружыны на чале з князем Андрэем на 
Дынабург. 

1377-1392 гг. — Княжанне ў ВКЛ Ягайлы. 
1380 г. — Сепаратны саюз Ягайлы і Ордэна, накіраваны супраць 

трокскага князя Кейстута і гарадзенскага князя Вітаўта. 
1380 г. — Паход літвінскага войска на чале з Ягайлам на дапамогу 

золатардынскаму хану Мамаю і разанскаму князю Алегу супраць маскоўскага 
князя Дзмітрыя Іванавіча. 

1380 г., 8 верасня. — Удзел князёў Андрэя Полацкага, Дзмітрыя 
Альгердавіча і Дзмітрыя Друцкага ў Кулікоўскай бітве. 

1382 г. — Перагаворы Ягайлы з Ордэнам і ўступка крыжакам Заходняй 
Жэмайціі. 



1383 г. — Саюз Вітаўта з Ордэнам. 
1384 г. — Перагаворы Ягайлы з Дзмітрыем Данскім аб саюзе ВКЛ з 

Маскоўскім княствам у барацьбе з Тэўтонскім ордэнам. Згода Ягайлы на 
абранне яго польскім каралём. Паход літвінскага войска на чале з Ягайлам на 
Мазовію. 

1385 г., 12 лютага. — Ягайлавы паслы ў Кракаве прапаноўваюць яго 
кандыдатуру ў польскія каралі. 

1385 г., 14 жніўня. — Крэўская унія, дагавор аб саюзе Вялікага княства 
Літоўскага і Польскага каралеўства. 

1386 г., 4 сакавіка. — Выбранне вялікага князя Ягайлы польскім ка-
ралём, які займаў трон да 1434 г. Пачатак персанальнай уніі ВКЛ і Польшчы. 

1386 г. — Выступленне незадаволенага ўмовамі Крэўскай уніі полацкага 
князя Андрэя Альгердавіча супраць Ягайлы. Вайна Смаленскага княства 
супраць ВКЛ. 

1387 г.Граматы польскага караля і вялікага князя літоўскага Ягайлы аб 
прывілеях феадалам-католікам Вялікага княства Літоўскага за пераход у 
каталіцкую веру. Хрышчэнне Літвы. 

1390 г.Падпісанне ў Гародні саюзнага пагаднення паміж Вітаўтам і 
Ордэнам. 

1392 г. — Востраўскае пагадненне паміж Ягайлам і Вітаўтам. Перадача 
Ягайлам улады ў Вялікім княстве Літоўскім і Рускім Вітаўту. 

1392-1430 гг. — Княжанне ў ВКЛ Вітаўта. 
1395 г.Далучэнне Смаленскага княства да ВКЛ. 
1397 г.Паход Вітаўта на Крым у падтрымку хана Залатой Арды 

Тахтамыша; 1397 — 1398 гг. — Пасяленне Вітаўтам палонных крымскіх 
татараў у ВКЛ. 

1398 г. — Віленскі сойм. Заява літвінаў, што яны не «падданыя 
Польшчы». 

1398 г., 12 красавіка. — Заключэнне Сальскага дагавора паміж ВКЛ і 
Ордэнам, у адпаведнасці з якім ВКЛ уступала Ордэну частку Жэмайціі; 
абвяшчэнне літвінскімі феадаламі Вітаўта «каралём Літвы і Русі». 

1398 г., лета. — Паход Вітаўта ў «Поля Дикие». Сімвалічнае прыняцце 
Чорнага мора пад уладу ВКЛ. 

1399 г., 12 жніўня. — Паражэнне войскаў ВКЛ на чале з Вітаўтам у бітве 
супраць татараў на р. Ворскле. 

1399 г. — Гандлёвы дагавор Полацка з Рыгай. 
1401 г., 18 студзеня, ІІ сакавіка. — Віленска-Радамская унія — 

дзяржаўны і палітычны саюз ВКЛ з Польскім каралеўствам, у адаведнасці з 
якім ВКЛ заставалася самастойнай дзяржавай у саюзе з Польшчай. 

1404 г., 23 мая. — Мірны дагавор паміж ВКЛ, Польшчай і Ордэнам у 
Рацёнжку, які ў асноўным пацвярджаў умовы Салінскага дагавору. 

1404 г. - Уключэнне Смаленска ў склад ВКЛ. 
1405-1407 гг. — Гандлёвыя дагаворы ВКЛ з горадам Рыгай. 



1406-1408 гг. — Вайна паміж BKЛ з Маскоўскім княствам. Пагадненне 
паміж Вітаўтам і Васілём І аб вызначэнне мяжы паміж ВКЛ і Маскоўскай 
дзяржавай па рэках Угра і Ака. 

1409-1411 гг. — «Вялікая вайна» Польшчы і BKЛ супраць Тэўтонскага 
ордэна. 

1410 г., 15 лютага. — Прысуд чэшскага караля Венцаслава аб перадачы 
Ордэну Дабжынскай зямлі, Жэмайціі і Усходняй Судавіі. 

1410 г., красавік. — Сустрэча ў Кежмарку Вітаўта і венгерскага караля 
Жыгімонта. Прапанова Вітаўту каралеўскай кароны. 

1410 г., 15 ліпеня. — Грунвальдская бітва; 25 ліпеня — 22 верасня. — 
Аблога войскамі Польшчы і ВКЛ Мальбарка. 

1411 г., 1 лютага. — Тарунскі мірны дагавор паміж Польшчай і ВКЛ, з 
аднаго боку, і Ордэнам, з другога, які завяршыў «Вялікую вайну» 1409-1411 
гг. 

1413 г., 2 кастрычніка. — Гарадзельская унія і прывілеі караля Ягайлы 
літоўскай шляхце. 

1414 г. — Саюз BKЛ і Пскова. «Галодная» вайна Польшчы і ВКЛ супраць 
Ордэна. 

1415 г. — Дагавор ВКЛ з Малдаўскім княствам аб асновах адносін 
(аналагічныя дагаворы заключаліся і пацвярджаліся на працягу XV-XVI ст.). 

1415 г. — Сабор праваслаўных епіскапаў ВКЛ у Наваградку і хіратонія 
мітрапаліта Літоўска-Наваградскай епархіі ВКЛ Рыгора Цымблака. 

1419 г. — Мірны дагавор ВКЛ са Швецыяй і Даніяй. Вяртанне 
Свідрыгайлы ў Літву. 

1420 г. — Прыход у Чэхію пяцітысячнага войска на чале з Жыгімонтам 
Карыбутавічам. Прызнанне чэхамі сваім каралём Вітаўта. 

1421 г. — Англійскі пасол Гільбер дэ Лануа сустракаецца з Вітаўтам. 
1422 г., 27 верасня. — Мельнскі мірны дагавор паміж Польшчай і ВКЛ, з 

аднаго боку, і Ордэнам, з другога. Адмова Ордэна ад прэтэнзіі на Жэмайція). 
Дагавор завяршыў апошнюю вайну паміж ВКЛ і Ордэнам і ўсталяваў мяжу 
паміж імі, якая праіснавала да 1-й сусветнай вайны. 

1423 г. — Заключэнне міру паміж ВКЛ і Свяшчэннай Рымскай 
імперыяй. Адмова Вітаўта ад чэшскай кароны. Абвяшчэнне чэшскім каралём 
Жыгімонта Карыбутавіча; 1424 г. — Вывад літвінскага войска з Чэхіі. 

1425 г. — Прызнанне Вітаўта маскоўскім князем Васілём Дзмітрыевічам 
апекуном сваіх дзяцей. 

1425-1427 гг. — Дагаворы ВКЛ з Псковам, Ноўгарадам, Цверскім і 
Разанскім княствамі. Пераход пад уладу ВКЛ вярхоўскіх (Разанскага, 
Пераяслаўскага, Пронскага, Навасільскага, Адоеўскага, Варатынскага) 
княстваў. Прызнанне васальнай залежнасці ад ВКЛ Маскоўскага княства. 

1430-1432 гг. — Княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Свідрыгайлы. 
1431, 1440, 1447 гг.Мірныя і гандлёвыя дагаворы паміж ВКЛ і 

Ноўгарадам. 
1431 г. — Захоп польскім войскам Падолля. Канфлікт Свідрыгайлы з 

Ягайлам. 



1432 г., 7 мая. — Кірсмемельскі мірны дагавор паміж ВКЛ і Ордэнам. 
1432-1440 гг. — Княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Жыгімонта 

Кейстутавіча. 
1432-1440 гг. — Грамадзянская вайна ў ВКЛ. Падзел ВКЛ на дзве 

дзяржавы: Вялікае княства Літоўскае і Вялікае княства Рускае. 
1436 г. — Мірны дагавор паміж Жыгімонтам Кейстутавічам і Ордэнам. 
1440-1492 гг. — Княжанне ў ВКЛ Казіміра I V Ягелончыка;  
1445 г. — Выбранне вялікага князя Казіміра каралём Польшчы. 
1443 г. — Вайна ВКЛ з Мазовіяй. 
1447-1448 гг. — Адмова літвінскай дэлегацыі на Петркоўскім і 

Люблінскім соймах заключыць унію паміж ВКЛ і Польшчай. 
1449 г. — Саюзны дагавор ВКЛ з Цвярскім княствам. Паход літвінскага 

войска пад Калугу. Мірны дагавор з Маскоўскай дзяржавай аб удакладненні 
межаў і сфер уплыву. 

1458 г. — Аднаўленне Літоўскай праваслаўнай мітраполіі, пачатак 
дзейнасці незалежных ад Масквы беларускіх і ўкраінскіх мітрапалітаў. 

1454-1466 гг. — Вайна Польшчы (з удзелам войскаў ВКЛ) супраць 
Тэўтонскага ордэна за землі Памор'я, якая завяршылася Тарунскім мірам 
1466 г. 

1469 г. — Саюз ВКЛ з Залатой Ардой, пацверджаны ў 1480 г. 
1470 г. — Жаданне Ноўгарада далучыцца да ВКЛ. Скасаванне Кіеўскага 

княства. 1478 г. — Паражэнне Ноўгарада ў вайне з Масквой. 
1480 г. — Канчатковае вызваленне зямель Маскоўскай Русі ад татара-

мангольскага іга. 
1492-1494 гг. — Вайна ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. 
1492-1506 гг. — Княжанне ў ВКЛ Аляксандра (з 1501 г. і кароль 

Польшчы). 
1497 г. — Сумесны паход польска-літвінскага войска на Малдавію. 
1499 г., 14 мая. — Унія Польшчы і ВКЛ. 
1500-1503 гг. — Вайна ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. 1500 г., 14 ліпеня. 

— Бітва на р. Ведрашы. Восень. — Аблога маскоўскім войскам Смаленска. 
1501 г., З сакавіка. — Саюзны дагавор BKЛ з Лівонскім ордэнам 

супраць Маскоўскай дзяржавы. 
1501 г., 23 кастрычніка. — Мельніцкі акт аб умовах уніі ВКЛ і Польшчы. 

У сувязі з тым, што Княства губляла частку свайго суверэнітэту, сойм ВКЛ у 
1505 г. не зацвердзіў гэты акт. 

1503 г. — Перамір'е ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. Пераход да Масквы 
Чарнігаўскай, Бранскай, Гомельскай, Ноўгарад-Северскай земяль. 

1506-1548 гг. — Княжанне ў ВКЛ Жыгімонта Старога. 
1506 г., 5 жніўня. — Перамога войскаў ВКЛ пад камандаваннем М. 

Глінскага над крымскімі татарамі пад Клецкам. 
1507-1508 гг. — Вайна ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай.  
1508 г. — Мяцеж братоў Глінскіх. 



1512-1522 гг. — Вайна BKЛ з Маскоўскай дзяржавай. 1514 г., 3 ве-
расня. — Перамога войскаў ВКЛ пад камандаваннем К. Астрожскага над 
маскоўскім войскам пад Оршай. 

1524 г. — Заключэнне анты габсбургскага саюзу Польшчы і ВКЛ з 
Францыяй. Войскі ВКЛ на чале з вялікім гетманам К. Астрожскім і кіраўніком 
казацкіх атрадаў А. Дашковічам авалодалі турэцкай крэпасцю Ачакаў. 

1527 г. — Войска ВКЛ разам з казацкімі атрадамі разбіла войскі татар 
на р. Альшаніца (каля гарадоў Канеў і Чаркасы). 

1532 г. — Мірны дагавор Польшчы і ВКЛ з Турцыяй і Крымам супраць 
Вялікай Рымскай імперыі германскай нацыі. 

1534-1537 гг. -Вайна ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. Заканчэнне серыі 
руска-літоўскіх войнаў канца XV — першай паловы XVI ст., у выніку якіх 
Маскоўская дзяржава заваявала значную частку ўсходніх зямель ВКЛ. 

1548-1572 гг. — Княжанне ў ВКЛ Жыгімонта ІІ Аўгуста. 
1557 г. — Заключэнне ВКЛ ваеннага саюзу з Лівонскім ордэнам супраць 

Маскоўскай дзяржавы. 
1558-1583 гг. — Лівонская (Інфлянцкая) вайна. 
1559, 1561 гг. — Пагадненні аб пераходзе Лівонскага ордэна пад пра-

тэктарат ВКЛ. Паводле другога пагаднення ордэнскія ўладанні ў Інфлянтах 
перайшлі пад супольную ўладу ВКЛ і Кароны Польскай, а магістр Ордэна стаў 
васалам Жыгімонта ІІ Аўгуста. 

1561-1570 гг. — Вайна паміж Рускай дзяржавай і ВКЛ (частка 
Лівонскай вайны). 

1562 г., 19 верасня. — Акт беларускай і ўкраінскай шляхты, прыняты на 
палявым сойме пад Віцебскам, з просьбай да Жыгімонта Аўгуста заключыць 
унію з Польшчай. 

1563 г., 15 лютага.Захоп Полацка войскамі Івана IV. 
1563 г. — Прывілеі Жыгімонта ІІ аб прадастаўленні праваслаўнай 

шляхце права займаць вышэйшыя пасады ў ВКЛ. 
1563-1566 гг. — Перагаворы аб уніі (саюзе) ВКЛ і Польшчы. 
1566 г. — Уключэнне ў склад ВКЛ Інфлянтаў пад назвай Інфлянцкае 

княства. 
1569 г., сакавік-чэрвень. — Выданне універсалаў караля Жыгімонта 

Аўгуста аб пераходзе Падляшша, Валыні, Кіеўшчыны і Падолля ад ВКЛ да 
Польшчы. 

1569 г., 1 ліпеня. — Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. 
1569 г., З жніўня. — Курляндыя і Ліфляндыя аб'яўлены васаламі Рэчы 

Паспалітай. 
1576-1586 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 

Стэфана Баторыя. 
1577-1582 гг. — Другі этап Лівонскай вайны, вызваленне войскамі Рэчы 

Паспалітай захопленых Рускай дзяржавай тэрыторый. 
1582 г., 15 студзеня. — Ям-Запольскі мірны дагавор паміж Рэччу 

Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай, які паклаў канец Лівонскай вайне. 



1584 г. — «Вялікае пасольства» Рэчы Паспалітай у Маскву на чале з 
найвышэйшым пісарам Дзяржаўнай канцылярыі ВКЛ Л. І. Сапегам. 
Падпісанне пратакола аб пацвярджэнні Ям-Запольскага перамір'я 1582 г. у 
сувязі са смерцю Івана IV і ўступленні на прастол Фёдара Іванавіча. 

1587-1632 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Жыгімонта III Вазы. 

1588 г. — Зацвярджэнне каралём Рэчы Паспалітай Жыгімонтам ІІІ 3-га 
Статута Вялікага княства Літоўскага. Статут юрыдычна замацоўваў 
фактычныя адносіны, якія склаліся паміж ВКЛ і Польшай пасля 1569 г., але 
абавязаў урад вярнуць адлучаныя ад Княства землі, забараняў назначаць на 
дзяржаўныя пасады і надзяляць зямлёй «чужаземцаў і закгранічнікаў», у тым 
ліку падданых Польшчы, захаваў самастойнасць ВКЛ у складзе Рэчы 
Паспалітай. 

1592-1599 гг. — Кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт ІІІ быў адначасова 
каралём Швецыі. 

1600 г. — «Вялікае пасольства» Рэчы Паспалітай у Маскву на чале з 
канцлерам ВКЛ Л. І. Сапегам. Вылучэнне Л. І. Сапегам праекта «вечнага міру» 
паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 

1600-1629 гг. — Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй. 
1605 г., ліпень — 1606 г., май. — Царстваванне на маскоўскім прастоле 

Ілжэдзмітрыя І. 
1605 г., 27 верасня. — Кірхгольмская бітва (каля сучаснага Саласпілса, 

Латвія), у выніку якой войскі Рэчы Паспалітай на чале з гетманам 
Я.К.Хадкевічам разграмілі шведскія войскі. 

1609 г. — Беларуска-літоўскія войскі на чале з гетманам Я. К. 
Хадкевічам разграмілі шведскія войскі пад Рыгай, занялі г. Пярну, што на 8 
гадоў прыпыніла ваенныя дзеянні са Швецыяй. 

1609-1618 гг. — Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 
1610-1613 гг. — Царстваванне на матоўскім прастоле каралевіча 

Уладзіслава Жыгімонтавіча (быў выбраны маскоўскім баярствам, але не 
ўступіў на прастол). 

1618 г., 1 снежня. — Падпісанне Дэулінскага дагавора аб перамір'і 
паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй на 14 з паловай гадоў. Вяртанне ў склад Рэчы 
Паспалітай смаленскіх, ноўгарад-северскіх і чарнігаўскіх зямель з гарадамі. 
Каралевіч Уладзіслаў захаваў тытул «цара маскоўскага і ўсяе Русі», але рэальна 
на маскоўскім троне заставаўся М. Раманаў. 

1621 г. — Войскі Рэчы Паспалітай рагзрамілі турэцкую армію ў бітве 
пад Хоцінам. 

1632-1634 гг. — Руска-польская (Смаленская) вайна. 
1632-1648 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 

Уладзіслава Вазы. 
1634 г., 4 чэрвеня. — Падпісанне бестэрміновага Палянаўскага мірнага 

дагавора («вечнага даканчання») паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй, які ў 
асноўным пакідаў межы 1618 г. некранутымі. Кароль і вялікі князь Уладзіслаў 
IV адмаўляўся ад прэтэнзій на рускі трон і прызнаваў за Міхаілам Раманавым 



царскі тытул. Расійскі цар адмаўляўся ад прэтэнзій на Смаленскую і 
Чарнігаўскую землі, а таксама Ліфляндыю, Курляндыю і Эстляндыю. 

1648-1651 гг. — Украінска-польская вайна, якая ахапіла і паўднёвыя 
раёны Беларусі. 

1648-1668 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Яна Казіміра. 

1649 г., жнівень. — Падпісанне Збораўскага перамір'я паміж казацкай 
арміяй Б.Хмяльніцкага і войскам Рэчы Паспалітай. 

1653 г., І кастрычніка. — Земскі сабор даў згоду прыняць Украіну пад 
уладу Расіі; 1653 г., 23 кастрычніка — Расія афіцыйна аб'явіла вайну 
Польшчы і ВКЛ. 

1654-1667 гг. — Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. 
1653-1655 гг. — Трэцяя рэгулярная вайна XVII ст. паміж Расіяй і Рэччу 

Паспалітай ці «руска-польская» вайна за Украіну, Беларусь і Літву. 
1654 г., май. — Пачатак ваенных дзеянняў Расіі супраць Рэчы Пас-

палітай; 1654-1655 гг. — Захоп царскімі войскамі амаль усёй тэрыторыі 
Беларусі, за выключэннем паўднёва-заходніх раёнаў, а таксама ўласна Літвы. 

1655 г., 30 снежня. — Царскі маніфест аб далучэнні Вялікага княства 
Літоўскага да Расіі. 

1655-1660 гг. — Першая Паўночная вайна. 
1655 г., 17 жніўня і 20 кастрычніка. -Падпісанне Кейданскай уніі паміж 

ВКЛ і Швецыяй. 
1656 г., 24 кастрычніка. — Падпісанне Віленскага перамір'я паміж 

Расіяй і Рэччу Паспалітай. 
1656-1658 гг. — Руска-шведская вайна. 
1656 г., снежань. — Падпісанне Радноцкага мірнага дагавора паміж 

Швецыяй, Трансільваніяй, Брандэнбургска-Прускай дзяржавай і Украінай аб 
падзеле Рэчы Паспалітай (дагавор не быў выкананы). 

1658-1667 гг. — Чацвёртая рэгулярная вайна XVII ст. паміж Расіяй і 
Рэччу Паспалітай. 

1658 г., 16 верасня. — Падпісанне Гадзяцкага дагавора паміж Рэччу 
Паспалітай і Украінай аб вяртанні Украіны ў склад Рэчы Паспалітай. 

1660 г. — Падпісанне Аліўскага мірнага дагавора паміж Швецыяй, з 
аднаго боку, і Рэччу Паспалітай, Аўстрыяй і Брандэнбургска-Прускай 
дзяржавай — з другога, які завяршыў (разам з Капенгагенскім мірам 1660 г. 
паміж Швецыяй і Даніяй) Паўночную вайну 1655-1660 гг. 

1661 г. -Вызваленне літвінска-польскімі войскамі ўсёй Беларусі і іх 
выхад на лінію гарадоў Магілёў-Дзісна; 1661 г., лістапад. — Вызваленне 
сталіцы ВКЛ Вільні. 

1667 г, 30 студзеня. — Падпісанне Андрусаўскага дагавора паміж 
Расіяй і Рэччу Паспалітай аб перамір'і ў чацвёртай «руска-польскай» вайне 
XVII ст. Канец 13-гадовай вайны 1654-1667 гг. 

1669-1673 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Міхаіла Вішнявецкага. 



1672-1676 гг. — Вайна Рэчы Паспалітай у саюзе з Аўстрыяй, Венецыяй і 
Расіяй супраць Турцыі. Удзел беларуска-літоўскага войска ў гэтай вайне. 

1672 г. — Рускія ўлады дазволілі купцам з Рэчы Паспалітай гандляваць у 
гарадах Расійскай дзяржавы. 

1674-1696 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Яна Сабескага. 

1683-1699 гг. — Вайна Рэчы Паспалітай (з тымі ж саюзнікамі) з Тур-
цыяй. Удзел беларуска-літоўскага войска ў гэтай вайне. 

1678 г. — Падпісанне 3-й Маскоўскай пастановы да Андрусаўскага 
дагавора аб прадаўжэнні перамір'я паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай яшчэ на 
13 гадоў, пачынаючы з І чэрвеня 1680 г. Перадача Расіяй у склад ВКЛ Веліжа, 
Себежа і Невеля з іх акругамі. 

1686 г., 16 мая. — Падпісанне дагавора аб «вечным міры» паміж Расіяй і 
Рэччу Паспалітай. 

1697-1733 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Фрыдрыха-Аўгуста ІІ. 

1699 г. — Падпісанне ў Маскве Прэабражэнскага саюзнага дагавора 
паміж Расіяй і саксонскім курфюрстам Фрыдрыхам-Аўтустам ІІ, які аба-
вязваўся садзейнічаць уступленню ў антышведскі саюз Рэчы Паспалітай. 

1700-1721 гг. — Паўночная вайна, адным з галоўных тэатраў баявых 
дзеянняў якой была тэрыторыя Беларусі. 

1700 г. — Прыхільнікі Фрыдрыха-Аўгуста ІІ на чале са старастам 
жмудскім, гетманам польным літоўскім Р. Агінскім вылучылі праект адзялення 
BKЛ ад Польшчы і стварэння з Княства спадчыннай манархіі для Аўгуста ІІ і 
яго нашчадкаў. 

1701 г., люты. — Заключэнне новага дагавора паміж Расіяй і Рэччу 
Паспалітай ў літоўскім мястэчку Біржы. У тайным артыкуле дагавора 
гаварылася аб неабходнасці далучыць да антышведскага саюза Рэч Пас-
палітую. 

1702 г. — Пачатак баявых дзеянняў на тэрыторыі Літвы і Беларусі. 
Захоп шведскімі войскамі Вільні, Коўна і Гародні. 

1703 г. — Утварэнне ў ВКЛ Генеральнай канфедэрацыі, якая абвясціла 
саюз з Расіяй. 

1704 г., 30 жніўня. — Заключэнне прадстаўнікамі Сандамірскай кан-
федэрацыі Нарвенскага дагавора з Расіяй аб саюзе і сумеснай барацьбе са 
Швецыяй. Афіцыйнае ўступленне Рэчы Паспалітай у Паўночную вайну. 

1706 г., 24 верасня. — Падпісанне Альтранштадскага мірнага дагавора 
паміж Швецыяй і Рэччу Паспалітай, паводле якога Аўгуст ІІ адмаўляўся ад 
кароны Рэчы Паспалітай на карысць Станіслава Ляшчынскага і разрываў 
саюз Саксоніі з Расіяй. 

1708 г., 28 верасня. — Разгром рускімі войскамі шведскага корпуса пад 
камандаваннем генерала А.Левенгаўпта каля в. Лясная. 

1709 г., 8 ліпеня. — Палтаўская бітва, рагзгром расійскімі войскамі 
шведскіх войскаў. 



1710 г. — Варшаўскі сойм зноў зацвердзіў Фрыдрыха-Аўгуста каралём 
Рэчы Паспалітай. Канчатковая ратыфікацыя мірнага дагавора («вечнага міру») 
1686 г. з Расіяй. 

1710 г. — Выхад Рэчы Паспалітай з Паўночнай вайны. 
1716 г., 2 лістапада. — Падпісанне пагаднення паміж каралём Аўгустай 

ІІ, з аднаго боку, і Тарнагродскай і Віленскай канфедэрацыямі — з другога, у 
выніку якога ўлада караля абмежавана, а правы шляхты пашыраны. 

1717 г., 1 лютага. — «Нямы» сойм, які пад уціскам Расіі прыняў рашэнне 
аб абмежаванні ўлады караля і гетманаў Рэчы Паспалітай, скарачэнні войска 
Польшчы і BKЛ, пацвердзіў права «ліберум вета». 

1720 г. — Дагавор паміж Расіяй і Прусіяй, у якім яны абавязаліся 
падтрымліваць існуючы ў Рэчы Паспалітай палітычны лад. 

1732 г. — Падпісанне (парафіраванне) у Берліне праекта расійска-
аўстра-прускага дагавора аб ваенна-палітычным уціску на Рэч Паспалітую. 
Бакі абавязваліся пасадзіць на яе прастол асобу, якая б магла стрымліваць 
шляхту і не парушаць міру паміж Рэччу Паспалітай і суседзямі — Расіяй, 
Аўстрыяй і Прусіяй. 

1733-1739 гг. — Вайна за польскую спадчыну. 
1733-1763 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 

Аўгуста ІІІ. 
1762 г. — Падпісанне расійска-прускага мірнага дагавора аб завяр-

шэнні Сямігадовай вайны 1756-1763 гг. У сакрэтным пратаколе прадуг-
леджвалася гарантаваць у Рэчы Паспалітай існуючы парадак выбарнай, а не 
спадчыннай манархіі, і дамаўляцца аб кандыдатурах на яе прастол паміж 
сабой. Другі сакрэтны артыкул абавязваў Пецярбург і Берлін абараняць 
дысідэнтаў на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы. 

1764-1795 гг. — Праўленне ў Рэчы Паспалітай караля і вялікага князя 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага. 

1764, 1768 гг. — Рашэнні соймаў Рэчы Паспалітай аб дазволе расійскім 
купцам гандляваць без уплаты мытных пошлін. 

1764 г., сакавік. — Пагадненне паміж Расіяй і Прусіяй аб тым, што яны 
сілай зброі будуць перашкаджаць рэфарміраванню дзяржаўнага ладу Рэчы 
Паспалітай. 

1764-1766 гг. — Рашэнні сеймаў у Варшаве аб юрыдычным перасле-
даванні асоб, якія перайшлі з каталіцтва ў іншую веру ці тых, што высту-
паюць у абарону праваслаўя. 

1767 г. — Стварэнне дысідэнтамі Слуцкай праваслаўнай і Тарунскай 
пратэстанцкай канфедэрацый. 

1768 г. — Стварэнне антыдысідэнцкай Барскай канфедэрацыі. 
1768 г. — Прыняцце соймам Рэчы Паспалітай «Кардынальных правоў» 

якія дэкларавалі нязменнасць дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай і аб'яўлялі 
гарантам гэтага Расійскую імперыю. Абвяшчалася вечнасць уніі Польскага 
каралеўсга і ВКЛ. Ураўнанне дысідэнтаў у правах з католікамі. 



1768 г., люты. — Падпісанне ў Варшаве бестэрміновага Дагавора паміж 
Расійскай імперыяй і Рэччу Паспалітай аб гарантыі незалежнасці і міру ў Рэчы 
Паспалітай, ці так званага «вечнага» дагавора. 

1772 г., 5 жніўня. — Першы падзел Рэчы Паспалітай паміж Прусіяй, 
Аўстрыяй і Расіяй і далучэнне да апошняй часткі Беларусі. Расія атрымала 
землі на ўсход ад Заходняй Дзвіны і Дняпра — Інфлянцкае ваяводства і 
Усходнюю Беларусь: вялікую частку Полацкага і Віцебскага ваяводстваў, 
Мсціслаўскае ваяводства, Рагачоўскі павет Менскага ваяводства. 

1773 г., 18 верасня. — Падпісанне ў Варшаве надзвычайнага мірнага 
дагавора паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай, які замацаваў вынікі першага 
падзелу Рэчы Паспалітай і пацвярджаў «вечны мір» на аснове Варшаўскага 
дагавора 1768 г. 

1775 г. — Падпісанне Акта аб дэмаркацыі мяжы паміж Расіяй і Рэччу 
Паспалітай на тэрыторыі Беларусі. 

1790 г. — Прыняцце Чатырохгадовым соймам закона аб непадзельнасці 
і неадчужальнасці тэрыторыі дзяржавы, увядзенне пакарання за хабар і 
дзеянні на карысць замежных дзяржаў. 

1791 г., студзень. — Прыняцце Чатырохгадовым соймам новых 
«Кардынальных правоў». Абвяшчэнне непарушнасці саюза Польшчы і Вялікага 
княства Літоўскага, суверэннасці Рэчы Паспалітай. 

1791 г., 3 мая. — Прыняцце Чатырохгадовым соймам Канстытуцыі Рэчы 
Паспалітай. 

1792 г., 27 красавіка. — Утварэнне Таргавіцкай канфедэрацыі, за-
прашэнне ёю расійскіх войскаў. 

1792-1794 гг. — «Руска-польская інсурэкцыйная (паўстанцкая) вайна»; 
1792 г, жнівень-верасепь. — Узброенае ўмяшанне Расійскай імперыі ў справы 
Рэчы Паспалітай. Адмена Канстытуцыі 3 Мая 1791 г. 

1793 г., 23 студзеня. — Другі падзел Рэчы Паспалітай паміж Прусіяй і 
Расіяй. Расія атрымала цэнтральную частку Беларусі да лініі Друя — Пінск, а 
таксама Заходнюю Украіну і Падолле. 

1793 г., 27 сакавіка. — Падпісанне генерал-губернатарам новадалу-
чаных да Расіі вобласцей М.М.Крачэтнікавым Маніфеста аб далучэнні 
беларускіх і ўкраінскіх земель, якія адышлі ад Рэчы Паспалітай да Расіі ў 
выніку другога падзелу. 

1793 г., 17 ліпеня — 23 лістапада.- Гродзенскі (нямы) сойм, апошні сойм 
Рэчы Паспалітай. 

1793 г., 22 ліпеня. — Падпісанне Дагавора паміж Расіяй і Рэччу Пас-
палітай аб санкцыі караля і дэпутатаў сойма на другі падзел. Скасаванне 
Канстытуцыі 1791 г. і прыняцце новай, паводле якой падзел Рэчы Паспалітай 
на Карону і Княства ліквідаваўся і абвяшчалася «назаўсёды адзіная вольная і 
незалежная» дзяржава, аднак гіравы і прывілеі ВКЛ захаваліся, як і тытул 
вялікага князя. 

1794 г., 24 сакавіка — 16 лістапада. — Паўстанне ў Польшчы, Беларусі і 
Літве пад кіраўніцтвам генерала Тадэвуша Касцюшкі. 



1794-1812 гг. — Існаванне Літоўскага генерал-губернатарства, у склад 
яго ўваходзіла большая частка тэрыторыі Беларусі. 

1795 г., 24 кастрычніка. — Трэці падзел Рэчы Паспалітай паміж 
Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй і далучэнне да апошняй Заходняй Беларусі, Літвы, 
Курляндыі, часткі Валыні. 

1795 г., 25 лістапада. — Падпісанне ў Гародні апошнім каралём Рэчы 
Паспалітай Станіславам Аўгустай Панятоўскім акта адрачэння ад прастолу на 
карысць расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ. 

1795 г., 14 снежня. — Падпісанне Кацярынай ІІ указа аб далучэнні да 
Расіі Літвы і Чорнай Русі. 

1796 г. — Падзел тэрыторыі Беларусі на губерні і паветы згодна з тэ-
рытарыяльна-адміністрацыйнай рэформай. Утварэнне Беларускай губерні 
(існавала да 1802 г.). 

1797 г., 26 студзеня. — Падпісанне Канвенцыі паміж Расіяй і Прусіяй з 
удзелам Аўстрыі аб размеркаванні паміж імі фінансавых і маёмасных 
абавязацельстваў Рэчы Паспалітай. Гэты акт фармальна і фактычна завяршаў 
існаванне федэратыўнай дзяржавы Рэчы Паспалітай у складзе Польскага 
каралеўства і ВКЛ як суб'екта міжнароднага права. 
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