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«ЯЗЫЦИ, ИЖЕ ДАНЬ ДАЮТЬ РУСИ»:  
ДА ПЫТАННЯ ДАННІЦКАЙ ЗАЛЕЖНАСЦІ ЛІТВЫ Ў ХІ СТ. 
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ ПІСЬМОВЫХ КРЫНІЦ)

«PEOPLE WHO PAY A TRIBUTE TO RUS’»:  
TO THE ISSUE OF TRIBUTARY DEPENDING OF LITHUANIA  
IN THE 11th CENTURY (BASED ON MATERIALS  
OF WRITTEN SOURCES)

Даследаванне ўзаемаадносін літвы і Русі з’яўляецца адным з ключавых пытанняў ся-
рэднявечнай гіторыі Усходняй Еўропы. Вызначэнне часу патраплення літвы ў данніцкую 
залежнасць адкрывае новыя перспектывы даследавання працэсу ўзнікнення Вялікага Кня-
ства Літоўскага і яго гісторыі ў далейшым. Дадзеная праца дазваляе пры абмежаванай 
колькасці пісьмовых звестак за кошт больш глыбокага тэксталагічнага і кантэкстуаль-
нага аналізу наяўных даць адказы на пытанні: калі і ад каго канкрэтна Літва патрапіла 
ў данніцкую залежнасць, што ў далейшым можа стать істотным крокам пры вывучэнні 
ролі Старажытнарускай дзяржавы ў фарміраванні ВКЛ.
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The study of relations of Lithuania and Rus’ is one of the key issues of  medieval Eastern Eu-
rope. The timing of Lithuania’s getting to the tributary dependence opens up the new prospects 
for the studying the problem of the establishing of Grand Duchy of Lithuania, and its history in 
the further times. This work allows (in conditions of lacking of a appropriate number of written 
sources) to answer the question when and by whom exactly Lithuania fell into the tributary rela-
tionship. It became possible through a deep textual and contextual analysis of available sources 
of information. This work gives the opportunity to make a significant step in the studying of the 
role of the Old Rus’ state in the formation of Grand Duchy of Lithuania.

Key words: Lithuania; slavs; Rus’; tributary dependence; Poneman; relationships; the 
Polotsk principality; the Kiev principality.

Рэчышча Нёмана ўвабрала ў сябе гістарычную плынь узаемаадносін 
балцкіх і славянскіх культур, часам разводзячы іх адзін ад аднаго падчас 
стромкіх і абрывістых перыядаў ваенных сутыкненняў, а часам перакід-
ваючы масты сацыяльных і культурных повязяў. Сярод разнастайнасці 
гэтых кантактаў і ўзаемаўплываў асаблівую ўвагу трэба надаць гісторыі 
ваенна-палітычных кантактаў між літвой і старажытнарускімі княствамі, 
бо, вывучаючы іх прычынна-выніковае напаўненне і трансфармацыю, мож-
на наблізіцца да  адказу на пытанне: у якой глебе палягалі  карані адной 
з буйнейшых сярэднявечных дзяржаў Усходняй Еўропы – Вялікага Княства 
Літоускага.
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Літва ўжо з самых ранніх часоў сваёй пісьмовай гісторыі вылучалася ся-
род этнічна роднасных ёй балцкіх плямёнаў. Упершыню пісьмова згаданая 
ў Кведлінбургскіх аналах як сусед Русі [1, с. 65], у далейшым усплываючы 
ў кантэксце ўнутрырускіх канфліктаў, яна з цягам часу становіцца на шлях 
самастойных вайсковых выпраў і дыпламатычных захадаў, што дазваляе ёй 
выстаяць падчас імклівых зломаў традыцыйных мадэлей узаемаадносін, 
выкліканых мангольскім нашэсцем і нямецкай каланізацыяй Прыбалтыкі.  

Як адзначае шэраг даследчыкаў [2, с. 263; 3, с. 68; 4, с. 366; 5, с. 30; 6], 
у ХІ–ХІІ стст. літва знаходзілася ў знешнепалітычнай сферы ўплыву Русі. 
Аднак у той жа час у навукоўцаў узнікаюць разыходжанні ў меркаваннях  
пры вызначэнні часу  патраплення і выхаду з-пад гэтага ўплыву.

У дадзеным артыкуле асвечаны фарватар, у якім развіваліся ўзаема-
адносіны між літвой і старажытнарускімі княствамі ў ХІ ст., ахарактары-
заваныя старажытнарускім летапісцам як «дань дають Руси». Здзейсне-
на спроба вызначэння моманту падпадзення пад данніцкую залежнасць 
і канкрэтызацыі таго суб’екта Русі, які літоўскую даніну атрымоўваў. 
Нешматлікасць пісьмовых згадак будзе кампенсавацца больш грунтоўным 
тэксталагічным аналізам наяўных. 

Варта на самым пачатку абумовіць тое сэнсавае напаўненне, якое ў да-
дзенай працы ўключана ў тэрмін «літва». У гістарыяграфічнай традыцыі 
яго прынята разумець у трох асноўных значэннях: палітонім (Літва як назва 
дзяржавы ў пазнейшы перыяд – абазначэнне Вялікага Княства Літоўскага), 
харонім (Літва як гістарычна-геаграфічная тэрыторыя, ядро будучага ВКЛ) 
і этнонім (літва як назва аднаго з балцкіх плямёнаў) [7, с. 119]. Адсутнасць 
трывалых доказаў адзінай палітычнай арганізацыі ў адзначаны перыяд [8, 
с. 131], а таксама абумоўленыя храналагічныя рамкі даследавання не даз-
валяюць успрымаць літву як палітонім ці харонім. У сваю чаргу спецы-
фіка крыніцазнаўчай базы змушае засяродзіць увагу на трэцім значэнні. 
Менавіта яно знайшло сваё адлюстраванне у «Аповесці мінулых часоў», 
дзе аўтар, пералічваючы шэраг плямёнаў, у тым ліку і літву, указвае: «А се 
суть инии языци…», «…си суть свой языкъ имуще, от колена Афетова, иже 
живуть» [9, с. 65], акцэнтуючы ўвагу менавіта на этнічнай своеасаблівасці 
пералічаных плямёнаў і іх адрознасці ад славян.

Такім чынам, выкарыстанне тэрміна «літва» будзе разумець пад са-
бой указанне на этнічна роднасныя групы насельніцтва, якія пражыва-
юць на блізкай тэрыторыі, без адзінай палітычнай структуры, аднак ужо 
аб’яднаныя ва ўспрыняцці сваіх суседзяў пад адной назвай. 

Першыя кантакты. Першая датаваная згадка літвы прыходзіцца на 
1009 г. і змешчана ў Кведлінбургскіх аналах: «Святы Бруна, які зваўся 
Баніфацыем, архіепіскап і манах, быў абезгалоўлены паганцамі на мяжы 
Літвы і Русі (in confinio Rusciae et Lituae) у адзінаццаты год свайго 
паклікання разам з 18 сваімі спадарожнікамі і 9 сакавіка ўзнёсся на нябё-
сы» [1, с. 65]. 
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Аўтарам асноўнай часткі Аналаў (919–1016 гг.), верагодна, быў капелан 
Кведлінбургскай абатысты, які апісваў акаймляючыя яго рэаліі палітычнага 
і рэлігійнага жыцця [1, с. 5]. Само ўзгадванне літвы (невядомай на той мо-
мант у заходнееўрапейскіх крыніцах) і ўсходнеславянская форма гучання, 
у якой яна прыводзілася, дазваляе гаварыць, што звесткі пра смерць Бруна 
прыйшлі са старажытнарускага асяродку [8, с. 73–74]. Незадоўга да гэтага, 
у канцы Х ст., адбываецца шэраг уварванняў старажытнарускіх князёў на 
землі суседніх з Руссю плямёнаў. Так, пад 983 г. згадваецца паход князя 
Уладзіміра на яцвягаў [9, с. 38], геаграфічна блізкіх да літвы. На той мо-
мант апошняя яшчэ не згадваецца летапісцамі, але блізкасць плямёнаў 
у геаграфічным плане, а таксама з’яўленне аднаго з самых ранніх славянскіх 
запазычанняў у літоўскай мове – valdymieras у значэнні «валадар, гаспадар 
дома» (ад імя Уладзіміра Святаславіча) [8, с. 42] можа ўказваць на тое, што 
гэтыя паходы нейкім чынам закранулі і літву. 

Падагульняючы, з пэўнай доляй умоўнасці, можна казаць пра пер-
шае знаёмства Русі з літвой ужо ў канцы Х – пачатку ХІ ст., у выніку чаго 
ў славянскім асяродку замацаваўся сам этнонім літва. Знаёмства гэта ад-
былося ў выніку першых ваенна-палітычных кантактаў, верагодна, у канцы 
Х ст., характар якіх, праўда, дакладна вызначыць нельга.

Звесткі «Аповесці мінулых часоў» пра данніцкую залежнасць. Больш 
дакладныя звесткі датычна характару ўзаемаадносін між літвой і Руссю 
мы атрымоўваем ужо са старажытнарускага летапісання, дзе ў недатава-
най частцы «Аповесці мінулых часоў» (далей – Аповесць) змешчаны дзве 
згадкі літвы. Першы раз яна згадваецца ў пераліку народаў, якія «сядзяць» 
у Афетавай частцы свету [9, с. 10], другі – у спісе даннікаў Русі: « …се 
суть инии ӕзъıци иже дань дають Руси Чюдь Мерѧ Весь Мурома Чере-
мись Моръдва Пермь Печера Ӕмь Литва Зимигола Корсь Норова Либь 
си суть свои ӕзъıкъ имуще ѿ колена Афетова иже жиоуть въ странахъ 
полунощнъıхъ» [9, с. 13]. Гэтыя пералікі і разыходзяцца толькі ў некаторых  
пунктах. 

Летапісныя тэксты ад часу свайго стварэння і да моманту ўвядзення 
ў навуковы зварот праходзілі этапы шматлікіх перапісванняў, рэдактур 
і кампіляцый. Аднак першапачатковы аўтар пры напісанні свайго твора, 
калі гэта не было абумоўлена патрабаваннямі гістарычнасці твора, ве-
рагодна, адлюстроўваў палітычную сітуацыю, якая склалася на момант 
напісання летапісу. Такім чынам, прыведзены вышэй спіс даннікаў павінен 
адлюстроўваць даннікаў Русі на момант стварэння гэтага спісу ў неда-
таванай частцы Аповесці і ўказаць момант, калі літва ўжо знаходзілася 
ў залежнасці ад Русі. 

Спіс даннікаў можна раздзяліць на тры групы: першая ўключае народы, 
якія непасрэдна былі вельмі цесна звязаныя з паўночнай Руссю і межавалі 
з ёй (пачынаючы з чудзі і заканчваючы мардвой); другая – народы, залеж-
ныя ад Ноўгарада (аднак у меншай ступені, чым першая група), якія займалі 
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цяжкадаступныя і маланаселеныя тэрыторыі (гэта перам, пячора, ям) [6]; 
а вось на трэцяй групе (літва, земгалы, куршы, нарова (у геаграфічнай част-
цы Аповесці на гэтым месцы згадваюцца латгалы)), як акаймляючай літву 
ў прасторы тэксту, варта спыніцца больш падрабязней.

Лівы ў канцы ХІІ ст. знаходзіліся ў данніцкай залежнасці ад Полацкага 
княства. Дадзеную інфармацыю змяшчае ў сваім творы Генрых Латвійскі 
пад 1184 г. [10, с. 71]. Улічваючы, што этнонім «нарова» не згадваецца 
ў іншых крыніцах, дапускаецца, што яго з’яўленне ў летапісе было вынікам 
памылкі летапісца, і першапачаткова на яго месцы называліся латгалы, як 
гэта было ў «геаграфічнай частцы» Аповесці [6]. Улічваючы, што ўжо на 
пачатку ХІІІ ст. на тэрыторыі іх рассялення існавалі Кукейноскае і Герцык-
скае княствы, залежныя ад Полацка, слушным будзе меркаванне, што на 
момант напісання разглядаемага ўрыўка латгалы таксама знаходзіліся пад 
непасрэдным уплывам экспансійнай палітыкі, якую праводзіла Полацкае 
княства. Непасрэдных звестак пра залежнасць куршаў, якія засялялі заходні 
бераг Рыжскага заліва, не выяўлена. Аднак іх непасрэдныя суседзі – земга-
лы – у 1106 г. разбілі моцнае войска Усяславічаў [9, с. 186]. Гэта сведчыць 
аб тым, што ў ХІ ст. так ці інакш земгалы (а разам з імі, верагодна, і куршы)  
патраплялі ў фарватар знешняй палітыкі Полацка [6], аднак пасля 1106 г. 
ужо не сплочвалі даніну Русі. 

Такім чынам, бачна, што кожнае з пералічаных плямёнаў, у пачатку спісу 
якіх стаіць літва, знаходзілася ў непасрэднай геаграфічнай і палітычнай 
дасягальнасці ад Полацка. Геаграфічная блізкасць і агульны кантэкст даз-
валяюць сцвярджаць, што на момант напісання спісу даннікаў літва «дань 
давала» менавіта Полацкаму княству. Вызначыўшы адрасата даніны, варта 
засяродзіцца на даце, калі гэтая даніна ўжо сплочвалася. Як бачым, верхнім 
храналагічным пунктам, раней якога быў напісаны разглядаемы ўрывак, 
стае 1106 год.

Больш шырокі разгляд урыўка пра даннікаў Русі можа даць яшчэ нека-
торую колькасць звестак, карысных пры вызначэнні верхняй храналагічнай 
мяжы спісу даннікаў. У першую чаргу гэта згадка Аповесці пад 1103 г. пра 
паразу мурамскага князя ад мардвы, якая, верагодна, пацягнула б за сабой 
выключэнне апошняй з даннікаў Русі [9, с. 185]. Такім чынам, пазней 1103 г. 
спіс не мог быць складзены.

Раней 1103 г. у Аповесць змешчана толькі згадка пра першае знаёмства 
з племенем югры пад 1096 г. [9, с. 167], якая магла б стаць ніжняй храналагічнай 
мяжой з’яўлення спісу даннікаў. Аднак пры больш дэталёвым разглядзе яна 
выяўляецца аўтарскай устаўкай, у якой распавядаецца пра першы кантакт 
наўгародцаў з югрой, пачуты за чатыры гады да моманту напісання летапісу 
[9, с. 167], ад сведкі гэтых падзей, аднак без указання, колькі год прайшло 
з моманту кантакту і да моманту, калі яму пра гэта распавялі. 

Пры храналагічнай мяжы напісання Аповесці, вызначанай каля 1115 г. 
[11, с. 61], знаёмства з югрой магло адбыцца ў прамежку ад 60-х гг. ХІ ст. 
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і да пачатку ХІІ ст. (прыняўшы сярэднюю працягласць жыцця тагачаснага 
чалавека за 50 гадоў).

Такім чынам, храналагічныя межы, у якіх можна датаваць пералік 
даннікаў і дакладна канстатаваць данніцкую залежнасць літвы ад Полацка, 
выяўляюцца з 60-х гг. ХІ ст. і да 1103 г. 

Аповесць не з’яўляецца маналітнай пісьмовай крыніцай. Канчатковы 
свой выгляд яна прыняла каля 1115 г. Фундаментам для яе былі некалькі 
крыніц па старажытнарускай гісторыі, створаныя ў ХІ ст. Галоўнымі 
платформамі, на якіх базавалася Аповесць, былі Пачатковы звод, датава-
ны 1090-мі гг., і так званы «звод 1072 года». Аднак першы, фрагментарна 
захаваны ў Наўгародскім першым летапісе малодшага ізводу, не змяшчаў 
ніякай «недатаванай часткі», адразу пачынаючыся з пагадовага апісання. 
У сваю чаргу матэрыялы, змешчаныя ў «зводзе 1072 года», дапоўненыя 
ўкладальнікам Аповесці, і ўтварылі ў выніку недатаваную частку Аповесці  
са змешчаным у ёй спісам даннікаў [11, с. 55]. Пытанне застаецца толькі 
ў аднясенні гэтага «спісу» ці да «зводу 1072 г.», ці ўжо да дапаўнення 1115 г. 
Адказ жа на яго быў дадзены вышэй пасля вызначэння храналагічнай і верх-
няй мяжы з’яўлення «спісу», у якія ўкладаецца толькі 1072 г. Такім чынам, 
атрымоўваем: ужо ў 70-я гг. ХІ ст. літва была даннікам Полацкага княства. 

Шлях патраплення літвы ў данніцкую залежнасць ад Полацка 
не зафіксаваны пісьмова. Першая датаваная згадка ў летапісанні – гэта 
паход Кіеўскага князя Яраслава на літву ў 1040 г. [9, с. 103] (паводле 
Наўгародскага летапіса – 1044 г. [12, с. 181]). Лагічнай была б думка яе па-
траплення ў залежнасць менавіта ад Кіева пасля такой ваеннай акцыі, што 
супярэчыла б зробленай вышэй выснове пра адрасата літоўскай даніны. 
Аднак, разгледзеўшы кантэкст акаймляючых гэты паход падзей, можна 
меркаваць пра своеасаблівы падзел сфер уплыву паміж Кіевам і Полац-
кам ў Панёманні. Так, пасля сутыкненняў Яраслава і полацкага князя Бра-
чыслава на пачатку ХІ ст. [13, с. 5–6] з 1021 г. паміж Полацкам і Кіевам 
усталяваліся мірныя адносіны, да таго ж Сафійскі першы летапіс паведам-
ляе: «И оттолъ призва к себь Брячислава, и давъ ему два города Восвячь 
и Видбескъ, и рече ему: ‟буди же со мною заодин”. И воеваша Брячиславъ 
с Великымъ княземь Ярославомъ (разам. – А. З.) все дни живота своего» [14, 
с. 134], а ў далейшым летапісцы прыгадваюць паход Яраслава на яцвягаў 
пад 1038 г. [9, с. 67] і хуткі паход на літву, якія, зыходзячы з сафійскай згадкі, 
маглі быць здзейснены з удзелам полацкага князя, а вынікі паходаў у вы-
глядзе атрымоўваемай даніны падзелены: Кіеву – ад яцвягаў, Полацку – ад 
літвы.

Акрамя пісьмовых дадзеных, на актывізацыю палітыкі прасоўвання 
славянскіх інтарэсаў на Панямонні ўказвае і археалогія. Больш падра-
бязны аналіз археалагічных адбіткаў судакранання балцкіх і славянскіх 
грамадстваў мусіць быць праведзены ў асобным артыкуле з улікам тагачас-
най ваенна-палітычнай сітуацыі і новых археалагічных дадзеных пра саму 
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літву. Аднак на аснове ўжо напрацаваных матэрыялаў можна канстатаваць 
у дадзены перыяд утварэнне на межах з літвой кола умацаваных цэнтраў: 
з поўдня гэта былі Ваўкавыск (канец Х ст.) [15, с. 136 ], Гродна (канец 
ХІ ст.) [16, с. 15], Слонім (канец ХІ ст.) [16, с. 14, 19], у другой палове ХІ ст. 
з’яўляюцца ўмацаванні ў Навагрудку [17, с. 11]; з поўначы – абарончая лінія 
з умацаваных паселішчаў Маскавічы, Рацюнкі, Дрысвяты [18, с. 86], якія 
мелі на першых этапах яўна вайсковае прызначэнне.

Зноў звяртаючыся да пісьмовых крыніц, бачым, што яцвягі ў далейшым 
згадваюцца ў кантэксце дзейнасці паўднёва-рускіх князёў (1112 г. – паход   
на яцвягаў сына кіеўскага князя Святаполка Ізяславіча [9, с. 123], 1196 г. – 
паход Рамана Мсціславіча з мэтай помсты за рабаванне яцвягамі яго земляў 
[19, с. 703]). У сваю чаргу дзейнасць літвы ўсплывае ўжо ў 60–80-я гг. XI ст. 
у берасцяной грамаце, знойдзенай у Ноўгарадзе, у кароткім паведамленні: 
«Литва встала на Корелу» [20, с. 24]. Менавіта ў часавым прамежку, якім 
датуецца гэтая грамата, адбыліся два паходы полацкага князя Усяслава на 
Ноўгарад – у 1066 г. [9, с. 111] і 1069 г. [12, с. 17]. Менавіта падчас аднаго 
з іх і магло адбыцца сутыкненне літвы як кантынгенту войска Усяслава з ка-
рэлай, якая рассялялася ў Наўгародскай зямлі. 

Нават калі б літва пасля пахода Яраслава перайшла пад уплыў Кіева, 
а ў сферу полацкіх інтарэсаў перайшла ў часы полацкага князя Усяслава [6], 
найбольш верагодным часам гэтага пераходу магла б быць храналагічная 
мяжа ў прамежку 40-х –  першай паловы 60-х гг. ХІ ст.; час праўлення Усясла-
ва фактычна не асветлены ў крыніцах. Аднак такі значны знешнепалітычны 
крок полацкага князя не мог бы застацца незаўважаным кіеўскім князем 
і зведаў бы адпаведны адказ, хутчэй за ўсё ваенны. Тым не менш якраз 
гэты перыяд праўлення Усяслава лічыцца часам мірнага яго суіснавання 
з іншымі старажытнарускімі князямі, што пацвярджаецца ў першую чар-
гу ўдзелам полацкага князя ў сумесным з яраславічамі паходзе на Торкаў 
у 1060 г. [9, с. 109] 

Прааналізаваўшы пададзеную ў пісьмовых крыніцах інфармацыю 
адносна данніцкай залежнасці літвы ад Русі ў ХІ ст., можна зазначыць, 
што непасрэднае знаёмства гэтых супольнастей, якое пакінула аб сабе 
інфармацыйны адбітак у пісьмовых крыніцах, адбылося, вергодна, ужо на-
прыканцы Х – пачатку ХІ ст. Нешматлікасць крыніц, якія б маглі асвятліць 
дадзены перыяд  і ўдакладніць характар, які насілі гэтыя кантакты, не дазва-
ляе дакладна ўказваць на якую-небудзь данніцкую залежнасць.

Аднак з вялікай доляй упэўненасці можна сцвярджаць, што ўжо пас-
ля датаванага 1040 г. пахода Яраслава на літву, верагодна, у выніку пад-
зелу сфер уплыву ў Панямонні паміж Кіевам і Полацкам, літва патрапіла 
ў данніцкую залежнасць менавіта ад Полацка. Дадзеная думка пацвярджа-
ецца на 60-я гг. ХІ ст. берасцяной граматай з Ноўгарада, а таксама на 70-я гг. 
ХІ ст. праве дзеным аналізам згадкі літвы ў недатаванай частцы «Аповесці 
мінулых часоў».
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Факталагічна абгрунтаваныя высновы дазваляюць з новага ракур-
су зірнуць на працэс ваеннна-палітычных кантактаў Полацкага княства 
і літвы ўжо на працягу ХІІ–ХІІІ стст. Тое, што гэтыя кантакты распачаліся 
ўжо ў сярэдзіне ХІ ст. і працягваліся ў ХІІ–ХІІІ стст., указвае на іх цэн-
ны характар. А ўжо зыходзячы з гэтага можна высунуць думку пра не-
пасрэдны ўзаемаўплыў унутраных працэсаў, якія адбываліся ў літоўскім 
грамадстве, на ўнутраную і знешнюю палітыку Полацкага княства, і на-
адварот. Менавіта абазначанае сутыкненне сярэдзіны ХІ ст. і далейшыя 
ўзаемаўплывы ў ХІІ ст. (якія, аднак, патрабуюць больш падрабязнага раз-
гляду ў далейшых даследаваннях) сталі той глебай, у якой варта шукаць 
карані адной з буйнейшых сярэднявечных дзяржаў Усходняй Еўропы – 
Вялікага Княства Літоўскага.
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ЗАКОН О БРИТАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ 1981 Г.:  
ОТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПОДДАНСТВА  
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГРАЖДАНСТВУ 

THE BRITISH NATIONALITY ACT 1981: FROM POST-
COLONIAL CITIZENSHIP TO NATIONAL CITIZENSHIP

В статье рассматривается завершающий этап трансформации постколониального 
британского подданства в гражданство национального типа. Показано, что в Соеди-
ненном Королевстве в 1950–1970-х гг. существовало противоречие между инклюзивной 
политикой гражданства и исключающей иммиграционной политикой. Консенсус между 
ведущими британскими политическими партиями по вопросу о необходимости сокраще-
ния иммиграции привел к принятию в 1981 г. закона о британском гражданстве.

Ключевые слова: иммиграция; гражданство; национальность; Соединенное Королев-
ство; Новое Содружество; деколонизация; подданство.

The article is devoted to last stage of transformation process from British postcolonial sub-
jectship to national citizenship. The article concentrates on the contradiction between inclusive 
citizenship policy and exclusive immigration policy in the United Kingdom in 1950th–1970th. 
There was consensus between main political parties about reducing of colour immigration that 
tend to enactment of the British Nationality Act 1981.

Key words: immigration; citizenship; nationality; United Kingdom; New Commonwealth; 
decolonization; subjectship.

Окончание Второй мировой войны и последовавшие за ней процессы 
деколонизации поставили перед Великобританией ряд вопросов, касавших-
ся сохранения своего влияния в Содружестве наций. Стремление властей 
метрополии сохранить тесные связи с колониями и доминионами сталки-


