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Паўднёвае вымярэнне 
Вялікага Княства.  
Тэма ўкраінскіх земляў 
у палітычнай сістэме 
Вялікага Княства 
Літоўскага  
і яе адлюстраванне  
ў гістарыяграфіі  
і падручніках 
Р. І. Попель, 
аспірант, 
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

Беларускія і ўкраінскія землі гістарычна заўсёды 
былі цесна звязаны паміж сабой палітычнымі, эка-
намічнымі і культурнымі сувязямі. На працягу двух 
стагоддзяў вялізныя паўднёвыя валоданні ВКЛ былі   
ўключаны ў палітычныя, сацыяльна-эканамічныя, 
рэлігійна-культурныя працэсы, з’яўляліся заслонай ад 
нападаў з боку татарскага свету, правадніком паў-
днёвых гандлёвых шляхоў. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.01.2016.

Да пастаноўкі пытання
Да ХІV ст. Вялікае Княства Літоўскае (ВКЛ) уяў-

ляла сабой дастаткова буйную дзяржаву ва Усходняй 
Еўропе, якая ахоплівала тэрыторыю сучасных Бела-
русі, Літвы і некаторыя суседнія з імі рэгіёны. ВКЛ 
імкліва пашыралася ў розных напрамках і ўклю чала 
ў сябе ўсё новыя тэрыторыі, перадусім, княствы Русі. 

Адным з галоўных кірункаў для паступовага па-
шырэння ВКЛ быў паўднёвы. Да сярэдзіны ХІV ст. 
ВКЛ ужо далучыла тэрыторыю на поўдні сучаснай 
Беларусі – Тураўскае, Пінскае і іншыя княствы – і вый-
шла сваімі межамі да ўкраінскіх земляў. На поўдні 
знаходзіліся Кіеўская, Чарнігаўская, Ноўгарад-Се-
верская землі – сэрца колішняй Старажытнай Русі. 
Пасля татара-мангольскага нашэсця першай паловы 
ХІІІ ст. яны знаходзіліся ў залежнасці ад Залатой 
Арды. На паўднёвым захадзе ляжала Валынь – част-
ка аслаблай Галіцка-Валынскай Русі. Далучэнне гэ-
тых земляў да ВКЛ прайшло паэтапна. Валынь і Ус-
ходняе Падолле былі далучаны да сярэдзіны ХІV ст. 
у выніку працяглых войнаў за Галіцка-Валынскую 
спадчыну, у якіх, акрамя ВКЛ і галіцка-валынскіх 
князёў, удзельнічалі таксама Польшча, Венгрыя і ін-
шыя дзяржавы рэгіёна. Вялізная Кіеўская зямля ра-
зам з Чарнігаўшчынай і Севершчынай стала часткай 
ВКЛ у выніку перамог Альгерда над татарамі ў 1362 г. 
Праўда, існуе летапісная і гістарыяграфічная трады-
цыя, згодна з якой Кіеўскае княства было далучана 
яшчэ раней – у часы Гедыміна. 

Украінскія землі з’яўляліся часткай ВКЛ два ста-
годдзі, прайшоўшы за гэты час шлях ад аўтаномных 
княстваў да ваяводстваў у складзе ВКЛ. 

Продкі сучасных беларусаў і ўкраінцаў нярэд-
ка атаясамлівалі сябе з адзіным народам Русі са 
старажытным сакральным цэнтрам у Кіеве, а пы-
танне асобных, хоць і падобных старабеларускай 
і стараўкраінскай моў ці адзінай рускай (русінскай) 
мовы дагэтуль дыскусійнае. Свой след ва ўкраінскай 
гісторыі пакінулі і многія гістарычныя персоны бе-
ларускай гісторыі. Так, кіеўскі князь Уладзімір Аль-
гердавіч у канцы жыцця меў у валоданні Капыльскае 
і Слуцкае княствы і жыў у Капылі. Захоўвалі гэтыя 
валоданні і яго нашчадкі – Алелькавічы, некато-
рыя з якіх вярнуліся ў якасці князёў у Кіеў. Князь 
Канстанцін Васіль Астрожскі, які нарадзіўся ў Тура-
ве, меў вялізныя латыфундыі ва Украіне і доўгі час 
з’яўляўся кіеўскім ваяводам. Аднак калі беларускія 
землі складалі значную частку ВКЛ да самага кан-
ца яго існавання, то ўкраінскія (за выключэннем 
значнай ча сткі Севершчыны і Чарнігаўшчыны, якія 
былі заваяваны Маскоўскай дзяржавай у пачатку 
ХVІ ст.) падчас заключэння Люблінскай уніі ў 1569 г. 
перайшлі ў склад Польшчы. Такім чынам, даследа-
ванне ўкраінскіх зем ляў у палітычнай сістэме ВКЛ 
можа не толькі зрабіць унёсак у вывучэнне ўкраінскай 
гісторыі, але і праліць святло на многія праблемы 
гісторыі Беларусі і іншых краін усходнееўрапейскага 
рэгіёна. 
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Гістарыяграфія пытання
Першыя навуковыя працы, што закраналі тэму 

інкарпарацыі ўкраінскіх земляў у склад ВКЛ, з’явілі-
ся ва ўкраінскай і расійскай гістарыяграфіі ў ХІХ ст. 
У гэты час дадзеная тэматыка разглядалася ў асноў-
ным у межах агульных прац па гісторыі Расіі, Украі-
ны, у лепшым выпадку – у работах, прысвечаных 
гісторыі земляў Русі ў складзе ВКЛ.

Агульным было падкрэсліванне негатыўнасці да-
лучэння рускіх земляў да ВКЛ як чужароднай дзяр-
жавы. Ва ўкраінскай нацыянальнай гістарыяграфіі 
існаваў погляд на інкарпарацыю паўднёварускіх 
княстваў у склад ВКЛ як на неадназначны працэс, 
што меў рознабаковыя наступствы. У расійскай 
гіс  тарыяграфіі дадзеная праблематыка разгляда-
ецца ў працах П. Бацюшкова, П. Кляпацкага, 
М. Любаўскага, ва ўкраін скай – у работах У. Анта-
новіча, М. Грушэўскага і інш. Праблемы месца 
кіеўскіх і валынскіх старостваў адміністрацыйна-
тэрытарыяльнай структуры ВКЛ разглядаў у пачатку 
ХХ ст. М. Доўнар-Запольскі [1], які па праву можа 
належаць і расійскай, і ўкраінскай, і беларускай 
гістарыяграфіі.

У савецкі перыяд азначаная праблематыка 
доўгі час уздымалася толькі ў межах агульных 
прац па гісторыі Русі, Расіі ці Украіны, пры гэ тым 
марксісцкая метадалогія змешвалася з раней шымі 
расійскацэнтрычнымі падыходамі. У якасці сама-
стойнага аб’екта даследавання праблема інкар-
парацыі ўкраінскіх земляў у склад ВКЛ пачынае 
вылучацца ў позняй савецкай гістарыяграфіі (1970–
1980-я гг.). Асабліва яскрава гэта бачна ў працах 
украінскага гісторыка Ф. Шабульды, які фактычна 
распачаў грун тоўныя даследаванні па дадзенай тэ-
матыцы. У сваіх работах ён закранаў розныя аспек-
ты гісторыі Кіеў скай, Валынскай і іншых земляў 
у складзе ВКЛ. Часам далучэння Кіеўшчыны да 
ВКЛ ён лічыў 1320-я гг., адстойваў рэальнасць 
кіеўскага паходу Гедыміна [2, с. 28, 30]. Аднак 
яго працы часам крытыкуюцца за літаральнае пра-
чытанне звестак гістарычных крыніц і савецкую 
заідэалагізаванасць тэкстаў.

На сучасным этапе акрэсленая намі праблематыка 
разглядаецца ў асноўным ва ўкраінскай гістарыягра-
фіі. Аднак і тут гісторыя ўкраінскіх земляў у складзе 
ВКЛ ніколі не прыцягвала па-сапраўднаму шырокай 
увагі, як бы «згубіўшыся» паміж перыядам Стара-
жытнай/Кіеўскай Русі і часам казаччыны і Гетманш-
чыны, якія традыцыйна мысляцца ва ўкраінскай 
гістарыяграфіі і грамадскай думцы ў якасці важных 
кропак развіцця дзяржаўнасці Украіны. Сучасная 
ўкраінская даследчыца А. Русына ў сувязі з гэтым 
нават называе «літоўскі» перыяд украінскай гісторыі 
«цёмнымі часамі» [3, с. 14]. 

Тым не менш пасля атрымання Украінай дзяржаў-
най незалежнасці актывізавалася цікавасць да роз-
ных пластоў яе гісторыі, у тым ліку і да «літоўскага» 
перыяду. Грунтоўныя даследаванні ў гэтым кірунку 

праводзіць А. Русына. Яна з’яўляецца адным з га-
лоўных крытыкаў Ф. Шабульды, выступае з пазіцый 
«гіперкрытыцызму» і цалкам адмаўляе рэальнасць 
кіеўскіх паходаў войска ВКЛ да Альгерда [3, с. 48, 
51]. Распрацоўвае падобную тэматыку і яе вучань 
Д. Вашчук, які звяртаецца ў асноўным да праблем 
гісторыі права, у першую чаргу развіцця літоўскага 
права. На сучасным этапе праблемы інкарпарацыі 
ўкраінскіх княстваў у склад ВКЛ, іх унутраны лад 
і адносіны з цэнтральным урадам ВКЛ у «літоўскі» 
перыяд закранаюць у сваіх працах ужо названы 
Ф. Шабульда, Л. Вайтовіч (выступаюць з падобных 
навуковых пазіцый), Н. Якавенка, Б. Чаркас [4] і інш. 
У апошні час праблемы гісторыі Кіеўшчыны ў скла-
дзе ВКЛ закранае ў сваіх працах расійскі гісторык 
С. Палехаў, які займаецца ў асноўным тэматыкай 
унутрыдзяржаўных канфлік таў у ВКЛ 1430-х гг. [5]. 
Ён жа з’яўляецца выдаўцом шэрагу дакументаў адпа-
веднай тэматыкі.

У польскай гістарыяграфіі ўклад у вывучэнне пра-
цэсу пераходу Кіеўскага і Валынскага ваяводстваў 
з ВКЛ у склад Польшчы ў 1569 г. зрабіў О. Халецкі. 
Гісторыю ўкраінскіх зямляў у складзе ВКЛ так ці 
інакш закраналі У. Сэрчык, Х. Літвін і інш. У літоў-
скай гістарыяграфіі да падобных пытанняў звярталіся 
Р. Пятраускас, брытанска-літоўскі даследчык С. Роуэл 
[6, с. 131–148, 355–357] і інш. Практычна не закра-
налася гэта тэматыка і ў беларускай гістарыяграфіі, 
акрамя ўжо названай працы М. Доўнар-Запольскага 
і асобных прац па гісторыі ўкраінскага казацт-
ва І. Марзалюка і А. Мартынюка [7, с. 173–179]. 
У апошні час апублікавана некалькі прэзентацыйных 
навукова-папулярных выданняў па гісторыі ўкраінскіх 
земляў у складзе ВКЛ і гісторыі ўкраінскага казацтва 
сумеснага аўтарства літоўскіх, украінскіх і беларускіх 
гісторыкаў. У якасці прыкладу назавём кнігу І. Мар-
залюка, А. Рагаускаса, Б. Чаркаса і інш. «Українське 
Козацтво і Велике князівство Литовське», якая вый-
шла ў 2014 г. 

Такім чынам, тэматыка ўкраінскіх земляў у па-
літычнай сістэме ВКЛ закраналася ў шэрагу на-
вуковых работ. Найбольш значныя, на наш погляд, 
даследаванні ў гэтым кірунку праводзілі Ф. Ша-
бульда і А. Русына. Аднак тэмы ўкраінскіх земляў 
у палітычнай сістэме ВКЛ, унутранага ладу гэтых 
княстваў у «літоўскі» перыяд, іх адносін з цэн-
тральным урадам ВКЛ з’яўляюцца недастаткова 
вывучанымі, а таму лічацца перспектыўнымі для 
далейшых навуковых даследаванняў.

Адлюстраванне пытання ў падручніках  
для вышэйшай і сярэдняй школы 

Украіны і Беларусі
Ва ўкраінскіх падручніках і навучальных да-

паможніках па гісторыі Украіны, якія выкарыс-
тоўваюцца ў вышэйшай школе, «літоўскі» перыяд раз-
глядаецца абавязкова, аднак на яго адводзіцца значна 
меншы аб’ём тэксту, чым на разгляд гісторыі Стара-
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жытнай Русі і пазнейшай эпохі казаччыны Гетманш-
чыны. Так, у кнізе Ф. Семяненкі і Л. Радчанкі «Исто-
рия Украины с древнейших времен до наших дней» 
(2002) гісторыя ўкраінскіх земляў у складзе ВКЛ так 
ці інакш закранаецца ў пяці пунктах [8, с. 87–108], 
у той час як гісторыя Кіеўскай Русі – у дванаццаці, 
гісторыя казацтва – у пятнаццаці. Пачатак «экспансіі 
літоўцаў» на ўкраінскія землі тут адносіцца да 1321 г., 
хоць сцвярджаецца, што «подчинить Приднепро-
вье тогда не удалось, поэтому здесь возникло нечто 
сходное со структурой двоевластия». У адносінах да 
далучэння Кіеўшчыны да ВКЛ Альгердам у 1362 г. 
падкрэсліваецца дапамога крымскіх татараў. Бараць-
ба Вітаўта ў 1392–1394 гг. з кіеўскім князем Уладзімі-
рам Альгердавічам, а таксама з ноўгарад-северскім 
і падольскім князямі тлумачыцца спробай апошніх 
дабіцца большай аўтаноміі сваіх земляў у складзе 
ВКЛ. Страта аўтаноміі Валыні ў 1452 г. і Кіеўшчы-
ны ў 1470 г. называецца як падстава імкнення часткі 
ўкраінскіх князёў да пераходу пад патранаж маскоў-
скага ўладара. Паўстанне М. Глінскага трактуецца як 
спроба аднаўлення Кіеўскага княства. У асобныя пун-
кты вылучаюцца пытанні ўзнікнення і эвалюцыі ка-
зацтва, гісторыя Запарожскай Сечы, Люб лінскай уніі 
і яе наступствы. Акрамя таго, разглядаюцца польская 
каланізацыя Украіны пасля Люблінскай уніі, неадна-
значнасць наступстваў пераходу Украіны ў склад 
Польшчы.

У дапажніку А. Бойкі «Історія України», які 
пабачыў свет таксама ў 2002 г., «літоўскаму перыя-
ду» цалкам прысвечаны толькі адзін пункт [9, с. 97–
101, 105–106, 110–128]; так ці інакш ён закранаец-
ца яшчэ ў трох пунктах. Станоўчым у падручніку 
з’яўляецца  перыядызацыя «літоўскай экспансіі» 
на ўкраінскія землі. Пачатак экспансіі адносіцца да 
часоў Гедымі на – 1340-я гг., падкрэсліваюцца пра-
цэсы «аславяньвання» літоўскіх правіцеляў, якія, ад-
нак, так і засталіся незавершанымі. Падкрэсліваецца 
ў цэлым негатыўны характар на ступстваў перахо-
ду ўкраінскіх земляў у склад Польшчы ў 1569 г., 
які, на думку А. Бойкі, адбыўся са згоды мясцовай 
украінскай шляхты. 

Найбольш поўна асвятляе гісторыю ўкраінскіх 
земляў у складзе ВКЛ дапаможнік Н. Якавенкі «На-
рис історії України з найдавніших часів до кінця 
XVIII століття» (трэцяе выданне – у 2006 г.) [10, с. 94–
120, 128–134]. Адпаведныя раздзелы кнігі ў многім 
пабудаваны на параўнанні становішча ўкраінскіх 
земляў у складзе ВКЛ і Польскай Кароны. Далучэнне 
Кіеў шчыны да ВКЛ Н. Якавенка адносіць да паходу 
Альгерда 1362 г., але дапускае, што распаўсюджанне 
ўплыву ВКЛ на гэтыя тэрыторыі адбывалася значна 
раней. У гісторыі ўкраінскіх земляў у складзе ВКЛ 
вылучаюцца «першы ўдзельны перыяд» (ад далу-
чэння да ВКЛ да ліквідацыі Вітаўтам удзельных 
княстваў у 1390-х гг.) і «другі ўдзельны перыяд» (ча-
сы праўлення Алелькі і Сямёна Алелькавіча ў Кіеве 
і Свідрыгайлы ў Валыні), між якімі пазначаны пе-

рыяд праўлення ва ўкраінскіх землях літоўскіх на-
меснікаў. Значная ўвага надаецца асвят ленню сацы-
яльных і культурных аспектаў украін скай гісторыі 
адпаведнага перыяду. 

У сярэдняй школе Украіны большая част-
ка «лі тоўскага» перыяду яе гісторыі вывучаецца 
ў 7 кла се, а гісторыя ХVІ ст. і Люблінскай уніі – 
у 8 класе. Агульная тэндэнцыя школьных вучэб-
ных да паможнікаў: перыяду гісторыі ўкраінскіх 
земляў у складзе ВКЛ адводзіцца значна менш 
гадзін у параўнанні з гісто рыяй Старажытнай Русі 
[11, с. 23]. Так, у падручніку для 7 класа «Історія 
України» Ю. Свідэрскага (і інш.) 2007 г. на гісторыю 
ўкраінскіх земляў у складзе ВКЛ адводзіцца цал-
кам адзін параграф і часткова яшчэ чатыры (на 
гісторыю Кіеўскай Русі – дванаццаць, Галіцка-
Валынскай дзяржавы – пяць). Прыкладна тое ж 
назіраецца і ў падручніках 2015 г. У падручніку 
А. Гісэма «літоўскаму» перыяду цалкам прысвеча-
ны два параграфы, часткова – тры (Кіеўскай Русі – 
трынаццаць, Галіцка-Валынскай дзяржаве – пяць). 
У падручніку У. Власава пытанні гісторыі ўкраінскіх 
зямель у складзе ВКЛ наогул закранаюцца толькі 
часткова ў чатырох параграфах. Агульнай тэндэн-
цыяй з’яўляецца прыняцце гіпотэзы пра далучэнне 
Кіеўшчыны да ВКЛ у часы Альгерда (а не ў часы 
Гедыміна). У той жа час ва ўсіх падручніках пра-
сочваецца пашыраная ва ўкраінскай гістарыяграфіі 
думка пра ліквідацыю Вітаўтам удзельных княстваў 
на землях Русі ў 1390-х гг. і ператварэнне іх 
у намесніцтвы, якія, у сваю чаргу, зноў былі пе-
раведзены ў статус княстваў пасля грамадзянскай 
вайны ў ВКЛ 1430-х гг. У некаторых падручніках 
(напрыклад, А. Гісэма 2015 г.) сур’ёзная ўвага на-
даецца «Вялікаму Княству Рускаму» (меркаванаму 
праекту Свідрыгайлы 1430-х гг.), хоць рэальнасць 
яго існавання з’яўляецца дастаткова сумніўнай. 
У падручніках для 8 класа (А. Струкевіч і інш. (2008), 
А. Гісэм і А. Мартынюк (2015)) падкрэсліваецца не-
адназначнасць наступстваў Люблінскай уніі 1569 г. 
і пераходу ўкраінскіх земляў у склад Польшчы. 

Цікавым з’яўляецца параўнанне прыведзе-
ных намі поглядаў на «літоўскі» перыяд гісторыі 
Украіны ва ўкраінскіх падручніках з адпаведнай 
інфармацыяй у беларускіх падручніках па ай-
чыннай гісторыі. Зразумела, што ў беларускіх 
падручніках у межах вывучэння курсаў па гісторыі 
Беларусі «ўкраінскай тэматыцы» надаецца знач-
на менш увагі. Нягледзячы на тое, што ўкраінскія 
землі з’ўляліся часткай ВКЛ і былі цесна звяза-
ны з беларускімі землямі, звесткі пра тэрыто-
рыю сучаснай Украіны ў падручніках па гісторыі 
Беларусі сустракаюцца эпізадычна [12, с. 204–301, 
331–342]. Пры гэтым Люблінская унія 1569 г. 
і адарванне Кіеўшчыны, Валыні і Падляшша ад 
ВКЛ у беларускіх падручніках, як правіла, мае 
негатыўную афарбоўку. Выкарыстоўваюцца та-
кія азначэнні, як «анэксія» («Гісторыя Беларусі» 
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Я. Новіка і Г. Марцуля), «захоп» («Гісторыя 
Беларусі» І. Крэня, С. Марозавай і інш.). Цікавая 
класіфікацыя земляў ВКЛ прадстаўлена ў другім 
томе шасцітомнага выдання «Гісторыі Беларусі» 
(2008), які нярэдка вы карыс тоўваецца ў якасці 
падручніка для студэнтаў. У раз дзеле за аўтарствам 
П. Лойкі землі ВКЛ па дзяляюцца на дзяржаўнае 
«ядро» і перыферыйныя «землі прыслухоўваючыя». 
Да апошніх адносяцца, у тым лі ку, Кіеўшчына, Ва-
лынь і іншыя ўкраінскія землі (падобны падыход 
прадстаўляў у сваіх працах і беларускі гісторык 
права І. Юхо). 

Як і ва ўкраінскіх падручніках, у беларускай на-
вучальнай літаратуры для школ і ВНУ адназначна 
пры знаецца стварэнне Вітаўтам на землях Русі ў скла-
дзе ВКЛ намесніцтваў замест ліквідаваных княстваў, 
а таксама ўзнаўленне Кіеўскага і Валынскага княстваў 
пасля грамадзянскай вайны ў ВКЛ 1430-х гг. [13, 
с. 75–77, 92–93].

Асноўныя праблемы і прапановы
Адным з найбольш старых дыскусійных пы-

танняў тэматыкі ўкраінскіх земляў у складзе ВКЛ 
з’яўляецца вызначэнне храналогіі і працэсу далу-
чэння вялізнай кіеўскай зямлі да ВКЛ. Летапісныя 
звесткі пра далучэнне Кіеўшчыны падчас паходу 
Гедыміна ў 1320-я гг. падтрымліваліся шэрагам 
навукоўцаў (Ф. Шабульда, Л. Вайтовіч і інш. ), у той 
час як іншая навуковая плынь (А. Русына) лічыць, 
што гэтыя падзеі ніколі не адбываліся, і адносіць 
далучэнне кіеўскай зямлі да паходу Альгерда 
1362 г. На наш погляд, больш слушным з’яўляецца 
другі падыход: усе звесткі пра Гедымінаў па-
ход на Кіеў з імёнамі легендарных кіеўскіх кня-
зёў, па ўсёй бачнасці, сапраўды з’яўляюцца по-
зняй фальсіфікацыяй з мэтай абгрунтаваць правы 
на кіеўскі трон для дынастыі князёў Гальшанскіх. 
Як максімум, можна прызнаць меркаванне Н. Яка-
венкі, згодна з якім уплыў ВКЛ на кіеўскую зямлю 
мог у пэўнай ступені пашырацца і да 1362 г., але да-
лучэнне адбылося толькі пасля Сіняводскай бітвы. 
На наш погляд, ёсць падставы для таго, каб вызна-
чыць перыяд у гісторыі кіеўскай зямлі з 1320-х гг.  
да 1362 г. як міфалагічны. 

Што тычыцца ступені палітычнай аўтаноміі зем-
ляў ВКЛ, то гэта тэма, на наш погляд, патрабуе да-
лейшага шырокага вывучэння. ВКЛ як дзяржава 
з рознаўзроўневымі адміністрацыйна-тэрытарыяль-
нымі адзінкамі мела складаную палітычную 
сістэму і рэгіянальную структуру. Для лепша-
га разумення ўнутранага сацыяльна-палітычнага 
ладу гэтай дзяржавы неабходна даследаванне змен 
у адміністрацыйна-тэрытарыяльнай структуры. Так, 
мы не можам па гадзіцца з дастаткова распаўсюджанай 
ва ўкраінскай гістарыяграфіі думкай пра замену 
Вітаўтам шэрагу княстваў (у тым ліку Кіеўскага, 
Ноўгарад-Северскага і інш.) на намесніцтвы, якая 
сур’ёзна ўкаранілася ва ўкраінскіх падручніках 

і навучальных дапаможніках, асабліва школьных. 
Разам з тым нішто не гаворыць пра існаванне ў пе-
рыяд 1390–1440-х гг. у ВКЛ спецыфічнай тэрытары-
яльнай адзінкі намесніцтва. Вітаўт хутчэй замяняў 
«непаслухмяных» князёў на верных (так, Уладзімір 
Альгердавіч на кіеўскім княжанні быў заменены 
на князёў з роду Гальшанскіх), прычым «старыя» 
князі нярэдка пераводзіліся ў менш значныя кня-
ствы (напрыклад, Уладзімір Альгердавіч – на Капыль 
і Слуцк). Такім чынам, хутчэй трэба казаць не пра 
тэрытарыяльную рэформу Вітаўта, а пра рэфор-
му Казіміра Ягелончыка, які сапраўды ператварыў 
удзель ныя княствы ў ваяводствы і намесніцтвы (так, 
з Валынню гэта здарылася ў 1352 г., з Кіеўшчынай – 
у 1470 г.). 

Да грашовага абарачэння ў сувязі з пытаннем 
палітычнай аўтаноміі ВКЛ у ХІV–ХV стст. звярта-
лася шмат даследчыкаў. Шэраг момантаў дазваляе 
вызначыць дадзеную тэматыку як перспектыўнае 
поле для даследавання. Тым больш, фактычна не 
ўзнімалася пытанне сувязяў рэгіянальнай манетнай 
чаканкі на землях ВКЛ (Кіеўскай, Валынскай, Север-
скай) з пытаннем палітычнай аўтаноміі гэтых земляў 
як перыферыйных адзінак, звязаных з літоўскай 
метраполіяй. 

Яшчэ адно пытанне – узаемаадносіны палі-
тычных эліт украінскіх земляў з палітычнай элітай 
ВКЛ на фоне развіцця шляхецкіх рухаў. Палітычныя 
эліты далучаных да ВКЛ украінскіх земляў, як 
і іншых земляў Русі, фарміраваліся на падставе 
паступовага злучэння мясцовых знаці і князёў – 
нашчадкаў Рурыкавічаў з новымі князямі з роду 
Гедымінавічаў. Спачатку ўзаемадзеянне адбывала-
ся паміж зямельнымі элітамі і цэнтральным ура-
дам ВКЛ і насіла ў першую чаргу персаналізаваны 
характар. Аднак працэс паступовай цэнтралізацыі 
ВКЛ і кансалідацыі яго земляў выклікаў неадназнач-
ныя наступствы: з аднаго боку, узмацняўся ўплыў 
Вільні на дзяржаўную перыферыю і ліквідаваліся 
ўдзельныя княствы, з другога – назіраліся працэ-
сы ўніфікацыі сацыяльна-палітычнага жыцця рэ-
гіёнаў ВКЛ, распаўсюджвання літоўскага права, 
што прыводзіла да пашырэння на ўкраінскіх зем-
лях шляхецкіх рухаў за правы і вольнасці і развіццё 
«шляхецкай дэмакратыі». Гэтыя працэсы і сталі, на 
наш погляд, галоўнай прычынай пераходу Валыні, 
а за ёй і Кіеўшчыны ў склад Польшчы падчас за-
ключэння Люблінскай уніі 1569 г. Ператварэнне 
мясцовых зямельных палітычных эліт у частку 
кансалідаванага шляхецкага стану Рэчы Паспалітай 
каштавала ВКЛ страты значнай часткі сваіх тэрыто-
рый у выглядзе ўсіх паўднёвых валоданняў. 

Што тычыцца генезісу казацтва і яго адносін 
з цэнтральнымі і мясцовымі элітамі ВКЛ, то можна 
сказаць, што ў канцы ХV – першай палове ХVІ ст. 
адносіны ўкраінскага казацтва з уладамі ВКЛ былі 
яшчэ слабы мі, хутчэй адбывалася ўзаемадзеянне 
з мясцовымі ўраднікамі і знаццю, блізкай Кіеўскай 
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зямлі. З другой паловы ХVІ ст. кантакты Сечы, 
Вільні і Кракава актывізуюцца. Тым не менш 
эфектыўнае вырашэнне «казацкага пытання» з боку 
дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай ва ўмовах «шля-
хецкай дэмакратыі» так і не было ажыццёўлена, што 
стала адным з фактараў будучага заняпаду Рэчы 
Паспалітай.

У даследаванні пытання месца і значэння ўкраін-
скіх земляў у складзе Вялікага Княства Літоўскага, на 
наш погляд, вялікае значэнне можа мець структурна-
функцыянальны падыход, які можа дазволіць вылу-
чыць важныя для сацыяльна-палітычнага жыцця кож-
най з земляў катэгорыі, напрыклад, пасада і тытулатура 
правіцеля ці намесніка кожнай з земляў, спадчыннасць 
зямельнага трымання, тып прававой сістэмы, фактыч-
ныя і афіцыйныя паўнамоцтвы князя ці намесніка 
ва ўнутранай ці знешняй палітыцы, культурныя, 
рэлігійныя, эканамічныя аспекты і інш. Усе гэтыя 
катэгорыі ўтвараюць структуру палі тычнай сістэмы 
як кожнай асобнай зямлі, так і ВКЛ у цэлым. Важным 
таксама з’яўляецца аналіз узаемаадносін дзяржаўнага 
цэнтра і перыферыі, тэарэтычную распрацоўку якога 
ў сусветнай гісторыі прапанаваў прадстаўнік амеры-
канскага структурнага функцыяналізму Э. Шылз [14, 
с. 341–359]. Уяўленне пра ВКЛ як пра адмысловую 
квазіімперыю прадставілі ў літоўскай гістарыяграфіі 
З. Норкус, А. Эйдзінтас, у беларускай гістарыяграфіі 
і публіцыстыцы – І. Юхо, В. Насевіч, А. Дзермант, 
А. Сінкевіч. 

З улікам усіх названых вышэй фактаў і ўмоў не-
абходнай з’яўляецца распрацоўка храналогіі далу-
чэння ўкраінскіх земляў да ВКЛ і іх палітычнага 
развіцця ў яго складзе. Лагічным таксама з’яўляецца 
стварэнне храналогій гісторыі асобных украінскіх 
земляў у складзе ВКЛ, якія б улічвалі ступень іх 
палітыч най эканоміі ў розныя часы. Распрацоўку па-
добнай храналогіі для ўкраінскіх земляў, а таксама 
асобна для Кіеўскай зямлі аўтар прадставіў у іншай 
публікацыі. 
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Анатацыя

У артыкуле ставіцца пытанне пра месца і значэнне ўкраінскіх земляў – Кіеўшчыны, Валыні, Усходняга Падолля, Чар-
нігаўшчыны і Севершчыны – у палітычнай сістэме Вялікага Княства Літоўскага. Разглядаецца перыяд ад далучэння ўкраін-
скіх земляў да ВКЛ у ХІV ст. да Люблінскай уніі 1569 г. Асаблівая ўвага надаецца праблемам далучэння гэтых земляў да ВКЛ, 
ступені іх палітычнай аўтаноміі, развіцця шляхецкага руху, а таксама далучэння да Польшчы ў 1569 г. Даецца кароткі агляд 
адлюстравання дадзенай тэматыкі ў гістарыяграфіі і падручніках для вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў Украіны, 
Беларусі і інш.

Summary

The article suggests pastnovka question about the place and value of the Ukrainian lands – Kyiv region, Volyn, Eastern Podolia, 
Chernihiv region and Siverschyna – in the political system of the Grand Duchy of Lithuania. We consider peryad of joining the Ukrain-
ian lands to Grand Duchy of Lithuania in the 14th century. to the Union of Lublin in 1569 Special attention is paid to the problem of 
joining these lands to Grand Duchy of Lithuania, the degree of political autonomy, the development of a noble movement and connec-
tion of these lands to Poland in 1569 also added a brief overview of reflection on this topic in historiography and textbooks for higher 
and secondary educational institutions of Ukraine, Belarus and other countries. 


