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дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2003 г. — аспірантуру Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 2004 г. 
абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму "Прадстаўніцтва і палітычная пазіцыя Вялікага 
Княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст.". З 2004 г.  
працаваў у Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце, з 2013 г. — у БДУ. Аўтар 
больш за 60 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.

Пасля заключэння ў 1569 г. Люблінскай уніі Вялі- 
кае Княства Літоўскае (Княства) і Польскае Каралеўст-
ва (Карона) сталі суб’ектамі новага дзяржаўнага аб’яд- 
нання — Рэчы Паспалітай. Найвышэйшая ўлада ў гэ-
тым аб’яднанні належала не толькі выбарнаму кара-
лю польскаму і вялікаму князю літоўскаму, але і ўся-
му шляхецкаму саслоўю. Цэнтральным элементам 
палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай, які павінен быў 
ураўнаважваць уладу манарха і шляхты, а таксама 
гарантаваць захаванне ўсіх правоў і свабод Княст-
ва і Кароны, станавіўся агульны вальны сойм. Разам 
з тым палітычны народ Вялікага Княства Літоўскага1 
імкнуўся праводзіць самастойную палітыку на ўлас-
най тэрыторыі, не дапускаць умяшання звонку ва ўну-
траныя справы ВКЛ і абараняць свае інтарэсы ў рэалі-
зацыі знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай.

Па ўмовах Люблінскай уніі ў Вялікім Княстве 
Літоўскім захоўваліся ўсе дзяржаўныя пасады i iх кам-
петэнцыя2. Захаванне сваёй іерархіі пасад і асобных 
інстытутаў улады, такіх як канцылярыя і скарб, давалі 
магчымасць палітычнай эліце Княства забяспечваць  
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Барацьба шляхты за суверэнітэт 
ВКЛ пасля Люблінскай уніі 1569 г.

Ва ўтворанай у 1569 г. Рэчы Паспалітай адбываліся актыўныя працэсы сацыяльна-
палітычнай інтэграцыі Вялікага Княства Літоўскага і Польскага Каралеўства. Пры гэтым 

вялікакняская шляхта паслядоўна адстойвала самастойнасць ВКЛ у ажыццяўленні сваёй 
унутранай палітыкі і імкнулася рэалізаваць яго інтарэсы на міжнароднай арэне.  

Менавіта захаванне частковага суверэнітэту ВКЛ было адным з важнейшых фактараў,  
які забяспечваў унутраную трываласць Рэчы Паспалітай на працягу ўсяго яе існавання.

свае інтарэсы ва ўнутранай і знешняй палітыцы Рэчы 
Паспалітай. У сувязі з гэтым шляхта ВКЛ значную ўва-
гу надавала абароне кампетэнцыі і статусу дзяржаў-
ных пасад Княства. Перш за ўсё гэта тычылася кан-
чатковага размежавання кампетэнцыі земскіх і двор-
ных маршалкаў Вялікага Княства Літоўскага і Поль-
скага Каралеўства — найважнейшых прыдворных 
урадаў — у складзе агульнай Рэчы Паспалітай.

Гарачыя спрэчкі вакол урэгулявання гэтага пы-
тання ішлі на працягу 1569—1572 гг. Канчаткова раз-
межаваў паўнамоцтвы маршалкаў прывілей кара-
ля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта  
Аўгуста ад 15 красавіка 1572 г. Гэты дакумент выз-
начаў іерархію і функцыі маршалкаў, у першую чаргу 
падчас правядзення сумесных вальных соймаў Рэчы 
Паспалітай. Зацвярджалася, што на пасяджэннях се-
ната вялікі маршалак Кароны павінен быў раздава-
ць галасы польскім сенатарам, а земскі маршалак 
Княства — вялікакняскім. Таксама на час сойма зем-
скаму маршалку Вялікага Княства Літоўскага адво- 
дзілася частка Варшавы, дзе ён вылучаў месцы для 
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пражывання сенатарам і паслам ВКЛ. Размяжоўва-
лася і судовая ўлада маршалкаў. Судзіць шляхту ВКЛ 
мог толькі свой маршалак. Калі абвінавачаны вало-
даў маёмасцю і ў Вялікім Княстве Літоўскім, і ў Поль-
скім Каралеўстве ці канфлікт узнікаў паміж шляхці-
цамі дзвюх частак Рэчы Паспалітай, то такія справы 
разглядаліся абодвума маршалкамі. Сумесна яны 
павінны былі прымаць і замежныя пасольствы, пра-
водзіць адпаведныя цырымоніі. На першым месцы ў 
іерархіі фактычна апынуўся польскі вялікі маршалак, 
аднак земскі маршалак ВКЛ нават на землях Каро-
ны меў першынство над польскім дворным маршал-
кам. Асобна агаворвалася, што падчас знаходжання 
каралеўскага двара на землях ВКЛ вялікакняскі мар-
шалак будзе мець першынство над каронным кале-
гам3. У выніку маршалкі ВКЛ называліся ў дакумен-
це "кароннымі ўраднікамі" (што фармальна павінна 
было гарантаваць іх раўнапраўе з маршалкамі Каро-
ны). Прывілей таксама замацоўваў іх асобны статус і 
вызначаў паўнамоцтвы.

Неабходна адзначыць, што стварэнне Рэчы Па-
спалітай нанесла ўдар па сацыяльным статусе част-
кі палітычнай эліты ВКЛ. У склад агульнага сена-
та не патрапілі некаторыя асобы і ўраднікі, якія ра-
ней уваходзілі ў склад паноў-рады Вялікага Княства 
Літоўскага. Так, па-за сенатам апынуліся слуцкія князі 
Алелькавічы, дворны падскарбі, шэраг прыдворных 
ураднікаў (напрыклад, падчашы, крайчы, стольнік), 
гаспадарскія і павятовыя маршалкі. Акрамя таго, у ад-
розненне ад соймаў ВКЛ, на соймы Рэчы Паспалітай 
ужо не запрашаліся асобна прадстаўнікі знатных ро-
даў ВКЛ (князі і паны)4. З мэтай падвысіць іх статус і 
павялічыць прадстаўніцтва ВКЛ у сенаце палітычная 
эліта Княства доўгі час спрабавала дамагчыся ўвя- 
дзення ў яго склад князёў Алелькавічаў, а таксама 
гаспадарскіх і павятовых маршалкаў5. Тым не менш 
усе гэтыя спробы аказаліся безвыніковымі.

Яшчэ адзін пункт Люблінскай уніі 1569 г. прадуг- 
леджваў, што каронная шляхта ў Княстве, а шлях-
та ВКЛ у Кароне маглі валодаць і атрымліваць зя-
мельныя ўладанні на любых умовах6. Гэта адкры-
вала польскай шляхце непасрэдны шлях да дзяр-
жаўных пасад ВКЛ і, адпаведна, ставіла пад пагрозу 
захаванне палітычнага вяршэнства ў ВКЛ за белару-
скай і літоўскай шляхтай. Аднак Статут ВКЛ 1588 г., у 
стварэнні якога актыўны ўдзел прымала беларуская 
шляхта7, фактычна адмяняў гэтую ўмову уніі. У Ста-
туце вызначалася, што ў Вялікім Княстве Літоўскім 
усе пасады і ўрады могуць давацца не "чужоземцомъ  
и заграничникомъ, ани суседомъ того паньства", а 
толькі мясцовым "родичомъ старожитнымъ и уро-
женъцом"8. Гэтае палажэнне Статута давала шлях-
це ВКЛ эфектыўны сродак у барацьбе за захаванне 
ўнутранай самастойнасці ў складзе Рэчы Паспалітай.  
Яскравым прыкладам гэтага з’яўляецца канфлікт па-
між палітычным народам ВКЛ і каралём польскім і 
вялікім князем літоўскім Жыгімонтам Вазай (1587—

1632), які працягваўся з 1591 па 1600 г. Так, у 1591 г.  
манарх прызначыў на пасаду віленскага біскупа — 
вышэйшую сенатарскую пасаду ВКЛ — паляка Бяр-
нарда Мацееўскага. У сваю чаргу палітычны народ 
ВКЛ гэтай намінацыі не прызнаў і ўсімі сродкамі ёй 
супрацьстаяў. Фактычна Жыгімонт Ваза ў гэтым 
канфлікце саступіў, а галоўнай "зброяй" палітычнай 
эліты Княства супраць прызначэння паляка віленскім 
біскупам быў як раз Статут 1588 г.9. У 1600 г. вілен-
скім біскупам стаў "ліцвін" — прадстаўнік беларуска-
га шляхецкага роду Бенедыкт Война.

Варта памятаць, што ВКЛ захавала сваю права-
вую і судовую сістэмы, што выразна падкрэслівала 
асобны статус і ўнутраную аўтаномію Княства ў скла- 
дзе Рэчы Паспалітай. У Вялікім Княстве Літоўскім 
дзейнічаў і ўласны звод законаў — Статут, зацвер- 
джаны ў 1566 г.10. На Люблінскім сойме 1569 г. бы-
ла створана спецыяльная камісія, якая павінна была 
пачаць працу па прывядзенні вялікакняскага права ў 
адпаведнасць з правам каронным11. Аднак палітычны 
народ ВКЛ ператварыў працу па рэдагаванні Статута 
1566 г. у самастойную перапрацоўку асноўнага зво-
ду законаў Княства на падставе практыкі і патрэбаў 
яго сацыяльна-палітычнага жыцця. Асноўная праца 
над новым Статутам праходзіла ў спецыяльных ка-
місіях, на павятовых і Галоўным сойміках, на Галоў-
ным з’ездзе ВКЛ. На вальных соймах Рэчы Паспалітай 
прадстаўнікі Княства выносілі на зацвярджэнне ўжо 
падрыхтаваныя артыкулы або Статут цалкам, імкну-
чыся захаваць юрыдычную працэдуру прыняцця за-
конаў і адначасова абмежаваць уплыў польскага боку 
на працэс падрыхтоўкі Статута. Нягледзячы на пра-
тэсты польскага боку, Статут ВКЛ быў зацверджаны 
на каранацыйным сойме 1587—1588 гг. новым ка-
ралём польскім і вялікім князем літоўскім Жыгімон-
там Вазай12. Статут абараняў партыкулярныя інтарэ-
сы ВКЛ, юрыдычна замацоўваў яго аўтаномію ў скла- 
дзе Рэчы Паспалітай. Разам з тым нельга ацэньваць 
Статут 1588 г. як праяву сепаратызму, бо ён не меў на 
мэце аддзяленне ВКЛ ад Рэчы Паспалітай і стварэн-
не самастойнай дзяржавы. Наадварот, усе сумесныя 
інстытуты ўлады захоўваліся.

Адзначым, што ў 1580-х гг. была па сутнасці скон-
чаная рэформа судовай сістэмы Вялікага Княст-
ва Літоўскага, якая пачалася ў сярэдзіне 1560-х гг.  
Так, у 1579 г. быў падрыхтаваны, а ў 1581 г. зацвер-
джаны Трыбунал ВКЛ (вышэйшы судовы апеляцый-
ны орган дзяржавы)13. А ў 1588 г., як ужо адзначала-
ся, быў зацверджаны новы Статут ВКЛ, які ўступаў у 
сілу са студзеня 1589 г. Усё гэта яшчэ больш падкрэ-
сліла асобны статус судовай сістэмы Княства ад су-
довай сістэмы Кароны.

Важна падкрэсліць, што захаванне пэўнай сацы-
яльна-палітычнай адасобленасці ВКЛ у складзе Рэчы 
Паспалітай стала адной з прычын узнікнення новага 
і, што найбольш важна, асобнага прадстаўнічага ор-
гана ўлады ў Вялікім Княстве Літоўскім — Галоўнага 
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з’езда14. Гэты інстытут улады пачынае сваё існаванне 
з часоў праўлення караля польскага і вялікага князя 
літоўскага Стафана Баторыя (1576—1586). Часам у 
Галоўным з’ездзе бачаць нават працяг традыцыі існа-
вання асобнага сойма ВКЛ15. Заўважым, што гэты ін-
стытут, у адрозненне ад Галоўнага сойміка, наогул 
не быў агавораны ў законах ВКЛ і Рэчы Паспалітай. 
Склікаць з’езды мог толькі манарх, але ініцыятыва ў іх 
скліканні часта належала не толькі яму, але і палітыч-
най эліце Вялікага Княства Літоўскага. Удзел у Галоў-
ных з’ездах прымалі сенатары ВКЛ і паслы ад шлях-
ты, абраныя ў паветах і ваяводствах. Галоўны з’езд 
з’яўляўся надзвычайным заканадаўчым органам і 
склікаўся, як правіла, падчас войнаў ці палітычных 
канфліктаў. На ім разглядаліся галоўным чынам пы-
танні падаткаабкладання, а таксама абмяркоўвала-
ся шырокае кола актуальных для палітычнага наро-
да ВКЛ пытанняў унутранай і знешняй палітыкі. Для 
ўступлення ў сілу, рашэнні з’езда павінны былі за-
цвярджацца манархам. Галоўны з’езд спыніў сваё 
існаванне ў канцы XVII ст., што было выклікана рас-
чараваннем у ім як з боку шляхты, так і з боку кара-
леўскай улады. Тым не менш гэтыя з’езды сведчы-
лі аб захаванні частковага суверэнітэту ВКЛ у над- 
звычайных абставінах і давалі магчымасць палітыч-
най эліце Княства абараніць свае інтарэсы.

Адзначым таксама, што і на агульным вальным 
сойме Рэчы Паспалітай дэлегацыя Вялікага Княст-
ва Літоўскага захоўвала пэўную адасобленасць. Так, 
на разгляд манарху, сенату і пасольскай ізбе прад-
стаўнікі ВКЛ падавалі асобныя петыцыі і артыкулы. 
Ужо ў канцы XVI ст. падчас соймаў праводзіліся асоб-
ныя ад кароннага боку нарады сенатараў і паслоў 
ВКЛ. Часта ад імя ўсёй дэлегацыі Княства падавалі-
ся асобныя пратэстацыі — пісьмовыя пратэсты су-
праць пэўных рашэнняў сойма16. Таксама на валь-
ных соймах Рэчы Паспалітай прымаліся канстыту-
цыі, што дзейнічалі толькі на тэрыторыі ВКЛ. Акрамя 
таго, у канцы XVI ст. з’явілася традыцыя адасаблен-
ня такіх канстытуцый ад усіх іншых рашэнняў сойма. 
Упершыню канстытуцыі ВКЛ былі вылучаныя ў асобны 
раздзел ў 1590 г. (апошні раз — у 1776 г.)17. Пазней, 
з XVII ст., непасрэдна падчас сойма працавалі асоб-
ныя для розных рэгіёнаў Рэчы Паспалітай, у тым ліку і 
для Вялікага Княства Літоўскага, т. зв. правінцыйныя 
сесіі18. Наогул, на ўсіх узроўнях парламенцкай сіс- 
тэмы Рэчы Паспалітай прадстаўнікі ВКЛ імкнуліся аб-
межаваць умяшанне польскага боку ў рашэнне ўнут- 
раных спраў Княства.

Барацьба за захаванне суверэнітэту ВКЛ была 
цесна звязаная і з барацьбой за тэрытарыяльную цэ-
ласнасць Княства. У канцы XVI ст. гэта ў першую чар-
гу была барацьба за вяртанне зямель, адарваных у 
1569 г., i за ўключэнне ў склад ВКЛ усіх Інфлянтаў.

Адной з найважнейшых задач для палітычнай 
эліты ВКЛ стала вяртанне далучаных да Польска-
га Каралеўства ў сакавіку — чэрвені 1569 г. кара-

лём польскім і вялікім князем літоўскім Жыгімонтам  
Аўгустам, прычым без сур’ёзнага прававога абгрун-
тавання, зямель Украіны і Падляшша19. У перыяд пер-
шых трох бескаралеўяў у Рэчы Паспалітай (1572—
1574, 1574—1576, 1586—1588 гг.) палітычная эліта 
ВКЛ, карыстаючыся надзвычайнымі палітычнымі аб-
ставінамі, патрабавала ад сваіх польскіх партнёраў 
вяртання гэтых зямель. Вылучаліся падобныя патра-
баванні і ў якасці галоўнай умовы падтрымкі для па-
тэнцыяльных кандыдатаў на трон Рэчы Паспалітай. У 
ВКЛ нават існавалі праекты асобнай ад палякаў элек-
цыі (выбараў) вялікага князя літоўскага, якія цалкам 
залежалі ад імкнення вярнуць землі Украіны і Падляш-
ша. Аднак ні Генрых Валуа, ні Стафан Баторый спрэч-
ных тэрыторый Вялікаму Княству Літоўскаму так і не 
вярнулі. Не апраўдаліся надзеі шляхты ВКЛ на пад-
трымку ў гэтым пытанні ўкраінскай шляхты20. У выніку 
ўжо на элекцыйным сойме Рэчы Паспалітай 1587 г. 
прадстаўнікі ВКЛ фактычна адмовіліся ад сваіх прэ-
тэнзій на землі Валыні, Кіеўшчыны, Брацлаўшчыны і 
Падляшша. З канца XVI ст. патрабаванні вярнуць гэ-
тыя ваяводствы замяняюцца патрабаваннямі фінан-
саваць іх абарону выключна з кароннай казны і раз-
межаваць Вялікае Княства Літоўскае з Падляшшам і 
ўкраінскімі ваяводствамі Кароны21. 

Палітычная эліта ВКЛ спрабавала дамагчыся да-
лучэння да ВКЛ усіх Інфлянтаў, якія, згодна з рашэн-
нямі Люблінскага сойма 1569 г., пераходзілі ў агуль-
нае падпарадкаванне Княства і Кароны як частак ужо  
адзінай Рэчы Паспалітай22. Дакладнае вызначэнне 
статусу гэтай правінцыі адкладалася да наступна-
га сойма, аднак значная яе частка была акупаваная. 
Толькі перамога ў Інфлянцкай вайне (1582 г.) даз-
воліла канчаткова вызначыць прававы статус гэтай 
правінцыі ў складзе Рэчы Паспалітай. Палітычны на-
род ВКЛ спрабаваў перагледзець рашэнне Люблін-
скага сойма і заяўляў аб неабходнасці далучыць усе 
Інфлянты толькі да Княства. У сваю чаргу каронная 
шляхта настойвала на раздзеле правінцыі адпаведна 
ўмовам сойма 1569 г. Толькі на вальным сойме 1589 г.,  
ужо ў перыяд кіравання Жыгімонта Вазы, былі пры-
нятыя канстытуцыі, якія нарэшце пастанавілі, што Ін-
флянты, згодна з рашэннямі сойма 1569 г. у Люблі-
не, усё ж пераходзяць у агульнае падпарадкаванне 
Вялікага Княства Літоўскага і Польскага Каралеўст-
ва23. Хоць вялікакняская шляхта і не дасягнула пастаў- 
леных мэтаў, але тэрытарыяльная адасобленасць 
ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай захоўвалася. Акрамя 
таго, калі ў 1613 г. у выніку вайны Рэчы Паспалітай з 
Маскоўскай дзяржавай быў вернуты Смаленск, Сма-
ленскае ваяводства ўключылі менавіта ў склад ВКЛ.

Акт Люблінскай уніі 1569 г. вызначаў, што ад-
праўка пасольстваў і заключэнне міжнародных да-
гавораў у Рэчы Паспалітай павінны былі адбывацца 
толькі "з ведама і агульнай згоды абодвух народаў"24. 
Такім чынам, абвяшчалася агульная знешняя паліты-
ка, і гаварыць пра суверэнітэт ВКЛ у сферы міжна-
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родных адносінаў не прыходзіцца. Аднак палітычная 
эліта Княства адстойвала свае знешнепалітычныя  
інтарэсы, а ў надзвычайных абставінах (бескаралеўе, 
вайна) праводзіла і самастойную знешнюю палітыку.

Напрыклад, у часы першых бескаралеўяў кіру- 
ючыя колы Вялікага Княства Літоўскага праводзілі пе-
рамовы з рознымі палітычнымі сіламі за межамі Рэчы 
Паспалітай з мэтай узмацніць пазіцыі Княства ў рам-
ках уніі з Каронай, а таксама нейтралізаваць ваенную 
небяспеку з боку Маскоўскай дзяржавы. Ад імя "ста-
наў" ВКЛ адпраўляліся пасольствы ў замежныя краі-
ны, падтрымліваліся кантакты, часам нават таемна ад 
польскага боку, са Святой Рымскай Імперыяй і Ма-
скоўскай дзяржавай25. Фактычна вялася самастой-
ная знешняя палітыка. У жніўні 1587 г. сенатары ВКЛ 
асобна, без удзелу палякаў (хоць і ад імя ўсёй Рэчы 
Паспалітай), нават заключылі перамір’е на 15 гадоў 
з маскоўскімі пасламі26. Акрамя таго, шляхта Вяліка-
га Княства Літоўскага дамаглася ад Жыгімонта Ва-
зы, нягледзячы на зусім іншыя планы манарха і част-
кі палітычнай эліты Кароны, афіцыйнага зацвярджэн-
ня гэтага перамір’я. Праявы самастойнай знешняй 
палітыкі ВКЛ можна назіраць і ў XVII ст., асабліва ў 
надзвычайных сітуацыях вайны. Так, у 1627 г. ад імя 
некалькіх сенатараў ВКЛ на чале са Львом Сапегам, 
без згоды і ведама манарха і польскага боку (і без 
уліку інтарэсаў Кароны, якая ваявала са Швецыяй у 
Прусіі), было заключана перамір’е са Шведскім кара-
леўствам на 5 месяцаў. Прычынай гэтага кроку было 
надзвычай цяжкое становішча войскаў ВКЛ на фрон-
це ў Інфлянтах27. А ў 1655 г. частка палітычнага на-
рода ВКЛ ва ўмовах поўнай паразы Рэчы Паспалітай 
у вайне з Расіяй і Швецыяй заключыла Кейданскую 
унію са Шведскім Каралеўствам, якая наогул пра-
дугледжвала разрыў уніі з Польскім Каралеўствам28. 
Аднак падобныя дзеянні былі хутчэй выключэннем з 
правілаў. Таксама неабходна адзначыць, што прад-
стаўнікі ВКЛ заўсёды займалі асаблівае становішча 
ў дыпламатычных місіях Рэчы Паспалітай у Маскоў-
скую дзяржаву. Гэта дазваляла забяспечыць заха-
ванне інтарэсаў ВКЛ у адносінах са сваім найбольш 
небяспечным суседам.

Адной з асаблівасцяў дзяржаўнага ладу Рэчы 
Паспалітай былі перыяды так званага бескаралеўя 
(interregnum). У такой надзвычайнай сітуацыі, пасля 
смерці караля і да абрання новага, вярхоўная ўлада 
ў ВКЛ фактычна пераходзіла ў рукі палітычнага на-
рода Княства. Асабліва яскрава імкненне палітыч-
най эліты ВКЛ падкрэсліць сваю самастойнасць 
выяўлялася ў апошняй трэці XVI ст. У перыяд пер-
шых двух бескаралеўяў (1572—1576 гг.) у ВКЛ была 
фактычна адноўленая практыка склікання ўласных 
з’ездаў (соймаў), што, дарэчы, з’яўлялася відавоч-
ным парушэннем пункта уніі аб забароне правядзен-
ня якіх-небудзь асобных прадстаўнічых сходаў, акра-
мя агульных вальных соймаў29. Першы такі з’езд ад-
быўся ўжо ў канцы снежня 1572 г. — пачатку студзе-

ня 1573 г. у Вільні. А ўсяго за перыяд 1572—1576 гг. 
адбылося каля васьмі з’ездаў, на якіх прысутнічалі як 
паны-рада, так і прадстаўнікі ваяводстваў і паветаў 
ВКЛ. Прычым у складзе паноў-рады засядала і тая 
частка палітычнай эліты, якая не ўвайшла ў склад се-
ната Рэчы Паспалітай. На гэтых сходах беларуская і 
літоўская шляхта абмяркоўвалі магчымых кандыда-
таў на трон Рэчы Паспалітай, займаліся праблемамі 
арганізацыі абароны і судаводства ў Княстве, раз-
глядалі пытанні адносінаў з Каронай і нават знешняй 
палітыкі30. Падобныя асобныя з’езды валодалі зака-
надаўчымі, выканаўчымі і судовымі паўнамоцтвамі. 
Па сутнасці, шляхта ВКЛ у перыяд бескаралеўя ва-
лодала дзяржаўным суверэнітэтам. Дадамо такса-
ма, што прадстаўнікі ВКЛ доўгі час не прызнавалі ін-
стытута канвакацыйнага сойма Рэчы Паспалітай (на 
ім вызначалася дата выбараў караля, прымаліся ме-
ры па абароне краіны, выпрацоўваліся ўмовы для кан-
дыдатаў на трон), як і права яго склікання аднаасоб-
на вышэйшым польскім сенатарам — арцыбіскупам  
гнезненскім. Толькі ў XVII ст. палітычная эліта ВКЛ 
цалкам прызнала механізм функцыянавання Рэчы  
Паспалітай у перыяд бескаралеўя, што склаўся яшчэ 
ў апошняй трэці XVI ст., у тым ліку інстытут канвакацыі 
і паўнамоцтвы арцыбіскупа гнезненскага31.

Важна падкрэсліць, што яшчэ цягам доўгага ча-
су пасля заключэння Люблінскай уніі 1569 г. у свя-
домасці палітычнага народа ВКЛ не сфарміравалася 
ўспрыманне Рэчы Паспалітай як адзінай з палякамі 
"Айчыны". Для шырокіх слаёў беларускай і літоўскай 
шляхты Айчынай было ў першую чаргу Вялікае Кня-
ства Літоўскае32. Палітычная эліта ВКЛ адчувала пэў-
ны недавер да сваіх каронных партнёраў, падазрава-
ла іх у спробах абмежаваць правы і свабоды Княства. 
Падчас бурных палітычных падзей канца XVI — пачат-
ку XVII ст. палітычны народ ВКЛ усяляк падкрэсліваў 
свой адмысловы статус "паловы Рэчы Паспалітай" і 
ні ў якім разе не хацеў зводзіць яго да статусу правін-
цыі Кароны, накшталт Вялікай або Малой Польшчы. 
Такую пазіцыю "літоўскага" (вялікакняскага) палітыч-
нага народа даволі дакладна адлюстроўваюць сло-
вы выдатнага дзеяча таго часу, віленскага кашталя-
на і канцлера ВКЛ Астафія Валовіча, сказаныя ім на 
пасяджэнні сойма 1585 г.: "З народам Польскім... 
ва ўсім роўным сябе народ Літоўскі ўсведамляе"33.

Менавіта з такога разумення свайго адмысловага 
статусу ў Рэчы Паспалітай ішло імкненне палітычнай 
эліты ВКЛ захаваць розныя сімвалічныя рысы сваёй 
дзяржаўнасці. Так, ужо ў перыяд 1572—1576 гг. Кня-
ства фактычна дамаглося асобнай прысягі і зацвяр- 
джэння сваіх правоў новым манархам. Хоць, згод-
на з умовамі уніі, новы манарх падчас каранацыі 
павінен быў прыносіць толькі адну прысягу і выда-
ваць адзін прывілей аб зацвярджэнні правоў і воль-
насцяў "абодвух народаў"34. Акт уніі 1569 г. ліквіда-
ваў асобнае абранне і ўзвядзенне на трон вяліка-
га князя літоўскага. Прычым асабліва падкрэсліва-
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лася, "каб ніякага падабенства з гэтым не было"35. 
Тым не менш ужо ў верасні 1573 г., калі спецыяль-
нае пасольства Рэчы Паспалітай у парыжскім парла-
менце ўрачыста ўручыла новаму каралю польскаму і 
вялікаму князю літоўскаму Генрыху Валуа дэкрэт аб 
яго элекцыі, дворны маршалак ВКЛ Мікалай Крыш-
таф Радзівіл Сіротка асобна абвясціў абранне Ген-
рыха ад імя Вялікага Княства Літоўскага36. Польскім 
бокам гэты крок быў успрыняты як непасрэднае па-
рушэнне ўмоў Люблінскай уніі. А ў маі 1580 г. у Віль-
ні адбылася цырымонія ўручэння Стафану Баторыю 
дароў ад папы рымскага Рыгора XIII у гонар яго пе-
рамог над Маскоўскай дзяржавай. Цырымонія была 
праведзена такім чынам, што дазволіла пазней нека-
торым даследчыкам гаварыць нават пра адраджэнне 
палітычнай элітай ВКЛ абраду асобнага ўзвядзення 
на трон вялікага князя літоўскага37.

Звернем увагу на яшчэ адзін момант. На наш по-
гляд, вялікае значэнне для фарміравання ўласнай 
дзяржаўна-палітычнай ідэнтычнасці шляхты ВКЛ ме-
ла ўключэнне ў Статуты 1566 і 1588 гг. артыкула, які 
фактычна замацоўваў за старабеларускай мовай ста-
тусу афіцыйнай38. Падкрэслім, што нават ва ўмовах 
усё больш актыўнага распаўсюджвання польскай мо-
вы ў вышэйшых пластах грамадства гэтая норма бы-
ла захаваная і ў трэцім Статуце ВКЛ, у стварэнні яко-
га, як ужо адзначалася, актыўны ўдзел прымалі шы-
рокія пласты беларускай і літоўскай шляхты. Гэта мо-
жа сведчыць аб тым значэнні, якое палітычны народ 
ВКЛ надаваў абароне атрыбутаў сваёй дзяржаўнас-
ці. У сваёй знакамітай прадмове да першага выдан-
ня Статута 1588 г. падканцлер ВКЛ Леў Сапега аса-
бліва падкрэсліваў: "А если которому народу встыдъ 
правъ своихъ не умети, поготовю намъ, которые не 
обчым якым языком, але своимъ власнымъ (вы- 
дзелена намі. — У.П.) права списанные маем и кож-
дого часу, чого намъ потреба ку отпору всякое крив-
ды, ведати можемъ"39. Таксама звернем увагу, што 
для беларускай шляхты захаванне такога высокага 
статусу старабеларускай мовы давала магчымасць 
абараніць яшчэ і сваю нацыянальную ідэнтычнасць. 
А ў гэтым ужо можна бачыць і пэўныя элементы ідэі 
нацыянальнага суверэнітэту. Асобная афіцыйная мо-
ва справаводства (да 1697 г.) і свая дзяржаўная сім-
воліка (герб "Пагоня"), безумоўна, таксама з’яўляліся 
сімвалічнымі рысамі дзяржаўнасці ВКЛ.

Такім чынам, у складзе Рэчы Паспалітай белару-
ская і літоўская шляхта мелі магчымасць абараняць 
і рэалізоўваць свае сацыяльна-палітычныя інтарэсы 
ў справах унутранай і, у меншай ступені, знешняй 
палітыкі. Вялікае Княства Літоўскае захавала свае па-
сады, скарб, канцылярыю, войска, тытул, сімволіку, 
судовую і прававую сістэмы, тэрытарыяльную ада-
собленасць. Афіцыйнай мовай Княства доўгі час за-
ставалася старабеларуская мова. Правядзенне асоб-
ных Галоўных з’ездаў ці розных з’ездаў часоў беска-
ралеўяў з’яўлялася важным інструментам абароны 

дзяржаўных інтарэсаў ВКЛ. Акрамя таго, палітыч-
ны народ Вялікага Княства Літоўскага абмяжоўваў  
удзел каронных партнёраў у вырашэнні сваіх унутра-
ных спраў, у тым ліку і на агульных вальных соймах 
Рэчы Паспалітай. Статут 1588 г. гарантаваў вяршэн-
ства ў ВКЛ правоў і інтарэсаў мясцовай шляхты. Усё 
гэтае дазваляе зрабіць выснову аб тым, што пасля 
заключэння ў 1569 г. Люблінскай уніі Вялікае Княства 
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