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Сёння Рэспублжа Беларусь з'яуляецца пол1этн1ч-
най крашай, у якой, паводле перашсу 1999 г., 

этшчныя мeншacцi складаюць каля 20 % ад усяго 
насельнщтва [5, с. 45]. Пытанне, як на нашай тэ-
pытоpыi з 'явШся гэтыя cyпольнacцi, патрабуе глы-
бокага aнaлiзy. На працягу стагоддзяу на тэрыто-
рыю Бeлapyci па розных прычынах пpыxодзiлi 
шмaтлiкiя народы. Адбывалася гэта у розных фор
мах: ад простай мп-рацьп да прымусовага перася-
лення падчас ваенных паходау. Усё залежыла ад 
гicтapычныx умоу paзвiцця грамадства, палгтыга той 
щ iншaй кpaiны адносна свайго насельнщтва, ад 
тых, хто гаравау (шляхта, магнаты) дзяржавай, i 
шмат шшага. Аднымi з самых цiкaвыx пстарыч-
ных меншасцей з'яуляюцца татары i цыганы. 

У артыкуле аутар спрабуе прадставщь храна-
логiю з'яулення татарау i цыган на землях Вялжа-
га княства Лиоускага (ВКЛ), адносшы да ix з боку 
дзяржавы, прававы статус i сацыяльную структу¬ 
ру меншасцей. Найбольш вядомымi дacлeдчыкaмi 
у гэтай сферы можна назваць Я. Гембщкага [2], 
I. Дaнiловiчa [3], 3 . Даугялу [4], А. Мухлшскага [6] 
i iнш. 

АcноУнымi кpынiцaмi па вывучэнню стано-
вiшчa татарау у Б е л а р у с з 'яуляюцца перш за усё 
пpывiлei вялiкix князёу л^оусгах i каралёу Рэчы 
Пacпaлiтaй, Статуты ВКЛ 1529, 1566 i 1588 гг. 

Татары на беларусгах землях пасялкпся на-
прыканцы XIV—XV стст. у вышку унутрыпалиыч-
ных канфлжтау у Залатой Ардзе. Прычым з 'явШ
ся яны на землях ВКЛ не як захопшга, а быип за-
прошаны для службы у яго войска. Першапачат-
кова гэта былi прадстаунМ ардынскай пaлiтычнaй 
элiты са cвaiмi пaплeчнiкaмi, якiя пaцяpпeлi пара-
жэнне у барацьбе за уладу [5, с. 47—48]. Татары, у 
болыпасщ прадстаунМ шляхетных тaтapcкix родау, 
ягая cялiлicя у ВКЛ, пpыxодзiлi з Залатой Арды i 
Крыма. Прычыны мiгpaцыi былi розныя: напрык-
лад, запрашэнне на ваенную службу, стан ваенна-
палонных, yцёкi ад мiжycобiц. 

У 1387 г. на тэрыторып ВКЛ апынууся зрыну-
ты Цiмypaм падчас мiжycобiцы у Залатой Ардзе 
хан Тахтамыш. Ён прыйшоу да Вiтaутa са сваёй 
сям'ёй, паплечшкам^ атрадам. Хан прапанавау 
лiтоУcкaмy князю дапамагчы яму, Тахтамышу, ат-
рымаць золaтaapдынcкi трон у абмен на далучэнне 
да ВКЛ залежнай ад Арды Маскоускай дзяржавы 
[1, с. 19]. 

У 1387 г. Вггаут зpaбiу рэйд у Кшчаксгая стэ-
пы i нaкipaвaу у Лiтвy нeкaлькi тысяч паланёных 
татарау з ceм'ямi, жывёлам^ Улетку 1389 г. ён ад-
пpaвiуcя з войскам у Крым i узяу у палон некальга 
сот кapaiмcкix сем'яу. Акрамя Вшьш, татары былi 
паселены у раёне Трок, Ашмян, Крэва, Лады, на 

мяжы з Тэутонсгам ордэнам [9, с. 36—39]. Таксама 
ix паселпшчы icнaвaлi у раёне Менска, Свету, Кой-
данава, Мcцicлaвa. Пазней, пасля разгрому тата
рау пад Клецкам М. Глшсюм у 1506 г., палонныя 
быип паселены у Клецку, Менску i iншыx месцах 
[6, с. 19]. 

Заснаваушы пaceлiшчa для татарау, кipaунiц-
тва дзяржавы стварыла спрыяльныя умовы для 
развщця ix культуры, а таксама сацыяльнай ахо¬ 
вы. Знатнае паходжанне i ваенная служба на ка-
рысць вялiкaгa князя дазволкп татарам apгaнiчнa 
Увaйcцi у сктэму феадальных зноciн ВКЛ. 

6 жшуня 1399 г. на рацэ Ворксле (Украша) 
войска Вiтaутa сустрэлася з коннщай хана Цiмypa 
Кутлага, на дапамогу якому падышоу хан Едыгей. 
12 жнiуня адбылася бiтвa, якая скончылася пара-
жэннем ВКЛ. Пасля няудачы на Ворксле кpaiнa 
апынулася пад сур'ёзнай пагрозай з поудня — з 
боку татарау i з поуначы — з боку крыжакоу. Ад-
нак аб'яднанне ВКЛ з Каронай Польскай i раз¬ 
гром Лiвонcкaгa ордэна пад Грунвальдам а д к р ! ^ 
новыя перспектывы для захавання i умацавання 
дзяржавы. У Грунвальдскай бiтвe татары у н е ^ 
свой уклад у разгром крыжакоу. Па некаторых да-
дзеных, сякера татарскага хана Багардзша рассек
ла чэрап мапстра Лiвонcкaгa ордэна Ульрыка фон 
Юнгшгена [8, с. 92—93]. 

Сацыяльны падзел аселых у ВКЛ татарау 
амаль супадау з ix племянным падзелам: 1) вы-
шэйшая група, самая малая па колькасщ, склада-
лася з цapэвiчaу i князёу, цi бэкау xaнcкix родау; 
2) другая група складалася з мурзау, уланау i 
юшынау, была прывшеяванай у cвaix ордах, роз
ныя вышэйшыя пасады у войску нaлeжaлi яе прад-
cтaунiкaм; 3) у трэцюю уваходзШ жаунеры, якiя 
наймалкя вялiкiмi князямi цi пpыcылaлicя xaнaмi 
для вайсковай дaпaмогi i заставалкя на далейшае 
ж^гццё у краше. Да ix трэба аднесщ таксама каза-
кау, пераважную колькасць добраахвотных acaднi-
кау i палонных татарау [6, с. 22—24]. 

Татары, я ю я нaлeжaлi да вышэйшай групы, — 
цapэвiчы i князi, цi бэю, нaдзялялicя на Бeлapyci 
двapaмi i вёcкaмi з пaддaнымi. Уланы, мурзы i юшы-
ны aтpымлiвaлi пераважна двары i пycткi, але у 
значна меншай колькacцi, чым прадстаунМ пер-
шай групы. Жаунеры, добраахвотныя acaднiкi i па
лонныя татары у валасцях aтpымлiвaлi тaкiя на-
дзелы зямлi, прыбытак з ягах мог задаволщь толькi 
ix сцшлыя пaтpaбaвaннi. Палонным татарам, пасе-
леным пераважна у мястэчках i гарадах, давалася 
зямля пад cядзiбы i гароды. Пры гэтым татары 
нaдзялялicя зямлёю, якая была вызвалена ад па-
даткау i спагнанняу. Цapэвiчы i княз^ цi бэкi, як 
тaтapcкiя казага, aтpымлiвaлi двары у спадчыннае 

Аутар: 
Чэрвшсга Яуген1й BaciebeBiM — курсант следча-экспертнага факультэта АкадэмИ Мiнicтэpcтвa унутраных спрау Рэс-
пyблiкi Беларусь, пераможца конкурса работ для студэнтау i acпipaнтaу па праблематыцы, якая звязана з пытaннямi 
бежанцау 
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уладанне, a вёсю — у леннае. Уланам, мурзам i 
юшынам двары i Becii дaвaлicя толью у леннае 
уладанне. Простыя татары, я ю я былi паселены у 
валасцях, aтрымоувaлi надзелы зямлi таксама у лен
нае уладанне. Татары, я ю я aтрымaлi зямлю, былi 
абавязаны неcцi татарскую земскую службу. У вы-
падку абвяшчэння «посполитого рушенья» усе яны 
пaвiнны былi з'яуляцца на вайну узброеным^ на 
конях i служыць без пенcii [8, с. 25]. 

Згодна аднаго з артыкулау ./Итоускага Стату
та 1529 г. татарам i яурэям забаранялася высту-
паць на судзе cведкaмi супраць хрысщян, а арты-
кулам 6 (раздз. XII) забаранялася купляць хрысщ
ян у няволю. Абмежаванне прау татарау Статутам 
1529 г. тлумачыцца тым, што гэтая рэдакцыя Ста¬ 
тута была складзена для замацавання у заканадау-
стве прау i прывшеяу паноу. Забараняючы тата
рам i яурэям выступаць cведкaмi у судзе, паны 
iмкнулicя забраць ix зямл^ што здзяйснялася маг-
нaтaмi больш цi менш рашуча у залежнасщ ад таго, 
нaколькi яУрэi i татары мелi магчымасць рaзлiчвaць 
на абарону караля i нaколькi сам кароль экaнaмiч-
на залежау ад магнатау i шляхты i карыстауся па-
вагай сярод насельнщтва. Гэта пацвярджаецца Ста
тутам другой рэдакцьп (1566 г.), дзе забаранялася 
прызначэнне яурэяу i татар на дзяржауныя паса-
ды [2, с. 9—10]. 

Адным з народау, якiя на працягу стагоддзяу 
жывуць на тэррыторыi Беларуси з 'яуляюцца цы-
ганы. Згодна цыгансгах паданняу яны належаць да 
народа сштэ, але звычайна называюць сябе «рома». 
Гэты cвоеacaблiвы народ, нягледзячы на адсутнасць 
сваей дзяржавы, захавау мову i трaдыцыi. Аднак 
цыганы добра валодаюць мовай таго народа, сярод 
якога жывуць. 

Першы дакумент, у якiм згадваюцца цыганы 
на Белaруci, датуецца 25 мая 1501 г. Гэта прывшей 
вялжага князя лiтоУcкaгa Аляксандра. Прывiлей 
захоувауся у Hяcвiжcкiм aрxiве Paдзiвiлaу i быу 
надрукаваны у Biльнi Дaнiловiчaм у працы аб цы
ганах на польскай мове [3, с. 183]. 

Усебаковы aнaлiз прывiлея Аляксандра даз-
валяе зрaбiць наступныя вывады: 

1) у цыган, якiя быып у ВКЛ у 1501 г., быу 
адзш войт. Bялiкaкняcкaя грамата лiчыць адпавя-
даючым справе шсаць «войт Васшъ i яго цыганы» — 
гэта выразна пaдкрэcлiвaе нейкую асобную уладу 
названага Baciля над цыгaнaмi [4, с. 28]. I недарма 
ён aтрымлiвaе зацверджанне у cвaiм урадзе ад вы-
шэйшай улады у дзяржаве. Гэта сведчыць аб кна -
вaннi aргaнiзaцыi пaмiж цыгaнaмi; 

2) цыганы у 1501 г. з 'яуляюцца для лггоуска-
беларускай улады досыць вядомымi з боку ix арга-
нiзaцыi. Значыць, было добра вядома, хто i адкуль 
гэтыя вандроуныя людзi. Мала гэтага, было вядо
ма аб нейгах даушх правах, звычаях i даушх княcкix 
лicтax цыганам на свабоду ва у й х землях i валас-
цях вандраваць, жыць i карыстацца забяспячэннем 
дзяржаунага законапарадку. 

Паколью у грамаце згадваюцца «дaунiя лкты», 
«правы i звычаЬ», можна выказаць здагадку, што 
цыгане прaжывaлi у ВКЛ i раней, да паказанай 
пастановы; 

3) ввдаць, што гэтыя адносшы не мaглi утва-
рыцца раптам у 1501 г. Нявольна думка cxiляеццa 
да таго, што спатканне з княсюм дваром, з лиоу-

cкa-белaруcкiм урадам было не у часы Аляксандра 
Кaзiмiрaвiчa (1492—1501), а значна раней i што 
цыганы мелi ад лiтоУcкa-белaруcкaгa князя i ураду 
дзеля свайго жыцця на Белaруci тaкiя граматы, яюя 
у 1501 г. лiчылicя «дaунiмi лктамЬ», «дaунiмi пра
вами». На жаль, у гэтым прывiлею не паказаны даты 
гэтых «дaунix лктоу». 

На падставе усяго сказанага, трэба прыйсщ да 
перакананняу, што цыганы з 'явШся на беларуска-
лiтоУcкaй тэрыторып значна раней, чым у часы вя-
лiкaгa князя Аляксандра. Магчыма, пры яго баць-
ку Кaзiмiру (1444—1492), а можа i у часы Biтaутa 
(1392—1430). Прыйшлi яны сюды як вольны на
род, i iм была аказана значная дапамога дзеля на-
ладжвання самастойнага жыцця у межах дагэтуль 
невядомай iм крашы. 

Большасць цыганоу кaчaвaлi, што абумоулЬ 
вала i стыль ix жыцця. Гэта адмоуна успрымалася 
Улaдaмi i карэнным нacельнiцтвaм крaiн. У акта-
вых дакументах сустракаюцца эштэты «жебраки», 
«люди ненужные и праздные», «воры», «провод¬ 
ники для злого дела» [4, с. 27—28]. Улады спраба-
вaлi зaбaрaнiць цыганам качаваць, але беспаспяхо-
ва. У еУрaпейcкix дзяржавах да канца XVI ст. к н а -
вaлi жорcткiя законы, нaкiрaвaныя супраць цыга
ноу. Яны паусюдна падвяргалкя ганенням, забой-
ства цыгана не лiчылacя злачынствам. 

Больш спакойным было становшча гэтай эт-
нiчнaй групы на тэрыторыi ВКЛ. Тут цыганы сла-
вiлicя як добрыя кавал^ конюxi, ювелiры, музыкi, 
cпевaкi, танцоры, варажбиы. Гicтaрычныя крынi-
цы сведчаць, што цыганы, як i татары, перacялiу-
шыся на тэрыторыю ВКЛ, адразу надзелены 
знaчнымi прaвaмi i caмaкiрaвaннем. Тaкiм чынам, 
палиыка аутарытэтных колау дзяржавы дaзволiлa 
стварыць асобыя умовы для прышлага народа, 
спрыяльныя для самастойнага рaзвiцця. 

Аднак з паловы XVI ст. нaзiрaеццa пералом у 
адносшах улады да цыганоу. У Польшчы ужо у 
1557 г. быу выдадзены закон з адзначэннем цыган 
як «людзей непатрэбных» [4, с. 29]. Пад уплывам 
актавых дакументау мяняюцца aдноciны i на Бе
ларуси Тут у 1565 г. абвешчана урадам наступнае: 
«Кaлi якi стараста выгaнiць цыганоу, каб ix шхто 
не прымау» [4, с. 30—31]. 

У 1566 г. прыняты закон, якiм было забароне-
на зaбiрaць цыганоу у войска. Цыганы, я ю я жаб-
рaвaлi, звальнялкя ад падаткау. Злодзеяу i шшё-
нау прапаноувалася выганяць. Усе шшыя цыганы, 
якiя зacтaвaлicя у дзяржаве i не iмкнулicя выxодзiць 
па-за яе межы, пaвiнны былi заставацца пад па-
нaмi, князямi, шляхтай або гаспадаром. У 1577 г. 
было абвешчана: «цыганы маюць быць выгнаны з 
зямлi i нiколi не прыпушчаны да яе» [4, с. 30]. 
Цыганы пaпaлi у шэраг бяспрауных: яны не мелi 
права карыстацца прaдуктaмi спаж^гвання з зямлi. 

Усе гэтыя законы i актавыя дакументы знaйшлi 
працяг у артыкуле 35 Статута 1588 г. (раздз. XIV) 
«Аб цыганах» [7, с. 196—207]. У раздзеле 14 
(арт. 35) забараняуся уваход у землi вандроуных 
цыган, асуджалася ix схшьнасць да падману i г. д. 
За парушэнне артыкула Статута прадугледжвауся 
штраф гаспадару у памеры 12 драбяз [7, с. 207]. 
Застаецца пытанне: чаму цыганы не пaкiнулi ВКЛ 
пасля таго, кaлi адносшы пaмiж уладай i iмi cтaлi 
нaпружaнымi? Мабыць, cтaновiшчa цыганоу у ВКЛ 
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з'яулялася лепшым, чым у iншыx крашах? Для ад-
казу на гэтае пытанне трэба глыбей пpaaнaлiзaвaць 
пстарычныя кpынiцы не толькi ВКЛ, але i iншыx 
кpaiн, на тэрыторып якix paзмяшчaлicя цыгане. 

Тaкiм чынам, можна адзначыць, што татары, 
ягая п р ы й ш т на тэрыторыю Бeлapyci, граючы знач-
ную ролю у дзяржаве, с цягам часу перайшип ад 
нацыянальнай cyпольнacцi да сацыяльнай групоуга, 
якая займала дастаткова высокае месца у кpaiнe. 
Татары, якiя нaлeжaлi да вышэйшай групы — ца-
pэвiчaу i князёу, цi бэкау, амаль пpыpaУноУвaлicя 
да мясцовых магнатау, мeлi практычна тыя ж пра
вы, сацыяльнае cтaновiшчa. 

Аглядаючы пстарычны шлях, якiм пpaйшлi 
цыганы на Беларуси трэба адзначыць, што ён быу 
складаным i цяжкiм. Цыганы маюць надзвычай 
багатую гicтоpыю i, нягледзячы на пaлiтыкy дзяр-
жауных дзеячау, не cтpaцiлi сваю самабытнасць, 
пауплываушы на культуру, звычai i побыт на-
ceльнiцтвa ВКЛ. Яны пaклaлi сваю «манету» у 
агульную скарбонку нашай крашы, паспрыяушы 
стварэнню талерантнага шматэтшчнага грамад-
ства. На жаль, грунтоуных даследаванняу па гэ-
тай праблеме пакуль недастаткова. Трэба спа-
дзявацца, што яна прыцягне большую цiкaвacць 
даследчыкау. 
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«Татары i цыганы на тэрыторып Ъялжага княства ЛЬпоускага: прававы i сацыяльны ста
тус» (Яугенш Чэрвгнскг) 

У артикуле робщца спроба аналщ першых звестак аб такЪс ггстарычных меншасцях, як татары i 
цыганы. Вызначаецца ix прававы статус i сацыялъная структура на падставе гютарычных крынщ i прац 
вядомых гiсторыкау. У артыкуле падрэ^ваецца, што менавта у традыцыйнай i прававой кулътуры 
населънщтва ВКЛ трэба шукацъ адказ на пытанне, што дазволта адносна мгрна сутнавацъ прадстаужкам 
розных этшчных груп у гэтай дзяржаве на працягу некалъ^ стагоддзяу. 

«Tatars and Gypsies in the Grand Duchy of Lithuania: Legal and Social Status» (Evgeny Chervinsky) 

The article makes an attempt to analyse the first mentions of historical minorities, such as Tatars and Gypsies. 
It makes an attempt to define their legal status and social structure on the basis of historical materials and works 
of famous historians. It is stressed in the article that it is in the traditional and legal culture of the Grand Duchy 
of Lithuania population of those times that it is necessary to look for an answer to the question, what assisted 
peaceful co-existing of different ethnic groups in this country over several centuries. 
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