
Псторыя IXI
П.А. ЛОИКА

СФЕРА ПАЛІТЫЧНЫХ ІНТАРЭСАУ ШЛЯХТЫ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ 
У АПОШНЯЙ ТРЭЦІ XVI -  ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XVII ст.

Вызначальным саслоуем у грамадска-палітычным жыцці Вялікага княст- 
ва Літоускага (ВКЛ) XVI -  XVIII стст. зяулялася шляхецкае, якое было даволі 
шматлікім (8-10 працентау ад агульнай колькасці насельніцтва, у той час як 
падобныя саслоуныя трупы у еурапейскіх кранах -  за выключэннем Іспаніі -  
не перавышалі 1-4 працентау1). Згаданы вышэй храналапчны адрэзак раз- 
біваецца па меншай меры на тры перыяды, для кожнага з каторых харак- 
тэрны свой расклад cm у далека неаднародным шляхецкім асяроддзі, які 
выяуляу найбольш уплывовыя структурныя трупы пануючага саслоуя у 
вызначэнні сутнасці і зместу канцэпцыі унутранай і знешняй палітыкі дзяр- 
жавы. У першай палове XVI ст., калі рэальнай уладнай стай пауставала 
блізкая да вялікага князя магнатэрыя, адметнай з'явай палітычнага жыцця 
краіны стала паступовае узрастанне ролі шырокага шляхецкага фронта, які 
імкнууся у час цяжкага знешнепаллычнага становішча ВКЛ заняць такое ж 
адметнае месца у сваей дзяржаве, якое з XV ст. займала шляхта у суседняй 
Польшчы2. Менавтга паслялюблінскае пяцідзесяцігоддзе, што адметнае 
трыма безкаралеуямі i праходзта лад знакам збліжэння палітычнай прак- 
тыкі дзвюх складовых частак канфедэратыунай Рэчы Паспалітай, зрабта 
шляхту вызначальнай стай у жыцці ВКЛ. Пэуна, тэта быу адзны момант у 
пяцісотгадовай гісторыі княства, калі галасы дробнай i сярэдняй шляхты 
выслухоуваліся, хоць i не заусёды браліся лад увагу, ва устанауленні палі- 
тычнага курсу дзяржавы. Пачынаючы з 40-х гадоу XVII ст. i да канца юна- 
вання Рэчы Паспалітай шырокае шляхецкае кола у часы унутраных канф- 
ліктау i крывавых ваенных "патопау" з'яулялася прыдаткам у палітычных 
гульнях магнатэрыі.

Менавіта з гэтай прычыны перыяд апошняй трэці XVI -  першай трэці XVII 
ст. стау часам даследчыцкай цікавасці да пазіцый шляхты беларускіх зя- 
мель у вырашэнні складаных праблем унутранага і знешнепалітычнага жыц
ця ВКЛ. Гэтая праблематыка не знайшла належнага адлюстравання у бела- 
рускай пстарыяграфи. Станауленне беларускай пстарычнай навукі, што 
прыпадала на савецкі час, адбывалася без даследвання культурнай спад- 
чыны, дзяржауна-палітычнай дзейнасці сацыяльных вярхоу беларускага ся- 
рэднявечнага грамадства, якія лічыліся іншароднымі. У 70-80-х гг. XX ст. 
фарміраванню i структуры шляхецкага саслоуя былі прысвечаны некалью 
прац А.П.Грыцкевіча, якія убачылі свет у абагульняючых выданнях, збор- 
ніках артыкулау і атрымалі працяг у публікацыях 90-х гг.3.

Расійская ды савецкая гістарыяграфія прадстаулена капітальнымі пра- 
цамі М.К. Любаускага, І.І. Лапа, У.і. Пічэты, дзе прааналізаваны этапы ста- 
наулення шляхецкага саслоуя у ВКЛ, арганізацыя і дзейнасць прадстауні-
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чых шляхецкіх органау улады, працэс узрастання палггычнай вал шля- 
хецкага саслоуя на працягу XVI ст.4. Аднак менавіта на XVI ст. даследаванні 
вышэйназваных аутарау перапыняюцца: яны не мелі канкрэтную характа- 
рыстыку пазщый шляхты беларускіх зямель па найважнейшых пытаннях 
унутранай і знешняй палітыкі ВКЛ другой паловы XVI ст.

Даследаваннем палггычнай дзейнасці шляхты, яе адносш да юнуючай у 
Рэчы Паспалітай сістэмы улады i яе інстытутау, знешнепалпычных захадау 
урада, унутрыпалггычных змен і пачынанняу займаліся польскія медыявісты 
(Й. Семенскі, Ю. Бардах, Я. Мацішэускі, Г. Візнер, Э. Апалінскі). Аднак галоу- 
ным аб'ектам вывучэння для польскіх навукоуцау сталі тэрыторыі Кароны, а 
калі закранауся стан спрау у ВКЛ, то тэматыка звужвалася да асобных 
праблем (удасканаленне дзяржаунай сістэмы кіравання) ці разглядалася 
праз прызму бачання польскім бокам (ацэнка дзяржаунага адзінства Рэчы 
Паспалітай, абарона ад знешніх ворагау, фінансава-падатковая палітыка).

Такім чынам, артыкул мае на мэце акрэсліць канкрэтныя сферы палі- 
тычных інтарэсау шляхты беларускіх зямель у 70-х гг. XVI -  20-х гг. XVII ст. i 
яе пазіцыі у вырашэнні кардынальных праблем тагачаснага грамадства. 
Галоунай першакрыжиай, на якую абапіраецца аутар для раскрыцця вызна- 
чаных пытанняу, з'яуляюцца матэрыялы пасяджэнняу павятовых соймікау, а 
таксама галоунага сойма ВКЛ, у першую чаргу інструкцыі паслам (дэпута- 
там), якія былі дадзены ім павятовай шляхтай на агульны (вальны) сойм 
Рэчы Паспалітай. Іхні змест цапкам адлюстроувае асэнсаванне большай 
часткай шляхецкага насельніцтва той ці іншай тэрытарыяльнай адзінкі ВКЛ 
становішча у дзяржаве, разумение першачарговых асноуных праблем, пра- 
пановы па пошуку спосабау пераадолення крызісных сітуацый.

На парадку дня павятовых соймікавых пасяджэнняу апошніх дзесяцігод- 
дзяу XVI -  першых дзесяцігоддзяу XVII ст. стаялі самыя разнастайныя пы- 
танні: ад агульнадзяржауных, вялікакняжацкіх да ваяводска-павятовых i аса- 
бістых. Але ва усякім разе на першым месцы значылюя дзве праблемы: 
дзяржаунай бяспекі (умацаванне межау, захаванне i пашырэнне зямельных 
уладанняу, арганізацыя абароны ад ворагау) і бяспекі саслоунай (пацвяр- 
джэнне гарантый захавання шляхецкіх правоу i вольнасцей). Што тычыцца 
першай праблемы, то яна у шляхецкім разуменні распадалася на два уз- 
роуні: а) бяспека ад дастаткова аддаленых дзяржау, якая базуецца на 
агульнай платформе з Каронай Польскай; б) бяспека ад суседніх краін, якая 
б не прыноста шкоды ВКЛ, а садзейнічала яго умацаванню. Дарэчы, для 
канца XVI -  пачатку XVII ст. характэрна успрыманне шляхтай беларускіх зя
мель Полыичы менавіта як суседняй дзяржавы. У першыя паслялюблінскія 
дзесяцігоддзі улады ВКЛ стараліся памажлівасці дыстанцыравацца ад за- 
ходняга партнёра і вытрымліваць палітычную лінію, скіраваную на сама- 
стойнае бачанне і вырашэнне знешнепалітычных праблем. Найперш трэба 
адзначыць, што Рэч Паспалітая Двух Народау па сваей дзяржаунай будове 
соймікавымі дэпутатамі іначай як "канфедэрацыя" не вызначалася5. He ад- 
нойчы дзяржаунымі дзеячамі ВКЛ выказвалася польскаму боку шкадаванне 
аб страце украінскіх зямель і патрабаванне аб іх звароце. У гэтым плане 
характэрна рэпліка канцлера Астафія Валовіча, што" здавна ку Великому 
князству Литовскому належало и кгдыж земли Подляшское и Волынское 
иначей не розумею и розуметь не могу одно же Великое князство Литовское 
належить и присегою его королевской милости и подданых оного панства 
утвержоно, то ест Великому князству, а не Короне..."6. Калі ж захады па 
вяртанні украінскіх зямель не прынеслі плену, то не аднойчы на галоуным 
з’ездзе сло нім скім  дэпутаты прымалі ухвалу, каб вызначыць канкрэтныя ме- 
жы паміж ВКЛ i Полыичай, для чаго правесці дакпадны падзел ваяводства 
Берасцейскага і павета Гродзенскага з Падляшшам, зямлі Мазырскай з На
ветам Кіеускім7. Некаторыя радыкальныя дэпутаты мясцовых соймікау ВКЛ
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спалітай на бок Кароны Польскай. Згодна думцы шляхты Ашмянскага паве- 
та, выказанай у 1590 г., "што ся дотычеть небезпечности вперед от цара 
перекопского, тому нехай ся через их милость панов поляков забегаеть и 
обороны даеть стых провинций Подляша, Волыня, Киева, Подоля, которые 
с пожитки их от реименту нашого, Великого князства Литовского, Панове по- 
ляцы без жадного права, суду и справедливости под свой реимент корун- 
ный оторвали и отлучыли"8. У 1611 г. у інструкцыі Мшскага павятовага сой- 
міка паслам на галоуны сойм увогуле прадпісвалася падняць i вырашыць 
пытанне, каб "жаунер каронны не хадзіу цераз ВКЛ на Маскву, але праз 
Кіеускую зямлю, бо краіна гэтымі пераходамі разбурана"9.

Найбольш жа небяспечным ворагам ВКЛ, больш чым стогадовая канф- 
рантацыя з якім прымусіла называць яго "непрыяцелем дзедзічным", з'яуля- 
лася Масква. Амаль усе соймікавыя інструкцыі з беларускіх паветау у 80 -  
90-гг. XVI ст. утрымлівалі патрабаванні, каб з усходняй суседкай не было 
непаразуменняу, жылі з ёй па падтсаных раней трактатах, каб з "цесаром" 
маскоускім назаусёды "докончане учинити и на кождого неприятеля за один 
быти"'“ . Прауда, падобныя мірныя настроі не заусёды вытрымліваліся, пры- 
чым з абодвух бакоу. Шляхта Полацкага ваяводства у 1598 г. адзначала, 
што з усходу "няма пакою" не толью у Віцебскім ваяводстве, але i "у нашым 
Полацкім Масква вельмі шмат граніц старадауніх парушыла, некаторыя 
вёскі спустошыла i агнём выпалта"11. У 10 -  20-х гг. XVII ст. пасля удачных 
паходау вайсковых фарміраванняу Рэчы Паспалітай на Маскву соймікавыя 
дэпутаты дабіліся таго, каб "Смаленск i Северская зямля, паводле дауніх 
правоу і прывілеяу да ВКЛ, як частка яго цела, была прылучана"12.

У дачыненні да суседзяу больш аддаленых -  пауночных (інфлянтау, 
Швецыі), пауднёвых (вуграу, влохау, малдаван) стауленне павятовай шлях
ты ВКЛ было цапкам міралюбівым. 3 імі соймікавыя дэпутаты заклікалі весці 
перамовы "на карысць Айчыне", каб гарантаваць бяспеку Рэчы Паспалі- 
тай13.

Такім чынам, у большасці выпадкау шляхта ВКЛ выступала у якасці па- 
цыфісцкага фактара, які адхіляу мажлівыя войны Рэчы Паспалітай з су- 
седзямі, але імкнууся далучыць да сваёй тэрыторыі памежныя зямлі.

Далёка не пацыфісцкі была настроена шляхта беларускіх зямель у пы- 
таннях абароны сваіх правоу. Лейтматывам усіх соймікавых пасяджэнняу 
праходзіу шляхецкі пастулат, класічна сфармуляваны у пастанове з'езду 
Ашмянскага павета пры выправе паслоу на з'езд у Люблін у 1606 г. пад час 
рокашу М. Забжыдоускага: "Мы народ вольны i правы ды вольнасці нашы 
парушаны быць не могуць"14. Аб немажлівасці дапусціць падобнае нават у 
дробязях сведчыць рэзкі тон інструкцыі, якая была выдадзена шляхтай Ap- 
шанскага павета паслам на вальны Варшаускі сойм 1596 г. Аршанская 
шляхта палічыла, што атрымала "вяликую уразу прав нашых", бо соймік па
вшей быу збірацца за шэсць тыдняу да пачатку сойма вальнага. Каралеу- 
скім жа указам павятовы з'езд шляхты пераноауся на 10 дзён пазней ( з 13 
лютага на 23-е), што супярэчыла заканадауству. А для шляхты законы, якія 
былі ухвалены соймам, былі вышэй каралеускай пастановы. I аршанскім дэ- 
путатам даводзілася, каб "што бы одно колвек права нашы ображало, того 
всего постерегат мають.., маючы статуты нашы, канстытуцыи, пакта конвен
та.., привилья, чом бы се досыть не деело, албо в чом бы се права и воль
ность наша нарушыла, то угледать пилно и того стереч мають"15. Наогул, 
Статут 1588 г. для шляхты ВКЛ быу гарантам захавання стабільнасці яе 
прававога i маёмаснага статуса у сваёй дзяржаве. 3 гэтай прычыны любое 
парушэнне статутавых норм пільна адслежвалася i прыпынялася. Прыкла- 
дам таму было паусюднае непрыняцце павятовай шляхтай прызначэння ка- 
ралём і вялікім князем літоускім Жыпмонтам III на пасаду віленскага біскупа 
луцкага епіскапа, паляка Б. Мацяеускага. Ашмянская шляхта патрабавала 
ад караля, каб той "права, прывілеі і вольнасці нашы у цэласці захаваушы
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на тое біскупства біскупа з народу нашага лиоускага даць рачыл"16. У 
1598 г. віленская шляхта была яшчэ больш катэгарычнай: "Калі на будучым 
сойме тэты намінат ( Б. Мацяеускі. -  П.Л.) зойме месца біскула втенскага, 
паны паслы нашы не маюць права у ніякія справы удавацца..."16. Калі ж ар- 
тыкул 12 раздзела III Статута 1588 г. парушауся у дачыненні забароны жы- 
харам іншых краін мець зямельную уласнасць у ВКЛ, то шляхта была непа- 
хісна у сваіх патрабаваннях, як тэта зафіксавалі матэрыялы сойміка Мін- 
скага павета 1608 г.: "Безпрауныя лрывілеі чужаземцам на уладанне некато- 
рымі маёнткамі у ВКЛ дадзеныя, абы былі ануляваны, а гэтыя землі заслу- 
жаным ураджэнцам у Вялікім княстве Літоускім былі раздадзены"17. У сітуа- 
цыі, калі кароль прапаноувау шляхце ВКЛ зрабіць праукі і удасканаленні у 
статутовыя нормы, як тое сталася у 1590 г., ліцвінскі бок ветліва згаджауся, 
але катэгарычна адзшым фронтам выступау супраць удзелу у падобнай 
справе польскага боку. Тлумачылася адмова тым, што Люблшская пастано- 
ва аб унп захавала за ВКЛ права мець уласнае заканадауства. Характэрны 
у гэтым плане запіс інструкцыі сваім паслам на сойм 1590 г. шляхты Аш- 
мянскага павета, дзе занатавана: vA поправанья и корыкгованья статуту на- 
шого через паны поляки Панове послове нашы весполок з их милостью па
ны радами и послы иншыми мають пилно боронити и не допущати, кгды ж 
над список унии Панове поляци ничого до нашых прав не мають и поправа 
их не им, але нам належыть, и вжо нам тот статут прывилем и попрысяже- 
нем его королевской милости ест утвержон"18.

Птьна сачыла шляхта беларускіх зямель за працэсамі, якія адбываліся 
ва унутрыпалітычным жыцці краіны. У першую чаргу гэта тычылася рэлігій- 
ных пытанняу, якія на працягу трох стагоддзяу парушалі унутраны спакой і 
стабільнасць ВКЛ. Няустойлівы мірны кампраміс у выглядзе рэлігійнай 
талерантнасці, да якога прыйшлі вялікакняжацкія саслоуя у другой палове 
XVI ст. і што быу зафіксаваны у артыкуле 3 раздзела III Статута 1588 г., быу 
парушаны Берасцейскай царкоунай уніяй 1596 г. Яе заключэнне выклікала 
сур ёзную занепакоенасць у шляхецкім саслоуі. Яго праваслауная частка, 
з'ехаушыся у канцы верасня 1596 г. на з'езд у Наваградак, заняла рэзкую 
антыуніяцкую пазіцыю: 'Абы на нас и на увес народ руски, братю нашу, над 
давныя права, звычаи и волности нашы ничого нового...становено не бы
ло..."19. На сойміках, дзе пераважала каталщкая шляхта, чуліся заклікй да 
караля Рэчы Паспалітай, каб ён "таксама да прадстаунікоу розных вер ласку 
сваю аказвау, абарону i пакой над імі трымау i ад уцюкау розных ахоувау, а 
найболей духоуных тых грэцкай рэлігіі, якія сваей зверхнасці уласнай па- 
трыяршай адступілі"20. Такі запіс зафіксаваны у інструкцыі шляхты павета 
Лідскага, дадзены у снежні 1596 г. паслам на варшаускі вальны сойм. Ba 
унісон лідскай шляхце гучалі у 1598 г. галасы шляхты валкавыскай, мшскай, 
віленскай21. Аб стауленні шырокага кола шляхты да праблемы распау- 
сюджвання уніяцкай веры сярод праваслаунага насельнщтва сведчыць вы- 
трымка з пасольскай інструкцыі, выпрацаванай Ашмянскім соймікам 1611 г.: 
"Людзі рэлігн грэцкай, абы пры праве, вольнасці i бяспечнай адправе 
набажэнства свайго згодна старадауніх звычаяу лад паслушэнствам ix пат- 
рыярха, без аніякага прымусу да яднання з касцёлам каталіцкім, захаваны 
былі, каб нікога на потым безпрауна турэмным зняволеннем не каралі"22. 
Падобную спагадлівую, абарончую пазіцыю займала шляхта у дачыненні да 
пратэстанцкай царквы, якая на пачатку XVII ст. таксама адчувала уцюк з 
боку урада Рэчы Паспалггай23.

Сярод пытанняу, што ставіліся, абмяркоуваліся і вырашаліся на шляхец- 
кіх сойміках, мелі месца праблемы эканамічнага парадку, удасканалення 
судовай сістэмы, арганізацыі вайсковай справы, міжэтнічных стасункау, кад- 
равых прызначэнняу ды многія іншыя.

Такім чынам, сфера палітычных інтарэсау шляхты беларускіх зямель у 
апошняй трэці XVI -  першай трэці XVII ст. была самай разнастайнай. Мена-
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віта у тэты час палітычная актыунасць "народа шляхетнага" была найвы- 
шэйшай, што тлумачылася вщавочным уздзеяннем на палггыку урада Рэчы 
Паспалітай пазщый шырокага шляхецкага кола. Да сярэдзіны XVII ст. сой- 
мікавая эйфарыя змяншаецца, i недзе з 30-х гадоу XVII ст. павятовыя шпя- 
хецкія з'езды набываюць рысы абавязковых традыцыйных шляхецкіх схо- 
дау, на яKix адпрацаванымі выразамі складаюцца адозвы на каралеускія 
запыты.
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А.А.КИЛБАС

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕ
ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В XIV-XVI вв.
В формировании человека как личности, равноправного члена общества 

традиции воспитания и образования, принятые в определенной социальной 
или этнической группе, играют значительную роль. Иногда они имеют очень 
глубокие и рациональные корни. Данная статья посвящена традициям вос
питания и образования в среде привилегированного сословия на террито
рии Беларуси в XIV-XVI вв. В ней рассматриваются проблемы воспитания в 
семье, получения образования, а также его роль и значение, влияние куль
туры эпохи Возрождения и Реформации на народные традиции воспитания 
и образования.

Эпоха средневековья, особенно рассматриваемый период, заложила ос
новы дальнейшего развития общества. К середине XVI в. сформировался 
белорусский народ, и фактически, и юридически оформились социальные 
группы и сословия, определились основные составляющие материальной и 
духовной культуры. В то же время это эпоха проникновения на территорию 
Беларуси идей Реформации и Возрождения, их развития, преобразования и 
сочетания местных традиций и общеевропейских новаций.
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