
58 

7. Ю Сянъян. Сельскохозяйственные инвестиционные возможности и потенциальные ис-
следования / Ю Сянъян, Сюй Хунся, Ван Сен // Южное сельское хозяйство. – 2010. –№ 11. – 
С. 59–62. 

 
 

ПЕРАМІР’Е 1591 г. ПАМІЖ РЭЧЧУ ПАСПАЛІТАЙ І РАСІЙСКАЙ 
ДЗЯРЖАВАЙ І ПАЗІЦЫЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

С. А. Лашкевіч 

Беларускі дзяржаўны універсітэт;  
пр. Назалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, laschckevich.s@yandex.ru 

 

У артыкуле разглядаюцца ўмовы перамір’я 1591 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай 
дзяржавай. Асобная роля пры даследванні адводзіцца вывучэнню знешнепалітычнай пазіцыі 
Вялікага Княства падчас падпісання і зацвярджэння перамір’я. Адзначаецца выключная роля 
Княства падчас падпісання перамір’я. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі даследуюцца 
пытанні прадстаўніцтва знешнепалітычных інтарэсаў Швецыі прадстаўнікамі Вялікага 
Княства Літоўскага. 
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Перамір’е паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай дзяржавай было падпісана 9 
студзеня 1591 г. тэрмінам на 12 гадоў [1, с. 116]. Яго ўмовы базіраваліся на 
перамір’і ад 25 жніўня 1587 г., якое было падпісана з Расійскай дзяржавай Вялікім 
Княствам Літоўскім ад імя ўсёй дзяржавы абодвух народаў [2, арк. 516–542 адв.]. 
Згодна з пагадненнем, дзве дзяржавы бралі на сябе абавязкі не пачынаць вайну ў 
гэты тэрмін, і адначасова весці далейшыя перагаворы аб заключэнні вечнага міру ці 
аб аб’яднанні: «… рати и воины не бытии и слати намъ, великим господаремъ, 
меже себе на обе стороне нашых великих послов о большомъ деле, о докончани и о 
вечном соединении, о всяких делех» [1, с. 116]. У перамірным лісце пералічваліся 
тэрыторыі і гарады, якія пераходзілі пад уладу Рэчы Паспалітай і якім Фёдар 
Іванавіч гарантаваў недатыкальнасць: «А нам, великому князю Федору Ивановичу 
всея Руси самодержцу, в тые твои … городы и в земли не вступати ся и не воевати 
до того перемирного сроку» [1, с. 116–117]. Падобны артыкул перамір’я тычыўся 
зямель і гарадоў, якія заставаліся пад уладай Масквы. Жыгімонт III павінен быў 
гарантаваць бяспеку адзначаных тэрыторый [1, с. 118]. 

Для вырашэння спрэчных тэрытарыяльных пытанняў паміж дзяржавамі пра-
дугледжвалася стварэнне сумеснай камісіі: «А о рубежахъ и о спорныхъ земляхъ во 
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всех местехъ в тые перемирные лета слати намъ, великим господаремъ, межъ себе 
на обе стороны по петидесятъ человек» [1, с. 119]. Рэч Паспалітая і Расійская 
дзяржава бралі на сябе абавязкі не дапамагаць непрыяцелям і фактычна 
прытрымлівацца нейтральнага статусу ў выніку вайны: «… всякому нашому 
недругу в тые перемирные дванадцать летъ людми и казною не вспомагати по сеи 
нашои перемирнои грамоте» [1, с. 119]. У першую чаргу дадзены пункт перамір’я 
быў накіраваны супраць Асманскай імперыі і Крымскага ханства. 

Перамір’е прадугледжвала свабоду перамяшчэння паслоў і іх недатыкальнасць: 
«… и нашим великим послом по твоим землям к тобе добровольне приехати и 
отехати безо всякого задержаня и зачепки» [1, с. 120]. Адным з важных пунктаў 
менавіта для Княства было свабоднае перамяшчэнне купцоў абедзвюх краін: «А 
купцомъ твоим изо всихъ твоихъ земель во все нашы земли прыехати и зо всякимъ 
товаром и торговати на всякии товар» [1, с. 120]. Асобны пункт дагавора агаворваў 
свабоднае перамяшчэнне паслоў і купцоў трэціх дзяржаў. Адзначым, што Княства 
і Карона часта затрымлівалі еўрапейскіх паслоў, якія накіроўваліся ў Расійскую 
дзяржаву [1, с. 120]. Таксама перамірны ліст прадугледжваў вяртанне на радзіму 
паслоў і купцоў, якія парушылі закон на тэрыторыі другой дзяржавы: «… намъ 
тыхъ твоихъ пословъ и купцовъ не порубат и животовъ ихъ у них не отнимат, а 
пустити намъ ихъ всихъ доброволне со всими их животы» [1, с. 120]. 

Перамір’е гарантавала недатыкальнасць прыватнай уласнасці, паколькі былі 
выпадкі адабрання тавару ў купцоў: «… и намъ у тыхъ вашихъ пословъ и у гостеи 
товару не отнимати а пропускати намъ к тобе пословъ и гостеи со всякимъ товаром 
через свои земли безо всякихъ зачепок» [1, с. 120]. Дакумент прадугледжваў выдачу 
ўцекачоў і даўжнікоў разам з награбленым: «А беглеца, холопа, робу, должника по 
украинамъ по исправе выдавати, а данное, положоное, заемное, поручное отдати» 
[1, с. 120]. 

Цікава, што ў дадзеным міжнародным дакуменце ўпершыню Расійская 
дзяржава афіцыйна прызнавала за Жыгімонтам III тытул шведскага караля, чаго 
раней не было: «… королю полскому и великому князю литовскому, русскому, 
прусскому, жамоитскому, мазовецкому и присламу королю швецкому и иных» 
[1, с. 120]. У прэамбуле дагавора, дадзенага на зацвярджэнне цару Фёдару 
Іванавічу, таксама быў прапісаны тытул шведскі: «… и Королевства Швецкого 
наблизшии дедичъ и пришлыи корол» [1, с. 121]. 

Трэба адзначыць, што перагаворы з Расійскай дзяржавай давялося давесці да 
лагічнага завяршэння толькі пасля таго, як кіраўнік пасольства, прадстаўнік Кароны 
С. Радзімінскі нечакана памёр у Маскве. Адбылося гэта дзесьці 6–10 снежня 1590 г. 
[3, с. 275]. Пасля смерці С. Радзімінскага дэлегацыю ўзначаліў падканцлер Княства 
Г. Война, які разам з пісарам канцылярыі М. Война падпісалі перамірную грамату 
[1, с. 126]. 

Малавывучанай старонкай дыпламатычнай гісторыі Вялікага Княства 
з’яўляецца прадстаўніцтва Княствам знешнепалітычных інтарэсаў каралеўства 
Шведскага. Падчас гэтага пасольства дыпламаты Вялікага Княства падпісалі ад 
імя Шведскага каралеўства перамір’е з Масквой тэрмінам на адзін год. Фактычна 
каралеўства ў 1590 г. дэлегавала свае паўнамоцтвы на падпісанне гэтага 
міжнароднага пагаднення падканцлеру Г. Войне і пісару Вялікага Княства 
Літоўскага М. Войне [1, с. 128].  

Перамір’е было падпісана 9 студзеня 1591 г. і прадугледжвала спыненне вай-
сковых дзеянняў паміж Расійскай дзяржавай і Шведскім каралеўствам у тэрмін з 4 
студзеня 1591 г. і да 4 студзеня 1592 г.: «… по тому жъ рати не посылати и не вое-
вати, и ничимъ не зачепляти, и задоровъ не всчинати …» [1, с. 128]. Для 
інфармавання Швецыі аб падпісаным перамір’і ў пагранічныя вобласці каралеўства 
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Шведскага і Расійскай дзяржавы быў накіраваны ганец Вялікага Княства 
Літоўскага, які ў канцы студзеня 1590 г. выканаў дадзеную місію [3, с. 279–280].   

Трэцім міжнародным дакументам, падпісаным прадстаўнікамі Княства, было 
пагадненне з Расійскай дзяржавай аб распаўсюджванні на інфлянцкія гарады 12-
гадовага перамір’я. Размова ішла пра 15 інфлянцкіх гарадоў, якія пасля каранацыі 
Жыгімонта III на трон Рэчы Паспалітай, згодна з умовамі польска-літвінскіх 
палітыкаў, былі добраахвотна перададзены шведамі Княству і Кароне: «… тыхъ 
городов по тому жъ не воевати в те перемирные дванадцать лет» [1, с. 129]. Пад 
дадзеным дакументам паставілі свае подпісы з боку Княства вышэйзгаданыя 
падканцлер і пісар, а з боку Расійскай дзяржавы – Іван Васільевіч Гадуноў, Багдан 
Юр’евіч Сабураў, Андрэй і Васілій Шчалкалавы, Елізарый Данілавіч Вылузгін 
[1, с. 130]. 

Для зацвярджэння перамір’я паміж дзвюма дзяржавамі Масква павінна была 
накіраваць пасольства з адпаведнымі паўнамоцтвамі ў Рэч Паспалітую, што і было 
зроблена ў канцы красавіка 1591 г. Адпаведна на імя вялікіх паслоў Расійскай 
дзяржавы М. Салтыкова, І. Тацішчава, З. Свіязева і П. Дзмітрыева была выдадзена 
даверчая грамата [4, с. 109]. Паслы накіроўваліся для зацвярджэння перамір’я ў 
мястэчка Яноўцы [1, с. 142–143].   

У выніку складаных дыпламатычных перагавораў 5 снежня 1591 г. паміж 
дзяржавамі было падпісана перамір’е і зацверджана каралём і вялікім князем Рэчы 
Паспалітай Жыгімонтам III [4, с. 109]. Яго тэкст дапрацоўвалі у Яноўцах 
прадстаўнікі Вялікага Княства канцлер Л. Сапега і падканцлер Г. Война, а з боку 
Расійскай дзяржавы – З. Свіязеў і П. Дзмітрыеў. Л. Сапегу і Г. Войну ўдалося 
дабіцца перадачы ў склад Рэчы Паспалітай шведскага горада Нарвы. Тэкст 
перамір’я амаль поўнасцю паўтараў адпаведны тэкст, падпісаны ў Маскве, за 
выключэннем некаторых тэрытарыяльных саступак на карысць Рэчы Паспалітай 
[1, с. 166–171]. 

Расійскі даследчык Б. Флора прыйшоў да высновы, што сапраўдны варыянт 
перамір’я ад 5 снежня 1591 г. не ўвайшоў у кнігу Літоўскай Метрыкі, паколькі ён 
не адпавядаў знешнепалітычным інтарэсам Княства, і, такім чынам, прадстаўнікі 
Княства зыходзілі з магчымага перагляду ў будучым спрэчных двухбаковых 
пытанняў [5, с. 80]. У доказ слоў Б. Флоры можна адзначыць, што запісаны тэкст 
перамір’я ў 593 кнізе Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, зацверджаны ў 
Яноўцах, датаваны пазнейшай датай – 28 снежня 1591 г. [1, с. 166]. Такім чынам, 
Л. Сапега імкнуўся ў апошні момант дыпламатычнай гульні шляхам падмены 
тэкстаў перамір’я адстаяць інтарэсы Княства ў тэрытарыяльным пытанні.   

Вялікія паслы Расійскай дзяржавы адразу ж пасля зацвярджэння перамір’я 
накіраваліся назад у Маскву. Разам з сабой яны павезлі ліст на імя Фёдара 
Іванавіча ад караля і вялікага князя Жыгімонта III, у якім падкрэслівалася, што 
вечны мір не будзе заключаны, пакуль паміж дзяржавамі не будуць вырашаны ўсе 
спрэчныя тэрытарыяльныя пытанні [1, с. 162]. У лісце давалася тлумачэнне на 
папярэдні расійскі ліст наконт набегаў з тэрыторыі Рэчы Паспалітай на гарады і 
вёскі Расійскай дзяржавы, у тым ліку на Варонеж. Па словах караля, гэта было 
зроблена без ведама ўлад Рэчы Паспалітай, а ўдзельнікі дадзенай акцыі будуць 
пакараны па ўсёй строгасці закона [1, с. 163]. Кароль таксама ўзняў пытанне аб 
прыналежнасці Веліжскай вобласці, даказваючы, што яна павінна адысці да 
тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага [1, с. 164].  

Такім чынам, намаганні дыпламатычнай службы Вялікага Княства Літоўскага 
ў пазначаны перыяд былі накіраваны на замацаванне раней падпісанага перамір’я 
паміж Рэччу Паспалітай і Масквой ад 25 жніўня 1587 г. Нягледзячы на тое, што 
асобныя магнаты Кароны Польскай імкнуліся распачаць новую вайну з Расійскай 
дзяржавай, Вялікае Княства ў першую чаргу зыходзіла з міралюбівай палітыкі 
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адносна ўсходняй суседкі. Кіраўнік вялікай канцылярыі Княства Л. Сапега 
асабіста ўдзельнічаў у распрацоўцы і рэалізацыі ўсходняй знешнепалітычнай 
тактыкі Рэчы Паспалітай, якая была накіравана на захаванне статус-кво паміж 
дзвюма дзяржавамі. Дзякуючы палітычнай волі сенатараў і шляхты Княства, а 
таксама спрыяльнай міжнароднай сітуацыі Княству ўдалося ўгаварыць 
прадстаўнікоў Кароны Польскай (у першую чаргу Я. Замойскага) на падпісанне, а 
потым і пацвярджэнне перамір’я паміж дзяржавамі да 25 жніўня 1602 г., што 
гарантавала спакой на ўсходняй граніцы Княства. 

Літвіны гралі выключную ролю як пры падрыхтоўцы, так і падчас вядзення 
перагавораў у Маскве, заключыўшы пасля смерці паляка С. Радзімінскага 
выгаднае для сябе пагадненне. Больш таго, у Маскве падканцлер Г. Война і пісар 
Княства М. Война падпісалі ад імя каралеўства Шведскага з Масквой перамір’е на 
адзін год, што, па-першае, павышала аўтарытэт Княства на міжнароднай арэне, а 
па-другое, стварала зону бяспекі непадалёку ад Інфлянтаў, якія зараз былі 
сумесным уладаннем Кароны і Вялікага Княства Літоўскага. Па-трэцяе, 
пагадненне аб перамір’і на 12 год паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай дзяржавай 
распаўсюджвалася на 15 інфлянцкіх гарадоў, што стварала трывалы падмурак для 
ўключэння гэтай тэрыторыі ў гаспадарчы комплекс Княства. Ужо ў Яноўцах 
падчас пацвярджэння перамір’я канцлер і падканцлер Княства пайшлі далей у 
справе абароны інтарэсаў і далучылі да Рэчы Паспалітай шведскі горад Нарву, які 
мог застацца пад уладай цара. 
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В статье рассматриваются вопросы установления дипломатических отношений между 
КНР и США, анализируются предпосылки и условия указанного процесса, открывшего но-
вую главу в развитии китайско-американских отношений. Обращается внимание на то, что 
установление дипломатических отношений стало следствием совпадения интересов двух 
стран.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Соединенные Штаты Америки; ди-
пломатические отношения; интересы; таваньский вопрос, холодная война.  


