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У артыкуле разглядаюцца асаблівасці дыпламатычнай службы Вялікага Княства Літоўскага 

пераважна ў XV – XVI стст., калі канчаткова аформіліся дзяржаўна-палітычныя інстытуты, 

якія забяспечвалі рэалізацыю знешняй палітыкі, і дыпламатыя Княства дасягнула вышэйшай 

ступені ўласнага развіцця. Акрэсліваюцца функцыі органаў улады, вызначаецца роля 

канцылярыі ў знешнепалітычнай сферы. У рабоце даецца класіфікацыя дыпламатычнай 

перапіскі; вылучаюцца дыпламатычныя рангі; называюцца спецыфічныя рысы дыпламатыі 

Княства, якія спалучалі ў сабе ўсходнія і заходнія традыцыі. 
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Aspects of the diplomatic service of the Grand Duchy of Lithuania in the XV–XVI centuries are 

discussed. The period under review was when state-political institutions for the conduct of foreign 

policy and for diplomatic activity were completely established, and when the Grand Duchy of 

Lithuania reached the peak of its own development. We examine the functions of the authorities 

responsible for foreign policy, focusing on the role of the Chancellery in its implementation. We 

also present a classification of diplomatic correspondence and the hierarchy of diplomatic ranks and 

examine the influences of the eastern and western traditions of diplomacy on specific features of the 

Grand Duchy’s diplomacy. 
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Тэрмін “дыпламатыя” – грэчаскага паходжання, ад слова “дыплома” – складзены 

напалову дакумент, у якім утрымліваліся паўнамоцтвы яго ўладальніка – пасла. Мае шэраг 

значэнняў, адно з якіх: дзейнасць, звязаная з падтрыманнем стасункаў паміж дзяржавамі, 

сродак рэалізацыі знешняй палітыкі, якая, у сваю чаргу, накіравана на забеспячэнне 

інтарэсаў дзяржавы і людзей.  

Дыпламатыя ў той ці іншай форме існуе з моманту ўзнікнення дзяржавы. Карані 

беларускай дыпламатычнай практыкі можна адшукаць у старажытнасці, і гісторыю 

дыпламатыі варта разглядаць у кантэксце развіцця тых дзяржаўных утварэнняў, у склад якіх 

у розныя часы ўваходзілі беларускія землі: гістарычныя падзеі і працэсы, якія адбываліся, 

выступалі фонам развіцця дыпламатычнай службы.  
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Важным этапам у гісторыі Беларусі, у тым ліку гісторыі дыпламатыі і знешняй палітыкі, 

з’яўляецца перыяд уваходжання беларускіх зямель у склад Вялікага Княства Літоўскага 

(далей – ВКЛ), якое з’яўлялася значным суб’ектам міжнародных адносін і заняло сваю нішу 

ў геаграфічнай і палітычнай прасторы Еўропы. З моманту ўзнікнення ВКЛ праводзіла 

актыўную знешнюю палітыку, задачы якой дыктаваліся спецыфікай эпохі. На працягу 

стагоддзяў змяняліся контрагенты дзяржавы: княствы і землі Русі, Расійская дзяржава, 

Тэўтонскі і Лівонскі ордэны, Залатая арда, Крымскае ханства, Каралеўства Польскае, 

Швецыя, Асманская імперыя і інш. 

Рэалізацыя знешняй палітыкі ВКЛ шляхам дыпламатыі зведала розныя перыяды, у 

залежнасці ад формы дзяржаўнага кіравання і ладу. З 1385 г. ВКЛ і Каралеўства Польскае 

маглі прадстаўляць узаемна інтарэсы  адзін аднаго ў іншых краінах. Люблінская унія 1569 г. 

з’явілася значнай падзеяй, якая ўнесла карэктывы і ў дыпламатыю ВКЛ. Прадугледжвалася 

сумесная ўзгодненая знешнепалітычная дзейнасць абедзвюх частак дзяржавы. Аднак у 

агульных рысах захаваліся палітычныя традыцыі папярэдняй эпохі, а Княства дэманстравала 

актыўную пазіцыю ў вырашэнні пытанняў міжнароднага характару, асабліва на ўсходнім 

кірунку, праяўляючы часам няўзгодненасць з партнёрам па федэрацыі – Каралеўствам 

Польскім.  

“Дыпламатычная служба ВКЛ” – тэрмін умоўны. У той час не сфарміравалася адзінага 

органа, накшталт міністэрства замежных спраў, які б адказваў за рэалізацыю 

знешнепалітычнага курсу краіны. А гісторыя дыпламатычнай службы пераплятаецца з 

гісторыяй станаўлення і развіцця агульнадзяржаўных інстытутаў і органаў улады, якія 

выпрацоўвалі і рэалізоўвалі палітыку дзяржавы, як унутраную так і знешнюю. На той момант 

дыпламатычная служба – адна з функцый дзяржавы, на чале якой стаяў манарх – вялікі князь 

(гаспадар), які адначасова пасля Крэўскай уніі 1385 г. у большасці выпадкаў мог з’яўляцца і 

каралём Польшчы. Ён – носьбіт вярхоўнай улады. Галоўным яго абавязкам была абарона 

тэрыторыі і маёмасці дзяржавы. У знешнепалітычнай сферы вялікі князь меў такія 

паўнамоцтвы, як камандванне войскам ВКЛ; агульнае кіраўніцтва знешняй палітыкай.  

Паступова вышэйшым органам кіравання дзяржавай становіцца Рада ВКЛ (або паны-

рада). Узнікае спачатку як дапаможны орган пры вялікім князі, набываючы паступова 

большую самастойнасць, якая зацвердзілася адасабленнем у самастойны орган улады 

прыкладна ў сярэдзіне XV ст.    На пасяджэннях рады вырашалі разнастайныя пытанні, у тым 

ліку   звязаныя са знешняй палітыкай: выпрацоўвалі інструкцыі паслам, выбіралі склад 

пасольстваў, вялі кантакты з іншымі краінамі, абмяркоўвалі пытанні абароны дзяржавы і г.д. 

Членамі рады з’яўляліся службовыя асобы цэнтральнага і часткова мясцовага кіравання, 

каталіцкія біскупы, буйныя феадалы. У поўным складзе Рада засядала рэдка. Былі выпадкі, 



116 
 

калі Рада дзейнічала без вялікага князя, як і князь без яе. Замежныя дзяржавы прызнавалі за 

Радай права весці дыпламатычныя адносіны і падтрымлівалі гэтыя кантакты [1, с.106]. 

Важным ораганам дзяржаўнай улады быў сойм – саслоўна-прадстаўнічы орган у ВКЛ і 

Рэчы Паспалітай. Яго генезіс з’яўляецца прадметам дыскусій у навуковай літаратуры. 

Напрыклад, выклікаюць пытанні час і ўмовы ўзнікнення дадзенай установы. Канчаткова 

аформіўся ў другой палове ХVІ ст. У склад сойма ўваходзілі паны-радныя, асобныя князі і 

паны па персанальных запрашэннях, прадстаўнікі павятовай шляхты ВКЛ. Праблемы, якія 

датычыліся знешняй палітыкі – заключэнне пагадненняў, пытанні вайны і міру, ухваленне 

падаткаў на ваенныя патрэбы, скліканне паспалітага рушэння – належылі кампетэнцыі 

сойма.    

За тэхнічны бок дыпламатычнай службы адказвала канцылярыя ВКЛ – дзяржаўная 

ўстанова, якая забяспечвала дакументацыйнае суправаджэнне дзейнасці цэнтральных 

орагнаў улады Княства. Што датычыцца галіны знешняй палітыкі, канцылярыя адказвала за 

дыпламатычную перапіску – сукупнасць разнастайных відаў дакументаў, з дапамогай якіх 

ажыццяўляліся зносіны паміж дзяржавамі. Яна ўзнікла ў часы кіравання князя Вітаўта. Як 

адзначаюць даследчыкі, канцылярыя ВКЛ з’яўлялася менавітай кацылярыяй, і не мела тых 

паўнамоцтваў, якія з цягам часу набыў, напрыклад, пасольскі прыказ у Расійскай дзяржаве 

[2, с.6]. Кіраваў дзяржаўнай канцылярыяй канцлер. Канцлер сумяшчаў функцыі міністра 

замежных спраў і міністра юстыцыі.  

Намеснікам канцлера з’яўляўся падканцлер. Дадзеная пасада вядома з XV ст., хоць 

афіцыйна была ўведзена ў 1566 г. Паўнамоцтвы падканцлера былі падобнымі да 

паўнамоцтваў канцлера: вядзенне рзнастайных спраў унутранага і знешняга характару, 

кіраўніцтва канцылярыяй.  

У склад канцылярыі ўваходзілі пісары і дзякі. Пісары дзяліліся на рускіх, лацінскіх 

(сакртароў). Татарскія і арабскія пісары не ўваходзілі ў пастаянны штат канцылярыі. Пісары 

складалі і рэдагавалі тэксты дакументаў. Дзякі забяспечвалі тэнічны бок вядзення 

дакументацыі, асноўным, але не адзіным, абавязкам якіх з’яўлялася перапісванне 

разнастайных папер. Пісары і дзякі дзейнічалі пастаянна. Час ад часу выкарыстоўваліся 

паслугі талмачоў. Уладкаванне канцылярыі на працягу яе існавання неаднаразова 

падвяргалася рэарганізацыі. 

Да асноўных функцый канцылярыі належала падрыхтоўка і абслугоўванне пасольстваў, 

як замежных, якія знаходзіліся ў ВКЛ, так і тых, якія былі накіраваны за мяжу [3, s.29]. 

Службовыя асобы канцылярыі – пісары і дзякі – у рамках пасольскай працы суправаджалі 

дыпламатычныя місіі ў іншыя дзяржавы, часам выконвалі іх самастойна. Некаторым з іх 
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удалося зрабіць выдатную кар’еру на дзяржаўнай службе: Богуш Міхал Багавіцінавіч, Іван 

Сямёнавіч Сапега, Федка Янушкавіч і інш. 

Дакументы, якія выходзілі з канцылярыі і прыходзілі туды, запісваліся ў асобныя кнігі, 

т.зв. Літоўскую метрыку. Дыпламатычную перапіску ўтрымліваюць пасольскія кнігі, з 

апошніх дзесяцігоддзяў XV ст яны вяліся пастаянна. Арыгіналы міждзяржаўных дагавораў 

зберагаліся ў скарбе ВКЛ. Мова дыпламатычных зносін залежыла ад краіны-контрагента, а 

таксама гістарычнага перыяду. Выкарыстоўваліся старабеларуская, польская, нямецкая, 

лацінская, татарская і інш.  

Дыпламатычныя рангі, зразмела, на той час дакладна не аформіліся, таму любая 

класіфікацыя будзе ўмоўнай. Тым не менш можна вылучыць наступныя: 

вялікі пасол – прадстаўнік манарха і дзяржавы з шырокімі паўнамоцтвамі, з правам 

заключаць міжнародныя дагаворы. Хто мог ім быць? У першую чаргу асоба, якая займала 

важную пасаду ў іерархіі дзяржаўных пасад, мела вопыт у дыпламатычных зносінах, 

з’яўлялася дастаткова адукаванай. 

Паслы, альбо пасланнікі – дыпламаты з меншымі паўнамоцтвамі: накіроўваліся 

вырашыць тое ці іншае пытанне, удакладніць сітуацыю; часам з мэтай разведкі. Імі маглі 

з’яўляцца служачыя канцылярыі, чалавек са складу Рады і інш. 

Ганцы выконвалі функцыі дыпламатычных кур’ераў: праз іх ажыццяўлялася дастаўка 

дыпламатычнай дакументацыі. Падобныя даручэнні маглі выконваць асобныя шляхцічы, 

часам мяшчане, купцы. 

На Венскім кангрэсе быў выпрацаваны так называемы Венскі рэглманент (“Палажэнне 

адносна дыпламатычных агентаў”), які рэгуляваў пытанні пратакольнага характару ў 

арганізацыі дыпламатычнай службы. У 1818 г. на кангрэсе ў Ахене Венскі ргламент быў 

дапоўнены спецыяльным пратаколам, які ўпарадкаваў класы дыпламатычных прадстаўнікоў: 

1) пасол, папскі легат і нунцый; 2) пасланнік, упаўнаважаны міністр; 3) міністр-рэзідэнт; 4) 

павераны ў справах.  

Дыпламатычная служба ВКЛ у цэлым, і пасольства як яе спецыфічны элемент, 

дзейнічала аказіянальна: па меры неабходнасці. Напрыклад, для вырашэння тых ці іншых 

пытанняў фарміравалася пасольства, накіроўвалася за мяжу, ажыццяўляла дыпламатычную 

місію, вярталася ў сваю краіну, яго ўдзельнікі прыступалі да выканання сваіх ранейшых 

службовых абавязкаў. Даследчыкі адзначаюць, што ў канцы XV ст. праяўляецца 

спецыялізацыя пісараў і паслоў. 

Колькасны склад пасольства залежыў ад статуса пасольства, краіны прызначэння, 

гістарычнага перыяду, калі яно дзейнічала (пазнейшыя – больш шматлікія) [4, с.36]. 

Дыяпазон удзельнікаў пасольстваў – ад некалькіх дзесяткаў да 1000 чалавек. У яго склад, 
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акрамя паслоў, уваходзілі пісары (сакратары), дзякі, талмачы, прыставы, праваднікі, слугі, 

часам сябры і сваякі дыпламатаў. Фінансаванне пасольстваў адбывалася з дзяржаўнай казны. 

Дакументы, якія датычыліся дыпламатычнай практыкі ВКЛ, можна класіфіцыраваць 

наступным чынам:  

- афіцыйная перапіска паміж манархамі; перапіска паміж палітычнай элітай ВКЛ і 

знаццю замежных краін (напрыклад, паны-рада – баярская дума); 

- дакументацыя паслоў/пасланнікаў: пісьмовыя cправаздачы (больш характэрныя для 

часоў Рэчы Паспалітай), дзённікі. Форма справаздачы залежыла ад канкрэтнай палітычнай 

сітуацыі.  

- тэксты дагавораў; 

- дакументы, якія забяспечвалі выкананне дыпламатычнай місіі. Сярод апошніх 

вылучаліся:  

Даверчая  грамата– ліст, які  накіроўваўся ад манарха той краіны, якая выпраўляла 

пасольства ў краіну прызначэння. У гэтым дакуменце ўзгадвалася імя, прозвішча пасла 

(альбо паслоў), яго пасада; паведамляліся яго функцыі падчас пасольства, а таксама 

ўтрымлівалася просьба верыць паслу як самому манарху, які іх накіроўваў. Напрыклад, 

“…ты бы паслоў нашых выслухаў, веру ва ўсім ім даў…”. 

Дапаўненнем маглі быць паўнамоцныя лісты альбо мандаты, якія сведчылі аб 

паўнамоцтвах паслоў, і прад’яўляліся прымаючаму боку. Звычайны яны выдаваліся тады, 

калі планавалася заключыць пагадненне паміж бакамі: каб той бок, які прымае пасольства 

быў ўпэнены ў тым, што, вынік працы пасла іншай краіны – дагавор – будзе ратыфікаваны 

яго манархам. Падобны дакумент атрымлівала, як правіла, вялікае пасольства, бо менавіта да 

яго кампетэнцыі належыла справа падпісання міжнароднага дагавора.  

Самі паслы атрымлівалі інструкцыю-навуку – дакумент, які адлюстроўваў пазіцыю 

дзяржавы, якая выпраўляла дыпламатычную місію, на перамовах. Часам паслы маглі 

адступаць ад гэтай інструкцыі і дзейнічаць так, як лічылі патрэбным (такая практыка 

характэрна ў большай ступені для часоў Рэчы Паспалітай), тым самым сцвярджаючы праявы 

новага тыпу дыпламатыі: манарх больш давярае сваім паслам, яны перастаюць быць 

выключна праваднікамі палітыкі, а могуць яе фарміраваць. У некаторых выпадках 

прадугледжвалася вырыятыўнасць іх дзеянняў у залежнасці ад сітуацыі. Напрыклад, як 

дзейнічаць, калі прымаючы бок не захоча заключаць дагавор на пэўных умовах: змест 

інструкцыі пакідаў мажлівасць дыпламатычнага манеўра. Маглі існаваць і  “таемная” 

інструкцыя – неафіцыйная. У некаторых выпадках (рэдка) інструкцыя паслам магла быць 

дадзена вусна. 
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Глейты, глейтоўныя лісты (апасныя лісты) выдаваліся той дзяржавай, якая прымала 

пасольства. Такі дакумент гарантаваў бяспеку дыпламатычнай місіі і яе недатыкальнасць на 

тэрыторыі дзяржавы прыбывання, альбо ў выпадку калі яна з’яўлялася краінай транзіта. 

Прывозілі глейты ганцы, альбо дыпламаты (уласныя альбо іншаземцы). У практыцы з 

краінамі Заходняй Еўропы, як правіла, не былі распаўсюджаны. У адносінах з Масквой, 

Асманскай імперыяй, Крымскім ханствам з’яўляліся абавязковым элементам 

дыпламатычнага забяспячэння: такія кірункі з’яўляліся небяспечнымі. Вядомы выпадак, калі 

пасол князя Казіміра, намеснік лідскі Пётр Струміла ў 1486 г., памёр, выконваючы 

дыпламатычную місію ў Крым . У сувязі з падобнымі рэчамі, і не толькі, узнікае інстытут 

закладніка: калі патрабаваўся закладнік ад Крымскага ханства. Інстытут закладніка выконваў 

некалькі функцый: з’яўляўся гарантыяй выканання міжнародных пагадненняў; гарантаваў 

бяспеку паслам.  

Падарожныя (падводныя) лісты – прызначаліся для ваявод, кашталянаў, намеснікаў. У 

змесце фіксаваліся лічба падводаў, асартымент прадуктаў харчавання, што павінны былі 

атрымаць паслы ў кожным месцы прыпынку альбо кожны день [4, c.40]. 

Адной з адметнасцей дыпламатычнай службы ВКЛ з’яўляецца сінтэз усходніх і 

заходніх традыцый, што было абумоўлена геапалітычным становішчам Княства: паміж 

Захадам і Усходам. Заходнія ўплывы праявіліся, напрыклад, у арганізацыі дыпламатычнага 

цырыманіялу, які ў ВКЛ, як і ў Каралеўстве Польскім быў менш рэгламентаваны ў 

адрозненні ад рускага [5, с. 15]. Меншая фармулярызацыя арганізацыі дыпламатычнай 

практыкі абумовілі яе персаніфіцыраваны характар:  тэндэнцыі знешняй палітыкі, яе 

няўдачы і дасягненні часам прадвызначаліся не аб’ектыўнымі фактарамі, а агульнай 

знешнепалітынай культурай першых асоб. 

Да ўсходніх уплываў можна аднесці наступнае: 1) больш ранняе чым у Заходняй Еўропе 

імкненне ранжыраваць дыпламатаў, ствараючы пэўную іерархію: “вялікі пасол”, “пасол” і 

г.д. 2) меншая ўдзельная вага асоб духоднага стану, якія былі занята на дыпламатычнай 

службе (у адрозненні ад Захаду). 

У якасці заключэння можна сказаць, што дыпламатычная служба ВКЛ не была 

прадстаўлена самастойным інстытутам, адасобленым ад органаў улады. Асаблівасці развіцця 

ўласна дзяржаўнага механізма прадвызначалі спецыфіку, формы і змест яе дзейнасці, а сам 

гістарычны перыяд – эпоха ВКЛ – фарміраваў перадумовы будучага вылучэння 

дыпламатычнай службы ў асобную ўстанову. 
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