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Аўтар у артыкуле разглядае дзяржаўна-прававы механізм ажыццяўлення знешняй палітыкі 

ВКЛ, а таксама знешнепалітычную дзейнасць Княства ў дачыненні да Расійскай дзяржавы ў 

апошняй трэці XVI ст. Нягледзячы на ўмовы Люблінскай уніі 1569 г., паводле якіх знешняя 

палітыка Рэчы Паспалітай павінна была стаць агульнай справай палякаў і літвінаў, ВКЛ і 

пасля 1569 г. адыгравала важную ролю ў фарміраванні і ажыццяўленні самастойнай знешняй 

палітыкі, што асабліва яскрава праяўлялася ў стасунках з Расійскай дзяржавай.  
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The institutional and legal frameworks for the pursuit of foreign policy in the Grand Duchy of 

Lithuania are considered, including policy towards the Russian state in the last third of the 16th 

century. Notwithstanding the terms of the Lublin Union of 1569, whereby the foreign policy of the 

Polish-Lithuanian Commonwealth was to become a joint matter for Poland and Lithuania, the 

Grand Duchy continued to play a prominent role in the determination and pursuit of an autonomous 

foreign policy, which was most evident in its relationship with the Russian state. 
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Дадзены артыкул прысвечаны такой праблеме як знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ у 

апошняй трэці XVI ст. З моманту свайго стварэння Вялікае Княства Літоўскае (ВКЛ) 

праводзіла актыўную знешнюю палітыку, якая была накіравана на абарону ўласных 

інтарэсаў на міжнароднай арэне. У 1569 г. паміж ВКЛ і Каронай Польскай (КП) бала 

заключана Люблінская унія, па ўмовах якой ВКЛ і КП павінны былі прытрымлівацца адзінай 

знешняй палітыкі ў міжнародных справах. Аднак на практыцы, у апошняй трэці XVI ст., 

ВКЛ працягвала адыграваць важную ролю ў фарміраванні знешнепалітычнага курса 

агульнай дзяржавы, а часам праводзіць і самастойную знешнюю палітыку, якая не 

падабалася прадстаўнікам Польшчы. 

Актуальнасць артыкула вызначаецца тым, што разглядаемы перыяд знешнепалітычнай 

дзейнасці ВКЛ яшчэ не стаў прадметам спецыяльнага даследавання як у беларускай, так і ў 
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замежнай гістарыяграфіі. Больш таго, у 2019 г. мы будзем адзначаць юбілей – 450 год з 

моманту заключэння Люблінскай уніі.  

Нягледзячы на тое, што дадзеная праблема комплексна не разглядалася ў гістарыяграфіі, 

некаторыя аспекты знешнепалітычнай дзейнасці Княства пазначанага перыяду былі 

прааналізаваны беларускімі і замежнымі даследчыкамі. Так, беларускі даследчык П.А. Лойка 

ў сваёй манаграфіі закрануў знешнепалітычныя інтарэсы шляхты Княства другой паловы 

XVI – першай трэці XVII ст. [1]. У.А. Падалінскі разгледзеў найбольш вядомыя 

дыпламатычныя місіі Рэчы Паспалітай пазначанага перыяду з удзелам шляхты ВКЛ [2]. 

Адносіны ВКЛ са Шведскім каралеўствам і Расіяй у пачатку XVII ст. даследуе А.В. 

Дземідовіч [3, 4]. Паўночны і заходне-паўночны кірунак знешнепалітычнай дзейнасці 

Княства адлюстраваны ў працах В.У. Якубава [5, 6]. Шмат даследванняў было прысвечана 

гісторыі першай Інфлянцкай вайны (1558–1570 гг.), аўтарам якіх з’яўляецца беларускі 

гісторык А.М. Янушкевіч [7]. Дыпламатычную службу Вялікага Княства Літоўскага ў 

XVII ст. даследуе В.І. Лазоркіна [8]. Літоўскі навуковец Э.Д. Банёніс даследваў арганізацыю 

пасольскай службы Вялікага Княства, інстытут пасольства ВКЛ у замежных краінах і 

канцылярыю пасольскай службы Княства ў далюблінскі перыяд [9]. Значны ўклад у 

вывучэнне стасункаў паміж ВКЛ і Каронай Польскай у паслялюблінскі перыяд (1569–

1588 гг.) зрабіў польскі даследчык Г. Люлевіч [10]. Расійскі гісторык Б.Н. Флора даследваў 

адносіны паміж Рэччу Паспалітай (РП) і Расіяй другой паловы XVI – пачатку XVII ст., дзе 

адлюстраваны і некаторыя знешнепалітычныя інтарэсы шляхты ВКЛ [11]. Разам з тым, па 

знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у паслялюблінскі перыяд захавалася дастаткова вялікая 

колькасць гістарычных крыніц. Гэта заканадаўчыя дакументы [12, 13], актавыя дакументы 

[14, 15] і матэрыялы бягучага справаводства [16, 17]. 

Навуковая навізна артыкула заключаецца ў тым, што аўтар упершыню прааналізаваў 

асаблівасці знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ пасля заключэння Люблінскай уніі і да канца 

XVI ст. Пры напісанні артыкула даследчык зыходзіў з такіх навуковых прынцыпаў, як 

аб’ектыўнасць, гістарызм, сістэмнасць, каштоўнасны падыход. Былі выкарыстаны 

агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 

гісторыка-сістэмны. 

Матэрыял і высновы артыкула можна выкарыстаць для працягу даследавання 

знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у XVI–XVIII ст., пры напісанні абагульняльных прац па 

знешнепалітычнай гісторыі РП і ВКЛ, падрыхтоўцы манаграфій, падручнікаў, навукова-

метадычных выданняў, распрацоўцы і чытанні курса лекцый, правядзенні семінарскіх 
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заняткаў па курсах «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі», «Гісторыя 

міжнародных адносін». 

Мэта артыкула – раскрыць сутнасць і асаблівасці знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у 

кантэксце стварэння Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст. Для яе дасягнення пастаўлены 

наступныя задачы: па-першае, прааналізаваць дзяржаўна-прававы механізм ажыццяўлення 

знешняй палітыкі ВКЛ; па-другое, выявіць асаблівасці і характар знешнепалітычнай 

дзейнасці ВКЛ на маскоўскім кірунку ў пазначаны перыяд.  

Люблінская унія 1569 г. была заключана ў складаных для Княства знешнепалітычных 

умовах. ВКЛ было знясілена Лівонскай вайной, якая цягнулася амаль дзесяць год і негатыўна 

ўплывала на гаспадарку дзяржавы. У сваю чаргу, Карона Польская выкарыстала цяжкае 

становішча Княства анексіраваўшы ў літвінаў Падляшша і Украіну. У такіх умовах 

прадстаўнікам ВКЛ нічога не засталося як падпісаць акт Люблінскай уніі. Згодна з умовамі 

аб’яднання дагаворы і саюзы Польшчы і Вялікага Княства з іншымі дзяржавамі маглі 

заключацца толькі з агульнай згоды абедзвюх дзяржаў [18, с. 76]. Тым не менш і пасля 

стварэння РП Княства праводзіла актыўную знешнюю палітыку зыходзячы са сваіх 

інтарэсаў. Дадзенаму працэсу спрыяла адасобленнасць дзяржаўных урадаў ВКЛ і КП. 

Менавіта на базе незалежнага ўрада ВКЛ і фарміраваўся дзяржаўна-прававы механізм 

ажыццяўлення знешняй палітыкі. 

Фармальна ў ВКЛ, як і ў РП, кіраўніцтва знешняй палітыкай знаходзілася ў руках 

манарха. Да знешнепалітычных кампетэнцый караля польскага і вялікага князя літоўскага 

належылі такія функцыі як накіраванне пасольстваў РП за мяжу, прыём іншаземных 

пасольстваў, фінансаванне і прызначэнне на пасады звязаныя з ажыццяўленнем знешняй 

палітыкі. Трэба адзначыць, што ў пазначаны намі перыяд роля манарха РП у 

знешнепалітычнай дзейнасці дзяржавы істотна паменшылася, а некаторыя паўнамоцтвы 

перайшлі да вальнага сойма Рэчы Паспалітай. Неглядзячы на тое, што прадстаўнікаў ад 

Княства на агульнадзяржаўным сойме РП было менш за дэлегатаў ад Польшчы, важныя 

знешнепалітычныя рашэнні не прымаліся без удзелу літвінаў. Больш таго, па важным 

пытанням міжнароднай дзейнасці РП сойм дзяржавы павінен быў галасаваць адзінагалосна, 

чым і карысталіся прадстаўнікі ВКЛ. У апошняй трэці XVI ст. да знешнепалітычных 

кампетэнцый сойма Рэчы Паспалітай належылі наступныя паўнамоцтвы: зацвярджэнне 

мірных дагавароў і саюзаў, утварэнне замежных прадстаўніцтваў у РП і адваротна, 

распрацоўка знешнепалітычных дакументаў, прыём замежных паслоў і г.д. [19, с. 149–150]. 

Важным дзяржаўным інстытутам для ажыцяўлення знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ 

быў Генеральны сойм Княства, дзе выпрацоўвалася адзіная знешнепалітычная пазіцыя ВКЛ і 

потым адстойвалася на агульнадзяржаўным сойме РП. Да знешнепалітычных кампетэнцый 
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Рады ВКЛ належылі такія пытанні як выбранне вялікага князя, заключэнне міжнародных 

дагавароў, прыём і адпраўка замежных паслоў. Наступным дзяржаўным інстытутам, які меў 

уплыў на знешнюю палітыку ВКЛ, быў павятовы соймік Княства. У Другім статуце Княства 

1566 г. было зафіксавана, што мэтай павятовых соймікаў з’яўляецца вядзенне 

ўнутрыпавятовых спраў на месцы, а таксама абарона земляў ад знешняй пагрозы [20, с. 79]. 

У другой палове XVI ст. павялічваецца роля гетмана ВКЛ у міжнародных справах, якія 

падчас вайны з Турцыяй і Крымам мелі выключнае права асобна заключаць мірныя дагаворы 

і накіроўваць паслоў у замежную дзяржаву. Такім чынам, гетманы пры ажыццяшленне 

знешняй палітыкі, спалучалі дыпламатычныя сродкі з сілавым варыянтам вырашэння 

пытання. Некаторыя нормы знешнепалітычнага характару мы можам знайсці у Статуце ВКЛ 

1569 г. Так, у гэтым акце навогул не згадвалася пра унію Княства з Польшчай і адначасова 

абвяшчалася ідэя аднаўлення ранейшых межаў ВКЛ. Статут гарантаваў недатыкальнасць 

пасла Вялікага Княства, вызначаў знешнепалітычныя функцыі вялікага князя літоўскага, 

сойма і соймікаў, а таксама гетманаў ВКЛ. Паводле Статута забаранялася запрашаць на 

дыпламатычную службу іншаземцаў. 

Асаблівасцю знешнепалітычнай дзейнасці Рэчы Паспалітай у пазначаны перыяд быў 

своеасаблівы падзел дыпламатычнай працы паміж ВКЛ і Каронай, што на практыцы 

азначала адказнасць кожнай часткі федэрацыі за вядзенне міжнародных спраў адносна 

канкрэтных замежных дзяржаў. Так, у другой палове XVI ст., да знешнепалітычных 

кампетэнцый ВКЛ адыходзілі адносіны з Расійскай дзяржавай і Лівоніяй. У сваю чаргу  

Карона Польская дамінавала ў падтрыманні адносін з дзяржавамі Цэнтральнай і Заходняй 

Еўропы. Адносіны Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы мелі складаны і супярэчлівы 

характар. Расійская дзяржава ставіла сабе за мэту сабраць вакол сябе ўсе ўсходне-славянскія 

землі, тым самым стварала напружанне ў адносінах з РП. Знешнепалітычныя інтарэсы ВКЛ 

на ўсходнім накірунку зыходзілі з прынцыпаў бяспекі і эканамічнай выгады. Пасля 

завяршэння Лівонскай вайны прадстаўнікі Княства актыўна адстойвалі пазіцыю замірэння з 

усходняй суседкай, што часам не супадала з пазіцыяй польскіх прадстаўнікоў. 

Актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ адносна Расійскай дзяржавы адбывалася 

ў часы трох бескаралеўяў у РП, а таксама падчас Лівонскай вайны. Прадстаўнікі Вялікага 

Княства імкнуліся выкарыстаць усе магчымыя рычагі ціску на прадстаўнікоў Польшчы з 

матаю рэалізацыі сваіх знешнепалітычных інтарэсаў адносна Расійскай дзяржавы. З другога 

боку, дыпламатычную гульню з Масквой Княства выкарыстоўвала для рэалізацыі 

ўнутрыпалітычных мэтаў Княства ў рамках агульнай федэрацыі. Такім чынам, 

унутрыпалітычная дзейнасць прадстаўнікоў ВКЛ была цесна звязана са знешняй палітыкай і 

наадварот. 



138 
 

Падчас трэцяга бескаралеўя ў РП ВКЛ падпісала асобна ад Кароны Польскай перамір’е з 

Расійскай дзяржавай, якое супярэчыла палажэнням Люблінскай уніі і не было зацверджана 

агульнадзяржаўным соймам. Тым не менш, дадзенае перамір’е да 1591 г. заставалася асновай 

міждзяржаўных адносін з Расійскай дзяржавай. Карона Польская, разумеючы якую важную 

ролю адыгравае ВКЛ ва ўзаемаадносінах з Расійскай дзяржавай, пагадзілася падпісаць 

перамір’е з Масквой на аснове літвінскага плана. Дадзенае перамір’е рэгулявала шэраг 

важных двухбаковых пытанняў якія мелі асаблівае значэнне для ВКЛ. Паводле дагавора аб 

перамір’і захоўваўся нейтралітэт Расійскай дзяржавы і РП у вападку вайны пазначаных 

дзяржаў з трэцяй, размяжоўваліся спрэчныя тэрыторыі, гарантавалася недатыкальнасць 

паслоў і купцоў на тэрыторыі Расійскай дзяржавы і інш. [15, с. 128–130]. Трэба адзначыць 

цікавы факт, што падчас гэтага пасольства літвіны ад імя Швецыі заключылі перамір’е з 

Расійскай дзяржавай, што можна трактаваць як прадстаўніцтва знешнепалітычных інтарэсаў 

Швецыі ў Расійскай дзяржаве дыпламатычнай службай Княства. 

У апошнім дзесяцігоддзі XVI ст. дыпламатычныя намаганні ВКЛ на ўсходнім кірунку 

былі накіраваны на вырашэнне наступных пытанняў: урэгуляванне спрэчных памежных 

тэрытарыяльных праблем з Расійскай дзяржавай і развіццё гандлёва-эканамічных адносін з 

ёй. Фактычна дыпламатычная служба Княства адстойвала інтарэсы не толькі Кароны 

Польскай але і прадстаўнікоў замежных дзяржаў. Гэта датычыцца такіх аспектаў як абарона 

маёмасных правоў замежных купцоў, а таксама іх недатыкальнасці ў Расійскай дзяржаве. На 

рубяжы XVI–XVII ст. знешнепалітычныя інтарэсы Вялікага Княства Літоўскага грунтаваліся 

на жаданні падпісаць з Расійскай дзяржавай новы мірны дагавор, што было прадыктована 

складанай міжнароднай сітуацыяй на паўднёвых межах Рэчы Паспалітай, чуткамі аб хваробе 

і хуткай смерці расійскага цара Фёдара Іванавіча, грамадзянскай вайной у Швецыі, а таксама 

жаданнем падоўжыць папярэднее перамір’е ад 1591 г. 

Падводзячы вынікі артыкула трэба адзначыць, што знешнепалітычная актыўнасць ВКЛ 

у пазначаны перыяд яскрава праяўлялася як у дзяржаўна-прававым механізме ажыццяўлення 

знешняй палітыкі Княства, так і ў знешнепалітычнай дзейнасці літвінаў адносна Расійскай 

дзяржавы. Адасобленнасць урада ВКЛ у рамках РП дазваляла Княству на практыцы 

ажыццяўляць знешнюю палітыку, якая, у першую чаргу, адпавядала інтарэсам ВКЛ, а потым 

інтарэсам усёй Рэчы Паспалітай. Тым не менш, трэба ўлічваць і той факт, што 

знешнепалітычную самастойнасць літвіны часам супрацьпастаўлялі палякам з мэтаю 

адстаяць унутрыпалітычныя патрабаванні.  
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