
АРГАН1ЗАЦЫЯ ДЫПЛАМАТЫЧНАЙ С Л У Ж Б Ы У ВКЛ 
У КАНЦЫ XIV—ПАЧАТКУ XVI стст. 

В1ктар Ц1шчанка 

ыпламатыя заусёды была адным з галоуных 
ЛшЛл сродкау рэал1зацы1 знешняй палгтыю дзяржа-
вы. Дыпламатычная служба ВКЛ уключала сва1х 
супрацоушкау, этыкет i дакументацыю. Аднак дзяр-
жава яшчэ не мела спецыяльных устаноу для та-
кога вгда дзейнасцi. Дыпламатычныя адносiны з 
iншымi дзяржавамi з'яулялкя традыцыйнай фор-
май ажыццяулення знешняй палiтыкi. Асноуным 
вiдам дзейнасцi дыпламатыi ВКЛ бьип перамовы. 
У залежнасцi ад спосабу ix правядзення вылучаль 
ся: абмен дыпламатычнымi лiстамi i граматамi, па-
сольствамi i непасрэдная сустрэча манархау. Пера
мовы маглi быць двуxбаковымi i шматбаковымi; 
палiтычнымi, якiя вялкя на узроун юраушкоу 
дзяржау, i дыпламатычным^ якiя ажыццяулялiся 
Упаунаважанымi пасламi [1; 2, s. 132—135; 
3, с. 164—165]. 

У канцы XIV—пачатку XVI стст. дыпламатыч-
нымi контрагентамi ВКЛ з'яулялiся TэУтонскi ор-
дэн (Прушя), 1нфлянты (Лiвонiя), Заволжская 
Арда, Крымскае ханства, Нагайская Арда, Польшча, 
Маскоуская дзяржава, Цвер, Вялiкi Ноугарад, 
Пскоу, Валаxiя, Венгрыя, Чэxiя i шш. Iнтэнсiунасць 
ix з цягам часу змянялася. Пасля лшвгдацып кры-
жацкай пагрозы кiраунiцтва ВКЛ пачало арыента-
вацца пераважна на усходш i пауднёвы напрамкi. 
З канца XV ст. галоУнымi сталi адносшы з Мас-
коускай дзяржавай i Крымсюм ханствам. 

У ВКЛ, як i у большасщ тагачасных еура-
пейскix краiн, акрамя дзяржау Апеншскага пауво-
страва, не iснавала шстытута сталых паслоу-рэзь 
дэнтау, якiя б пастаянна знаходзшкя пры двары 
шшаземнага уладара. Пасольствы насiлi толькi ча-
совы характар [4, с. 7—8; 5, с. 44, 49]. Не шнавала i 
прафесшных дыпламатау, як i спецыяльных уста
ноу, дзе б ix рыхтавалГ Будучыя дыпламатычныя 
дзеячы атрымлiвалi неабходныя веды i вопыт у 
асноуным на практыцы. Пры Аляксандры Казiмi-
равiчы у ВКЛ узрасло значэнне дыпламатычнай 
дзейнасщ. ВКЛ iмкнулася праз перамовы выра-
шыць спрэчныя пытаннi з Масквой, знайсщ саюз-
нiкау у сваёй барацьбе i нейтралiзаваць прыхшь-
шкау Масковii. Асаблiва iнтэнсiуныя кантакты ВКЛ 
падтрымлiвала з МаскоУскiм княствам, Вялшай i 
Крымскай ардой, Польшчай i Тэутонсюм Ордэнам 
[6, с. 57—58, 63—64, 223—225; 7, с. 118—120, 122— 
136, 147, 212—214]. 

У сярэднявеччы усеагульным было пераканан-
не, што манарх — адзшы суб'ект суверэннасщ у 
дзяржаве, яю узначальвау дыпламатычную служ
бу i меу выключнае права прадстауляць краiну на 
мiжнароднай арэне. Усе афщыйныя дыпламатыч
ныя кантакты ВКЛ з iншымi дзяржавамi належалi 

да кампетэнцып вялiкага князя i падтрымлiвалiся 
ад яго iмя i з яго дазволу. Неад'емным атрыбутам 
iменi уладара, да якога накiроУвалiся замежныя 
пасольствы i якi сам ix адпрауляу, быу яго тытул. 
У iм увасаблялiся рэальныя уладаннi манарха, яю 
насiу гэты тытул. уплываць i прэтэнзii на 
пэуныя тэрыторыi. У ВКЛ пытанне тытулатуры 
вярхоунага уладара мела сваю спецыфшу, паколькi 
з 1447 г. i да канца разглядаемага перыяду, за вык-
лючэннем 1492—1501 гг., калi асобным уладаром у 
краiне быу Аляксандр Казiмiравiч, вялiкiя князi 
л ^ о у с ы я адначасова з 'яулялiся i каралямi 
польсюмГ На паунату тытула, ужыванага дыпла-
матычнымi контрагентамi ВКЛ у адносшах да вя-
лiкага князя, значны уплыу аказвау узровень ад-
носш з iмi [8, с. 80, 110, 139, 145, 165, 261]. Неза-
лежна ад мовы нашсання на першым месцы у ты-
тулатуры гаспадара ВКЛ заусёды стаяу тытул ка-
раля польскага i як больш высокi у пэуным сэнсе 
засланяу тытул вялiкага князя. 

Усе мiжнародныя дагаворы набывалi юрыдыч-
ную сшу толькi пасля замацавання ix асабштай 
прысягай i пячаткай гаспадара. Адзш з актау Вiлен-
ска-Радамскай уни у студзенi 1401 г. быу выдадзе-
ны ад iмя Вггаута [9, s. 71—73]. Таксама як адна з 
грамат Гарадзельскай уни 1413 г. выдавалася ад 
iмя Ягайлы i Вiтаута [10, с. 212]. У 1440 г. вялШм 
князем Казiмiрам быу падпiсаны дагавор з Ноуга-
радам [6, с. 244—245]. У 1494 г. Аляксандр падш-
сау мiрны дагавор з в я л т м князем маскоУскiм 
1ванам III, а у 1509 г. — Жыпмонт Стары — з 
Васшём III [8, с. 111—137; 11, с. 60—62]. 

Але у рэчакнасщ любое дыпламатычнае ме-
рапрыемства у гэты час з'яулялася звычайна выш
кам сумеснай дзейнасщ гаспадара i яго дарадцау 
(буйных князёу i паноу). Так, аб гэтым сведчыць 
праект дагавора памiж ВКЛ i Ордэнам, складзены 
у 1396 г., дзе мапстр патрабавау, каб акт быу зама-
цаваны клятвай не толью Вiтаута, але i вышэйшай 
знацi [9, s. 42]. На дагаворы памiж Ордэнам i ВКЛ 
на востраве Салш у кастрычнгку 1398 г. разам з 
пячаткай вялшага князя прысутнiчалi i пячатю яго 
князёу i баяр у якасщ паручыцеляу [9, s. 55]. 
У 1427 г. для перамоу з наугародсюм пасольствам 
Вiтаут сабрау савет з «высших бояр» [9, s. 757]. 

Грамадзянская вайна 30-х гг. XV ст., пэуны 
перыяд рэгенства пры малалетшм Казiмiры, буй-
намасштабныя раздачы зямель свецкiм i духоуным 
феадалам вялiкiмi князямi, частыя ад'езды вялша-
га князя Казiмiра у Польшчу, калi ён быу аднача
сова польсюм каралём, прывялi да пашырэння кам-
петэнцыii у дзяржауных справах паноу-рады. У га
ды панавання Казiмiра роля Рады у дыпламатыч-
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ных справах ктотна узрасла. У 1444 г. мапстр Тэу-
тонскага Ордэна Конрад фон Эрл1хсхаусэн прапа-
ноувау вялшаму князю Каз1м1ру прызначыць агуль-
ны з'езд для вырашэння памежных спрау. Каз1м1р 
адказау, што яму трэба абмеркаваць гэта у Радзе 
[12, с. 47]. У канцы 1447 г. дагавор памгж Тэу-
тонсюм Ордэнам i ВКЛ быу замацаваны прысягай 
вял1кага князя, а таксама князёу i паноу. У даня-
сеннi магiстру нямецкiя паслы паведамлялi, што 
падчас перамоу Казiмiр раГуся з панамi-рады 
[5, с. 108]. Дагавор 1471 г. з Ноугарадам быу за-
ключаны ад iмя Казiмiра, але заканчвауся так: 
«А на томъ на всемъ, честны Король, крестъ це
луй ко всему Великому Новугороду за все свое 
Княжество и за всю раду Литовскую» [13, с. 64]. 
У 1480 г. у Троках адбывалшя перамовы з пскоу-
скай дэлегацыяй. Выслухаушы яе прамову i патра-
баванш, уладар ВКЛ адказау: «Ино о всемъ о томъ 
хочомъ помыслити съ паны радою нашою и сво-
имъ посломъ откажомъ» [14, стб. 344]. 

Аб узрастанш уплыву велшакняжацкага ата-
чэння у сярэдзше XV ст. сведчыць прызнанне за 
Радай замежнымi дзяржавамi права уступаць у 
дыпламатычныя зносiны. У 1454 г. мапстр Ордэна 
Людвгк фон Эрлiхсхаусэн скардзiуся радным па
нам на вялгкага князя, якi як польскi кароль пачау 
вайну, i прасiу утрымаць яго ад варожых дзеянняу 
[15, s. 199]. У 1473 г. магiстр Ордэна Хенрык фон 
Рыхтэнберг прасiу прабачэння у Рады за тое, што 
не выслау дэпутатау на запланаваны для вырашэння 
спрэчных пытанняу з'езд [12, с. 47]. 

Калi вялШ князь знаходзiуся у Польшчы, то 
паны-рада па яго даручэннi i з яго згоды замяш-
чалi манарха у дыпламатычных справах. Але лю-
быя дзеяннi Рады, якгя ажыццяулялiся супраць волi 
правiцеля, лiчылiся незаконнымi. Аб кожным сваiм 
кроку паны-рада павшны былi паведамляць манар-
ху. Прауда, у надзвычайных штуацыях, як гэта было 
пры узмацненш так званай апазiцыi Гаштольда, 
частка Рады спрабавала праводзщь уласную дып-
ламатычную палiтыку, якая была наюравана суп
раць Казiмiра i Польшчы [15, s. 196; 16, s. 110; 
17, s. 46—47]. Аднак гэтыя спробы Рады былi эш-
задычнымi i няУдалымi [18, с. 10]. 

У гады панавання Казiмiра Ягайлавiча Рада 
ператварылася з дапаможнага у асобны дзяржауна-
палiтычны iнстытут, яю абмяжоувау уладу гаспа-
дара. ВялШ князь да 1492 г. фактычна ажыццяуляу 
дыпламатычную дзейнасць разам з панамг-рады, 
знаходзячыся пад значным iх уплывам. Прывiлей 
1492 г. юрыдычна замацавау залежнасць вялiкага 
князя ад Рады у дыпламатычных справах. Арты-
кул 13 прадшсвау манарху накiроУваць пасольствы 
паводле парады радных паноу [10, с. 223]. Ен афь 
цыйна замацоувау iснаваушую практыку сумеснага 
ажыццяулення дыпламатычных кантактау манархам 
разам з Радай, што яшчэ у большай ступенi, чым 
раней, абавязвала правщеля вырашаць знешнепаль 
тычныя праблемы сумесна з панамьрады. 

Крынiцы пасля 1492 г. цалкам пацвярджаюць 
супрацоунщтва вярхоунага уладара i Рады у дып
ламатычных адносшах. У 1493 г. Аляксандр Казь 
мiравiч паведамляу, што «виделося намъ и Радамъ 
нашымъ, шлемъ вжо отъ насъ пословъ до цара за-
волского». У 1495 г. манарх паведамляу Яну Оль-
брахту, што наконт дагавора з палякамi ён размау-

ляу «с паны Радами... и казал... волю свою и па-
новъ Рады... поведити» [6, с. 71, с. 94]. У 1499 г. 
Аляксандрам Казiмiравiчам быу падпiсаны мiрны 
дагавор з малдаусюм ваяводам Стэфанам: «и на то 
записъ наш твоим послом есмо дали, и до тебе есмо 
.„послали и перед твоими послы на том присягою 
нашою есмо к тобе ся утвердили со всеми паны 
Радою нашою». Пагадненне было замацавана пя-
чаткамi вялгкага князя i радных паноу [6, с. 141]. 

Пасольствы аргашзоувалкя наступным чынам. 
Манарх сам вызначау кандыдатуру пасла щ ганца, 
колькасны склад мши i паведамляу аб гэтым па-
нам-рады, якгя у абсалютнай болынасщ выпадкау 
згаджалГся з яго рашэннем. Часам падбор канды-
датау даручауся Радзе [19, с. 142, 169]. Радныя паны 
паведамлял! манарху аб выбраных кандыдатах, 
пасля чаго апошн1я атрымл1вал1 гаспадарск1 загад 
на ад'езд за мяжу, а падскарбх земск1 давау «выпра-
ву» (матэрыяльнае забеспячэнне) паслам. Кал1 ж 
паны-рады у час знаходжання уладара у Польшчы 
самастойна, ад свайго !мя адпраулял! пасольствы, 
то яны таксама паведамлял! аб гэтым вялшаму 
князю, а справа л1чылася сумеснай. У выпадку 
адсутнасц1 прызначанага пасла щ ганца побач з 
гаспадаром щ Радай да абраных асоб высылауся 
л1ст з загадам збхрацца у дарогу, а таксама «наву-
ка» (!нструкцыя) i !ншыя неабходныя дакументы 
[18, с. 11; 19, с. 169; 20, с. 34]. 

У 1520 г. «навука» гаспадарсюм паслам, як!я 
адпраулял!ся у Маскоускую дзяржаву, была дадзе-
на вялШм князем i радным! панам!. Але паны-рада 
магл! i сам! складаць «навуку» паслам, як было у 
1507 г. [11, с. 8, 131—134]. 

Аргашзацыя ! адпрауленне пасольствау звычай-
на аж^1ццяулял!ся у давол! вузк!м коле дарадцау 
вял!кага князя, самых уплывовых членау Рады, але 
афармлялгся як вын!к сумеснай дзейнасщ усяе Рады. 
Здаралася ! так, што спачатку перал!чвалгся рэаль-
ныя удзельн!к! арган!зацы! пасольствау, а далей п!са-
лася: «и отъ всихъ князей и пановъ рады господаря 
нашего» [8, с. 332—334; 19, с. 122; 20, с. 25]. 

З часоу панавання Аляксандра (з 1492 г.) Рада 
стала больш !нтэнс!уна перап!свацца ! абменьвац-
ца паслам! з замежным! рэспандэнтам!. Знос!ны з 
польскай Радай нас!л! аф!цыйны м!ждзяржауны 
характар [6, с. 57, 61—62, 83—84]. Стасуню з Ба-
ярскай думай Маскоускай дзяржавы был! пауаф!-
цыйнымь Да !х звяртал!ся пад час спынення аф!-
цыйных дыпламатычных кантактау, кал! адбыва-
л!ся ваенныя дзеянн!. Нярэдка з так!х захадау па-
чынал!ся перамовы аб м!ры [8, с. 332—340; 
18, с. 10—11]. Рада падтрымл!вала дыпламатычныя 
сувяз! з !ншаземным! манархамк польск!м каралём 
Янам Ольбрахтам, мазавецюм! князям!, крымк!м 
ханам Менгл!-Г!рэем [19, с. 103—105, 109, 119— 
120, 123—124]. У той час, кал! Аляксандр Каз!м!-
рав!ч, з'яуляючыся польск!м каралём, знаходз!уся 
у Польшчы, паны-рады сам! выпраулял! паслоу у 
!ншыя кра!ны, забяспечваючы !х ус!м неабходным, 
высылал! «упамши» татарам [21, s. 281 — 282; 
22, с. 36—38, 42, 47]. 

Часам таюя аднос!ны набывал! форму пры-
ватных кантактау пам!ж асобным! радным! панам! 
! !х калегам! за мяжой, асабл!ва маскоуск!м! бая-
рам!. На практыцы ж за !м! заусёды стаяла гаспа-
дарская Рада in corpore [4, с. 31; 23, с. 137]. Згодна 
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традыцып юеусюя ваяводы з'яулялкя дыпламатыч-
ным1 пасрэдн1кам1 пам1ж крымск1м1 ханам1 i 
вялШм1 князямi ВКЛ [11, с. 117—119; 14, с. 326]. 
Але паны-рада, дзейнасць якiх з'яулялася складо-
вай часткай дыпламатыi ВКЛ [18, с. 10—11], зау-
сёды дзейнiчалi у паразyменнi з манархам. Аб гэ-
тым добра сведчыць прыклад 1500 г., калi радныя 
паны праскп прабачэння у польскага Сената за тое, 
што доуга не высылалi да яго свайго пасольства, 
«ино тая се речъ такъ долго естъ вмешкала для 
хоробы пана нашого» [6, с. 146]. 

Таюм чынам, y разглядаемы прамежак часу 
вялШ князь фактычна узначальвау дыпламатыч-
ную службу ВКЛ. Ад iмя манарха адпраулялiся 
пасольствы i да яго яны прысылалiся. Правщель 
выпрауляу пасольствы, падбiрау паслоу, забяспеч-
вау iх yсiм неабходным, прымау iншаземныя па
сольствы, заключау мiжнародныя пагадненнi i г. д. 
Аднак усё пералiчанае ён рабiу щ разам з панамь 
рады, пераважна у вyзкiм асяродку, цi пасля кан-
сультацый з iмi. Уплыу паноу-рады на манарха у 
дыпламатычных справах з сярэдзiны XV да пачат-
ку XVI ст. значна вырас. Сумеснае вырашэнне 
дыпламатычных спрау манархам i раднымi панамi 
было юрыдычна замацавана у агyльназемскiм Пры-
вiлеi 1492 г. Рада разам з вярхоуным уладаром з'яу
лялася аутарам знешнепалiтычнай праграмы краь 
ны. Яна, з аднаго боку, задаволшася кантролем за 
рашэннямi гаспадара i не рабша спроб перахапiць 
юраунщтва пасольскай службай, а з другога — была 
супраць канцэнтрацьп яго у руках якога-небудзь 
аднаго раднага пана [18, с. 11]. Падчас адсутнасщ 
у ВКЛ гаспадар даручау панам-рады дыпламатыч-
ныя справы, але пад уласным кантролем. Самiя ж 
ураднШ без згоды вярхоунага уладара у мiжна-
родныя кантакты уступаць не маглГ 

Вялiкiя князi Казiмiр Ягайлавiч з 1447 г., Аляк-
сандр Казiмiравiч з 1501 г. i Жыпмонт Стары ад-
начасова з'яулялкя i польскiмi каралямi. Дзве краь 
ны у мiжнародных адносiнах прадстауляла адна 
персона. У гэты час ВКЛ i Польшча у дыплама-
тычных адносiнах дзялiлi сферы дзейнасщ. ВКЛ 
арыентавалася на крашы Усходняй Еуропы, а 
Польшча — Цэнтральнай i Заходняй. Яны прад-
стаулялi iнтарэсы адзiн аднаго за мяжой, што змян-
шала выдаты на дыпламатычную дзейнасць 
[18, с. 8—9]. Аднак кожная з дзяржау праводзша 
асобны знешнепалiтычны курс, яю каардынавауся 
з курсам партнёра па дынастычнай yнii толькi па 
пытаннях, якiя закраналi iнтарэсы абодвух краш. 
Тады ж, калi краiны юравалкя асобнымi гаспада-
рамi, сфера дзейнасщ iх дыпламатыi пашыралася, 
што было выклшана неабходнасцю падтрымлiваць 
кантакты з rami дзяржавамi, з якiмi дагэтуль меу 
дачыненнi iншы бок. 

За мяжой пасол з'яуляуся адлюстраваннем 
свайго гаспадара, яго асабштым прадстаУнiком. 
Пасол выконвау разнастайныя дарyчэннi уладара. 
Аб значэнш гаспадарскага пасла яскрава сведчыу 
Статут 1529 г., якi гарантавау яго бяспеку пад час 
знаходжання на дзяржаунай службе смяротным 
пакараннем [24, с. 33]. Пасламi звычайна былi 
блiжэйшыя паплечнiкi вялiкага князя — паны-рады. 
Таксама iмi з'яулялкя служачыя гаспадарскай кан-
цылярыi, прыдворныя шляхцiцы, свецкiя i духоу-
ныя асобы. Але колькасць духоуных асоб на дып-

ламатычнай службе ВКЛ была нiжэйшай, чым у 
Заходняй Еуропе [20, с. 31—32]. Удзел мяшчан у 
дыпламатычных зносшах быу нязначным. Але ча
сам асобныя прадстаунiкi гэтага саслоуя, галоуным 
чынам iншаземцы, выстyпалi у якасцi ганцоу цi 
талмачоу [8, с. 283; 21, s. 357—358, 378—380]. 

У залежнасцi ад ранга дыпламаты выконвалi 
розныя фyнкцыi. На шжэйшым yзроУнi знаходзШ-
ся ганцы, яюя перавозiлi дыпламатычную пошту. 
Яны набiралiся пераважна з шэраговай шляхты. 
Ганцамi маглi быць адпраулены i некаторыя рад
ныя паны, але часцей у гэтай ролi выстyпалi шса-
ры, якiя мелi доступ у Раду. Карэспандэнцыю дас-
таулялi часам купцы i прыватныя асобы [25]. 

На больш высокай ступеш у пасольскай 
iерархii знаходзiлiся паслы. Яны падзялялiся на 
проста «паслоу» i «вялШх паслоу». Звычайныя 
паслы называцца таксама «пасланнiкамi» щ 
«пасланцамi» [26, с. 295]. «ВялШя паслы» мелi 
паунамоцтвы на заключэнне мiжнародных пагад-
ненняу. Пасламi i вялiкiмi пасламi прызначалiся 
паны-рады, самыя уплывовыя асобы у дзяржаве. 
Вялiкiмi пасламi да крымскага хана з-за моцнай 
небяспею былi звычайна менш значныя радныя 
паны i Ураднiкi. Тэрмшы «пасол» i «вялiкi пасол» 
выкарыстоувалкя у адносiнах з Маскоускай дзяр-
жавай i татарамi, а з краiнамi Цэнтральнай i За
ходняй Еуропы — тэрмшы «nuntius» i «orator» 
[6, с. 61—62, 77—81; 20, с. 33]. 

Разам з дыпламатамi ехалi iх «почты», у ася-
роддзi якiх вылучаецца 4 тыпы прадстаушкоу у 
залежнасцi ад функцый пад час выканання мiсii: 

1) надзейныя сябры i сваякi паслоу, iх давера-
ныя асобы, гаспадарскiя шляхцщы — ганаровы эс
корт дыпламатау, якiя выкарыстоУвалiся i падчас 
аудыенцый [8, с. 363—412]; 

2) шсары, сакратары, талмачы. Яны адказвалi 
за вядзенне пасольскай дакyментацыi, займалшя 
падрыхтоукай карэспандэнцый, прамовау, тэкстау 
пагадненняу, запiсам хода перамоу, перакладам 
прамовау i дакументау; 

3) прыставы i праваднiкi. Прыставы забяспеч-
валi мiсii у дарозе уйм неабходным, гарантавалi 
бяспечны праезд i з-за боязi шпiянажy уважлiва 
сачылi, каб паслы не мелi непатрэбных кантактау 
з мясцовым насельнщтвам. Прыставы сyправаджалi 
паслоу i у месцы iх побыту [27, с. 210—211]. Яны 
мелкя толькi у краiнах Усходняй Еуропы. У За
ходняй Еуропе з-за большай бяспею перамяшчэн-
ня iнстытyт прыставау адсутшчау. Па незнаёмай 
мясцовасцi з пасламi ехалi праваднiкi з мясцовых 
жыхароу. У 1421 г. Жыльберт де Лянуа, пасол двух 
каралёу — Генрыха V i Карла VI — перад сваiм 
ад'ездам з ВКЛ атрымау ад Виаута некалькi пра-
ваднiкоУ [28, с. 45—46]. Венецыянсю пасол Амб-
роджо Кантарыш, якi ехау у Перспо, у 1474 г. пра-
язджау праз ВКЛ, дзе да Юева яго сyправаджалi 
праваднiкi вялiкага князя. Калi Кантарынi у 1477 г. 
вяртауся з Персii, у Троках Казiмiр таксама дау 
яму правадшкоу [29, с. 211, 212, 234]; 

4) асабктыя слyгi дыпламатау [8, с. 412—439]. 
У абмене пасольствамi павшна была быць рау-

навага. За рэдюм выключэннем, два разы запар 
адпрауляць паслоу да аднаго i таго ж правщеля 
было нельга. Адправщь паслоу першаму значыла 
апынуцца у становiшчы прасiцеля. Толью пры 
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уступлены! на прастол новага уладара не было 
пагрозы для «чести» манарха, яю першым адправ!у 
пасольства [4, с. 57]. ВялШя паслы рухалгся па-
вольней за простых паслоу, а апошшя — за ганцоу. 
3 сённяшняга пункту гледжання i ганцы ездзкп не 
вельм1 хутка. 3 Масквы да Вшьш яны даб!ралкя 
за 10—14 дзён [8, с. 199—201, 277—288]. Карэспан-
дэнцыя з Крымам патрабавала яшчэ больш часу. 

Усе выдатю на адпрауленне сва1х i прыняцце 
замежных паслоу нёс дзяржауны скарб ВКЛ. 
У кошт пасольствау уваходзша !х грашовае забес-
пячэнне, падаруню для шшаземнага уладара i яго 
бл!жэйшага атачэння. Жыхары мясцовасцей, праз 
яюя пралягал! пасольсюя маршруты, дастаулял! 
дыпламатам прадукты харчавання i падводы. 3а 
выключэннем татарск!х краш, за мяжой паслы ВКЛ 
знаходзшся на утрыманш прымаючага боку. Дып-
ламатычная служба вымагала значных матэрыяль-
на-грашовых выдаткау. На яе патрэбы !шл! дахо-
ды з уладанняу вялшага князя, а таксама надзвы-
чайныя падатк! («сярэбшчына», «пагалоушчына»). 
Сродкау заусёды не хапала. Таму у пасольствы 
!мкнул!ся высылаць заможных асоб, як!я мел! маг-
чымасщ за свой кошт пакрыць значную частку 
расходау, не чакаючы кожны раз !х неадкладнага 
звароту дзяржавай [14, с. 178; 30, s. 768—769]. 

Гаспадарская канцылярыя практычна забяс-
печвала дыпламатычную службу неабходным! ар-
х!уным! звесткам! ! дакументам!, займалася пад-
рыхтоукай ! адпрауленнем паслоу [20, с. 26, 31; 
31, с. 394; 32, с. 36—38]. 

Пасольская дакументацыя умоуна падзяляла-
ся на тры групы: 

1) асаб!стыя дакументы паслоу: а) «верыцель-
ная» грамата ад !мя манарха, як! адпрауляу па-
сольства, у якой утрымл!вал!ся звестк! аб паслах, 
пацвярджал!ся !х асобы ! паунамоцтвы, указвалася 
мэта м!с!!. Да граматы прывешвалася гаспадарская 
пячатка; б) «мандат — дазвол паслам заключыць 
пагадненне» [8, с. 625; 18, с. 17—18]; в) «апасны» 
(«глейтоуны») л!ст гарантавау ад !мя прымаючага 
боку недатыкальнасць пасольства на сваёй тэры-
торы! [8, с. 109]; г) «падарожныя» («падводныя», 
«праезджыя») л!сты забяспечвал! паслоу падводам! 
! харчаваннем, а таксама фуражом для коней пад 
час дарог! [20, с. 40]; 

2) дакументы, прызначаныя для выканання 
паслам! дыпламатычнага даручэння: «навука» рэг-
ламентавала паводз!ны дыпламатау на перамовах ! 
аудыенцыях [7, с. 134—136; 11, с. 8]. Пасольская 
«навука» асабл!ва не абмяжоувала !н!цыятыву пас-
лоу ВКЛ, як!я мел! дастаткова шырок! прастор у 
сва!х дзеяннях [7, с. 210—212]; 

3) вын!к! пасольства: м!ждзяржауныя дагаво-
ры, справаздачы паслоу ! !нш. Кал! заключалася 
перам!р'е щ м!р, то паслы атрымл!вал! ад супраць-
леглага боку, пасля абраду крыжацалавання, «да-
канчальную» ц! перам!рную грамату. Паслы пры-
воз!л! яе да свайго уладара, як! таксама прынос!у 
прысягу на грамаце у прысутнасц! прадстаун!коу 
таго манарха, з як!м заключалася пагадненне. У да-
кументах таго часу подп!с гаспадара у параунанн! 
з пячаткай адыгрывау другасную ролю. Часта ён 
увогуле адсутн!чау [33, с. 40]. Кожны з манархау 
пак!дау сабе на захаванне экзэмпляр дагавора дру-
гога боку. Абрад крыжацалавання, як! ажыццяу-

ляуся !м на тэксце дагавора, з'уляуся абавязковай 
урачыстай ратыф!кацыяй акта, адз!най надзейнай 
дыпламатычнай гарантыяй выканання дамовы 
[4, с. 28, 173, 175]. 

Пасля заканчэння м!с!! пасольства распуска-
лася ! паслы вяртал!ся да сваёй асноунай, звы-
чайнай дзейнасц!. Вярнуушыся дадому, дыплама-
ты раб!л! справаздачу аб сваёй выправе, якая мела 
пераважна вусны характар [20, с. 42—43]. Асноу-
най мовай дыпламаты! ВКЛ была старабеларус-
кая. Таксама выкарыстоувал!ся лац!нская, татар¬ 
ская, нямецкая ! польская мовы [34, s. 18; 35, 
s. 377—378]. 

Пасольствы у ВКЛ прымал!ся наступным чы-
нам. Аб сва!м набл!жэнн! паслы датэрм!нова паве-
дамлял! ваяводзе (намесн!ку) памежнага горада, ад 
якога атрымл!вал! грамату з дазволам на уезд. На 
мяжы !х сустракау вел!какняжацк! прыстау, як! са 
сваёй камандай суправаджау пасольства амаль да 
самай В!льн!, забяспечваючы яму праезд, харча-
ванне ! бяспеку [27, с. 232]. У агульных рысах 
цырыман!ял сустрэчы пасольствау быу аднолька-
вым ва ус!х еурапейск!х кра!нах. Некальк! не даяз-
джаючы да В!льн! паслоу звычайна сустракау вял!к! 
прыстау, адзш з членау Рады, як! суправаджау !х у 
стал!цу. Па дарозе насустрач магл! выязджаць мар-
шалк! ! дваране. У час знаходжання на пасольск!м 
двары паслы был! пад наглядам прыстава ! яго 
каманды. 3 паведамленнем аб прызначанай ауды-
енцы! да паслоу на падвор'е прыязджал! прыстау, 
гаспадарск!я маршалк!. Колькасць аудыенцый у 
манарха залежала ад ранга дыпламата, характара 
мкп, аднос!н пам!ж кра!нам!. Хоць адзш раз сустрэ-
ча пав!нна была адбыцца, нават з простым! ган¬ 
цам!. Паслы бывал! на аудыенцыях не менш за два 
разы. Абавязковым л!чылася прадстауленне !х гас-
падару ! разв!танне з !м!. Самай урачыстай была 
першая аудыенцыя, на якой пасол прадстауляуся 
манарху, уручау граматы ! падарунк!. Апошн! прыём 
у гаспадара называуся «отпуск». Тут манарх раз-
в!твауся з паслам!, перадавау паклон ц! чалаб!цце 
прыслаушаму !х уладару, абяцау выправ!ць з адка-
зам сва!х дыпламатау ! давау цалаваць руку на раз-
в!танне. Паслам магл! даваць ! п!сьмовы адказ. Без 
апошняга прыёма, на як!м указвауся шлях следа-
вання ! давауся праважаты, паслы не магл! ад'ехаць 
[4, с. 126; 26, с. 309]. Пасля гэтага адбывалгся ура-
чыстыя провады пасольства да таго месца, дзе яго 
сустракал!. Адтуль пасольская працэс!я разам з 
прыставам! рухалася да мяжы. 

У 1421 г. Жыльберт де Лянуа пасля прыбыц-
ця у г. Камянец абвясц!у перад вял!к!м князем 
В!таутам (якога суправаджал! жонка, некальк! 
князёу ! значная колькасць баярау) сяброуск!я 
прапановы англ!йскага ! французскага каралёу, ! 
прадстав!у яму падарунк! англ!йскага караля. В!таут 
аказау дыпламату вял!кую павагу, добра частавау 
яго ! тры разы закл!кау да сябе на абеды, пад час 
як!х сажау Жыльберта де Лянуа за свой стол. Пе-
рад ад'ездам Жыльберта де Лянуа В!таут зраб!у 
яму вельм! добрыя падарунк!: золата, срэбра, шубы, 
шапк!, ткан!ны, чашк!, зброя, кон! [28, с. 45, 46]. 
Вяртаючыя з Перс!! Амброджо Кантарын! 12 люта-
га 1477 г. прыбыу у Трок!, дзе у той час знаходз!уся 
вял!к! князь Каз!м!р. 14 лютага уладар ВКЛ, як! 
даведауся аб прыездзе дыпламата, прыслау да Кан-
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тарыш двух «дваран-рыцарау» з тым, каб павшша-
ваць яго з прыбыццём i заюпкаць на наступны дзень 
да сябе на абед, перад яюм адбылася аудыенцыя 
Kантарынi з Kазiмiрам Ягайлавiчам. 15 лютага 
1477 г. вялпа князь прыслау паслу у падарунак 
дарагое адзенне i заклпсау у палац. Для Кантарыш 
Kазiмiр прыслау уласныя санi, яюя былi запрэжа-
ныя шасцю вельмi добрымi рысакамi. Чацвёра «ка-
ралеусюх баронау стаялi ва увесь рост на санных 
адводах», а шшыя урачыста суправаджалi ганаро-
вага госця у велiкакняжацкую рэзiдэнцыю. Kалi 
Кантарыш увайшоу у палац, манарх правёу яго у 
свае пакоi. Сам Kазiмiр сеу на крэсла, а з двух 
бакоу ад гаспадара стаялi двое яго сыноу. У гэтым 
жа пакоi знаходзiлася «шмат баронау, знатных 
рыцарау i шшых сiньёрау». Уладар В1\Л сустра-
кау дыпламата вельмi ветлiва. Ужо седзячы пе
рад Kазiмiрам Kантарынi распавёу аб сваiм не-
бяспечным падарожжы. Яго аповяд цягнууся 
больш за паугадзшы. Пасля гэтага венецыянскi 
пасол падзякавау вялiкаму князю за падарунак i 
добрую сустрэчу. Kазiмiр адказау праз пераклад-
чыка, што вельмi задаволены яго вяртанню, а так-
сама цiкавым аповядам. Затым з ганаровым супра-
ваджэннем дыпламата правялi у iншую залу, дзе 
ужо былi накрытыя сталы. Праз некаторы час туды 
прыйшоу i вялШ князь з сынамi i сеу за стол. 
З правага боку ад яго сядзелi сыны, з левага — 
«польсю прымат», а побач з iм размясцiуся ^ н т а -
рынi, недалёка ад манарха. ШматлШя «бароны» 
расселiся за сталамi некалью далей ад свайго ула-
дара. 1х было каля 40 чалавек. На абедзе, яю цяг-
нууся каля дзвюх гадзiн, было шмат ежы, якую 
падавалi на вялпах талерках. Kожнай новай стра-
ве, якую падавалi да стала, нязменна папярэдш-

чалi трубачы. Пад час абеда Kазiмiр Ягайлавiч пра-
цягвау распытваць госця аб яго падарожжы. Kалi 
банкетаванне скончылася i усе выйшип з-за стала, 
дыпламат ужо стоячы атрымау ад вялiкага князя 
дазвол на ад'езд. Уладар BKJI, а таксама яго сыны, 
вельмi урачыста перадалi прывiтанне манарху, яко-
га прадстауляу Амброджо Kантарынi. Перад тым 
як развггацца, Kазiмiр загадау правесцi пасла з 
пашанай у прызначанае для яго памяшканне, а 
таксама распарадз1уся даць дыпламату правадш-
ка. Акрамя гэтага загадау, каб па ус1х сва1х ула-
даннях Kантарынi «праводзШ i суправаджалi» i 
каб ён «усюды падарожнiчаУ у бяспецы». На на
ступны дзень (16 лютага 1477 г.) пасол пакшуу 
Трою [29, с. 232—234]. 

У 1517 г., праз некаторы час пасля свайго пры-
быцця на вшенсю пасольсю двор, Сiгiзмунд Гер-
берштэйн у суправаджэннi шматлiкiх прыдворных 
на чале з Пятром Тамщюм быу праведзены да вя-
лгкага князя, якi прыняу яго з вялпам гонарам, у 
прысутнасцi мнопх знатных вяльмож ВЮЛ 
[27, с. 233]. 

Такiм чынам, у канцы XIV—першай трэцi 
XVI стст. дыпламатычная служба В1\Л у цэлым 
насiла агульнаеУрапейскi характар, адпавядала свай-
му часу, гiстарычнай эпосе i узроуню развiцця краь 
ны. Нягледзячы на адсутнасць у дзяржаве спецы-
яльнай дыпламатычнай установы, яна спрауляла-
ся з выкананнем ускладзеных на яе абавязкау. 
У феадальнай дзяржаве, дзе важнейшую ролю 
адыгрывалi разнастайныя рытуалы, сiмвалы i ймва-
лiчныя цырымони, пасольскi звычай не быу толью 
умоунасцю. За дробязямi этыкету стаялi пытаннi 
палiтыкi краiны, яе гдыялопя, прэстыж вярхоунай 
улады i проста пшхалопя i побыт людзей. 
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SUMMARY 
«Organization of Diplomatic Service in the Great Duchy of Lithuania at the End of 14th—Beginning 

of 16 t h Century» (Viktar Tishchanka) 

Using historic literature and a wide range of sources the author investigates organizational structure and 
activities of the diplomatic service of the GDL at the end of the 14 t h to the early 16 t h century. He describes 
the procedure of decision-making in the diplomatic sphere, the prerogatives and credentials of the Grand 
Duke and the Rada (Council) in the realization of the country's diplomatic activities, shows the strengthening 
of the role and influence of the Rada noblemen in the considered field due to the weakening of the monarch's 
power, examines the titles used by the leader of the Belarusian-Lithuanian State in international relations, 
enumerates the diplomatic partners of the GDL and the main directions of its foreign policy, defines the 
status, functions, gender hierarchy, ways of organization and staffing of the embassies, their internal structure 
and maintenance. The author also gives a vivid picture of the reception of foreign ambassadors and diplomatic 
ceremonies,, characterizes negotiations and conclusions of international treaties, reveals ideologic argumentation 
used by the GDL diplomats and gives examples of the embassy documents with special attention to the 
language of diplomatic correspondence. 

The author came to the conclusion that the GDL of the end of the 14 th—the early 16 t h century had a 
developed ambassadorial ceremony and the diplomatic service had a complex diversified structure headed by 
the Grand Duke and the Rada. He believes that the Duchy's diplomatic service showed correlation with the 
world standards and the level of the country's development. Despite the absence of a special diplomatic 
governmental body, the service coped with all tasks entrusted to it. 
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