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ра азнаёмленымi з гэтымi публiкацыямi, пра што сведчыць
i апарат спасылак.
Барта зазначьщь тыя канцэптуальныя межы i дысцып
лiнарнасць, у рамках якiх нямецкай гiстарыяграфiяй раз
глядаецца гiсторыя ВКЛ. Калi гiсторыка-культурная i паз
нейшая палiтычная праблематыка з'яуляецца таксама част
каю гiстарычнай славiстыкi (прыгадаем тут працу Горста
Ябланоускага), то пытаннi генезы ВКЛ аднесены цалкам
да сферы лiтуанiстыкi, калi яе разумець як дысцiплiну гiста
рычнай балтыстыкi. Апошнiм часам гэтая тэндэнцыя ума
цоуваецца. Таксама важны яшчэ адзiн аспект - гiсторыя
ВКЛ разглядаецца у кантэксце Цэнтральна-Усходняй Еуро
пы, што ужо само па сабе дыктуе адпаведныя культура
лагiчныя падыходы да праблемы.
Нямецкая гiстарыяграфiя падводзiць нас да думкi, што
на базе наяуных пiсьмовых крынiцау не уяуляецца магчы
мым цалкам рэканструяваць факталогiю працэсу утварэн
ня Вялiкага княства Лiтоускага. Хiба што, дадамо ад сябе,
будуць адкрытыя новыя пiсьмовыя помнiкi.
А. I. Груша

<<И ПРИВИЛЬЕМ СВОИМ ПОТВЕРДИЛ»:
У ВЫТОКАУ ПIСЬМОВАЙ КУЛЬТУРЫ
ВЯЛIКАГА КНЯСТВА ЛIТОУСКАГА

Галоуная iдэя гэтага артыкула мала звязана з навуко
вымi iнтарэсамi Mixaiлa Фёдаравiча Спiрыдонава. Аднак
асноуны змест артыкула, так сказаць «у чыстым выгляд
зе)>, прысвечаны тым праблемам, якiя Mixaiл Фёдаравiч
закранау у сваiх публiкацыях неаднаразова. Артыкул
прысвечаны вузкай праблеме, звязанай з развiццём пiсь
мовай культуры на землях ВКЛ, i павiнен адказаць на
пытанне: што ляжала у аснове з'яулення самай ранняй i
самай пашыранай разнавiднасцi такога акта, як дараваль
ны лiст (прывiлей). Першыя даравальныя лiсты вялiкiх
князёу лiтоускiх, як i самi дараваннi, вядомы з апошняй
трэцi XIV (калi быць больш дакладным, з канца XIV ст.) 198
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пачатку XV ст.1 Калi да 40-х гадоу XV ст. ix колькасць вы
мяралася адзiнкамi, то з 40-х гадоу адзначанага стагоддзя
гэта разнавiднасць актау выдавалася ужо у масавай коль
касцi. Даравальныя лiсты фiксавалi адчужэнне пэуных
правоу на тыя цi iншыя крынiцы даходау, галоунымi i най
больш часта адчужаемымi з якiх з'яулялiся правы на землi
i сялян. Даравальныя лiсты на землi i сялян i будуць у цэнтры
нашай увагi. Разглядаючы праблему узнiкнення дараваль
ных лiстоу, прааналiзуем асноуныя вiды зямельнай маёмасцi,
правы на якiя былi аб'ектам адчужэння, а таксама развiц
цё суверэнiтэта вялiкага князя. У вынiках гэтага аналiзу
паспрабуем знайсцi адказ на наша пытанне.
1. Асноунымi вiдамi землеуладання у ВКЛ ранняга ся
рэднявечча былi вотчына i выслуга, сутнасць якiх лепей
за усё разгледзець у параунаннi. У якай ступенi вотчына
змяшчала у сабе рысы архаiчнасцi i была звязана з родам,
у такой ступенi выслуга характарызавалася прыкметамi
новай з'явы i сувяззю яе з вялiкiм князем. Стваральнiкам
вотчыны з'яуляуся род, а не асобны яга прадстаунiк. Вот
чына - гэта здабытак роду у непасрэдным сэнсе гэтага
слова2 . Гэта радавое уладанне, якое дасталася у спадчы
ну. Вотчына магла процiвастауляцца «власности», г. зн.
таму, што <<выпрацовано работою» i купляй i наогул про
цiпастаулялася усялякаму <<Набытью>>3 (зрэшты, вотчына
1 Гаворка iдзе пра дараваннi i даравальныя лiсты Манiвiду. - Sem
kowicz W PrzywiJeje Witolda d]a Moniwida, starosty wi]e11skiego // Athena
eum Wile11skie. 1923. Т. 1. S. 254-255; Tenie. О Jitewskich rodach bojarskic]1
zbratanych ze szlacht1tpolsk1t w Horod]e roku 1413 // Lituano-Slavica Posnaniensia
Studia Historica. 1989. Т. 3. S. 16. У дадзеным выпадку мы пакiдаем без
увагi (да асобнага даследавання) дараваннi <<удзельных» лiтоускiх князёу.
2 Вотчына як сродак iснавання стваралася сiламi усяго рода; ула
дальнiкi вотчыны уяулялi саюз аховы мiра.
3 Вiленскi залатар Волфканк прэтэндавау на маёмасць ( рухомую i
нерухомую) свайго роднага брата Вiцэнта, на што атрымау ад яго ад
каз: « ... то не ест отчызна моя с тобою, але то есть все мое власное, штом
я выпрацовал работою и куплею своею, ты к тому ничог(о) не маеш,>.
Вялiкi князь i паны-рада прынялi бок Вiцэнта: «... иж не одно у Моит
барскомъ праве, але и в рьщэрскомъ, кром отчызны, волен каждый вы
слугу и роботу-набыт(ь)е купецтвом албо которым-кольвек набыт(ь)емъ записать, кому будет(ь) его воля,>. - LM-224. No 4. Р. 43-44 (1522).
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таксама называлася уласнасцю1). Вiдавочна, да 1387 г. вот
чынныя землi зусiм не маглi адчужацца ад рода. Права ix
адчужэння для падданых вялiкага князя, прыняушых ка
талiцкую веру, дазволiу толькi земскi прывiлей ад 20 лю
тага 1387 г. Акт адчужэння вотчыны не заусёды патраба
вау афiцыйнага санкцыянавання, але абмяжоувауся з боку
роду. Вотчынны надзел можна было адчужаць нават без
«объявенья>> гаспадару2 . Перадачы падлягалi не больш за
трэць вотчыны3 , але са згоды ycix <<блiзкiх>>. Другiя дзве
часткi дазвалялася толькi аддаваць у заклад. Суродзiчы
мелi пераважнае права куплi i выкупа адчужаных ад роду
вотчын4, права выкупа вотчын, якiя былi адчужаны без
ix згоды5 , выкупа закладзеных частак вотчын 6.
Стваральнiк выслуг - вялiкi князь; выслуга давалася
за службу вялiкаму князю, аб чым сведчьщь сама назва
гэтага вiда землеуладання. Выслуга даравалася асобнаму
прадстаунiку рода, таму яна належыла толькi атрымаль
нiку; выслугi <<на вечность» пераходзiлi у спадчыну на
шчадкам атрымальнiка7 . Даравальныя лiсты спецыяльна
абумоулiвалi, для каго робiцца дараванне: «ему (г. зн. атры
мальнiку. - А. Г.) и его жоне, и их детемъ, и напотомъ бу1 LM-224. № 262. Р. 225 (1528); № 301. Р. 254-255 (1528); № 512.
Р. 407-408 (1530); LM-225. № 213. Р. 160 (1540); № 220. Р. 164 [1540];
№ 228. Р. 167 (1540) i iнш.
2 «...однакъ, хотя бы и записъ дал, а нам бы тог(о) не объявил, тогды
бы тот запис его не мял держанъ быт(ь), бо то ест выслуга его, а не
отчызна ...». - LM-224. № 298. Р. 251 (1528).
3 Пры адзначэннi rэтага правiла часта даецца спасылка на <<правы
земскiя>>: LM-4. № 86. Р. 119 [1484]; LM-8. № 390. Р. 294 (1506); № 392.
Р. 295 (1507); LM-12. № 501. Р. 397 (1525); № 712. Р. 548 (1529); LM-224.
№ 9. Р. 47 (1522); № 352. Р. 294 (1529); No 379. Р. 315 (1529) i iнш.
4 LM-3. No 36. Р. 84 [1498]; LM-8. No 240. Р. 213 (1507); LM-12. № 400.
Р. 333 (1524); No 677. Р. 520 (1528) i iнш. Любавский М. К. Областное де
ление и местное управление Литовско-русского государства ко време
ни издания первого Литовского статута. Москва, 1892. С. 565-567; Ла
зутка С., Валиконите И., Карпавичене И. Введение// LM-225. Р. LXIV
LXVI; LM-225. No 62. Р. 63-64 [1528]; No 68. Р. 65-66 [1529].
5 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство Великого кня
жества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. Т. 1. С. 610.
6 LM-12. No 49. Р. 148 (1522) i iнш.
7 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство. С. 613.
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дучымъ их щадкомъ>> альбо яшчэ <<И его ближнимъ»I , пры
чым дараваннi на карысць, у тым лiку <<И ближнимъ>>, з са
мага пачатку не пераважалi, а паступова наогул амаль знi
каюць. Пры адчужэннi выслугi не iснавала абмежаванняу
з боку роду, але акт адчужэння патрабавау дазволу вялi
кага князя2 .
Вотчына была больш старажытнай за выслугу. Земскi
прывiлей 1387 г. не ведае iншых вiдау землеуладання, ак
рамя вотчыны (quae ех successione paterna possidet)3 . 3 зака
надаучых актау аб выслугах-дараваннях (donationes nostras)
упершыню засведчыу толькi гарадзельскi прывiлей 1413 г.
Першапачаткова уплыу вотчыны на iншыя вiды землеула
дання з'яуляуся настолькi моцным, што, напрыклад, велiка
княжацкiя выслугi спачатку давалiся <<У вотчыну>>. Спад
каемцы атрымальнiкау выслуг таксама пашыралi на гэтую
выслугу уяуленне пра яе як вотчыну4. I толькi пры вялiкiх
князях Казiмiры i Аляксандры дараваннi перасталi атая
самляцца з радавымi уладаннямi i пераутварылiся у маё
масць, якую можна было адчужаць без абмежаванняу з
1 Што гэтыя формулы не мелi фармальны характар, сведчаць нека
торыя асобныя заувагi актавых крынiц: <<...и привильемъ своимъ его
м(и)л(о)сть то былъ потверъдилъ ему и его жоне, и их детемъ, кроме
братъи ero и ближънихъ их...» (вылучана намi. - А. Г.). - LM-8. № 497.
Р. 359 (1510). «Мод>> такiх прывiлеяу давала магчымасць ,,верную выслугу,>
«от всих ближних своих» «отдалити и записати кому хотя,>. - LM-12.
№ 656. Р. 501-502 (1527). I наадварот: <<И мы, въглянувъшы в тотъ пры
вилеи н(а)шъ, кгды жъ тыи именья выписаны имъ самимъ и ближнимъ
ихъ, а тотъ дядко ихъ вмеръ без чаден, з ласки н(а)шое, на ихъ чоломъбитье,
то вчынили: тую часть именеи, которую дядко их небощык'Ь Грыцко
Ивановичъ держалъ, имъ есьмо дали...>> (вылучана намi. -А. F.). - fbldem.
№ 206. Р. 234 (1523).
2 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство. С. 610.
3 Няма падстау услед за Г. Лаумяньскiм лiчыць згаданыя у прывiлеi
1387 г. вотчыны бенефiцыямi. - Lowmiafzski Н. Studia nad dziejami Wielkiego
Ksii,:stwa Litewskiego. Poznan, 1981. S. 151 (гл. нiжэй).
4 Прыймальна да часоу Казiмiра М. К. Любаускi мае рацыю: <<Вы
слуга набывала усе уласцiвасцi вотчыны з таго моманту, калi яна звы
чайным шляхам, не паводле завяшчання, пераходзiла да законных спад
каемцау i з таго моманту яна i называлася вотчынай». - Любавский М. К.
Областное деление. С. 599.
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боку роду1 . 3 Аляксандра зямельныя раздачы <<У вотчыну»
амаль спыняюцца (спарадычна яны сустракаюцца i пры
Жыгiмонце I Старым).
У першай палове XVI ст. вотчынныя парадкi ужо ад
жывалi свой век. Гэта праяулялася, у прыватнасцi, у на
растаючай тэндэнцыi вылучаць з родавых уладанняу, а зна
чыць, i са сферы наследавання, вотчынныя землi дзядзькi
(па бацьку ?) - дзядзькаушчыны2. Нягледзячы на тое што
iмкненне пляменнiкау i дваюрадных братоу - дзядзька
вiчау3 тым цi iншым спосабам атрымаць дзядзькаушчыны
застаецца моцным4 , вотчыны дзядзькау, а таксама дзядзь
кавiчау (не пакiнуушых дзяцей) дастаюцца пляменнiкам
i дваюрадным братам у спадчыну рэдка5 ; часцей за усё
яны пераходзяць да ix праз куплi цi велiкакняжацкiя да
раваннi6 . Права дзядзькау (i дзядзькавiчау) адчужаць свае
1 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяй�тво. С. 604-609;
«Канстытуцыя вялiкага князя Аляксандра сведчьщь пра паварот, якi ад
быуся у велiкакняжацкай палiтыцы у адносiнах да выслужаных зямель:
вiдавочна, ужо з часоу Казiмiра перасталi злiваць вотчьшы з выслугамi,
i з канца XV стагоддзя да выдання другога Статута iснавала не малое
адрозненне памiж абодвумя формамi землеуладання ...>> - Тамсама. С. 609.
2 Дзядзькаушчына - тая ж вотчына. - LM-225. № 365. Р. 247-248
(1542) i iнш. Тое, што вотчыну складалi маёнткi не толькi дзядзькi, але
нават i дзядзькi бацькi, вынiкае з адной крынiцы, звесткi якой адно
сяцца, прауда, да Кiеушчыны. У сувязi з дараваннем кiеускаму зямянi
ну lвашку Мiхайлавiчу Валчковiча маёнтка <<рожоного,>, г. зн. роднага
дзядзькi бацькi Валчковiча - Сенькi Раманавiча, ад iмя вялiкага князя
сказана: <<... мы, яко пан хрестиянскии, никого от очизнъ не отдала
ем ...>> (вылучана намi. - А. Г.). - LM-9. № 696. Р. 374 (1517).
3 3 лiку не толькi баяр, але i мяшчан i сялян.
4 Характэрна, што забарона адчужаць больш за трэць вотчыны ма
гла трактавацца менавiта з пункту гледжання iнтарэсау братанiчау i
сястронцау: «бо дядко можеть от братаничов своих и от сестренцев
третюю часть именья своего продати, кому бы хотел, а то еще менший,
нижли третяя часть». - Цыт. паводле М. К. Любаускага . - Любавский
М. К. Областное деление. С. 563.
5 LM-8. № 323. Р. 261 (1508); LM-9. № 179. Р. 157-158 (1514); LM12. № 52. Р. 151 (1522); № 609. Р. 469 (1526) i iнш.
6 LM-8. № 281. Р. 232 (1507); № 309. Р. 253 (1508); № 429. Р. 320
(1509); LM-9. № 158. Р. 148 (1514); № 229. Р. 183 (1516); № 476. Р. 275
(1513); № 679. Р. 366 (1517); № 705. Р. 378 (1517); LM-12. № 229. Р. 246
(1523); № 240. Р. 253 (1523); № 260. Р. 263 (1523); № 306. Р. 286 (1524); №
347. Р. 306 (1524), № 706. Р. 543 (1529) i iнш. У 1511 г. людзi Гародзенс
кага павета Jван Аленевiч «з братею,> прасiлi у вялiкага князя вотчыны
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землi у абыход пляменнiкау i дваюрадных братоу прызна
ецца афiцыйнай уладай 1• Практыка вылучэння дзядзь
каушчын са сферы наследавання рода была вынiкам не
толькi замацавання такога складу сям'i, якая абмяжоува
лася бацькамi, дзецьмi, братам цi братамi бацькi i радзей
братанiчамi (сынамi брата цi братоу) 2 , але i уплыва выix дзядзькавiча Алексы Хадычыча, якi <<Не могучи зо отчизны своее службы
послужити и сшол прочь, и тыми деи разы тая земля, дядковщина их,
лежит пуста». У сувязi з гэтым вялiкi князь пiсау да гародзенскага ста
росты: <<Прото абы твоя м(и)л(о)сть того достаточне ся доведал, естли
будет то нам не шкодно, твоя бы м(и)л(о)сть им призволил тую Ходы
ковщину пахати дотол, поки тот дядкович их на тую отчизну свою
приидеть». - LM-9. № 320. Р. 219 (1511). Дзядзька мог узяць пляменнi
ка <<за сына мест». - LM-12. № 627. Р. 480 (1527). У адносiнах да сялян,
прэтэндуючых на дзядзькаускiя землi, прадстаунiкi улады маглi заявiць
так: <<Простому чоловеку петь близкости (вылучана намi. - А. F.), не маеть
онъ (прэтэндэнт. - А. F.) пустовщынъ пахати, хотя дядковъщынъ, без
воли врадничые, а врадникъ ему не повиненъ дарма пустовщыны дава
ти пахати, а естли хочеть мети, он нехай на служъбу озметь, да с того
службу служытЬ». - LM-225. № 134. Р. 102-103 [1528). Гл. таксама:
Любавский М. К. Областное деление. С. 405.
1 LM-225. № 319. Р. 224 (мяшчане, Ваукавышчына, 1542) i iнш.
2 Р эдка у склад сям'i маглi уваходзiць i дзядзькавiчы. Вiдавочна,
так трэба разумець ix удзел у сумесным продажы нерухомай маёмасцi.
Падляшскi ваявода i сакратар !ван Сапега купiу вотчынную зямлiцу у
людзей Укольскай воласцi Браслаускага павета у Мiхна i Юнчы Талевi
чау, ix братанiчау i нават сыноу гэтых братанiчау. Мiж тым усе яны, апра
ча вотчынай зямлi, прадалi таксама i <<Прикупленину,>, <<што о(те)ць их
и они сами прикупили в дядковичов своих...>> - LM-9. № 158. Р. 148 (1514).
Гл. таксама, напрыклад: <<...Кгабриял Бартошевичъ и·дядкевичъ его Юрий
Р ымковичъ, з дозволеньем близкихъ своих продали обел, вечно мужу
ее небощыку Мартину землю свою отчызную у-в Онъшонтах...,>. LM-224. № 413. Р. 343 (1529); «...а братонич его (Мiкалая Мiлашавiча. А. Г.) Стась с ним у в одном дому живет, нижли дядкович его (Мiкалая
Мiлашавiча. - А. Г.) Наркович отделил ся был от того Миколая одным
селищом, и с того селища пошол прочь и по людем ся у месте кормит,
а иишими землями и сеножатми с ним неделен...,>. - LM-9. № 285. Р. 204
(1514). Гл. таксама: LM-8. № 281. Р. 234 (1507 ); LM-12. № 414. Р. 340
(1524); № 414. Р. 342 (1524); № 504. Р. 399 (1525); № 609. Р. 469 (1526) i iнш.
У крынiцах можна сустрэць звесткi, што той цi iншы пан цi баярын атры
мау у дараванне сялян разам з дзядзькавiчамi. Магчыма, што у шэрагу
выпадках пад гэтымi дзядзькавiчамi фiгуруюць члены адной сям'i як
гаспадарчай адзiнкi. Але усе гэтыя сваякi маглi i бьщь падзелены у гаспа
дарчым плане i аб'ядноувацца толькi для выканання службы: « ...а детей,
дей, сынов и дядковичов их шесть остало, и вен на одной земли седят(ь)
и службу одну служат(ь), нижли, дей, толко промежи себе поделили се,>
(усё вылучана намi. - А. F.). - LM-224. № 87. Р. 99 (]524).
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слугi, якая усё часцей зацвярджала наследаванне па пра
мой сыходнай лiнii1 . Таму спадчынныя землi у прамым
сэнсе rэтаrа слова уяулялi сабой <<ОТЧИНЫ>>, <<дединьD> i «пра
дедины>>.
В отчына не была унiкальнай з'явай у сусветнай ricтo
pыi. Аналагiчны, амаль iдэнтычны (вельмi блiзкi нават у
асобных рысах), iнстытут iснавау за тысячы кiламетрау
ад ВКЛ - у Aнrлii i Hapвerii. У Aнrлii вотчыне адпавя
дау <<фольклэнд (лiтаральна перакладаецца як <<Народная
зямля» цi «зямля, якая належыць народу>>)», у Hapвerii одаль.
У свой час П. Вiнаградау выказау думку, што фольклэнд
уяуляу сабой калектыунае уладанне, якiм яго гаспадар не
мог свабодна распараджацца у залежнасцi ад свайго уласнага
ныбару (завяшчаць, дараваць, прадаваць). Фольклэнд зямля, якой валодалi паводле дауняга народнага права,
што узнiкла ва умовах радавога ладу2 . Яго думка бьша пры
нята большасцю даследчыкау. Высновы П. Вiнаградава бьшi
удакладнены А. Я. Гурэвiчам у вынiку параунання англiй
скага фольклэнда з нарвежскiм одалем. Права одаля было
абумоулена непарушнай сувяззю памiж зямлёй i сям'ёй,
якая ёй валодала. Нават калi члены гэтай зямлi (одальма
ны) былi вымушаны растацца са сваiм уладаннем, яны на
працягу доуrага часу не гублялi права одаля i мелi магчы
масць вярнуць сябе зямлю, вьшлацiушы выкуп. Продаж
одаля (у той час, калi ён зрабiуся магчымым) быу абмежа
ваны: суродзiчы уладальнiка, якi прадавау сваю зямлю,
мелi пераважнае права на яе куплю. У вынiку пераходу
ад вялiкай да iндывiдуальнай сям'i у VIII-IX стст. маглi
адбывацца часовыя падзелы зямлi для адасобленай яе апра
цоукi; i хаця одаль пераставау быць агульным уладаннем
вялiкай сям'i, гэта не вяло да зацвярджэння прыватнай
уласнасцi за iндывiдуальнымi участкамi зямлi, r. зн. «абара
чэнне гэтай зямлi не выходзiла за межы кола сваякоу, якiя
1 Аб гэтым уплыве гл.: Довнар-Запольский М. В. Государственное
хозяйство. С. 624-627.
2 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолъкленд и древненорвежский
одаль (опыт сравнительной характеристики дофеодальных форм земле
владения) // Средние века. 1967. № 30. С. 62.
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раней складалi вялiкасямейную абшчыну». Адзначаныя
рысы одаль захоувау на працягу усяго сярэднявечча. Што
да англасаксау, то у ix, як i у iншых еурапейскiх народау у
перыяд разлажэння абшчынна-радавога ладу, iснавала па
трыярхальная вялiкая сям'я, якая складалася з трох пака
ленняу. Аднак адносна хуткае параунальна з нарвежцамi
развiццё сацыяльных адносiн прывяло да распаду гэтай
сям'i. Ужо у VII ст. гаспадарчай адзiнкай была iндывiду
альная сям'я. Але гэта сям'я не валодала правам уласнасцi
на зямлю; апошняя належыла групе суродзiчау, якiя ра
ней складалi сямейную абшчыну. Гэта права, у прыват
насцi, дзейнiчала пры адсутнасцi у памерлага гаспадара главы «малой>> сям'i - сыноу; у гэтым выпадку зямля пера
ходзiла да бацькоускай раднi памерлага, якiя да таго ж
выступалi у якасцi апекуноу сыноу памерлага да дасягнен
ня iмi пауналецця 1 • Цяжбы, звязаныя з фольклэндам, па
агульным прызнаннi даследчыкау, разглядалiся у мясцо
вых судах2 . I толькi у канцы англасаксонскага перыяду
фольклэнд набыу рысы феадальнага землеуладання i за
хоувауся як абломак дауняй сiстэмы3 . А. Я. Гурэвiч пад
крэслiу: « ...на працягу доугага часу пасля распаду вялiкай
сям'i правы на зямлю захоувалiся за тым колам суродзiчау,
якi раней складау гэты калектыу. Такая выснова, вынiка
ючая з вывучэння нарвежскага прававога матэрыялу, зна
ходзiць, як уяуляецца, сваё пацвярджэнне i на англасак
сонскiм матэрыяле» (вылучана намi. - А. F.) 4. Ад сябе
дабавiм, што адзначаная выснова пацвярджаецца на ма
тэрыяле не толькi заходнiх, але i усходнiх рэгiёнау Еуропы.
Яшчэ раз падкрэслiм агульныя рысы фольклэнда, одаля
i вотчыны. Землi фольклэнда, одаля i вотчыны належылi
роду. Правы роду на гэтыя землi выражалiся у тым, што
1 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 64-70.
2 Тамсама. С. 75; Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Ленинград,
1977. с. 67.
3 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 82; пра нарвежскi одаль больш падрабязна гл.: Он же. Норвеж
ское общество в раннее средневековье: Проблемы социального строя и
культуры. Москва, 1967. С. 55-84 i iнш.
4 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 70.
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фольклэнд, одаль i вотчына не маглi свабодна адчужац
ца. Суродзiчы мелi права выкупа адчужаных зямель. Усё
гэта характарызуе архаiчны вiд землеуладання, якi узнiк
яшчэ да з'яулення дзяржауных форм арганiзацыi гра
мадства. .
Дадзеныя аб вотчыне дазваляюць больш выразна акрэс
лiць характэрныя рысы выслуг-дараванняу. Вялiкi князь
даравау, як правiла, сялян-вотчычау з ix вотчыннымi зем
лямi (цi пустыя вотчынныя землi), а не чэлядзь (дараваль
ныя лiсты выразна адрознiваюць адных ад iншых). Так
вынiкае як з прамых, так i ускосных звестак 1 • Дараваннi,
у якасцi аб'екта якiх па той цi iншай прычыне траплялi,
напрыклад, куплi, маглi анулявацца2 . Такiм чынам, такiя
дараваннi з'яулялiся актамi дзяржаунага (а не прыватна
прававога) характару i патрабавалi сведчання i згоды з боку
паноу i баяр. Традыцыйныя формулы дыспазiцыйнай част
кi найбольш раннiх даравальных лiстоу лiтоускiх князей:
<<И мы, дорадивши ся (подумавши, досмотрев) з нашими
князи и паны, з нашою радою верною>>3. Гэта формула з
1 LM-3. №. 38. Р. 86 [1497]; LM-4. № 103. Р. 127 [1487]; № 121.
Р. 135 [1488]; LM-8. № 190. Р. 188 (1507); № 278. Р. 230 (1507); № 309.
Р. 253 (1508); № 474. Р. 345 (1510); LM-9. № 14. Р. 84 (1511); № 84. Р. 115116 (1511); № 261. Р. 196 (15ll); № 349. Р. 229 (1514); № 486. Р. 278 (1514);
LM-12. № 25. Р. 133 (1522); № 57. Р. 154 (1522); № 68. Р. 159 (1 522);
№ 72. Р. 161 (1522); № Ш. Р. 182 (1522); № 129. Р. 193 (1522); № 277. Р. 273
(1524); № 358. Р. 310 (1524); № 426. Р. 348 (1524); № 543. Р. 424 (1525);
№ 574. Р. 442 (1526); № 624. Р. 479 (1527); № 643. Р. 493 (1527); LM-224.
№ 69. Р. 89 (1523); № 503. Р. 400 (1530); LM-225. № 25. Р. 39 [1528] (<<...тот
чоловекъ мой естъ, а седить на моей земли, на своей отъчыне, а мне
его и брата его Станислава дала славное памети господарыня Алена,
королевая, ее милость>>); № 60. Р. 62 [1528] i iнш.
2 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV XVI вв.). Мiнск, 1993. С. 121; LM-224. № 153. Р. 135 (1524) i iнш.
3 Палеографические снимки с русских грамот преимущественно
X1V века/ Под ред. А. И. Соболевского и С. Л. Пташицкого. Санкт-Петер
бург, 1903. № 22 (1444); LM-3. № 1. Р. 59 (1450); № 2. Р. 59 (1449); LM-25.
№ 240. Р. 291 [1445-1451]; № 241. Р. 292 (1445); № 242. Р. 293 (1446); № 238.
Р. 290 [1452]; № 243. Р. 294 [1452]; № 244. Р. 294 [1452] i iнш. Характэр
на, што падобныя формулы - «досмотревъ з бояры,,, «объгодавшы з бо
яры,> - сустракаюцца i у даравальных лiстах велiкакняжацкiх намеснi
кау, у прыватнасцi, жамойцкага старосты. - LM-225. № 417. Р. 277 [1441];
№ 408. Р. 274 [1443-1447]; № 418. Р. 277 [1457]. № 412. Р. 276 [1458]; № 402.
Р. 271 [1468].
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пэунага часу перастала наогул выкарыстоувацца, замест
яе прыводзiуся толькi пералiк сведкау. Права судзiць да
раваных сялян у праве ВКЛ з'явiлася пазней (1447 г.),
чым права збiраць з ix падаткi, а не адначасова. Шляхец
кая выслуга на зямлю i сялян вызваляла атрымальнiка у
адных выпадках амаль ад ycix, у iншых ад шэрагу павiн
насцяу i падаткау (не выключалася толькi ваенная павiн
насць). Падаткi i павiннасцi, якiя iшлi з дараваных зя
мель, пераходзiлi да ix атрымальнiка. Калi першапачатко
ва дараваннi, па усiм вiдаць, давалiся у значнай ступенi
да смерцi атрымальнiка цi да смерцi вялiкага князя альбо
яго <<волi», то з XV ст., асаблiва другой паловы гэтага ста
годдзя, самым пашыраным тэрмiнам даравання стау тэр
мiн <<на вечность». У даравальных лiстах на выслугi (пры
дапамозе формул рымскага права) фiксавалася права сва
боднага i поунага распараджэння гэтай выслугай, якую
можна было прадаваць, абменьваць i адчужаць iншым спо
сабам1 . Вынясенне прагаворау па цяжбах, звязаных з ва
лоданнем выслуг, было прэрагатывай вялiкага князя.
Аналаг лiтоускай выслузе-дараванню мы знаходзiм там,
дзе iснавалi аналагi вотчыны: у англасаксонскай Англii
i раннесярэднявечнай Нарвегii. Аналагамi выслугi ВКЛ
у Англii з'яуляуся - <<боклэнд», у Нарвегii - «вейцла».
Кароль даравау у боклэнд не асабiстыя, а дзяржауныя
уладаннi са свабоднымi людзьмi - фольклэнд2. Акт да
равання боклэнда фактычна выражауся формулай <<дара
ваць фольклэнд у боклэнд>>3 . Па гэтай прычыне акт дара
вання патрабавау асаблiва на першых парах згоды цi ва
усялякiм вьшадку сведчання уiтэнагемота (савета знацi)4
i разглядауся як дзяржауны акт5 . Вышэй ужо адзначалася,
1 Адна з найбольш пашыраных формул даравальных актау: «Волен он
и его справедливые наследки то отдати и продати, и заменити, розшы
рити, к своему лепшому и вжыточному обернути, как сами налепеи
розумеючы>>.
2 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований в процессе феодально
го подчинения английского крестьянства// Средние века. 1953. № 4. С. 62;
Он же. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский одаль. С. 73.
3 Тамсама. С. 72.
4 Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. С. 114-115.
5 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований. С. 59.
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што формула <<И мы, дорадивши ся (подумавши, досмот
рев) з нашими князи и паны, з нашою радою верною>>,
якая характэрна для дыспазiцыйнай часткi найбольш ран
нiх даравальных лiстоу лiтоускiх князей, з пэунага часу
перастае наогул выкарыстоувацца, застаецца толькi пералiк
сведкау. Тое ж самае характэрна i для англасаксонскiх актау
дараванняу на боклэнд. У rэтых актах формула <<rрамата
складзена са згоды сведкау, iмёны якiх абазначаны нiжэй>>,
паводле сцвярджэння вучоных, паступова становiцца больш
данiнай традьщыi, ч ым адлюстроувае рэальнае становi
шча рэчау 1 . Цiкава, што калi спачатку (у VII-VIII стст.)
у боклэнд даравауся пераважна падатковы iмунiтэт (права
збора натуральнага падатка - фiрмы), то з часам (з сярэ
дзiны IX ст.) з'яуляюцца звесткi аб наданнi атрымальнiку
боклэнда права прыватнай юрысдыкцыi. Познiя граматы
(канца IX-X ст.) сведчаць аб наяунасцi ва уладальнiка
боклэнда як фiскальных (прысваенне фiрмы, судовых штра
фау, паступленняу з гандлю), так i юрысдыкцыйных пра
воу2 . Значьщь, як i у выпадку з лiтоускiмi выслугамi, права
судзiць дараваных у боклэнд сялян з'явiлася паступова,
а не адначасова з практыкай самiх дараванняу. Боклэнд
вызваляуся ад ycix каралеускiх падаткау i павiннасцяу. 3 мо
манту даравання гэтыя падаткi i павiннасцi iшлi на ка
рысць атрымальнiка боклэнда3 . У гэтым сэнсе боклэнд раз
глядауся як <<свабодная» ад падаткау зямля (frelond)4 • Вы
зваленне не пашыралася на так званую трайную павiн
насць (trinoda necessitas): ваенную службу, рамонт мастоу,
рамонт i будаунiцтва крэпасцей5 . Як у даравальных гра
матах лiтоускiх князей на выслугi, так i даравальных гра1 Савела К. Ф. Раннефеодальная Англия. С. 115. Барта адзначьщь,
што даравальныя акты раннесярэднявечных манархау Польшчы (XIII ст.)
выходзiлi амаль з аналаriчнай формулай: de commuпe coпsilio et coпseпsu
baroпum пostrorum. - Madzelewski К. Orgaпi zacja gospodarcza panstwa
piastowskiego Х-ХШ wiek. Pozпan, 2000. S. 210.
2 Савела К. Ф. Раннефеодальная Англия. С. 99.
3 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований. С. 60.
4 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 75.
5 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований. С. 53; Он же. Англо
саксонский фолькленд и древненорвежский одаль. С. 73-74.

208

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

матах англасаксонскiх каралей на боклэнд фiксавалася
права свабоднага i поунага распараджэння гэтай выслугай,
якую можна было прадаваць, завяшчаць, абменьваць i ад
чужаць iншым спосабам 1. Формулы, якiя перадавалi гэты
змест, былi запазычаны з рымскага права i не заусёды адпа
вядалi рэальнаму парадку рэчау. Але у любым выпадку
боклэнд з'яуляуся свабодным ад абмежаванняу, якiя на
кладвалiся народным правам. Факты адчужэння боклэн
да вядомы ужо па раннiх крынiцах (VIII ст.). Юрыдычную
санкцыю права перадаваць боклэнд у трыманне i адчу
жаць яго атрымлiвае у другой палове Х - пачатку XI ст.2
Цяжбы, якiя былi звязаны з боклэндам, разглядалiся у
каралеускiм судзе 3 .
Як можна пераканацца, сувязь памiж лiтоускай выслу
гай i англасаксонскiм боклэндам прасочваецца не толькi
у характэрных рысах самога вiда даравання, але i яго эва
люцыi. Яшчэ раз падкрэслiм агульныя рысы выслугi i бок
лэнда: яны звязаны з асобай i дзяржауным характарам дзей
насцi правiцеля.
Такое падрабязнае параунанне праведзена наумысна
i павiнна паказаць, што фольклэнд, одаль i вотчына са
прауды уяулялi сабой аналагi; аналагiчны характар мелi
таксама боклэнд i выслуга. Як фольклэнд, одаль i вотчы
ну, так боклэнд i выслугу аб'ядноуваюць дзве характэр
ныя рысы. Кожны з гэтых вiдау землеуладання развiвауся
без узаемнага уплыву. У святле скцзанага трэба пагадзiцца
з думкай нямецкага вучонага Р. Венскуса, што кельцкiя,
германскiя, славянскiя i балцкiя плямёны належылi да ад
наго культурнага кола, у межах якога традыцыйныя гра
мадствы былi арганiзаваны на блiзкiх прынцыпах4 • Гэта
i паказау (на германскiм i славянскiм матэрыяле) польскi
гiсторык К. Мадзелеускi у сваёй працы <<Варварская Еуро1 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований. С. 54.
2 Савела К. Ф. Раннефеодальная Англия. С. 100.
3 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 75; Савела К. Ф. Раннефеодальная Англия. С. 67, 115.
4 Madzelewski К. Barbarzynska Europa. Warszawa, 2004. S. 12; Лукин
П. В. Праздник, пир и вече: к вопросу об архаических чертах общест
венного строя восточных и западных славян// Одиссей. Человек в ис
тории. Феодализм перед судом историков. 2006. Москва, 2006. С. 145.
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па>>1 . Усё сказанае уяуляе надзвычай важнае значэнне з мета
далагiчнага i крынiцазнау чага пункту гледжання, паколь
кi дазваляе не толькi пашырыць параунау чую базу дасле
давання, але i прыцягнуць да даследавання тыя даныя
(часта больш познiх) пiсьмовых i iншых крынiц, якiя звы
чайна iгнаруюцца.
2. Гаспадарскiя выслугi-дараваннi на землi i сялян трэба
разглядаць як перадачу тэрытарыяльна абмежаванага су
верэнiтэту (улады) над падданымi 2 i звязаных з iм роз
н ых правоу 3. Пры гэтым суверэнiтэт_моr адчужацца у
такiм аб'ёме, якiм валодау сам вялiкi князь4. Паколькi ад1 Modzelewski К. Barbarzynska Europa.
2 Паводле тэрмiналогii першай паловы XVI ст. - <<моцы и владности>>.
3 1 у дадзеным выпадку у якасцi аналага можна прывесцi англiйскi
боклэнд, якiя даследчыкi (Ф. Мэтланд) разглядаюць як «распыление>>
каралеускага суверэнiтэту, «адчужэнне верхавенства,>. - Гуревич А. Я.
Р оль королевских пожалований. С. 55.
4 Аб'ём перададзенага суверэнiтэту адлюстраваны у формулах да
равальных лiстоу : «со всим правом и панством>>, <<вечно со всим пра
вом и панством, и пожитком, ничего не оставляючи на себе и наши
наследКИ>>, «и со всякими иными податки и поплатки, которым коль
век именем могуть названы або менены быти», <<как нам служивалИ>>,
<<как на нас держано», <<Как держано перед тым к замку нашому». Напры
клад: <<СО всими их землями пашными и бортными и зъ сеножатми, и боры,
и лесы, и дубровами, и з гаи, с озеры, и зъ реками, и зъ речъками, и зъ
ставы, и ставищы, и зъ млыны и их вымелки, и зъ бобровыми гоны, и
зъ данми грошовыми и медовыми, и бобровыми, и куничъными, и со
всими иными поплатъки и податми которымъ-колве именемъ могуть
названы або менены быти, и со всимъ с тымъ, как ся тыи люди и ихъ
земли зъ стародавна въ своих границах мають . А подводы и инъшые
службы тым людем его отпустили есмо, вжо от сихъ ч(а)совъ не надобе
им подводъ давати и инших никоторых служобъ служыти зъ волостью
Борисовъскою вечъно, бо есмо ему тын люди дали со всим правомъ и
пожитком, ничого не оставляючы на насъ и на н(а)ши наследки,> (вылу
чана нами. - А. Г.). - LM-8. № 284 . Р. 237 (1507). Спецыяльна абумоу
лiвалася перадача на карысць атрымальнiка даравання павiннасцяу,
якiя iшлi з дараваных людзей, напрыклад: «...и со всими ихъ служъба
ми и подводами, и податми волостными и городовыми роботами, и со
въсимъ правом и панствомъ, такъ долго и шыроко, какъ ся тын люди и
их земли здавна в своихъ границах мають, и што к тому прыслухало, ни
чоrо на нас не оставъляючы...» (вылучана нами. - А. F.). - !Ьidem. № 432.
Р. 322 (1509); падатковы i павiннасны iмунiтэт, напрыклад: <<Такежъ тыхъ
людеи его вызволяемъ отъ подводъ и податеи, што здавъна с них хожы
вало на насъ и на врадъниковъ нашых, и ото всихъ метов и помочеи
волостных, того вжо ничого тымъ людемъ его ненадобе знат... ». - IЬidem.
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нар-Запольскi, лiтоускае паходжанне тэрмiна «дзякла>>
i асаблiва тое, што rэты тэрмiн сустракаецца у старажыт
ных актах, маючы пры гэтым шырокае выкарыстанне,
калi польскi уплыу бадай што не меу месца, не дазваляе
гэты падатак лiчыць запазычаннем з польскага sep альбо
annona ducalis. Як i усялякi iншы натуральны падатак, ён
мог развiцца самастойна на лiтоускiм грунце 1 • Пярэчаннi
М. В. Доунара-Запольскага выглядаюць больш перака
научымi. Ад сябе дабавiм, што iдэнтычнасць лiтоускага
дзякла i польскага sep цi annona ducalis не толькi пацвяр
джае ix самастойнае паходжанне, але i сведчьщь аб ix ста
ражытнасцi. Важна адзначьщь, што sep адносiуся да сферы
архаiчнага княжага права (jus ducalis). У святле усяго ска
занага аб архаiзме дзякла i мезлевы мiмаволi узгадваюцца
хрэстаматыйныя звесткi Тацытавай <<Германii>>, што гер
манцы прыносiлi сваiм правадырам жывёл i зямельныя
плады (Germania, 15), якiя адпавядаюць лiтоускiм мезлеве
i дзяклу.
Рэтраспектыуныя i параунаучыя звесткi даюць магчы
масць меркаваць, якую форму арганiзацыi меу збор дарун
кау: ён ажьщцяуляуся падчас пiроу князя i насельнiцтва.
Рэлiкты гэтых пiроу захоувалiся на тэрыторыi Лiтвы яшчэ
у першай палове XVI ст. У 1538 г. Упiцкая воласць скар
дзiлася вялiкаму князю на ураднiкау троцкага ваяводы,
якiя уязджалi у воласць i прымушалi <<себе чтити и даровати».
Са слоу жыхароу воласцi, калi ураднiкi «в которого деп
дому пива не найдутЬ», то гаспадары гэтых дамоу падвяр
галiся пакаранню2 . Пiва - абавязковы элемент пiра.
У раннесярэднявечнай Hapвerii iснавау аналаг лiтоу
скай поседзi: вейцла (veizla). Ранняя форма арганiзацыi
вейцлы - пiры, што ладзiла мясцовае насельнiцтва для
конунгау i ярлау падчас ix раз'ездау па падуладных зем
лях. <<Калi конунг прыбывау у адзiн са сваiх двароу, раскiда1 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство. С. 228.
2 Тамсама. Прим. С. 96. Мiж тым яшчэ вялiкi князь Аляксандр
устанавiу такi парадак знаходжання ваяводскага намеснiка у воласцi:
гэты намеснiк мог уязджацъ у воласць толькi тройчы у год, на кожную
поседзъ ён павiнен быу прыехацъ у абед, <<а ночовавшы и обедавшы, на
заутрые маеть прочъ поехати,>. - Тамсама. Прим. С. 97.
Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

213

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

ных па краiне, жыхары акаляючай мясцовасцi прывозiлi
сюды прадукты, якiя iшлi на утрыманне конунга i яго
спадарожнiкау. Пiры i абмен падарункамi адыгрывалi важ
нейшую ролю у жьщцi варварскага грамадства. На вейцлах
сустракалiся конунг i бонды (свабодныя сяляне), тут абмяр
коувалiся i вырашалiся важнейшыя грамадскiя справы,
здзяйснялiся ахвярапрынашэннi старажытным багам. У асобе
конунга насельнiцтва бачыла увасабленне дабрабыту краi
ны, i удзел яго ва урачыстым пiры лiчыуся неабходным для
далейшага росквiту. Такiм чынам, вейцла у паганскi пе
рыяд была сродкам сацыяльных зносiн, не меньш важ
ным, чым сходы-цiнгi. У пiрах у нагляднай, адчувальнай
форме праяулялася адзiнства правiцеля i народа, якiя зна
ходзiл iся у пастаянных непасрэдных зносiнах. У той час
яшчэ не магло узнiкнуць пытання аб прымусовым удзеле
у пiры - ён здавауся жьщцёва неабходным для ycix членау
грамадства» 1 . Аналагам нарвежскай вейцлы i лiтоускага
пiра з'яуляецца англасаксонскi feorm (<<Частаванне», <<пiр»,
«кармленне»). Гэтыя частаваннi i пiры не з'яулялiся цалкам
добраахвотнымi, але разам з тым не уя улялi сабой простай
данiны цi прымусовага падатку2 . На думку даследчыкау,
iнстытут пiра быу характэрным не толькi для германскiх,
але славянскiх i балцкiх народау3. Паводле сведчання Пятра
Дусбурга цэнтрам сацыяльна-палiтычнага жыцця прусау
з'яуляуся пiр (potacio) 4 . Як мяркуюць вучоныя, дадзены
сацыяльна-культурны феномен быу у той цi iншай меры
1 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. Москва,
1967. с. 107.
2 Гуревич А. Я. Феодализм перед судом историков, или о средневе
ковой крестьянской цивилизации // Одиссей. Человек в истории. Фео
дализм перед судом историков. 2006. Москва, 2006. С. 21. «Адносiны
памiж каралём i яго народам не былi пазбауленыя патрыярхальнасцi, i
супляменнiкi не маглi не даражыць магчымасцю час ад часу падтрым
лiваць прамыя i цесныя кантакты са сваiм правадыром. Reisekonigtum iнстытут, якi зафiксаваны у шэрагу еурапейскiх краiн таго перыяду. Вы
конваючы функцыю правiцеля, кароль, якi адчувау патрэбу у матэры
яльнай падтрымцы падданых, разам з тым падчас пастаянных раз'ез
дау па краiне актуалiзавау сваю эмацыянальную сувязь з яе насельнiцт
вам,>. - Тамсама. С. 21.
3 Больш падрабязна, гл.: Лукин П. В. Праздник, пир и вече. С. 134-150.
4 Тамсама. С. 138.
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уласцiвы усёй так званай варварскай Еуропе цi яе знач
най частцы1 • Такiм чынам, памiж палюддзем, поседдзю,
вейцлай i фiрмай можна у пэунай ступенi правесцi знак
роунасцi.
Гiсторыя лiтоускага пiра, яго трансфармацыя у арганi
зацыю збора падатку не дастаткова асвечана крьшiцамi,
але мажа быць ускосна адлюстравана на падставе дадзе
ных аб развiццi аналагiчнага iнстытута у iншых народау,
напрыклад, на падставе згаданай вейцлы. Першапачатко
ва вейцла - гэта пiры, якiя ладзiлi конунгi падчас сваiх
раз'ездау па краiне у сваiх сядзiбах цi мясцовае насель
нiцтва у гонар конунга. Раз'езды конунга па розных раё
нах краiны былi неабходны для падтрымання аутарытэту,
захавання вернасцi насельнiцтва, а таксама выканання
рэлiгiйнага культу i ахвярапрынашэння (якiя ажыццяу
лялiся на пiрах). Арганiзацыя пiроу лiчылася абавязковай
павiннасцю насельнiцтва. На думку даследчыкау, кара
леускiя сядзiбы у розных раёнах краiны адыгрывалi пе
рад усiм ролю пунктау, у якiя насельнiцтва павiнна было
здаваць прадукты, неабходныя для частавання конунга
i яга свiты2 . У вынiку палiтычнага аб'яднання краiны, роста
дружын вейцла становiцца не формай зносiн конунга i на
сельнiцтва, а крынiцай утрымання конунгау i яго дружы
ны3 . Паездкi конунгау па вейцлах ажыццяулялiся рэгу
лярна. Частаваннi пераутварылiся у сiстэму i клалiся на
бондау цяжкiм берямем. Гэта бя'рэмя павялiчвалася па
меры узрастання колькасцi дружыннiкау. Права прысва
ення вейцлы конунг мог перадаваць сваiм прыблiжаным,
каб узнагародзiць ix за службу, цi магутным людзям, якiх
ён хацеу прыцягнуць на свой бок. Дараванне вейцлы ра
бiлася з мэтай забяспечьщь прыблiжанага даходам для
утрымання яго дружыны. Такое дараванне уключала усе
даходы з тэрыторыi, на якую пашырауся акт. Вейцлы не
перадавалiся ва уласнасць i у спадчыннае валоданне. Да
ходамi з яе атрымальнiкi карысталiся, вiдавочна, да тых
1 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство. С. 142-143; Лукин П. В. Празд
ник, пир и вече. С. 138-139.
2 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство. С. 127-128.
3 Тамсама. С. 107-108.
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пор, пакуль жыу той, хто даравау, i сам атрымальнiк вейцлы.
Дараваннi вейцлы маглi страцiць сiлу пры змене конунга,
хаця часцей за усё, калi не заужды, гэтыя дараваннi з пры
ходам да улады навага конунга аднаулялiся. Такiм чынам,
iснавала тэндэнцыя пераутварэння вейцлы у спадчыннае
уладанне. Паколькi дараванне вейцлы рабiлася для таго,
каб забяспечьщь прыблiжаных даходамi для утрымання
яго дружыны, то замест пiроу, якiя ладзiлiся бондамi, атры
мальнiк вейцлы мог патрабаваць ад бондау выплаты па
датку. У некаторых раёнах Hapвerii збор вейцлы з часам
набыу характар рэгулярнага падатку 1 .
Вiдавочна, падобную эвалюцыю прайшлi лiтоускi пiр,
а разам з iм поседзь, дзякла i мезлева. Апошнiя з добра
ахвотных прынашэнняу падчас пiроу пераутварылiся у
рэгулярную данiну, якую на пэуным этапе вялiкiя князi
у якасцi кармлення сталi раздаваць у трыманне сваiм ба
ярам. Вiдавочна, менавiта аб такiх трыманнях iдзе гавор
ка у прывiлеi Ягайлы Скiргайлу 1387 г., калi тая цi iншая
дараваная Скiргайлу маёмасць вызначаюцца як «Логоская
дань и люди и весь доходъ, што Воишвилтъ держалъ>>, <<тое
село Иваново, что Андрей держалъ БорисовичЬ», <<Мент
вино село, што Яцъ держалъ>>, «на Ваце село, што Борисъ
держалЪ»2. Аб трыманнях згадваюць i iншыя крынiцы3 . Уся
гэтая маёмасць знаходзiлiся у часовым валоданнi баяр.
3. Фармiраванне суверэнiтэту вялiкага князя нельга раз
глядаць з пункту гледжання развiцця толькi адной велiка
княжацкай улады. Якай бы моцнай не была улада лiтоускiх
князей, яна не магла у адно iмгненне разбурьщь тыя па
радкi, якiя фармiравалiся i iснавалi стагоддзi. Гэту уладу
нельга разглядаць як нейкую знешнюю самадастатковую
сiлу. Вобраз менавiта такой улады стварауся, у прыватнасцi,
1 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство. С. 126-142.
2 Jakubowski J. Opis ksi�stwa Trockiego z r. 1387 // Przegl�d historyczny.
1907. Т. 5. S. 30, 45.
3 Напрыклад, фаварыт Ягайлы Вайдыла (пакараны у 1381 г.) тры
мау сяло (воласць) Дуброуна, якое у 1387 г. дасталася Вiленскаму бiс
купству. - Jakubowski J. Opis ksi'<stwa Trockiego z r. 1387. S. 39. Фёдар
Весна (забiты каля 1391 г.) валодау с. Навасёлкi (каля Жупран), якое у
1409 г. атрымау Манiвiд. - Semkowicz W. О litewskich rodach bojarskich.
s. 18.
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савецкай гiстарыяграфiяй. Мiж тым развiццё велiкакня
жацкай улады знаходзiлася у непарыунай сувязi з развiц
цём грамадства: паступовае, хаця i паслядоунае, фармiра
ванне названай улады рыхтавалася умовамi, якiя выспя
валi глыбока у нетрах самога грамадства.
<< ...Свабода члена варварскага грамадства заключалася
у яга паунапрауi, а зместам апошняга была сукупнасць
правоу-абавязкау, якiя складалi у той перыяд непарыунае
адзiнства. Валоданне паунатою правоу свабоднага чала
века, члена племенi, абшчыннага калектыву (права насле
давання i валодання маёмасцю, карыстанне угоддзямi;
права удзелу у народных сходках, судовых сходах, рэлiгiй
ных святах i iншых агульных справах; права нашэння зброi,
права на атрыманне дапамогi i абароны з боку суродзiчау
i г. д.) азначала выкананне iм адпаведных абавязкау у ад
носiнах да сваёй групы у цэлым (сям'i, суродзiчау, абшчы
ны, племенi), да асоб, якiя яе узначальвалi (бацькi, старэй
шын, правадыра), да асобных яе членау (падапечных, асоб,
якiя адчувалi патрэбу у падтрымцы)>>1 .
Такiм чынам, пауната правоу на валоданне вотчынай
як у родаплемянном грамадстве, так i раннесярэднявеч
най (<<варварскай>>) дзяржаве вызначалася уяуленнем пра
свабоду чалавека i выкананне iм грамадскiх абавязкау, у
тым лiку ваеннай павiннасцi. I наадварот, выкананне гра
мадскiх абавязкау <<давала падставы» для паунаты правоу
на валоданне вотчынай. Карацей кажучы, паняццi «вало
данне вотчынай», <<свабода», «выкананне грамадскiх аба
вязкау>> былi самым цесным чынам узаемаабумоулены.
Логiка адзначанай узаемаабумоуленасцi праяулялася на
ступным чынам. Чалавек рэалiзуе сваё права на вотчыну
у той ступенi, у якай ён выконвае грамадскiя абавязкi.
Адпаведна ступень паунапрауя, а значьщь, права на вот
чыну пачынае хiстацца цi наогул лiквiдуецца, калi гэтыя
абавязкi выконваюцца не у поунай меры цi наогул не вы
конваюцца. Пры тым, што ваенная служба заужды была
самай цяжкой i выконвалася за свой кошт, пастаянныя
войны як унутры краiны, так i са знешнiм ворагам, тэ
рытарыяльны рост дзяржавы (якi павялiчвау адлегласць
1 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство. С. 156.
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для перасоування унутры дзяржавы) i iншыя прычыны
знiжалi магчымасць выканання гэтай службы yciмi чле
намi грамадства у роунай ступенi 1• Апрача ваеннай служ
бы свабодныя вотчычы павiнны былi удзельнiчаць у вы
шэйшых (племянных) вечавых сходах. Як i ваенная служ
ба, так i удзел у гэтых сходах з пэунага часу стау пераутва
рацца з ганаровага права свабоднага чалавека у цяжкое
бярэмя2. Мiмаволi «вызваленыя>> ад ваеннай службы i iн
шых грамадскiх абавязкау вотчычы пераутваралiся свай
го роду у <<недастаткова раунапрауных», як бы <<паусва
бодных>> членау грамадства, а вотчына, якая iм належала,
хоць i знаходзiлася у ix фактычным уладаннi, аказвалася
у <<падвешаным стане». Такiм чынам, менавiта не здоль
насць выканання грамадскiх абавязкау падрывала сацы
яльны статус i становiшча былога свабоднага члена гра
мадства, а разам з iм i статус i становiшча яга вотчыны.
Па меры таго, як прымалiся натуральныя намаганнi узмац
нiць боездольнасць ваеннабавязаных, складвалася сiтуа1 На думку вучоных, няздольнасць выканання ваеннай службы на
прамую звязана з аслабленнем сваяцкiх сувязяу i распадам вялiкiх ся
мей. <,Раней, пакуль варвар уваходзiу у калектыу сваякоу, у вялiкую
сям'ю, ён мог сумяшчаць воiнскiя заняткi з гаспадарчай дзейнасцю:
калi ён iшоу на вайну, члены яго вялiкай сям'i (у склад дамовай аб
шчыны магло уваходзiць некалькi дзясяткау чалавек, у тым лiку некаль
кi дарослых мужчын) працягвалi весцi гаспадарку. 3 аслабленнем сваяц
кiх сувязяу i з распадам вялiкiх сямей такое сумяшчэнне працы i воiн
скiх заняткау рабiлася усё меньш магчымым. - Гуревич А. Я. Проблемы
генезиса феодализма в Западной Европе. Москва, 1970. С. 169. З'явы,
звязаныя з iмкненнем дробных землеуладальнiкау пазбегнуць ваеннай
павiннасцi, былi характэрныя для варварскiх народау. Дробныя зем
леуладальнiкi шукалi сабе сен'ёрау, якiя б маглi замест ix выконваць
ваенную службу, плацячы iм узамен працай i падаткамi. Падобныя
iмкненнi - адзiн са шляхоу узнiкнення такога iнстытута, як вернуты
прэкарый. Свабодныя сяляне у мэтах захавання i умацавання гаспа
даркi часам лiчылi больш выгадным адмовiцца ад незалежнасцi i пе
раутварьщь надзел у трыманне, чым захоуваць свабоду, звязаную з вы
кананнем ваеннай службы. Даследчыкi прьшодзяць наступны факт.
Схiльнасць некаторых свабодных людзей да уступлення у духоунае зван
ие Карл Вялiкi тлумачыу не набожным настроем, а iмкненнем ухiлiц
ца ад выканання ваеннай службы i iншых дзяржауных павiннасцяу; па
гэтай прычыне выдадзены iм капiтулярый забараняу прымаць сан свя
тара без дазволу манарха. - Тамсама. С. 170-171.
2Тамсама. С. 174-176.
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цыя, калi вотчына <<недастаткова раунапрауных» i <<паусва
бодных)> членау грамадства i яны самi пераутварылiся у
<<Патэнцыяльна належных» i «падданых)> тым, хто па-ра
нейшаму выконвау ваенную службу цяпер ужо не толькi
за сябе, але i за астатнiх: землi такiх людзей i ix самiх
можна было дараваць ваеннаабавязаным. Так у далей
шым i атрымалася, калi вялiкi князь пачау раздаваць
землi з сялянамi баярам-шляхце.
Тыя ж самыя прычыны, г. зн. няздольнасць ажьщцяу
ляць ваенную i iншыя павiннасцi, i тыя ж самыя вынiкi,
г. зн. страта паунаты правоу уладальнiка на вотчыну, знi
жэнне яе становiшча i статуса, прыводзiлi да змеи у падат
ковай сферы. Дарункi трансфармавалiся у часовыя плаця
жы. Часовыя плацяжы i павiннасцi, якiя iшлi з вотчын
i ix уладальнiкау, пераутваралiся у рэгулярныя; да новых
плацяжоу i павiннасцяу дабаулялiся новыя. Гэтыя старыя
(рэгулярныя) i новыя плацяжы i павiннасцi маглi разгля
дацца у якасцi кампенсацыi за невыкананне былых пле
мянных павiннасцяу. У сувязi са сказаным звяртае на сабе
увагу наступны факт. У Англii пасля нармандскага зава
явання вызваленне сялян ад ваеннай службы суправа
джалася ускладаннем на ix дадатковых павiннасцяу па утры
маннi ваяроу. «Можна меркаваць, аднак, - адзначау
А. Я. Гурэвiч, - што здачу прадуктау i плацяжы ваярам
сяляне лiчылi за лепшае службе у войску, якая адрывала
ix ад гаспадаркi1 . У Нарвегii лейданг - павiннасць свабод
нага · насельнiцтва удзельнiчаць у ахове марскога берага з часам быу заменены падаткам з той жа назвай, якi павiн
ны былi плацiць бонды2 . А. М. Ясiнскi разглядау данiну
(tributum pacis), якую плацiлi даннiкi раннесярэднявеч
най Чэхii, <<выкупной сумай» цi «эквiвалентам)> за невы
кананне ваеннай службы i земскiх работ (хадзiць на вай
ну, будаваць гарады i рамантаваць масты)3 .
Да вельмi важных высноу у вывучэннi шляхецкай вот
чыны прыйшоу М. В. Доунар-Запольскi. 3 вотчын, як i вы1 Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе.
с. 173.
2 Тамсама. С. 173.
3 Ясинский А. Н. Падение земского строя в Чешском государстве
(Х-ХШ вв.). Юрьев, 1912. С. 71-72.
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слуг, выконвалася ваенная служба. Але у адрозненне ад
выслуг аб'ём службы з вотчын з'яуляуся традыцыйным1.
Вотчына была вызвалена ад <<дзяржауных» павiннасцяу
(напрыклад, замкавай, дарожнай, старажавой) i некато
рых плацяжоу2 (яны разглядалiся як <<няволя»3 ). Наадва
рот, тыя вотчыны i ix уладальнiкi, з якiх вялiкi князь
адчужау свой суверэнiтэт, даруючы ix баярам-шляхце, г. зн.
сялянскiя вотчыны, былi абкладзены самымi рознымi
плацяжамi i павiннасщ1мi (i гэта зразумела, з ix не выкон
валася ваенная павiннасць). Вытокi шляхецкай i сялян
скай вотчын - у родаплемянном грамадстве. Калiсьцi ix
становiшча i статус былi аднолькавымi, дакладней, памiж
iмi не было сацыяльнай дыферэнцыяцыi. Змены у гра
мадстве размежавалi ix. Калi быць больш дакладным, гэ
тыя змены закранулi толькi сялянскую вотчыну; памiж
родаплемянной i шляхецкай вотчынай захавалася прамая
генетычная сувязь. Земскi прывiлей 1387 г. вызвалiу баяр,
прыняушых каталiцкую веру (з ix вотчын), ад усялякiх
работ на карысць вялiкага князя, за выключэннем будау
нiцтва новых замкау i рамонту старых. Гэта, на першы
погляд, можа супярэчыць сцвярджэнню, што з вотчын
ных уладанняу, з якiх выконвалася ваенная служба, iшлi
таксама i iншыя павiннасцi. Але вiдавочна, што згаданыя
работы мелi у адных выпадках пераважна экстраарды
нарны (не рэгулярны) характар, у iншых выпадках гэтыя
работы, хоць i мелi рэrулярны характар, выконвалiся не
усiм баярствам, а толькi яго часткай (якая уласна i была
вызвалена ад ix адзначаным прывiлеем) 4 •
3 улiкам сказанага уяуляецца характэрным развiццё
улады вялiкага князя, якая праяулялася у адносiнах да
сялян i ix зямель. Яшчэ раз падкрэслiм: уяуленнi аб <<Ва
лоданнi вотчынай>>, <<свабодзе», <<выкананнi грамадскiх
абавязкау» былi самым цесным чынам узаемаабумоуле1 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство. С. 622-626.
2 Тамсама. С. 619-622.
3 «Наогул толькi вотчыннае права цi спецыяльныя прывiлеi маглi
вызвалiць уладальнiка ад выканання павiннасцяу,,, - заключае М. В. Доу
нар-Запольскi. - Тамсама. С. 621.
4 Гл. таксама: Jakubowski J. Opis ksi�stwa Trockiego z r. 1387. S. 42-43.
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нья>> 1 , <<неволно людемъ тягълымъ без дозволенья н(а)шого
земль продавати и меняти>>2, <<неволно людем простым
земль продавати ани заставляти>>3. Забараняючы ваука
выскаму «баярыну>> - вiдавочна, путнаму баярыну - Гры
ню Пяршовiчу ажыццяуляць заставу двара i зямель гас
падарскаму дваранiну Васiлю Трызне, велiкакняжацкi
суддзя так мацiвiравау сваё рашэнне: « ...абы потомъ зем
ли господарские за таковыми заставами не были прывла
щаны къ именьямъ паньскимъ ...>> (вылучана намi. - А. Г.) 4.
Не толькi сялянскiя вотчыны, але i уладальнiкi гэтых
вотчын сталi людзьмi вялiкага князя. <<Кметь и вся его
маетность наша есть>>, - так сказана ад iмя вялiкага кня
зя ва Уставе на валокi 1557 г.5
Як ужо адзначалася, свабодныя вотчычы павiнны былi
у тым лiку удзельнiчаць у вышэйшых вечавых сходах. Не
магчымасць удзелу у названых сходах значнай часткi на
сельнiцтва абмежавала асабiсты склад прадстаунiцтва гэ
тых органау улады. Да гэтага прадстаунiцтва, у склад якога
уваходзiу князь, i перай шла кампетэнцыя сходау. У свят
ле сказанага неабходна падкрэслiць адзiн iстотны момант.
Князь з дапамогай звязанай з iм асабiста дружыны6 вы
конвау грамадскiя функцыi не толькi за сабе, але i за iн1 Цыт. паводле М. К. Любаускага. - Любавский М. К. Областное
деление. С. 401.
2 LM-12. No 255. Р. 261 (1523).
3 LM-224. No 503. Р. 400 (1530). Гл. такщ1ма: LM-12. Р. 265. (1523).
4 LM-225 . No 69. Р. 66 [1529].
5 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси. С. 153.
6 А. Я. Праснякоу вельмi тонка вылучыу найбольш характэрныя рысы
такога сацыяльнага iнстытута, як дружына: цесная сувязь дружыннiка
з правадыром; дружынны саюз грунтуецца на супольнасцi ачага i хле
ба; дружыннiкi - слугi князя, але слугi свабодныя; князь i дружына
складаюць асабiсты саюз. - Пресняков А. Е. Княжое право в Древней
Руси. Очерки по истории X-XII столетий. Лекции по Русской истории.
Киевская Русь / Подг. текста, статьи и прим. М. Б. Свердлова. Москва,
1993. С. 186, 188, 189. « ...дружыну можна назваць прыватнаправавым,
асабiстым саюзам, пабудаваным на супольнасцi ачага i хлеба пана са
слугамi, саюзам, якi вылучауся з агульнага уклада народнай абшчыны
у асаблiвае, самадастатковае цэлае. Яна мае i свой лад, сваю арганiза
цыю, як дом, двор пана». - Тамсама. С. 190. «Дружьша, па сутнасцi, нi у
нас, нi у германцау - не установа палiтычнага ладу; гэта з'ява прыватна
га быта, прытым выключная, якая стаяла па-за звычайнай плыняй на
роднага жыцця i таму жыла па-свойму, толькi знешне маючы дачьшен
не да уклада звычайнаправавога быта. - Тамсама. С. 186.
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шых, прычым рабiу гэта1 у значнай ступенi больш эфек
тыуна, чым яго былыя супляменнiкi. Шматлiкае кола
непасрэдных памочнiкау князя, яго «верных слуг>>, а так
сама права князя распараджацца у iнтарэсах абароны ся
лянскiмi вотчынамi - у мэтах узнагароджання адзнача
ных слуг (у выглядзе розных правоу, у тым лiку на данi
ны) стваралi рэальную апору у прысваеннi i замацаваннi
за iм кампетэнцыi былых вечавых сходау, г. зн. шырокай
кампетэнцыi у адмiнiстрацыйнай, судовай i заканадаучай
сферах. Гэтая кампетэнцыя фармiравалася на аснове ста
рых правоу i парадкау2. Вотчычы, якiя былi не здольны
выконваць ваенную i iншыя павiннасцi, аказвалiся, такiм
чынам, не у стане абараняць не толькi грамадскiя, але i аса
бiстыя iнтарэсы. Князь, захоуваючы за сабой функцыю
ваеначальнiка, да таго ж як прадстаунiк вечавога схода,
надзелены адпаведнай кампетэнцыяй, натуральна высту
пау у якасцi апекуна i абаронцы гэтых вотчычау. Рост гэтай
кампетэнцыi, пераутварэнне яе у значнай ступенi у мана
полiю вялiкага князя садзейнiчалi больш выразнай ды
ферэнцыяцыi функцый вялiкага князя, якiмi сталi абарона
i суд. Паводле сведчання крынiцы: «тые две речы рачыть
вамъ (падданым. - А. Г.) быть повиноватъ, то естъ обо 
рону а справедливость>>3. Менавiта для выканання ваен
най службы вялiкi князь i даравау сваiм «верным слугам>>
свае правы.
Усё гэта стварала сукупнасць тых якасцяу вялiкага
князя, якiя фактычна рабiлi яго <<господарём>>. Тытулам
<<господарЬ» вялiкiя князi сталi карыстацца з часоу Ягай
лы i Вiтаута. У святле сказанага супадзенне часу з'яулення
дадзенага тытула i першых велiкакняжацкiх дараванняу
на сялянскiя вотчыны не павiнна здзiуляць. Для <<госпо
даря» ВКЛ - гэта яго <<вотчына» i «паньство>>, у якiм ён
1 Дзякуючы матэрыяльнай забяспечанасцi (у тым лiку за кошт маё
масцi пераможных канкурэнтау), а таксама дружыне, што па-сутнасцi
адно i тое ж.
2 К. Мадзелеускi мае рацыю: «Можна было знiшчьщь палiтычную
структуру плямён, але нельга будаваць каралеуствы на пяску,>. - Modze
lewski К. Barbarzy1\.ska Europa. S. 343.
3 РИБ. Т. 30: Литовская Метрика. Отделы 1 - 2. Ч. 3: Книги Пуб
личных дел/ Под ред. И. И. Лаппо. Юрьев, 1914. Т. 1. Стб. 111.
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<<пануе» 1 •

У якой ступенi паны i шляхта залежылi ад велiка
княжацкiх дараванняу, у такой ступенi вялiкi князь з'яу
ляуся <<rосподарём>> i для ix. У дадзеным выпадку неаб
ходна улiчваць, што вялiкi князь адчужау менавiта свой
суверэнiтэт. Сяляне, мяшчане, баяры i службовыя асобы
ВКЛ - гэта мяшчане, баяры i службовыя асобы rаспада
ра. Непрыяцелi ВКЛ - гэта непрыяцелi гаспадара i r. д.
Такi поrляд выяуляецца ледзь не у кожным выказваннi
i дзеяннi вялiкага князя. Вялiкi князь не проста раздае
маёнткi, пасады, розныя льготы i iнш. - ён ix «жалует>>2
i «дарует>>3 i робiць гэта з <<ласки>> цi «особливой ласки». Да
яго не проста звяртаюцца, а «бьють челом>>. Гаспадар кла
поцiцца пра сваiх слуг i падданых. Так, ён <<мыслит>> пра
<<отъчызну свою» - Вялiкае княства i <<подданыхъ своихъ,
добре а пожыточне хотечы панство а отъчызну свою» i <<под
даныхъ своихъ, отъ непрыятелей своихъ ... во-въ покою и
въ обороне заховать и зоставить>>4, i <<ТО все, што его к[о]ро
левъская милость» аб падданых <<радить рачылъ, то естъ
съ почътивымъ, добрымъ и пожыточнымъ того панства>>
i падданых яrо мiласцi5. Вялiкi князь старанна абараняу
свой суверэнiтэт. У 1551 r. на просьбу шляхты аб забеспя
чэннi ускраiнных замкау з велiкакняжацкага скарбу гас
падар дау адназначны адказ: «ижъ никому иному не прысто1 РИБ. Т. 30: Литовская Метрика. Отделы 1-2. Ч. 3: Книги Публич
ных дел. Стб. 329 i iнш.
2 <<... за его веръную к намъ служъбу, пожаловали есмо его и дали
есмо ему двор нашъ ...»; <<И бил намъ чоломъ, абыхъмо его пожаловали
именицом, с чого бы собе поживенье мелъ ... Мы ... пожаловали есмо
его, дали ему люди н(а)ши ...>>; <<... и пожаловали есмо его, дали ему двор...»;
<<И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ ... Александръ ... пожалова.11ъ, далъ мне ... двор
свои...>>; <<Даемъ вамъ ведати ... ижъ его м(и)л(о)сть... пожаловалъ и далъ
воеводе подляшъскому...>> (вылучана намi. -А. F.). - LM-25. № 123. Р. 183
(1502); № 26. Р. 92 [1504 г.J; № 40. Р. 105 (1510); № 81. Р. 141 (1513); № 22.
Р. 89 [1523J i iнш.
3 <<... за его к нам верную службу, тот двор Дорогово даемъ и даруем»;
<< . ..дали есмо еи и вечне даровали, записуемъ и вечне записали тымъ то
нашимъ привилем дворъ в Мерецъкомъ повете...>>; <<... и тепер его м(и)л(о)
сти дали и вечъне даровали, записуем и вечъне записали ...>>; <<даемъ
з ласки нашое, даруем тымъ нашимъ листомъ ... тые люди ... >>. - LM-5.
№ 145. Р. 262; LM-25. № 15. Р. 83; № 16. Р. 85; № 224. Р. 278 i iнш.
4 РИБ. Т. 30: Литовская Метрика. Отделы 1-2. Ч. 3: Книги Публич
ных дел. Стб. 104-105.
5 Тамсама. Стб. 105.
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ить большъ объмышливати вси потребы того паньства,
одно его кролевъскей милости самому, яко пану дедизно
му, весполокъ з радами своими, - дабавiушы пры гэтым, и хочеть то его кролевъская милость на васъ мети, абы
напотомъ таковые напоминанья незвыклые до ушъю его
кролевъское милости не прыходили, бо то не естъ ваша
речъ» (вылучана намi. - А. F.)1. Толькi з другой паловы
XVI ст. побач з паняццем «паньство господарьское отчызное>>
пачынае паступова з'яуляцца паняцце <<отчизна речи по
сполитой того панства» 2. З'яуленне навага паняцця адлю
строувае змены у поглядах на вярхоуную уладу i ролю у
гэтай уладзе падданых 3.
Натуральна, што адчужаючы свой суверэнiтэт баярам,
ён рабiу ix самiх панамi i <<господарямю> (у сваiх уладан
нях). Разважаючы над статусам панскiх выслуг, М. К. Лю
баускi слушна зауважыу: <<... па крайней меры, гаспадар
не лiчыу гэтыя маёнткi сваiмi i не перадавау сваёй вярхоу
най улады над iмi нiкому, таму што усё, што ён мог пера
даць са сваёй вярхоунай улады прыватным асобам, па сут
насцi было ужо перададзена ix уладальнiкам. У rэтым ад
розненне паноу ад простых баярау, адрозненне, якое дазво
лiць устанавiць дакладны, юрыдычны сэнс сацыяльнага
тэрмiна <<паю>>> (вылучана намi. - А. Г.)4 • Не выпадкова,
што уладаннi гэтых паноу так i называлiся - <<панство>>,
«господарство». Няцяжка здагадацца, што гэтыя <<Панства>>
i <<господарства>> былi заселены сялянамi-вотчычамi.
4. Адчужэнне суверэнiтэту вялiкага князя на карысць
баяр у выглядзе дараванняу зямель з сялянамi «навечность»
РИБ. Т. 30: Литовская Метрика. Отделы 1-2. Ч. 3: Книги Публич
ных дел. Стб. 168.
2 Адна з першых згадак адносiцца да 1568 г. - Тамсама. Стб. 463.
3 3 гэтага пункту гледжання нельга пагадзiцца з думкай Г. Л. Хараш
кевiч, што «парадокс развiцця велiкакняжацкай улады у Вялiкiм княстве
Лiтоускiм заключаецца у тым, што лiтоускi князь, меушы тытул <<Гас
падар,>, нiколi не меу той улады, якую падразумевау гэты тытул. Яго
паунамоцтвы пастаянна былi абмежаваны у большай ступенi, чым на
пауночным усходзе, <<радай,> цi баярскiм саветам». - Хорошкевич А. Л.
Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV - начале
XVI в. // Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское на
следие и исторические су дьбы восточного славянства. Москва, 1982.
С. 116. У тэрмiн <<rосподарЬ» укладвауся iншы змест.
4 Любавский М. К. Областное деление. С. 312.
1
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фактычна з самага пачатку суправаджалася выдачай да
равальных лiстоу. Прывiлей 1413 г., якi (у адрозненне ад
прывiлея 1387 г.) апрача вотчын згадвае таксама i велiка
княжацкiя дараваннi, менавiта у сувязi з апошнiмi i згад
вае лiсты (якiмi гэтыя дараваннi былi зацверджаны). Су
вязь выслуг-дараванняу i пiсьмовых сведчанняу была на
столькi цеснай, што правiла - выслуга не мажа iснаваць
без дакумента, якi сведчыу аб дараваннi, - iснавала амаль
без выключэнняу. Адсутнасць пiсьмовага сведчання на
выслугу падчас цяжбы, як правiла, была рауназначна стра
це уладання.
У крынiцах вельмi часта сустракаюцца згадкi аб «по
твержоных>>, «потверженых» лiстах, <<листах потверженьях>>,
проста <<потверженьях>>. На першы погляд мажа скласцiся
уражанне, што пад гэтымi назвамi фiгуруюць пацвяр
джальныя лiсты гаспадара яга ранейшых наданняу, дара
ванняу папярэднiх гаспадароу, пацвярджэннi rаспадара
розных прыватнаправавых здзелак i r. д. Сапрауды, з тэксту
крынiц часта вельмi цяжка зразумець, цi абазначалiся пры
дапамозе гэтых тэрмiнау лiсты, якiя пацвярджалi у тым
сэнсе, што нанава устанаулiвалi юрыдычную моц папярэд
нiх дакументау, цi у тым сэнсе, што устанаулiвалi юрыдыч
ную моц акта (дзеяння) пры дапамозе дадзенага дакумента
(у тым лiку незалежна ад папярэднiх пiсьмовых пацвяр
джэнняу). У сувязi з гэтым неабходна падкрэслiць наступнае:
паводле зместу i асобных формул актау, пацвярджалiся
не лiсты, а самi аб'екты даравання 1 . Гэта значьщь, што
тэрмiны <<пацвярждацЬ» i <<пацвярджэнне>> ужывалiся для
абазначэння пацвярджэння у тым сэнсе, што устанаулiва
лася юрыдычная моц акта пры дапамозе дадзенага даку
мента. 3 гэтага пункту гледжання усе гаспадарскiя дара
вальныя лiсты былi <<Потвержоными», г. зн. такiмi, якiя
устанаулiвалi юрыдычную моц на тое цi iншае дзеянне2 .
Адсюль ix назва - «листы твердости» цi «привилья твердо1 Пацвярджэнне продажу, падаравання, абмену i iншых прыватных
здзелак вялiкi князь разглядау таксама як сваё дараванне. Напрыклад,
ён мог «дать>> куплю. - LM-8. No 471. Р. 344 (1510).
2 LM-9. No 370. Р. 236 (1516); No 436. Р. 258 [1514]; No 467. Р. 270
(1515) i iнш.
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сти>>. Такiм чынам, <<потвержоный», <<потверженый>>, <<лист
потверженья», проста «потверженье>> - гэта назва дараваль
ных лiстоу (разам з назвай «прывiлей>>), а не пэунай ix
падразнавiднасцi. У асобных выпадках можна сустрэць
адразу два найменнi у адносiнах да аднаго i таго ж дара
вальнага лiста: <<потверженье, привилей»1 . Гэтыя назiраннi
даюць магчымасць зрабiць адну важную выснову: велiка
княжацкае дараванне не уяулялася без пiсьмоваrа сведчан
ня. Таму, напрыклад, пры страце даравальнага лiста i iн
шых пiсьмовых <<твердостей» на тыя цi iншыя маёнткi ix
атрымальнiк спяшыу атрымаць новыя.
Дараваць выслугу азначала выдаць адпаведны дакумент;
пацвярдзiць валоданне выслугай, г. зн. нанава устанавiць
юрыдычную моц папярэдняга дакумента азначала <<знову
лист датю>2 ; апошняе азначала <<ново дать» уладанне3 .
Пацвярджэнне лiстоу гаспадаром набывала рытуальны
характар. Гаспадарскi дваранiн i берасцейскi войскi Тварыян
Дрэмлiк, якi прадау маёнтак Карошчына Берасцейскага
павета троцкаму ваяводзе Рыгору Станiслававiчу Осцiка
вiчу, пры пацвярджэннi здзелкi пры гаспадары, <<узъявиви
ши» сваю волю, <<подал>> пакупнiку прадажныя (<<купчыя»)
лiсты на дзельнiцы гэтага маёнтка, якiя ён выкупiу у сваiх
братоу, i пацвярджальны гаспадара на вяноуны лiст Дрэм
лiка сваёй супрузе 4 •
Вышэй мы старалiся паказаць, што такiя з'явы, як вы
слуга, боклэнд i вейцла, з'яуляюцца аналагамi. У дадзеным
выпадку характэрна i наступнае. Сваё найменне англа
саксонскi <<боклэнд>> атрымау ад слоу boc/book - лiст, гра
мата/кнiга i land - зямля, г. зн. «боклэнд>> - гэта лiтаральна
«зямля, якая перададзена паводле лiста (граматы)>>5. Вало
данне боклэндам было трывалым толькi пры наяунасцi ва
уладальнiка спецыяльнага дакумента6. Уладальнiцкiя пра1 Напрыклад: LM-25. № 186. Р. 245 (1527).
2 IЬidem. Р. 209 (1523).
3IЬidem. № 112. Р. 170 (1511).
4 LM-9. № 395. Р. 245 (1511).
5 Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства
и общества в Средние века. 3-е изд., перераб. и доп. Москва; Ленинград,
1930. с. 70.
6 Гуревич А. Я. Р оль королевских пожалований. С. 58.
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вы пацвярджалiся прадстауленнем адпаведнага лiста 1 .
Страта граматы пагражала уладальнiку пазбауленнем яго
зямлi. У граматах часта паведамлялася, што яны складзе
ны па просьбе уладальнiка боклэнда, якi страцiу перша
пачатковую грамату; адчужэнне цi канфiскацыя боклэнда
суправаджалася перадачай цi атбiраннем граматы. А. Я. Гу
рэвiч зауважыу, што пры адчужэннi уладальнiкам боклэнда
зямлi iншай асобе гэта асоба iмкнулася атрымаць новую
каралеускую грамату, якая сведчыла б яго права уласнас
цi на атрыманае уладанне2 . Адчужэнне зямлi, якая была
атрымана на правах боклэнда, суправаджалася праз адчу
жэнне каралеускай граматы3 . Такiм чынам, даравальны лiст
прывiлей ВКЛ - гэта тое ж самае, што англасаксонскi Ьос.
5. Абмен дарункамi на пiрах не стварау пiсьмовых актау.
Не захавалiся лiсты, якiя пацвярджалi часовыя трыманнi,
нададзеныя баярам першымi лiтоускiмi князямi. Такiх лi
стоу проста не iснавала. Вiдавочна, памiж выдачай/нявы
дачай даравальных лiстоу i аб'ёмам суверэнiтэту, якi ад
чужауся вялiкiм князем, iснавала непасрэдная сувязь. Бо
i пазней iснавала практыка дараванняу <<да волi i ласкi
гаспадарскай>>, але гэтыя дараваннi, таксама як i дараваннi
<<навечнасцЬ», афармлялiся лiстамi. Значьщь, выдача да
равальных лiстоу падразумевала адчужэнне пэунаrа аб'ёму
суверэнiтэту. Калi гэта так, то гэта азначае, што першыя
вялiкiя князi не валодалi тым аб'ёмам суверэнiтэту, якiм
распараджалiся ix наступнiкi, пачынаючы з апошняй трэ
цi XIV ст. Пiры, якiя служылi «важнейшымi вузламi са
цыяльнай iнфармацыi i культурнага абмена>>4 , адным з
<<асноватворных прынцьшау сацыяльнай i эканамiчнай
арганiзацыi»5, адлюстроувалi парадкi традыцыйнага гра
мадства, заснаваныя пераважна на гарызантальных сувя
зях. Трансфармацыя падарункау i пераутварэнне ix у рэ
гулярны падатак засведчыла аб павелiчэннi аб'ёму суверэнi1 Гуревич А. Я. Англосаксонск�й фолькленд и древненорвежский
одаль. С. 77-78.
2 Гуревич А. Я. Роль королевских пожалований. С. 58.
3 Тамсама. С. 59.
4 Гуревич А. Я. Феодализм перед судом историков. С. 22.
5 Тамсама. С. 25.
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тэту, якi, у прыватнасцi, давау права вялiкаму князю пера
даваць яго у часовае ужыванне сваiм прыблiжаным. Гэты
суверэнiтэт разумеуся пераважна як права збiраць падаткi
i атрымлiваць выкананне павiннасцяу1 . Прывiлей Ягай
лы 1387 г., фiксуючы дараванне Скiргайлу аднаго былога
баярскага трымання, у такiм парадку пералiчыу яго скла
довыя элементы: <<Лоrоская дань и люди и весь доходъ,
што Воишвилтъ держалъ>> (на першым месцы стаяць <<да
нiна>> i толькi потым <<людзi>>). Аб'ём rэтага суверэнiтэту
давау вялiкаму князю даволi абмежаваныя магчымасцi
для умешвання у пазямельныя (а разам з iмi у падатко
выя i павiннасныя), а таксама прававыя адносiны сялян
(у гэтых адносiнах прынцып даунiны меу для вялiкага
князя i сялян яшчэ вялiкае значэнне). Ужо той факт, што
вялiкi князь перадавау свой суверэнiтэт толькi у часовае
ужыванне, гаворьщь аб тым, што вышэйшая улада не была
здольная да карэнных змеи асноу грамадства. Практыка
раздачы вялiкiм князем сялян i людзей у <<вечнае>> вало
данне адлюстравала павелiчэнне аб'ёму велiкакняжацка
га суверэнiтэту i фармiраваннi трывалых вертыкальных
сувязяу. Гэты суверэнiтэт пашырауся ужо не толькi на
данiны, але i сялян з ix <<земли пашные и бортные, сено
жати, и лесы, и дубровы, и хмелники, и боры, и ловы зве
рынные и пташии, и езы, и озеры, и реки, и речки, и боб
ровые гоны». Атрымальнiк такога суверэнiтэту меу права
тое «отдати и продати, и заменити, розшырити, к своему
лепшому и вжыточному обернути, как сами налепеи ро1 Такое разуменне суверэнiтэту характэрна для многiх сярэднявеч
ных манархiй. Гл.: Гуревич А. Я. Свободное крестьянство. С. 123-124;
Modzelewski К. Organizacja gospodarcza. S. 208-209. А. М. Ясiнскi адзна
чау, што чэшскiя манархi не маглi распараджацца нi зямлёй, нi асобай
свабоднага чалавека, але у ix распараджэннi знаходзiлiся павiннасцi
i плацяжы, якiя разглядалiся у якасцi аб'ектау адчужэння. - Ясин
ский А. Н. Падение земского строя. С. 55. К. Мадзелеускi звярнуу ува
гу, што, паводле тэрмiналогii даравальных актау першых Пястау, прад
мстам надання манархау на карысць касцёла была першапачаткова не
столькi зямля, колькi людзi, а хутчэй за усё ix спадчынныя павiннасцi
i звязаныя з ix спагнаннем правы вышэйшай улады. - Modzelewski К.
Orgaпizacja gospodarcza. S. 214.
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зумеючы>>1 , так як гэта рабiу сам вялiкi князь 2. У той жа
час велiкакняжацкiя выслугi нельга разглядаць як дара
ваннi на уласнас;ць, хаця такое уражанне i мажа скласцi
ся з-за формул (запазычаных з лацiнамоуных дакумен
тау), якiя фiксавалi права свабоднага распараджэння да
раванымi уладаннямi. Атрыманыя баярамi правы на ся
лян i ix землi не адпавядалi сучасным катэгорыям улас
насцi3 . М. Ф. Спiрыдонау слушна адзначыу: «Сяляне пера
давалiся, як правiла, з зямельным надзелам, а форма ix
асабiстай залежнасцi не змянялася. Выпадак продажу, за
ставы, абмена, падаравання i завяшчання сялян без зям
лi у крынiцах сустракаецца выключна рэдка>>4. Такiм чы
нам, i сам вялiкi князь не з'яуляуся уласнiкам гэтых зямель
i сялян. Рэалiзацыя права распараджэння дараванай маё
масцю у адпаведнасцi з формуламi даравальных лiстоу
праяулялася, напрыклад, у тым, што атрымальнiк мог арга
нiзоуваць у сваiх уладаннях новыя двары i, такiм чынам,
прыцягваць сялян да прыгону, падзяляць падатковыя
адзiнкi на дадатковыя5. Але як бы там нi было, у сацыяль
ным, а таксама эканамiчным i палiтычным планах адчу
жэнне велiкакняжацкага суверэнiтэту на карысць баяр з
тэрмiнам <<навечнасцЬ» мела рэвалюцыйны характар6.
1 Гэтыя правы разглядалiся як <<вольность>>. - LM-12. № 125. Р. 190 (1522).
2 Склад суверэнiтэту вялiкага князя, безумоуна, быу больш шырокiм
i складауся не толькi з пэуных правоу на сялян i зямлю, але таксама i з пра
ва даваць дазволы на будаванне замкау, засяленне мест i мястэчак, уста
науленне торгау, валоданне свабоднымi ад падаткау (<<вольнымi,>) корчма
мi, часовае вызваленне ад розных плацяжоу, павiннасцяу i пошлiн i г. д.
3 Modzelewski К. Organizacja gospodarcza. S. 217.
4 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства. С. 155.
5 Так зрабiу, напрыклад, маршалак i пiсар М. Боrуш-Багавiцiновiч.
Ад вялiкага князя Аляксандра ён атрымау людзей Прамезi Пуньскага
павета i 15 год яны <<ПО тому ж ему служили, как к Пуням служили».
Але <<хотячи собе с того пожиток учинити и розширити, подле привиля
брата н(а)ш(о)rо,, (вылучана намi. - А. F.) Аляксандра, Богуш-Багавiцi
новiч падзялiу ix на дадатковыя службы. - LM-9. № 242. Р. 188-189 (1516).
6 Паняцце «велiкакняжацкi суверэнiтэт» у нашым разуменнi з'уляецца
блjзкiм да значэння паняццю ,,княжае права,> у трактоуцы К. Бучака
i К. Мадзелеускага. - гл. Buczek К. G!6s w dyskusji nad poczц_tkami panstwa
Po1skiego // Kwartalnik historyczny. 1960. N. 4. R. LXVII. S. 1093-1104;
Tenze. О tak zwanych prawach ksiц_:i:Qcych i krбlewskich // Kwartalnik historyczny.
1966. N 1. R. LXXIII. S. 89-110; Modzelewski К. Organizacja gospodarcza.
S. 113-227. Iншы змест укладвае у паняцце «княжае права,> А. Я. Прасня
коу. - Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. С. !36-246.
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Калi паспрабаваць высветлiць гiсторыю катэгорыi i тэр
мiна <<феод», пачынаючы ад першапачатковага значэння,
да таго значэння, якое сфармiравалася у пауднёвай Фран
цыi 1, то можна пераканацца, што памiж «феодам» пауднё
вай Францыi i выслугай ВКЛ шмат чага агульнага. Най
больш старажытныя формы слова <<феод,> у германскiх мо
вах абазначалi багацце, скарб, грошы, рухомую маёмасць,
жывёлу (IV-VIII стст.). Каля 1000 г. <<феод>> пачау усё час
цей адносiцца да зямельнага даравання (хоць i у далей
шым слова выкарыстоуваецца для абазначэння грашовага
цi iншага утрымання). У гэты час феоды - гэта вiд маё
масцi ва уладаннi тых, каго называюць personae puЫicae «публiчных>>, звязанных з дзяржаунай уладай асоб. На пра
цягу XIII ст. зацвярджаецца уяуленне, згодна з якiм ва
лоданне феодам падразумевае i стварае знатнасць па крывi.
Усялякае адчужэнне феода санкцыянавалася звыш. Ула
дальнiкi феода павiнны былi <<рабiцЬ» цi <<служьщь» свой
феод; у адваротным выпадку ён мог бьщь канфiскаваны.
3 пэунага часу сацыяльная структура пачала трымацца
на сiстэме пазямельных адносiн, якая у сваю чаргу стала
служыць асновай для новай палiтычнай фармацыi2 . Не
выклiкае сумнення, што першапачатковая «выслуга>> мела
форму грашовых, рэчыуных i прадуктовых <<отправ>>, пiсь
мовыя звесткi пра якiя у кнiгах Метрыкi ВКЛ вядомы з
другой паловы XV ст. Аднак менавiта з гэтага часу галоу
най формай выслугi становiцца зямельнае дараванне, якое
адчужаецца толькi з дазволу манарха.
Калi бачьщь у <<феодзе>> i <<выслузе>> у пэунай ступенi
аналагiчныя з'явы, то пачатак феадалiзму у ВКЛ трэба ад
носiць не да сярэдзiны XIII ст., а да апошняй трэцi XIV ст.
Уяуленне пра феадалiзм больш суадносiцца з буйным
землеуладаннем. Менавiта буйное землеуладанне бьшо, на
прыклад, для савецкай гiстарыяграфii з пэунага перыяду
адным з крытэрыяу феадалiзму у Заходняй Еуропе i у
1 Дзе даследчыкi часцей за усё шукаюць i знаходзяць прыкметы «феа
дальнай (сеньярыяльнай) рэвалюцыi,>.
2 Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Одиссей. Человек
в истории. Феодализм перед судом историков. 2006. Москва, 2006. С. 54-59.
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Старажытнарускай дзяржаве 1 • Адмоуныя вышю пошуку
адзначанага · тыпу землеуладання у Старажытнарускай
дзяржаве на раннiх этапах яе развiцця вымусiлi савецкiх
даследчыкау перайсцi да распрацоукi iншай канцэпцыi:
пра iснаванне на землях Старажытнай Pyci «дзяржауных>>
форм феадалiзацыi, <<пры якiх большасць земляробчага
насельнiцтва эксплуатуецца не асобнымi зямельнымi улас
нiкамi, а раннефеадальнай дзяржавай шляхам спагнання
падаткау i данiН>>2 . Адпаведна асноуным зместам працэсу
генезiсу феадальных адносiн прызнавалася фармiраванне
<<дзяржаунай>> формы феадалiзму3 . Гэтая канцэпцыя ста
ла дамiнуючай у савецкай гiстарыяграфii. У далейшым
погляд аб iснаваннi дзяржауна-карпаратыуных форм экс
плуатацыi у пачатковы перыяд iснавання раннесярэдня
вечных дзяржау быу перанесены i на заходнiя рэгiёны
Еуропы4 •
Калi буйное землеуладанне разглядаць як вынiк па
велiчэння суверэнiтэту, то тэорыя <<дзяржаунага феадалiз
му>> адпадае сама сабой. Калi князь першапачаткова не
адчужау, дакладней, не мог адчужаць такога суверэнiтэту,
якi ён адчужау з апошняй трэцi XIV ст., значыць , перша
пачаткова ён такiм суверэнiтэтам не валодау. У любым
вьшадку занадта рана у адносiнах да перыяду ранняга
сярэднявечча гаварьщь аб вярхоунай зямельнай уласнасцi
князя5 . Феадалiзм падразумевае пэуны аб'ём суверэнiтэту
манарха, а такi аб'ём суверэнiтэту фармiруецца паступова.
1
Больш падрабязна, гл.: Горский А. А. Феодализация на Руси: основ
ное содержание процесса// Вопросы истории. 1986. № 8. С. 74-88.
2 <<У канкрэтна-гiстарычным плане з'яуленне дадзенай канцэпцыi
было выклiкана тым, што у рэгiёнах, дзе феадалiзм узнiкау непасрэдна
з родаплемяннога ладу, без прамога уздзеяння антычных грамадскiх
адносiн, якiя разлагалiся, самыя раннiя звесткi крынiц пра iснаванне
феадальных вотчын, як аказвалася, адносiлiся да больш позняrа часу
(вылучана намi. - А. F.), чым найбольш раннiя звесткi пра iснаванне
дзяржавы i выкананне дзяржауных павiннасцяу. Адным з такiх рэгiё
нау з'яулялася Русь. Менавiта у адносiнах да яе гiсторыi было упершы
ню выказана меркаванне (вылучана намi. - А. Г.) пра першапачатковае
панаванне дзяржауных форм эксплуатацыi». - Тамсама. С. 75-76.
3 Тамсама. С. 75.
4 Тамсама. С. 77.
5 Све длов М. Б. Современные проблемы изучения генезиса феода
р
лизма в Древней Руси// Вопросы истории. 1985. № 11. С. 90.
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6. Як ужо адзначалася, вотчына - архаiчны вiд земле
уладання, якi узнiк яшчэ да з'яулення дзяржауных форм
арганiзацыi грамадства. Таму адчужэнне радавых вотчын
першапачаткова не патрабавала пiсьмовых сведчанняу.
Акт адчужэння ажыццяуляуся на народных сходах, r. зн.
пры сведках 1 . Летам 1486 г. вялiкi князь сумесна з пана
мi-радай разглядау цяжбу памiж Агаф'ей Алехнавай Пу
гачовай i яе сынам Астаф'ем Алехнавiчам, з аднаго боку,
i Юрыем Зяноуевiчам, з другога, аб маёнтку Суткоускi.
У якасцi доваду на гэты маёнтак Агаф'я прадаставiла пiсь
мовае пацвярджэнне: лiст бацькi Юрыя - нябожчыка Iвана
Зяноуевiча, згодна з якiм апошнi запiсау свайму дзядька
вiчу Алехну Пугачу свой вотчынны маёнтак Суткоускi,
а таксама людзей, якiя былi прыдадзены да гэтага маёнт
ка вялiкiм князем Казiмiрам; паводле зместу лiста пасля
смерцi Iвана нiхто не мог прэдэндаваць на гэты маёнтак,
апрача Алехны. Юрый Зяноуевiч аб'явiу гэты лiст <<не пра
вым» i фальшывым. Каб пацвярдзiць сапрауднасць даку
мента, Агаф'я спаслалася на сведкау. Адзiн са сведкау Андрэй Саковiч - ужо памёр. lншыя былi выклiканы для
дачы паказанняу. Паколькi у гэты час яны прыхварэлi
i не маглi прыехаць, то сваё сведчанне яны <<отписали» лi
стом. Гэты «сведъчоныи» лiст i прадаставiла Агаф'я. <<Пи
шуть к намъ в листе своемъ, светъчачы, - паведамляе кры
нiца, - ижъ то естъ листъ правыи а добрыи, которимъ
далъ и записалъ небожъчикъ панъ Ивашъко Зеновъевичъ
братаничу своему Олехну Пугачу тое именье на имя Судъ
ковъское»2 . 1 хоць вялiкi князь i паны-рада прысудзiлi
маёнтак Суткоускi Алехнавай Пугачовай, тым не меньш
зрабiлi гэта не без хiстання. <<И досмотревшы есмо о том
с Паны Радою нашою, и видело се намъ и Паномъ Раде
нашои, ижъ то речъ есть давная, а передъ тымъ люди одинъ
другому такии записы незъвычаиные даивали, а то было
1 Практыка адчужэння радавых уладанняу, а таксама ix падзел, якiя
ажьщцяулялiся на сходах, характэрны для <<варварскiх,> народау заход
нiх рэгiёнау Еуропы, гл. звесткi: Неусыхин А. И. Проблемы европейского
феодализма. Избранные труды. Москва, 1974. С. 87; Гуревич А. Я. Нор
вежское общество. С. 62, 67 i iнш.
2 LM-4. № 97. Р. 123.
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межи людми держано, а собе в томъ верилИ>>1 • М. В. Доу
нар-Запольскi, тлумачачы прыведзенае выказванне, зра
бiу акцэнт на прававым баку цяжбы: завяшчанне не ад
павядала <<земскаму праву>>, бо вотчына перайшла не да
сына, а да дзядзькавiча. Суддзi апынулiся у цяжкiм ста
новiшчы: велiкакняжацкi суд абараняу земскае права, у
той час як у rрамадстве з'явiлася iмкненне ухiлiцца ад
яга. <<3 прызнання, што у больш даунi час (r. зн. да паловы
XV ст.) практыкавалiся незвычайныя акты распараджэння
пазямельнай уласнасцю, трэба заключыць, што урадавая
улада пры Казiмiры стала больш цвёрда на грунт земска
га права, што погляды на гэты прадмет атрымалi больш
яснасцi i пэунасцi»2 , - пiсау М. В. Доунар-Запольскi. Але
такая трактоука iгнаруе апошнюю частку выказвання:
<<а то было межи людми держано, а собе в томъ верили>>.
3 пункту rледжання трактоукi М. В. Доунара-Запольскага
гэта фраза нiяк не тлумачьщь прававы бок практыкi на
следавання вотчын, яна тут залiшняя. Мiж тым, паводле
аrульнага сэнсу выказвання, менавiта яна павiнна рас
крыць сутнасць усяго выказвання. Складанасць трактоукi
выказвання тлумачьщца тым, што яно захавалася з пэу
нымi стратамi. I толькi падстаноука страчанай адмоунай
часцiцы <<Не>> перад словам «даивали» уносiць яснасць у сэнс
выказвання, якое, вiдавочна, першапачаткова гучала так:
«И досмотревшы есмо о том с Паны Радою нашою, и ви
дело се намъ и Паномъ Раде нашои, и жъ то речъ есть
давная, а передъ тымъ люди одинъ другому такии записы
незъвычаиные [не] даивали, а то было межи людми держа
но, а собе в томъ верили>> (вылучана намi. - А. Г.). Такiм
чынам, сэнс выказвання заключаецца у тым, што у даунiя
часы такiя запiсы (на перадачу маёнткау) нiхто адзiн дру
гому не давау, маёнткi трымалi i верылi адзiн другому без
адпаведных на тое дакументау.
Калi наша трактоука выказвання правiльная, то ста
новiцца зразумелым сумненне суддзяу. Адзiн са сведкау
1 LM-4. № 97. Р. 123-124.
2 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство. Прим. С. 612;
гл. таксама: Bardach J. Trzecizna w litewskim prawie majц_tkowym XV i XVI
wieku // Cultus et cogпitio. Warszawa, 1976. S. 84.
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лiста Iвана Зяноуевiча, лiста, што служыу довадам для Алех
навай Пугачовай, з'яуляуся Андрэй Саковiч, якi памёр каля
1465 г. Значьщь, сам лiст, сапрауднасць якога была па
цверджана яшчэ жывымi сведкамi, можна датаваць не
пазней гэтага года. Сярод сведкау прыгавора суда па цяжбе
памiж Алехнавай Пугачовай i Юрыем Зяноуевiчам, якiх
паводле формулы дакумента было «много», па iмёнах на
званы вiленскi ваявода i канцлер Алехна Судымонтавiч,
троцкi ваявода i земскi маршалак Багдан Андрэевiч (сын
Андрэя Саковiча, аднаго са сведкау лiста Iвана Зяноуевi
ча), смаленскi намеснiк Мiкалай Радзiвiлавiч, жамойцкi
староста Станiслау Янавiч. Менавiта яны разам з астат
нiмi <<многiмi панамi)> i выступалi у якасцi суддзяу, якiя
сумесна з вялiкiм князем разглядалi згаданую цяжбу.
У 1486 г., якiм датуецца адзначаны прыгавор суда, усе яны
былi людзьмi сталага веку, якiя не маглi не помнiць аб
ранейшых парадках. Ix сумненне апраудана тым, што яшчэ
у сярэдзiне стагоддзя працэдура адчужэння вотчынных
маёнткау свецкiм асобам як правiла цi у асноуным не
падразумевала падрыхтоукi i перадачы у рукi новых ула
дальнiкау адпаведных пiсьмовых дакументау; падобныя
здзелкi, а таксама пацвярджэнне факта валодання гэтай
маёмасцю у спрэчных выпадках ажьщцяулялiся сведкамi
у вуснай форме. Суддзi, сапрауды, апынулiся у цяжкiм
становiшчы. Довад iсцовага боку - прадастауленне пiсь
мовага сведчання - не адпавядау парадку рэчау двацца
цiгадовай даунасцi, але быу вырашальным у 80-х гадах
XV ст. Суддзi выступiлi сведкамi дзвюх эпох: эпох панавання
вуснага i пiсьмоваrа слова, дзвюх культур: вуснай i пiсьмо
вай, вуснай i пiсьмовай мадэляу грамадства 1.
7. Яшчэ у першай трэцi XVI ст. уладальнiк вотчыны
мог заявiць: «то естъ отчизна и дедина моя, непотреба ми
1 Аб пiсьмовай культуры, гл., напрыклад: Potkowski Е. ProЬlemy kultury
pismie1111ej laci11skiego sredпiowiecza // Przeglq_d lшma11istycz11y. 1994. Rok 38.
N 3. S. 21 - 40; Tenie. Ksiq_:i:ka i pismo w sredпiowieczu: Studia z dziejyw
kultury pismienпej i komuпikacji spoleczпej. Pu!tusk, 2006. S. 11-32; Adamska А.
Sredпiowiecze па поwо odczytaпe. О bada11iacl1 паd kultuщ pisma // Roczпiki
11istoryczпe. 1999. Roczпik LXV za rok 1999. S. 129 - 154; Briggs Ch. F. Histo
riograpl1ical essay. Literacy, readiпg, апd writiпg iп the medieval West //
Jourпal of Medieval Нistory. 2000. Vol. 26. N 4. Р. 397-420.
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жадныхъ листовъ указывати, нижлим готовъ то перевести
слушнымъ доводомъ, людми добрыми» (вылучана намi. А. Г.) 1 . Але падобная практыка была ужо рэлiктам трады
цыйнай культуры. Такiм чынам, у адрозненне ад пiсьмо
вых сведчанняу на вотчыны пiсьмовыя лiсты на выслугi
адразу выступiлi у авангардзе пiсьмовай культуры свец
кай сферы грамадства, якiя у значнай ступенi i сфармiра
валi новы - пiсьмовы - тып грамадства ВКЛ. Пашырэн
не практыкi раздач дараванняу прыводзiла да павелiчэн
ня колькасцi даравальных лiстоу. Уласцiвасцi выслугi па
раунальна з вотчынай давалi больш магчымасцяу для яе
адчужэння. Вынiкам рэалiзацыi гэтых магчымасцяу ста
ла пашырэнне такiх вiдау адчужэння зямлi, як продаж,
абмен, падзел, падараванне i завяшчанне, якiя стварылi
умовы для пераразмеркавання зямельных уладанняу 2 . Усё
гэта вызначыла з'яуленне новых разнавiднасцяу i падраз
навiднасцяу дакументау i наогул павелiчэнне колькасцi
пiсьмовых сведчанняу, якiя выпускала канцылярыя ВКЛ.
Павелiчэнне масы тых дакументау, якiя рыхтавалiся ад
iмя вялiкага князя, прывяло да стварэння у 1440-х гадах
стацыянарнай канцылярыi ВКЛ3 . Крынiцы змяшчаюць
безлiч звестак аб тым, што пiсьмовыя лiсты на дараваннi
выдавау Вiтаут, Свiдрыгайла, Жыгiмонт Кейстутавiч i Ка
зiмiр Ягайлавiч. Пры апошнiм сталi весцiся i кнiгi Мет
рыкi ВКЛ. Зрэшты, не усе дараваннi пры Казiмiры «пацвяр
джалiся>> пры дапамозе лiстоу. Таму у адносiнах да такiх
дараванняу у першай чвэрцi XVI ст. (1511 г.) iснавала правi
ла: « бо хто чого во в покои и в держани был от пятидесят
лет, хотя и без листов, то мает таки держано быти ...» 4 Гэ
тыя 50 год назад уводзяць нас у апошнiя гады панавання
вуснай культуры. Так цi iнакш, вотчына ляжала у сферы
звычаёвага, а выслуга - у сферы пiсьмовага права. Ме1 LM-12. № 558. Р. 432 (1525).
2 М. Ф. Спiрыдонау слушна адзначыу, што забарона адчужаць не
больш за трэць вотчыны тармазiла мабiлiзацыю зямель. - Спиридонов
М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси . С. 36.
3 Груша А. 1. Канцылярыя Вялiкага княства Лiтоускага 40-х гадоу
XV - першай паловы XVI ст. Мiнск, 2006. С. 5.
4 LM-9. № 69. Р. 109.
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навiта выслуга пракладвала шляхi да развiцця пiсьмо
вай культуры.
8. Сацыяльная дыстанцыя памiж палюсамi грамадства,
утвораная павелiчэннем аб'ёму суверэнiтэту вярхоунай
улады, адлюстроувае уяуленне аб велiкакняжацкай уладзе
як уладзе <<З Божай мiласцi>>, складванне якой супала з
пачаткам выкарыстання вялiкiмi лiтоускiмi князямi ты
тула <<rосподарь»1 . Першыя даравальныя граматы у ВКЛ
былi адрасаваны царкоуным установам (прывiлей Вiлен
скаму бiскупству ад 17 лютага 1387 г.) (так было таксама
на Pyci2 i у Польшчы). Царква лiчылася прадстаунiком
Бога на зямлi i разглядалася як элемент дзяржаунай арга
нiзацыi3 . Ёсць падставы меркаваць, што менавiта духа
венства, у асяроддзi якога iснавала уяуленне аб пiсьмо
вым тэксце як доказе прауды4, было iнiцыятарам пашы
рэння пiсьма у свецкай сферы. У дадзеным выпадку мы
маем справу з перанясеннем уяулення аб пiсьме рэлiгiй
ных кнiг на пiсьмо наогул5 . Вiдавочным з'яуляецца уплыу
з боку Польшчы на практыку дараванняу выслуг i пац
вярджэнне самiх выслуг пiсьмовымi сведчаннямi. Аднак
ёсць падставы сцвярджаць, што калi такога уплыву i не
было, то такая практыка усё роуна з'явiлася, i з'явiлася
ненамнога пазней.
1 Заслугоувае увагi, што англасаксонскi кароль Альфрэд абгрун
тоувау правамернасць рабiць зямельныя дараваннi спасылкай, у пры
ватнасцi, на <<дадзеную Богам уладу». - Савела К. Ф. Раннефеодальная
Англия. С. 50.
2 Самыя раннiя усходнеславянскiя акты па унутраным кiраваннi царкоуныя уставы смаленскага князя Расцiслава Мсцiславiча i науга
родскага князя Святаслава Ольгавiча, а таксама даравальныя граматы
наугародскiм Юрыему i Панцелеймонаву манастырам, усе XII ст. Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты
X-XVI вв. Москва, 1996. С. 67-72.
3 Modzelewski К. Organizacja gospodarcza. S. 209.
4 Аб такiм уяуленнi, гл.: Potkowski Е. ProЬ!emy kultury pismiennej
!acinskiego sredniowiecza. S. 23-24; тое ж самае: Tenie. Ksi�zka i pismo w
sredniowieczu. S. 17, 21.
5 Вырашальную ролю царквы у пашырэннi пiсьма у адмiнiстрацый
най i rаспадарчай сферы адзначаюць даследчыкi Старажытнага свету. Goody J. Logika pisma а organizacja spoleczenstwa / Przeklad, wst�p i re
dakcja G. Godlewski. [Warszawa, 2006]. S. 92 i iнш.
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***
У свой час Г. Лаумяньскi, даследуючы праблему фар
мiравання буйнога землеуладання у ВКЛ, задавауся пы
таннем: цi тлумачыцца факт позняга з'яулення даных аб
буйным землеуладаннi гiбеллю найстарэйшых дакумен
тальных сведчанняу цi, можа бьщь, ix адсутнасцю, звяза
най са звычаямi, прававым ладам i практыкай грамадства?1
Згодна з высновамi Г. Лаумяньскага, да канца XIV ст. вы
служаных <<навечность>> уладанняу, г. зн. буйнога землеула
дання, не iснавала2. Ад сябе дабавiм, што адпаведна не
iснавала i пiсьмовых актау на гэтыя уладаннi. Jx з'яуленне
адлюстравала новы тып грамадскiх адносiн: новы тып
вярхоунай улады, арганiзацыi грамадства, сацыяльных i пра
вавых адносiн, у аснову якiх лёг прынцып супадпарадка
вання дзяржауных сасловiй (дз. М. Петрушэускi). Калi
гаварьщь аб выслузе, то яна фiксавала новы характар ад
носiн памiж манархам i падданымi, памiж падданымi роз
ных сасловiй (у складваннi якiх выслуга адыграла бадай
што самае вырашальнае значэнне), новы характар права
вых адносiн. Калi вотчына даставалася у спадчыну, то вы
слугу давау вялiкi князь. Выслуга i спароджаныя пера
важна ёй iншыя вiды адчужэння зямлi у значнай ступенi
садзейнiчалi iндывiдуалiзацыi членау грамадства, разбу
раючы былую ячэйку грамадства - род. У той жа час яна
i аб'ядноувала грамадства, але цяпер ужо на новых асно
вах. Галоунай катэгорыяй дзяржаунасцi i прынцыпам гра
мадскага жыцця становiцца «служба падданых гаспадару».
Гэты прынцып ахоплiвау усе саслоуi i саслоуныя групы
грамадства: ад селянiна да Гедэмiнавiча. Не служьщь гас
падару цi той асобе, якая служыла гаспадару, было рауна
значна быць па-за грамадствам. Вялiкi князь стау цэнтрам
грамадскага жыцця, крынiцай выслугi. Iмкненне атры
маць выслугу, вынiкi яе атрымання, звязаныя з перараз
меркаваннем i мабiлiзацыяй уладанняу, уносiлi дынамiзм
у людское жыццё.

s.

1 Lowmianski Н. Studia nad dziejami Wielkiego Ksi stwa Litewskiego.
Q
147-148.
2 !Ьidem. S. 142-155 i iнш.
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Новыя адносiны памiж людзьмi не укладвалiся у ка
тэrорыi традьщыйнага rрамадства, заснаваныя на вусных
памяцi, праве i слове. Пiсьмо выражае новы парадак рэ
чау, баrацце, разнастайнасць i дынамiзм якоrа не маrла
ахапiць i засвоiць памяць i пераутварьщь яrо у традьщыю
i звычай. Пiсьмовая памяць, права i слова - антыпод вус
най памяцi, права i слова, rэта iндыкатар не традьщыi
i звычаю, а змеи i <<НОВИН>>. Пiсьмо i звычай - з'явы не су
мяшчальныя. Пiсьмо - сirнал, што у той цi iншай сфе
ры i rалiне rрамадства адбылiся iстотныя перамены; час
з'яулення rэтага сirналу фiксуе час узнiкнення адзнача
ных перамен. Новыя з'явы, звязаныя з размеркаваннем
зямельных уладанняу, у першую чарrу выслуг, сталi па
нуючымi з другой паловы XV ст. У rэтым плане запазы
чаныя з лацiнамоуных даравальных актау формулы мелi
рэальны змест: <<Кгдыбы вчынки людские, которые жъ с
прироженья своего кончаются, через твердости листов к
вечности не прыведены слушным сведотством ку прышло
го часу ведомости не были докончаны, сказила бы речь с
часом старость>>.

А. В. Кузьмин
К ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ ПЕРГАМЕННОГО
ЕВАНГЕЛИЯ НАЧАЛА XIV в. (РГБ. Ф. 256. № 108)
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО К НЯЖЕСТВА
ЛИТОВСКОГО В СЕРЕДИНЕ XV - НАЧАЛЕ XVI в.
Среди рукописных книг, поступивших в 1820 r. в соб
рание графа Н. П. Румянцева, древностью своего проис
хождения и наличием записей исторического содержания
обращает внимание пергаменное Евангелие-Апракос (крат
кий) Рум. 1081 • А. Х. Востоков полагал, что оно было пере1 Данная книга входит в число наиболее древних рукописей собра
ния графа Н. П. Румянцева (Рыков Ю. Д. Собрание Н. П. Румянцева.
4 // Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени
В. И. Ленина: Указатель / Отв. ред. выпуска Ю. Д. Рыков. Москва,
1983. Т. 1. Вып. 1: 1862-1917 гг. С. 23, 25).
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