
Rрытычныя нататкi а пагоды 

новай працы Гудавiчуса* 

Аляксандр Груша 

З'яуленне у Мiнску рускамоунай вepcii "Гiсторыi Лiтвы" 
Эдвардаса Гудавiчуса выклiкала пэуны ажыятаж. :Кнiгар
нi рассылалi рэкламныя праспекты кнiгi, калегi-гiсторы
кi жыва цiкавiлiся адзiн у аднаго, хто ужо набыу кнiгу. I 
не выпадкова: не так часта выходзяць сiнтэзы па гiсторыi 
Лiтвы, цесна звязанай з гiсторыяй Беларусi, ды яшчэ тако
га масцiтага аутара, як Гудавiчус. Асабiста я меу да кнiгi 
"спажывецкi" iнтарэс - мяне цiкавiлi не канцэптуальныя 
падыходы аутара, а толькi некаторыя праблемы: як узнiк
ла буйное землеуладанне у Вялiкiм :Княстве Лiтоускiм (да
лей - В:КЛ); як сяляне трапiлi у асабiстую залежнасць ад 
шляхты; як сфармавауся погляд на В:КЛ як патрыманiяль
нае уладанне вялiкага князя; як аутар адносiцца да пра
блемы феадалiзму на землях Лiтвы у прыватнасцi i В:КЛ 
наогул у святле апошнiх даследаванняу "феадальных ад
носiнау" у краiнах Цэнтральнай i Заходняй Еуропы, а так
сама праблемы, якiя так цi iнакш звязаны з папярэднiмi. 
У сё гэта тыя з' явы, якiя найбольш рэльефна адрознiваюць 
мiнулае грамадства ад сучаснага: Сярэднявечча ад Найноу
шага часу. Савецкая гiстарыяграфiя вырашала праблему 
проста: усё гэта з'явы феадалiзму. Натуральна, ад такога 
тлумачэння з'явы не станавiлiся больш зразумелымi. Мой 
пошук аказауся марным: адны праблемы Гудавiчус праiг
наравау, iншыя растлумачыу з пункту гледжання "старой i 
добрай" савецкай гiстарыяграфii. Але i прапанаваныя тлу
мачэннi танулi у пералiку фактау палiтычнай i ваеннай гi
сторыi. Таму у сваiм пошуку мне давялося прачытаць усю 

* Гудавичюс, Эдвардас. История Литвы. Т. 1. С древнейших вре
мён до 1569 года. Москва: Фонд им. И.Д. Сытина, Baltrus, 2005. -
679 с.
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кнiгу i пазнаёмiцца з канцэптуальнымi падыходамi Гудавi
чуса. Тады м:е:е стала зразумела, чаму мой пошук аказауся 
марным. Але усё па парадку. Спачатку разгледзiм асобныя 
палажэннi аутара, потым зробiм высновы. 

Зыходным пунктам развiцця феадальнага грамадства 
Лiтвы, на думку Гудавiчуса, з'яуляецца узнiкненне iнды
вiдуальнай гаспадаркi, якую аутар па пэуных прычынах 
называе нарвежскiм словам "одаль". Паводле сцвярджэння 
Гудавiчуса, у Лiтве у XII ст. сфармавауся "вялiкi одаль", а у 
першай палове XIII ст. - ,,малы одаль" (тэрмiналогiя Гуда
вiчуса) (33). Апошнi, як можна зразумець па вызначэннi ау
тара, ужо меу паусюднае пашырэнне (33). «У Лiтве узнiкла 
одальнае грамадства iндывiдуальных сямей i iндывiдуальных 
гаспадарак, - падсумоувае аутар "Гiсторыi Лiтвы". - Гэта 
было вельмi важным дасягненнем: зарадзiлася тая самая 
грамадская мадэль, узнiк той зыходны пункт, ад якога стар
тавала феадальнае развiццё сярэднявечнай Еуропы» (33). 
Тэрмiны "вялiкi одаль" i "малы одаль" - не што iншае, як 
,,абмежаваны алод" i "поуны алод", паводле тэрмiналогii са
вецкага медыявiста А. I. Няусыхiна 1• З яго прац узята i сама 
канцэпцыя узнiкнення залежнага сялянства, згодна з якой 

апошняе з'явiлася у вынiку пераутварэння зямельнага ула
дання сялян у свабодна адчужальны алод з далейшым па
ступовым уцягненнем буйнымi зямельнымi уласнiкамi сва
бодных аладзiстау у пазямельную i асабiстую залежнасць. 
Гэтая канцэпцыя была самай папулярнай у савецкай меды
явiстыцы, i яна добра вядома са школьных i студэнцкiх пад
ручнiкау, па якiх вучыуся, у тым лiку, i аутар гэтых радкоу. 
Гудавiчус па нейкай прычыне не развiу названай канцэп
цыi, хоць логiка выкладу гэтага i патрабавала2

• 

1 Неусыхин А. И. Возникновение зависимого :крестьянства :как 
:класса раннефеодального общества в Западной Европе VI
VIII вв. Москва, 1956. С. 10-14 i iнш. 

2 У свой час зрабiу гэта У. Ц. Пашута: ,, ... парцэлярная гаспадар
:ка -:крынiца прьmатнага прысваення, я:кое стварае аснову для 
засяроджання рухомай маёмасцi-прыладау працы, жывёлы, 
грошай, часам нават несвабодных людзей у руках свабоднага 
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Тое, што Гудавiчус называе зыходным пунктам феада
лiзму, прымальна далёка не для ycix краiн нават Заходняй 
Еуропы. I у гэтым вьшадку атаясненне одаля з ты� iнстыту
там, якi у В:КЛ называуся вотчынай, з'яуляе�ща характэр
ным. А. Я. Гурэвiч убачыу глыбокую роднасную сувязь памiж 
нарвежскiм одалем, нямецкiм алодам i англiйскiм фольклэн
дам. Згодна са сцвярджэннем А. Я. Гурэвiча, одаль, падоб
на да алода i фольклэнда, будучы спадчынным зямельным 
уладаннем, на працягу усяго Сярэднявечча не пераутва
рауся у свабодна адчужальную уласнасць3

, - не гаворачы 
пра тое, што стауленне да зямлi як да тавару сфармавалася 
толькi у перыяд капiталiстычных адносiнау4

• Аргументацыя 

земляроба. Паступова, па патрабаваннi усё большай колькасцi 
земляробау, абшчыннае уладанне воры:унай зямлёй змянялася 
асобнай долевай уласнасцю (наследнымi жэрабямi), якая, ад
нойчы атрыманая па жэрабю, паступова трапляла спачатку у 
спадчыннае валоданне, а потым -у прыватную уласнасць асоб
ных сямей < ... >Але пры гэтым пазбауленыя падтрымкi абшчы
ны, яны у вынiку няроунасцi сем'яу, якасцi зямлi i працы, 
стыхiйных бедствау, неураджаю i iншых прычын лёгка падвяр
галiся небяспецы страцiць сваё першапачатковае паунапраунае 
маёмаснае i грамадскае становiшча. У такiм выпадку яны па
вiнны былi шукаць дапамогi у iншых больш удалых суседзяу. 
Ва умовах, калi зямля i iншая маёмасць свабодна < ... > адчужа
ецца < ... >, гэта непазбежна вядзе да абагачэння адных i абяд
нення iншых < ... > Як толькi адзiн свабодны земляроб экана
мiчна узмацняуся настолькi, што прысвойвау сабе не толькi 
прылады працы, жывёлу, але i участак зямлi некалькiх сусе
дзяу i пачынау браць за кошт ix працы прыбытковы прадукт, -
адбывалася трансфармацыя гэтага у мiнулым працоунага зем
ляроба у нобiля - будучага феадала, а працуючых на яго 
суседзяу-у залежных людзей, будучых несвабодных сялян". 
(Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959. 
с. 289-290) 

3 Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Ев
ропе. Москва, 1970 (далей- Гуревич. Проблемы генезиса фе
одализма в Западной Европе). С. 35 i iнш. 

4 Гуревич А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский 
одаль (опьп сравнительной характеристики дофеодальных форм 
землевладения)! /Средние века. 1967. № 30. С. 61; Ён жа. 
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А.Я. Гурэвiча з'яуляецца, на нашу думку, слушнай не толькi 
у цэлым, але i у асобных палажэннях. Калi усё ж такi не iг
нараваць вiдавочныя i добра вядомыя факты, то лiтоуская 

"вотчына" - як i варта было б назваць тое, што Гудавiчус 
называе лiтоускiм "одалем" - у святле звестак А. Я. Гурэ
вiча з'яуляецца аналагам нямецкага алода, англiйскага 
фольклэнда5 i нарвежскага одаля, вельмi блiзкая у боль
шай цi меншай ступенi да апошнiх у залежнасцi ад тых цi 
iншых этапау ix развiцця6

• Iгнараванне кампаратывiсцкiх 
метадау даследавання iншы раз не дае магчымасцi выявiць 
шэраг аналагiчных фактарау i з'яу у ricтopыi, з аднаго боку, 
краiн Заходняй, з другога, Цэнтральнай i r сходняй Еуро-

Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. С. 26-
44,145---150. 

5 Што лiтаральна перакладаецца як "народная зямля", г. ан. 
зямля, якой валодалi паводле старажытнага народнага 
права. 

6 Права одаля было абумоулена непарушнай сувяззю памiж зям
лёй i сям'ёй, якая ёй валодала. Нават 1,алi члены гэтай сям'i 
(одальманы) былi вымушаны развiтацца са сваiм уладаннем, 
яны на працягу працяглага часу не гублялi права одаля i мелi 
магчымасць вярнуць сябе зямлю, выплацiушы выкуп. Продаж 
одаля (у той час, калi ён зрабiуся магчымым) быу абмежаваны: 
суродзiчы уладальнiка, якi прадавау сваю зямлю, мелi пера
важнае права на яе куплю. Прынцып цеснай сувязi сям'i з зя
мельным уладаннем знайшоу сваё выражэнне у правiле, па
водле якога зямля рабiлася одалем толькi пасля таго, як 
знаходзiлася ва уладаннi па меншай меры трох пакаленняу 
сваякоу мужчынскага полу i па мужчынскай лiнii i перайшла 
да чацвёртага, г. ан. стала уласнасцю ycix магчымых членау 
вялiкай сям'i. У вынiку пераходу ад вялiкай да iндывiдуаль
най сям'i у VIII-IX ст. маглi адбывацца часовыя падзелы зям
лi для адасобленай яе апрацоукi; i хаця одаль пераставау быць 
агульным уладаннем вялiкай сям'i, гэта не вяло да зацвяр
джэння прыватнай уласнасцi за iндывiдуальнымi участкамi 
зямлi, г. ан. ,,абарачэнне гэтай зямлi не выходзiла за межы 1,ола 
сваякоу, якiя раней складалi вялiкасямейную абшчыну". Ад
значаныя рысы одаль захоувау на працягу усяго Сярэднявеч
ча; у неабмежаваную прыватную уласнасць ён пераутварыуся 
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пы, хаця яны надзвычай вiдавочныя. Як алод, фольклэнд 
i одаль, так i вотчына на пэуных этапах не магла свабодна 
адчужацца. Права яе адчужэння для лiтоускiх баяр (якiя 
прынялi каталiцкую веру) дау толькi земскi прывiлей ад 20 
лютага 1387г.7

• :Калi адчужэнне вотчыны i стала магчымым, 
то перадачы падлягала не больш за трэць вотчыны8

, але са 
згоды ycix "блiзкiх". Iншыя дзве часткi дазвалялася толькi 
аддаваць у заклад. Суродзiчы мелi пераважнае права куплi 

толькi у- XVIII-XIX ст. У англасаксау- гаспадарчай адзiнкай 
ужо у VII ст. была iндыmдуальная сям'я. Але гэтая сям'я не 

валодала правам уласнасцi на зямлю; апошняя належала гру

пе суродзiчау-, якiя раней складалi сямейную абшчыну. Гэтае 

права, у прыватнасцi, ажыццяу-лялася пры адсутнасцi у- па

мерлага гаспадара - главы "малой" сям'i сыноу-; у гэтым вы
падку зямля пераходзiла да бацькоускай раднi памерлага, якая 

да таго ж выступала У' якасцi апекуна сыноу- памерлага да да
сягнення iмi пауналецця. I толькi У' канцы англасаксонскага 
перыяду фольклэнд набывае рысы феадальнага землеуладан
ня i захоу-ваецца як абломак дау-няй сiстэмы (Гуревич. Англо

саксонский фолькленд и древненорвежский одаль. С. 65-82; 

больш падрабязна гл.: ён жа. Норвежское общество в раннее 

средневековье: Проблемы социального строя и культуры. Моск
ва, 1967. С. 55-84 i iнш.). 

7 Пры гэтым зау-важым, што гэты прывiлей не ведае iншых вiдау
землеу-ладання, акрамя вотчыны (quae ех successione paterna 

possidet). 
8 Пры адзначэннi гэтага правiла часта даецца спасылка на "пра

вы земскiя" (Lietuvos Metrika. Кnyga Nr. 4 (14 79 1491). Uzrasymч 
knyga 4/Par. L. Anuzyte. Vilnius, 2004. № 86. Р. 119 [1484]; Lie

tuvos Metrika. Кnyga Nr. 8 (1499 1514). Uzrasymч knyga 8/Par. 
А Baliulis, R Firkovicius, D Antanavicius. Vilnius, 1995 (далей

LМ-8). № 390. Р. 294 (1506); № 392. Р. 295 (1507); Lietuvos Me

trika. Knyga Nr. 12 (1522 1529). Uzrasymч knyga 12/Par. 

D Antanavicius, А Baliulis. Vilnius, 2001 (далей - LM-12). № 

501. Р. 397 (1525); № 712. Р. 548 (1529); Lietuvos Metrika (1522

1530). 4-oji Teismч Ьуlч knyga (XVI а. pabaigos kopija)/Spaudai

par. S. Lazutka, I. Valikonyte ir kt. Vilnius, 1997 (LM - 224). №

9. Р. 47 (1522), № 352. Р. 294 (1529), № 379. Р. 315 (1529) i

iнш.).
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i выкупу адчужаных ад роду вотчын9
, права выкупу вотчын, 

якiя былi перададзены без ix згоды10
, выкупу закладзеных 

частак }!ОТЧЫн11. Акт адчужэння вотчыны не заусёды па
трабавау афiцыйнага санкцыянавання. Вотчынны надзел 
можна было адчужаць нават без "объявенья" гаспадару 12

• 

"Вотчына, такiм чынам, належыць цэламу роду i пераход яе 
з уладання адной асобы ва уладанне iншай здзяйсняецца 
паводле строга вызначаных правiлау"13

• Шляхецкая вотчы
на стала страчваць уласцiвыя ёй рысы не у першай палове 
XIII ст., калi, на думку Гудавiчуса, як пашыраная з'ява узнiк 
так званы "малы одаль", а нашмат пазней-з 1566г., калi 
заканадаучым шляхам было адменена палажэнне, згодна з 
якiм дазвалялася адчужаць не больш за трэць вотчыны. 

Неабгунтавана прыпiсваючы вотчыне G,лiтоускаму ода
лю'') рысы свабодна адчужальнага уладання, Гудавiчус пра
iгнаравау той вiд землеуладання, для якога гэтыя рысы былi 
сапрауды характэрныя. Гэта вялiкакняская "выслуга"-да

раванне "навечность", якая, аднак, пачала фармавацца на-

9 Lietuvos Metrika. Кnyga Nr. 3 (1440 1498). Uzrasymчknyga 3/P
ar. L. Anuzyte, А Baliulis. Vilnius, 1998. № 36. Р. 84 [1498]; LM-
8. № 240. Р. 213 (1507); LM-12. № 400. Р. 333 (1524), № 677. Р.

520 (1528) i iнш.; Любавский М.К. Областное деление и мест
ное управление Литовскорусского государства ко времени из
дания первого Литовского статута. Москва, 1892. С. 565-567;
Лазутка С., Валиконите И., Карпавичене И. Введение/ /Lietu
vos Metrika (1528-1547). 6-oji Teismч Ьуlч knyga (XVI а. pabai
gos kopija)/Spaudai par. S. Lazutka, I. Valikonyte ir kt. Vilnius,
1997 (далей- LM-225). Р. LXIV-LXVI; LM-225. № 62. Р. 63-64
[1528]; № 68. Р. 65-66 [1529].

10 Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство Велико
го княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. Т. 1 (да

лей - Довнар-Запольский. Государственное хозяйство). С.
610.

11 LM-12. № 49. Р. 148 (1522) i iнш.
12 

,, ... 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 выслу
га его, а не отчызна ... ". LM-224. № 298. Р. 251 (1528).

13 Довнар-Запольский. Государственное хозяйство. С. 610. 
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шмат пазней. Трэба сказаць, што "вотчынны" погляд на ула

данне доугi час быу настолькi моцным, што атрымальнiкi 

выслугi (дакладней, ix спадкаемцы) пашыралi на гэтую вы
слугу уяуленне пра яе як вотчыну. Вялiкакняскiя выслугi 
таксама давалiся "у вотчыну". I толькi пры вялiкiх князях 
Казiмiры i Аляксандры дараваннi перасталi атаесамляц
ца з родавым вiдам уладання i ператварылiся у маёмасць, 

якую можна было адчужаць без абмежаванняу з боку роду. 
3 часоу Аляксандра Казiмiравiча зямельныя раздачы "у 
вотчыну" амаль спыняюцца 14

• 

Вотчына i выслуга - два супрацьлеглыя полюсы у сфе
ры землеуладання. Вотчына належала роду, яна - здабы
так роду у непасрэдным сэнсе гэтага слова 15

; гэта родавае 
уладанне, якое дасталася у спадчыну. Вотчына магла про
цiпастауляцца "власности", г. зн. таму, што "выпрацовано 
роботою" ды купляй, i наогул усялякаму "набытью"16

• Ства
ральнiк выслуг - вялiкi князь. Выслуга давалася за служ
бу вялiкаму князю. Яна даравалася асобнаму прадстаунiку 
роду, таму належала толькi атрымальнiку; выслугi "на веч
ность" пераходзiлi у спадчыну нашчадкам атрымальнiка 17

• 

14 Тамсама. С. 604-609; ,,:Канстытуцыя вялiкага князя Аляксанд
ра сведчыць пра паварот, якi адбыуся у вялiкакняскай палi
тыцы у адносiнах да выслужаных зямель: вiдавочна, ужо з ча
соу :Казiмiра перасталi злiваць вотчыны з выслугамi, i з канца 
XV ст. да выдання другога Статута iснавала не малое адроз
ненне памiж дзвюма формамi землеуладання ... " (Тамсама. 
С. 609). 

15 Вотчына як сродак iснавання стваралася сiламi усяго роду. 
16 Вiленскi залатар Волфканк прэтэндавау на маёмасць (рухомую 

i нерухомую) свайго роднага брата Вiцэнта, на што атрымау ад 
яго адказ: ,, . . .  то не ест отчызна моя с тобою, але то естъ все 
мое власное, штом я выпрацовал роботою и куплею своею, ты 
к тому ничог(о) не маеш" (вылучана намi. -А. Г.). Вялiкi князь 
i паны-рада прынялi бок Вiцэнта: ,, . . .  иж не одно у Моитбар
скомъ праве, але и в рыцэрскомъ, кром отчызны, волен кож
дый выслугу и роботу-набыт(ь)е купецтвом албо которым
кольвек набыт(ь)емъ - записать, кому будет(ь) его воля" 
(вылучана намi. -А.Г.) (LM-224. № 4. Р. 43-44 (1522)). 

17 Довнар-Запольский. Государственное хозяйство. С. 613. 
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Даравальныя лiсты спецыяльна абумоулiвалi, в:аму робiцца 
дараван:е:е: ,,ему (г. зн. атрымальнiв:у. - А. Г.) и его жоне, 

и их детемъ, и напотомъ будучымъ их щадкомъ", або яшчэ 
"и его ближнимъ"18

, прычым дараваннi на карысць, у тым 
лiку "и ближнимъ", з самага пачатв:у не пераважалi, а па
ступова наогул амаль знiв:лi. Пры адчужэннi выслугi не iс
навала абмежаванняу з боку роду, але акт адчужэння па
трабавау дазволу вялiкага князя 19

• 

Яшчэ раз падв:рэслiм, у адчужэннi выслугi, у адрозненне 
ад вотчыны, не iснавала абмежаванняу з боку роду, што i са
дзейнiчала яе мабiлiзацыi i размерв:аванню. Значыць, не iн
дывiдуальная уласнасць была стваральнiкам вялiкав:нясв:ай 
улады, а наадварот, вялiкi в:нязь з'яуляуся стваральнiкам гэ
тай уласнасцi. Калi прасачыць гiсторыю буйных прыватных 
уладанняу у ВКЛ, то выяуляецца, што асноуным шляхам ix 
набыцця былi вялiв:акнясв:iя "выслугi" - дараваннi. 

Такiм чынам, няма падстау сцвярджаць, што прапана
ваная спачатку савецкай гiстарыяграфiяй, а потым i Гуда
вiчусам "грамадсв:ая мадэль" сапрауды адлюстроувае шляхi 
развiцця лiтоускага грамадства. У сувязi з гэтым трэба ад
значыць наступнае. У аснову канцэШJ,Ыi, яв:ую распрацоувау 
у свой час А. I. Няусыхiн, лягло фунв:цыянаванне iнстытута 
,,вернуты прэкарый". У аснове гэтага iнстытута - адчужэн-

18 Што гэтыя формулы не мелi фармальнага характару, сведчаць 
некаторыя асобныя заувагi актавых крынiц: ,, ... и привильемъ 
своимъ его м(и)л(о)сть то былъ потверъдилъ ему и его жоне, и 
их детемъ, к:ро.ме брать и его и ближъкихъ их ... " (вылучана 
намi. -А.Г) (LM-8. № 497. Р. 359 (1510)). ,,Моц" такiх прывi
леяу 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 прывилеи 
н(а)шъ, кгды жъ тыи именья выписаны и.мъ са.ми.мъ и ближ
ки.мъ ихъ, а тотъ дядко ихъ вмеръ безчаден, з ласки н(а)шое, 
на ихъ чоломъбитье, то вчынили: тую часть именеи, которую 
дядко их небощыкъ Грьщко Ивановичъ держалъ, имъ есьмо 
дали ... " (вылучана намi. -А. Г.) (LM-12. № 206. Р. 234 
(1523)). 

19 Довнар-Запольский. Государственное хозяйство. С. 610. 
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не права уласнасцi на зямлю дробным землеуладальнiкам 
на карысць буйных, у вынiку чаго дробны землеуладальнiк 
пераутварауся у трымальнiка зямлi. Гэты iнстытут знай
шоу пашырэнне у франкау, аднак, напрыклад, нi у Англii 
(у саксонскi перыяд), нi у Скандынавii (радзiме одаля) ён 
не быу вядомы. У святле прыведзеных фактау такiя з'явы, 
як "одаль", з аднаго боку, ,,вернуты прэкарый" i распраца
ваная на падставе гэтага iнстытута канцэпцыя аб адчужэн
нi зямельнай уласнасцi, з другога, не могуць суадносiцца 
адна з другой. 

Праблема iндывiдуальнай уласнасцi звязана з прабле
май "феадалiзму" i "феадальных адносiнау". Гэтыя паняццi, 
з аднаго боку, па прычыне "сацыяльнага заказу", з друго
га - з-за нежадання даследчыкау вызначыць канкрэтныя 
вiды i нормы розных сiстэм мiжасабовых i калектыуных су
вязяу i каштоунасцяу, настолькi вiдазмянiлiся, што сталi 
ужывацца у адносiнах да самых розных тыпау i вiдау ад
носiнау. У гэтым сэнсе уяуленне пра "феадальныя адносi
ны" Гудавiчуса не з'яуляецца выключэннем. ,,Князь i яго 
адмiнiстрацыя сталi патрабаваць выканання павiннасцяу 
кожнай асобнай гаспадаркай, а не абшчынай. Не пазней 
пачатку XIV ст. падворны збор < ... > змянiуся дзесяцiнай, 
якая спаганялася з гаспадаркi, а палюддзе < ... > i складчы
на-мезлева < ... > засталiся толькi спосабам утрымання са
мiх зборшчыкау данiны < ... >. Тым самым данiна страцiла 
большую частку прыкмет кантрыбуцыi i пераутварылася у 
зямельную рэнту. Паколькi рэнта напрамую звязвае даннiка 
з панам, складваецца не якая-небудзь iншая, але феадаль
ная залежнасць: над iндывiдуальнай рэальнай уласнасцю 
землеуладальнiка узнiкае намiнальная уласнасць правiце
ля на гэтую ж зямлю. Падобнае становiшча раскалола зя
мельную у ласнасць i прадаставiла правiцелю перспектыву 
рэальнага валодання зямлёй, г. зн. умацавання залежнасцi 
падданага" (86). Але падобныя спосабы i формы грамадскiх 
сувязяу з такiм жа поспехам могуць быць накладзены на са
мыя розныя тыпы адносiнау. Я палiчыу бы прапанаваны 
погляд на "феадалiзм" i "феадальныя адносiны" асабiстым 
укладам Гудавiчуса у распрацоуку праблемы, калi б не згадкi 
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пра "цэнтралiзаваную феадальную рэнту", якой "кармiлiся" 

дружыннiкi князя (с. 86 i iнш.). Дзякуючы гэтым згадкам 

можна здагадацца, пра што iдзе гаворка: сфармаваную у 

савецкай гiстарыяграфii канцэпцыю пра "дзяржауна-дан
нiцкую эксплуатацыю як рэалiзацыю уласнасцi на зямлю"20

, 

,,дзяржауную" форму феадалiзму - не толькi бесцялесную, 
але у значнай ступенi бясплённую абстракцыю. 

Праблема феадалiзму i феадальных адносiнау у гiста

рыяграфii надзвычай заблытана. Але калi усё ж паспра
баваць высветлiць гiсторыю катэгорыi i тэрмiна "феод", 
пачынаючы ад першапачатковага значэння да таго, якое 
сфармавалася у пауднёвай Францыi21, то можна перака
нацца, што памiж "феодам" пауднёвай Францыi i выслугай 
В:КЛ шмат чаго агульнага. Найбольш старажытныя фор

мы слова "феод" у германскiх мовах абазначалi багацце, 
скарб, гроты, рухомую маёмасць, жывёлу (IV-VIII ст.). :Каля 

1000 г. ,,феод" пачау усё часцей адносiцца да зямельнага да
равання (хоць i у далейшым слова выкарыстоуваецца для аба
значэння грашовага цi iншага утрымання). У гэты час фе

оды - гэта вiд маёмасцi ва уладаннi тых, каго называюць 
personae puЬlicae - ,,публiчных", звязаных з дзяржаунай 

уладай асоб. На працягу XIII ст. зацвярджаецца уяуленне, 
згодна з якiм валоданне феодам падразумявае i стварае 
знатнасць па крывi. Усялякае адчужэнне феода санкцыя
навалася зверху. У ладальнiкi феода павiнны былi "рабiць" 

цi "служыць" свой феод; у адваротным выпадку ён мог быць 
канфiскаваны. 3 пэунага часу сацыяльная структура па
чала трымацца на сiстэме пазямельных адносiнау, якая, у 

20 У ласнасць на зямлю магла праяуляцца у форме у ласнасцi па
ноунага !{Ласа у асобе князя, вярхоунай уласнасцi князя, вяр
хоунай уласнасцi дзяржавы, дзяржаунай карпарацьIЙнай улас
насцi, карпаратыунай уласнасцi ваенна-дружыннай знацi 
(Горский А. А. Феодализация на Руси: основное содержание 
процесса// Вопросы Истории. 1986. № 8 (далей - Горский. 
Феодализация на Руси: основное содержание процесса). 
С. 77). 

21 Дзе даследчыкi часцей за усё шукаюцъ i знаходзяць прыкметы 
,,феадальнай (сенъярыялънай) рэвалюцыi". 
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сваю чаргу, стала служьщь асновай для новай палiтычнай 

фармацыi22
• Не вы�шiкае сумнення, што першапачатковая 

"выслуга" мела формы грашовых, рэчавых i прадуктовых 
"отправ", пiсьмовыя звесткi пра якiя у кнiгах Метрыкi ВКЛ 
вядомы з другой паловы XV ст. Аднак менавiта з гэтага часу 
галоунай формай выслугi становiцца зямельнае дараван
не, якое адчужаецца толькi з дазволу манарха. Абавязак 
амажу, якi прадугледжвау пэуныя дамоуленасцi, можна у 
пэунай ступенi параунаць са зместам некаторых формул 
дыспазiцыйнай часткi даравальных актау, якiя выдавалi
ся атрымальнiку выслугi23

• 

Калi бачыць у "феодзе" i "выслузе" у пэунай ступенi ана
лагiчныя з' явы, то пачатак феадалiзму у Лiтве трэба адносiць 
не да сярэдзiны XIII ст., а да апошняй трэцi XIV ст. Уяулен
не пра феадалiзм больш суадносiцца з буйным землеула
даннем. Менавiта буйное землеуладанне было для савецкай 
гiстарыяграфii, метадалагiчныя прынцыпы якой актыуна 
выкарыстоувае Гудавiчус, з пэунага перыяду адным з кры
тэрау феадалiзму у Заходнй Еуропе i у Кiеускай Pyci24. Ад
моуныя вынiкi пошуку адзначанага тыпу землеуладання у 

22 Дуброве-кий И. В. :Ка-к я понимаю феодализм // Одиссей. Чело
век в истории. Феодализм перед судом историков. Мое-ква, 2006. 
С. 54-59. 

23 Iснавау яшчэ адзiн аналаг лiтоус-кiм выслугам: дараваннi ан
гласа-ксонс-кiх -каралёу - ,,бо-клэнд

"
, я-кi з'яуляуся �дной з га

лоуных -крынiц i асноунай формай буйнога землеуладання у 
англаса-ксонс-кай Англii (Петрушевский Д. М. Очер1ш из исто

рии средневекового общества и государства. С.-Петербург, 2003. 
С. 282; Гуревич. Проблемы генезиса феодализма в Западной 
Европе. С. 45). Цi-кава адзначыць, што сваё найменне "бо-клэнд" 
атрымау ад слова "бок" (Ьос) - грамата, г. зн. ,,бо-клэнд" - гзта 
лiтаральна "зямля, якая перададзена паводле граматы

"
. У гэ

тай сувязi адзначым, што адным з фа-ктарау стварэння стацы

янарнай -канцылярыi ВКЛ у 40-я г. XV ст. было я-краз зара
джэнне пра-ктьшi масавых раздач зямельных выслуг, я-кiя 
суправаджалiся выдачай спецыяльных да-кументау. 

24 Больш падрабязна гл.: Горе-кий. Феодализация на Руси: основ
ное содержание процесса. С. 74-88. 
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Старажытн�рускай дзяржаве на раннiх этапах яе развiцця
вымусiлi савецкiх даследчыкау перайсцi да распрацоукi iн
шай канцэпцыi: пра iснаванне на землях Pyci "дзяржауных" 
формау феадалiзацыi, ,,пры якiх большасць земляробчага 
насельнiцтва эксплуатуецца не асобнымi зямельнымi улас
нiкамi, а раннефеадальнай дзяржавай шляхам спагнання 
падаткау i данiн". Адпаведна, асноуным зместам працэсу 
генезiсу феадальных адносiнау прызнавалася фармаванне 
"дзяржаунай" формы феадалiзму25. Гэтая канцэпцыя стала
дамiнавальнай у савецкай гiстарыяграфii. Што яна адпа
вядала "сацыяльнай замове", зыходнай iдэяй якай было iм
кненне так цi iнакш урауняць узровень развiцця 'SТ сходняй 
i Заходняй Еуропы, не выклiкае сумнення26

• У далейшым 
погляд пра iснаванне дзяржауна-карпаратыуных формау
эксплуатацыi у пачатковы перыяд iснавання раннесярэдня
вечных дзяржау быу перанесены i на заходнiя рэгiёны Еу
ропы27. :Калi Гудавiчус знаёмы з творчай лабараторыяй са
вецкай гiстарыяграфii па праблемах феадалiзму, то узнiкае
падазрэнне, цi не з'яуляецца яго уяуленне пра час, формы
i з:м:ест "феадальных адносiнау" у Лiтве той жа "сацыяль
най ;замовай"?

Як гаварылася вышэй, феадалiзм больш суадносiцца з 
буйным землеуладаннем. Аднак раскрыць гэтую з'яву можна 

25 Тамсама. С. 75. 
26 "У 11:анr<рэтна-гiстарычным плане з'яуленне дадзенай канцэп

цыi было вьшлi1еана тым, што у рэгiёнах, дзе феадалiзм узнi
кау непасрэдна з родаплемяннога ладу, без прамога уздзеяння 
антычных грамадс1сiх адносiн, шеiя рас1сладалiся, самыя ран
нiя звесn<i крынiц пра iснаванне феадальных вотчын, як аказ
валася, адносi.лiся да больш позняга часу (вылучана намi. -А Г.),
чым найбольш раннiя звесткi пра iснаванне дзяржавы i выка
нанне дзяржауных павiннасцяу. Адным з такiх рэгiёнау з'яу
лялася Русь. Менавiта у адносiнах да яе гiсторыi было упер
шыню выказана меркаванне (вылучана намi. -А. Г.) пра
першапачат1совае панаванне дзяржауных форм э1есплуатацыi" 
(Тамсама. С. 75-76.). Нават з дадзенага выказвання вынiкае, 
што феадалiзм на Pyci трэба было знайсцi як бы там нi было. 

27 Тамсама. С. 77. 

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

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



Аляксандр Груша. Крытычныя нататкi 277 

i не укладваючы яе у паняцце "феадалiзм". Рэальны змест 

праблемы пра буйное землеуладанне мае куды большае зна
чэнне, чым праблема "лiтоускага феадалiзму". Гэта -цэнт
ральная праблема у даследаваннi комплексу задач, якiя 
звязаны з рэструктуралiзацыяй адносiнау улады i уласна
сцi. Адразу зраблю агаворку: калi я гавару пра буйное зем
леуладанне, то маю на увазе не факт валодання асобнымi 
баярамi некалькiмi сёламi, заселенымi чэляддзю, а становi
шча, якое адлюстроувае, напрыклад, ,,Перапiс войска ВКЛ 
1528г.": калi асобнай праслойцы землеуладальнiкау нале
жалi дзясяткi, сотнi i нават тысячы сялянскiх сямей. Пры 
усiм сваiм значэннi адзначаная праблема не атрымала на
лежнай увагi даследчыкау. Гудавiчус, па усiм вiдаць, так
сама не лiчыць гэтую праблему вартай увагi. Як ужо адзна
чалася, галоуная крынiца буйнога землеуладання -гэта 
гаспадарскiя выслугi-дараваннi, пра якiя аутар "Гiсторыi 
Лiтвы" пiша як бы мiж iншым, ужываючы пры гэтым вы
значэннi, з якiх не адразу можна зразумець, пра што iдзе 
гаворка. Выслугi-дараваннi Гудавiчус, як правiла, называе 
,,перасаступкай сялянскiх павiннасцяу асобным дваранам" 
(352), ,,перадачай дваранам збору сялянскiх павiннасцяу i 
узнiкненне велдамных" (355), ,,адмауленнем кожнага вялi
кага князя на карысць дваран ад выканання велдамнымi 
палюддзя, дадзенага яго папярэднiкамi" (356). Мiж тым, гас
падарскiя выслугi-дараваннi на землi i сялян-гэта пера
дача далёка не толькi i не столькi павiннасцяу, а тэрытары
яльна абмежаванага суверэнiтэта (улады) над падданымi 
i звязаных з iм розных правоу, прасцей кажучы, перадача 
мест, мястэчак, сёл i г. д., уключаючы як самiх мяшчан i 
сялян i угоддзi, якiмi яны валодалi, так i самi даходы (бы
лыя гаспадарскiя) з гэтых уладанняу. Пры гэтым суверэ
нiтэт мог адчужаци,а амаль у такiм аб'ёме, якiм валодау 
сам вялiкi князь. Паколькi адчужауся менавiта суверэнiтэт, 

то становiцца зразумелым, чаму разгляд цяжбау, звязаных 
з гаспадарскiмi дараваннямi, заусёды з'яуляуся прэрагаты

вай вялiкага князя. Даследаванне гэтага суверэнiтэта, зы

ходным пунктам якога з'яуляюцца, у прыватнасцi, гаспа
дарскiя дараваннi, а адной з крынiц -даравальныя акты 
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вялiкiх князёу, магло б паслужыць жывой крынiцай у вы
вучэннi развiцця улады манарха. 

На думку Гудавiчуса, гаспадарчы кантроль адмiнiстра
цыi як вынiк рэалiзацыi права вышэйшай уласнасцi манар
ха "звязвау фактычнага уладальнiка гаспадаркi з прызна
чанымi яму павiннасцямi, г. зн. ён усё больш прыкоувауся 
да канкрэтнай гаспадаркi. Гэта было не што iншае, як: па

чатак: асабiстай, г. зн. прыгоннай, залежнаси,i (вылучана 
намi. -А. Г.). Распараджацца уласнай асобай селянiн мог 
толькi адмовiушыся ад гаспадаркi. У такiм выпадку ён па
збауляуся асабiстага прыцяснення, але разам з тым страчвау 
сродкi на iснаванне i аказвауся за межамi феадальнага гра
мадства. Да сярэдзiны XVI ст. гэтае адмауленне селянiна як 
носьбiта асабiстых маёмасных правоу не было усеагульным: 
немалая частка сялянства захоувала так званае права вы
хаду, г. зн. магла пакiнуць гаспадарку, забраушы з сабой 
рухомую маёмасць. Аднак гэтая асабiстая свабода стала [так 
у арыгiнале] ужо адлучана ад права селянiна на одальную 
уласнасць. Як гэтае адлучэнне, так i страта права выхаду 
(а гэта ужо адбывалася) прывязвала селянiна асабiстай за
лежнасцю да гаспадаркi, г. зн. да пана. Селянiн быу пры
мацаваны да зямлi, што з'яулялася галоунай умовай узнiк
нення прыгоннай залежнасцi" (351). 

У гэтым поглядзе на узнiкненне прыгоннага права шмат 
чаго незразумелага. Грамадскiя павiннасцi iснавалi яшчэ 
да узнiкнення дзяржавы. Шэраг дзяржауных павiннасцяу 
бярэ свой пачатак з племянных павiннасцяу, некаторыя з 
якiх (як, напрыклад, ваенная) паслужылi у перыяд дзяр
жаунасцi магутным фактарам сацыяльнай дыферэнцыяцыi. 
Для таго, каб даць ацэнку ступенi залежнасцi "чалавека"
селянiна у раннесярэднявечнай дзяржаве, неабходна парау
наць яе са свабодай чалавека у родаплемянным грамадстве. 
Якiя б фактары i прычыны не абумоулiвалi стабiльнасць вя
лiкай сям'i, ступень узаемнай залежнасцi яе членау адзiн 
ад другога суадносiлася з залежнасцю гэтай сям'i ад зямлi 
як галоунага сродку iснавання. Гэтае палажэнне у адноль
кавай меры пашыралася i на непасрэдны зямельны надзел, 
якi апрацоувала гэтая сям'я. Iншымi словамi, сукупнасць 
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розных сiлау у такой жа ступенi вымушала грамадства за
хоуваць вялiкасямейныя групы, у якай апошнiя прымацоу
валiся да зямлi i свайго непасрэднага надзелу. Гэта была 
не толькi максiмальная, але i безумоуная залежнасць ча -
лаве.ка ад чалавека i чалавека ад зямлi. Чалавек не мог па
кiнуць сваiх суродзiчау, паколькi у гэтым выпадку пазбау
ляуся памочнiкау; разам з тым ён не мог пакiнуць i зямлю, 
бо яна з'яулялася галоуным сродкам яго iснавання. Raлi 
грамадства не было дыферэнцыявана у залежнасцi ад выка
нання тых цi iншых грамадскiх функцый (абавязкау, павiн
насцяу)28, г. зн. калi адсутнiчалi розныя ступенi залежнасцi 
ад зямлi як традыцыйнага сродку iснавання i адпаведна 

умоу для сацыяльнай мабiльнасцi, то нi у складзе "роднай" 
сям'i, нi чужой у межах адной вялiкай (племянной) суполь
насцi ён быу не здольны змянiць свайго становiшча. Нават 
калi i быу магчымы пераход чалавека з адной вялiкай сям'i 
у iншую (напрыклад, ,,за сына мест"), яго адносiны, з аднаго 
боку, да навага калектыву, з другога - да зямлi не мяня
лiся. Гэта адна з прычын таго, што у родаплемянным гра
мадстве чалавек, дакладней - група сваякоу i ix зямельнае 
уладанне (вотчына) знаходзiлiся у цяснейшай непарыунай 
i арганiчнай сувязi29

, чалавек i зямля уяулялiся як iнтэ
гральныя часткi аднаго цэлага; наогул, чалавек не уяуляуся 
без зямлi (вотчыны). 

Такiм чынам, залежнасць чалавека ад чалавека i чала
века ад зямлi з'явiлiся нашмат раней, чым узнiкла дзяржа
ва, прычым спачатку гэтая залежнасць была куды больш 
значнай, чым у дзяржауны перыяд развiцця грамадства. 

28 Пры гэть1м сельскагаспадарчая i рамеснiцкая прадукцыя з'яу
ляецца толькi прыватным вынiкам гэтых функцый. 

29 Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. 
Москва, 1967 (далей-Гуревич. Свободное крестьянство). С. 113; 
Ён жа. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. С. 
44 i iнш.; ён жа. Древние германцы// Гуревич А.С. Избранные 
труды. В 4 т. Древние германцы. Викинги. Москва; С.-Петер
бург, 1999. Т. 1 (далей- Гуревич. Древние германцы). С. 38-
40.
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Несумненна, формы залежнасцi у родаплемянным грамад
стве i дзяржаве былi рознымi, але сутнасць гэтых формау -
адна i 11ая ж. 

Цяпер разгледзiм становiшча "чалавека"-селянiна, якi 
жыу у дзяржаве, прычым у станавай дзяржаве. Ён мог па
кiнуць сваю вотчыну, перайсцi у горад i там заняцца рамя
ством i гандлем. Авалоданне iншымi сродкамi вытворчасцi 
аслабляла залежнасць чалавека ад зямлi. Адна з сацыялъ
ных крынiц лiтоускай шляхты - тыя ж сяляне. Значыць, 
у дзяржауны перыяд развiцця грамадства узнiклi умовы 
для сацыяльнай мабiльнасцi, i якой бы абцяжаранай гэ
тая мабiльнасць не была, яна усё ж такi iснавала i дазва · 
ляла змяняць адносiны да зямлi, аслабляючы непасрэдную 
залежнасць ад яе чалавека. Такiм чынам, у параунаннi з 
родаплемяннымi парадкамi раннесярэднявечная дзяржа
ва - гэта прагрэс з пункту гледжання развiцця свабоды 
чалавека у адносiнах як да суродзiчау, так i да зямлi. Пра 
гэта можна здагадвацца нават тэарэтычна, калi лiчыць, 
што такая форма грамадскага жыцця, як дзяржава, хоць 
у якой-небудзь ступенi з'яуляецца прагрэсiунай. А цяпер 
параунаем адносiны да зямлi селянiна i шляхцiча. Шлях
цiч, як i селянiн, таксама валодау зямлёй роуна столькi, 
колькi служыу свайму пану, напрыклад, вялiкаму князю. 
Апошнi, калi даравау зямлю шляхцiчу, у сваiх даравалъных 
лiстах нiколi не агаворвау, што з гэтай зямлi атрымальнiк 
i яго нашчадкi маюць права служыць, каму яны пажада
юць: яны абавязаны былi служыць толькi вялiкаму князю. 
Абавязак службы гаспадару пашырауся не толъкi на выслу
гi i iншым спосабам набытыя уладаннi, але i на вотчыны. 
Толькi панскiя дараваннi шляхце змяшчалi агаворку, што 
атрымальнiк можа служыць з дараванай зямлi на выбар: 
таму цi iншаму пану (якi даравау зямлю) i яго нашчадкам 
цi iншаму пану i яго нашчадкам або вялiкаму князю, i то 
пасля смерцi пана. Рознiца у правах шляхцiча i селянiна 
заключалася у тым, што першы мог пакiнуць свайго пана 
практычна у любы час, другi - пры умове, што "не засе
дзеу" тэрмiн. Аднак абодва пакiдалi свайго пана без зямлi. 
Значыць, не у страце зямлi выяулялася асабiстая залеж-

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

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



Аляксандр Груша. Крытычныя нататкi 281 

насць селянiна, дакладней, не страта зямлi служыла пры
кметай асаблiвага становiшча селянiна. Такой прыкметай 
з'яулялася абмежаванасць тэрмiну выхаду з зямлi аднаго 
уладальнiка на зямлю iншага. 

У сувязi з поглядам Гудавiчуса на "дзяржауную" форму 
феадалiзму як "дзяржауна-даннiцкую форму рэалiзацыi 
уласнасцi на зямлю"30 узнi:кае пытанне: як праяулялася гэ

тая "рэалiзацыя уласнасцi" у лiтоус:кiх "феадалау"? Адна з 

найбольш прыкметных формау гэтай рэалiзацыi- дараван
нi вялi:кага князя. На першы погляд, сам факт гэтых дара
ванняу даволi просты. Той цi iншы шляхцiч (пан, :князь) б'е 
чалом вялi:каму :князю i просiць даць яму зямлю (пустую цi 
з сялянамi i г. д.), а вялi:кi :князь задавальняе гэтае чала
бiцце. Дараваннi можна назваць характэрнай з'явай феа
далiзму, аднак гэта мала тлумачыць яе сутнасць. Мiж тым, 
я:к я паспрабую паказаць нiжэй, названая з'ява адлюстроу
вае магутныя змены унутры грамадства. Але я:к бы там нi 
было, вялiкакняскiя дараваннi з'явiлiся пазней. А што было 
да гэтага часу? Гудавiчус мае рацыю, калi сцвярджае, што 
першыя лiтоускiя :князi i дружыны жылi за :кошт рабун
ку суседнiх народау i палонных (73, 77 i iнш.). Ш:када, што 
аутар "Гiсторыi Лiтвы" не развiу гэтае палажэнне у належ

най меры. Менавiта палонныя, якiя пераутваралiся у ня
вольную чэлядзь, трэба думаць, з' яу лялiся бадай што самай 
галоунай здабычай (разам са свойс:кай жывёлай). Звесткамi 
пра палонных насычаны усе крынiцы, я:кiя гавораць пра лi
тоускiя паходы. Частка палонных прызначалася для прода
жу на знешнiх i унутраных рынках, част:ка заставалася у не
пасрэдных захопнiкау. У двух апошнiх выпад:ках палонныя 
пераутваралiся у рабочую сiлу на землях ix новых гаспада
роу. Зямля без рабоча:й сiлы не мела значэння для "феада
ла" любога часу. У меншай ступенi верыцца, што для гэтых 
палонных быу падрыхтаваны лёс побытавых слуг: занадта 

ужо несувымяральнымi з'яулялiся б ix прызначэнне i цана 
здабычы. Тады навошта "лiтоус:кiм феадалам" трэба было 

30 Горский. Феодализация на Руси: основное содержание процес
са. С. 77. 
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няволiць сваiх "суайчыннiв:ау", в:алi рабочую сiлу яны маг

лi прывесцi з паходау? Пытанне можна паставiць i iншым 

чынам: в:алi б iснавала маса "сваiх прыгонных", тады яв:i 
сэнс рызыв:аваць жыццём у далёв:iх i небяспечных паходах 
за чэляддзю? Звеств:i пра рабаунiчыя паходы Лiтвы знiв:аюць 
тады, в:алi спачатв:у у адзiнв:авых выпадв:ах, а потым у ма
савай в:ольв:асцi лiтоусв:ае баярства пачынае атрымлiваць 
дараваннi на землi i сялян. Сувязь памiж гэтымi фав:тамi 
вiдавочная. З часоу велiв:ав:нясв:iх дараванняу чэлядзь за
мянiлi сяляне. Па гэтай прычыне, не адмауляючы iснаван
ня нейв:ай "формы рэалiзацыi уласнасцi", можна папярэдне 
прызнаць, што гэтая уласнасць пашыралася на чэлядзь i 
на зямлю, на яв:ой яна працавала, г. зн. на вотчынныя ула
даннi самiх рабаунiв:оу. Iншымi словамi, у дадзеным выпад
в:у можна сцвярджаць адно пра "форму рэалiзацыi у ласнасцi 
тольв:i на уласную зямлю" (тэрмiн "уласнасць" вЫRарыстаны 
мной ва умоуным значэннi). 

Але, з пунв:ту гледжання развiцця улады вялшага в:ня
зя, самае галоунае не гэта. З рабунв:у i даравання ЯR двух 
спосабау узбагачэння другi быу, безумоуна, больш зручным 
яв: для таго, хто даравау, тав: i для таго, хто атрымлiвау да

раванне. Тады незразумела, чаму гэты спосаб не стау рэа
лiзоувацца нi у XIII, нi у першых дзвюх трэцях XIV ст. Ад
в:аз просты: асоба в:ожнага селянiна - в:ожнага гаспадара i 
яго сям'i - ix зямля мела тую в:аштоунасць i значэнне, што 

гэты селянiн не тольв:i аддавау свой "дадатв:овы прадув:т" 
в:нязям у выглядзе падарунв:ау i данiн, але выв:онвау ваен
ную i iншыя павiннасцi, яв:iя маюць племянное паходжанне 
(рэлiв:ты усеагульнай ваеннай павiннасцi у выглядзе пагонi 
iснавалi яшчэ у апошняй трэцi XIV ст.). Што названая па

вiннасць iснавала, не адмауляе ва усв:оснай форме i Гуда
вiчус, в:алi пiша пра узброеныя "в:анфедэрацыi" жамойцв:iх 
зямель, яв:iя у XIII ст. налiчвалi па 3000-4000 чалавев: (61, 

62). 1 гэта пры тым, што праз больш чым 250 гадоу, згодна 
з "Перапiсам войсв:а 1528г.", в:ольв:асць жамойцв:iх ваен
наабавязаных нават пры завышаных падлiв:ах св:ладала 

не больш за 2500 шляхты. З пунв:ту гледжання "дзяржаунай" 
формы феадалiзму, цi не гэтых "узброеных сялян" Гудавiчус 
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лiчьщь феадаламi? Менавiта гэтых "феадалау" (паводле вы
значэння Гудавiчуса -,,ваенных каланiстау") з Пpycii рас
сяляу на тэрыторыi сваёй дзяржавы Трайдзень. Вядома, як 
склауся лёс гэтых "феадалау-каланiстау". У далейшым вялi
кi князь адорвау iмi шляхту. Тое ж самае адносiцца i да лi
тоуцау, якiя жылi у раёне Абольцау (цяпер -Талачынскi 
раён Вiцебскай вобласцi). Не пазбавiлiся такога лёсу i лiтоу
цы Вiленскага i Троцкага ваяводствау. У се яны -нашчад -
кi тых, хто складау ваенную апору стваральнiкау лiтоускай 
дзяржавы. У гэтым плане не дзiуна, што тэрытарыяльна ма
ленькая лiтоуская дзяржава XIII ст. атрымала больш пера
мог, чым вялiкая станавая манархiя першай паловы XVI ст. 
Пераможнай зброяй першых лiтоускiх князёу былi у знач
най ступенi узброеныя супляменнiкi, а не малалiкiя, хоць 
i "прафесiйныя", дружыннiкi. У дадзеным выпадку Лiтва 
не была выключэннем сярод маладых народау. 

Гудавiчус вельмi рана скiдвае з рахунку iснаванне у 
XIII ст. архаiчных iнстытутау грамадства -вотчыны i вы
канання ваеннай павiннасцi yciмi дарослымi мужчынамi, 
якiя могуць насiць зброю. Менавiта функцыянаванне гэ
тых iнстытутау паслужыла умовай узнiкнення дараванняу 
зямель з сялянамi. Натуральна, узброены чалавек, а тым 
больш маса узброеных людзей -гэта iстотная сiла, з якой 
неабходна было лiчыцца. Але не гэта стрымлiвала iмкнен
не вярхоунай у лады каму-небудзь падараваць гэтых ваяроу, 
тым больш, што такiмi ваярамi яны заставалiся да пэунага 
часу. ,, ... Свабода члена варварскага грамадства заключала
ся у яго паунапрауi, а зместам апошняга была сукупнасць 
правоу-абавязкау, якiя складалi у той перыяд непарыунае 
адзiнства. Валоданне паунатою правоу свабоднага чалаве
ка, члена племенi, абшчыннага калектыву (права наследа
вання i валодання маёмасцю, карыстанне угоддзямi; права 
удзелу у народных сходках, судовых сходах, рэлiгiйных свя
тах 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 адносiнах 
да сваёй групы у цэлым (сям'i, суродзiчау, абшчыны, племе
нi), да асоб, якiя яе узначальвалi (бацькi, старэйшын, пра-
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вадыроу), да асобных яе членау (падапечных, асобау, якiя 

адчувалi патрэбу у падтрымцы)"31
• Такiм чынам, пауната 

правоу на валоданне вотчынай як у родаплемянным гра

мадстве, так i раннедзяржауным, вызначалася уяуленнем 

пра свабоду чалавека i выкананне iм грамадскiх абавязкау, 
у тым лiку, ваеннай павiннасцi. I наадварот, выкананне гра
мадскiх абавязкау, у тым лiку ваеннай павiннасцi, ,,давала 

падставы" для паунаты правоу на валоданне вотчынай. Кара
цей кажучы, паняццi "валоданне вотчынай", ,,свабода", ,,вы

кананне грамадскiх абавязкау" былi самым цесным чынам 
узаемаабумоулены. Логiка адзначанай узаемаабумоулена
сцi праяулялася наступным чынам. Чалавек рэалiзуе сваё 

права на вотчыну у той ступенi, у якой ён выконвае грамад
скiя абавязкi. Адпаведна, ступень паунапрауя, а значыць, 

права на вотчыну пачынае хiстацца цi наогул лiквiдуецца, 
калi гэтыя абавязкi выконваюцца не у поунай меры цi на
огул не выконваюцца. Пры тым, што ваенная служба зау
жды была самай цяжкой i выконвалася за свой кошт, паста
янныя войны як унутры краiны, так i са знешнiм ворагам, 
тэрытарыяльны рост дзяржавы (якi павялiчвау адлегласць 
для перамяшчэння унутры дзяржавы) i iншыя прычыны, 

знiжалi магчымасць выканання ваеннай павiннасцi yciмi 
членамi грамадства у роунай ступенi. Мiмаволi "вызвале
ныя" ад гэтай службы, яны пераутваралiся у свайго роду 
,,недастаткова раунапрауных", як бы "паусвабодных" чле

нау грамадства, а вотчына, якая належала гэтым членам 
грамадства, хоць i знаходзiлася у ix фактычным уладаннi, 

аказвалася у "падвешаным стане". Значыць, менавiта ня
здольнасць выканання галоунай грамадскай павiннасцi пад
рывала сацыяльны статус i становiшча былога свабоднага 

члена грамадства, а разам з гэтым i статус яго вотчыны. Па 
меры таго, як прымалiся натуральныя намаганнi узмацнiць 

баяздольнасць ваеннаабавязаных, складвалася сiтуацыя, 

калi вотчына "недастаткова раунапрауных" i "паусвабод
ных" членау грамадства i яны самi ператваралiся у "патэн

цыяльна належных" i "падданых" тым, хто па-ранейшаму 

31 Гуревич. Свободное крестьянство. С. 156. 
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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 далейшым i атрымала

ся, калi гаспадар пачау раздаваць землi з сялянамi баярам

шляхцеа2. Такiм чынам, масавая няздольнасць сялян выкон

ваць ваенную павiннасць, знiжэнне статуса гэтых сялян i 

ix вотчын, пераутварэнне згаданых сялян у "недастаткова 
раунапрауных" i "паусвабодных", а потым разам з ix вотчы

намi у "патэнцыяльна залежных" i "падданых" i з'яуляецца 

тым, што я вышэй назвау магутнымi зменамi унутры гра

мадства. У святле гэтых фактау "узброены селянiн" - гэта 

свабодны член грамадства, вотчына - уласнасць яго i яго 
роду. Вялiкi князь не вiкiнг i не ваенны манарх, а палiтыч

ны лiдэр. Нiякай "намiнальнай уласнасцi правiцеля" на iн
дывiдуальную уласнасць землеуладальнiка (86) не iснавала 

i не магло iснаваць. 
Палiтычнае лiдэрства пры Гедымiне i Альгердзе пачало 

трансфармавацца i набыло iншы змест: Альгерд фактычна 
вырас у "господаря". Але сапрауднымi "господарями" сталi 

32 Можна меркаваць, што працэсу развiцця буйнога землеула
дання на тэрыторыi ВКЛ у значнай ступеннi спрыяла фарма

ванне цяжкой 1tавалерыi. Даследчыкi дапускаюць бытаванне 
у ВКЛ у першых дзесяцiгоддзях XV ст. цяжкой i лёгкай кава
лерьri (Бохан Ю.М. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV -
канца XVI ст. Мiнск, 2002. С. 235). Такiм чынам, час з'яулення 
першых дараванняу вялiкага князя на землi i сялян супадае 
з часам узмацнення у ВКЛ цяжкой кавалерыi: неузабаве па
сля Крэускай yнii 1385 г. - першыя дзесяцiгоддзi XV ст. Такiм 
чынам, у развiццi буйнога землеуладання, складваннi навага 
тыпу арыстакратыi у ВКЛ i краiнах Заходняй Еуропы ёсць ша
раг агульных рысау. На думку многiх даследчыкау, менавiта 
узмацненне адзначанага вiду кавалерыi у Заходняй Еуропе 
прывяло да змеи у грамадстве i спрыяла з'яуленню арыстакра
тьri. Апошняя складалася з ваяроу-прафесiяналау, забеспячэн
не якiх павiнны былi браць на сябе няздольныя да ваеннай 
кар'еры члены грамадства (Лучицкая С. И. Рыцарство - уни
кальный феномен западноевропейского средневековья// Одис
сей. Человек в истории. Рыцарство: реальность и воображаемое. 
2004. С. 8-9). 
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тольв:i яго наступнiв:i: Ягайла i Вiтаут, што, у прыватнасцi, 
i адлюстравау ix тытул. Апошнi з'яуляуся не проста манiфе
стацыяй у ладных дамаганняу. У дадзеным выпадв:у неабход
на зноу звярнуцца да вотчыны, ад яв:ой Гудавiчус iмв:нецца 
адмежавацца yciмi магчымымi сродв:амi. У яуленне пра ула
данне яв: вотчыну было жывучым у свядомасцi не тольв:i 
сялян i баяр, але i манархау. Больш за тое, для гаспадара 
ВКЛ-гэта яго "вотчына" i "паньство", у яв:iм ён "пануе"33

• 

Сяляне, мяшчане, баяры i службовыя асобы ВКЛ -гэта 
мяшчане, баяры i службовыя асобы гаспадара. Тав:i iюгляд 
на ВКЛ не адмауляе i самае блiзв:ае в:ола памочнiв:ау вялi- · 
в:ага в:нязя -паны-рада. Ён выяуляецца ледзь не у в:ожным 
выв:азваннi i дзеяннi вялiв:ага в:нязя. Вялшi RНЯЗЬ не проста 
раздае маёнтв:i, пасады, розныя льготы i iншае -ён ix "жа
лует" i "дарует" i робiць гэта з "ласв:и" цi "особливой ласв:и". 
Да яго не проста звяртаюцца, а "бьють челом". Вялiв:i в:нязь 
в:лапоцiцца 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"34, i "то все, што его к [о]ро
левъсв:ая милость" аб падданых "радить рачылъ, то естъ съ 
почътивымъ, добрымъ и пожыточнымъ того панства" i пад
даных яго мiласцi35

• Вышэй адзначалася, што даследаванне 
суверэнiтэта, якi вялiкi князь раздавау шляхце у выглядзе 
выслуг-дараванняу, можа паслужыць жывой крынiцай вы
вучэння развiцця улады манарха. У сувязi з гэтым яшчэ раз 
падкрэслю: паняццi "валоданне вотчынай", ,,свабода", ,,вы
кананне грамадскiх абавязкау" былi самым цесным чынам 
узаемаабумоулены. Гэтая узаемаабумоуленасць праяуляла
ся, у прыватнасцi, у тым, што ступень выканання ваеннай 

33 Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою 
Археографическою комиссиею. Т. 30: Литовская Метрика. От
делы 1-2. Ч. 3: Книги Публичных дел./Под ред. И.И. Лаппо. 
Юрьев, 1914. Т. 1 (далей - РИБ). Стб. 329 i iнш. 

34 Тамсама. Стб. 104-105.

35 Тамсама. Стб. 105.
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службы так цi iнакш абумоулiвала паунату правоу на вот
чыну. Адсюль вынi:кае, што адносiны любога военачальнi:ка, 

у тым лiку вялiкага князя, i ваяра з самага пачатку фар
мавалiся не проста як службовыя, але i як "пазямельныя". 
:Калi асноуная маса свабодных у той цi iншай меры выкон
вала ваенную службу, ix правы на вотчыну не толькi былi 
трывалымi, але ва умовах пастаянных войнау яшчэ больш 
умацоувалiся. I наадварот, калi маса свабодных станавiла
ся няздольнай ажьщцяуляць ваенную павiннасць i перау
тваралася непасрэдна у сялян, апошнiя страчвалi паунату 
правоу на свае вотчыны, якiя па меры умацавання баяз
дольнасцi ваеннаабавязаных военачальнiк у асобе вялi:кага 
князя разам з самiмi сялянамi пачау раздаваць ваеннааба
вязаным: спачатку часова, потым "на вечнасць". Дараваннi 
вялiкiм князем сялян з ix землямi - найбольш выразная 
форма праяулення новай у лады. 

Тыя ж самыя прычыны, г. зн. няздольнасць ажыццяу
ляць ваенную павiннасць, i тыя ж самыя вынiю, г. зн. страта 
паунаты правоу уладальнiка на вотчыну, знiжэнне яе ста
новiшча i статуса, прыводзiлi да зменау у падатковай сфе
ры. Часовыя плацяжы i павiннасцi, якiя iшлi з вотчын i ix 
уладальнiкау, пераутваралiся у рэгулярныя; да новых пла

цяжоу i павiннасцяу дадавалiся новыя. Да вельмi важных 
высноу у вывучэннi шляхец:кай вотчыны прыйшоу М. В. Доу
нар-Запольскi. 3 вотчын, як i выслуг, выконвалася ваен
ная служба. Але у адрозненне ад выслуг аб'ём службы з 
вотчын з'яуляуся традыцыйным36• Вотчына была вызва
лена ад "дзяржауных" павiннасцяу (напрыклад, замкавай, 
дарожнай, старажавой) i некаторых плацяжоу37 (яны раз
глядалiся як "няволя"38). Наадварот, тыя вотчыны i ix ула
дальнiкi, з якiх вялiкi князь адчужау свой суверэнiтэт, да
руючы ix баярам-шляхце, г. зн. сялянскiя вотчыны, былi 

36 Довнар-Запольский. Государственное хозяйство. С. 622-626. 
37 Тамсама. С. 619-622. 
38 "Наш:ул толькi вотчыннае права цi спецыяльныя прывiлеi маг

лi вызвалiць уладальнiка ад выканання павiннасцяу', - за
ключае М.В. Доунар-Запольскi (Тамсама. С. 621). 
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абкладзены самымi рознымi плацяжамi i павiннасцямi 
(i гэта зразумела, з ix не выконвалася ваенная павiннасць). 
Выто�сi шляхецкай i сялянскай вотчын -у родаплемянным 
грамадстве. Калiсьцi ix становiшча i статус былi аднолька
вымi, дакладней, памiж iмi не было сацыяльнай дыферэн
цыяцыi. Змены у грамадстве, пра якiя гаварылася вышэй, 
размежавалi ix. Але яны закранулi толькi сялянскую вот
чыну; памiж родаплемянной i шляхецкай вотчынай заха
валася прамая генетычная сувязь. 

Нераунапраунасць становiшча сялянскiх вотчын i ix ула
дальнiкау не была абсалютнай. Таму цесная, арганiчная i 
непарушная сувязь вотчыннiка з яго уладаннем не знiкла 
канчаткова: вотчына суадносiлася з яго уладальнiкам. Ад
значаная сувязь праяулялася, у прыватнасцi, у тым, што 
на вотчыну пераходзiлi якасцi i статус яе уладальнiка: се
лянiн, якi сялiуся на новай зямлi, павiнен быу выплачваць 
тыя плацяжы i выконваць тыя павiннасцi, якiя iшлi з яе пры 
ранейшым уладальнiку i г. д. У дадзеным выпадку для нас 
важна iншае. 3 пункту гледжання адзначанай сувязi памiж 
вотчынай i яе уладальнiкам, з'яуленне рэгулярнага абкла
дання i павелiчэнне гэтага абкладання фактычна разгля
далася як адняцце вотчыны, пераутварэнне яе у вотчыну 

вялiкага ю -1язя. Правы вялiкага князя пашыралiся не толькi 
на заселеныя, але i пустыя вотчыны. Так праходзiу працэс 
фармавання суверэнiтэту вялiкага князя, якiм ён пачынау 
карыстацца, адчужаючы яго панам i шляхце. Так складва
лiся адносiны памiж вялiкiм князем i сялянамi, якiя можна 
ахарактарызаваць як адносiны памiж "господарём" i падда
нымi39. У якой ступенi паны i шляхта залежалi ад вялiка-

39 Працэс аб:кладання пачауся ужо у XIII ст. Але у гэты час i знач
на пазней ён грунтавауся у вялiкай ступенi на падарунках i 
племянных грамадскiх абавязках, у тым лiку экстраардынар
нага хара�етару, быу нерэгулярным, што не лiчылася парушэн
нем грамадскiх нормау. 1 гэта пры тым, што нейкае раунамер
нае абкладанне было нехарактэрным для Лiтвы, таксама як i 
для iншых раннесярэднявечных грамадствау. Першыя лiтоу
скiя князi - гэта яшчэ не "господари": адсутнiчала крайняя 
форма выяулення гэтай у лады - дараваннi князямi сялян i ix 
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княскiх дараванняу, у такой ступенi вялiкi князь з'яуляуся 
для ix "господарём". 

Такiм чынам, рэалiзуючы правы вотчыны i рэгулярнае 
абкладанне няздольных выконваць ваенную службу сялян, 
вялiкi князь абапiрауся на вотчынныя прынцыпы. ,,Госпо
дарь"-,,отчич" завяршае пiрамiду вотчыннай сiстэмы ула
дання, вытокi якой трэба шукаць у родаплемянным гра
мадстве. У фармаваннi улады "господаря" яшчэ шмат чаго 
нявысветленага, але адназначна адно: гэта не "прымiтыу
ная iдэнтыфiкацыя дзяржаунага суверэнiтэту" князя з яго 
правам прыватнай уласнасцi. 1 тым больш нельга разгля
даць гэтую з'яву у схематычнай трактоуцы, якую прапануе 
Гудавiчус: ,, ... феадальнае права не ведала падзелу манар
шай уласнасцi на асабiстую i грамадскую" (204). Тое, што 
вялiкi князь брау актыуны удзел у непасрэдным кiраваннi 
сваёй "вотчынай", толькi падмацоувае уяуленне пра гаспа
дара як вотчыча у свядомасцi як яго самога, так i яго пад
даных. На працягу апошняй трэцi XIV - першай паловы 
XVI ст. гэтае уяуленне набывае тыя цi iншыя формы, але 
яго галоуная сутнасць застаецца нязменнай. Яшчэ раз пад
крэслiм: вялiкi князь - стваральнiк выслуг, якiя увасаблялi 
прынцып прыватнай уласнасцi. Апошнi скарэктавау погляд 

зямель. Значыць, працэс фармавання велiкакняжацкай ула
ды, улады "гасподаря", куды больш складаны, чым гэта уяуля
ецца Гудавiчусу: ,,Кантрыбуцыi, спаганяныя з далучаных зя
мель, сталi данiнай, а дарункi "сваiх" землеуладальнiкау 
правадырам i военачальнiкам зрабiлiся абавязковымi < ... >. 
Князi са сваiмi дружынамi аб'язджалi абшчыны, спаганяючы 
з ix данiну. Узнiклi княжацкiя павiннасцi- права палюддзя 
< ... > i складчына < ... >. Землi, якiя складалiся з асобных палёу, 
сталi княжацкiмi" (35). Якой бы моцнай нi была улада лiтоу
скiх князёу, яна не магла у адно iмгенне разбурыць тыя па
радкi, якiя фармавалiся i iснавалi стагоддзi. Гэтую уладу нель
га разглядаць як нейкую знешнюю самадастатковую сiлу. 
Развiццё княжацкай улады знаходзiлася у непарыунай сувязi 
з развiццём грамадства: паступовае, хаця i паслядоунае, фар
маванне названай улады рыхтавалася умовамi, якiя выспява
лi глыбока у нетрах самога грамадства. 
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на В.КЛ я:к на вотчыну i пераутварыу яго у вотчыну толь:кi 
адной лiнii Ягайлавiчау, зрабiушы астатнiх Гедымiнавiчау 
падданымi манарха. Толь:кi з другой паловы XVI ст. побач з 
паняццем "паньство господарьс:кое отчызное" пачынае па
ступова з'яуляцца паняцце "отчизна речи посполитой того 
панства"40

• З'яуленне навага паняцця адлюстроувае змены 
у поглядах на вярхоуную уладу i ролю у гэтай уладзе пад
даных. 

"Народнасць с:кладваецца, :калi узнi:кае патэнцыяльны 
захавальнi:к нацыянальнай свядомасцi-сацыяльная элi
та, я:кая пастаянна :корм1цца дадат:ковым праду:ктам, што 
ствараецца грамадс:кай большасцю, i таму валодае магчы
масцямi ажыццяуляць арганiзацыйную i палiтычную дзей
насць. Iна:кш :кажучы, нацыя павiнна валодаць трывалай i 
выразнай палярызаванай сацыяльнай стру:ктурай, здоль
най параднiць -паводле прынцыпу адзiнства супрацьлег
ласцяу -народ, я:кi стварае дадат:ковы праду:кт, i сацыяль
ную вярхуш:ку, я:кая прысвойвае гэты праду:кт. Часцей за усё 
падобнае становiшча узнi:кае i умацоваецца ва умовах дзяр
жавы" (98). Далей аутар "Гiсторыi Лiтвы" пiша пра тое, што 
лiтоус:кi манарх успрымауся я:к свой правiцель, а служэн
не яму-я:к годныя i выгодныя паводзiны; што дзяржау

ная арыентацыя, уласцiвая для нешматлi:кiх :князёу, на
меснi:кау i старастау, была першапачат:ковым успрыманнем 
нацыянальнай прыналежнасцi, хаця далей адзначае, што 
этнiчная арыентацыя значнай част:кi феадалау была пау
племянной i што народу была уласцiва у большай ступе
нi племянная арыентацыя (99). На думку аутара, за :кошт 
прыяцельс:кiх i сваяц:кiх адносiнау (?!) намеснi:кау i стара
стау з большасцю ваенна-служылых на месцах прырастау 
слой "нацыянальна настроеных", палiтычны уплыу я:кога 
у асяроддзi феадалау (а праз ix -i у народзе) станавiуся 
вырашальным. ,,Гэтая з'ява ахапiла увесь лiтоус:кi этнас, 

таму мы можам яго лiчыць па:казчы:кам узнi:кнення нацыi 
я:к этнiчнай супольнасцi" (100). ,,Нацыянальная самасвядо

масць лiтоуцау праявiлася я:к iдэалогiя, яуным арыенцiрам 

40 Адна з першых згадак адносiцца да 1568 г. (РИБ. Стб. 463). 
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якой была дзяржава", - заключае аутар (100). 3 гэтага над
звычай арыгiнальнага погляду не вынiкае самае галоунае: 
якiм быу механiзм трансфармацыi "племянной арыента
цыi" у "нацыянальную" у дзяржауных умовах; якiя формы 
i змест набывала "нацыянальнае" жыццё Лiтвы. 1 усё гэта 
пры тым, што, паводле пераканання Гудавiчуса, значная 
частка феадалау мела пауплемянную этнiчную арыента
цыю, якая яшчэ у большай ступенi была уласцiва народу. 
У гэтым выпадку занадта рана гаварыць нават пра этнас, 
не тое што пра нацыю. Падобны погляд - кангламерат мала 
звязаных памiж сабой сэнсау. ,,Дзяржауную арыентацыю" 
нешматлiкiх феадалау як форму успрымання нацыянальнай 
прыналежнасцi, адносiны да ix астатняй часткi феадалау як 
да "сваiх", ,,пауплеменную этнiчную арыентацыю" значнай 
часткi феадалау i большай часткi народа Гудавiчус назы
вае "празаiчнымi момантамi", ,,якiя былi асновай, на якую 
накладвалася успрыманне сваёй мовы, сваiх звычаяу i сва
iх блiжнiх, якое спараджала не толькi матэрыяльнае, але i 
духоунае прыманне уласнага жыцця" (99). У апошнiм мала 
зразумелым выказваннi, таксама як i ва усiм поглядзе, ад
чуваецца сучасная рэцэпцыя нацыянальнасцi. Аднак ме
навiта з сучаснага пункту гледжання Лiтва XIII - першай 
паловы XVI ст. i больш позняга часу, дакладней, паводле 
выразу Гудавiчуса, яе "нацыянальна настроены слой", уяу
ляу сабой этнаграфiчны воск. Зазнаушы спачатку магутны 
уплыу беларускай i украiнскай культур, сацыяльная элiта 
Лiтвы перайшла у лона польскай культуры, дзе i пакiнула 
ycix сваiх прадстаунiкоу. У сё гэта сведчыць пра тое, што калi 
якiя нацыянальныя формы i змест i iснавалi, то яны мелi 
не заужды i не зусiм прывычныя для сучаснага чалавека 
формы. У гэтым сэнсе перанос сучасных уяуленняу пра на
цыянальнасць на Сярэднявечча трэба разглядаць не больш 
як метадалагiчную памылку. Тое ж самае адносiцца i да таго, 
што Гудавiчус называе "дзяржаунай арыентацыяй". Сярэд
нявечная Лiтва не уяуляла сабой нейкага самабытнага утва
рэння. Галоунай катэгорыяй дзяржаунасцi i прынцыпам 
грамадскага жыцця як у краiнах Заходняй i Цэнтральнай, 
так i У сходняй Еуропы на пэуным этапе ix развiцця была 
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,,служба падданых гаспадару". У ВКЛ гэты прынцып ахоп
лiвау усе станы грамадства: ад селянiна да Гедымiнавiча. 
Не служыць гаспадару цi той асобе, якая служыла гаспа
дару, было рауназначна быць па-за грамадствам. У сувязi 
з гэтым большасць падданых былi у такой жа ступенi абы
якавыя да этнiчнай прыналежнасцi гаспадара, як гаспа
дар -да этнiчнай прыналежнасцi падданых. Для палачан, 
якiя заяулялi рыжанам, што "ест оу насъ осподарь, кому 
нас оборонити", вялiкi князь лiтоускi быу не менш "сваiм", 
чым для роднасных лiтоуцам жамойтау, якiя патрабавалi 
ад яго унясення у прывiлей Жамойцкай зямлi палажэння, 
што яны не "прес мечъ албо через оныи валки были звалчо
ныи, а ку н(а)шому послушеньству прыведены, а не з доброю 
волею прыстали". У сваю чаргу i вялiкi князь не адрознiвау 
сваiх падданых у залежнасцi ад этнiчнай прыналежнасцi, 
джларуючы iншы раз свой абавязак клапацiцца пра ycix. 
У дадзеным выпадку неабходна гаварыць у першую чаргу 
пра формы падданства: этнiчную, а таксама канфесiйную 
i рэгiянальную41

• Шкада, што Гудавiчус не закрануу гэтых 
асаблiвасцяу свядомасцi грамадства ВКЛ.

У тагачаснай свядомасцi сацыяльныя катэгорыi дамiна
валi над нацыянальнымi. ,,Дзеравеншчыне не быць кара
лём", -так матывавау свой учынак Альгерд, калi адсёк гала
ву правадыру лiвау, якiя паусталi супраць немцау, хоць той 
абяцау прызнаць уладу Альгерда (126). Гэты учынак толькi 
з пункту гледжання цяперашнiх уяуленняу можна назваць 
,,вяльможнай фанабэрыстасцю" (127). ,,Дэмакрат" з Альгер
да сапрауды не атрымауся, але "забiць самазванца" -нар
мальная катэгорыя мыслення манарха. Можна сказаць так: 
на месцы Альгерда так зрабiу бы кожны. Паводле крынiц, 
Ягайла "велми нелюбость учинил и жалость" Кейстуту, калi 
аддау сваю родную сястру -,,братанну" Кейстута -замуж 
за лiтоуца нiзкага паходжання Вайдылу. Як можна перака
нацца на гэтым прыкладзе, сацыяльныя катэгорыi у вялi
кай ступенi карэктавалi прыяцельскiя i сваяцкiя адносiны, 

41 Насуперак самому сабе Гудавiчус сцвярджае, што у1380-я г. 
,,большасць жыхароу краю усведамлялi сябе напалову этнiчна, 
напалову- як падданых" (с. 167). 
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якiм Гудавiчус надае ледзь не вырашальнае значэнне у пра
цэсе складвання "лiтоускай нацыi". Як для часу Альгерда i 
Кейстута, так i для пазнейшых часоу можна гаварыць пра 
,,надэтнiчную свядомасць" лiтоускiх князёу i шляхецтва. Лi
тоускаму пану i шляхцiчу было прасцей знайсцi агу льную 
мову з "рускiм" пацам i шляхцiчам, чым з сялянамi сваёй 
,,нацыi", таму што ix аб'ядноувала не толькi адна "лавица" 
паноу-рады, але i тое, што так званы нацыянальна свядомы 
гаспадар абдорвау i тых, i iншых згаданымi сялянамi. Нельга 
забывацца i на тое, у iнтарэсах чаго гаспадар ажыццяуляу 
гэтыя дараваннi: у iнтарэсах сваёй вотчыны (ВКЛ), i рабiу 
гэта ён, разважаючы "вотчыннымi" к:атэгорыямi. 

Дазволiм сабе яшчэ раз выкарыстаць прыём Гудавiчуса 
i спаслацца на "одаль": ,,Iснавала цяснейшая, непарыуная 
сувязь чалавека, дакладней - сям'i, з уладаннем. Одалем 
валодалi спакон веку, з часоу паганскiх курганоу < ... >. Але 
одаль - не толькi у ладанне сям'i, гэта i радзiма (вылуча
на намi. - А. Г.), ,,отчына", ,,вотчына". Па вобразе i пада
бенстве сямейнага уладання (garor) будавалiся i уяуленнi 
пра макракосм: Мiдгард (Мiogaror) - мясцiна людзей i Ут
гард (Utgaror)- свет пачвар i волатау вакол людзей < ... >. 
Асабiстыя якасцi чалавека, яго радавiтасць, паходжанне ад 
свабодна народжаных цi знакамiтых продкау i права яго 
на сямейнае уладанне уяулялася як нешта цэласнае, не
парушнае. На зямлю пераходзiлi уяуленнi пра чалавека, 
яго сям'ю i суродзiчау. Одаль - неад'емны набытак сям'i, 
такая ж абавязковая якасць яе членау, як i ix шляхетнасць, 
незалежнасць, свабода"42

• Сказанае адносiцца i да лiтоу
скай вотчыны. 

Селянiн служыу са сваёй вотчыны, шляхцiч са сваёй 
вотчыны i выслугi- дараваных вотчын сялян. Усе яны 
служылi вотчыне "господаря". У адваротным выпадку яны 
пазбаулялiся б сваiх вотчын. Не трэба забывацца, што з'яу
ленне "господаря" вялiкага князя, селянiна-вотчыча i шлях-

42 Гуревич. Свободное крестьянство. С. 113; гл. таксама: Гуревич 
А. Я. Категории средневековой культуры. Москва, 1972. С. 42-
44; ён жа. Древние германцы. С. 38-39. 
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цiча-вотчыча, якi валодау гэтым селянiнам -натуральны 
вынiк падзення правоу на вотчыну былых раунапрауных 
супляменнiкау; прычына гэтага падзення -недастатковы 
аб'ём ix службы. ,,Господарь" таксама служыу сваёй вотчы
не, але не падданым (якiм быу "повиноват" дзвюма "реча
ми": ,,обороной" i "справедливостью"43). Так перапляталiся
вотчынныя катэгорыi мыслення "господаря" i падданых. 
У любым выпадку, адносiны гаспадара да падданых i пад
даных да гаспадара не фармавалi, паводле выказвання Гу
давiчуса, лiтоускай "нацыi як этнiчнай супольнасцi". У той 
жа час узаемаадносiны гаспадара i падданых самых розных 
станау, рэгiянальная (якая фармавалася у рэгiёнах з ус
тойлiвымi грамадскiмi традыцыямi, (напрыклад, у Полац
кай, Вiцебскай, Смаленскай i iншых землях) i канфесiйная 
свядомасць вызначалi усю тую разнастайнасць свядомасцi, 
у якой i варта шукаць праяуленне i формы этнiчнай свядо
масцi лiтоуцау. Замест гэтага Гудавiчус прапануе нацыя
нальную свядомасць сучаснага лiтоуца, з пукту гледжання 
якой немагчыма растлумачыць, напры:клад, у якой ступенi 
адчувау сабе прадстаунiком "лiтоускай нацыi" вiцебскi бая
рьш, праваслауны (?), вядомы "земскi дзеяч" Вiцебскай зямлi 
першай паловы XVI ст. Мiхайла Курэйшау, калi меркаваць 
паводле прозвiшча 44 - лiтовец па паходжаннi.

Не адмауляючы наяунасцi пэуных формау этнiчнай свя
домасцi сярэднявечных лiтоуцау, трэба яшчэ раз падкрэ
слiць, што яны былi далёка не падобныя да сучасных. Эт
нiчную свядомасць праяуляу, напрыклад, Альберт Гаштаут, 
у прыватнасцi, праз ацэнку ступенi даверу да "рускiх", але, 
што характэрна, рабiу гэта у перапiсцы з такiм жа лiтоуцам 
Юрыем Радзiвiлам на "рускай" (старабеларускай) мове45

• Bi-

43 РИБ. Стб. 107. 
44 Ochmanski J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epochi 

plemiennej do wieku XVI. Poznan, 1981. S. 62. 
45 А. М. Гаштаут- Ю. М. Радзiвiлу: ,, ... люди руского прироженя: 

ради то поведают, чого не видевши ани слышавши" (Archiwum 
Gl6wne Akt Dawnych. Archiwum Radziwill6w. Dz. XI. Sygn. 17. 
s. (33]).
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давочна, выкарыстанне гэтай мовы не служыла прыкметай 

этнiчнай прыналежнасцi. Па той жа прычыне былы клiент 

i "духоуны" вучань Гаштаута Венцлау Мiкалаевiч Янавiч з 

Майшагалы (калi услед за Е. Ахманьскiм атаясамляць яго з 

Мiхалонам Лiтвiнам), нягледзячы на свой лiтоускi патрыя

тызм i непрыязныя адносiны да "рускай" мовы, не гiдзiуся 

атрымлiваць даравальныя лiсты на гэтай мове46
• Не гаво

рачы пра тое, што як пiсар :канцылярыi ВКЛ ён рыхтавау 

дакументы i вёу кнiгi Метры:кi таксама на "рус:кай" мове47
• 

Гэта важны момант: этнас i этнiчнасць, з аднаго бо:ку, на

цыя i нацыянальнасць, з другога - паняццi далё:ка не то

есныя. Другая група паняццяу не падразумявае этнiчна

га паходжання. Наурад цi трэба даказваць, што "чыстых" 

нацый няма, што нацыi- шматэтнiчныя. Пры усiм тым 

ёсць такiя фактары, якiя аб'ядноуваюць i фармуюць нацыi, 

адзiн з ix - гэта агульная мова цi група моу. Лiтоус:кая мова 

была мовай штодзённых зносiнау аутахтоннага насельнi

цтва этнiчнай Лiтвы i Жамойцi (не выключаючы мяшчан 
i шляхты). Аднак у грамадстве, у якiм панавала пiсьмовая 

культура (менавiта та:кiм грамадствам было ВКЛ з другой 

паловы XV ст.), на адмiнiстрацыйным узроунi больш высо

:кiм, чым узровень сялянс:кiх прыставау i дзясятнiкау, у дзе

лавых :канта:ктах як на тэрыторыi гэтых рэгiёнау, та:к i за ix 

межамi, не гаворачы пра вялi:ка:княс:кую адмiнiстрацыю i 

сферу ваеннай службы, магчымасцi носьбiтау адной толь:кi 

лiтоус:кай мовы зводзiлiся да мiнiмуму. Поспехi у грамад

с:кiм жыццi былi гарантаваныя толькi пры умове валодання 

"рускай" мовай, незалежна ад сацыяльнай, канфесiйнай i 

этнiчнай прыналежнасцi. Ва умовах шматэтнiчнай дзяржа

вы Новага i Найноушага часу уласцiвасцi та:кой мовы маг

лi быць цал:кам суаднесены з прыкметамi нацыянальнай 

мовы, для сярэднявечнага ВКЛ - яе можна трактаваць як 

46 Российский государственный архив древних актов. Ф. 389 (Ли
товская метрика). Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 97-101 об. 

47 Груша А. I. Канцылярыя Вялiкага Княства Лiтоускага 40-х га
доу XV - першай паловы XVI ст. Мiнск, 2006. С. 61. 
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протанацыянапьную мову не толькi беларускага, украiн
скага, але i лiтоус:кага этнасау. 

Уласна 1щжучы, я мог бы паверыць у метадалагiчную 
трываласць поглядау аутара "Гiсторыi Лiтвы" на утварэнне 
"лiтоускай нацыi", :калi б не яго спроба разгледзець шляхi 
узнi:кнення таго, што ён называе "русинской, т.е. русс:кой на
родностью" (447-449). Пачнем з таго, што Гудавiчус амаль 
наогул не вы:карыстоувае тэрмiны "Беларусь" i "беларусы" 
i ,,}"краiна" i "у:краiнцы" (:калi не улiчваць, у прыватнасцi, 
два словы - ,,беларус:кiя а:кты", я:кiя узяты у двукоссе) (84). 
Як вынiкае з кантэксту вы:карыстанай тэрмiналогii, суседзя
мi Лiтвы з усходу i поудня былi "русские". Тыя ж "русс:кие" 
жылi i за межамi ВКЛ - у Мас:коускай дзяржаве. Погляд 
на фармаванне "русiнскай народнасцi" вы:кладзены лака
нiчна, i сутнасць яго наступная. ,,Русские", я:кiя апынулiся 
у межах ВКЛ, сталi адрознiваць сябе ад "русс:ких" па той 
бо:к мяжы, i такiм чынам пачалi усведамляць сябе асобнай 
народнасцю. Здарылася гэта у пачатку XVI ст. Калi узнi:клi 
беларусы i у:краiнцы - Гудавiчус не пiша, вiдавочна, мяр
куючы, што гэта праблема даследчы:кау, якiя займаюцца 
XIX-XX ст. Што ж атрымлiваецца? Спачатку iснавалi "рус
с:кие", потым на аснове "русс:ких" сфармавалася "русiнская
народнасць'\ Наогул, :калi 6 адсутнiчала палажэнне пра "ру
сiнскую народнасць" �,народ", нават не "нацыю"), то можна
было б меркаваць, што прагрэс гiстарычнай навукi у выву
чэннi этнiчных працэсау у ВКЛ за:ключаецца у рэанiмацыi
поглядау расiйскiх гiсторыкау XIX ст. Зрэшты, не усё та:к
проста. У поглядзе на фармаванне "русiнс:кай народнасцi"
адсутнiчае пошук фантастычных сувязяу, у вынiку якiх, на
прыклад, прыяцельскiя i сваяц:кiя адносiны трансфармава
лiся у нацыянальныя, як гэта было з "лiтоускай нацыяй".
З пункту гледжання навуковасцi метадалогii гэта нават i
лепей. Адна:к, :калi быць паслядоуным, то для Гудавiчуса,
вiдавочна, занадта смела iгнараваць той факт, што у:кра
iнскiя, беларускiя i рускiя землi мелi дзяржауныя формы
задоуга да таго, як Лiтва упершыню выпадкова была зга
дана у Кведлiнбургскiх аналах (1009), i тым больш да таго,
я:к сярод балц:кiх плямёнау з'явiлiся першыя зародкi дзяр-
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жаватворчых працэсау. Калi кiравацца логiкай Гудавiчуса 
i выкарыстоуваць яго тэрмiналогiю, то "дзяржауная арыен
тацыя" усходнеславянскай элiты павiнна стаць "успрыман
нем нацыянальнай прыналежнасцi" украiнцау, беларусау 
i рускiх. Але гэтага чамусьцi не здарылася. Поуны нонсэнс 

поглядау Гудавiчуса на этнiчныя працэсы, у прыватнасцi, 
заключаецца у тым, што Лiтва пераутварылася у нацыю 
на тры(?!) стагоддзi раней за тую супольнасць, якая сфар
мавалася, напрыклад, вакол Полацка i пра якую крынiцы, 
вартыя даверу, згадваюць ужо у IX ст. (у сувязi з барацьбой 
з кiеускiмi князямi)48

• Пяць стагоддзяу (!) памiж пачаткам 
дзяржаватворчых працэсау, з аднаго боку, на беларускiх 
землях, з другога, на лiтоускiх, - не мала, каб нават тэарэ
тычна сцвярджаць рознiцу у этнiчных працэсах (на карысць 
Беларусi). Вiдавочна, для Гудавiчуса гiсторыя Полацкай зям
лi пачынаецца не раней за узнiкненне лiтоускай дзяржау
насцi. Пры гэтым не улiчваецца той факт, што грамадская 
структура Полацкай зямлi, якую так i не змагла падавiць 
лiтоуская улада, рэгiянальная свядомасць насельнiцтва гэ
тай зямлi (ад князёу да мяшчан i паубаярау-паусялянау), 
якая праяулялася у адэкватнай ацэнцы i паслядоуным ад
стойваннi уласных рэгiянальных iнтарэсау, сфармавалiся 
яшчэ тады, калi Лiтва была даннiцай Полацкай зямлi. Амаль 
усё тое самае, што сказана пра Палацкую зямлю, адносiцца 
i да Вiцебскай зямлi. 

Згодна са сцвярджэннем Гудавiчуса, ,,суб'ектам гiсторыi 
Лiтва стала менавiта тады, калi сутыкнулася з лацiнскай Еу
ропай. Геапалiтычны арэал сярэднявечнай Еуропы склауся 
на аснове iндывiдуальнай (алоднай i одальнай) гаспадаркi, 
атрымаушы iдэалагiчную апору у каталiцызме i лацiнскай 
культуры. Грамадскiмi адносiнамi, заснаванымi на iндывi-

48 Гаворка :iдзе пра летапiсную згадку у НiRанаускiм летапiсе пад 
865 г., згодна з якой "воеваша Аскольдъ и Диръ полочанъ и 
много зла сотвориша" (пра гэтую летапiсную згадку: Рыбаков 
Б.А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. Москва, 1963. 
С. 165; Алексеев Л. В. Полоцкая земля (Очерки истории север
ной Белоруссии в IX-XIII вв.). Москва, 1966. С. 237-238). 
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дуалiзме, Еуропа вылучалася з ycix геапалiтычных арэалау 
свету".(37). Тут вось што цiкава. Сутыкнуушыся з лацiнскай 
Еуропай, Лiтва успрыняла i развiла амаль увесь палiтычны, 
эканамiчны i сацыяльны паняцiйна-тэрмiналагiчны арсе
нал усходнiх славян. Амаль усе асноуныя паняццi i тэрмiны 
уладных i адмiнiстрацыйных узроуняу грамадства, самых 
разнастайных сферау грамадскага жыцця мелi усходнесла
вянскае паходжанне: ,,князь", ,,господарь", ,,боярин", ,,человек", 
"земля", ,,имение", ,,наместник", ,,тиун", ,,дань" i iнш. Паводле 
авеста.к пра сярэднюю адмiнiстрацыйную адзiн.ку Жамойцi 
можна рэтраспектыуна пiсаць гiсторыю адмiнiстрацыйнага 
улад.кавання раннесярэднявечных беларус.кiх i у.краiнс.кiх 
.княствау. У фiскальнай сiстэме ВКЛ рэд.кi тэрмiн мае лi
тоус.кае паходжанне: с.крозь i побач гэта усходнеславянскiя 
словы. Польс.кая тэрмiналогiя стала пранi.каць пазней, але 
яна гарманiчна спалучалася з усходнеславянс.кай лексiкай 
той мовы, я.кую, нягледзячы на пярэчаннi лiтоус.кiх калег, 
я тым не менш лiчу абгрунтаваным называць афiцыйнай 
мовай ВКЛ. Зрэшты, Гудавiчус, у адрозненне ад многiх сва
iх .калег-суайчыннiкау, не адмауляе яе народнай асновы, 
г. зн. ён не атаесамляе яе хара.ктар з хара.ктарам царкоуна
славянс.кай мовы, хоць i схiльны лiчыць яе iнтэрдыяле.ктам 
(448). Запярэчым: iнтэрдыяле.кт развiваецца стыхiйна, што 
суадносiцца з яго вуснай формай, iнтэрдыяле.кт - гэта ула
сцiвасць у першую чаргу та.кiх дзелавых асяродкау, я.к го
рад. Галоунай .крынiцай для вызначэння хара.ктару мовы, 
якую Гудавiчус называе iнтэрдыяле.ктам, служыць я.краз 
пiсьмовая праду.кцыя .канцылярыi ВКЛ. Поуная супярэ
чнасць у тра.ктоуцы гэтай мовы зав:лючаецца у тым, што су
тнасць узнi.кнення i фун.кцыянавання .канцылярыi - гэта 
неабходнасць да.кументальнага (пiсьмовага) забеспячэння 
дзейнасцi органау улад i .кiравання (а не вуснае апавяшчэн

не ix рашэнняу), i што менавiта пiсьмовая форма засцерагае 
мову ад стыхiйнага развiцця. 

Адносiны улады i мовы карэ.ктуюць погляды на развiц
цё велi.какняжац.кай у лады. Да таго я.к ВКЛ стала грамад

ствам пiсьмовай .культуры (працэс "пiсьменiзацыi" пачауся 
у XIV ст.), у моуным ле.ксiконе лiтоус:кай улады былi адзiн.кi 
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слоу лiтоускага паходжання, якiя абазначалi фiскальныя 
паняццi. Яны з'явiлiся яшчэ тады, калi палiтычныя пам
кненнi Лiтвы не выходзiлi за этнiчныя межы. Гэта значыць, 
што "апетыт" першых прадстаунiкоу лiтоус:кай улады быу 
даволi сцiплым. У гэтым сэнсе Лiтва не адрознiвалася ад 
iншых "гарачых" народау на пачат:ковай стадыi развiцця. 
Ёй не трэба было нанава уладкоуваць i арганiзоуваць гра
мадства Беларусi i У:краiны, уводзiць у гэтых землях новыя 
плацяжы i павiннасцi i тым больш усталёуваць там новую 
сiстэму :кiравання i суда. Тое, што лiтоуцы сустрэлi у бела
рус:кiх i у:краiнс:кiх землях, ix цалкам задавальняла i нават 
завышала ix першапачат:ковыя запыты. Па гэтай прычыне 
рэгiянальныя парадкi гэтых зямель на розных сацыяльных 
узроунях (апрача верхняга) засталiся не:кранутымi. Лiтоу
с:кiя :князi знайшлi на беларускiх i украiнс:кiх землях самую 
плённую глебу для сваёй дзейнасцi. Больш за тое, мена
вiта адмiнiстрацыйная i фiс:кальная стру:ктура беларус:кiх 
i у:краiнс:кiх :княствау паслужыла узорам для Лiтвы i Жа
мойцi. У гэтым сэнсе Беларусь i У:краiна далё:ка пераузыш
лi Лiтву. Адна:к далё:ка не з усiм гэтым згодны аутар "Гiсто
рыi Лiтвы". 

Я:к вынi:кае з працы Гудавiчуса, фармаванне "малога ода
ля" на тэрыторыi Лiтвы папярэднiчала узнi:кненню лiтоу
с:кай дзяржавы (89). Iмкнучыся пры усяля:кай магчымасцi 
пад:крэслiць iстотнае адрозненне памiж iндывiдуальнай га
спадаркай Лiтвы i "абшчынна-дэспатычнымi структурамi" 
Pyci, аутар "Гiсторыi Лiтвы" нi словам не абмовiуся пра ней
:кiя фа:ктары, я:кiя маглi б не даць магчымасцi развiвацца 
цi хоць бы затармазiць фармаванне аналагiчнага "одаля" 
на тэрыторыi Pyci. I што мы маем? Суседняя Русь, я:кая ужо 
у :канцы XII ст. (:калi, паводле Гудавiчуса, с:клауся лiтоус:кi 
,,вялi:кi одаль"), я:к мiнiмум чатыры стагоддзi жыла дзяр
жауным жыццём, не гаворачы пра тое, што тэарэтычна самi 
дзяржауныя формы цягам гэтага часу павiнны былi та:к цi 
iна:кш уздзейнiчаць на стру:ктуру i арганiзацыю грамадства, 
жыла :кроунай (цi, я:к выказваецца Гудавiчус, ,,:кроуна-вы
творчай") абшчынай, а у Лiтве (зацiснутай Русею у лясны 
:клiн Балты:кi), я:кая яшчэ нават не мела дзяржаунай арганi-
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зацыi, дзяв:уючы :канта:ктам з вi:кiнгамi ужо у першай палове 
XIII ст. паусюдна iснавалi iндывiдуальныя гаспадар:кi (33). 
Але я:кiя б :канта:кты не iснавалi памiж балц:кiмi плямёнамi 
i вi:кiнгамi, ступень i маштабы уздзеяння апошнiх на Лiтву 
не могуць параунацца з та:кiм несумненным i вiдавочным 
:каталiзатарам дзяржаватворчых працэсау на землях усход
нiх славян, я:к славуты "варажс:кi элемент". Пастулюючы у 
розных формах, што "лiтоус:кае поле" пайшло чамусьцi аба
вяз:кова "па германс:кiм, а не па усходнеславянс:кiм шляху 
абшчыннага развiцця" (34), аутар тым не менш не забыва
ецца, што "зямля не магла адчужацца ад роду" (86). Сцвяр
джаючы, што "усё-та:кi гэта не пераш:каджала с:кладванню 
iндывiдуальных формау распараджэння уласнасцю" (86), 
аутар "Гiсторыi Лiтвы" не абцяжарвае сябе тлумачэннем, 
я:к пры гэтым адбывалася ix с:кладванне. Пад:крэслiваючы 
,,недаразвiтасць" беларус:кiх i у:краiнс:кiх зямель парауналь
на з Лiтвой, Гудавiчус пера:кананы, што :калi у Лiтве у XIII
XIV ст. развiвауся феадалiзм, то у "рус:кiх землях" ВКЛ па
добнага па:куль не было (97). Супярэчнасць пабудоу аутара 
за:ключаецца у тым, што :канцэпцыя. пра ,,дзяржауную" форму 
феадалiзму, я:кую вы:карыстоувае Гудавiчус, распрацавана 
на матэрыяле Pyci, с:кладовай част:кай я:кой i з'яулялiся бе
ларус:кiя i у:краiнс:кiя землi. Праблему развiцця феадалiзму, 
а значыць, узроуню развiцця :краiны, аутар "Гiсторыi Лiтвы" 
звязвае з працэсам запрыгоньвання сялян. Слабасць "пры
гонных адносiнау" ,,рус:кiх зямель", на думку аутара, за:клю
чаецца у тым, што "рус:кiя сялянс:кiя двары не былi вылу
чаны з сельс:кага абшчыннага землеуладання (землi толь:кi 
пераразмяр:коувалiся). Славянс:кiя сялянс:кiя сем'i даужэй 
захоувалi рысы вялi:кага сямейства. Таму у не:каторых рус
:кiх землях (напр., у валасцях Падняпроуя) захавауся :ка
ле:ктыуны хара:ктар павiннасцяу" (354). Адна:к :кале:ктыуны 
хара:ктар павiннасцяу не адмауляе Гудавiчус i у адносiнах 
да Лiтвы, :калi пiша, што "паншчына пераш:каджала сялян
с:кiм сем'ям вылучацца у асобную гаспадар:ку. У сферы па
вiннасцяу гэта выяулялася ва узнi:кненнi службау: у двор 
я:к адзiн:ку падатнага аб:кладання сталi у:ключаць не:каль:кi 
дымоу (у сярэднiм 2 цi 3)" (351). Тут Гудавiчус блытае вялi-

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

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



Аляксандр Груша. Крытычныя нататкi 301 

Rую сям'ю з сельсRай абшчынай, а тое i другое -з валас
ной абшчынай. Апошняя сапрауды iснавала у беларусRiм 
Падняпроуi i уяуляла сабой адмiнiстрацыйна-фiсRальную 
сiстэму, яRая была створана у X-XIII ст. Што да iснавання 
праRтыRi "пераразмерRавання зямлi" у сельсRай абшчыне, 
то гэта вынiR памыЛRовай iнтэпрэтацыi Гудавiчусам лiтара
турных Rрынiц. Не землi пераразмярRоувалiся, а расRлад
валiся падатRi i павiннасцi, прычым рабiлася гэта з асоб
ных гаспада paR. 

У падыходзе Гудавiчуса вельмi многае расRрывае сцвяр
джэнне пра захаванне сярод усходнiх славян на тэрыторыi 
ВRЛ "абшчынна-дэспатычных струRтур" (97), яRiя нiбы
та на славянсRiх землях ВRЛ былi пашыраны паусюдна. 
Гэты погляд зыходзiць ад выRазвання Ф. Энгельса у pyRa
пice "ФpaНRcRi перыяд" (названы pyRanic не быу заRончаны 
i пры жыццi аутара не публiRавауся). Згодна з гэтым вы
Rазваннем, у азiяЦRiх народау i "руссRих" не узнiRла пры
ватная уласнасць на зямлю, таму што "дзяржауная ула
да праяулялася у форме дэспатызму". У процiлегласць iм 
на заваяванай германцамi тэрыторыi ворыуныя надзелы i 

лугi ператварылiся у прыватную уласнасць -у алод, што i 
прывяло да развiцця феадалiзму. На думRу Энгельса, феа
далiзм узнiR менавiта на падставе алода49

• Становiцца зра
зумелым, пра яRi "германсRi шлях абшчыннага развiцця"
(34) пiша Гудавiчус. Вiдавочна, на падставе прыведзенага
выRазвання Гудавiчус заRлючыу, што пры феадалiзме рэнта
абавязRова павiнна спаганяцца не з абшчыны, а з асобнай
гаспадарRi (97). ДумRа арыгiнальная, але беспадстауная.
Вiдавочна, Riруючыся вЫRазваннем Энгельса, аутар "Гiсто
рыi Лiтвы" зрабiу выснову, што "Rнязь i яго адмiнiстрацыя
сталi патрабаваць выRанання павiннасцяу Rожнай асоб
най гаспадарRай, а не абшчынай" (86), ЯR быццам бы Rня
зю i яго адмiнiстрацыi гэта было прынцыпова важна. TaRiм
чынам, выRазваннi "RлaciRay" успрымаюцца яшчэ i цяпер
ЯR догма. Ix погляды для Гудавiчуса маюць Rуды большае

49 
Гуревич. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. 
С. 146 i iнш. 
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значэнне, чым вялiзны аналiтычны i фактычны матэрыял 
прафесiйных гiсторыкау. Аутар "Гiсторыi Лiтвы" завяз у дог
мах 1 штучных схемах. 

У дадзеным выпадку удумлiвасць, логiка i факты прыно
сяцца у ахвяру iдэi, якой прасякнута уся кнiга: утварыушы 
у сваiх нетрах одаль (у разуменнi позняга алода) не столькi 
як сродак iснавання, колькi як нейкi сiмвал i iдэалагiчную 
апору, Лiтва суты1шулася з лацiнскай Еуропай для выка
нання галоунай гiстарычнай мicii - уваходжання у Еуро
пу. Цi то сутыкненне з лацiнскай Еуропай было настолькi 
моцным, цi то унутраны патэнцыял Лiтвы з'яуляуся такiм 
вялш1м, што у iмгненне вока яна стварыла i нацыянальную 
дзяржаву, сiлы у якую удыхнула нацыянальна-дзяржауная 
iдэалогiя. Iмкнучыся увайсцi у Еуропу, Лiтва, яшчэ будучы 
племянным утварэннем, абагнала у сацыяльна-эканамiч
ным развiццi дзяржауныя утварэннi усходнiх славян (уз
нiк "алод"-,,одаль"). ,,Iнтэграцыя у Еуропу" (59), ,,«заходнi» 
прарыу" (113), ,,шлях у Еуропу i да дасягнення прагрэсу" 
(168), вобразы "праваднiкоу, пракладацеляу дарогi у Еуро
пу" (122), ,,прагрэс у еурапейскiм сэнсе" (147), ,,пераступан
не парога Еуропы" (279) i г. д. ствараюць адчуванне нейкай 
навязлiвай iдэi. Менш за усё трэба меркаваць, што лiтоуцы 
таго часу успрымалi гэтую "iнтэграцыю", ,,прарыу", ,,шляхi", 
,,прагрэс" i г. д. так, як гэта робiць Гудавiчус. Ён не вывучае, 
а мадэлюе гiсторыю у адпаведнасцi са старымi гiстарыягра
фiчнымi i сучаснымi грамадскiмi стэрэатыпамi ды iдэямi. 
Iмкненне як бы там нi было "iнтэграваць" Лiтву у Еуропу 
прывяло Гудавiчуса да своеасаблiвых вынiкау. Паняццi i 
тэрмiны "барщина", ,,оброк", ,,барщинный откуп", ,,отработ
ки", ,,крепостные"50 i iншыя не праясняюць сутнасцi рэчау, 
а разам з "заходнiмi" тэрмiнамi "ангарии", ,,сервильные по
винности (сервилии)" i г. д. не зблiжаюць Лiтву з Заходняй 
Еуропай, хоць i утвараюць дзiуны каларыт. 

50 У дадзеным выпад:ку мы нават не маем на увазе няудалы пе
ра:клад "шляхты" у "дваран" (у ВКЛ тэрмiн "дваранiн" вы:ка
рыстоувауся для абазначэння пэунай пасады). 
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Большая част:ка аб'ёму :кнiгi прысвечана дэталёваму апi
санто палiтычных перыпеiтый i ваенных :кампанiй. Здае:rща, 
усё тут растлумачана i усё зразумела. Але гэтыя тлумачэннi 
вельмi падобныя да тых, я:кiя дае сучасны журналiст цяпе
рашнiм палiтычным i ваенным падзеям. Няужо свядомасць 
i матывацыi сярэднявечнага чалаве:ка былi да:кладна та:кi
мi ж, я:к цяпер? Сумняваюся. Таму, напры:клад, тра:ктоу:ка 
умоу i наступствау Крэус:кай yнii выглядала б больш пера
:канауча, :калi б Гудавiчус быу больш уважлiвы да поглядау 
на гэтыя праблемы Ю. Бардаха, а не стварау з польс:кага 
:караля i вялi:кага :князя лiтоус:кага Ягайлы ней:кага дзiуна
га "васала самога сябе"(166). Гаворачы пра сойм ВКЛ, Гу
давiчус нiя:к не можа пазбавiцца сучасных уяуленняу пра 
выбарчую сiстэму. А:казваецца, удзельнi:кi сойма ВКЛ пер
шай паловы XVI ст. ,,абiраюцца" (420), што "з самых пер
шых гадоу панавання Жыгiмонта II рэалiзоувауся прынцып 
прадстаунiцтва ycix зямель дзяржавы, а прыбылыя дваране 
< ... > лiчылiся дэлегатамi ад усяго дваранс:кага стану" (420), 
,,соймы прадстаулялi усё дваранства Лiтоус:кай дзяржавы" 
(422) i г. д. Паводле сцвярджэння аутара "Гiсторыi Лiтвы",
Альгерд не змог ацанiць (цi ацанiу недастат:кова) тую "гi
старычную неабходнасць", што "Лiтву мог выратаваць толь
:кi прагрэс, а менавiта прагрэс у еурапейс:кiм сэнсе" (147), i
што ён належным чынам не "ацанiу небяспечнасць адрыву
Лiтвы ад працэсау развiцця усёй Еуропы" (136). Дазволiм
сабе апраудаць звычайнага манарха XIV ст.: ён пры усiм
сваiм жаданнi не мог зразумець таго, чаго патрабуюць ад
яго не:каторыя гiсторы:кi XX-XXI ст. Дзiуна чуць падобныя
ацэн:кi у адрас людзей мiнулага, абвiнавачва1шi ix у непры
хiльнасцi да сучасных iндывiдуальных i масавых стэрэаты
пау, патрабаванне ад ix цяперашняй свядомасцi i мыслен
ня, ведания таго, што такое "гiстарычная неабходнасць",
"прагрэс", ,,працэсы развiцця усёй Еуропы", разумения сваiх
памыла:к з пункту гледжання сённяшняга дня i "гiстарыч
най неабходнасцi". Та:кi падыход да болю знаёмы, але з iм
хочацца развiтацца. Названыя людзi - гэта людзi свайго
часу i свайго грамадства, i ix трэбаразумець. Вось гэтае ра
зумение я:краз i адсутнiчае у працы Гудавiчуса.
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Гiсторыя Лiтвы укладзена Гудавiчусам у пракрустава 
ложа гiстарыяграфiчных i метадалагiчных рэлiктау i гра

мадскiх iдэалагем, наiунага уяулення, што 700-500 гадоу 
таму усё было так, яв: i цяпер, апрача канв:рэтных асобау 

i падзеяу, i што толькi гэтыя асобы i падзеi - i ёсць гiсто
рыя. Кнiга Гудавiчуса - гэта праца па гiсторыi не старой 
Лiтвы, а Лiтвы апошнiх двух дзесяцiгоддзяу яе iснавання, 

прызначаная для "хатняга чытання". Магчыма, гэта знач
ны уклад у гiсторыю развiцця i фармавання сучаснай гра
мадскай свядомасцi лiтоуцау. Аднак у ёй адсутнiчае гiсто

рыя свядомасцi лiтоуцау. Шкада, што я не знайшоу у ёй 
таго, што шукау i што павiнен быу знайсцi- гiсторыi Ся
рэднявечча. У сваiх развагах-iнтэрпрэтацыях я свядома ра
бiу мала спасылак на крынiцы (не маю на увазе спасылкi 
на аналiтычныя працы), бо усе яны грунтуюцца на звеств:ах 
з добра вядомых крынiц (у выданнi якiх, дарэчы, актыуна 
удзельнiчае i Гудавiчус - Метрыка ВКЛ) i добра вядомых 
даследаваннях, у тым лiку тых, якiя даюць параунальны 
матэрыял. Калi такiя в:рынiцы i даследаваннi ёсць, значыць, 
можна спадзявацца, што i гiсторыя сярэднявечнай Лiтвы 
яшчэ будзе напiсана. 
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