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ТЫТУЛАВАНАЯ ЗНАЦЬ 3 МАСКОУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 
У ВЯЛ1К1М КНЯСТВЕ Л1ТОУСК1М У КАНЦЫ XV -  30-Х ГАДАХ XVIСТАГОДЦЗЯ

А,У.КАЗАКОУ
(Беларусш дзяржауны тэхналаг 'шны ушверсйпэт, Мтск)

Прадстаулены вы нт  параунаучага аналЬу становшча элигрантау з Маскоускай дзяржавы у  
ВялЫш княстее Штоускш з лгку тытулаеанай знащ як1я перасяльч 'юя сюды у  канцы X V  -  30-я гады 
XVI стагоддзя. Тэта пытанне дагэтуль не станавшася прадметам навуковага даследавання. У акрэсле- 
ны перыяд з Вял 1кага княства Маскоускага у  беларуска-лтоускую дзяржаву перасялыюя пяцёра служы- 
лых князёу. Вызначана, што палтыка вялМх князёу лтоускЫ адносна эмюрантау /, адпаведна, ста- 
новтча апоштх у  ВялШм княстее Штоускш залежала ад шэрагу фактарау, галоуным з якЪс была за- 
патрабаеанасцъ уродам княства той щ шшай особы для рашэння пытанняу знешняй палтыю. Апошняе 
вызначалася асаб1стым1 якасцямч эмчгранта, прычынамi i абставшам1 яго ад ’езду, а таксама яго досве- 
даму палтычнай ды войсковой дзейнасци

Уводзшы. Вялшае княства Штоускае, Рускае, Жамойцкае (ВКЛ) было традыцыйным прытулкам 
для шшаземцау, перш за усё з суседшх зямель, якья был)' вымушаны паюнуць радз^му па тых ui iHmbix 
прычынах. Асабл1ва прывабл^вала яно эм1грантау з pycxix княствау, ад шэраговага дваранства да Руры- 
Kaeinay. У другой палове XV стагоддзя сюды прыехага i тут aceni: князь 1ван, сын пацярпелага паразу у 
барацьбе за маскоусю вял1какняск1 стол Дз. Шамяы; мажайсю князь 1ван Андрэев1ч i яго пляменн!к 
Васшь Mixaftnaein Вярэйскд што уратавалюя ад расправы з боку маскоусюх улад; князь 1ван, сын апаль- 
нага бораускага князя Васшя Яраслав1ча; апошш цвярсю князь Mixaiii Bapbicaein i некаторыя iHuibia прад- 
стауваю палгёычнай элиты [1, с. 134 -  136]. Плынь эм1грантау з усходу не спыншася i у XVI стагоддзь

Пстарыяграф1я пытання эм1грацьп знац1 з Маскоускай дзяржавы у ВКЛ у першай палове XVI ста
годдзя нал1чвае няшмат спецыяльных прац, хоць асобныя сюжэты здауна занял! трывалае месца у да- 
следаваннях па сацыяльна-палпычнай ricTOpbii Pacii. Амерыканец О.П. Бакус щкав1уся уплывам з’явы 
эмiграцыi на фарм1раванне уяулення аб дзяржаунай здрадзе, а таксама лёсам адной з яскравейшых по- 
стацяу сярод эм1грантау -  князя С.Ф. Бельскага [2]. У невял1к1м артыкуле санкт-пецярбургсю даследчык 
М.М. Кром iMKHyyca надаць пытанню эм1грацьп з Маскоускай дзяржавы у ВКЛ статус самастойнай пра- 
блемы. Пам1ж iranbiM ён 3pa6iy важную заувагу аб неабходнасщ прымянення дыферэнцыяванага пады- 
ходу пры даследаванш прычын эм1грацьй прадстаушкоу розных слаёу маскоускага прывшеяванага са- 
слоуя [3]. Яму належыць i б1яграф1чны нарыс, прысвечаны С.Ф. Бельскаму [4]. Гэтая ж пстарычная асоба 
прыцягнула увагу i рас1йскага усходазнауцы 1.У. Зайцава [5]. Ступень сацыяльна-культурнай адаптацьп 
эмнангау паспрабавау вызначьщь на падставе геральдычных i сфрагютычных дадзеных паляк I. Граля [6]. 
Айчынны даследчык Б.1. Сщарэнка 3pa6iy каротю агляд выпадкау эм1грацьп з Маскоускай дзяржавы у ВКЛ 
у кантэксце узаемаадносш двух княствау [7].

Як вщаць, грунтоуных даследаванняу па дадзенай праблеме пакуль няма. Маладаследаваным з’яу- 
ляецца пытанне станов!шча эм1грантау у ВКЛ. Найбольшае асвятленне атрымау лёс князя С.Ф. Бельскага, 
тады як некаторыя шшыя постац1, аб жыцц1 i дзейнасщ яюх захавалася нямала звестак у крышцах (на- 
прыклад, князь Мацвей Ш ищ шч), па-ранейшаму застаюцца як бы У цеш свайго знакамiTara суайчыншка.

Мэта дадзенага артыкула -  ацашць станов1шча тытулаванай знащ з Маскоускай дзяржавы у ВКЛ, 
параунаушы лёсы асобных эмйрантау. У перыяд з канца XV i да канца 30-х гадоу XVI стагоддзя тут знай- 
шл1 прытулак княз1: Мацвей М шщшч, 1ван Львов1ч Барацшск1, разансю князь 1ван 1ванав1ч, 1ван Дзмь 
трыев1ч Губка 111уйск1, Сямён Фёдарав1Ч Бельск1. Спын1мся падрабязней на кожным з ix, разгледзеушы 
маёмаснае станов1шча, кар’еру i шлюбныя адношны.

Асноуная частка. Князь Мацвей М шщшч прыехау з Маскоускай дзяржавы у 1495 годзе разам з 
нявестай вялжага князя л1тоускага Аляксандра Аленай, дачкой 1вана III [8, с. 185]. Паходжанне гэтай 
асобы дагэтуль дакладна не высветлена, хаця юнуе ппотэза аб прыналежнасщ эм1грангга да адгалша- 
вання старадубсюх князёу. Не падлягае сумненню, што М. М шщшч належау да дробнай княжацкай слу- 
жылай сямЧ, бо шматлш1я дакументы, у яюх ён згадваецца, нават не данеот да нас яго родавага 1мя, а 
маскоусюя кры тцы  аб iM наогул не паведамляюць.

Нкто з сучасн1каУ-эм1грантау М. М шщшча не атрымау настолью буйных уладанняу на Beaapyci i 
У Ливе, як ён. Сярод яго маёнткау -  Княжычы i Водва на Магшёушчыне, Б1рштаны i Езна у Ковенсюм i 
шэраг двароу у Вшенсюм паветах, дом у стапйцы [9, с. 116-117]. Паводле nepanicy войска ВКЛ 1528 года
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ён муЫу узбройваць i утрымл{ваць почат у 79 вершншау, саступаючы па колькасщ камбатантау толью 
найбуйнейшым магнатам крашы: А.М. Гаштольду, K.I. Астрожскаму, Ю.С. Слуцкаму i шш. Як верны 
служэбшк Алены 1ванауны М шщ шч быу намесшкам у шэрагу яе уладанняу -  у Б1рштанах, Ашкштах, 
Княжычах, Цяцерыне i Магшёве. Набл1жанасцю да вялжакняскай сямМ, якой ён быу абавязаны большас- 
цю CBaix зямельных набыткау, i тлумачыцца яго заможнасць i паспяховая кар’ера адмшютратара. Ста- 
нов1шча тэта ён здолеу захаваць нават пасля смерщ у 1513 годзе Алены, дзякуючы вернай службе 
Жыпмонту I.

У Вял1к1м княстве ЛИоусюм М ш ц ш ч жашуся тройчы. Паходжанне першай яго жоню, Фяцшш, 
застаецца невядомым. Наступнай абраннщай стала Людмша Духшч з нейкага княжацкага роду, а апош- 
няй жонкай была Тамша М1хайлауна са старажытнага роду Мсщслаусюх. Ад кожнай з ix М. Мшщшч 
меу дзяцей, сярод яюх был1 тры сыны: Яраслау, Астаф1 i 1ван, што памёр маладым. Князь Мацвей сканау 
у 1539 годзе, паюнуушы свае уладанш двум сынам i жонцы Тамше [9, с. 117]. Яго нашчадю працягваш 
служыць вялшм князям лПоусюм.

Баращнсюя был1 адгал1наваннем Мезецкк князёу. 1х уладанш уваходзш у сферу уплыву ВКЛ у ча
сы BiTayra. На канец XV стагоддзя яны уяулял1 сабой дробны княжацю род з вярхоуяу Аю. У 1494 годзе 
Баращнсюя ужо знаходзяцца на маскоускай службе [9, с. 8], але абстав1ны i прычыны ix пераходу заста- 
юцца не высветленымг

У 1509 годзе у адным з дакументау метры ю ВКЛ упершыню згадваецца князь 1.Л. Барацшсю. 
Аб яго матывацьп да эм^грацьп можна казаць толью гшатэтычна. Вщаць, 1ван Львов1ч быу незадаволены 
ceaiM становннчам у Маскоускай дзяржаве. У княстве Л1тоусюм гаспадарсю дваранш 1.Л. BapauiHCKi 
атрымау ад Жыг1монта I у вотчыну чатыры зямл1 У Майшагольсюм павеце Вшенскага ваяводства 
[10, арк. 94 адв. -  96]. Акрамя таго, ён валодау замкам Дусяты i, верагодна, набыу пэуныя уладанш у 
якасц! пасагу за сваёй жонкай Марыяй Вяземскай, з якой меу чатырох сыноу [9, с. 8]. Дзяржауных пасад 
1ван Львов1ч не займау.

Вял1кае княства Лыоускае стала прытулкам для апошняга разанскага князя 1вана 1ванав1ча. 3 сярэ- 
дз!ны XV стагоддзя Разань знаходзшася пад палыычным уплывам Масквы. 1ван 1ванав1ч, аднак, спра- 
бавау праводзщь самастойную знешнюю палыыку, што выюпкала незадавальненне Васшя III. Разанск1 
князь быу в ы т к ан ы  у Маскву i арыштаваны. Але яму Удалося уцячы з вязшцы падчас нападу на сталщу 
войскау Менгл1-Г1рэя у 1521 годзе. Уратаваушыся, 1ван 1ванав1ч нак1раваУся у ВКЛ. Жыпмонт I 3pa6iy 
яго дзяржауцам у адным са CBaix маёнткаУ -  Стоклшках. Тэту пасаду апошш разанск1 князь займау да 
сваёй смерщ з1мой 1533/1534 гадоу [7, с. 27]. Нашчадкау 1ван 1ванав1ч не пак1нуу.

1ван Дзм1трыев1ч Губка Шуйсю быу прадстаушком уплывовага княжацкага роду. Яго прадзед, 
дзед, а таксама двое дзядзькоу служьии вял1юм князям маскоусим, займаючы вышэйшыя дзяржауныя i 
вайсковыя пасады. Бацька 1вана Шуйскага, Дзм1трый, рана памёр, не паспеушы вызначыцца на дзяржау- 
най службе. ПазбаУлены бацькоускай падтрымкд, 1.Д. Шуйск! знаходз1уся у ueHi ceaix магутных сваякоу i 
шчым не вызначыуся.

Першая датаваная згадка аб 1ване Дзм1трыев1чу у метрыцы ВКЛ аднос1цца да 1538 года [11, арк. 28]. 
Хутчэй за усё, яго ад’езд трэба разглядаць як наступства абвастрэння пал)'тычнай барацьбы у Маскоускай 
дзяржаве у перыяд маленства вял!к1га князя 1вана IV. У княстве Лггоусшм 1.Д. Шуйсш стау уласшкам 
двара Церабунь (Ваукавысю павет), у 1540 -  1542 гадах часта прысутшчау на паседжаннях каралеускага 
камшарскага суда пад старшынствам М.В. Янов1ча. Дзяржауных пасад 1ван Дзм1трыев1ч не займау, 
аднак, быу жанаты з Марыяй Багданаунай Багавщшавай, што раднша яго з давол1 уплывовай на той час 
сям’ёй. Памёршы каля 1560 года, Шуйсю паюнуу сына Мануша i, верагодна, дачку Соф’ю [9, с. 521 -  522]. 
У другой палове XVI -  XVII стагоддн Шуйск1я был1 урадшкам1 сярэдняга звяна на Берасцейшчыне.

Нарэшце, самай яскравай постацю сярод эмйранцкай арыстакратьп першай трэд! XVI стагоддзя 
быу князь С.Ф. Вельск!. Яго бацька Фёдар 1ванав1ч у 80-я гады XV стагоддзя ад’ехау з ВКЛ да маскоу- 
скага уладара. Тры яго сыны займал1 вышэйшыя вайсковыя пасады у Маскоускай дзяржаве, бьш  наблБ 
жаны да вял!кага князя Васшя III [4, с. 99 -  101].

У жшуш 1534 года ваявода С.Ф. Бельсю (разам з акольшчым I.B. Лядсюм i шматл1кай групай дзя
цей баярсюх) збег з Серпухава У ВКЛ. Як i у выпадку з 1.Д. Шуйск1м, прычыны ад’езду трэба шукаць ва 
унутрапал5тычным становшчы Маскоускай дзяржавы. Справа у тым, што Бельск1я, ятя займал1 моцныя 
na3iubii пры двары Вас1ля III, так сама як i шшыя выхадцы з ВКЛ, пасля смерщ вялшага князя у канцы 
1533 года губляюць сваё станов1шча. Дзесьщ да чэрвеня 1534 года Бельсюя 6buii адхшеныя ад улады. 
У такой ciryanbii перспектывы далейшай кар’еры яшчэ давол1 маладога Сямёна Фёдарав1ча уяулялюя 
вельм1 сумнеуным!, што разам з авантурным характарам i празмерным! амб1цыям1 князя i магло паслу- 
жыць катал1затарам рашэння уцячы у ВКЛ [4, с. 103].
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Прыбы^шы у абоз гетмана Ю. Радз1вша, Бельсю i Лядси перадал)' яму важныя звести аб маскоу- 
спх справах, яия напярэдадш чарговай маскоуска-л!тоускай («Старадубскай», 1534 -  1537 гг.) вайны 
crani, безумоуна, вельм1 карысным1 для камандавання узброеных сш ВКЛ. Акрамя гэтага, пераход на бок 
вжлжага князя лыоускага прадстаунжа маскоускай арыстакратьй быу вялшм поспехам у щэалапчным 
сзнсе, не кажучы аб той сумятн1, якую ён выклжау сярод маскоусюх юруючых колау. У раду ВКЛ так- 
сама удалося выкарыстаць вайсковы досвед перабежчыкау падчас кампанп лета 1535 года на Север- 
шчыне, якая скончылася захопам двух значных умацаваных пункта^ -  Гомеля i Старадуба [4, с. 106].

Каб заахвощць ад’езд Бельскага, а таксама прываб1ць 1ншых патэнцыйных уцекачоу, Жыг1монт 1 
уганаравау яго пасадай дзяржауцы у трох гаспадарсмх маёнтках -  Кармялаве, Жыжморах i Стоклшжах. 
Вшаць, незадаволены гэтай роляй, а магчыма, расчараваны кароткачасовай апалай (яго абв1навачвал1 у 
намеры уцячы назад у Маскву), С.Ф. Бельсю падманам паюдае ВКЛ. Ilanpaciyuibi у Жыпмонта дазволу 
на паломшцтва у Святую зямлю, ён адпрауляецца у падарожжа вясной 1536 года, але замест Палесщны 
наюроуваецца да двара турэцкага султана. Там ён прос1ць дапамоп у адваяванн1 у маскоускага Урада яго 
вотчыны -  г. Белая i Разанскай зямл1 (на Разань ён тэарэтычна мог прэтэндаваць дзякуючы сваяцтву па 
матчынай лшп i нядауняй смерщ апошняга разанскага князя) [12, с. 341]. Аб гэтых планах Бельскага 
стала вядома у Вшьш да мая 1537 года, кал1 Жыпмонт I са свайго боку выказау намер падтрымаць яго у 
ix ажыццяуленш [12, с. 342 -  343].

Султан загадау свайму васалу, крымскаму хану 1слам-Прэю, пасадзейшчаць амб1тнаму князю, i 
той наюравауся у Крым. Там падчас нападу нагайскага хана Бак1я на Перакоп у 1537 годзе Бельсю 
narpaniy да яго у палон, але быу выкуплены новым крымсюм ханам Сах1б-Прэем. Маскоуская дыплама- 
тыя прыклала шмат намаганняу, каб вярнуць апальнага князя на радз1му, але безвынжова [4, с. 106].

Пры двары Сах1б-Прэя С.Ф. Бельск1 займауся давол1 актыунай дзейнасцю, у тым лжу на карысць 
ВКЛ, аб чым сведчыць выказаная Жыг1монтам удзячнасць [12, с. 372]. Нарэшце, летам 1541 года крым- 
скае войска рушыла у вял1к1 паход на Масковно, якога так прагнуу Бельсю. Тэта вайсковая акцыя, аднак, 
скончылася правилам, у яюм крымчак1 абвшавацш Бельскага (вщаць, ён не аказау той дапамог1, якой ад 
яго чакал1). Хутчэй за усё, тэта прыспешыла вяртанне авантурыста у ВКЛ: у верасш 1541 года ён ужо 
знаходз1уся у К1еве [4, с. 113].

Падчас сваёй адсутнасщ С.Ф. Бельсю стращу пасаду дзяржауцы Стокл1шак i Кармялава (напэуна, 
таксама i Жыжмор) [13, арк. 185, 197, 200, 202 адв., 215 адв., 241]. У 1541 -  1544 гадах ён, аднак, зноу 
выступав як адмшютратар гэтых маёнткау: №чым больш не вызначыушыся у жыцц1 ВКЛ, С.Ф. Бельсю 
памёр дзесьщ у другой палове 40-х гадоу XVI стагоддзя [4, с. 114].

Сярод ycix князёу-эм1грантау, як1я naipanini у ВКЛ у канцы XV -  першай трэщ XVI стагоддзя, 
М. М ш цМ ч займае асобнае месца: яго ад’езд быу санкцыянаваны маскоусюм урадам.

Усе астатшя чатыры княз1 был1 тым щ imnbiM чынам вымушаны да эм1грацьп, прычым сярод маты- 
вау дам1нуючым! варта прызнаць пал1тычныя. Тэта датычыцца I.I. Разанскага -  дакладна, С.Ф. Бельскага -  
з вялпсай верагоднасцю, IЛ . Барацшскага i 1.Д. Шуйскага -  верагодна.

Лёс апошняга разанскага князя вельм1 нагадвае лёс апошняга князя цвярскога, Mixaina Барысав1ча, 
як! збег у ВКЛ у 1485 годзе: щек значна мацнейшай Масквы, 1мкненне захаваць незалежнасць ад яе, па- 
раза у няроуным супрацьстаянш, уцёк1 i сыход з пал1тычнай арэны. Падобным было i ix станов!шча на 
чужыне. I таму, i другому урад ВКЛ забяспечыу бязбеднае 1снаванне да скону -  1ван 1ванав1ч быу вялша- 
княск1м намесн1кам у Стокл!шках, Mixaur Барысав1ч меу зямельныя уладанн1. Щкава, што па сва1м ста- 
новшчы два апошн1я мала чым адрозшвашея ад Баращнскага i Шуйскага, нягледзячы на розн1Цу у ста
тусе да эм!грацьп. Паводле клас!ф!кадьй М.Ф. Сшрыдонава, 1ван Львов1ч належау да катэгорьп дробных 
феадалау (па матэрыялах nepanica войска 1528 г.). Князь Шуйсю таксама не вылучауся асабл1вай 
заможнасцю на фоне вышэйшых шляхецюх колау, хоць сваяцтва з Багав1щнав1чам1 кажа аб больш паспя- 
ховай яго iHKapnapanbii у прывшеяванае саслоуе ВКЛ. Прычынай гэтага стала, хутчэй за усё, паходжанне 
1вана Дзм1трыев1ча: род Шуйск1х быу куды больш зн акам тш  за род Баращнск1х.

Сва1м статусам у ВКЛ ад астатшх эм1грантау адрозшвауся князь С.Ф. Бельск1. Ён быу прызначаны 
намеешкам трох вялжакнясюх маёнткау у друг1м па значэнш ваяводстве KpaiHbi -  Троцюм, прычым два з 
ix знаходзшея у цэнтральным (Троцк1м) павеце. Прычыну узвышэння Бельскага (у параунанн1 з шшым1 
уцекачам!) трэба шукаць у тым значэнш, якое меУ гэты эм1грант для Урада ВКЛ, што не у апошнюю 
чаргу было абумоулена яго папярэдшм статусам у Маскоускай дзяржаве. Kaai княз1 цвярсм i разанск1 
6bmi naniTbiMHbiMi банкрутам1 i дажывал1 свой век у выгнанш, то былы маскоусю ваявода Вельск! быу 
выкарыстаны для дасягнення пэуных знешнепал1тычных мэт як непаерэдна, так i ускосна. Не выюпочана, 
што Сямён Фёдарав1ч мог бы 3pa6iin> паспяховую кар’еру дзяржауцы i не cnbiHinna на пасадзе намеешка 
трох маёнткау, кал1 б не паюнуУ KpaiHy з мэтай ажыццяулення ceaix авантурных планау. Яскравая по-
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стаць Бельскага стала як бы папярэдшкам князя А.М. Курбскага, яю вылучаУся на фоне шшых маскоу- 
сих перабежчыкау часоу 1нфлянцкай вайны.

Заключэнне. Сташшшча князёу-эмпрантау з Маскоускай дзяржавы не было аднолькавым, а 
залежыла у асноуным ад ix статусу на радзше, паходжання i, самае галоунае, таго значэння, якое яны (як 
i сам факт ix эмпрацьп) мел! для урада ВКЛ. Нягледзячы на тэту розшцу, усе эм1гранты бьш паспяхова 
1нкарпараваны у мясцовы шляхеци стан у першым пакаленш.
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THE NOBILITY OF MOSCOW EMPIRE IN GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
IN THE LATE XV -  THE THIRTIES OF XVI CENTURY

The results o f  the comparative analysis o f  conditions o f  emigrants o f  nobility from Moscow Empire, 
which moved to Grand Duchy o f  Lithuania in the late X V  -  the thirties o fX V I century. The question hasn ’t been 
scientifically examined yet. In the given periodfive service dukes moved from Duchy o f  Muscovy to Belarusian- 
Lithuanian State. It was determined that the politics o f  Grand Dukes o f  Lithuania in relation to emigrants, and 
accordingly their conditions in Grand Duchy o f  Lithuania depended on a number offactors, the main o f  which 
was the demand fo r  people who could solve problems o f  the foreign policy o f  the Duchy officials. The choice 
depended on personal qualities o f  an immigrant, reasons and circumstances o f  his departure, as well as his 
political and military experience.
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